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SUNU Ş 

Birkaç yıl önce Türkistan 'da Turan Konuk evi ' nin aşhanesinde, Kazakistan Elbaşı 

Nursultan Ağamızla ycmekteyiz.. . Bir ara gözlerini bana dikti ve dedi ki: 

"- Zeybek Mırza bizim dilimiz Kültigin ' in diline sizink inden daha yakın ... " 

" - Doğnıdur, dedim Sayın Başkan'ım. Türkiye Türkçesine Arapça ve Farsça'dan 
daha sonra da Avrupa dillerinden sözler girdi. Kazaklar ise Kültigin ·in Türkçesini daha iyi 
korudular" dedim. 

Türkçe, bütün Türk halklarının ortak dilinin adıdır. Lehçeleri. şi\ e leri ve ağızları 

belirtmek için de Türkiye Türkçesi, Kazak Türkçesi gibi ifadeler kullanmak doğnı. .. 

Sovyet vaktinde bile "Türk halkları" deyiminden \e daha doğru olan "Türkler" 

sözünden kaçınmak için "Türk dilli halklar" deniliyordu. Yani bugün yedi bağımsız devlete 

ve birçok devlet ve bölgeye ayrılmış Dünya Türklüğünün diline Türkçe demek tartışılması 

bilime aykırı bir gerçektir. Biliınde her konu tartışılabilir ama Güneş'in dünyayı 

aydınlattığını tartışmak · ·boş işle uğraşınak" olur. 

Bu açıklamaları yapmak Türkiyeli aydınlar için çok gerekli değiL Çünkü Türkiye 

Türkçesinde "Türk" denildiği zaman birbirine derece farkı yapmadan bütün Dünya 

Türklüğü anlaşılır. Türkçe denildiği zaman da, türlü lehçeler. şiwler ve ağıziara bölünmüş 

bütün Türkçeler akla gelir. 

Ancak durum Sovyetl~r Birliği içinde bir süre ömür süren Türk halkları için böyle 

değildir. Rusça'nın etkisiyle Türk sözü "Türkiye Türkleri. Ahıska Türkleri ve Ortalık 

Asya'da yaygın olarak bulunan ve kendilerine Türk'ten başka ad verilmeyen Türk

Atalı' lar" için kullanılır. Bunların dışındaki Türklere ise "Türki' ' diye karşılayabileceğimiz 

bir genel ad ve Türk dilli halklar adı verilir. Dolayısıyla uzun yıllar süren eğitimin etkisiyle 

Sovyetlerden kalan ülkelerde Türk deyince "Türkiye Türkü". Türkçe deyince de "Türkiye 

Türkçesi" akla gelir. 

Bu durumda Kazak Türkü veya Kazak Türkçesi sözü ile sanki Kazaklar Türkiye 

Türkü'nün bir uzantısı gibi kabul ediliyor, sanılır. 

Ancak bizim Kazak Türkçesi demekle kastettiğimiz asla böyle bir durum değildir. 

Türk Lehçeleri arasında bir derecelendirıneyi düşünmek ise ne mümkündür ne de doğru. 

Tarihi gerçeğe uygun olan ise bugünkü adlandırmayı saygı ile karşılamakla 

birlikte, Sovyetler Birliği 'nden kalan ülkelerde yaşayan bütün "Türk dilli halkların" 

konuştukları dilin Türkçe ve kendilerinin de Türk olduklarını bilmektir. 
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Unutmamak gerekir ki, 20. yüzyı ldaki "b ilinçli" değiştİnneye kadar Ulu 

Türki stan ' ın adı Ulu Türkistan idi , bu bölgenin halkının dili ise bölgede konuşulan 

Türkçe .. . 

Biz doğrusunun Kazak Türkçesi - Türkiye Türkçesi olduğuna inanıyoruz . Ancak 

bunun dışındaki anlay ı ş ve alışkan lıklaı·a da saygı duyuyoruz. 

Üstün çabalı bir takım, geeeli gi.indüzlü çalışarak ortaya elinizdeki söz lüğü 

çıkardıl ar. Bu eser uzun zamandan beri bekleniyordu. "Geç ve güç" oldu ama sonunda 

oldu . Bundan sonra daha iyisini ve daha boyutlusunu yapmak yo lları açık .. 

Eseri haz ırlayan "takım" "olmas ı gerekeni" değil , olanı tespit etti. Yani Kazak 

Türkçesi 'nde bugün ku llanılan sözlerin kaynağı ne olursa olsun onu sözlüğe aldılar. Böyle 

olmas ı da doğruydu. Ancak biliyoruz ki Kazak Türkleri' nde yabancı sözlerin yerine Kazak 

Türkçesi ' nden sözl er a lıp dili köklerine yak ınl aştınna çabaları vardı. Bu demektir ki bir 

süre sonra Kazak Türkçesi' nin baylığı değ işecek ve genişleyecektir. ·'Bir süre sonra·' ne 

zanıansa , o gün geldiğind e sözlük hazırlayanların da o günkü "söz baylığın ı" temel alma ları 

doğru olacaktır. Ayrıca Türkiye Türkçesi' ne ve diğer ülkelerde konuşulan Türkçelere 

Kazak Türkçesi'nde türerilen sözlerin çok katkısı o lacağını da h atırlatmak iste rim. 

Söz ge limi "koord inatör" yerine "uyurnl aş tırı " sözünü biz Türki ye Türkçesi · nde 

kullanınağa baş l ad ık . Eskiden uydunılan "eşgüdüm" sözünün anlamsı zlığı karş ı s ında 

"uyuınlaştırma" ve "uyumlaştırıcı" ne güzel sözlerdir. Şimdi "di lmaç, dizin. elbaşı · · gib i 

sözleri yeniden oy l anmanın zamanıdır, diye düşünüyorum. 

Bu bahiste Türkçelerin birbirinden sözler alarak yakınlaşmaianna yararın ı da 

belirtmek isterim. Çeş itli ülkelerin Türkçeleri birbirine yakınlaşarak "Ortak Türkçe" ortaya 

çıkacakt ı r. Herhang i bir Türkçe' nin ortak duruma gelmesi ise zaman meselesidir ve 

ge li ş menin tabiatma bağlıdır . Bu konudaki zor l amaları anlamsız, gereksiz. yararsız \'e hatta 

zara rlı buluyorum. Zorlay ıc ı tavırlar amacın tam tersine gelişmelere yol açacak tepkilerin 

kaynağ ı o lmaktad ır. 

Bu değer li eserin ön sözünü bağlarken "tak ı m" üyelerine, h azırlayanlara . Başkan 

Yard. Doç. Dr. Kenan KOÇ'a, üye Dr. Ayabek BA YNIY AZOV 'a. üye Lzman Vehbi 

BAŞKAPAN' a, Yardımc ı olarak çalışan Uzman Hayrcttin SAGDIÇ'a. uzman Gülmira 

OSPANOVA'ya, Emine DESTAN 'a, hazırlanan sözlüğü inceleyerek katkılarda bulunan 

Prof. Dr. Ahmet Bican ERCILASUN' a, Prof. Dr. Leyla KARAHAN. a, Prof. Dr. Durali 

YILMAZ'a, Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN ' e, Prof. Dr. Altay AMANJOLOV·a, Prof. Dr. 

Rabmankul BERDIBA Y'a, Prof Dr. Mcyirbek ORAZOV'a, Dizg i ve Ofset hazırlığını 
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yapan Ali SUNAR ve Fatih TÜRKMEN'e ve elbette sözlüğün redaksiyonunu yapan Prof. 

Dr. Metin AKAR'a teşekkür eder, takdirlerimi bildirir, başarılı ve sağlıklı bir hayat dilerim. 

Namık Kemal ZEYBEK 

Hoca Ahmet Yesevi Uluslar 
Arası Türk- Kazak U niversitesi 

Mütevelli Heyet Başkanı 



ÖN SÖZ 

Bugün Türk Cumhuriyetleri ve toplulukları arasındaki başta kültür ::!lanında olmak 

üzere her alandaki işbirliği ·· aracısız anlaşma" ihtiyacını gündeme gct iıııııştır Lehçe ler ara

sında fonetik ve morfolojik farklılıklar olmakla beraber lehçeleri n söz \ ail: ~ :::J aş ina ol

mak. anlaşmayı büyük ölçüde kolaylaştımıakta ve çabuklaştırmaktadır. Bılı:-:ı . ~ültü r ve 

sanat eserlerinin karşılıklı olarak anlaşılması ve yaz ı dillerine aktarılnıasıı~-::.: S~·zlük lerin 

büyük görev üstleneceği herkesçe malumdur. Bu baLınıdan Türk ıe:~,.::c·~: ~:-ası nda 

sözlükçülük çalışmalarının geliştirilmesi gerekmektedir. 

Uzun süreden beri Kazakistan'da ve Türkiye'de yüksek öğretim k:.ı:-.c.:::~::ıda . a

raştıııııa merkezleri ve enstitülerde, değişik amaçlarla kurulmuş vakıflarda \e .~ :c'- ~elerin

de kısaca her kesimden insanın kullanabileceği kapsamlı, müstakil ve il mi •>..:<.:~2 Jyg un. 

bilim hayatımız için yaralı bir sözlüğe ihtiyaç duyulmaktaydı. 

Bahsettiğimiz bu ihtiyacı karşılamak için oluşturduğumuz yazım heyet:~::-. K..:z kis

tanlı ve Türkiyelilerden meydana gelmesi , bu heyetteki Kazakistanlıları n uzw: s.:~e Türki 

ye'de, Türkiyeiiierin uzun süre Kazakistan'da bulunup her iki lehçeyle ilgili ı!::t:,.:i çal ış

malar yapmaları Kazak Türkçesi- Türkiye Türkçesi Sözlüğü'nün ortaya çıkm:.ı,ı:-.daki ide

al şartları hazırlamıştır. Diğer yandan her iki lehçe arasında "yapı, kelime \e dızim .. bakı

mından pek çok ortaklığın ve benzerliğin olması sözlüğün hazırlanmasında bazı kolaylı klar 

sağlasa da çoğu zaman yanıltıcı olmuştur. 

Kazaklar için hazırlanan izahlı sözlüklerden sözlük biliminin genel ilkelerine uy

gun olarak Kazak Türkçesi'nin söz varlığını oluşturan kelimeler içerisinde seçtiğimiz mad

de başlarını Türkiyeli okuyucuları dikkate alarak açıklamak gerçekten yeni bir sözlük yaz

mak kadar zor bir iş; çok zaman ve cmeğe mal olmuştur. 

Kazakistan ve Türkiye sözlükçülük geleneğinin tecrübe ve birikimlerini birleştir

meye çalıştığımız bu eser, uzun zamandan beri her iki lehçeyle ilgili yaptığımız çal ışma

lardan elde ettiğimiz mesleki bilgi ve birikimin yanı sıra bir yıllık yoğun bir çalışmanın ü

rünüdür. Kazakistan ' da ve Türkiye ' de böyle bir çal ışmaya duyulan ihtiyacı göz önüne ala

rak sınırlı sayılabilecek bir zaman diliminde hazırladığımız bu çalışmayla mükemmel bir 

sözlük ortaya koymuş olma iddiasında olmasak da belirli bir ihtiyacı karş ılayacağımız ka

naatindeyim. Eserimizin Kazakistan'da yapılan baskısıyla ilgili meslektaşlarımızın önerile

ri , ayrıca bizim baskıdan sonra tespit ettiğimiz eksiklikler de göz önüne alınarak sözlük ge

nişletilmek ve gözden gcçirilmek üzere tarafımızdan çalışılmaktadır. 
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Milli bir haysiyct ve şuurlu bir dikkatin sonucu Türkistan'da, Yesevi Ocağı'nda 

haz ırladığıım z bu eserin Bü; iik Türkistan'a hizmet gayesi taşıdığı ve bu anlamda bir işlevi 

üstleneceğ i inancıyla eksik \e kusurlarımızm meslek sevgimize ve iyi niyetimize bağışlan

masmı diliyorum. 

Başından beri Kazak istan'da araştınna ve bilimsel çalışma yapma konusunda bü

yük kolaylıklar sağ layan : yardım ve desteğini her zaman hissettiğiın kurucu rektörümüz 

saygıdeğer Prof. Dr. E the m Ruhi FIGLALI Hocamıza, değerli vakit lerini ayırarak 

çalışmamızı inceley ip bize yol gösteren, bizim için bilgi pınarı ve ilham kaynağ ı olan 

saygıdeğer hocalarım ıza : h eyecanın ı ve çalışma ruhunu cserın her sayfasında 

bulabileceğiniz, üni\·ersi tcdeki asli işlerinin yanında ekibiınizde çalışarak bütün zorlukları 

tahamınülle karş ıl ayan yazım heyetindek i değerfi arkadaşlarıma, Kazakistan'da bugüne 

kadar yapmış o l duğumuz çalışmaları , ayrıca eserimizin Kazakistan'daki baskısını 

gerçekleştirmede bi zi ya l nız bırakmayan eğitim öğretim ve kültürel faaliyet lere destek 

olmayı ilke edinmi ş Ömer SOYSAL Bey' e teşekkür ediyorum. 

Yard. Doç. Dr. Kenan KOÇ 
Muğla Ünivers itesi Çağdaş Türk Lehçeleri 

ve Edebiyatla rı Bölümü Öğretim Üyesi 



SÖZLÜGÜN KULLANIM VE BAZI TEKi\fİK ÖZELLİKLERİ: 

1. Bu sözlük sadece dil uzmanları ve cdebiyatçılar için değil. ikı lehçeden 
yararlanmak isteyen her kesimden insan için hazırlanmı ştır. D iğer b ~ if.::.de ile . 
topluml arı ını zın her seviyesindeki insaniarına hitap etmektedir. 

2. Çalışmamıza, Kazak Türkçesi'nin canlı ve yaygın olarak kull anıl:-:1::::.::.::. o:.::.:-: söz 
Yarlığını n tamamının alınmasına gayret gösterilmiştir. Sözb:..;. . ·aza k 
Türkçesi ' nin zaman içerisinde türetme yoluyla kazandığı keliınek~ ;le · -ka 
dillerden aldığı kelimeleri, çeşitli ilim, spor ve sanat sahalarındakı :-::-: ::-.:e ~ı de 
ihtiva etmektedir. Böylece sözlük, 27 bin madde başı, 5 bin kadar c::. :::::.c~e içi 
söz varlığına sahip olmuştur. Sözlük bu haliyle Kazak kültür '"::::. :. :::.::::; \e 
özellikle zengin etnografyasını tüm yön leriyle yansıtmaktadı r. 

3. Sözlüğün hazırlanma safhasında , Türkiye ve Kazak Türkçeleri nde :·::.:.::::.::::::.::!ar 
başta olmak üzere, künyeleri bibliyografya! istemizde yer alan. diğe~-:- .:~:, :ef:çe 
ve ş i vele ri yle ilgili olan çok say ıdaki sözlükten de yararlanıl mış::~ 3_ ;.:'z:-· · 
bir Türk lehçesi sözlüğünden aktarılmış bir lügat kitabı değil. ade 2. :·e:::::-.~ ı::n i 

metnin ortaya konulduğu eser durumundadır. Burada Kazak soz: __ .~:-::-.ın 

eksiklikleri giderilmiş yeni bir metin mevcuttur ve sözlük bu hal::.:= :~:.:-eser 
karakteri kazanmıştır. 

4. Madde başlarında, kelimelerin sırasıyla temel, yan ve nıec.::.z :::.:: . .::::-:: n 
verilmiştir. Bu anlamların birbirinden rahatlıkla ayırt edilebilınesı :.:-::-. 2;::~::;::.:\ e 

soyut anlamlı kelimeler kısa , anlaşılır cümlelerle örnek lend ;:-::::::~:.~ -ı· 

kullanılan kelimeleri bulunduran kelime grupları, deyimler \e ::.:.:,.:-zleri 
kullanım yoğunluğu oranında veri lmeye çalışılmıştır. 

5. Madde başını teşkil eden her kelime Kazakistan milli alfabesi ile \2z::::::s. 2-..ı .u 
takiben aynı kelimenin Türk dünyası ortak Latin alfabesi il c tr.::.;-_, .,;-.;:-,;:.o:1 . 
kelime türü, başka bir dilden girıni şse kökeni , terim ise hangi ala::.::.::.: : o:c.:ğu 
sistematik olarak gösterilmiştir. 

6. Zamanımıza kadar yazılan Kazak sözlüklerinde batı dille ri:-ıce:: .::.!;:-ıan 

kelimelerin menşei gösterilmemiştir. İlk defa bu sözlüktc cidd i şe:..;::ce bu 
konuya eğilinmiş ve bu tür kelimelerin hangi dile ait oldukl arı belını::::iştir. 

Arapça ve Farsça 'dan geçen ve çoğu Kazak Türkçesi'nin içinde ses :-:: ısı 

bakımından kimliğini yitiren kelimelerin de geldikleri dil lere ışz.rette 

bulunulmuştur. 

7. Kazakça keliınelere anlam verirken TDK'nun Türkçe Sözlük'ünden bü~ ük 
ölçüde yararlanılmış , metin yazımında da TDK'nun İmla Kıl kanızu·n a :::~ne n 
uyu! muştur. 

8. Kazak Türkçesi sözlüklerinde bazı kelimelere verilen anlamlar arasında 

mutabakat o lmadığı görülmüştür. Bu gibi durumlarda yaşayan dilde ·i .::.r.lamlar 
ile son çıkan sözlüklereve Kazakça-Rusça Sözlük'teki (Aimatı. "Da\ k-Press ... 
2001) anlamlara bakılarak maddenin yazımına özen gösteril miştir. 

9. Kazak Türkçesi-Türkiye Türkçesi Sözlüğü lehçeler arası bir sözlük olma 
niteliğine sahiptir. Sözlük kullanıcısı na, Kazak Türkçesi öğrenmek \e ders 
kitabı yazmak isteyenlere kolaylık sağlaması düşüncesiyle. iki khçede de 
fonetik, yapı bakımından aynı veya aynı hiss in i uyandıracak kadar ses 
benzerliği olan Ye tıc.ak sözler( yalancı eşdeğer) diye adlandırılan kelimeler. 
madde başı olarak sözlüğe girdikleri dunıınlarda. son harfinin sağ üst kısmına 
yıldız işareti konularak gösterilmi ştir. Lehçeler aras ı sözlükler içerisinde bu 
dumm, bir ilk olma özelliğini taşımaktadır. Bunlar dil öğretiminde emniyet 
s übabı görevi yapacak işaretl e r olup dikkat çekecek ve yanılınay ı önleyecektir. 
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ı O. Madde başı olan kelimelerden sert sessizle bitenlerin çekim esnasında 

uğradıkları ses yumuşaması, sözlükle ilgili maddelerde aşağıdaki örneklerde 
olduğu gibi gösterilmiştir: 

K,AiihiPIIIAK. -Fbi (qabırşaq, -ğı), 

IIIEK, ri (Şek , -gi). 
IIIAJIATI, -6bl (şalap. -bı) 

Yukarıda bahsetmiş olduğumuz ses hadisesi fiil olan madde başlarında ise, 
madde başının transkripsiyonundan hemen sonra parantez içerisinde fıilin 

çekimine uğramış haliyle gösterilmiştir: 

K,AİİMhiK,- (qaymıq-) (K,aHMbiFa)J,bi, K,aHMbiFbın) 
EYK- (bük-) (6yre,lJ,i, 6yrin) 

Fiil olan madde başının çekim esnasında uğradığı ses değişikliğini örneklendiren 
kelimelerin transkripsiyonunu vem1eye gerek duymadık. 

İkinci hecesinde dar ünlü (bi, i, y, y) bulunduran madde başlarının çekim 
sırasında kelime kökündeki ses iüşmesi de şöyle gösterilmiştir: 

8,UET -FYPhlll (adet-ğurıp) (FYJ!Ubl) 
K,OMhiH (qoyın) (K,OHHbi) 

1 ı. Günümüz Kazak Türkçesinde, ya lnı z başına an l amlı olmakla beraber tek başına 
kullanılmayan, ancak başka bir kelimeyle birlikte kelime grubu oluşturan 

kelimeler sözlüktc madde baş ı olarak veri lmiş, bunun önüne (:) işareti 

konulduktan sonra kelime grubu yazılmış ve bu kelime grubunun 
transkripsiyonu yazılmamı ş, sadece anlamı verilmiştir. 

EAJI-EYJI: 6a.rı-6yJI )l{aHy 

12. Sözlüktc geçen kısaltınalar Kazak Türkçesine göre yapılmıştır. Ancak "bakınız" 
kelimesinin kısalıması Türkiye Türkçesiyle "bkz." şeklinde yazılmıştır. 

13. Fiiller mastar halleriyle yazılmamıştır. Ünlü ile biten fiiliere mastar eki 
getirildiğinde kelime kökünde yer alan seslinin düşmesi fiil kökynü teşhiste 
okuyucuya güçlük çıkarır . Hem bu, hem de bütün fiilierin asli şekillerinin 

bulunmasında sağladığı kolaylık sebebiyle, her fiil mastar eki almamış halde 
yazılmış, mastar eki yerine ( -, -) işaretleri kullanılmıştır. Bu fikri doğrulayıcı 
örnekler: 

Kencı- (köpsi-) 

KYJifEHCI- (kü lgensi-) 

K,A)Khl- (qajı-) 

K,OH- (qoy-) 

Kenc~ (köpsüv) 

KYJifEHC~ (külgensüv) 

K,A)K~ (qajuv) 

K,OIQ_(qoyuv) 
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TOW- (toy-) TOIO (toyuv) 

Madde baş ı olan kelimeler seçilirken Kazak Tür ·ç-e,:::::-: :-:-:_:eber 
sözl üklerinden olan Kazak Tilini1? Tiisindirme Sözdigi (C. I-II. A.>.:::. ··G:::::ı ·· 
1959-1961 ). Ka:ak Tilini1z Tüsindirme Sözdigi (C. I-X. A.l mı : ı. ··G.:.:::·- : .:, -_:__ 
1 986). Ka:ak Tilindi Sözdigi (Almalı, "Dayk-Press". 19991 . _\.-.. ~ .. - ~ - - v ~:s_, _; 
Sö:dik (A lmalı , "Dayk-Press", 2001) adlı sözlüklerden yar.:.ri.::-. .:::.- Sı·. ::ın 
sözlüklere ilave olarak Kazak Türkçesinin yeni çıkan teri m söz::.:___:.:.c:-::-. .::.::-: ~_.. 
istifade ettik. Ancak bu eserin bir terimler sözlüğü olmadığ ını de. b:: :::-::-:-.-: .. :- .z. 

14. Kazak Türkçesine Rusça kanalıyla batı dillerinden geçen kcli me;c:-::-: :::::>:-_,:;>;:-:i 
kaydederken Slo var lnostranmh Slov (Moskova ''Ruski Yazı;.;· ·. __ ,.:. .:.::.ı 
sözlükten; Arapça ve Farsçadan geçenler için de Ka~akş,ı - ( ". __ ~ :.:·:: 
(Aimatı "Dayk-Press", 2001 )' ten faydalandık_ 



Bİ BLİ YOGRAFYA 

:'ı.LBA Y, Nejdet: Kazakça- Türkçe Söz.! ük, Hoca Ahmet Y csevi Uluslararası Kazak-Türk 
Üniversitesi Terimler Sözlükleri Hazırlama ve Tercüme Merkezi, (Yayınlanmanı ış 
Şilgisayar Çıktısı) Türkistan 2001 . 

. -'\. VERY, Robert, BEZMEZ, Serap. EDMONDS, Anna G., YAYLALI, Melika: Redhouse 
English-Turktsh Dtcltotıary. Redhouse Yayınevi, İstanbul 1974. 

BAŞKAP AN, Vehbi: Ka-::.ok Türkçesi ile Türkiye Türkçesindeki Tuzak Sözler, Ahmet 
Yesevi Üniversitesi. (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi) Türkistan 200 l. 

BOLA Y, S. Hayri: Felsefi Doktrinler Sözlüğü, Ankara 1990. 
DEVELLİOGLU, Ferit: Osmanlica-Türkçe Ansiklopedik Uigat, Ankara 1970. 
DİLÇİN, Cem: Yeni Tarcuna Sö::hiğii, TDK yayınları, Ankara 1983. 
Diı•wıü Lı/gm-it Türk Di::.ini, TDK yayınları, Ankara I 972 . 
imlô Klm •uz.u, TDKyayınları: 525. Ankara 2000. 
KOCA TÜRK, Utkan: Açtklamalt Ttp Terimleri El Sö::hiğii, Erzurum 1981. 
.\!eydan-Larousse. BiiYiik Uigm ı•eAnsiklopedi (A-Z). C. I-XII ve 2 ek cildi, İstanbu l 1964, 

1985. 
"'ACİ, Muallinı: Ulgar-i Naci, İstanbul 1303, (Çağrı Yayınları, İstanbu l 1987) . 
OGUZKAN, A. Ferhaıı: Eğiti111 Terimleri Sö::hiğii. 2. Baskı, TDK yayınları, Ankara 198 1. 
Xl/I Yiizytldan Beri Tiirkiı·e Tiirkçesiyle Ya::tlmtş kitaplardan Toplanan 

TamklariyleTarama Sö::hiğii (A-Z) I-IV, Türk Dil Kuruımı yayınları: 212, Ankara 
1963- ı 972. 

ORAL TAY. Hasan. YCCE. Nuri, PlNAR, Saadet Kct::Ctk Türkçesi Sö::liiğii. Türk Dünyas ı 
Araştırmal arı \'aktı Yayını, İstanbul. I 98-1. 

ÖZÖN, Mustafa Nihat: 0.\IIWIIItca-Tiirkçe Sô::hik. İ s tanbul 1979. 
ÖZÖN, Mustafa Nihat: Terinıla Ktla\'ll::u, İstanbul 1948. 
ÖZÖN, Mustafa Nihat: Tlirkçe J'ahcmct J.:elimelt.'r Sö::/iiğii, İstanbul 1962. 
SA .. RAÇ, Tahsin: Biiyiik Franst::ca-Tiirkçe Sidiik. Cmnd Distionnaire Fmnçais-Turc, 

İstanbul 1985. 
ŞCKÜN, Ziya: Farsça-Tiirkçe Sü;:liik, 19-1-1. 
TULUM, Mcrtol (redaktör), AKAR. Metin, AKDOG.-'\N, Yaşar, BİRİNCİ, Necat, 

ÖZCAN, Mustafa , YETiŞ, Kazım: Tenzel Tiirkçe Sö;:liik, ikinci baskı, Tercüman 
Gazetesi yayını, C. 1-IV, lstanbul 1991 . 

. -ıoau TiJıi CeJrJizi, An.e.ıaTbr, 1968. 
fıeKTaeB K,. Yu::eN f(pJaKwa-Opbtcwa Opb!CUia-l(aJaKıuo CeJrJiK. An.MaTbi, 

A.Jı:TbiH K,CIJbii-13, 2001. 
Eıo,1rar-ı6ai1yJlbı 8., fıMJaKOD C. CuNONu.Hr.Jep CmrJizi. Arı!\taTbi, 2001. 
.Jyı<er-ı6aes C. X. l(aJaKwo-Opbtcuto 0Kyıub!Jıap CeJr.Jizi. An.:vıaTbl, 1989. 
ll6aTOB A. l(aJaK TLziNif( TyviNrJbt COJr.Jep CeJoizi. ArıMaTbi, 1988. 
I1caeB C. M., Pa!1M6eKoBa M. A., Worı6eKOB P. H., OMapoBa C. E. i(aJaKUIO

Opbtcwo )J(ı:me OpbtcUia-K;ıJoKwo CeJrJiK. An.MaTbl, 1992. 
Keı-ı:ec6aes I. K., .>Kar-ıyJaK.OB T. JluN2U6ucmww.1btK TepMuNrJeprJif( i(btcKawa 

OpblClllo-J(pJaKwo CeJrJizi. A.n.\WTbı, 1956. 
Keı-ı:ec6aeB I. K. l(aJoK TLliltiH. C/Jpmeoflo2Uflflb1K. COJrJizi. An.MaTbi, 1977. 
!VnaK Ti!liNif( Tyci11rJip.Me CeJrJizi. An.MaTbi, i-TOM, 1959; 2-ToM, 1961. 
KmoK TifliNiH. OprjJozparjJufWbtK CeJrJizi. An.MaTbı, 1988. 
K{f]aK Ti;liNif( TyciNrJip.m CeJrJizi. An.MaTbi. 1 -TOM, 1974; 2-TOM, 1976; 3-TOM, 

1978 ; 4-TOM, 1979; 5-TOM, 1980; 6-TOM, 1982; 7-TOM, 1983; 8-TOM. 1985; 
9-10 TOI\1, 1986. 



-16-

J(pJaK TİitiHilf CeJôiıi. AnMaTbi, ı999. 
J(pJal(ıua - Opbtcıua CeJÔiK. A.nMaTbi, llaı1K- ITpecc, 2001. 
KapaKallnaKcKo-PyccKw1 clloeapb. MocKBa, ı958 . 
K,o)!(aXMeTosa X. K,., :>KaH.caı<,osa P. E., K,o)!(aXMeTosa ill . O. !((l]axwa

Opbtctua (/)pa3eOII02U.flllbtK CeJÔiK.. AnMaTbi, ı988. 
K,m1b!c6aı1 K AıpouHJICeHeplliK Amay11apÔbi!f Opbtcıua-Ka Jaxwa C eJôiıi. 

Arı:MaTbi, 2000. 
MaXMYLJ:OB X., Myca6aeB r. Ka3GXCK.o-PyccK.UU Clloeapb . AnMaTbl. 1954. ı987 . 
MycTa<tıaeB 3.M., lli,ep6IIHI1H B.f. PyccK.o-Typeu,Kuu C ıoeapb. \I o KBa, 

PyccKI1ı1 5I3biK, 1996. 
Mycaı<,yJIOB T. Euolloıu.fl TepMUHÔepiHilf Opbtcıua-J(pJaxıua Ce3Ôiıi. .-\.ı~ıaTbi, 

ı960 . 
Opbtcıua-J(pJaK,ıua CeJÔiK.. AnMaibi ı954 , TOM I, ı978; TOM II . ı 9 ı. 
C11oeapb JfHocmpaHHbtX C11oe. MocKBa, PyccKIIH. 5!3biK, ı989. 
PycTeMoB J1. J(pJipıi J(pJaK, TilliHôeıi Apa6- !Iapcbt Ki pM e CeJÔepi. _-\. ı~ıaTbi , 

FblJibiM, ı982 . 
Ti11 Ei11iMi CeJôiıi. AnMaTbi, FhiJihiM, 1988. 
TiJieMicoB X ., PaMa3aHOB E. Opbtcıua-J(pJaK,ıua Aybtil lllapyawbLibiFbl CeJôiıi . 

A.JıMaTbi, ı992. 
YJ6eK Tu11uHuHı JfJoXJLu Jlyramu. MocKBa, PyccKIIH. 5!3hiK, ı 981 
IOaaxHH K. K. KupıuJcKo-PyccK.uii C11oeapb. CoBeTcKa5! 3HUllj(_lOTie.JI15I, 

MocKBa, ı965. 



K,hiCKAPThiJihiii ATihiHFAH C83,UEP KISALTMALAR 

OF. OFbii/Uib/H milli ingilizce 
01/F. Ol/Fbi C dua 
OH0/11. AH0/110.MUfll/bll( anatom i 
ap. apa6 ce3i Arapça 
apxum. ApxumeKmypallbtl( mimari 
acmp. AcmpoHOA1UfiJ1btl( astronomi 
O )Ibi C. AybtC/101/b/ AWFblHO mecaz 
ade6. ade6uem mep.MUHi edebiyat 
CJCK. acKepu mepMUH askerlik 
6om. EomaHuKallbtK botan ik 
6yxc. Eyxcallmepufi;Jbtl( muhasebe 
eem. BemepuHapufl veterinerlik 
ıeoıp. [eoıpacjJufl/1 bt I( coğrafya 

ıeo11. f eo.I02Ufl.7btK jeoloji 
ıeo.M. [ eo. ıtempuR.ıbtK geometri 
2011. r o.1.10Hd lll i. ı i Hollandaca 
2jJOA1.M. [pa. \1. ıt am u K a.1 bt K gramer 
ep. ıpeK 111 iJ ı i Yunanca 
diN U. dİHU ce3 din 
eli. ElliKmeyiıu ce3 yansıma sözler 
ec. EciMdiK zam ir 
em. Emiemi K fiil 
:JIC0/1 . )J(anoH milli Japonca 
:Jicepı. )J(epıilliKmi ce3 ağız 

301{. 301{ mep.MUHi hukuk 
30m. 3am eciM isim 
30011 . 300II02Uflllbll( zooloji 
up. upaH (napcbı) emi Farsça 
l/111. J1m a11 bfl H m ili i italyanca 
K.aci6. Kaci6u ce3 mesleki terim 
K. OH e. K.eHepceH ce3 arkaik söz 
Kima6. Kima6u ,ı eKcur;a eski edebi dil 
Kapan. I(apanaÜbW co3 halk dili 
I(OpF. I(OjJFb/C beddua 
/l am. JlambtH mi.ıi Latince 
1/Uf/28. J!LLH28UCmUK0;1bll( dil bilimi 
M am. MameJl!tamuKOIIbtl( matematik 
Med. MedUL(UHOIIbtK tıp 

;\/Lif/. Jı.f U Hep01102Uflll b/K, mineroloji 
.\/UcjJ. MurjJoiiOcUflllbt K mitoloji 
.\/Od. Moda/Ib ce3 modal kelimeler 
.\IOHF. A10HFOI/ CB3i Moğolca 

.\t\"3. My3b/KOI/b/K, müzik 



-18-

HOp c. Hopeeı mifl i Norveççe 
op. OpbtC ce3İ Rusça 
00. ooaraii ünlem 
nofl. nOJ/flK mİfl İ Polyakça 
noflucp. II OJ/ uıparjJUflfl bii( matbaacılık 

nap. Ilopmyıafl mifli Portekizce 
CGH. CGH eCİM sayı sıfatı 

CGHCKp. CaHCKpum mifl i Sanskritçe 
CGf/C. Caf/acu mepMUH siyaset 
COFO. coro mifli Sogdca 
ceiL1. ceiilley milli konuşma dili 
cnopm. cnopm mepMuHi spor 
Cb/H. Cb/H eciM sı fat 
ma6y. ma6y ce3i örtmece 
m ap. Tapuxu ce3 tarih 
meamp. TeampmaHy tiyatro 
mex. TexHuKGJ/btK teknik 
yem. yem ey zarf 
rjJU3. C!JU3UKGJ/bll( fizik 
rjJU3UOil . C!JU3UOilOcUflllbll( fizyoloji 
rjJUJIOC. cJJ UJl o corjJ Uflfl bt K felsefe 
rjJuH. C!JUHGHC mepMUHİ finans 
rjJp . C!JpaHU,Y3 mifl İ Fransızca 

XUM. X Ulvt Uf/Jl bl 1( kimya 
U/b/ll . llibLJIGY edat 
3KOH. 3KOHOMUKGilbll( ekonomi 
3l{Cnp. 3Kcnpeccuemi ce3 dışa vurma , yansıtma 
3.1eK. 3JleKmpomexHUKGJ/bLI( elektro-tekn ik 
3.\IOU,. 3MOU,Uflflbll( C83 hissi 
3nJHoıp. 3mHoıparjJUflflbLK ce3 etnografya 
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A, a (A, a) 

A 

A (a) Kazak alfabesinin ilk harfi. Ses bilimi 
bakımından kalın ünlülerin düz ve geniş 
olanını gösterir. 

A (a) oo. 1. "Evet, Ne var, Ne oldu?" anla
mında kullanılan cevap verme, seslenme 
ünlemidir: A He oeuci3 ? A ne diyorsu
nuz? 2. Dikkat çekmek için kullanılan 
ünlemdir: HypAaH! A, HypAaH! Nurlan! 
A Nurlan! 3. Bir şeyi hatırlama anında 
söylenen ünlemdir: A, OHblCbl oypblC 
6o11raH. Evet, öyle olduğu doğruymuş. 
A, co11au eKeH rou. A, öyleymiş ya. a 
oeıeHoe ha deyince; a, I(yiJauJ1an ya Al
lah diyerek. 4. Soruyu güçlendiren, pe
kiştiren ünlemdir: Yu :JKYMbLCbLH Heıe o
pbLHOaMaucbL!f, a? Ev ödevini neden 
yapmıyorsun, a? 

AEA (aba) (I) 3am. ap. KeHe. Keçeden 
yapılan yakasız uzun üstlük, aba. 

AEA (aba) (Il) 3am. ap. Hayvanları bir 
arada tutmak amacıyla yapılmış 

parmaklıklada çevrili yer, çit. 
AEA,UAH (abadan) CbLH. ap. KeHe. ı. Güçlü, 

kuvvetli. 2. Sürünün lideri olan kurt. 
AEA)KA (abaja) 3am. KeHe. 1. Kap kacak ko

nulan dolap, mutfak dolabı. 2.Yırtıcı 

hayvanlan av lamaya yarayan büyük ağ. 
AEA)I(A)J,Aİİ (abajaday) CbLH. Çok büyük, 

normal ölçülerden büyük, görünüşü hoş 
olmayan. a6a:JKaoau 6e11Me geniş oda. 

AEAlKYP (abajur) 3am. cjJp. Işığı bir yere 
toplamak, doğrudan doğruya gözlere 
vum1asını önlemek için kullanılan lam
ba siperi, abajur. 

AEAlKYPJihi (abajurlı) Cb/H. Abajuru olan 
(Himba). 

AEAH (abay) CbLH. Dikkatli , ihtiyatlı, tem
kinli: a6au 6o11y dikkatli olmak. 

AEAHJIA- (abayla-) em. 1. Dikkat etmek: 
ApFbLH a6au11an, aAObL-apmbma Kapaobı. 
Argın, dikkatlice önüne arkasına baktı. 
2. Etrafa göz atmak, sağı solu gözlemek: 
011 Kewmilf aAObt-apmbtH a6au11an myp. 
O, göçün önünü arkasını gözlüyor. 

3. Önem vermek, farkına varmak. 
AEAHJIAFhiiii (abaylağış) CbtH. Gözlem 

gücü yüksek, gözü keskin, gözlemci. 
AEAMChi3 (abaysız) yem. 1. Dikkatsizce, 

farkında olmadan: a6aucbL30a I(OJ1bt mu
in Kemy farkında olmadan eli değiver
mek 2. Dalgınca, gamsızca. 

AEAHChi3,I(A (abaysızda) yem. Hiç beklen
medik bir sırada, ansızın : Hm a6aucbt3-
oa 1(0J1bLHaH UlblFbLn Kemmi. Köpek ansı
zın elinden kurtuluverdi . 

AEAİİChi3,UhiK,-Fbl (abaysızdıq, -ğı) 3am. 
Dikkatsizlik, dikkatsiz olma durumu, 
dalgınlık, savrukluk, vurdumduymazlık 

AEAHTAHY (abaytanuv) 3am. Kazak edebi 
dilinin önde gelen kurucularından, bü
yük şair Abay Kunanbayev'in hayatı, e
serleri ve felsefesini etraflı bir şekilde 
inceleyen bilgi dalı. 

AEAK, -Fbi (abaq, -ğı) (1) 3am. Keci6. Büyük 
sularda balık avlamak için kullanılan 
ağın alt kısmı. 

AEAK, -Fbi (abaq, -ğı) (Il) 3am. Av yapmak 
için örülen ağ. 

AEAK,Thl (abaqtı) 3am. 1. Ceza evi: 011 a-
6al(mbtoa Mmbl au OmbtpbLn Ulbll(mbl. 
O, cezaevinde altı ay yatıp çıktı. 

a6al(mbLFa :>~ca6y cezaevine kapatmak. 
2. aybLC. Azap, eza, cefa. 

AEAT (abat) CbtH. up. KeHe. Zengin, verimli, 
bereketli. a6am 6al(wa bereketli bahçe. 

AEEAT (abbat) 3am. 11am. Katolik manastı
rm başkanı, başpiskopos, başrahip. 

AE,.UhiPA (abdıra) (1) 3am. Giyim veya araç 
gere~ konulan büyük tahta sandık. 

AE,UhiPA- (abdıra-) (Il) em. Bir şeye za
mansız ve hazırlıksız yakalanmak, apan
sız yakalanmak, telaşlanmak, şaşırmak: 
YAKeHoepiJi!f aAObtHoa 6a11a He icmepiH 
6iAMeu a60bLpan I(aAObt. Büyüklerio ö
nünde çocuk ne yapacağını bilmeyip 
şaşak::ıldı. 

AE)I{A,Il, (abjad) 3am. ap. Ebced: Arap alfa
besinin, her harfi bir rakamı karşılayan 
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ve anlamsız sekiz kelimeyle ifade edilen 
bir hesap sistemi. Bu düzende baştaki e
lif harfinden başlanarak her harfe , sıray
la birden ona kadar birer birer, ondan 
yüze kadar onar onar, yüzden bine kadar 
yüzer yüzer artırmak yoluyla bir aritme
tik değer verilmiştir. 

AE)J(hiJIAH (abjılan) Jam. l. Su yılanı. 2. 
aybıc. Hıyanet eden, hain, zarar 
vermekten , üzmekten ve kötülük 
yapmaktan hoşlanan kimse, acımasız, 

zalim. 
AE)J(hiJIAH)l,AH (abjılanday) Cb/H. Yılan gi

bi, açgözlü, doymaz, tamahkar, haris. 
AE3AJI (abzal) Cb/H. ap. 1. Kıymetli, sevgili, 

değerli, aziz. 2. Doğru, makul, uygun, 
yerinde: Co!lai1 6o!lraHbl a63a!l. Böyle 
olması doğru . 

AE3AJihl (abzalı) yem. Doğrusu, en iyisi. 
AE3AU (abzats) Jam. HeM. Paragraf, satır ba

şı. 

AEMTYPMEHT (abituriyent) Jam. !lam. Lise 
veya dengi okulu tamamlayıp, üniversi
teye aday olan kimse. 

AEMhiP (abiyır) Jam. ap. I. İnsanın 
mahrem yerleri, avret yerleri . 2. Ar, 
namus, şeref. a6ubıp 6o!ly şereflenmek, 

onur duymak. 
AEMhiPJlhl (abıyırlı) Cb/H. Şerefli, itibarlı. 

AEMhiPChl3 (abıyırsız) CbtH. 1. Şerefsiz , iti
barsız. 2. Edepsiz, terbiyesiz, görgüsüz. 

AEJlhiK,- (ablıq-) (a6JihiFa)J,hi, a6JihiFhın) 

em. KeHe. I. Midesi bulanmak. 2. Nefes 
nefese kalmak. 

AEOHEMEHT (abonement) Jam. rjJp. Abo
nelik belgesi . 

AEOPMfEH (aborigen) Jam. !lam. Yerli 
halk, bir bölgenin eski sakinleri. 

AEOPT (abort) Jam. !lam. Kürtaj, çocuk al
dırma. 

AEPMKOC (abrikos) Jam. rjJp. Kayısı. 

AECOJIIOT (absolyut) 3am. rjJp. Mutlak, ha
kikat, gerçek. 

AECOJIIOTM3M (absolyutizm) Jam. rjJp. 

Mutlakiyet, saltçılık, monarşi . 

AECOJIIOTTI (absolyutti) Cbll1. rjJp . Daimi, 
sürekli, mutlak . 

AECTPAKT (abstrakt) Jam. !lam. Soyut, mü-

AEhiPO ll-ATAK, 

ceıTet. 

AECTPAKTIJIIK,-ri (abstrak ti lik. -gi) Jam. 

Soyutluk, mücerretlik. 
AECTPAKUMOHM3M (abstraktsiyonizm) 

Jam. !lam. Soyutlamalara, somut gerçek
lerinkine eşit değer verme: amaç o larak 
soyutu alan tutum, soyutçuluk . 

AECTPAKUMHJIA- (abstraksiya la-) em. Ge
nellemek, soyutlamak, genelierne yap
mak, soyutlama yapmak. 

AEXA3 (abhaz) Jam. Kuzeybatı Kafkasya' da 
yaşayan bir halk ve bu halka mensup 
olan kimse, Abaza. 

AEhl3 (abız) Jam. ap. KeHe. 1. Hakim, 
bilge; fikir adamı , düşünür. 2. Kah in. 

AEhl3)l,hiK,-Fbi (abızdıq, -ğı) Jam . Bilgelik, 
bilge olma durumu ve niteliği. 

AEhiJIAHliiA (abılayşa) Jam. Ağaç direkl er
le kurulan küçük Kazak çadırı . ( İ çe ri
sinde, kubbenin tepesinde bulunan , "şa

nırak" adı verilen yuvarlak kı s ım il e kat
lanabilir kafes şeklindeki " kerege" adlı 
desteğin bulunmadığı çadır türü). 

AEhiJihiiT-CAEhiJihiii (abılıp-sabılıp ) yem . 

1. Yorgun argın. 2. Tez, acele, alelacele, 
paldır küldür. 

AEhiP-llAEhiP (abır-dabır) yem. Gürültü pa
tırtı , şamata. 

AEhiP)J(YJlhl (abırjuvlı) Cb/l-i. Kafası 

dağınık , endişeli . 

AEhiP)J(hl- (abırjı-) em . Bir olgu karş ı s ında 

şaşkın duruma düşmek, ne yapa c ağını 
bilemez duruma gelmek, apışıp kalmak. 

AEhiPOM (abıroy) Jam. up. 1. Bir toplum i
çinde ahlak kurallarına karş ı beslenen 
bağlılık , ar, namus. 2. Ünvan, derece, 
itibar, şöhret. 3. A vret yeri , vücudun 
mahrem yerleri . a6bıpoiibt aıu bL?)' a) av
ret yeri açılmak b) rezil olmak : a6bt

poiira 6e!leHy şöhret kazanmak; a6btpo

UbtHaH aiipbtfly itibarını kaybetmek; 
a6bıpoiibt aiipaH8aii mezij1y utanç veri
ci duruma düşmek, rezil olmak; a6bıpo
Ub/H aRKKa 6acy şan şerefini ayaklar al
tına almak, razil etmek maskara etmek; 
a6btpoiibt Kemy değeri düşmek. 

AEhiPOH-ATAK, -Fbi (abıroy-ataq , -ğı ) Jam. 

Hürmet, saygı, itibar. 
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AEhiPOMJihl (abıroylı) CbtH. Tanınmış, şöh
retli, itibarlı. 

AEhiPOMChl3 (abıroysız) CbtH. Değersiz, 
kıymetsiz, itibarsız. 

AEhiPOMChi3,I(hiK, -Fbi (abıroysızdıq, -ğı) 
Jam. Değersizlik, kıymetsizlik, itibarsız

lık. 

AEhiP-CAEhiP (abır-sabır) yem. AleHicele, 
apar topar, çabucak. 

AEhiChiH (abısın) 3am. Kardeş karılarından 

her birinin ötekine göre adı, elti: AraubLH 
mamy 6o!lca, am Ken; a6btCbtH mamy 

6o!lca, ac Ken (Mal(a!l). Akrabalar iyi 
geçinirse at çok, eltiler iyi geçinirse aş 
çok. 

AEhiChiH-A)J(hiH (abısın-ajın) 3am. Kar
deş, akraba kimselerin hanımları: a6bt

CbtH-aJKbLHaau 6o!ly sırdaş olmak, dostça 
geçinmek. 

ABAHfAP,I( (avangard) 3am. rjJp. l.Öncü as
ker birliği. 2.Belli bir kurum içerisinde 
önde gelen grup, avangart. 

ABAHfAP,I(ThiK, -Fbi (avangardtıq, -ğı) 

3am. Öncülük, liderlik. 
ABAHC (avans) 3am. rjJp. Alacağına sayıl

mak üzere önceden yapılan ödeme, a
vans. 

ABAHTIOPA (avantyura) 3am. rjJp. ı. Kışkırt

ma, birbirine düşünne. 2. Riskli, gücüne 
bakmaksızın kalkışılan hareket, macera, 
av an tür. 

ABAHTIOPM3M (avantyurizm) 3am. rjJp. 

Maceracılık, serüvencilik 
ABAHTIOPMCT (avantyurist) 3am. rjJp. Ma

ceraperest, maceracı , avantüriyer. 
ABAP (avar) 3am. Kuzeydoğu Kafkasya'da 

yaşayan bir halk. 
ABAPMR (avariya) 3am. um. Trafik kazası. 

2. Bozulma, kaza, afet. aeapuflra ywbt

pay trafik kazası geçirmek. 
ABMAEA3A (aviyabaza) 3am. !lam. rjJp. Ha

va üssü, uçak üssü. 
ABMAEAMJIAHhiC (aviyabaylanıs) 3am. 

;zam. 1(3. Hava yoluyla sağlanan bağlan
tı. 

ABMAEEH3MH (aviyabenzin) 3am. ;zam. 

rjJp. Havacılıkta kullanılan akaryakıt, 

uçak yakıtı. 

ABTOIIHCIIEKTOP 

ABMAEOMEA (aviyabomba) 3am. ;zam. rjJp. 

Uçak bombası, hava bombası. 
ABMA3AYhiT (aviyazavıt) 3am. !lam. op. U

çak fabrikası. 
ABliAKJIYE (aviyakıub) 3am. !lam. ar. Ha

vacılık kulübü. 
ABIIAKOHCTPYKTOP (aviyakonstruktor) 

3am. !lam. Uçak mühendisi, uçak imalat
çısı. 

ABMAMO,I(EJih (aviyamodel) 3am. !lam. rjJp. 

Uçak modeli. 
ABifAIIQqTA (aviyapoçta) 3am. !lam. um. 

Hava postası. 
ABMACIIOPT (aviyasport) 3am. ;zam. ar. 

Hava sporu. 
ABMATAChiFhiiii (aviyatasigiş) 3am. !lam. 

1(3. Uçak gemisi. 
ABMATEXHMKYM (aviyatehnikum) 3am. 

Hava harp okulu. 
ABMATOP (aviyator) 3am. rjJp. Pilot. 
ABMA1YCIPY (aviyatüsirüv) 3am. Casus u

çak, uçakla fotoğraf çekimi. 
ABMAUMR (aviyatsiya) 3am. rjJp. Havacılık. 

a3aMammbtl( aeuau,ufl sivil havacılık. 
ABTOEA3A (avtobaza) 3am. Oto garajı, oto 

tamirhan esi. 
ABTOEEKET (avtobeket) 3am. Oto durağı. 
ABTOEYC (avtobus) 3am. rjJp. Otobüs. 
ABTOBOK3AJI (avtovokzal) 3am. rjJp. op. 

Otobüs terminali, otogar. 
ABTOfAPA)J( (avtogaraj) 3am. rjJp. Otopark. 
ABTOfPA<I> (avtograf) 3am. rjJp. ı .Yazarın 

kendi el yazısı. 2. Yazar, sanatçı, oyun
cu, sporcu gibi ünlü kişilerin hayranları
na verdikleri imza. aemo2parjJ a!ly imza 
almak. 

ABTO,I(POM (avtodrom) 3am. rjJp. Otomobil 
yarışlarının ve deneme . sürüşlerinin ya
pıldığı yer, otopist 

ABTO,I(YKEH (avtodüken) 3am. rjJp. ap. 

SSCB döneminde, merkez! yerlerden u
zak bölgelerde yaşayan çoban vs. kim
selerin alış veriş yapabilmeleri için gön
derilen gezici market, otomarket, gezici 
dükkan. 

ABT03AYhiT (avtozavıt) 3am. rjJp. op. Oto
mobil fabrikası. 

ABTOMHCIIEKTOP (avtoinspektor) 3am. 
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cjJp. ;ıam. Kara yolları trafik müfettişi. 
ABTOllHCilEKU,llJI (avtoinspektsiya) 3am. 

cjJp. ;ıam. Kara yolları trafik müfettişliği . 

ABTOKOJIOHHA (avtokolonna) 3am. rjJp. 
Motorlu araç konvoyu. 

ABTOK8JIIK, -ri (avtokölik, -gi) 3am. cjJp. 
K,3. Kara yolu taşıtları, motorlu taşıtlar. 

ABTOKPAH (avtokran) 3am. cjJp. HeM. Vinçli 
kamyon, vinç kamyonu. 

ABTOK,AJIAM (avtoqalam) 3am. cjJp. ap. 
Dolma kalem. 

ABTOJI (avtol) 3am. ;ıam. Motor yağı. 
ABTOMAT (avtomat) 3am. zp. I . Otomatik. 

2. Otomatik tüfek, makinalı tüfek. 
ABTOMATllKA (avtomatika) 3am. zp. 1. O

tomas yon teknolojisi. 2.0tomatik maki
neler. 

ABTOMATTAH,UbiP- (avtomattandır- ) em. 
Otomatikleştirmek , baştan başa otoma
tik makinelerle donatmak . 

ABTOMAT-TEJIE<l>OH (avtomat-telefon) 
3am. !lam. zp. Otomatik telefon. 

ABTOMATTbl (avtomattı) CbtH. Otomatik. 
ABTOMAillllHA (avtomaşina) 3am. rjJp. bkz. 

ABTOMOEllJib. 
ABTOMOEllJib (avtomobil), ABTOMAillll

HA (avtomaşina) 3am._ cjJp. Otomobil, ta
şıt, araba. 

ABTOHOMllJI (avtonomiya) 3am. cjJp. Muh
tariyet, özerklik, otonomi. 

ABTOHOMllJIJibl (avtonomiyalı) CbtH. Oto
nom, özerk, muhtar. 

ABTOITAPK (avtopark) 3am. cjJp. ar. Oto
park. 

ABTOI10E3,U (avtopoyezd) 3am. rjJp. op. 
(birkaç) Römorklu kamyon. 

ABTOITOPTPET (avtoportret) 3am. rjJp. Res
samın kendi fırçasıyla portresi, kendi 
resmi. 

ABTOP (avtor) 3am. !lam. Yazar, müellif. 
ABTOPE<DEPAT (avtoreferat) 3am. cjJp. !lam. 

Yazarı tarafından kaleme alınan eser ö
zeti. 

ABTOPJibiK, (avtorlıq) CbtH. Yazarın kendi
sine ait. aemop!lbLK. KYK.bt telif hakkı. 
aemop!lbtK. Keıu yazarın veya şairin ken
di eserlerinden örnekler sunduğu gece; 
aemop!lbLK. KoHu,epm bestekarlar konseri. 

AFA 

ABTOTE)({EYIIll (avtotejeviş) 3am. cjJp. K,3. 
Tren vagonlarını otomatik olarak durdu
ran el freni. 

ABTOTllEYIIll (avtotiyeviş) 3am. cjJp. K.3. 
Yük kaldırıp indirmeye yarayan araç, 
vinç. 

ABTOTPAHC<DOPMATOP (avtotransforma
tor) 3am. cjJp. !lam. Elektrik akımını dü
zenleyen alet. 

ABTOTYPll3M (avtoturizm) 3anı. cjJp . Oto 
turizmi, otomobille yapılan seyahat. 

ABTOTYPAK, -Fbi (avtoturaq, - ğı ) Janı. cjJp. 
K,3. Taksi durağı. 

ABTOillEEEPXAHA (avtoşeberhanaJ 3am. 
Seyyar oto servisi. 

AfEHT (agent) 3am. !lam. l. Acente. ajans, 
şube. 2. Ajan, casus. 

AfEHTTIK, -ri (agenttik, -gi) 3am . ,-\ce nte
lik, ajans. 

AfEHTYPA (agentura) 3am. !lanı. 1. Gizl i 
haber alma servisi. 2. Ajan te şk il atı. 

AfHOCTllK (agnostik) 3am. 2p . Agno tik, 
bilinemezci. 

AfHOCTllll,ll3M (agnostitsizm) 3anı. 2p. 
Agnostisizm, bilinemezcilik . 

AfPAPJibl (agrarlı) CbtH. Toprağa. tarıma, 

ziraate dayalı olan. 
AfPAPJibiK, (agrarlık) CbtH. Zirai. tarım la 

ilgili . 
AfPEfAT (agregat) 3am. !lam. Makineler ta

kıını, ünite. 
AfPECCllJI (agressiya) .3am . . ıanı. Tecavüz, 

saldırganlık, saldırı. 

AfPECCOP (agressor) 3am .. ıam. Tecavüz
cü, saldırgan. · 

AfPOFblJibiM (agroğılım ) 3am. 2p . ap. Ta
rım ilmi, ziraat ilmi. 

AfPOHOM (agronom) Jam. 2p. Ziraat mü
hendisi , tarım uzmanı. 

AFA (ağa) 3am. 1. Akrabalardan yaşça bü
yük olanı. 2. Yaşça büyük erkek. 3. Yol 
gösterici, akı l Yeren. danışman. 4. Rüt
bece büyük olan kişi. ara O)'btH büyük
ler, örnek olan kuşak: e.ı aracbt sözü ge
çen, nüfuzlu kişi: J1<:i2im aracbt orta yaş
lı kişi; ara mymy yakın gönnek, örnek 
almak, saygı göstennek: mepara baş

kan, yönetici. 
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AF All (ağay) 3am. 1. Ağa kelimesinin kibar
ca söylenmesi. 2 . Yaşça büyük erkekle
re ve hocalara saygı bildiren hitap şekli. 

AFAflhiH (ağayın) 3am. 1. Bir babadan olan 
kardeşler. 2. Akraba, kardeş kimseler. 3. 
Aynı ırktan olan insanların oluşturduk
ları farklı devlet ve topluluklar. 4. Birbi
riyle yakın, özde bir olan şey. 

AFAfıhiHfEPllliJIIK, -Fbi (ağayıngerşilik, -
gi) 3am. Akrabaları kayınna, koruma; 
akrabalar arası yardımlaşma. 

AFAllhiH,UAC (ağayındas) CbtH. ı. Akraba o
lan, kardeş olan (kimseler). 2. Birbiriyle 
ilgili, ilintili, özdeş. 

AFAllhiH)l,hl (ağayındı) CbtH. Kardeş, akra
ba (kimseler). 

AFAllhiH-)I(EIOKAT (ağayın-jekjat) 3am. 

Aynı soydan gelen akrabalar. 
AFAfıhiH-){(YPAFAT (ağayın-jurağat) 3am. 

Akraba, hısım; eş dost. 
AFAllhiH-TYFAH (ağayın-tuğan) 3am. Ak

raba. 
AFAllhiHlllhiJihiK, -Fbi (ağayınşılıq, -ğı) 

3am. I . Kardeşlik, akrabalık, yakınlık, 2. 
İnsanlık. 3. İyi geçinme. 

AFATIA- (ağala-) em. 1. Ağabey ağabey diye 
tekrar tekrar söylemek: Ke!lzeHiMae ara

flan a!labt,wHaH utbtKmbt. Geldiğimde a
ğabey diyerek beni karşıladı. 2. Saygı 

göstermek, hürmet etmek. 3. Yatakalık 
yapmak, yal varmak. 4. Yenmek, galip 
olmak, baskm çıkmak, üstün çıkmak. 

AFAJihiK, -Fbi (ağalıq , -ğı) 3am. 1. Yaşça 
büyüklük. 2. Koruma, kollama: Ocbt 
yal(btml(a aeuiH Ofl .MaFaH aFa!lbll( emmi. 

O, bugüne kadar beni hep korudu. 3. 
İdarecilik, yöneticilik. 4. Ağabeyliğe 
yakışır, büyüklükle ilgili: Ey11 6i3ailf a

raflbtK 6opbtUibtMbL3. Bu bizim ağabeylik 
görevimiz. Ara;1b1K aiimy ak ıl öğretmek, 

yol göstermek. 
AFAJihl-IHIJII (ağalı-inili) CbLH. Kardeş kim

seler. 
AFAP- (ağar- ) em. l.(saç) Ağarmak, beyaz

Iaşmaya başlamak. 2. Tan atmak, şafak 
sökmek. 3. Göze ak düşüp görmez ol
mak. 4. Uğramış olduğu iftiradan kur
tulmak, temize çıkmak, aklanmak. Ke3i 

AFAIII 

arapy a) ağiaya ağlaya kör olmak, gözü
ne ak düşmek b) bel<iya, musibete uğ
ramak; xocarbtMeH xoca arapy eşi ile 
mutlu ve uzun bir hayat yaşamak; wautbL 

arapy saçı ağarmak. 

AFAPAH;LI:A- (ağarafida-) em. Göze beyaz 
gibi görünmek. 

AFAPFAH (ağarğan) 3am. 1. Hayvan sütü ve 
süt mamülleri. 2. Et üzerindeki yağlar. 

AF APT- (ağart-) em. Beyazlatmak: YuaiH 

CbıpmbtH eKneH arapmy. Evin dış duva
rını kireçle boyamak. 

AFAPTY (ağartuv) 3am. Okutma, öğretme, 
aydınlatma, gözü açma: EyKifl eMipiH 

xaflbtl( arapmy iciHe apHaabı. Bütün öm
rünü halkın eğitimi için sarfetti. 

AFAPTYlllhl (ağartuvşı) 3am. Eğitimci, kül
tür ve maarif ile meşgul olan , münevver, 
aydın. 

AFAPTYlllhiJihiK, -Fbi (ağartuvşılıq, -ğı) 

3am. Maarifçilik, eğitimeilik 
AFAChl3 (ağasız) CbLH. ı. Ağasız, ağabeysiz. 

2. Yöneticisiz, idarecisiz: Efl aracbL3 
60fl.MaC, moH JICQFaCb/3 60JlMQC (Mal(a!l). 

Ülke idarecisiz olmaz, kürk yakasız ol
maz (atasözi.i). 

AFAChl3)1,hiK, -Fbi (ağasızdıq, -ğı) 3am. 

Büyüklerinin, koruyup kollayanının ol
maması, ağasızlık, ağabeysizlik, sahip
sizlik, dayısızlık. 

AFAChiH- (ağasın-) em. Kendisini büyük 
bir kimse olarak görmek, büyi.iklenmek, 
kibirlenmek. 

AFAT (ağat) 3am. Hata, ters, yanlış, kusur. 
ara m Kemy yanı lmak, hata yapmak. 

AFATAfı (ağatay) 3am. Ağabeyciğim. 
AFATAMJIA- (ağatayla-) em. 1. Değer ver

mek, saygı duymak. 2. Ağabeyciğim di
ye ya! varmak, yakarmak 

AFATTAY (ağattav) CbtH. Biraz uygunsuz, 
yersiz, abes, kabaca. 

AFATThiK, -Fbi (ağattıq, -ğı) 3am. Yanlışlık, 

hata. 
AFAlll (ağaş) 3am. 1. Ağaç. 2. Kereste. a

raw el{aey ağaç işlemek; araw ombıp

Fbt3y ağaç dikmek; araw miflziıu ağaç 

kesen araç, testere, hızar; araw ycmacbt 

marangoz, di.ilger; araw wap6al( çit; a-
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raıu amx,a MİHci3y küçük düşünnek, adı
nı kötüye çıkannak, gıybet etmek. 

AFAIII-AT (ağaş-at) Jam. 3mHoıp. Kazak
lar ' da içinde cenaze taşınan üstü açık ta
but. 

AFAIIICbl3 (ağaşsız) CbtH. Ağaçsız. 
AFAIIITbiK. (ağaştıq) CbtH. Ağacı çok olan, 

ağaç lı. 

AFAIIITbl (ağaştı) CbtH. Ağaçlı. 
AFEKE (ağeke) Jam. Yaşça büyük olan 

kimseye hitap şekli. 
AF3A (ağza) Jam. ap. Aza, uzuv, organ. 
AFbl3- (ağız-) em. 1. Akıtmak, dökmek, 

damlatmak, suyu bir şeyin içine dök
mek. 2. (su) Bir şeyi alıp götürmek. 3. 
Çok hızlı gitmek, su gibi akıp gitmek. 

AFbiJI-TEfiJI (ağıl-tegil) yem. Bol, çok, faz
lasıyla. 

AFbiJIIIIbiH ( ağılşın) Jam. İngiliz. 
AFbiM* (ağıın) Jam. I. Bir şeyin akması, su

yun akışı. 2. Cereyan, yönelim, akım: 
JaMaH arbtMbt zamanın yönü, gidişatı. 

AFbiM,[(AFbl (ağımdağı) CbLH. Popüler, cari, 
güncel arbtMaarbt Mecelle güncel mese
le. 

AFbiH (ağın) Jam. 1. Su akımı, akış , akıntı. 

2. Bir nesnenin bünyesindeki gücün 
etkisi, hızı. arbtH ey akarsu. 

AFbiH,Ubl (ağındı) cbtH. Yüksek akımlı, 

yüksek akıntılı, şiddetli, çağiayarak a
kan. 

AFbiHCbl3 (ağınsız) cbtH. Akıntısız. 
AFbiC (ağıs) Jam. 1. Akış, suyun akması: 

aFbtc-x,a x,apcbt JICYJY akıntıya karşı 

yüzmek. 2. aybtc. Yön, istikamet, gidi
şat: eJ-{cLMeHi!f arbtCbLH 83cepmy konu
nun yönünü değiştirmek. 

AFbiT- (ağıt-) em. ı. Çözmek, gevşetmek. 
2. aybLC. Bir edebi metni (şiiri) durmak
sızın, akıcı biçimde okumak, terennüm 
etmek: m yiiMeHi arbtmy düğmeyi çöz
mek. 

A,[(A* (ada) CblH. ap. Mahrum, yoksun aaa 
6oJZy bitmek, tükenmek. 

AJ(AJI (adal) CbtH. ap. 1. Samimi, iyi niyetli. 
2. Güvenilir. 

AJ(AJIA- (adala-) em. Tüketmek, bitirmek. 
AJ(AJIEAK,AH (adalbaqan) Jam. Ahşap, a-

A,I(MMHMCTPATOP 

yaklı elbise askılığı. 
AJ(AJIJ(A- (adalda-) em. Hakkını vermek, 

karşılığını vermek. 
AJ(AJIJ(biK, -Fbi (adaldıq, -ğı) Jam. Samimi

yet, iyi niyetlilik, içtenlik. 
AJ(AJICbl- (adalsı-) em. Kendini adil birisi 

olarak göstenneye çalışmak. 
AJ(AM (adam) Jam. ap. 1. İnsan, adam. 2. 

Halk, topluluk. aaaM aiimK,blCb/3 mü
kemmel, ifadesi imkansız. aaaM 6a.?aCbl 
insanoğlu; aaaM 6oJZy adam olmak; Q

aaM 6imKeH bütün insanlar. 
NI,AMATA (Adamata) Jam. A.dem Peygam

ber. 
AJ(AMfEPIIIIJIIK, -ri (adamgerşilik, -gi) 

Jam. İnsanlık, insaniyet. 
AJ(AMJ(biK, -Fbi (adamdıq, -ğı) Jam. İnsan

lık, adamlık 

AJ(AM3AT (adamzat) Jam. ap. İnsanoğlu . 
AJ(AM3ATTbiK. (adamzattıq) CbtH. İnsanoğ

luna has. 
AJ(AMM (adamiy) CbtH. insani, beşeri. 
AJ(AMCbiMAK, (adamsımaq) Cb/H. Adamcık, 

adam müsveddesi , sözde insan. 
AJ(AMIIIA (adamşa) yem. insanca, adam gi

bi. 
AJ(AMIIIbiJI (adamşıl) CbtH. insancıl , adam

cıl. 

AJ(AMIIIbiJibiK, -Fbi (adamşılıq , - ğı) Jam. 
İnsanlık, insaniyet. 

A,li,AIITAU,M51 (adaptatsiya) Jam. rjJp. Adap
tasyon, intibak, uyum. 

AJ(AC- (adas-) em. Yolunu şaşırmak , sap
mak, yanılmak 

AJ(AC (adas) Jam. Jlcepı. Adaş, aynı adı taşı
yanlar. 

AJ(ACK.AK. (adasqaq) CbtH. Sürekli yolunu 
şaşıran, yanılan . 

AJ(ACTbiP- (adastır-) em. Yolunu kaybettir-
mek, istikametini şaşırtmak . 

AJ(BOKAT (advokat) Jam. ;ıam. Avukat. 
AJ(BOKATThiK. (advokattıq) Jam. A vukatlık. 

AJ(BOKATYPA (advokatura) Janı .. ıam. 1. A-
vukatlık işi . 2. Baro. 

AJ(.IKAP (adjar) Jam. Kuzeybatı Kafkasya'da 
yaşayan Gürcü soyundan bir halk, Acar. 

AJ(MMHMCTPATOP (administrator) Jam. 
!lam. idareci , yönetici. 
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AUMIIPAJI (admiral) 3am. 20JZ. Amiral. 
A,UPEC (adres) 3am. cf;p. Adres. 
A,UYbiH (aduvın) Cb/H. ı. Kibirli, gururlu, 2. 

Cesaretli. 
AJI:biM (adım) 3am . 1. Adım. 2. aybtc. Giri-

şim, hamle. 
A,UbiM.Il,A- (adımda-) em. Adımlamak. 
A,UbiMLI,bl (adımdı) Cb/H. Uzun adımlı. 
A,UbiMLI,biK, (adımdıq) 3am. Adım uzunlu-

ğunda olan, adımlık. 
AJI:biP (adır) 3am. ı. Dağdan küçük, tepeden 

büyük yükseltiler. 2. aybtc. Kaba, ilkel: 
83f Ôe, C83i Ôe aÔblp Kicf. Ö:zı4i de SÖZÜ 

de kaba insan. 
A,UbiPA: a.nhıpa K,aJI "Mahrum kal! ", " ... 

batsın! " anlamında beddua. 
AJI:biPAM- (adıı·ay-) em. 1. Gözünü büyüte

rek sinirli şekilde bakmak. 2. Bir şeyin 
birden göze çarpması: Yu aÔblpaubtn 
KepiHin m yp. Ev apaçık görünüyor. 

A,UbiPAH:: a.nbıpaıı;-a.nblpaıı; eTy Güç göster
mek , meydan okumak. 

AJI:biPAH:.Il,A- (adı randa-) em. Kabalık yap
mak, nezakets izlik etmek, tehdit etmek. 

A,UblPACilAH (adıraspan) 3am. 6om. 
Üzerlik. 

A,UbiPHA (adıma) 3am. KeHe. ı. Kazak milll 
çalgılarından biri. 2. Yay teli. 

A)I(AJI (ajal) 3am. ap. Ecel, ölüm: a:JICaJZ au
ôay ölüme gitmek, kendini tehlikeye at
mak; a;;1caJZ ay3biHÔa ölüm halinde; a
;;~eaJZ ma6y ölmek, ecel şerbetini içmek; 
a;;1caJZMeH aJZbiCY ecelle boğuşmak, ecelle 
güreşmek; aJICaJZbL ;;1cemy eceli gelmek. 

A)I(A.TJ.Il,bl (ajaldı) Cb/H. Ölümlü, fani. 
A)I(AJICbl3 (ajalsız) Cb/H . Ölümsüz, ecelsiz. 
rUKAH (ajan) 3am. ap. Gardiyan. 
A)l(Ap (ajar) 3am. Sevimli çehre, güzel yüz, 

çehre sevimliJiği, cemal. a:JICapbl Kipy 
neşelenmek; a;;1capb1 Cb/Hbll( keyifsiz, 
hüzünlü, üzgün. 

A)I(Ap JIA- (ajarla-) em. Süslemek, güzelleş
tirmek, bezemek. 

A)I(APJIAH- (ajarlan-) em. Süslenmek, gü
zelleşmek, bezenmek. 

.-UKAPJibl (ajarlı) Cb/H. Güzel, yakışıklı. 

..0KAPCbl3 (ajarsız) Cb/H. Çirkin, suratsız, 

nursuz. 

A3AJIA 

A)I(IlAhA (ajdaha) 3am. up. Ejder, ejderha. 
AMYA (ajuva) 3am. Dalga geçme, istihza, 

alay. 
AMYAJIA- (ajuvala-) em. Dalga geçmek, 

alay etmek. 
AMYAlilbiJI (ajuvaşıl) CbtH. Dalgacı, alaycı. 
A)l(biM (ajım) 3am. Yüzde, alında oluşan 

kırışıklık ve çizgiler. 
A)l(biPA- (ajıra-) em 1. Bölünmek, parça

lanmak 2. Ayrılmak. MeH ae aHaMl-laH 
ÔEJJZ CeHÔeu KyHiMÔe a:JICblpaFaHMbiH. 
Ben de annemden tam senin yaşınday
ken ayrıldım. 

AMbiPAC- ( aj ıras-) em. ı. Alakayı kes m ek, 
ayrılmak. 2. Boşanmak. 

A)l(biPACTbiP- (ajırastır-) em. 1. İki kişinin 
arasını açmak. 2. Evli çiftin boşanmaia
rına sebep o lmak. 

AMbiPAT- (ajırat-) em. ı. İki şeyi birbirin
den ayırmak: K,o3blilapÔbl eHeciHeH a
:JICbtpammbl. Kuzuları koyundan ayırdı. 

2. Kavga eden iki kişiyi ayırmak, arala
mak. 3. İki şeyi birbirinden ayrı olarak 
tanımak. 4. Çözümlemek: Tacmarbt 
:JICa3yJZapÔbt a:JICbLpambtn Ol(biÔbt. Taştaki 
yazıları çözümleyip okudu. 

A)l(biPATK,bllll (ajıratqış) 3am. Elektrik 
düğmesi, anahtarı. 

A3 (az) (1) CbLH. Çok olmayan, az. 
A3- (az-) (Il) em. 1. Özelliğini kaybetmek, 

karakterini koruyamamak, dejenere ol
mak: MaJZÔbt}( myl(bLMbL a3Ôbt . Hayva
nın nesli bozuldu. 2. Zayıflamak, kuru
mak: OJZ a3bm Kemmi. O, zayıflamış. 3. 
aybtc. Yol dan çıkmak, sapıtmak, dalale
te düşmek. 

A3A* (aza) 3am. ap. 1. Cenaze evine yapılan 
maddi yardım. 2. Yas, matem. 

A3ArYJI (azagül) 3am. Ölen bir kimsenin 
mezarına konulan çiçek, çelenk. 

A3-A3,II,AII ( az-azdap) yem. Azar azar. 
A3All- (azay-) em. Azalmak, eksilmek. 
A3AllT- (azayt-) em. Eksiltmek, azaltmak. 
A3AİİTK,bllll (azaytqış) 3am. Mam. Eksilten, 

azaltan. 
A3AMTbiJI- (azaytıl-) em. Azaltılmak, ek

siltilmek . 
A3AJIA- (azala-) em. Matem, yas tutmak. 
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A3AJihl (azalı) CbLH. Matemli, yaslı: a3a!lbt 
yu yaslı ev. 

A3AMAT (azamat) 3am. ap. 1. Vatandaş , 

yurttaş: MeH K,cnaKcmaH Pecny6;ıuKa

CbtHbL~ a3aMambLMbtH. Ben Kazakistan 
vatandaşıyım. 2. Delikanlı, olgunluk ça
ğındaki erkek, re şit erkek. 3. insanlığı o
lan , sözünün eri olan adam: a3aMam 6o
;ıy kemale ermek, olgunlaşmak. a3aMam 
COFbLCbl iç savaş. 

A3AMATThiK, -Fbi (azamattıq, -ğı) 3am. ı. 

Vatandaşlık, yurttaşlık. 2. İnsanlık, yi
ğitlik. 

A3AH (azan) 3am. ap. ı. Ezan: a3aH aumy e
zan okumak. 2. Sabah vakti . A3aH wa
KbLpbm KOuraH am. Çocuğun kulağına e
zan okunarak koyulan ad. 

A3AHFhl (azanğı) CbLH. Sabahki. a3alfFbt ac 
sabah kahvaltısı. 

A3AH,[(A (azanda) yem. Sabahleyin. 
A3AH-K.A3AH (azan-qazan) yem. Gürültü 

patırtı ederek. 
A3AHlllhl (azanşı) 3am. Müezzin. 
A3All, -6bi (azap, -bı) 3am. ap. Istırap, azap, 

mihnet, işkence, cefa, eziyet: a3an Kepy 
azap çekmek, sıkıntı çekmek; a3an 
mapmKbL3Y eziyet vermek, işkenceye 

sokmak; a3an weıy azap çekmek; a3an
Ka ca;ıy işkence etmek, eziyet çektir
mek. 

A3ATITA- (azap ta-) em. işkence etmek, sı
kıntı vennek: a3anman e;ımipy işkence 

ederek öldürmek. 
A3ATITAH- (azaptan-) em. Zorlanmak, sı

kıntı çekmek, kahrolmak 
A3AI1Thl (azaptı) CbtH. Azaplı, eziyetli, 

çileli. 
A3AP (azar) (1) 3am. up. Eziyet, işkence, 

zorluk: a3ap Kepy eziyet çekmek. · 
A3AP (azar) (Il) yem. Zar zor, zorla, güçlük

le. a3ap 6o;ıy bıkmak, usanmak. 
A3APJIAH- (azarlan-) em. Sinirlenmek, öf

kelenmek, hiddetlenmek. 
A3AT (azat) CbLH. up. Azat, serbest, hür, 

müstakil, bağımsız . 

A3ATTA- (azatta-) em. Baskıdan kurtarmak, 
hürriyete kavuşturmak, azat etmek. 

A3ATThiK, -Fbi (azattıq, -ğı) 3am. İstikHil, 

A3YJihl 

hürriyet, özgürlük, kurtuluş: Allaw K03-
ra!lbLCbL a3ammbtKmbLlf yMimi eai. Alaş 
hareketi istiklalin ümidi idi. 

A3EAH (azban) 3am. Kısırlaştırılmış olan 
hayvan. 

A3EAP (azbar) 3am. Besi ahırı. 
A3FAHTAH (azğantay) yem. Azıcık, biraz . 
A3FhiH (azğın) CbLH. 1. Değişen, yoldan ç ı-

kan, azmış . 2. Vatana, millete hıyanet e
den, hain: A3FbLHaapabLlf Kepcemyi ôo 
UbtHwa Kapa mi3iM :>K:aca;ıabt . Hainl eri n 
verdiği bilgilerle kara liste yapıldı. 

A3FhiH,[(A- (azğında-) em. 1. Zayıflamak, 
perişan hale düşmek. 2. Azmak, yoldan 
çıkmak. ApaK iwin a3FbLHaan 6apaabL. 
içki i-çip yanlış yola sapmaktadır. 

A3FhiH,[(AT- (azğındat-) em. Ahlakını boz
mak, azdırmak, doğru yoldan saptı rmak . 

A3FhiH)J,hiK, -Fbi (azğındıq, -ğı) 3atn. Az
gınlık, ahlaksızlık. 

A3FhiP- (azğır-) em. Caydırmak, doğru yo l
dan saptınnak, aldatmak 

A3FhiPFhiiii (azğırğış) 3am. Fitneci. aldatı

cı, bozguncu, fıtne flicur. 
A3FhiPYIIIhl (azğıruşı) CbLH. Ayanan. kış

kırtan, tahrik eden. 
A3)1,AFAH (azdağan), A3,[(AI1 (azdap) yem. 

Azıcık, biraz. 
A3,[(AI1 (azdap) yem. bkz. A3)1,AFAH. 

A3,[(AY (azdav) CbLH. Azıcık, birazcık . 

A3)1,hi-K811TI (azdı-köpti) yem. Az çok. 
A3)1,hiK, -Fbi (azdıq, -ğı) 3am. Azlık , yeter-

sizlik, eksiklik. 
A3EPEAH)KAJI (Azerbayjan) 3am. Azer

baycan. 
A31UI (Azi ya) 3am. Asya. 
A3IUIJihiK, (aziyalıq) 3am. Asyalı , Asya kı-

tasından olan. 
A30T (azot) 3am. rjJp . Azot, nitrojen. 
A30TChl3 (azotsız) CbLH. Azotsuz. 
A30TTA- (azotta-) em. Azotlamak. 
A3ChiH- (azsın-) em. Azımsamak, az bul-

mak, kanaat etmemek. 
A3Y (azuv) 3am. Azı dişi: A3y miciM aybLp

abL. Azı dişim ağrıdı. 
A3YJIA- (azuvla-) em. Azı dişi ile 

çiğnemek. 

A3YJihl (azuvlı) CbLH. 1. Azı dişleri iri olan. 
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2. aybtC. Azılı, güçlü, kuvvetli. a3y!lbt 

um azılı köpek; G3Y!lbt ayumaH azılı 
düşman. 

A3YChl3 (azuvsız) CbtH. l. Azı dişi olma
yan. 2. Güçsüz, kuvvetsiz, uysal. 

A3IIIhiJihiK, -Fbi (azşılıq, -ğı) 3am. 

Yetersizi ik, eksiklik. AKut aM a3utbt!lbtK 

emin m yp. Param yetmiyor, çıkışmıyor. 
A3hiK, (azıq) 3am. up. 1. Yiyecek, gıda, ye

mek: YiiiHae a3btK JJCOK. Evinde yiye
cek yok. 2. Ot, yem, hayvan yiyeceği: 
Tyiie a3btK ma!lraMaiiabt. Deve yiyecek 
seçmez. 

A3hiK,TAH- (azıqtan-) em. Gıda almak, ye
mek yemek. 

A3hiK,TAH.UhiP- (azıqtaııdır-) em. Yemek 
yedirmek, beslemek. 

A3hiK,-1YJIIK, -ri (azıq-tülik, -gi) 3am. 1. 
Gıda maddeleri. Q3btK-myfliK ayKeHi 

bakkal, market. 
A3hiK,ThiK, (azıqtıq) CbtH. Azıklık, yemek

lik. 
A3hiHA- (azına-) em. 1. Boran ve rüzgarın 

çıkarmış olduğu ses, uğultu: )/(efl a3bt

Han m yp. Rüzgar uğulduyor. 2. Kişne
mek, gürlemek. 3. Sesli ağlamak. 4. 
Hızlı akıntı ile gitmek. 5. Birden sağu
yup gitmek. 

A3hiH-AYJIAK, (azın-avlaq) yem. Azıcık, bi
razcık, az çok. 

A3hiHAYhiK, (azınavıq) CbtH. l. Dinmeyen, 
uğultulu (rüzgar). 2. Sürekli kişneyen 

(aygır). 

A3hiii-T03- (azı p- toz-) em. l.Perişan hal
de olmak, zayıtlamak, halsizleşmek. 2. 
Eskimek, verimsizleşmek: EıicmiK JJcep 

a3btn-mo3raH. Tarla verimsizleşmiş. 
A3hiPAK, (azıraq) yem. Daha az, azıcık. 
A3hiPK,AH- (azırqan-) em. Azımsamak, 

pek memnun olmamak, yetinmemek. 
All (ay) (1) 3am. 1. Ay, kamer. 2. Ay, sene

nin on ikide biri (otuz günlük zaman 
dilimi). auaaH QHblK apaçık, besbelli; aii 

aece ay3bl, KYH aece Ke3i 6ap çok güzel 
(dilber); auabllf QMQHbtHaa halk huzur 
ve sükunet içinde; aii Ka6aK güzel kız, 
güzel kadın; aiibt :>1cemy doğum zamanı 

gelmek; auabt acnaHFQ Ulbtrapy insanları 

AMFAK, 

hayretler içinde bırakacak şeyler yap
mak. 

All (ay) (Il) oa. Üzüntü, hayıflanma ifade e
den ünlem: Au, :>1ciıim eMecci!faep roii! 

Yazık, sizler genç değilsiniz! 
All (ay) (III) oa. Eklendiği kelimenin an

lamını güçlendirir, pekiştirir. Oii6aii-aii! 

Vah! vah!, tüh! tüh! 
AllEAK,TAT- (aybaqtat-) em. Eğri büğrü ya

zı yazmak. 
AllEAJITA (aybalta) 3am. Uzun saplı, yarım 

ay şeklindeki balta, teber. 
AllEAP (aybar), AllEhiR (aybın) 3am. Hey

bet, cesaret, ihtişam. 
AllEAPJIAH- (aybarlan-) em. Heybetlen

mek, güç göstermek. 
AllEAPJihl (aybarlı), AllEATThl (aybattı) 

CbJH. Heybetli, azametli. 
AllBAT (aybat) 3am. ap. Heybet. 
AllEATTAH- (aybattan-) em. Heybetlen

mek, gazaba gelmek, azamet göstermek. 
AllEATThl (aybattı) CbLH. bkz. AllEAPJihl. 
AllEATThlJihiK, -Fbi (aybattılıq, -ğı) 3am. 

Gayretlilik, cesaretlilik. 
AllEYPKEHIIIEK (aybürkenşek) 3am. Geli

nin başına örtülen örtü, duvak. 
AllEhiR (aybın) (1) 3am. bkz. AllEAP. 
AllEhiH- (aybın-) (Il) em. Çekinmek, 

kork mak. 
AHEhiH)lhl (aybındı) CbiH. Heybetli, ihti

şamlı. 

AHEhiH)lhiJIAY (aybındılav) CbtH. Heybet
lice. 

ARBA (ayva) 3am. Ayva. 
Allf8JIEK, -ri (aygölek, -gi) 3am. Kazak 

Türklerinde çocukların ve gençlerin oy
nadığı bir oyun adı. 

AfireJIEKTEH- (aygölekten-) em. Daire 
çizmek, dönmek. 

AHFAll (ayğay) 3am. bkz. AllK,All. 
AMFAllJIA- (ayğayla-) em. bkz. AllK,AMJIA
AHFAllJIAFhiiii (ayğaylağış) CbLH. Bağıran, 

çağıran, çığırtkan. 

AHFAHIIIhl (ayğayşı) 3am. l. Bağıran a
dam, tellal. 2. aybLC. Bir araya getiren, 
yöneten, yönetici, organizatör. 

AÖ.FAK,, -Fbi (ayğaq, -ğı) 3am. Delil, kanıt, 
ispat. 
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AMFAK,KEP (ayğaqker) 3am. Şahitlik yapan, 
şahit, tanık . 

AMFAK,TA- (ayğaqta-) em. İspatlamak, de
lillendim1ek, kanıtlamak. 

AMFAK,TAJI- (ayğaktal-) em. Açığa, ortaya 
çıkmak. 

AMFAK,TAMA (ayğaqtama) 3am. Şüphe gö
türmeyen delil , sağlam belge. 

AMFAK,Tbl (ayğaqtı) CbtH. İspatlı , ,belgeli , 
açık. 

AMFbi3 (ayğız) 3am. 1. Pencere vb. 
eşyalardaki leke izi : Tepe3eHilf aurbt3btH 
cypmmiM. Penceredeki lekeleri sildim. 
2. Vücuttaki kırışıklık 

AMFbi3)J,A- (ayğızda-) em. Çizmek, kirlet
mek. 

AMFbiP (ayğır) 3am. Damızlık erkek at, ay
gır. 

AMFbiP,II,AM (ayğırday) CbtH. Aygıra ben
zer, aygır gibi büyük. 

AM)J,A- (ayda-) em. 1. Hayvanı önüne katıp 
bir yere götürmek, yönlendirmek. 2. 
Vasıta kullanmak, sürmek: MawuHa 
au o ay araba sürmek. 3. Toprağı sürmek. 
4. Sürgün etmek. Ci6ipıe auoay 
Sibirya'ya sürmek; auoan ca11y 
kışkırtmak, tahrik etmek; a:>ICa!l auoay 
ecel çekmek; auoan UlblFy kovmak, 
kapı dışarı etmek. 

Aİİ)J,Aİİ (ayday) CbtH. Ay gibi güzel. 
Aİİ,II,AK, (aydaq) CbtH . Karalama, müsvedde: 

auoaK, :>1Ca3y müsvedde yazı. 
Aİİ)J,AJIA (aydala) 3am. ı s sız , insan bulun

mayan sahra, bozkır. 
AM)J,AM (aydam) 3am. Sürülen, bellenen 

toprağın bir kısmı. 
Aİİ)J,AMAJI (aydamal) 3am. Uzak; gidip gel

m esi çok zaman alan yer. 

Aİİ)J,AP (aydar) 3am. ap. ı. Baş ın tam tepe
sinde bırakılan saç, perçem. 2. Horoz, 
hindi vb.nin tepesinde bulunan kırmızı 
et u-zantısı , ibik. 

Aİİ,II,APJIAH- (aydarlan-) em. Tanınmak, bi
linmek. 

Aİİ,[(AhAP (aydahar) 3am. up. Ejderha, dra
gon. 

AM)lA}ıAP)J,Aİİ (aydaharday) CbtH. Ejderha 
gibi . 

AMJIAIT 

AM.I(biH* (aydın) 3am. 1. Aydın , aç ık , par
lak. 2. Deniz ve göl gibi büyük s uların 

parlak ve aydın yüzeyi. aüobtH Kell 
parlak göl. 3. aybtC. Güç, kuvvet. heybet. 

AMKE3EE (aykezbe) 3am. Uyurgezer. 
AİİKAM (ayqay) AMFAİİ (ayğay) 3am. 

Normalden daha yüksek ses ç ıkam1a, 

bağınna, haykırma: auKau ca11y bağın-

vermek. , . . 
AMK,AMJIA- (ayqayla-), AHFAMJIA- (ayğay

la-) em. Normalden daha yüksek sesle 
konuşmak, bağırmak 

AİİK,AC (ayqas) (1) 3am. Mücadele. savaş , 
kavga. 

AMK,AC- (ayqas-) (Il) em. 1. (ik i ne ne) 
Birbiriyle kesişmek, çakı şmak. 2. Sa
vaşmak. 3. Mücadele etmek . 

AMJ<YJIAK, -Fbi (ayqulaq, - ğı ) Jam. 6om . 

Verimsiz, çorak toprakl arda y i en bir 
tür bitki. 

AMJ<YJIAK,TAH- (ayqulaqtan- ) en. Böbü r
lenmek, kendini övmek. 

AMK,biH (ayqın) Cblfl. Açık , beli rli . malum. 
AMK,biH)J,A- (ayqında-) em. Açıklama- . be

lirlemek. auK,btHoau m ycy b lirgi n l eş 

mek, netleşmek. 
AMK,biH)J,AYbllii (ayqındavış ) Jam. İzah e

dici, aydınlatıcı: aul(b!HOaybllu .\t pue a
çıklayıcı öğe, tarulayan unsu r. 

AMK,biH.I(biK, -Fbi (ayqındıq . - ğı l Janı. A
çıklık, berraklık, aşikarlık 

AHJIA (ayla) 3am. ap. ı. Hile. takti ·. m pKi
Hilf au!lacbt tilki hiles i. 2. Çare . ,özüm. 

AİİJIAKEP (aylaker) CbtH . HileUir. kurnaz. 
AMJIAKEPJIIK, -ri (aylakerlik . -gi l Jam . Hi

lekarlık, düzenbazlık , takt ikçilik: l(op
K,aK, iJywnaH eHOİ a u.w;..: ep.ıi;..: JKOJ?b/HQ 
mycmi. Korkak düşman şimdi hilekarlık 
yolunu tuttu . 

AİİJIAK, - Fbi (aylaq, - ğ ı ) Jam. ;){Cepz. Rıhtım , 
liman. 

AİİJIAJIA- (aylala-) em. 1. Hile yapmak, hi
le yoluna başvunnak. 2. Aldatmaya ça
lışmak. 

AHJIAH- (aylan-) em. bkz. AİİHAJI- . 
AİİJIATI (aylap) yem. Bir veya birkaç ay bo

yu, aylarca: aU/lan yu KepMey aylarca e
vini görmemek. 
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AİİJIATI-)KhiJI)lAII (aylap-jıldap) yem. Ay
larca, yıllarca. 

AİİJIAC (aylac) cbtH. Doğum yapacağı za
man, doğurma vakti birbirine yakın olan 
(kadınlar). 

AHJIAChl3 (aylasız) CbtH. Hilekarlığı, dü
zenbazlığı, kumazlığı olmayan, dürüst 
(insan). 

AHJIAIIlhiJI (aylaşıl) CbtH. Hilakar, taktikçi , 
açıkgöz, kurnaz. 

AHJihl (aylı) CbLH. Ay ışığının oluşturduğu 
aydınlık, ışık: aiiJibt myH aylı gece; auJibl 
JK:a3 aylı yaz. 

AİİJihiK, -Fbi (aylıq, -ğı) 3am. 1. Maaş, 
aylık. 2. Otuz günlük zaman ölçüsü. 6ip 
QUflbll( aeMQflblC bir aylık tatil. 

AİİMAK, -Fbi (aymaq, -ğı), AJIATI, -6bl (a
lap, -bı) 3am. 1. Bölge, eyalet: /(p3ai<:
cmaH 6ec aiiMai<:I<:a 6eJiiHeai. Kazakistan 
beş bölgeye ayrılır. 2. Etraf, civar, çev
re: Ocbt aiiMai<:I<:a 6eJicifli al(btH. Bu çev
rede tanınmış bir ozan. 

AHMAK,APAJihiK, (aymaqaralıq) CbLH. Böl
geler arası. 

AİİMAK,Thl (aymaktı) CbLH. Geniş, büyük, 
hacimli. 

AİİMAK,ThiK, -Fbi (aymaqtıq, -ğı) 3am. 
Bölgesel, bölge ile ilgili. 

AİİMAJIA- (aymala-) em. Okşamak, sevgi i
le kucaklamak, koklamak. 

AHMAYhiT (aymavıt) 3am. KeHe. Eski de
virlerde bahadırların, kahramanların, 

savaşçıların giydiği demirden yapılmış 
zırh. 

AİİMhllliTA- (aymışta-) em. Süslemek, gü
zelleştirmek. 

AİİHA (ayna) 3am. up. ı. Ayna. 2. Bir şeyin . 
temsili, görüntüsü. EemiH J<:UCbLJ<: 6oJica, 
aiiHaFa eKneJieMe (MaJ<:Qfl) . Çirkin isen 
aynaya küsme. Fa3em- eMipaiif auHacbt. 
Gazete hayatın aynasıdır; aiiHa Ke3 cam 
gibi göz; aiiHa I(ameci3 tam aynısı, fark
sız, tıpa tıp; aiiHa ma3 dazlak, kel; J<:OJI 
aiiHa el aynası, cep aynası. 

AİİHA,llAİİ (aynaday) CbtH. Ayna gibi, terte
miz, parlak. 

AİİHAK83 (aynaköz) 3am. Bir tür balık. 
AİİHAJI- (aynal-), AfıJIAH- (aylan-) em. ı. 

AMHAJihiC 

Belirli bir şeyın etrafında dönmek. 2. 
Bir durumdan başka bir duruma geç
mek. 3. (tekerlek) Dönmek . 4. Durakla
mak, gecikmek, yolundan kalmak. 5. 
Sevmek, okşamak, beğenmek. 

AİİHAJIA (aynala) 3am. 1. Etraf, civar, çev
re. 2. Bir şeyin kenan: Keflail{ aiiHaJiacbt 
gölün kenan. 

AHHAJIAİİhiH (aynalayın) oa. Büyüklerin , 
kendisinden küçüklere karşı kullandık
ları "kuzum", "yavrum" , "canıın" , "naz
lım", "evladım" anlamlarında bir tür 
sevgi ifadesi. Ke3il{HeH aiiHaJiaubtH. Gö
zünü sevsinler. AiiHaJiaiibtH, mayaau 
JK:iıim 6oJI. Evladım, dağ gibi yiğit ol! 

AİİHAJI,r:ı;hiP- (aynaldır-) em. 1. Bir şeyi 
döndürmek. 2. Bir şeyin altını üstüne, 
ıçını dışına çevirmek: lllanaHbLH 
aiiHaJiabtpbm Kuai. Kaftanını çevirip 
giydi. 3. Bir şeyi, bir işi başka işe 

çevirmek: MeHil{ ce3iMai Ma3ai<:I<:a 
aiiHaJiabtpabt. Benim söylediklerimi 
alaya aldı. 4. Dediğini yaptırmaya 

çalışmak, kandır-mak: /(pHuta aiiHaJica 
aa, aiiml(QHblHQ KeH6eai. Ne kadar ça
balasa da o, söylediklerine inanmadı. 5. 
Oyalamak. 

AİİHAJIMA (aynalma) 3am. Dönüş, dö
nemeç, köşe, dirsek: bhFbtmbm KeJie 
JK:ami<:aHaa aiiHaJIMaaaH utbtFa KeJiai. 
Hızla gelirken dönemeçten çıkageldi. 

auHQJIMa JK:OJI çevre yolu . 
AİİHAJIMAJihl (aynalmalı) CbtH. 1. Sürekli 

dönen, hareket halinde olan. 2.Virajlı , 

zikzaklı, dönemeçli. 
AfıHAJICOK, (aynalsoq) CbtH. Tekrar dönüp 

dolaşıp aynı noktaya gelen, kısır döngü
ye girmiş. 

AHHAJICOK,TA- (aynalsoqta-) em. Uzaklara 
gidememek, civarda dolaşmak. 

AHHAJIIliAK,TA- (aynalşaqta-) em. Uzak
lara gitmeden, civarda dolaşmak. 

AHHAJihl (aynalı) CbtH. Aynası olan, aynalı. 
AHHAJihiM (aynalım) 3am. Dönüşüm, dola

şım, sirkülasyon, deveran. 
AİİHAJihiC (aynalıs) (1) 3am. Dönemeç, vi

raj. 
AİİHAJihiC- (aynalıs-) (Il) em. Bir şeyle 
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uğraşmak, meşgul olmak. 
AllHAM (aynam) 3om. Sevgi bildiren söz; 

canım, güzelim. 
AMHAChl3 (aynasız) CbtH. Aynasız, aynası 

olmayan. 
AMHhi- (aynı-) em. l. Sözünden caymak, 

vaadinde durmamak, vazgeçmek. 2. 
Tadı bozulmak. JK:ypeci ourty midesi 
bul anmak. 

AMHhiFhllll (aynığış) CbtH . Sözünde dur
mayan, devamlı karar değiştiren, dönek. 

AMHhiMA- (aynıma-) em. 1. Sözünde dur
mak, değişmemek: Ce3iHert oiiHbtMoabt. 
Sözünden dönmedi . 2. (iki şey) 

Birbirine çok benzemek: 8KeciHert 
auHbtMauabı . Babasının aynısı, babasının 

oğlu. 

AfıHhiMAJihl (aynımalı) Cbll-t. Devamlı de
ğişen, değişken, sabit olmayan. 

AMHhlMAC (aynımas) CbtH. Sözünde duran, 
sözünün eri, değişmeyen, sabit. 

AfıHhiMITA3 (aynımpaz) Cblfl. Değişken, 
sabit olmayan, tutarsız. 

AMHhiT- (aynıt-) em. Kararından caydır
mak, vazgeçirmek . 

AfıiiAPA (aypara) CbtH. 1(3. up. Büyük, 
gösterişli. 

AI1PAH (ayran) 3om. Yoğurt: Aliport cypau 
Ke!lin, ıue!leziHai ;;JcacbtpMa. Y oğurt iste
meye gelip kabını gizleme (içinden ge
çeni sıkılmadan söyle). 

AMPhiK, -Fbi (ayrıq, -ğı) 3am. Yol ağzı, yol 
ayrımı. :JICOJI OUpbtFbl yol ayrımı. 

AMPhiK,IIIA (ayrıqşa) yem. Ayrıca, özellik
le, bilhassa. 

AMPhiJI- (ayrıl-) em. 1. Ayrılmak, bölün
mek, yırtılmak. 2. (giysi) Yırtılmak, par
çalanmak. 3. Bir şeyi kaybetmek, yitir
mek: oKe-ıueıueaeH aupbtflabtM. Anne ve 
babamı kaybettim. 

AfıCEEPr (aysberg) 3om. ar. Buz dağı , ays
berg. 

AMChl3 (aysız) CbtH . Aysız, karanlık: aucbt3 
myH aysız gece. 

AMT (ayt) (1) 3am. ap. Bayram: K,yp6a1-t 
aum :JICEJHe opa3a aum. Kurban Bayramı 
ve Ramazan Bayramı. 

AfıT- (ayt-) (Il) em. Demek, söylemek. 

AMThiC 

AMT- (ayt-) (Il) em. Demek, söylemek. 
paXMem aumy teşekkür etmek; emipiK 
oumy yalan söylemek; OK,blfl aumy nasi
hat etmek, öğüt vermek; oubm aumy dü
şüncesini söylemek; aiimopbt JJCOK söy
leyecek SÖZÜ yok; aumK,OH :JICepaeH Wbl
FY düşi'..ldüğü gibi olmak; aumnaabt ae
Me söylemedi deme; aumbtn ca!ly söyle
yivermek. 

AMTAK, -Fbi (aytaq, -ğı) 3am. oa. 1. Köpeği 
birisinin üzerine saldırtırken kullanılan 

ünlem. 2. oybtc. Tahrik, etme, kışkırt
ma. 

AMTAK,TA- (aytaqta-) em. Tahrik etmek, 
kışkırtmak. 

AMTAK,lllhiJI (aytaqşıl) CbtH. Tahrik eden , 
kışkırtan, kışkırtıcı. 

AMTAJihiK, (aytalıq) K,blcm. Diyelim ki , me
sela. 

AMTAPJihiK,TAM (aytarlıqtay) Cblfl. Anlat
maya, bahsetmeye, zikre değer. 

AMTK,bllll (aytqış) Cb/H. Söz söylemede us
ta olan, hitabeti güçlü. 

AMTK,bllliThiK,, -Fbi (aytqıştıq , -ğı) 3am. 
Hatip lik. 

AfıTITAK,IIIhl (aytpaqşı) K,blcm. Söyleye
cektim, az kalsın unutuyordum, aklıma 
gelmişken. 

AMTTA- (aytta-) em. Bayram günlerini kut
lamak, bayramlaşınak. 

AMTThiK, -Fbi (ayttıq, -ğı) 3am. Bayramlık. 
oiimmbtK. KUiM bayramlık elbise. 

AMTThiP- (ayttır-) em. Kerte. Söz kesmek , 
nişanlamak. 

AMTYJihl (aytuvlı) Cbll-t. Meşhur, belli , 
saygıdeğer, değerli. 

AMTYhiHIIIA (aytuvınşa) yem. Dediğine 

göre, SÖylediğine göre. OHbll{ aumy 
b/HlUG onun dediğine göre. 

AMThiJI- (aytıl-) em. Söylenmiş olmak, de
nilmek. 

AMThiMriA3 (aytımpaz) CbtH. Konuşkan, 
geveze, lafazan. 

AMThiC (aytıs) (1) 3am. 1. Saz şairlerinin 
deyişle tatışmaları, atışma . aumblCK,a 
mycy atışmak; QK,blliaap aiimblCbl aş ık 

atışması. 2. Tartışma , münazara. 
AHThiC- (aytıs-) (Il) em. I . S az şairleri , 
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belli bir ayak üzerine karşılıklı deyiş 

söylemek. 2. Münakaşa etmek, tar
tışmak: EKi aK,btH aümbtCbtn ;;~eambtp. İki 
ozan atışıyor; aHm aümbtcy birbirine söz 
vermek; K,ow aiinıbtcy vedalaşmak, 

ayrılmak. 

AWYAH (ayvan) 3am. ap. 1. Hayvan. 2. 
aybtc. Zalim, barbar. 

AMYAHAT (ayvanat) 3am. ap. 1. Hayvanat, 
mahlukat: aiiyaHam napKi hayvanat bah
çesi. 

AMYAHLJ:biK, -Fbi (ayvandıq, -ğı) 3am. Hay
vanlık, zalimlik, barbarlık. 

AWYAHIIIA (ayvanşa) yem. Hayvanca. 
AWIIIbiK, -Fbi (ayşıq, -ğı) 3am. 1. Hilal, ay

ça, yeni ay. 2. aybtc. Sanatlı, edebi ko
nuşma. 

AWWhiK,TA- (ayşıqta-) em. 1. Desen le süs
lemek: KYMicneH aÜıubtK,maf/FaH ep mo

Kb/A-t gümüşle süslenmiş eyer. 2. aybıc. 

Sözü süsleyerek ifade etmek. 
AMlllbiK,Thl (ayşıqtı) CbtH. Desenli , motifli: 

aÜWblK,mbt meKeMem moöflerle süslen
miş keçe. 

AMhiK,- (ayıq-) em. 1. (güneş) Bulut ve sis
ten sıyrılarak parlamak: Eyflln aiiblKmbl. 

Bulut dağıldı. 2. Hastalıktan kurtulmak, 
iyileşmek: Aypyb!HaH aiiblK,mbt. Hastalı

ğından kurtuldu, iyileşti. 3. ayb/C. (sar
hoş) Ayılmak, kendine gelmek: 
MacmbLFb!HaH aÜbLFbtn Kemmi. Sarhoşlu

ğu geçti. 
AilıhiK,ThiPFhiiii (ayıqtırğış) 3am. Sarhoşla 

rı ayıltına merkezi. 
AilıhiJI* (ayıl) 3am . Hayvanın semerini veya 

eyerini bağlamak için göğsünden aşırıla
rak sıkılan yassı kemer, kolan . 

AWhiJIEAC (ayılbas) 3am. Jtcepz. Kolan to
kast. 

AWhiJIM- (ayılda- ) em. Kolanı çekip sağ
lamlaştırmak. 

AWhiJI-TYPMAH (ayıl-turman) 3am. Atın 

koşum takımları. 

AWhiM (ayım) (1) 3am. 3Kcnp. "Canım", 
"sevgilim", "güzelim" anlamlarında 

kullanılan hitap sözü. 
AtıhiM (ayıın) (Il) 3am. KeHe. 1. Eş, zevce. 

2. ayb/C. Kadın başkan , hanım yönetici: 

AllbiPEACTA 

8MuHa, I(a3aK,cmaJ-I Pecny6fluKaCbl My
CblflMaH aiieflôepi K,oraMblHbtH, mepa

Ub!Mbl. Emine, Kazakistan Cumhuriyeti 
Müslüman Kadınlar Cemiyeti Birliği 

başkanı. 

AilıhiHM (ayında) yem. Her ay, ayda bir 
defa. 

AWbiHM-)J(hiJihiHM (ayında-jılında) yem. 
Ara sıra, çok seyrek, ayda yılda bir. 

AMhiTI, -6bl (ayıp, -bı) 3am. ap. KeHe. 1. Ce
za olarak alınması kararlaştırılan mal, 
ücret: aübtn mefley ceza ödemek. 2. Suç, 
hata, kusur, kabahat. 3. Eksiklik, yeter
sizlik aiibl6blH aıuy kabahatini, kusuru
nu göstermek; aiibt6blH MOÜb!HÔay suçu
nu kabul etmek; aÜbt6blH MOÜHblHa afly 

suçunu itiraf etmek; ailbm mary suçla
mak; aiibmK,a 6yublpMa (aiibtn emne). 

Kusura bakma. 
AfrhiTIKEP (ayıpker) 3am. 1. 3aH,. Zanlı, sa

nık. 2. Suçlu, kabahatli. 
AilıhiTIChl3 (ayıpsız) Cb/li. Suçsuz, kabahat

siz, masum. 
AHhiTITA- (ayıpta-) em. Suçlamak, karala

mak. 
AMhiTITAJI- (ayıptal-) em. Suçlanmak. 
AMhiTITAYIIIhl (ayıptavşı) 3am. 3aH,. Suçla

yıcı, iddia makamı. 
AMbiTIThl (ayıptı) Cb/H. Suçlu, kabahatli. 
AMhiTIThiJihiK,-Fbl (ayıptılıq, -ğı) 3am . 

Suçluluk, kabahatlilik. 
AMhiP (ayır) (1) 3am. Harmanda sap ve ot 

toplamada kullanılan uzun saplı çatal , 
dirgen. 

AMhiP- (ayır-) (Il) em. 1. Ayırmak, böl
mek. 2. Bir bütünden bir parçayı her
hangi bir amaçla bir tarafa ayırıp koy
mak. 3. İki veya daha çok kimse arasın
daki anlaşmayı bozmak, nifak çıkarmak . 

4. Kurtarmak. KpiiÔbt K,aCK,btpÔaH ailbt

pbtn Gflbtnmbl. Koyunu kurttan kurtardı. 
5. Kayırmak. 6. Farketmek, teşhis et
mek. 

AMhiPEAC (ayırbas) 3am. Değiş tokuş , ta
kas. 

AMhiPEACTA- (ayırbasta-) em. Bir şeyi i
kincisi ile değiştinnek, bir şey vererek 
yerine başka bir şey almak. AmbtMÔbL o-
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AMhiPFbiChi3 

HbtH 6ueciHe aiJbtp6acmarJbuH. Atımı o
nun kısrağı ile değiştirdim. 

AHbiPFhiCbl3 (ayırğısız) CbtN. Farksız, 

benzer, denk: EKeyi 6ip-6ipiNeN aUblfJFbt
CbL3. İkisi birbirinden farksız. 

AfıbiPFbllli (ayırğış) 3am. Konjektör, a
kım, kesme kolu. 

AHbiPJlA- (ayırla-) em. Ot ve benzeri şeyle
ri dirgenle almak. 

At"IbiPMA (ayırma) 30111. Bir şeyin benzerle
rinden farkı. 

AHblPMAUlhlJlblK, -Fbi (ayırmaşılıq, -ğı) 

3anı. Farklılık, ayrım, değişiklik. 

AHblPC~ -Fbi (ayırsadaq, -ğı) Jam. 
Sapan. 

AMblPbiM (ayının) Jam. Fark: EKeyiHilf a
UbtfJbtJrLbt JtCOK. İkisinin farkı yok. 

AKA,ll,EMMK* (akademik) 3am. rjJp. 1. 

İlimler Akademisi üyesi. 2. Mesleğinde 
bilgili, etkin kişi. 

AKA,llEMIUI (akademiya) 3am. rjJp. Bilimsel 
araştırmaların yapıldığı en üst bilim ku
rumu, akademi. 

AKAU,1151 (akatsiya) 30111. rjJp. 6onı. Akasya, 
salkım ağacı. 

AKBAPEJlb (akvarel) 3am. cjJp. Sulu boya re
sim. 

AKBAPHYM (akvariyuın) 3am. cjJp. Akvar
yum. 

AKKOP)J, (akkord) 30111. rjJp. Aty3. Bir çalgıyı 
doğru ses vermesi için ayarlama, akort. 

AKKOPl(EOH (akkordeon) 3am. cjJp. My3. A
kordeon. 

AKKPEl(HTHB (akkreditiv) 3anı. rjJp. rjJllll. 
Belli bir nicelikteki para için, bir ban
kanın yükümlülüğü altında, üçüncü bir 
kişinin yararına bir başka bankada veya 
aracısında açtırılan kredi, akreditif. 

AKKYMYJlJITOP (akkumulyator) 3am . rjJp. 
Akünıülatör. 

AKPOEAT (akrobat) 3am. rjJp. cpopm. Cam
baz, akrobat. 

AKPOEATHKA (akrobatika) 30111. (jJp. cpop111. 
Cambazi ık, akrobatlık. 

AKCECCYAP (aksessuvar) Jam. rjJp. Aksesu
ar, süsleyici ve tamamlayıcı unsur. 

AKCHOMA (aksiyoma) 3am. cjJp. (jJwıoc. 

Kendiliğinden apaçık olan, öteki öner-

AK 

ıncierin ön dayanağı olan temel öncrınc. 
mütearife. aksiyorn. 

AKT (akt) 30111. ;ıam. l. Biten olay, hareket. 
2. Tutanak. 3. meamp. Perde. 

AKT.EP (aktyor) 3am. rjJp. Erkek oyuncu. ak
tör. 

AKTHB (aktiv) 3am. ;zam. Aktif, etkin, canlı, 
hareketli kimse. 

AKTMBHCT (aktivist) 3am. Aktif olan kinı
se. 

AKTHBTIK, -ri (aktivtik, -gi) 3aJn. Aktiflik, 
hareketlilik, canlılık, aktivite. 

AKTPMCA (aktrisa) 3am. rjJp. Kadın oyuncu, 
aktris. 

AKTY AJlb)J,bJ (aktualdı) C bill. AktüeL gün
cel, şimdiki. 

AKTYAJil(blK, -Fbi (aktualdıq, -ğı) 3atn. rjJp. 
Güncellik, aktUalite. 

AKTlJIE- (aktile-) em. Tutanak tutmak, za
bıt tutmak. 

AKYJlA (akula) Jam. op. Köpek balığı. 
AKYOYHKTYPA (akupunktura) 3am. rjJp. 

Aıea. Vücudun belirli noktalarına gencl
likle altın iğne hatırılarak yapılan, Çin'
de yayılmış olan bir tedavi yöntemi, a
küpunktür. 

AKYCTHKA (akustika) 3am. rjJp. cjJuJ. Akus
tik, yankı bilimi. 

AKYWEP (akuşcr) Janı. rjJp. Kadın doğum 
uzmanı. 

AKUEHT (aktsent) 3am. rjJp. 1. JIU I/28. Vurgu. 
2. Bir ülkenin insaniarına veya bir çev
reye özgü söyleyiş özelliği, aksan. 

AKUEHTYAU,l151 (aktsentuatsiya) 3am. ;ıam. 

!1Wt28. Vurgu. 
AKUEllT (aktsept) 3am. ;ıam. Kabul (bir 

poliçeyi). 
AKU,MOHEP (aktsiyoner) Jam. rjJp. Hisscdar. 

ortak. 
AKUMJI (aktsiya) 3c.ın ı . cjJp. Hisse senedi. 
AK, (aq) (1) Cblft. Ak, beyaz. aK aôaJ1 /vtc.l.l a

lın teri; OK GJlnlb/H pamuk; OK GfJ.ı'~"/011 

KO/O defın işlemleri, defnctmc; aK ay bt3 
emy elindekini yitirmek; aK. 6aJ7UibtK bu
dana, kireç; aK 6ac anıall ak b aşlı büyük 
deve; aK 6ama dua; aK 6opaN şiddetli 

boran, tipi; aK emeK pak, günalısız; aK 
JtCGMbtfly a) karla kaplanmak b) gelinlik 
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AK, 

giymek; ax .1tcapKblfl şen, şakrak, neşeli, 

hayat dolu: ax Jtcayblll sağanak yağmur; 

aK JJcyJrJi güzel, beyaz teııli: aK JJcypeK 
pak, saf. temiz kalpli; aK KONiii alçak 
gönüllü; aK, Kyıiwl hortum; aK !-I<Jci!l 
beyaz ırk: aK caycax beceriksiz, elinden 
hiç bir~cy gelmeyen; aK cymi11 OKmay 
hakkını hclal ettirınck . AK rJeze11i wiFbtc, 
K,apa iJeze11i K,aprbtC. Dediği dedik. 

AK,, -Fbi (aq , -ğı) (ll) 3anı . Hakib.t, gerçek, 
hak: )f(y.Mbip 6aunbt ne11ôeze O;li.M - aK 

(MaK,a.rı). İnsanlar için ölüm bir gerçek
tir. 

AK, -Fbi (aq, -ğı) (III) Jam. Süt ürünleri: 
Mcw ceMipep, aJ( m:11e1L MaJı Ko6eüep. 
AdaAnanımblli KOf(lfll ocin, Komepi;ıep 

(A6aü). Hayvan seınirir, ak ile aş çoğa
lır. İnsanın gö nlü açılıp keyfi yerine ge
lir (Abay). 

AK,- (aq-) (aFa.UbJ, aFbın) (IV) em. Akmak, 
akıp gitmek: Cy arblll .Jicambtp. Su akı
yor. 

AK,AJIA (aqala) Jam. Kanallarda görülen bir 
çeşit hastalık. 

AKAJITEKE (aqalteke) 3am. Soylu Türkmen 
atı. 

AKAY (aqav) 3a11ı. J. (kumaş, giysi, vb .) De
fo, özür, kusur. 2. Zarar. 3. Eksiklik, 
noksanlık, kusur. Eoi1bii-1Ôarbl JJcwıFb/3 

aKaYbl KY!IOFbll-lbii-1. yfllceNiJizi. Vücudun
daki tck kusur kulağının büyük olması. 

AK,AYJIAH- (aqavlaıı-) em. Arıza yapmak, 
anzalanmak, bozulmak. 

AK,AYJlbl (aqavlı) Cbl/1. Hatalı , arızalı, özür
lü: aK,ayflb l KOM6aı/11 arızalı biçerdöver. 

AK,AYJlbiK, -Fbi (aqavlıq, -ğı) 3am. Kusur, 
arıza, noksanlık , eksiklik, aksaklık. 

AKAYCbi3 (aqavsız) Cbl!-1. 1. Eksiksiz, hata
s ız , kusursuz. 2. ayb/C . Samimi, içten . 

AK,6AC (aqbas) (1) Jam. eem. Devenin kafa 
derisine zarar veren bulaşıcı bir hastalık. 

AK,BAC (aqbas) (Il) 3am. Yonca. 
AK,6ATA (aqbata) 3am. Hayır dua . 
AK,603AT (aqbozat) Jam. acmp. Demirkazık 

yıldızına yakın en parlak yıldızlardan 

birinin ismi. 
AK,G0KEH (aqböken) 3a1n. 300!1 . Sayga, 

bozkır aııtilopu. 

AK,K,YMAH 

AK,fYJI (aqgül) 3am. 6om. Yasemin . 
AK,)KAHI\L\ (aqjayma) 3m1ı. Beyaz çarşaf. 
AIQKAYJibiK,, -FLI (ac.~avl ıq , -ğı) Jam. l. E-

şarp , başörtü . 2. Zcvce, eş: Eip aKJJcay 

;?btKKa K.OJ7bl Jlcemneü m yp. Evlenemedi , 
gitti (erkek). 

AIQKEJJEK (aqjelek) Jam. 6om. Maydanoz. 
AIQKOJITAilr (aqjoltay) Cb/N. Şanslı, bahtlı, 

talihli . 
AIQKlJliK, -ri (aqjilik, -gi) YJIII. Besili, se

mi z hayvan. 
AK:,I;I- (aqiy-) em. 3Kcnp. ı. Gözünü ağart

ınak. belertınek. 2. Güç göstermek, kor
kutmak. 

AK,HK.AT (aqiyqat) Jam . ap. Hakikat, ger
çek . 

AK,HK;\TTA- (aqiyqatta-) em. Bir şeyin doğ
nı olduğunu ortaya koymak, destekle
mek, teyi t etmek . 

AK,HK;\TTblK,, -FLI (aqiyqattıq, -ğı) 3am. 
Gerçeklik, doğruluk. 

AK,JiiK,ATWbiJI (aqiyqatşıl) Cbl!-1 . Gerçeği 

gören ve ona göre davranan, gerçekçi, 
realist. 

AK,HK,ATbiH)J,A (aqiyqatında) yem. Aslında , 

hakikaten. 
AK,HPET (aqiyret) 3am. ap. iJi11u. Ahiret, ö

bür dünya. 
AK,HhiK,-Fbl (akiyıq, - ğı) Jam. l. Kartal

gilierden yırtıcı, çevik bir kuş. 2. ayb/C. 

noJm. Nazımda , ş iirde üstat. 
AK,K8EE (aqköbe) Jam. Kahramanların giy

diği çok düğıncli bir z ırh türü. 
AK,KIC (aqkis) Jmn. Joo;ı. 1. Kakını, kakum, 

as. 2. Kakım kürkü, ermin. 
AK,K,AC (aqqas) AtoiJ. Hapşu·an bir kimseye 

' 'çok yaşa! " anlamında söylenen söz. 
AK,K,Y (aqqu) 3anı . Kuğu. aK,Ky MOÜb/11 

(nOJm.) güzellik sembolü. 
AK,KYEAWA (aqqubaşa) Cb/11. Sarışın. 
AK,K,YJIA (aqqula) yem. 1. Boşuna, faydasız: 

Eub/J1Fbl icmezeH ici.Mi3 a KJ<y!la Kenımi. 

Bu sene harcadığımız emek boşa gitti . 
Kpiibtlfbl3tubl OKe, aôa.MÔbl aK,Kyfla Jcyü
dipyoiH Kepezi 1-1e? Bırak babacığıın, a
damı özellikle üzmenin ne gereği var? 
2. Bilhassa, özel olarak, boş yere. 

AK,K,YMAH (aqquınan) 3am. Çaydanlık. 
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AK,KYTAH (aqqutan) 3am. 300Jl. Balıkçı! ku
şu. 

AK,K,hlliiThiK, -Fbi (aqqıştıq, -ğı) 3am. A
kışkanlık. 

AK,IIA (aqpa) (1) 3am. Kaci6. Balık aviarnada 
kullanılan bir ağ türü. 

AK,IIA (aqpa) (Il) Cb/H. 1. Akıcı, akışkan (su, 
kum). 2. Ani hareket edebilen ve çok 
hızlı koşabilen (at). 3. aybtc. Söz ustası, 
hatip. al(na KYflaK bir kulağından girip 
diğerinden çıkan, umursamaz. 

AK,IIAH (aqpan) 3am. Şubat ayı. 

AK,IIAH)lAT- (aqpandat-) em. (fırtına, bo
ran, tipi) Çok şiddetli esmek. 

AK,IIAP (aqpar) 3am. ap. ı. Haber, mallımat, 
bilgi, istihbarat, rapor. 2. Bahane. 

AK,IIAPAT (aqparat) 3am. ap. Bilgi, haber. 
AK,fiAPATTAHY (aqparattanuv) 3am. ap. 1(3. 

Bilişim, informatik. 
AK,CA- (aqsa-) em. 1. Aksamak, hafif topal

lamak. 2. aybtc. (iş) Gereği gibi yürüme
rnek, geri kalmak, aksamak. 

AK,CAK, (aqsaq) cbtH. Aksak, topaJ. 
AK,CAK,AJI (aqsaqal) 3am. Aksakal, yaşlı, ih

tiyar; bir topluluğun ileri gelen ve sözü 
dinleneo şahsiyeti; yaşı büyük kimse, 
saygıdeğer kimse. 

AK,CAK,AJI,Ubl (aqsaqaldı) CbtH. Ak sakallı, 
yaşı ilerlemiş (kişi). 

AK,CAK,AJI):(hiK, -Fbi (aqsaqaldıq, -ğı) 3am. 

1. Görmüş geçinniş saygıya layık olma 
durumu, büyüklük. 2. Eski kabilecilik, 
feodallik. 

AK,CAK,A.JlliiA (aqsaqalşa) yem. Büyük a
dam gibi, büyük adama yakışır. 

~CAK,ThiK, -Fbi (aqsaqtıq, -ğı) 3am. 1. Ak
sak olma durumu. 2. aybtC. Eksiklik, ku
sur. 

AK,CAH)lA- (aqsanda-) em. Topallamak, ak
samak. 

AK,CAPEAC (aqsarbas) 3am. Allah rızası için 
kesilen hayvan, adak. 

AK,CAPhl (aqsarı) 3am. Kartalgilierden yıı·tı
cı bir kuş. 

AK,CAT- (aqsat-) em. Aksatnıak. 

AK,CAYCAK, -Fbi (aqsavsaq, -ğı) Cb/H. Ağır 

iş yapamayan, tembel, narin . 
AK,CEPEK (akserek) 3am. Bir tür Kazak 

AK,TAP 

milll çocuk oyunu. 
AK,CEPKE (aqserke) 3am. 300Jl. Büyük mer

sin balığı. 
AK,CM- (aqsiy-) em. 1. (diş) Ağız açıld ı ğın

da, gülündüğünde bembeyaz olarak gö
rünmek. 2. ( dikişte) Farklı görünmek, 
dikkat çekmek. 

AK,CY (aqsu) 3am. Çay yerine içiten süt ka
tılmış sıcak su. 

AK,CYH;K,AP (aqsunqar) 3am. 300fl. Akdoğan, 

sungur. 
AK,CYfıEK (aqsüyek) (1) 3am. Genellikle 

akşamieyin kemikle oynanan Kazak 
milli oyunlarından biri 

AK,CYfıEK (aqsüyek) 3am. (Il) Aristokrat, 
asil zade. 

AK,ChiPA- (aqsıra-) em. Canı süt içmeyi 
istemek, sütten yapılan yemekleri özle
mek. 

AK,CYfıEKTIK, -ri (aqsüyektik, -gi) 3am. A
ristokratlık, asilzadelik. 

AK,TA- (aqta-) (1) em. 1. Evi badana etmek. 
2. Suçtan temize çıkam1ak, suçsuz 
olduğunu ispat etmek, aklamak. 3. 
(mahsul) Ayırmak, ayıklamak. 4. aybtc. 

Birisinin yapmış olduğu iyiliğe iyilikle 
karşılık vermek, cevap vermek: Copilbt 
UleUieMHi}{ e}{6eziH al(mau aJlMaab/M. 

Zavallı annemin hakkını ödeyemedim. 
5. Başıboş gezmek, dolaşmak. 

AK,TA- (aqta-) (Il) em. Kapı kapı gezip di
lenmek. 

AK,TA- (aqta-) (III) em. B urmak, iğdiş et
mek, kısırlaştırmak. 

AK,TAJI- (aqtal-) em. Aklanmak, beraat et
mek. 

AK,TAH.UAK, -Fbi (aqtafidaq, -ğı) 3am. !.Vü
cuttaki beyaz lekeler. 2. Tam ak olma
yan, ak ile pembe karışımı renk, ten ren
gi. 3. Şafak ve gunıp vaktinde ufukta 
görülen pembelik. 4. aybtC. Tarihte çe
şitli sebeplerden dolayı araştırılmamış, 

incelenmemiş hususlar, olaylar. 
AK,TAP- (aqtar-) em. I . Bir şeyin içini, ara

sını açarak aramak, karıştııınak . 2. Bir 
şeyi tetkik etmek, incelemek. 3. Bir şeyi 
birden dökmek, boşaltmak. 4. aybtc. İ
çini dökmek, sırrını söylemek. 
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AK,TAPFhiiiiTA 

AK,TAPFhllllTA- (aqtarğışta-) em. Tekrar 
tekrar karıştırmak. 

AK,TAPMAJIA- (aqtarmala-) em. Altını üstü
ne getirmek, karıştınnak . 

AK,TAPbiJI- (aqtarıl-) em. Dökülmek, boşal
mak. 

AK,TMIK, -Fbi (aqtayaq, - ğı) 3am. KeHe. Ya-
ver. 

AK,ThiK, -Fbi (aqtıq, -ğı) (I) 3am. 1. Kar gibi 
beyaz renk, aklık, beyazlık. 2. aybLC. Sa
mirniyet, hüsnüniyet, temiz kalplilik. 

AK,ThiK, -Fbi (aqtıq, -ğı) (Il) 3am. 3mHoıp . 

Eski inançlaı·a göre kutsal yerlere ko
yulan veya bağlanan şey veyahut tedavi 
eden, fal bakan kimselere verilen he
diye. 

AK,TbiK, (aqtıq) (III) CbLH. Son, nihai. aK,
mbLK aeMİM mayCblflFaHUla son nefesime 
kadar. 

AK,lllA (aqşa) (1) 3am. Para, akçe: ax.wa au
HaflbLMbl para tedavülü. 

AK,lllA (aqşa) (Il) CbLH. Beyaz renkli, akça. 
axwa 6yflm beyaz bulut; aK,waJlau-3am
maii Jlomepefl eşya piyangosu; axwa 
Mal{aau beyaz alın; axwa HapbLFbL para 
piyasası; aK,Ula perjJopMaCbl para refor
mu ; ax.wa ca;ıy yatırım yapmak. 

AK,JllA,II.AM (aqşaday) CbLH. Para yerine, 
ka i me. 

AK,IIIAKA.P (aqşaqar) 3am. Rus falklorüne 
göre, kardan peyda olan kızın görüntü
sü. 

AK,IliAI\YMAP ( aq şaq u mar), AK,lllAlllbiJI 
(aqşaşıl) CbLH. Parayı seven, para canlısı , 

paragöz. 
AK,lllAJIA- (aqşala-) em. Paraya dönüştür-

mek, paraya çevirmek. -
AK,IIIAJIAfi (aqşalay) yem. Parayla ölçüldü

ğünde, parayla değerlendirildi ğinde. 

AK,lllAJibl (aqşalı) CbLH. Parası çok olan, 
zengin. Ea3ap ax.waflbLFa 6a3ap, ax.wa
Cbt3Fa Ha3ap. Pazar, paralıya pazar, pa
rasıza nazardır. 

AK,lllAM (aqşam) 3am. 1. Akşam vakti. 2. 
aiHU. Akşam namazı. 

AK,lllACbl3 (aqşasız) CbtH. Parasız, pulsuz, 
züğürt. 

AK,biJI,UAH 

AK,lllAlllbiJI (aqşaşıl) CbLH. bkz. AK,IllAKY
MAP. 

AK,llll:l- (aqşiy-) em. Dik dik, öfkeli bak
mak. 

AK,lllhiJI (aqşıl) CbLH. Beyazımsı, akçıl. 
AK,lllbiJI.I(AH- (aqşıldan-) em. Rengini at

mak, ağarmak 
AK,lllbiJI.I(AY (aqşıldav), AK,lllbiJITbiM 

(aqşıltım) CbLJ-t. Beyazımtırak, beyazım

sı, buz rengi, tildişi rengi. 
AK,lllbiJITbiM (aqşıltım) CbtH. bkz. AK,

lllbiJI,nAY. 
AK,bl* (aqı) (1) 3am. l.Yapmış olduğu iş 

için ödenilen karşılık, ücret. 2. Bir şeyin 
karşılığı, bedeli. 3. aybtc. Hak, borç, 
görev. aK,btCbtH Kewy hakkını helal 
etmek; aK,bt JK:eMey hakkını yememek. 

AK,bl (aqı) (Il) 3am. Hak: EaK.btmmbtMbLH 
aen aumyra aK,blM 6ap Ma MeHiJ{? Mut
luyum demeye hakkım var mı benim? 

AK,biK, -Fbi (aqıq, -ğı) 3am. ap. MUH. 
Mühür, kolye, yüzük kaşı gibi şeyleri 

yapmakta kullanılan, türlü renklerde, 
yarısaydam, parlak ve değerli bir taş, 

akik. 
AK,biJI (aqıl) 3am. ap. 1. Akıl, idrak. 

2.Fikir, nasihat, faydalı düşünce. aK,btfl 
aumy fikir vermek, yol göstermek; aK,btfl 
afly akıl almak; aK,blfl 6epy akıl vermek, 
akıl öğretmek; aK,blflFa K,OHY aklına yat
mak, uygun olmak; aK,blfl x.ocy akıl ver
rnek, fikir vermek; aK,blfl cafly danışmak; 
aK,blfl mox.mamy kemale ermek, bullığa 
ermek; aK,blfl mic yirmilik diş , ak ıl dişi; 

aK,blflFa Kefly aklı başına gelmek; 
aK,blflFa ca!ly iyice düşünmek, karara 
bağlamak; aK,btflFa cbtUbtMabt akla yat
kın ; aK,blfl wa6btmbL zihniyet; aK,btflaaH 
aupblflY aklını kaçır-mak, çıldırmak. 

AK,biJIA- (aqıla- ) em. Parasını vermek, be
delini ödemek. 

AK,biJirei1 (aqılgöy) 3am. Bilge, bilgin. 
AK,biJirefiJIIK, -ri (aqılgöylik, -gi) 3am. 

Bilgelik, bilginlik. 
AK,biJIM- (aqılda- ) em. İyice düşünerek, 

mütalaa ederek iş yapmak. 
AK,biJIMH- (aqıldan-) em. Akıllanmak, us

lanmak. 
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AK,biJI,UAH,UbiP 

AK,biJIUAH)lbiP- (aqıldandır-) em. Akıl l an

dırına k. 

AK,biJIUAC- (aqıldas - ) em. Danışmak, İsti

şare etmek, akıl danışmak. 
AK,biJlllbl (aqıldı) Cb/H. Akıllı, zeki. 
AK,biJIUbiJibiK, -Fbi (aqıldılıq, -ğı) Jam. 

Akıllı lık . 

AK,biJICbl3 (aqılsız) Cb/H. Akılsız, aptal, bu
dala. 

AK,biJICbi3,LI,biK, -Fbi (aqılsızdıq, -ğı) 3am. 

Akılsızhk . 

AK,blJibl (aqılı) Cbll-1. Paralı, ücretli . 
AK,biMAK, (aqımaq) Cb/H. ap. AptaL ahmak, 

sal ak. 
AK,biMAK,TAH- (aqımaqtan-) em. Aptallaş

mak, ahmaklaşmak , alıklaşmak. 

AK,biMAK,TbiK, -Fbi (aqımaqtıq , -ğı) 3WI1. 

Ahmaklık, akılsızlık. 

AK,biMAK;IIIA (aqımaqşa) yem. Ahmakça, 
salakça. 

AK,biH* (aqın) 30111. Şair, aşık , ozan. 
AK,biH/KAH,LI,bi (aqınjandı) Cb/H . Şiiri seven 

kişi, şiir sever. 
AK,biHCblMAK, (aqınsımaq) Cb/H. 3KC11p. Şa

ir olmaya özenen, kabileyetsiz (kimse). 
AK,biP (aqır) (1) yem. ap. 1. Son, sonraki, 

ahir. 2. Nihayetinde, sonunda. 
AK,biP: aK,bip 3aMaH (nimı.) Ahir zaman. 
AK,biP- (aqır-) (Il) em. 1. Anırmak . 2. 

Bağırmak, çağırmak, kızmak: EceK a

Kbıpobı. Eşek anırdı. 

AK,biPAIU(A- (aqıraıl.da-) em. Bağırınak, 

haykırmak , üzerine gitmek. 
AK,biPAll (aqırap) 3am. ap. KG!-Ie. Ekim ayı

nın eski adı. 
AK,biPFhl (aqırğı) Cb/11. Son, sonuncu. 
AK,biPET (aqıret) 3am. ap. I. Kefen. 2. 

o it-lU. Ah iret. 3. ayb/C. Mi h net, eziyet. 
AK,biPETTIK (aqırettik) 3atn . l. Kefenlik 

kumaş. 2. Sonsuz, ebedi. 
AK,hiPETllliJI (aqıretşil) Cbl!-f. Dindar. 
AK,biPhl (aqırı) yem. bkz. AK,hiPbiH)lA (I). 
AK,blPbiH (aqırın) yem. Yavaş, ağır, sessiz. 
AK,biPbiHllA (1) (aqırında), AK,biPbi (aqırı) 

yem. Sonunda, nihayet. 
AK,biPhlHJlA- (Il) (aqırında-) em. Yavaşla

ınak, hızını kesmek. 
AK,biPblHbTPAK,(aqırınıraq) Cb/H. Daha ya-

AJIA 

vaş, ağırca, sessizce. 
AK,biPhlll-)I(EKIP- (aqırıp-jekir-) cm. Bağı

rıp çağırmak. azarlamak, paylaınak. 
AK,blCbl3 (aqısız) Cb/ll. Parasız , bedava. 
AJ1 (al) (1) Cb/H. Kızıl , kara, yeşil. kalwcren

gi gibi sözlerin önüne gelerek bu renkle
rin açık tonlu ve belirgin oiduklarını be
l i rti r: af/ K,v13blfl açı k kızıl. 

AJI- (al-) (Il) etn. 1. Bir şeyi elle tutmak, 
kaldırmak: )J,op6at-lbl KOfibil-la a;ıovı. 

Torbayı eline aldı. 2. Bir şeyı 

sahiplenmek, kazanmak : Eıi;Hi3 

ezeMet-{()iK af/Obt. Memleketi-miz 
egemenliğini kazandı. 3. Bir yere kabul 
etmek, almak: JICYMb/Cl(a a;ıy işe almak. 
4. Kazanç elde etmek, knr sağlamak : 

MOfl eNiM afly bol ürün almak . 5. 
Evlenmek. 6. İstila etmek, hakimiyet 
altına almak: K,bıpbıMObl a.~?Obi. Kırım'ı 

istila etti. 7. Azaltmak , eksiltmek: 
MelliH ora1-1 l(ocapbl:\1 da, a;ıapbCvi iJa 

JICOK. Benim ona ekleyeceğim de, 
çıkaracağım da yok. 8. Yemek, içmek: 
TaMaK OflbtHb/3. Yemek yiyiniz. 6em 

Gf/Y bir istikamete yönelmek: K03 ClJWQU 

Kapay gözünü ayırmadan bakıp durmak; 
KOYJibl afly karar almak ; acbıpan aiJY ev
latlık edinmek; aH afly avlaınak , yaka
lamak. 

AJ1 (al) (III) oiJ. l. Birinin dikkatini çekmek 
için söylenir. 2. Buyruk ve dil ek bildir
mek için söylenir: Alı, mbll-(OaÜvtK (Ke

mcuiK, daubtNUGJ1). Haydi dinieyeJim 
(gidelim, hazırlan). 3. Karşıla ştırma bil
dirir: Me1-1 JICYMblCKa Kemin ôapaMvtl-l, 

af/ CC!! MeH Kef/Zei-IWC yuôc 60.1. Ben İşe 
gidiyorum, sen ise ben gelinceye kadar 
evde ol. 4. Bir olayın gidişatını öğren
mek için kullanılır: Afl, CO IJCJII COH He 

6oflObJ ? Ya ondan sonra ne oldu? AJ1, 

eHdi. Bundan böyle, şimdi, şimdi ise, 
bundan sonra. 

AJIA (ala) Cbt!-1. l. Ak ile başka renklerin bir 
arada görünmesi, benekli, alaca. 2. Gö
zün ak tabakası. 3. Eksik, yarım ya ma
lak. 4. aybıc. Birlik içinde olmayan. afla 
aybt3 birliksiz, ittifaksız , kargaşalı; afla 
aJZK dolandırıcı , düzenbaz; afla KOJ1 
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AJIAEA)J(Al(, 

adaletsiz; afla K03 araları açık, küs; afla 

JICa3iJau bütün yaz boyunca; afla Jlcin 

ammaMay, başkasının hakkına tecavüz 
etmemek. 

AJIAEA)I(Al(, (alabajaq) CbtH. Alacalı, renkli. 
AJIAEAPK,biH (alabarqın) CbtH. Kahverengi. 
AJIAEOTA (alabota) 3am. 6om. Karapazı, 

kaz ayağı. 
AJIAEYFA (alabuğa) 3am. 300!l. Tatlı su lev

reği 

AJIAEYPT- (alaburt-) em. (yüz) Kızarmak, 
utanmak. 

AJIAEIJIEK, -ri (alabilek, gi) 3am. Bir tü·· 
ok. 

AJIAM-EYJIAM (alay-bulay) yem . İleri geri, 
bir öyle bir böyle. A.tıau-6yflai1 6oflca. A
n1den ölürse. 

AJIAM.II.A (alayda) ULbtfl. Oysa, oysaki, hal
buki, ancak. 

AJIAK,AM (alaqay) oiJ. Sevinç bildiren bir ün
lem: A.tıaK,au, eKeM KefliJi. Yaşasın, ba
bam geldi. 

AJIAK,AHJIA- (alaqayla-) em. Sevinçten 
haykırmak: Ea!lMap aJ/aK,ailflan J1cyp. 

Çocuklar sevinç çığlığı atıyorlar. 
AJIAK,AH (alaqan) 3am. Avuç içi , aya. afla

KaH cory alkışlamak, alkış tutmak; afla

KaH Jlca/0 dua okurken el açmak; afla

KGI-tFa ca!ly el üstünde tutmak; a!laK,aHbt 

awbtl( eli açık, cömert; aflaKaHbtHa ca

flbın ecipy gözü gibi bakmak. 
AJIAK,AH.ll.A (alaqanda) yem. Gözünün önün

de, apaçık. 
AJIAK,AH.ll.AM (alaqanday) Cb/H. Avuç içi ka-

dar. K03i aflaK,aHiJau 6ofly korkmak, 
korkudan gözleri fal taşı gibi açılmak. 

AJIAK,TA- (alaqta-) em. Ne yapacağını bile
meden şaşkın şaşkın etrafa bakmak. 

AJIA-KYJIA (ala-qula) Cb/H. Farklı farklı , 

rengarenk, benekli, alaca. 
AJIAı<yPT (alaqurt) (1) 3am. Hayvan kanını 

emerek beslenen bir tür böcek. 
AJIAı<yPT (alaqurt) (Il) 3am. Kazak halı , 

kilimlerinde görülen bir tür motif. 
AJIAJIA- (alala-) em. Eşit davranmamak, a

yırım yapmak, taraflı davranmak. 
AJIAJIAH- (alalan-) em. Ayrılmak, uzak 

düşmek, sapmak. 

A.JIACATI hiP AH 

AJIA.Jlbl (alalı) CbtH. Alacalı, renkli, benekli. 
AJIAJibi-KYJIAJibi (alalı-qulalı) Cb/lt. Alacalı 

bulacalı. 

AJIAJibiK, -Fbi (alalıq, -ğı) 3am. 1. Ayrılık, 

farklılık. 2.ayblC. Kötü niyetlilik , sami
miyetsizlik: KeHifliMi3iJe a!laflblK JICOK. 

Gönlümüzde kötülük yok. 
AJIAMAH (alaman) (1) 3am. 300!l. 1. Tarla 

faresi. 
AJIAMAH (alaman) (Il) 3am. KOHe. 1. Ço

ğunluk, halk. 2. Asker, silahlı grup. 
AJIAMAH (alaman) (III) 3am. Alıcı, avcı 

kanal. 
A.JIAH; (alan) (1) 3am. Merak, tedirginlik: a

!laH 6ofly merak etmek. 
AJIAH; (alan) (Il) 3am. Alan, meydan: )/(ac

map aJ/a!fra UlbtK,mbt . Gençler meydana 
toplandı. 

AJIAH:FACAP (alanğasar) CbtH. İşin sonunu 
düşünmeyip hareket eden, savruk. 

AJIAH:FACAPJIAH- (alanğasarlan-) em. So
nunu düşünmeden konuşmak, tedbirsiz
ce hareket etmek, patavatsızlık etmek. 

AJIAH:.II.A- (alanda-) em. 1. Şaşkın şaşkın 

etrafına bakmak. 2. Merak etmek, 
tedirgin olmak: He2e KewiKmi iJen 

aJ/a!fiJau 6acmaiJbtM. Niçin geeikti diye 
merak etme-ye başladım. 

AJIAH:Cbl3 (alansız) CbtH. Meraksız, endişe-

siz, gamsız, vurdumduymaz. 
AJIAH:IIIbiJI (alaı1şıl) cwt. Endişeli, tedirgin. 
AJIAII, -6hı (alap, -bı) 3am. bkz. AHMAK,. 
AJIAIIAT (alapat) 3am. Afet, felaket, bela. 
AJIAIIEC (alapes) 3am. Tedavisi zor ve bula-

şıcı deri hastalığı, cüzzam. 
AJIAP- (alar-) em. 1. Gözleri yuvalarından 

fırlamak . 2. aybtc. Dik dik bakmak: Ojz 
6i3 JICGKKa a!lapa K03 macmaiJbt. O, bize 
dik dik baktı. 

AJIAPMAH (alarman) 3am. Müşteri, alıcı. 

AJIACA (al asa) CbLN. Kısa, alçak. 
AJIACAJIAY (alasalav) cbtH. Biraz kısa, 

kısaca. 

AJIACAIIhiPAH (alasapıran) 3am. 1. İlkba
harda karlann eriyip toprağın helirdiği 
zaman. 2. aybtC. Kargaşa, karmaşa, ka
rışıklık. 3. aybtc. Sıkıntılı, çetin ve çileli 
dönem: AiJaM auml(b/Cb/3 aybtp Kyfl. 

yyü
Vurgu
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AJIACAP 

Çok zor sıkıntılı günler doğdu. 
AITACAP- (alasar-) em. Kısalmak, çökmek. 
AITACTA- (alasta-) em. KeHe. ı. Ardıç du

manı ile tütsülemek. 2. Kovup çıkar

mak, uzaklaştırmak. 
AITACYP- (alasur-) em. 1. Tedirgin, huzur

suz olmak. 2. (hasta) Can çekişmek, çır
pınmak. 3. aybıc. Var gücüyle gayret 
göstermek. 

AITATAY (alatav) Jam. Aladağ. 
AJIAY (alav) Jam. Alev, yalım. 
AJIAY,ll,A.İİ (alavday) Cbll-1. Alev, yalım gibi . 
AJIAYJIA- (alavla-) em. Alevlenmek, alev a-

larak yanmak. 
AJIAYJIAH- (alavlan-) em. Alevlenmek, tu

tuşmak. 

AJIAYJIAH.II,hiP- (alavlandır-) em. Alevlen
dirmek, tutuşturmak 

AJIAYJihl (alavlı) CbLH. Alevli, ateşli. 
AJIAYhl3,UhiK, -Fbi (alavızdıq, -ğı) Jam. 

Anlaşmazlık, ittifaksızlık, uyuşmazlık , 

kargaşa . 

AJ1Aili (alaş) Jam. 1. map. Kazak Türk
leri ' ne verilen eski ad. 2. KeHe. Eski Ka
zak kabilelerinin kullandığı slogan. 3. 
Memleket, millet, halk. 4. Kaza
kistan' da, ı 917-1919 yıllarında Kazak 
aydınlarının kurduğu ilk siyasi parti. 

AJIAIIIA (alaşa) Jam. up. Çeşitli renkte yün
den dokunan kilim. 

AJIAIIIAK, -Fbi (alaşaq, -ğı) Jam. Alacak, 
borç. 

AITAIIITA- (alaşta-) em. Alaş alaş diye ba
ğırmak. 

AITAIIIhiK, -Fbi (alaşıq, -ğı) Jam. Gözün ağ 
tabakası. 

A.JIMIK, (alayaq) C bL H. Hileci , hilekar, düzen
baz, dolandırıcı. 

A.JIMIK,ThiK, -Fbi (alayaqtıq, -ğı) Jam. Do
landırıcılık, düzenbazlık, hilekı'irlık. 

AITEA-)KYJIEA (alba-julba) CbtH. Yırtık pır

tık, lime lime, pejmürde. 
AITEACThl (albastı) Jam. 1. MucjJ. Al karısı , 

albastı. 2. aybıc. Terbiyesiz, edepsiz. 
AJIEACThl,UAH (albastıday) CbtH. Terbiye

siz, edepsiz. 
AITEhiPA- (albıra-) em. 1. (yüz ve dudak) 

Kızarmak. 2. (meyve) Tam olarak kızar-

mak, olgunlaşmak , pişmek. 

AITEhiPT (albırt) (1) CbLH. Enerjik, canlı, 

hareketli, heyecanlı, (genç) . 
AITEhiPT- (albırt-) (Il) em. Kızarmak. 
AITEhiPTTAY (albırttav) CbtH . l. Çabuk sinir

lenen. 2. Özenen, ilgi duyan . 
AITEhiPTThiK, -Fbi (albırttıq, -ğı) Jam. 

Gençliğe has davranış , toyluk . 
AITfEEPA (algebra) Jam. ap. Cebir. 
AITfOPIITM (algoritm) Jam. ;ıam. Algorit-

ma. 
AITFA (alğa) yem. İleri, ileriye doğru. 
AITFAITA- (alğala-) em. İleri diye bağınnak. 
AITFAili (alğaş) yem. İlk, birinci. 
AJIFAIIIK,hl (alğaşqı), 8)1,EIIKI (adepki) 

CbLH. İlk, evvelki, başlangıç. a;ıraUIK,bl 
aapizep!liK KBMeK ilk yardım. 

AITFAIIIK,hi,UA (alğaşqıda) yem. Başlangıç
ta, evvelinde, ilkinde. 

AITFbi (alğı) yem. ı . İlk sıradaki, birinci, ön
deki. 2. İlerideki , gelecekteki . Alırbı ce3 
ön söz, söz başı , mukaddime. 

AITFhl3- (alğız-) em. Aldırmak, aldırtmak. 
AJIFhiP (alğır) CbLH. Zeki, kabiliyetli , kıvrak 

zek alı . 

AJIFhiPJihiK, -Fbi (alğırlıq, -ğı) Jam. Zeki
lik, kıvrak zekalılık. 

AJIFhiC (alğıs) Jam. Şükran, minnet, takdir, 
teşekkür. a!lFbıc aiimy şükran duymak, 
teşekkür etmek. 

AITFhiCTA- (alğısta-) em. Teşekkür etmek, 
şükranlarını bildirmek. 

AJIFhlliiAPT (alğışart) Jam. Ön şart. 
AIT,UA (al da) (1) yem. ı. Önde, ileride. 2. Ge

lecekte. 3. Uzakta değil, yanında. 
AIT,UA- (alda-) (Il) em. 1. Kandınnak, al

datmak. 2. aybıc. Gönlünü almak, hoş
nut etmek: )!(aCbl . YllKeH aaaMabl Ql-laa
caHaa a!laau cafl. Yaşlıların ara s ıra 

gönlünü al. 
AIT,UAFbl (aldağı) yem. İlerideki, öndeki. 
AIT,UA-)J(AJI,UA (alda-jalda) yem. En kötü ih

timalle, eğer, şayet. 
AIT,UAK,AIIIAH (aldaqaşan) yem. Çoktan, es

kiden. 
AIT.II,AMlllhl (aldamşı) Jam. Aldatıcı, kandı

rıcı , dolandırıcı. 

AIT.II,AH- (aldan-) em. Aldanmak, kanmak. 

yyü
Vurgu
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AJIL(AHFhllii 

AJI,UAHFbllll (aldanğış) CbtH. Çabuk inanan, 
kolay kandırılan, saf. 

AJI,UAHLI,biP- (aldandır-) em. Oyalamak, 
meşgul etmek. 

AJI,UAHbllll* (aldanış) 3am. Avunç, 
avunma, teselli. 

AJI)l,All-APEA- (aldap-arba-) em. Dolandır

mak, kandırmak 
AJILI,All-CYJIA- (aldap-sula-) em. Öyle veya 

böyle dediğini yaptırmak. 
AJI,UACIIAH (aldaspan) 3am. KeHe. Kavisli, 

kısa, uç bölümü geniş, kabzasına doğru 
daralan bir tür kılıç, pala. 

AJILI,AYCbiPAT- (aldavsırat-) em. Kandır

mak, aldatmak, oyalamak. 
AJI,UAYIIlbl (aldavşı) 3am. Yalancı, kandı

ran kimse. 
AJILI,IUIP (aldiyar) aa. ap. Eski zamanlarda 

han ve sultaniara karşı kullanılan hitap 
kelimesi, haşmetli. 

AJILI,IUIPJIA- (aldiyarla-) em. Devlet baş

kanları önünde eğilerek saygı göster
mek. 

AJILI,bl (aldı) 3am. 1. Bir şeyin esas tutulan 
yüzü, arka karşıtı, ön. 2. Bir şeyin esas 
tutulan yüzünün baktığı yer, karşı. 3. Bir 
şeyin başlangıcı. KeUL 6amap aflabtHaa 

güneş batınadan önce. 4. Bir şeyin en 
büyüğü: EaJ/aflapbtMHbtH aflabı aflmbt 

;;~eacma. Çocuklarımın en büyüğü altı 

yaşmda. 5. yem. Bir şeyin en önde 
geleni, seçilmişi, başarılısı. 6. aybıc. 

Gelecek, istikbal: AJzabıl(aa He Kymin 

mypraHbLH K,auaaH 6iflecil(? Gelecekte 
seni nelerin beklediğini nereden bile
ceksin? aflabıH-afla gününden evvel, 
önceden; aflabtH afly tedbir almak. önlem 
almak; aflabıHa ;;KaH caf/May hiç kimse
ye yol vermemek, önde olmak; aflablH 

auflay geleceği düşünmek; aflabıHaH emy 

a) belli bir konuda büyüklerin onayını 
almak b) özür di !emek. 

AJILI,bi-AJILI,biHA (aldı-aldına) yem. Kendi 
başına. 

AJILI,bi-APTbl (aldı-artı) 3am. 1. Önü arkası, 
çevre etraf. 2. Hepsi, van yoğu, tamamı. 

AJILI,biMEH (aldımen) yem. Öncelikle, ilk o
larak. 

AJIK,AIII 

AJI,UbiH,UA (aldında) yem. 1. Bir şeyin are
fesinde, başlangıcında. 2. Gözünün ö
nünde, yüz yüze. 8Kel(HİH aflabtHaa 6y

JiaiJ ceiJfleMe. Babanın yanında (önünde) 
böyle konuşma. 

AJILI,biH;Fbl (aldıfiğı) yem. Önceki, ilk, ev
velki. 

AJILI,biP- (aldır-) em. 1. Aldırmak, getirt
mek. 2. Çaldırmak: AK.6a3 ammbı ypbıra 

aflabıpbınCbll(. Doru atı hırsıza çaldınnış
sın; 6ai1 aflabıpy yorulmak; cbıp aflabıpy 
sırrını ele vermek. 

AJI)I(AJ]K,bllll (aljapqış) 3am. Önlük. 
AJI.IKAC- (aljas-) em. 1. Bunamak, şuurunu 

kaybetmek: ofli aJI:>KacK,aHbtM JlcaK,. 

Şimdilik aklımı kaybetmedim. 2. aybıc. 

Şaşırmak, hataya düşmek, yanı lmak. 
AJI.IKACTbiP- (aljastır-) em. Şaşırtmak, 

doğru yoldan saptırmak: XaflbLK,mbt ycimnoı 

af/Jicacmbtpy. Halkı propagandayla şaşırt

mak. 
AJI)Kbl- (aljı-) em. 1. Bunamak. Amacbt aJI

JfCblabı. Dedesi bunadı. 2. aybtc. Hataya 
düşmek, yanılmak 

AJIIIMEHT (aliment) 3am. flam. 3al(. Nafa
ka. aJ/uMeHm afly nafaka almak. 

AJIKAJIOII,U (alkaloid) 3am. 2p. xuM. Özel
likleri ile alkalileri andıran organik 
madde, alkaloit. 

AJIKOfOJIII3M (alkogolizm) 3am. rjJp. Al
kolizm. 

AJIKOfOJIIIK (alkogolik) 3am. rjJp. Alkolik, 
ayyaş, bekri. 

AJIK,A (alqa) (1) 3am. ap. Halka, hanımların 
boynuna taktığı gerdanlık 

AJIK,A (alqa) (Il) 3am. Kurul, heyet. 
AJIK,AJIA- (alqala-) em. Etrafını sannak, çe

virmek, kuşatmak. 
AJIK,A.Jibl (alqalı) CbLH. Halkalı, halkası, ger

danlığı olan. af/K,aflbt man büyük toplan
tı. 

AJIK,AM-CAJIK,AM (alqam-salqam) CbLH. 

Özensiz, gelişigüzel: afiK,aM-ca;ıK,aM 
KuiHy gelişigüzel giyinmek. 

AJIK,AII, -6hı (alqap, -bı) 3am. Uçsuz bucak
sız bölge, yer. 

AJIK,Alll (alqaş) 3am. Alkolik, çok içki içen 
kimse, ayyaş. 
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AJIK,bl3hiJI 

AJIK,bl3biJI (alqızıl) CbLH. Kırmızı, kıpkırmı

zı. 

AJIK,biJI)lA- (alqılda-) em. Gevşemek, bol
laşmak. 

AJIK,biM (alqım) 3am. ap. Boğaz. a!lKbtMFa 
a!ly sıkıştırmak, sıkboğaz etmek; a!lKbt
MbtHa mbtFbtfly boğazı düğüınlenmek. 

JtcaH a!lKbtMHaH a!ly yoğun olmak, işi 

başından aşkın olmak. 
AJIK,biM)lA- (alqımda-) em. 1. Boğazını 

sıkmak, boğmak. 2. (yırtıcı hayvanlar) 
Sürü hayvanlarını boğazından dişleye

rek boğınak. 
AJIK,biH- (alqın-) em. ı. Nefes nefese kal

mak. 2. aybtc. Coşmak, taşmak. 

AJIK,biHbiC (alqınıs) 3am. Sık sık nefes 
alma. 

AJIJIA (Alla) 3am. ap. iJiHu. Allah, Yaratıcı, 
Buda. Atıila ambtMeH vallahi, billahi; 
Atıila JJcap 6o!lCbtH. Allah' a emanet ol; 
Atıila pu3a 6o!lCbtH. Allah razı olsun. 

AJIJIAJIA- (allala-) em. Allah'a sığınmak, 

ya! varmak. 
AJIJIACbl3 (Allasız) cbtH. Allahsız, dinsiz. 
AJIJIATAFAJIA (Allatağala) 3am. ap. iJiHu. 

Allahü teala. 
AJIJIAhYAKEAP (Allahuakbar) oiJ. ap. Alla

hü ekber. 
AJIJIAlllbiJI (allaşıl) CbtH. Dindar, dinine 

bağlı. 

AJIJIEfOPIUI (allegoriya) 3am. ıp. aiJe6. Bir 
görüntü, bir yaşantı veya bir davranışın 
daha iyi kavranmasını sağlamak için 
göz önünde canlandırıp dile getirme, a
legori. 

AJIJIEfPO (allegro) 3am. um. My3. Bir 
parçanın canlı , neşeli ve hızlı çalmaca
ğını anlatan söz, allegro. 

AJIJIEPflUI (allergiya) 3am. ıp. Alerji. 
AJIJIHTEPAUH.H (alliteratsiya) 3am. !lam. 

aiJe6. Yazıda seslerin simetrik olarak 
tekrarlanması. Şiir ve nesirde uyum sağ
lamak için söz başlarında veya ortaların
da aynı ünsüzün veya aynı hecelerin 
tekrarlanması , alliterasyon. 

AJIMA (alma) 3am. Elma: a!lMa arautbt elma 
ağacı; a!lMa 6em elma yanaklı 

AJIMAFAMbin (almağayıp) yem. Belirsiz; 

AJITbiH 

sıkmtılı. 

AJIMA)lAM (almaday) CbtH . Kıpkırınızı , elma 
gibi. 

AJIMA3 (almaz) 3am. ıp. Elmas. JK:aCGI-lObt 
a!lMa3 sun'! el mas. 

AJIMA-KE3EK (alma-kezek) yenı. Sırayla, 

nöbetleşe. 

AJIMAJibi-CAJIMAJibl (almalı- salmalı) Cb/1-l. 
Sökülebilir, değiştirilcbilir: aflAWflbt
ca!lMaflbL mic takma diş. 

AJIMAC (almas) (1) 3am. ıp. MUII . l. Mücev
her olarak kullanılan, saydam, değerli 

taş. 2. Cam kesmede kullanılan alet, el
mas. aK a!lMac keskin kılıç; a!lMac 
ycmapa keskin ustura. 3. Billurlaşmış arı 
karbon. 

AJIMAC- (almas-) (Il) em . Sırayla durmak, 
nöbetleşmek, biri diğerinin yerine geç
mek. 

AJIMACTAM (alnıastay) CbtH. Çok keskin. 
AJIMACTbiP- (almastır-) em. Değiştirmek. 
AJIMACYlllbl (alınasuvşı) 3am. Yerine ge-

çen, değişen kimse. 
AJIMAYbiT (almavıt) CbtH. İri yarı , güç lü, 

kuvvetli. 
AJIMYPT (almurt) 3am. up. Armut. 
AJI03 (aloe) 3am. ıp. Hekimlikte kullanı

lan bir bitki, sarısabır. 
AJinAMCA (alparnsa) CbLH. Büyük, iri yarı. 
AJinAMCA)lAM (alpamsaday) CbtH. Çok bü

yük, devasa. 
AJifiAYbiT (alpavıt) CbtH . l. Çok büyük, de

vasa. 2. aybtc. Sömürgeci . 
AJifihiC (alpıs) ca1-1. Altmış. 
AJifibiCTbiK, -Fbi (alpıstıq, -ğı) 3am. Alt

nıışlık. 

AJinhiChiHlllbl (alpısınşı) cGit . Altmışıncı. 
AJITATAP (altatar) Jam. Altı tane ınermi 

alan toplu tabanca, revolver, altıpatlar. 
AJITAY (altav) caH. Altı tane. 
AJIThl (altı) ca1-1. Altı. 
AJITbiEAK,AH (altıbaqan) 3am. IWHe. Kazak

lann milli oyunu, salıncak. 
AJITbiJlbiK, -Fbi (altılıq , -ğı) 3 G111. 1. 

İskambilde altılı. 2. Altı kağıtla oynanan 
bir tür kağıt oyunu. 

AJIThiH (altın) 3am. 1. Sarı renkli , kolay iş
lenen, yüksek değerli, paslanmaz metal, 
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AJITbiH)lA 

altın. 2. Bu metalden yapılan: a!lmbtH 

JICY3iK altın yüzük; a!lmbtH caram altın 

saat. 3. aybtc. Değerli , kıymetli. ÖJICel-{ 

KaHôaii a!lmbtH Kici. Ninen altın gibi bir 
insan; Alımb/H opôa. 13. asırda Kaza
kistan , Orta Asya, Doğu Avrupa toprak
larında hüküm sürmüş olan bir Türk 
Devleti, Altın Orda; a!lmbtH apaii tan 
vakti; aK a!llnbt!-1 pamuk; a!lmb/1-t maK 

altın taht; a!lmbtHHbtH Cbtl-lbtFbt altın par
çası. 

AJITbiH)lA- (altında-) em. Altın la kapla-
mak, altın suyuna batırmak . 

AJITbiH)lAH (altınday) CbtH. Altın gibi. 
AJITbiH)lAT- (altındat-) em. Yaldızlaınak. 

AJIThiHlllhi (altınşı) cmt. Altıncı. 
AJIY (aluv) 3am. Mam. Eksi, çıkarına işlemi, 

çıkarına işlemi işareti. 

AJIYA (alu va) 3am. ap. Hel va. 
AJIYAH (aluvan) CbtH. ap. Elvan, çeşitli : a

flyaH myp!l i çok çeşitli, elvan elvan. 
AJIYAH-AJIYAH (aluvan-aluvan) CbtN. ap. 

Çok çeşitli, elvan clvan . 
AJIYlllbl (aluvşı) 3am. Alıcı. 

AJI<DABMT (alfavit) 3 0111. ıp. Alfabe. 
AJI<l>ABl1TCI3 (alfavitsiz) Cbtl-l. Alfabesiz, 

alfabesi olmayan. 
AJI<DABMTTIK (alfavittik) 3am. Alfabetik, 

alfabe sırasına göre dizilmiş. 
AJIXAM)lHJI)lA (alhamdilda) 3am. ap. El

haındülillah, Allah'a şükür. 
AJIXOPbi (alhorı) 3am. Erik. 
AJllllA (alşa) 3am. up. 6om. 1. Alıç. 2. Alıç 

ağacı. 

AJllllAFbiPAK, (alşağıraq) CbtN. Epeyi uzak, 
uzakça. 

AJllllAH- (alşay-) em. 1. İki ayağının arası
nı fazla açmak. 2. Aradaki mesafeyi gi
derek açmak, uzaklaşmak. 

AJilllAK,* (alşaq) CbtH. Irak, uzak. 
AJilllAK,TbiK, -Fbi (alşaqtıq, -ğı) 3am. Irak

lık, uzaklık. 

AJIUibl (alşı) 30111. Aşık kemiğinin dik 
koyulduğunda çukur olan tarafı. 

AJIIlibiH (alşın) 3am. Biçildikten sonra tek
rar uzayan ot. 

AJibiK,, -Fbi (alıq, -ğı) 3am. Haraç, savaş 

tazminatı. 

AJibMAHAX 

AJibiM (alım) 3am. KeHe. 1. Vergi. 2. a

Ybtc. Rüşvet. 

AJihiM)lhi (alımdı) CbtH. 1. Güçlü. kuv
vetli, gayretli. 2. aybtC. Dikkate, kayda 
değer; önemli. 3. aybtc. Hacimli , geniş. 

AJibiMK,OP (alımqor) CbtH. Haksız kazanç 
elde eden, vurguncu, rüşvetçi. 

AJibiMllA3 (alımpaz) CbtH. Açgözlü, ta
mahkar. 

AJihiM-CAJihiK, -Fbi (alım-salıq, -ğı) 3am. 

Vergi . 
AJihlll (alıp) CbtH. Alp, yiğit, kahraman. 
AJihlllCATAP (alıpsatar) 3am. Tüccar, muh

tekir, spekülatör. 
AJihiTICATAPJihiK, -Fbi (alıpsatarlıq, -ğı) 

3am. Tüccarlık, ticaret. 
AJibiC- (alıs-) (1) em. 1. Dövüşmek, vuruş

mak, çarpışmak. 2. aybtc. Tartışmak, 

ınünakaşa etmek. 
AJihiC (alıs) (Il) Cb/H. Uzak, ırak. a!lbtc 

myKnip uzak köşe, ücra yer. 
AJihiC-EEPIC (alıs-beris) 3am. Alışveriş, ta

kas. 
AJihiC-)I(AK,hiH (alıs-jaqın) Cbtl-l. Uzak ya

kın , herkes: AlıbtC-JICOKbtH m yıe!l JICU

Ha!lÔbt. Herkes toplandı. 
AJibiCTIAK, -Fbi (alıspaq, -ğı) 3am. Teke tek 

çekişme , güreşme. 

AJibiCTA- (alısta-) em. 1. Uzaklaşmak, uza
yıp gitmek. 2. aybtc. Birbirinden uzak
laşınak, ayrılmak, yabancılaşmak. 

AJihlCTAY (alıstav) CbtH. Uzakça, biraz u
zak. 

AJihiCTbiK, -Fbi (alıstıq, -ğı) 3am. Uzaklık, 

ıraklılc 

AJihiCbiPAK, (alısıraq) Cb/N. Daha uzak, u
zakça. 

AJibEATPOC (albatros) 3am. cjJp. Fırtına ku
şugillerden, bir metre uzunluğunda 

Aniantik Okyanusun'da yaşayan iri bir 
kuş türü, albatros. 

AJibEOM (albom) 3am. cjJp. Al bUm. 
AJihMAHAX (almanah) 3am. ap. Yılın gün, 

hafta, ay gibi bölümlerinden başka, 

bayram, yıl dönüınü gibi belli günleri ve 
birtakım astronomi, meteoroloji, ista
tistik bilgilerini gösteren kitap biçi
minde takvim, almanak. 
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AJihllMHMCT 

AJibiUfHMCT (alpinist) Jam. cjJp. cnopm. 
Dağcı, alpinist. 

AJIIOMMHMM (alyuminiy) Jam. ;ıam. Alü
minyum. 

AMAJI (amal) (1) Jam. ap. ı. Çare, çözüm. 
2. Yöntem, metot. 3. Taktik. AMa;ı K,aH
wa? Ne çare? 

AMAJI (amal) (Il) Jam. ap. Hesap yapma 
metodu, dört işlem : Tepm aMa!lab, 
JK:aK,Cbt ueepai. Dört işlemi iyi kavradı. 

AMAJI,I(A- (amalda-) em. ı. Çözüm, çare 
bulmak. 2. aybtc. Şöyle böyle idare et
mek. 

AMAJICbl3 (amalsız) Cb/H. Çaresiz, mecburi. 
AMAJICbl3,I(AH (amalsızdan) yem. Çaresiz

likten, mecburiyetten. 
AMAJIIllbiJI (amalşıl) CbLH. Taktikçi , hileci. 
AMAH* (aman) Cb/H. ap. ı. Sağ salim. 2. 

Tüm, bütün, hiç bir zarar görmeyen. 
AMAHAT (amanat) Jam. ap. l. Emanet. 2. 

Ödev, görev. 
AMAHATTA- (amanatta-) em. Emanet et

mek. 
AMAH,I(AC- (aman das-) em. Hal hatır sor

mak, selam vennek, selamlaşmak, ıner
habalaşınak. 

AMAH,UblK, -Fbi (aınandıq, -ğı) , AMAH

,UblK,-CAYJiblK, -Fbi (amandıq-savlıq, 

ğı) Jam. Sağlık, esenlik. 
AMAH,UbiK,-CAYJiblK, -Fbi (amandıqsav

lıq, -ğı) Jam. bkz. AMAH,I(blK,. 

AMAH-ECEH (aman-esen) Jam. ap. K,3. Sağ 
salim. AMaH-ece1-1 K,ai1mbm Keflai. Sağ 

salim geri döndü. 
AMEAP (ambar) Jam. up. Ambar, depo. 
AMEPA3YPA (ambrazura) 3am. rjJp. acK. Ka

le duvarlarında iç yanı geniş, dış yanı 

dar delik , mazgal. 
AMEYJIATOPMJI (ambulatoriya) Jam. !lam. 

Dispanser, sağlık ocağı. 
AMETMCT (ametist) 3am. ep. MUH. Süs taşı 

olarak kullanılan mor renkli bir tür taş, 
kuvars, ametist. 

AMMH (amin) 3am. ap. aiHu. "Allah kabul 
etsin", "Öyle olsun" anlamlarında, 
duaların arasında ve sonunda kullanılır, 

amin. 
AMMMAK (ammiyak) Jam. ep. xuM. Amon-

yak. 
AMHMCTMJI (amnistiya) 3am. ep. 3alf. Bir 

suçu, bir kusuru veya bir hatay ı bağış

lama, af. 
AMOPAJib,I(bl (amoraldı) CbLH. Ahlaka aykı

rı, ahlak dışı, töre dışı, ahlaksız. 
AMOPTM3AUMJI (amortizatsiya) Jam . !lam. 

mex. Motorlu araçlarda sarsıntıyı gider
meye yarayan düzen, amartisör. 

AMOP<I> (amorf) CbLH. ep. Biçimsiz, şekilsiz, 
am o rf. 

AMITEP (amper) 3am. rjJp. rjJu3. Elektrik akı
mında şiddet birimi, amper. 

AMITEPMETP (ampermetr) Jam. rjJp. ep. 
Ampermetre. 

AMITYJI (ampul) Jam. rjJp. Mea. İçinde çoğu 
kez zerk edilecek, sıvı durumda ilaç bu
lunan küçük veya büyük cam tüp . 

AMITYTAIJ,MJI (amputatsiya) Jam. cjJp. Mea. 
Bir organı kesip çıkarına , ampütasyon. 

AM<I>MEMJI (amfibiya) 3am. rjJp. 300!l . İki 
yaşayışlı, amfibi. 

AM<I>MTEATP (amfiteatr) Jam. ep. 1. Dinle
yicilerin oturduğu, sıraları arkaya doğru 
basamaklı olarak yükselen salon, amfı
teatr. 2. Yunan ve Roma'da açık hava 
tiyatrosu. 

AHA (ana) (1) Jam. Anne , ana: aHa mifli ana 
dili; eeeu aHa üvey anne; aHa KepeeH 
terbiyeli, edepli; a1-1a cymi ay3bLI-/aH 
KemneeeH tecrübesiz, toy, ağzı süt ko
kan. 

AHA (ana) (Il) eci.M. Bu, şu, o: AHa KiciHi 
maHUCblli 6a? Onu tanıyor musun? 

AHAFYPJibiM (anagurlım) yem. O ölçüde, 
o kadar, ondan da fazla. 

AHA,I(A (anada) yem. Geçende, o gün, o za
man. 

AHA,ll.AFbl):(All (anadağıday) Cbt/-1. Geçenki 
gibi. 

AHA,I(All (anaday) (I) Cb/H. Anne gibi. 
AHA,II,Aİi (anaday) (Il) ec. Bunun gibi, şu

nun gibi. 
AHA,II,Aİi (anaday) (III) yem. Anlatana veya 

söyleyene göre biraz uzakta olan bir yeri 
belirtmek için kullanılır. 

AHA,UAM,I(AH (anadaydan) yem. Uzaktan, 
göz görecek yerden . 
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AHA)I(AH (anajan) 3am. Anacığım. 

AHAMhl (anayı) CbtH. Kaba, bayağı. 
AHAMhiJihiK, -Fbi (anayılıq, -ğı) 3am. Ka-

balık, nezaketsizlik, saygısızlık. 
AHAJIA- (an ala-) em. Anne diyerl k bağır

mak. 
AHAJIAC (analas) CbtH. Bir anneden doğan, 

annesi bir, öz. 
AHAJIM3 (analiz) 3am. rjJp. xuM. Analiz, çö

zümleme, tahlil, şerh. 
AHAJIM3,UE- (analizde-) em. Analiz, tahlil 

etmek, çözümlemek. 
AHAJIMTHK (analitik) 3am. rjJp. Analiz, tah

lil yapan kimse, çözümleyici, analist 
AHAJIOfMJI (analogiya) 3am. rjJp. Benzeş

me, benzeşim, analoji. 
AHAJihl (anal ı) cbtH. Analı, anası olan. 
AHAJihiK, -Fbi (anal ıq , -ğı) 3am. 1. Ana 

olma durumu, annelik. 2. Analık duy
gusu. 3. Ana yerini tutan veya ana kadar 
yakınlık gösteren kadın. 4. Üvey ana. 5. 
Dişi hayvan, ana. 

AHAJihfMH (analgin) 3am. Mea. Ağrı kesici 
ve ateş düşürücü iHiç. 

AHAHAC (ananas) 3am. ucn. 6om. Ananas. 
AHAP (anar) 3am. up. 6om. Nar. 
AHAPITJI (anargul) 3am. 6om. Nar çiçeği. 
AHAP,II:AM (anarday) CbtH. Nar gibi kırmızı. 
AHAPXI13M (anarhizm) 3am. ep. caRe. A-

narşızm. 

AHAPXMCT (anarhist) 3am. ep. caRe. Anar-
şist. 

AHAPXI151 (anarhiya) Jam. ep. caRe. Anarşi. 

AHACbl3 (anasız) CbtH . Annesiz, anasız. 
AHATOMH.H (anatomiya) 3am. rjJp. İnsan, 

hayvan ve bitkilerin yapısını ve organla
rının birbiriyle olan ilgilerini inceleyen 
bilim, anatomi. 

AHAY (anav) ec. Şu, o. 
AHAY-MbiHAY (anav-mınav) ec. Bu, şu, 

falan filan. 
AHfHHA (angina) Jam. !lam. Mea. Anjin, 

boğak. 

AHfOP (angor) 3am. Tiftik veya Ankara ke
çisi . 

AH,UA (anda) yem. Orada, o yerde. 
AHll.AM-MYH,UAH (anday-munday) CbtH. U

fak tefek, önemsiz. 

AHTH IIATH.H 

AH,UA-CAH,UA (anda-sanda) yem. Ara sıra, 

arada sırada, bazen. 
AH,Uhl3 (andız) 3am. Yaprakları dikenli o

Jan bir çeşit ardıç, andız. 
AHEK,II,OT (anekdot) 3am. rjJp. Fıkra, anek

dot 
AHEKUM.H (aneksiya) 3am. caRe. Bir ülke 

toprağının başka bir ülke tarafından iş

gali, istila. 
AHEMM.H (anemiya) Jam. ep. Mea. Anemi, 

kansızlık hastalığı. 

AHECTE3110JIOf (anesteziyolog) 3am. ep. 

Mea. Anestezi uzmanı, narkozcu, anes
tezist. 

AHECTE3M51 (anesteziya) 3am. ep. 1. Du
yum yitimi. 2. Anestezi. 

AHMJIMH (anilin) Jam. nopm. xuM. Benzen
den türeyen bir amin, anilin. 

AHKETA (anketa) 3am. rjJp. Anket, sormaca. 
AHHOTAUMH (annotatsiya) Jam. !lam. Özet, 

izahi ı özet. 
AHOMAJIHJI (anomaliya) Jam. rjJp. Anoma

li; sapıklık, sapma, kanunlara aykınlık, 
adaletsizlik. 

AHOHHM (anonim) Jam. rjJp. Yazarı veya 
şairi belli olmayan, anonim. 

AHOPfAHHKAJibiK, (anorganikalıq) Cb/H. 

rjJp. xuM. Anorganik, inorganik. 
AHCAMBJih (ansambl) 3am. rjJp. ı. Toplu

luk, heyet. 2. Uyum, ahenk. 
AHT (ant) 3am. Ant, yemin. 
AHTAfOHM3M (antagonizm) 3am. rjJp. caRe. 

Antagonizma, tezat. 
AHTAJIA (antala) em l.Çepeçevre kuşatıp 

üstüne yürümek. 2. ayb/C. Yığılmak, bi
rikmek. 

AHTBY3AP (antbuzar) Cb/H . Yemin bozan, 
sözünü tutmayan. 

AHTEHHA (antenna) Jam. rjJp. Anten. 
AHTEHHAJihl (antennalı) CbtH. Antenli. 
AHTMBHOTMK (antibiyotik) Jam. ep. Anti-

biyotik. 
AHTHBHPYC (antivirus) Jam. ep. !lam. An

tivirüs. 
AHTllfEH (antigen) 3am. rjJp. 6uo!l. Antijen. 
AHTl1JIOI1A (antilopa) Jam. rjJp. 300/1. An

tilop. 
AHTHIIATMJI (antipatiya) 3am. ep. Antipa-
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ti, karşıt duygu. 
AHTMCEMHT (antisemit) 3am. cjJp. Yahudi

lik aleyhtarlığı, antisemit 
AHTMTE3A (antiteza) 3am. cjJp. Karşı sav, 

anti tez. 
AHTHIJ,HKJIOH (antisiklon) 3am. ep. Yük

sek basınç atmosfer kütlesi, antisiklon. 
AHTK,OP (antqor) Cb/11. Yemin etmeyi se

ven, sözünde durmayan . 
AHTOJIOfH5l (antologiya) 3am. ep. 

Antoloji, seçki, güldeste. 
AHTOHHM (antoniın) 3am. J/Wtce. Karşıt 

anlamlı, zıt anlamlı. 

AHTPAKT (antrakt) 3am. cjJp. Antrakt, ara. 
AHTPAU11T (antratsit) 3am. cjJp. MU/1. Bir tür 

taş kömürü, antrasit. 
AHTPOHOJIOf (antropolog) Jam . zp. İnsan 

bilimi uzmanı, antropolog. 
AHTPOOOJIOflHI (antropologiya) 3anı. ep. 

Antropoloji, insan bilimi. 
AHTPOTIOHl1iVU1KA (antroponiınika) 3am. 

ep. JIU/126. İnsan adlarını inceleyen bilim 
dalı, antroponim. 

AHTTAC- (anttas-) enı. Karşılıklı yemin et
mek. 

AHLlFbiH)l.A (anığında) yem. Doğrusu, as
lında. 

AH bi K, (aıııq) Cb/If. 1. Açık, belli. kesin. 2. 
Hakiki, gerçek. 

AH blK,TA- (anıqta-) em. t. Belirlemek, a
çıklamak, tespit etmek. 2. Dikkatlice 
bakmak. 

AHbiK,TAFbiUJ (anıqtağış) 3anı. Bilimsel 
kavramları açıklayan sözlük. 

AHbfK,TAMA (anıqtanıa) 3am. 1. Açıklama, 
tanım. 2. Bir işin durumunu açıklayan 
belge. 3. Danışma bürosu. 

AI-lhfK,TAYhlW (anıqtavış) :Ja tn . JlUN28 . Be
lirten, niteleyen, bir çeşit tüınlcç. 

AH,* (ari) Jam. 1. Yabani hayvanların genel 
adı. 2. ay~ı1c. Cahil. naclan. aH ay/lay, 

aJtra WlıiFY ava çıkmak. 
AH,FAJI (anğal) Cblll. Saf, dikkatsiz, bön. 
Al~FAJIAK, (anğalaq) Cb/11. fntizaınsız, düzen

siz, tertipsiz, savruk, dikkatsiz. 
AI-~FAJ1)l,AH- (aı1ğaldan-) em. Dalgın, dik

katsiz davranmak. 
Al{FAP (::1 nğar) (1) "Jam. ı. Vadi, dar boğaz, 

AH;K,hi 

kayak. 2. N ehir yatağı. 
AH,FAP- (anğar-) (Il) em. 1. Farketme k. 

dikkat etmek: OJ/ Melii elloi aHrapobl . O. 
beni şimdi fark etti. 2. Şüphclenınck. 

i şkillenınek, kaygı duymak. 
AH,FAPFbllll (afiğarğış) Cb/11. Gözü keskin. 

dikkatli, çabuk farkeden. 
AH:FAPFblllJTbiK, -n.ı (anğarğıştıq , -ğı ) 

3at11. Sezgi gücli yüksek olma . 
AH,FAPbiMHA3 (anğarımpaz) ClıiN. Anlayış

lı, ferasetli, sezgili . 
AH,FhiPT (afığırt) ClıiH . İhtiyatsız, dikkatsiz . 
AH,FbiPTTAY (anğırttav) Cblli. Biraz ihti yat

sız, dikkatsiz. 
AH,FbiPTTblK,-Fbl (anğırttıq, -ğı) 3 0111. 

Dikkatsizlik, ihtiyatsızlık. 
AH,JJ,A- (anda-), AH,JIA- (an1a-) em. 

Anlamak, sezınek, fark etmek. 
AH)lAFblllJ (aildağış) cu/11. Ferasetli. 

sezgili. 
AH,Ll.AYCbl3 (andavsız) yem. I. Gaıns ı z. 

kaygısızca, düşünmeden. 2. Farkedilme
den, sessizce, usulca. 

Af(JlAYCbl3)J,A (andavsızda) vcm. Birden, 
aniden, ansızın. 

Af{;lYWbJ (anduvşı) "Jam. Takip eden. 
AH,II,LI- (andı-) em. Takip etmek, gözle

nıek. izlemek. 
AH:KA (anqa) 3am. ap. Masallarda adı geçen 

ve gerçekte var olmayan kuş. zümrüdü
anka. aH.KOCbl Ke6y susam::ık. 

AH:KAJ1- (anqay-) em. 1. Kapanma k, açık 

kalmak: Yüoil-( ecici waJlKGCbiiWI-I awbl
flb/11, aJ-(KGÜb/11 JJcatnbip. Evin kapısı so
nuna kadar cıçık kalmış. 2. ayb/C. Şaş

kınlıktan ağzı açık kalmak. aH,KaUb/11 
ayJblli awy şaşırnıak, dona kalmak. 

AHJ<AY (anqav) Cblfl. Her denilenc inanan, 
saf, bön. 

AHJ<AY.JlAH- (ankavlan-) em. Her denilene 
inan mak, saf olmak. 

AHJ(,AYJIAY (anqavlav) cwt. Her söylenene 
inanmaya nıüsait (kim~e). 

AH:I<,AYJlhlK,, -rı,ı (anqavlıq, -ğı) "Jallı. Her 
denilene iııanma, saflık. 

AHJ<;YMAP (afı quımır) ebi//. Ava me raklı, av 
düşkünü. 

AH,K,bi- (afıqı-) em. (güzel koklı) Etraı·a ya-
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yılın ak. 
All;:K,biJUI,A- (anqılda-) em. ı. (rüzgar) 

Uğuldamak: )/(efi alfK,biiiOan myp. Rüz
gar uğulduyor. 2. Açıkça, saminıiyetle, 
içtenlikle anlatmak. 

AH;K,biJJ.UAK, (afiqıldaq) Cblfl. İçinde sır sak
lamayan, açık yürekli, saf (kimse). 

AH)IA- (arda-) em. J1cep2. bkz. AlUI,A-. 
AH; CA- (aiisa-) e nı. Özlemek, çok arzu la

mak: Yüi.Me Mi11e Kelloi.M, aı~can Kym

KeH. Özlediğim evime, geldim işte. 
AH:CAP (aiisar) 3am. Arzu, istek , emel. ax

captıl ayy heveslenmek. 
AH;CAYJibl (afisavlı) Cb/li. Çok zamandır 

beklenen, özlenen. 
AH;CAYUJbl (af'isavşı) 3anı. Hayal eden, öz

leyen kimse. 
AH;Cbl3 (afisız), AH:Cbi3,UA (ansızda) yem. 

Ansızın , aniden. 
AH;Chl3)lA (ansızda) yem. bkz. AH:Cbi3. 

AH:TAPhiJJ- (aı1tarıl-) em. Şaşakalmak, 

afal lamak . 
Al:(lllhl (afişı) 3anı. Avcı, avla meşgul olan 

kimse: K,y3 6acbiHÖaFbl aHlllblllbLlf 3apbl. 

Uçurumun kenarındaki aveının feryadı. 
AH;WhiJJ (anşıl) Cb/11. Ava meraklı, av düş

künü. 
AH:WhlJJA- (afişıla-) em. Avlannıak, av işi 

ile meşgul olmak. 
AH:IllbiJlhlK,. -nı (afişılıq, -ğı) 1am. Av

eılık, avcı lı ğı meslek edinme. 
AH:bi3 (anız) 3atn. Efsane, menkıbc . 

AH,hl3AK, -Fbi (afiızaq, -ğı) 3am. Kunı ve sı
cak rüzgar, saınyeli, sam. 

AH:hi3illbl (afiızşı) 3al71. Mcnkıbc ve efsane 
anlatan kimse. 

AH;blPA- (afiı ra- ) em. 1. Yüksek sesle, bağı
rarak ağlamale 2. (rüzgar) Scrtçe eı.. 

mek. 3. Boş kalmak, sahipsiz kalmak. 
AH:hlPAT- (anı rat-) em. I. Bağırtnıak , 

ağlatmak. 2. Süratlcndirmek, hızlan

dırınak: 1\oc amnıbl aHblpambllı Kelle 

J!camblfJ. İki atlı dolu dizgin geliyor. 3. 
ayb/C. (müzik aleti) Ustaca çalmak. 0 11 

aHutpambm K06bl3 mapmbın omblfJ. O , 
dokunaklı bir şekilde kopuz çalıyor. 

ATIA (apa) 3am. ı. Abla, yakın akrabalar 
arasında yaşı büyük olan hanım. 

ATITA 

2. Anne, ana. 
AIIAM (apay) 3am. 1. Yaşça büyük hanıma 

saygı belirtmek için kullanılan söz. 2. 
Hoca hanım, hanım öğretmen. 

AIIAJIA- (apala-) em. Ab la diyerek seslen
mek. 

AHAJIAK,TA- (apalaqta-) em. Şaşkınlıktan 

scrscmleşmek, afallamak. 
AHAJibiK,. -Fbi (apalıq, -ğı) 3am. Ablalık. 

ATIAJibi-CIH:JJIJil (apalı-sifilili) cbtll. Kız 

kardeşler. 

AllAH (apan) 3am. Çukur, in. 
AllAH,UAW (apanday) Cblll. Çok büyük, ge

nış. 

AnAP- (apar-) em. 1. Götürmek, ulaştırmak. 
2. Bir kimseyi bir yere kadar yanında 
yürütmek. 011 6a11acbtH ı(UfJIO<e anapobl. 

O çocuğunu sirke götürdü. 
AIIAC-K,AHAC (apas-qapas) yem. Alelacelc, 

telaşi ı, apar topar. 
AllAT (apat) 3arn . ap. Facia, afet, kaza, fe!fi

ket. anam 6o11y afete uğramak. 
ADATAH (apatay) 3am. Anneciğim, ablacı

ğım. 

AllATAHJIA- (apatayla-) em Anneciğinı, 
ab l acığım diye seslenmek. 

ATIEJlhCHH (apelsin) 3atn . Portakal. 
AIIHbiH (apiyın) 3am. 2p. Afyon. 
ATIOPT (aport) 3al71. Büyük, kırmızı bir tür 

elma: AiJMamull-lbll-l Ku13b/Jl anopmbt. Al
matı 'nın kızıl c lması. 

AHilAK, (appaq) Cb/li. 1. Bembeyaz, apak. 2. 

ayb/C. Temiz, saL dürüst. 
AilHAPAT (apparat) 3am. Jlalll. 1 . . Mex. Alet, 

aygıt. 2. Bir kurumda veya iş yerinde 
çalışan elemanların tamamı, personel. 

AllllAPATUJbl (apparatşı) Jam. Operalör. 
AllllEJ15lUl151 (appelyatsiya) JClln. 11am. ı. 

Suçlunun mahkeme kararına itiraz ede
rek üst mahkemeye başvurusu, istinaf. 
2. Sınavdan geçemeyen bir öğrencinin 
itiraz edip tekrar ldğıdının konu·ol edii
ınesini istemesi. 

AllHEH)JHUHT (appenditsit) JG/11. !WIIl . 

Meo. Apandisit. 
AIICAFAW (apsağay) Cb/lt. Uzun boylu, iri 

yarı. 

AfiTA (apta) (I) 3am. up. Ha !ta. annıacww 
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6ip pem haftada bir kez. 
AllTA- (apta-) (Il) em. Kaplamak, sürmek. 

aJZmbtHMeH anmay altınla kaplamak. 
AllTA)I,Aİİ (aptaday) yem. Bir hafta kadar. 
AllTAJIAn (aptalap) yem . Haftalarca. 
AllTAJlhiK, (aptalıq) CbtH . Haftalık. 

AllTAn, -6bı (aptap, -bı) 3am. up. Güneşin 

yakıcı, kavunıcu sıcağı. 

AnTEKA (apteka) 3am. zp. Eczane. 
AllThiK,- (aptıq-) (anTbiFa)J.bi, anTbiFbm) 

em. Acele etmek, nefes nefese kalmak: 
OJZ· yiize anmbtra Kipai. O, eve nefes 
nefese kalmış olarak girdi. 

AllhiP-AM (apır-ay), AllhiP-AY (apır-av) oa. 

Hayret, şaşma bildiren bir ünlem. 
AllhiP-AY (apır-av) oa. bkz. AllhiP-AM. 

AllhiP-TOnhiP (apır-topır) yem. Apar to
par, aleliicele. 

AP (ar) 3am. ap. Ar, namus, şeref. ap Kepy 

ayıp görmek; apblH mezy namusunu le
kelemek; apbtH cal(may namusunu koru
mak. 

AP: ap MaK. Öteki taraf, diğer taraf. 
APA (ara) (I) 3am. ap. Testere. 
APA (ara) (Il) 3am. ı. Ara. 2. Teneffüs, mo

la, dinlenme: ApaaaH ammau yıu J/Cblfl 

emmi. Aradan koskoca üç yıl geçti. 3. 
Arasında, içinde: l(aMbiC apacbtHaH I(a3-

abıl{ JICfMbtpml(aCb/1-l mepaiK. Kamış

ların içinden kaz yumurtalarını topladık. 
apacbt aıubtfly arası açılmak; apacbt Jlcep 

MeH KeKmeii arasında dağlar kadar fark 
olmak. 

APA (ara) (III) 3am. Arı. 

APA-APAChiH,li.A (ara-arasında) yem . Arada 
bir, ara sıra. 

APAE (arab) 3am. ap. Arap. 
APAEI13M (arabizm) 3am. ap. rjJp. Arap 

dilinden giren kelime ve kelime grup
ları. 

APAEMCT (arabist) 3am. ap. cjJp. Arap dilini, 
tarihini, edebiyatını, kültürünü araştıran 
uzman, Arabist. 

APAEIIIA (arabşa) yem. Arap dili, Arapça. 
APAfUUK (aragidik) yem . Ara sıra, arada sı

rada. 
APAll.A (arada) yem. Arada, arasında. 
APAli,AFhi (aı·adağı) Cblfl . Aradaki . 

APAM 

APA,UAM (araday) (1) cbtH. Keskin, çok 
kesici (testere, bıçak vb.). 

APA,llAM (araday) (Il) cbtH. Arı gibi. apaaau 

maJZay arı gibi sannak, üşüşmek. 
APA3 (araz) CbtH. Arası açık, birbirine kırgın 

olan, küs. 
APA3,1I.AC- (arazdas-) em. Küsmek, bozuş

mak. 
APA3,II,hiK, -Fbi (arazdıq, -ğı) 3am. Kırgın

lık, küskünlük. 
APAM (aray) 3am. up. Şafak, tan kızıllığı. 
APAMJIA- (arayla-) em. Şafak sökmek, tan 

ağannak. 

APAMJIAH- (araylan-) em. 1. Aydınlannıak . 
2. aybtc. Canlanmak, güzelleşmek. 

APAMJihi (araylı) CbtH. Işıklı, nurlu. 
APAMJihiM (araylım) 3am. 3Kcnp. Güzelim, 

bir tanem, nazlım. 
APAK, -Fbi (araq, -ğı) 3am. ap. içki . apai< 

I<YMap içkiyi seven, içki bağımlısı, 

al ko lik. 
APAK,AThiHAC (araqatınas) 3am Bağlantı , 

bağ, ilişki, irtibat, münasebet. 
APAK,AThiC (araqatıs) 3am. Bir kimsenin 

başka bir kimse ile olan ilişkisi, irtibat. 
APAK,K,OP (araqqor) Cbtl-l. ap. up. Alkolik. 

içki müptelası. 
APAK,K,OPJihiK, -Fbi (araqqorlıq , -ğı) 3am . 

İçki müpteHisı olma. 
APAK,K,YMAP (araqqumar) Cb/H. ap. !(3. İç

kiyi seven, içki bağımlısı, alkolik. 
APAK,-IIIAPAn, -6bı (araq-şarap, -bı) 3am. 

ap. Alkollü içecekler. 
APAJI (aral) 3am. Ada. 
APAJIA- (arala-) em. 1. Testereyle kesme k. 

2. Gezmek. 
APAJIAC- (aralas-) (1) em. 1. Karışmak. 2. 

Müdahale etmek, katılmak. 3. Münase
bet kurmak, görüşmek: 0Hbll{ om6acbı

MeH apaJZacbın mypaMbtH. Onun ailesiyl e 
görüşüyonım. 

APAJIAC (aralas) (Il) Cblli. Karışık. 

APAJIACThiP- (aralastır-) em. Karıştırmak . 

APAJIATnA (aralatpa) yem. Karışmış olan, 
karışı m. 

APı\]JhiK, -Fbi (aralıq , -ğı) 3am. Aralık , me
safe, ara. 

APAM (aram) CbtH. ap. l. Dince yasak olan , 
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haram. 2. aybtc. Kötü niyetli adam. 3. 
aybtC. Haksız kazanç. apaM Huem kötü 
niyet; apaM mep 6o;ıy emeği boşuna git
mek. 

APAM)],A- (araında-) em. Kirletmek, pislet
nıek, berbat etmek. 

APAM.ll.hiK, -Fbi (aramdıq, -ğı) Jam. Kötü
lük, art niyetlilik. 

APAM3A (aranıza) (1) chtll. ap. Zalim, hile
kar, kötü niyetli. 

APAM3A (aranıza) (Il) 3am. Erken doğan 
kuzu, oğlak, tay, vs. 

APAM3AJihiK, -Fbi (aramzalıq, -ğı) Jam. 
Kötü niyetlilik, düşmanlık. 

APAMT AMAK, ( aramtamaq) Cb/l-t. 1. Tembel. 
2. aybtc. Başkasının sırtından geçinen, 
asalak, parazit. 

APAMTAMAK,TblK, -Fbi (aramtamaqtıq, -ğı) 

3am. Asalaklık, parazitlik. 
APAMlllerr (aramşöp) Jam. Yabani ot. 
APAH (aran) (I) 3am. Kerpiç ve demirden 

yapılmış geniş bahçe duvarı. 
APAH (aran) (Il) 3anı. 1. Av avlanıak için 

kazılmış geniş ve derin çukur, tuzak çu
kuru. 2. aybıc. Doyunısuzluk, tamah
karlıle 

APAH.II.A- (aranda-) em. Başı belaya gir
mek. 

APAH.II.Afı (aranday) cbut. Büyük, geniş. 
apaNaaı/ ay3bm auıy oburlaşmak, 

birisinin malına göz koymak. 
APAH.II.AT- (arandat-) em. Kışkırtmak, 

tahrik etmek. 
APAH.II.ATK,bllll (arandatqış) CbtH . İnsanla

rın başını belaya sokan kimse, kışkırtıcı, 
tahrikçi. 

APAH.II.ATYlllhl (arandatuvşı) Jam. Kışkırtı
cı kimse, provokatör. 

APAHD.ATYlllhiJibiK, -Fbi (arandatuvşılıq, -
ğı) Jam. Tahrikçilik, kışkırtnıacılık. 

APACAJIMAK, -Fbi (arasalınaq, -ğı) 3am. 
Eşitlik, denklik, aynılık, denge. 

APACAH (~u·asan) 3am. Ilıca, kaplıca, sıcak 

su kaynağı. 
APAChiH.II,A (arasında) yem. Arasında. KOC 

KOFbtM apacbtHaa kaşla göz arasında. 
APA<DAT (Arafat) Jarn. ap. Mekke'nin do

ğusunda bulunan ve hacıların Kurban 

AP,[(AK, 

Bayramının arife günü toplandıkları te
pe, Arafat 

APAIIIA (araşa) 3am . Kavga eden iki kişinin 
arasına girme, iki kişiyi ayırma. apauıa 

m ycy araya girmek, ayırmak. 
APAlllAJlA- (araşala-) em. Kavga edenleri 

veya dövüşenieri ayırmak. a;;JCaflaaH 
apauıaJlan Oflbtn K,afly ölümden kurtar
mak. 

APAillAlllbl (araşaşı) 3am. 1. Ara bulucu, 
uzlaştırıcı. 2. aybtc. Savunucu, müdafi. 

APEA (arba) (I) 3am. Araba (at, öküz vb.). 
APEA- (arba-) (Il) em. Büyülemek, efsunla

mak. 
APEAKElll (arbakeş) Jam . bkz. APEAillhl. 

APEAKEillTIK, -ri (arbakeştik, -gi) 3am. 
Arabacılığı meslek edinme. 

APEAJIA- (arbala-) em. Arabay la taşımak. 
APEAJihl (arbalı) CbtH. Arabalı, arabası olan. 
APEAH)l,A- (arbafida-) em. Hantalca 

yürümek, uygunsuz olarak hareket 
etmek. 

APEAillhi (arbaşı), APEAKEIII (arbakeş) 

Jam. Arabacı (at, öküz vb.). 
APEM- (arbiy-) em. Boyunun uzunluğundan 

dolayı kalabalıkta farklı görünmek, fark 
edilmek. 

APEMTP (arbitr) 30111. rjJp. Hakem. 
APEMTPAIK (arbitraj) 3am. rjJp. Hakem lik. 
APfO (argo) 30111 . cjJp. flUH2. Argo. 
APfOH (argon) 3am. zp. xuM. Rengi, kokusu 

ve tadı olmayan bir element, argon. 
APfYMEHT (argument) 30111. Jlam. Delil, ka

nıt. 

APFbl (arğ ı) Cb/H. 1. Öteki, öbür, karşı. 2. 
Geçmiş, önceki, geçmişteki. apFbt ma
pux önceki tarih; eJeHHilf aprbL 6emi 
nehrin karşı tarafı, yakası. 

APFbiMAK, -Fbi (arğımaq, -ğı) 3am. 
Küheylan, asil at. 

AP,LI,AfEP (ardager) cbtH. l. Değerli, saygılı, 
saygıdeğer: K.p3aK xaflK,btHbtH apaazep 
yflaapbt. Kazak halkının kıymetli 

evlatları. 2. Bir işe uzun süre emeği ge
çen. coFbtc apaazepi savaş gazisi; eH6eK 
apaazepi emeği geçen, eınektar. 

AP.II.AK, -Fbi (ardaq, -ğı) Jam. Kadirli, kıy
metli, değerli kişi. 
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AP,I.J,A.K,TA- (ardaqta-) em. Saygı göstermek, 
hürmet etmek, ululamak. 

AP,I.J,A.K,Tbl (ardaqtı) Cb/H. Değerli, kadirli, 
saygıdeğer, hürmetli, aziz, şerefli. 

AP.UAfiAH- (ardalan-) em. Kendi başına ha
reket etmek, düzene uymamak, dağınık
lığa sebep olmak. 

AP)I.AH.L(A- (ardan da-) em. Kurumlan mak, 
çalım satmak. 

APEHA (arena) 3am. 17-Gm. Arena, meydan, 
sahne, alan. 

·APEOMETP (areometr) 3am. ep. rjJu3. Areo
metre, sıvıölçer. 

AP3AH (arzan) CbLH. Ucuz, pahalı olmayan. 
AP3AHM- (arzanda-) em. Ucuzlamak, fiya

tı düşmek. 

AP3AHMT- (arzandat-) em. Fiyat indirmek, 
ucuzlatmak, indirim yapmak. 

AP3AH.Ub1K, -Fbi (arzandıq, -ğı) 3am. Ucuz
luk. 

AP3AHlllbiJibiK, -Fbi (arzanşılıq, -ğı) 3am. 
Ucuz olma, ucuzluk. 

AP3AHbiPAK, (arzanıraq) CbLH. Daha ucuz, 
ucuzca. 

AP3Y (arzu) 3am. up. KeHe. Arzu, niyet, di
lek. 

AP3bl- (arzı-) em. up. İşe yaramak, değ
rnek. 

APMCTOKPAT (aristokrat) 3am. ep. Aristok
rat, soylu. 

APMCTOKPATMH (aristokratiya) 3am. ep. 
Aristokrasi, soylular sınıfı. 

APM<l>METMKA (arifmetika) 3am. ep. Arit
metik. 

APMH (ariya) 3am. um. Operalarda solistler
den birinin orkestra eşliğinde söylediği 
şarkı, arya, aria. 

APK,A (arqa) 3am. 1. Sırt. 2. Arka taraf. 3. 
Otururken sırtın dayandığı yer. 4. Koru
yucu, kayırıcı , iltimasçı. 5. Saye, vasıta, 
araç. apKa 6epy düşmandan kaçmak; 
apl(a cyuey arkasını birine dayamak; 
api(aCbl K03Y coşmak, kaynamak. 

APK,AJIA- (arqala-) em. l. Bir şeyi sırtına a
larak taşımak. 2. ayb/C. Sıkıntı çekmek, 
zorluklara katlanmak, çile çekmek. 
CorbtCmbll{ ayblp JJcyciH apl(a17an 
emmiK. Savaşın ağır şartlarını 

APHAYJibl 

omuzladık. 

APK,AJibiK, -Fbi (arqalıq, -ğı) 3am. 1. E\·in, 
alıırın çatısının düşmemesi için konulan 
kalın ağaç, mertek, dayak. 2. Sandalye, 
divan gibi eşyaların arkası, yaslanıl ac:ık 

yer. 
API(.ı\H (arqan) 3am . Halat, urgan . 
APK,AHMYJibl (arqandavlı) CbLH. Urganla 

bağlanmış. 

APK,AP (arqar) 3am. 300fl. Dağ koyunu. 
APK,ACbiHM (arqasında) Ulbt17. Sayesinde . 

himayesinde, yardımıyla. eKeciHiH ap
I(acbLHaa babasının sayesinde. 

APK,AY (arqav) 3am. I. Dokuma işind e u
zunlamasına değil, yanlamasına kullanı

lan ip, argaç. 2. ayb/C. Temel , öz, esas. 
APK,biJibl (arqılı) Ulbt17. Aracılığıyla , vasıta

sıyla, yardımıyla. 

APK,biPA- (arqıra-) em. 1. Kişnemek. 2. 

Çağlamak, coşmak. 

APJIAH (arlan) (1) 3am. Erkek kurt, aslan. 
APJIAH- (arlan-) (Il) em. U tan mak, ar lan

mak, ar saymak. 
APJibl (arlı) CbLH. Arlı, namuslu. 
APJibiJibiK, -Fbi (arlılıq, -ğı) 3am. Namus

luluk, arlı olma. 
APMAH (arman) 3am. Hayal , arzu, emel, ül

kü, maksat. 
APMAHM- (aı·manda-) em. Hayal etmek, 

düşlemek. 

APMAHlllbiJI,I(biK, -Fbi (armanşıldıq , -ğı) 

3am. Hülyalılık, hayalcilik, hayft!perest
lik. 

APMbiCbiH;- (armısıfi-) em. KeHe. Nasılsın, 
sağ salim misin? anlamında kullanılan 
söz. 

APMHH (armyan) 3am. Ermeni. 
APHA (ama) (1) 3am. 1. N ehir yatağı, kanal, 

akak. 2. aybtC. Sistem, yöntem. temel, e
sas. 

APHA- (ama-) (Il) em. İthaf etmek, tahsis 
etmek. 

APHAMbl (amayı) yem. Mahsus. özel ola
rak, husus! olarak. 

APHAJI- (amal-) em. Tahsis edilmek, ithaf 
edilmek, bağışlamak. 

APHAYJibl (amavlı) Cb/H. Özel , şahsa mah
sus, husus!. 
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APOMAT 

APOMAT (aromat) 3am. zp. Aroma. 
APIIA (arpa) 3am. 6om. Arpa. 
APIIAJihiC (arpalıs) 3am. 1. Savaş, mücade

le, çarpışma. 2. Ölüm döşeğinde can çe
kişme, zekaret. 

APChl3 (arsız) Cb/H. Utanmaz, arsız , yüzsüz, 
namussuz. 

APCbi3L(AH- (arsızdan-) em. Arsızlaşmak, 
yılışmak, yüzsüzleşmek. 

APChi3L(biK, -Fbi (arsızdıq, -ğı) 3am. Utan
mazlık, arsızlık, namussuzluk. 

APT (art) (I) 3am. 1. Önün zıddı, arka. 2. Bir 
şeyin sonu, bi tim i. 3. Hayvanların kuy
ruk tarafı. apmma KaJZy geride kalmak, 
arkada kalmak; apmbı auıbtfly a) (bulut
lar dağılıp güneş) görülmeye başlamak , 

b) utanç verici duruma düşmek ; apmbma 
i3 xaJZabıpy arkasında eser bırakmak; ap
mb/H Kbtcy susmak, ses çıkarmamak, se
sini kesmek. 

APT- (art-) (Il) em. 1. Yüklemek, birisine 
bir vazife vermek, görevlendirmek. 2. 
Çoğalmak, bollaşmak , bereketlenmek. 

APTE311AH (arteziyan) 3am. rjJp. Artezyen. 
APTEPH.H (arteriya) 3am. rjJp. Atar damar, 

arter. 
APTHKYJI.HIJ,H.H (artikulyatsiya) 3am. JZam. 

JZUH2. Boğumlanma, çıkak, mahreç, ses 
teşekkül yeri . 

APTHCT (artist) 3am. rjJp. Artist. 
APTHCTIK (artistik) Cb/H. rjJp. Artistik. 
APTK.bl (artqı) yem. Sonraki ; arkadaki. 
APTThiP- (arttır-) em. Artırmak, çoğalt-

mak, fazlalaştırmak. 
APThiK, -Fbi (artıq, -ğı) 3am. 1. Fazla, artık : 

MyHaa apmbıK Kici JICOK. Burada fazla 
kişi yok. 2. Daha iyi, daha üstün, yeğ : 

MyHaH apmblK 6oJZMac. Bundan iyisi 
olmaz. 

APThiK,ThiK, -Fbi (artıqtıq, -ğı) 3am . I . Bol
luk. fazlalık . 2. aybıc . Üstünlük, avantaj. 

APThiK,IIIA (artıqşa) yem. Husus!, özel , baş
ka. 

APThiK.llihiJihiK, -Fbi (artıqşılıq, -ğı) 3am. 
Ayrıcalık, hususllik, özellik. 

APThiHL(A (artında) yem. Arkasında. 
APThiHIIIA (artınşa) yem. Ardınca, hemen 

sonra, hemen arkasından. 

AP hi K, 

APY (aruv) 3am. l. 3Kcnp. Zarif, Çok güzel, 
(hanımlar için). 2. aybıc. Güzel, gösteriş
li. 

APYAK, -Fbi (aruvaq, -ğı), 8PYAK, -Fbi 

(aruvaq, -ğı) 3am. ap. aiHU. Ruh, ervah, 
ruhlar. 2. aybtc. Bir deri bir kemik. 

APY3 (aruz) 3am. ap. eae6. Aruz. 
APYJIA- (aruvla-) em. Defnetmek, gömmek, 

ölüyü yıkayıp kefenlemek. 
AP-Y)I(L(AH (ar-ujdan) 3am. ap. Vicdan, ar, 

namus. 
AP-YJIT (ar-uyat) 3am. Namus, şeref, haysi

yet. 
AP-YJITChl3 (ar-uyatsız) Cb/H. Ahlaksız, ar

sız. 

AP-Y.HTThl (ar-uyattı) CbtH. Vicdanlı, na
muslu. 

APXAI13M (arhaizm) 3am. zp. J1UHZe. 1. 
Konuşulan ve yazılan dilde kullanımın
dan düşmüş olan eski söz ve deyim, ar
kaizm. 

APXEOJIOf (arheolog) 3am. rjJp Arkeolog. 
APXEOJIOfHJI (arheologiya) 3am. rjJp. Ar

keoloji, kazı bilimi. 
APXHB (arhiv) 3am. rjJp. Arşiv, belgelik 
APXHilEJIAf (arhipelag) 3am. zp. zeozp. Ta

kımada. 

APXHTEKTOP (arhitektor) 3am. zp. Mimar. 
APXHTEKTYPA (arhitektura) 3am. !lam. Mi

marlık. 

APIIIA (arşa) 3am. Bir tür çam ağacı. 
APlllhl- (arşı-) em. 1. (kabuk) Saymak. 2. 

Temizlemek, yolunu açmak. 3. aybtC. 
Aklanmak, temize çıkmak. 

APlllbiH (arşın) 3am. Arşın. 
APlllhiHL(A- (arşında-) em. Arşınlamak, ar

şın ile ölçmek. 
APhl- (arı-) em. Zayıflamak, arık olmak. 
APhi-EEPI (an-beri) yem. İleri geri, sağa so

la. 
APhl3 (arız) 3am . ap. 1. Dilekçe, istida. 2 . 

istek, dilek. 3. aybı c. Şikayet, itiraz et
me. 

APhi3L(AH- (arızdan-) em. 1. istekte bulun-
mak. 2. Şikayet etmek. 

APhi3K,Oı1 (arızqoy) cbıH. Şikayetçi. 

APhl3lllhiJI (arızşıl) Cb/H. Şikayeti seven. 
APhiK, ( arıq) (1) C bt H. Arık, zayıf, sıska. 
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AP bl K, 

APhiK, -Fbi (arıq, -ğı) (Il) 3am. Ark, su 
arkı, kanal. 

APhiK,TA- (arıqta-) em. Arıklamak, zayıfla

mak. 
APhiK,ThiK, -Fbi (arıqtıq, -ğı) 3am. Arıklık, 

zayıflık, sıskalık. 

APhiJI- (ani-) em. Kurtulmak, tahliye edil
mek, salıverilmek, serbest kalmak. 

APhiJI,llA- (arılda-) em. Hırlamak, gür I e
mek, kükremek. 

APhiC (arıs) (1) 3am. 1. Evin üstüne yanla
masına konulan kalın bel ağacı. 2. aybLe. 

Saygıdeğer kimse. 
APhiC (ans) (Il) 3am. aybLC. 1. Arabanın ön 

tarafı ile arka tarafını bağlayan iskelet. 
2. Kabile, aşiret. 

APhiCTAH (arıstan) 3am. 300JJ. 1. Arslan. 2. 
aybtc. Yürekli, cesur. 

AC* (as) (1) 3am. ı. Aş, yemek. 2. Ölen kişi
nin 40'ında ve 1 yıl sonrasında verilen 
yemek. 3. Gıda. 

AC- (as-) (Il) em. 1. Kazanda et pişirmek. 
2. Atmak: K.OflbtH MOUHbtHa acy elini o
muzuna atmak. 3. Dar ağacına asmak, i
dam etmek. 4 . ilerlemek, ileri geçmek. 

AC- (as-) (III) em. 1. Aşmak, geçmek. 2. 
(süre) Geçmek: Caram 6ipaeH aebm 

6apaabt. Saat biri geçiyor. 3. ilerlemek, 
ileri gitmek. 4 . aybLe. Böbürlenmek, 
kibirlenmek. 5. Yardımcı fıil fonksiyo
nunda kullanılır. ieKe acy gerçekleşmek; 

nauaara acy işe yaramak. 
ACA (asa) (1) 3am. ap. Hükümdarlann, 

mareşallerin , din adamlarının güç 
sembolü olarak törenlerde taşıdıkları bir 
tür ağaçtan veya metalden değnek, asa: 
aea maRK. derviş !erin değneği. 

ACA (asa) (II) yem. Çok, pek çok, son dere
ce: aea f!lKeH çok büyük. 

ACA- (asa-) (III) em. Ağzmı d oldura doldu-
ra yemek yemek: em acay et yemek. 

ACABA (asaba) 3am. Düğüncü başı. 

ACAP (asar) 3am. İmece. 
ACACM (asasiy) CbLH. ap. Esas, temel. 
ACAY (asav) ebut. Huysuz, asi: aeay 6ue asi 

kısrak. 

ACEYPIIIAK, -Fbi (asburşaq, -ğı) 3am. 6om. 

Bezelye. 

ACCOHAHC 

ACEIITMKA (aseptika) 3am. ıp. Mea. İlaç 
kullanmadan yalnız ısı yardımıyla aygıt 
ve pansurnan gereçleri gibi şeyleri mik
ropsuzlaştırrna işi, aseps i. 

ACKAPM,llA (askarida) 3am. zp. 300JJ . 

Askarit, bağırsak solucanı. 
ACKAEAK, -Fbi (asqabaq, - ğı) 3am. 6om. 

Bal kabağı. 
ACKA3AH (asqazan) 3am. Mide. 
ACKAK, (asqaq) CbLH. 3Kcnp. ı. Doruk, zirve. 

2. aybLC. Mağrur, gunırlu. 

ACKAK,TA- (asqaqta-) em. 3Kenp. Mağrur

lanmak, gururlanmak, büyüklenmek. 
ACKAK,ThiK, -Fbi (asqaqtıq, -ğı) 3am. Kibir

lilik, mağrurluk. 
ACKAH (asqan) yem. Çok, pek, ayrıcalıklı. 
ACK,AP (asqar) ebLH. 1. Yüksek, yüce, zirve, 

doruk. 2. noem. Dayanak. 
ACK,hiH- (asqın-) em. 1. (hastalık) ilerle

mek. 2. (rüzgar) Şiddetlenmek. 3. (or
talık) Kızışınak, karışmak. 

ACITA (as pa) 3am. Askı. 

ACIIA3 (aspaz) 3am. 1(3. up. Aşçı. 

ACIIA3,llhiK, -Fbi (aspazdıq, -ğı) 3am. Aşçı-

lık. 

ACIIAJ1-CACIIAH (aspay-saspay) yem. Ace
le etmeden, yavaşça. 

ACIIAH (aspan) 3am . up. Gökyüzü , gök, se
ma, asuman. 

ACITAI1 (aspap) 3am. ap. Alet, malzeme. 
ACIIHPAHT (aspirant) 3am. !lam. Doktora 

öğrencısı. 

ACIIHPAHTYPA (aspirantura) 3am . ;zam. 

Doktora. acnupaHmypara m yey doktora 
programma kaydolmak. 

ACIIHPHH (aspirin) 3am . cjJp. Aspirin. 
ACCAJIAYMAFAJIAMKYM (assalavmağaley

kum) oa. ap. Selamünaleyküın. 

ACCAMEJIEJI (assambleya) 3am . cjJp. 

Asaınble, kurul. 
ACCMMHJI51Ul151 (assimilyatsiya) 3am. 

!lam. Benzer hale getirme, kendine ben
zetme, kendine uydurma, özüınleme, a
si ınilasyon. 

ACCHCTEHT (assistent) 3am. !lam Asistan 
ACCOHAHC (assonans) 3am . rjJp. eae6. 

Yarım kafıye; her dizenin sonuna gelen, 
aynı aksan veren ünlünün kendisinden 
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ACCO UliAli;I1JI 

önceki veya sonraki ünsüzü hiç dikkate 
alınmadan tekrarlanması şeklinde ortaya 
uyak, asonans. 

ACCOUIIAUIUI (assotsiyatsiya) 3am. Jtam. 
Topluluk, cemiyet, birlik. 

AC-CY (as-su) 3am. Yiyecekler. 
ACTAM (astam) CbLH. 1. Belli bir ölçüden 

fazla olan, artık. 2. Jam. aybtc. 
Kibir,gurur, böbürlenme. 

ACTAMIIIbiJibiK, -Fbi (astamşılıq, -ğı) 3am. 
Kibirlilik, kendini beğenmişlik. 

ACTAHA (astana) 3am. up. Başkent. 
ACTAHAJibiK, (astanalıq) CbLH. Başkentli. 
ACTAH-KECTEH (astan-kesten) yem. Alt 

üst, darmadağınık 
ACTAllbiPAJIJIA (astapıralla) oa. ap. aiHu. 

Estağfurullah. 

ACTAP (astar) Jam. 1. Astar. 2. aybLC. Üstü 
kapalı, imalı. 

ACTAPJIA- (astarla-) em. 1. Astarlamak, as
tar koymak. 2. aybLC. İmalı, üstü kapalı 
konuşmak, ima etmek. 

ACTAPJIAC (astarlas) CbLH. Benzer, esası bir. 
ACTAPJibl (astarlı) CbtH. Kinayeli, imalı. 
ACTAPJibiK, -Fbi (astarlıq, -ğı) Jam. Astar-

lık. 

ACTAY (astav) Jam. Yemlik. 
ACTMA (astma) Jam. 2p. Astım. 
ACTPOJIOf (astrolog) Jam. 2p. acmp. Yıldız 

falıyla uğraşan kimse, astrolog. 
ACTPOJIOfli.H (astrologiya) Jam. 2p. acmp. 

Yıldız falcılığı, müneccimlik, astroloji. 
ACTPOHABT (astronavt) Jam. 2p. acmp. As

tronot, uzay adamı. 
ACTPOHOM (astronom) Jam. 2p. acmp. As

tronom, astronomi bilgini. 
ACTPOHOMli.H (astronomiya) Jam. 2p. 

acmp. Astronomi, gök bilimi. 
ACTbl (astı) Jam. 1. Alt. JICep acmbL cyJıapbL 

yer altı suları. 2. Dağın eteği. 3. 
Zemin, yer. acmbLHaH um J1Cf2İpmin, 

ycmiHeH KYC YLUbLpy tahrik etmek, 
kışkırtmak ; acmbLHaH ey LUbtry yerinde 
duramamak. 

ACTbiK, -Fhı (astıq , -ğı) Jam. Hububat, ta
hıl, mahsul. 

ACTbiP- (astır-) (1) em. Astırmak. aapra 
acmbLpy dar ağacına çekmek. 

AChiPAYIIIhl 

ACTbiP- (astır- )· (Il) em. Yemek hazır

latmak: J(oHaK,mapra apHan, 8Uef/İHe em 
acmbtpabt. Misafirler için hanımına 

yemek hazırlattı. 
ACTbiPTbiH (astırtın) yem. Gizli, kimseye 

belli etmeden. 
ACTbi-YCTI (astı-üstü) Jam. Altı üstü. 
ACY (asuv) Jam. Geçit; dağ geçidi. 
ACYJibl (asuvlı) CbLH. 1. Asılı. 2. Geçitli, 

derben tl i. 
AC<l>AJibT (asfalt) Jam. 2p. Asfalt. 
AC<l>AJibTIAJI- (asfalttal-) em. Asfaltlan

mak 
AC<l>AJibTTbl (asfalttı) CblH. Asfaltlı. 
ACXAHA (ashana) Jam. 1(3. up. Yemekhane, 

lo kan ta. 
ACilibi (asşı) 3am. Aşçı. 
ACbiFbiC (asığıs) yem. Acele ile, acil, aci

len. 
ACbiFbiCTbiK, -Fbi (asığıstıq, -ğı) 3am. 

Acelecilik, ivedilik, aciliyet. 
ACbiK,- (asıq-) (1) em. Acele etmek. 
ACbiK, -Fbi (asıq, -ğı) (Il) Jam. Aşık (ke

miği). 

ACbiK,TbiP- (asıqtır-) em. Acele ettirmek, 
telaşlandırmak, ortalığı velveleye ver
mek. 

ACbiJI- (asıl-) (1) em. Ası lmak, dayanmak 
ACbiJI* (asıl) (Il) CbLH. ap. Asil, değerli , kıy

metli, soylu. 
ACbiJI)l,biK, -Fbi (asıldıq, -ğı) 3am. Asillik, 

soyluluk. 
ACbiJI3A)],A (asılzada) Jam. ap. up. Asilza

de, asil. 
ACbiJibiK, -Fbi (asılıq, -ğı) 3am. 1. Asilik, 

dikbaşlılık. 2. İleri gitme. 
ACbiJibiH,UA (asılında) yem. Aslında, esa

sında. 

ACbiP- (asır-) (1) em. Aşırmak, geçirmek. 
acbtpa 6araflay gereğinden fazla değer 
vermek, büyütmek. 

ACbiP* (asır) (Il) Jam. Oyun, eğlence. acbtp 

ca/Iy gülüp oynamak. 
ACbiPA- (as ıra-) em. 1. Yetiştirmek, besle

mek, büyütmek 2. (köpek) Alıştırmak. 
ACbiPAH,II,bl (asırandı) CbLH. 1. Evlatlık. 2. 

Evcil. 3.aybLC. Kulu, kölesi. 
ACbiPAYIIIbl (asıravşı) Jam. Aile reisi. 
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AT 

AT (at) (1) Jam. Bir kimseyi, bir şeyi anlat
maya, bildirmeye yarayan söz, isim, ad. 
am K,OIO ad koymak, isim vermek; ambL 
JK:ep Jlcapy meşhur olmak, ünlü olmak; 
ambL!f eıuKip adın batsın. 

AT (at) (Il) Jam. ı. Atgillerden, binme, yük 
çekme veya taşıma gibi hizmetlerde kul
lanılan memeli hayvan, at. 2. Satrançta, 
her yönde siyahtan beyaza ve beyazdan 
siyaha bir hane atlayarak L biçimde ha
reket eden taş. am ap6a at arabası; am 
aiJoaytubl arabacı; am apbLmy UZUn yol 
yorgunluğu çekmek; am 6anıubL at 
bakıcısı, seyis; am 6ai1ze at yarışı; am 
oop6a yem torbası; am JICaHObl at 
düşkünü, atları çok seven; 

AT- (at-) (III) em. ı. (top, tüfck, silah) Ateş 
etmek, patlatmak. .MbLflmbLK,neH amy 
siHihla ateş etmek. 2. Bir cismi bir yöne 
doğru fırlatmak, atmak. 3. Çekmek, 
koklamak. 4. (su, fıskiye) Fışkırmak. 5. 
Atılmak, fırlamak. 

ATA- (ata-) (1) em. 1. İnsanın adını, ismini 
söylemek: MeHilf ambLMObL amaObL. 
Benim ismimi söyledi . 2. Bir şeyi 

birisine hediye etmek: Ep6ofl 6ip K,apa 
amaObL. Erbol bir büyük baş hayvan 
hediye etti. 

ATA (ata) (Il) Jam. 1. Babanın babası, dede. 
2. Soy, ecdat, ced. 3. Kayınata , kayınba

ba. amaOaH aCbLn myFaH başkalarından 
farklı; ama Jlcay ezeli düşman; amalfa 
JlaFbLHem atana lanet; ama K,OHbLC (Me

KeH) ata yurt. 
ATA-AHA (ata-ana) Jam. Ana-baba, ebeveyn. 
ATA-AHMAM (ata-anaday) CbLH. Ana baba 

gibi. 
ATAFAT (atağat) Jam. ap. KeHe. itaat, saygı, 

hürmet. 
ATA-EHE (ata-ene) Jam. Kaynata ile kayna

na. 
ATAKA (ataka) Jam. if;p . Hücum, saldırı, a

tak. 
ATAKAJIA- (atakala-) em. Hücum etmek, 

sal d ırmak. 
ATAK, -Fbi (ataq, -ğı) Jam. Şöhret, ün, şan, 

ün van. 

ATJIAC 

ATAK,KYMAP (ataqqumar) Cb/H. Şöhret düş

künü, makam düşkünü. 
ATAK,Thl (ataqtı) Cb/H. Meşhur, ünlü, şanlı, 

şöhretli. 

ATAJI- (atal-) em. Adlandırılmak. ad veril
mek. 

ATAJIAC (atalas) CbLH Ataları bir, kardeş, ak
raba. 

ATAJIMhllll (atalmış) Cb/H Adı geçen, söz 
konusu, bahis mevzuu , zikredilen. 

ATAJihiK, -Fbi (atalıq, -ğı) Jam. 6uof/. 1. Bir 
tür çiçek tohumu. 2. Babalık , büyüklük. 
amaflb/K, K,aMK,OpflbLK Baba sevgisi, şef
kati. 

ATAM: amaM JaMaHFbL Eski, mazideki. 
AT~AH (ataman) Jam. 1. Çarlık Rusyası 

dönemine ait bir tür askeri rütbe. 2. 
aybLC. Elebaşı, sergerde. 

ATAMYPA (atamura) Jam. Atadan kalan , mi
ras , kalıt. 

ATAH (atan) Jam. 1. Dört yaşından büyük 
ve kısırlaştırılmış deve. 2. aybLC. Büyük, 
ın yarı . 

ATACThiP- (atastır-) em. KeHe. Nişanla

mak, söz kesmek. 
ATATEK, -ri (atatek, -gi) Jam. Soy, ced. 
ATAY- (atav-) em. Adlandırmak; ad koy

mak. 
ATEEfl (atbegi) Jam. Attan çok iyi anla

yan, atların huyunu suyunu bilen, onlar
la iletişim kurabilen kimse. 

ATEYPIIIAK, -Fbi (atburşaq, -ğı) Jam. 6om. 
Bakla. 

ATEI13M (ateizm) Jam. if;p . rjJufloc. Ateizm, 
Tanrı tanımazlık. 

ATEI1CT (ateist) 3am. cjJp. rjJuJIOC. Ateist, 
Tanrı tanımaz. 

ATEJihE (atelye) Jam. rjJp. Atöl ye, atelye. 
ATK,AP- (atqar-) em. İcra etmek , yerine ge

tirmek, yapmak. 
ATK,OPA (atqora) Jam. At ahırı, hara . 
ATK,hl- (atqı-) em. 1. Fışkırmak. 2. Fırla

mak, atılmak. 
ATK,hllll (atqış) Cb/H. Nişancı. 
ATJIAC (atlas) (1) Jam. ap. Yüzü parlak, s ık 

dokunmuş bir tür ipekli kumaş , atlas. 
ATJIAC (atlas) (Il) Jam. Harita, atlas. 
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ATJIET 

ATJIET (atlet) 3am. rjJp. cnopm. Atletizmle 
uğraşan sporcu, atlet. 

ATJIETMKA (atletika) 3am. rjJp. cnopm. At
letizm. 

ATMOC<l>EPA (atmosfera) 3am. ep. acmp. 
Atmosfer. 

ATMOC<l>EPAJihiK, (atmosferalıq) CbLH. At
mosferik, atmosferle ilgili. 

ATOM (atay) 3am. Hücum, saldırı. 
ATOMJIA- (atoyla-) em. 1. N ara atarak 

saldırmak, hücum etmek. 2. aybtc. Fır

lamak, atılmak. 
ATOM (atom) 3am. ep. rjJu3. Atom. amoM 

6oM6acbL atom bombası. 
ATTA- (atta-) em. 1. Adımlamak, yürümek. 

2. Atlamak. ApbLI(maH ammaablK. Ark
tan atladık. 

ATTAH- (attan-) em. 1. Yola çıkmak, yol al
mak. 2. Sefere çıkmak. ayHueaeH am
maHy vefat etmek, bu dünyadan göç
rnek; ammaHabLpy uğurlamak. 

ATTAC (attas) cbtH. Adaş. 
ATTACThiK, -Fbi (attastıq, -ğı) 3am. Adaş

lık. 

ATTAillE (attaşe) 3am. rjJp. Ataşe, elçilikte 
görevli memur. 

ATTAIIIEJIIK, -ri (attaşelik, -gi) 3am. 
Ataşelik. 

ATTECTAT (attestat) 3am. ;zam. Lise diplo
ması. 

ATTECTAL(MJI (attestatsya) 3am. ;ıam. Dene
tim, vasıflandırrna, tanıtma. 

ATTECTAL(MJIJIA- (attestatsiyala-) em. De
netlemek, vasıflandırmak. 

ATThiP- (attır-) em. Vurdurmak, öldürt
mek, kurşuna dizdirrnek 

ATilibi (atşı) 3am. 1. At bakıcısı, seyis. 2. 
At arabacısı. 

ATillhiJihiK, -Fbi (atşılıq, -ğı) 3am. Atçılık, 
seyislik. 

AThi-)K8HI (atı-jöni) 3am. Adı-soyadı : 

Ambt-:>ICeHil{ KİM? Adın soyadın ne? 
ambt-JICeHi JICOI( ypbLcy boş yere azarla
mak. 

AThl3 (atız) 3am. Sulanan, ekin ekilen yerin 
evieklerinin görünüşü . 

AThiJI- (atıl-) em. 1. Kurşuna dizilmek, vu
rulmak. 2. Fırlamak, atılmak. 

AYMP 

AThiH,rıwhi (atındağı) CbLH. Adlı: )J(aM6btfl 
ambmaarbL MeKmen. Jambıl adlı mek
tep, Jambıl okulu. 

AThiPAll, -fibi (atırap, -bı) 3am. ap. Etraf, 
çevre, bölge. 

AThiPAY (atırav) 3am. ap. 1. Delta. 2. Etraf, 
ci var. 

AThiC- (atıs-) (1) em. Vuruşmak, savaşmak: 
EKi JICaK. y3aK. ambıcmbL . İki taraf uzun 
süre savaştı. 

AThiC (atıs) (Il) 3am. Vuruşma, savaş. 
AY- (av-) (1) em. 1. (bir taraf) Kaymak, ağ

mak: )](YK aybın Kemmi. Yük bir tarafa 
kaydı, ağdı. 2. Belli bir miktarı aşmak : 

3. Göç m ek, yer değiştinnek: K,bımau 

aybın 6apaabL. Çin' e göç ediyorlar. aK.bt
flbt ayy aklını kaybetmek, delinnek; 
btK.bL!laCbt ayy heveslenmek, meyil 
etmek. 

AY* (av) (Il) 3am. Donun veya pantatonun 
apış arasına gelen yeri, apışlık, ağ. 

AY* (av) (III) 3am. Balık tutacak ağ, tor. 
AY* (av) (IV) oa. Bir sesieniş karşısında 

"efendim, buyur" anlamında kullanılan 
SÖZ. 

AYA (ava) 3am. ap. Hava: aya-pailbt hava 
durumu. ayaaau K.aJICem çok gerekli, el
zem. 

AYAM (avam) CbLH. ap. KeHe. Cahil, eğitim
siz. 

AYfEP (avger) CbLH. Avcı, avianınayı se-
ven. 

AYFAH (avğan) 3am. Afgan, Afganistanlı. 
AYFhiH (avğın) 3am. Mülteci, sığınmacı. 
AY,II.AH (avdan) 3am. 1. Bölge. 2. İlçe, kaza. 

ayaaH opmaJLbLFbL ilçe merkezi. 
AY,II.AH.L(hiK, (avdandıq) CbLH. İlçeyle ilgili, 

ilçeye has . 
AY,nAP- (avdar-) em. 1. (bir şeyin) Altını 

üstüne getirmek, devirmek, çevirmek. 2. 
Yıkmak, devirmek. 3. Transfer etmek: 
K,bt3bLMa 6ec MbLJ{ mel{ee ayaapabıM. 

Kızıma beş bin tenge gönderdim. 4 . 
Yönlendirmek, yön vermek: ol{eiMeHi 
6acK.a JICaK.K.a ayaapabı. Sohbeti başka 
yöne çekti 5. Bir dilden başka bir dile 
çevirmek, tercüme etmek: 
TypiKuıeaeH ayaapabt. 
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AYMPMA 

Türkçe'den çevirdi. 
AY,lJ,APMA (avdarma) 3am. Çeviri, tercüme, 

aktarma. ayaapMa JICYMbLCbL çeviri işi. 
AY,I(APMAlllbl (avdarmaşı) 3am. Tercüman, 

çevirmen, dilmaç, mütercim. 
AY,UAPbiCIIAK, -Fbi (avdarıspaq, -ğı) 3am. 

At üzerindeki iki kişinin birbirini at 
üzerinden düşürmeye çalışması (Kazak 
milli oyunu). 

AY,UAPbiCTbiP- (avdarıstır-) em. Karıştır
mak, döndürmek, alt üst etmek. 

AYJKAJI (avjal) 3am. 1. Gıda, besin. 2. aybıc. 
Kuvvet, güç. 

AY3bl-MYPHbl (avzı-mumı) 3am. Ağzı 

burnu. 
AYKUHOH (auktsiyon) 3am. ;wm. Açık ar

tırma, müzayede. 
AYKAT (avqat) 3am. ap. 1. Yemek, aş. 2. İn

sanların yaşayış durumu, geçim durumu. 
AYKj\.TTbl (avqattı) CbtH. Zengin, hali vakti 

yerinde olan. 
AYKj\.TTbiJibiK, -Fbi (avqattılıq, -ğı) 3am. 

Refah, zenginlik. 
AYK,biM (avqım) 3am. Hacim, büyüklük, 

genişlik. 

AYJIA (avla) (1) 3am. up. Evin etrafı, etrafı 
- kamış veya duvarla çevrilmiş yer, avlu. 

AYJIA- (av la-) (Il) em. Avlamak. 
AYJIAK, (avlaq) CbtH. 1. Uzak, ırak. 2. Ba-

ğımsız, serbest. ayJıaK Kemy 
uzaklaşmak, uzak durmak. 

AYJIAH- (av lan-) em. Avlanmak. 
AYMAK, -Fbi (avmaq, -ğı) 3am. Hacim, bo

yut, ebat. 
AYMAK,Tbl (avmaqtı) CbLH. Büyük, hacimli , 

geniş. 

AYMAJibl-T8KllEJII (avmalı-tökpeli) Cb/H . 
Değişken , değişmeli , değişime açık. 

AYMHH (avmin) aa. ap _ aiHu. Amin. 
AYHA- (avna-) em. 1. Bir tarafa düşmek, 

devrilmek. 2. (hayvan) Yere yatıp 

yuvarlanmak, ağnanıak: Am ayHamH 
Jlcepae myK K,aflaabı (MaK,afl). Atın te
pindiği yerde kıl kalır. 

AYlliPIM (avpirim) aa. Korku anında 

söylenen söz, aman Allahım. 
AYPY (avru) 3am_ ı. Hastalık. 2. Hasta. 3. 

ayblc. aypyra ıuaflabtry hastalığa yaka-

AYbiK,-AYbiK, 

lanmak; aypyabıfi 6emi Kaumy (hasta) 
iyileşmeye başlamak. 

AYPYXAHA (avruhana) 3am. Hastahane. 
AYPYIIIAH: (avruşafi) CbtH. Sık sık hastala

nan, marazlı. 
AYT (avt) 3am. ar. cnapm. Aut. 
AYbl3 (avız) (ay3bl) 3am. 1. Ağız. 2. Bir 

şeyin açık tarafı. Kanmbtlf ay3btH ôaıl)ıay 

çuvalın ağzını bağlamak . 3. Bir şeyin 

üst tarafı. 6eme!lKeHili ay3btH aıuy şişe
nin ağzını açmak. ay3bt GiiK,GÜb/11 K,afly 
ağzı açık kalmak; ay3bt 6apMay söyle
meye cesaret edememek, ağzı vanna
mak; ay3bt 6epiK a) oruçlu b) sır sakla
yabilen, ketum; ay3bt KYIO ağzı yanmak; 
ay3bJH Maiiflay doyurmak, rüşvet ver
mek; ay3btHa ue 6afly ağzına (d iline) 
sahip olmak; ay3btNa KYM KYIO ses ini 
kesmek, susmak; ay3btNa caf/May ağzına 
koymamak, yememek; ay3btNa ey 
maMbt3y ağzına su damlatmak, yardım 
etmek; ay3btNaH macmaMay dilinden dü
şürmemek; aybt3 mbtfO konuşıııaıııak; 

ay3bLH.abt aybtpmna çeneni yorıııa; aybt3 
ey içme suyu. 

AYbi3AIIIAP (avızaşar) 3am. diNu. İftar. 
AYbi3EIPJIIK, -ri (avızbirlik, -gi) 3am. Ağız 

birliği. 

AYbl3)lAH- (avızdan-) em. 1. (bebek veya 
yeni doğmuş hayvan) Emıneye alışmak, 
emıneye başlamak. 2. (av köpeği veya 
karta!) Av avlamaya alışmak: HmiM aH

ra aybı3aaHabı. Köpeğinı avlamaya alış
tı. 3. (Köpek ve av kuşları) Eğitmek, a
lıştırmak . 

AYbi3,UbiK, -Fbi (avızdıq, -ğı) 3am . Ağızlık, 
gem. 

AYbi3,UbiK,TA- (avızdıqta-) em. Gem vur
mak. 

AYbi3,UbiK,TAJI- (avızdıqtal-) em. Gem vu
rulmak. 

AYbi3EKI (avızeki), AYbi3IIIA (avızşa) 

yem. Sözlü, şifahl. 
AYbi3IIIA (avızşa) yem. bkz. AYbi3EKI. 
AYbiK, (avıq) CbtH. 1. Bir tarafa yatık: 6ip 

JICGK,K,a ayJ·WY bir tarafa yığılmak, ağ

mak. 2. Bazen, ara sıra. 
AYbiK,-AYbiK, (avıq- avıq) yem. Kesik kesik, 
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AYhiJI 

ara s ıra. 
AYbiJI (avıl) 3am. Köy. ayb/Jı uwpyaıubl.!lbt

Fbt tarım ve hayvancılık. 
AYhiJILI,hiK, (avı!dıq) CbtH. Köyle ilgili, köye 

has. ay buZÔbtK MeKmen köy okulu . 
AYhiP (avır) (1) CbtH. ı. Hafif olmayan, ağır. 

aybtp JKYK ağır yük. 2. Çetin, meşak
katli. aybtp JICYMbtc ağır iş. 3. Büyük, a
ğır. aybtp JICa3a ağır ceza; aybtp Kbt!IMbtC 

ağır, büyük suç . 
AYbiP- (avır-) (Il) em. 1. Hastalanmak. a

Ybtpbtn KaJZy hastalanmak. 2. Acı çeke
rek zorlanmak. 

AYhiPJIA- (avırla-) em. 1. Yükü ağırlaş

mak. 2. Kilo almak, semirmek. 3. Ge
reksiz bulmak, beğenmemek . 

AYhiPJIAT- (avırlat-) em. Ağırlaştınnak , 

zorlaştırmak. 

AYhiPJIAY (avırlav) CbtH . Biraz ağır, ağırca. 
AYhiPJihiK, -Fbi (avırlıq, -ğı) 3am. 1. 

Ağırlık. 2. aybtc. Zorluk, meşakkat. 
AYbiPCbiH- (avırsın-) em. Zorlanmak, gü

cü yetmemek. 
AYhiPT- (avırt-) em. Ağrıtmak, sızlatmak, 

acıtmak . 6acbtH aybtpmnay başını ağrıt

mamak. 
AYhiPTITAJihiK, -Fbi (avırtpalıq, -ğı) 3am. 

Sıkıntı, zorluk, hayat çilesi . 
AYbi C- (avıs-) em. ı. Değişmek . 2. Başka 

yere gitmek, yer değiştirmek . 3. aybtc. 

Delirmek, aklını kaçınnak. eci aybtey 

delirmek. 
AYhiCTIAJihl (avıspalı) CbtH. Değişmeli, me

caz!. 
AYbiCTIAJihiJibiK, -Fbi (avıspalılıq, -ğı) 

3am. Değişkenlik. 

AYbiCTbiP- (avıstır-) em. Değiştirmek. 

AYbiCbiM (avısım) 3am. Nöbetle çalışma, 
vardi ya. 

AYhiTK,hl- (avıtqı-) em . 1. Bir tarafa eğil
mek, yanlanmak, ağmak. 2. aybtc. Doğ

ru yoldan sapmak, kötü yola düşmek: 
0!1 eıuf(aıuaH mypa JICOJZÔaH aybtmf(bt

raH eMec. O, hiçbir zaman doğru yoldan 
sapmadı. 

A<I>EPMCT (aferist) 3am. rjJp . Dolandırıcı, a
ferist. 

A<I>MIIIA (afişa) 3am. rj;p. Afiş, duvar ilanı. 

AIIIJ<A.P AK,ThiK, 

A<I>OPM3M (aforizm) 3am. zp . Özlü söz, öz 
deyiş . 

A<I>PMKA (Afrika) 3am. Afrika. 
A<I>PMKAJihiK, (afrikalıq) 3am. Afrikalı. 

A<I><I>MKC (affiks) 3am. !lam. zpaMM. Ek. 
AX (ah) oô. Ah! V ah! 
AXYAJI (ahuval) 3am. ap. Durum, hal , ahval. 
All,ETMJIEH (atsetilen) 3am. !lam. xuM. 

Renksiz, sarımsak kokulu, güçlü ve be
yaz bir ışık vererek yanan hidrokarbonlu 
bir gaz, asetilen . 

All,ETOH (atseton) 3am. !lam. xuM. Aseton. 
AIII- (aş-) (1) em. 1. Açmak: Kimanmbtlf 

6eciHıui 6emiH aıubtlfb/3. Kitabın beşinci 

sayfasını açınız. 2. İki şeyin arasını 
açmak, birbirinden uzaklaştırmak. 3. Bir 
işi başlatmak, açılışını yapmak : Myra
fliM MBJICifl icmi aıumbt. Öğretmen top
lantıyı açtı. 4. Organize etmek, kurmak: 
Aybt!IÔaH ôyKeH aıumbt. Köyde dükkan 
açtı. 5. Bulmak, ortaya koymak: Fa
flbtMÔap Ken JICal{a!lbtK aıumbt. İlim a
damları birçok yenilik ortaya koydu. 6. 
Temizlemek, paklamak: Ca6btH Kipôi 
aıuaÔbt, ca6btpcbt3 CbtpÔbt aıuaÔbt (Ma

K,a!l). Sabun kiri temizler, sabırsız sırrı 

açığa vurur. 7. Açıklamak: 0!1 lUbtHaiibt 

:Jicaroaiiôbt aıubtn 6epôi. O , gerçek 
durumu açıkladı. aiiKapa aıuy sonuna 
kadar açmak; aıubtn aiimy açık konuş

mak; opa3aCbtH aıuy kalıvaltı yapmak; 
cayambtH aıuy eğitim almak. 

AIII* (aş) (II) CbtH. Aç, karnı aç, yemek ye
memiş. aıu 6eJZ ince bel; aıu 6epiôeii aç 
kurt gibi; aıumaH eJZy açlıktan ölmek. 

AIIIAPIIIhiJihiK, -Fbi (aşarşılıq, -ğı) 3am . 

Açlık, kıtlık. 

AIII-~III (aş-jalafiaş) CbtH. Aç, evs iz 
barksız . 

AIIIK83 (aşköz) CbtH. Açgözlü . 
AIIIK83Ll,IK, -ri (aşközdik , -gi), AIIIK83-

Ll,IJIIK, -ri (aşközdilik, -gi) 3am. Açgöz
lülük. 

AIIIK83)l1JIIK, -ri (aşközdilik, -gi) 3am . 

bkz. AIIIK83)liK. 

AIIIK,APAK, (aşqaraq) CbtH. Açgözlü , obur. 
AIIIK,APAK,ThiK, -Fbi (aşqaraqtıq , -ğı) 3am. 

Açgözlülük, tamahkarlık. 
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AIIIK.biJIThiM 

AIIlK,hiJITbiM (aşqıltım) CbtH. Ekşimsi. 
AIIlK,hllli (aşqış) 3am. Anahtar, açkı. 
AIIlTbiK, -Fbi (aştıq , -ğı) 3am. Açlık. 
AIIlTbiP- (aştır-) em. Açtırmak, açmaya 

mecbur etmek. 
AIIlY (aşuv) 3am. Hiddet, öfke, sinir, 

kızgınlık. awy 6wıey öfkelenmek, sinir
lenmek; awybtHaH l(aumy sinirleri yatış
mak. 

AIIlYK,OP (aşuvqor) CbtH. bkz. AIIlYIIJ.AH;. 
AIIlYJIAH- (aşuvlan-) em. Kızmak, sinirlen

mek, öfkelenmek. 
AIIlYJIAH.rı;biP- (aşuvlandır-) em. Kızdır

mak, sinirlendirmek. 
AIIlYJibl (aşuvlı) CbLH. Sinirli, öfkeli. 
AIIlYIIlAH; (aşuvşan), AIIlYK,OP (aşuvqor) 

CbLH . Çabuk kızan, öfkelenen, sinirlenen. 
AII1Y-bl3A (aşuv-ıza) 3am. Öfke, hiddet, 

sinir. 
AIIlbl- (aşı-) em. 1. (bir şeyin tadı) Ekşi

rnek , bozulmak: l(bLMbt3 ;;~eeHai awbı

Manmbt. Kımız tam ekşimemiş. 2. Acı
mak, rahatsızlık vermek, sızlamak: )/(a

paHbLlf ay3bL awbm myp. Yara sızlıyor. 
MubıMab, aulbtmmbL. Kafaını şişirdi. 

AlllbiK,* (aşıq) (1) Cb/H. 1. Açık. 2. Boş, açık 
(yer, alan) 3. Bulutsuz, açık (hava). 4. 
Açık belirgin. auaaH QU/bll( besbelli, a
paçık; awbtl( Jlcy3ai güler yüzlü, güleç; 
awbtl( aybt3 ağzında bakla ıslanmayan. 

AIIlbiK,- (aşıq-) (aınbıFaıı.bı, aınbiFbın) (Il) 
em. Acıkmak. 

AlllbiK,TAH-AIIlbiK, (aşıqtan-aşıq) yem. A
çıktan açığa, göz önünde, alen!. 

AIIlbiK,TbiK, -Fbi (aşıqtıq, -ğı) 3am. Açık
lık, belirginlik, netlik. 

AIIlbiK,-IIlAIIlbiK, (aşıq-şaşıq) CbtH. Açık 

saç ık . 

AlllbiJI- (aşıl-) em. l. Açılmak. 2. Temiz
lenmek, kirden arınmak. 

AIIlbiH- (aşın-) em. Sinirlenmek, öfkelen
mek, kızmak. 

AIIlbiHA (aşına) 3am. up. 1. Dost, arkadaş 
2. Metres, dost, sevgili. 

AIIlbiHAJibiK, -Fbi (aşınalıq, -ğı) 3am. 1. 
Dostluk, arkadaşlık, tanışıklık. 2. sevgili 
olma, metreslik. 

AIIlbiT- (aşıt-) em. 1. Mayalamak, ekşit-

ARK, 

rnek. 2. Acıtmak. 
AIIlbiTK,hl (aşıtqı) 3am. Maya. 
AIUbl (aşşı) CbLH. I. Tuzlu. 2. Tadı ağızı 

yakan, kavuran. 3. aybtc. Kulağa hoş 
gelmeyen, kulak tırmalayıcı. 4. aybLC. 
Keskin etkili. aLU,bt ce3. iğneleyici söz. 

AIUbiJIA- (aşşıla-) em. Acılı yemek yemek 
istemek. 

AIUbiJIAH- (aşşılan-) em. (yemek) Tuzu 
fazla olmak. 

AIUbiJibiK, -Fbi (aşşılıq, -ğı) 3am. ı. Tuzlu
luk (yemek). 2. aybtc. Çile, zorluk, me
şakkat. 

A3PO.rı;l1HAMI1KA (aerodinamika) 3am. rjJp 
Hareket halinde olan bir cisim üzerinde 
havanın yarattığı etkiyi inceleyen bilim, 
aerodinamik. 

A3POIIOPT (aeroport) 3am. rjJp. Hava alanı, 
hava limanı. 

AIO (ayu) 3am. 1. Ayı. 2. aybtc. Müthiş, kor
kunç, dehşet. 

AIOK,YJIAK, -Fbi (ayuqulaq, -ğı) 3am. 6om. 
Çuha çiçeğinin bir türü , ayı kulağı. 

AIOJibiK, -Fbi (ayulıq, -ğı) 3am. Ayılık, ka
balık. 

AIOIIlA (ayuşa) yem. Ayıya benzer, ayı gibi. 
MI- (aya-) (1) em. ı. Acı mak, korumak, 

esirgemek, merhamet etmek. 2. Kıya

mamak, cimrilik etmek. 
MI (aya) (Il) 3am. 1. Avuç içi, aya. 2. Bir 

kimsenin doğup, büyüdüğü yer. 3 . aybı c. 
Genişlik, büyüklük. 

MIFbiHM (ayağında) yem. Sonunda. 
MIFbiiil (ayağı ş) CbtH. Çok merhametli, 

yufka yürekli. 
MI3 (ayaz) 3am. Ayaz. 
MI3 ATA (ayaz ata) 3am. Noel baba. 
MI3MH- (ayazdan-) em. 1. Ayazlamak, 

ayaza çevirmek. 2. aybLC. Somurtmak, 
yüzünü asmak. 

MI3.rı;AT- (ayazdat-) em. Ayazlatmak, so-
ğutmak. 

MI3.rı;bı (ayazdı) cbtH. Ayazlı. 
MI3Cbl3 (ayazsız) CbLH. Ayazsız. 
MIK, -Fbi (ayaq, -ğı) 3am. l. Ayak. 2. San

dalye ve benzeri şeylerin ayağı. 3. aybtc. 
Son, sonu. oxy JK:blllbtHbti-! aflFbL eğitim 
öğretim yılının sonu. 

yyü
Vurgu

yyü
Vurgu
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AHK,KMIM 

aflFbt aybtp hamile; a.HFbLH aJZuıaK, 6acy 
gerile gerile yürümek; a.HFbtH 6auK,an 
6acy dikkat etmek, ayağını denk almak; 
aflFbtHa 6ac ypy ayaklarına kapanmak, 
yalvarmak; aflFbtHa JfCbLFbtJZy ayağına 

kapanmak, ozur dilemek; a.HFbtHa 
myprbt3y adam etmek; aflK, acmbt 6oJZy 
değerini yitirmek, ayağa düşmek; a.HK, 
acmbt emy horlamak, değer vermemek; 
aflK, acmbtHaH aniden, birden bire, 
ansızın; aflK, ammamnay ayak 
bastınnamak; a.HK, ammay ayak basmak; 
aJLK,maH aJZy engel olmak; aJLK,maHabtpy 
evlendirmek. 

A5IK,KI1IM (ayaqkiyim) 3am. Ayakkabı, is
karpin, ayağa giyilen nesne. 

MIK,K,AII, -6bl (ayaqqap, -bı) 3am. KeHe. 
Kap kacak konulan torba. 

MIK,TA- (ayaqta-) em. Bitirmek, tamamla
mak, son vermek. 

MIK,TAH,L(biP- (ayaqtandır-) em. Evlendir-
mek. 

A51K,Tbl (ayaqtı) CbLH. Ayaklı. 
MIJI (aya!) 3am. Mola, ara, teneffüs. 
MIJI,L(A- (ayalda-) em. Durmak, beklemek. 
MIJI,L(AMA (ayaldama) 3am. Durak. 
MIH (ayan) (1) CbLH. ap. Belli, malum, ayan. 

aflH 6epy ayan olmak. 
MIH- (ayan-) (Il) em. İsteksiz, gönülsüz 

çalışmak. OJZ JfCfMbtcmbt a.HH6au icmeu
ai. O, canla başla çalışır. 

A51Hbllll (ayanış) 3am. Esirgeme, acıma 

duygusu. a.HHbLUl 6iJZaipy acımak, teselli 
etmek. 

A51Hblll1Tbl (ayanıştı) cbtH. Acınacak, acık-

lı. 

MIH;* (ayafi) 3am. Ağır yürüyüş. 
MIP* (ayar) cbtH. ap. Kurnaz, hilekar. 
MIT (ayat) 3am. ap. aiHU. Ayet. 
MIYJibl (ayavlı) CbtH. Kadirli, değerli, say

gıdeğer. 

AHYCbi3 (ayavsız) CbLH. Acımasız, merha
metsiz, gaddar. 



a, a (A, a) 

e 

8 (a) (I) Kazak alfabesinin ikinci harfi. 
8 (li) (II) 1. Aniaşılmayan bir sözü tekrar

lamak veya sözün anlaşıldığını belirt
mek için kullanılan ünlem. 2. Bir sesie
niş karşısında "buradayım" anlamında 

kullanılır. 8 iJezeHiJe ilk olarak; 8 
aezeHLue 6i3 KeJiiJiK. A deyinceye kadar 
biz geldik, hemen geldik. 

8E)..(EH (abden) yem. l. Tamamen, büsbü
tün, hepten: 86iJeH JJCG3bLJlbtn Kemmi. 
Tamamen iyileşti. 2. İyice, çok. 

8E,I]JPE (abdire) 3am. Sandık. 
8EEC (abes) Cb/H. ap. Abes, ayıp. 
8EECTEY (abestev) CbLH. Biraz abes, biraz 

kaba. 
8EECTIK, -ri (abestik, -gi) 3am. Abeslik, 

ayıp. 

8E)K8T (abjat) Jam. ap. Ebced, eski usul
lere göre bir kelimeyi heceyle okutma. 

8E)KIJI)..(IK, -ri (abjildik, -gi) 3am. Hızlılık, 

çabukluk, tezlik. 
8E3EJI (abzel) 3am. ap. Teçhizat, araç

gereç, alet edavat, koşuın. 
8ElfEP (abiger) 3am. up. Telaş, zahmet. 

a6izep 6oJiy bir şeyle uğraşmak, boşuna 
çalışmak; a6izepze caJiy zahmet vermek, 
boşuna uğraştırmak 

8ElfEPJIE- (abigerle-) em. Uğraştırmak, 

rahatsız etmek, zahmete sokmak. 
8ElfEPJIEH- (abigerlen-) em. Zahmet 

etmek, boşuna uğraşmak. 
8EifEPllliJI (abigerşil) CbLH. Telaşlı, sürek

li telaşlanan. 
8EIJIET (abilet) 3am. ap. l. Bir tür cin. 2. 

Ahlaksız, terbiyesiz. a6ifıem 6acl(aH cin 
çarpmış. 

8EIJIXMIT (abilhayat) 3am. up. iJiHu. Abı
hayat, içenlere ölümsüzlük veren su. 

8EIPET (abiret) 3am. Batı! inanç, batı! iti
kat. 

8,II)lJ (addi) 3am. ap. Cesaret, cüret. 
8)..(EEH (adebiy) Cb/H. ap. Edebi. aiJe6u miJI 

edebi dil. 
8)..(EEHET (adebiyet) 3am. ap. Edebiyat. 

8,Il,ET 

aiJe6uem JICWWFbl edebiyat antolojisi; 
aiJe6uem aJibl6bl edebiyat üstadı; aiJe-
6uem JKallpbt edebiyat türü. 

8)..(EEHETTAHY (adebiyettanuv) 3am. Ede
biyat bilimi. 

8)..(EEHETTIK (adebiyettik) cbut. Edebiyata 
has, edebiyata mahsus. 

8)..(EEHETII11 (adebiyetşi) 3am. Edebiyatçı. 
8)..(EEHETII1IJI (adebiyetşil) Cbll-1. Edebiya

tı seven. 
8)..(EMI (adeyi) yem. Bilerek, mahsus, kas

ten: OJI 6yHbl aaeui icmen 011lblp. O, 
bunu kasten yapıyor. 

8)..(EMIJIEll (adeyilep) yem. Bile bile, 
özellikle, kasten: OraH aiJeiiiJzen Kici 
JJCi6epiJiM. Ona özellikle birini 
gönderdim. 

8)..(EMI (ademi) Cbll-1. ap. l.Güzel, yakışıklı. 
aiJeMi :>1cizim yakışıklı delikanlı aiJeAJi 
Kbt3 güzel kız. 2. Gösterişli, görkemli. 
aiJeMi yu görkemli ev. 3. Açık, temiz, 
berrak. aiJe.Mi myH sessiz, sakin gece. 4. 
Sevimli, hoş. aiJeMi uic hoş koku. 

8)..(EMIJIEY (ademilev) Cb/H. Biraz güzel, 
başkalarına nazaran daha güzel, güzelce. 

8,Il,EMIJIIK, -ri (adeınilik, -gi) 3am. Güzel
lik, yakışıklılık 

8)..(EMIPEK (ademirek), 8)..(EMIII1E (ade
mişc) CbtH. Güzelce, güzele yakın, güzel 
gibi. 

8)..(EMIII1E (ademişe) cbtH. bkz. 8)..(EMI
PEK. 

8)..(Ell (adep) 3am. ap. Edep, nezaket, ince
lik, terbiye. aiJen cal(may edepli olmak. 

8)..(EllKI (adepki) Cb/H. bkz. AJIFAlllK,bi. 
8)..(EllCI3 (adepsiz) Cb/1-1. Edepsiz, terbi

yesiz, görgüsüz. aiJenci3 ce3 küfür. 
8)..(EllCI3)..(IK, -ri (adepsizdik, -gi) 3am. E

depsizlik, terbiyesizlik, görgüsüzlük. 
8)..(EllTI (adepti) Cb/H. Edepli, nezaketli, 

görgülü. 
8)..(EI1TIJIIK, -ri (adeptilik, -gi) 3am. Edep

lilik, terbiyelilik, efendilik. 
8)..(ET (adet), 8)..(ET-)..(AF)..(bl (adet-dağdı) 
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8).l,ET -FYPhiTI 

3am. ap. Alışkanlık, adet. 
8)lET-FYPblll (rypnbı) (adet-ğurıp), 8)lET

CAJIT (adet-salt) Jam. Örf adet, gelenek 
görenek, anane, töre. 

8,UET-,UAF)lbl (adet-dağdı) 3am. bkz. 8-
,llET. 

8)lETKI (adetki) cbıH. Alışkanlık haline ge
len. 

8)lET-CAJIT (adet-salt) Jam. bkz. 8)lET-
FYPhin. 

8)lETTE (adette) yem. Alışılagelen. 
8,I(ETTErı (adettegi) CbtH. Her zamanki. 
8)lETTEri,I(EM (adettegidey) cbıH. Eskisi 

gibi, her zamanki gibi. 
8)lETTEH- (tidetten-) em. Alışmak, adet 

haline getirmek. 
8)lETIHIIIE (adctinşe) yem. Alışkanlığına 

göre, eskisi gibi. 
8,I(IJI (adil) cbıH. ap. Adil, doğru, düriist: 

eoifl 6ara adaletli değerlendirme. 
8)liJIET cadilet) Jam. ap. Adalet, doğruluk. 

8oi!lem MUHucmpi Adalet bakanı. 
8,I(IJIETCI3 (adiletsiz), 8,I(IJICI3 (adilsiz) 

Cbll-1. Adaletsiz, haksız. 
8)liJIETCI3)liK, -ri (adiletsizdik, -gi), 

8)llJI-CI3,lliK, -ri (adilsizdik, -gi) Jam. 

Ada-letsizlik, haksızlık. 
8)liJIETTI (adiletti) CbLH. Adil, adaletli, dü

rüst. 
8,I(IJIETTIJIIK (adilettilik) 3am. Adaletlilik, 

doğruluk . 

8)liJIK_A3bl (adilqazı) 3am. ap. Hakem. 
80L!lKG3bl a!lKaCbl hakem kurulu, jüri . 

8,I(IJICI3 (adilsiz) cbıH. bkz. 8,UIJIETCI3. 
8)llJICl3,UIK, -ri (adilsizdik, -gi) Jam. bkz. 

8,lliJIETCJ3)liK. 
8)llll, -6i (adip, -bi) cbm. Giysilerin yaka, 

kol, etek gibi yerlerine veya kumaştan 
yapılmış diğer eşyaların kcnarlarına ge
çirilmiş dar, uzun parça, biye, pervaz. 

8,I(IC (adis) 3am. ap. Metot, usul, yöntem, 
taktik. 

8)llCKEP (adisker) Jam. Metotçu, metot 
uzmanı. 

8,LUCK,OH (adisqoy) cbtH. Hilekar, düzen
baz. 

8,lliCK,OHJihiK, -Fbi (adisqoylıq, -ğı) 1am. 
Hilekarlık, düzenbazlık, düzeneilik 

83IJI).l,EC 

8,I(ICTEME (adisteme) 3am. Bir şeyi öğret-

me metotları. 
8:/KE (aje) Jam. Nine, büyük anne. 
8:/KEM (ajey) Jam. Nine. 
8JKEJIIK (ajelik) cbıH. Ninelik. 
8JKEOT8YIP (ajeptavir) cbıH. Epey. biraz, 

belli bir dereceye kadar. 
8JKET (ajet) Jam. ap. Hacet. lüzumlu , 

gerekli. EXJJcemKe ;;1capay a) Büyüyüp 
yardımcı olmak, b) Gerekli yerde kulla
nılmak, işe yaramak. 

8JKETAll (ajetay) Jam. Nineciğim. 
8JKETXAHA (ajethana) Jam. Tuvalet. hela. 
8JKYA (ajüva), 8JKYA-CbiKAK, (ajüva-

sıqaq) 3am. Mizah, gülmece. BJ1cya emy 
alay etmek, dalga geçmek, eğlenmek. 

8JKYA-CblKAK, (ajüva-sıqaq) Jam. bkz. 
8JKYA. 

8JKYAIIIbiJI (ajüvaşıl) Cbtfl . Şakacı, alaycı, 
latifeci , müstehzi. 

8JKIM (ajim) Jam. İnsan yüzünde ve bede
ninde yaş ilerleyince oluşan çizgiler, kı
rışıklık, buruşukluk . 

8JKIM)lEH- (ajimden-) em. (yüz) K ınş
maya, buruşmaya başlamak. 

8)1(1M,I(I (ajimdi) cbıH. Yüzü yaşlılık dola
yısıyla kırışmış (kimse). 

83 (az) (1) 3am. Kör, görmeyen, ama: ch 
6of1Fbıp. Gözün kör olsun. 

83 (az) (Il) Cb/H. ap. Kadirli , değerli, kıy
metli: Ep efliHoe m, 6aKa r:e~ıiHoe e3 
(MaKa!l). Er vatanında kıymetli, kurbağa 
gölünde kıymetli. 

8383IJI (azazil) 3am. ap. l. Şeytan. 2. Al
datıcı, yoldan çıkarıcı, azdırıcı. 

83831JI,I(EH- (azazilden- ) em. Şeytan i aş

mak, yoldan çıkmak. azmak. 
83,UEK (azdek) Janı. Şımarık. 
83EJI,I(E (azelde) rcnı. Önceden, eskiden, 

vakti yle. 
83EP (azer) rcm . Zor. güç. 
83EP-83EP (azer-lizer) yem. Bir hırka bir 

lokma. aza kanaat. 
83IJI (azil) Ja m. ap. Şaka, latife. GJilı aiimy 

şakalaşınak. 

83IJI)l,E- (lizi lde-) em. Şaka yapmak, latife 
etmek. 

83IJI.UEC- (azil des-) em. Şakalaşınak, 
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83IJIKEIIl 

nükte yapmak. 
83IJIKEIII (iizilkeş) CbtH. Şakacı, nüktedan. 
83IJI-K,A.JDKbiH; (azil-qaljıfı), 83IJI-OllbiH 

(azil-oyın) 3am. Şaka, nükte. 
83IJIK,Oı1. (azilqoy), 83IJIIIIEH; (iizilşefı), 

83IJIIIIIJI (iizilşil) CbLH. Şaka yapmayı 

seven. 
83IJIK,YMAP (azilqumar) CbLH. Şakadan 

hoşlanan. 

83IJI-MA3AK, (azil-mazaq), 83IJI-OCITAK, 
(azil -ospaq), 83IJI-CbiK,AK, (azil-sıqaq) 
3am. Alay, istihza, mizah, hiciv, yergi. 

83JJI-OllbiH (azil-oyın) 1am. bkz. 83IJI
K,AJI)I(bJH;. 

83IJI-OCITAK, (azil-ospaq) 1am. bkz. 83IJI
MA3AK,. 

83JJI-OKI1E (azil-ökpe) 1am. Şaka yollu 
dargınlığını bildinne. 

83IJI-CAYbiK, (azil-savıq) 1am. Oyun, eğ

lence. 
83IJI-CbiK,AK, (azil-sıqaq) 1am. bkz. 83IJI-

MA3AK,. 
831JIIIIEH; (iizilşefı) CbLH. bkz. 831JIK,Oll. 
831JIIIIIJI (iizilşil) Cb/H. bkz. 83IJIK,Oll. 
83IP (azir) CbLH. ap. Hazır, hazır olma: 

)/(izimmepiJiJ-( 6api iJe a3ip myp. Genç
lerin hepsi hazır bekliyorlar. 

83IP (azir) yem. Şimdi , şu anda: EaJıa11ap 

EJ3ip KelliJi. Çocuklar şimdi geldiler. 
831PfE (azirge) yem. Şimdilik. 
831Pri (azirgi) cbıH. Şimdiki. 
83IPElliJI (azireyil) 1am. ap. iJiHu. Azrail. 
83IPElliJI)l;Ell (azireyildey) CbtH. 1. Azrail 

gibi. 2. Korkunç. 
83IPET (aziret) 1am. ap. Hazret 
83IP JIE- (azi ri e-) em. Hazırlamak. 
83IPJIEH- (azirlen-) em. Hazırlanmak. 
83IPJIET- (azi ri et-) em. Hazırlatmak. 
83IPJIEYIIII (iizirlevşi) Jam. Hazırlayıcı 
83IPJIIK, -ri (azirlik, -gi) 1am. Hazırlık. 
83IP JIIKCI3 (azirliksiz) c bı H. Hazırlıksız 
83IPIIIE (iizirşe) yem. Şimdilik. 
eı1. (ay) oiJ. l. Seslenmek veya ilgi ve dik

kat çekmek için söylenir: 8u, 6a11a, 
moK.mau mypULbı.' Hey, genç, dur baka
yım! 2. Hayret ifadesi için söylenen söz. 
3. Pişmanlık bildirirken söylenen söz. 

eı1.E8T (aybat) cbtH. ap. Güzel, görkemli, 

8K 

narİn, iyi, hoş. 
8llE8TTA- (aybatta-) em. İ yileştirmek, gü

zelleştirmek. 

8llriJIE- (aygile-) em. Meydana çıl<ar
mak, açığa çıkanı1ak, bildirmek, ilaıı et
mek, yaymak, belli etmek. 

eı1.rıJII (aygili) CbLH. Ünlü, meşhur, bilinen. 
8H,L(A (ayda) oiJ. Haydi, hayda. 
8ll,UEM.UE (aydemde) yem . Hemen, tez, 

hızlı, anında. 

e:fı,UIK (aydik) cbıH. Büyük, iri. 
8llEJI (ayel) 1am. ap. 1. Kadın. 2. Hanım, 

zevce. 
8llEJI)I(AH,Ubi (iiyeljandı) CbLH. Eşini se

ven, eşinin sözünden çıkmayan. 
8llEJIK,YMAP (ayelqumar) 1am. Kadm düş

künü, zampara. 
efıEJICIH- (ayelsin-) em. Bayan olduğu 

için değer vermemek, küçümsemek. 
8llEJICIPE- (ayelsire-) em. Evlenmek iste

mek, kadın istemck. 
8MEJIIIIE (iiyelşe) yem. Kadın gibi, ka

dınsı, efemine. 
8HHEK, -ri (aynek, -gi) 1am. up. Cam. au

HeK ca11y cam takmak. 
8llHEKTE- (aynekte-) em. Cam tak mak, 

camlamak. 
8llHEKIIIE (iiynekşe) 1am. Küçük cam. 
8HHEKIIII (iiynekşi) 1am. Camcı, cam ta

kan kimse. 
efıT (ayt) oiJ. Hayvanları sürerken söylenen 

söz. 
eı1TEYIP (aytevir) yem. Nasıl olsa, nihayet, 

her nasılsa, eninde sonunda: 011 aumeyip 
uKeMze Kelle 6acmaiJbt. O, nihayet yola 
gelmeye başladı. 

efıTllEfEH,UE (aytpegende) Ulblfl. Yoksa, 
aksi halde: YaK.bLmbLM JtcoK., aumnezeHiJe 
ceHiMeH 6apap eiJiM. Zamanım yok, yok
sa seninle gelirdim. 

eı1TIIECE (aytpese) Ulblll. Yoksa, öyle ise. 
8HTCE)l;E (aytsede) UlbLII. Yine de, buna 

rağmen. 

8HTII1-EYİ1TII1 (aytip-büytip) yem. Şöyle 
böyle, bir şekilde. Ei3 oumin-6yurnin 
6apambLH JJcepze JJcemmiK. Biz öyle ya 
da böyle gideceğimiz yere ulaştık. 

8K (ak) 1am. Kireç. BK mac kireç taşı. 
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8KE 

8KE (ake) 3am. l. Baba. 2. aybtc. En bü
yüğü, en güzeli: ElKeNiH KadipiH 6a;ıa!lbt 

6o!lFGNda 6i!lepciH. Babanın kıymetini 

çocuğun olduğunda anlarsın. eKecill 

mmtbtmy haddini bildirmek. 8Keci 

f)Jl2eNdi ae ecmipmedi. En acı haber bile 
söylenir, haber verilir. 

8KE-BAEA (ake-baba) 3am. Ecdat, dedeler. 
8KE)I(AH (akejan) 3am. 3Kcnp. Babacığım . 

8KEJI- (tikel-) em. Getirmek, alıp getir-
mek, ulaştırmak. 

8KEJI)liP- üikeldir-) em. Getirtmek, alıp 

getirtmek. 
8KEJIEC (akeles) CbtH. Aynı babadan olan, 

kardeş. 

8KEJIIK (akelik) cbtH. Babalık. 

8KEJIIH- (tikel in-) ern. Getirilmek, alıp ge
l inmek. 

8KEH)lEW (akefidey) Cbtli. Yaşı büyük, 
babası yaşında. 

8KET- (aket-) em. Götürmek, alıp götür
mek. 

8KE-lliElliE Uike-şeşe) 3am. Anne baba, 
ebeveyn. 

8KKI (ükki) CbtH. I. Tecrübeli. 2. Kurnaz, 
hile kar. 

8KKIJIEH- (akkilen-) em. ı. Açık gözlü 
olmak. 2. Alışmak, intibak etmek. 

8KKIC (akkis) CbtH. Sezmc yeteneği ileri 
derecede olan , hassas, ferasetli. 

8KHIIll (akpiş) 3am. Omuzda su taşımaya 
yarayan eğri sopa, omuzluk. 

8KTE- (ak te-) em. Badanalamak, badana 
yapmak. 

8KTEYllii (aktevşi) 3am. Badanacı, boya
cı. 

8KIM (ükim) 3am. ap. Vali, idareci, yö
netici. eKiM 6o!ly yönetici olmak; Ka

flG!-tbtH aKiMi vali. 
8KIMilliJI)liK-8MIPllllJI)liK, -ri (akim

şildik-amirşildik, -gi) 3am. Totaliter yö
netim. 

8KIMilliJIIK, -ri (akimşilik, -gi) 3am. İda
re, yönetim. Ka!laflbtK OKiMuıifliK valilik. 

8KIPEH: (akirefi) 3am. Büyüklenme, kibir
lenme, büyüklük taslama. 

8KJPEH:)JE- (akirefide-) em. Büyüklen
mek, kibirlenmek. 

8JUI,EHEI1IE 

8JI (al) 3am. ap. 1. Güç, kuvvet: 8;ıiH 6ap

da eH6eK em (;HaKa.?). Gücün varken 
çalış. 2. Hal, durum. 

8JI-AYKAT (al-avqat) 3anı. ap. Hal. durum. 
8JI8YJIAİİ (alavlay) 3anı . Sarkı nıelodisi. 
8JI8YJIAMJIA- (iiUilayla-) enz. Şarkı söyle-

mek. 
8JIEETTE (albette) Kbtcm. ap. Elbette. tabii 

ki, tabii. 
8Jlfl (ülgi) CbtH. Demin, biraz önce. 
8Jifi)lE (algide) yem. Deminki , az öncek i. 
8Jiri)lEfi (algidegi) CbtH. Deıninki. az ön-

ceki. 
8Jiri)lEM (ülgidey) CbtH. Deıninki gibi. az 

önceki gibi. 
8JI)lE (alde) Ulbtfl. Ya da, yoksa, herhftlde. 
8JI)lEEIP (lildebir) ec. Herhangi bir. 
8JI)lEEIPEY (üldebirev) ec. Bir kimse, her-

hangi birisi. 
8JI)lEFAMbiM (aldeğayım) ec. r:eHe. Her

hangi bir şey. 
8JI)lEKIM (aldekim) ec. Biri, herhangi biri. 
8JIJlEKAMJlA (üldeqayda) yem. 1. Her 

hangi bir yer. 2. Ona göre. ona nazaran. 
oranla, nisbeten, daha: Mypam docma

pbtHall o!ldeKaiida 6DıiMdi. Murat arka
daşlarından daha bilgilidir. 

8JI)lEKAJIAH (aldeqalay) ec. 1. Tesadüfen, 
beklenmedik anda: KOJi o!ldeKaflaii 

Kbt3Fa mycmi. Gözü tesadüfen kıza iliş
ti. 2. Belirsizlik anlamı verir; her nasıl
sa, öylesine, şöyle. 

8JIJlEKAHJlAM (aldeqanday) ec. Nasıl oldu
ğu bilinmeyen, belgisiz, belirsiz. 

8JIJlEKAlllAH (aldeqaşan) yem. Eskiden, 
çok vakit önce, epey önce, geçmiş za
manlarda. 

8JI)lEH- (alden-) (I) em. 1. Güçlenmek, 
kuvvetlenmek, toparlanmak. 2. Hali 
vakti yerinde olmak. 

8JI)lEH (alden) (II) yem. Şimdiden, şu an
dan itibaren, daha bu günden. 

8JI)lEHE (aldene) ec. Bir şey. 
8JI)lEHEH)lEM (aldenendey) cbtll. Belli ol

mayan, bilinmez, meçhul. belirsiz. 
8JI)lEHElllE (aldencşe) ec. Birkaç kez, bir 

çok, bir hayli: Oil ıuemeJ1de aiıdeNeıue 

pem 6ofldbt. O, yurt dışında birçok kez 
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bulundu. 
8JI)J}I (aldiy) Jam. 1. Ninni. 2. Bebek. 
8JI)J,I1JIE- (aldiyle-) em. Ninni söylemek. 
8JI)J,I (aldi) Cb/H. 1. Güçlü, kuvvetli. 2. 

Zengin, durumu iyi olan. 
8JI)J,IJIIK, -ri (aldilik, -gi) Jam. Güçlülük, 

kuvveti ilik. 
8JIEMKYMACCAJIAM (aleykümassalam) 

Jam. ap. Aleykümselam. 
8JIEK, -ri (alek, ,gi) Jam. ap. Uğraş, boş 

çaba, gaile: 0!1 6a!la!lapbtMeH f)fleK 
6oflÔbL. O, çocuklarıyla uğraştı. 

8JIEM (alem) 3am. ap. Evren, alem, cihan, 
dünya, kainat. 

8JIEM)J,IK (alemdik) CbtH . Dünya çapında, 
uluslar arası. 

8JIEMET (alemet) Cb/H. ap. Muhteşem, gü
zel, harika. 

8JIEM-)l(8JIEM (alem-jalem) CbLH Dağınık, 
düzensiz, darmadağın. 

8JIEM-TATihiPhiK, (tilem-tapırıq) yem. Alt 
üst, dam1adağınık. EJ!leM manbtpbLFbLH 
uıbtrapy alt üst etmek. 

8JIEMIIIlTE- (aleınişte-) em. 1. İtinasız şe
kilde boyamak. 2. Bezemek, süsleyip 
püslemek. 

8JIEllET (alepet) Jam. Zarar, ziyan, engel, 
aksili k. 

8JIET (alet) Jam. ap. Vakit, süre, zaman. 
8JIEYMET (ülevmet) Jam . ap. 1. Halk. 2. 

Toplum, memleket. 
8JIEYMETTIK (alevmettik) Cb/If. Sosyal, iç

timal, toplumsal. EJfleyMemmiK KYPbL!lbtM 
sosyal yapı; EJ!leyMemm iK eJzepic sosyal 
değişme; EJ!leyMernmiK caflcam sosyal 
politika; afleyMemmiK eôi!lemmifliK 
sosyal adalet; eJZeyMemmiK K,bLCbLM 

sosyal baskı. 
8JI)l(YA3 (aljuvaz) CbtH. 1. Çok zayıf, cılız 

2. Güçsüz, halsiz . 
8JI)l(YA3)J,AY (aljuvazdav) CbLH. Zayıfça, 

güçsüzce, nazik. 
8JI)l(YA3)J,hiK, -Fbi (aljuvazdıq, -ğı) Jam. 

Zayıflık, güçsüzlük, acizlik. 
8JillET (alpet) Jam. ap. Kılık kıyafet, genel 

görünüş, şek i 1. 
8JITIETTEC (a lpettes) cbtH. Türdeş, 

nıütecanis. 

8MEME 

8JillETTI (alpetti) CbLH. Gösterişli, yakışık

lı. 

8JITIEIIlTE- (alpeşte-) em. Üzerine titre
rnek, özenle bakmak. 

8JICI3 (alsiz) CbLH. 1. Güçsüz, kuvvetsiz. 2. 
Ağır, yavaş. 3. Aciz, zayıf. 4. Fakir, 
yoksul. 

8JICI3)J,EH- (al sizden-) em. Halsizleşmek, 

zayıflamak, kuvvetten düşmek. 
8JICI3)J,IK, -ri (alsizdik, -gi) Jam. Güç

süzlük, halsizlik, zayıflık. 
8JICIH-8JICIH (alsin-alsin) yem. Ara sıra, 

zaman zaman. 
8JICIPE- (al si re-) em. Kuvveti aza lmak, 

yorulmak, halsizleşmek. 
8JITAMAH (altanıan) yem. Sonra, daha son

ra. 
8JITEK-T8JITEK (altek-taltek) yem. Zar zor, 

güçlükle. 
8JIYET (alüvet) Jam. Güç, kuvvet. 
8JIYETCI3 (alüvetsiz) CbtH. Güçsüz, zayıf, 

cılız. 

8JIYETTI (alüvetti) Cb/H 1. Kuvvetli, güç!Li. 
2. aybtc. Zengin. 

8JlYETTIJIIK, -ri (alüvettilik, -gi) Jam Güç-
lülük, kuvvetlilik. 

8JIXAM (alham) Jam . ap. ôiHu. Fatiha. 
8Jll (ali) yem. ap. Hala, daha, henüz. 
8JliM-EEPIM (alinı-berinı) yem. 1. Biraz, 

azıcık. 2. aybtC. İstikrarsız, değişken; bir 
öyle, bir böyle. 

8JIIHIIlE (alinşe) yem. Mümkün oldu
ğunca, gücü oranında. 6ap EJfliHuıe var 
gücüyle. 

8Jllll, -6i (alip, -bi) Jam. ap. Elif. e!linmif( 
apmbtH 6ary işin sonucunu beklemek. 

8JliTIEI1 (alipbiy) Jam. ap. KeHe. Alfabe. 
8JIITITIE (alippe) Jam. ap. 1. Elifba kitabı. 

2. ayblC. Bir şeyin başlangıcı. ÔoM6btpa 
mapmyÔbLJ( a!linneci dombıra çalmanın 
temel kuralları, kitabı. 

8JliTITEC (aliptes) CbLN. Benzer, türdeş. 
8M (am) uıbtfl. up. Hem, ve. 
8MAH)J,A (amanda) yem. Her zaman, da

ıma . 

8MEE (ambe) yem. up. 1. Hep, hepten, 
büsbütün. 2. Her zaman, daima. 

8MEI1E (ambiye) Jam . ap. ôiHu. Enbiya, 
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nebiler, peygamberler. 
8MEH:rEP (amefiger) 3am. KeHe. Dul kalan 

bir kadının evlenmek zorunda olduğu 
kayınlarından her biri. 

8MEH;fEP JIIK, -ri (amefigerlik, -gi) Jam. 
KeHe. Dul kalan bir kadını ölen ko
casının kardeşi veya yakınlarından birisi 
ile evlendinne geleneği . 

8MI1.H (amiyn) Jam. ap. oiHu. Amin. 
8MI1.HH (amiyan) Jam. Para kesesi, cüz

dan. 
8MllEİ1 (ampey) cbtH. up. Sırdaş, mahrem, 

sami ml. 
8MllEİ1JIEC- (ampeyles-) em. S enli ben li, 

sıkı fıkı olmak, içli dışlı olmak. 
8MIP (amir) Jam. ap. Emir, amır, 

hükümdar. eMip 6epy emir vermek, em
retmek; eMipi ;;~eemy gücü yetmek; 
eMipiH :JKypzi3y idare etmek, dediğini 

yaptırmak; eMipiHoe 6oJZy idaresi altında 
bulunmak. 

8MIP-KY,ll,IPET (amir-qudiret) 3am. ap. 
İktidar, üstünlük, hakimiyet. 

8MIPJII (amirli) Cb/H. Sert, şiddetli, otori
ter. 

8MIPII11 (amirşi) Jam. KeHe. Hükümdar, 
emreden, amir. 

8MIPII1IJIIK, -ri (amirşilik , -gi) 3am. İda
recilik. • 

8H (an) 3am. up. Şarkı , türkü. eH 6acmay 
şarkı söylemeye başlamak ; eH utblpK,ay 
şarkı söylemek; eHze 6acy arka arkaya 
şarkı söylemek; eHze KOCblJlY şarkıya 

eşlik etmek; eHze K,ocy türkülerinde dile 
getirmek. 

8H-EI1. (an-biy) Jam. Şarkı, dans. 
8HE (ane), 8HI (ani) ec. İşte, bu, o. 
8HEKEİ1 (anekey) ec. bkz. 8HEKI1.. 
8HEKI1. (anekiy), 8HEKEti (anekey) ec. İş-

te o. 
8HE-MIHE (ane-mine) yem. 1. Şimdi, der

hal, hemen. 2. Şöyle böyle. r:me-MiHe 
aezeHLUe çabucak. 

8HEYfYHI (anevgüni) yem. Geçen gün, bir 
kaç gün önce, geçenlerde. 

8HEYfl (anevgi) Cb/H. Geçenki, bundan 
birkaç gün önceki. 

8H-KYİ1 (an-küy) Jam. Şarkı, ezgi. 

8ll-8,UEMI 

8HK,Oti (anqoy) CbtH. bkz. 8HzyMAP. 
8HzyMAP (anqumar), 8HK,Oti (anqoy) 

CbtH. Müziksever, musik!şinas, şarkı se
ver. 

8HTEK (antek) yem. Birazcık, azıcık. 
8HYPAH (anuran) 3am. Milli marş. 
8HlllEİ1IH (anşeyin) yem. 1. Öylesine, bo-

şuna. 2. Bedava. 
8Hllll (anşi) 3am. Şarkıcı, türkücü. 
8HllliJIIK, -ri (anşilik, -gi) 3am. Şarkıcılık, 

türkücülük. 
8HI (ani) ec. bkz. 8HE. 
8H;fEJIEK, -ri (afigelek, -gi) Jam. Turfanda 

kavun. 
8H;fY,ll,IK (afigüdik) Cb/H. Aptal, ahmak, a

kılsız , budala, bön. 
eıı;rı (angi) 3am. 1. Erkek eşek. 2. ayblc. 

Kaba saba, nezaketsiz kimse. 
8H;fiME (afigime) 3am. up. eoe6. 1. Hi

kaye. 2. Sohbet. 3. Mesele, söz. el-{ziMe 
emy birisi hakkında konuşmak. 

8H;fiMEK,Oti (afigimeqoy), 8H;fiMEKY
MAP (afigimequmar) Cb/H. Konuşmayı 

seven, konuşkan, çok konuşan. 
8H;fiMEKYMAP (afigimequmar) CbtH. bkz . 

8H;fiMEK,Oti (afigimeqoy) 
8H;fiMEJIE- (afigimele-) em. Anlatmak, 

beyan etmek, bir konu üzerine konuş
mak. 

8H;fiMEJIEC- (afigimeles-) em. Konuş

mak, sohbet etmek. 
eıı;rıMEIIli (angimeşi) 3am. Anlatan, hika

yeci. 
8H;fiMEIIliJI (afigimeşil) cbtH Söz ustası, 

hoş sohbet. 
8H;fiP (afıgir) (1) 3am. Gürültü, patırtı: 

e]fzip maRK oımamy iki ayağını bir pa
buca sokmak. 

8H;fiP- (afigir-) (Il) em. Ş aş ırmak, ne ya
pacağını bilmemek. el-{zipin KaJZy şaşırıp 
kalmak, apışıp kalmak. 

8H;KI-T8H;KI (afiki-tafiki) C bt H. Karınan 

çonnan, karmakarışık: Eacb/M EJHKI
m81iKi 6oJZObt. Kafam allak bullak oldu. 

en (ap) 00. Hop. en oezeHute göz açıp ka
payıncaya kadar; en cemme çarçabuk, 
hemen. 

8ll-8.llEMI (ap-ademi) cbtH. Çok iyi, 
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çok güzel. 
an-EHIP (ap-azir) yem. Hazır duran, hazır 

bulunan, hemen şimdi. 
an-acEM (ap-asem) cbtH. Çok güzel. 
aiiEH,l:U (apendi) 3am . Saf, iyi kalpli. 
anEP- (aper-) em. Alıp vermek. 
anKE (apke) 3am. Abla. 
aniTAK, (appaq) CbtH. Bembeyaz, apak. 
aneAHA (apsana) 3am. up. Efsane. K,op-

l(btm Ama ancaHacbt . Dede Korkut efsa
nesi. 

anTEP-TanTEP (apter-tapter) yem. Dar
madağınık, düzensiz, özensiz. 

ap (ar) (1) 3am. up. Yüz güzelliği, cemal. 
api JICal(cbt yüzü güzel. 

aP (ar) (Il) ec. Her, her bir. ap l(Uflbt her 
türlü, her çeşit, çeşitli; ap mapan her ta
raf; ap myplli çeşitli , her türlü. 

aPEIP (arbir) ec. Herbir. 
aPEIPEY (arbirev) 3am. Herhangi bir, her

hangi kimse, herkes, her kişi . 

aPL(AMhiM (iirdayım) yem. up. ap. Her za
man, her vakit, daima. 

aPE,UIK (aredik) yem. Arada sırada, seyrek, 
bazen. 

aPEKET (areket) 3am. ap. Hareket. apeKem 

JICacay çabalamak. 
aPEKETTEH- (areketten-) em. Hareketlen

mek , çalışmak, çabalamak, gayret et
mek. 

aPEKI,UIK (arekidik) yem . Ara sıra, arada 
sırada, bazen. 

aPEH: (aren) yem. Zorla, güçlükle. 
aPEI{-aPEH: (arefi-arefi) yem. Zo.rla, zar 

zor, güçlükle, kıt kanaat. 
aPMHE (ariyne) Moa. Tabi!, elbette, şüphe

siz. 
aPKE3 (arkez) yem . Her zaman, her daim. 
aPKEJIKI (arkelki) CbtH. Her çeşit, her türlü , 

çeşitli. 

aPKIM (arkim) ec. Herkes. 
ari<AMM (arqayda) yem. Her yerde, her 

zaman. 
aPKAfiChl (iirqaysı) ec. Her biri. 
aPKAJIAM (arqalay) , aPK,MJihl (iirqıylı) 

CbLH. Her türlü, türlü türlü, çeşitli. 
aPK,AlliAH (iirqaşan) yem. Her zaman, her 

vakit, daima. 

8CEP 

aPK,MJihl (arqiylı) cbtH. bkz. aPKAJIAM. 
aPJIE- (arle-) em. Bezemek, süslemek. 
aPJIEH- (arlen-) em. Güzelleşmek, süslen-

mek. 
aPJII (arli) CbLH. Alımlı, sevimli, şirin, hoş, 

güzel. 
aPJII-EEPJII (arli-berli) yem. bkz. aPI

EEPI. 
aPMEH (armen) yem. Biraz öte, uzak. 
aPMEHIPEK (armenirek) CbtH. Daha uzak, 

daha ötede. 
aPHE (arne) 3am. Şu bu, göze görünen şey

ler. 
aPHElliiK (iimeşik) CbtH. Aynı olmayan, 

çeşitli: Eyfi Mace!leıe apKiM apHeıuiK 

l(apauabt. Bu meseleye herkes farklı 

açıdan bakıyor. 

aPCI3 (arsiz) CbtH. Çirkin, yakışıksız. 
aPTIC (artis) 3am. if;p. Sanatçı, artist. 
aPYAK, -Fbi (iiruvaq, -ğı) 3am. ap. 1. 

Ervah. ruhlar. 2. aybLC. İğne ipliğe dön
müş kişi. 

apı (ari) (I) yem . Biraz öte, biraz uzak. 
apı (ari) (Il) ıubtfl. Hem, bununla beraber, 

bununla birlikte, üstelik. 
aPI-EEPI (ari-beri), aPJII-EEPJII (arli

berli) yem. İleri geri. 
aPI,UE (aride) yem. Önceleri, eski zaman

larda, eskide, eskiden. 
aPIJII-EEPIJII (arili-berili) yem. bkz. aPI

EEPI. 
aPın (arip) (apni) 3am. ap. Harf. 
aPillTEC (ariptes) 3am. 1. Meslektaş. 2. 

(spor oyunlarında) Karşı taraf, rakip. 
aPlPEK (arirek) yem. Biraz uzak, daha u-

zak. 
acEJI (asel) 3am. ap. Bal. 
aCEM (asem) CbtH. Güzel, zarif, görkemli. 
aCEM,UE- (asemde-) em. Süslemek, beze-

rnek . 
aCEMJ(IK, -ri (asemdik, -gi) 3am. Güzel

lik, zariflik, zarafet, incelik. 
aCEMllA3 (asempaz) CbtH. Güzelliği seven, 

heveskar, cakacı, moda düşkünü, güzel 
görünmeye hevesli . 

aCEP (aser) 3am. ap. Tesir, intiba, izlenim, 
etki. acep a!ly etkilenmek, duygulan 
mak; acep emy tesir etmek, etkilemek; 
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ecep mu2by tesir etmek. 
8CEPJIEH- (aserlen-) em. Du ygulanmak, 

etkilenmek. 
8CEPJIEHriiii (iiserlengiş) CbtH. Çabuk 

duygulanan, çabuk etkilenen, duygulu, 
hassas. 

8CEPJII (aserli) CbtH. Tesirli, etkili, duygu
lu. 

8CET (aset) Jam. ap. KeHe. Temmuz ayının 
eski adı. 

8CKEP (asker) Jam. ap. Ordu, ordu mensu
bu, asker. 

8CKEPEAChl (iiskerbası) Jam. Kumandan. 
8CKEPM (askeriy) cbtH. Asker!. ecKepu JICe

meKuti asker! danışman; ecKepu KOMUC
cap askerlik şubesi başkanı; ecKepu KO
Muccapu5lm askerlik şubesi; ecKepu I(bt3-
MemKep asker! memur; ecKepu com as
ker! mahkeme; ecKepu m ymKbLH savaş 

~siri , harp esiri. 
8CKEPJIIK (askerlik) cbtH. Askerlik. 
8CIIET (aspet) Jam. iltifat, nezaket. 
8CTE (aste) yem. up. Asla, hiç, hiçbir za

man. 
8CTE-8CTE (aste-aste) yem. Yavaş yavaş, 

aheste aheste. 
8CIPE (asi re) cbtH. Aşırı, haddinden fazla. 
8CIPEJIE- (asirele-) em. Mü balağa etmek, 

abartmak. 
8CIPECE (asirese) yem. Özellikle, hustisi

yetle, bilhassa. 
8TEK (atek) Jam. up. Cinsel gücü olmayan 

erkek, iktidarsız. 
8TEIII* (ateş) Jam. Horoz. 
8TKEHIIIEK, -ri (iitkenşek, -gi) Jam. Salın

cak. 
8TTEfEH-Afı (attegen-ay) oa. bkz. 8TTEIJ:. 
eTTEI{ (atten), 8TTErEH-Afı (attegen-ay) 

oa. Keşke. 
8TIP (atir) Jam. ap. Kolonya, güzel koku. 
ey (av) oa. Bir sesieniş karşısında "bura

dayım" anlamında kullanılır. 

8YE (ave) Jam. ap. Hava. eye JICOJZbt hava 
yolu. 

8YE.IKAİİ (avejay) Jam. Hava alanı. 
8YE3 (avez) Jam. up. Ahenk, beste, ezgi, 

melodi, ritm. 
8YEJiri (avelgi) yem. Evvelki, ilk, önceki. 

8YPEJIE 

8YEJiri,UEti (avelgidey) CbtH. Eskisi gibi, 
önceki gibi. 

8YEJI.UE (avelde) yem. İlk başta, evvela. 
8YEJIE- (avele-) em. Havalanmak, uçup 

gitmek. 
8YEJII (aveli) utbLJZ. ap. Evvela, önce, ilk 

önce, ilk olarak. 
8YEJIIH.UE (avelinde) yem. İlk başta. 
8YEH (aven) Jam. Ezgi, şarkı bestesi, 

nağme, melodi. 
8YEH.UI (avendi) cbtH. Ezgili, müzikli, a

henkli, besteli. 
8YEC (aves) CbtH. ap. Heves, eğilim, arzu, 

şevk, temayül. 
8YECK,Oti (avesqoy), 8YECTEHriiii (a

vestengiş) Cb/H. Hevesli, meraklı. 
8YECK,OHJihiK, -Fbi (iivesqoylıq, -ğı) Jam. 

Heveslilik, meraklılık 
8YECTEH- (avesten-) em. Heves etmek, 

heveslenmek, meraklanmak. 
8YECTEHriiii (iivestengiş) CbtH. bkz. 8-

YECK,Oti. 
8YJIEKI (avleki) cbtH. bkz. 8YMECEP. 
8YJIET (avlet) Jam. ap. Hanedan, sülflle, 

boy, aşiret, oymak. 
8YJIETTI (avletti) cbtH. Akrabası çok, süta

lesi geniş, geniş aileli. 
8YJIME (avliye) Jam. ap. Evliya. 
8YJIME-8HEME (avliye-anbiye) Jam. ap. 

Evli ya enbiya. 
8YJIMEJIIK, -ri (avliyelik, -gi) Jam. Evli

yalık. 

8YJIIKIIE (avlikpe) CbtH. Boş, avare. 
8YMECEP (avmeser), 8YJIEKI (avleki) 

CbtH. Küstah, dangalak, serseri. 
8YMECEPJIEY (avmeserlev) cbtH. Tasasız, 

hiçbir şeyi kendine dert edinmeyen, vur
dumduymaz. 

8YMMH (avmin) oa. ap. Amin. 
8YII (avp) oa. Hop. 
8YIIIPIM (avpirim) yem. Zar zor, güçlükle. 
8YIIIPIM.UEII (avpirimdep) yem. Zorla, 

güç sartlar altında. 
8YPE (avre), 8YPE-CAPCAI{ (avre-sarsafi) 

Jam. up. Zahmet, boş çaba. eype 6oJZy 
zahmet etmek. 

8YPEJIE- (avrele-) em. U ğraştırmak, meş
gul etmek. 
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8YPEJIEH 

8YPEJIEH- (avrelen-) em. Zahmet çekmek, 
boşuna uğraşmak, boşuna çabalamak. 

8YPE-CAPCAH; (avre-sarsan) Jam. bkz. eY
PE. 

8YCEJIE (avsele) Jam. up. 1. Kuvvet. 2. 
Durum. 3. Hal, ahval. 

8II1EMIH (aşeyin) yem. Boşuna, öylesine. 
8II1EMIH,UE (aşeyinde) yem. Genelde, ge

nel olarak. 
8II1EKEM (aşekey) Jam. Nakış, mine, süs. 
8II1EKEMJIE- (aşekeyle-) em. Süslemek, 

bezemek, nakışlamak, işlernek 
8II1EKEMJII (aşekeyli) CbLH. Nakışlı, bezek

li , süslü, işlemeli . 
8II1EKEMCI3 (aşekeysiz) cbtH. Nakışsız, 

süssüz, bezeksiz, işlemesiz, dekorsuz. 
8II1KEPE ( aşkere) cbtH. up. Aşikar, açık, a

len!. 
8II1KEPEJIE- ( aşkerel e-) em. Aşikar 

etmek, belli etmek, ifşa etmek. 
8IllKEPEJIEYIIll (aşkerelevşi) Jam. ifşa e

dici. 



E, 6 (B, b) 

E 

E (b) Kazak alfabesinin üçüncü harfi. 
EA (ba), EE (be) ıubuı. Sözün, cümlenin so

nuna getirilen soru edatı. Kbt3 6a, y11 
Ma? Kız mı, erkek mi ? 

EAE (bab) 3am. up. Bölüm, ünite. 
EAEA* (baba) 3am. 1. Ata, dede, eski atalar. 

2. Büyüklere saygı ifadesi için kullanı
lır. 

EAEAJIA- (babala-) em. Ecdadından medet 
ummak, ecdadına sığınmak. 

EAEAJihiK,*, -Fbi (babalıq, -ğı) 3am. Babaya 
has davranış. 

EAEhiHM (babında) yem. Olgunluk çağın
da, kıvamında. 

EAfA)K (bagaj) 3am. rjJp. Bagaj. 
EAFA (bağa) 3am. up. 1. Paha, fiyat, değer. 

2. Not. 3. aybtC. Saygı, hürmet. 6ara 
;;~<:emnec paha biçilmez, çok değerli. 

EAFAJIA- (bağala-) em. 1. Fiyat biçmek, 
değer vennek, değerlendirmek, not ver
mek. 2. aybtc. Saygı göstermek, hürmet 
etmek. 

EAFAJIAC (bağalas) CbtH. Aynı değerde, ay
nı fiyatta olan. 

EAFAJihl (bağalı) cbtH. Pahalı, değerli, kıy
metli. 

EAFAJihiJihiK, -Fbi (bağalılıq, -ğı) 3am. De
ğerlilik. 

EAFAM,UA- (bağamda-) em. 1. Tahmin 
etmek. 2. Akıl süzgecinden geçirmek. 

EAFAHA (bağana), EAHA (bana) (1) yem. 
Demin, biraz önce, az önce. 

EAFAHA (bağana) (Il) 3am. Direk, sütun. 
EAFAHAFbi,lJ,AM (bağanağıday) Cb/H. De

minki gibi, az önceki gibi . 
EAFAChl3 (bağasız) CbtH. 1. Pahasız, değer

siz, kıymetsiz. 2. aybtc. Paha biçilmez, 
çok ~ğerli. 

EAFEAH (bağban) 3am. up. Bahçıvan, bağ
ban. 

EAFEAH)l,hiK, - Fbi (bağbandıq, -ğı) 3am. 
Bahçıvanlık 

EAF)l,AP (bağdar) 3am. Yön, gidişat, cihet, 

EAFhiH,I(hiP 

istikamet. 
EAF)l,APJIA- (bağdarla-) em. 1. Yönü belir

lemek. 2. aybıc. Tahmin etmek. 
EAF)l,APJIAFhllll (bağdarlağış) CbiH. Yönü

nü, hedefini çabuk belirleyen. 
EAF)l,APJIAMA (bağdarlama) 3am. Program. 
EAF)l,APJIAMAJIA- (bağdarlamala-) em. 

Programlamak, planlamak. 
EAF)l,APJIAMAillhl (bağdarlamaşı) 3am. 

Plfmlayıcı, programlayıcı. 

EAF)l,APJIAYillhl (bağdarlavşı), EAF)l,AP

Illbl (bağdarşı) 3am. bkz. EAF)l,APillhl. 

EAF)l,APJihl (bağdarlı) CbtH. Yönü, istika
meti belli olan. 

EAF)l,APHAMA (bağdamama) 3am. K3. up. 
Trafik işareti. 

EAF)l,APillAM (bağdarşam) 3am. Trafik 
lambası. 

EAF)l,APillhl (bağdarşı) Jam. 1. Yol göste
rici. 2. aybtc. Danışman. 

EAF/KH- (bağjıy-) em. Gözünü alamamak, 
bakakalmak 

EAF3AMA (bağzama) Jam . Çamaşır yıkan
dıktan sonra geriye kalan sabunlu pis 
su. 

EAF3hl (bağzı) yem. 1. Eski, kadim, ezell. 
2. Bazı, kimi. 

EAFJIAH (bağlan) 3am. Semiz kuzu. 
EAFYJihl (bağuvlı) Cb/H. Bakımlı, besili . 
EAFYChl3 (bağuvsız), EAFhiMChl3 (ba-

ğımsız) Cb/H. Bakımsız, harap, sahipsiz, 
bakıcı s ız. 

EAFYillhl (bağuvşı) 3am. Hayvan yetiştiri
cisi. 

EAFhiM (bağım) 3am. (hayvan) Besleme, 
bakım. 

EAFhiM-KYfiM (bağım-kütim) 3am. 
Besleme, bakım. 

EAFhiMChl3* (bağımsız) CbtH. bkz. EAFY
Chl3. 

EAFhiH- (bağın-) em. 1. Kabul etmek. 2. 
Baş eğmek, bağlı kalmak, tabi olmak. 

EAFhiH)l,hiP- (bağındır-) em. Tabi kılmak, 
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EAFhiHYillhl 

kendine bağlamak, himayesi altına al
mak. 

EAFhiHYlllhi (bağınuvşı) 3am. Kabul eden, 
boyun eğen kimse, ram. 

EAFhiHhiH:K,bi (bağınıfiqı) CbtH . 1. Bağlı, 

tabi, emir altında bulunan, mülhak, 
merbut. 2. zpaMM. Kelime gruplannda 
tamlayan öge, birleşik cümlelerde ise 
yardımcı cümle. 

EAFhiHhilllThi (bağınıştı) CbtH. Bağımlı, 

muhtaç. 
EAFhiil-K,AK,- (bağıp-qaq-) (K,aFa)l.bi, 

K,aFbın) em. Beslemek, yetiştirmek, bü
yütmek, terbiye etmek, eğitmek. 

EAFhiT (bağıt) 3am. Yön, istikamet, cihet, 
gidişat. 

EAFhiTChi3 (bağıtsız) CbtH. Plansız, prog
ramsız. 

EAFhiTTA- (bağıtta-) em. Yönlendirmek, 
yön göstermek. 

EAFhiTTAC (bağıttas) cbm. Planı, programı 

bir olan . 
EAFhilll (bağış) 3am. Bağış, hibe. 6arbtUl e

my bağışlamak. 

EAFhilllTA- (bağışta-) em. Bağışlamak, hi
be etmek. 

EA,Il,AHA* (badana) (1) 3am . KeHe. Savaşçı

ların giydiği çelik zırh. 
EMAHA* (badana) (Il) 3am. 6om. Soğan . 

EA,l:ı;hiPAJ1- ( badıray-) em. Gözleri fal taşı 
gibi açılmak. 

EA)K (baj) 3am. up. 3KOH. Baç, gümrük ver
gisi. 

EA)KA (baja) 3am. Bacanak. 
ı;A)KAJ1JIA- (bajayla-) em . Anlatmak, kav

ratmak. 
EA)KAJlAI(,TA- (bajalaqta-) em. Kendisini 

veya başkasını korumak için yaygara 
koparmak, bağırıp çağırmak. 

EA)KfEP (bajger) 3am. Gümrük memuru. 
EA)KhiJI (bajıl) 3am. Çığlık. 

EA)KhiJI,UA- (bajılda-) em. Çığlık atmak. 
EA)KhiJI,UAYhiK, (bajıldavıq) CbtH. 1. Şama-

tacı, şiıTet, yaygaracı. 2 . aybtc. Gıcırtılı. 

EA)KhiPAI1- (bajıray-) em. ı. Gözleri fal ta
şı gibi açılmak. 2. Kaba, iri göıiinmek. 

EA3* (baz) 3am. Hayvanlar için yapılmış 
büyük ahır. 

EAHFhl3 

EA3A (baza) 3am. rjJp. 1. Depo . 2 . Baz, üs, 
merkez. 3. aybtc. Esas, merkez. 

EA3AP (hazar) 3am. up. 1. Pazar, çarşı. 2. 
aybtc. Şamata, gürültü. 

EA3APJIA- (bazarla-) em. 1. Alı ş veriş 

yapmak. 2. Pazarlamak, satmak . 
EA3APJihl (bazarlı) cbtli. 1. Pazarı olan. 2. 

aybtC. Değerli, kıymetli. 3. aybtc. Eğ

lenceli. 
EA3APJihiK,*, -Fbi (bazarlıq, -ğı) 3am. 

Pazardan gelen kimsenin getinniş 

olduğu hediye. 
EA3APHAI1 (bazarnay) 3am. Pazar yöne

ticisi, çarşı ağası. 
EA3APlllhl (bazarşı) 3am. Pazara giden, pa

zarcı. 

EA3,UAH- (bazdan-) em. Kokmak, ko kuş
mak, bozulmak. 

EA311C (bazis) 3am. zp. 3KOH. Temel, esas, 
baz, üs . 

EA3hiHA (bazına) 3am. Kırgınlık, sitem, 
öfke. 

EA3hiHAJIA- (bazınala-) em. Sitem etmek, 
serzenişte bulunmak. 

EAI1* (bay) (1) CbtH. 1. Varlıklı, zengin: 
EfliMi3 MGJlFa 6aii. Ülkemiz hayvan 
bakımından zengin . 2. Çok fazla , sa
yısız. 3. Yeterli , bol. 4. Hatip, söz ustası. 
miflze 6aii) ce32e 6aii söz ustası , hatip. 

EAI1* (bay) (Il) 3am. Koca, eş, zevç. 6aiibt 

8fl2eH K,ambtH kocası ölmüş kadın . 

EAHEAHJIA- (bay bay la-) em. Feryat etmek, 
ortalığı velveleye vermek. 

EAHEAHlllhiJI (baybayşıl) CbtH. Hiç yoktan 
yaygara koparan. 

EAHEAJIAM (baybalam) 3am. Te laşlanma, 
telaş. 

EAHEAJIAM,UA- (baybalamda-) em . Kız

mak, teHlşlanmak, paniğe kapılmak , or
talığı velveleye vermek. 

EAHFA3hi (bayğazı) 3am. Yeni alınan 
· önemli bir eşya için verilen hedi ye. 

EAHFYC* (bayğus) CbtH. Zavallı , biçare, 
çaresiz, garip. 

EAHFYCThiK,, -Fbi (bayğustıq , - ğı) 3am. 

Zavallılık, çaresizlik, gariplik. 
EAHFhi3 (bayğız) 3am. up. 30ofl. Baykuş, 

kukumav. 
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EAM)J;APKA 

EAİİMPKA (baydarka) 3am. ap. cnopm. Su 
sporlarında kullanılan ince uzun kayık, 
kan o. 

EAİİ-KELJ:EM (bay-kedey) 3am. Zengin fakir. 
EAİİK,A- (bayqa-) em. Gözlemek, fark

etmek, dikkat etmek, kontrol etmek, 
bakmak. 

EAİİK,AFbiiii (bayqağış) CbtH. ihtiyatlı, 
sakıngan, ihtiyatk1r, dikkatli. 

EAİİK,AJI- (bayqal-) em. Bilinmek, ortaya 
çıkmak, fark edilmek. 

EAİİK,ACTA- (bayqasta-) em. ihtiyatlı ol
mak, dikkatli davranmak. 

EAİİK,AY (bayqav) 3am. Müsabaka, yarış: 
eH 6auK,aybt şarkı yarışması. 

EAİİK,AYJibl (bayqavlı) Cb/H. ihtiyatlı, dik
katli, sakıngan. 

EAİİK,AYCb13LJ:A (bayqavsızda) yem. Ansı
zın, aniden, tesadüfen, beklenmedik bir 
anda. 

EAİİK,AYIIIbl (bayqavşı) 3am. Göz kulak 
olan, gözetleyici, denetici. 

EAİİJIA- (bayla-) em. 1. Bir şeyi iple 
bağlamak. 2. Yarayı sarmak. 3. Düğüm
lemek. 4. Suyun önünü kesmek. 5. 
Hayvanı beslemek, semirtmek. 

EAİİJIAM (baylam) (1) 3am. Düğüm, 
boğum. 2. Deste, bağlam, hevenk. 

EAİİJIAM (baylam) (Il) 3am. Çözüm, karar. 
6au;ıaM JICacay karara bağlamak. 

EAİİJIAMA (baylama) 3am. Başörtü, eşarp, 
yemen. 

EAİİJIAMLJ:bl (baylamdı) CbtH. 1. Esas, 
çözücü. 2. Sözleşilen, vadeli. 

EAİİJIAH- (bay lan-) em. Bağlanmak, dü
ğümlenmek. 

EAİİJIAHbiC (baylanıs) (1) 3am. 1. İlgi, 
ilişki, münasebet. 2. Ulaşım, ulaşım 

işleri, irtibat, iletişim. 6auJLaHbtc MU
Hucmpi ulaştırma bakanı. 

EAİİJIAHbiC- (bay lanı s-) (Il) em. 1. ilişki 
kurmak, münasebeti olmak. 2. aybtc. 
Sataşmak, musaHat olmak. 

EAİİJIAHbiCTbl (baylanıstı) cbtH. İlgili, ala
kah, ilişkili. 

EAİİJIAHbiCTbiJibiK, -Fbi (baylanıstılıq, -
ğı) 3am. İlgililik, alakah olma. 

EAİİJIAHbiCTbiP- (baylanıstır-) em. Rab ı ta 

EAMhiM)J;A 

kurmak, irtibatlandınnak, irtibatta bu
lunmak. 

EAİİJIAll-MATA- (baylap-mata-) em ı. 
Bağlamak. 2. aybtc. Nişanlamak. 

EAİİJIAYJibl (baylavlı) cbtH. Bağlı. 6auJLay
flbt um bağlı köpek. 

EAİİJibiK,, -Fbi (baylıq, -ğı) 3am. ı. Zengin
lik, servet, varlık. 2. Hazine. 

EAİİ-MAHAll (bay-manap) 3am. Soylu, 
aris-tokrat, sultan ailesine mensup. 

EAİİIIAK, -Fbi (baypaq, -ğı) 3am. ı. Yün 
çorap. 2. Mesh. 

EAİİIIAH: (baypafi) CbtH. Yumuşak huylu, 
kibar, halim selim. 

EAİİIIAH)I,A- (baypafida-) em. 1. Sallana 
sallana yürümek. 2. aybtc. Dalkavukluk 
etmek. 

EAİİPAK, -Fbi (bayraq, -ğı) 3am. JWHe. Bay
rak. 

EAİİCAJILI:AH- (baysaldan-) em. 1. Sakin
leşmek, yatışmak, rahatlamak. 2. Ağır 

başlı olmak. 
EAİİCAJILJ:bl (baysaldı) Cb/H. Ağırbaşlı, sa

kin. 
EAİİCAJILJ:biJibiK, (baysaldıhq) 3am. Sabır

lılık, ağırbaşlılık, ciddilik, sakinlik. 
EAİİCbiH- (baysın-) em. Zenginliğiyle ö

vünmek. 
EAİİCbiPA- (baysıra-) em. (kız) Evlenmek 

istemek. 
EAİİTAK, (baytaq) CbtH. Sonsuz, başı sonu 

olmayan, uçsuz bucaksız, engin. 
EAİİTAJI (baytal) 3am. 2-4 yaş arası, henüz 

yavrulamamış at. 
EAİİIIIbiKEIII (bayşıkeş) CbtH. 3Kcnp. Orta 

halli. 
EAİİbl- (bayı-) em. ı. Zenginleşmek, malı 

mülkü çoğalmak. 2. (içerik) Zenginleş
mek, derinleşmek. 

EAİİbi3LJ:A- (bayızda-) em. Durulmak, sa
kinleşmek. 

EAİİbi3,[(All (bayızdap) yem. Acele etme
den, dikkatlice, ihtiyatla. 

EAİİbiM* (bayım) 3am. Hayat tecrübesi. 
6aubtMbtHa 6apMay meseleyi kavraya
mamak. 

EAİİbiMLI:A- (bayımda-) em. Düşünmek, 
kavramak, mantıklı düşünmek. 
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EAHhiMChl3 

EAHbiMCbl3 (bayımsız) Cb/H. Kararsız, fik
ri olmayan. 

EAMblfl (bayıp) Jam. Bir şeyin mahiyeti, ö
nemi, anlamı. 6aiibL6bma 6apy meseleyi 
kavramak. 

EAHblllCbl3 (bayıpsız) Cb/H. İstikrarsız, ka
rarsız. 

EAHblllChl3)lbiK, -Fbi (bayıpsızdıg , -ğı) 
Jam. istikrarsızlık , kararsızlık . 

EAMhlfiTA- (bayıpta-) em. Detaylı olarak 
anlamaya çalışmak. 

EAMblfiTbi (bayıptı) Cb/H. Sabırlı, ağırbaşlı. 
EAMbiPFbl (bayırğı) CbtH. 1. Çok önceki, 

eski, evvel, kadim. 2. Mahalll, yerli, ye
rel. 

EAMbiPK,A- (bayırga-) em. Sakinleşmek, 
rahatlamak. 

EAMbiPKAJIA- (bayırgala-) em. 1. 
Dinlenmek, durmak. 2. aybtc. İyiyle kö
tüyü ayırt etmek. 

EAMbiT- (bayıt-) em. Zengin etmek, zen-
ginleştirmek. 

EAK* (bak) Jam. if;p. Yari! , teneke, hazne. 
EAKAJIEMllll (bakaleyşi) Jam. ap. Bakkal. 
EAKAJIEH (bakaleya) Jam. ap. Bakkaliye. 
EAKEH (baken) 3am. eO!l. Deniz feneri. 
EAKEHEAP.II,bl (bakenbardı) Jam. HeM. 

Favori. 
EAKJIA)I(AH (baklajan) Jam. up. 6om. Pat

lıcan. 

EAKTEPHOJIOf (bakteriyolog) Jam. ep. 

Bakteriyolog, bakteriyoloji uzmanı. 
EAKTEPHOJIOfHH (bakteriyologiya) Jam. 

ep. Bakteriyoloji . 
EAKTEPHH (bakteriya) 3am. ep. Bakteri. 
EAK,*, -Fbi (bag, -ğı) (1) Jam. up. 1. Bağ, 

bahçe. 2. Baht, şans, talih . 6al(bLmbL 

aıubtfly mutlu olmak; 6al(btmbL 6aiiJiaHy 

mutsuz olmak; 6al(bLmbL JICaHy işi yaver 
gitmek; 6aKbtmbLHa opau bahtına göre; 
6al(btm KOHY kısmetli olmak, mutlu 
olmak. 

EAK,- (bag-) (6aFaAbi, 6aFbın) (Il) em. 1. 
(hayvan) Bakmak, beslemek, gütmek. 2. 
Yetiştirmek, büyütmek: B:>~ceci 6al(mbt. 

Ninesi büyüttü . 3. Hasta birine ya da 
çocuğa bakmak: Aypy ıueıueciH 6al(mbL. 

Hasta annesine baktı. 4. Farketmek, gör-

EAK,-JI:8PE)I(E 

rnek: Eal(caM, Cbtpmma tHtcı Ke,?e Jfca

mbtp eKeH. Dışarıdan küçük kardeşinin 
geldiğini farkettim . 

EAK,A (baga) Jam. Kurbağa. 

EAK,A)KAIIbiPAK, (bagajapırag) Janı. 6om . 

Sinir otu. 
EA..K;\fi (bagay) Jam. aHam. Ayak parmak 

kemiği. 6al(aii ecen küçük men faatlerin 
peşinde olan. 

EA..K;\HK,YPT (bagaygurt) Jam. eenı. Ko
yunların tımakları arasında oluşan bula
şıcı bir hastalık. 

EAK,AMJibl (bagaylı) CbtH. Ayak parmakları 
büyük olan. 

EA..K;\filllAK, -Fbi (bagayşag, -ğı) Jam. A
yak pam1akları. 

EAK,AJI (bagal) Jam. ap. KeHe. Bakkal. 
EAK,AJilllAK, -Fbi (bagalşag, -ğı) Jam . Sal

yangoz kabuğu. 
EAK,AJilllAK,TA- (bagalşagta-) em . En ince 

ayrıntısına kadar analiz etmek, incele
mek, kılı kırk yarmak. 

EAK,AJilllhl (bagalşı) 3am. ap. KeHe. Bak
kal. 

EAK,AH* (bagan) Jam. Ucu çatal olan uzun 
sopa, direk. enep 6al(aH serseri. 

EAK,AH.II,A- (bag anda-) em. Sopalamak, da
yak atmak, dövmek. 

EAK,AH)lAM (baganday) CbtH. Koskoca, kos
kocaman, iri yarı. 6al(aHaau 6acbuteH 

yaşına başına bakmadan. 
BAK,AHIIIA (baganşa) 3am. Küçük sopa . 
EAK,AP-IIIAK,AP (bagar-şagar) Jam. Gürültü 

patırtı, yaygara, şamata. 
EAK,AC (bagas) CbtH. 1. Rakip , hasım . 2. 

Tartışma, çekişme. 

EAK,ACTA- (bag as ta-) em. Çekerne rnek, 
kıskanmak. 

EAK,ACTAY (bagastav) Cb/H. 'Cfku dar, dar 
görüşlü, vizyon sahibi olmayan. 

EAK,ACTbiK, -Fbi (bagastıg , - ğı ) Janı. Ha
sım olma, kin gütme. 

EAK,AClllbl (bagasşı) 3am. Ha- t. ·ıskanç. 

EAK,AillbiK, -Fbi (bagaş ı q. - ğı ) Jam. Joo.ı . 

Haşere, böcek. 
EAK,-EEPEKE (bag-bereke ) Ja m . Uğur, 

şans, talih, baht. 
EAK,-.II,8PE)I(E (bag-dareje) Janı. C n\·an, 
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derece, rütbe. 
BAK,-,U8YJIET (baq-davlet) Jam. Zenginlik, 

rızık, varlık. 

BAK,M (baqiy) CblH. ap. 1. Baki, ebedi, son
suz, sürekli. 2. aybtc. Yalan, fani dün
ya. 

BAK,KYH,UEC (baqkündes) CbLH. Rakip, ha
sım. 

BAK,K.bllll (baqqış) CbLH. 1. İyi bakan, İlıti
marn gösteren. 2. aybLC. İyi denetleme 
yapan. 

BAK,Cbl (baqsı) Jam. KeHe. Baksı, kam, o
zan, şaman. 

BAK,Cbi-BAJifEP (baqsı-balger), BAK,Cbl

T8YII1 (baqsı-tavip) Jam. Cinci, üfü
rükçü. 

BAK,Cbl3 (baqsız) CbLH. Şanssız, talihsiz. 
BAK,Cbi-T8YII1 (baqsı-tavip) Jam. bkz. 

BAK,Cbi-BAJifEP. 
BAK,-TAJIAJ1: (baq-talay), BAK,-TAJIAH (baq

talan) Jam. Şeref, şöhret, ün, şan. 
BAK,-TAJIAH (baq-talan) Jam. bkz. BAK,

TAJIAJ1:. 
BAK,TAJIAC (baqtalas) CbLH. Rakip, hasım 
BAK,TAJIACTbiK, -Fbi (baqtalastıq, -ğı) Jam. 

Rekabet, çekememezlik, kıskançlık, ha
setlik. 

BAK,TAillbi (baqtaşı) Jam. Çoban, hayvan 
bakıcısı, sığırtmaç. 

BAK,TAillbiJibiK, -Fbi (baqtaşılıq, -ğı) Jam. 
Hayvan bakıcılığı. 

BAK,TIUIP (baqtiyar) CbLH. up. Bahtiyar, 
mutlu, mesut, kutlu. 

BAK,TbiP- (bag tır-) em. Baktırmak, güttür
mek. 6em 6aK,mbLpMay söz dinlememek. 

BAK,YAT (baquvat) Cb/H. up. ap. Kuvvetli, 
güçlü, sağlıklı olan. 

BAK,YATTbi (baquvattı) Cb/H. Huzurlu, hali 
vakti yerinde. 

BAKYJUI.AC- (baquldas-) em. Helalleşmek, 

vedalaşmak. 

BAK,IIIA (baqşa) Jam. up. Bostan, bahçe. 
BAK,IIIA-BAY (baqşa-bav) Jam. up. Bağ 

bahçe. 
BAK,IIIAillbi (baqşaşı) Jam. Bahçıvan. 
BAK,Illll- (baqşiy-), BAK,IllbiPAM- (baq

şıray-) em. 1. Gözlerini ayınnadan bak
mak. 2. (güneş) Göz kamaştınnak. 

EAK,hiT 

BAK,IllbiJI (baqşıl) CblH. Makam, mevki 
düşkünü. 

BAK,IllbiPAM- (baqşıray-) em. bkz. BAK,
IIIM-. 

BAK,biJI (baqıl) (1) Jam. Kurbağanın çıkar
dığı ses, vırak. 

BAK,biJI (baqıl) (Il) Cb/H. ap. Cimri , pinti , 
hasis, nekes. 

BAK,biJIA- (bag ıla-) em. 1. İzlemek, dikkat 
etmek. 2. Kontrol etmek, takip etmek. 

BAK,biJIAFbiiii (baqılağış) Cbll-l . Gözlem 
gücü yüksek; gözü keskin. 

BAK,biJIAY (baqılav) Jam. ı. İlmi metot, 
yöntem. 2. Denetleme, kontrol. 3. Biri
sinin gözetiminde bulunma. 6al(wıay 

JICfMbLCbl ödev, seminer ödevi; 6aK,buıay 
nyl-lKmi kontrol noktası, nöbetçi yeri; 
6aK,buıayra aflbLHY göz altına alınmak, 

takibe alınmak. 
BAK,biJIAYCbi3 (baqılavsız) CbLH . Denetim

siz, kontrolsüz. 
BAK,biJIAYillbi (baqılavşı) Jam. Gözetici, 

denetmen, denetçi, gözlemci. 
BAK,biJI,UbiK, -Fbi (baqıldıq, -ğı) Jam. l. 

Helallik. 2. Cimrilik. 
BAK,biP (baqır) (1) Jam ı. Bakır. 2. Metal 

para. 3. Bakırdan yapılmış bakraç. 
BAK,biP (baqır) (Il) Jam. Saplı bakır tava: 

Euaauabt 6aK,btpaa J<Ybtpabt. Buğdayı ta
vada kavurdu. 

BAK,biP- (bag ır-) (III) em. 1. Bağ ırmak. 2. 
Kızmak, azarlamak: EHeM 6aK,btpbtn e
ciMai ıubırapabt. Kaynanam beni azarla
yıp moralimi bozdu. 3. Feryat ederek 
ağlamak: EaJZa 6aK,btpbtn yiiiHe K,apaii 
J~Cyzipai. Çocuk ağlayarak evine doğru 
koştu. 

BAK,biPAYbiK, (baqıravıq) Cblft. Şamatacı, 

yaygaracı, şirret. 

BAK,biPAill (baqıraş) Jam. Bakraç. 
BAK,biPA-IIIAK,biPA (baqıra-şaqıra) yem. 

Bağıra çağıra, yüksek sesle. 
BAK,biPT- (baqırt-) em. Bağırtmak. 
BAK,biPbiii-IIIAK,biP- (baqırıp-şaqır-) em. 

Bağırıp çağırmak, haykınnak. 
BAK,biT (baqıt) Jam. up. Baht, talih, şans. 

6aK,btm K,fCbl K,OHY talih kuşu konmak; 
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6af(btm I(yıuarbJHaa mutluluk içinde; 
6af(blm milıey mutluluk dilemek; 6a

Kbtmbt JICaHy yıldızı parlamak, şansı ya
ver gitmek; 6aKblmbiH CbtHay talihini, 
şansını denemek. 

EAK,biTChl3 (baqıtsız) Cb/H. Talihsiz, ınut
suz, şanssız, kadersiz. 

EAK,biTChi3,I(hiK, -Fbi (baqıtsızdıq, -ğı) 

3am. Talihsizlik, şanssızlık, bahtsızlık. 
EAK,biTThl (baqıttı) CbLH. Mutlu, talihli, 

şanslı , bahtlı: 6af(blmmbt 6ofly mutlu ol
mak. 

EAJI (bal) (1) 3am. 1. Bal. 2. aybtc. Tatlı, 

lezzetli. Eafla mifli-6a!l (Maf(afl). 

Çocuğun dili bal gibidir (atasözü). 6afl 

6apMaK hünerli, usta; 6afl 6e6eK sevimli 
bebek; 6afl 6yflaf( billur pınar, bulak; 
6aJI aeypeH mutlu hayat, gençJik çağı; 

6afl ıueKep çok tatlı , lezzetli, bal şeker. 
EAJI* (bal) (Il) 3am. um. Balo. 
EAJI* (bal) (III) 3am. ap. Falcılık. 6afl aıuy 

fal açmak. 
EAJIA (bala) (I) 3am. 1. Çocuk, bebek. 2. 

Evlat, nesil. 3. ayb/C. Tecrübesiz, acemi. 
aaaM 6aJlaCbl insanoğlu; 6Ma 6ypKim 

yavru karta!; 6aJia 6aryıubt dadı, çocuk 
bakıcısı; 6aJZa Kepy çocuğu olmak; 6aJZa 

Kemepy gebe (hamile) kalmak; 6aJia 

ma6y çocuk doğunnak; 6afla macmay 

çocuk düşürmek, 6efl 6aflaCbl kendi ço
cuğu, öz evladı. 

EAJIA- (bala-) (Il) em. Bir tutmak, eşit gör
mek. 

EAJIAEAK)JIA (balabaqşa) 3am. Kreş. 

EAJIAFAH (balağan) 3am. Baraka, derme 
çatma konut, gecekondu. 

EAJIAFAT (balağat) 3am. ap. Küfür, hakaret 
EAJIAFATTA- (balağatta-) em. Küfür etmek, 

hakaret etmek, sövmek. 
EAJIAFATIIIhiJI (balağatşıl) Cb/H. Küfürbaz, 

ağzı bozuk. 
EAJIA,II,A.ti (baladay) CbLH. Çocuk gibi. 
EAJIA)KAH (balajan) Cb/H. Çocuğu seven, 

çocuğa düşkün (kimse). 
EAJIA)KAH,I(hl (balajandı) Cb/H. Çocuk düş

künü. 
EAJIA)KAH,I(biJihiK, -Fbi (balajandılıq, -ğı) 

3am. Çocuk düşkünlüğü. 

:6 .. \.TEAJI 

EAJIAK, -Fbi (balaq, -ğı) 3am. Pantalon pa
çası. 

EAJIAKAİİ (balaqay) 3am. Çocuğum. \·a\·
rum. 

EAJIAK,TA- (balaqta-) em. Dağ veya ın 

çevresini dolaşarak gitmek. 
EAJIAJIA- (bala la-) em. Y avrulamak. ~oğal 

mak, üremek. 
EA.JIA.JIAi1:KA (balalayka) 3am. op. B .. d l y

ka, Rus müzik aleti. 
EAJIAJihiK, -Fbi (balalıq, -ğı) 3anı. ço~uk 

luk. 
EAJIAJihi-IIIAFAJihl (balalı-şağalı ı . 6A.1.A

IIIAFAJihl (bala-şağalı) Cb/H. Çol · o
cuğu olan. 

EAJIAMA (balama) 3am. Altemati -. şı ' . -e
çenek. 

EAJIAMAJIA- (balamala-) em. E şit ~örmek. 

bir tutmak. 
EAJIAHC (balans) 3am. rjJp. Denge . enldik. 

bilanço, balans. 
EAJIAH; (balafi) Cb/H. 1. Genç, yeti ş ·in olma

yan. 2. aybtc. Erginlik çağına . bu l · ~a er
memiş. 

EAJIAilAH (balapan) 3am. Civciv. k ş ya\·
rusu, palaz. 

EAJIAllAH,UAfı (balapanday) Cb/H. Ci,· iv 
gibi. 2. Sevimli, gencecik. 

EAJIAChiH- (balasın-) em. Çocu · =ib i gör
mek, çocuk muamelesi yapın 

EAJIAChiPA- (balasıra-) em. Ço · has reti 
çekmek. 

EAJIAYPA- (balavra-) em. Gevşeme ·. r ha
vet, ağırlık çökmek. 

EAJIAYCA (balavsa) CbLH. 1. Ham. ol ~ n l aş 

mamış meyva. 2.aybiC. Gen, . 
EAJIAYhl3 (balavız) 3am. up . 8 3.1 mu mu, 

mu m. 
EAJIAYhi3,I(AH- (balavızdan - ı m . ( tahıl) 

Sütlenmek. 
EAJIAXAHA (balahana) 3am. K 3. tp. 1. Çatı 

katı. 2. Balkan. 3. Çocuk o - ı. 

EAJIA-IIIAFA (bala-ş ağ a ) Jam. Çoluk çocuk. 
EAJIA-IIIAFAJihl (ba la - şağ lı J b!H. bkz. EA

JIAJihl- IIlAF AJI bl. 
EAJIEAJI (balbal ) 3am . ;.:eHe. Eski Türklerde 

kişinin anılması için mezarı n ın ve bazı 
kurganların etrafına dikilen t aş, balbaL 
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EAJI-EYJI: 6aJI-6yJI .IKaHy Canlanmak, yü
züne kan gelmek. 

EAJIEbiPA- (balbıra-) em. l. Yüzü nurlan
·mak. 2. Rehavet çökmek. 3. (yemek) 
Kıvamında pişmek. 

EAJifEP (balger) 3am. Falcı , kahin, münec
cim. 

EAJifEPJIIK, -ri (balgerlik, -gi) 3am. Falcı-

lık. 

EAJIFA (balğa) 3am. Çekiç. 
EAJIF AJIA- (balğala-) em. Çekiçlemek. 
EAJIFA-Tec (balğa-tös) 3am. Çekiç örs. 
EA.J1FAIIIbl (balğaşı) 3am. Demirci, demir 

ustası. 

EAJIFblH (balğın) CbtH. 1. Taze bitki. 2. 
aybtc. Olgunlaşmamış, ergenlik çağına 
gelmemiş (kimse). 

EAJIFbiH,UAH- (balğından-) em. Canlan
mak, gençleşmek. 

EAJIFbiHLJ:biK,, -Fbi (balğındıq, -ğı) 3am. 

Gençlik çağı. 
EAJIFbiHbiPAK, (balğınıraq) CbtH. Daha 

genç. 
EAJI)J,AK, -Fbi (baldaq, -ğı) 3am. Koltuk 

değneği. 

EAJI)__(AHLJ:biP- (baldandır-) em. Ballandır-

mak. 
EAJI,UAH- (bal dan-) em. Ballan mak. 
EA:1LJ:bl (baldı) CbtH. Ballı. 
EAJILJ:biK, (baldıq) CbtH. Puanlık. 6a11abtK 

:JKyiie puan sistemi. 
EAJILJ:bl3 (baldız) 3am . Baldız. 

EAJILJ:hiP* (baldır) 3am. Su yosunu. 
EAJILJ:biPA- (baldıra-) em. (konuşmaya he-

nüz başlayan çocuk) konuşmak. 
EAJILJ:blPFAH (baldırğan) 3am. 1. Filiz. 2. 

aybtC. Y etişmekte o lan çocuk. 
EAJILJ:biPKeK, -ri (baldırkök, -gi) 3am. 

6om. Maydanozgillerden bir bitki adı. 
EAJILJ:biPJIAH- (baldırlan-) em. Yosun tut

mak, yosun kaplamak. 
EAJI)],biPJIA- (bald ırla-) em. Dili dönmedi-

ği için anlaşılmaz biçimde konuşmak. 
EAJIEPHHA (balerina) 3am. um. Balerin. 
EAJIET* (balet) 3am. cjJp. Bale. 
EAJIETMEHCTEP (baletmeyster) 3am. HeM 

Bale rejisörü. 
EAJI)J(biPA- (baljıra-) em. Konuşurken bo-

EAJITAlllhiJihiK, 

ğazı düğümlenmek. 

EAJIHFAT (baliyğat) 3am. ap. Bu!Cığ, baliğ. 

EAJIKOH (balkan) 3am. um. Balkan. 
EAJIK,Alll (balqaş) 3am. Otu bol olan otlak. 
EAJIK,OCIIAK, -Fbi (balqospaq, -ğı) 3am. 

Bir çeşit deve . 
EAJIK,bl- (balqı-) em. ı . Erinıek. 2. aybtc. 

Parlamak, canlanmak. 
EAJIK,biMA (balqıma) 3am. Eriyerek sıvıya 

dönüşen metal, erimiş metal. 
EAJIK,biT- (balqıt-) em. Eri tmek, ergi tmek . 
EAJIK,biTIIA (balqıtpa) 3am. Alaşım, halita. 
EAJIJI (ball) 3am. cjJp. Derece, puan. 
EAJIJIA,ll,A (ballada) 3am. cjJp. eae6. Balat. 
EAJIJIACTHKA (ballastika) 3am. rjJp. Balis-

tik. 
EAJIJIOH (bal! on) 3am. cjJp. ı. Tüp, gaz tü

pü. 2. Araba tekerleği , lastik. 
EAJIMY3,[(AK, -Fbi (balmuzdaq, -ğı) 3am. 

Dondurma. 
EAJIIIAK, (balpaq) CbtH. 1. Şişman, tombul. 

2. aybtc. Zorluk çekmeden büyümüş o
lan (kimse). 

EAJIIIAK,TA- (balpaqta-) em. Beline kadar 
karabatarak yürümek. 

EAJIIIAMCA,II,Afı (balpamsaday) Cbll-1. bkz. 
EAJI IIAHAK,T AH. 

EAJIIIAH (balpan) 3am. Mars, Merih 
gezegeni, Sakıt. 

EAJII1AH,II,A- (bal panda-) em. Sallana 
sallana yürümek. 

EAJIIIAHAK,TAH (balpanaqtay), EAJIITAM
CA,UAH (balpamsaday) Cbtl-l. Tombul, 
şışman. 

EAJIIIH- (balpiy-) em. Aşırı derecede ş i ş

manlamak, kilo almak: 6aJlnUFGI-/ aaaM 
şişmanlayan adam. 

EAJIIIhiJILJ:A- (balpılda-) em. Lüzumsuz 
yere konuşmak, gevezelik etmek, zev
zeklik etmek. 

EAJICblPA- (ba l sıra-) em. Bal yemek iste-
m ek, canı bal çekmek. 

EAJITA (balta) 3am. Balta. 
EAJITAJIA- (baltala-) enz. Baltalamak. 
EAJITAJibl (baltalı) CbtH. Baltalı. 
EAJITAlllbl (baltaşı) 3am. Odun kıran , ke

sen ; baltacı, oduncu. 
EAJITAlllbiJibiK, -Fbi (baltaşılıq, -ğı) 3am. 
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Dülgerlik, marangozluk. 
EAJITbiP (baltır) Jam. Baldır. 

EAJIYAH (baluvan) Jam. up. Pehlivan, gü
reşçı. 

EAJIIIIbi* (balşı) Jam. Falcı. 

EAJIIIIbiK,, -Fbi (balşıq, -ğı) Jam. Çamur, 
bal çık. 

EAJIIIIbiK,TA- (balşıqta-) em. Balçıkla sı

vamak. 
EAJIIIIbiK,Tbi (balşıqtı) CbtH. Balçıklı, ça

murlu. 
EAJIIIIbiJibiK, -Fbi (balşılıq, -ğı) Jam. Fal

cılık . 

EAJI-llibiPbiH (bal-şırın) CblH. 1. Çok tatlı, 
şirin. 2. aybtc. Eğlenceli, hoş. 

EAJibiK, -Fbi (balıq, -ğı) Jam. 300!l. Balık. 

6aflbtK Mailbt balık yağı; 6a!lbLK ay!lay 

balık avlamak, balık tutmak 
EAJibiK,TAİİ (balıqtay) CbtH. 1. Balık gibi . 2. 

aybtc. Besili, şişman, semiz. 
EAJibiK,llibi (balıqşı) Jam. Balıkçı. 

EAJibiK,llibiJibiK, -Fbi (balıqşılıq, -ğı) Jam. 

Balıkçılık. 

EAJib3AM (balzam) Jam. zp. Balsam, bel
sem, pelesenk 

EAMEYK (bambuk) Jam. rjJp. Bambu, Hint 
kamışı. 

EAHA* (bana) yem. bkz. EAFAHA. 
EAHAH* (banan) Jam. ucn. Muz. 
EAHL(A)K (bandaj) Jam. rjJp. Meô. Sargı , 

bandaj, bağ. 
EAHLI,EPOJib (banderol) Jam. rjJp. Koli, 

posta paketi. 
EAHLI,bl* (bandı) Jam. um. Eşkıya çetesi, 

şebeke. 

EAHK (bank) Jam. rjJp. rjJuH. Banka. 6aHK 

ece6i banka hesabı; 6aHK Keniflôizi ban
ka garantisi; 6aHK Hecueci banka kredisi. 

EAHKA* (banka) Jam. Kavanoz. 
EAHKET (banket) Jam . rjJp. Ziyafet, şölen. 
EAHKHP (bankir) Jam. rjJp. rjJuH. Bankacı, 

banker. 
EAHKHOT (banknot) Jam. ar. rjJuH. Bank

not. 
EAHKPOT (bankrot) Jam. HeM. 3KOH. İflas. 

6a!-iKpom 6o!ly, 6aHKpoml(a yıubtpay it1as 
etmek. 

EAHT (bant) Jam. rjJp. Kurdele. 

EAPAEAP 

EAHTI1K (bantik) Jam. Küçük fiyonk , kur
dele. 

EAll, -6hı (bap, -bı) (1) Jam. up. Madde. bö
lüm, bab. 

EAll*, -6bı (bap, -bı) (Il) Jam 1. Bakım: 

Ma!lra 6an KepeK. Hayvanıara bakım 

gerek. 2. aybtc. Acele etmeden, usulün
ce: lllauÔbt 6anneH iıumi. Çayı acele et
meden içti. 3. aybtc. İş gereği, görevli 
olarak: K,bLJMem 6a6btMeH AcmaHara 6a 

paMbLH. Görevli olarak Astana'ya gide
ceğim. 

EAll-EAİİCAJILI,bl (bap-baysaldı) cbm. Sa
bırlı, ağırbaşlı. 

EAll-EAJIFbiH (bap-balğın) CbtH. Çok yu
muşak. 

EAllKEP (bapker), EAlliiibi (bapşı) Jam. 1. 
Seyis, hayvan yetiştiricisi. 2. Antrenör, 
çalıştın cı. 

EAllTA- (bapta-) em. Besiye çekmek, bes
lemek, gütmek, yetiştirmek, büyütmek. 

EAllTAYJibl (baptavlı) CbtH. Kıvamına 

gelmiş, kıvamında, formunda, besili , ba
kımlı. 

EAllTAYIIIbi (baptavşı) Jam. Bakıcı , bes
leyici, yetiştirici. 

BAllllibi (bapşı) Jam. bkz. EAllKEP. 
EAllbiJILI,A- (bapılda-) em. l. Havlamak, 

ürümek. 2. aybtc. Zevzeklik, gevezelik 
etmek, zevzeklenmek. 

EAP (bar) (1) Jam. ar. Danslı, içkili, eğlence 
yeri, bar, pavyon. 

EAP- (bar-) (Il) em. 1. Varmak, gitmek: 
Yilil-te 6apÔbt. Evine gitti. 2. aybtc. Ko
caya varmak, evlenmek: K,bL3ÔbtH KiMze 

6apaMbtH ôece ôe, epKi eJiHÔe. Kız, 

kiminle evleneceğine kendisi karar 
verir. 

EAP* (bar) (III) Jam. 1. Var, mevcut. 2. 
aybtc. Varlıklı, zengin. 

EAP* (bar) (IV) ec. Tüm, bütün. 
EAPAEAH (baraban) Jam. My3. Trampet. 
EAPAEAHLI,A- (barabanda-) em. Trampet 

çalmak. 
EAPAEAHLI,AT- (barabandat-) em. Trampet 

çalmak. 
EAPAEAHllibl (barabanşı) Jam. Trampetçi. 
EAPAEAP* (barabar) CbtH. up. Eşit , denk, 
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aynı. 

EAPA-EAPA (bara-bara) yem. Gitgide, git
tikçe, zamanla. 

EAPAK, -Fbi (baraq, -ğı) (1) 3am. ap. Ba
raka. 

EAPAK, -Fbi (baraq, -ğı) (Il) 3am. ap. Say-
fa, varak. 

EAPAK,: 6apaK, HT Çok tüylü köpek. 
EAPAH (baran) CbLH. Yağız doru (at). 
EAPAHJI:AH- (baı·andan-) em. Rengi koyu-

laşmak, (hava) karannak. 
EAPAP-EAPMAC (barar-barmas) yem. Gider 

gitmez. 
EAPEAH,llA- (barbanda-) em. Sallana salla

na yürümek . 
EAPEAPIIC (barbaris) 3am. op. 6om. Am-

bcrbaris, sarı çalı, kadıntuzluğu. 
EAPEl1biH;K,bi (barbiyınqı) CbtH. Kalınca 
EAPEII- (barbiy-) em. Şişmek, kabarmak. 
EAPFhiill (barğış) CbLH. Bir yere gitmeye 

hevesli. 
EAPFbllliTA- (barğışta-) em. Sık sık git

mek . 
EAP)I(A (barja) 3am. cjJp. Duba, mavna, yük 

gemı sı. 

EAP)I(l1- (barjiy-) em. Şişmek, şişkin hfde 
gelmek. 

EAPMTOH (bariton) 3am. um . My3. Bariton. 
EAPK,A.II,APJibl (barqadarlı) CbtH. Bereketli , 

verimli . 
EAPK,A.II,APbiHIIIA (barqadarınşa) yem. 

Olabildiğince, mümkün olduğu kadar. 
EAPK,hiJIJI:A- (barqılda-) em. Yerli yersiz 

konuşmak, patavatsızlık etmek. 
EAPK,hlH (barqın) (1) 3am. KeHe. Mezar ta-

şı. 

EAPK,biH (barqın) (Il) CbiH. Koyu yeşil. 
EAPK,biH (barqın) (III) 3am. Yaşlı karta!. 
EAPK,biHJI:AH- (barqından-) em. Rengi ko-

yulaşmak. 

EAPK,biT (barqıt) 3am. Kadife. 
EAPK,biTTAll (barqıttay) Cb/1-l. Kadife gibi. 
EAP JIA- (barla-) em. 1. Etrafı kolaçan et-

mek. 2. Merakla bakmak: K,b/3 JtcizimKe 
6ap;ıaii KapaObl. Kız delikanlıya me
rakla baktı. 

EAPJIAYlllbl (barlavşı) 3am. l. Keşifçi. 2. 
İstihbaratçı. 3. M aden arayıcısı. 

EAC 

EAPJibiFhi (barlığı) ec. Hepsi, tümü, bütü
nü. 

EAPJibiK, (barlıq) (1) ec. Hep, tüm, bütün. 
EAPJibiK, -Fbi (barlıq , -ğı) (Il) 30111 . 

Bolluk, zenginlik: Eap!lbLK JICGKbl!-IÔac
mbtpap, JICOKmblK ma;wcmblpap (Ma
KOfi). Varlık yakınlaştırır, yokluk dalaş 

tırır (atasözü). 
EAPJibiK,- (barlıq-) (6apJibiF3.Ubi, 6apJibi

Fbin) (III) em. l. (at) Nefes nefese kal
mak, çok yorulmak. 2 . (ses) Bağırmak
tan kısık ve hırıltılı çıkmak: jJay bLCbl 
6ap!lbtFbtn Ulbll(mbl. Sesi gür çıktı. 

EAPMAK, -Fbi (bamıaq, -ğı) 3am. Parmak. 
6aJZObL 6apMal( on parmağında on ım1-

rifet; 6apMGFbtH Maüra 6ambıpy refaha, 
bolluğa kavuşmak; 6apMaFbtH micmey 
(waüHay) pişman olmak. 

EAPMAK,TAll (barmaqtay) Cblf-1. Parmak gi
bi, çok küçük. 

EAPOMETP (baroınetır) 30111. cjJp. Bam
metre, basınç ölçer. 

EAPbiJIJI:A- (barılda-) em. Bar bar bağır
mak. 

EAPbiMTA (barıınta) 3am. map. Düşmanlık 
sebebiyle iki kabilenin birbirinin malını 

a lıkoyması , gasp. 
EAPbiMTAJIA- (banıntala-) em. Yağma et

mek, talan etmek. 
EAPbiHIIIA (barınşa) yem. Yeterince, ola

bildiğince . 

EAPhiC (barıs) (1) 3am. up. 300;1. Pars, 
!eo par. 

EAPbiC (barıs) (Il) 3am. Gidiş, yön, istika
met, tutulan yol. 

EAC* (bas) (1) 3am. 1. Baş, kafa. 2. Kişi, 

insan, can: CeMem yili ae 6acKa 6aii 
eMec. Samet'in ailesi kalabalık değil. 3. 
Hayvanların sayısı. 4. Her türlü bitkinin 
en uç noktası, tepesi . 5. Dağın , ovanın 

tepesi. 6. Nehrin, derenin kaynağı , baş

ladığı yer. 7. Baston veya benzeri şeyle

rin kalınca olan kısmı. 8. Balta, bıçak 
gibi kesici şeylerin ağzı. 9. Bir şeyin 
başlaması: icmiH 6acbt işin baş ı. 1 O. 
Başkan, idareci . 6ac 6aü;ıay baş 

koymak; 6ac 6eiizeHi aJZy yarışta , güreş

te v.s. birinci olmak; 6ac 6aJZyaH baş 
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pehlivan; 6oc oi:moJ/Obtpy baş döndür
mek; 6ocbtH owy meselenin çözümünü 
bulmak; 6ocbt 00/1 6ofly şaşırmak, aklı 

karışmak; 6oc :>Kopy tomurcuk açmak; 
6oc uJey a) başı ile selamlamak b) kabul 
etmek; 6ac u10 a) saygı göstermek b) ö
zür dilemek; 6ac Kemy kazaya uğramak ; 

6acbtHaH Kewipy başından geçinnek; 
6ocbtHa Kemepy saygı göstermek, 
hürmet etmek; 6ac Kemepy a) baş 

kaldırmak, isyan etmek b) hastalıktan 

kurtulmak, iyileşmek c) (ekin) bitmek; 
6ac mizy bir şey uğruna ömrünü 
adamak; 6acl(o ic mycy iş başa düşmek; 

6ac cyry a) içeri girmek b) bumunu 
sokmak, başkasının işine karışmak; 6ac 

ypy başvurmak; 6ac acay a) binilmesi 
zor olan at b) ikna edilmesi güç, inatçı 
kimse; 6acmaH aRKa) baştan sona kadar 
b) tepeden tırnağa; 6ac Kaiirbt bir 
kimsenin kendi derdi; 6oc K,ocy 

birleşmek, toplanmak; 6ac 6ofly baş 

olmak, idare etmek; 6ac Ke3 6ofly göz 
kulak olmak; 6acbt 6oc başı boş, bekar; 
6ac opaM0/1 başörtü; 6ac caJLy birden 
yakalamak, saldırmak; 6ac cayraflay 

sığınmak, sakınmak. 

EAC (bas) (Il) Jom. um. My3. 1. En kalın 
erkek sesi, bas. 2. En kalın sesli orkestra 
çalgı sı. 

EAC- (bas-) (III) em. 1. Adımlamak, bas
mak. 2. Bir şeyin üzerine bastırmak, ez
mek. 3. (kitap, gazete vb.) Baskıdan çı
karmak. 4. Örtmek, kaplamak: TayObi 

K,ap 6acmbt. Dağı kar kapladı. 5. Hız

landırmak , sür'atlendirmek: AmbtHa 

K,aMlllbt 6acmbt Atını kamçıladı. 6. Ya
vaşlatmak, kısmak: TeJLeouoopobtH oay

cbtH 6acbtn K.OiibtH,bt3. Televizyonun se
sini kısınız. 7. Bir şeyin önüne geçmek, 
önünü kesmek, durdurmak: AcnupuH 

oeHeHilf K,bt3YbtH 6acaobt. Aspirin vücu
dun ateşini düşürür. 8. Bastırmak, boyun 
eğdinnek: Kemepiflicmi KywneH 6ocmbt. 

Ayaklanmayı güç kullanarak bastırdı. 

6acbtn Kipy işgal etmek; 6acbtn mocmoy 

hiç kimseye sezdinnememek, olayı 

kapatmak, örtbas etmek. 

EACIIAJI)lAK,T A 

EACA-EACA (basa-basa) yem. Üstüne basa
basa, altını çizerek. 

EACA-K8KTETI (basa-köktep) yem. İzin al
madan. 

EACAJIK,bl (basalqı) Jam. 1. Akıllıca 

söylenen söz. 2. Yol yordam gösteren 
kişi. 3.Yatıştırıcı söz. 

EACAJIK,biJibl (basalqılı) CbtH. Ağırbaşlı. 

görgülü, bilgili. 
EAC-MIFbi (bas-ayağı) yem. 1. Baştan 

sona, tamamen. 2. Tamamı, hepsi . 
EACEAPMAK, -Fbi (basbarmaq, -ğı ) Jam. 

Başparmak. 

EACKECEP (baskeser) Jam. CelHlt. 
EACKETEOJI (basketbol) Jom. ar. cnopm. 

Basketbol. 
EACKETEOJIIIIbl (basketbolşı) 3am. Bas-

ketbolcu. 
EACK,A (basqa) cbtH. Başka, diğer. 

EACK,AJlAfı (basqaday) CbtH. Başka, farklı. 
EACK,AP- (basqar-) em. l. İdare etmek, 

yönetmek, başında bulunmak, önderlik 
etmek. 2. Organize etmek. 

EACK,APMA (basqarma) Jam. Yönetim. 
idare. 

EACK,APYIIIbl (basqaruşı) Jam. Yönetici. 
idareci. 

EACK,AIIIA (basqaşa) CbtH. Başka türlü, 
farklı bir şekilde . 

EACK,bl* (basqı) yem. İlk , ilk başta, birinci 
olarak. 

EACK,biH (basqın) Jom. İşgal, baskın, istila . 
EACK,biHIIIbi (basqınşı) Jam. işgalci, 

istilacı, baskıncı. 

EACK,biHIIIbiJibiK, -Fbi (basqınşılıq, -ğı ) 

Jam. İşgalcilik, saldırganlık, istilacılık. 
EACK,biiii (basqış) Jam. Merdiven. 
EACTIA (baspa) (1) Jom. Yayın, baskı, 

matbaa. 
EACTIA (baspa) (Il) Jam. MeÔ. Anjin, bo

ğak. 

EACTIA-EAC (baspa-bas) yem. Başa baş. 

EACTIAfEP (baspager) Jam. Yayımcı. 

editör. 
EACTIAJI,UAK, -Fbi (baspaldaq, -ğı) 3anı. 

Merdiven, basamak. 
EACTIAJI)lAK,TA- (baspaldaqta-) em. Basa

mak basamak yukarı çıkmak. 
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EACITAHA (baspana) 3am. Mesken, sığınak, 
ıııelce, barınak. 

EACITAHAJIA- (baspanala-) em. Sığınmak, 

korun mak . 
EACITAHAJibl (baspanalı) CbtH. Evi barkı 

olan. 
EACITAC83 (baspasöz) 3am. Basın, 

matbu at. 
EACTIAXAHA (baspahana) 3am. K,3. up. 

Yayın evi , matbaa, basım evi. 
EACCEHH (basseyn) 3am. cjJp. 1. Yüzme 

havuzu. 2 . Maden yatağı. 
EACTA- (basta-) enı . 1. Başlamak. 2. 

Yönetmek , organize etmek. 
EACTAJI- (bastal-) em. Başlan mak. 
EACTAMA (bastama) 3am. Girişim, tc

şebbüs , inisiyatif. 
EACTAMAlllbl (bastamaşı) 3am. Girişimci, 

müteşebbis, girişken; bir işte ilk adımı 
atan , önayak olan kimse. 

EACTATIK,bl (bastapqı) CbtH. Başlangıç, ilk, 
evvelki . 

EACTATIK,bi)J,AM (bastapqıday) Cbll-1. 

Başlangıçtaki gibi, önceki gibi. 
EACTAC (bastas) 3am. Akran, dost, sırdaş, 

arkadaş: Eip ayblflÔa eCJceH 6acmac 
aôaMôap. Bir köyde büyüyen arkadaşlar. 

EACTAT- (bastat-) em. Başlatmak. 
oACTAY (bastav) 3 {.{111. Suyun gözü , kaynak, 

bulak, göze. 
EACTAYlllbl (bastavşı) 3am. Önde gelen, 

ilk adımı atan, girişimci, müteşebbis. 
EACTAYbllll (bastavış) 3am. cfJGMM. Özne. 

6acnıaybllu MeKmen ilkokul. 
EACTbl* (bastı) CbtH. Önemli , mühim, 

ehemmiyetli. 
EACTbi-EACTbl* (bastı-bastı) Cbll-l. Belli 

başlı. 6acmbt-6acmbt aK,caK,a;?Ôap ileri 
gelen aksakallar, ihtiyarlar. 

EACTbiFbiPbiJI- (bastığırıl-) em. Kabus 
görmek. 

EACTbi.K,*, -Fbi (bas tıq , -ğı) 3am. Başkan, 

müdür, yönetici, idareci , şef. 
EACTbi.K,CbiMAK,, -Fbi (bastıqsımaq, -ğı) 

3am. 3Kcnp. Başkanını s ı , kendini başkan 
gibi gören kişi. 

EACTbJP- (bastır-) em. 1. Bastınnak. 2. 
(ekin) Taneleri saplarından ayınnak. 

EACbiP 

EACTbiPMA* (bastırma) (1) 3am. Çardak, 
karneri ye. 

EACTbiPMA* (bastım1a) (Il) 3am. Çıtçıt, 

elbiselerde düğme yerine kullanılan 

nesne. 
EACTbiPMAJIA- (bastırmala-) em. 1. Hızını 

arttırmak: Am 6acmbLpMaflan KeJleôi. At 
hızla geliyor. 2. aybtc. Bastırmak, 

sıkıştırmak. 

EACTbiPbi.K,TA- (bastırıqta-) em. Arabanın 

üzerindeki ot, saman vs.nin düşmemesi 
için sırıkla desteklemek. 

EACTbiPYillbl (bastıruvşı) 3am. Editör, 
yayımcı. 

EACllibi (basşı) 3am. Yönetici, idareci. 
EACllibiJibi.K, -Fbi (basşılıq, -ğı) 3am. 

İdarecilik, yöneticilik. 
EACbiEAHJibl (basıbaylı) CbtH. 1. Birisine 

bağlı, tabi. 2. Sadece kendisine ait olan. 
EACbiJI- (basıl-) em. 1. D inmek, rahatla

mak 2. Hızı düşmek, yavaşlamak. 
EACbiJibiM* (basılım) 3am. Yayın, 

neşriyat. 

EACbiM* (basım) CbtH. 1. Bol, çok. 2·. 
Üstün, güçlü, sağlam. 

EACbiM)J,AY (basımdav) CbtH. Biraz üstün, 
güçlüce. 

EACbiM)J,biJibi.K, -Fbi (basınıdılıq, -ğı) 

3am. Üstünlük. 
EACbiH- (basın-) em. Üstünlük göstermek, 

tahakkümü altına almak, bastırmak. 
EACbiHFAH,L(bi.K,, -Fbi (basınğandıq, -ğı) 

3am. Başkalarını kendinden aşağı 

görme, büyüklük taslama. 
EACbiH,L(A* (basında) yem. İlk başta, o 

zaman , önce. 
EACbU{K,bl (basıfiqı) Cblfl. 1. Keyifsiz: OJ/ 

MaHaÔaH 6acbtHK,bt ombtpFaH. O, 
deminden beri keyifsiz oturuyordu. 2. 
Sivri olmayan, yassı, yayvan: Tay 
KbtpartblltbtH nıe6eci 6acbtHKbt Kefleoi. 
Kartalın kafası düz olur. 3. 2fJGMM. 
Birleşik cümlenin içerisinde yer alan 
temel cümle. 6aCbLHI(bl COUfleM temel 
cümle. 

EACbifi-)I(AHbllliTA- (basıp-janışta-) em. 

Kırmak, dağıtmak , parçalamak, ezmek. 
EACbiP (basır) 3am. ap. }rteô. 1. Trahom. 2. 
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aybLC. Hiç bir şeyden haberi olmayan, 
bihaber kimse. 

EAT- (bat-) em. ı. Batmak, dibe çökmek. 2. 
Ağrımak, acı vermek: Ep ammbll{ apl(a
CbLHa 6ammbL. Eyer atın sırtını acıttı. 3. 
(güneş) Batmak. 4. Sinmek. maMaK, 
6amnay canı yemek istememek. 5. aybtc. 
Acı vermek, dokunmak: Ea;ıacbiHbtl{ 

eJZ2eHi eKeciHe K,ammbt 6ammbL. 
Çocuğun ölümü babasına çok dokundu. 

EATA (bata) 3am. ap. aiHu. 1. Ölen kişi için 
okunan dua; fatiha. 2. İyi dilek, temenni. 
6ama 6epy dua etmek; aK, 6ama yolun 
açık olsun anlamında bir dua, dilek; 
mepic 6ama beddua, kargış, ah. 

EATAPE51 (batareya) 3am. cjJp. 8CK. ı. 

Topçu karargahı. 2. En küçük topçu 
birliği, batarya. 

EATAPE51 (batareya) 3am. cjJp. Pil. 
EATilAK., -Fbi (batpaq, -ğı) 3am. ı. Çamur, 

batak. 6amnaK,K,a 6amy a) çamura 
batmak. b) içinden çıkılınası güç bir du
rumda olmak. 2. aybLC. Zorluk, çile. 

EATIIAK,TAH- (batpaqtan-) em. Bataklık 

haline gelmek, çamurlaşmak. 
EATIIAK,Thl (batpaqtı) CbtH. Bataklı, 

çamurlu. 
EATilAH (batpan) 3am. KeHe. Bir ağırlık 

ölçüsü, batman. 
EATITAH)XAfı (batpanday) Cb/H. Büyük, 

kocaman. 
EATilhiPAK,TAT- (batpıraqtat-) em. Üst 

üste yığmak, istif etmek. 
EATilhiPAYhiK, -Fbi (batpıravıq, -ğı) 3am. 

Uç u rtma. 
EATPAK, -fbi (batrak, -gı) 3am. op. lrgat, 

rençber. 
EATTAC- (battas-) em. Üst üste gelerek 

kalınlaşmak, kat kat olmak. 
EATTII- (battıy-) em. Kalın ve uygunsuz 

bir şekilde görünmek. 
EAThiJI* (batıl) Cb/H. Cesur, yü~ekli. 
EAThiJI,llAH- (batıldan-) em. Cesaret

lenmek, cesaret etmek, yüreklilik 
göstermek. 

EAThiJI.UhiK, -Fbi (batıldıq, -ğı) 3Gm. 
Yüreklilik, cesaretlilik, bahadırlık. 

EAThiJIChi3.11.AY (batılsızdav) CbtH. 

EAYhiP 

Yüreksizce, tereddütle, korkakça. 
EAThiJIChl3.11.hiK, -Fbi (batılsızdıq , -ğı) 

3am. Tereddüt, cesaretsizlik, 
yüreksizlik. 

EAThiJIChiH- (batı ls ın-) em. Kendini 
kahraman gibi görmek, kendini 
kahraman zannetmek, cesaretlenmek. 

EAThiP (batır) (1) 3am. 1. 3Kcnp. Bahadır, 
kahraman. 2. Cesur, yürekli. 3. 'Alay 
ederken küçümsemek maksadıyla 

söylenen bir söz. 6ambLp myJZraJZbl 
(niıuiHai) iri yarı, cüsscli 

EAThiP- (batır-) (Il) em. ı. (bir şeyi suyun 
dibine) Batırınak. 2. Bir şeyi bir yere 
girdirmek, sokmak. 3. aybtc. İğneli 
konuşmak. KYJZKİ2e 6ambLpy kahkahaya 
boğmak; paxaml(a 6ambtpy rahata 
kavuştunnak; mblpHGFbtH 6ambtpy eziyet 
etmek, baskı yapmak. 

EAThiPAK., -Fbi (batıraq, -ğı) 3am. op. Irgat, 
rençber. 

EAThiC (batıs) 3am. Batı, garp. 
EAY (bav) (1) 3am. up. ı. Bağ, bahçe. 
EAY (bav) (Il) 3am. 1. Bağcık. 2. Torba, 

çanta, paket gibi nesnelerin elle tutulan 
kısmı. 

EAY (bav) (III) 3am. Balya, deste. 
EAYKECilE (bavkespe) 3am. Hırsız, yan 

kesici. 
EAYJIA- (bavla-) em. Bağlamak, 

balyalamak, destelemek 
EAYJihl- (bavlı-) (1) em. Terbiye etmek, 

yetiştirmek, büyütmek, alıştırmak, 

eğitmek. 

EAYJihl (bavlı) (Il) CbLH. Sapı olan, saplı 

(çanta, torba vb.). 
EAYPA- (bavra-) em. Kendine bağlamak, 

alıştırmak. 

EAYPAFhllll (bavrağış) Cb/H. insanlarla 
çabuk kaynaşan, girişken, sıcakkani ı. 

EAYPAM (bavray) 3am. Bayır, dağ, tepe ve 
diğer yüksek yerlerin aşağı tarafı, etek. 

EAYh13.UA- (bavızda-) em. Boğazlamak , 

kesmek. 
EAYhi3.11.AM (bavızdam) 3am. Hayvanların 

kesildiği çene altı, boyun arası yer, 
kesim noktası. 

EAYhiP (bavır) (1) 3am. Mea. Karaciğer. 

yyü
Vurgu

yyü
Vurgu
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BAYhiP 

BAYhiP (bavır) (Il) Jam. Kardeş. 
BAYbiPJIA- (bavırla-) em. 1. Yüzüstü 

sürünmek. 2. (kuş) Yere yakın uçmak. 
3. Atı bağrından kanıçılamak 

BAYhiP JIAC- (bavırlas-) (1) em. Kardeş 

olmak, dost olmak. 
BAYbiPJIAC (bavırlas) (Il) Cb/H. 1. Kardeş 

olan, akraba (kimseler). 2. ayb/C. 
Kardeş, dost (memleketler). 

BAYbiPMAJI (bavırmal) Cb/H. 1. Akraba, 
arkadaş, dost canlısı. 2. Dostça, birlik ve 
beraberlik içinde (geçinen). 

BAYbiPCAK,*, -Fbi (bavırsaq, -ğı) Jam. 
Mayalı hamurdan yapılan, yağda 

kızartılarak pişirilen bir tür yiyecek. 
BAYbiPCbiPA- (bavırsıra-) em. Kardeşini , 

akrabalarını, yakınlarını özlemek. 
BAYblPbiM)l,A- (bavırımda-) em. 1. 

Kendine yakın hissetmek, kardeş gibi 
görmek. 2. Ağıt yakmak. 

BAIIIAK,*, -Fbi (başaq, -ğı) Jam. Kavun, 
karpuz çekirdeği. 

BAlllMAK, -Fbi (başmaq, -ğı) Jam. Terlik. 
BMIFbi* (bayağı) CbtH. Çok önceki. 
BMIFbl)l,A (bayağıda) yem. Eskiden, 

evvelden, önceleri. 
BMIFbi)l,AH (bayağıday) Cb/H. Eskisi gibi 
BAHFbi)l,AH (bayağıdan) yem. Eskiden, 

önceden, evvelden . 
BAHH* (bayan) (1) Janı. ap. 1. Durağan , sa

bit, değişmez. 2. Anlatma, nakletme, 
rivayet. 6af!H emy anlatmak. 3. ayb/C. 
Belirgin, açık, alen!. 

BMIH* (bayan) (Il) Jam. My3. Akordiyon. 
BMIH)l,A- (bayanda-) em. Anlatmak, 

bildirmek, beyan etmek. 
BMIHllAMA (bayandama) Jam. Bildiri, 

tebliğ, rapor. 
BAH H)l,AMAlll bl (bayandamaşı) Jam. 

Bildiri sunan, konferans veren, 
konuşmacı. 

BMIHLI,AYbllli (bayandavış) Jam. 2paMM. 

Yüklem. 
BMIH)l,bl (bayandı) Cb/H. Sabit, istikrarlı. 

EafiHab, 6oJJcbiH! Hayırlı olsun, kutlu 
olsun! 

6MIY (bayav) Cb/H. Yavaş, ağır, aheste. 
BMIYJIA- (bayavla-) em. Yavaşlamak, 

E8JIEH 

ağırlaşmak, hız kesmek. 
B8Jl)l,YFA (badduğa) 3am. up. ap. aiHU. 

Beddua, ah, kargış. 
E81lEH (baden) Jam. ap. Güzellik, 

görünüş. 

B8)1,EHCI3 (badensiz) CbtH. Çirkin, 
yakışıksız. 

B81liK, -ri (badik, -gi) Jam. Çalçene, çenesi 
düşük, boşboğaz, geveze. 

B8MBIWE (baybişe) 3am. 1. Çok eşli 
erkeğin ilk hanımı. 2. Hanım efendi. 

B8MBII11E-TOK,AJI (baybişe-toqal) Jam. 
Çok evli kişinin eşleri. 

B8MrE (bayge) Jam. 1. At yarışı. 2. Ödül. 
B8MEKTE- (bay ek te-) em. Dalkavukluk 

etmek, gereksiz biçimde övmek, iltifat 
etmek. 

B8MTEPEK, -ri (bayterek, -gi) Jam. 6om. 1. 
Büyük çınar. 2. aybtC. Dayanak. 

B8MTEPEKTEM (bayterektey) Cbll-1. Çınar 
gibi, büyük, iri. 

B8HT8BET (baytöbet) Jam. 300JJ. Sırtlan. 
E8Mll1Ell1EK, -ri (bayşeşek , -gi) Jam. 6om. 

Kardelen, kır çiçeği. 
B8Mll1Ell1EKTEİ1 (bayşeşektey) Cb/H. 

Kardelen gibi güzel, canlı. 
E8MIT (bayit) 3am. ap. aiHU. Ramazanda 

söylenen bir tür şiir, beyit. 
E8KEHE (bakene) CbtH. Bodur, kısa boylu. 
B8KI (baki) Jam. Çakı, cepte taşınan küçük 

bıçak. 

B8JI)l,EH- (bal den-) em. Kendini ağırdan 

satmak, kendini naza çekmek, 
nazlanmak. 

E8JIE (bale) Jam. ap. 1. Kaza, beHL 2. 
Aksilik, talihsizlik. 

B8JIE-)I(AJIA (bale-jala) Jam. Kaza, bela. 
68JIEKET (baleket) Jam . ap. Felaket, afet. 
B8JIEK,OP (baleqor), B8JIEK,YMAP 

(balequmar) Cb/H. iftiracı, iftira atan, 
belalı. 

B8JIEK,YMAP (balequmar) Cb/H. bkz. 
E8JIEK,OP. 

E8JIEJII (baleli) Cb/H. BeHilı , kavgacı, şirret. 

B8JIEM (balem) Jam. oa. "Görürsün", 
"sana gösteririm" anlamında kullanılan 
tehdit SÖZÜ. 

B8JIEH (balen) ec. ap. Falan, filan: EeJJeH 



-84-

E8JIEHEAi1 

aiimKaH ce3 MaraH Kammbı acep emmi. 
Filancanın söylediği söz bana çok tesir 
etti. 6a!leH iJey2e 60flMay kesin bir şey 
söy leyememek. 

E8JIEHEAiİ (balenbay) ec. Biraz, birçok, 
birkaç. 

E8JIEH,UEti (balendey) yem. Onca, o 
kadar, bahse değer. 

E8JIEH-TYfEH (balen-tügen) ec. Falan 
filan .. 

E8JIKI1 (balkiy) Moa. ap. up. Belki. 
E8JIKIM (balkim) Moa. Belki, muhtemelen. 
E8JICIH- (balsin-) em. Nazlanmak, kendini 

beğenmek. 

E8JII (bali) oa. up. Övgü ve methiye 
ifadesi. 

E8PEKEJI,UI (barekeldi) oa. Aferin, brava. 
E8PI (bari) ec. Hepsi, bütünü, tamamı, 

herkes. He 6epi tamamı. 
E8PIEIP (b~ribir) yem. Farketmez, önemi 

yok. 
see (bas) 3am. ap. 1. Bahis 2. Değer, 

kıymet.. 

E8CE (base) oa. Onay, tasdik bildiren SÖZ. 

E8CEKE (baseke) 3am. 1. Yarış, iddia, 
münakaşa, rekabet. 2. Kıskançlık, 

hasımlık 

E8CEKEJIEC (basekeles) (1) CbLH. Rakip. 
E8CEKEJIEC- (basekeles-) (Il) em. 

Rekabet etmek, yarışmak 
E8CEKEJIECTIK, -ri (basekelestik, -gi) 

3am. Rekabet, yarışma. 
E8CEH; (basen) Cb/H. 1. Yavaş, aheste, ağır, 

düşük hızda. 2. Kısık, solgun. 
E8CEH)(E- (basende-) em. ı . Y avaşlamak, 

ağır hareket etmek. 2. Azalmak, 
eksilmek. 

E8CEH;CI- (basensi-) em. Yavaşlamak, 

hızını kesmek. 2. Azalmak, eksilmek. 
E8CTEC- (bastes-) em. B ah se girmek, 

bahse tutuşmak, iddialaşmak 
E8CIPE (basire) 3am. Çocuğa hediye olarak 

verilen hayvan. 
E8TEH;KE (batenke) 3am. Bot. 
E8TIP (batir) 3am. Tavada pişirilen ince 

ekmek. 
EE (be) Ulbtfl . bkz. EA 
EE,UE (bede) 3am. 6om. Yoncanın bir türü. 

EE3EP 

EE,UEJI* (bedel) 3am. ı. itibar, otorite, 
nüfuz. 2. Şan, şöhret, ün. 6eaefli apmy 
şanı, şöhreti artmak. 

EE.IJ,EJI)U (bedeldi) Cb/H. ı. Saygın, itibarlı, 

nüfuz sahibi. 2. Ünlü, tanınmış. 
EE.IJ,EJI.IJ,IJIIK, -ri (bedeldilik, -gi) Jam. 

Saygınlık, itibarlılık. 

EE.IJ,EJICI3 (bedelsiz) Cb/H. Değersiz, 

itibarsız. 

EE.IJ,EP (beder) Jam. I. Bir şeyın 

üzerindeki , yüzündeki pürüz. 2. Desen, 
motif, örnek. 

EE.IJ,EPJIE- (bederle-) em. Güzelleştirmek, 

süslemek, bezemek. 
EE.IJ,EPJIEY: 6e,LJ,epJiey eHepi Nakış, süs leme 

sanatı. 

EE.IJ,EP JII (bederli) CbtH. Örnek li , nakışlı, 
ayalı, resimli, desenli. 

EE.UEY (bedev) (1) Jam. ap. Yarış atı. 
EE.UEY (bedev) (Il) CbLH. Kısır. 
EElliPEti- (bedirey-) em. ı. Sornurrup 

oturmak. 2. Donup kalmak, put 
kesilmek. 

EE3 (bez) (1) 3am. Ol-tam. ı. Bez, baz ı 

maddeleri ayırarak salgı meydana 
getiren organ. 2. Ağacın budaklı olan 
kısmı. 

EE3- (bez-) (Il) em. 1. Kaçmak, 
uzaklaşmak, fırar etmek. 2. Nefret 
etmek, terk etmek. 3. Yaklaşmamak, 

uzak durmak. 
EE3EEH (bezben) Jam. Terazi. el terazisi. 
EE3EEH.IJ,E- (bezbende-) em. l . Terazi ile 

tartmak. 2. aybLC. Karşılaştını1ak. 

EE3fEK, -ri (bezgek, -gi) Jam. Mea. Sıtma, 

malarya. 
EE3E- (beze-) em. Süslemek, nakışlaınak. 
EE3EK, -ri (bezek, -gi) Jam. Bezek. süs. 
EE3EKTE- (bezekte-) em. 1. Koşuşturmak. 

2. Durmadan konuşmak. 
EE3EHIJI- (bezenil-) em. Bezenil rnek, 

süslenilmek. 
EE3EH- (bezen-) em. Bezenmek, süs

lenınek. 

EE3EH.UIP- (bezendir-) em. Süslemek, 
bezeınek , bezendirmek. 

EE3EP (bezer) (I) CbLH. Söz dinlemeyen, 
inatçı, aksi. 
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EE3EP 

liE3EP- (bezer-) (Il) em. I. Somurtmak. 2. 
aybtc. Issızlaşmak, tenhalaşmak. 

liE3EPJIEH- (bezerlen-) em. İnatlaşmak, 
aksilik etmek. 

liE3EY (bezev) 3am. Kan dolaşımı bo
zukluğu sebebi ile insanın cildinde 
peyda olan kızıl sivilce. 

liE3IJID:E- (bezilde-) em. ı. Hiç durmadan , 
dunnaksızın konuşmak. 2. (çocuk) 
Durmadan ağlamak. 3. Koşturmak 

EE3IH- (bezin-) em. 1. B ezmek, bıkmak , 

nefret etmek, kaçmak. 2. Hayal 
kırıklığına uğramak. 

liE3IPEfi- (bezirey-) em. Surat asmak, 
somurtmak. 

EEH* (bey) up. flUH2B. Kelimenin önüne 
getirilerek olumsuz mana vermek için 
kullanılan ek. 

EEİ1AIIAP (beyapar) 3am. 1. Yüzsüz, şirret. 
2. GelişigüzeL rastgele .. 

EEHEAK, -Fbi (beybaq, -ğı) 3am. up. 
Bedbaht, bahtsız, çaresiz, zavallı. 

liEHEAK,TbiK, -Fbi (beybaqtıq, -ğı) 3am. 
Bahtsızlık , çaresizlik, zavallılık. 

EEHEACTbiK,, -Fbi (beybastıq, -ğı) 3am. 
Terbiyesizlik, görgüsüzlük. 

EEHEEPEKET (beybereket) CbLH. Dağınık, 
düzensiz, nizamsız, sistemsiz. 

liEHEIT (beybit) 3am. Barış , sulh. 
liEHEITlliiJI (beybitşil) CbtH. Barışsever, 

sulh sever. 
EEHiiiTlliiJIIK, -ri (beybitşilik, -gi) 3am. 

Barış, sulh . 
EEH:IKAı1:JibiK, -Fbi (beyjaylıq, -ğı) 3am. 

Gamsızlık , umursamazlık 

liEH:IKAı1: (beyjay) CbtH. up. Umursamaz, 
gamsız, vurdumduymaz. 

liEHKYH8 (beyküna) cbtH. up. Günahsız, 

suçsuz, kabahatsiz, masum. 
liEHKYH8JihiK, -Fbi (beykünalıq, -ğı) 3am. 

Günahsızlık, suçsuzluk, kabahatsizlik. 
liEHK;\M (beyqam), EMFAM (biyğam) CbtH. 

up. Gamsız, endişesiz, kedersiz. 
liEHK;\M,I(hiK, -Fbi (beyqamdıq, -ğı) 3am. 

Sükunet, sakinlik, kaygısızlık 
liEÜK;\MChi- (beyqamsı-) em. Herhangi 

bir merak içinde olmamak. 
EElll\IA3A (beymaza) C bL H. up. ı. Gönlü 

EEÜTAPAI1 

rahat olmayan, husursuz. 2. aybtc. Hoşa 
gitmeyen, beğenilmeyen. 

liEHM8JIIM (beymalim) CbtH. up. ap. 
Meçhul, belirsiz. 

EEHME3riJI (beymezgil) C bt H. Vakitsiz, 
zamansız. 

liKHHE (beyne) (1) 3am. Suret, görünüş, 
biçim. 

EEHHE (beyne) (Il) tublfl. Sanki, tıpkı: 
K,b13abtl{ uwwbt 6euHe ;;1ci6eK. Kızın 

saçları ipek gibi. 
EEHHE)I(A3EA (beynejazba) 3am. Video 

kaydı. 

EEİİHEJIE- (beynel e-) em. Şekillendirmek, 
biçimlendirmek, şekil vermek. 

EEHHEJIEME (beyneleme) 3am. Tasvir, 
betimleme. 

EEİİHEJII (beyneli) CbtH. Görünüşü, sureti 
bir; benzeyen. 

EEMHECAJIOH (beynesalon) 3am. K3. rjJp. 
Video salonu. 

EEMHET (beynet) 3am. Meşakkat, azap, 
zorluk, acı, ıstırap. 6eiiHem mapmy 
Istırap çekmek. 

EEİİHETACllA (beynetaspa) 3am. Video 
bandı. 

EEİİHETK,OP (beynetqor) CbtH. Çalışkan, 
işten kaçmayan. 

EEİİHETCI3 (beynetsiz) Cb/H. Eziyetsiz, 
meşakkatsız, mihnetsiz. 

liEMHETTEH- (beynetteı:ı-) em. 1. Emek 
vermek, çalışmak. 2. Sıkıntıya 

katlanmak, meşakkat çekmek. 
EEMHE<l>MJibM (beynefilm) 3am. K3. ar. 

Video filmi. 
EEİİlliJI (beypil) CbtH. 1. Kaba, yakışıksız, 

gelişigüzeL 2. Gamsız, kedersiz. 3. Bol, 
çok. 6eunifl aybt3 dilini tutamayan. 

EEHTIIJI,I(EH- (beypilden-) em. Patavatsız
lık etmek. 

EEİİCAYAT (beysavat) CbtH. 1. Yabancı, el. 
2. Yersiz, zamansız. 

EEliCEHEl (beysenbi) 3am. up. Perşembe. 
EEİİCEHEIJIIK, -ri (beysenbilik, -gi) 3am. 

Perşembe günleri yapılan iş. 
EEMTAHbiC (beytanıs) CbtH . Tanınmayan, 

meçhul, bilinmeyen. 
BEMTAPAll (beytarap) Cb/H. up. ap. 1. 
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Tarafsız. 2. ilgisiz, alakasız. 
EEMTAPATITAH- (beytaraptan-) em. Ayrı 

olmak, kenara çekilmek, kendini soyu
tlamak. 

EEMTAPATIThl (beytaraptı) CbtH. Tarafsız, 
yansız. 

EEMTAPATIThiK, -Fbi (beytaraptıq, -ğı) 
Jam. Tarafsızlık, yansızlık. 

EEMY AK, (beyvaq) C bt H. up. ap. Zamansız, 
vakitsiz. 

EEMXAEAP (beyhabar) CbtH. up. ap. 

Habersiz, bilgisiz, gafil. 
EEMIIIAPA (beyşara) Cblfl. up. Zavallı, 

biçare, çaresiz. 
EEMIJI (beyil) Jam. ap. Niyet, meyil. 
EEMIM* (beyim) Cbll-1. Meyil, eğilim, ilgi, 

alaka: 0Hbll{ eae6uemKe 6euiMi 6ap. 

Onun edebiyata ilgisi var. 
EEMIM)liJIIK, -ri (beyimdilik, -gi) Jam. 

istidat, meyil, eğilim. 
EEMIM.[(EJiflliiTIK, -ri (beyimdelgiştik, -

gi) Jam. Uyum, intibak. 
EEMIM.[(E- (beyimde-) em. Uydurmak, 

uygun bir hale getirmek. 
EEMIM.[(EJI- (beyimdel -) em. Uyum 

sağlamak, intibak etmek, alışmak. 
EEHIT (beyit) Jam. ap. Mezar, kabir, türbe. 
EEMIIII (beyiş) Jam. up. 1. Cennet. 2. 

Cennet gibi yer. 
EEK (be k) (1) Jam. m ap. Bey, prens. 
EEK (bek) (Il) CbLH. ı. Sağlam, güçlü, 

dayanıklı. 2. yem. Çok, daha, pek. 
EEKEM (bekem) CbtH. Sağlam, kuvvetli. 
EEKEM.[(E- (bekemde-) em. Sağlamlaştır

mak, kuvvetlendirmek. 
EEKEM)liK, -ri (bekemdik, -gi) Jam . 

Sağlamlık, berklik. 
EEKEP (beker) yem. Boşuna, boş yere, 

beyhude, nafile. 
EEKEP.[(EH-EEKEP (bekerden-beker) yem. 

Boşu boşuna. 

EEKEPIIIIJIIK, -ri (bekerşilik, -gi) Jam. 

Boş uğraş, zahmet. 
EEKET (beket) Jam. map. ı. KarakoL 2. 

istasyon. 
EEK3A)lA (bekzada) Jam. K,3. up. map. 

Beyzade, aristokrat. 
EEK3A,II,AJihiK, -Fbi (bekzadalıq, -ğı) Jam. 

EEJifiJII 

Beyzadelik, aristokratlık 
EEK3AT* (bekzat) Jam. K3. ap. map. l. 

Soylu, asil. 2. aybtc. Kutsal , mukaddes. 
EEK3ATThiK, -Fbi (bekzattıq , -ğı) Jam. 

Beyzadelik, aristokratlık. 
EEKCIH- (beksin-) em. 1. Kendi sini bey, 

ağa saymak. 2. Kendisini güçlü, 
kuvvetli olarak göstermek. 

EEKI- (beki-) em. 1. Kapalı olmak: EciK 

6eKin K,a!lbtnmbt. Kapı kapalı kalmış . 2. 
İç içe olmak. 3. Güçlenınek , pekişmek. 
4. Karara varmak. 5. Yer tutmak, 
sığınınak. 

E EKIM (bekim) (1) Jam. ı . Çözüm, sonuç, 
karar. 

EEKIM (bekim) (Il) Jam. Sağlam, kuvvetli. 
EEKIH- (bekin-) em. Sağlamlaşmak , 

güçlenmek, kuvvetlenmek. 
EEKIHIC (bekinis) Jam. Kale. 
EEKIPE (bekire) Jam. Mersin balığı. 
EEKIC- (bekis-) em. Anlaşmak, uzlaşmak. 

EEKIT- (bekit-) em. 1. Sağlam şekilde 

bağlamak, kapatmak, kilitlemek. eciKmi 

6eKimy kapıyı kapatmak. 2. Bir kararı 
kabul etmek, onaylamak, tasdik etmek: 
)/(aflnbL JICUHaflbtCma K,ayflb/Hbl 6eKimmi. 

Genel toplantıda kararı tasdik ettiler. 3. 
Bir işi bir kimsenin sorumluluğuna 

vermek, yüklemek 
EEKITYJII (bekitüvli) Cb/J-t. Kapalı, kilitli. 
EEJI (bel) Jam. 1. Bedenin kemer bağ

lanacak yeri, bel. 2. Dağın sırtı. 3. aybtc. 

Dayanak, arka. 6e!l 6au!lay bir şeyi 

başarmaya azmetmek; 6e!l JICaJy 

dinlenmek, İstirahat etmek; 6e!l K,aubtcy 

ağır gelmek, zorlanmak 
EEJIEAY (belbav), EEJIEEY (belbev) Jam. 

Kemer, kuşak. 
EEJIEEY (belbev) 3am. bkz. EEJIEAY. 
EEJIEEYJIE- (belbevle-) em. Bir şeyı 

belinden bağlamak. 
EEJifl (belgi) Jam. işaret, im damga,· 

alamet. 
EEJifiJIE- (be lgi le-) em. 1. Belirlemek, 

tayin etmek. 2. İşaretlemek, nişan 
koymak. 

EEJifiJII (belgili) CbtH. 1. Tanınmış, ünlü, 
meşhur. 2. Bilinen, mallım 
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EEJifiCI3 (belgisiz) cbtH. Belirsiz, 
bilinmez, meçhul. 

BEJifiCI3)1,1K, -ri (belgisizdik, -gi) 3am. 

Belirsizlik. 
BEJI)J,EME (beldeme) 3am. Bel omurgası. 
BEJI)J,EH- (belden-) em. Beline bağlamak. 
BEJI)J,EC- (beldes-) em. Belden tutup 

güreş m ek. 
BEJI)J,I (bel di) C bt H. ı. Güçlü, kuvvetli. 2. 

aybtc. Otoriter, itibarlı. 
BEJI)J,IK, -ri (beldik, -gi) 3am. Deri kemer, 

ka yı ş. 
BEJI)J,IKTE- (bel dikte-) em. Kayışla 

bağlamak , sarmak, kemerle sıkılamak 
BEJIEC (beles) 3am. 1. Tümsek, tepe, dağ 

boğazı, geçit. 2. aybıc. Aşama, kademe, 
merhale. 

BEJIK,YJ(A (belquda) 3am. Beşik kertmesi 
yapan kişilerden her biri . 

BEJIOK, -rbı (belok, -gı) 3am. op. 6om. 

Yumurta akı, albümin. 
BEJIOPYC (belorus) 3am. Beyaz Rusya 

halkından olan kimse, Beyaz Rus. 
BE.JICEH- (belsen-) em. İşe atılmak, gayret 

göstermek. 
BE.JICEH,I]J (belsendi) CbtH. Aktif, etkili. 
BE.JICI3* (belsiz) Cb/H. Güçsüz, kuvvetsiz. 
BE.JIY AP (bel u var) 3am. ı. Bedenin kemer 

bağlanan kısmı, bel. 2. Bir şeyin orta 
kısmı. 

BE.JIY AP .[(AH (beluvardan) yem. Beline 
kadar. 

BE.JIIIIE (bel şe) 3am. Bel. 
BE.JIIIIE,UEH (belşeden) yem. Beline kadar. 

6e;uueaeH 6amy boğazına kadar batmak. 
BE.JIIIIEJIE- (bel şe le-) em. Beline kadar 

batmak. 
BEH3IIH (benzin) 3am. rjJp. Benzin. 
BEH30JI (benzol) 3am . rjJp. Benzol. 
EEP- (ber-) em.l. Vermek. 2. Bir şeyi bir 

kimseye iletmek: xa6ap 6epy haber 
vermek. 3. Bir kimseye unvan, derece 
vermek. 6ou 6epMey ikna olmamak; 
abt6btc 6epy ses vermek; :JKOJl 6epy yol 
vermek, yol açmak, aeM 6epy a) 
cesaretlendirrnek b) moral, destek 
vermek; yeae 6epy söz vermek; Ma3a 

6epMey rahat vermemek; KepiK 6epy 

EEPIK 

şekillendirmek. 

BEPfl (bergi) yem . Bu taraf, bu yan. 
BEPfl3- (bergiz-) em. V erdirmek, ver

mesini sağlamak. 
BEPfllll (bergiş), BEPEfEH (beregen) CbLH. 

Cömert, eli açık. 
BEPEfEH (beregen) CbtH. bkz. BEPfllll. 
BEPEKE (bereke), BEPEKET (bereket) 3am. 

ap. ı. Bere ket, bolluk, rızık. 2. Birlik, 
beraberlik, barış. 

BEPEKEJIEH- (berekelen-) em. Bereket
lenmek, bereketi artmak. 

BEPEKE.JIEC- (berekeles-) em. Bir araya 
gelmek, birleşrnek 

BEPEKEJII (berekeli) CbtH. 1. Bereketli, 
nimetli . 2. Birlik ve beraberlik içinde 
olan. 

BEPEKECI3 (berekesiz) CbLH. Gelişigüzel, 

rastgele, dağınık. 
BEPEKET (bereket) 3am . bkz. BEPEKE. 
BEPEKETCI3,UIK, -ri (bereketsizdik, -gi) 

3am. Bereketi olmayan, bereketsizlik. 
BEPEH (beren) (1) 3am. up. Değerli, pahalı 

bir kumaş. 
BEPEH (bere n) (Il) 3am. KeHe. ı. Hakiki 

çelik. 2. Kahramanların giydiği çelik 
zırh. 

BEPEH (beren) (III) 3am. ı. Uzun namlulu 
tüfek. 2. Keskin hançer. 3. aybte. Cesur, 
gözünü budaktan sakınınayan kimse. 

BEPEPMEH (berermen) 3am. Borcu olan, 
borçlu: EepepMeHce 6eeey Ken, a;ıap

MaHra a;ımay a3 (Maf(all) . Borçluya beş 
çok, alacaklıya altı az (atasözü). 

BEPECI (beresi), BEPEIIIEK (bereşek) 3am. 

Verecek, borç:MeHilf caraH 6epeeiM 

:JKOK. Benim sana borcum yok. 
BEPET (beret) 3am. rjJp . Bere. 
BEPEIIIEK, -ri (bereşek, -gi) 3am. bkz. 

BEPECI. 
BEPMEH (bermen) yem. Bu tarafa, bu yana 

doğru . 

BEPTIH)J,E (bertinde) yem. Son za-
manlarda, yakın tarihlerde, geçenlerde. 

BEPI (beri) yem. Bu tarafa, bu yana: 
Ea;ıaM, 6epi KeJllui. EvHidım bu tarafa 
gel. 6epi I(apau buraya doğru. 

BEPIK (berik) ebtH. 1. Sağlam, sert. 2. aybte. 



-88-

EEPIKTIK 

Dayanıklı, sabırlı: EepiK 6oJZ.' Sabırlı ol. 
3. Kapalı, kilitli. 

EEPIKTIK, -ri (beriktik, -gi) 30m. 1. 
Sağlamlık , dayanıklılık. 2. Sabitlik, 
değişmezlik. 

EEPIJI- (beril-) em. 1. Baş eğmek, teslim 
olmak: )/(oyro 6epif1Meai. Düşmana baş 
eğmedi. 2. Bir şeye tam manasıyla 

sarılmak, kendisini vermek: 8ye1-12e 
6epiflin KemmiM. Müziğe kendimi 
kaptırdım. 

EEPIJifllll (berilgiş) CbtH. Merak eden, 
heveslenen. 

EEPICIIE- (beri s pe-) em. Y enilmemek, baş 
eğmemek. 

EEC (bes) coH. Beş. 6ec KyrtaiK beş günlük; 
6ec caycoFbmaou 6ifly avucunun içi gibi 
bilmek; 6ec mubtHro myp.Nıay değersiz, 

beş para etmez; 6ec mofl seyrek (saç). 
EECAK,A (besaqa) 3om. Yaba. 
EECACilAn (besaspap) Cbll-l. Elinden her 

şey gelen, usta, mahir. 
EECATAP (besatar) 3om. Beşli tüfek. 
EECK,OHAK, -Fbi (besqonaq, -ğı) 3om. Yaz 

ile kış arasında olan beş günlük soğuk 
hava. 

EECCAJ!rbiC (bessayıs) 3om. Sporda beş 
daldayapılan yarış, müsabaka: at yarışı, 
eskrim, atıcılık , yüzme, kuşu. 

EECTAC (bestas) 3om. Beştaş oyunu. 
EECTEM,UE- (bestemde-) em. Saçı beşe 

bölüp belik örmek. 
EECTI (besti) 3om. Beş yaşındaki at. 
EECTIK, -ri (bestik, -gi) 3am. Beşlik not 

sisteminde en iyi not, pekiyi. 
EECIK, -ri (besik, -gi) 3om. l .Beşik. 2. 

oybtC. (birisinin) Doğup büyüdüğü yer, 
doğum yeri . 6eciK JKblpbt ninni; 6eciK 
Kyao beşik kertme. 

EET (bet) 3om. 1. Yüz. 6em cypmy yüzünü 
silmek. 2. Bir şeyin üst tarafı, üst kısmı. 
cyablff 6emi suyun yüzü. 3. Kitap veya 
defter sayfası. 4. Tarz, stil: Eyfi 
ıuoubtpabtlf 83 6emi, 83 JICOJ/ bt 6op. Bu 
şairin kendine has tarzı var. 6emi1-1e1-1 ofly 
kalbini kıımak, saygısızlık etmek; 
6emi1-1e 6oKmbtpMoy inatlaşmak , söz 
dinl ememek: nem 6ypy yönelmek, 

E>ETIHillE 

doğrulmak ; 6em JICbtplllbtcy (6em 
mbtpHocy) ağız dalaşı yapmak, kavga 
etmek. 

EET-A)I(AP (bet-ajar), EET-AYbl3 (bet - av ız) 

3om. Yüz, çehre, sima. 
EET-AYbl3 (bet-avız) 30m. bk z. EET-NKAP. 
EETAIIIAP (betaşar) 30m. Yeni gelini 

damadın ailesi ve yakınların a tanıtmak 
için yapılan geleneksel törende söylenen 
şarkı, yüz açma, duvak açma. 

EET-EETIMEH (bet-betimen), EETIHIIIE 
(betinşe) yem. Herkes kendi bild i ğ ine 

göre, kendi başına. 
EETEYPbiC (betburıs) 3om. Deği im, yeni 

imaj. 
EETEP (beter) yem. up. Beter, d::ıh a kötü. 
EETKEM (betkey) 3om. Dağ yaınac ı. 
EETKI (betki) Cbll-l. Üstteki, üst taraftaki . 

6emKi K06om üst tabaka. 
EETOH (beton) 3om. rjJp. Beton. 
EETIIAK, (betpaq) (1) Cbtl-t. up. 1. Söylenene 

inanmayan, aksi, inatçı. 2. Alçak, rezil, 
arsız. 

EETIIAK, (betpaq) (Il) Cbll-t. Susuz, kuru 
(ova). 

EETIIAK,TAH- (betpaqtan-) em. Yüzsüzleş
mek, küstahlaşmak. 

EETIIAK,TbiK, -Fbi (betpaqtıq , -ğı) 30m. 
Arsızlık, utanmazlık, yüzsüzlük . 

EETIIE-EET (betpe-bet) yem. Yüz yüze, 
karşı karşıya . 

EETIIEP,UE (betperde) 3om. Maske. 
6emnepaeci oıubtfly maskesi düşmek. 

EETCI3 (betsiz) Cbll-l. Arsız, utanmaz, yüz
süz. 

EETTE- (bette-) em. 1. Bir tarafa doğru 
hareket etmek, yürümek. 2. (kitap) 
Sayfalarını mımaralandırmak 

EETTEC- (bettes-) em. Yüz yüze gelmek, 
yüzleşmek . 

EETTECTIP- (bettestir-) em.Yüzleştirmek. 
EETTI (betti) CbiH. 1. Geniş yüzlü (kişi). 2. 

oybtc. Cesur, gözünü budaktan 
sakınmayan. 

EETIM-AJ!r (betim-ay) oa. Şaşkınlık ifade 
eden ünlem. 

EETIHlliE (betinşe) yem. bkz. EET-
EETIMEH. 
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EEY 

EEY (bev) oo. Pişmanlık ifade eden ünlem: 
Eey, JlcacmbLK-au! Ah, gençlik! 

EEllliiEHT (beşpent), EEllliiET (beşpet) 
3am. Cepken. 

EEIIJIIET (beşpet) 3am. JICepc. bkz. 
EEIIJIIEHT. 

Elil (biy) (1) 3am. Dans. 
Elil (biy) (Il) 3am . Keue. 1. Bir anlaşmazlığı 

gidermek için iki tarafı dinleyerek karar 
bildiren kimse, kadı. 2. İyi söz söyleyen, 
hatip. 

EliiEAPAK,AT (biybaraqat) yem. Telaşlan

madan, kaygısızca, düşünmeden. 
EliiEJililüfPA<l> (bibliograf) 3am. flam. 

Bibliyografya uzmanı, kaynakçacı, 
bibliyograf. 

EHEJIHOfPA<l>IUI (bibliyografiya) 3am. 

Jlam. 2paMM. Bibliyoğrafi. 

EH,UAM (biyday) 3am. 6om. Buğday. 
EH,LI,AllbiK, -Fbi (biydayıq, -ğı) 3am. 6om. 

Ayrık otu, idris otu. 
EH,UOH (bidon) 3am. rjJp. Bidon. 
EliiFAM (biğam) Cblfl . bkz. EEfiK,AM. 
EHE* (biye) 3am. Kısrak. 

EliiEIIJI (biyeşi) 3am. Kısrak sağan kişi. 

El130H (bizon) Jam. rjJp. 300J1. Bizon. 
EliiKE (biyke) 3am. Kadınlara saygı 

göstermek için söylenen hitap sözü. 
EliiKElll (biykeş) 3am. Genç kızlar ile 

kadınlara söylenen kibar hitap şekli. 
EHJIE- (bi yle-) em. l. Dans etmek. 2. İdare 

etmek, yönetmek, hükmetmek. 
EliiJIEII-T8CTE- (bilep-töste-) em. Arzu et

tiği şekilde, kendi bildiği gibi idare 
etmek. 

EMJIET (bilet) (1) 3am. um. Bilet. 
EHJIET- (biylet-) (Il) em. Oynatmak, dans 

ettirmek. 
EHJIETIIJI (biletşi) 3am. Biletçi. 
EHJIEYllll (biylevşi) 3am. Hakim, hük

meden, hüküm süren. 
EHJIIK, -ri (biylik, -gi) 3am. Keue. 1. 

Hakimiyet, üstünlük, idare, iktidar, 
otorite. 2. Hüküm. 

EHJib.HP,U (bilyard) 3am. um . Bilardo. 
EHMAFJIYM (biymağlum) ec. up. ap. Açık 

olmayan, belirsiz. 
EHHT (bint) 3am. Meo. Sargı bezi. 

EIUl3hiJIA 

EHHTTE- (bintte-) em. Sargı bezi ile sar
mak. 

EHOfPA<1>1151 (biyografiya) 3am. flam. 

Hayat hikayesi, hal tercümesi, biyografi. 
EHOJIOf (biyolog) 3am. flom . Biyolog. 
EHOJIOfl151 (biyologiya) 3am. flam. Biyo

loji. 
EHIIA3 (biypaz) Cblfl. 1. Bir şeyi yapmaya 

yatkın, meyilli. 2. Kibar, nazik. 
EI1IIA3M- (biypazda-) em. Özen me k, 

özen göstermek, ihtimam göstermek. 
EHIIAIULA- (biypanda-) em. Cesareti olma

mak, çekinmek. 
EMP.IKA (birja) 30m. ueM. Borsa. 
EliiCMIJIJIA (bismilla) oo. ap. oiHu. 

Yaradan, Allah'ın adıyla, bismillah. 
EHT (biyt) 3om. Bit: EumKe eKneflen 

moHbiH.Obt omKa caJIMa. Bir pire için 
yorgan yakma. 6um moraflorau çok 
usta, mahir. 

EHTTE- (biytte-) em. Bitlenmek. 
EHTYM (bitum) 3am. Jlam. xuM. Keskin bir 

koku, alev ve koyu duman çıkararak 

yanan, karbon ve hidrojen bakımından 
çok zengin olan tabii yakıt maddelerinin 
genel adı, bitüm. 

EH<l>lllTEKC (bifşteks) 3am. rjJp . Biftek. 
EHlllAPA (biyşara) CbtH. up. Zavallı, 

çaresiz, biçare. 
Elliiii (biyşi) 3am. Dansçı. 

EHllliK, -ri (biyşik, -gi) 3am. Arabaemın 

atları veya öküzü sürmek için kullandığı 
nesne, kamçı. 

EHbiJI (biyıl) yem. Bu yıl. 
EJtlhiJIFhl (biyılğı) cbtH. Bu yılki. 
EHIK (biyik) Cblfl . 1. Alçak olmayan, 

yüksek. 2. aybLC. Şanlı, şöhrctli. 

EHIKTIK, -ri (biyiktik, -gi) 3am. l. 
Yükseklik, yücelik. 2. aybLC. Gökyüzü, 
sema, feza. 

EHIKTET- (biyiktet-) em. Yükseltmek, 
yüceltmek. 

EHIKTEY (biyiktev) Cblfl. Biraz yüksek, 
yüksekçe. 

El1513bl (biyazı) Cblfl. Nazik, ince. 
El1513biJIA- (biyazıla-) em. 1. (yü n, pamuk 

vb.) Açmak, taramak. 2. aybıc. Nezaket 
göstermek. 
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EIUIJIAİİ 

EIUIJIAM (biyalay) 3am. Eldiven. 
EJIAHK (blank) 3am. rjJp . Fonn, hazır basılı 

belge. O!l 6!laHKmbt moflmbtpManmbl. 

O, formu doldurmamış. 
EJIOK, -rbl (blok, -gı) 3am. rjJp . mex. ı. 

Makara, palanga. 2. Birden çok 
bölümün bir araya gelerek oluşturduğu 
bütün. 3. Politik çıkarları sebebiyle 
birlik kuran devletler topluluğu. EambiC 

6!l02bt Batı bloku. 
EJIOKHOT (bloknot) 3am. ar. Bloknot, not 

defteri, ajanda. 
EOEhiPA- (bob ıra-) em. ı. Gevşek 

dokumak. 2. (saç) Kabarmak, dikilmek. 
EOFAYhl3 (boğavız) 3am. Küfür. 
EOFAYbi3IIlbiJI (boğavızşıl) CblH. Küfür

baz. 
EO):(A-EOJJ,A (boda-boda) cbtH. Hüngür 

hüngür. 6oaa-6oaa JICbl!lay hüngür hün
gür ağlamak. 

EO,UAH (bodan) CbtH. Bağımlı, bağlı. 6oaaH 

Kbtfly bağımlı kılmak. 

EO):(AHJJ,hiK, -Fbi (bodandıq, -ğı) 3am. 

Bağımsız olmama, bağlılık, bağımlı , 
sömürge. 

EO):(AY (bodav) 3am. Değer, paha, fıyat. 
EOJJ,hiPA- (bodıra-) em. Dağınık, karışık 

olmak: 0Hbtf( ULaULmapbt 6oabtpan 

Kemmi. Onun saçları dağıldı. 
EO)I(bl (bojı) 3am. Dizgin, gem kayışı. 

ammbtf( 6oJICbtCbtH mapmy atın dizginini 
çekmek. 

EO)J(biJIA- (bojıla-) em. Dizginle sürmek, 
koşturmak, dizginlemek. 

EO)I(hiJI):(A- (bojılda-) em. Fokur fokur 
kaynamak. 

EO)J(hiPA- (bojıra-) em. isteksiz olmak, 
üşen me k. 

E03 (boz) CbLH. Açık toprak rengi, boz. 
E03A (boza) 3am. Boza. 
E03AMhiK, (bozamıq) CbtH. Boz renge 

yakın renk. 
E03AMhiK,TAH- (bozamıqtan-) em. Bozar

mak, renk değiştirmek, rengini atmak. 
E03AP- (bozar-) em. I. Bozarmak, rengini 

atmak. 2. (yüz) Korku ve tereddüt 
neticesinde değişrnek 

E03EAJIA (bozbala) 3am. Delikanlı, yiğit. 

EOİİJIAC 

E03EAJIAJibiK, -Fbi (bozbalalıq , - ğı) 3am. 

Delikanlılık. 

E03EAJIAIIlA (bozbalaşa) yem. Deli
kanlıca. 

E03EAC (bozbas) 3am. Tecrübesi z, acemi. 
E03FhiJI (bozğıl) CbtH. Boz, beyaz renge 

yakın. 

E03):(A- (bozda-) em. 1. (deve) Bağınnak, 
bozlamak 2. Hıçkıra hıçkıra ağlamak. 

3. Bir ritm ile ses çıkarmak. 
E03JJ,AK, -Fbi (bozdaq, -ğı) (I) 3anı . Genç, 

yiğit, delikanlı. 

E03JJ,AK, -Fbi (bozdaq, -ğı) (Il) 3am. 

Devenin tüyleri döküldükten sonra 
yerine çıkan yeni tüy. 

E03JJ,AK, -Fbi (bozdaq, -ğı) (III) 3anı. 300!l. 

Fok (ayı balığı) yavrusu. 
E038KIIE (bozökpe) CbtH. Uysal, sessiz, 

pısırık. 

E03TOPFAH (boztorğay) 3am . 300!l. Çalı 
kuşu. 

BOM (boy) 3am. ı. Bir şeyin tabanı ile en 
yüksek noktası arasındaki uzaklık, boy. 
2. Beden, vücut. 3. Yol, ırmak, deniz 
kıyısı. 4. Kumaş için ölçü. 5. İsim 
cinsinden kelimelerle birleşerek belirli 
bir süre, vakit bildirir. 6oii 6epMey ikna 
olmamak, inanmamak; 6oii JICemy (kız) 

yetişmek, serpilmek; 6oii Kemepy 

gönlünü hoş tutmak; 6oii Kyi1e3aiK 

dermansızlık, çaresizlik; 6oubtH ay!laK 

ca!ly kaçınmak, uzak durmak; 6oii 

yiipeHy alışmak; KYHi 6oubt gün boyu, 
bütün gün. 

EOİİJJ,AK, (boydaq) CbLH. ı. Evlenmemiş, 

bek<1r. 2. Kısırlaştırılmış koç. 
EOM)J(ETKEH (boyjetken) 3am. Genç kız, 

buluğa ermiş kız. 

EOİİKYİİE3 (boyküyez) CbtH. Tembel, 
hı mb ıl. 

EOİİKYİİE3L(EH- (boyküyezden-) em. 

Tembelleşmek, hımbıllaşmak. 

EOİİKOT (boykot) 3am. ar. Bir işi , bir 
davranışı yapınama kararı alma, boykot. 

EOİİJIA- (boy la-) em. 1. Uzamak, 
büyümek. 2. Boylamak, (su) bir 
nesnenin boyuna kadar yükselrnek 

EOİİJIAC (boylas) cbtH. Boydaş, boyca eşit. 

yyü
Vurgu

yyü
Vurgu
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EOMJIEP 

EOHJIEP (boyler) Jam. ar. mex. Kalorifer 
kazanının sıcaklığından yararlanarak, 
içindeki suyun ısıtılması sağlanan depo, 
boy ler. 

EOHJibl (boylı) CbtH. Boylu, uzun. 
EOHCYH- (boysun-) em. Boyun eğmek, 

itaat etmek. 
EOH1YMAP (boytumar) 3am. 3mHozp. 

M uska, ha mail. 
EOHIIIAH; (boyşafi.) CbtH. Boylu, uzunca, 

uzun boylu. 
EOllbiHlliA (boyınşa) Ulbl.fl. Boyunca. 
EOKAJI (bokal) Jam. op. Kadeh. 
EOKC (boks) 3am. ar. cnopm. Boks. 
EOKCEP (boksyor) 3am. ar. cnopm. 

Boksör. 
EOK, -Fbi (boq, -ğı) 3am. 1. Bok, dışkı. 2. 

Gübre, tezek. 3. aybtc. Eski püskü. 6oK, 
MypbtH tecrübesiz, acemi. 

EOK,TA- (boqta-) em. Küfretmek, sövmek. 
EOK,TAMIIA3 (boqtampaz) CbtH. Küfürbaz, 

ağzı bozuk. 
EOK,TbiK, -Fbi (boqtıq, -ğı) 3am. 1. Çöp, 

pislik. 2. Ayıp, kötü söz. 
EOK,lliA (boqşa) Jam. KeHe. Bohça, çıkın. 
EOJI- (bol-) (1) em. 1. Olmak: OK,ura 

6oJZraH :>~cep. Olayın olduğu yer. 2. 
Bitmek, sona ermek: TaMarbtH iıuin 
6oJZabı. Yemeğini yedi. 3. Beraber 
olmak, birlikte kalmak: EyziH ci3aiH 
K,acbtlfbt3aa · 6oJtaMbtH. Bugün sızın 

yanınızda olacağım. 4. Gerçekleşmek : 

EoJZapbt 6oJZabı. Olan oldu. 
EOJI* (bol) (Il) yem. Hadi, tez, çabuk: EoJZ, 

aumbtHaap KiM ypJZaabl ? Çabuk, 
söyleyin kim çaldı? 

EOJIA (bala) UlbtJZ. İçin: Ci32e 6oJZa MeH 
ocbtHaa KeJZaiM. Ben buraya sırf sizin 
için geldim. 

EOJIAP-EOJIMAC (bolar-bolmas) CbtH. 1. 
Olur olmaz: KppJZbtraUI 6oJZap-6oJZMac 
aıuyJZaHaabı. Karlığaş olur olmaz şeye 
kızar. 2. yem. Birazcık, azıcık. 

EOJIAP,ll,A-EOJIMAÜ (bolarda-bolmay) 
yem . Zorla, ısrarla. 

EOJIAT (bolat) Jam. up. 1. Çelik. 2. aybtc. 
Sağlam, kuvvetli, güçlü. 

EOJIATTAH (bolattay) CbtH. Çelik gibi , çok 

EOJiblll-TOJI 

sert. 
EOJIAIIJAK, -Fbi (bolaşaq , -ğı) 3am. 

Gelecek, istikbal. 
EOJIEbiP (bolbır) CbtH. 1. Gevşek , ağır. 2. 

aybtc. Pısırık, sessiz. 
EOJIEbiPA- (bolbıra-) em. ı . Yumuşamak , 

gevşemek. 2. aybtc. Pısırıklaşmak. 
EOJIEbiPJibiK, -Fbi (bolbırlıq, -ğı) 3am. 

Yumuşaklık, gevşeklik, rehavet. 
EOJifAP (bolgar) Jam. Slavların güney 

kolundan olan bir halk veya bu halkın 
soyundan olan kimse, Bulgar. 

EOJifAPlliA (bolgarşa) yem. Bulgarca, 
Bulgar dili. 

EOJIL(biP- (boldır-) em. Yorgun, bitkin 
düşmek, yorulmak. 

EOJI)KA- (bolja-) em. Tahmin yürütmek, 
yorumlamak. 

EOJI)KAFbllll (boljağış) Cb/H. Tahmin eden, 
yorumlayan. 

EOJI)KAJI (boljal) Jam . bkz. EOJI)KAM. 
EOJI)KAJI,ll,A- (boljalda-) em. Tahmin et

mek, yorum yapmak. 
EOJI)KAM (boljam), EOJI)KAJI (boljal) 3am 

Tahmin, yorum, faraziye, varsayım. 
EOJI)KAML(bl (boljamdı) CbtH . Tahmini, 

takribi, yaklaşık. 
EOJI)I(biP (boljır) CbtH. Gevşek, pörsük. 
EOJI)I(biPA- (boljıra-) em. Gevşemek, yu

muşamak . 

EOJIMAillhl (bolmaşı) CbtH. Azıcık, ufak, 
küçücük. 

EOJIMbiC (bolmıs) Jam. 1. cjJuJZoc. Varlık, 
yaradılış. 2. Mizaç, huy, tabiat, karakter. 

EOJIIIM- (bolpıy-) em. Şişmanlamak, se
m irmek. 

EOJIIIbiJI,II,A- (bolpılda-) em. Gevşemek, 

yumuşamak . 

EOJIIIbiJI)l,AK, (bolpıldaq) CbtH. Gevşek, 

yumuşak. 

EOJIT (bolt) 3am. op. Somunlu vida, civata. 
EOJihiML(bl (bolımdı) CbtH. 1. Olumlu, 

faydalı, yararlı. 2. Yapılı, cüsseli . 
EOJibiMChl3 (bolımsız) CbtH. Olumsuz, 

menfi. 
EOJibiMCbi3L(biK, -Fbi (bolımsızdıq, -ğı) 

Jam. Olumsuzluk, eksiklik. 
EOJibiii-TOJI- (bolıp-tol-) em. Bolluk, 
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EOJibiC 

refah içinde yaşamak. 
BOJibiC (bolıs) (1) Jam. map. ı. Çarlık 

Rusyası zamanındaki idari taksimat 
2. Belli bir bölgeyi yöneten kişi. 

BOJibiC- (bolıs-) (Il) em. l. Yardımlaş
mak, desteklemek. 2. Taraf tutmak. 

BOJibiCYlllbl (bolısuvşı) Jam. Kollayan, 
destekleyen kimse. 

BOMBA (bomba) Jam. um. acK. Bomba. 
BOMBAJIA- (bombala-) em. Bombalamak, 

bomba atmak. 
BOMBAJIAH- (bombalan-) em. Bombalan

mak. 
BOMBAJIAT- (bombalat-) em. Bombalar-

mak. 
BOMBAilAHA (bombapana) 3am. Sığınak 
BOP* (bor) Jam. Tebeşir. 

BOPA (bora) (1) Jam. Arkasından yağmur 

getiren sert ve geçici yel, bora. 
BOPA- (bora-) (Il) em. (kar, yağmur veya 

bol tozlu sert rüzgar) Esmek. 
BOPAFbiT- (borağıt-) em. (boran) Devamlı 

esmek. 
EOPAH (boran) 3am. Kar fırtınası, tipi, 

boran. 
BOPAH.ll,A- (boranda-) em. Boran olmak, 

fırtına esmek. 
BOPAH.ll,AT- (borandat-) em. Tipilemek, 

tipiye çevirmek. 
BOPAH.ll,bl (borandı) CbtH Tipili, boranlı. 
BOPACbiH (borasm) Jam. Tipili yel. 
BOPACbiH,Ubi (borasındı) CbtH. Tipili, 

boran lı. 
BOPBAM (borbay) Jam . Vücudun kalça ile 

diz arasındaki bölümü, but. 
BOPBAHJIA- (borbayla-) em. (at) Kam

çılamak. 

BOPBA.H, (borban) CbtH. Hantal, şişman. 
BOPBH- (borbıy-) em. Biçimsiz, şekilsiz 

görünmek. 
BOP,UAK.bl (bordaqı) CbtH. Besiye çekilmiş 

hayvan, besi hayvanı. 
BOP,UAK.biJIA- (bordaqıla-) em. Beslemek, 

besiye çekmek. 
BOP,ll,AK,biJIAHFAH (bordaqılanğan) Cbll-l. 

Besili, semirtilmiş . 

BOPilbiJI.II,AK, (borpıldaq) CbtH. Gevşek, yu
muşak. 6opnblflOGK. monbtpaK, yumuşak 

EO CAH 

toprak. 
BOPilbiJI.ll,A- (borpılda-) em. Yumuşamak . 

gevşeınek. 

BOPCH- (borsiy-) em. Şişınek, kabam1ak. 
BOPCbi- (borsı-) em. Kokmak, bozulmak. 
BOPCbiK, -Fbi (borsıq, -ğı) Jam. Joo. ı. 

Porsuk. 
EOPCbiK,TAM (borsıqtay) CbtH. Porsuk gibi. 

ş iş mar . 
BOPCbiJI.II,A- (borsılda- ) em. Nefes n efe c 

kalmak. 
BOPT (bort) Jam. HeM. Gemi, kayık \·e 

arabanın yanı, borda. 
BOPTbiJI (bortıl) 3am. Kırılına esna ında 

çıkan ses, çatırdama. 
BOPlllA (borşa) Jam. Parça, dilim (et). 
EOPlllA-BOPlllA (borşa-borşa) CbtH. 1. 

Parça parça, dilim dilim. 2. Domur 
do m ur. 

BOPlllAJIA- (borşala-) em. Parçalamak, 
dilim dilim etmek. 

BOPbiJI.II,A- (borılda-) em. (ateş üzerine su 
dökülünce) Cızırdamak. 

BOPbllll (borış) Jam. l. Borç, verecek . 2. 
aybtc. Vazife, görev. 

BOPbllllK,OP (borışqor), BOPbllllTAP 
(borıştar) CbtH. Borçlu, verecekti. 

BOPbllllTAH,UbiP- (borıştandır- ) em. 
Borçlandırmak 

BOPbiiiiTAH- (borıştan-) em. Borçlan mak. 
BOPblliiTAP (borıştar) Cb/H. bkz. 

BOPbllllK,OP. 
BOPblliiTbi (borıştı) CbLH. Borçlu. vere

cekli. 
BOC (bos) CbLH. 1. İçinde, üstünde hiç kimse 

veya hiçbir şey bulunmayan, boş. 2. 
Kapalı olmayan, örtülmemiş: l(anmbL H 
ay3bt 6oc. Çuvalın ağzı aç ık. 3. 
Faydasız, önemsiz. 6oc al{ciMe faydasız 
konuşma. 4. Yumuşak, gevşek. 5. i şsiz . 
uğraşı olmayan, boşta gezen. 

BOCA- (bosa-) em. l. Boşalma k. 1 

Gevşemek. 3. işten ayrılmak. 4. Özgür 
olmak, azat olmak. 5. ayb/C. 
Duygulanmak, hislenmek. 

BOCAFA (bosağa) Jam. l. Eşik , söve . 2. 
aybtc. Ocak, aile, yuva. 

BOCAH- (bosan-) em. 1. Serbest kalmak. 2. 
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Doğum yapmak, doğurmak. 
EOCAH: (bosafi) ebtl-1. Sıkı olmayan, gevşek. 
EOCAH:,UA- (bosafida-) em. Gevşemek, 

yumuşamak. 

EOCAIUI,biK, -Fbi (bosafidıq, -ğı) 3om. 
Gevşeklik, yumuşaklık, rehavet. 

EOCAI{Cbl- (bosaıl.sı-) em. 1. Gevşemek, 

rehavet çökmek. 2. oybte. Yatışmak, 

yumuşamak. 

EOCAI{CbiT- (bosafisıt-) em. Yumuşatmak, 

gevşetmek. 

EOCAT- (bosat-) em. Serbest bırakmak, 

boşaltmak. 

EOCK,A (bosqa) yem. Boşuna, boşu boşuna, 

nafile. 
EOCK,biH (bosqın) 3om. Muhacir, göçmen, 

mülteci , sığınmacı. 
EOCK,biHL(A- (bosqında-) em. Hicret 

etmek, göç etmek, göçmek. 
EOCK,biHIIIbiJibiK, -Fbi (bosqınşılıq, -ğı) 

3om. Sürgüne gitme, sürülme, menfa. 
EOCTAH* (bostan) (I) 3om. up. Budak, dal. 
EOCTAH* (bostan) (Il) ebtl-1. Serbest, hür. 
EOCTAH-EOCK,A (bostan-bosqa) yem. Boşu 

boşuna, yok yere, boş yere. 
EOCTAHllbiK, -Fbi (bostandıq, -ğı) 3om. 

Bağımsızlık , serbestlik, özgürlük. 
EOCTbiK, -Fbi (bostıq, -ğı) 3om. Zayıflık, 

zaafiyet. 
EOTA (bota) 3om. 1. Deve yavrusu. 2. oybte. 

Çocuklara karşı kullanılan bir sevgi 
ifadesi. 

EOTAK,AH (botaqan) 3om. 1. Devenin 
yavrusu için söylenen söz. 2. oybte. 
Çocuklara karşı kullanılan bir sevgi 
ifadesi. 

EOTAJIA- (botala-) em. (deve) Doğunnak, 
yavrulamak. 

EOTAHMKA (botanika) 3om. zp. Botanik, 
bitki bilimi. 

EOTA-TAMJIAK, -Fbi (bota-taylaq, -ğı) 30m. 

Deve yavrularının genel adı. 
EOTK,A (botqa) 3om. Lapa, bulamaç. 
EOUMAH (botsman) 3om. um. Ticaret 

gemilerinde tayfaların başı , lostromo. 
EOIIIAK, -Fbi (boşaq , -ğı) 3om. Karpuz 

çekirdeği. 

EOillAJIA- (boşala-) em. (hayvan) Doğum 

EOfEYCI3 

sancısı başladığında · kuytu yer aramak, 
uzaklaş mak. 

E051- (boya-) em. 1. Boyamak. 2. oybte. 
Örtbas etmek, gizlemek, gözden 
kaçınnak. 

E051MA* (boyama) ebtl-1. Boyalı, boyanmış . 

E051MAJIA- (boyamala-) em. 1. Rengini 
değiştirmek, boyamak. 2. oybte. Göz 
boya mak. 

E051MACbl3 (boyamasız) ebtl-1. 1. Boyasız, 
boyanmamış. 2. oybte. Samimi, içten. 

E051H- (boyan-) em. Boy anmak, makyaj 
yapmak. 

E051Y (boy av) 3om. 1. Boya. 2. oybte. 
Sahte! ik, sun 'ilik, yapay lık. 

E051YJibl (boyavlı) ebtl-1. Boyalı, boyanmış. 
E051YXAHA (boyavhana) 30m. K3. up. Bo-

yacı dükk5.nı. 

E051Yillbl (boyavşı) 3om. Boyacı. 
E8EEK, -ri (böbek, -gi) 3om. Bebek. 
E8EEKCI3 (böbeksiz) ebtl-1. Bebeksiz. 
E8EEKIIIE (böbekşe: yem. Bebekçe, ço-

cukça. 
EernE (bögde) ebm. Yabancı, el. 
E8f.LIEJIEH- (bögdelen-) em. Bölünmek, 

yabancılaşmak. 

E0fllEJIIK, -ri (bögdelik, -gi) 3om. Yaban
cılık, yadlık. 

E0fE- (böge-) em. 1. Set çekmek, bent 
yapmak. 2. Birini yolundan alıkoymak, 
mani olmak. KOJl 6ezey oyalamak, vakti
ni almak. 

EGfEJI- (bögel-) em. Duraksamak, tered
düt etmek. 

E0fEJIT- (bögelt-) em. l. Set çekmek. 2. 
Durdurmak, engellemek, mani olmak. 

E8fEH (bögen) (1) 30m. Atların kuyru
ğunda oluşan kaşınma hastalığı. 

E8fEH (bögen) (Il) 30m. Kayığın ve kıza
ğın tabanı ile iki yanını birleştiren ağaç. 

E0fET (böget) 3om. 1. Set, baraj. 2. oybte. 

Engel, mani. 
EOfETCI3 (bögetsiz) ebtl-l. Serbestçe, en

gelsiz, serbest. 
E8fEY (bögev) 3om. 1. Su deposu. 2. Bent, 

set. 
E8fEYCI3 (bögevsiz) Cbtl-1. 1. Setsiz, bent

siz. 2. oybte. Duraksanıadan, engelsiz. 
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I>O)JEHE (bödene) 3om. 300JZ. Bıldırcın. 

60)1(EKTE- (böjekte-) em. bkz. EYfE
)J(EKTE-. 

E03 (böz) 30m. İnce beyaz kumaş. 
EOK- (bök-) (6ereıı:i, 6erin) em. l. Emmek, 

şişmek . 2. Rahatsız olacak kadar yemek 
yemek, şişmek. 

EOKEEAfı (bökebay) 3om. 1. Yünlü boyun 
atkısı. 2. Yünlü başörtü. 

EOKEH (böken) 3om. Antilop. 
EOKCE (bökse) 3om. Uyluk, kalça. 
I>OKCEJII (bökse1i) CbtH. Kalçası büyük, 

kalçal ı. 
EOKCEP- (bökser-) em. 1. Bir şeyi yırt

mak, parçalamak. 2. Y armak, ikiye ayır
mak. 3. oybtc. Darmadağm etmek, altını 
üstüne getirmek. 

EOKTEP (bökter) (1) 30m. Dağ eteği, ya
maç . 

EGKTEP- (bökter-) (Il) em. E yerin arka
sına bir şey bağlamak. 

EOKTIP- (böktiı·-) em. Şişirmek, kabart
inak. 

Een- (bö\-) em. l. Bölmek, ayırmak. 2. 
Gruplara bölmek, sınıflandırmak. 3. 
oybtc. İnsanların arasını açmak. 

EOJifiiiJ (bölgiş) 30m . Mom. Bir bölme 
işleminde bölünen sayının kaç eşit 

parçaya ayrıldığını gösteren sayı, bölen. 
I>OJIE (bö1e) (1) 30111. fki kız kardeşin oğlu 

veya kızı, teyze çocukları. 
EOJIE- (böle-) (Il) em. Sarnıak. kundakla

mak. 
EOJIE-)J(AP- (böle-jar-) em. 1. Bölmek, 

paylaşmak, taksim etmek. 2. oybtc. İn
sanları ayırmak. 

I>OJIE-)I{APA (böle-jara) yem. Ortaklaşa , be
raber. 

EOJIEK (bölek) yem. 1. Ayrı olarak, kendi 
başına. 2. Ayrı , farklı , benzer olmayan. 
3. Özel , husus!: 01-lbtl-( MeH ywiH JICOHi 

6eJZeK. Onun yeri benim için özeldir. 
I>GJIEKCI- (böleksi-) em. Kendini yabancı 

saymak, ısınamamak. 
EOJIEKTE- (bölekte-) em. 1. Ayırmak, par

çalamak. 2. Ayırım yapmak, dışlamak. 
EOJIEKTEY (bölektev) Cblli . Değişik , farklı , 

başkasına benzemeyen. 

E8TEfE 

EOJIKE (bölke) 3om. op. Dikdörtg Ş"· -

linde yapılan ekmek. 
EOJIME* (bölme) 3om. Oda: oc ôe.uıe 

mutfak. 
I>OJIMEJIE- (bölmele-) em. Birkaç p r.;aya 

ayırmak , bölmek. 
I>OJITIPIK, -ri (böltirik, -gi) 30/l/. Kurt y \-

rusu. 
EOJIIIJEK, -ri (bölşek, -gi) 3om . l . PJr: ' 

Matematikte kesir. 
EOJIIIJEKTE- (bölşekte-) em. Parçalarn 

parçalara ayırmak. 
EOJIIIJEKTEH- (bölşektcn-) em. Par :al n

mak, bölünmek, ayrılmak. 
EOJIIK, -ri (bölik, -gi) 3om. Öbek, parça. 
EOJIIM (bölim) 3om. l. Bölüm, departman. 

2. Bölüm, kısım. 3. acK. Askeri birlik. 
E8JIIMIIJE (bölimşe) 3om. l. Bölüm. 2. 

Küçük askeri birlik, tim. 
68JIIH)ll (bölindi) 3om. Mom. Bölme i ~ km i 

sonunda ortaya çıkan netice, bölüm . 
E8JIIHIC (bölinis) 3om. Bölünüş. 

E8JIIHfllll (bölingiş) 3om . Mom. Mateına -

tikte bölünen. 
68JIIC- (bölis-) em. Bölüşmck, payla mak _ 
68IIE (böpe) 3om. Bebek. 
68PEHE (börene) 30m. op. Tomruk, k i ri ş. 

E8PJIIK- (börlik-) (6epJiireıı:i, 6ep.ıirin) 

em. Şamata etmek, gürültü yapmak . 
I>OPT- (bört-) em. Kabarmak, şişme k. 

68PTKEH (börtken), E8PTIIE (börtpe) 
3om. Sivilce. 

E8PTOE (börtpe) (1) bkz. 68PTKEH. 
E8PTIIE (börtpe) (Il) 3om. Arpa, buğday 

vb . tahıllardan haşlanarak yapılan bir 
çeşit yemek. 

68PI (böri) 3om. Kurt. 
E8PIK, -ri (börik, -gi) 3om. Börk. 
E8Pl-K;\Pbl (böri-qarı) 3om. Kurt ve hay-

van hırsızlarının genel adı. 
E8C- (bös-) em. Övünmek, yüksekten at

mak. 
GüCllE (böspe) CbL/-1. Övüngen, farfara , pa

lavracı. 

E8CTEK, -ri (böstek, -gi) 3om. Deriden ya
pılmış küçük döşek veya minder. 

68CTEKI (bösteki) 30m. Başıboş , sahİp s İ z . 

nOTEfE (bötege) 3om . Kursak. 
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E8TEJIKE (bötelke) 3am. op. 1. Şişe. 2. 

aybtc. İçki. 
E8TEH (böten) CbtH. Yabancı, el, ecnebi, 

başka. 

E8TEH,IUK, -ri (bötendik, -gi) Jam. Yaban
cılık. 

ESTEHCI- (bötensi-) em. Yabancı telakkİ 

etmek, yabancı saymak. 
E8TEHCIPE- (bötensire-) em. Yabancı 

görmek, yadırgamak. 
E8IIIKE (böşke) Jam. op. Fıçı, varil. 
E8IIIKE)lEM (böşkedey) CbtH. Kalın, şış

man, yuvarlak, fıçı gibi. 
E8IIIKEJIEfl (böşkelep) yem. Yari! variL 

fıçı fıçı. 

E8CIP (bösir) Jam. Sağırsak solucanı, as
karit. 

EPAKOHhEP (brakonyer) 3am. rjJp. Kaçak 
av cı. 

EPAKOHhEPJIIK, -ri (brakonyerlik, -gi) 
Jam. Av yasağına uymama, kaçak av
lanma. 

EPACC (brass) Jam. cnopm. Kurbağalama 

yüzme. 
EPE3EHT (brezent) 3am. zofl. Branda bezi. 
EPMfA)lA (brigada) Jam. rjJp. ı. İşçi grubu, 

ekip. 2. ecK. Tugay. 
EPMfA)lAJihiK, (brigadalıq) CbtH. Ekip, grup 

halinde. 
EPMfA)lMP (brigadir) 3am. rjJp. Ekip başı. 
EPMJIJIMAHT (brilliyant) 3am. rjJp. Pır

lanta. 
EPMJIJIMAHTTAM (brilliyanttay) CbtH. Pır

lanta gibi. 
EPOMJIEP (broyler) Jam. ar. Eti için ye-

tiştirilen tavuk, et tavuğu. 
EPOM (brom) Jam. zp. xuM. Brom. 
EPOH (bron) Jam. Zırh. 
EPOHEfiOE3,Il, (bronepoyezd) Jam. Askere 

cephane taşıyan zırhlı tren. 
EPOHXMT (bronhit) Jam. zp. Mea. Bronşit. 
EPOHh (bron) Jam. Rezervasyon, ayırma, 

ayı rtma. 
EPOIIIIOPA (broşura) 3am. rjJp. Broşür. 
EPYTTO (brutto) Jam. um. Brüt. 
EPYUEJIJIE3 (brutsellez) 3am. eem. Mea. 

Bnıselöz (hastalık), brusella. 
EPbiH3A (brınza) 3am. pyM. Beyaz peynir. 

EYJibiK, 

EY (buv) (1) Jam. 1. Buğu, buhar. 2. aybtC. 
Etki, tesir. Kb/Mb/3 6ybt kımızın etkisi. 

EY- (buv-) (Il) em. ı. Paket yapmak, bağ
lamak. 2. aybtc. Rahatsız etmek, rahat 
vermemek. 6e!l 6yy bir şeyi yapmaya 
karar vermek. 

EYA3 (buvaz) CbtH. Gebe, yüklü, hamile. 
EYA3,Il,hiK, -Fbi (buvazdıq, -ğı) Jam. Hami-

lelik. 
EYAJI,Il,hiP (buvaldır) 3am. Bulanık. 
EY,Il,A (buvda) Jam. Demet, deste, bağlam. 
EY,Il,AK, (buvdaq) Cb/H. Buram buram, pek 

çok. 
EY,Il,AK,TA- (buvdaqta-) em. Duman yüksel

mek, toz çıkmak. 
EY,Il,AJIA- (buvdala-) em. Demet] emek, 

destel emek. 
EY,Il,AH (buvdan) Jam. Melez, kırma. 
EY,Il,AH,Il,A- (buvdanda-) em. İki çeşit hay

vanı çiftleştirmekle, yeni cins, asil soylu 
hayvan üretmek, melezlemek. 

EY,Il,AH,Il,ACThiP- (buvdandastır-) em. Me-
Iezleştirmek, aşılamak. 

EYMA (Budda) 3am. r/Jp. iJiHu. Buda dini. 
EY)J)l.M3M (Buddizm) 3am. Budizm. 
EY,Il,hiPA- (buvdıra-) em. (saç) Darmada-

ğınık olmak, tel tel kabarmak, taraz
lanmak. wawbt 6yiJbtparaH saçları dar
madağınık, tarazlanmış. 

EYKET (buket) Jam. rjJp. Çiçek demeti, bu
ket. 

EYKMHMCT (bukinist) 3am. rjJp. Eski kitap 
satan, sahaf. 

EYKCMP (buksir) Jam. zofl. Bozulan, yolda 
kalan araçları (araba, gemi) çekme. 

EYKCMPJIE- (buksirle-) em. Araçla çek
mek. 

EYJJAFhiiii (buvlağış) Jam. Buhar makine
si. 

EYJIAH,Il,hiP- (buvlandır-) em. Buğulandır
mak. 

EYJIAH- (buvlan-) em. Buharlaşmak, bu-
ğulanmak. 

EYJIA (buvla) em. Buğulamak. 
EYJihl (buvlı) Cb/H. Buğulu, buharlı. 
EYJihiK,- (buvlıq-) (6yJiblraıı,bı, 6yJibirbın) 

(1) em. Bağazı düğümlenmek, soluk ala
mamak, nefesi kesilmek. 
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EYJihiK, -Fbi (buvlıq, -ğı) (Il) 3am. 1. Se
maverin, çaydanlığın buhar çıkaran de
liği. 2. Havayı temizlemek için bırakılan 
delik, havalandınııa deliği. 

EYJihBAP (bul var) 3am. rjJp. Bul var. 
EYJih,IlOr (buldog) 3am. ar. Buldok. 
EYJihl(03EP (buldozer) 3am. ar. mex. Bul-

dozer. 
EYMA (buvma) 3am. Tomar, paket, deste. 
6YMA-EYMA (buvma-buvma) Cbtl-1. Top 

top, tomar tomar. 
EYMAJIA- (buvmala-) em. Denk yapmak, 

bohçalamak, paketlenıek. 
6YHAK,*, -Fbi (buvnaq, -ğı) 3am. aae6. Ve

zin, ölçü. 
EYPA (buvra) 3am. Buğra, erkek deve. 
EYPhiJI (burıl) CbtH. 1. Kır (at donu). 2. Kır

laşmış (saç, saka!). 
EYCAH- (buvsan-) enz. 1. Hafifçe terlemek. 

2. aybtc. (kar) Erimek, (don) Çözülmek. 
EYTEPEPO,Il (buterbrod) 3am. 1-1eM. Sande

viç. 
6YTUhl (butsı) 3am. ar. cnopm. Futbol a-

yakkabısı, spor ayakkabısı. 
EY<l>EP (bufer) 3am. ar. mex. Tampon . 
EY<l>ET (bufet) 3am. rjJp. Büfe. 
EY<l>ETllll (bufetşi) 3am. Büfeci. 
6YXfAJITEP (buhgalter) 3am. op. Muhase-

beci, muhasip, sayman. 
EYXfAJITEPIHl (buhgalteriya) 3am. op. 

Muhasebe. 
EYXTA (buhta) 3am. 1-1eM. Koy, çekmece. 
EY biJI- (buvıl-) em. Paketlemek. 
EYhiH (buvın) (1) 3am. 1. Eklem, boğum. 2. 

aybtc. Nesil, kuşak. 6ybtl-1Cbt3 halsiz; 
6ybtl-lbt KYPY halsizleşmek; 6ybtl-lbt Kamy 
kuvvetlenmek, güçlenmek; 6i3dil-( 6ybu-t 
bizim nesil. 

EYhiH (buvın) (Il) 1am. J/Ul-126. Hece. 
EYhiH- (buvın-) (III) em. Boğulmak. 
EYhiH,IlA- (buvında-) em. Hecelere ayır-

mak, hecelenıek. 
EYbiH,IlAC- (buvındas-) em. Eklenmek, 

birleşmck . 

EYhiH,IlhiP- (buvındır-) em. Boğmak, bo
ğazını sıkmak. 

EYbiHChl3 (buvınsız) Cbtl-1. 1. Ekiemi olma
yan, eklemsiz. 2. aybtc. Elastik, esnek. 

EY3AK,biJibiK, 

EYhiHlllAK, (buvınşaq) 3am. Bohça, çıkın. 
EYhiTI-ITH- (buvıp-tüy-) em. Ambalaj la

mak, paketlemek. 
EYhiPKAH- (buvırqan-) em. 1. (rüzg~r) 

Sertleşmek. 2. (nehir dalgaları) Kıyıyı 

dövmek. 3. aybtC. Kıznıak, sinirlenınek. 
6YFA3 (buğaz) 3am. zeozp. Boğaz. Ona.\l-

6yfl 6yra3bt İstanbul boğazı. 
EYFAK, (buğaq) 3am . Gıdık, gerdan, çene 

altı. 

EYFAJihlK, (buğalıq) 3am. 1. Keınent. 2. 
aybtc. Bağımlılık, bağlılık, tabiiyet. 

EYFAJihlK,TA- (buğalıqta-) em. Huys uz ato. 
kement atmak. 2. aybtc. Bağımlı kılmak. 
boyunduruk altına almak. 

EYFAHA (buğana) 3am. aHam. Köprücük 
kemiği. 

EYFAY (buğav) 3am. 1. Pranga, kelepçe. 2. 
Esaret, tutsaklık . 

EYFAYJIA- (buğavla-) em. Kelepçe takmak. 
zincire vurmak. 

EYFAYJibl (buğavlı) CbtH. 1. Kelepçeli. 
kelepçe takılmış. 2. aybtc. Bağımlı , tabi. 

6YFhi (buğı) 3am. Geyik, maral. 
EYFhiHEAK, (buğınbaq) 3am. Saklambaç 

oyunu. 
EY,IlhiP (budır) (1) 3am. Pürüzlü zemin. düz 

olmayan yer. 
EY,IlblP (budır) (Il) Cbtl-1. Eğri büğrü, 

engebeli. 
EY,IlhiPJIA- (budırla-) em. Pürüzlü olmak . 
EY,IlhiPCh13 (budırsız) CbtH. Pürü zsüz. düz. 
EY)[(hiP (bujır) Cbll-t. l. Düz o lmayan . 

pürüzlü. 2. Çiçek hastalığından insan 
yüzünde kalan iz, çiçek bozuğu. 

EY3- (buz-) em. 1. Bozmak . 2. Tahrip et
mek, kullanılmaz hale getirmek. 3. (et) 
Parçalamak, bölmek: Emmi 01-1 er:.i 
JlciJZiK.K.e 6eJZai. Eti on iki parçaya ayırdı. 
4. Ayartmak, yoldan çıkarmak, baştan 

çıkarmak . 

6Y3A-)l(AP- (buza-jar-) em. Kalabal ı ğı ya
np geçmek, içeri dalmak. 

EY3AK,AP (buzaqar) Cblll. Kötü , ahlaksız ka
dın. 

EY3AK,bl (buzaqı) 3am. Kavgacı, serseri , 
sa taş kan. 

EY3AK,hlJihiK, (buzaqılıq) 3am. Kavgacı-



-97-

EY3AY 

lık, serserilik 
EY3AY (buzav) Jam. Buzağı. 
EY3AYEAC (buzavbas) Jam. Jaafl. Dana

burnu. 
EY3AYJIA- (buzavla-) em. Buzağılamak. 
EY3AY-TOPI1AK,, -Fbi (buzav-torpaq, -ğı) 

Jam. İneğin bir yaşına gelmiş yavrusu , 
dana. 

EY3Fbllll (buzgış) CbiH. l. Bir şeyi kıran , 

döken, ortadan kaldıran. 2. Fitneci, bö
lücü. 

EY3,UbiP- (buzdır-) em. ı. Bozdurmak. 2. 
Tahrip ettirmek. 

EY3biK, (buzıq) C bl H. Yaramaz, sefih, uçan. 
EY3biK,TbiK, -Fbi (buzıqtıq, -ğı) 3am. 

Yaraınazlık, şımarıklık, haylazlık 

EY3biJIFAH,UbiK, -Fbi (buzılğandıq, -ğı) 

Jam. Ahlaksızlık, azgınlık, sapmışlık, 

del alet. 
EY3biJI- (buzıl-) em. 1. Bozulmak. 2. (bir 

nesne) Tazeliğini kaybetmek: 6a!lbtK. 
6pbuıabt balık bozuldu. 
EY3bHl-)J(AP- (buzıp-jar-) em. 1. Bozmak, 

tahrip etmek. 2. Kalabalığı yarıp geç
mek. 

EYW,UA (buyda) Jam. Devenin ya da öküzün 
burnundan geçirilen 2-3 metre uzun
luğundaki ip . 

EYW,UAJIA- (buydala-) em. ı. Devenin bur
nundaki delikten ip geçirmek. 2. Birisini 
bir şeye ikna etmek, dediğini yaptırmak. 
6yuaaflaraN myiieaeü iradesi yok, baş
kasına bağlı olan. 

EYWPA (buyra) CbtH. 1. Kıvırcık (saç, yün). 
2. aybtC. Dalgalı, güzel görünüşlü: 6yiipa 
6y;ım küme küme bulut. 

EYWPAJIA- (buyrala-) em. 1. Kıvırcıklaştır
mak. 2. Dalgalandırınak. 

EYfiPAT (buyrat) Jam. Dağ silsilesi, sıra 

dağ. 

EYMPbiK, -Fbi (buyrıq, -ğı) Jam. Buyruk, 
emir, ferman. 

EYMPbiK,Tbl (buyrıqtı) CbiH. Emir şeklinde 
söylenen, emrivaki. 

EYllbiFbl (buyığı) CbtH. Az konuşan, sakin, 
ağırbaşlı, uysal. 

EYMbiK,- (buyıq-) (OyHbiFa)J,bl, OyHbiFbın) 
em. Soğuktan birbirine sarılmak, 

EYJIA 

sokulmak. 
EYllbiM (buyım) Jam. Her türlü eşya, nes

ne, mal. 
EYMbiM,UAfi (buyımday) yem. Emeği para 

ile değil, eşya ile ödeme, ayni ödeme. 
EYllbiMTAM (buyımtay) Jam. Bir kimse

nin isteği, arzusu. 
EYllbiMTAMJIA- (buyımtayla-) em. istekte 

bulunmak, arzu etmek. 
EYWbiP- (buyır-) em. 1. Emretmek, bu

yurmak. 2. aybiC. aiHU. Nasip olmak. 
EYllbiPMACbiH (buyırmasın) Maa. "Nasip 

olmasın" anlamında kullanılan yemin. 
EYWbiPCA (buyn·sa) Maa. Nasip, kısmet o

lursa, inşallah. 
EYK,- (buq-) (6YFanbl, OYf'bin) em. 1. Eğil

mek. 2. Saklanmak, gizlenmek. 
EYK,A (buqa) Jam. Boğa. 
EYK,APA (buqara) Jam. ap. Halk, cemaat, 

toplum. 
EYK,APAIIIbiJI (buqaraşıl) CbtH. Halkçı, top

lumcu. 
EYK,IIA (buqpa) Jam. Ücra yer, köşe bucak. 
EYK,IIAJIA- (buqpala-) em. Eğitmek, giz

lenmek, saklanmak. 
EYK,ITAHTAM (buqpantay) CbtH. 1. Ürkek, 

çekingen. 2. aybtc. İçten pazarlıklı. 
EYK,IIAHTAMJIA- (buqpantayla-) em. 1. 

Gizlenmek, saklanmak. 2. Çekinmek, 
ürkmek. 

EYK,IIAHTAMCbl3 (buqpantaysız) CbtH. A
çık, belli. 

EYK,TbiP- (buqtır-) (1) em. 1. Saklanmak, 
gizlenmek. 2. aybtc. Tehdit etmek. 

EYK,TbiP- (buqtır-) (II) em. 1. Yemeği, ça
yı kısık ateşte pişirmek. 2. Y emeğin ta
dını alması için ağzını kapatmak. 

EYK,TbiP- (buqtır-) (III) em. Lambanın 

ışığını azaltmak için fitilini aşağı in
dirmek, fitili kısmak . 

EYJI* (bul) (1) Jam. up. 1. Kumaş. 2. Para, 
akça. 

EYJI* (bul) (Il) ec. Bu. 
EYJTA* (bula) (1) CbtH. Rahat. serbest büyü

yen. 
EYJIA- (bula-) (II) em. Göz yaşı dökmek, 

ağlamak. 

EYJIA- (bula-) (III) em. KeHe. ı. Terlet-

yyü
Vurgu

yyü
Vurgu
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rnek, yormak. 2. aybtc. Kendini feda 
etmek. 

BYJIAİİIIIA (bulayşa) yem. Böylece. 
BYJIAK, -Fbi (bulaq, -ğı) (1) 3am. Bulak, pı

nar, kaynak, memba. 
BYJIAK,*, -Fbi (bulaq, -ğı) (Il) 3am. Kulak 

iltihabı. 

BYJIAK,TAİİ (bulaqtay) CbtH. ı .Pınar gibi. 2. 
Sütü bol, çok: EyA 6yAal(mau cubtp. 
Sütlü inek. 

BYJIAJibiK, -Fbi (bulalıq, -ğı) 3am. Ser
bestlik, özgürlük. 

BYJIAH* (bulan) 3am. (I)Yaban geyiği. 
BYJIAH* (bulan) Cb/H. (Il) Serbest büyüyen, 

şımarık. 

BYJIAH: (bulan) 3am. ı. Kuyruk sallama. 2. 
aybtc. Kurnazlı k, hilekarlık. 3. aybtc. 

(at) Tırıs gitme. 
BYJIAH,I(A- (bu landa-) em. ı. İleri geri, sa

ğa sola kıvrılarak gitmek 2. aybtc. 
Nazlanmak. 

BYJIAY (bulav) 3am. Çamur, buğu ile tedavi 
usulü. 

BYJIAYJIA- (bulavla-) em. Çamur, buğu ile 
tedavi etmek. 

BYJIBYJI (bulbul) 3am. up. 1. Bülbül. 2. 
aybtc. Sesi güzel şarkıcı. 

BYJIFA- (bulğa-) em. ı. El sallamak. 2. 
Karıştınnak, bulamak. 

BYJIFAK,TA- (bulğaqta-) em. ı . Irgalanmak, 
sallanmak 2. aybLC. Sarhoş olmak. 

BYJIFAJIAK, -Fbi (bulğalaq, -ğı) 3am. 
Irgalama, sallama. 

BYJIFAJIAK,TA- (bulğalaqta-), BYJIFAJIAH:

)I,A- (bulğalafida-) em. 1. El sallamak 2. 
Sallanarak yürümek. 

BYJIFAJIAIUl:A- (bulğalanda-) em. bkz. 
BYJIFAJIAK,TA-

BYJI)I,A- (bulda-) em. 1. Kıymetini, fıyatını 
arttırmak. 2. aybtc. Kendini ağırdan 

satmak. 
BYJI.IT,AH- (buldan-) em. ı. Kendini ağırdan 

satmak. 2. Başa kakmak. 
BYJI.II.bl (buldı) Cb/H. 1. Parası, pulu olan, 

varlıklı. 2. Değerli , kıymetli. 

BYJI.II.biP (buldır) Cb/H. Bulanık, belirsiz, 
net olmayan. 

BYJI.II.biPA- (bul dı ra-) em. Sislenmek, bu-

EYP 

!anık hale gelmek. 
BYJI)I(biMA- (buljıma-) em. Yerinden kı

pırdamamak, hareket etmemek. 
BYJI)I(biMAC (buljımas) CbtH. Değişmez, 

kalıcı, sabit. 
BYJI)I(biTITACTAH (buljıtpastan) yem. De

ğiştinneden, aynen. 
BYJIK,AH-TAJIK,AH- (bulqan-talqan-) yem. 

1. Öfkelenip, kızıp: llleıueci 6yAKaH
maAJ(aH 6oflbtn autyflaHdbt. Annesinin 
kanı beynine sıçradı , hiddetlendi. 2. Alt 
üst, dar-madağın olmak. 

BYJIK,bl- (bulqı-) em. Silkelemek, sarsmak, 
hırpalamak. 

BYJ1K,biHbiC (bulqınıs) 3am. Çırpınma, de
belenme. 

BYJIT (bult) 3am. 1. Bulut. 2. aybtc. Yürek
teki sızı, acı. 

BYJITAK,TA- (bultaqta-) em. ı. Tutarsız 

hareket etmek, kararsız olmak. 2. ayb/C. 
Caymak, vazgeçmek, karar değiştirmek. 

BYJITAJIAK, -Fbi (bultalaq, -ğı) 3am. 1. 
Dolambaçlı yol. 2. aybLC. istikrarsızlık , 
kararsızlık, tereddüt. 

BYJITAJIAK,TA- (bultalaqta-) em. 1. Sallana 
sallana yürümek. 2. aybLC. Kararsız 

olmak. 
BYJITAP- (bultar-) em. 1. Aniden dönmek, 

"u" dönüşü yapmak. 2. aybtc. Sözünde 
durmamak, sözünden dönmek. 

BYJITAPFbllll (bultarğış) CbtH. Sözünde 
durmayan, hilekar. 

BYJITAPMAJIA- (bultarmala-) em. Eğri 

büğrü, engebeli yerlerden yürümek. 
BYJITAPTIIAC (bultartpas) CbtH. Kesin , 

şüphe götürmez. 
BYJITAPbiCCbl3 (bultarıssız) CbtH. Kesin, 

tam, net. 
BYJITM- (bultıy-) em. Şişmek, kabarmak. 
BYJITChl3 (bultsız) CbtH. Bulutsuz, açık. 
BYJITTAH- (bulttan-) em. Bulutlanmak 
BYJllllhiK, : 6ymub1K. eT Kas, adale. 
BYJllllbi.K,Tbl (bulşıqtı) Cb/H. Adaleli, kaslı. 
BYJlhH{FhiP (bulınğır) CbtH. 1. Bulutlu, ka-

palı. 2. aybtc. Bulanık, anlamsız. 

BYHLI.A (bunda) yem. Burada. 
BYHIIIA (bunşa) yem. Bunca. 
BYP- (bur-) em. B urmak, çevirmek, bük-
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rnek, döndürmek. 
6YPA- (bu ra-) em. Döndürmek, çevirmek. 
6YPA.JIAH, (buralan) Cb/H. ı. Kavis, 

dolambaç. 
dönemeç, viraj. 2. aybıc. Sıkıntısı, 

derdi, tasası, cefası çok (hayat). 
6YPAJIAH,UA- (buralanda-) em. l . Sallana 

sallana yürümek. 2. aybıc. Karar ve
rememek, tereddüt etmek. 

6YPAJIK,hl (buralqı) 3am. l. Sahipsiz 
(hayvan). 2. Dışarıdan gelen, yabancı, 

sığıntı. 

6YPAMAJibl (buranıalı) Cb/H. Vidalı. 
6YPAHM (buranda) 3am. Vida. 
6YPAH,UAJIA- (burandala-) em. Vidalamak, 

vidayla sıkıştırmak. 
6YPAH: (buraıi) Cb/H. Eğri, kıvrımlı: 6ypaH 

6eJI ince bel. 
6YPAJU{A- (bu randa-) em. I. Kıvrılmak, 

sallanmak. 2. Süzülmek, salma salma 
yürümek. 3. aybıc. Düşüncesini dalaylı 

olarak anlatmak, ima etmek. 
6YPATAHA (buratana) CbtH. Başka bir mil

lete tabi olan (halk). 
6YPFhl (burğı) 3am. Burgu, nıatkap,delgi. 
6YPFhiJIA- (burğıla-) em. Burgulanıak , 

delmek. 
6YPK,A- (burqa-) em. (rüzgar) Kar veya 

toprağı savurmak. 
6YPK,AK., -Fbi (burqaq, -ğı) 3am. Kar fırtı

nası , boran. 
EYPK,AH- (burqan-) em. l. (deniz) Kö

pürnıek , (rüzgar) şiddetle esmek. 2. 
aybıc. Kıyameti koparmak, aşırı dere
cede sinirlenmek. 

EYPK,AChiH (burqasın) 3am. Kar fırtınası, 

tipi. 
EYPK,hiJIM- (burqılda-) em. 1. Fokurda

mak. 2. Tozu dumana katmak. 
EYPK,hiPA- (burq ıra-) em. 1. Tozu dunıana 

katnıak. 2. Buhar ve duman çıkmak: 

Eybı 6ypKbtpaFaH copna Keflai. Buğusu 

üstünde sıcak çorba geldi. 
6YPMA* (burma) Cb/H . Dönenıec, viraj. 
EYPMAJIA- (burmala-) em. Hakikati değiş

tirmek; yalanı doğru, doğruyu yalan o
larak göstermek, saptırmak, tahrif et
mek. 

EYPbllllTA 

EYPMAJIAYIIIhiJihiK, -Fbi (burmalavşılıq, 

-ğı) 3am. Uydurmacılık, tahrif edicilik. 
EYPHAFhl (burnağı) yem. Evvelki, önceki. 
EYPTAH: (burtan) Jam. Kırgınlık, dargınlık. 
EYPTAH:M- (burtanda-) em. Kırılmak, 

darılınak, küsmek. 
EYPTW- (burtıy-) em. Somurtmak, surat as

mak. 
EYPIIIAK, -Fbi (burşaq, -ğı) 3am. (I) Dolu. 
EYPIIIAK, -Fbi (burşaq, -ğı) 3am. 6om. (Il) 

Burçak. 
EYPIIIAK, -Fbi (burşaq, -ğı) 3am. (III) Ku

zu ve oğlakların sıra ile bağlandığı ipin 
ilmiği. 

6YPIIIAK,TA- (burşaqta-) em. 1. Dolu yağ
mak. 2. Boncuk boncuk göz yaşı dök
mek, domur domur terlemek. 

EYPhiJI- (burıl-) em. Dönmek, çevrilmek, 
kıvrılmak. 

6YPhiJihiC (burılıs) 3am. 1. Kıvrım, kıv

rıntı, dönemeç. 2. Bir işin gelişim sü
recinde değişikliğe uğraması, baş

kalaşım . 

EYPhiM (burıın) 3am. Saç örgüsü, belik. 
EYPhiM)JA- (burımda-) em. (saç) İki belik 

halinde örmek. 
6YPhiMLI,hl (burımdı) CbtH. Saçı örgülü, u

zun saçlı. 
EYPhiH* (burın) yem. Önceleri, daha önce, 

evvelde, evvelce. 
EYPhiHFhl (burınğı) Cb/H. Önceki, evvel

ki. 
EYPhiHFbiLI,AJ1 (burınğıday), EYPhiHFhl

lllA (burınğışa) yem. Evvelki gibi, ön
ceki gibi. 

6YPhiHFhllliA (burınğışa) yem. bkz. EY
PhiHFbiLI,Al1. 

6YPhiHHAH (burınnan) yem. Önceden, es
kiden. 

6YPhiC (burıs) 3am. 1. Bir ana yoldan ay
rılan yolun başlangıç noktası , dönemeç, 
sapak. 2. Doğru olmayan, yanlış. 

EYPhiiii (burış) (I) 3am. Köşe : yuaiH oH 
JICaK 6ypbllUbl evin sağ köşesi. 

EYPhiiii (burış) (II) 3am. up. Biber. 
EYPhllll-EYPhiiii (burış-burış) Cbll-1. Köşe

li, çok köşeli , köşe köşe. 

EYPhliiiTA- (burışta-) (I) em. Köşe yap-
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mak, bir şeyin kenanndan üçgen çıkar
mak. 

EYPblliiTA- (burışta-) (Il) em. Yemeğe bi
ber katmak, biberlemek. 

EYPblliiTAMA (bunştama) Jam. Derkenar, 
gelen evrağın köşesine konan not. 

EYf* (but) (1) Jam. But (insan, hayvan): 
Eymbutôa Kapa uwfl6apbl 6ap. Siyah 
pantalon giymiş. 

EYf (but) (Il) Jam. up. ôiHu. Put. 
EYTA (buta) (1) Jam. Çalı, maki. 
EYTA- (buta-) (Il) em. (ağaç) Budamak. 
EYTAK, -Fbi (butaq, -ğı) Jam. l. Dal , budak, 

kol. 2. ayb/C. Nesil, soy. 
EYfAK,TA- (butaqta-) em. I. Dallanmak. 2. 

Budamak. 
EYfAK,Tbl (butaqtı) Cbtl-f. Dallı, budaklı. 
EYfAJibl (butalı) Cb/H. Çalılı. 
EYTAPJIA- (butarla-) em. Parçalamak, böl

mek, un ufak etmek. 
EYfAYJlbl (butavlı) Cb/H. Budanmış , kesil

mış . 

EYfE (büge), EYK (bük) Jam. Aşık 

kemiğinin yere atıldığı zaman çukur ta
rafının alta gelmesi. 

EYfE:/KEK (bügejek) Cbtl-f. Çekingen, ce
saretsiz, ürkek. 

EYfDKEKTE- (bügejekte-), · E8)J(EKTE
(böjekte- ) em. Çekinmek, kaçın mak, u
tanmak. 

EYfEJIEK, -ri (bügelek, -gi) Jam. Daha çok 
beygirleri ısıran bir cins s inek, büvelek, 
büve. 

EYfEJIEKTE- (bügelekte-) em. Sineklerden 
korunmak, si neklenınek. 

EYrE-llllfE (büge-şige) Jam. Detay, te-
fcrruat, ayrıntı. 

EYfYJII (bügüvli) Cbll-f. Bükülü. 
EYfiJI- (bügil- ) enı. Eğilmek , bükülmek. 
EYfi H (bügin) yem. 1. Bugün. 2. Bu 

günlerde, bu yakı nlarda. 
EYfiH-EPTEH; (bügin-erten) yem. Bugün 

yarın, pek yakında. 
EYfiHfl (bügingi) yenı. Bugünkü. 
EYfiHfl)lEH (bügingidey) Cbll-t. Bugünkü 

gibi. 
EYflH)lE (büginde) yem. Şu anda, bugün

lerde. 

EYJIKIJI 

EYfiHIIIE (büginşc) yem. Sadece bir gün i-
çin, bir günlük. 

EYHPEK (büyrek) Jam. aHam. Böbrek. 
EYHIP (büyir) Jam. Böğür, yan. 
EYK (bük) (1) Jam. bkz. EYfE. 
EYK-(bük-) (6yreni, 6yrin) (Il) em. 

Bükmek, eğmek. 
EYKEH; : 6yı<:eH; MYJ)İC Eğilip bükülerek 

yürüme. 
EYKEH;.llE- (bükende-) em. Eğilip büküle

rek yürümek. 
EYKITE (bükpe) Jaln. Giz, sır. 6yKneci JICOK, 

gizlisi, saklısı yok . 
EYKITEJIE- (bükpele-) em. Gizli tutmak, 

saklamak, gizlemek. 
EYKITECI3 (bükpesiz) Cbtl-f. Gizli saklı ol

mayan, açık, alen!. 
EYKCI- (büksi-) em. (kötü ko ku) Yayı l

mak. 
EYKTE- (bükte-) em. Bükmek, kıvırmak. 
EYKTEYJII (büktevli) Cbtl-f . Kıvrık, bükük, 

katlanmış. 

EYKIIIEH;)lE- (bükşefıde-), EYKIPEH;)lE
(bükirende-) em. Belini eğerek, kambur 
ş eki lde yürümek. 

EYKllll1- (bükşiy-) em. Eğitmek, bü-
külmek. 

EYKIJI (bükil) ec. Bütün, tüm, hepsi. 
EYKIP (bükir) Cb/H. Kambur. 
EYKIPEH- (bükirey-) em. Kamburl aşmak, 

beli bükülmek. 
EYKIPEH;)lE- (bükirende-) em. bkz. EYK

IIIEH;)lE-. 
EYJI,II,E (bülde) Jam. KeHe. Değerli, pahalı 

kumaş. 

EYJI)liP- (büldir-) em. 1. Tahrip etmek, 
yıkmak, kırıp dökmek. 2. Bir i şi yapıl ış 

metod ve yöntemini bilemeyip bozmak. 
3. ayb/C. Ara bozmak, fitne sokmak. 

EYJI)liPfEH (büldirgen) Janı. ôom. Çi lek. 
EYJI)llPYllll (büldiruvşi) Janı . Bozucu, bo

zan. 
EYJI)liPllliH (büldirşin) Janı. up. 1-...·eHe. 1. 

Bıldırcın . 2. ayb/C. Küçük çocuk. 
EYJIK : 6yJIK eTy 1. Kıpırdamak. 2. Fo

kurdamak . 
EYJIKIJI (b ülkil ) Jam. Atın kısa adımlarla 

hızlı yürümesi, tırıs. 

yyü
Vurgu
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EYJIKIJI)J,E- (bülkilde-) em. (at) Tırıs git
mek. 

EYJIIK, -ri (bülik, -gi) 3am. İsyan, ayak
lanma, baş kaldırı. 

EYJIIKIIII (bülikşi) 3am. İsyancı, 
başkaldırıcı, asi. 

EYJIIH- (bülin-) em. ı. Bozulmak. 
yıkılmak. 2. Kullanılmaz hale gelmek, 
bozulmak. 3. Lekelenmek, pislenmek. 

EYJIIHIIIIJIIK, -ri (bülinşilik, -gi) 3am. 
Karışıklık, kargaşa, niza, kavga. 

EYTI-EYTIH (büp-bütin) CbLH. Sapasağlam. 
EYP (bür) (1) 3am. Tomurcuk. 
EYP- (b ür-) (Il) em. 1. Pençelemek, pen

çesi ile kapmak, bastırmak. 2. Büzmek, 
kıvırmak: Kei:lJleciHii-( emeıiH 6ypin 
milcmi. Elbisesinin eteğini kıvırarak 

dikti. 
EYPfE (bürge) 3am. 300!l. Pire. 
EYPKE- (bürke-) em. ı. Örtmek, bürümek, 

kapamak, sarmak 2. aybtc. Gizlemek, 
saklamak, örtbas etmek. 

EYPKEME (bürkeme) 3am. l. Sır, giz. 2. 
Örtülmüş, sarılmış, kapatılmış. 6ypKeMe 
am takma ad, lakap. 

EYPKEMEJIE- (bürkemele-) em. 1. Gizle
mek, saklamak 2. Gizlenmek, saklan
mak. 

EYPKEY (bürkev) CbtH. Açık olmayan, ka
palı, bulanık (hava). 

EYPKEYJII (bürkevli) CbtH. Örtülmüş, ka
patılmış. 

EYPKEHIIIIK, -ri (bürkenşik, -gi) 3am. Ka
püşon, başlık. 

EYPKEHIIII (bürkeniş) 3am. Sargı, örtü. 
EYPKIT (bürkit) 3am. Kartal. 6ypKim K03 

gözü keskin. 6ypKim caJZy kartalla ava 
çıkmak . 

EYPKITIIII (bürkitşi) 3am. Kartal yetişti

ricisi. 
EYPJIE- (bürle-) em. Tomurcuklanmak. 
EYPME (bürme) 3am. Bir tür dikiş, büzerek 

dikme. 
EYPMEJII (bürmeli) CbLH. Büzmeli, fileli. 
EYPMEJIE- (bürmele-) em. Büzerek dik

mek, büzgülemek. 
EYPCEKTE- (bürsekte-) em. Tir tir titre

rnek, zangır zangır titremek. 

EhDKhiHA 

EYPCEH,IJ,E- (bürsende-) em. Titre rnek, 
çok üşümek. 

EYPCII- (bürsiy-) em. Yumak olmak, bü
zülmek, bir köşeye kıvrılmak. 

EYPCifYHI (bürsigüni) yem. Öbür gün, 
önümüzdeki günden, bir sonraki gün. 

EYPTIK, -ri (bürtik, -gi) 3am. ı. 6om. To
murcuk. 2. aybıc. Vücuttaki küçük ka
bartı, pürüz. 

EYPTIKTE- (bürtikte-) em. ı. Tomurcuk
lanmak. 2. ayb/C. Vücutta kabartı oluş
mak. 

EYPIIIIK, -ri (bürşik, -gi) 3am. Çiçeğin 

açmadan evvelki hali, tomurcuk. 
EYPIIIIKTEH- (bürşikten-) em. Tomurcuk

lanmak. 
EYPIK (bürik) (1) CbtH. Sünnet edilmemiş 

(çocuk). 
EYPIK- (bürik-) (6ypKeni, 6ypKin) (Il) em. 

ı. Püskürmek, serpmek. 2. Çiselemek, 
ince ince yağmak. 

EYPIKKIIII (bürikkiş) 3am. Püskürteç, püs
kürtücü. 

EYPIC- (büris-) em. Buruşmak, büzülmek. 
EYPICKEH (bürisken) CbLH. Buruşuk, bü

zülmüş. 

EYPICTIP- (büristir-) em. Buruşturmak, kı
rıştırmak. 

EYTIH (bütin) CbtH. ı. Bütün, tam. 2. Sapa
sağlam, zedelenmemiş. 3. Mam. tam sa
yı. 

EYTIH,[I,E- (bütinde-) em. Bütünlemek, ta
mamlamak, tamir etmek. 

EYTIH,[I,IK, -ri (bütindik, -gi) 3am. 1. Bü
tünlük. 2. aybtc. Birlik, beraberlik. 

EhiFhi-)KhiFhl (bığı-jığı) CbtH. Rastgele, 
gelişigüzeL 

Ehl,[l,hiK, (bıdıq) CbtH. Tutuk dilli, kekeme, 
keke, kekeç. 

Ehi)J,hiK,TA- (bıdıqta-) em. Kekelemek. 
Ebi)!(-Thi)K: ÔbDK-TbDK eTy a) Fokurdamak. 

b) Ekşiyip köpüklenmek. 
Ehl)KhiJI (bıjıl) 3am. Vızıltı, vızıldama. 
Ehl)KbiJI,[I,A- (bıjılda-) em. 1. Vızıldamak. 

2. aybtc. Sinirlenmek, kızmak, hiddet
lenmek. 

Ebi)KhiHA- (bıj ma-) em. Kaynamak, kay
naşmak: KYMbtpcKa 6bDICbLHaabı Karınca 
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kaynıyor. 

EhDKhlP (bıjır) Jam. Dereli tepeli yer. 
EbiK,Cbl- (bıqsı-) em. 1. Duman çıkannak, 

tütmek, 2. aybtc. Kötü niyetli, içten pa
zarlıklı olmak. 

EbiK,CbiK, -Fbi (bıqsıq, -ğı) Jam. 1. Du
man. 2. Çöp. 3. aybiC. Art düşünce, kötü 
niyet. 

EbiK,CbiMA (bıqsıma) Jam. Nifak, kötü ni
yetli SÖZ. 

EhiK,bl- (bıqı-) em. Kaynamak, kaynaş

mak. 
EbiJIAJI (bılay) yem. Böyle, şöyle. 
EbiJIAHFbl (bılayğı) CbtH. 1. Ondan başka. 

2. Ondan sonraki, belirli bir süreden 
sonraki. 

EbiJIAliiiiA (bılayşa) yem. Öylesine, böyle
ce. 

EbiJIAMbiK, -Fbi (bılamıq, -ğı) Jam. Bu
lamaç. 

EbiJIAflbiT (bılapıt) Cb/H. 1. Kirli , pasaklı , 

pis. 2. Gelişigüzel, düzensiz, yersiz. 
EbiJIAflbiTTA- (bılapıtta- ) em. 1. Kirlet

mek. 2 . Savurganlık yapmak, israf et
mek. 

EhiJIAY (bılav) Jam. Çamur, buğu ile tedavi 
usulü. 

EhiJIEbiPA- (bılbıra-) em. 1. Çok pişip e
zilmek, helmelenmek. 2. ayb/C. Gevşek, 

uyuşuk, hımbıl olmak. 
EbiJIEbiPAK, (bılbıraq) Cb/H. Ezik, ezilmiş, 

bıngıl bıngıl. 

EbiJIFA- (bılğa-) em. 1. Kirletmek, pis
letmek. 2. Karıştırmak. 3. ayb/C. Yüzünü 
yere baktınnak , utandınnak. 

EbiJIFAHbllll (bılğanış) Cb/H. 1. Kirli, pis, 
murdar, mülevves. 2. ayb/C. Tiksindirici , 
ahlaksız. 

EbiJIFAPbl (bılğarı) Jam. Tabaklanmış deri. 
EbiJI,UbiP* (bıldır) Jam. ı. Yeni yeni ko

nuşmakta olan çocuğun anlamsız söz
leri. 2. Eveleyip geveleme. 

EbiJI,UbiPAK,TA- (bıldıraqta-) em. Tam an
laşılır şekilde konuşamamak 

EbiJI,UbiPJIA- (bıldırla-) em. (çocuk) An
lamsız konuşmak. 

EbiJDKbiP (bıljır) CbtH. 1. Pısırık . 2. Boş 
söz, laf. 

EhiPTM 

EbiJI)I(biPA- (bılj ıra-) em. 1. Gönülsüz, is
teksiz olmak. 2. Islanmak. 3. Ezilmek: 
EpayiJbtf{ emi 6biflJICblpan yemayFa 
KeJIMeiiiJi. Dananın eti çok yumuşadığı 
için tutulmuyor. 4. Lüzumsuz ve yersiz 
konuşmak. 

EbiJI)I(biPAK, -Fbi (bıljıraq, -ğ ı ) Jam. ı. 

Çamur, balçık.2. aybtc. Boş, anlamsız , 

SÖZ, laf. 
EbiJIK,bl- (bılqı-) em. (çay) Kaynamak, 

(yemek) pişmek. 
EbiJIK,biJI (bılqıl) Jam. 1. Yumuşaklık, bın

gıl bıngıl olma. 2. ayb/C. Kararsızlık , tu
tarsızlık. 

EbiJIK,biJI,UA- (bılqılda-) em. 1. Yumu
şamak, pelteleşmek, bıngıldamak. 2. 
Gevşemek, halsizleşmek. 

EbiJiflbiJI,UA- (bılpılda-) em. ı. Çok yumu
şayarak pişmek, bıngıldamak. 2. ayb/C. 
Etkili konuşmak. 

EbiJITbiP (bıltır) yem. Geçen yıl, bıldır. 
EbiJITbiPFbl (bıltırğı) yem. Geçen yılki. 
EhiJilll: 6biJilll eTy Küt diye düşmek. 
EbiJilllM- (bılşiy-) em. Aşırı şişmanlamak, 

bıllık bı! lık olmak. 
EhiJilllbiK, -Fbi (bılşıq , -ğı) Jam. Çapak. 
EbiJilllbiK,TAH- (bılşıqtan-) em. (göz) Ça

paklanmak. 
EbiJilllbiJI (bılşıl) Jam. Gevezelik, Jafazan

lık. 

EbiJilllbiJI,UA- (bılşılda-) em. I. Islanmak. 
2. ayb/C. Gevezelik etmek , yerli yersiz 
konuşmak. 

EbiJilllbiJI,UAT- (bılşıldat-) em. Tekrar tek
rar vurmak. 

EblJibiK, -Fbi (bılıq, -ğı) (I) Jam. Keş

mekeş, karmakarışık olma. 
EbiJibiK,- (bılıq-) (Il) em. Düzensiz, kar

makarışık olmak. 
EbiPEbiP (bırbır) efi. Horul horul. 
EbiP)I(M- (bırjiy-) em. Suratını as mak, so

murtmak. 
EhiPK,biJI,UA- (bırqılda-) em. 1. Fok urda

mak. 2. ayb/C. Homurdanmak. 
EbiPK,biPA- (bırqıra-) em. 1. Saç ıl ıp dö

külmek. 2. aybiC. Sere serpe yatmak. 
EbiPTM- (bırtiy-) em. Kısa boylu ve aşırı 

şişman olmak. 
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BhiPTbiK, (bırtıq) Cb/H. Kısa boylu ve şiş
man. 

BbiPbiJILI,A- (bırılda-) em. 1. (insan) Horul
damak. 2. (kedi) Mırlamak. 3. (kuş) Pır 
pır etmek. 

BhiPbiC- (bırıs-) em. Yüzünü buruştur

mak. 
BbiTilhiJI)J,hiK, -Fbi (bıtpıldıq, -ğı) Jam. 

:>1cep2. 1. Bıldırcın. 2. Bıldırcının çıkar
dığı ses. 

BbiTilbiJI)J,biK,TA- (bıtpıldıqta-) em. (bıl

dırcın) Ses çıkarmak. 
BbiTTH- (bittiy-) em. Şişmek, semirmek. 
BbiT-IllbiT: ÔbiT-lllbiT 6oJiy Darmadağın, 

paramparça olmak, dağılmak, parçalan
mak. 

BhiTbiPA (bıtıra) (1) 3am. Tüfek mermisi , 
tüfek saçması. 

BhiTbiPA- (bıtıra-) (Il) em. Dağılmak, ya
yılmak, saçılmak. 

BbiTbiPAH:K,biJiblK, -Fbi (bıtırafiqılıq, -ğı) 

3am. Parça parça olma, dağınıklık 
BhiThiPAH)J,bl (bıtırandı) CbtH. Dağınık. 
BbiThiPJIA- (bıtırla-) em. Çatır çatır etmek. 
BI3 (biz) (1) 3am. Biz, tığ. 

BI3 (biz) (Il) ec. Biz. 
BI3)J,EH (bizdey) CbtH. Biz gibi, sipsivri. 
BI3,llH- (bizdiy-) em. Kazık gibi dikelmek. 
BIJI- (bil-) em. 1. Bilmek, anlamak, öğ-

renmek. 2. Tanımak. 
BIJifiP (bilgir) CbtH. Bilge, bilgili (kişi) . 

BIJifiP JIIK, -ri (bilgirlik, -gi) 3am. Bilgili 
olma, bilgelik. 

BIJifllll (bilgiş) Cb/H. 1. Bilgin, bilgili. 2. 
aybtc. Bilgisiz olduğu halde bilgili gö
rünmek isteyen, bilgili geçinen kimse, 
bilgiçlik taslayan. 

BIJI)J,EH (bildey) cbtH. Koskoca, kocaman. 
BIJI)J,IPIJI- (bildiri!-) em. Bildirilmek 
BIJI,lliP- (bildir-) em. Bildirmek, haber ver-

mek, haberdar etmek 
BIJIE* (bile) (1) 3am. Eğe, bileği taşı. 
BIJIE- (bile-) (Il) em. Bil emek, keskinleş

tirmek, eğelemek. 
BIJIE3IK, -ri (bilezik, -gi) 3am. Bilezik. 
BIJI EK, -ri (bilek, -gi) 3am. ı . Dirsek ile el 

arasındaki kısım, bilek. 2. aybtc. Güç, 
kuvvet. 

EIJIIM CI3,[(IK 

EIJIEKTE- (bilekte-) em. Y apım esnasında 
keçeyi şekillendinnek için dirseklerle 
bastırmak. 

BIJIEKTEH (bilektey) CbLH. Bilek kadar, bi
lek gibi (belik, urgan vb.). 

BIJIEKTI (bilekti) CbtH. Güçlü, kuvvetli. 
BIJIEM (bilem) 3am. Dilim dilim olarak ke

silen kuyruk yağı. 
BIJIEM)J,E- (bilemde-) em. Dilimlemek. 
BIJIEME* (bileme) , BIJIEY (bilev) 3am. Ke-

He. Eğe, bileği taşı. 
BIJIEY (bilev) 3am. KeHe. bkz. BIJIEME. 
BIJIEY)J,EH (bilevdey) CbtH. Yuvarlak, kalın. 
EIJIEYJIE - (bilevle-) em. Sıkıca tutmak, 

kavramak: JloMabı 6i;ıey;ıeu ycmaabı. 

Demir çubuğu sıkıca tuttu. 
BIJIEYJIEH- (bilevlen-) em. (damar) 

Belirginleşmek. 

BIJIJI8hH! (billahi) oa. ap. Billahi. 
BIJIMEfEHCI- (bilmegensi)- em. Bilmi

yormuş gibi davranmak, bilip de bilme
mezEkten gelmek, tecahül etmek. 

BIJIMECTIK, -ri (bilmestik, -gi) 3am. ı. 

Bilgisizlik, cehalet, cahillik. 2. Yanlış

lık, hata. 
BIJITE (bilte) Jam. ap. Fitil. (lamba, kan

dil) 
BIJITEJIE- (biltele-) em. Bir şeyin içine fitil 

yerleştirmek, fitil takmak. 
BIJIIK, -ri (bilik, -gi) (1) 3am. Bilim, bilgi. 
BIJIIK, -ri (bilik, -gi) (Il) 3am. İki tekerleği 

birbirine bağlayan kalın demir, dingil, 
aks. 

BIJIIKTI (bilikti) CbtH. Bilgili, okumuş, öğ
renim gönnüş (kimse). 

BIJIIKTIJIIK, -ri (biliktilik, -gi) 3am. Bilgili 
olma. 

BIIllM (bilim) 3am. Bilgi, bilim, ilim. 6iJZiM 
aJZy öğrenim görmek. 

BIJIIMLI,AP (bilimdar) CbtH. Bilgi sahibi. 
BIJIIM)J,I (bilimdi) CbLH. Bilgili, okumuş. 
BIJIIM,lliJIIK, -ri (bilimdilik, -gi), BIJIIM-

llA3,IJ;biK, -Fbi (bilimpazdıq, -ğı) Jam. 

Bilgili olma. 
BIJIIMllA3,IJ;biK, -Fbi (bilimpazdıq, -ğı) 

3am. bkz. BIJIIM,IJ;IJIIK. 
BIJIIMCI3 (bilimsiz) CblH. Bilgisiz, cahil. 
BIJIIMCI3,lliK, -ri (bilimsizdik, -gi) 3am. 
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EIJIIH 

Bilimsiz olma durumu, bilgisizlik, 
cehalet. 

EIJIIH- (bilin-) em. Bilinmek, anlaşılmak, 
görünmek: AR3 6ifliHe 6acmaabt. Ayaz 
kendini hissettirmeye başladı. 

EIJIIHEP-EIJIIHEEC (biliner-bilinbes) yem 
Belli belirsiz, hayal meyal. 

EIJIIC (bilis) (1) CbtH. Tanıdık, tanış. 
EIJIIC- (bil is-) (Il) em. Birbirini tanımak , 

tanışmak. 

Elil-EMIK (bip-biyik) CbtH. Epeyce yük
sek, çok yüksek. 

EIII-EIP)J,EM (bip-birdey) CbtH. Tamamen 
aynı, bir, eşit. 

ElP (bir) (1) ca H. 1. Sayıların ilki, bu sayıyı 
gösteren rakam, bir. 2. Tek, yalnız. 6ip 
6ipaeH birer birer; 6ip ambtM belirli bir 
ölçek; 6ip YJİM bir parça ; 6ip ammaM 
Jlcep bir adımlık yer; 6ip acbtM em bir 
pişirimlik et; 6ip JJCaKmbt tek taraflı, tek 
yanlı; 6ip myuip bir lokma; 6ip MiHep am 
özel günlerde binilen at. 

ElP (bir) (Il) ec. 1. Belirsizlik bildirir: Au
ıua 6ip 3ammapbtH mbtrbtn JJcambtp. Ay
şe bir şeyler saklıyor. 2. Hiçbir, hiçbir 
şey. 

ElP (bir) (III) CbtH. Eşit, aynı, bir: AHara 
6a!laHbtf-i 6api 6ip. Anne için çocukların 
hepsi birdir. 

ElP (bir) (IV) 3am. Bir, birliktelik, akra
balık: ]{pHbt 6ip, miflezi 6ip. Kanı bir, ül
küsü bir. 

EIPA3 (biraz) yem. Biraz, az miktarda. 
EIPAK,* (biraq) ıubtfl . Ancak, ama, fakat, 

laki n. 
EIP-EIPJIETI (bir-birlep) yem. Birer birer, 

s ı-rayla . 

EIPfE (birge) yem. Birlikte, beraber. 
EIP)J,E (birde) yem. Bir seferinde, bazen, 

ara sıra: 6apiH 6ipaeu ceufleMeHaep. He
piniz aynı anda konuşmayınız; 6ipaeu 
Kepy eşit davranmak, ayrım yapmamak. 

EIP)J,EM (birdey) yem. Aynı , eşit. 
EIP)J,EME (birdeme) ec. Bir şey: 6ipaeMe 

aiimy bir şeyler söylemek. 
EIP,I:I;EH (birden) yem. Birden , aniden. 
EIPEfEM (biregey) CbtH. Seçilmiş, en iyi. 
ElP-EKI (bir-eki) caH. Bir iki , birkaç. 

E I PT E KT IJI I K 

ElPEH-CAPAH (biren-saran) yem. Bazı , tek 
tük. 

EIPEP (birer) yem. Birer, sayılı , az. 
EIPECE (birese) Wbtfl . Bir. . . bir ... , bazen. 

6ipece o!lat1, 6ipece 6bt!lat1. Bir öyle, bir 
böyle. 

EIPEY (birev) (1) caH. Bir, bir tane. 
EIPEY (birev) (Il) ec. Biri: Eipey 

6i!IMezeNai 6ipey 6i!lep. Birisinin bilme
diğini birisi bilir. 

EIPEYJIETI (birevlep) yem. Bir bir, birer bi
rer, tek tek. 

EIP)J(OJIA (birjola) yem. Kesin olarak, ke
sinlikle, tamamen . 

EIPKEJIKI (birkelki), EIPChl)];hiPFhl (bir
s ıdırğı ) CbtJ-1. Aynı biçimde, aynı tarzda, 
tek düze. 

EIPKEJIKIJIE- (birkelkile-) em. Aynı bi
çime sokmak, aynı tarz yapmak, tek dü
ze etmek. 

EIPK,MJihl (birqıylı) CbtJ-1. Özgün, orjinal. 
EIPK,hl)];hiPY (birqıdıruv) ycm.Epey, hayli . 
EIPJIECTIK, -ri (birlestik, -gi) 3am. İttifak, 

konsorsiyum, ortaklık. 
EIPJIECTIP- (birlestir-) em. Birleştirmek, 

bütünleştirmek. 

EIPJIEC- (birles-) em. Birlcşmek. bir araya 
ge lmek . 

EIPJII-)I{APhiM (birli-jarım) yem. Bir iki, 
birkaç. 

EIPJIIK, -ri (birlik, -gi) 3am. 1. Birlik ve 
beraberlik içinde olan. 2. Birden dokuza 
kadar olan sayılar. 

EIPJIIKilliJI (birlikşil) CbtJ-1. Birbirini tut
ma, birlikçi. 

EIPHEllJE (birneşe) ec. Birkaç , biraz. 
ElPChi,I:I;biPFhi (birsıdırğı) CbtH bkz. EIP

KEJIKI. 
EIPChiTihiPA (birsıpıra), EIPTAJIAH (bir

talay) yem. Bir hayli, epey. 
EIPTATIAİİ (birtalay) yem. bkz . EIPChi

IlbiPA. 
EIPTEKTEC (birtektes), EIPTEKTI (birtekti) 

CbtJ-1. Aynı cinsten, bir kökten. ayn ı soy
dan. 

EIPTEKTI (birtekti) CbtJ-1 . bkz. EIPTEKTEC. 
EIPTEKTIJIIK, -ri (birtekti lik , -gi) 3am. 

Aynı soydan olma, soydaş, aynı cinsten 
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EIPTOFA 

olma, aynılık . 

I>IPTOFA (birtoğa) ebtH. istikrarlı , karakter 
sahibi , değişmeyen . 

EIPTYMA (birtuvma) 3am. 1. Tek hörgüçlü 
devenin bir türü. 2. aybte. Eşsiz, emsal
siz, tek. 

EIPTIHLI,EIT (birtindep) yem. Bir bir, yavaş 
yavaş . 

I>IPIHIIIIJIIK, -ri (birinşilik, -gi) 3am. Bi
rincilik. 

I>IPbUJ;FAM (birıfığay) ebtH. 1. Tek tip, tek 
düze. 2. Her zaman, sadece. eeu;ıeMHiH 
6ipbtHFau Myute;ıepi Birleşik cümlelerde 
birinci ve ikinci cümle için ortak olan 
öğe. 

I>IPbiH;FAİİJibiK, -Fbi (birınğaylıq, -ğı) 
3am. Bir cinsten oluş, türdeş . 

EIPIK- (biri k-) (6ipire)J,i, 6ipirin) em. 1. 
Birikmek, toplanıp yığılmak . 2. Birleş

mek, uyumlu hale gelmek. 
EIPIKTIP- (biriktir-) em. Birleştirmek, top

lamak, bir araya getirmek. 
I>IPI3JJ,I (birizdi) ebtH. Tek tip, aynı kalıpta. 
I>IPIMEH-I>IPI (birimen-biri) yem. Kendi 

arasında , birbirleriyle. 
EIPIHIIII (birinşi) eaH. Bir sayısının sıra 

sayı sıfatı , birinci. 
I>IPIHIIII)l,EH (birinşiden) yem Öncelikle, 

evvela, ilkin. 
I>IPlYTAC (birtutas) ebtH. Bir bütün, tek " ii

cut. 
ElPIIIAMA (birşama) yem. Bir hayli , epey. 
I>IT- (bit-) em. 1. Bitmek, tükenmek. 2. 

Hazır hale gelmek. 3. İyileşmek . 4. Ye
tişmek , büyümek, bitmek. 5. Ortaya çık
mak, peyda olmak. 

I>ITE- (bite-) em. Tıkamak, kapamak. 
I>ITEY (bitev) (1) 3am. Siyah güve. 
EITEY (bitev) (Il) ebtH. Deliksiz, her tarafı 

kapalı. 

EITEYJJ,Eİİ (bitevdey) ebtH. Bütün olarak, 
bozmadan. 

EITEYJIE- (bitevle-) em. Her tarafını ka
pamak, tıkamak, örtmek. 

I>ITEYIIII (biteviş) 3am. Tıkaç . 

I>ITM- (bitiy-) em. Gözlerini kısarak bak
mak. 

I>ITIK* (bitik) ebtH. Gür, sık (ot): EubLJl 

EIOCT 

6uaaü 6imiK 6oJ7Öbt. Bu yıl buğday gür 
çıktı. 

EITIM* (bitim) 3am. 1. Uzlaşma, anlaşma. 
2. Vücut yapısı, fizik , insanın tabii 
yapısı. 

EITIM,lll (bitimdi) ebtH. Yapılı, yakışıklı. 
EITIMCI3 (bitimsiz) ebl/1. Anlaşmaya 

yanaşmayan, uzlaşmacı olmayan, ge
çimsiz, huysuz. 

niTIMilll (bitimşi) 3am. Barıştırıcı , aracı , 

ara bulucu, uzlaştırıcı. 
EITIMiliiJIIK, -ri (bitimşilik, -gi) 3am. 

Uzlaştırma, barıştırma, ara bulma. 
I>ITIP- (bitir-) em. Bitirınek, tüketmek. 
EIO)J,)KET (byudjet) 3am. rjJp. Bütçe. 
I>IOJIJIIOTEHb (biyullyulten) 3am. rjJp . 

Bülten . 
EIOPO (byuro) 3am. rjJp. Büro. 
EIOPOKPAT (biyurokrat) 3am. cjJp. Bürok

rat 
EIOPOKPATM51 (byurokratiya) 3am. cjJp. 

B ürokrasi. 
I>IOCT (byust) 3am. rjJp. Büst. 



B, B (V, v) 

BAfOH 

BAfOH (vagon) 3am. ar. Vagon . 
BAfOH-PECTOPAH (vagon restoran) 3am. 

ar. cjJp . Vagon restorant, lokantalı va
gon . 

BA3A (vaza) 3am. ;ıam. Vazo, çiçeklik. 
BA3EJIMH (vazelin ) 3am. if;p. Vazelin. 
BAKAHCMJI (vakansiya) 3am. ;ıam . Mün-

hal yer, ınünhal memurluk, açık yer, boş 

yer, boş kadro. 
BAKYYM (vakuum) 3am. Jlam. cpu3. Va-

kum, boş luk. 
BAKUMHA (vaktsina) 3am. ;wm. Meo. Aşı. 

BAJI (val) 3am. mex . Şaft , mil. 
BAJIEPMIH (valeryan) 3am . ;wm. Kedi otu . 
BAJIM)lOJI (validol ) 3am. Jlam. Meo. Kal-

bin kan damarlarını genişleten bir tür i
Hiç. 

BAJIMK, -ri (valik, -gi) 3am. mex. 1. Mer
dane, silindir. 2. Yan yastık (divanda). 

BAJihC (vals) 3am . HeM. Bir tür salon dansı , 

vals . eaJ/ bCKe uıal(blpy (vals) dansa da
vet etmek. 

BAJIIOTA (valyuta) 3am. um. 3KOH. Yaban
cı para, döviz. 

BAHA)lMM (vanadiy) 3am . Jlam. xuM. 

Vanadyum. 
BAH)lAJI (vandal)3am. Jlam . Miladın baş

langıç yıllarında yaşayan ve Roma İm
paratorluğu ile yaptığı savaşlarda acı

masızlığı ile ün salan bir doğu Germen 
halkı, VandaL 

BAH)lAJII13M (vandalizm) 3am. Jlam. Van
dal olma yanlısı , vandalizm, vandallık, 
saldırganlık , acımasızlık. 

BAHHA (vanna) 3am. op. Banyo, banyo kü
veti. 

BAPBAP (varvar) 3am. 2p. Uygarlaşmamış, 

barbar. 
BAPBAPI13M (varvari zm) 3am. 2p. JIUH2. 

Yabancı söz, yabancı tabir, yabancı de
yı m. 

BAPBAPJihiK, -Fbi (varvarlıq , -ğı) 3am . 1. 
Barbarlık, vandallık. 2. Zalimlik, 
gaddar lık. 

BEPAH,IJ,A 

BAPEHMK, -ri ~ varenik , -gi) 3am. op. İçi 
beyaz peynir, patates veya vişneli bir 
çeşit mantı. 

BATEPIIOJIO (vaterpolo) 3am. ar. cnopm. 

Su topu. 
BAPMAHT (variant) 3am. !lam. Varyant, se

çenek, şık. 
BAPMAUMJI (variatsiya) 3am. Jlam. 1 . . My3. 

Çeşitleme, varyasyon. 2. 6uofl. Değişim, 

varyasyon. 
BATMAH (vatman) 3am. ar. Karton, resim 

kağıdı. 

BATI (vatt) 3am. ar. cjJu3. Saniyede bir 
jüllük iş yapan bir motorun güç birimi, 
vat. 

BA<l>JIJI (vaflya) 3am. op. Gofret. 
BAXTEP (vahtyor) 3am. HeM. Kapıcı (fab

rika ve resm1 müesseselerde). 
BEfETAUMJI (vegetatsiya) 3am. ;ıam. Ve

jetasyon, bitkilerin gelişip büyüdüğü 

dönem. 
BE)J,OMCTBO (vedomstvo) 3am. op. Genel 

müdürlük, bakanlık. 
BE)J,OMOCTh (vedomost) 3am. op. Bordro, 

cetvel. 
BEKCEJih (veksel) 3am. HeM. Senet, bono. 
BEKTOP (vektor) 3am. Jlam . Mam. Vektör. 
BEJIO)J,POM (velodrom) 3am. Jlam. 2p . 

Bisiklet yarışı yapılan pist, alan. 
BEJIOCMIIE)l (velosiped) 3am . !lam. Bi

siklet. 
BEJihBET (velvet) 3am. ar. Kadife (ku-

maş) . 

BEJIIOP (velyur) 3am. cjJp. Kadife (kumaş) . 

BEHfP (vengr) 3am. Macar, Macaristanlı. 
BEHA (vena) 3am. ;wm. Toplar damar. 
BEHEPOJIOf (venerolog) 3am. Veneroloji 

uzmanı , zührevi hastalıklar mütehas
sısı. 

BEHEPOJIOfJiiJI (venerologiya) 3am . 2p. 

Zuhrevl hastalıklar bilimi. 
BEHTMJIJITOP (ventilyator) 3am. !lam. 

Vantilatör, pervane. 
BEPAH)J,A (veranda) 3am. ar. Veranda. 
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BEPM3M 

8EPI13M (verizm) Jam. um. Verizm, doğ
ruculuk. 

8EPMI1lllEJib (vermişel) Janı. rjJp. Tel şeh
riye. 

8EPTI1KAJlb, -Jii (vertikal, -li) Jam. ;ıam. 

Düşey doğru, şahıli hat, dik sıra. 
8EPTOJIET (vertolyot) Jam. ;ıam . Helikop

ter, dikuçak. 
8ETEPJ1HAP (veterinar) 3am. !lam. Vete

riner. baytar. 
8ETEPI1HAPIUJ (veterinariya) 3am. ;ıam. 

Veterinerlik, baytarlık. 
8ETO (veto) 3am. ;ıam. Veto. 
8380.[1, (vzvod) 3a1n. op. ecK. Takım, man-

ga. 
8I1EPATOP (vibrator) Jam. !lam . Titreşim 

yaratan araç, vibratör. 
8I1EPAUIUI (vibratsiya) Jam. !lam. rjıu3. 

Titreşim, vibrasyon. ihtizaz. 
BI1.Il,EOMAfHI1TO<DOH (videomagnitofon) 

Janı. !lam. rjJp. Video. 
8113A (viza) 3am. !lam. Vize. eu3a a!ly vize 

almak; eu3a 6epy vize vermek. 
8I1JIJIA (villa) Jam. !lam. Tatil kentlerinde 

veya şehir dışında, bahçeli ve güzel, 
müstakil ev, villa. 

811HEfPET (vinegret) Jam. rjJp. Sebze sa
latası. 

BI1HT (vint) Jam. op. ı. Vida. 2. Pervane 
(uçak). 

8I1HTTE- (vintte-) em. (Vida) Döndü
rerek sokmak, vidalamak. 

8110JIOHqEJib (violonçel) Jam. um. MJ3. 

Viyolensel. 
8I1PTY03 (virtuoz) Jam. um. My3. 

Herhangi bir müzik aletini büyük usta
lıkla çalabilen sanatçı, virtüoz. 

8I1PYC (virus) Jam. !lam. Mea. Virüs. 
8HPYCOJIOfi151 (virusologiya) Jam. ıp. 

Virüsoloji. 
BI1CKH (viski) Jam. ar. Viski. 
8HCK03A (viskoza) Jam. !lam. 1. Selüloz 

türevlerinin üretiminde kullanılan 

koloidal selüloz çözeltisi, viskoz. 2. 
Sun '1 ipek. 

811CMYT (vismut) Jam . !lam. xuM. Bizmut. 
8I1COKOC (visokos) Jam. op. Artık yıl. 

811TAMI1H (vitamin) Jam. ;ıam . Vitamin . 

BbiMTIEJI 

BHTAMI1HJJ.I (vitamindi) Cb/H. Vitaminli. 
eumaMuHai a3btK. vitaminli yiyecek. 

BI1TPI1HA (vitrina) Jam. rjJp. Vitrin. ergen. 
BOJJ.OJIA3 (vodolaz) Jam. op. Da l g ı ç, balık 

adam. 
BOKAJIM3M (vokalizm) 3am. .zam. ,7UH2. 

Vokal sistemi. 
BOKAJIMCT (vokalist) Janı. !lam. \'okal ist. 
80K3AJI (vokzal) Jam. op. Gar. ista:-.yon. 
BOJIEA.EOJI (voleybol) Jam. ar cnopnı. 

Voleybol. 
80JIE:tİEOJIIIlbi (voleybolşı) Jam. nopm. 

Voleybolcu. 
80JibT (volt) Jam. um. Elektromotor gü ~u n 

veya gerilimin birimi, volt. 
BOJihTMETP (voltmetr) Jam. um. \ 'oltnıe t

re, voltölçer. 
BOJib<l>PAM (volfram) Jam. xux \ 'olfra ın . 

tungsten. 
BOPOHKA (voronka) Jam. op. Huni . 
8YJIKAH (vulkan) 3am. !lam. Yanardağ, 

volkan. 
BYJibfAPI13M (vulgarizm) Jam . Küfü r, 

sövgü. 
8biMnEJI (vımpel) Jam. ıofı. cn opnı. Fla

ma. 



f, r (G, g) 

fAEAPMT 

rAEAPifT (gabarit) 3am. cjJp. Ölçü, hacim, 
sığım, ebat, kalıp, boyut. 

rABAHb (gavan) 3am. op. Liman. 
rArAY3 (gagavuz) 3am. Delioı·man, 

Dobruca, Beserabya ve Ukrayna' da ya
şayan Ortodoks Hristiyan Türklere ve
rilen ad, Gagavuz. 

rA3 (gaz) 3om. cjJp. xuM. Gaz. 
rA3li.AH)lbiP- (gazdandır-) em. Gaz haline 

getirmek, gazlaştınnak. ea3aGI-Iablpwı 

raH ey içine hava basılan su. 
rA3ll.bl (gazdı) CbtH. Gazlı. 

rA3ET (gazet) 3am. um. Gazete. 
rA3IfK (gazik) Jom. op. Minibüs. 
rA30METP (gazometr) 3am. cjJp. Gazo-

metre, gazölçer. 
rA30H (gazon) 3om. cjJp. Çimen, çim. 
rA3Cbl3 (gazsız) Cb/H. Gazsız. 

rAı1KA (gayka) 3am. op. Somun. 
rAı1MOPifT (gaymorit) 3am. ar. Mea. Hig-

nıor boşluğunun iltihabı, ceyp iltihabı. 
rAJIAKTifKA (galaktika) 3am. ep. acmp. Ga

laksi. 
rAJIAHTEPE5I (galantereya) 3am. cjJp. Tuha

fiye, parfümeri . 
rAJIEPE5I (galereya) 3am. cjJp. Galeri. 
rAJIJIIOUI1HAUI15I (gallyutsinatsiya) 3am. 

;zam. Mea. Karabasan, sanrı, kabus, ha
lüsinasyon. 

fAJIOlll (galoş) 3am. cjJp . Last ik veya plas
tik ayakkabı. 

rAJICTYK (galstuk) 3am. op. Kravat. 
rAJihBAHOMETP (galvanometr) 3am. cjJp. 

cjJu3. Mıknatıslı iğnede oluşan sapmaları 
gözlernek yoluyla elektrik akımının 

şiddetini ölçmeye yarayan cihaz, galva
nometre. 

r AMAK (gamak) 3am. u en. Hamak, ağ ya
tak. 

fAMMA (gamma) (1) 30111. ep. Gama. 
fAMMA (gamma) (Il) 3am. ep. My3. Sekiz 

notanın kalın sesten ineeye veya 
inceden kalına gitmek üzere sıralanmış 
dizis i, gam. 

fEKTAPJIA 

rAMMA-C8YJIE 3am. ep. K3. cjJU3. Gama ı
şınlar. 

rAMMATEPATII15I (gammaterapiya) 3a111. 
ep. Gama ışınlarıyla tedavi. 

rAHrPEHA (gangrena) 3am. ep. Kangren. 
fAHfCTEP (gangster) 3am. ar. Yasa dışı 

işler yapan çete üyesi, gangaster. 
rAHLI,EOJI (gandbol) 3am. ar. cnopm. Hent-

bol. 
rAPA)I( (garaj) 3al11. cjJp. Garaj. 
rAPAHTI15I (garantiya) 3am. cjJp . Garanti. 
rAP)lEPOE (garderob) 3am. cjJp. Gardırop, 

elbise dolabı. 
rAPEM (garem) 3am. ap. Harem. 
rAPMOHI15I (garmoniya) 3am. ep. My3. 

Türlü sesler arasında sağlanan uyum, 
arınon i. 

rAPMOHlllbl (garmonşı) 3am. Armonika, 
akordeon çalan kimse. 

rAPMOHb (garnıon) 3am. ep. My3. Armo
nika, akordeon . 

rAPHI130H (garnizon) 3am. cjJp. acK. Bir 
şeyi savunan veya yalnız orada bulunan 
askeri birlikler, garnizon. 

rAPHHP (garnir) 3am. cjJp. Yemek garnitü
rü. 

rAPH11TYPA (garnitura) 3al11. cjJp. Garnitür, 
takım . 

rACTPifT (gastrit) 3am. zp. Mea. Gastrit, 
mide iltihabı, mide yangısı. 

rACTPOJIEP (gastrolyor) 3am. HeM. meamp. 
Turneye çıkan artist. 

rACTPOJib (gastrol) 3al11. HeM. Turne. 
rACTPOHOM (gastronom) 3am. cjJp. Yiye

cek dükkanı , market. 
rAYhAP (gavhar) 3am. up. Gevher, değerli 

süs taşı , cevher. 
ran (gap) 3am. 1. Mesele, konu. 2. Söz, 

laf. 
fBAPli.J15I (gvardiya) 3am. um. Hassa or

dusu. 
rEKTAP (gektar) 3al11. ep. Hektar. 
rEKTAPJIA- (gektarla-) em. Hektara böl

mek, hektara bölerek ölçmek. 
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fEKTOJ111TP 

fEKTOJHITP (gektolitr) 30111. cjJp. Yüz lit
relik hacim ölçüsü birimi, hektolitre. 

fEKTOMETP (gektometr) 30111. cjJp. Kilo
metrenin onda biri, hektometre. 

fEJH1W (geliy) 3 0111. ep. xuM. Helyum. 
fEJH1KOnTEP (gelikopter) 30111. ep. Heli

kopter, dikuçak. 
fEJJI10fPA<l> (geliograf) 30111. ep . Güneşten 

yayılan ısı miktarını ölçmeye yarayan a
let, helyograf. 

fEJJMOTEPAillHJ (geliyoterapiya) 30111. ep. 

.Mea. Güneş ışınlarıyla tedavi, helyote
rapi . 

fEMATOJJOfl151 (gematologiya) 30111. ep. 

Mea. Kan bilimi, hematoloji. 
fEMOfJJOEI1H (geoglobin) 30111. J/0111. 

Soluk alına aracıyla organizmanın hüc
releri arasında oksijen ve karbon gazını 
ilctmeyi sağlayan al yuvarlarııı en ö
nemli maddesi, hemoglobin. 

fEH (gen) 30111. ep . 6uof/. Gen. 
fEHE311C (genezis) 30111. ep . Yaradılış, 

hilkat, fıtrat. 
fEHEPAJl (general) 30111. J/0111. General. 
fEHEPAJTHCCI1MYC (generalissimus) 30111. 

;ıal11 . acK. Başkumandan . 

fEHEPATOP (generator) 30111. J/0111. Jenera
tör, üreteç. 

fEHETI1KA (genetika) 30111. ep. Bitki, 
hayvan ve insanlarda kalıtım olaylarını 
inceleyen bilim dalı, kalıtım bilimi, 
geneti k. 

fEHOU112I, (genotsid) 30111 . J/0111 . Jenosit, 
soykın m. 

fEOfPA<1>1151 (geografiya) 30111. ep. 

Coğrafya 

fEOfPA<1>115JJJbiK, (geografıyalıq) CbtH. 

Coğrafi . 

fEOLI,E31151 (geodeziya) 30111. ep. Jeodezi, 
yer ölçme bilgi si. 

fEOJIOfl151 (geologiya) 30111. ep. Jeoloji , 
yer bilimi. 

fEOMETPI151 (geometriya) 30111. ıp . .Mom. 

Geometri. 
fEOCA51CAT (geosayasat) 30111 . Jeopolitik. 
fEO<l>I1311KA (geofizika) 30111 . ıp. Yer 

yuvadağını ve atmosferi etkileyen doğal 
fiziksel olayların incelenmesi, jeofızik. 

fl1,Il,PO,LU1HA. \1 I ll\..-\ 

fEIIATHT (gepatit) 30111. ıp. Hepari . '..: 
rılık. 

fEPE (gerb) 30111. HeM. Arına , damga. 
fEPEAPMW (gerbariy) 30111. J/0111. K J:~! 

muş bitki kolleksiyonu. 
fEPMAH (""erman) 30111. Bugünkü ...\ In _;-: 

ya'yı, Boheınya ve Polanya' n ın .-. 
bölümünü kapsayan Cerınanya'da :\1. O. 
3. yüzyıldan 9. yüzyıla kadar yaş . ..:, 
halk ve bu halktan olan kimse. 

fEPMETI1KA (germetika) 30111. ep. HJ.'- J. 

geçirmez, sımsıkı. 
fEPU (gerts) 3om. He;l1. cjJu3. Bir san i: ""J"" 

bir titreşim yapan devirli bir o b . ·ı 
frekansına eşit frekans birimi, hertz . 

fECTAilO (gestapo) 30111. HeM. Almanyc · 3 

Hitler döneminde kurulan siyasi poli::. 
örgütü, gestapo. 

fMEPI11I. (gibrit) 30111. J/0111. 6uofl . Kmışık . 

melez, hibrit. 
fl1EPM,Ll,M3AUM51 (gibridizatsiya) 1om. 

J/0111. Melezleştirme. 

fHfAHT (gigant) 30111. ıp. Dev. 
fHfHEHA (gigiyena) 30111 . ıp. Hıfzı - ı hhcı . 

hijyen. 
fMfPOMETP (gigrometr) 30111. ıp . Hig ro

metre, suölçer. 
flffPOCKOil (gigroskop) 30111. ep . cjJuJ . Bir 

tür nemölçer, higroskop. 
fM.ll (gid) 30m. cjJp. Kılavuz, rehber. 
fM,Ll,POEHOJIOflUI (gidrobiyologiyaı 3 m. 

cjJp. 6uof/. Sularda yaşayan canlı l3 rın 

hayatını inceleyen bilim dalı. hidrobi
yoloji. 

fM.llPOfEOJIOfMJI (gidrogeologi ya l Jom . 

cjJp. Yer altı sularının araştırılınası \·e 
elde edilmesini inceleyen yer bilimi 
kolu, hidrojeoloji. 

fMli.POfPA<l> (gidrograf) 30111 . rjJp. Hidrog
rafı uzmanı , hidrograf. 

fl1,Ll,POfPA<1>1151 (gidrografiya) 1am. cjJp . 
ıeofl . Bir bölgedeki yer altı \ 'C yer üsti'• 
sularının durumun:.ı incelyen bilim. hid
rografİ. 

fl1.llPO.llMHAMI1KA (gidrodinaınika) J o m. 

cjJp. 111ex. Sıvıya batırılmı ş katı c i s inıl er 

üzerinde onların hareketiyle ilgili olarak 
sıvıların gösterdiği direnci ve sıv ıl arın 
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hareketini inceleyen bilim dalı, hİdro

dinamik. 
flf.II,POJII13 (gidroliz) Jam. ıp. xuM. Bir 

molekülün su etkisiyle ikiye ayrılmasını 
sağlayan tepkime, hidroliz. 

fH.II,POJIOflUI (gidrologiya) Jam. ıp . ıeo;ı. 

Hidroloji, su bilimi. 
fM.II,POHACOC (gidronasos) Jam. ıp. op. 

mex. Su pompası. 
fH.II,POHMM (gidronim) Jam. ıp. Akarsu 

adları. 

fM.II,POHHMHKA (gidronimika) Jam. ıp. 

Akarsu adları bilimi. 
fH.II,POCTAHUMH (gidrostantsiya) Jam. ıp. 

bkz. fi1.II,P03JIEKTPOCTAHUM51. 
fH.II,POCTATMKA (gidrostatika) Jam. ıp . 

ifıuJ. Sıvıların dengesini ve kaplar 
üzerine yaptıkları basıncı inceleyen fizik 
dalı, hidrostatik. 

fM.II,POC<l>EPA (gidrosfera) Jam. ıp. ıeoıp. 

Su yuvarı, hidrosfer. 
fi1.II,P03JIEKTPOCTAHUM51 (gidroclektro

stantsiya), fM.II,POCTAHUHH (gidro
stantsiya) Jam . ıp. mex. Hidroelektrik 
santral i. 

fM.II,P03HEPfl151 (gidroenergiya) Jam . ıp. 

Su enerjisi. 
fi1Jlh3A (gilza) Jam. HeM. Mermi kovanı. 
fMMHA31151 (gimnaziya) Jam. ıp . Lise, ko

lej . 
fMMHACTEPKA (gimnastyorka) Jam. ıp. 

Asker gömleği. 
fHMHACTMKA (gimnastika) 3am. ıp. 

cnopm. Jimnastik. 
fMHEKOJIOf (ginekolog) Jam. ıp. Kadın 

hastalıkları doktoru , kadın hastalıkları 

mütehassısı, jinekolog. 
fHHEKOJIOfMH (ginekologiya) Jam. ıp. 

Mea. Kadın hastalıkları ilmi , jinekoloji. 
fHTIEPI>OJIA (giperbola) 3am. ep. aae6. 

MübaHiğa, abartma. 
fi1TIEPTOHI151 (gipertoniya) 3am. ıp. Mea. 

Hipertansiyon, yüksek tansiyon. 
fMTIH03 (gipnoz) Jam. ıp. Mea. Hipnoz, 

ipnoz, hipnotizma. 
fMTIH03.II,A- (gipnozda-) em. Hipnozite 

etmek, büyülemek. 
fMTIOTE3A (gipoteza) Jam. ıp. JJOc. 

fOCTillTAJib 

Faraziye, varsayım, tahmin, zan, hipo
tez. 

fHTITIO.II,POM (gippodrom) 3am. ıp. At 
yarışları yapılan alan, at mcydanı, koşu 
alanı, hipodrom. 

fHTIC (gips) 3am. ıp. xuM . I. Alçı taşı, jips. 
2. Alçı taşının pişirilip toz durumuna 
getirilmesiyle elde edilen madde, alçı. 

fMTICTE- (gipste-) em. Alçıya koymak, 
alçıya almak. 

fMP (giyr), riP (gir) Jam. up. ı. Kantar 
taşı, terazi taşı. 2. cnopm. Gülle. 

fMCTOJIOfMH (gistologiya) Jam. ıp. aHam. 
Histoloji, doku bilimi . 

fMTAP (gitar) Jam. ucn. MJ3. Gitar. 
fJIA.II,MATOP (gladiyator) Jam. JJam. map. 

KeHe. Eski Roma'da arenada birbiriyle 
veya yırtıcı hayvanlarla dövüşen kimse, 
gladyatör. 

fJIAYKOMA (glavkoma) Jam. rjJp . Mea. 
Karasu (göz hastalığı), glokoma. 

fJI11UEPMH (glitserin) Jam. ıp. Gliserin. 
fJIOI>YC (globus) Jam. JJam. ıeoıp. 

Y erküre, yer yuvarlağı. 
fJIIOK03A (glyukoza) 3am. ıp . Özellikle 

üzüm suyunda bulunan karbon, hidro
jen ve oksijenden oluşan şeker, üzüm 
şekeri, glikoz. 

fOBOP (govor) Jam. op. Şive, ağız. 
fOJI (gol) Jam. ar. cnopm. Gol. 
fOJIJIAH,ll, (golland) 3am. Hollanda hal

kından veya bu halkın soyundan olan 
kimse, Hollandalı. 

fOJih<l> (golf) Jam. ar. cnopm. Golf. 
fOHOPAP (gonorar) Jam. JJam. Telif hakkı. 
fOPEJIKA (gorelka) Jam. op. Havagazı brü-

lörü. 
fOP1130HT (gorizont) Jam. ıp. ıeoıp. U

fuk. 
fOPM30HTAJih (gorizontal ) Jam. ıp. ıeoM. 

Ufuk çizgisi, yatay hat. 
fOPMJIJIA (goı·illa) Jam. ar. Goril. 
fOPMOH (goı·mon) Jam. ıp. rjJuJ. Hor

mon . 
fOPOCKOTI (goroskop) 3am. ıp. Burçlar. 
ropqJ1qHHK (gorçiçnik) 3am. op. Mea. 

Hardal yakısı, hardal lapası. 
rocnHTAJih ( <~ ospital) 3am. JJam. Hastane. 
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ee~cepu 2ocnuma1ıb askeri hastane. 
fOTMKA (gotika) Jam. rj;p. apxunı. Gotlarla 

ilgili, gotik. 
reılı-reti (göy-göy) Jam. ı. Eşit seviyeli, 

aynı tempodaki ses. 2. aybtc. Dert, 
keder, kaygı. 

reti-refı:JIE- (göy-göyle-) em. Derin kay
gıya düşmek. 

fGP* (gör) Wbtfl. Kelimenin anlamına rica, 
istirham, hayret etme, alay anlamları 

yükler. 
fGPI (göri) Wbtfl . Göre, nazaran: OoaH 2epi 

Mbmay JKaK.CbtpaK.. Ona göre bu daha i
yidir. 

fPABJOPA (gravyura) Jam. cjJp. eHep. 
Hakkak işleri, gravür, basma resim, oy
ma resim. 

fPABJOPAJIA- (gravyurala-) em. eHep. Sert 
nesneler üzerine oya, resim, süs vb. şey
ler yapmak. 

fPA,IlYC (gradus) Jam. flam. Derece. 
fPA,IlYCHMK (gradusnik) Jam. flam. op. 

Termometre, sıcakölçer. 
fPAM,UA- ( gramda- ) em. Gramla ölç

mek. 
fPAM)l,hiK, (gramdıq) CbtH. Bir gramlık. eKi 

.JICYJ epaMObtK cmaKaH iki yüz gramlık 
bardak. 

fPAMM (gramm) Jam. cf;p. (santimetre, 
gram, saniye sisteminde) Kilogramın 

binde biri değerindeki ağırlık birimi, 
gram. 

fPAMMATMKA (grammatika) Jam. ep. 
fi UI-I28. Dil bilgisi, gramer. 

fPAMMATMKAJihlK, (grammatikalıq) Cbtl-l. 
Gramerlik, gramerle ilgili, gramere iliş

kin. 
fPAMMO<l>OH (grammofon) Jam. ep. Gra

mofon, ses yazarı , fonograf. 

fPAMOTA (gramota) Jam . op. Takdirname, 
teşekkürnam e. 

fPAHAT (granat) Jam. flam. 2eofl . Granat, 
gren, grena, süleymantaşı. 

fPAHATA (granata) Jam. um. El bombası. 
KOfi epa1-1ama el bombası. 

fPAHMT (granit) Jam. um. Granit. 
fPAHMTTEM (granittey) Cb/1-t. Granit gibi 

fYAillb 

sert, dayanıklı. 
fPAHKA (granka) 3am. op. nofl uep. Ta. hih. 

düzeltme. 
. fPA<l> (graf) 3anı. HeM. map. Kont. 

fPA<l>A (grafa) 3am. ep. (Gazete. kitap. 
dergi vb.) Sütun: EipiHwi 2pacjJaH bt 
moflmbtpObtM. Birinci sütunu doldurd uın. 

fPA<l>AJIA- (grafala-) em. Sütunlara ayır 

mak. 
fPA<l>MK (grafik) 3GI11. 2p. Mam. Grafik . 

çiz ge. 
fPA<l>MKA (grafika) 3am. zp. fiU/128. Seslerin 

karşılığı olan işaretler, harf. 
fPA<l>MH (grafin) 3a111 . op. Sürahi. 
fPA<l>MT (grafit) 3a111. 2p. 2eofl. Kurşun 

kalem ve bazı araç parçalarının yapı 

mında kullanılan , yumuşak, kolay toz 
durumuna gelen, gri siyah renkli bir çe
şit doğal karbon, grafit. 

fPEM,llEP (greyder) 3am. ar. mex. Alt ında 
bulunan ve değişik açılarda çalı şabiten 

bıçağı ile toprağı kesen ve yayan yol 
makinesi, greyder. 

fPEK (grek) 3am. Yunanistan halkın dan o
lan kimse, Yunan. 

fPEJIKA ( grelka) 30111. op. Kauçuktan Ye

ya türlü maddelerden yapılan. içi sıcak 

su veya kimyasal bir madde il e dal
durularak sürekli ısı sağlayan kap. te r
mofor. 

fPMEOK (gribok) 3a111. op. Mantar hasta lı

ğı. 

fPMM (grim) 3am. cjJp. meamp. Makyaj, 
boya. 

fPMM)l,E- (grimde-) em. Makyaj yapmak, 
boy anmak. 

fPMilll (gripp) 3am. cjJp. Meo. Gri p. enfl ü
anza. 

fPOCCMEMCTEP (grossmeyster) ;am. He. ıt . 
cnopm . Dünya santranç şampi yonu. 

fPOTECK (grotesk) 3am. unı . ooe6. 
Mübalağalı tasvir. 

fPY3MH (gruzin) Jam. Gürcü , Gürcis tan) ı. 
fPY30BMK (gruzovik) Jam. op. mex. 

Kamyon, yük arabası. 
fPYilllA (gruppa) 3am. cjJp . Grup. küme. 
fY (gu) efi. Aniden çıkan yüksek ses. 
fYAWh (guaş) Jam. up. xuJıt. Zanık lı sulu 

yyü
Vurgu
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boya, guaş. 
rYEEPHATOP (gubernator) Jam. ;ıam. E

yalet valisi. 
fYEEPHIUI (guberniya) Jam. ;ıam. Eyalet; 

viHiyet, il. 
rY-fY (guv-guv) e.11. Rüzgarın sert estiği 

sırada çıkardığı ses, uğultu . 

rYfYJIE- (guvguvle-) em. Uğuldamak, gü
rültü yapmak. 

rY,[(OK (gudok) Jam. op. Düdük, siren. 
rYJ.(OKTET- (gudoktet-) em. Düdük çal

mak. 
rYJIE- (guvle-) em. Ses çıkannak, uğul

damak: )f(efl ıy.11en myp. Rüzgar uğul
duyor. 

rYJHilll (gulyaş) Jam. eeHı. Etli, salçalı bir 
Macar yemeği, gulaş. 

rYMAHl13M (gumanizm) Jam . .11am. Hü
manizm, insancılık, insanları sevme ül
küsü. 

rYMAHMCT (guınanist) Jam . .11am. Hüma
nist, insancıl. 

rYMAHMTAPJibiK, (gumanıtarlıq) Cb/H. içti-
mal, sosyal, beşer1. 

fYIJI (güvil) Jam. Uğultu. 
rYIJIJ.(E- (güvilde-) em. Uğuldamak. 
fY)I(JJI (güjil) Jam. Gürültü, gümbürtü. 
fY)I(IJIJ.(E- (güjilde-) em. Gürüldeınek, 

gür! emek. 
fY)I(IJIJ.(EK (güjildek) Cb/H. Kalın, gür sesli 

(kimse). 2YJici.llaeK aaybLC gür SeS. 
fY)I(lM (güjim) Cb/l-L. KeHe. Çok büyük, de

vasa, kocaman . 
rYJI* (gül) Jam. up. 1. Çiçek. 2. aybtc. Ço

cuk: YüaiH CcHfi - 6y.llaipıuiHaeü eKi ıy.ll. 

Evin güzelliği bu iki küçük çocuk. 3. 
ayb/C. Güzel, alımlı. ıy11 a.11af(bL gül 
bahçesi; ıy1ı aecnıe gül deste; ıy.11 ıuaıuy 

çiçek saçmak; ıy.11i co.11y çiçeği solmak. 
rYJI-E8ı1WEII1EK (gül-bayşeşek) Jam . Ba

har çiçeği. 
rYJI-rYJI: ryn-ryn MaliHay Canlanınak, gü

zelleşınek. 

rYJIJ.(E- (gülde-) em. Çiçek açmak, çiçek
lenınek. 

fYJlJ.(Eı1: (gü]dey) CbLH. Çiçek gibi, gül gibi . 

fi03A 

rYJIJ.(EH- (gülden-) em. 1. Çiçek açmak, 
güzelleşmek. 2. ayb/C. Gelişmek, inkişaf 
etmek, ilerlemek, refaha ermek. 

rYJIJ.(IP (güldir) Jam. Güldür güldür çıkan 
ses. 

rYJIJ.(IPJIE- (güldirle-) em. Gürüldemek, 
güldür güldür ses çıkarmak. 

rYJl3AP (gülzar) Jam. up. Gülizar, gül bah
çesi. 

rYJICAYbiT (gülsavıt) Jam . Çiçeklik, vazo. 
rYJICTAH (gülstan) Jam . up. Gülistan, gül 

bahçesi . 
rYMII: ryMn eTy Gümp diye suya düşmek. 
rYMIII- (gümpi-) em. Ekşimek. 
rYMIIIJIJ.(E- (güınpilde-) em. Gümp güınp 

etmek, gümbürdeınek. 
rYMIIIT- (gümpit-) em. Güınp diye suya 

batırmak 

rYP31 (gürzi) Jam. up. KeHe. Gürz. 
rYPKIJI (gürkil) Jam. Gür gür, gürül gürül 

çıkan ses. 
rYPC (gürs) e11. Bir şeyin aniden yere düş

mesiyle çıkardığı ses. 
rYPCIJI (gürsil) Jam. Güm diye çıkan ses. 
rYPCIJIJ.(E- (gürsilde-) em. Güm diye ses 

çıkannak, gümlemek. 
rYPIJIJ.(E- (gü ri lde-) em. Gürüldemek, gür

lemek. 
fiP (gir) Jam. bkz. fl1P. 
fi03A (gyuza) Jam. op. Bir tür zehirli yılan. 



F, F (G, ğ) 

F A)I(Allhiii 

FA)J(AMbiii (ğajayıp), FA)J(ATI (ğajap) CbtH. 

ap. Harika, mükemmel, şahane. 
FA)J(AII (ğajap) CbtH. bkz. FA)J(AMbiTI. 
FA)J(ATITAH- (ğajaptan-) em. Hayrete 

düşmek, hayret etmek, şaşırmak. 
FA3A3biJI (ğazazıl) Jam. ap. 1. Şeytan. 2. 

ay bt c. Yoldan çıkaran kimse. 
FA3AJI (ğazal) Jam. ap. Kima6. Gazel. 
FA3AI1Tbl (ğazaptı) CbtH. Cefalı, eziyetli 

azap lı. 
FA3AYAT (ğazavat) 3am. ap. aiHU. Allah 

yolunda yapılan savaş, gaza. 
FA3II3 (ğaziyz) CbLH. ap. Aziz, muazzez, 

saygı duyulan. 
FAMEAT (ğaybat) Jam. ap. Gıybet, çekiş

tiı·me, yerıne, dedikodu. 
FAMEATillbl (ğaybatşı) Jam. Gammaz, gıy

betçi, kovcu. 
FAMEATillbiJI (ğaybatşıl) CbtH. Gıybetçi, 

dedikoducu. 
FAMbiTI (ğayıp) Jam. ap. Gaip, bilinmeyen. 
FAMbiiiEPEH: Fafihlnepeu K,bipbiK, llliJITeH 

(ııjuu) Ermiş, eren. 
FAJIAM (ğalam) Jam. ap. Alem, dünya, ci

han, kainat. 
FAJIAMAT (ğalamat) CbtH. ap Muhteşem, 

mükemmel. 
FAJlbiM (ğalım) Jam. ap. Bilgin, alim, bil

gıç. 

FAHA (ğana) WbiJI . Sadece, yalnız. 
FAHIIEET (ğanibet) Jam. ap. İyilik, hayır 

hasenat. 
FAHIIEETTI (ğanibetti) CbLJ-t. Kanaatkar, 

merhametli, şefkatli. 
FAIIY: rany eTy Affetmek, bağışlamak. 
FAPAIIA (ğarapa) 3am. ap. aiHu. Arefe, ari

fe. 
FAPbllll (ğarış) Jam. ap. HeoJZ. Arş, uzay, 

kozmos, evren. 
FAPbllllKEP (ğarışker) Jam. Kozmonot, as

tronot, uzay adamı. 
FAPbllliTA- (ğarışta-) em. Arşa çıkmak, 

yükselmek. 
FAPITI (ğarip) CbtH. ap. Garip, zavallı, bl-

FYMhiP 

çare. 
FAPITITIK, -ri (ğariptik, -gi) 3am. Gariplik, 

zavallılık. 

FAPIIIXAHA (ğariphana) Jam. ap. up. Da
rülaceze, huzur evi. 

FAPIIIllliJIIK, -ri (ğaripşilik, -gi) 3am. 

JKepz. Gariplik, zavallılık. 
FACbiP (ğasır) Jam. ap. 1. Yüzyıl, asır. 2. 

aybtc. Devir, zaman. 
FACbiPJlbiK, (ğasırlıq) CbtH. Asırlık, yüzyıl

lık. 

FAIIIbiK, -Fbi (ğaşıq, -ğı) Jam. ap. Aşık. 
FAlllbiK,TbiK,, -Fbi (ğaşıqtıq, -ğı) 3am. 

Sevgi, aşk, aşık olma, tutkunluk. 
FliEA,I(AT (ğiybadat) 3am. ap. aiHU. İbadet, 

tapınma. 

FliEA,I(ATTbiK,, -Fbi (ğiybadattıq, -ğı) 3am. 

ibadet, yalvanş, Allah'a sığınma. 
FIIEA,I(ATXAHA (ğiybadathana) Jam. ap. up. 

aiHu. İbadethane, cami, mescit, mabet, 
tapınak. 

FMEPAT (ğiybrat) Jam. ap. Bir şeyden 

sakınmak ve çekinmek üzere ders alıp 

uyanmaya sebep olacak vak'a ve hal; 
böyle bir hal ve vak'adan ders alma, 
i b ret. 

FIIEPATHAMA (ğiybratnama) Jam. ap. up. 

İbretname, örnek, düşünce, fikir. 
FIIEPATTAH- (ğiybrattan-) em. İbret, ders 

almak. 
Fli.EPATTbl (ğiybrattı) CbtH. İbret verici, ib

retli. 
FIIMAPAT (ğiymarat) 3am. ap. Bina, yapı. 
FIIHMIT (ğiynayat) Jam. ap. KeHe. İnayet, 

iyilik, ihsan, lütuf. 
FOM (ğoy), K,OM (qoy) ıubtfl. Söz arasında 

ya, ise, ki vs. gibi anlamlarda kullanılan 
edat: AummbtM rou. Söyledim ya. KeJZe 

rou geliver. 
FYJIAMA (ğulama) Jam. ap. Dahi, bilgin. 
FYJIAMAJlbiK, -Fbi (ğulamalıq, -ğı) Jam. 

Ulemalık, bilginlik, alimlik. 
FYMbiP (ğumır) Jam. ap. Kima6. Hayat, ö

mür. 
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FYH 

FYH (ğun) 3am. Hun. 
FYPnbiM (ğurlım) Ulbtf1. Gibi, olarak: Kici 

ryp11btM KepMey insan gibi görmemek. 
FYPllbiHIIIA (ğurpınşa) yem . . Geleneğe 

göre, adetlere uygun. 
FYPblll (ğurıp) (ıypnbl) Jam. ap. Adet, ge

lenek, görenek. 
FYPblllTbiK,, -Fbi (ğurıptıq, -ğı) CbtJ-t. Gele-

neksel. 
FYPbllliiibin (ğurıpşıl) CbtH. Gelenekçi. 
FYCbin (ğusıl) 3am. ap. aiHU. Gusül. 
FbinbiM (ğılım) Jam. ap. ilim. 
FbinbiM.LI,bl (ğılımdı) cbtH. ilim sahibi, bil-

gili. 
FbinhiM.LI,binhiK, -Fbi (ğılımdılıq, -ğı) 

Jam. Bilginlik. 
FbinbiMM (ğılımiy) cbtH. ap. ilmi, bilim

sel. 
FbinbiMM-3EPTTEY (ğılımiy-zerttev) cbtH. 

Bilimsel araştırma ile ilgili. 
FblnbiMM-TEXHMKAJibiK, (ğılımiy-tehni

kalıq) CbtH. Bilimsel ve teknik. 
FblnbiMM-<PAHTACTMKAJibiK, (ğılımiy

fantastikalıq) CbtH . Bilim kurgu. 
FbinbiMllA3 (ğılımpaz) Jam. Bilgili kimse. 
FbinbiMCbl3)1,biK,, -Fbi (ğılımsızdıq, -ğı) 

Jam. Bilgisizlik. 
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~,~(D, d) 

M (da), ,UE (de) Ulblfl. (sonunda kalın 

ünlülü hece bulunan kelimelerden sonra 
da, ince ünlü hece bulunan kelimelerden 
sonra de, biçimlerinde yazılır; yazıda ta 
1 te biçimi de kullanılır.) Daha önce geç
miş bir cümle veya eş görevli öğe ile 
sonraki arasında "-den başka" anlamıyla 
ilişki kurar: )f(uHa!l btCma 0!1 aa C8U!leai. 

Toplantıda o da konuştu. 
,UAE,ıı;hiPA- (dabdıra-) , ,[(AE,UhiPJIA- (dab

dırla-) em. Ş aş ırmak, ne yapacağını bile
memek, afallamak. 

,UAE,ıı;biPJIA- (dabdırla-) em. bkz. ,UAE,ıı;hi
PA-. 

,UAEbiJI (da b ıl) 3am. ap. 1. Davul. 2. aybtc. 

Sinyal, tehlike çanı. 
,UAEbiJI,[(A- ( dabılda-) em. Haber vermek, 

ilfın etmek, duyurmak. 
,UAEbiJI.II,Afı ( dabılday) CbtH. Davul gibi. 
,UAEbiJIIIA3 (dabılpaz) 3am. ap. up. ,[(A

EbiJIIIlbl (dabılşı) 3am. Davulcu. 
,UAEbiJIIIlbl ( dabılşı) 3am. bkz. ,[(A-

EbiJIIIA3. 
,UAEbiP (dabır) 3am. Gürültü, patırtı. 
,[(AEbiPA- ( dabıra-) em. Gürültü yapmak, 

bağırıp çağırmak. 

,[(AEbiPAMT- ( dabırayt-) em. Abartmak. 
,[(AEbiPAJIA- ( dabırala-) em. Duyurmak, i

H1n etmek. 
,[(AEbiP-,ll,YEIP ( dabır-dübir) 3am. Bangır 

bangır bağırmak , bangırdamak. 

,UAEbiPJIA- (dabırla-) em . Bangırdamak . 

,UAEbiC (dabıs) 3am. 1. Ses , ün. 2. Şan, şöh
ret, ünvan, nam. 

,[(AEhiCTA- (dabısta-) em. Seslenmek, ba
ğırmak. 

,UAEbiCTbl (dabıstı) cbtH . Şöhretli, şanlı , 

ünlü, namlı. 
li.AFA.JIAH: (dağalaii) 3am . İkiz doğan keçi

nin küçük olanına verilen ad. 
l.\FAP (dağar) 3am. Tahıl koymaya yara

yan çuval. 
l-\FAPA (dağara) 3am. 1. Harar. 2. Leğen, 

çamaşır teknesi. 

,I(AK,IlbiPTChl3 

):(AFAPA,[(AM (dağaraday) CbtH. Çok büyük, 
kocaman . 

,UAF,ıı;AP- (dağ dar-) em. Afallamak, şaşa

kalmak, çaresiz kalmak, apışıp kalmak. 
):(AF,ıı;APYIIlbiJibiK,, -Fbi ( dağdaruvşılıq, -

ğı) 3am. Şaşırıp kalma, ne yapacağını 
bilememe. 

):(AFL(APbiC ( dağdans) 3am. 1. Şaşkınlık , 

ne yapacağını bilmeme. 2. Zorluk, çare
sizlik. 3. Kriz, durgunluk. 

,UAF,Ubl (dağdı) 3am. Alışkanlık , adet, 
alış kı. 

):(AF,lJ,biJIAH- ( dağdılan-) em. Alışkanlık e
dinmek, adet haline getirmek. 

):(AFL(biCbiHIIlA (dağdısınşa) yem. Alışıla

gelmiş şekilde, alışılan tarzda. 
,UAFYA (dağuva) 3am. ap. JWHe. 1. Dava. 2. 

Şan, şöhret. 3. Amaç, hedef. 
):(AFhl* (dağı) Ulblfl. Dahi, bile, da, de: 

TyraH JJCep, MeH aarbt 6ip m y!leZi}fMiH. 

Memleketim, ben de senin bir ev
ladınım. 

.II,Afı-,[(AM: )J,au-)J,ait 6oJiy Hizipleşmek, ta-
raflara ayrılmak. 

.II,AfıbiH* (day ın) yem. Hazır. 

.II,AfıbiH,UA- (da yında- ) em. Hazırlamak. 

.II,AfıbiH,IJ,AJI- ( dayındal-) em. Hazırlanmak 

.II,AfıbiH,lJ,hiK, -Fbi (dayındıq, -ğı) 3am. Ha-
zırlık. 

.II,AfıbiH,UhiK,Cbl3 (dayındıqsız) CbtH. Ha
zırlıksız. 

.II,AKTHJIOJIOflHI (daktilologiya) 3am. zp. 

Dilsiz insanlara özgü, işaretlerle 

konuşma şekli . 

.II,AKTI1JIOCKOI111H (daktiloskopiya) 3am. 

3alf. zp. Parmak izine dayanarak kimlik 
belirleme yönte'mi , daktiloskopi. 

,IJ,AK,, -Fbi ( d·aq, -ğı) 3am. up. Leke, benek. 
2. aybtc. Eksiklik, noksanlık. 

,1J,AK,IIA-,IJ,AK, (daqpa-daq) yem . Dosdoğru, 

tamı tamına. 

,[(AK,ITbiPT (daqpırt) 3am. Laf, dedikodu. 
,[(AK,I1biPTCbl3 ( daqpırtsız) C bt H. Sessiz, şa

matasız, gürültüsüz. 
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,UAK,Chl3 

,UAK,Cbl3 (daqsız) CbtH. Lekesiz, kirsiz. 
,UAK,TAH- (daqtan-) em. Lekelenmek, be

neklenmek, kirlenmek. 
,UAK,biJI ( daqıl) 3am. Tahıl. 
,[(AJI* (dal) CbtH. ap. Şaşkın. Oafl 6ofly şaşkı

na dönmek. 
,I(AJlA (dala) 3am. ıeoıp. ı. Bozkır, step. 2. 

Dışarı, kapı önü. Oaf/aFa aumy SÖZÜ bo
şa gitmek. 

,I(AJIA-,I(AJIA (dala-dala) cbtH. Paramparça, 
pare pare, lime lime. Oaf/a-Oaf/acbtH 
tubtrapy parçalamak, dağıtmak. 

)J.A.JIA,L(AM (daladay) cbtH. 1. Ova gibi, geniş 
çaplı. 2. Engin, geniş, ferah. 

)I,A.JIAK,*, -Fbi (dalaq, -ğı) 3am. Büyük ki
lim. 

)I,A.JIAK,TA- (dalaqta-), ~- (dalafi
da-), ,[(AJillbl~- ( dalpılda-) em. 
Boşuna oraya buraya koşmak, neticesiz 
teşebbüslerde bulunmak. 

)I,A.JIAK,TAM (dalaqtay) CbLH. Büyük, geniş. 
,I(AJIAH* (dalan) 3am. Jlcepı. Kalın dokunan 

beyaz kumaş. 
.I(AJlAl:I; (dalafi) 3am. Düz ova, ıssız yer. 
~- (dalafida-) em. bkz. )I,A.JIAK,

TA-. 
,I:(A.JIAlU<,Ai (dalafiqay) 3am. Ova, açık a

lan . 
,I(AJIAll, -Obı (dalap, -bı) 3am. 1. Ruj, dudak 

boyası. 2. Açık kırmızı renk. 
,[(AJIAIITA- (dalapta-) em. Ruj sürmek, du

daktan boyamak. 
,I(AJIAIIlbiK,, -Fbi (dalaşıq, -ğı) 3om. Küçük 

ova. 
,[(AJIEAK, (dalbaq) CbtH. Büyük, iri, biçim

siz . 
,[(AJIEAK,TA- (dalbaqta-), ,[(AJIEAJIAK,TA-· 

(dalbalaqta-) em. Biçimsiz ve ağır hare
ket etmek. 

,[(AJIEAJIAK,TA- (dalbalaqta-) em. bkz. ,[(AJI
EAK,TA-. 

,[(AJIEACA (dalbasa) 3om. up. Boş çaba. 
,[(AJIEACAJIA- (dalbasala-) em. 1. Boşuna 

uğraşmak, olmayacak hayallere ka
pılmak, akıntıya kürek çekmek. 2. Ka
çınmak, bahane bulmak. 

,[(AJIEACAJibiK, -Fbi ( dalbasalıq, -ğı) 3am. 
Boş yere çabalama. 

)J,AH:FA3A 

,[(AJI,UA (dalda) 3am. Siper, kuytu yer, dul
da. 

,[(AJI,[(AJI,UA- (daldalda-) em. Bir çaresini 
bulmak, gereğini yapmak. 

,[(AJI-.Lı:YJI (dal-dul) CbtH Pare pare, yırtık 

pırtık, lime lime. 
,[(AJIM- (daliy) em. 1. Genişçe yayılmak, u

zayıp gitmek. 2. Bir şeyin çok büyük ve 
geniş olması. OafluraH mepm 6ef//'.1efli yu 
çok büyük dört odalı ev. 

,[(AJillbiJI,UA- (dalpılda-) em. bkz. )I,A.JIAK,
TA-. 

,UAMEAJI (dambal) 3am. up. Don, iç giy im. 
,UAMEAJIIIIAH, (dambalşafi) yem. Don 

gömlek. 
,UAMbl- (damı-) em. Gelişmek , ilerlemek. 
,UAMbiJI (damıl) 3am. 1. Huzur, rahatlık. 2. 

Mola, teneffüs, ara. 
,UAMbiJI,UA- ( damılda-) em. M ola vermek, 

dinlenmek. 
,UAMbiJI-,UAMbiJI (damıl-damıl) yem. Tek

rar tekrar, zaman zaman. 
,UAMbiJICbl3 (damılsız) CbLH. Aralıksız, de

vamlı, sürekli . 
,UAMbiT- (damıt-) em. Geliştirmek, ilerlet

mek. 
,IJ,AHA* (dana) (I) cbLH. up. Akıllı, bilge, da

hi, düşünür. 
,IJ,AHA* (dana) (Il) 3am. Tane, adet: Yıu 

OaHa emin 6acbLJibL3. Üç adet basınız. 
MHAf8M (danagöy) cbtH. Tecrübeli , ileri 

görüşlü. 

,UAHAJihiK,*, -Fbi (danalıq, -ğı) 3am. Dahi
lik, bilgelik, ululuk. 

,UAHACbiH- ( danasın-) em. Kendisini 
akıllı, dahi saymak; bilgiçlik taslamak. 

MHMMCYIIlbiJibiK, -Fbi ( dandaysuvş ılıq, 
-ğı) 30m. Kendini beğenmişlik. 

MHMMCbl- (dandaysı-) em. Kendini be
ğenmek, kendini yüksek saymak, kibir
lenmek. 

MHMH (dandan) 3am. up. Fil kemiği. 
,UAHbllllllAH (danışpan) 3anı . up. Bilge, 

düşünür, mütefekkir. 
~ (dafi) 3am. Patırtı , gürültü, şamata. 

Oal{ 6ofly kafası şişmek, baş ı ağrımak. 

~FA3A (dafiğaza) 30m. Boş , manasız 

SÖZ, laf. 
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,LI,AH;F A3AJihiK, 

LI,AH;FA3AJihiK,, -Fbi ( dafiğazalıq, -ğı) 3am. 
Bağınş çağırış, gürültü, tantana, şamata. 

LI,AH;F AllhiP ( dafiğayır) C bt H. 1. U s ta, dua
yen. 2. Kavgacı, geçimsiz. 

LI,AH;FOM (dafiğoy) CbtH. Kendini beğenmiş, 
övüngen. 

LI,AH;FO MJIAH- ( dafiğoy lan-) em. Yersiz ö
vünmek, palavra atmak. 

LI,AH;FOMJiblK,, -Fbi (dafiğoylıq, -ğı) 3am. 
Palavracı lık. 

):.(AH;FbiJI ( dafiğıl) 3am. Cadde, ana cadde. 
LI,AH;FhiP ( dafiğır) 3am. Tangır tungur diye 

çıkan ses. 
LI,AH;FbiPA- ( dafiğıra-) em. Tangırdamak. 
LI,AH;FbiPJIA- (dafiğırla-) em. Tangır tungur 

etmek, gümbürdemek. 
LI,AH;K, (dafiq) 3am. Şöhret, şan, nam, ünvan, 

ün. 
~OM (dafiqqoy) CbtH. Şöhret, makam 

düşkünü. 

LI,AH;K,Tbl (dafiqtı) CbtH. Şanlı, ünlü, şöh

retli, tanınmış, namlı. 
LI,AH;biJI,IJ,A- (dafiılda-) em. Yüksek sesle, 

bağıra bağıra konuşmak, dangırdamak. 

,II,AII (dap) 3am. My3. Def, tef. 
,II,AII-,II,AMbiH ( dap-dayın) C bL H. Hazır. 
,II,AII-,II,AP,II,AM (dap-darday) CbtH. Koskoca, 

büyük, iri, kocaman. 
,II,AP (dar) (I) CbLH. Dar, geniş olmayan. 
,IJ,AP* (dar) (Il) 3am . up. Dar ağacı. 
,IJ,APA* (dara) Cb/H. 1. Yalnız, sadece. 2. 

Tek, tek başına. 3. aybtc. Başkasından 

farklı, benzersiz, eşsiz: A6au oapa 
UlbLKKaH aK,biH. Abay eşsiz bir şairdir. 

,II,APA-,II,APA (dara-dara) yem. Tek tek, parça 
parça. 

,II,APAK, -Fbi (daraq, -ğı ) 3am. up. Kavak a
ğacı. 

,II,APAK,bl (daraqı) CbLH . Terbiyesiz, edepsiz, 
görgüsüz. 

,II,APAK,biJIAH- (daraqılan-) em. Terbiyesiz
leşmek, edepsizleşrnek 

,II,APAK,biJIAY (daraqılav) CbLH. Terbiyesiz
ce, edepsizce, görgüsüzce. 

LIAPAJIA- (darala-) em. 1. Bölmek, ayır

mak. 2. Farklı, ayrı olmak. 
l-\PAJibiK,, -Fbi (daralıq, -ğı) 3am. 1. 

T eklik, yalnızlık, özel olma. 2. Farklılık, 

,[W> bl 

başkalık. 

,II,AP AlilbiJI ( daraşıl) C bL H. Yalnızlığı seven, 
kalabalıktan hoşlanmayan kimse, mün
zevl. 

,II,APAlllbiJIL(hiK, ( daraşıldıq) 3am. Bencil
lik, kendini beğenmişlik 

,II,APEA3A (darbaza) 3am. up. Dış kapı, avlu 
kapısı. 

,II,APBIIHII3M ( darvinizm) 3am. Darvin' ce 
geliştirilen, canlı türlerinin doğal 

ayıklanma sonucu, evrim yoluyla basit 
organizmaların türediğini ileri süren 
görüş, Darvincilk, Darvinizm. 

,II,AP,II,AM (darday) CbtH. 1. Büyük, kocaman. 
2. aybtC. Önemli, büyük (kimse) . 

,IJ,APL(AMCbi- (dardaysı-) em. Büyüklük 
taslamak. 

,II,AP,II,AIUr,A- (dardafida-) em. Şımarmak, 

laubailleşmek. 

,II,APIIFA (dariyğa) oo. Hüzün, özlem be
lirten söz, yazık, yazık ki. 

,II,APII.SI (dariya) 3am. up. Derya, deniz, bü
yük ırmak. 

,II,APII.SI,II,AM (dariyaday) CbtH. Derya gibi. 
,II,APK,AH (darqan) Cbtfl. I. Geniş, ferah. 2. 

Cömert, eli açık. 
,II,APK,AHL(bl (darqandı) CbLH. Bereketli, ge

niş, bol. 
,II,APK,AHL(biK, -Fbi (darqandıq, -ğı) 3am. 

Cömertlik, bolluk. 
,II,APK,AHCbl- ( darqansı-) em. Cömertlik 

taslamak. 
,II,APK,OH;biP (darqofiır) 3am. 300!l. Yaban 

ördeği. 

,II,APK,biJI,l.(AK, ( darqıldaq) CbtH. Saf, temiz, 
iyi niyetli, alçakgönüllü. 

,II,APY (daruv) 3am. up. 1. İlaç, deva. 2. Der
man, şifa. 

,II,APYJIA- (daruvla-) em. Tedavi etmek, iyi
leştirmek. 

,II,APYJibiK, -Fbi ( daruvlıq, -ğı) 3am. Şifalı, 

tedavi edici, iyileştirici. 
,II,APbl- (dan-) em. 1. (kesici alet veya kur

şun) Yaralamak 2. (ilaç) Tesir etmek, 
iyi gelmek: MeHilf aypybtMa oepiıepOi}f 
eMi oapblObl. Benim hastalığıma dokto
run verdiği i Hiç iyi geldi. 3. Doğuştan 
kabiliyetli olmak: OraH Q}fUlblflbll( oa-
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,llAPhiJI 

pbıraH. Avcılık onun içine işlemiş , ru
hunda var. 

MPbiJI (darıl) 3am. Kulak tırmalayıcı ses. 
MPbiJIM- (darılda-) em. 1. (motor vb.) 

Kalın ve rahatsız edici ses çıkarmak. 2. 
Yüksek sesle konuşmak, dangırdamak . 

MfbiH (darın) 3am. Yetenek, istidat, kabi
liyeL 

MfbiHJJ:bl (darındı) CbtH. Yetenekli, kabi
liyetli. 

MfbiHCbl3 (darınsız) CbtH. Yeteneksiz, 
kabiliyetsiz . 

MCTAH (dastan) 3am. up. Destan , hikaye. 
MCTAHIIIbl (dastanşı) 3am. Destancı , hi

kayeci. 
MCTAPK,AH (dastarqan) 3am. up. 1. Sofra. 

2. ay bt c. Yemek (yeme, yedi rm e) 
MCTAPK,AHMC (dastarqandas) 3am. Aynı 

kaptan yemek yiyen, aynı sofrada bulu
nan, yakın, arkadaş. 

AAT (dat) (I) 3am. 1. Pas. 2. Leke, kir. 3. 
aybtc. Dargınlık, kırgınlık. 

AAT (dat) (II) oa. KeHe. Eski zamanda yük
sek dereceli kimselerden, söz söylemek, 
fikir bildirmek için izin alma: aam ey
pay izin istemek; aam emy söyleyip be
yan etmek; aam aiimy istek bildirmek. 

MTA (data) 3am. Aam. Tarih, takvim. 
MTTA- ( datta-) em. Gıybet etmek, kötüle

mek, lekelemek. 
MY (dav) 3am. ap. Dava, kavga, tartışma. 
MYA (dava) 3am. ap. Deva, çare: Jf,aya 6ap 

Ma? Ne çare. 
MYACbl3 (davasız) Cb/H. Devasız, çaresiz. 
MYfEP (davger) 3am. Davacı, şikayetçi. 
MY-)I.AMAH (dav-damay) 3am. Münakaşa, 

tartışma. 

MYJJ:biPJIA- (davdırla-) em. Art niyetsiz, 
samimi, açık açık konuşmak. 

MY-./KAIDKAJI (dav-janjal) 3am. Kavga, 
münakaşa. 

MYKEC (davkes) 3am. Yaygaracı, kavgacı, 
şirret. 

MYJIA- (davla-) em. Dava açmak, mahke
meye vermek. 

MYJIAC- (davlas-) em. Davalaşmak, çekiş
mek, tartışmak, atışmak, iddialaşmak 

MYJibl (davlı) CbLH. 1. Davalı, tartışmalı. 2. 

L(8JI,UE 

Çelişkili, münakaşa götürür, mütenakız. 

MYPbiK,- ( davrıq-) (.uaypbiFRIIbi, .uaypbı

Fbın) em. Yüksek sesle konuşmak, bağı
rıp çağırmak. 

MYPbiK,IlA (davrıqpa) 3am. Boş söz, kuru 
gürültü. 

MYCbl3 (davsız) CbLH. 1. Şüphesiz, tartış

masız . 2. Nizasız, kavgasız . 

MYbiJI* (davıl) 3am. Fırtına, boran , tufan. 
MYbiJIM- (davılda-) em. ı. (ateş) Hara

retle yanmak. 2. (kuş) Uçmak. 
MYbiJIJJ:bl (davıldı) CbLH. Fırtınalı. boran lı. 

MYbiC (davıs) 3am. 1. Ses. 2. Oy, rey. 
aaybiC 6epy oy vermek; aaybtC Kemepy 
sesini yükseltmek; aaybtC Kbl.'1Y ağ ıt 

yakmak; aaybtC KOCY desteklemek. 
MYbiCTA- ( davısta-) em. Bağınnak, ses-

lenmek. 
MYbiCTbl (davıstı) CbLH. Sesli , ünlü. 
,llA5IP (dayar) CbtH. Hazır. 
,llA5IPJIA- (dayarla-) em. Hazırlamak. 
,llA5IPJibiK, -Fbi (dayarlıq, -ğı) 3am. Hazır-

lık. 

,llA5IIIIbl (dayaşı) 3am. Garson. 
JJ:8HEK, -ri (dayek, -gi) 3am. MalCımat, bil

gi, veri. aaueK mannay bir yerde dura
mamak. 

,[(8HEKC83 (dayeksöz) 3am. Alıntı , ikt ibas, 
aktarma söz. 

JJ:8MEKCI3 (dayeksiz) cbtH. Uçan, maymun 
iştah lı. 

JJ:8MEKCI3JJ:EH- (dayeksizden-) em . De
ğişken , istikrarsız olmak. 

JJ:8HEKTE- (dayekte-) em. Açıklamak, is
patlamak. 

,[(8HEKTI (dayekti) cbtH. ı. Mantıklı. man
tığa uygun, akla yatkın. 2. Birbirinin ar
dından giden, birbirini takip eden. 

JJ:8HEKTIJIE- (dayektile-) em. İspatlamak, 
belgelemek. 

JJ:8MIM (dayim) yem. ap. Daima. her za-
man. 

)_.(8KE (dake) 3am. Gazlı bez, ince bez. 
)_.(8KEJIE- (dakele) em. İnce bezle sarmak. 
,[(8JI (dal) yem. Tam, doğru, net. tıpatıp, 

tastamam, aynen. 
,[(8JI,I.(E- (dalde- ) em . ı. Doğrulamak, eşit

lemek. 2. Nişan almak. 
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):(8JI):(EfEH):(Ell 

)l8JI)lEfEH)lEM ( daldegendey) C bt H. Dos
doğru , beklendiği gibi. 

)l8JI)lECTIP- (daldestir-) em. Eşit duruma 
getinnek, eşitlemek. 

)l8JI)ll (daldi) cbtH. Açık, bellirli, kesin. 
)l8JI)1JK, -ri (daldik, -gi) 3am. Kesinlik, 

açıklık. 

)l8JIEJI (dalel) 3am. ap. Delil, kanıt. ae11e11 
Kellmipy delil getirmek, kanıtlamak. 

)l8JIEJI)lE- (dalelde-) em. ispat etmek, ka
nıtlamak . 

)l8JIEJI)lEME (daleldeme) 3am. Belge, ka
nıt. 

)l8JIEJI)ll (daleldi) cbtH. Delilli, ispatlı, ka
nıtlı. 

)l8JIEJICI3 (dalelsiz) cbtH. Delilsiz, kanıt

sız. 

)l8JIME-)l8JI (dalme-dal) cbtH. Tıpatıp, 

tamtamına, aynen. 
)l8JIME-)l8JI)liK, -ri (dalme-daldik, -gi) 

3am. Uygunluk, aynılık. 
)l8JICI3)liK, -ri (dalsizdik, -gi) 3am. 

Uygunsuzluk, aynı olmama durumu. 
,Il8JII3 (daliz) 3am. up. Dehliz, koridor. 
)l8JIIPEK (dalirek) cbtH. Belirgin, tam ola

rak, kesinkes. 
)l8M* (dam) 3am. ap. 1. Tat, zevk, lezzet. 

2. Yemek, aş. aeM mamy yemekten tat
mak. 

)l8M)lE- (damde-) em. Yemeği kıvamında 
pişirmek. 

)l8M,IlEC (damdes) CbtH. Birbirleriyle ara
larında tuz ekmek hakkı olan kimseler, 
dostlar. 

)l8M)lEYilll (damdeviş) 3am. Yemeğin 

tadını veren katkı maddeleri (tuz, biber, 
vb.). 

)l8M)ll (damdi) cbtH . 1. Tatlı, lezzetli. 2. 
aybtc. İlginç , anlamlı, çekici, zevkli. 

)l8M)liK, -ri (damdik, -gi) 3am. Yemeğin 
tadı ile ilgili özellik. 

)l8ME (dame) 3am. ap. Ümit, niyet. aeMe 
emy ümit etmek, ümitlenmek. 

)l8MEf9M (damegöy) CbtH . Ümitvar, umut
lu. 

)l8MEf9MJIEH_: (damegöylen-) em. Umut
lanmak, ümitlenmek. 

118MEJIEH- (damelen-) em. Ummak, bek-

):(8HCEllKIIII 

lentisi olmak. 
)l8MEJII (dameli) CbLH. Umut besleyen, 

ümitli. 
)l8MET- (damet-) em. Ümitlenmek, um

mak, umut beslemek. 
)l8MCI3* (damsiz) CbtH. Tatsız, tuzsuz. 
)l8MCI3)lEH- (damsizden) em. Tatsızlaş

mak, tadı bozulmak. 
)l8MCI3)lEY (damsizdev) CbtH. Biraz tatsız, 

tatsızca. 

)l8M-1Y3 (dam-tuz) 3am. 1. Tat tuz, lezzet. 
2. Kıymetli misafırlere yapılan ikram. 3. 
aybtc. Alın yazısı, kader, kısmet, nasip. 
aeM-mYJ auaay kaderde, kısmette 

olmak; aeM-mYJbl JK:apacy gül gibi ge
çinmek. 

)l8MXAHA (damhana) 3am. K3. up. Lokan
ta. 

)l8H (dan) 3am. up. 1. Tohum, bitki tohu
mu. 2. Tahıl, tane. 3. aybıc. Ana, temel, 
esas. aeH 6au11ay başaklanmak, başak 

bağlamak. 

)l8H)lE- (dande-) em. Adet edinmek, alış
kanlık haline getirmek. 

)l8H,Ill (dandi) CbtH. 1. Taneli (tahıl). 2. Ta
neleri dolgun, deve dişi. 

)l8H)li-MK,h1Jl (diindi-daqıl) CbLH. Hubu
bat, tahıl. 

)l8HEK, -ri (danek, -gi) 3am. Meyve çekir
deği. 

,Il8HEKEP (daneker) 3am. up. 1. Ara bu
lucu, uzlaştırıcı. 2. Lehim, kaynak. 3. 
Delil, kanıt. 

)l8HEKEPJIE- (danekerle-) em. 1. Ara bulu
culuk yapmak, uzlaştırmak. 2. Lehim
lemek, kaynak yapmak. 

)l8HEKEPJII (danekerli) cbLH. Birbirine 
bağlı, lehimli, kaynak yapılmış. 

)l8HEKEPllll (diinekerşi) 3am. 1. Ara 
bulucu. 2. Lehimci, kaynakçı. 

)l8HEKTI (danekti) cbtH. Çekirdekli. 
,Il8HEKYC (daneküs) cbLH. Aklı başında 

olmayan, deli, budala. 
)l8HEME (daneme) ec. Hiçbir şey, hiç: 011 

aeHeMe alimKaH JK:OK. Ü hiçbir şey 

söylemedi. 
)l8HCEI1Killl (diinsepkiş) 3am. mex. To

hum serpme makinesi. 
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,rı:8HTA3AJIAFhiiii 

,[(8HTA3AJIAFhllll (dantazalağış) 3am. mex. 

Tohum temizleme makinesi. 
)J;8HIK- (danik-) (.uauireı:ü, .uauirin) em. 

Adet edinmek, alışkanlık haline getir
mek. 

,[(811 (dap) yem. Doğru, tam. aan e3i ta 
kendisi. 

)J;811-,[(8JI (dap-dal) yem. Tamı tamına. 

).(811TEP (dapter) 3am. ap. Defter. 
,[(8PE)KE (dareje) 3am. ap. 1. Mertebe. 2. 

Derece, seviye, kategori. f'blflblMU aa

peJICe akademik unvan. 
,[(8PE)KEJIEC (darejeles) cbtH. Aynı dere

cede olan. 
,[(8PE)KEJII (darejeli) cbtH. Dereceli, şan 

şerefi ve mevkii yüksek. 
,[(8PET (daret) 3am. ap. 1. Taharet, temiz

lik. 2. aiHU. Abdest. aapem afly abdest 
almak; aapemKe Ombtpy tuvaletini yap
mak; aapemi 6ap abdestli. 

,[(8PETCI3 (daretsiz) CbtH. Abdestsiz. 
,[(8PETTE- (darette-) em. Ölü yü yıkamak, 

gusletmek. 
,[(8PETTEH- (daretten-) em. Abdest almak. 
,[(8PETXAHA (darethana) 3am. ap. up. Tu

valet, hacethane, hela. 
,[(8PKEP (darker) cbtH. up. İhtiyaç, gerekli 

olan. 
,[(8PMEH (darmen) 3am. up. Derman, güç, 

m ec al. 
,[(8PMEHCI3 (darmensiz) cbtH. Dermansız, 

güçsüz, mecalsiz, çaresiz. 
,[(8PMEHCI3,[(EH- (darmensizden-) em. 

Dennansızlaşmak, halsizleşmek , çaresiz 
duruma düşmek. 

)J;8PMEHCI3,[(EY (darmensizdev) CbtH. Der
mansızca, halsizce. 

,[(8PMEHCI3,[(IK, -ri (darmensizdik, -gi) 
3am. Dennansızlık, kuvvetsizlik, hal
sizlik, çaresizlik. 

,[(8PYIIII (darüviş) 3am. up. KeHe. Derviş. 

,[(8PI (dari) (I) 3am. ap. ı. İlaç: f(btMbt3 -

aypyra eM, cayra zyam. Kımız hastaya 
şifa, sağlıklıya kuvvet verir. 2. aybtC. 

Gerekli, lüzumlu olma. 
,[(8PI (dari) (Il) 3am. Barut. 
,[(8PI-,[(8PMEK, -ri (dari-darmek, -gi) 3am. 

İlaçlara verilen genel ad. 

,rı:8YIT 

,[(8PifEP (dariger) 3am. Doktor, hekim, ta
bip. 6ac aapi2ep baş hekim. 

,[(8PifEPJIIK (darigerlik) CbtH. Doktorluk, 
tabiplikle ilgili. 

)J;8PIJIE- (darile-) em. İlaçlamak , ilaç ver
mek. 

,[(8PIIITE- (daripte-) em. Methetmek, öv
mek. 

)J;8PIC (daris) 3am. ap. Ders. 
,[(8PICXAHA (darishana) 3am. ap. up. Ders

hane, sınıf. 
,[(8PIXAHA (darihana) 3am. K3. up . Ecza

hane. 
)J;8PIXAHAIIIhl ( darihanaşı) 3am. Eczaneci. 
,[(8C1YP (dastür) 3am. up. Adet, gelenek, 

an'ane. 
,[(8C1YPIIIIJI ( dastürşil) CbtH. Gelenekçi. 
)J;8T (dat) 3am. Sabır, takat, tahammül. 

aami WbtaaMay tahammül edememek. 
,[(8TTE- ( datte-) em. ı. Hedeflemek, amaç

lamak. 2. Kötülemek, yermek. 
,[(8Y (dav) CbtH. 1. Çok büyük, iri , devasa. 

2. MurjJ. Dev. 3. aybtc. Unvanı olan, 
mevki sahibi kimse. 

,[(8YJIET (davlet) 3am. ap. ı. Zenginlik, 
mal mülk. 2. aybtc. Talih, nasip , rızık. 
aayflem KfCbl devlet kuşu . 

)J;8YJIETCI3 (davletsiz) CbtH . Fakir, yoksul , 
fukara. 

,[(8YJIETTEH- (davletten-) em. Zenginleş

mek, malı mülkü çoğalmak. 
,[(8YJIETTI (davletti) CbtH. Zengin . devletli, 

varlıklı. 

)J;8YJIETTIJIEY (davlettilev) Cb/H . Biraz 
zengin, zengince. 

,[(8Y-11EPI (dav-peri) 3am. up. .uurjJ. ı. 

Dev. 2. aybLC. Güçlü, kuvvetli. sağlam. 
,LJ;8YI1IPIM (davpirim) Jam. Kendini be

ğenmiş, kibirli kimse. 
)J;8YPEH (davren) Jam. ap. ı. Hayat, ömür, 

zaman, çağ. 2. Devran. safa. 6QJ/afl btK

mbtlf 6afl aaypeHi ÇOCUkluğun mutlu 
günleri. 

)J;8YIP (davir) Jam. ap. 1. Tarih] dönem, 
devir, zaman. 2. Belirli bir zaman. 

)J;8YIPJIE- (davirle-) em. Mutlu olmak, 
sefa sürmek. 

,[(8YIT (davit) 3am. ap. KeHe. Mürekkep 
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,U E 

kutusu, hakka. 
,UE- (de-) em. 1. Demek, söylemek. 2. Öyle 

saymak, düşünmek: MeH ci3oi 83 aoa

MblM oen eoiM. Ben sizi kendi adamım 
sayıyordum. 3. Arzu etmek, istemek, 
dilemek: MeH MYHOa OKUMblH oen Kefl

oiM. Ben buraya okumaya geldim. 
,UE (de) Ulblfl . bkz. ,UA. 
)l,EEIOT (debyut) Jam. rjJp. 1. meamp. Sa

natçının sahneye ilk defa çıkması. 2. 
cnopm. Satrançta ilk hamle. 

,UEBAJibBAUIUI (devalvatsiya) 3am. rjJp. 

3KOH. Devalüasyon, para reformu, 
paranın kıyınetten düşmesi. 

,UEBll3 (deviz) Jam . rjJp. Parola, slogan. 
)l,EfEIP (degbi r) 3am. Takat, tahammül , 

sabır. 

)l,EfEIPE- ( degbire-) em. Ş aş ırmak, huzuru 
kaçmak. 

,UEfEIPCI3 (degbirsiz) CbtH. Takatsız, ta
hammülsüz. sabırsız. 

,UEfEIPCI3)1,EH- ( degbirsizden-) em. Sa
bırsızlanmak . dayanamamak. 

)l,Ef,UAP (degdar) c bt H . 1. Asil, soylu. 2. 

Sersem, durgun. 
,IJ,Ef,UI- (degdi- ) em . (su) Kurumak, çat

lamak: )f(ep oezoin Kaflbtnmbl . Toprak 
kurumuş. 

,UEfEH (degen) CbtH . Düşünülen, hedefle
nen. 

,UEfEH,UEll (degendey ) yem. Düşündüğü, 
arzuladığı gib i. 

)l,EfEHMEH (degenmen ) Wb L7 . Ancak, ma
mafih, nitekim. 

,UEfPA,UAUIUI (degradatsiya) 3am. rjJp. 

Yozlaşma, soysuz i aşma . dej en ere olma 
durumu. 

,UEfYCTATOP (degustator) 3am . . wm. Çeş
nici, tadımcı. 

,UE)l,EKTE- (dedekte-) em. H ız lı yürümek, 
yerinde duramamak. 

,UE3llH<l>EKIJ,IUI (dezinfektsiya) 3am. rjJp . 

!lam. Temizleme, mikroptan arındırma , 

dezenfektasyon. 
,UE3llH<l>EKIJ,ll51JIA- (dezinfektsiyal a-) em . 

Dezenfekte etmek, temizlemek . 
.JEHIH (deyin) Wbtfl. Kadar, değin, dek. yu

ıe oeuiH eve kadar. 

,UEJill 

,UEHIHfl ( deyingi) C bL H. Belirli bir seviyeye 
ulaşma: MeKmen JJCaCbLHa oeuil-ııi 6aJla

!lap. Okul çağına kadarki çocuklar. 
)l,EKA,II,A (dekada) Jam. ıp. On günlük za-

man dilimi. 
)l,EKAH (dekan) Jam. !lam. Dekan. 
,UEKAHAT (dekanat) Jam. !lam. Dekanlık. 

,UEKJIAMATOP (deklamator) Jam. !lam. E-
debi eseri ustaca, ezbere okuyan kişi ; 

hatip. 
,UEKJIAPAIJ,ll51 (deklaratsiya) Jam. !lam. 

Deklarasyon, bildiri, beyanat, demeç. 
,UEKOPATllBTIK (dekorativtik) CbLH. !lam. 

Dekorculuk, süsleme sanatı. 
)l,EKOPATOP (dekorator) Jam. !lam. Ti

yatro, opera vb. dekorlarını tasarlayan 
kişi, dekoratör. 2. İç mimar. 

,UEKOPAUll51 (dekoratsiya) Jam. !lam. 1. 
Dekorasyon. 2. aybıc. Bir yeri süsleme. 

,UEKPET (dekret) 3am. !lam. 1. Kararname. 
2. Hamile kadınlara verilen izin. 

)l,EJIEE (delbe) Jam. 1. Dizgin. 2 . Bulaşıcı 

bir hayvan hastalığı. 
)l,EJIEEfEll (delbegey) CbLH . Geniş, bol. 
)l,EJIEEfEHJIEH- (delbegeylen-) em. (el

bise eteği) Rüzgarla havalanmak. 
,UEJIEEH,I.(E - (delbefide) em. (etek vb.) 

Dalgalanmak, uçuşmak. 
,UEJI,UAJI (deldal) Jam. ap. Tellal, aracı , 

simsar. 
,UEJI,UAJI,UbiK, -Fbi (deldaldıq, -ğı) Jam. 

Tellallık, simsarlık, aracılık. 

,UEJI)l,EK (deldek) cbtH. Kocaman, büyük. 
oe!loeK MYPbLH kocaman burun. 

)l,EJI)l,EH,I.(E- (deldefide-) em. Rüzgarın et
kisiyle havalanmak, uçuşmak, dalgalan
mak. 

,UEJI,Ull- (deldiy-) em. 1. (elbise) Rüzgar 
etkisiyle uçuşmak, havalanmak, şişmek . 

,UEJIEfAT (delegat) Jam. Jam. Delege, tem
silci. 

,UEJIEfAUll51 (delegatsiya) 3am . !lam. Dele
gasyon, temsil heyeti. 

,UEJIEH,I.(E- (delefide-) em. (etek) Rüzgar
dan açılmak, havalanmak. 

,UEJill- (deliy-) em. l. Coşmak, sevinçten 
uçmak, mest olmak. 2. Ne yapacağını 
bilememek. 
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,llEJI-CAJI 

)lEJI-CAJI (del-sal) yem. Üzerine ağırlık, 
rehavet çökerek. 

)lEJlh<l>MH (delfin) 3am. ep. Yunus balığı. 
)lEM (dem) 3am. up. 1. Nefes, soluk. 2. 

ayb/C. Güç, kuvvet. 3. Zaman, an. 6ip 
aeMae bir anda; Eyfl JICYMblC aeMae 
6imeai. Bu iş bir anda biter. aeM 6epy 
ilham vermek; aeMi 6imy ölmek, vadesi 
dolmak. 

)lEMAror (demagog) 3am. ep. Demagog, 
demagoji yapan, halk dalkavuğu. 

)lEMAfüfiUI (demagogiya) 3am. ep. caRe. 
Bir kimsenin veya grubun duygularını 
kamçılayarak, gerçek dışı sözler söy
leyerek onları kazanmaya çalışma, halk 
avcılığı , demagoji. 

)lEMAJihiC (demalıs) 3am. Tatil, dinlenme. 
;)1Ca3Fb/ aeMa!lblC yaz tatili. 

)lEMEEJIIIlE (dembelşe) Cb/H. Orta boylu 
ve şişmanca , tıknaz (kimse). 

)lEMEEJIIIlEJIEY (demblşelev) Cb/H. Biraz 
tıknaz, tıknazca . 

)lEM)lE (demde) (1) yem. Hemen, çabuk, a
nında. 

,l.(EM)lE- (demde-) (Il) em. 1. Çay hazırla
mak, demlemek. 2. Gönlü rahatlamak. 
3. aybtc. Güç vermek. 

)lEM)lEYJII (demdevli) Cb/H. Demlenmiş, 

demini almış (çay). 
)lEME- (deme-) em. Yardım etmek, destek

lemek. 
)lEMEK (demek) UJbtfl. Demek, öyleyse. 
)lEMEY (demev) 3am. Dayanak, destek. ae

Mey 6oJJy destek olmak, desteklemek. 
)lEMEYIIII (demevşi) 3am. Sponsor, hima

yeci. 
)lEMOEI1Jil13AUIUI (demobilizatsiya) 

3am. r/Jp. ec1c. Terhis, terhis edilme. 
)lEMOfPA<l>l151 (demografiya) 3am. ep . De

mografi, nüfus bilimi. 
)lEMOKPATl151 (demokratiya) 3am. ep. De

mokrasi. 
)lEMOKPATI151JIAH- (demokratiyalan-) 

em. Demokratikleşmek . 

)lEMOKPATI151JihiK, (demokratiyalıq) CbLH. 
Demokratik. 

)lEMOHCTPAUMH (demonstratsiya) 3am. 
ar. Demanstrasyon, gösteri, yürüyüş, 

1IETI0311T 

nümayiş. 

)lEMOHCTPAQ1151JIA- (demon tratsiyala-) 
em. Gösteri yapmak. 

)lEMlli1Hf (demping) 3am. ar. \lilletler 
arası pazarları elde etmek veya lindeki 
malı elden çıkarmak için düşü · 1yatla 
satma, damping. 

)lEMIIll (demşi) 3am. aiHU. Ha t ayı o yup 
üfleyerek tedavi ettiğini söyley , ,_im e, 
üfürükçü . 

)lEMIK- (demik-) (JJ.eMireJJ,i, .:ıe'tıi rin) em. 
Nefes nefese kalmak. 

)lEMIKllE (demikpe) 3am. Mea. As ı. . 
)lEH (den) (I) 3am. up. İnsan vüc 
)lEH (den) (Il) 3am. Doğru , tam. oe;,. 'OIO 

dikkat kesilmek: 0HbLH 8Hci.11e tı oeH 

K,OUbtn mbtlfaaabtM. Onun kon ~ .. a.::ı - nı 

dikkatle dinledim. 
,ll,EH)lE- (den de-) em. 1. Hızlan <-. ş ı -

detlenmek. 2. Azalmak, eksilme · 
,ll,EHE* (dene) 3am. Vücut, ten : o ~-:e rr:ap -

6ueci beden eğitimi. 
,ll,EHEJII (deneli) CbLH. İri yapılı. ~:....::-""li . 

gürbüz. 
)lEHEJIIJIEY (denelilev) CbtH. D ~ :-.e:i e 

göre daha iri , daha yapılı. 
)lEHCAYJihiK,, -Fbi (densa\·lı . - ; .ı 3 m . 

Sağlık, sıhhat. 

,ll,EHI (deni) CbLH. Bir şey i -.:::-:.::::-: an 
fazlası, çoğu. 

,UEH: (den) 3am. Bir şeyin _ ·~ :-::. :a_ afı: 
O!lapabtl{ aelfiHe JJCeme 6ep2 i-.C J! w.u 
HaCblH moK,mammbL. On! , ::-: :: nına 
ulaştığında arabasını durdur -ı:.!_ 

,ll,EIJ:fEH (defigey) 3am. 1. Co;. 2~::: _ ·1 il 
gili bir ölçü birimi. 2 . Se,-i _ ·e . 

)lEIJ:fEİİJIEC- ( dengeyle -) em. B -e,·i 
yede, eşit durumda olma -. 

)lEIJ:fEİİJIIK, -ri (defigeylik. -.) 
şeyin düz olup olmadığı nı ö ~e 
terazi si. 

)lEllAPTAMEHT (depanamen ı 3 m. r/Jp. 1. 
Daire, şube; bakanlık. _. D panman, 
bölüm, bölge. 

,ll,Ellü* (depo) 3am . rjJp. \"a=onlann durdu
ğu ve tamir edild iği yer. 

,ll,Ell0311T (depozit ) Jam .. ıam. Jr:oH. Temi
nat, depazi t. 
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,UETIPECCHJI 

.UEIIPECCli.Sl (depressiya) 3am. ;ıam. Mea. 
Depresyon, ruhi çöküntü. 

.UEIIYTAT (deputat) 3am. ;ıam. Milletveki
li, mebus. 

)l,EPEEC (derbes) Cb/H. Serbest, kendi başı
na, bağımsı z. 

)l,EPEECTIK, -ri (derbestik, -gi) 3am. Ser
bestlik, bağımsızlık. 

.UEPEK, -ri (derek, -gi) 3am. 1. Kaynak, 
haber, bilgi , mallımat. 2. Delil , kanıt. 

.UEPEKCI3 (dereksiz) CbLH. 1. Habersiz, bil
gisiz. 2. İ s patsız , delilsiz, kanıtsız. 

.UEPEKTE- (derek te-) em. Bir şeyin doğ
ruluğunu ispatlamak. 

.UEPEKTEME (derekteme) 3am. Bir işin gi
dişatı hakkında bilgi. 

.UEPEKTI (derekt i) Cb/H. Belgelere daya
nan, belgese l, dokümanter. 

)lEPEY (derev ) yem. Hemen, derhal, acil, 
çabuk. 

)l,EPJIIK (derlik) Cb/H. I . Tamamına yakın. 
2. Kayda değer. 

.UEPMATI1H (dermatin) 3am. zp. Sun'! kö
sele. 

)lEPMATOJIOr (dermatolog) 3am. zp. Mea. 
Dermatolog , cilt mütehassısı. 

)lEPMATOJIOfl151 (dermatologiya) 3am. zp. 
Mea. Dermatoloj i, cildiye. 

.UEPMEHE (dermene) 3am. 6om. Ak pelin 
otunun bir çeşidi. 

)l,EPT (dert) 3anı. up. ı . Dert, hastalık. 2. 
aybtc. Aksilik, inatçılık . 3. aybLC. Kaygı, 
dert, gaın . 

.UEPTTI (denti ) CbtH. l. Hastalıklı. 2. Dertli, 
gamlı. 

.UECAHT (desant) 3am. cjJp. acK. Çıkarma 

birlikleri. 
.UECEPT (desert) 3am. rjJp. Yemekten sonra 

yenilen tatlı. 
)l,ECETIH (desetin) Cb/H . Denilen, söyleni

len . 
.UECIIOT (despot) 3am. zp. Bir ülkeyi zora 

ve baskıya dayanarak yöneten kimse, 
des pot. 

.UECIIOTI13M (despotizm) 3anı. zp. Des
potluk, istibdat, despotizm . 

.UECTE (deste) 3am. ı. Deste, bağlam , bal
ya. 2. Demet. 

,UHAJIEKTHKA 

.UECTE-.UECTE (deste-deste) CbLH. Deste 
deste, demet demet. 

.ll.ECTEJIE- (destele-) em. Destelemek . 

.ll.ETAJib (detal) 3am. rjJp. mex. 1. Parça, ak
sam. 2. aybtc. Ayrıntı , detay. 

)lETEKTifB (detektiv) 3am. ;ıam. Detektif, 
gizli polis. 

JIETEPMI1HI13M (determinizm) 3am. !lam. 
rjJu!loc. Belirlenimcilik, determinizm . 

)lE<DEKTOJIOfl151 (defektologiya) 3am. 
!lam. Konuşma özürlü çocukları tedavi 
eden bilim dalı. 

.UE<DHC (defis) 3am. !lam. Tire, kısa çizgi . 

.UE<DI1I.I,I1T (defitsit) 3am. !lam. 1. Bütçe a
çığı, yctersizlik. 2. Nadiren bulunan şey . 

.UE<DJI51I.I,I151 (deflyatsiya) 3am. !lam . 3KOH. 
Para darlığı, durgunluk, defHisyon . 

.UE<l>OPMAI.I,I151 (deformatsiya) 3am. !lam. 
Deformasyon, biçimsizleşme, şekil bo
zulması. 

.UE<l>OPMAI.I,I151JIAH- (deformatsiyalan-) 
em. Biçimi bozulmak, deforme olmak . 

)lEUI1METP (detsimetr) 3am. Desimetre. 
)l)I(EM* (cem) 3am. Murabba, katı reçel. 
.ll.)I(EHTEJibMEH (centelmen) 3al11. ar. 

Centilmen. 
li,)I(IfHCbl (cinsı) 3am. ar. Kot pantolon. 
.Il)I(YHfJII1 (cungli) 3am. ar. Çengel. 
.Il310.Il0 (dzyudo) 3am. ;;1can. cnopm. Judo . 
.Ill1AEA3 (diyabaz) 3am. rjJp. zeo!l. 

Feldspatlardan bir plajiyoklaz ile ojitten 
oluşmuş yeşil renkli bir kütle, diyabaz. 

)l,IfAEET (diyabet) 3al11. zp. Mea. Diyabet, 
şeker hastalığı. 

.UI1AfH03 (diyagnoz) 3am. zp. Mea. Hasta
lığın ne olduğunu araştırıp ortaya koy
ma, teşhis , tanılama. 

)ll1AfHOCTI1KA (diyagnostika) 3am. zp . 
Mea. Hastal ı ğın ne olduğunu araştırıp 

ortaya koyma ile uğraşan bilim dalı. 
.IllfAfOHAJib (diyagonal) 3al11. !lam. Mam . 

Diyagonal, köşegen . 
.IllfAfPAMMA (diyagraınma) 3am. !lam. 

Herhangi bir olaym değişimini gösteren 
grafik, diyagraın . 

.Ill1AJIEKT (diyalekt) 3am. zp. Lehçe, diya
lekt. 

)ll1AJIEKTI1KA (diyalektika) 3am. zp. 

yyü
Vurgu
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,II,l1AJIEKTOJIOf 

cjJufloc. Gerçekliği ve onun çelişmelerini 
incelemeye yarayan ve bu çelİşıneleri 

aşmaya yarayan yolları aramayı öngören 
akıl yürütme yöntemi, diyalektik. 

)ll1AJIEKTOJ10f (diyalektolog) ep. Lehçe 
bilimci. 

)lJiiAJIEKTOJIOriUl (diyalektologiya) 3am. 

Aam. Lehçe bilimi, diyalektoloji. 
)ll1AJII13 (diyaliz) 3am. ep. xuM. Bazı ci

simlerin gözenekli zarlardan geçebil
mesi temeline dayanan bir çözümleme 
veya arıtma yöntemi , diyaliz. 

,II,H.AJIOf (diyalog) 3am. ep. Karşılıklı ko
nuşma, diyalog. 

)ll1AMETP (diyametr) 3am. ep. eeoM. Çap, 
ku tur. 

)ll1ACIIOPA (diyaspora) 3am. ep. Ana
vatanından uzakta, azınlık olarak ya
şayan kimseler, azınlık, diaspora . 

)ll1A<l>I1JlbM (diyafilm) 3am. ep. Diyafilm, 
slayt filmi, pozitif film. 

)ll1A<l>PAfMA (diyafragma) 3am. ep. aHam. 

Diyafram. 
,II,HBAH (divan) 3am. up. Kanape, divan, se

dir. 
,II,MBEPCAHT (diversant) 3am. ;ıam. caJlc. 

Kundakçı, suikastçı. 

)ll1BEPCI151 (diversiya) 3am. Jlam. caRc. 

Kundakçılık, suikast. 
)ll1BI1)lEHT (divident) 3am. Jlam. 3KOH. Ka

zanç hissesi , kar payı. 
,II,I1BI13I10H (divizion) cjJp. acK. Tabur. 
)ll1,II,AKTI1KA (didaktika) 3am. ep. Öğretim 

yöntemlerini ele alan bilim, öğretim bil
gisi, didaktik. 

)ll1,II,AP (didar) 3am. up. Didar, yüz, çehre, 
si ma. 

)ll1)lAPJ1AH- (didarlan-) em. (yüz) Nurlan
mak, aydınlanmak, güzelleşmek. 

JlH,II,APJIAC- (didarlas-) em. Görüşmek, 

sohbet etmek, yüz yüze konuşmak. 
)ll1,II,APJ1bl (didarlı) Cb/H. Güzel , yakışıklı. 
)ll1E3 (diyez) 3am. ep. My3. Bir sesin yarım 

ton inceltileceğini gösteren nota işareti , 

diyez. 
,II,META (diyeta) 3am. ep. Mea. Diyet, rejim, 

perhiz. 
)ll13EJ1b (dizel) 3am. HeM. mex. Sıkıştırıl-

liHD.l0:\1 

mış hava içine püskürtülen yakıt ! ~ l ı 

şan motor, dizel. 
)lll3EHTEPll51 (dizenteriya) 3am . zp . . ·.~ o. 

Dizanteri. 
)lllKTATOP (diktator) 3am. Jlam. cafr. Di ·_ 

tat ör. 
)lllKTATOPJlbiK,, -Fbi (diktatorlıq. - ~ı l 3 m . 

Diktatörlük. 
,II,llKTATYPA (diktatura) 3am .. wm . __ , HC. 

Diktatörlük, mutlak selfrhiyet düzeni . 
,II,llKTOP (diktor) 3am. Jlam. Spiker. su 

nucu. 
,II,llKTO<l>OH (diktafon) 3am. il anı. - ·::ı -

yıt aracı, diktafon. 
,II,llKUHJI (diktsiya) 3am. Jlam. Di ·s _ on. 

söyleme tarzı, güzel ve doğru kon şm::ı. 

,II,llK,AH (diyqan) 3am. up. Çiftçi , ren , ber. 
)lllK,AH,II,hiK, -Fbi (diyqandiq, - ğı ) 3 m . 

Çiftçilik, ziraat, tarım. 
)lllK,AHlllhlJlbiK,, -Fbi (diyqanşılı . - ğı) 

3am. Çiftçilik. 
)ll1J1AH- (diylan-) em. up. Kendi ne ~el 

mek, güçlenmek. 
,II,llJIETAHT (diletant) 3am . Jlam. Bilgi si s::ıt 

hl olan adam, amatör. 
)lllJlbl (diylı) CblH. up. Bakımlı, besili: ou

Jlbl Mail besili hayvan. 
)lllME)lPOJI (dimedrol) 3am. .wm . .1rea. 

Ağrı kesici ilaç, dedrol. 
,II,llHAMllKA (dinamika) 3am. ep . cjJu3. Di

namik, devim bilimi. 
,II,llHAMMKAJibl (dinamikalı) Cb/H. Dina

mik, hareketli, değişken. 
,II,MHAMllT (dinamit) 3am. ep. Dinamir. 
,II,llHAMO (dinamo) 3am. ep. mex . .\ le ·anik 

enerjiyi elektrik enerjisine dönü -rüren a
let, dinamo. 

)lllHAMOMETP (dinamometr) 3am. 2p . 

cjJu3. Dinamometre, kuv vet ölçer. -= üç
ölçer. 

)lMHAP (dinar) 3am. ap. 1. map. Yaklaşık 

olarak altın liranın dörtte biri d .... ğerinde 
olan eski bir para. 2. Bazı Arap ülkele
rinde kullanılan para biri mi. dinar. 

)lllHACTMJI (dinastiya) 3am. 2p. Hanedan, 
sülale. 

)ll1H03ABP (dinozavr) Jam . 2p. Dinozor. 
,II,MIIJIOM (diplom) 3am . 2p. Diploma. 



-127-

LUillJIOMAT ,U o EAJI,UAM 

L(IUIJIOMAT (diplomat) 3am. rjJp . Diplo- L(HCCEPTAUHJI (dissertatsiya) 3am . 11am. 

mat. 
L(HIIJIOMATHH (diplomatiya) 3am. rjJp. 

caflc. Diplomasi , diplomatlık. 
L(HIIJIOMATHHJibiK, ( diplomatiyalıq) C bt H. 

Diplomatik, siyasi. 
,UHIIJIOM.Ubl (diplomdı) cbtH. Diplaması o

lan, diplomalı. 
.UHPEKTOP (direktor) 3am. ilam. Müdür, 

direktör, yönetici . 
.I(HPEKTOPAT (direktorat) 3am. ilanı. Di

rektörlük, müdürlük, yöneticilik. 
,UHPEKU:HH (direktsiya) 3am . ilam. İdare 

heyeti, yönetim kurulu. 
.I(HPH:IKEP (dirijyor) 3am. rjJp. My3. Orkes

tra şefi . 

.UHCfAPMOHHJI (disgarmoniya) 3am. ep . 

My3. Uyumsuzluk, ahenksizlik . 
.UHCK (disk) 3am. ep. cnopm. Disk. 2. ecK. 

Şarjör. 

.UHCKAHT (diskant) 3am. ilanı. My3. 1. En 
tiz erkek sesi, tenor. 2. Sesi böyle olan 
sanatçı. 

.I(HCKPHMHHAUHJI (diskriminatsiya) 
3am. 11am. caflc. Ayrımcılık, fark gözet
me. 

,UHCKYCCHJI (diskussiya), L(HCIIYT (dis
put) 3am. 11am. Münakaşa, tartışma, mü
zakere. 

L(HCKOM<l>OPT (diskomfort) 3am. ar. 

Konforsuzluk, rahat olma durumu. 
,UHCKOTEKA ( diskoteka) 3am. ep. My3. 1. 

Plak, ses bandı kolleksiyonu. 2. Disko
tek. 

L(HCKIJIE- (di ski le- ) em . Toprağı tırmıkta

mak. 
.UHCIIAHCEP (di spanser) 3am. rjJp . Mea. 

Sağlık evi , sağlık ocağı , dispanser. 
,[(MC IlAHCEP JIE- ( dispanserle-) em. Mua

yene etmek. 
,UHCIIEIICHJI (dispepsiya) 3am. ep. Mea. 

Hazımsızlık . 
.I(HCIIEPCHJI (dispersiya) 3am. il am. rjJu3. 

Işık kırılması , dağılım. 

.I(HCIIYT (disput) 3am. 11am. bkz. ,UHC
KYCCHH . 

.I(HCCEPTAHT (dissertant) 3am. ilanı . Tez 
yazan, müdafaa eden, savunan. 

Tez, sav. 
.UHCCHMHJIJIU:HJI (dissimilyatsiya) 3am. 

ilam . 6uoil . 1. Disimilasyon, dağılma, 

ayrılma. 2. llUHee. Bir kelimede bir sesin 
başka bir sesi kendisine benzetme etkisi , 
benzeşme . 

.UHCCHMHJIHU:HJIJIAH- (dissimilyatsi-
yalan-) em. xuM. , (molekül) Dağılmak , 

parçalan mak. 
L(HCTAHU:HH (distantsiya) 3am. 11am . 

Mesafe, ara. 
,UHCTPHEbiOTOP (distribyutor) 3am. ar . 

Dağıtıcı, distribütör. 
,UHYAHA (divana), L(YAHA (duvana) 3am. 

up. 1. Divane, deli. 2. aybtc. Budala . 
.UH<l>PAKU:HH (difraktsiya) 3am. ilam. rjJu3. 

Difraksyon, kırınım, kırılma. 
,UH<I>TEPHJI (difteriya) 3am. ep. Mea. Dif

teri, kuşpalazı. 
.UH<I>TOHr (diftong) 3am. epaMM. İkili ünlü, 

diftong. 
,UH<I><l>EPEHUHAJI (differentsiyal) 3am. 

ilanı. Mam. Özellikle fonksiyonların de
ğişmeleriyle ilgili matematik dalı, di
feransiyel. 2. mex. Dönemeçlerde oto
mobilin iki arka tekerleğinin ayrı hızla 
dönmesini sağlayan bir dişli aygıt. 

L(H<l><I>EPEHUHAJIAH- (differentsiyalan-) 
em. Parçalara ayrılmak, parçalanmak 

.UH<I><I>EPEHU:HAJI.I(bl ( differentsiyaldı) 
Cbll-l. Parçalanan, parçalanmış. 

.I(H<l><I>Y31151 (diffuziya) 3am. il anı. rjJu3. 

Moleküllerin kinetik eneıjileri sebebiyle 
çok yoğun bir bölgeden az yoğun bir 
bölgeye hareketleri , difüzyon . 

.UH<l><l>Y31151JIAH- (diffuziyalan-) em. Ya
yılmak , dağılmak. 

L(HIPMEH (diyirmen) 3am. Değirmen. 

.I(HIPMEHIIII (diyirmenşi) 3am. Değirmen

ci . 
.I(HIO (diyu) 3am. MurjJ. Masallardaki dev , 

pe ri . 
.I(OEAJI (dobal) CbtH. Beccriksiz, ağır hare

ket eden , hantal. 
,UOEAJI.UA- (dobalda-) em. Üstün körü yap

mak. 
.UOEAJI.UAM (dobalday) CbtH. Kaba, dev gi-
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bi, kocaman, yakışıksız. 
,I(OfMA (dogma) 3am. 2p. Doğruluğu 

sınanmadan benimsenen, bir öğretinin 

veya ideolojinin temeli yapılan sav, nas, 
dogma. 

)1,0fMATM3M (dogmatizm) 3am. 2p. Dog
macılık, dogınatizm. 

.UOFA* (doğa) 3am. At boyunduruğu. 
)J,OFAJI* (doğal) CbLH. 1. Sivri olmayan, küt. 

2. Kaba saba. 
)J,OFAJIJI,AH- ( doğaldan-) em. Törpülen

mek, aşınmak, yenmek. 
)J,OFAP- (doğar-) em. 1. Arabaya koşulan 

atın koşum takımlarını çıkartmak . 2. 
Durmak, kesınek, tamamlamak. 8!{2iMe

ciH aorapy konuşmasını tamamlamak . 
)J,OFAPA (doğara) 3am. Yer evi, toprak ev. 
,I(OFAPYJlbi (doğaruvlı) CbLH. Boş, serbest 

bırakılan . 
.UOJI.A (doda) 3am. up. İki takım halinde 

kökpar oynama. 
)J,OJI,AfEP (dodager) 3am. Kökpar oyuncu

su. 
)J,OJI,A-,I(O)l,A (doda-doda) yem. (saç, tüy 

vb.) Taraz taraz, dağınık, kabarık. 
)1,03* (doz) 3am. Sinir, öfke. 
)1,03A (doza) 3am. 2p. Mea. Bir ilacın bir 

defada veya bir günde alınması gereken 
miktarı, doz. 

)1,03AK,, -Fbi (dozaq, -ğı) 3am. Up. 1. aiHU. 

Cehennem, tamu. 2. aybLC. Çile, zorluk, 
meşakkat. 

)J,OMEbi (doybı) 3am. cnopm. Satranç gibi 
yirmi dört taşla oynanan oyun, dama. 

)J,OMEbllllbi (doybışı) 3am. Dama oynayan 
kimse, damacı. 

)J,OKTOP (doktor) 3am. ;zam. Mea. 1. 

Doktor, hekim, tabip. 2. ilim doktoru. 
)J,OKTOPAHTYPA (doktorantura) 3am. 11am. 

Doktora. 
)J,OKTPHHA (doktrina) 3am. 11am. Doktrin, 

öğreti. 

)J,OKYMEHT (dokuınent) 3am. 11am. Do
küman, belge, vesika, evrak. 

)J,OK,TAH- (doqtan-) em. Gözünü korkut
mak, tehdit etmek. 

)J,OJIAHA (do lana) 3am. 1. 6om. Alıç ağacı. 

2. Bu ağacın mayhoş yemişi 

llOMKPAT 

.UOJIEAM (dolbay) 3am. Plan, proje. 
,UOJIEAP (dolbar) 3am. Tahmin , yoru m. o

ranlama. 
,llOJIEAPJIA- (dolbarla-) em. Tahmin et

mek, fikir yürütmek, yorumlamak. 
)J,OJIEAPJlbi (dolbarlı) CbtH. Tahmini , tak

ribi. 
,llOJIJI,AH- (doldan-) em. Sinirlenmek. kı 

yameti koparmak, hiddetlenmek. 
.UOJIJIAP (dallar) 3am. ar. Dolar. 
)J,OJIYbiP (doluvır) Cb/H. Asabl, sinirli , öf

keli, çabuk hiddetlenen. 
,llOJibl* (dalı) (1) cbtH. Sinirli, kızgın. 
.UOJibl* (dolı) (Il) 3am. Sağanak, yoğun ya

ğış. 

)J,OJlbiJIAH- (dolılan-) em. Sinirlenmek . 
kızınak. 

,I(OJibiJibiK,, -Fbi (dolılıq, -ğı) 3am . Asabl
lik , sinirlilik. 

)J,OMAJIA- (donıala-) em. Yu varlan mak . 
.UOMAJIAK,, -Fbi (domalaq, -ğı) 3am. Yu var

lak. 
)J,OMAJIAK,TA- (domalaqta-) em. Yuvarlak

laştırmak. 

,llOMAJIAT- (domalat-) em. Yuvarlatmak. 
)J,OMEAM* (dombay) 1. 3am. Yabani eşek. 

2. 3am. Proje, taslak, plan. 
)J,OMEAMJIA- (dombay la-) em. Projelendir

mek, planlamak. 
)J,OMEbiK,- (dombıq-) (.UOMÔbiFa.Ubl, .umı

ÔbiFbm) em. Şişmek, kabarmak. 
,I(OMEbiK,TA- (dombıqta-) em. Çapalamak. 

çapayla toprağı kabartmak. 
)J,OMEbiPA (doınbıra) 3am. My3. Dombıra . 

(Kazak halkının ınilll müzik aleti). 
aoM6btpa mapmy doınbıra çalmak. 

.UOMEbiPAlllbl (dombıraşı) 3anı . Dombı 

racı, iyi doınbıra çalan kimse. 
)J,OMEbiT- (dombıt-) em. Korkutmak. teh

dit etmek. 
)1,0Ml1HAHT (dominant) 3am. 11a nı. Baş ta 

gelen, hakim, egemen, başat , dominant. 
)J,OMHHO (domino) 3anı. um. cnopm. Do

mina. 
)J,OMMHOlllbi (dominoşı ) 3am . cnopnı. 

Domino oynayan kimse, dominocu. 
)J,OMKPAT (domkrat) 3am. 20o?. mex. Kri

ko. 
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.UOMHA (domna) 3am. op. mex. Maden fı
rını. 

)],OHOP (donor) 3am. ;zam. Mea. Donör, 
kan veren kişi. 

)1,0H;hl3 (donız) 3am. 1. Domuz. 2. aybtc. 
Kaba, sevimsiz. 

non (dop) 3am. Top. 
.UOIT-)lOMAJIAK, (dop-domalaq) cbtH. Yus-

yuvarlak. 
.UOPEA (dorba) 3am. Torba, çanta, heybe. 
.UOPEAJIA- (dorbala-) em. Torbalamak. 
.UOPEAJIAH- (dorbalan-) em. Torbalanmak, 

şişmek. 

)],OPEAJIAH;,LI,A- (doralailda-) em. K,apan. 
Hantalca, hareket etmek. 

.U O PEAillA ( dorbaşa) 3am. Küçük torba, 
torbacık. 

)1,0PEI1- (dorbiy-) em. Şişmek, kabarmak. 
.zı:oc (dos) 3am . up. 1. Dost, arkadaş . 2. 

ayb/C. Kollayıcı, hami. aoc Kepy (caHay) 
dost bilmek. 

ı:ı:oc-.zı:yııırrAH (dos-duşpan) 3am. up. Dost 
düşman, herkes. 

.UOC-)I(Ap (dos-jar), )XOC-.IKOPA (dos-jora) 
3am. Ahbap, arkadaş, düşmanlığı olma
yan kimseler. 

.UOC-.IKOPA (dos-jora) 3am. bkz. )],OC
.IKAP. 

):(OCCbiH- (dossın-) em. Kendini dost gibi 
göstermek. 

)XOCTAC- (dos tas-) em. Dost olmak, arka
daş olmak. 

):(OCTbiK, -Fbi (dostıq, -ğı) 3am. Dostluk, 
arkadaşlık, ahbaplık, yarenlik. 

)XOCTACTbiK,, -Fbi (dostastıq, -ğı) 3am. 
Dostluk. 

)l0TAUI151 (dotatsiya) 3am. !lam. 3KOH. 
Herhangi bir işletmeye devlet tara
fından yapı lan maddi yardım. 

.UOUEHT (dotsent) 3am. !lam. Doçent. 

.rı:eı1 (döy) Cb/H. 1. İri, büyük, kocaman. 2. 
Güçlü, kuvvetli. 

.UOKIP (dökir) CbLH. 1. Keskin olmayan, 
kör. aeKip 6aflma kör balta. 2. Kaba, ne
zaketsiz. aeKip Mil-te3ai aaaM kaba adam. 

.UOMITM- (dömpiy-) em. Şişmek, 

kabarmak. 
llOHE.IKIH (dönejin) 3am. Dört yaşındaki 

JI:PAIT 

dişi büyükbaş hayvan (sığır) . 
)XOHEH* (dönen) 3am. Dört yaşındaki ay-

gır. 

.UOH;* (dön) 3am. Küçük tepe, tepecik. 

.UOH;EEK, -ri (dönbek, -gi) 3am. Tomruk. 
)],OH;EEKTEH (dönbektey) CbLH. Tomruk gi-

bi. 
)XOH;EEKIIII- (dönbekşi-) em. (yatakta) Sa

ğa sola dönmek, rahatsız olmak. 
JXOH;fEJIE- (döngele-) em. Yuvarlanmak, 

yu varlanarak yerinden hareket etmek . 
.UOH;fEJIEK, -ri (döngelek, -gi) 3am. ı. 

Lastik, tekerlek. 2. Mam. Çember, 
daiere. 

.UOH;fEJIEKTE- (döngelekte-) em. Yuvar
laklaştırmak . 

.UOH;fEJIEKTEY (döngelektev) Cb/H. Biraz 
yuvarlak, yuvarlakça. 

ııeıı;rEJIEH- ( döngel en-) em. ı. Halka, da
ire oluştunnak. 2. Dönmek. 

):(OH;EC (dönes) 3am. Tümsek, tepe, yüksek 
yer. 

)],OH;ECTEY (dönestev) Cblfl. Tepe gibi, 
yüksekçe . 

):(OH;KI1- (dönkiy-) em. (bir şey) Göze 
batmak, göze çarpmak. 

.zı:err (döp) yem. Tam, aynen, tıpatıp, 

tas tamam. 
ı:ı,on-.rı:eıı;rEJIEK (döp-döngelek) cbtH. 

Yus yuvarlak. 
):(OITTE- (döpte-) em. Doğrulamak, is

patlamak. 
)XOPEKI (döreki) CbLH. Kaba, kabaca, 

edepsiz. 
):(OPEKIJIEH- (dörekilen-) em. Kaba 

davranmak, nezaketsizlik göstermek. 
)XOPEKIJIEY (dörekilev) CbLH. Kaba, kabaca. 
)],OPEKIJIIK, -ri (dörekilik, -gi) 3am. 

Kabalık, nezaketsizlik, yabanllik. 
):(PAMA (drama) 3am. ıp. Dram . 
)XPAMAJihl (dramalı) CbLH. Dram türünde 

yazılan, dramatik . 
.UPAMATYPr (dramaturg) 3am. ıp. Tiyatro 

yazarı, oyun yazarı, draınaturg. 
)XPAMATYPfl151 (dramaturgiya) 3am. ıp . 

Oyun, tiyatro yazarlığı. 
):(PAIT (drap) 3am. r/Jp. Yünden dokunmuş 

kalın kumaş, drap. 
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ı:I:PEHA)I( 

)J,PEHA)K (drenaj) 3am. cjJp. Drenaj. 
)],YA* (duva) 3am. ap. aiHU. Büyü, sihir. 
)J,YAr8M (duvagöy) CbtH. Büyücü, sihir 

yapan, sihirbaz. 
)lYA,UAK., -Fbi (duvadaq, -ğı) 3am . Toy 

(kuş). 

)J,YAJI (duval) 3am. up. Duvar. 
,JJ,YAJIA- (duvala-) em. Büyülemek, büyü 

yapmak. 
)J,Y AJibl ( duvalı) C bt H. Büyülenmiş, si h ir 

yapılmış olan (kimse). ayaflbl aybt3 ağzı 
duvalı. 

)J,YAH (duvan) 3am . KeHe. Eyalet, bölge. 
)J,YAHA (duvana) 3am. up. bkz. )J,I1YAHA. 

)lYEJIEP (dublyor) 3am. rjJp. Bir oyuncunun 
yerine oynayabilecek başka oyuncu, 
dublör. 

)J,YEJII1KAT (dublikat) 3am. Jlam. İkinci 
nüsha. 

)lYEJI5DK (dublyaj) 3am. cjJp. Dublaj. 
)lY-)J,Y (duv-duv) 3am. Gürültü, patırtı, 

şamata. 

,.UY)J,biPA- ( duvdıra-) em. (saç) Kabarmak, 
dağı lmak. 

)lYJIA- (duvla) em. l. Bağınnak, gürültü 
yapmak. 2. Neşelenmek, eğlenmek. 

)J,YJibl (duvlı) Cb/H. Neşeli, eğlenceli. ayflbl 
6a3ap keyifli pazar. 

l(YJibiFA (duvlığa) 3am. Miğfer, tolga. 
)lYJibiFAJibl (duvlığalı) CbtH. Miğferli, 

tolgalı. 

l(YJibl-lllYJibl (duvlı-şuvlı) CbtH. Gürül
tülü, patırtı! ı. 

)J,YMAH* (duvman) 3am. Eğlence, şenlik. 
,JJ,YMAHl(A- (duvmanda-) em. Eğlence 

yapmak, eğlenmek. 
l(YMAH)lbl ( duvmandı) C bt H. Şen şakrak, 

eğlenceli. 

)J,YMAH-CAYbiK, -Fbi ( duvman-savıq, -ğı) 

3am. Eğlence. 
)J,Ylll (duş) 3am. rjJp. Duş. 
l(YlllAP ( duşar) 3am. up. Düçar, uğramış, 

yakalanmış. 

)J,YlllAPJIAC- ( duşarlas-) em. Rastlamak, 
karşılaşmak. 

,JJ,YbiJI (duvıl) 3am. Gürültü. 
)J,YbiJI)J,A- ( duvı lda-) em. 1. Kızışmak, 

hararetlenmek. 2. (yüz) Ateşlenmek, 

,lJYIICEHEI 

kızann ak. 
)J,Y3T (duet) 3am. Jlam. My3. Bir kadın ve 

bir erkek sesin, sözleri dönüşüm! ü 
olarak okudukları hafif müzik parçası , 

duetto. 
J(YFA (duğa) 3am. ap. Dua. 
)J,YFAlllbl (duğaşı) CbtH. Duacı, dua eden. 
,I(YFAJIA- (duğala-) em. Büyü yapmak, 

büyülemek. 
)J,Yl(biK,, -Fbi (dudıq, -ğı) 3am. Kekeme. 
)J,Y)J,biK,TA- ( dudıqta-) em. Kekelemek. 
)J,Y3AK,, -Fbi (duzaq, -ğı) 3am. Tuzak. 
)J,YPbiC (durıs) CbLH. Doğru, dürüst, düzgün. 
)J,YPbiCTA- ( durısta-) em. Doğrultmak, 

düzenlemek, yoluna koymak. 
)J,YPbiCTAJI- (durıstal-) em. Doğrulmak, 

düzelmek. 
)J,YPbiCTbiK,, -Fbi (durıstıq, -ğı) 3am. 

Doğruluk, dürüstlük, düzenlilik , 
gerçekçilik. 

)J,YPbiCbiHl(A (durısında) ıubıfl. Haki-
katen, esasen, aslında, doğrusu, 

gerçekten. 
)J,YllliiAH (duş pan) 3am. up. Düşman, yağı , 

hasım, dost olmayan. 
)J,YlllllAH)J,biK,, -Fbi (duşpandıq, -ğı) 3am. 

Düşmanlık, hasımlık, yağılık. 

l(YE8PA* (dübara) 3am. 1. Melez. 2. 
İkililik, kararsız olma. 

l(YEIP (dübir) 3am. 1. Patırtı, gürültü, ses. 
2. Korku, ürküntü, dehşet. 

l(YEIPJIE- (dübirle-) em. Gürültü yapmak, 
patırtı çıkartmak. 

l(YEIPJII (dübirli) CbtH. 1. Gürültülü, 
patırtılı. 2. Çoşkulu, hareketli. 

L(Y.Il8MAJI (düdamal) CbtH. Şüpheli, kuşku

lu, belirsiz. 
L(Y)l8MAJil(A- (düdamalda-) em. Bir şey i 

kesin ifade etmemek, muğlak ko
nuşmak. 

L(Yl(8MAJll(AH- (düdamaldan-) em. Tered
düt etmek, şüphelenmek, işkillenmek. 

L(Yl(8MAJI)J,bl (düdamaldı) CbtH. Şüpheli. 

tereddütlü, ikircikli. 
L(Y3* (düz) 3am. 1. Yüz, sima, bet. surat. 2. 

Dışarı, evin dışı. apce Ombtpy dışarıya , 

tuvalete çıkmak. 
L(YMCEHEI (düysenbi) 3am. up. Pazartesi. 
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)lYİIIM (düyim) Cb/H. Bütün, tam. 
)lYKEH (düken) Jam. up. Dükkfm. 
,UYKEHilll ( dükenşi) Jam. Bakkal, dükkan 

sahibi . 
)lYKIPT (dükirt) Jam . Bela, beklenmedik 

olay, şanssızlık. 
)lYJI)zy"JI* (düldül) Jam . ap. 1. DüldüL 2. 

Mahir, usta. 
WJIEfi (düley) Cb/H. Şiddetli, güçlü, 

kuvvetli. 
WJIEfiJIEH- (düleylen-) em. Öfkelenmek, 

hiddetlenmek, gazaba gelmek. 
WM (düm) Jam. up . 1. Dipçik. 2. Sık, 

balta girmemiş onnan. 
WMEIJI (dümbil), ,UYMEIJIE3 (dümbilez) 

Cb/H . Olgunlaşmamış, ham, çiğ, 

pişmemiş. 

WMEIJIE3 (dümbilez) Cb/H. bkz. )zy"MEIJI. 
WMEIJIE3)lEY (dümbilezdev) CbLH. 

Belirgin olmayan, biraz dumanlı , donuk, 
müphem. 

WMEIJIE3)liK, -ri (dümbilezdik, -gi) 3am. 
Çiğlik, hamlık. 

WM,UI (dümdi) CbLH. 1. Soylu, tanınmış. 2. 
aybıc. Dehşetli, korkunç. 

WMI1-,UYMII (dümp-dümp) eJl. Güm güm. 
WMI111- (dümpiy-) em. Şişmek, kabar

mak 
WMIIY (dümpüv) Jam. Ağır iki nesnenin 

çarpışmasından meydana gelen patırtı. 
WMI11- (dümpi-) em. Şişmek, kabannak. 
WMillE ( dümşe) C bL H. Cahil, bilgisiz, 

n ad an. 
WMillEJIIK, -ri (dümşelik, -gi) Jam. 

Cahillik, bilgisizlik, nadanlık. 
WHHE (düniye) 3am. Dünya, alem. ayHue 

caJly hayata gözlerini kapamak, vefat 
etmek; ayHue 6aUJlbLJ( zenginlik, mal 
mülk. 

WH11E)I(AH)lbl (düniyejandı), )lYHHE
K,OP (düniyeqor) CbLH. Mal mülkü 
seven, dünya canlısı , mal canlısı. 

WHHEK,OP (düniyeqor) CbLH. bkz. w
HI1 E)I(AH,Ubl. 

,uyHHEK,OPJibiK,, -Fbi (düniyeqorlıq , -ğı), 

WHI1EII1IJI,UIK, -ri ( düniyeşildik, -gi) 
Jam. Aç gözlülük, doyumsuzluk, cimri
lik, tamahkarlık. 

Ll,YPCI 

WHHEJII ( düniyeli) C bL H. Varlıklı, zengin, 
malı mülkü yeterli olan. 

WHHETAHY (düniyetanuv) Jam. Dünya 
görüşü. 

WHI1EII1IJI,UIK, -ri (düniyeşildik, -gi) 
3am . bkz. WHHEK,OPJibiK,. 

)lYHJIP (düfigir) Jam. Dangır dungur. 
,L.I,YllfiPJIE- (düfigirle-) em. Dangır dungur 

etmek. 
,L.I,YH:K (düfik) eJl . Pat, güm. 
,L.I,YH:KH- ( düfikiy-), ,UIH:KH - ( difikiy) em. 

Yüksek ve iri olarak durmak. 
,L.I,YH:KI- (düfiki-) em. Kabannak, şişmek . 

WI1 (düp) Jam. 1. Dipçik. 2. En son, dip. 
Wll-1Y3Y (düp-tüzüv) CbLH. Dümdüz, 

dosdoğru. 

,llYPIJI,UE- (dürilde-) em. Gürüldemek, 
alevlenmek, gürlemek. 

)lYP* (dür) (1) yem. Birden bire, aniden. 
)lYP* (dür) (Il) CbLH. up. İnci, mercan. 
)lYP (dür) (III) CbLH. Ünlü, tanınmış, 

meşhur. 

,llYPEEJIEH: (dürbelefi) Jam. Panik, 
şaşkınlık, kargaşa, sıkışık vaziyet. 

)lYPEEJIE~ET- (dürbelefidet-) em. Şaş

kınlık yaratmak, harekete geçirmek. 
)lYPEI (dürbi) Jam. up. Dürbün. 
,llYP)lAPA3 (dürdaraz) CbLH. Bazen küs, 

bazen dost. 
)lYP)lAPA3)lbiK, -Fbi (dürdarazdıq, -ğı) 

3am. Bazen küs, bazen dost olma 
durumu. 

)lYPE (düre) Jam. up. Falaka. 
,llYPEJIE- (dürele-) em. Falakaya yatırmak. 
WPKIH (dürkin) 3am. Kez, defa, kere. 
,llYPKIH)lE- (dürkinde-) em. Güçlenmek, 

şiddetlenmek. 

)lYPKIH-,llYPKIH (dürkin-dürkin) yem. 
Tekrar tekrar, bazı bazı. 

)lYPKIPE- (dürkire-) em. Apar topar, karı
şık şekilde hareket etmek, gürlemek. 

,llYPJIIK- (dürlik-) (ıı,ypJiireıı,i, ıı,ypJiirin) em. 
Telaşa düşmek, heyecana kapılmak. 

,llYPJIIKTIP- (dürliktir-) em. Telaşa dü
şürmek, telaşlandırmak . 

,llYPC-TJYPC (dürs-dürs) eJl. Güm güm. 
,llYPCı- (dürsi-) em. 1. Geçerli olmak, kul

lanımda olmak, revaçta olmak. 
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2. böbürlenmek, kibirlenmek. 
)lYPCIJI (dürsil) Jam. Gürültü, ses. 
)lYPCIJI,llE- (dürsilde-) em. Gümbürdemek, 

gürültü çıkarmak. 
)lYPCIH- (dürsin-) em. Kibirlenmek, 

böbürlenmek, büyüklenmek. 
)lYPIJI.[(E- (dürilde-) em. Fazla gürültü 

çıkaımak, gürlemek. 
,llYCIP (düsir) 3am. Patır kütür diye çıkan 

ses. 
,llYCIP JIE- ( düsirle-) em. Pa tır kütür etmek. 
.[(biEbiC (dıbıs) 3am. Ses, seda, ün . 
.[(biEbiCTA- (dıbısta-) em. Seslenmek. 
.[(biEbiCTbl (dıbıstı) cbtH. Sesli, sedalı, 

ünlü. 
,llbi3AK,TA- ( dızaqtı-) em. Çabalamak, 

dövünmek, çırpınmak , telaşlanmak 

.[(bl3biJI (dızı!) 3am. Sızı, ağrı. 

.[(bl3biJI,llA- ( dızılda-) em. 1. Sızlamak. 2. 
Sabırsızlanmak, yerinde duramamak 

.[(bl3biJI,llAK, ( dızıldaq) CbLH. Yerinde 
duramayan, huzursuz. 

,llbiK, -Fbi ( dıq, -ğı) Jam. Hüzün, gam, tasa. 
,llbiK,Cbl3 ( dıqsız) CbLH. Kinsiz, kin 

taşımayan. 

,llbiK,TAH- (dıqtan-) em. 1. Kin beslemek, 
kinlenmek. 2. Kırılmak, gücenmek. 

,llbiK,Tbl (dıqtı) CbtH. Kinli, öfkeli . 
,llbiM (dım) (I) 3am. 1. Nem, rutubet. 2. 

Ses, ün, seda. 
.[(bl M (dım) (Il) ec. Hiç, hiçbir şey. 
,ll bl M (dım) (III) yem. Çok, aşırı . 

,llbiM,llA- (dı mda-) em. Nemlendirmek, 
1slatmak. 

.[(biM.[(bl (dımdı) Cbll-l. Nemli , rutubetli. 

.[(biMK,biJI (dımqıl) CbLH. Nemli, ıslak, 

rutubetli . 
,llbiMK,biJI,llA- ( dımqılda-) em. Rutubet

lenmek, nemlenmek, ıslanmak. 
,llbiMK,biJI,llAY (dımqıldav) CbtH. Nemli, 

hafif rutubetli . 
,llbiMK,biJI,llbiK,, -Fbi (dımqıldıq , -ğı) Jam. 

Nemlilik, rutubetlilik. 
,llbiMbiK,- ( dımıq-) (.LJ.biMbiFa.LJ,bi, .LJ,biMbi

Fblll) em. l. Rutubetlenmek, küflenmek. 
2. Boğulmak, nefesi daralmak . 

.[(biH,- (dıil-) em. Dın dın etmek, çınlamak. 
,llbiH,FhiPA- ( dıfiğıra- ) em. l.Dıngır d ıng ır 

,l]JHM 

etmek. 2. (yol) Düzleşınek. 
,llbiH,FbiP JIA- ( dıfiğırla- ) em. (çarpışan 

demir) Dangırdamak. 
.[(biPAY (dırav) CbtH. up. 3Kcnp. 1. Büyük, 

iri, yapılı. abtpay :Jici2im iri , yapılı genç. 
2 . Tanınmış, ünlü, meşhur. 

,llbiP.UY (dırduv) 3am. Gürültü, oyun, 
eğlence . 

.[(biP)XYJIA- (dırduvla-) em. Yüksek sesle 
konuşmak, gürültü yapmak. 

.[(hiP biJI ( dırıl) 3am. Dır dır çıkan ses. 

.[(lfEPJIE- (digerle-) em. I. Bir şeyin peşini 
bırakmadan devamlı takip etmek, ısrar 

etmek. 2. Azarlamak, paylamak, tekdir 
etmek . 

.[(lfiP (digir) 3am. Tahakküm, baskı , cebir, 
zorbalı k. 

.[(IKEKTE- (dikekte-), ,lliKIJI)XE- (dikilde-) 
em. Rahatsız etmek, emrivaki yapmak . 

.UIKTEC- (diktes-) em. Bozuşmak, rest
leşmek . 

.[(IKIJI)XE- (dikilde-) em. bkz. )XIKEKTE-. 

.[(IKIJI.UET- (dikildet-) em. Acele ettirmek, 
hızlandırmak. 

)XIJI* (dil) Jam. up. 1. Gönül, yürek. 2. 
Mantalite, mantık . 

.[(IJifiP (dilgir) CbtH. up. Zaruret içinde 
olan, zarur1. 

,lliJI,llA (dilda) Jam. up. Altın para, gümüş 
para, akçe. 

)XIJIMAP (dilmar) CbLH. Hatip, dilbaz . 
.[(IJIMAPJIAH- (dilmarlan-) em. Çok 

konuşmak, bilgiçlik taslamak. 
.[(IJIMAPJibiK,, -Fbi (dilmarlıq , -ğı) 3am. 

Hatip lik. 
,lliMKeC (dimkas) cbtH. Sakat, malul , hasta . 
)XIMK8CTAH- (dimkastan) em. Hastalan

mak, hasta olmak . 
.[(IH (din) Jam. ap. Din. 
,lliHEY3AP (dinbuzar) CbtH. ap. K,3. 

Münafık. 

.[(IH,llAP (dindar) CbtH. ap. up. Dindar, 
mütedeyyin . 

.[(IH,llAPJihiK,, -Fbi (dindarlıq , -ğı) Jam. 

Dindarlık. 

,lliH.[(EC (dindes) CbtH. Aynı dinden olan 
kimse, dindaş. 

)XIHll (diniy) CbtH. Dini. 
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,L(IHCI3 (dinsiz) CbLH. Dinsiz. 
,L(IHCI3,L(IK, -ri (dinsizdik, -gi) 3am. 

Dinsizlik. 
,L(IH;fEK, -ri (difigek, -gi) 3am. Sütun, direk, 

destek, dayak. 
JJ,IH.flP (difigir) 3am. Dıngır dıngır çıkan 

ses. 
,L(IH;flPJIE- .(difigirle-) em. Rahatsız etmek, 

bağınnak, sert davranmak. 
)]JH;KE (difike) 3am. Güç, gayret. aif{Keci 

K.YPY yorulmak, ne yapacağını bile
memek. 

,L(IH;KEJIE- ( difi.kele-) em. Y oru lmak, 
halsizleşmek, takatsiz kalmak, derınanı 
kesilmek. 

)JJH;KM - (difikiy-) em. bkz . .ı::ı:YH:KM-. 
Jl,IPIJI (diril) 3am. Titreme, titreyiş. 
Jl,IPIJIJl,ETKilll ( dirildetkiş) 3am. Vibratör 

titretici. 
)]JPIJIJl,E- (diri lde-) em. Titremek. 
Jl,IPIJI,L(EH;KI (dirildefiki) CbLH. Hafiften 

titrek. 
,L(IT (dit) 3am. Amaçlanan, hedeflenen 

düşünce, fikir. 
Jl,ITTE- (ditte-) em. Amaçlamak, gaye 

edinmek, hedeflemek, istihdaf etmek. 
Jl,ITIET- (dittet-) em. Kabul ettirmek, 

onaylatmak. 



E,e (E,e) 

E 

E (e) (1) oo. Seslenmek veya ilgi ve dikkat 
çekmek için söylenir, hey. 

E- (e-) (Il) em. Ek fiil: EyziH aya pailbt 
;)/CaK,Cbl eoi. Bugün hava güzeldi. 

EB,UEM (ebdey) 3am. bkz. EBE,UEM. 

EB,UEMJIE- (ebdeyle-) em. Meyletmek, eği
lim göstermek. 

EB,UEMJII (ebdeyli) CbtH. Meyilli, yatkın, 
yetenekli. 

EB,UEMCI3 (ebdeysiz) CbLH. Beceriksiz, eli 
işe yakışmayan, çolpa. 

EBE,UEM (ebedey), EB,UEM (ebdey) Jam. 
Eğilim, meyil, kabiliyet, yetenek. 

EBE,UEMCI3 (ebedeysiz) CbLH. Eğilimsiz, 
temayülsüz, kabiliyetsiz. 

EBEM (ebey) Jam. Büyük anne, nine, ebe. 
EBEJIEK, -ri (ebelek, -gi) Jam. 6om. 1. De

ve elması, çakır diken. 2. aybLC. Hafif, 
delişmen, hoppa. 

EBEJIEKTE- ( ebelekte-) em. 1. Yerinde 
duramamak, ele avuca sığmamak. 2. 
Dört dönmek, koşuşturmak 

EBIJI-CEBIJI (ebil-sebil) yem. 1. Gözyaşları 
sel olup. 2. Domur domur terleyerek: 
E6ifı-ce6ifl mepfleoi. O, çok terledi. 3. 
CbLH. Paspal, bakımsız, dağınık, pis. 
e6ifl-ce6Dı 6o/ıy a) çok ağlamak b) 
bakımsız, paspal olmak. e6iJI-ce6ifli 
WbLFJ saç sakal birbirine karışmak, 

bakımsız, zayıf, pis olmak. 
EBPA31UI (evraziya) Jam. zeozp. Avrasya. 
EBPEM (evrey) Janı. Yahudi. 
EBPOITA (evropa) Jam. zeozp . Avrupa. 
EBPOITAJIAH- (evropalan-) em. Avrupa-

lılaşmak. 

EBPOITAJihiK, ( evropalıq) C bt H. Avrupa!. 
Ef,UE (egde) CblH. Yaşlı , ihtiyar. ezoe 

mapmy yaşlanmak, ihtiyarlamak. 
Ef,UEJIE- (egdele-) em. İhtiyarlamak, 

yaş lanmak, kocamak. 
Ef,UEJIEY (egdelev) Cbll-1. İhtiyarca, yaşlıca. 
Ef.UEJIIK, -ri (egdelik, -gi) Jam. İhtiyarlık, 

yaşlı lık. 

EfE* (ege) (1) Jam. Sahip, iye, malik. 

Ef13,LI,EH 

EfE- (ege-) (Il) em. Eğelemek, bil emek. 
EfEJIE- (egele-) em. Eğelemek, bil emek. 
EfEMEH (egemen) Jam. Egemen, hakim, 

hükürnran. 
EfEMEH,UIK, -ri (egemendik, -gi) Jam. 

Egemenlik, hükümranlık, hakimiyet . 
EfEP* (eger) (1) Jam. up. Düşman, hasım. 

EfEP (eger) (Il) ıubtll. up. Eğer, şayet. 
EfEC (eges) (1) Jam. Tartışma, münakaşa, 

çekişme, kavga. 
EfEC- (egec-) (Il) em. Tartışmak, mü

nakaşa etmek. 
EfECCI3 (egessiz) CbLH. Kavgasız, çekiş

mesiz, tartışmasız. 
EfEY (egev) Jam. Eğe, bileği taşı. 
EfEY,UEM (egevdey) CbLH. ı. Eğe gibi, sert. 

2. aybLC. Sivri, keskin (di l). 
EfEYK,YfıPhiK, ( egevquyrıq) Jam. 300JI. 

Tarla faresi. 
EfEYJIE- (egevıe-) em. ı. Eğelemek , 

keskinleştirmek. 2. aybtc. Rahatsız 

etmek. 
EfEYJII (egevli) CbtH. Eğelenmiş, keskin

leştirilmiş. 

EDKEM (egjey) Jam. Detay, ayrıntı, tefer-
ruat. 

EDKEM-TEDKEM (egjey-tegjey) 3am . 
Detay, ayrıntı, teferruat. 

EDKEM-TEDKEMJIE- (egjey-tegjeyle-) em. 
Teferruatına inmek, detaylı şekilde 

incelemek. 
EDKEM-TEDKEMJII (egjey-tegjeyli) yem. 

Ayrıntılı, teferruatlı, detaylı olarak, 
etraflıca. 

EfYJII (egüvli) cbtH. Ekili, ekilmiş. 
EfYIIII ( egüvşi) (1) Jam. 1. Tohum eken, 

ekici. 2. aybLC. Bir düşünce, ideolojinin 
propogandasını yapan kimse. 

EfYIIII (egüvşi) (Il) Jam. Meo. Aşı yapan, 
aşı cı. 

Efl3 (egiz) CbtH. l. İkiz. 2. Çift. 
Efl3,UE- (egizde-) em. İkiz doğurmak. 
Efi3,UEM (egizdey) CbtH. İkiz gibi. 
Efi3,UEH (egizden) yem. İkişer ikişer. 
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Çifter, çifter 
Efi3,UErİ (egizdep) yem. bkz. Efi3J(EH. 
Efi3,UET- (egizdet-) em. İkiz doğurmak. 
Efi3J(IK, -ri (egizdik, -gi) 3am. İkizlik. 
EriJI- (egil-) em. 1. Kalbi yumuşamak, 

duygulanmak. 2. İçin için ağlamak, için 
için yanmak. 

EfiJI-TEfiJI (egil -tegil) yem . 1. Gözyaşları 
sel olup. 2. cbtH. Bol, çok. 

EfiH (egin) Jam. Ekin. eziH ezy ekin ek
mek; eziH wapyawbLJZbLFbL ziraat, çift
çilik; eziH opy ekin biçmek; eziH opaFbL 
hasat zamanı. 

EfiHJ(IK, -ri (egindik, -gi), EriCTIK, -ri 
(egistik, -gi) Jam. Sürülmüş, ekilmiş 

tarla, ekinlik. 
EfiH,[(IK-IIIAEbiH,UbiK, -Fbi (egindik-

şabındıq, -ğı) Jam. Ekip biçmeye müsait 
yer. 

EfiH-)J(Aİİ (egin-jay) Jam. Ekin ekilen yer, 
tarla, mezra. 

EfiHIIII ( eginşi) Jam. Rençper, ekin ci, 
çiftçi. 

EfiHIIIIJIIK, -ri ( eginşilik, -gi) 3am. 
Rençperlik, ekincilik, çiftçilik. 

EriC (egis) Jam. Tarla, ekin. 
EfiCTIK, -ri (egistik, -gi) Jam. bkz. 

EfiHJ(IK. 
E,U8YIP (edavir) yem. Epeyce, bir hayli. 
E,[(EH (eden) 3am. Taban, döşeme. 
EJ(EHJI;E- (edende-) em. Bir tabanı tahta, 

karo, mermer gibi yapı gereçleriyle 
kaplamak, döşemek. 

E,UEH,UI (edendi) CbLH. Döşemesi olan, 
döşeme li . 

EJ(IPEM- (edirey-) em. Dik dik bakmak. 
E,UIPEH).(E- ( edirefide-) em. Yersiz hare

ket etmek, sert tavırlar sergilemek. 
E)KEJifl (ejelgi) yem. Ezell, eski, kadim. 
E)KEJI,[(E (ejelde) yem. Eskiden, önceden, 

vakti yle. 
E)KEJI,[(EH (ejelden) yem. Ezelden, eski

den, geçmişten, vaktiyle. 
E)KEJIE- (ejele-), em. 1. Belirli bir düzen 

içinde Kur'an surelerini okumak. 2. 
Hecelemek. 

E)KIKTE- (ejikte-) em. 1. Hecelemek. 2. 
aybte. (bir şeyi) Sürekli sorarak 

EK 

bıkkınlık vennek. 3. (bir şeyi) 

Detaylıca, etraflıca öğrenmek. 

E)KIPEM- (ejirey-) em. Gözünü alamamak, 
gözünü ayıramamak, bakakalmak. 

E)KIPEH).(E- (ejirefide-) em. Güç 
göstermek, tehdit etmek. 

E3 (ez) (1) ebLH. Gevşek, iradesiz, azimsiz. 
E3- (ez-) (Il) em. 1. Ezmek, sıkmak. 2. 

Eritmek. 3. Uzun yolculuktan sonra 
yorgun düşmek, yol yorgunu olmak. 4. 
aybtc. Önemsiz bir şeyi tekrar tekrar 
söyleyerek sıkmak, başını şişirınek. 

E3- (ez-) (III) em. Sömürmek, birinin 
emeğinden haksız olarak faydalanmak. 

E3EE (ezbe) CbtH. Geveze, çenesi düşük, 

boşboğaz, zevzek. 
E3EEJIE- (ezbele-) em. Gevezelik etmek, 

boş konuşmak. 

E3fl* (ezgi) 3am. Baskı, sömürgecilik. 
E3riJIE- (ezgile- ), E3riiiiTE- (ezgi şte-) 

em. Sürekli ezmek, sıkmak. 
E3fllll ( ezgiş) CbtH. Ezici, baskıcı , sömür

geci (sınıf veya millet). 
E3riiiiTE- (ezgi şte-) em. bkz. E3riJIE-. 
E3l(IK, -ri (ezdik, -gi) Jam. Uyuşukluk, 

gevşeklik, tembellik. 
E3,IIIP- (ezdir-) em. Ezdirmek. 
E3JI;IPT- (ezdirt-) em. Ezdirtmek. 
E3EYPE- ( ezevre-) em. Boş konuşmak, 

lMazanlık yapmak. 
E3Y (ezüv) 3am. Dudakların iki taraftaki uç 

kısımları. e3y mapmy gülümsemek; e3y 
:»euabtpMay kahkahaya boğınak . 

E3YJIE- (ezüvle-) em. 1. Dizginlemek, 
gemini çekmek. 2. aybte. Başkasının 

konuşmasına fırsat veımemek: OJZ 
eJyJZen MaFaH ce3 6epep eMec. O, sürekli 
kendi konuşup bana fırsat vem1iyor. 

E3YIIII (ezüvşi) 3am. Ezici, baskıcı, 

sömürgeci. 
E3IJI- (ezil-) em. 1. Ezilmek. 2. aybtc. 

Kıvamında pişmek. 

E31Jlfllll (ezilgiş) CbLH. 1. Çabuk ezilen. 2. 
aybtc. Yufka yürekli, merhametli. 

EM (ey) aa. Ey, hey. 
EK- (ek-) (erep,i, erin) em. 1. Ekmek, 

dikmek. 2. aybtc. Bir fikir veya 
düşünceyi aşılamak, empoze etmek. 
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EKEH- (eken-) em. İmek, ek fıil. 
EKEY (eke~) cart. İkisi birlikte, iki tane. 

eKey 6ofly evlenmek, yuva kurmak. 
EKEY,UEH (ekevden) yem. İkişer. 
EKEY,UEH-EKEY (ekevden-ekev) yem. Sa

dece ikisi, baş başa. 
EKEYJIEII (ekevlep) yem. 1. İki kişi 

beraberce. 2. İkişer ikişer. 
EKEIII ( ekeş) Ulblfl . Dahi, bile, hatta: Ea!la 

eKeUI 6a!la aa 6y!laU icmeMeuai. Çocuk 
dahi böyle yapmaz. 

EKIIE (ekpe) (1) 3am. Mea. Aşılama. 
EKIIE (ekpe) (Il) Cb!H. Ekili, ekilmiş. 
EKIIIH (ekpin) 3am. 1. Hız, şiddet. e3eH 

aFbLCbtHbLH eKniHi nehrin akış hızı. 2. 
Enerji, coşku. :»cacmbLI( eKniHi gençlik 
ateşi. 3. aybLC. Etki, tesir. 4 . flUHce. 
Vurgu. 

EKIIIH,UE- (ekpinde-) em. 1. Hızlanmak, 
şiddetlenmek. 2. aybLC. Meydan 
okurcasına konuşmak. 

EKIIIH,UI (ekpindi) CbtH. 1. Vurgulu, şid

detli. 2. Öncü, önder. 3. Gür sesli. 
EKIIIH,UIJIIK, -ri (ekpindilik, -gi) 3am. 1. 

Şiddet, kuvvet. 2. Öncülük, önderlik. 
EKIIIE- (ekşe-) em. 1. Ayıklamak, seçmek. 

2 . oybtc. Usa vurmak, muhakeme 
etmek. 

EKIIIEJIE- ( ekşele-) em. Ayıklama k, 
seçmek. 

EKI (eki) coH. ı. Birden sonra gelen sayı
nın adı ve bu sayıyı gösteren rakam, iki. 
2. Bazı kelimelerle birlikte kullanılarak 
ölçü, miktar bildirir: eKi aypKiH iki defa. 
3. Çift. eKi Ke3aeH JICac ary iki 
gözünden yaş dökülmek; eKi 6yKmefly 
iki büklüm olmak; eKi opmoao iki arada; 
eKi ayHue iki dünya; eKi e3yi eKi 
KYflOFbtHao ağzı kulaklarında, çok 
mutlu, sevinçli; eKi ;;~epai iki yüzlü, 
riyakar; eKi I(o6om hamile, gebe; eKi 
yaau iki çeşit, iki tür. 4. Sınavlarda 

başarısız olunduğunda alınan not, iki. 
EKIEACTAH (ekibastan) yem. Ezelden, 

başlangıçtan, eskiden. 
EKIECTI (ekiesti) CbtH. Yarım akıllı, deli: 

eKiecmi oaoM yarım akıllı. 
EKIJIEH- (ekilen-) em. 1. Kızmak, hiddet-

EJI,IU 

lenmek. 2. aybtc. Şiddetlenmek. 

EKIJIEC- (ekiles-) em. Atışmak, tartışmak, 
münakaşa etmek. 

EKIH,UI (ekindi) 30m. I. ikindi. 2. İkindi 
vakti kılınan namaz. 

EKIHIIII (ekinşi) coH. 1. İkinci. 2. Bundan 
sonraki, 3. Bir şeyin karşı tarafı. 

EKIHIIII,UEH (ekinşiden) Moa. Bununla 
birlikte, buna ek olarak. 

EKIHIIIIJIEM (ekinşiley) yem. Bir daha, 
bundan sonra. 

EKITAJIAM (ekitalay) yem. I. Şüpheli, 
kuşku lu. 2. oybtc. Zor, kritik dönem. 

EKIYIIITbl (ekiuştı) CbtH. Kuşkulu, şüpheli, 
belirsiz. 

EKIYIIITbiJIAY (ekiuştılav) CbLH. Biraz kuş
kulu, şüpheli . 

EJI* (el) 3om. 1. Halk, millet. 2. Memleket, 
yurt. e!l oracbL memleket büyüğü; efl 
ay3bLHao halk dilinde, halk ağzında; e!l 
6ocxopy halkı yönetmek; e!l 6ufley 
memleketi idare etmek; e!l 6u!leywi 
halkı yöneten; e!l 6o!ly devlet olmak, 
millet olmak; e!l Ke3ywi seyyah, gezgin; 
e!l l(OmapblHO I(OCblflY adam olmak; e!l 
moHy iyiyi kötüyü tanımak. 

EJIEACbl (elbası) 3om. Cumhurbaşkanı, 

devlet başkanı, reisicumhur. 
EJIEEJIEKTE- ( elbelekte-) em. I. Yerinde 

duramamak, telaşlanmak. 2. oybtc. 
Yalakalık yapmak, yağcılık etmek. 3. 
Şaşırmak, ne yapacağını bilememek. 

EJIEIPE- (el bire-) em. 1. İçten, samımı 
davranmak, 2. Duygulanmak, hislen
mek. 

EJifE3EK (elgezek), EJIIIEK (elpek) CblH. 1. 
Söz dinleyen, bir söyleneni iki etmeyen, 
titiz. 2. Çevik, kıvrak, atik. 

EJifE3EKTEH- (elgezekten-) em. Çevik 
olmak, hareketli olmak. 

EJifE3EKTIK, -ri (elgezektik, -gi) 3am. 

Çeviklik, çabukluk, atiklik. 
EJI,UE-KYH.UE (elde-künde) yem. Halk 

geleneğinde, törede. 
EJI,UEC (eldes) (1) CbtH. Yurttaş, soydaş. 
EJI,UEC- (eldes-) (Il) em. Birleşmek, 

barışmak, uzlaşmak. 

EJI,UI (eldi) CbtH. Yerleşilmiş, meskun. 
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EJIJUK (eldik) CbtH. 1. Halka has, halka 
özgü. 2. Birlik beraberlik, barış. 

EJIE- (ele-) (1) em. 1. Dikkate almak, önem 
vermek. 2. iltifat etmek, saygı 
göstermek, değer vennek. 

EJIE- (ele-) (Il) em. Elekten geçirmek, 
el emek. 

EJIEfl3- ( elegiz-) em. 1. Merak etmek, 
korkmak, telaşlanmak. 2. Endişeye 

düşmek. 

EJIEK, -ri (elek, -gi) 3am. 1. Elek. 2. aybtc. 

Elekten geçirme. 
EJIEH; (elen) 3am. Merak, telaş : efleH afly 

merak etmek. eflel{ KepMey dikkate 
alma mak. 

EJIEH,II,E- (elende-) em. Meraklan mak, 
telaşlanmak , ürkmek. 

EJIEH,II,Efllll (elendegiş) CbtH. Her şeyden 
korkan, ödlek. 

EJIEH;-EJIEH; (elen-elen) efl. Ürkek bir 
şekilde etrafına bakınma. 

EJIEH;CI3 (elensiz) cbtH. Sakin, rahat, 
gamsız. 

EJIEC (eles) 3am. 1. Hayal meyal görünme, 
siluet. 2. Hayalet, görüntü. 

EJIECTE- (eleste-) em. Hayal meyal gö
rünmek, gözüne görünmek, göz önüne 
gelmek, canlanmak. 

EJIECTET- (elestet-) em. Canlandırmak, 

göz önüne getirmek. 
EJIECTI (elesti) Cb/1-l. Sanrısal , sanrıya 

ilişkin. 

EJIEYJII (elevli) CbtH. 1. Önemli, belli başlı, 
değerli . 2. aybtC. Kendisine saygı göste
rilmeye değer, saygıdeğer, muhterem. 

EJIEYPE- (elevre-) em. Coşmak, kendin
den geçmek, galeyana gelmek. 

EJIEYCI3 (elevsiz) CbtH . Dikkat çekmeyen , 
belirsiz, önemsiz, değersiz, silik. 

EJIEYCI3LJ;EH- (elevsizden-) em. Fark 
edilmemek, dikkat çekmemek. 

EJIEYilll ( eleviş) 3am. El ek. 
EJI-.IKYPT (el-jurt) 3am. Eş dost, akraba, 

bütün halk, el gün. 
EJI)JUP (eljir) 3am. Merhamet, şefkat. 
EJI)J(IPE- (eljire-) em. 1. Duygulanmak, 

şetkat göstermek. 2. aybtC. Bıngıldamak. 

EJIIP 

EJI)J(IPEfllll (eljiregiş) CbtH. Duygusal, 
şefkatli. 

EJillEK (elpek) Cb/H. bkz. EJifE3EK. 
EJillEKTE- (elpekte-) em. bkz. 

EJillEH,II,E-. 
EJillEH;: e;ıneH; K,acy üstline düşmek , ilgi 

göstermek. 
EJillEH,II,E- (elpende-) em. Aşırı ilgi gös

termek, değer vermek. 
EJilliJILJ;EK (elpildek) CbtH . 1. Lütufkar, 

iyiliksever. 2. Ağırbaşlı olmayan, hafif. 
EJICI3* (elsiz), EJICI3-.IKYPTChl3 (elsiz

jurtsız) CbtH. Issız, tenha. 
EJICI3-.IKYPTChl3 (elsiz-jurtsız) CbtH. bkz. 

EJICI3. 
EJICIHEE- (elsinbe-) em. Bir yeri benim-

sememek, kabullenmemek, intibak 
sağlayamamak, yadırgamak. 

EJITAH;EA (eltanba) 3am. Arma, remiz. 
EJITI- (elti-) em. 1. Esrardan başı dönmek, 

gaşyolmak. 2. aybtc. Kendinden 
geçmek, mest olmak. 

EJITIPI (eltiri) 3am. 1. Kuzu derisi . 2. Cb/H. 

Kuzu deris inden yapılmış. 
EJIY (elüv) caH. Elli. 
EJIYIHIIII (elüvinşi) caH. Ellinci. 
EJIYLJ;Efi (elüvdey) caH. Elli kadar, elli 

civarında. 

EJillli (elşi) 3am. 1. Elçi, sefir. 2. KeHe. 
Arabulucu, uzlaştırıcı. 

EJillliJIIK, -ri (el şi lik, -gi) 3am. Elçilik. 
EJII (eli) (1) 3am. B ir parmağın genişliği. 
EJII (eli) (Il) 3am. Bulaşıcı göz hastalığı, 

trahom. 
EJIIrY (eligüv) 3am. Benzemeye çalışma, 

özenme, özenti. 
EJIIK, -ri (elik, -gi) (I) 3am. Joo.rı. Ceylan, 

gazal. 
EJIIK- (elik-) (enireJJ,i, enirin) (Il) em. 

Özenmek, benzemeye çalışmak, gönül 
vermek. 

EJIIKllE (elikpe) CbtH. Çok özenen, taklitçi. 
EJIIKTE- (elik te-) em. Taklit etmek, ben

zemeye çalışmak , gibi olmak. 
EJIIJIE- (eli le-) em. Elle ölçmek, parmak la 

ölçmek. 
EJIIP- (elir-) em. l. Tedirgin olmak. 
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2. Delinnek, çıldırmak. 
EJIIPME (elirme) CbtH. Dangalak, övüngen, 

farfaracı. 

EM (em) 3am. 1. Tedavi: eM ;;~eacay tedavi 
etmek; 2. Şifa, deva, em. 3. aybtc. Çare, 
çözüm yolu: eMi ma6btJZMay çaresi 
bulunamamak. 

EM,II,E- (emde-) em. Tedavi etmek. 
EM,I(EJI - (emdel-) em. Tedavi olmak. 
EM,UEJIYIIII ( emdelüvşi) Jam. Tedavi olan 

kimse, hasta. 
EM.UET- (emdet-) em. Tedavi ettirmek. 
EM.UEY- TIP O <D l1JIAKTl1KAJihiK, ( emdev-

profılaktikalıq) Cb/H. Kaplıca, ılıca, 

tennal tesis olarak kulanılan (yer). 
EM.UEY -CAHI1TAP JlhiK, ( emdev-sanitarlıq) 

CbLH . Sağlık hizmetleri veren (birim). 
EM.UEYIIII ( emdevşi) Jam. Tedavi eden, 

doktor, hekim, tabip. 
EM-.UOM (em-dom) 3am. Halk hekimliği. 
EM-.UOM,UA- (em-domda-) em. Halk he

kimliği yolu ile tedavi etmek. 
EM,Il,IK (emdik) CbtH. I. Tıbbi. 2. Şifalı. 

eMoiK K,acuem tedav i etme özelliği , 

iyileştirme özelliği. 

EMEKCI- (emeksi-) em. Bir şey ummak, 
beklentisi olmak. 

EMEH* (emen) Janı . Meşe ağacı. 

EMEH,Il,EM (emendey) CbtH . 1. Meşe ağacı 
gibi. 2. aybLC. Güçlü, sağlam, sert. 

EMEH-)I(APK,hl ( emen-jarqı) C bt H. Azıcık, 

küçücük. 
EMEH-)I(APK,hiJIATI (emen-jarqılap) yem. 

Biraz, ara sıra, azıcık. 
EMEC (emes) enz . "İmek ' ' fiilinin olumsuz 

şekli, değil: TeK 6yl/ raHa eMec. Sadece 
bu değil. oHwa eMec iyi değil. 

EMECKI (emeski) CbtH . Açık seçik şekilde 
duyulamayan (ses). 

E\IEYPIH (emevrin) Jam . Üstü kapalı, 
dolaylı olarak belirtme, ima. 

E\IEYPIH,Il,E- (emevrinde-) em. İma et
mek, üstü kapalı konuşmak. 

E\1EYPIHCI3 (emevrinsiz) CbtH. Açık se
çik, imasız. 

E\LlE (emle) Jam . ap. İmla, yazım. eMJZe 
cmoici imla kılavuzu. 

E.\lC EK. -ri (emsek, -gi) 3am. Otacı, 

EMIC 

tabip, hekim. 
EMCI3 (emsiz) Cb/H. Tedavisiz, tedavisi 

olmayan. 
EMCIH- (emsin-) em. Du ygulanmak, ağ

layası gelmek. 
EMTI1XAH (emtihan) Jam. ap. 1. İmtihan, 

sınav. aybt3uıa eMmuxaH sözlü sınav. 

EMmuxaH mancbtpobtK. imtihan olduk. 
2. aybLC. Deneme, kontrol etme. 

EMYIIII (emüvş i ) Jam. Emici. 
EMXAHA (emhana) Jam. K,3. up. Tedavi 

merkezi, poliklinik. 
EMIIIEK, -ri (emşek, -gi) Jam. 1. Meme. 2. 

Göğüs. eMweK 6epy emzirmek; eMweK 
eMy emmek; eMweKmeH KeciJZzeH 6aJZa 
sütten kesilen çocuk 

EMIIIEKTEC (emşektes) CbtH. Kardeş olan 
(kimseler). 

EMIIIEKTI (emşekti) CbtH. Memeli, me
mesi büyük. 

EMIIII (emşi) Jam. 1. Okuyup üfleyerek, 
şifalı bitkiler kullanarak hastaları tedavi 
eden kimse. 2. Hekim, tabip. 

EMIIIIJIIK, -ri ( emşilik, -gi) Jam. Tedavi 
etme. 

EMI3- (emiz-) em. Emzirmek. 
EMI3.UIK, -ri (emizdik, -gi) Jam. bkz. 

EMI31K. 
EMI3IK, -ri (emizik, -gi), EMI3.UIK, -ri 

(emizdik, -gi) 3am. Emzik. 
EMI3IKTE- (emizikte-) em. Dolmak, ağ

zına kadar dolu olmak. 
EMI3IKTI (eınizikti) Cb/H. Emzikli. 
EMI3YJII (emizüvli) CbtH. Henüz memeden 

kesilmemiş olan. 
EMIH- (emin-) em. Yalvarmak, yakar

mak, ısrarla isteınek. 
EMIH-EPKIR (emin-erkin) yem. 1. Rahat, 

sıkıntısız. 2. İstediği gibi, arzuladığı 
biçimde. 

EMIHIIIEK ( eminşek) Cblfl. Di lenen. 
EMIPEH- (emiren-) em. Aşırı sevgı 

beslemek, üzerine titremek: ArtaCbt 
6aJZaCbtH eMipeHe 6aybtpbt!-la 6acmbt. 
Annesi çocuğuna şefkatle sarıldı. 

EMIPEHfllll ( emirengi ş) Cb/l-t. Sevecen, 
şefkatli. 

EMIC (emis) yem. Yavaş, ağır. 



-140-

EMIC-EMI C 

EMIC-EMIC (emis-emis) yem. l. Zar zor, 
güçlükle. DHbLif iJaybtCbt eMic-eMic 
ecmifıiJi. Onun sesi zar zor işitildi. 2. Ara 
sıra , bazen. 

EH (en) (1) 3am. En, genişlik. 
EH (en) (Il) 3am. Damga, en, işaret. 
EH* (en) (III) CbtH. Bol, ölçüsüz, çok. 
EH- (en-) (IV) em. 1. Girmek, geçmek. 2 . 

Batmak, sinmek, kaybolmak. 3. 
Karışmak, içinde olmak. GKbtflbt eHy 
akıllanmak; JICep KOUHbtHa eHy ölmek; 
mapuxKa eHy tarihe geçmek. 

EH* (en) (V) 3am. Er bezi , erkeklik bezi, 
haya, taşak . 

EHJJ,EC (endes) CbtH . Aynı damgalı, eni bir. 
EH,llElllE (endeşe) Ulbtfl . Öyleyse, demek 

ki . 
EH)ll (endi) (1) yem . 1. Şimdi, bundan 

sonra, daha, artık: EHiJi ra Ha m yciHiJiM. 
Şimdi anladım . 2. Bundan başka, daha. 

EH)ll (endi) (Il) CbtH. Bol, geniş, enli . 
EH)J,I (endi) (III) CbtH. Enli, damgalı, işa

retli . 
EH)J,If8PI (endigari) yem. Bundan sonra, 

bundan böyle. 
EH,I]Jfl (endigi) yem. Gelecek, sıradaki, 

şimdiki. 

EH)J,IK, -ri (endik, -gi) 3am. 2eo2p. Enlem. 
EH)J,IJIIK, -ri (endilik, -gi) 3am. Eni geniş 

olma, enlilik. 
EHE (ene) 3am. 1. Kayın valide, kaynana. 

2. Dişi hayvan. 
EHEJII (eneli) cbtH. Kaynanası olan (kimse). 
EH)J{AP (enjar) cbtH. Gönülsüz, isteksiz, 

kayıtsız. 

EH)J{APJIAH- (enjarlan-) em. İsteksizleş
mek, gönülsüzleşmek , kayıtsız olmak. 

EH)J{APJIAC- (enjarlas-) em. Birbirini 
sevmemek, anlaşamamak. 

EH)J{APJIAY (enjarlav) cbtH. İsteksiz, 
gönülsüzce. 

EH)J{APJlbiK, -Fbi (enjarlıq , -ğı) 3am. 
isteksizlik, gönülsüzlük, kayıtsızlık. 

EHCI3 (ensiz) CbtH. Geniş olmayan, ensiz, 
dar: eHci3 Mama ensiz kumaş. 

EHCI3JJ,EY (ensizdev) CbtH. Geniş olma
yan , darca. 

EHTAH;BA (entanba) 3am. En, damga, 

EH;EEKIIII 

EHTAH;BA (entanba) 3am. En, damga, i ş a

ret 
EHTEJIE- ( entele-) em. l. Yüklenmek, 

dayanmak. 2. Bir yere doğru il erlemek, 
hücum etmek. 

EHTlfE-EHTifE (entige-entige) yenı . Ne
fes nefcse, soluk soluğa. 

EHTIK- (entik-) (eHTire)],i, euTirin) em. 
Nefes nefese kalmak. 

EHTIKIIE (entikpe) 3am. MeiJ. Astım . 

EHllll (enşi), EHllli-YJIEC (enşi-ülcs) 3am. 
1. Babanın çocuğuna evlendiğ i zaman 
mal mülkünden verdiği hisse. 2. aybtC. 
Kısmet, hisse, nasip, pay. 3. ay btc. 
Görev, sorumluluk, borç. 

EHllli-YJIEC (enşi-üles) 3am. bkz. EHllll. 
EHllliJIE- (enşile-) em. Sahiplenmek, 

iyelenmek. 
EHllliJIEC (enşiles) CbtH. Paydaş , hissedar, 

ortak. 
EHllliJIECTIK, -ri ( enşilestik , -gi) 3am. 

Ortaklık, hissedarlık. 

EHllliJIECTIP- (enşilestir-) em. Ortak et
mek, ortaklaştırmak. 

EH, (en) yem. Başına geldiği sıfati arın en 
üstün derecede olduğunu gösterir, en. eH 
6acbtHOa en başta, ilk başta ; eH 
60JlMGFGHOa hiç olmazsa; e}f JICGKCbl en 
iyisi. 

EH,BEK, -ri (enbek, -gi) (1) 3am. 1. Emek, 
iş, çalışma. e}f6eK 6upJicacbL i ş bo r s as ı ; 

e}f6eK iJeMaflbtCbt yıllık izin ; eH6eK emy 
emek vermek, çalışmak; e]f6eK 3GHbt iş 

kanunu. 2. Toplum veya vatan için 
yapılan hizmet, üstün yararlık. 3. Eser, 
yapıt. FbtflbtMU e]f6eK ilmi eser. 

EH,BEK, -ri (enbek, -gi) (Il) Jam. Kafatas ı 

kemikleşmeden önce keınik lerin 

birleşme yerlerinde bulunan k ı k ırdak 

bölümü, bıngıldak. 
EH,BEKAK,bl (eii.bekaqı) 3am. Aylık , maaş . 

EH,BEKK,OP (enbekqor) Jam . Çalı şmayı 

seven, çalışkan kimse. 
EH,BEKTE- (enbekte-) em . Emeklemek. 

Eafl a e}f6eKmen JKyp. Çocuk emekliyor. 
EH,BEKTEH- (enbekten-) em. Çalışmak, 

çabalan mak. 
EH,BEKllll (enbekşi) 3am. İ şçi , emekçi. 
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EH;I>EKIIliJI (ei'ibekşil) Cb/H. Çalışınayı 

seven, çalışkan . 

EI{fE3EPLI,EH (efigezerdey) CbtH. İri yarı, 
yapılı. elfce3epaeu Jlcicim iri yapılı 

genç. 
EI{KEH- (efikey-) em. 1. Eğilınek. 2. İki 

büklüm olmak. 
EI{KEHT- (efikeyt-) em . Eğdinnek . 
EI{KEKTEY (efikektev) CbtH. Biraz eğri, 

eğri ce. 
EI{KEI{L(E- (ei'ikefide-) em. Eğilerek bü

külerek yürümek. 
EI-~KIJILI,E- (efikilde-) em. Hıçkıra hıçkıra 

ağlamak, hıçkırınak. 

EI{KIC (efikis) CbtH . Biraz eğri , eğrice. 

EI{Killl (ei'ikiş) CbtH. Biraz kambur, kam
burca. 

EI{KiliiTE- ( eı1kişte-) em. Eğmek. 

EI{JIIK, -ri (efilik, -gi) 3Gm. 6uo11. 1. 
Edelvays çiçeğinden yapılmış yüz ve 
dudak boyası. 

EH;CE (ense) Jam. 1. Boynun arkası, ense. 
2. Vücut, beden. 3. aybtC. Güç, kuvvet. 
ef{ceci KemepiHKi neşeli , keyifli, mutlu. 

EH;CEfEH (ei'isegey) CbtH. Uzun boylu, iri 
gövdeli , iri yapılı. 

EI{CEH- (efisey-) (1) em. Küçülmek, 
eğilmek, yalvarmak. 

EI{CEH- (ei'isey-) (Il) em. JK:epı. 
Özlemek, özlem duymak. 

EI{CEJII (efiseli) CbtH . Yapılı , büyük, iri , 
yüksek. ef{ceAi yu büyük ev. 

EI{CEP- (efiser-) em . Canla başla çalışmak , 

çabalamak. 
EH;IC (enis) Jam. iniş, yokuş aşağı. 
EI{IPE- (efiire-), EI{IPEH- (eni ren-) em. 

Hüngür hüngür ağlamak. 
EI{IPEH- (eniren-) em. bkz. EI{IPE-. 
EI{ICTE- (en iste-) em. Aşağı doğru ın

mek. 
EI{ICTI (enisti ) cbtH. inişli, meyilli. 
EIT, -6i (ep, -bi ) J am. l. Eğilim, yatkınlık , 

kabiliyet, yetenek. 2. Çare çözüm. 
EITEJIEK, -ri (epelek, -gi) Jam. Ortası delik, 

yuvarlak demir parça, rondela. 
EITEJIEKTE- (epelekte-) em. Yerinde du

ramamak, hoplamak, zıplamak. 
EriCEK (epsek) Cb/H. Becerikli, eli yatkın. 

EPEfiC 

EITCI3 (epsiz) Cblfl. Beceriksiz, sakar. 
EllCEKTI (epsekti) CbLH. Becerikli , eli uz, 

yetenekli. 
EITTEHJIE- (epteyle-) em. Uygun hale 

getirmek, yatkınlaştınnak. 
EITTEIT (eptep) yem. Yavaşça, az az, azar 

azar, tedricen. 
EI1TEIT -CEITTEI1 ( eptep-septep) yem. 

Şöyle böyle, düşe kalka. 
EITTI (epti) Cbut . 1. Yatkın, eğilimli, 

meyilli , becerikli. 2 . Uyanık, kurnaz. 
EI1TIJIIK, -ri (eptilik, -gi) 3am . 1. 

Yatkınlık, eğilimlilik, meyillilik, 
beceriklilik. 2. Uyanıklık , kurnazlık. 

EITliiiJILI,IK, -ri (epşildik , -gi) Jam. 

Kurnazlık, düzenbazlık , hilekarlık . 

EI11PliiiK, -ri ( epirşik, -gi) 3am. Sağılmış 

deve sütüne yeni süt eklendiğinde 

oluşan köpük. 
EP (er) (1) Jam. 1. Erkek. 2. Koca, zevc. 

epıe UlbLry kocaya varmak, evlenmek. 
EP* (er) (Il) Jam. Eyer. 
EP (er) (III) CbtH . Kahraman , cesur. ep 

6acbLHa KYH myy zor dönem, zaman; ep 

JK:emy akıl baliğ olmak; ep JlcypeK 

cesur. 
EP- (er-) (IV) em. Peşinden gitmek, pe

şinden yürümek, takip etmek. 
EP-A3AMAT (er-azamat) J am. Erkek . 
EPEEJIEI{)_(E- (erbelende-) em. Hoplaya 

zıplaya yürümek. 
EPEM- (erbiy-) em. Farklı görünmek, göze 

çarpmak, farkedilmek 
EPEIK (erbik) CbtH. Dik dik, diken diken 

duran (saç, sakal , kaş). 
EPfE)J(EHJII (ergejeyli) Jam. Cüce. 
EPfEHIIlEK, -ri ( ergenşek, -gi) Jam . 

Çadırın keçeden yapılmış kapısı. 
EPfllll (ergi ş) Cb/H. Safderun, çabuk ina

nan . 
EPflliiTE- ( ergişte-) em. Birinin arkasın

dan gitmek, peşine takılmak . 

EPL(Efı (erdey) CbtH. Erkek gibi. erkekçe. 
EPEfiC (eregis) (1) Jam . 1. Kavga, 

çekişme , çatışma. 2. Dava, sorun, 
mesele, problem. 

EPEriC- (eregis-) (Il) em. İnatlaşmak , 
tartışmak, münakaşa etmek. 
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EPEriCIIE (eregispe) CbtH. inatçı, direngen, 
anut. 

EPE)J(E (ereje) 3am. up. Kural, kaide. 
epe:>~ceHi 6py kura llan çiğnemek; 

epe;;1ceze caii Kefly kurallara uygun 
olmak. 

EPE)J(EJII (erejeli) CbtH. Kurallı , kaideli. 
EPE)J(EII, -6i (erejep, -bi) 3am. ap. iJiHu. 

Recep, Recep ayı. 
EPEK (erek) yem. Başka, ayrı, özge. 
EPEKTIK, -ri (erektik, -gi) 3am. Özellik, 

farklılık , başkalık. 

E PEKillE ( erekşe) yem. Fevkalade, ayrıca, 
özel. 

EPEKlliEJIE- ( erekşe le-) em. Farklı gös
termek, ayırmak. 

EPEKIIIEJIIK, -ri ( erekşelik, -gi) 3am. 
Özellik, farklılık, husus iyet. 

EPEH* (eren) CbtH. Müstesna, fevkalade. 
EPEH-FAMbiTI (eren-ğayıp) CbtH. Göz açıp 

kapayıncaya kadar, kaşla göz arasında 
olan. 

EPETIEHCI3 ( erepey siz) Cb/H. ı . Becerik
siz, kabiliyetsiz. 2. Hesapsız, çok. 

EPECEK (eresek) Cblft. Yetişkin. 
EPECEKTEH- (eresekten-) em. Büyümek, 

akı l baliğ olmak, yetişmek. 
EPECEKTEY (eresektev) CbtH. Biraz daha 

büyük, biraz daha büyümüş, olgunlaş

mış (kimse). 
EPECEH (eresen) CbtH . 1. Çok, gayet. 2. 

aybtc. Büyük, muazzam. epeceH 30p 
.KyaHbllU büyük sevinç. 

EPEYIJI (erevil) 3am. 1. Ayaklanma. 2. 
Grev. 

EPEYIJI)J,E- (erevilde-) em. 1. Ayaklan
mak. 2. Grev yapmak. 

EPEYIJIIIII ( erevilşi) 3am. Grevci. 
EPKE (erke) CbtH. Şımarık, nazlı, işveli, 

edalı. 

EPKEK, -ri (erkek, -gi) 3am. 1. Erkek. 2. 
Koca, eş. 

EPKEKCI- (erkeksi-) em. 1. Erkeklik tas
lamak. 2. (erkek çocuk) Büyüklere 
özenmek. 

EPKEKCIPE- (erkeksire-) em. (kadın) 

Erkek arzu lamak 
EPKEKTIK, -ri (erkektik, -gi) (1) 3am. 

EPKIHIIIE 

Erkeklik, yiğitlik 
EPKEKTIK (erkektik) (Il) CbtH. Erkeğe has, 

erkeğe özgü. 
EPKEK-YPFAillbl (erkek-urğaşı) 3am. 1. 

Kadın ve erkek(ler). 2 . Erkek dişi 

(hayvan). 
EPKEKIIIE (erkekşe) yem. Erkekçe, erkek 

gibi. 
EPKEKlliEJIETI ( erkekşelep) yem. Erkek 

gibi , erkekçe. 
EPKEKIIIOPA ( erkekşora) 3am. Erkek gibi 

giyinen, davranan kız . 

EPKEJIE- (erkele-) em. Şımannak, naz
lanmak. 

EPKEJIET- (erkelet-) em. Şımartmak, 

nazlandınnak, yüz vermek. 
EPKEJIEY (erkelev) CbtH. Şımarık, şıma

rıkça. 

EPKEJIIK, -ri (erkelik, -gi) 3am. Şımarıklık, 
nazlılık 

EPKEM (erkem) 1am. 3Kcnp. "Nazlım, 

güzelim, sultanım" anlamlarında, 

yengenin görümeesi için kullandığı bir 
hitap türü. 

EPKEHA3 (erkenaz) 1am. Cilve, naz. 
EPKECIH- (erkesin-) em. Nazlanmak, şı

marmak. 
EPKE-TOTAİİ (erke - to tay) CbLH. 3Kcnp. 

Şıınarık. 

EPKEIII ( erkeş) C bt H. 3Kcnp. Nazlı m, 
cilvelim, sultanım. 

EPKIMEH ( erkimen) yem. Serbestçe, kendi 
isteğiyle, hür iradesiyle . 

EPKIH (erkin) CbtH. 1. Erkin, serbest, hür, 
özgür. 2. Bağımsız, egemen. 3 . Kolay, 
rahat: Myxmap m ypiKULeHi epKiH 
ceiifleiiiJi . Muhtar, Türkçe'yi rahat 
konuşuyor. 4. Açık: MeHiMeH epKiH 
ceiiflece 6ep. Benimle açık konuş . 

EPKIH)J,E- (erkinde-) em. Kendi istediği 

gibi olmak, kendinden emin olmak, 
kendini özgür hissetmek 

EPKIH)l,IK, -ri (erkindik, -gi) 3am. ı. 

Erkinlik, serbestlik. 2. Hürriyet, 
özgürlük 

EPKIHCI- (erkinse-) em. Özgür hareket 
etmek, rahat davranmak. 

EPKIHIIIE ( erkinşe) yem. isteğine göre, 
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içinden geldiğince, kendince, özgürce. 
EPJIE- (erle-) (1) em. Başarılı olmak. 
EPJIE- (erle-) (Il) em. Atı eyerlemek. 
EP JII (erli) C bt H. Kocası olan, evli. 
EPJII-3AllhiiiTbl (erli-zayıptı) CbtH. Karı 

koca. 
EP JII-3AllhiiiThiiiiA ( erli-zayıptışa) yem. 

Karı koca gibi. 
EPJIIK, -ri (erlik, -gi) Jam. Erlik, yiğitlik, 

kahramanlık, cesurluk. 
EPMEK*, -ri (ermek, -gi) 3am. Uğraş, 

meşgale. 8Hepi Kenmilf ep.Me2i Ken 
(MaKa!l). Maharetlinin meşgalesi çoktur. 

EPMEKTE- (ermekte-) em. Vakit geçirmek, 
(bir şeylerle) uğraş mak. 

EPHEK (ernek) Jam. 1. Kenar. 2. Sahil, 
kıyı. 

EPHEKTE- (ernekte-) em. Ağzına kadar 
dolmak, lebaleb dolmak. 

EPHEY (ernev) Jam. Kenar. 
EPHEYJIE- (ernevle-) em. ı. Ağzına kadar 

dolmak, lebaleb dolmak. 2. Kıyı 

boyunca gitmek, yürümek. 
EPHEYJII (ernevli) Cb/H. Kenarlı , kıyılı. 

EP-CAHMAH (er-sayman) Jam. Eyer, eyer 
takımı. 

EPCI (ersi) CbtH. ı. Abes, kaba, edepsiz. 2. 
Elverişsiz, uygunsuz. 

EPCI3* (ersiz) (1) Cb/H. Eyersiz. 
EPCI3 (ersiz) (Il) Cb/H. Eşi olmayan, 

(kadın). 

EPCIJIEH- ( ersilen-) em. Kabalaşmak, 

terbiyesizleşmek. 

EPCIJIEY (ersilev) Cb/H. Kabaca, edep
sizce. 

EPCIJIIK, -ri (ers ilik, -gi) Jam. Kabalık , 

yakışıksızlık, yersizlik 
EPCIJII-K,APCbiJihl ( ersili-qarsılı) yem. 

İleri geri, öteye beriye. 
EPCIH- (ersİn-) em. Kendini kuvvetli, 

güçlü göstermek. 
EPT- (ert-) em. Beraberinde götürmek. 
EPTE (erte) yem. 1. Erken. 2. Eskiden, ön

ceden. 
EPTEfl (ertegi), EPTEK, -ri (ertek, -gi) 

Jam. Masal. 
EPTEflliii (ertegişi) Jam. Masalcı. 
EPTEfiiiiiJI ( ertegişil) CbtH. Çok masal 

EPifllll 

bilen, anlatan kişi. 
EPTE)lEH (erteden) yem. Önceden, 

eskiden. 
EPTEK, -ri (ertek, -gi) 3am. bkz. EPTEfl. 
EPTEJIEII (ertelep) yem. 1. Sabah 

erkenden. 2. Önceden, evvelden. 
EPTEJII-KEIII ( erteli-keş) yem. l. Er geç, 

eninde sonunda. 2. Bütün gün, gece 
gündüz. 

EPTEJII-COH,Il,bl (erteli-sofidı) yem. Gelip 
geçmiş, olup bitmiş. 

EPTEMEH (ertemen) yem. Erkenden. 
EPTEH; (erten) yem. ı. Yarın. 2. Gelecek: 

TypKicmaHHbtlf epme~-ti JK:acmapabtlf 
KOflbtHaa. Türkistan' ın geleceği genç
lerin elinde. 

EPTEH;fl (ertefigi) CbiH. 1. Sabahki. 2. Ya
rınki . 3. İleri deki, gelecekteki. 

EPTEH;fiJIIK, -ri (ertefigilik, -gi) 3am. 
Sabah vakti. epme]f2ifliK ac kahvaltı. 

EPTEH;fiCIH (ertefigisin) yem. 1. Sabah
leyin, sabah vaktinde. 2. Ertesi gün. 

EPTEH;IIIIJI ( ertefişil) Cb/H. Tembel, 
üşengeç, kaytarıcı. 

EPTEH;IH)lE (ertefiinde) yem. Ertesi gün. 
EPTEPEK (erterek) yem. Önceden, daha 

erken, erkence. 
EPTEPEKTE (erterekte) yem. Eskiden, geç

mişte. 

EP-TOK,biM (er-toqım), EP-lYPMAH (er
turman) Jam. Eyer takımı. 

EPTTE- (ertte-) em. Eyer vurmak, eyerle
mek. 

EP-lYPMAH (er-turman) Jam. bkz. EP
TOK,biM. 

EPTTEYJII (erttevli) CbLH. Eyerli. 
EPYJIE- (erüvle-) em. Mola vermek , 

dinlenmek. 
EPYJIIK, -ri (erüvlik, -gi) Jam . Yeni taşınan 

komşuya ikram edilen yemek. 
EPIIIE (erşe) yem. Erkekçe, yiğitçe, mertçe. 
EP III EB; ( erşefi) yem. E yerli, e yerli halde. 
EPIIIIK, -ri (erşik, -gi) 3am. Küçük eyer. 
EPIIIIKTE- ( erşikte-) em. Eyerlemek, e yer 

vurmak. 
EPI- (eri-) em. 1. Erimek. Kap epiai kar 

eridi. 2. aybtC. Kanı ısınmak, sevmek. 
EPifiiii (erigiş) Cb/H. Erigen, çabuk eriyen. 
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EPIK* ( erik) (epKi) (1) 3am. 1. Erk, irade, 
iktidar, istem. 2. Hak, hukuk. epKiHe 
:JK:i6epy başı boş bırakmak; epKiHe 
x.oiiMay iradesine bırakmamak 

EPIK- (eri k-) (epire.ıı.i, epirin) (Il) em. 
İşsizlikten ne yapacağını bilememek, 
canı sıkılmak. 

EPIK-)KifEP (erik-jiger) 3am. İradeli olma. 
EPIKKEH,I(IK, -ri (erikkendik, -gi) 3am. 

Meşgale, uğraş bulamama, eli boş 

kalma. 
EPIKCI3* (eriksiz) Cb/H. 1. Gayriihtiyarl, 

zorunlu. 2. Zoraki, zorla. 3. Tabi, 
bağımlı. 4. İradesiz. 

EPIKTI (erikti) Cb/H. 1. Hür, özgür, serbest, 
erkli. 2. Özgür irade ile yapılmış olan. 

EPIH (erin) (epui) (1) 3am. Dudak. 
EPIH- (erin-) (Il) em. Erinmek, üşenmek, 

tembellik etmek. 
EPIHEEll-)I(AJJhiK,I1Al'I ( erinbey-jalıqpay) 

yem. Bıkmadan, usanmadan. 
EPIHLIIKTE- (erindikte-) em. Ata gem 

vurmak. 
EPIHIIIEK (erinşek) Cb/H. Erincek, tembel, 

üşengeç. 

EPIHlliEKTIK, -ri (erinşektik, -gi) 3am. 
Tembellik, üşengeçlik. 

EPIT- (erit-) em. Eri tmek. 
EPITKIIII ( eritkiş) Cb! H. Eritici, eritme gücü 

yüksek olan. 
EPITIIE (eritpe) Cb/H. Eritilmiş. 

EPITIHLII (eritindi) 3am. xuM. Eriyik. 
EC* (es) (1) 3am. 1. Akıl , us, hafıza. 2. 

ayb/C. Arkadaş, dayanak. eci Kipy 
akıllanmak; ec :>ICUfO aklını başına 

toplamak, kendine gelmek; ecKe mycipy 
aklına getirmek; ecKe a!ly anmak, 
hatırlamak ; eci1-1eH aiipblflY a) çok 
korkmak b) aklını kaybetmek; ec i UlbLFy 
afallamak, çok şaşırmak; ecmeH Kemney 
akıldan çıkmamak, unutulmamak. 

EC- (es-) (Il) em. Eğirmek. 
EC- (es-) (III) em. 1. (rüzgar) Esme k. 2. 

(kayıkta) Kürek çekmek. 3. Küremek. 4. 
aybtc. Övünmek, atıp tutmak. 

ECA.JIAH; (esalan) Cb/H. Dangalak, budala, 
aptal, deli, çılgın. 

ECAJIAH,II,AH- (esalandan-) em. Delirmek, 

ECEI{fiPE 

çılgına dönmek. 
ECAJIA,LI,AY (esalandav) Cbll-l. Delice, 

akılsızca. 

ECA.JIAH.[I;hiK, -Fbi (esalafidıq, -ğı) 3am. 
Dangalaklık, delilik, ahmaklık. 

ECE (ese) (1) 3am. 1. Pay, hisse. 2. Parça, 
kısım. 3. Onun yerine, adına, hesabına . 

ECE (ese) (Il) 3am. Kat, defa, misil. eKi 
ece iki kat. 

ECEEIHLIE (esebinde) Ulblfl. Olarak, gibi: 
)Japi ece6i1-1ae naiiaaflaHabiM. İlaç olarak 
kullandım. 

ECEH- (esey-) em. 1. Bullığa ermek, ye
tişmek. 2. Yaşlanmaya yüz tutmak. 3. 
ayblc. Dayanıklı hale gelmek, 
sağlamlaşmak. 

ECEK, -ri (esek, -gi) 3am. 1. Eşek. 2. aybıc. 
Ahmak. 3. aybıc. Aksi, inatçı. 

ECEKAPA (esekara) 3am. 300!1. Eşek arısı. 
ECEK)KEM (esekjem) 3am. Mea. Kurdeşen, 

ürtiker. 
ECEKK;YPT (esekqurt) 3am. 300!1. Tespih 

böceği. 

ECEKK,biPFAH (esekqırğan) 3am. acmp. 
Gezegenlerin en büyüğü ve güneşe 

yakınlık bakımından beşincisi , Erendiz, 
Müşteri, Jüpiter. 

ECEKTEli (esektey) Cb/1-i. 1. Cahil, nadan. 2. 
Uysal, sessiz. 

ECEKTIK, -ri (esektik, -gi) 3am. Cahillik, 
nadanlık. 

ECEJIE- (esele-) em. Eklemek, ilave et
mek, katmak, ulamak. 

ECEJII (eseli) CbLH. 1. Elzem, gerekli. zarur1: 
Ecefli :JK:ayanmbt 6epaiM. Gereken cevabı 
verdim. 2. Başarılı, verimli. 

ECEH (esen) yem. Sağ salim, esen. 
ECEH-AMAH (esen-aman), ECEH-CAY 

(esen-sav) yem. Sağ salim, sağ selamet 
ECEHLIEC- (esendes-) em. 1. Selam ver

mek, selamlaşnıak, merhabalaşınak. 2. 
Vedalaşınak. 

ECEHLIIK, -ri (esendik, -gi) 3am . Esenlik, 
sağlık. 

ECEH-CAY (esen-sav) yem. bkz. ECEH
AMAH 

ECEHJIPE- (esengire-) em. l. Şuurunu, 

bilincini kaybetnıek. 
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2. Ne yapacağını bilememek, şaşkına 

dönmek. 
ECEII, -6i (esep, -bi) 3am. ap. 1. Hesap, 

rapor. 2. Mam. Dört işlem. 3. Düşünce, 

fikir, yonını. ece6iH ma6y yolunu, 
çaresini bulmak; Merli}{ ece6iJıt 6oiibıHwa 
benim hesabıma göre; ece6iH Jlci6epMey 
hakkını yedirmemek. 

ECEII,ll,AH (esepdan) CbLH. Matematik 
işlemlerini iyi yapan, hesabı kuvvetli. 

ECEII-K,HCATI, -Ôbl (esep-qiysap, -bı) 3am. 

1. Hesap kitap. 2. Hesap, matematik. 
ECEII-K,HCAIICbl3 ( csep-qiysapsız) yem. 

1. Hesapsız , kitapsız. 2. Hadsiz, 
hesapsız, haddinden fazla, çok. 

ECEIICI3 (esepsiz) Cbll-1. Hesapsız, sayısız. 
ECEIITE- (esepte-) em. 1. Hesaplamak. 2. 

Düşünmek, saymak, dikkate almak. 
ECEIITEriiii ( eseptcgiş) (1) 3am. Sayaç. 
ECEIITEriiii ( eseptegiş) (Il) 3am. Hesap 

makinesi. 
ECEIITEJl- (eseptel-) em. Hesaplanmak. 
ECEIITEC- (eseptes-) enı. 1. Hesaplaşmak. 

2. Dikkate almak, itibar etmek: Ep6o;ı 

Jlcypm niKipiMeH ecenmecin ombıpaabl. 

Erbol, insanların fikirlerini dikkate alır. 
ECEIITI (esepti) Cbll-1. 1. Sayılı, hesaplı. 2. 

Gibi, sayılır: CaKeH Maral-l 6aybıp 

ecenmi. Sakcn benim kardeşim gibi . 
ECEIIUIOT ( esepşot) 3am. 6yx2. Çörkü, 

sayı boncuğu, abaküs. 
ECEIIIIII ( esepşi) 3am. Muhasebeci, hesap 

uzmanı , sayman. 
ECEIIWIJI,ll,IK, -ri (esepşildik, -gi) 3am. 

Menfaatçilik, kendi faydasını gözetme. 
ECEP* (eser), ECEPCOK, (esersoq) Cbl!-1. 

Bazı davranışları delice olan, kaçık. 
ECEPJIEH- (eserlen-) em. l. Çılgınlık 

yapmak, aklını kaçırmak. 2. Ahmaklık, 
delilik etmek. 

ECEPCOK, (esersoq) Cbl!-1. bkz. ECEP. 
ECKEK, -ri (eskek, -gi) (1) 3am. Kayık 

küreği. 

ECKEK (eskek) (Il) 3a l11. 1. Serin, hafif 
rüzgar. 2. ayb/C. Cbll-t. Hareketli, hızlı. 

ECKEKilll ( eskekşi) Jam . Kürekçi. 
ECKEP- (esker-) em. 1. Dikkate almak, 

önemsenıek, anmak: FaHuabiH iciH 

ECTEfl 

ecKepeMi3. Gani 'nin yaptıklarını 

unutmayacağız. 

ECKEKTE- (eskekte-) em. (rüzgar) Esmek. 
ECKEPT- (eskert-) em. İkaz etmek, ihtar 

etmek, hatırlatmak. 
ECKEPTKIIII ( eskertkiş) 3am. 1. Anıt, 

abide, heykel. 2. Tarihi eser. 3. Hatıra. 
ECKEPTIIE (eskertpe), ECKEPTY 

(eskertüv) 30111. İkaz, ihtar, tembih, 
uyarı. 

ECKEPTY (eskertüv) 3a111. bkz. ECKEPTIIE. 
ECKEPYCI3 ( eskerüvsiz) yem. 

Anımsanmayarak, unutulup. 
ECKI (eski) Cbl!-1. l. Eski püskü. 2. Çoktan 

beri var olan, üzerinden çok zaman 
geçmiş bulunan. ecKi KaJZa eski şehir; 

e eKi aHze ( aye1-12e) 6acy eski 
alışkanlığına yeniden başlamak. 

ECKI-K;YCK,bl (eski-qusqı) 3am. Eski 
püskü, pejmürde. 

ECKIJIE- (eski le-) em. (kayıkta) Kürekleri 
hızlı hızlı çekmek. 

ECKIJIIK*, -ri (eskil ik, -gi) 3al11. l. Töre, 
adet, gelenek. 2. Cb/!-1 . Eskiye ait. 

ECKIP- (eskir-) em. 1. Eskimek, 
yıpranmak. 2. Süresi geçmek, miadı 

dolmak. 3. Bozulmak, bayatlamak. 
ECKIPT- (eskirt-) em. Eski tmek. 
ECKICIH- (eskisi n-) em. Eski saymak, eski 

gibi görmek. 
ECKIIIIE (eskişe) yem. 1. Eskisi gibi, 

önceki gibi. 
ECIIE (espe) Cbl!-1. 1. Hoş esen, hafif 

(rüzgar) . 2. Kuru, avuçta tutulamayan, 
akıcı (kum). 3. Gcveze, zevzek. 

ECIIEJII (espeli) (1) CbLH. Burulmuş , 

bükülmüş. 

ECIIEJII (espeli) (Il) Cb/H . Hareketli, hızlı. 
ECCI3 (essiz) Cbl!-1. 1. Akılsız, ussuz, deli. 2. 

Dangalak, yarım akıllı, budala, aptal. 
ECCI3,ll,EH- (essizden-) em. Şuurunu 

kaybetınek, bayılmak. 

ECCI3,ll,EY (essizdev) Cb/H. Akılsızca, ah
makça, aptalca. 

ECCI3,ll,IK, -ri (essizdik, -gi) 3am. 

Akılsızlık, ussuzluk, aptallık. 
ECTEri (estegi) Cbl!-1. 1. Aklındaki, düşün

düğü. 2. aybıc. 3atn. Hatıra. 
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ECTEJIIK, -ri (estelik, -gi ) 3am. Hatıra, anı. 
ECTEH- (es ten-) em. Aklı emıek. 
ECTIUIP (estiyar) CbLH. 1. Yetişkin. büyük. 

2. Önder, lider. 
ECTIUIPJIAH- (estiyarlan-) em. Yetişmek, 

büyümek. 
ECTIUIPJIAY (estiyarlav) CbtH. Yetişkince, 

büyük çe. 
ECTIUIPJihlK, -Fbi (estiyarlıq, -ğı) 3am. 

Yetişkinlik , büyüklük. 
ECTIUIPChl- ( estiyarsı-) em. Büyük, ye

tişkin gibi hareket etmek. 
ECTI (esti) (1) Cb/H. 1. Akıllı, uslu. 2. Bil

ge,düşünür. 

ECTI- (esti-) (Il) em. ı. Duymak, işitmek. 
2. Dinlemek, anlamak. 3. Haberdar 
olmak, öğrenmek. 

ECTIJIEP-ECTIJIMEC (estiler-estilmes) 
yem. Zar zor duyulan, alçak ses. 

ECTIPTY (estirtüv) 3am. Ölüm haberini 
yakınlarına duyurma, söyleme. 

ECYAC (esuvas) Cb/H. Yarım akıllı , deli. 
ECYACTAH- (esuvastan-) em. Deli olmak, 

delirınek , yarını akıllı olmak. 
ECIK, -ri (esik, -gi) 3am. Kapı. eciziH 

aumay gelnıemek, haberleşmemek; 

eciziHiJe ;)I{;YPY birisinin kapısında 

çalışmak; ec121HeH K,apaMay ilgisi, 
irtibatı kcsilmek; eciK KepzeH daha önce 
evlenmiş , şimdi ise dul olan kadın . 

ECIKTIE-ECIK (esikpe-esik) yem. Kapı 

komşu, kapıları yan yana. 
ECIKIIII ( esikşi) 3am. Kapıcı. 
ECIM (esim) 3am. ap. Ad, isim. 
ECIM,I(EC (esimdes) Cb/H. Adaş, aynı adı 

taşıyanlardan her biri. 
ECIM,I(IK, -ri (esimdik, -gi) 3am. 2paMM. 

Zamir, adıl. 
ECIMCI3 (esimsiz) CbiH. İsimsiz . 
ECIMIIIE ( esinışe) 3am. zpaMM. Sı fat fıil, 

parti sip. 
ECIHE- (esine-) em. Esnemek. 
ECIP* (esir) (1) CbtH. Şımarık, haylaz. 
ECIP- (esir-) (Il) em. 1. Kendini 

beğenmek, büyüklenmek. 2. Sarhoş 

olmak, esrimek. 
ECIPKE- ( esirke-) em. Merhamet etmek, 

acımak, esirgemek. 

ET)J(EH)liJIIK 

ECIPKEfllii ( esirkegiş) Cb/H. Acı yan, 
merhamet eden. 

ECIPTKI (esirtki) 3am. Narkotik, uyuştu 

rucu madde. 
ECIPIK (esirik) (1) Cb/H. Deli, aptal. 
ECIPIK, -ri (esirik, -gi) (Il) 3am. eem. 

Kuduz hastalığı. 
ECIPIKTEH- (esirikten-) em. 1. Delirınek. 

2. Kudumıak. 3. Aptallaşmak 
ECIT- (esit-) em. Duymak, işitmek. 
ET (et) 3am. 1. İnsanlarda, hayvanlarda deri 

ile kemik arasındaki kas ve yağdan 

oluşan tabaka. 2. Ten. em aJiy 
sişmanlamak, semirmek; em KOUJieK en 
yakın, sırdaş; em 6ayblp akrabalık 

bakımından en yakın; em :JJcypeK a) 
manevi dünya. b) korkak; em :Jicypezi 
e3ifly yannıak , kaygılanmak; em :J1cype2i 
eJI:Jicipey yüreği cız etmek, aşırı dere
cede duygulanınak; emi mipi çalı şkan , 

titiz; emi yupeHy alışmak, uyum sağ

lamak. 
ETEETIHEH (etbetinen) , ETTIETIHEH 

(etpetinen) yem. Yüzükoyun. yüzüstü. 
ETER- (etey-) em. Senıirınek , şişmanla

mak, etlenmek. 
ETEK, -ri (etek, -gi) 3am. 1. Etek. 2. Dağ, 

tepe, yığın gibi yamaçlı şeylerin alt 
bölümü: Ei3oil-( ayblfl mayobtH emeziHiJe. 
Bizim köy dağ eteğinde. 

ETEKKiR (etekkir) 3am. Adet, aybaşı. 
emeKKip KeJiy aybaşı olmak, adet 
görmek. 

ETEKK,YMAP (etekqumar) CbtH. Çapkın, 

zam para. 
ETEKTE- (etekte-) em. ı . Eteğine doldur

mak. 2. Bir yerin eteğİnden yürümek . 
ETEKTEn (etektep) yem. Çokça, bolca. 
ETEHE* (etene) CbtH. Çok yakın, etle tırnak 

gibi olan. Ei3 emeHe aiJaM6bl3. Biz etle 
tırnak gibiyiz. 

ETEHEJIEH- (etenelen-) em. Yakın lı k 

duymak, ısınmak. 
EDKEH: (etjefi) Cb/H. Şişnıan, semiz. 
ET)I(EH,lliJIEY (etjefidilev) Cbll-1. Şişmanca, 

semizce. 
ET)I(EH,lliJIIK, -ri (etjefidilik. -gi) 3am. 

Şişmanlık, semizlik. 
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ETllETTE- ( etpette-) em. Yüzükoyun yat
mak, yüzüstü yatmak. 

ETTIETIHER (etpetinen) yem. bkz. ETEE
TIHEH. 

ETCIPE- (etsire-) em. Canı et istemek, et 
yiyesi gelmek. 

ETCI3 (etsiz) CbtH. Zayıf, sıska . 

ETCI3,IUK, -ri (etsizdik, -gi) 3am. Etsizlik, 
zayıflık, sıskalık. 

ETTAPTK,bllll (ettartqış) 3am. Kıyma ma
kinesi. 

ETTEH- (etten-) em. Şişnıanlamak , kilo 
almak, semirmek. 

ETTEC (ettes) Cb/H. Soydaş, akraba, aynı 

kandan olan. 
ETTI (etti) Cb/H. Etli, dolgun, semiz. 
ETTIK, -ri (ettik, -gi) 3am . Et saklanan yer. 
ETTIJJEY (ettilev) Cb/lt. Şişmanca, dol-

gunca. 
ETXAHA (ethana) 3am. 1(3. up. Et saklanan 

yer. 
ETillATIK,bl ( etşapqı) 3am. Satır. 

ETWEH; ( etşefi) Cb/H. DoJgun, toplu. emıueH 
aaaM dolgun, toplu kişi. 

ETilll (etşi) 3am. Kasap. 
ETIK*, -ri (etik, -gi) 3am. Çizme. 
ETIKilli ( ctikşi) 3anı. Kunduracı, çızmecı, 

ayakkabı taınircisi. 

ETIKWEH; ( etikşcfi) yem. Çizmeli hftlde, 
çizmeyle. 

ETIKllliJJIK, -ri ( etikşili k, -gi) 3am. 
Kunduracılık, çizmecilik. 

ETIC (etis) 3am. zpaMM. Çatı, fiil çatısı. 
ETICTIK, -ri (etistik, -gi) 3am. zpaMM. Fiil, 

eylem. 
EY (ey) aa. Hey, ey. 
E<l>PEHTOP (efreytor) 3am . ap. oCIC. 

Onbaşı. 

EX (eh) oa. Özlem, pişmanlık vb. duygu
ları bildirmek için kullanılan ünlem. 

EXE (ehe) aa. Sevinç, hayret vb. duyguları 
bildiren bir ünlem. 

Elli* (eş) ec. ı. Zerre kadar, hiç: EıumeH 

Keul JICal(Cbt. Geç olsun güç olmasın . 2. 
Hiçbir zaman. hiçbir. eıu 6o;JMaca hiç 
olmazsa, en azından. 

EIIITEH;E 

ElliElP (eş bir) ec. Hiçbir: EaybtpJICaH eıu6ip 
KeMıuiJJiKmi KeıuipMeuai. Bavırjan hiçbir 
hatayı affetmez. 

EWKI ( eşki) 3am. Keçi. eıuKi cal(aJJ keçi 
saka!. 

ElliKIM (eşkim) ec. Hiç kimse. 
EillK;\M,IJ,A ( eşqayda) ec. Hiçbir yere: MeH 

eıuKaüaa 6ap.MaUMbtH . Ben hiçbir yere 
gitmiyorum. 

ElllK,Afı:Cbl ( eşqaysı), ElliK;\fiCbiCbl 
(eşqaysısı) ec. Hiçbiri. 

EWK,Afı:CbiCbl ( eşqaysısı) ec. bkz. Elll
K,Afı:Cbl. 

ElliKAHllAM ( eşqanday) ec. Hiçbir, hiçbir 
suretle. 

ElllKAWAH ( eşqaşan) ec. Hiçbir zaman. 
ElllH8PCE ( eşnarse ), EillTEH:E (eş ten e) ec. 

Hiçbir şey. 
ElllTEH;E (eş ten e) ec. bkz. Ell1H8PCE. 



)K, )K (J, j) 

)J(.AEAFhl 

.IKAEAFbl Uabağı) 3am. 1. Yapağı, 2 . Tay. 

.IKAEAMbl Uabayı) Cb/H. 1. Yabani, ehlileş
tirilmeıniş. 2. Vahşi , barbar. 

.IKAEAMbiJIAH- Uabayılan-) em. 1. Vahşi
leşmek, yabanileşmek. 2. aybtc. Kaba
laşmak. 

.IKAEAHbiJihiK,, -Fbi Uabayılıq, -ğı) 3am. 

Yabanilik, vahşilik . 
.IKAEEAP Uabbar), .IKAIUIAP (jappar) 3am. 

ap. aiHU. Cabbar, Allah. 
.IKAE,II,biK, -Fbi Uabdıq, -ğı) 3am. 1. Do

nanım, donatı, malzeme, teçhizat. 2. Ev 
eşyası. 

.IKAE,UbiK,TAH,[(hiP- Uabdıqtandır-) em. 
Donattırmak , teçhiz ettinnek. 

.IKAE,UhiK,TA- Uabdıqta-) em. Donatmak, 
teçhiz etmek. 

.IKAE,UbiK,TAYIIlhl Uabdıqtavşı) 3am. Do
natımcı, teçhizatçı. 

.IKAEY Uabuv) 3am. At veya devenin üze
rine örtülen örtü. 

.IKAEYJIA- Uabuvla-) em. Örtmek, kapat
mak. 

.IKAEYJihl Uabuvlı) Cb/H. 1. Kapalı , örtülü. 
2. ayb/C. Gizli , saklı . 

.IKAEYChl3 Uabuvsız) CbtH. 1. Örtüsüz, ör
tüsü olmayan. 2. Kilitlenmemiş, açık. 

.IKAEhl Uabı) 3am. Cins olmayan at. 

.IKAEhiFhl Uabığı) yem. Dertli, kasavetli , 
kaygılı, üzgün . 

.IKAEbiK, Uabıq) (1) Cb/H. 1. Kapalı, örtülü. 
2. Gizli, saklı. 

.IKAEhiK,- Uabıq-) (JKaÔbiFa.llbi, JKaÔbiFbm), 

.IKAEhiPK,A- Uabırqa - ) (Il) em. Kay
gı lan mak, hayıflanmak, üzülmek, esef 
duymak, etmek. 

.IKAEhiJI- Uabıl-) em. Kapan mak, örtül
mek. ay3bl Jlca6blflY susmak; K,a6aFbl 

JJca6blflY somurtmak, kaşlarını çatmak. 
.IKAEbiJIA Uabıla) yem. Birlikte, beraber. 
.IKAEhiH Uabın) 3am. Çatı örtüsü, çatı kap

laması. 

./KAEhiHLlhl Uabındı) 3am. Üstü çalı çırpı 
\·e otlarla örtülmüş kulübe. 

)I(AF AJihiK, 

.IKAEbiH;K,bl Uabınqı) cb/H. Kaygılı , kederli , 
tasalı , üzüntülü. 

.IKAEbiPK,A- Uabırqa-) em. bkz . .IKAEbiK,- . 

.IKAEbiPK,AFbllll Uabırqağış) CbtH . Sık sık 

üzülen, kederlenen. 
.IKAEbiPKAH;K,bl Uabırqafiqı) CbtH. Endişeli, 

keyifsiz, üzgün . 
.IKAEbiPK,AYJIAY Uabırqavlav) CbtH. Üz

günce, biraz kederli . 
.IKAEbiPK,AYJibiK,, -Fbi Uabırqavlıq, -ğı) 

3am. Kederlilik, keyifsizlik. 
.IKAEbiPJIA- Uabırla-) em. (Kalabalık) Bir 

şeye doğru her yandan hareket etmek, 
hücum etmek . 

.IKAEbiC- Uabıs-) em. 1. Yapışmak. 2. 

aybtc. Israrla istemek. 0fl 6i3ze K,oHaK 

6ofl aen JJca6btCmbl. O, ısrarla misafir ol
mamızı istedi . 

.IKAEbiCKAK. Uabısqaq) Cb/H. 1. Yapışkan . 

2. ayb/C. Y av ş ak. 
.IKAEbiCK,AK.TbiK, -Fbi Uabısqaqtıq, -ğı) 

3am . 1. Yapışkanlık, yapışkan olma du
rumu. 2. aybı c. Y avşaklık. 

.IKAEbiCK,bllll Uabısqış) Cb/H. l. Çabuk ya
pışan. 2. aybtc. Tez bulaşan. 

.IKAEbiCTbiP- Uabıstır-) em. Yapıştınnak. 

.IKAEhiCTbiPhiJI- Uabıstırıl-) em. Yapıştı

rılmak . 
./KAFA Uağa) 3am. 1. Yaka. 2. Kıyı, kenar, 

sahil. 3. ayb/C. Hami, koruyucu kimse. 
.IKAFA.IKAM Uağajay) 3am. Plaj . 
.IKAFAJIA- Uağala-) em. (göl, nehir, deniz) 

Kenarından, kıyısından yürümek . 
.IKAFAJIAM Uağalay) yem . Sırayla, birbiri

nin ardından. 
.IKAFAJIAC- Uağalas-) em. Karışmak, kavga 

etmek, dövüşmek, çekişmek. 
.IKAFAJIAY Uağalav) 3am. Kıyı , sahil, kenar. 
.IKAFAJibl Uağalı) CbtH. Yakalı (elbise). JK:a

raflbt efi güçlü , büyük millet. 
.IKAFAJibiK,, -Fbi Uağalıq, -ğı) (1) 3am. Kıyı , 

sahil, kenar. 
.IKAFAJibiK, -Fbi Uağalıq, -ğı) (Il) 3am. 

Y akalık, yaka yapmak için kullanılan. 

yyü
Vurgu

yyü
Vurgu

yyü
Vurgu
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)KAFACbi3 

.IKAFAChl3 (jağasız) Cb/H . Yakasız, yakası 

olmayan . 
.IKAF~H Uağday) , .IKAF~HT Uağdayat) 

3am. Durum. hal , ahval, keyfiyeL 
KOJıaÜJlbl Jlcaraaii Uygun şartlar. 

.IKAF~HJIA- Uağdayla-) em. Ortanı oluş
tumıak, imkan sağlamak . 

.IKAF,UAHChl3 Uağdaysız) Cb/H. Rahat, uy
gun olmayan, elverişsiz. 

)J(AF.Il,AHChi3,UAY Uağdaysızdav) Cb/li. Bi
raz uygunsuz, elverişsizce . 

.IKAF.Il,AHlllblJI Uağdayşıl) Cb/H. Yağcı, ya
laka . 

.IKAF,UA51T Uağdayat) 3anı. bkz. )J(AF~H. 

.IKAFPAIIM5I Uağrapiya) 3am. zp. Coğ

rafya. 
.IKAFPAIIM5llllhl Uağrapiyaşı) 3am. zp. 

Coğrafyacı. 

)J(AFYJihl Uağulı) Cbll-1. Yannıakta olan, ya
nan. Jlcaryflbt ıuaM Yanan ışık. 

)J(AFhiM,Uhl Uağınıdı) Cb/li. 1. Hoş , se
vimli, hoşnut. 2. Olumlu, müspet. 

)J(AFbiM.Il,hiJibiK,, -Fbi Uağınıdılıq , -ğı) 

3am. Hoşluk, sevinılilik. 

.IKAFhiMIIA3 Uağınıpaz) Cb/N. Yağcı, dal
kavuk, şaklaban. 

)J(AFbiMIIA3.II,AH- Uağınıpazdan-) em. 
Dalkavukluk etmek, yağ çekmek. 

.IKAFhiMIIA3.Il,hiK,, -Fbi Uağınıpazdıq, -ğı) 

3am. Yağcılık, dalkavukluk, şaklaban

lık. 

.IKAFhiMChi- U ağı msı-) em. Yaltaklan
nıak. çanak yalanıak. 

.IKAFhiMChl3 Uağınısız) Cb/H. 1. Hoş olma
yan, sevimsiz. 2. Olumsuz, menfi. 

.IKAFh1MChi3~Y Uağımsızdav) Cb/tt. Se
vinısizce, hoş olmayan. 

)J(AFbiH- U ağın-) em. Yarannıak. 

)J(AFblH.Il,hl Uağındı) 3am. 1. Bir şeyin kü
çük parçası, zerresi. 2. Leke. 

)J(AFbiHhiii-)J(AJIIIAı1- Uağınıp-jalpay-) 

em. Yalvarıp yakarmak. 
)J(A.I1, Uad) 3am. ap. Yad, hafıza, akıl. Jlca

dbllw afly hatırlamak; .JICaObtHalt lUbtry 

unutmak. 
)J(A.Il,A- U ada-) em. 1. Zayıflamak, cılızlaş

mak. 2. aybtc. Kederlenmek, üzülmek. 
)J(A.Il,AFAH Uadağay) (1) 3am. Astarsız 

.IKA3AJIAH)l bl P 

dikilmiş olan dış giyim . 
.IKA,IIAFAM Uadağay) (Il) CbtH. 1. Boş, ku

nı, faydasız. 2. Açık alan, düzlük. 3. 
Basit, sıradan, gösterişsiz. 

)J(A.Il,AFAMJIA- Uadağayla-) em. DUzle
mek . düz hale getirmek. 

)J(A.Il,AIJ-)f(Y.Il,E- Uadap-jüde-) em. Za
yıflamak, yıpranmak, yorgun, bitkin 
düşmek. 

)J(A.Il,AY Uadav) CbtH. 1. Zayıf~ cılız, sıska. 2. 

Yorgun, bi tkin. 
.IKA,IlAYJIAY Uadavlav) Cbtll. Zayıfça, biraz 

zayıf. 

)J(A.Il,hl* U adı) 3am. up. 1. Cad ı, büyücü. 2. 

Büyü sonucunda ortaya çıkan ha sta lık . 
)J(A.Il,hlf8H Uadıgöy) cbtll. up. K3. Sihirbaz, 

büyücü . 
.IKA,Ilhıreı1JIE- Uadıgöyle-) em. Riy:ıkar

lık , üçk5.ğıtçılık etmek. 
)l(AJlhlf8 MJIIK U adıgöy 1 ik) 3a m. Kurnaz

lık, riyakarlık, üçkağıtçılık. 

)J(A.Il,biJIA- U ad ıla-) em. Büyülemek. si-hir 
yapmak . 

.IKA,IlhiJihiK,, -Fbi Uadılıq, -ğı) Janı. 

Büyücülük, sihirbazlık. 
.IKA,IlhiPA- Uadıra-) em. 1. Şenlenmek, ne

şelenmek, keyiflcnmek. 2. (hava) Aç
mak, açılmak. Ka6arbt JlcaÔbtpay keyfi 
yerine gelmek . 

)I(A3 Uaz) (1) 3am. Yaz. Jlca3 6oilbt yaz 
boyu, bütün yaz ; Jlca3ra caflbt.M yaza 
doğru; JICa3 OUOapflbl güleç yüzlü . 

)I(A3- U az-) (Il) em. 1. Yazmak. 2. aybLC. 

Alnında yazılmış olmak . 
)J(A3- U az-) (III) em. 1. Yaymak, sermek. 

2. Düzeltnıek , doğrultnıak . 
)I(A3- U az-) (IV) em. İ yileştirmek, sağlığı

na kavuşturmak: Aypydbt oopiMelt JICa3-

Ubl. Hastayı ilaçla iyileştirdi. 
.IKAJ- U az-) (V) em. Kısmet olmak, n as ip 

olmak. 
)I(A3A Uaza) Jaln. ap. Ceza. Jlcmacbm map

my cezasınJ çekmek. 
)I(A3AfEP Uazager) 3am. İthanı eden. ceza

landıran kişi. 

)J(A3AJIA- Uazala-) em. Cczalandınnak, ce
za kesnıek. 

)J(A3AJIAH.II,hiP- Uazalandır- ) em. Ceza-
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)I(A3AJibl 

landırmak. 

)f(A3AJihl (jazalı) CbLH. 1. Suçlu , kabahatli. 
2. Cezalı . 

)f(A3AH, (jazan) Jam. Açık yer, açık alan, 
düzlük. 

)I(A3AChl3 (jazasız) C bL H. 1. Suçsuz, kaba
hatsiz. 2. Cezasız. 

)I(A3ATAllhiM (jazatayım) yem. Ummadık, 
beklenmedik. 

.IKA3EA (jazba) 3Gm. Yazı. JICG36a aae6uem 
yazılı edebiyat. 

.IKA3EAIIIA (jazbaşa) yem . Yazılı. 

.IKA3FAH (jazğan) Cbll-f. Zavallı, biçare. 
)I(A3Fhl (jazğı) CbtH. Yaz dönemiyle ilgili, 

yaza ait. 
.IKA3FhiP- (jazğır-) em. Suçlamak, ithanı 

etmek, azarlamak. 
.IKA3FbiPYlllhl (jazğıruvşı) Jam. Suçlayıcı, 

itham edici. 
)I(A3Fhl1YPhl (jazğıturı) Jam. İlkbaharda, 

ilkbahar döneminde. 
)J(A3Fhllll (jazğış) CbLH. Hızlı, çabuk yazan 

kimse. 
)KA3FhllliTA- (jazğışta-) em. Tekrar tekrar 

yazmak, devamlı yazmak. 
.IKA3FhllllTbiK,, -Fbi (jazğıştıg, -ğı) 3am. 

Hızlı yazma. 
.IKA3,I(A (jazda) yem. Yazın, yaz mevsi

minde. 
)I(A3,I(AM (jazday) yenı. Yaz boyunca, bü

tün. 
.IKA3LI,hliYHI (jazdıgüni) yem. Yazın , yaz 

mevsiminde. 
.IKA3LI,biK, (jazdıq) CbLH. Yaz boyunca kulla

nılan, yazlık (giyecek vb.). JICa3abtK, 
KOC/JifOM yazlık ceket. 

)I(A311PA (jaziyra) Jam. ap. Uçsuz bucak
sız, engin, bozkır. 

.IKA3Mbllll* (jazmış) 3Gm. aiHU. Yazgı , alın 

yazısı, kader. 
)J(A3Y (jazuv) Jam. Yazı. 
.IKA3Y-Chl3Y (jazuv-sızuv) Jam. Yazı, yazı 

sistemi. 
)J(A3Y-Cbi3YChl3 (jazuv-sızuvsız) CbtH. 

Yazısız, yazı kültürü olmayan, ümmi. 
.IKA3Yillhl (jazuvşı) Jam. Yazar, müellif. 
)KA3bl-KY31 (jazı-küzi) yem. Bütün yaz ve 

güz boyu. 

.IKA3biK,*, -Fbi (jazıq , -ğı) (1) Jam. Ova, 
yazı. 

.IKA3hiK, -Fbi (jazıg, -ğı) (Il) Jam . Suç, 
kabahat, günah: He JICG3bLFbtM 6ap? Ne 
suçum var? 

)KA3hiK,Cbl3 (jazıgsız) Cb/H. Suçsuz, gü
nahsız, kabahatsiz. 

)J(A3biK,Chi3LI,hiK, -Fbi (jazıgsızdıg, -ğı) 

Jam. Suçsuzluk, kabahatsizlik . 
)I(A3biK,TA- (jazıqta-) em. Suçlamak, it

ham etmek . 
)I(A3biK,TAY (jazıgtav) CbLH. Düzce, enge

besiz. 
)J(A3biK,Thl (jazıgtı) CbLH . Suçlu, kabahatli. 
)KA3biK,TbiK, -Fbi (jazıgtıq, -ğı) 3am . 

Düzlük, ovalık. 
)I(A3bi-K,hiChl (jazı-gısı) yem. Yaz kış, yıl 

boyu . 
.IKA3biJI- (jazıl-) em. 1. İyileşmek, sağ

lığına kavuşmak. 2. Abone olmak. 3. 
Kaydolmak. 

)KA3biJIMAJihl (jazılmalı) CbLH. Açılıp ka
panabilen, portatif. 

.IKA3hiM (jazım) 3am. 1. Talihsizlik, şans
sızlık. 2. aybtc. Ecel, ölüm . 

))(A3hiMLI,A- (jazımda-) em. Zarar ver
mek, sakatlamak . 

)KA3hiH,K,bl (jazınqı) CbtH . Düzce, biraz 
düz. 

)KAH (jay) (1) Jam. Yıldırım. :>1caii cory yıl
dırım çarpmak. 

)I(All (jay) (Il) Jam. Hal, durum, vaziyet: 
EyA Jlcauabt ecKepceH .JKeH. Bu durumu 
dikkate almak gerekir. 

)KAH (jay) (III) Jam. Mekan, yer, ev: Me
Knt-;)l{'aii adres. 

)KAH (jay) (IV) Jam. Yay. 83iHi!f OFbLMeH 
JICauabt mapmmbt. Kendi yayıyla okumı 
attı, fırlattı. 

))(AM (jay) (V) CbtH. Sıradan, önemsiz, ba
sit: :>1cau ceii!leM basit cümle. 

)KAH (jay) (VI) Cb/H. Elverişli , uygun, mü
sait. 

)KAH- (jay-) (VII) em. 1. Yaymak, asmak, 
sermek. 2. Gütmek, otlatmak. 

)J(All (jay) (VIII) Cb/H. Serbest, rahat. 
:IKAH (jay) (IX) yem. Yavaş, ağır, aheste. 
:IKAH (jay) (X) yem . Bedava, parasız, kar-
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şılıksız. 

)J(AM (jay) (Xl) yem. Her zamankinden 
geç: EyciH 6i3 :Jicau rnypabıK,. Bugün 
biz geç kalktık. 

)J(AM (jay) (XII) yem. Öylesine, sebepsiz. 
Jlcau KeJiaiM öylesine geldim. 

)I(AtİEAPAKAT (jaybaraqat) yenı. Kaygı
sızca, tasasızca. 

)I(AMEAPAKATTAH- (jaybaraqattan-) em. 
Huzurlu olmak, rahatlamak. 

)I(AMEAPAKATTbiK,, -Fbi (jaybaraqattıq, -
ğı) 3am. Tasasızlık, kaygısızlık. 

)J(Af{EACAP (jaybasar) Cb/H. Mıyınmtı, eline 
ağır, ağır canlı. 

)J(Af{EACAPJlbiK,, -Fbi (jaybasarlıq , -ğı) 
3am. Mıymıntılık, ağır hareketlilik, ağır 
canlı olma . 

.IKAMFA- (jayğa-) em. 1. İşi yoluna koy
mak . 2. aybtc. Kırıp geçirmek, öldür
mek, mahvetmek . 

.IKAMFAC- (jayğas-) )I(Afı:JIAC- (jaylas-) 
em. Yerleşmek, kurulmak: K,oHaK,map 
Jlcauraca 6acmaabt. Konuklar yerlerini 
almaya başladı. 

)I(AMFACTbiP- (jayğastır-) em. Yerleştir
mek . 

.IKAMFAYIIIbl (jayğavşı) 3am. Yerleştirici , 
düzenleyici . 

)I(AM)lAK, (jaydaq) (1) CbtH. I. Düz, açık: 
:;~eauaax JICOJI düz yol. 2. Derin olma
yan, sığ. Jlcauaax xyabıl( derin olma
yan kuyu. 

)I(Atİ)lAK, (jaydaq) (Il) CbtH. Eyersiz, eyer 
takımı olmayan. 

.IKAM)lAK, (jaydaq) (III) CbtH. Yüzeysel, 
sathi, derin olmayan. :;~eauaaK, 6iJiiM 
yüzeysel bilgi . 

)I(AM)lAK,TA- (jaydaqta-) (1) em. Düzle
mek, düz hale getirmek. 

)J(AM)lAK,TA- (jaydaqta-) (Il) em. (at) E
ğersiz binmek . 

.IKAM)lAK,bl (jaydaqı) CbtH. Basit, yüzeysel, 
sathi. JJcauaaK,bı ou basit düşünce . 

.IKAM)lAH-)J(AM (jaydan-jay) yem. Öylesi
ne, boşu boşuna , durup dururken. 

)J(AM)lAPMAH (jaydarman) Cb/H. Güler yüz
lü, şen şakrak. 

.IKAM)lAPbl (jaydarı) Cb/H. 1. Güler yüzlü, 

JKAMJihi 

samimi, içten. 2. aybtc. (hava) Aç ık, gü
neşli, güzel. 

.IKAM)lAPbiJIAH- (jaydarılan-) em. Güler 
yüz göstermek. 

.IKAM)lAPbiJlbiK,, -Fbi (jaydarılıq , - ğı) 3am. 
Güler yüzlülük, samimllik. 

)J(AM)lAYbiT (jaydavıt) Cb/H. Derin olma
yan, sığ. 

)I(All-)J(AMbiHA (jay-jayına) yem. Kendi 
bildiğine , kendi yoluna. 

)I(AM-)I(AITCAP (jay-japsar) 3a111. Hal. va
ziyet, durum. 

)J(AM-KYll (jay-küy) 30111. Hal, durum, va
ziyet. 

)I(AMK,A- (jayqa-) em. I. Çarpmak, vur
mak. 2. Sallamak. 

)I(AMK,AJI- (jayqal-) em. Sallanmak, dal
galanmak . 

.IKAllK,AI:I;: .IKaHK,aH; K,aFY Salma salma yü
rümek, salınmak. 

)J(AMK,AH.JlA- (jayqafida-) em. Sal ma salı
na yürümek, salınmak. 

)J(AMK,bl- (jayqı-) em. Basmak, çiğne
mek, ezmek. 

)J(AMK,biH (jayqın) Cb/H. Geniş , engin (boz
kır , göl vb.). 

.IKAMJIA- (i ayla-) (1) em. 1. Yerle ş mek, 
mekan tutmak. 2. Otlatmak, yaymak. 3. 
aybtc. Sarmak, kaplamak. 

)I(AMJIA- (i ayla-) (Il) em. l. Düzenlemek. 
onarmak. 2. aybıc. Yıkmak, yok etmek. 

.IKAllJIAIT (jaylap) yem. Yavaşça . aheste a
heste. 

)J(AMJIAC- (jaylas-) em. bkz . ./KAÜFAC-. 

.IKAllJIAY (jaylav) (1) 3am. Yayl a. yaylak, 
otlak. 

)J(AMJIAY (jaylav) (Il) Cb/1-t. Ya\·aş . alıestc, 
ağır . 

.IKAllJIAYJIAC (jaylavlas) Cb/H. Yayiası bir, 
aynı yayladan . 

.IKAMJIAYJibl (jaylavlı) Cb/H. Hazır, düzen
li, yerli yerinde . 

.IKAllJIAYhiT (jaylavıt) CbtH. DLi z. düzce . 

.IKAMJIAYbUll (jaylavış) Jam. Bakımsız bi
nek atı. 

)J(AMJlbl* (jaylı) (1) CbtH. Uygun. rahat, el
verişli. 

)J(AMJibl (jaylı) (Il), .IKAfibiH)lA (jayında), 
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)J(AMMA-)l(AM 

WbLJI. Hakkında, hususunda, doğrultu

sunda: )f{yMbiC Jlcaiiflbl Glf2iMeJlecmiK. İş 
hakkında konuşnık. 

:tKAMMA-)I(AM Uayma-jay) yem. 1. Boşu 
boşuna. 2. Sessiz, sakin. 

:tKAMMA-K,OH;biP Uayma-qofiır) Cb/H. Ku
lağa hoş gelen, bir ayarda, ahenkli. 

:tKAHMA-lllY AK, Uayma-şuvaq) CbLH. I. A
çık, güneşli (hava). 2. ayb/C. Neşeli, gü
leryüzlü, şen. 

:tKAMMA-lllYAK,TAH- Uayma-şuvaqtan-) 

em. 1. (hava) Açık güneşli olmak. 2. 
ayb/C. Neşelenmek, keyiflenmek. 

:tKAMHA- U ayna-) em. Parlamak, pırıl pınl 
olmak, çeşitli renklere bürülnek, canlan
mak. 

)I(AHHAK, Uaynaq) CbLH. Rengarenk, renkli. 
)I(AHHAMA3 Uaynamaz) 3am. up. Seccade. 
)I(AHfiA- Uaypa-) em. imha etmek, kır-

mak, yok etmek. 
)I(AMflAK, Uaypaq) Cb/H. Yayvan, dümdüz, 

düz. 
)I(AMIJAH.UAY Uaypafidav) CbLH. Yayvan, 

basık ve geniş, düzce. 
)KAMPA- U ay ra-) em. Düzensiz, darmada

ğınık olmak: Yu iıui JICuHaJIMamH, 

JJcaiipan Jlcamblp. Evin içi toplanmamış, 
darmadağınık . 

.IKAMPAH; Uayrafi) CbLH. Şen şakrak, neşeli , 

keyifli. 
.IKAMPAH..IIA- Uayrafida-) em. Neşelen

mek, sevinmek, mutlu olmak. 
)KAMP AT- Uayrat-) em. Yerle bir etmek, 

devirmek. 
:tKAMPATK,bTlll Uayratqış) Cb/H. Yıkıcı, im

ha edici, kıncı. 
)I(AMPAYJibT Uayravlı) Cb/H. Darmadağınık, 

harap, yıkık. 
.IKAMCAH; Uaysafi) CbiH. Güler yüzlü, alçak 

gönüllü. 
.IKAfiChl3 Uaysız) Cb/H. Elverişsiz, rahat 

olmayan, uygunsuz. 
:tKAMChi3,II,AH- (jaysızdan-) em. Rahatsız 

olmak, huzursuz olmak. 
)I(AWCbi3,UAY Uaysızdav) CbLH. Biraz uy

gunsuz, rahat olmayan. 
.IKAMCbl3)l,blK, -Fbi Uaysızdıq, -ğı) 3am. 

Rahat, uygun olmama. 

.IKAMT Uayt) 3am. Hal, durum, vaziyet. 
)I(AlllllA Uayşa) (1) yem. Öylesine, sebep

siz. 
)I(AlllllA Uayşa) (Il) yem. Yıldırım gibi. 
)I(AMlllbJJihiK, -Fbi Uayşılıq, -ğı) 3am. 

Sükunet, huzur. 
)I(AWlllblJibiK,TA Uayşılıqta) yem. Özel bir 

durum yokken, her şey yerinde iken . 
.IKAlllllbiJibiK,TAFbi,Il.AM Uayşılıqtağıday) 

yem. Her zamanki gibi. 
:tKAllbiK,- Uayıq-) (.IKaHbiFaıı,bi, .IKaiiı..IFbın) 

em. 1. Rahatlamak, ferahlamak, mem
nun olmak. 2. Çok, bereketli olmak . 

.IKAWbiJI- Uayıl-) em. 1. Serilmek, ya yıl
mak. 2. Yayılmak, otlanmak. 3. Tanın
mak, bilinmek. 

.IKAMhiJIFhl Uayılğı) 3am. Döşek. minder. 
)I(AMhiJIMA Uayılnıa) 3am. Bahar ayla

rında kar ve nehir sularının toplandığı 
yer. 

)I(AllhiJihiM Uayılım), )I(AllhiJihTC 

Uayılıs) 3am. Mera, otlak, salmalık yay
la. 

)I(AllbiJihlM)l,hl Uayılıındı) Cb/H. Otlu, ya
yılımı çok. 

)I(AllbiJihJM,ll,hiK,, -Fbi Uayılımdıq, -ğı) 

3am. Hayvan otlatılan yer. 
)I(AMbiJihiC Uayılıs) 3am. bkz. .IKAMbl

JibiM. 
)I(AllbiMEH Uayımen) yem. Yavaş, ya-

vaşça, kendi halinde . 
)I(AMbiH Uayın) 3am. 300JI. Yayın balığı. 
)I(AllblH,UA Uayında) Wblfl. bkz . .IKAÜJibi. 

)I(AllbiH)l,AM Uayınday) CbLH. Büyük, ko-
caman. Ka6bLflaHHbLlf ay3bL Jlcaiibmoaii 

kaplanın ağzı kocaman. 
.IKA.HbiHlllA Uayınşa) yem. Yavaşça, kendi 

halinde: Eaflaflap JlcaiibLHıua oi:lflan 

J1cyp. Çocuklar kendi halinde oynu
yorlar. 

:tKAMhiPAK, Uayıraq) yem. Yavaşça, yavaş 

yavaş. 

)!(AK, -Fbi Uaq, -ğı) (1) 3am. Yanak, çene 
kemiği. JICGFbl K,apblCY söyleyecek SÖZ 

bulamamak, susmak; JlcaFbl cofly za
yıflamak, süzülmek; JlcaFbL mb1H6ay çe
nesini kapatmamak, susmamak; JlcaK 
aıunay ağzını açmamak, konuşınamak; 
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)/(a fl.bi/IAUIC JICQK,, C ypiJ-t6ec ll'l }'fl K 60./l

MQC (.MaK,afl) . Yanılmaz dil, sürünmcz a
yak olmaz (atasözü) . 

)KAl(,, -Fbi (jaq, - ğı) (II) 3a1n. KeHe . Eskielen 
harpte ve avda kullanılan silah, yay. 

)l(AJ(,, -Fbi (jaq , -ğı ) (lll) 1am. ı. Taraf, 
yön. apFbL JICOK. öbür taraf; JlcaK ÔOJ7y. 

kollamak, destek olmak, desteklemek. 2. 
2jJQM.M. Şahıs. JICQK, JICGJ1FaybL şahıs eki 

)J(AK, -Fbi (jaq , -ğı) (IV) 3am. Kenar, çer
çeve, köşe: YuoiH. mepe3e JlcaK,mapbl 

K,OLlbtflbl!ınıbt . Evin pencere çerçeveleri 
takılnıış. 

)KAl(,- (jaq-) (LKaFa.Ubi, LKaFbın) (V) enz. 
Yakmak, tutuşturmak. om J1cary ateş 

yakmak; neıu Jlcary soba yakmak; 
3JleJwıp ıuaMblll JJcary elektrik lanıbasını 
yakmak. 

)KAl(,- (jaq-) (LKaFa.Ubl, LKaFbın) (VI) em . I. 
Sürmek, sıvamak. KpeM Jlcary krenı sür
mek. 2. aybtc. Karalamak, iftira atmak. 
ma3a .Maxa66amKa Kip Jtcary gerçek 
aşka leke sürmek. 

)KAl(,- (jaq-) (IKaFa.Ubl, IKaFbın) (VII) em. 

1. Beğenmek, hoşlanmak: Ce3i KY
;ıarbuıw :>JcaKmbl. Konuşmasını be
ğendiın. 2. Yaramak, yararlı olmak, iyi 
gelmek: Eyfl dapi AwraH JJCaK.nıbl. Bu i
Hiç bana iyi geldi. 

)KAJ(,AYPA- (jaqavra-) em. İma, ihsas et
mek. 

)J(AK,-MAK, (jaq-jaq) yem. Taraf taraf, grup 
grup . 

.IKAK)lAP (jaqpar) Jam. Katmer katmer, kat 
kat. 

.IKAK,IlAPJibi (jaqparlı) Cb/H. Katmerli, ta
baka\ı. 

)J(AK,CAP- (jaqsar-) em. Di.izelmek, iyi
\eşınek . 

)J(AK,Cbl (jaqsı) Cbll-1. 1. İyi, güzel. JJCaK.Cbl 

rnifleK iyi dilek. 2. Akıllı, terbiyeli. 3. 
İleri gelen. 4. Evet, tamam, peki an
\ amlarında kullanlır. :JICGKCbl 6ojıy iyi 
olmak; JK'aK,Cbl Kepy beğenmek, sev
mek ; JICOKCbl K.apaJıtay sıcak bakma
mak, sevnıemck, beğennıemek . 

.IKAK,Cbl3 (jaqsız) Cb/11. Çerçevesiz, 
kenarsız. 

)J(AK,bl HI( hi K, 

)KAK,CbJJIA- (jaqsıla-) em. l. Övmek, 
methetmek. 2. Güzelleştirmek , dü zelt
ınek. 

)J(AK,CbiJibl-)f(AMAH)lbl (j aqsılı-jamandı) 
CbtH. İyi li kötülü, her türlü. 

)KAK,CbiJibiK, -Fbi (jaqsılıq, -ğı) 3am. İ y i
lik. 

)J(AK,CbiPAK. (jaqsıraq) Cblli. Daha iyi. 
)J(AK,TA- (jaqta-) em. Desteklemek, taraf 

tutmak. 
)KAK,TAFbllli (jaqtağış) ebu/. Destekleyici, 

taraf tutan. 
)J(AK,TAC (jaqtas) (1) Cb/11. Taraftar, hem

fikir. 
)KAK,TAC- (jaqtas-) (Il) em. Taraftar ol

mak. 
MAK,TACTbiK, -Fbi (jaqtastıq, -ğı) Jarn . 

Taraftarlık, hemfıkirlik. 

)I(Al(,TAY (jaqtav) 1am. Çerçeve, kenar. 
)J(AK,TAYillbl (jaqtavşı) 3am. Destekleyici, 

taraftar, yandaş. 
)KAK,TbiP- (jaqtır-) em. Beğenmek, hoş

lan mak. 
)KAK,TbiPMA- (jaqtırına-) em. Beğen

ınemek, hoşlanmamak. 

)J(AK,TbiPMAFAH)lbiK,, -Fbi (jaqtırmağan-

dıq , -ğı) 1arn. Beğenmeınczlik. 
)KAJ(,TbiPT- (jaqtırt-) em. Beğendirmek. 
MAK,YT (jaqut) Jam. ap. Yakut, değerli taş. 
.IKAK,YITAM (jaquttay) Cb/H. Yakut gibi, 

parlak. 
)J(AK,lliA Uaqşa) 3arn. Parantez. 
)I(AK,lUAJIA- (jaqşala-) em. Parantez içine 

almak. 
)J(AK,WAJibl (jaqşalı) Cb/H. Parantezli. pa

rantez içine alınmış. 
)KAK,hiH Uaqın) cw1. 1. Yakın . 2. Akraba, 

hısım. 

)KAK,biH)J,A (jaqında) (1) yem . Yakın bir 
yerde, yakında. 

)I(AK,biH)lA- (jaqında-) (II) em . Yaklaş

mak: 0Jl JJCaK,biNÔa Ke. ıin Kemmi. O, 
yakında gelip gitti. 

)l(AK,biH)lAC- Uaqındas - ) em. Yakınlaş

mak, yaklaşmak, yakın olmak. 
)J(AK,biH)J,AT- (jaqınd at- J em. Yaklaştır

mak, yakınlaştırma k . 

)J(AK,biH)lbiK,, -Fbi (jaqındıq, -ğı) 3a1n. 1. 
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)I(AK,biH-)J(OPA 

Yakınlık. 2. Akrabalık, hısımlık. 
)I(AK,biH-)l(OPA (jaqın-jora), )I(AJ(,biH-

)KYbiK, -Fbi (jaqın-juvıq, -ğı) 3am. 

Akraba, eş dost, tanıdık. 
)I(AJ(,biJ-1-)KYbiK, -Fbi (jaqın-juvıq, -ğı) 

3am. bkz. )I(AK,biH-)KOPA. 

)l(AK,blH-.IKYPAFAT (jaqın-jurağat) 3am. 

Yakın akraba. 
)I(AJ(,biHCbi- (jaqınsı-) em. Kendine ya

kın tutmak, yakın saymak. 
)l(AK,hiHillA (jaqınşa) yem. Akraba gibi. 
)I(AJ(,blHlllblJI (jaqınşıl) CbtH. Akraba can

lısı, kardeş düşkünü. 

)KAJI (jal) (1) 3am. Yele: Ammbtlf KepKi

:JICGJI. Atın güzelliği yelesindedir. 
)KAJI (jal) (Il) 3am. Yüksekçe tepe, tepecik. 
)KAJl (jal) (III) 3am. 1. Para karşılığı 

günlük yapılan çeşitli iş. 2. Kira. :Jiccwra 

6epy kiraya vermek. 
)KAJl-)J(AJI (ial-jal) Cb/IL. Yı ğın yığın, en

gebeli, tümsek tümsek. 
)KAJIA* (iala) (1) 3am. iftira, bühtan. :JICafla 

Jlca6y iftira atmak. 
)J(AJlA (iala) (Il) em. 1. Yalamak. 2. aybıc. 

Sıyırmak. :Jica;ıan omy dcğip geçmek. 3. 
aybtc. (ayaz) Yüzü yakmak. 

)KAJIA-II8JIE (iala-p~i1e) 3am. iftira, kara
lama . 

.IKAJIAFhJWTA- (jalağışta-) em. Devamlı, 

tekrar tekrar yalamak. 
)J(AJIAK,*, -Fbi (ialaq, -ğı) (I) 3am. l. D udak 

çatlaması. 2. Yağır, yara izi. 
)J(AJlAK,*, -Fbi (jalaq, -ğı) (ll) 3am. Çorak 

toprak. 
)KAJIAK,-.IKAJIAK, (i::ılaq-jalaq) Cbl!-1. Çatla

ınış, dilim dilim , yarık yarık. 

)KAJlAK,OP (jalaqor) Cb/11. up. iftiracı, müf
teri, kara çalan. 

)KAJIAK,OPJiblK, -Fbi (ialaqorlıq, -ğı) 3atn. 

iftiracı lık . 
.IKAJlAK,TA- (jalaqta- ) e nı. 1. Uyanık ol

mak, tetikte olmak. 2. Gözü cloymaınak, 
oburlaşmak. 3. (alev, ayaz vb.) Yüze 
çarpmak. 

)KAJIAK,TAH- (ialaqtan-) em. Yüzü, cluda
ğı çatlanıak, kurumak. 

/KAJIAK,bl (jalaqı) 3anı. Maaş, aylık. 

JK..\ JIAK,biJihl (ialaqılı) Cb/11. Maaşlı, aylıklı. 

)J(AJJEAK, 

)J(AJlAJlbl (jalalı) Cb/lt.. ittiraya uğramış . 
)I(AJIAMblP (jalaınır) 3am. l. Nehir kıyı

sındaki aşınmış yer, yar. 2. aybLC. Soğuk 

rüzgar, ayaz. 
)KAJIAMbiPJIA- (jalamırla-) em. Rahatsız 

etmek, huzunınu kaçırnıak. 
)l(AJIAMblPJibiK, -Fbi (jalamırlıq, -ğı) 3am. 

Rüşvetçilik, açgözlülük. doyuınsuzluk . 

)J(AJIAH; (ialan) CbtH . 1. Yalın, sade. 2. Çıp

lak. :JICQJIQH QJIK yalın ayak; JIWJIQJ-( 6ac 

başı açık; :JicaflaN 6ym çıplak bacak. 
)J(AJIAI{AW (ialanaş) Cb/1-t. Çıplak, anadan 

üryan. 
)l(AJJA}{Alli-)KAJIIJbl (jalanaş-jalpı) yem. 

Rastgele, gelişigüzel giyinmiş halde. 
)J(AJIAJV\IllTA- (jalanaşta-) em. Soyun

mak , üstünü çıkartmak. 
)KAJI~IJJTAY (jalanaştav) Cbll-t. Yarı çıp

lak. 
)[(AJIAH;AlllTbiK, -Fhı (jalanaştıq, -ğı) 3anı. 

Çıplaklık, çıplak olma durumu. 
)J(AJIAH)lA- (i alanda-) em. Aç göz \U ol

mak. 
)KAJIAHJ<,AJI (jalanqaya) Jam. Fakir, yok

sul. 
)KAJIAI{K,lUl (jalanqiya) 3am. Ot bitmeyen 

dağlık yer. 
)KAJIAll-)I(AJIMA- (ialap-jalnıa- ), )l(AJIAll

)J(YK,TA- (jalap-juqta-) em. Yalayıp 

yutmak, silip süpürmek. 
)l(AJIAll-)J(YK,TA- (jalap-juqta-) em. bkz. 

)KAJIAll-)[(AJI MA- . 

)KA)lAT- (i al at-) em. (altın veya gümüşle) 
Kaplama k. 

)I(AJIAY (ialav) 3am. Bayrak, tuğ, sancak. 
)J(AJIAYJIA- (jalavla-) em. Dalgalanınak . 

)J(AJIAYJlbi (jalavlı) Cb/1-1. Bayraklı. 

)J(AJIAYIIIA (jalavşa) (1) 3am . Küçük bay-
rak. 

)J(AJIAYIIIA (jalavşa) (Il) yenı. Küçük bay
rak gibi . 

)l(AJIEA (ialba) CbUt. Yırtık pırtık , eski püs
kU. 

)J(AJIEAFAH (jalbağay) 3am. Yazın giyilen 
hafif şapka. 

)J(AJIEA-IKYJIEA (jalba-julba) Cb/l-l. Yı rtık 

pırtık , eski püskü, pejmürde. 
)J(AJIEAK, (ialbaq) 3am. Yağcı, clalkavuk, 
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)I(AJIEAK,TA 

yalaka. JJCOJZ6oK K,ory yalakalık etmek. 
)f(AJJEAK,TA- (jalbaqta-) em. Yağ çekmek, 

dalkavukluk etmek, yaranınaya çalış

mak. 
)I(AJIEAH; (jalban) Jam. bkz. )f(AJJEAH;

)KYJ16AH;. 
)):(AJIEAH;-)KYJIEAH: (jalbafi-julbafi) yem. 

Beceriksizce. 
)I(AJ[EAP- (jalbar-) em. bkz. )I(AJIEA

PhiH-. 
)I(AJ[6APhiH- (jalbarın-), )I(AJIEAP-. 

(jalbar-) em. Ya! varmak, yakarmak. 
)I(AJI6APhiHFhllll (jalbarınğış) CbtJ-1. Yal

varıp yakaran. 
)I(AJI6APhiH)l,hl (jalbarındı) Cbll-t. Birisinin 

eline bakan, muhtaç. 
)I(A)]EAPhiHhllllChl3 (jalbannışsız) CbtH. 

Yalvarıp , yakarmayan. 
)I(A)]6APhiHhiiiiThiJihlK,, -Fbi (jalbarınış

tılıq, -ğı) Jam. Muhtaç olma. 
)KAJJEH- (jalbiy-) em. 3Kcnp. Rahat bir 

biçimde, sere serpe otunnak; yayılmak. 
)KAJJEhl3 (jalbız) Jom. 6om. Nane. 
)KAJJEhl3TIKEH (jalbıztiken) 30m. 6om. 

Ebegümeci. 
)KAJJEhiJIA- (jalbıla-) em. Gizlenmek, sak

lanmak. 
)f(AJJEhiP (jalbır) CbtH. I . Darmadağınık 

(saç). 2. Eski püskü, yırtık pırtık. 
)KAJJEhiPA- (jalbıra-) em. 1. Dağınıklaş

mak. 2. Sarkmak, sarkık olmak. 
)KAJJEhiPIIIAK, -Fbi (jalbırşaq, -ğı) 3om. I. 

o~tom. Geviş getiren hayvanların dört 
gözlü olan midelerinin üçüncü gözü, 
kırkbayır. 2. Sarkık olan. 

)KA)lfEP (jalger) Jom. Kiracı, müstecir. 
)KAJJfEPJliK, -ri (jalgerlik, -gi) 3om. Kira 

bedeli. 
)KAJIFA- (jalğa-) em. 1. Bağlamak, 

eklemek, ulamak, birleştirmek. 2. oybtC. 

Sürdürmek, devam ettirmek: ol{ciMeHi 

JlcaJZraabıK,. Konuşmayı sürdürdük. 
)KAJJFAMAJihl (jalğamalı) CbtH. Eklenmiş 

olan, ekli, ilfıveli. 
)KAJJFAH (jalğan) (1) 3om. Dünya, hayat, 

yaşam. 

)KAJJfAH (jalğan) (Il) CbtH. Gerçek ol
mayan, yalan, uydurma. 

)I(AJIFbi3ChiPA 

)I(AJIFAH- (jalğan-) (III) em. Birleşmek, 

)KAJJfAH- (jalğan-) (III) em. Birleşmek, 

eklenmek. 
)KAJJFAH)l,hiK, -Fbi (jalğandıq , - ğı) Jom. 

Sahtelik, yapaylık. 
)KAJJFAH)l,hiJlhiK,, -Fbi (jalğandılıq , -ğı) 

3om. Düzmecilik, sahtckarlık . 

)[(AJifAH)l,A (jalğanda) yem . Hayatta, 
ömürde. 

)KAJJFAHChl3 (jalğansız) CbtH. Yalans ız, 

gerçek. 
)KAJJFAHIIIhl (jalğanşı) Cblfl. I. Yalanc ı. 2. 

Vefasız, yalan (dünya). 
)KAJJFAHIIlhlJlhlK,, -Fbi (jalğanşılıq. -ğı) 

3om. Yalancılık. 
)KAJJFAC- (jalğas-) em. Devam ermek. 
)((AJIFACThiP- (jalğastır-) em. De\·am er

tirmek, birleştirmek. 
)[(AJifACThiK,, -Fbi (jalğastıq. - ğı) Jom. 

Bağ, ilişki, devamlılık. 

)KAJJFAChl (jalğası) 30m. Oe\·amı. 

)KAJJFAY (jalğav) 30m. ıpoAut. Çe ·im eki . 
)[(AJifAY-)KAJJFAY (jalğav-jalğa\ · ı CbtJ-1 . Ke-

sik kesik, eklemeli. 
)KAJJFAYJlhl (jalğavlı) C bt H. Ek al mı- . ek li , 

eklemeli. 
)[(AJifAYJlhiK, -Fbi (jalğa\'lıq. - ğı) 30tn. 

ıpoMM. Bağlaç. 

)KAJJFAYIIlhl (jalğavşı) 3om . Ba;layı ı. de
vam ettirici. 

)I(AJifhl3 (jalğız) CbtJ-1. l. Yalnız. yegane. 2. 
Tek başına: Yiiae JJCa. ırbtJ ;.:a.ıobt. Evde 
yalnız kaldı. JIC0!1Fbt3 6ocm bt be , · r. 

)J(AJifhl3)1,A- (jalğızda- ) em. 1. Birer bi
rer, tek tek gelmek. 2 . Ya! ız bırakmak, 

dışlamak . 

)KAJJFhl3)1,AH-)[(AJIFhl3 (jal;ı zdan-j alğız) 
yem. Yapayalnız. 

)((AJIFhl3)1,hiK,, -Fbi (jal;ız ı . - ğı) Jom. 

Yalnızlık. 

)KAJJfhl3-)J(AJIK,hl (jalğız -jal ı) CbtH. Be
kar, yalnız , kimsesi olmayan. 

)l(AJIFhl3-)I(A.Phi i\I (jalğız -jarım) coH. Tek 
tük, tek başına. 

)l(AJifhi3Chi- (jalğızsı - ) em. Yalnızlık 

hissetmek. 
)KAJJFhl3ChiPA- (jalğ ı zs ıra- ) em. Yal

nızlık çekmek.kendini yalnız hissetmek. 
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)J(AJIFhi3IJIIK 

)KAJJFbi3IJIIK, -ri Ualğızilik, -gi) 1am. 

Yalnızlık, kimsesizlik. 
)KAJJ)lA- U al da-) em. Kirada oturmak, ki

ralamak. 
)KAJJ)IAMA Ualdama) 1am. Kiralık. 

)KAJJ)lAMAJihl Ualdamalı) CbLH. Kiralı, pa
ralı, ücreti i. 

)KAJJ)IAH- Ualdan-) em. Para karşılığı bi
rine hizmet etmek, çalışmak. 

)l(AJI)lAHYillhl Ualdanuvşı) 1am. Yevmi
yeci, gündelikçi. 

)KAJJ)lATI Ualdap) CbLH. ap. 1. Dolandıncı , 

madrabaz. 2. aybLC. Kötü niyetli , zalim. 
alçak. 

)l(AJI)lATITbiK, -Fbi Ualdaptıq, -ğı) 1am. 

Dolandırıcılık , madrabazlık. 

)J(AJl)lAYillhl Ualdavşı) 1am. Kiracı , kira
layan kimse. 

)I(AJIKA.Y Ualqav) CbLH. Tembel, uyuşuk, 

erincek, üşengeç. 
)J(AJlKA.YJIAH- Ualqavlan-) em. Tembellik 

etmek. erinmek. 
)I(AJIKA.YJihiK, -Fbi Ualqavlıq, -ğı) 1am. 

Tembellik, uyuşukluk , üşengeçlik. 

)I(AJIK,AYCbi- Ualqavsı-) em. Çalışası 

gelmemek, üşenmek. 
)I(AJIK,NIK, Ualqayaq) 1am. İrin , salya. 
)J(AJlK,NIK,TA- Ualqayaqta-) em. (vücut) 

İltihaplanmak , irin toplamak. 
)I(AJIK,NIK,TAH- Ualqayaqtan-) em. İ ri n 

toplamak, iltihaplanmak. 
)J(AJl-K,YİİPbiK, -Fbi Ual-quyrıq, -ğı) 1am. 

1. Atın kuyruk ve ye lesi . 2. ayb/C. 

Dayanak, destek. 
)I(AJIK,bl Ualqı) Cb/H. Yalın, yalnız, tek, bir 

tane. 
)I(AJIK,biJIA- Ualqıla-) em. Ayrı ayrı, parça 

parça bölmek, yapmak. 
)I(AJIK,blJI)lA- Ualqılda-) em. Kabarmak , 

şişmek. 

)I(AJIK,biJihlK, -Fbi Ualqılıq , -ğı) 1am. 

Yalnızlık , kimsesizlik. )/(aflKbtflbLK 

xyaaura raHa :;1capacxaH. Yalnızlık Al
lah' a mahsustur. 

)I(AJIK,biH Ualqın) 1am. ı. Eritilmi ş metal. 
2. Alev. 

)I(AJIK,biH)lA- Ualqında-) em. Alevlenmek, 
yan mak. 

.IKAJITibiJI,II,AK, 

)J(AJlMA- U alma-) em. ı. Silip süpürmek, 
yiyip bitirmek, yalayıp yutmak. 2. ayb/C. 

Yok etmek, imha etmek. 
)J(AJlMA-)I(AH Ualma-jan) yenı. Peşi sıra, 

hemen, çarçabuk, tez. 
)I(AJIMAH,llA- Ualmanda-) em. Oburluk 

etmek. 2. ayb/C. Kanaat etmemek, gözü 
doynıamak. 

)I(AJ]MAJ{-)J(AJlMAJ{ Ualnıan-jalman) e11. 

Aralıksız, nefes almadan: Cublp wonmi 

JJCaflMaH-JKaflMa if waimaüabl. İn ek otla
rı durmadan çiğniyor. 

)I(AJ]MAYbi3 Ualmavız) 3am . MurjJ. l . Ma
sallaı·da, halk hikayelerinde karşılaşılan 
cadı. 2. ayb/C. Obur. 3. ayb/C. Sevim
siz, terbiyesiz, alçak. 

)I(AJlllAFblHAH Ualpağman) yem. Yan yan, 
yanından. 

)I(AJillAFbiPAK, Ualpağıraq) CbtH. Genişçe, 

yayvanca. 
)I(AJlllAfı- Ualpay-) em. Yayvanlaşmak, 

yayvan duruma gelmek. 
)I(AJlllAK, Ualpaq) ebu/. 1. Uçsuz bucaksız, 

engin. 2. V ass ı, ya yvan, yalpık. 
)I(AJ]llAK,TAY Ualpaqtav) Cbll-t. Biraz 

yayvan, yassıca. 
)I(AJillAK,TbiK, -Fbi Ualpaqtıq, -ğı) 1am. 

Enlilik, yayvanlık, yalpıklık. 
)KAJlllAK,IliA Ualpaqşa) yem. Yayvanca, bi

raz genişçe. 
)I(AJlllAH; Ualpafi) CbtH. iltifat etmeyi, saygı 

göstermeyi seven. 
)I(AJITIAH;)lA- U al panda-) em. 1. Güleryüz 

göstermek, iltifat etmek. 2. Yaranmaya 
çalışmak, yalakalık etmek. 

)I(AJillAChiHAH: )KaJinacbıuau rycy Ani
den yere düşmek, yere seri lmek. 

)I(AJillbl Ualpı) Cbll-1. Genel , umumi, ortak. 
JICaflnbL caü11ay genel seçim. 

)KAJlllbiJIA- Ualpıla-) em. Umumileştir

mek, genelleştirmek. 
)KAJlllbiJIAMA Ualpılama) CbLH. Genel , u

mumi. 
)I(AJ]llbiJI)lA- Ualpılda-) em. 1. Alevlen

mek. 2. Sallanmak, dalgalanmak. 3. 
aybıc. Fazla ilgi göstermek. 

)I(AJlllbiJI)lAK, Ualpıldaq) CbLH. Çabuk tu
tuşan çalı çırpı, odun. 
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)I(AJJChl3 

)I(AJICbl3 (jalsız) Cbllt. ı. Yelesiz, yelesi 
olmayan. 2. aybtc. Yoksul, fakir. 

)I(AJITAK, (jaltaq) Cb/H. Korkak, çekingen, 
ürkek. 

)I(AJITAK,-)I(AJITAK, (jaltaq-jaltaq) yem. 
Korka korka, ürkek ürkek. 

)J(A.JITAK,Cbl3 (jaltaqsız) yem. Korkmadan, 
çekinmeden. 

)I(AJITAK,TA- (jaltaqta-) em. 1. Korka korka 
etrafına bakınmak . 2. aybtc. Endişelen

mek, meraklanmak. 
)J(A.JITAK,TbiK, -Fbi (jaltaqtıq, -ğı) Jam . 

Ürkeklik, çekingcnlik, korkaklık. 
)I(AJITAH; (jaltan) (1) Jam. Ot bitmeyen kuru 

yer, çorak yer. 
)I(AJITAI{ (jaltafi) (Il) Cblfl. Korkak, ürkek. 
)I(AJITAI\llbiK,, - Fbi (jaltafidıq , -ğı) Jam . Ür

keklik, çekingenlik, korkaklık. 
)J(A.JITAH:Cbl3 (jaltafisız) CbtH. Korkusuz, 

cesaretli, cesur. 
)J(A.JITAP- (jaltar-) em. Sözünde durma

mak, sözünden dönmek 
)J(A.JITAPFbllll (jaltarğış) CbtH. ı. Hilekar, 

düzenbaz. 2. ayb/C. İnandırıcı olmayan, 
güven vermeyen. 

)J(A.JITAPbiC (jaltarıs) Jam. Kumazlık, hi
lekarlık. 

)J(A.JITbiJI (jaltıl) Jam. Parıltı, pırıltı. 

)J(A.JITbiJl,UA- (jaltılda-) em. Parlamak, pı
rıldamak, ışıldamak. 

)J(A.JITbiJl,UAK, (jaltıldaq) CbtH. Parlak, ışıltı
lı, pırıltılı. 

)J(A.JITbiP (jaltır) Cb/H. Parlak, ışıldayan. 
)J(AJ]TbiPA- (jaltıra-) em. Parlamak, ışıl

damak. 
)I(AJITbiPAK, (jaltıraq) CbtH. ı. Parlak. 2. 

ayb/C. Anlamsız, manasız. 

)J(AJ]TbiPAYblK, (jaltıravıq) CbtH. 1. Parla
yan, ışı! ışı!. 2. ayb/C. İyi giyinmiş, şa
tafatlı, şık. 

)J(A.JibiK,- (jaJıq-) (.1K3JlbiF31I.bl, .IK3Jlb1Fb1H) 

em. Usannıak, bıkınak. 
)J(A.JIIIlbl (jalşı) Jam. Hizmetçi, uşak. 
)J(A.JibiK,TbiP- (jalıqtır- ) em. Bıktırmak, 

usandırmak, bczdirmek. 
)J(A.JiblH (jalın) (1) Jam. 1. Alev. 2. ayb/C. 

Güç, kuvvet. 
)J(AJ]biH- (jalın-) (Il) em. Yalvarınak, 

)((AM AY- :/h.-\._\ l-\. Y 

yakarmak. )f(aybt.Ma JICO. lbiHoau.ılbiH. 

Düşmanıma yalvarmam. 
)[(AJibiH,UA- (jalında-) em. Aleden me ·. a

lev almak, tutuşmak. 
)J(A.JibiH,UAT- (jalındat-) em. :\ le\ lendir

mek, tutuşturmak. 
)J(A]lbJHbilll (jalınış) :Jam. Yah arıı:.ı . :a

karma. 
)J(AMA- (jama- ), )J(AMAD-)J(ACI(-\- ı ja 

map-jasqa-) em. 1. Yamamak. : · ma
lamak. 2. ayb/C. Tamir etmek. onamı k. 

)l(AMAFAtibiH (jamağayın) Jam. l' z · ak 
raba. 

)l(AMAFAT (jamağat), )I(AMHFAT (j mı\· 

ğat) Jam. ap. Cemaat 
)I(AMA.JI (jamal) Jam. ap. no3m. Yü z güzel 

liği, cemal. 
)I(AMAH (jaman) Cblfl. 1. Kötü. fen a. 2. Se

vimsiz, hoş olmayan. 3. Çok. - zla. 
aşırı: 8KeciH KepzeHae JICa.MaH ,,_yaH(Jbt. 

Babasını görünce çok sevindi. 
)J(AMAHAT (jamanat) Jam. Kara haber. kö

tü haber. 
)J(AMAHATTbl : JKaMaHaTTbl 6o.ıy .-\dı kö

tüye çıkmak. 
)J(AMAH,UA- (jamanda-) em. Körüle mek. 

yermek. 
)J(AMAH,UAT (jamandat) Janı . eem . Bulaş ıcı 

bir at hastalığı. 
)I(AMAH,Ubi-)J(AK,CbiJlbl (jaman dı -_ aqs ılı) 

Cb/H. İyi kötü: Pecny611uKada Jfca. lıaHabt
JJcaKcblflbt OH waKm bt cj.Jym6o.ı 

KOMaHaacbl 6ap. Ülkede iy i kötü on 
kadar futbol takımı var. 

)J(AMAH,UbiK, -Fbi (jamandı q . - ğı) Jam. 1. 
Kötülük, fenalık. 2. Kötü haber. 

)l(AMAH-)J(8YTIK (jaman-ja\ rikJ Cb/H. 1. 
Eski püskü, yıpranıııış. 2. Zayıf. cıl ı z . 

)J(AMAHCbiH- (jamansın- ) em. B eğenıne

mek, küçümsemek. 
)J(AMAHlllbiJlblK,, -Fbi (ja ın an-ılıq . - ğ ı ) 

3am. Kötülük, düşmanlı k. 

)J(AMAD-)I(ACK,A- (jaımıp-jasqa - ) em . bkz. 
)J(AMA-. 

)J(AMAY (jamav) Jam. Yama. Jlw.ıtay cwıy 

yamalam ak. 
)J(AMAY-)l(AMAY (jamav-j ama v) Cb/H. Ya

malanmış , yamalı. 

yyü
Vurgu

yyü
Vurgu

yyü
Vurgu

yyü
Vurgu

yyü
Vurgu

yyü
Vurgu

yyü
Vurgu
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.IKAMAYJIA 

.IKAMAYJIA- (jamavla-) em. Yamalamak, 
yama vurmak. 

.IKAMAYJlbl Uamavlı) CbtH. Yamalı, yama
lanmış. 

.IKAMAYJibiK,, -Fbi (jamavlıq , -ğı) 3am. 
Yamalık, yama için kullanılan, yamalık 
parça. 

)l(AMAYIIIbl (jamavşı) Jam. Yamacı, ya-
malayan. 

.IKAMEAC (jambas) 3am. Kalça kemiği . 

.IKAMEACTA- (jaınbasta-) em. Yan yatnıak. 

.IKAMEbl (jambı) Jam. JCeHe. Gümüş par-
çası. 

)f(AMEbiJI Uambıl) 3am. Sur, kale. 
.IKAMEbiJI,I(A- Uambılda-) em. Süslemek, 

bezemek. 
)f(AMEbiJIIIIA Uambılşa) Jam. Erken ol

gunlaşan bir çeşit kavun. 
)I(AMMFAT (jamiyğat) 3am. ap. bkz . .IKA

MAFAT. 
)I(AMI1Fbl (jamiyğı) ec. ap. Bütün, tüm. 
)I(AMIIAJU(A- Uampafida-) em. 1. Hızlı 

hızlı çiğnemek. 2. aybtc. Yaranmak. 
)I(AMIT03 (jampoz) Jam. 1. İyi cins deve. 

2. aybtc. Soylu, asil yiğit. 
.IKAMCA- (jamsa-) em. 1. Bozguna ugra

mak, hezimete uğramak. Jlcay JICaMcan 
KaJJobt düşman bozguna uğradı. 2. aybtC. 
(ekin) Yatmak, yere serilmek. 

.IKAMCAK,TAH- (jamsaqtan-) em. Yaran
maya çalışmak, yaltaklanmak. 

)I(AMCAT- (jamsat- ) em. Bozguna, hezi
mete uğratmak . 

.IKAMbiJI- (jamıl-) em. 1. Örtünmek. 2. 
Sırtına geçirmek. 3. aybtc. Bürünmek , 
kaplamak: /(ap .JICaMblJIFQH oaJJa. Karla 
kaplı bozkır. 

.IKAMbiJIFbl (jaınılğı), )I(AMbiJIFbllli (ja
ınılğış) Jam. 1. Örtü . 2. Kabuk. 3. aybtc. 
Koruyucu, himaye edici. 

)I(AMhiJIFhiChl3 (jamılğısız) CbLH. Örtü
süz . 

.IKAMbiJIFhllli Uamılğış) 3am. bkz. )I(A
MhiJIFhl. 

.IKAMhlPA- (jaınıra-) em. 1. Meleşmek. 2. 
aybtc. Her kafadan ses çıkmak . 

.IKAMhlPAMA (jamırama) CbtH. Dağınık , 

karmakarışı k. 

.IKAHAChiM 

)KAH (jan) (I) Jam. ap. l. Can, ruh. 2. İnsa
nın iç dünyası. 3. aybtc. Bir tür saygı, 
sevgi belirten söz. JKaH aJJrbtUL can alıcı, 
Azrail; JICa!-1 6epy can vermek, vefat et
mek; JlcaH JKOJJoac can yoldaşı, can dos
tu; .JICaHbt!-1 nuoa emy canını feda etmek, 
fedakarlık yapmak; :;1caH mancbıpy 

canını teslim etmek, ölmek; .JICaH mepze 
mycy kan ter içinde kalmak; JICaH myp
wizy korkmak, dehşete kapı lmak. 

./KAH (jan) (Il) Jam. İnsan, kişi, fert. 

.IKAH (jan) (III) yem. Yan, yan taraf. yiioi!-( 
.JicaNbLNoa evin yanında. 

)KAH- (jan-) (IV) em. 1. Yan mak, tu tuş
mak. 2. aybtC. Parlamak, ışıldanıak . 
:JICYJJObl3bl JICaHy yıldızı parlamak. 3. 
aybtc. Kaygılanmak , endişelennıek. 

.IKAHA3A (janaza) 3am. ap. oil-tu. Cenaze. 

.IKAHA3AJlA- (janazala-) em. Cenazesini 
kaldırmak. 

.IKAHA3Aillhl Uanazaşı) 3am. Cenaze na
mazı kıldıran kimse, imam. 

.IKAHA3ACbl3 (janazasız) CbtH. Cenaze töre
ni yapılmamış olan. 

.IKAHAMA (janama) yem . Ek, ilave, artım . 
)I(AHAMAJIA- (janamala-) em. 1. Yan yana 

yürümek. 2. Yaklaşık olarak, takriben 
söylemek. 

.IKAHATI, -6bı Uanap, -bı) Jam. Civar, çevre , 
e tr af. 

.IKAHAP Uanar) 3am. 1. Göz, göz nuru, göz 
bebeği. 2. aybıc . Gün ışığı, şule . 

.IKAHAP,I(Aİİ Uanarday) Cbt!-1 . Göz ımru gibi, 
göz bebeği gibi. 

.IKAHAPJIAH- Uanarlan-) em. 1. (göz) lşıl

damak, parlamak. 2. Canlanmak, aydın
lanmak . 

.IKAHAPMAfı (janarmay) 3am. mex. Akar
yakıt. 

.IKAHAPCbl3 Uanarsız) Cbt!-1 . Nursuz, ışıksız. 
)J(AHAPTAY Uanaı1av) Jam. Yanardağ, vol

kan. 
)I(AHAC- Uan as-) e nı. 1. Yan aşmak, yaklaş

mak. 2. Birisiyle yakın ilişki kurmak . 
.IKAHACAJIA Uanasala) Jam. Yan yana git

mek , beraber gitmek . 
)I(AHAChiM Uanasım) 3am. Eğilim , meyil , 

yatkın lık. 
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.IKAHACbiM Chl3 

)I(AHACbiMCbl3 (janasıınsız) Cb/H. Yersiz, 
uygunsuz. 

)KAHAT (janat) Jam . Postu değerli, 

yumuşak tüylü, kahverengi ve sarı renk
li olan av hayyvanı, rakun. 

)J(AHATTA- (jan atta-) em. Yaka ve yen 
olarak rakun derisini kullanmak. 

)J(AHAilihiP (janaşır) Jam. 1. Kişinin ken
disine en yakın olan kinısesi. 2. Koru
yucu, destekleyicj. 

)I(AHAilihiPJihlK, -Fbi (janaşırlıq, -ğı) Jam. 

Himayccilik, korumacılık 
)I(AHFbiW (janğış) Jam. Çabuk yanan, ko

lay tutuşan. 
)I(AHIIAH (janday) CbtH. İnsan gibi. 
:JKAHLI,Aİ1IIIAn, -6bl (jandayşap, -bı) Jam. 

Kötü işlerde birine yardım eden kimse, 
yardakçı. 

)I(AHIIAH- (i andan-) em. 1. Dirilmek, can
lanmak. 2. aybtc. Gelişmek, hızlanmak. 

3. Renklenmek, güzelleşmek: )/(ep JJCY3i 

.)ICalfOaHbtn Ke!le JICambtp. Yer yüzü bin
bir renge büründü. 

)I(AH)l,AHLI,biP- (i andand ır-) em. Canlan
dırmak, hayat vermek, ihya etmek. 

)l(AHLI,AHllbiPYIIIhl (jandandıruvşı) Jam. 

Can I and ın c ı. 
)I(AHLI,APM (jandarm) Jam. cjJp. KeHe. 

Çarlık dönemindeki polis görevlilerine 
verilen ad, jandarma. 

)I(AHllAPMEPMH (jandarmeriya) Jam. cjJp. 

Jandarma kuvvetleri, jandarmalar. 
)J(AH)l,hl (jandı) CbtH. Canlı, diri. 
)I(AHLI,hi-)I(AJ(,Tbl (jandı-jaqtı) Cbtl-t. Çoluk

lu çocuklu, kalabalık. 

)I(AH)l,hi-)I(AHChl3 (jandı-jansız) CbtH. 

Canlı cansız, her şey. 
)I(AHllhiJihiK, -Fbi (jandılıq, -ğı) Jam. Can

lılık. 

)I(AHLI,biP- (jandır-) em. Yakmak, yandır
mak. 

)I(AHLI,hiPFhiW (jandırğış) Jam. Ateşi yak
ınaya yarayan, çabuk ateşlenmesine yar
dımcı olan nesne, çıra. 

)I(AH-)I(AK, -Fbi (jan-jaq, -ğı) Jam. Çevre, 
etraf, dolay, civar. 

)J(AH-)I(AK,TAFbl (jan-jaqtağı) CbtH. Çevre
deki, etraftaki, civaradaki. 

.IKAHCbi3,UAH 

)I(AH-)I(AJ(,TAH (jan-jaqtan) yem. Her ta
raftan, her yerden. 

)I(AH-)I(AJ(,Tbl (jan-jaqtı) CbtH. l. Çok yön
lü, etraflıca, etraflı, kapsamlı. 2. Evren
sel. 

)l(AH)J(AJI (janjal) Jam. Kavga, çatışma, çe
kişme, mücadele. 

)l(AH)J(AJI)l,AC- (janjaldas-) em. Münaka
şa etmek, kavga çıkarmak, tartışmak , 

çekişmek 

)KAH)J(AJI)l,bl (janjaldı) Cb/1-1. Kavgalı , ihti
laflı, nizalı. 

)I(AJDKAJIK,Oti: (janjalqoy) Cbtlf. Kavgacı, 

yaygaracı. 

)I(AH)J(AJICbl3 (janjalsız) Cbtlf. Kavgasız, 

ihtilafsız, nizasız. 

)I(AH-)KAHYAP (jan-januvar) Jam. ap. up . 

İnsanlardan başka bütün canlılar. 
.IKAHKElliTl (jankeşti) CbtH. Fedakfır, çok 

çalışkan, özverili. 
)I(AHKEillTIJIIK, -ri (jankeştilik , -gi) Jam. 

Özveri, fedakarlık, çalışkanlık 
.IKAHKYWEP (janküyer) Jam. 1. Can dostu. 

2. cnopm. Taraftar. 
)I(AHK,MHPJihiK, -Fbi (janqiyarlıq , -ğı) 3anı . 

Cesurluk, fedallik , serdengeçtilik. 
:JKAHHAM (jannam) Jam. ap. Cehennem, 

tam u. 
)I(AHHATTblK,, -Fbi (jannattıq , -ğı) 3am. 1. 

Cennetlik. 2. aybtc. Cennet gibi yer. 
.IKAHP (janr) 3am. cjJp. aoe6. Janr. tarz. 

çığır, cins. 
)J{AHCAP (jansar) CbtH. Yetersiz, yarım ya

malak, eksik. 
.IKAHCAPJIAY (jansarlav) CbtH. Hfılsiz, güç

süz, cansız. 

)l(AHCEI>IJI (jansebil) CbtH. Dayanıklı, ta
hammüllü, sabırlı. 

)l(AHCEI>IJILI,E- (jansebilde-) em. Dayan
mak, tahammül etmek, sabretınek. 

.IKAHCEI>IJI)l,IK, -ri (jansebildik, -gi) Jam. 

Dayanıklı olma, sabır, tahammül etme. 
)I(AHCbl3 (jansız) (1) CbtH. 1. Cansız, diri 

olmayan. 2. aybtC. Fersiz. (göz). 3. Issız. 
)I(AHCbi3 (jansız) (Il) 3am. Ajan. ispiyon

cu. 
)I(AHCbi3Ll,AH (jansızdan) em. Cans ı zlaş

mak, canlılığını kaybetmek, uyuşmak 
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.IKAHCbl3Jl,blK,, -Fbi (jansızdıq, -ğı) 3am. 

Cansızlık, hareketsizlik. 
.IKAHCbiH - (jansın-) em. Başkasına benzc

nıeye çalışmak , başkasını taklit etmek, 
öykünmek. 

.IKAHCblPA- (jansıra-) em. Hülsizleşmek , 

güçsüzlcşınek. 

.IKAHTAH- (jan tay-) em. Yan yatmak. 

.IKAHTA.JlAC- (jantalas-) em. 1. Mücadele 
etmek. 2. aybtC. Didinnıek. 3. Can 
çekişmek . 4. Telaş , acele etmek. 

.IKAHTAK,, -f'bl (jantaq , -ğı) 3am . 6onı. Deve 
dikeni. 

.IKAH-T8HIMEH (jan-Uinimen) yem. Canla 
başla, var gücüyle. 

)KAifYAP (januvar) 3am. up. 1. Hayvan. 2. 
Evcil hayvanlardan övgü ile bahsedilir
ken kullanılır. 

..IKAI-IY.Tlbl (januvlı) Cbllt . Yanık. 

..IKAHYbiW (januvış) 3am. Bilcği taşı. 

/KAH lll bl- (janşı-) em. 1. Ezmek, mıncık
lamak. 2. Kuru bir şeye sıvı bir madde 
katarak karıştırmak. 3. aybtc. Güç gös
tererek tesir altına almak, ezmek. 

.IKAHbi- (janı-) (I) e111. 1. Bileylemek, kes
kinleştirnıck . 2. aybtc. Bir kimseyi başka 
birine karşı kışkırtnıak, tahrik etmek. 3. 
Cesaretlcndirınek, kolbmak , kayırmak. 

.IKAJ-Jbl (janı) (Il) yem. Bir şeyin yanı. 

.IKAHblK,- (janıq-) (LKaHbiFa)lbl, LKaHbiFbın) 

em. (ortalık) Hareketlcnnıek, karışmak , 

paniklcnıck, paniğe kapılmak: Bpm 

lll bt KKCZI-IÔau Ne ce JICONbtFaÔbt 6yJ1 

JIC}tp111? Bu insanlar neden yangın çık
mış gibi paniğe kapılıyorlar? 

IKAHblM (janım) 3am. :Jf(Cnp . Canını. 

IKAHblHJlA (janında) yem. !.Yanında . 2. 
Beraberinde, bünyesinde, içinde. 

IKAHblWTA- (janışta- ) em. 1. Ezmek, bas
tırmak. 2. Tcpelemek, bozguna uğrat

mak. 
I:KAHbiWTAJI- (janıştal-) em. Ezilmek, 

bastı rı lmak. 
.IKAI{A (jana) (l) Cb/IL. 1. Yeni, çağdaş. ey 

.J/caHa yepyeni. 2. Yakında, bir süre 
önce. Jlcal-{a ra11a demin, biraz önce, az 
önce. 

)J(~ (jana) (Il) yem . Şimdi, biraz önce. 

~CAK, 

IKAH~AFbl (jan ağı) c bm. Deminki, az ön
ceki . 
~AH (janadan) yem. Yeniden, tekrar. 
IKAH.AJIA- (janala-) em. 1. Yenilemek. 2. 

Onarmak, tamir, restore etmek . 
~AH- (janalan-) ern. Yenilenmek. 
){(AH,A.JlbiK, -Fbi (janalıq, -ğı) 3am. Yenilik, 

haber. 2. Keşif, buluş. Jlcal-{aJ1bLK aUiy 

buluş yapınale 

IKAJ{AP- (jan ar-) em. 1. Yenilenmek, ge
lişmek. 2. Değiştirmek . 

.IKAH,APT- (jan art-) em. Yen il emek, yeni
den başlatmak, nıoclernleştirmek . 

.IK~PbiC- (janarıs-) em. Yenilenmek, 
cleğişınek. 

.IKAI{AWA (janaşa) yem. Farklı biçimde, de
ğişik şekilde: )f(yMb/C t118pmi6iH JICClHCl

lUCl xypôbtK. iş düzenini farklı bir şe
kilde oluşhırduk . 

IKAJ{AWbiJl (janaşıl) Cblfi. Çağdaş, muasır, 

asrl, modern. 
.IK~IIIbiJI.UbiK, -Fbı (janaşıldıq, -ğı) 3anı. 

Modernizm, yenilikçilik. 
){(A.HJ>hiP (janbır) 3am. Yağmur: 

)/(aH,6btpMell J!Cep tce2epeôi, eH,6eKneH ep 

f(02epedi. Yağnıurla toprak canlanır, 

çalışınakla insan kalkınır. 
){(All;öbTPJJbi (janbırlı) Cbtl-l. Yağmurlu, ya

ğışlı. 

)I(AJ-I:BbiPCbl3 (janbırsız) CbLN. Yağmur

suz . 
.IKAH;FAK,, -Fbi (janğaq, -ğı) Jam. Ceviz, 

ceviz ağacı. Jlcep JICaflFCZK yer fıstığı. 
.IKAH;FAK,TAM (janğaqtay) Cbll-1. Ceviz gibi, 

sert. 
)I(AJ-I:FAJIAK, (janğalaq) Cbll-1. Dikkatsiz, sa

kar. 
)I(AH;FAJJAK,TA- (janğalaqta-) em. Dik

katsizlik etmek, dikkatsiz davranmak, 
sakar olmak. 

)I(AH;FbiP- (jaı1ğır-) em. 1. Yankılanınak, 

2. Değişmek, canlanmak 
)I(AH;FblPblK, -Fbi (jaı1ğırıq, -ğı) 30111. Yan

kı!anma, aksiseda . 
IKAI:I;K,A (janqa) 3am. Kesilen, yontulan 

veya rendelcnen bir şeyden çıkan parça, 
kanıga, yonga. 

)KAH;CAK, (jansaq) Cb/IL. Yanlış, 
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doğru olmayan, hata. 
.!KA.H:CAK,TA- (jansaqta-) em. Yanı lmak, 

hata etmek. 
.!KA.H:CAK,TAY (jansaqtav) CbtH. Biraz yanlış, 

yanlışça. 

.!KA.H:CAK,TbiK, -rhı (jansaqtıq, -ğı) 3am. 

Yanlışlık. 

.IKA.H:biJI- (jafiıl-) em. 1. Yanı lmak, şaşır

mak. 2. Hata yapmak. 
.IKA.H:biJIJI.biP- (jafiıldır-) em. Yanıltmak. 

.IKA.H:biJITilAill (jafiıltpaş) 3am. Yanılt

maç, tekerleme. 2. ayb/C. Belirsiz, açık 
olmayan, yanıltıcı. 

.IKAH;biJlbiC- (janılıs-) (1) em. Yanılmak, 

hata etmek. 
)J(AH;biJlbiC (jafiılıs) (Il) Cb/H. Yanlış, hata. 
.IKAIT, -fibi (jap, -bı ) (1) 3am. KOCi6. Ark, 

kanal. :>tcan Ka3y ince ark açmak. 
.IKAIT- (jap-) (1Ka6allhl, JKaybın) (Il) em. 1. 

Örtmek, kapatmak: Ke11emme11 eciKmi 

mapc :Jtcanmbl. Kapıyı pat diye kapattı. 
2. Bitirmek, tamamlamak. 3. Bir işlet

menin faaliyetlerini durdurmak. 
)KAITA (japa) (1) 3am. Tezek. 
)J(AllA (japa) (II) 3am. ap. Cefa, çile. 
)KAilAJIAK,, -Fbi (japalaq, -ğı) 3am. 300!l. 

Baykuş. 

)KAllAJJAK,TA- (japalaqta-) em. (kar) Lapa 
iapa yağmak . 

)KAllA-.IKAJJFbl3 (japa-jalğız) Cbt!-1. Yapa-
yalnız, tck başına. 

/KAITAJJbl (japalı) Cblft. Cefalı, çilcli. 
/KAilAH (japan) Jonı. up. Düz, ıssı z ova. 
./KAflA-TAPIVIAFAft (japa-tarnıağay) yem. 

Dört bir yandan, t aınamiyle, hepsi bir
ckn. 

)J(Afl-JKA3biK, (jap-jazıq) Cb/lt. Düındüz. 

)KAil-JKAftJlbi U<ıp-jay lı) Cblfl . Çok rahat. 
A<All-JKAK,Cbl (jap-jaqsı) CbtH. Pek iyi, çok 

ıyı. 

A<All-:JKAH;A (jap-jaila) Cblll. Yepyeni. 
)KAJl-)KAK,biH (jap-jaqın) cb/H. Çok yakın, 

pek yak ın . 

)KAfl-)lWIAH;AUJ (jap-jalanaş) Cblfl . 1. Çı

rılçıplak , anadan üryan. 2. oy~ııc. Ot bit
meyen, verimsi z (toprak). 

)I(AJl-)1\AJJilAK. (jap-jalpaq) Cblll. Y<ıpyas

s ı. 

)KAP 

)l(AIT-)l(AMAH (jap-jaman) Cblft. Çok kötü, 
fena. 

.IKAIT-.IKAPbiK, (jap-jarıq) Cb/H. Ipışık , apay-
dın. 

.IKAIT-)l(AC (jap-jas) Cb/11. Çok genç, toy . 
)J(Ail-)J(ACbiJl (jap-jasıl) Cblfl. Y cmycşil. 
)J(AITK,bllll (japqış) 3om. 1. Kapak, 2. Ör-

tü. 
.IKATIOH (japon) 3om. Japon . 
)J(AIJilAH (jappay) yem. Tüm, tamamıyla , 

bütün, hepsi. 
)J(ATIIlAP (jappar) 3am. ap. oi1-1u. bkz. 

.IKAEEAP. 
)J(AITCAP (japsar) 3am. İki şeyin kesiştiği 

yer, eklem yeri. 
)J(AIJCAPJIA...:_ (japsarla-) em. Yakınlaştır

mak, yan yana getirmek . 
.IKAITCAPJlACTbiK, -Fbi (japsarlastıq , -ğı) 

3am. Sınırdaşlık, komşuluk, yan yana o
luş. 

)J(AIJCbiP- (japsır-) em. 1. Yapıştırmak 2. 
Yamamak, perçinlemek. 3. aybtc. Göste
rişli giyinmek: Eopbt!-1 ycmi1-1e :Jtcancbıp

obı. Varını yoğunu giyindi. 
){(AllbiP- (japır-) em. 1. Ezmek, çiğnc

mek, devirmek, dağıtmak: K,ou!lap wan

Ka!-1 utenmi .JICOI1btpbm mocmanmbı . Ko
yun lar biçilmiş otları czmişlcr. 2. Yok 
etmek, ezip geçmek, bozguna uğratmak. 
3. Verimli çalışmak, çok i~ yapmak . 
JiCYAibiCmbt JICOI1btpb111 :JICi6epy ÇOk iş 

yapmak, çok iş bitirmck. 
)J(AilblPA (japıra) yem. Silip süpürücesine. 
)J(AflbiPAK, -Fbi (japıraq, -ğı) 10111. 1 . 

Yaprak. 2. Dilim, parça. 6ip JICOilblpaK 

K.OF03 bir parça (yaprak) kağıt. 
)J(AllbiPAK,TA- (japıraqta-) em. ı. Yeşer

ınek, yaprak açmak. 2. (ct) İri iri , yaprak 
şeklinde doğraınak. 

.IKAilblPJJA- (japırla-) em. Topluca hare
ket etmek. 

)J(AllblPblK, (japırıq) Cb/11. ı . Bir t a rafına 

yatık, eğik. 2. O)'biC. Kısa boylu , bodur. 
)l(AllbTPbiJlbfCA (japırılısa) yem. Yarı şa

rak, yarışırcasına. 
)KAP ( jar) (I) 30111. Yar, uçurum. 
./KAP (j~ıı·) (II) Janı . I. Yar, eş, zevce, sev

gili. 2. ayb/C. Dost, clay:..ın a k . . J1cop cy;o 
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evlenmek: .J1cop 6wıy korumak, destek
lemek; JICClfJ eei2i11 6epNtey sevip de 
ka vuşaına mak, ev lenenıeınek . 

.IKAP (jar) (III) 30171. KfHte. ı. İlan, duyuru, 
haber xo;ıbtK,KO :>1cop eaJ1y halka haber 
vermek. 2. Buyruk, emir, ferman. 

./KAP- (jar-) (IV) em. 1. Yarmak. 2. Böl
mek, ayırmak: Illawbllt eKi JJcapbtn epin 

K,oura11. Saçını ikiye ayırıp örmüş. 
.IKAP (jar) (V) 30111 . İki hörgüçlü deve 

cinsinin genel adı. 
.IKAPA (jara) (1) 3am.l. Yara, bere. 2. aybte. 

Dert, tasa, kaygı, üzüntü. 
)KAPA- (jara-) (II) em. J. İşe yaramak, 

uygun gelmek: Ey11 ic1(e cell .JJcapotiebll-( 

Bu işi sen yapabilirsin. 2. Harcamak, 
ti.iketmcl<. 3. (at) Yarışa hazır hale 
gelmek. 

)J(APAH,llbl (jaraydı) _.ıwcJ. Tamam. peki . 
.IKAPAt'tCblH; (jaraysıı1) ;ıwCJ. Bravo, aferin. 
/KAPAK,, -Fbi (jaraq, -ğı) 3am. Silfth, teç-

hizat. takım. 
/KAPAK;\T (jaraqat) 30111. Yara. bere. 
)KAPAK,-\TTA- (jaraqatta-) em. Yaralamak . 
./KAPAK,Cbl3 (jaraq s ız) C/Alt. Silahsız. 

/KAPAK,Cbl3.11AH- (jaraq s ı zda ıı-) rm. SiiJh-
s ı z lannı~lk. 

IKAPAK,Tbl Uaraqtı) Cu/lt. Silfthlı, tcçhizatlı. 
)1\.APAJI- (jaral-) C/ll. l. Yaratılınak . ' 

Meydana gelmek, ortaya çıkmak. 
)KAPfVlAII- (jaralan-) em. Yaralanınak. 
/KAPAJlhl (jaı·alı) ebllt. !.Y aralı, yarası olan. 

2. ay1>u.:. Dertli , kederli . ü zliııtülü. 
/KAPAMJ(bl (jaranıdı) C!Jllt. Yarayışlı, işe 

yarar. yü i w illr)ezi JJcapa.w)bt 3a m llWfJ 

evdeki işe y<~rar eşyalar. 
)1\.APAl\'lJI.bJJI blK,, -Fbi (jaramdıl ıq , -ğı ) 3CIIIl. 

Yar~lyı)lı, yar~1r l ı o lm::~. 

.11\.APAl\lCAK, (jaramsaq) ew1. Polıpolı layıcı, 

dalkavuk, yağcı, yabka . 
)iv\PAMCAK,TA!I- (jaranısaqtaıı-) em. Ya

lakcılık yapımık , yaltakla nınak. 

/KAPAl\JCbi3 (jaraınsıL) CIJI/1. 1. i ~c ya ra
maz. lüzuınsu7.. gcreksi1.. 2. Scvinı'ıil.. 

hoşa gitmeyen. 
IKAPAl\ICb13)~biK,, -Fbi (jmaınsızdıq, -ğı) 

J(/111. İşe yuraııwz lık. gcrcksiz lik, li..i zum
suzl uk . 

)KAPF AK,T AH 

.IKAPAH (jaran) (l) 30111. up. Kelle. Top
luluk , millet, kavim, halk. 

)KAP AH- (i aran-) (II) e nı . Yalakalık et
mek, yaranmak. 

)I(APAllA3AH (janıpazan) 3am. ap. 1. Ra
mazan ayında ev cv dolaşarak bel iri i bir 
ritimde ve ıııclodide söylenen şiirler. 2 . 
aybtc. Boş söz. 

)KAPAllA3AHJJJbi (jarapazanşı) 3am. Ra
mazan şiirlerini söyleyen kişi. 

)I(APAPJJblK, (jararlıq) Cbl/1. İşe yararlık. 
)I(APAC- (jaras-) em. 1. Yakışmcık, uymak. 

2. Anlaşmak , ortak dil bulmak. f(OJ-UJ1L 

Jlcopacy birbirinden hoşlanmak. 3. R:ı 

rışmak. 

/KAPACThlP- (jarastır- ) E'/71. Barışt ırmak, 

yakıştırnıak, masını bulmak. 
)KAPAT- (i arat-) (I) em. 1. Bcğcnnıck, sev

mek, hoşlanıııak. 2. Yararlanmak, har
camak, kullanıııcık. 3. (atı ) Ya rı şa hazır

lamak, çalıştırmak. 
)KAPAT- (jarat-) (ll) em. Yaratmak, mey

dana getirmek, ortaya çıkarmak . f(yuatl 
M elf i ea6ütpCbl3 em in .JICC/fH/111 K, o ll. A 1 Lı h 
beni sabırsız yaratmı~. 

)I(APATYWhl (jaratuvşı) Jallı. rJiuu. J. Al
lah. Yaradan. 2. Dünyaya get iren. do
ğ uran (anne, ana). 

IKAPATbiJTbiC (jaratıl ı s) 3am . t. Tabiat, ya
radılış. 2. M izaç, yapı , karakter. 

/KAPATbiJJblCTAHY (jarcıtılıstaııuv) 30tll . 

Fen Bilimleri. 
)KAPAThlJJblCblHAH (jaratıl ısı nan) yem. 

Yaradılıştan , doğuştan. 

)KAPATbiJlbl C bl H/.(A (j arat ı 1 ısında) yem. 

Aslında, fıtratında, doğasında. 

)KAPAY (jarnv) Chllt. Kıv<~mında olan. JJca

paybL :JJcemy kıva nıııı ~1 gelmek. 
:/KAPAY.Hbl (jnra v lı ) ebllt. Yarayan, işe ya-

raya n. seçk in. 
/i\.APöAK, ljarhaq) Chlli. Yalaka, yağcı. 
/KAPI'O H (jargo ıı) 3(/111. t/Jp. Argo. 
.il\.AI'FAK,, -Fbi (jarğaq, -ğı) (I) 3am. l. Ta-

bllklanmış deri . 2. Tay veya kuzu deri
sinden yapılan dı~ giyim. 

A\.APFAK,, -FLI (j arğa q, -ğı ) (Il) JC/111. Zar. 
r;,y.zax JJcapraF!JL kulak zarı. 

/KAPFAK,TAH- (jarğaqtan -) em. (cl udak, cl 

yyü
Vurgu
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vb.) Çatlamak, yarılmak. 
)I(APFAK,Tbl (jarğagtı) CbtH. Deri elbise gi

yen, kürklü. 
)J(APFAHAT (jarğanat), )I(APK,AHAT (jarga

nat) Jam. Yarasa. 
)I(APFbl (jarğı) Jam. Tüzük. 
)I(APFbiJIAC- (jarğılas-) em. Yargıya baş

vurmak. 
)J{APFbllli (jarğış) CbtH. Patlatıcı. 

)I(APFbiiiiAK, -Fbi (jarğışag, -ğı) Jam. Pat
layıcı madde. 

)I(AP)lAM (jarday) Cb/li. Çok şişman, iri yarı . 
)J(AP-)J{AP (jar-jar) Jam. 3mHoıp. 1. Düğün 

törenlerinde söylenen geleneksel bir şiir. 
2. Halk edebiyatında bir şiir türü. 

)I(APIUI (jariya) CbtH. 1. Bilinen, mal Gm, 
belli. 2. İHin, duyuru. 

)J(APIUIJIA- (jariyala-) em. 1. Bildirmek, 
beyan etmek, duyurmak. yHaey 

:>KapuR;ıay bildiri yayınlamak. 2. Jam. 

KeHe. Y ayımlamak. 
)J(APMJIJIAH- (jariyalan-) em. 1. Meydana 

çıkmak, açıklanmak, duyulmak. 2. Ya
yımlanmak. 

)I(APMJIJibiJibiK, -Fbi (jariyalılıg, -ğı) Jam. 

CQflC. Açıklık. 

)J(APK,AHAT (jarganat) 3am. bkz. )J{APFA
HAT. 

)J(APK,-)I{APK,: :IKapı<;-:IKapı<; eTy Işıldamak, 

parıldamak. 

)I(APK,biJI (jargıl) 3am. Işıltı , parıltı. 

)J(APK,biJI)lA- (jargılda-) em. Işıldamak, 

parlamak. 
)I(APK,biJI)lAK, (jargıldag) CbtH. 1. Parlayan, 

parlak. 2. aybtc. Neşeli, canlı. 

)J(APK,biH (jargın) CbtH. l. Güler yüzlü, iyi 
huylu. 2. Açık, belli. 3. aybtc. Işıklı, 

aydınlık. 

)I(APK,biPA- (jargıra-) em. 1. Parlamak, pa
rıldamak, ışık saçmak. 2. aybtc. Neşe

lenmek, keyiflenemek. 
)I(APJIA- (jarla-) em. İlan etmek, beyan et

mek. 
)I(APJIAYbiT (jarlavıt) 3am. Çok yüksek ol-

mayan, yarı uçurum yer. 
)I(APJibl (jarlı) (1) CbLH. Yoksul, fakir. 
)J{APJibl (jarlı) (Il) CbtH. Uçurumlu, dik. 
)I(APJibiK, -Fbi (jarlıg, -ğı) Jam. Karar-

)KAP bl K, 

name, ferman, emir. 
)I(APMA (jarma) (1) 3am. Yarma, ezme. 
)I(APMA (jarma) (Il) Jam. Ağaçtan yapıl

mış, öküzlerin boynuna geçirilen boyun
duruk. 

)I(APMA (jarma) (lll) 3am. Kel-le. Süs için 
kullanılan bir tür takı. 

)I(APMA (jarma) (IV) Cbt/-1. Ayrılmış , yarıl

ınış. 

)I(APMAJIA- (jarmala-) em. (buğday) Döv
mek, ufalamak. 

)I(APMAJibl (jarmalı) Cbt/-1. ikiye ayrılan, 
yarılmış. 

)J(APMAC- (jarmas-) em. 1. Yapışıp bırak
mamak, takılmak. 2. aybtc. Sataşmak. 

)J(APHA (jarna) 3am. 1. Aidat. 2. Pay, his
se. 

)J{APHAJIAC (jarnalas) CbtH. Hissedar, pay
daş. 

)J(APHAMA (jarnama) Jam. Reklam. ){(ap

I-laMa maK.macbt reklam panosu. 
)J{APHAMAJIA- (jarnamala-) em. Reklam 

yapmak. 
)J(APHAllibl (jamaşı) Jam. 1. Aidatçı. 2. 

Aidat toplayan kişi. 
)I(APTAC (jartas) 3am. Kaya. 
)I(APTACTbl (jartastı) Cbt/-1. Kayalı. 

)I(APTbiKEJli (jartıkeş) Cbtl-l. 1. Bir tarafı 

çatlak, yarık. 2. ayb!C. Yarım yamalak. 
)I(APTbiKElllTEH- (jartıkeşten- ) em. Ya

rım görünmek. 
)I(APTbiJIA- (jartıla-) em. Ortalaınak, ya

rılamak. 

)I(APTblM.Llbl (jartımdı) CbtH. Kayda de
ğer, tatmin edici. 

)I(APTbiMCbl3 (jartımsız) Cbllt. Tatmin edi
ci olmayan, yetersiz. 

)I(APTbiCbiH)..(All (jartısınday) cbtH. Yarısı 

kadar, tam değil. 
)I(APbl- (jan-) em. 1. Gereğinden fazlası

na sahip olmak. 2. (hayvan yavrusu ) 
Ana sütüne doymak. 

)I(APbiFblM (jarığıın) 3am. 3MOU,. Yavruın , 

canımın ıçı, gözümün ı1llru. 
)I(APbiK, -Fbi (jang, -ğı) (1) Jam. Işık. nur, 

aydınlık. :JicapbtK. Kepy yayınlanmak; 

:JICOpblK. ayHUe hayat, yaşam. 
)I(APblK, (jang) (Il) CbtH. Çatlak, yarık, 
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:tKAPhiK,TAH 

çatlamış. 

)I(APbiK,TAH- (jarıqtan - ) em. (hava) 
Aydınlanmak, ağarmaya başlamak. 

)I(APbiK,TAH,ll,biP- (jarıqtandır-) em. Ay
dınlatmak. 

)I(APbiK,K,OH;bl3 (jarıqqonız) Jam. Ateş bö
ceği . 

)I(APbiK,TbiK, (jarıqtıq) Jam . 1. Merhum, 
rahmetli. 2 . Yaşlı insanlar için hürmet, 
saygı anlamında kullanılan söz. 

)I(APbiK,IIIAK, -Fbi (jarıqşaq, -ğı) 3am. 1. 
Çatlak, delik, kırık. 2. aybtC. Yürek sı

zısı. 

)I(APbiJI- (jan!-) em. I. Yan lmak, parça 
parça olmak. 2. Çatlamak. 3. Dilim di
lim olmak, dağılınak. 4. Sinirlenmek, 
kızmak. 5. aybtc. Sevinmek, şad olmak. 
6. (bomba, el bombası vb.) Patlamak. 
:J1cypezi :Jicapbtfly çok sevinmek; iıui 

:Jicapbtfly sıkılmak ; aK, myueHiH K,apHbt 
:JICapbtfly bolluk, bereket ve refah içinde 
olmak. 

)I(APbiJIFAK, (jarılğaq) cbtH. Patlayıcı, kı

rılgan. 

)I(APbiJIK,A- (jarılqa-) em. ı. İyilik etmek, 
nimete gark etmek. 2. aybtc. (birisine) 
Dua etmek. 

)I(APbiJIK,AFbllll (jarılqağış) CbtH. Birisine 
iyilik yapan, iyiliksever. 

)I(APbiJIK,AYillbl (jarılqavşı) Jam. Koru
yucu, esirgeyici. 

)I(APbiJibiC (jarılıs) Jam. İnfıHik, patlama, 
patlayış. 

)I(APbiM (jarım) caH. 1. Yarım. 2. Sakat, 
özürlü. 3 . Yarım akıllı, deli, aptal. 

)I(APbiM,ll,biK, (jarımdıq) C bt H. ı. Bir bü
tünün yarısı. 2. aybtc. Delilik, yarım 

akıllı lık. 

)I(APbiMEC (jarımes) CbtH. Ahmak, aptal , 
budala, enayi, dangalak. 

)I(APbiMECTEH- (jarımesten-) em. 

Aptallaşmak, delirmek, aklını yitirmek. 
)I(APbiMECTIK, -ri (jarımestik, -gi) 3am . 

Delilik, ahmaklık, aptallık. 

)I(APbiM)KAH (jarımjan) CbtH. 1. Sakat, 
özürlü . 2. Dertli , kederli , üzüntülü. 

)I(APbiM)I(AH,llAH- (jarımjandan-) em. 

Sakatlan mak. 

:tKACAFAH 

)I(APbJM)KAH,llAY (jarımjandav) CbtH. Yarı 

özürlü, sakat. 
)I(APbiM)KAH.UbiK, -Fbi (jarımjandıq, -ğı) 

Jam. Özürlülük, sakatlık. 
)I(APbiM-)I(APTbl (jarım-jartı) yem. Tam 

değil, yarım . 
.IKAPbiMK,YPCAK, (jarımqursaq) CbtH. Tok 

olmayan, doyasıya yememiş olan. 
)I(APbiC (jarıs) (1) 3am. Yarışma, yarış, 

müsabaka. 
)I(APbiC- (jarıs-) (Il) em. Yarışmak, yarışa 

katılmak. JICapbtCa C8U!ley laf yarıştır
mak, laf yetiştirmek . 

.IKAPbiCK,A3AH (jarısqazan) Jam. 3mHocp. 
Hamile kadınların kolay doğurmak için 
batıl inançlara göre yaptıkları şeyler. 

)KAPbiCC83 (jarıssöz) Jam. Konuşmacının 
tebliğini okuduktan sonra dinleyicilerin, 
konuyla ilgili olan, düşüncelerini be
lirtmek amacıyla yaptıkları kısa konuş
ma. 

)I(ApbJCCbl3 (jarıssız) yem. Müsabakasız, 

yarışmadan, rekabet etmeden . 
.IKAPbiCTAC (jarıstas) cbtH. Yarışa katı

lanlardan her biri , rakip yarışmacılar. 
.IKAPbiCTbiP- (jarıstır-) em. Yarıştırmak. · 
.IKAPbiCYillbl (jarısuvşı) CbtH. Yarışmaya 

katılan, yarışan (kimse) . 
.IKAPbiTbiMCbl3 (jarıtımsız) CbtH. Yeter

siz, önemsiz. 
)KA C (j as) (1) 3am. yaş. JICaCbl YllKeH aa aM 

yaşı ilerlemiş kişi; JICaCbtHa :JICemy 
belirli bir yaşa ulaşmak, erişmek: ){(acbt 
paK, 6o!lcbtH. Ömrü uzun olsun. 

.IKAC (jas) (Il) CbtH . 1. Genç, toy. 2. Körpe, 
daha büyümemiş. :Jicac 6ybtH yeni nesil. 
3. Taze. :Jicac em taze et. 

.IKAC (jas) (III) 3am. Yaş, göz yaşı: Ke3i 
:JicacK,a mofly gözleri yaşarmak, gözleri 
dolmak. Ke3iHe :JICac a!ly gözleri dol
mak. 

)KA CA- (i asa-) (I) em. Yaşamak, ömür sür
mek. 

)I(ACA- (i asa-) (Il) em. 1. Yapmak, etmek. 
2. Yemek yapmak, pişirmek: lllau :Jica
caabt. Çay yaptı. TaM aK, JICacaabt . ye
mek yaptı. 

)I(ACAFAH (jasağan) Jam. Yaradan, Tanrı. 
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)KA CAK, 

)f(ACAK,*, -Fbi (jasaq, -ğı) (I) Jwn. 1. Ordu, 
asker, askeri birlik. 2. Ordu mensubu. 

)f(ACAK,*, -Fbi (jasaq, -ğı) (Il) Ja m. Ga
niınet. 

)J(ACAK,Chl3 (jasaqsız) Cbtll. Askcrsiz, or
dusuz. 

)f(ACAK,TA- (jasaqta-) em. 1. Donatnıak, 

silah landırınak. 2. Askeri birlik olu~tur
mak. 

)J(ACAK,Thl (jasaqtı) cbm. Silahlı, silahlan
mış. 

)I(ACAK,lllbl (jasaqşı) 3am. Gönüllü olarak 
askeri güçlere yard ımcı olan sivil kuv
vet, milis. 

)f(ACAMAJJ (jasanıal) CbtH. Orta yaşlı (kim
se). 

)I(ACAMnA3 (jasampaz) Cblll. Yaratıcı , ya
pıcı, üretken . 

)I(ACAMTIA3.Il,hiK,, -Fbi (jasampazdıq , -ğı) 

3anı. Yaratıcılık, üretkenlik. 
)f(ACAMhiC (jasamıs) Cbl!-t. 1. Orta yaşı geç

miş , orta yaş üstü. 2. aybıc. Görmüş ge
çırıniş. 

)I(ACAH- (i asan-) em. 1. Savaşa hazırlan
mak, silahlanmak. 2. Süslenmek, be
zenmek. 3. aybtc. Canlanmak, güzellcş
mek. 

.IKACAH.Il,hl (jasandı) Cb/H. Sahte, suni, yap
ma, takma. 

.IKACAH)l,hiJibiK,, -Fbi (jasandılıq, -ğı) 3am. 

Gayri tabilli k, sun'llik. 
)I(ACAHFAH (jasanğan) Cbt!-1. Bezenmiş , 

süslenmiş. 

)I(ACAH; (jasan) cbtH. 1. Daha genç, genççe. 
2. aybıc. Yeni. 3. Yaş, nemli . 

.IKACAH;.Il,A- (jasanda-) em. Yenilenmek, 
canlan mak. 

)f(ACAH;.Il,AY (jasandav) Cblfl. Daha genç, 
genççe. 

.IKACAH;Chl- (jasafisı-) em. Du ygulanmak, 
hislenmek. 

.IKACAP (jasar) (I) ec. Sayı bildiren keli
rnclerle kullanılarak insan yaşını gös
terir, yaşındaki: )J(ubıpMa Jtcacap l(a3aK 
6aJZaCbt. Yirmi yaşındaki Kazak genci. 

.IKACAP- (i asar-) (II) em. 1. Gençleşmek , 

genç görünmek. 2. aybtc. Güzelleşnıek, 
canlanmak, renklenmek. 

)((ACTAHbllll 

.IKACACbiH (jasasın) Mo(). Yaşasın. 

.IKACAY (jasav), )KACAY-)}(AGJJhiK,. -Fbi 
(jasav-jabdıq , -ğı) Jam. 1. Çeyiz. 2. Ev 
qyası. 

/KACAY-/KAEJ_LhiK,, -FLı (iasav-jabdıq, -ğı) 

:wm . bkz . .IKACAY. 
/I<.ACAYPA- (jasavra-) em . Gözleri ya

Ş'-ı rnıak , gö1.lcrinc yaş dolmak . 
.IKACAYCbl3 (jasavsız) CIJtll . ı . Çeyizsiz. 2. 

(cv) Eşyasız . 
.IKACAYbiJI (jasavıl) Jam . Y1izbaşı. 

.IKAC-.IKEJIEH; (jas-jelcn) Jall ı. Kızlar, clcli
kanlılar, gençler. 

.IKAC-K8PI (jas-biri) :Jam. Geııı; ihti ya r. 
)KACKA- (jasqa-) enz. 1. Göz dağı vcrıncl<. 

2. aybtc. Reddetmek, geri çevirmek . 
.IKACK,AH- Uasqaıı-) em. Kork mak. çekin

mek, cesaret edenıemek. 
.IKACK,AHWAK, (jasqanşaq) Chllt . Çeki ngcn, 

utangaç, sıkılgan. 
.IKACK,AHWAK,TA- (jasqan şaqta-) em . l. 

Çekinmek, korkınak. 2. Utanmak, sıkıl
mak . 

.IKACK,AHIIIAK,ThiK,, -Fbi (jasqanşaqtıq, -ğı) 
3am. Çekingcnlik, utangançlık , korkak
lık. 

)I(ACMiifH Uasmin) Jam. up. 6om. Yasemin . 
)I(ACChiH- (jassın-) enz. Çocuk yerine koy

mak, çocuk say mak . 
.IKACTA- (jasta-) enı. Yaşlanınak . 
.IKACTA: Ke3iH *aCTay Gözünden yaş dök

mek. 
)I(ACTAM Uastay) (1) yem. Çocukluğundan, 

gençliğinden beri. 
.IKACTAH Uastay) (Il) CbtH. 1. (birkaç) Yaş 

kadar, yaş. Orz MeNel-I ytu Jlcacmaü Kiwi . 
O, benden üç yaş kadar küçük . 2. Ço
cukken, genç yaşta. 

)f(ACTAWhiHAH (jastayınan) yem. Kü çük
lüğünden, genç yaşından . 

)f(ACTAI1Fhi (jastayğı) CbLH. Çocukluğun

daki , gcnçliğindeki . 
.IKACTAH- Uastan-) em. l. Yaslanmak. da

yanmak. 2. aybıc. Düşmanını öldürmek 
suretiyle intikam almak. Jtcep 'Jicacnıaliy 

ölmek. 
.IKACTAHhllll (jastanış) 30111. Başa koyulan 

yastık, baş yastığı. 

yyü
Vurgu
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)I(ACTAC 

:tKACTAC (jastas) CbtH. Yaşıt, akran. 
:tKACTAY (jastav) (1) CbtH. Daha genç, yaşça 

küçük. 
:tKACTAY (jastav) (Il) CbtH. Nemlice, rutu

betlice. 
:tKACTbl (jastı) cbm. Yaşıt, akran. myiioeu 

JICOCnlbl yaşıt. 
:tKACTbiK, -Fbi (jastıq, -ğı) (1) 3om. Yastık. 
:tKACTbiK, -Fbi (jastıq, -ğı) (Il) 3om. 

Gençlik. :HcacmbtK UtaK gençlik çağı. 
:tKACTbiK,TA- (jastıqta-) em. Yaslanmak, 

bir şeyi yastık olarak kullanmak. 
)KACTblK,TAH (jastıqtay) Cblfl. Büyük, iri. 
:IKACY (jasuv) 30171. iğnenin deliği. 
:tKACbl- (i ası-) em. 1. Gönlü kın lmak, 

hüzünlenmek. 2 . (göz) Bozulmak. 
:tKACbiK, (jasıq) Cb/N. Çekingen, utangaç. 
)f(ACbiJI (jasıl) (1) Cb/N. Şimşek. 
)I:(ACblJI (jasıl) (Il) Cbll-t. 1. Yeş i l. 2. Taze. 
)I(ACbiJIJI,AH- (jasıldan-) em. l.Yeşil gibi 

görünmek. 2. oybtc. Yeşillenmek, yeşilc 
bürünnıek. 

)I(ACbiJIJI.biK,, -Fbi (jasıldıq, -ğı) 3om. Ye
şi llik. 

)I:(ACbiMbiK, -Fbi (jasımıq, -ğı) 30m. 6om. 

Mercimek. 
)f(ACbiH (jasın) 30111. Yıldırım, şimşek. 

Jlcacbl!t m ycKeHoeii yıldırım la vurulmuşa 
dönmek. 

)I:(ACbiHA- (jasına-) em. Şimşek çakmak. 
)I:(ACbiHAH (jasınan) yem. Küçüklüğün

den, gençliğinden. 
)f(ACbiHJI.A (jasında) yem. Küçüklüğündc, 

genç li ğinde . 

)I(ACbiP- (i asır-) em. I. Saklamak, gizle
mek. 2. Gizli tutmak, sır vermemek. 

:tKACbiPAK, (jasıraq) CbtH. Yaşça küçük. 
)I(ACbiPFAHCbi- (jasırğansı-) em. Gizler 

g ibi görünmek. 
)J(ACbiPFbllllTA- (jasırğışta-) em. Sürekli 

gizleıneye çalışmak, saklayıp durmak. 
)I(ACbiPbiH (i as ırın) (1) CbtH. 1. Gizli, saklı. 

2. Tenha, kuytu. 
)I:(ACbiPbiH- (jasırın-) (Il) em. Saklan

mak, gizlenmek, pusmak 
.IKACbiPbiHEAK, (jasırınbaq) 3am. Saklam

baç. JlcacbtpbtH6aK oiiHay saklambaç oy
namak. 

.IKATIAJI 

.IKACbiPblll-)I(All- (jasırıp-jap-) em. Doğ
ruyu söyleınemek, gizlemek. 

)KAT (jat) (I) Cbtfl. 1. Yabancı, yad, ecnebi. 
2 . Düşman, hasım. 3. Yakışıksız, abes. 
Jlcom MiHe3 kaba, nezaketsiz. 

./KAT- (i at-) (Il) em. 1. Yatma k, uzanmak. 
2. Bulunmak, durmak. 3 . Ait olmak, 
ilgisi bulunmak: Eyfl MeHiH, MiHoemiMe 
Jlcomnaiiobt. Bu benim görev alanıma 
girmez. 4. Birleşik fıillerde ve analitik 
fonnalarda yardımcı fıil görevinde kul
lanılır: Oll CmaM6yfloa OKbtn J!cambtp. 
O, İstanbul'da okuyor. 

)I(ATAFAH (jatağan) CbtH. Yüksek olmayan, 
alçak. 

.IKATA-.IKACTAHA (jata-jastana) yenı. Acele 
etmeden, yavaş yavaş, ağ ır ağır. 

./KA TAK,*, -Fbi (jataq, -ğı), )l(ATAK,Wbl 

(jataqşı) 30111. Hayvanı olmadığından 

yaylaya çıkamayan, kışlakta kalan fakir 
köylü. JlcamaK 6ofly yataktan çıkmak 

istememek. 
)l(ATAK,TAC (jataqtas) CbtH. Aynı yurtta (ya

takhanede) birlikte kalan kimseler. 
)l(ATAK,XAHA (jataqhana) 3am. K3. up. 

Yurt, yatakhane. 
.IKATAK,Illbl (jataqşı) 3am . bkz. )l(ATAK,. 

.IKATAJIAK, -Fbi (jatalaq, -ğı) 3om. Atın ye
minin kalitesizliğinden dolayı ortaya çı
kan bir hastalık türü. 

)l(ATAJIAK,TA- (jatalaqta-) em. (at) Yetersiz 
beslenme sebebiyle hastalanmak. 

)KATAR; (jatafi) CbtH. Farklı, değişik. 
)l(AT-)J(YpAFAT (jat-jurağat) 3am. Uzak ak

rabalar. 
)I(ATK,A (jatqa) yem . Ezbere. JlcomKa aiimy 

ezbere söylemek. 
)J(ATK,bl3- (jatqız-) em. 1. Yatırmak. 2. Da

hil etmek, saymak. 
.IKATllAll-TYPMAM (jatpay-turmay) yem. 

Ara vermeden, durmadan. 
)l(ATCbiH- (i atsın-) em. Yadırgamak, yad

sıınak. 

)l(ATCbiPA- (jatsıra-) em. Yabancılık his-
setmek, yadırgamak. 

)KATTA- (jatta-) em. Ezberlemek . 
)J(ATTAM (jattay) CbtH.Yabancı gibi. 
.IKATTAJI- (jattal-) em. Ezberlenmek. 
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)KA TTAMTIA3 

)I(ATTAMITA3 (jattanıpaz) Cbtrl. Güzel ez-
ber yapan, ezber kabiliyeti olan. 

)J(ATTAH- (jattan-) em. Yabancılaşmak. 
)J(ATTAHllbl (jattandı) Cbtrl. Ezberlenmiş. 

)I(ATTAY (jattav) CbtH. 1. Yabancı gibi. 2. 
aybtc. Soğuk, yüzü asık: Eemi.Me JJcam

may JKp6eH K,apaÔbt. Yüzüme asık su
ratla baktı. 

)J(ATTAYJ1bl (jattavlı) CbLH. Ezberlenmiş. 

)J(ATTbiFY (jattığuv) 30m. l. Antrenman. 2. 
Alıştırnıa, egzersiz. 3.Askeri tatbikat. 

)l(ATTbiK, -Fbi (jattıq, -ğı) (1) 3am. Ya
bancılık, ecnebilik, başkalık. 

)I(ATTbiK,- (jattıq-) (.IKaTTbiFa)lbl, .IKaTTbi

Fbın) (Il) em. Alışmak, alışkanlık kazan
mak. 

)J(ATTbiK,TbiPYUlbl (jattıqtıruvşı) Jom . 
Antrenör. 

)l(ATTblK,TblPYUlbiJibiK,, -Fbi (jattıqtıruv

şılıq, -ğı) 3am. Antrenörlük. 
)J(ATblK, (jatıq) CbtN. 1. Düz, yassı, yatık . 2. 

aybıc. Yatkın, eğilimli . 

)I(ATbiK,TA- (iatıqta- ) em. Bir şeyi uygun 
şekilde sunmak. 

)I(ATblK,TbiK, -Fbi (jatıqtıq, -ğı) 3am. Yat
kınlık , uygunluk. 

)I(ATbiH (jatın) 3am . Yatak odası. 
)I(ATbiiTIWEP (jatıpişer) 3am. Asalak, pa

razit, tembel. 
)I(ATbiP* (jatır) (1) 3am. Döl yatağı, rahim. 
)I(ATbiP- (jatır-) (Il) em. Fiillerle il ği li 

birleşik yapılarda kullanılan yardımcı 

öğe. Ke/le Jlcambtp geliyor: MymfliM 
utaK,btpbtn Jlcombtp. Öğretmen çağırıyor. 

)I(ATbiPK,A- (jatırqa-) em. Yadırgamak, 

yadsımak. 

)I(ATblPK,AYCbl3 (jatırqavsız) CbLH. Yadır

ganıadan. 

)I(ATbiPK,AYllibiJiblK,, -Fbi (jatırqavşılıq , -
ğı) 3am. Yadırgama , yadsıma. 

)J(ATbiPJIAC (jatırlas) CbtH. Babaları ayrı , 

anneleri bir olan kardeşler. 
)KAY (jav) (1) 3am. 1. İstilacı. 2. Düşman, 

hasım . .Jicay JlcypeK cesur yürekli; Jlcay 

Kepy düşman saymak; Jlcay K,a6aK. asık 

suratlı , çatık kaşlı; Jlcay KJlFaHôau 
alelacele, apar topar. 

)KAY- (jav-) (Il) em. 1. Yağmak . 2. aybtc. 

)KAYJIAC 

Dolup taşmak, çoğalmak. opbu JicuyiJbt 

şikayet yağdı. 

)KAYAn, -fibi (javap, -bı ) 3a11ı. ap. ı . 

Cevap, yanıt. 2. Matn. Çözüm. sonuç, 
cevap. Jlcayun wıy a) sorulara cevap 
vermek. cevaplamak b) so rguya 
çekmek; Jlcayan 6epy a) cevaplaınak. 

açıklamak; b) sorumluluğu üzerıne 

almak. 
)J(AYAITKEP (javapker) 3am. 1. Sorumlu , 

mesul , yükümlü. 2. Jan Suçlu. 
)I(AYAflKEPllliJJIK, -ri (javapkerşilik , -gi) 

Jam. Sorumluluk, mesuliyet , yükümlü
lük. 

)l(AYAITCbl3 (javapsız) Cbtrl. Soruın s uz. 

nıesuliyetsiz. 

)I(AYAITTA- (javapta-) em. 1. Cev aplaınak. 

yanıtlamak. 2. Sorguya çekmek, sorgu
lamak. 

.IKAYAITTbl (javaptı) Cblll. Sorumlu , ınesu
liyetli. 

)J(AYAITTbiJibiK,, -Fbi (javaptılıq. -ğı) 30111. 

Mesuliyet. sorumluluk . 
)J(AYfEP (javger) Cbl/1. 1. Savaşç ı , nıuh a rip. 

J1cay2ep xaJıbtK savaşçı halk. 2. Ces ur, 
yürekli, korkusuz. 

.IKAYllblP (javdır) (I) Cblli. Berrak. duru. te
mız. 

)J(AY,I(blP- (javdır- ) (Il) em. Yağdı rmak . 

6acbuw OJ1mbllt JlcayiJbtpy bü yük iyilik 
yapmak . 

.IKAY,I(biPA- (javdıra-) , )J(8Y,11,IPE- (javd i
re-) em. Masum ca, birşey uma rens ın a 

baknıc:ık . 
.IKAY)l(AHllbl (javjandı) Cblll. Savc:ışçı. kc:ı h

ranıan, cesur. 
)J(AY-)I(OPblK, (jav-jorıq) 30111. Sa\'aş için 

yola çıkma, sefer. 
.IKAY)I(YPEK (javjürek) Cblft. Ces ur. kalırcı 

man, savaşçı. 
.IKAYK,A3biH (javqazın) Jam. 6om. Lik çi 

çeğinin bir türü. 
)J(AYK,A3biHAAfi (javqazınday) CbtH . Ge n

cecik. körpe. 
.IKAYJJA- (javla-) em. 1. Yağınalc:ıınak. za pt 

etmek, istila etmek, i şga l etmek . 2. 
oybtc. Baştan çıkarmak . 

)J(AYJIAC- Uavlas-) em. 1. Düşmc:ın ol mak, 
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düşman kesilmck. 2. Savaşmak, vuruş
ınak . 

)J(AYJIACThiP- (javlastır-) em. Birbirine 
düşman etmek. 

)KAYJlAYllihl (javlavşı) 1am. İstil <:1c ı, bas
kıncı. 

)J(AYJihl (javlı) Cbll-1. Düşmanı çok olan. 
)KAYJihiK,, -Fbi (javlıq, -ğı) (l) 3am. Baş 

örtLisLi. 
)J(AYJlhiK,, -Fbi (javlıq, -ğı) (Il) 3am. Düş

manlık, hasımiıle 

)I(AYJlhlK,Thi (javlıqtı) Cb/lt. Baş örtülü (ka
dın). 

)I(AYJihiK,TbiP- (javlıqtır-) em. Birbirine 
düşınan etmek. 

)I(AYPA- (javra-) em. Üşümck, donmak. 
)I(AYPAYbiK, (javravıq) Cbll-1. Soğuğa karşı 

dayanaks ı z olan, çabuk üşüycn. 
)1\AYCAT- (javsat-) em. Yakıp yıkmak, ha

rap etmek. 
)I(AYChlH- (javsın-) em. Düşman gibi al

gılamak, düşınan saymak. 
)I(AYChiPA- (javsıra-) em. Düşman ara

mak, savaşacak bir güç aramak. 
)I(AYT~ (javtail) 1am. Tilki yavrusu. 
)I(AYT~: .tKayraı-ı: :ı<,aFy Birşey umarcasına, 

yalvarırcasına bakmak. 
)KAYTAH)lA- (javtanda-) em. Yalvaran ve 

unıan gözlerle bakmak. 
)KAYWA (javşa) yem. Düşman gibi, düş-

manca. 
)J(AYllihl (javşı) (l) 3am. İstila edenden ö

cünü alan kimse. 
)KAYllihl (javşı) (li) 3atn. 1. Elçi, ara

bulucu. 2. Kız istemeye gitmeden önce, 
kızın anne ve babasına, onaylarını al
mak üzere gönderilen elçi . 

)KAYlllhiJIA- (javşıla- ) em . Savaşmak, vu
ruşmak. 

)KAYllibiJlblK, -Fbi (javşılıq, -ğı) (1) 3am. 

1. Elçilik. 2. Dünürlük. 
)J(AYlllhiJlbiK, -Fbi (javşılıq, -ğı) (Il) 1am. 

Düşmanlık, husumct. 
)KAYhi3 (javız) Cbll-1. 1. Acımasız, zalim, 

canİ. 2. aybtc. Gaddar, sert. 
)KAYhl3)l,hlK,, -Fbi (javızdıq, -ğı) 3am. Ca

nilik, zalimlik, gaddarlıl<. 
)KAYbiK,- (javıq-) (.tKaybiFaJlbl, .tKaybiFbın) 

)K8EIPJ1EH 

em. Düşınan olmak, kin tutmak, düşman 
kesilnıek. 

)KAYhiH (javın) 3am. Yağış, yağmur. 
)KAYhiHfEP (javıngcr) Jam. up . 1. Cen

gaver, asker, savaşçı, ınuharip. 2. aybtc. 
Cesur, bahadır. 

)J(AYblHfEPJllK, -ri (javıngerlik, -gi) 3a11ı. 

Askerlik, cengavedik. 
)KAYblHfEPWE (javıngerşe) yem. Asker

ce, cengaverce. 
)KAYhiH.LlAT- (javındat-) em. (yağmur) 

Bardaktan boşanırcasına yağmak. 
)J(AYbiH)l,hl (javındı) cwt. Yağmurlu, 

yağışlı. 

)KAYhlHK,YPT (javınqurt) 1am. Solucan. 
)KAYhlH-lllAlllhlH (javın-şaşın) 3am. Ya

ğış, yağmur. 

)I(AYhlP (javır) 1am. Çok binme netice
sinde hayvan (at, eşek vb.) sırtmda mey
dana gelen yara, bere. 

)I(AYhlPhiH (javit·ın) 1am. Kürek kemiği. 
)I(AhAH (jahan) 1am. up. Cihan, dünya. 

Jlcep JlcahaH yeryüzü. 
)KAhAHKE3 (jahankez) Jam. Seyyah, gez

gin. 
)KAhAH)lACThiPY- (jahandastıruv-) em. 

Küresellcştirnıek, globallcştirmek. 

)J(AhAHHAM (jahannanı) 3am. ap. oiHU. Ce
hennem, tamu. 

)J(AJOJlhl (jayulı) Cb/1-t. Serili, yayılı. 
)I(MJY (jayav) Cbll-l. Yayan, yaya. JICafly 

6auıe yürüme yarışı; JICafly eceK ağız

dan ağıza dolaşan, dedikodu. 
)I(MJY-)KAJlflhi (jayav-jalpı) yenı. Kimi 

yaya, kimi arabayla. 
.IKMIYJIA- (jayavla-) em. Yaya gitmek, yü

rüyürek gitmek. 
)l(AJIYJlhl (jayavlı) Cbtl-1. Arabasız, yaya. 
)I(MIYCOK,ITAK, -Fbi (jayavsoqpaq, -ğı) 

3am. Patika, keçi yolu. 
)K8 Ua) oo. Tamam, olur, evet anlamlarını 

bildirir. 
)1(8EIP (jabir) 1am. ap. Ccbir, zulüm, iş

kence, eziyet. :»ca6ip Kepy cefa çekmek. 
)K8EIP JIE- (jabirle-) em. Ce b retmek, 

zulmetmek, cefa çektirmek. 
)1(8EIPJIEH- Uabirlen-) em. Zulüm gör

mek, cefa çekmek, eziyet görmek. 
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)1(86lPJ1EYLlii (jabirlevşi) Jam. Cefa çekti
ren , zulmeden. 

)K8f>JPJTEYllll.JllK, -ri (jabirlcvşilik , -gi) 
30111. Cefa çektirıne, zulmetnıe. 

/K8EJPJII (jabirli) Cblll. Cefa çeken, cefakar. 
)J(81)lPLUI (jübirşi) cb/lt. Zulmeden, zalim. 
)1(8LU:IT (jtidit) 3am. ap. 1. Cedit, cedit 

hareketi. 2. Cedit hareketine bağlı 

kişiler. 3. İslami kurallara göre 
oluşturulan eğitim ve öğretim sistemi. 

)J(8LlHTWE (jaditşe) yem. Cedit kaide ve 
yöntemlerine göre. 

)l(8LlHTLUIJI (jaditşil) cbtll. Ceditçi, cedit 
hareketini destekleyen. 

)l(8,II,I1TWIJI)l,IK, -ri (jaditşildik, -gi) 3am. 

Ceditçilik. 
)J(8,LI,IfEP (jadiger) 3am. up. Kel-le. l. 

Yadi,..,fır. 2. aybtc. Miras . 
)J(8)llfOH (jL1digöy) 3am. Büyücü, sihirbaz, 

sahte kar. 
)l(8KE (jake) 3am . 1.Baba, amca anlamında 

söylenen bir hitap sözü. 2. Genel an
lamda yaşı büyük adamlar için kul 
lanılan saygı ifadesi. 

)J(8JIEn, -6hı (jalep, -bi) :Jam. ap. 1. Kur
naz, hilekfı.r. 2. aybtc. Fahişe, aşüftc. 

)1(8J\1EIJTI11E (jambilşc) 3anı. Çabuk yeti
şen, yuvarlak bir kavun türü. 

)1(8MnEHJTE- (jampeyle-) em. Kurnazlıkla 
birini kendine bağlamak . 

)J(8MnEt"IJTEC- (jlimpcyles- ) em. İ ç li dışi ı 
olmak, samimi olmak. samimiyel kur
mak. 

)J(8!YIWIK, -ri (jiimşik , -gi) 3am. op. KOI Ie. 

1. Posta arabası. 2. Arabacı. 
)l(8HLIIK, -ri (jtindik, -gi) 3am. Böcek, ha

şcrc. 

)K8HE (j~ine ) lllbtJ1. Ve, ile. e!leyMenınıiK 

Jtco11e ML7ÔCIIU uwpa;wp soya! ve kültürel 
. etkinlikler. 

)1(8lllJJ,[lE- (japilde-) em. Hızlı konuşmak. 
)1(8P)lEIVl (j~irdeın ) Jam . up . 1. Yardım . 

JlcapiJeM 6epy yardım etmek. 2. 
Emekiiiere verilen ayl ık. JlcopôeM aKuw 

para yardımı. 
./K8P)lEMAK,hl (jardcmaqı) 3 0117. Doğum 

yapan kadınlara veya ihtiyaç sahiplerine 
yardım amacıyla verilen para. 

.IKEEEJII 

)1(8P,llEM,IJ,EC- (jardemdes-) em . Yardım 
etmek, yardımda bulunmak, yardıınlaş
mak. 

)1(8P,llEMCI3 (jtirdemsiz) CbiH. Yardıms ı z, 

desteksiz. 
)1(8P,llEMllll (jardemşi) 3am. Yardımcı. 

)1(8PAKIMAJIJJA (jtirakimalla) 3am. ap. 

Hapşıran kişiye yönelik, "Allah sana 
acısın" , ''çok yaşa" anlamında kulla
nılan temcnni sözü. 

)l(8PMEH;KE (jtirmenke) 3am. op. I. Fuar, 
panayır, pazar. 2 . aybtc. Eğlence. 3. 
aybtc. Gürültü, patırtı. 

)l(8PMEH;KEJJE-- (jarmenkele-) em. Fuarcia 
al ı ş veriş yapmak. 

)1(8PMEH;KEJJET- (jtirmenkelet-) em. 1. 
Alış veriş yapmak. 2. aybLC. Eğlenmek, 

hoş vakit geçirmek. 
./K8Y,lliPE- (javdire-) em. bkz. )l(AY,Ilbl

PA- . 
.IK8YKEM (javkem) 3am . Eziyet, zulüm. 

JICOYKC.Mce a!ly baskı yapmak; JICG)IKCMiH 

utbtFClpy Li stesinden gelmek. 
)l(8YKEM)lE- (jUvkemde-) em. 1. Koyunu 

kesip içini temizlemek. 2. Parça1amak. 
boğazlamak: KacKbtp K,OUÔbt JJcop.: e.ıt

ôen Kemmi. Kurt, koyunu boğaz l ayıp 

parçal adı. 
)1(8YTIK (javtik) Cblll. Zayıf, hfılsi z. 

.IK8IlliK. -ri (jaşik, -gi) 3am. op. Kutu . ka
sa. 

)I(GllliK-.IK8llliK (jaşik-jaş ik ) } Dll. Kasa 
kasa. 

)1(8WIKTE- (jaşikte-) em. Kasaya ko: ma k, 
yerleştirmek, istif etmek. 

)J(E- (je-) em . 1. Yemek: Em ıtcen . copna 

ilumitc. Et yeyip, çorba içtik . :2 . Pas tut
mak, çüri.iınek , bozulınak: Te.11ipôi mom 
JtceiJi. Demir pas tuttu . 3. uybtc . Kan
Jırmak, aldatnıak. 4. aybtc. Bir şey i ken
dine dert edinmek, içine atmak. 

)J(EBE (jebe) 3am . up. 1. Ok. 2. aybtc. Sivri 
uç. 

)KEEEJIE-- (jebele-) (I) em. Hı z l andırmak, 

çabuklaştırnıak. 

)I(EfiEJIE-- (jebele-) (Il) em. Desteklemek, 
kollamak, korumak. 

)KEI>EJJI (jebeli) Cbtl-1. l. Sivri uçlu, oklu. 2. 
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aybtc. Bir şeyin sivri ucu . 
)I(EBEO-)l,EMED (jebep-demep) yem. Kol-

layarak, destekleyerek. 
)KEBEYllll (jebevşi) Jmn. Hami, koruyucu. 
)KESIP (jebir) (I) Jam. 6om. Geyik o tu. 
)KESIP (jebir) (ll) 3am. eenı. Hayvanlarda 

yetersiz bes lenme nedeniyle ortaya 
çıkan bir hastalık türü. 

)I(EBIP (jebir) (III) Cb/1-t. l . Obur, açgözlü. 
2. aybtC. Rüşvetçi, mal canlısı. 

)I(EBlPEi1ı.n (jebireyil) Jam. ap. iJi1w. Ceb
rail. 

)KEBIP-)J(ECIP (jebir-jesir) 3an1. Fakir fu 
kara. 

)I(EEIPJIE-- (jebirle-) em. Azarlamak, payla
mak. 

)J(EEJPJIIK, -ri (jebirlik. -gi) 3anı. Oburluk, 
rüşvetçilik. 

)J(ESJPWE (jebirşe) yem. Obur gibi, obur
ca. 

)I(EDKAT (jegjat) Jam. Uzak akrabalar. 
)J(EDKAT-.IKYPAFAT (jcgjat-jurağat) Jam. 

Uzak yakın tüm akrabalar. 
)I(EDKATCblMAK, (jegjatsımaq) cbtH. 

Uzakran akraba. 
)J(EDKATTbiK, -Fbi (jegjattıq, -ğı) Jam. Ak

rabalık, akrabalık ilişkisi. 

)I(Ef)KATlllbiJlA- (jcgjatşıla-) em. Akraba
l a rı ziyaret etmek. 

)I(EfYJTI (jegüvli) Cblrt. Arabaya koşulan 

(at, öküz vb.) : Mypam :>1ce2yfli e2iJCJiH 
6acbll-t ycnıan mypÔbt. Murat arabaya 
koşulan öküzün başını tuttu. 

)I(Efl (jegi ) Jam. l. Meô. Tüberküloz, 
verem. 2. aybtc. Endişe, kaygı, üzüntü, 
keder. 

)I(Efl3- (jegiz-) em. Yedirmek. 
)I(EfiH (jegin) Janı . 1. Koşulmaya alışan at. 

2. aybtc. Tahamüllü. sab ırlı , dayanaklı. 

)J(Efllll (jegiş) Cbtll. l . Ço k yemek yiyen, 
obur. 2. aybtc. Başketsının hakkını yi
yen, riişvctçi , yiyici. 

)I(EfiWTIK, -ri (jegiştik) Jam . 1. Oburluk, 
doymazlık. 2. Devletin parasını ve ına
lını yeme. 

)I(E):(EFABbiJI (jedeğabıl) yem. l. Çabucak, 
tez tez. 2. Yaşıt, akran . 

.IKE)lEFABbiJI,Il,AT- (jedeğabıldat-) em. Hız-

)((EKE-)J(EKE 

landırmak, çabukl8ştırmak. 

)I(E,Il,EJI (jedel) yem . Acil, acele , ivedi. Jlce

Ôefl Jlcopôe.M aınbülans, cankurtaran. 
)J(E,ll,EJTJlETIJI- (jedeldetil-) em. Acele ettir

ınek , çabuklaştırnıak, hızlandırmak. 

)I(E)lEJT)lEY (jedeldev) Cbllt. Daha hızlı. da
ha çabuk. 

.IKE)lEJI,Il,IK, -ri (jedeldik, -gi) 3am. Çabuk
luk, fıcillik, ivedilik. 

)KE)lEJIXAT (jeclelhat) 'Jmn. Telgraf. 
:IKE3 (jez) Jam . l . Bakır. 2 . ay~ıtc. Mernıi. 

J1ce3 aflK gezmeyi seven: .JICeJ 1Wi1.; gü
zel geyik; .J!Ce3 K.allam kanatlarını hı z lı 

çarpan. 
.IKE3)lE (jezde) Jam. Eniştc. 

)I(E3)lEti (jezdey) Jam. Baldızın eniştesine 
hitap şekli. 

)I(E3JlEKE (jezdeke) Jam. Enişte kelime
sinin saygı ifade eden şekli. 

)J(E31IEMCI- (jezdemsi-) em. Enişte gibi 
davranmak. 

)I(E3l i,I (jezdi) cbtH. Bakırla teçhiz edilmiş, 
bakırla kaplanmış olan . 

.IKE38KlllE (jezökşe) 3am. Fahişe, hayat 
kadını. 

.IKE3Tbl PH AK,, -Fbi (jcztırnaq, -ğı) 3am. 
MurjJ. Cadı. 

)J(EMJlE (jeyde) 3am. J1cep2. Erkek gömleği. 
)I(EH)}EillEH; (jcydeşen) cbtH . Tek gömlek

li , hafif giyinmiş, ince giysili. 
)I(EK- (jek-) ()Kereıı,i, )Kerin) em. l. 

Koşmak: 82i3Ôi ap6ara JICeKmi. Öküzü 
arabaya koştu. 2. aybıc. Görevlendir
mek, iş yüklemek: CmyôeHmmepiJi 
MaK.ma mepiM2e J!<:eKmi. Öğrencileri pa
muk toplamayla görevlendirdi. JICeK Ke
py nefret etmek. 

)I(EKE (jeke) Cbl!-1. 1. Bağımsız, ayrı, kendi 
başına. 2. Sadece kendisiyle ilgili , özel. 
3. Baş başa. JICeKe 6acmbt tek başına , 

bekar. dul; JICeKe MemuiK şahsa ait: biri
nin gözetiminde, kontrollinde olan. 

)J(EKE-,Il,APA (jeke-dara) Cbllt. 1. Özel, baş
kasından farklı. 2. Yapayalnız. 

)I(EKE-,Il,APAJibiK, -Fbi (jeke-daral ı q, -ğı) 

Jam. Özel olma durumu, farklılık. 
)I(EKE-)I(EKE (jeke-jeke) yem. Ayrı ayrı, 

tek tek 

yyü
Vurgu

yyü
Vurgu



-172-

MEKEJIE 

)KEKEJLE- (jekele-) em. 1. Ayırmak. 2. Tec
rit etmek, dı ş lamak . 

.IKEKEJ1 Eli (jekeley) yem. Ayrı , kendi ba
şına. 

)I(EKEJJIK, -ri (jekelik, -gi) 3om. 1. 
Yeganclik, tcklik . 2. Yalnızlık, tek ba
şına olma. 

.IKEKET Ceket) Jom. op. Yelek. 
)I(EKEWE (jekcşe) 3om. JIUifc. Keliınelerde, 

tck kişiyi veya varlığı bildiren biçim, 
çokluk karş ıtı. 

)I(EKEUJEJJEHLI,IP- (jckeşclendir-) em. Ö
zclleştirmek . 

.IKEKEWIJI (jekeşil) Cb/H. Tek başına 

kalınayı seven, nıünzcvi. 
.IKEKIIE-.IKEK (jekpe-jek) 1. 3om. Düello. 2. 

yem. Teke tek . 
)I(EKCEHEI (jeksenbi) 3om. Pazar (haftanın 

son günü). 
.IKEKCEHEIJIIK, -ri (jeksenbilik, -gi) 3om. 

Pazar günü veya mesai saatleri dışında, 
toplu ve gönüllü olarak (temizlik, 
onarım vb.) karşılık beklemeden yapılan 
çalışmalar. 

)I(EKCYnhiH (jeksurın) Cb/H. Alçak, kalleş, 
menfur. 

.IKEKCYPhiH.LI.AH- (jeksurından-) em. Se
vilmemek, beğenilınemek. 

)l(EKCYPhiHLI,hiK,, -Fbi (jeksurındıq, -ğı) 

3om. Alçaklık, kalleşlik. 
)l(EKIP- (jekir-) em. Azarlamak, paylamak, 

tekdir etmek. 
.IKEKTPJK, -ri (jekirik, -gi) Jom. Kızına, ba

ğırıp çağırma . 

)l(EKIPIC- (jekiris-) em. (iki kişi) Birbirine 
bağırıp çağırarak kavga etmek. 

)I(EJI (jel) Jom. Yel , rüzgar. JICeJı 6ol(oii yü
rük; :JICeJ1 6eciK saJıncak; JICeJ1 auipMeH 
yel değirmeni; JICeJJ cm boş söz; coMoJ1 
:JiceA serinletici rüzgar; :Jice;ıaeu ecy yel 
gibi gelip geçmek; eKneK :JICeJ1 çarpıcı 

rüzgar. 
)I(EJIEAC (jelbas) 3om. 6om. 1. Pelin, ak

pelin. 2. oybtc. Düşüncesiz , tasasız. 

)l(EJIEACThiK, -Fbi (jelbastıq , -ğı) 3om. Dü
şüncesizlik , tasasızlık. 

)I(EJIEEfEH (jelbegey) yem. Elbiseyi giy
meden, sırtma atarak, iliklemeden. 

)f(EJIEI{ 

)l(EJIEEfEWJIEH- (jelbegeylen- ) em. Gi ys i
yi giyinmeyip sırtına atmak. 

.IKEJIEE3EK, -ri (jelbezek, -gi ) 3om. oHom. 
1. Solungaç, galsame. 2. OJ'bJC. Burn un 
kanatları. 

)I(EJIEEfı (jelbey) 3om. Yağmurluk. 
)l(EJIEEH,L(E- (jelbende-) em. (rüzg'rda) 

Sallanmak, dalgalanmak . 
)I(EJIEYA3 (jelbuvaz) 3om. Mea. Rahim d ı

şında oluşan hamilelik, dı ş gebe lik. 
:JiceJJ6yo3 6oJJy ümitlenmek: JJce.ı6ya3 

BlfciMe boş konuşma. 
)l(EJIEIPE- (jelbire-) em. Sallanmak. dalga

lanmak: Ty JICeA6ipen myp. Bayrak dal
galanıyor. 

)I(EJifEK (jelgek) Cb/H. Tez canlı , sabırs ı z . 
)I(EJifiP (jelgir) CbtH. Hızlı koşan (a t). 
)l(EJifllll (jelgiş) Cb/H. Yürük, hı zlı koşan 

(at). 
)I(EJifllllTE- (jelgişte-) enı. (at) Hızlanmak, 

süratlenmek. 
)I(EJIFAEhl3 (jelğabız) Cb/H. ı . Yürük, hızlı 

koşan (at, geyik vb.). 2. Yorulmak 
bilmeyen. 3. Boş, abartılı (söz). 

.IKEJI.IJ,E- (i elde-) em. ı. Rüzgara karşı yürü
mek. 2. Havasına girmek, kıvamına ge l
mek. 

)I(EJI.LlEH (jeldey) CbtH. Rüzgar gibi hızlı , 
s üratli. 

)I(EJI.LlEH- (jel den-) em. 1. (rüzgar) Esme k. 
2. Soğuk almak. 

)l(EJILI,ETKIIII (jeldetkiş) 3om. Haval a ndırı -

cı, vantilatör. 
.IKEJILI,ET- (jeldet-) em. Havalandırmak. 

)l(EJILI,I (jeldi) cbtH. Rüzgarlı , fıı1ın a lı. 

)I(EJILI,IK, -ri (jeldik, -gi) 3om. Eyc r yas t ı ğı. 

.IKEJIEfEH-.IKEJIIII (jelegey-jelpi ) rcm . Ha-
fif, ince. 

.IKEJ1EfEMJIEII (jelegeylep) } Dn. Sere ser
pe, toplanmadan, düğmelemeden . 

)I(EJIE-)l(OPT- (jele-jort-) em. (at ile) Orta 
h1zla gitmek. 

)l(EJIEK*, -ri (jelek, -gi ) 3om . 1. Genç 
hanımların başlarına örttükleri örtü. 2. 
Püskül. 

)I(EJIEKCI3 (jeleksiz) Cb/H . Püskülsüz, sa
çaksız . 

.IKEJIEH; (jelen) (I) 3om. Erkeklerin ince üst 
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giyiıni. 

)I(EJTEH: Uelen) (Il) yem. Yalın kat, ince. 
)I(EJIEHJ(EY Uelendev) CbtH. Hafifce, ince 

(giyinme). 
)I(EJIEH)ll Uelendi) Cbtfl. İnce kaftan! ı. 
)I(EJIEO-)I(EEE- Uelep-jebe-) em. Korumak. 

kollamak, himayesine almak. 
)I(EJIETKE (jeletke) 3am. ap. Yelek. 
)I(EJIEY Uelev) 3am. Bahane, sebep. neden. 

JICefley i3oey bahane aramak. 
)I(EJIEYJIET- Uelevlet-) em. Bahane etmek. 
)I(EJ1EYCI3 (jelevsiz) Cb/lt. Bahanesiz, açık, 

aşikar. 

)I(EJJKE Uelke) :Jam. Ense. J/Ce;?Ke waut 

ense saçı 
)I(EJIKEJII (jelkeli) Cbt!-1. Kalın enseli. 
)I(EJIKEM Uelkem) Cbllt. Hafif esen (rüzgar). 
)I(EJIKEH Uelken) 3am. Yelken. 
)I(EJIKEH,IU Uelkendi) CbtH. Yelkenli. 
)I(EJIKEHCI3 Uelkensiz) Cbtll. Yelkensiz. 
JKEJIKIJI)lE- Uel k ilde-) em. Sallanmak, dal-

galanmak. 
)I(EJIKIJJ.II,EK Uelkildek) Cbllt. (rüzgar) Sal

lanan, dalgalanan. 
)I(EJIK,Oöbl3 Uelqobız) 3am. Bir tUr kopuz. 
)I(EJIK,Ol\1 Uelqom) 3am. İki tarafında kalın 

keçe olan, ortası açık semer. 
)I(EJIK,OM.llA- (jelqomda-) em. Semerle

mek, keçelemek. 
)I(EJIK,YAP (jelquvar) Cblll. Hoppa, hava], 

hafif meşrep. 
)I(EJIK,YbiK, Uelquvıq) Cb/lt. Yürlik, hızlı ko

şan (at). 
)I(EJTK,Y3 Uelquz) 3am. (I) Şiddetli rüzgar, 

fırtına. 

)I(EJ1K,Y3 Uelquz) 3am. (Il) Rüzgarın etkisi 
ile belde oluşan ağrı. 

)I(EJJMMI Uelmaya) 3anı. Tek hörgüçlü yü
rük deve. 

)I(EJIMASl)lAH Uelmayaday) CbtH. Yürük de
ve gibi, hızlı. 

)I(EJ11\1MIIITA Uelmayaşa) yenı. Yürük deve 
biçim li. 

)I(EJlOPAfı Ueloray) 3anı. Cereyan, hava a
kıım. 

)[(EJ18KOE (jelökpe) cw1. Hoppa, hafıfmeş
rep, hava]. 

)I(EJ18KITEJ1EH- Uelökpelen-) em. U çarı 

/KEJIIHK;\0 

hareket etmek, hafif davranmak. 
)I(EJIITEH (jelpen) 3am. İnce , hafif şapka. 
)KEJIITEHJlE- (jelpefıde-) em. t. Dalga

laıımak. 2. aybtC. Ha!"if davranmak. u~·:ı 

rılık yapmak . 
)I(EJIITYIUI Uclpüviş) :Jam. Yelpazc. 
)I(EJIITI- (jelpi-) em. Yellemek, hafiften es

mek. esmek. 
)I(EJIITIJI)lE- Uelpilde-) em. l. Dalga

lanmak. 2. ayhtC. Fazla ilgi göstermek. 
üstüne düşmek. 

)I(EJIITIHIC- (jelpinis-) em. Hava almak. 
)I(EJICI3 (jelsiz) Cb/lt. Rüzgarsız , yelsiz. 
)KEJITAEAH (jeltaban) Cbllt. Çok hızlı ko-

şan (kimse). 
JKEJITOK,CAH (jeltoqsan) 3am. Aralık ayı. 

)I(EJITOK,biM (jeltoqıın) 3am. eem. Atiarda 
görülen bir tür deri hastalığı. 

)J(EJII (jeli) (1) 3am.1. Tayları bağlamak 

için iki kazığa gerilerek takılmış urgan. 
2. aybtc. Bir şeyin gidişatı, yönü. 3. 
aybtc. Elektrik. telefon hattı. 4. a_ıwc. 

Esas, temel. 
)I(EJII (jeli ) (Il) 3am. Kazak çadırının iske

letini oluşturan çubuklardan her biri. 
)KEJIIK, -ri (jelik, -gi) (1) 3anı . Kızaıııık. 

)J(EJllK -ri (jelik, -gi) (Il) Jallı. Coşkunluk, 

ateşlilik . .JicacmbtKmbtH ,Hceflizi gençlik 
ateşi. 

)J(EJIIK- (jelik-) ()I{CJlireni, )I{CJ1İrin) (III) 
em. Heveslenmek. ilgi duymak. 

)J(EJI 1 KITEJIIK, -ri (jelikpelik, -gi) 3 0111. He
vesli lik. nıeraklılık. 

)I(EJllKTIP- (jeliktir-) em. Tahrik etmek. 
heveslenclirınek. 

)I(EJIIKTIPYIIJI Ueliktirüvşi) 3am. Tahrik e
dici, heveslendirici. 

)J(EJIIM (jelim) 3am. TutkaL 
)J(EJIJM)lE- (jelinıde-) em. Yapıştırmak, 

tutkallamak, zamklaınak. 
)KEJIIM)lEYJll (jeliındevli) Cb/lt. Yapıştırıl

mış, zamklanınış. 

)I(EJIIH (jelin) 3am. Hayvanların meınesi. 

)J(EJIIH)lE- (jelinde-) em. (doğumdan önce 
meme) Süt dolmak. 

IKEJIIH)ll (jelindi) cwt. Meınesi büyük, 
sütlü. 

)KEJIIHK,An, -6bı (jclinqap, -bı) 3am. Yav-
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nılurı emınesin diye sağmal hayvanların 
memesine bağlanan torba. 

)KEJTIHK,YPT (jelinqurt) 3om. Kulunlu atla
rın memelerinin ~işip delinınesi sonucu 
oluşan bir hastalık. 

iKEJiliiCAGA (jelinsaba) 3anı. Meme derisi. 
A<EJIIC (jelis) ::;om . Arın orta hızla koşması, 

ye l iş. 
)KEJHCTI (j~listi) Cbtll. Orta hızla iyi giden, 

ycli~li (at). 
)l(El\1 (jeın) 10111 . Yem. :JICCM 6o!ly yem ol

mak; JICC.IIt Kbto?y hakkını yemek, kullan
mak. 

)KEMEACAP (jembasar) Jom. ı . Kanal pen
çesi. 2. 300!l . Avını yükseklerden gözüne 
kestirip aviayan karta!. 

A<El\UtE- (jemcle-) em. Beslemek, ye ml e
mek , yem vermek. 

)I(EJVI)J,EJI- (jemdel-) em. Yenılennıek, bes
lennıek. 

)l(EM)JJK (jemclik) Chllt. Yenı! ik. 
)KEME-)KEM: meMe-.IKeMre Kenrcıı)le Haki

kati, doğruyu söylemek gerekirse, aslın
da. 

lh.Ei\IE-)KEMJJ.E (jeıııe-jcnıcle) yem. Tam 
vaktinde. 

)KEMK,OP (jeınqor), )KEl\1DA3 (jeınpaz), 

)l(Ei\1IliiJl (jeınş i l) Cblll. 1. AçgöziU, o
bur. 2. oybtC. Rüşvetçi 

)f(El\'IK,OPJIAH- (jeınqorlan-) em. AçgöziU 
olmak, oburlaşınak. 

)I(EMK,OP JlhlK,, -Fbi (jenıqorlıq, -ğı) 30/ll. 1. 
Aç gözlülük, oburluk. 2. oybtc. Rüşvet

çilik. 
)KEMI1A3 (jeınpaz) CbtH. bkz. )f(EMK,OP. 
./KEJ\ICAY (jeınsav) (I) 3am. Kursak. 
)KFMCAY (jeııısav) (ri) 30111. Meo. Kuşlarda 

görü Ic n guatr k1stalığı. 
)KEI\lCAYJlbl (jcmsa\'lı) CbtH . 1. Kursağı bü

ylik. 2. aybtc. f şta hlı, kursağı geniş. 
/KEI\lCr\YlıiT (jcmsav ıt) JC/111. Kuşlara ycın 

vermek için kul l anılan kap, ycın kabı. 
/KEMCIJ (jeınsiz) c/ı/li. Y cmsiz. yemi ol

mayan . 
IKE MCI f'E- (jcınsi re-) l!tn. Yem aramak. 

canı yem istemck. 
/KEi\tTIK. -ri (jeınt ik , -gi) JanJ . 1. Yırtıcı 

hayvan yemi, yiyeceğ i . 2. Leş, hayvan 

)l(EH;EWE 

ölüsi.i. 
)f(EMXAHA (jenıhana) 3om. K3. up. Saman-

lık , odunluk, merek. 
)KEM-lll0I1 (jem-şöp) 3om. Yemlik ot. 
)KEMllliJl (jenışil) CbtH. bkz. )l(EMK,OP. 
"/KEMIP- (jemir-) (1) em . I. Kemirmek . 1 

aybtc. Yutmak, kafaya dikmek. 
)f(EMIP (jemir) (Il) Cblft. iştah lı, obur. 
.IKEMIC (jeınis), ./KEIVIJC-)f(If)JEK (jem i:-; 

jiydek) 10111. Meyve, yemiş . .Jice.~·tic ara

utbt Meyve ağacı. 
)KEIVIIC-./KH)JEK (jeınis-jiydek) 10111. bkL. 

)l(EMIC. 
)I(EMICTI (jeınisti) Cbllt. 1. Meyvesi bol. 

nıeyveli. 2. aybtc. Verimli , yararlı . b~1 -

şarılı. scmercli. 
)f(Ei\IIICTIK, -ri (jemistik, -gi) :wm. M ey' c 

bahçesi, meyve yetiştirilen yeL ıı 12~ 

veli k. 
)f(EMlT (jemit) Cb/11. Kanaatsiz, doyuııı 'L 1. 

obur. 
)KEI-1 /~ET (jendct) Jam . Cellat, katil. 
)KEH)JETTIK, -ri (jeııcleLtik , -gi) ;am. Ccı 

Jatlık, gncldar lı k. 

./KEIIT (jeııt) 3onı. Darı unuııa yağ ik b~1l :- .. -
tılarak yapı lan bir tatlı çeşidi. 

)KEHTTEI1 (jenttey) CbtH. Tatlı, bal gi bi. 
)f(EHhUIEHL (jenşen) 3om . ÔOIJJ. Jin ;;;eıı. 

)l(EH: (jeii ) (1) 30171. Yen (elbisedc ı. •u:: 
ywbtH 6epy yardım etmek; JICeH iH b. -

6oNy kollarını s ıvaınak. 

)KEH:- (jefl-) (Il) em. Yenmek, üstlin _ 
ınek, zafer kazanmak. 

)I<EH:fE (jenge), )f(EH;fEW (jeı1ge: '· i'hE
H:ElllE (jcikşe) 3om. Yenge. 

)f(EH:fEH (jengey) Jam . bkz. /h:EH.rE. 
)f(EH;fETAfl (jeiigetay) (I) 3WII. Y~ r;:: -- : 

ğim. 

)KEH;fETAI"ii (jeilge tay) (II) '3(1111. Ç~ t'-;·,:· •. :1. 

/KEHJETAfiJlblK, -Fbi Ucıl.gct ay l ı~.J . -;. d J 
Jom . Yengelik . 

./1\.EHJETAf!JlbfK,, -nı (jcı1gc uylı~.ı. - ;ı ı 1 U J 
:Hill!. 1. Çöpçataıılık. D ... ~·.,.~.::ıı 
~~öpçatanlık yaıx1n kİ)İyc ' 'll:i~; iı ... '~.:: _ ~ -

)1\.EHJLEC- (jcilclcs-) r!lll. Birh iriı~~ .: ... ':~~: . ~"'it 

olmak. 
){(EHJll (jclidi) tlıllt. Yc ııi ld:tiı. ı-_,,llu. 

>KEI\EfUE (jc ı1qc) Jlilll . hkl. /hEHrE. 
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)I(EH,CE (jefise) 3om. Kol ağızlarının kirlen-
menıesi için giyilen kolluk. 

)I(EH,CI3 (jefisiz) CbtH. Yensiz. kolsuz. 
)I(EH,CIK, -ri (jefisik, -gi) Jam. Heves, iştah. 
)I(EH,ClKK,OM (jei1sikqoy) Cblft. İştahlı , he-

vesli . istekli. 
)I(EH,CIKK.OHJlblK, -Fbi (jensikqoylıq, -gı) 

Jonı . İ ş tahlılık , heveslilik. isteklilik. 
)I(EH,CIKTEH- (jefisikten-) em. Heveslen

mek, arzu etmek. 
)I(EH,YIIII (jeı1üvşi) 30111. Muzaffer, galip, 

fatih. 
)KEH,Ylllbl (jefiuşı) 3om. Bir göınleğin kol 

ağzına geçirilen ve gene llikle çift katlı 

kumaştan yapılan kolluk, manşet. 
)J(EH,JJI (jefii l) Cbll-t. l. Hafif, ağır olmayan. 

2. Kolay. basit. JICeHiJI cypoK kolay so
ru. 3. oybtC. Üstünkörü, yüzeysel. 4. 
oybtc. Hafif, hoppa . . )ICeHiJI oybt3 ağzı 

gevşek, sır saklamayan; JICeJ-(iJI :JJCOJIFG 

mycy çalışmadan para kazanmak ; JICeJ-(iJz 

Jlcypicmi kötü yola düşen (kadın). 
)I(EH,IJILI,JK, -ri (jefiildik, -gi) Jonı. 1. Ha

fiflik. 2. Kolaylık, basitlik. 3. Muafiyet , 
avantaj, tolerans. 4. Ölmek üzere olan 
kişi için okunan du~.ı. 5. aybtc. Hafif! ik , 
hoppal ık. 

)J(EH,IJILI,EH- (jefii Iden-) em. Hatifleşmek , 

lıafi flemek. 
)I(EH,IJILI,ET- (jenildet-) em. Boşaltmak, ha

fifletmek , kolaylaştırmak. 
)I(EH,lJI-)I(EJilll (jcnil-jelpi) Cblft. ı. Kolay, 

basit, ufak tefek. 2. oybtc. Savsakça, ö
zensizce. ilıııı51 ederek . 

)J(EH,IJITEK (jefiiltek) cw1. Hoppa, hava!. 
)KEH,JJITEKTEY (jeni ltektev) Cbtll. Havalce. 

hafifçe. 
:IKEHJJITEKTlK, -ri (je i1iltektik, -gi) 30111. 

Hati1lik , hoppal ı k . 
.IKEH,LJIIC (jenilis ) 10111. Yenilme, yenilgi. 

mağlübiyct. 

JKEH,Il\10A3 (jeninıpaz) CbtH. Muzaffer, ga
lip 

)I(EH,IMOAJll,biK,, -n.ı (jcı1impazdıq, -ğ ı) 

3am. Galiplik , yeni lıııalik. 

):KEH,IC (jenis) Jam. Zafer, galibiyct, başarı. 
/KEI{ICTI (jefiisti) ctıt ll . Zafer dolu. 
)KEnEJILI,ET- (jepcldet-) em. Hızlı adını-

)KEPJIE 

larla, çabuk yürümek. 
)l(E0-)l(EH,IJ1 (jep-jefiil) CbtH. l. Çok hafif, 

tüy gibi hafif. 2. Çok kolay. 
)J(EOOEJJET- (jeppelet-) enz. H ızlaııdırmak , 

acele etti rmek. 
)I(EOIP- (jepir-) em. Sıkıştırmak. baskı 

yapmak. 
)I(EP Uer) 30111. l. Yer, dünya. 2. Kara par

çası, mahal. Jlcepze KONY yere inmek. 3. 
Memleket, toprak. KaJaK Jtcepi. Kazak 
toprağı. 4. Arsa, arazi . 5. Mekan, mcs 
ken: Tybtn ocKett JlcepiM. Doğup büyü
düğüm yer. Jlcep ayoapy sürgün etmek; 
Jlcep 6o;ıy a) yerle bir olmak b) rez il 
olmak; Jlcepıe ombtpFbt3biiZ Kenıy kandır

mak, dolandırmak; JKepde11 OJ7btn, JJcep

ıe coJiy paylanıak, azarlamak; .JJcep Kaii
btCKOH sayısız, çok; J/Cep KOÜI-!b!NO Kipy 

vefat etmek, ölmek; Jlcep cunan Kcuıy 

kandırılmak, dolandırılmak; Jlcep ıuyzy 

yerin dibine girmek, çok utannıak 
)J(EP-AHA Uer-ana) Jam. Hayat kaynağ ı. 

)l(EPEAPAK, -Fbi Uerbaraq, - ğı), )J(EPKETIE 
(jerkepe), )I(EPTOJIE (jertöle) 3arn. Yer 
evi. 

)J(EPfiJIIKTI (jergilikti) CbLH. Yerli , ınahal-
11, yereL 

)l(EP-.UYHME Uer-düııiye) 3om. Bütün dün
ya, yer yüzü. 

)I(EP)I(AH,FAK, -Fbi (jcrjanğaq, -ğı) 3om. 

6om. Yer fı s tığı. 
)I(EP-)KEP.UEH (jcr-jerden) yem. Her yer· 

den, her taraftan. 
/KEP-JKMhAH Uer-jiyhan) 3am. KJ. up. Yer 

gök. yer yüzü . 
./KEPKEH- (jerken-) em. 1. lğrennıck, tik

si nınek. 2. ayb/C. lJ:;.ak Jurınak. 
:IKEPKEIHW (jcrkcniş) Jam. Nefret. Liksin ti. 
./1\.EPKEHIILITI (jerkcııi~ti) Cb/ ll . iğrenç, tik

sindirici, çirkin. 
iKEPKEriE (jerkepe) Jam. bkz. /KEPIJAPAK,. 
)J(EP-KOK (jer-kök) 3cwı . Yer gök, bütiin 

dün ya. 
JKEPK,OHMA (jerqoynıa) :Jallı. Kiler, am

bar, mahzen. 
)KEPJIE- (je rle-) (I) em. 1. Defnetmek. 

gömmek . 2. ayutc. Azarlamak, kızınak , 

fırça lnmak. 
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;i ' EPJIE- (_jerle-) (ll) em. Belirli bir yeri 
ın cs kcıı edinmek, yerleşmek. 

A<EPJIEC (jer les) Janı. IIcınşehri. :ıynı yer
den olan. 

/K EP Jl ECTI K, -ri (jt:.rlesti k, -gi ) 30/JI. Hem
şe hri lik . 

)1\:EPJII (jerli ) Cblll . 1\razisi, yeri gen i ş. top
r::ığı çok. 

)KEPMAt:-i (_jerınay) :w m. Gaz yağı. 
)KEPMEH-.>KEKCEH (je rnıen-j eksen) yem . 

K:J. up. Yerle bir. ye rl e yeksa n, alt üst. 
.JtCCfJ;liCH-.JiceKce/1 OO;?y yerle bir olmak. 

JKEPI\1EUIEJI (jermeşel) Cb/11. Sakat, özür
lü . 

IKEPOPTA (jerorta) CbiJ-1. Orta yaşlı (kimse) . 
IKEPOIJJAK, -Fbi (jeroşaq, -ğı ) 3atn. Yer 

kazı larak ya pılan ocak. 
>KEPCEPI rı (jerserigi) 10111. Uydu. 
.II\:EP-CY ( jer-su) 3om. Orman, dağ, ırmak, 

göl vb. genel ad ı. 

)KEPCIH- (iersi n-) em. intibak etmek, u
yum sağlamak, alışmak. 

.IKE?TAFAH (jertağan) Cbll-l . Alçak. yüksek 
olmayan. 

>KEPTAFAH!(An (jertağandap) yem. Yere 
yakın: 5oK.60K JICOilblfJOKilWfJbl .Jicep

llWFaHoon oceoi. Yabani hindibanın 
yaprakl arı yere yak ın olur. 

IKEPTAFAH,llAY (jertağandav) Cbl!-1. Alçak
ça, yere yakınca. 

.IKEPTAHY (jertanuv) Jom. Jeoloji , yer bi
limi. 

)KEPTGJJE (jertöle) Jom. bkz. IKEPEAPAK,. 
)KEPYHhiK, -Fbi (jenıyıq, -ğı) 3am. AturjJ. 

Cennet gibi yer. 
IKEPWIJl (jerşil) Cbl/-1. Gördüğü yeri unut

mayan. yeri iyi bi !en. 
.IKEPlliiJllUK, -ri (jerşildik, -gi) :Jam. 1. 

Etrafı iyi tanıma . 2. Heınşehrilik . 
)I(EPI- ( jeri-) (1) em. 1. (hayvan ) Yavru

l a rını emzirnıekten kaçmak. 2. ayb/C. 

İ ğrenmek, tiksinınck. 
)f(EPI- (jeri-) (II) cm. Aşermek. 
.IKEPIK, -ri (je rik. -gi ) 3am. Kadınların ha

mile iken canlarının bir şey istemesi, a
şerme. 

)l(ECIP (jesir), 30111 . Dul. Jlcecip KOJ?y dul 
kalmak. 

)I(ETECJ3JIK 

>KECIPJJIK, -ri (jesirlik. -gi), .IKECIP
WIJIIK, -ri (jesir-şilik, -gi) Jam. Dul 
kalma. 

)KECIPWIJJIK, -ri (jcsirşilik, -gi) Jam. bh:z . 
/K EC IP JlJK. 

./KET- (jet-) em. 1. Varmak, ul aşmak. cri~ 
nı e k: Yüiue Jlcernmi. Evine ul aştı. .::: . A

macına ula şmak. op.Mal-luiiW .J1cemy ımı 

radına ermek. 3. Yctmek. kfıfi gclııı d: 
TaMOK 6opı~ı,ri:Jze c)e Jtcemeôi. Ye me!\ 
hcpimize de yeter. .JicemJ..:CII JJct!pi 

elinden ge leni, yapabi ldiğ i ; Jlcemin A:e.1y 
aniden çıkagelınek. 

IKETE (jete) (1) 3Wil . J{Ofle. 1. Bir şey in s~ıpı 

ile başının birl eş ti ği yer. n buuaK.II lbiH 

Jlcemeci bıçağın sapı. 2. Ense, boyu n. 
IKETE (jete) (Il) 3am. Akıl, şuur. .Jicem ı:ciJ 

6oJ?a akılsız çocuk. 
)f(ETE (jete) (JIJ) Jam. Ecdat, cet. ata . :ı ~ 

lar. 
)f(ETE (jete) (IV) yem. Teferruatlı. ayrı ntılı. 

yeteri nce: Opüicuwcb/11 .JJceme 111} 'CI/Ir;e

di. Rusças ını yeterince anbmadı . 
IKETEK, -ri (jetek, -gi) :Jam. l . Ara ba ()\-.u. 

2. Yedeğe alınan hayvan: Allllli bi )fcr 

meJu(e c/J1rJu Atı yedeğine aldı. J. uybtc. 

Etki, tes ir. .?tcemeJo..:e epy birisi nin et 

kisinde kalmak. 
)f(ETEKTE-- (jetekte-) em. Yedekl e ın.:k . ~c 

deği nde çekmek. 
)f(ETEKLIIT (jetekşi) Jarn. Danışın::ın. rch \.?r. 

kılavuz. 

)I(ETEKWIJJIK, -ri (jetekşilik, -gi) Jam. 0"1 -
nışınanlık , rehberlik, kılavuzlu l-:. 

)f(ETEJIEYWI (jctelevşi) 3om. Y cdcğ inc a
lan, peşinetakan kişi. 

)I(ETEJll (jete li ) Cb/11. Akı llı , dü ş li nccli . ~u 
u rlu . 

.IKETEJIIJIIK, -ri (jetelilik, -gi ) Jam . . -\bllı 
lık, ş uurluluk . 

.IKETEP-/KETITEC (je ter-j etpes ) } Lm. L·ı,ı~ 

maya, Jo lnıaya az kala: 5ip o/ira )lce 

mep-JICemnec yaK.b/171 KO.l()bl. Bir :ı~ a ~ a
kın bir zaman kaldı. 

IKETEPJJIK (jeterlik) Cblll . Yetecek 1-.:alLtr. 
)I(ETECI3 (je tesiz) Cb! ll . Ak ı ls ı z. şuur:-:; uz . 

düşüncesiz. 

.IKETECI3,lliK, -ri (jetesizdik. -gi J Jam . . -\-
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kılsızlık, şuursuzluk . 
.IKETEY Uetev) caH. Yedi tane. 
.IKETKI3BEC Uetkizbes) c.'•IH. Erişilmez, ula

şılmaz. 

.IKETKI3- Uetkiz-) em. Yetiştirmek, ulaştır
mak. 

.IKETKI3Yllll Uetkizüvşi) Jam. Ulaştırıcı, 

ile-tici kimse. 
.IKETKIJIIKCI3 Uetkiliksiz) CbLH. Yetersiz, 

az . 
.IKETKIJIIKTI Uetkilikti) Cb/H. Yeterli, bol. 
.IKETKIHlllEK, -ri Uetkinşek, -gi) Jam. 

Ergen, yetişkin , genç. 
.IKETOH Ueton) Jam. cjJp. Jeton. 
.IKETIIEfiP Uetpegir) Jam. K,apr. Bir tür 

beddua, yetişmeyesice. 
.IKETIIIC Uetpis) caH. Yetmiş. 
.IKETIIICIHllll Uetpisinşi) caH. Yetmişinci. 
)KETI Ueti) (1) caH. Yedi. :>1cemi ama yedi 

ata; JICemi 6acmbl oay (MurjJ.) yedi başlı 
dev; :>1cemi rallaM bütün dünya, yer gök; 
J~Cemi K,a6am :>KepoiH acmbtHoa yedi kat 
yerin altında; :>1cemi K,apaH,FbL m yH zifiri 
karanlık; :>ICe mi m yHoe gece yarısı. 

.IKETI Ueti) (Il) Jam. Yedi gün, bir hafta. 
6ip :>1cemi 6oiibtHoa bir hafta boyunca. 

.IKETifEH Uetigen) (1) Jam. acmp. Büyük 
ayı yıldızı. 

.IKETifEH Uetigen) (Il) Jam. My3. Yedi tel
li, eski bir müzik aleti . 

.IKETIK Uetik) Cb/H. İyi bilen, erbap, ehil. 

.IKETIKTEY Uetiktev) Cb/H. Kabiliyetlice, bi
raz yetenekli . 

.IKETIKTIK, -ri Uetiktik, -gi) Jam. Bilgelik, 
ehillik. 

.IKETIK,APAK,lllhl Uetiqaraqşı) Jam. acmp. 
Süreyya, Ülker. 

.IKETIJI- Uetil-) em. 1. Büyümek, gelişmek . 

2. ayb/C. Yetişmek, el içine karışmak . 

.IKETIJifllllTIK, -ri (jetilgiştik , -gi) Jam. 

Çabuk büyüme, tez gelişme durumu. 
.IKETIJI,l:UP- Uetildir-) em. Mükemmelleştir

mek, yetiştirmek , inkişaf ettim1ek. 
.IKETIJIEII Uetilep) yem . 1. Haftalarca, haf

talar boyu. 2. Her hafta. 
.IKETIJIIK, -ri Uetilik, -gi) (I) Jam. Yedili 

(iskambil) 
.IKETIJIIK, -ri Uetilik, -gi) (Il) 3am. ı . Bir 

)l(lf,I(I 

haftalık. 2. 3mHoıp. Ölen kişinin yedisi . 
.IKETIM (jetim) CbtH. ı. Y eti m, öksüz. 2 . 

aybtc. Koruyucusu, hamisi olmayan. 
.IKETIM)JEH- Uetimden-) em. ı. Y eti m kal

mak, öksüz kalmak. 2. Çekinmek, kork
mak . 

.IKETIM)JIK, -ri Uetimdik, -gi) Jam. ı. Ye
timlik, öksüzlük 2. aybtc. Koruyucusu, 
hamisi olmama . 

.IKETIM-.IKECIP (jetim-jesir) Jam. Dul ve 
yetim . 

.IKETIMCI3)JIK, -ri Uetimsizdik, -gi) Jam. 
Y etersizlik, yokluk . 

.IKETIMCIPE- Uetimsire-) em ı. Kendini ök
süz hissetmek. 2. aybtC. Yalnızlık his
setmek. 3. aybtc. Bakımsız, sahipsiz: 
Facbtpllap 6oii.bt J~CemiMcipen JICamKGI-t 
oalla . Asırlarca sahipsiz kalan topraklar. 

.IKETIMXAHA Uetimhana) 3am. K3. up. 
Çocuk esirgeme yurdu, yetimhane. 

.IKETIMllliJIIK, -ri (jetimşilik, -gi) Jam. 
Y etimlik, öksüzlük 

.IKETIHllll (jetinşi) caH. Yedinci. 

.IKETIC- (jetis-) em. ı. Sev inmek, mutlu ol
mak. 2. Erişmek , gark olmak . 

.IKETICKEH)JIK, -ri Uetiskendik, -gi) Jam. 
Her imkana sahip olma durumu, yeterli
lik. 

.IKETICIIEYllliJIIK, -ri (jetispevşilik, -gi) 
Jam. Y etersizlik, kifayetsizlik. 

.IKETICTIK, -ri Uetistik, -gi) Jam. Başarı, 

mu vaffaki yet. 
.IKETICIHE Uetisine) yem . Her hafta, hafta

da bir. 
.IKM- Uiy-) em. ı. Toplamak, yığmak. 2. Bir 

araya getirmek: Eip myobtlf acmbtHa 
JICUJlUbtK,. Bir bayrak altına toplayalım . 

.IKMFAH-TEPfEH (jiyğan-tergen) CbLH. Uzun 
sürede toplanan, bir araya getirilen, 
biriktirilmiş . 

.IKM)JE (jiyde) Jam. 6om. İğde. 

.IKM,UEK, -ri Uiydek, -gi) 3am. 6om. Yemiş . 

.IKM)lEJIIBAHChiH (jiydelibaysın) CbtH. 
MucjJ. Bereketli, kutsal, verimli . 

.IKM)ll- Uiydi-) em. 1. Derideki kılların dö
külmesi. 2. Saçın dökülmesi. 3. Kötü 
kokmak: 81liKmep Jlcuoin KemKeH. Leş
ler kokmuş . 
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)Kll,IUPMEJIET- (jiydirmelet-) em. Sıklaş

tırmak, yoğunlaştırmak. 

)KllEK, -ri (jiyek, -gi) Jam. ı .Sahil, yaka. 2. 
Kenar, sınır. 

)KllEKTE- (jiyekte-) em. ı. Sahil boyu yürü
mek. 2. Bir şeyin kenarını süslemek, 
işlemek. 

)KllEKTEC- (jiyektes-) em. Sınırdaş, komşu 
olmak; yan yana bulunmak. 

)KllEH (jiyen) Jam. Yeğen, kız kardeşin 

çocuğu. 

)KllEH,IJ,IK, -ri (jiyendik, -gi) Jam. Yeğen
lik. 

)KllEHKYPhiK, -Fbi (jiyenqurıq, -ğı) Jam. 

Y eğen e hediye olarak verilen hayvan. 
)KllHA- (jiyna-) em. 1. Toplamak, yığmak. 

2. İnsanları bir araya getirmek. 3. Düze
ne sokmak, düzenlemek. 

)KllHAK, -Fbi (jiynaq, -ğı) 3am. l . Toplam 
(sayı, rakam) . 2. Bir ya da bir kaç 
yazarın eserlerini içeren dizi, külliyat. 

)KllHAK,Chi3.UhiK, -Fbi (jiynaqsızdıq , -ğı) 

Jam. Düzensizlik, tertipsizlik 
)KllHAK,TA- (jiynaqta-) em. I. Yığmak, 

toplamak, derlemek. 2. Sınıflandırmak, 

tasnif etmek. 
)KllHAK,TAJIFAH (jiynaqtalğan) CbtH. Top

lanmış, derlenmiş. 

)KllHAK,TAYIIlhl (jiynaqtavşı) Jam. Topla
yıcı, bir araya getirici. 

)KllHAK,Tbl (jiynaqtı) CbLH. bkz. )KllHAK,bl. 
)KllHAK,bl (jiynaqı), )KllHAK,Thl (jiynaqtı) 

CbtH. Derli toplu , düzenli. 
)KllHAK,biJIA- (jiynaqıla-) em. Düzenlemek, 

toplamak. 
)KllHAK,biJIAY (jiynaqılav) CbtH. Derli toplu, 

topluca. 
)KllHAK,biJihiK, -Fbi (jiynaqılıq , -ğı) 3am. 

Düzenlilik, tertiplilik. 
)KllHAJI- (jiynal-) em. Hazırlanmak, top

lanmak. 
)KllHAJibiC (jiynalıs), )KllbiJibiC (jıyılıs) 

Jam. Toplantı, oturum 
)KllHAH;K,bl (jiynafiqı) Cb/H. Düzenli, derli 

toplu. 
)KllHAll-TEP- (jiynap-ter-) em. Derleyip, 

toplamak. 
)KllHAYJihl (jiynavlı) CbtH. Toplanan , bir 

)KIIbiP 

araya getirilen. 
)KllPA<I> (jiyraf) Jam. rjJp. 300!l . Zürafa. 
)KllPA<I>TAH (jiyraftay) Jam. Zürafa gibi , 

uzun. 
)KllPEH- (jiyren-) (1) em. İğrenmek , tiksin

mek, ikrah etmek. 
)KllPEH- (jiyren-) (Il) Cb/H. AI don (at) . 
)KllPEHIIII (jiyreniş) 3am. İğrenti, iğrenç , 

tiksinme. 
)KllPEHIIIITI (jiyrenişti) CbLH. Tiksindirici , 

iğrenç. 

)KllhA3 (jiyhaz) 3am. ap. Mobilya, ev eş

yalan. 
)KllhA3,UA- (jiyhazda-) em. 1. Evi dayayıp 

döşemek. 2. Evi süslemek, bezendir
mek. 

)KllhA3,UAYJibl (jiyhazdavlı) , )KllhA3.Uhl 
(jiyhazdı) CbtH. 1. Dayalı döşeli. 2. Süs
lü, bezenmiş . 

)KllhA3.Uhl (jiyhazdı) CbLH. bkz. )KllhA3-
,UAYJihl. 

)KllhAH (ii yhan) 3am. up. Cihan. 
)KllhAHfEP (jiyhanger), )KllhAHKE3 (jiy

hangez) Jam. Seyyah, gezgin. 
)KllhAHKE3 (jıyhangez) Jam. bkz. )KllhAH

fEP. 
)KllbiJI- (ii yıl-) em. Yığılmak, toplanmak: 

)f(ubL!lFaH J~Cypm Ke6eiie m yemi. 
Toplanan halk giderek çoğalmaya başla
dı. 

)KllbiJihll:{K,bl (jiyılıfiqı) CbtH. Derli toplu. 
)KllbiJihlfi-TEPIJI- (jiyılıp-teril-) em. Ha

zırlanmak, toparlanmak. 
)KllbiJibiC (jıyılıs) Jam. bkz. )KllHAJihiC. 
)KllbiH (jıyın) Jam. 1. Kalabalık , yığ ın. 2. 

Bir şeyin toplamı. 3. Toplantı. 
)KllbiH-TEPIH (jıyın -terin ) Jam. Hasat dö

nemi. 
)KllbiH-TOM (jiyın-toy) 3am. Düğün bay

ram, eğlence. 
)KllbiHTbiK, -Fbi (jiyıntıq , -ğ ı ) 3am. Bir şe

yin toplamı, sonucu. 
)KllbiHTbiK,TA- (jiyıntıqta-) em. Toparla

mak, sonuçlandınnak . 

)Kllhlfi-TEPIIT (jiyıp-terip) yem. Derleyip 
toplayıp. 

)KllbiP- (jiyır-) em. 1. Buruşturmak , büz-
mek. MaHÔaubtH JICUblpy alnını 

buruşturmak. 2. (bir şeyin ) Kenarın ı 
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burmak, kıvırmak. 3. Büzülmek, büzüş
mek. 

)J(llbiPMA (jiyırma) caH. Yirmi. 
)J(llbiPMMAH (jiyırmaday) caH. Yirmiye 

yakın, yirmi kadar. 
)J(llbiPMACbiHIIlbl (j iyınnasınşı) c aH. 

Yirminci. 
)J(MbiPbiJI- (jiyırıl-) em. 1. Büzülmek. 2. 

(yılan, soluncan vb. için) Kıvrılıp 

açılmak. 

)J(llbiPbiJIFbiiiiTbiK., -Fbi (jiyırılğıştıq , -
ğı) 3am. B üzülme, kıvrılma hali. 

){(lll (jiyi) cbtH. 1. Sık, gür. 2. Sıkça, tekrar 
tekrar. 

)J(lli-)J(lll (jiyi-jiyi) CbtH. Sık sık . 

)J(liiJIE- (jiyile-) em. l . Sık sık tekrar et
mek. 2. Çoğalmak, artmak. 

)J(liiJIEY (jiyilev) CbtH. Sıkça, çokça. 
)J(liiJIIK, -ri (jiyilik, -gi) 3am. 1. Sıklık, 

yoğunluk, çokluk. 2. Hızlılık, çabukluk. 
3. rjJu3. Frekans, titreşim yoğunluğu. 

)J(MIPKEH- (jiyirken-) em. İğrenmek, tik
sinmek. 

)J(liiPKEHIIIITI (j iyirkenişti) CbtH. İğrenç, 
tiksindirici, görüntüsü hoş olmayan. 

)J(liiPKEHIIIITIJIIK, -ri (jiyirkeniştilik, -gi) 
3am. İğrençlik , tiksindiricilik 

)J(liiOJibl (jıyulı) CbtH. Yığılı, birikmiş , di
zili. 

)J(lli0Cbl3 (jıyusız) CbtH. Birikmemiş , top
lanmamış, dizilmeyen. 

)KüBA (joba) 3am. 1. Proje, taslak, plan. 2. 
Şekil, biçim : )/(o6acbt K03al( CUJlJ(mbt. 

Görünüşü Kazak 'a benziyor. 
)J(QBAJIA- (jobala-) em. 1. Tasarlamak, pro

jelendirmek. 2. Tasarlamak, hedefle
rnek. 

)J(QBAJIAYIIIbl (jobalavşı) 3am. Projeci, 
plan cı. 

)J(OBAJibl (jobalı) cbtH. Planlı, projeli . 
)J(QBAJibiK. (jobalıq) cbtH. Planda göste

rildiği gibi, plana uygun . 
)J(QFAJI- (i oğal-) em. l.Yok olmak, çalın

mak. 2. Yitip gitmek, gözden kaybol
mak. 

)J(OFAJIFbiP (joğalğır) Maa. Kapr. Yok 
olasıca, adı batasıca. 

)J(OFAJIT- (joğalt-) em. Kaybetmek, 

)KO K,-)KYT AH)( hi K, 

yitirmek. 
)J(OFAPFbl (joğarğı) CbtH. l. Yukarı, üst. 2. 

aybtC. Yüksek, ali, ulu. 
)J(QFAPFbi.II,All (joğarğıday) yem . Yukarı

daki gibi, yukarıda gösterildiği gibi. 
)J(OFAPbl (joğarı) yem. 1. Yukarı, üst: )/(o

rapbt Kemepiil. Yukarı çık. 2. Yüksek. 
JK:orapbt OKJl opHbt yüksek öğretim ku
rumu. 3. Üstün, ulu. 

)J(QFAPbiM (joğarıda) yem . Yukarıda. 

)J(OFAPbiJIA- (joğarıla-) em. 1. Yüksel rnek. 
2. Baş köşeye çıkmak. 3. Çoğalmak, 

yükselmek. K,aH J(btCbtMbt JICOFapblilay 

tansiyonu yükselmek. 
)J(OFAPbiJIAY (joğarılav) CbtH. Yüksekçe, 

biraz yukarı. 
)J(OFAPbiJibiJibiK,, -Fbi (joğarılılıq, -ğı) 

3am. 1. Kendini büyük görme. 2. De
recesi yüksek olma durumu. 3. Fazlalık, 
değerJilik. KQ!lOpUJlCblHbll{ JICOFOpbl

JlblflblFbl besin değerinin yüksek olması. 
)J(QFAPbiJibi-TGMEH.Il,l (joğarılı-tömendi) 

CbtH. Aşağıdan yukarıya doğru, ileri ge
rı. 

)1(0FAPbi-T8MEH (joğarı-tömen) yem. Yu
karıdan aşağıya, aşağıdan yukarıya. 

)K OM- (i oy-) em. Yok etmek, imha etmek, 
ortadan kaldınnak. 

)J(OflMCbiH (joydasın) cbtH. Güçlü, sağ
lam, kuvvetli. 

)J(OMK,biH (joyqın) cbtH. ı. Tahripkar, imha 
edici, kırıp geçiren, şiddetli. 2. aybtc. 

Muazzam, muhteşem . 

)J(QflK,biH)l,bl (joyqındı) CblH. Çok güçlü, 
çok sağlam. 

)J(OflK,biH.Il,biK., -Fbi (joyqındıq, -ğı) 3am. 

Tahripkarlık , imha etme, kırıp geçirme, 
şiddetli lik. 

){(OK., -Fbi (joq, -ğı) (1) 3am. Yitik, kayıp. 
)!(oK, (joq) (Il) Maa. l.Var sözünün karşıtı, 

yok. 2. Kabul etmeme, hayır. JICOK 6on 

Kemy yok olmak, kaybolmak; JICOK 

aezeHae hiÇ olmazsa; JICOK, emy yok 
etmek; JICOK. JlcepaeH durup dururken, 
beklenmedik bir anda. 

)1(01<,-)J(YfAH: (joq-jutaf\), )1(01<,-)J(ITIK, -ri 
(joq-jitik, -gi) 3am. Fakir fukara, yoksul. 

)1(01<,-)J(YfAH:.Il,biK., -Fbi (joq-jutaf\dıq, -ğı) 



-180-

)J(OK,-)J(ITIK 

3am. Fakirlik, fukaralık, yoksulluk. 
)KOK,-)l(ITIK, -ri (joq-jitik, -gi) 3Gm. bkz. 

)KO K,- )KYT AH;. 
)l(OK,TAFAHCbl- (joqtağansı-) em. Bir gru

bu destekliyormuş, çıkarını gözetiyar
muş gibi yapmak. 

)l(OK,TAH-EAPMH (joqtan-bardan) yem. 

Varını yoğunu ortaya koyarak. 
)KOK,TATllA- (joqtatpa-) em. Yokluğunu 

hissettirmemek, yokluğunu aratmamak 
)l(OK,TA- (joqta-) em. Ağıt yakmak, yas tut

mak. 
)l(OK,TAY (joqtav) 3am. Ağıt. 

)KOK,TAYillbl (joqtavşı) 3am. 1. Ağıtçı , ağıt 

yakan kimse. 2. aybıc . Başkasının ağzı 

ile konuşan kimse. 
)KOK,Tbi-EAP,IJ;bl (joqtı-bardı) yem. Hava

dan sudan, şundan bundan. 
)KOK,TbiK, -Fbi (joqtıq, -ğı) 3am. 1. Yok

sunluk, yokluk. 2. Fakirlik, yoksulluk. 
)KOK,Illbl (joqşı) 3am. 1. Kaybolan bir şeyi 

arayan kimse. 2. aybıc. Koruyucu, hi
mayeci . 

)KOK,IllbiJibiK, -Fbi (joqşılıq , -ğı) 3am. 
Yoksulluk, fakirlik, yokluk. 

)KOJI (jol) 3am. 1. Yol. 2. Uzak sefer, yol
culuk. 3. Satır, mısra. 4. Adet, gelenek. 
5. Çare, yol , yöntem. JICO!l a3btK yol 
azığı; JICO!l GKbL yol parası, harcırah; 

JICO!l ana m bt trafik kazası; JICO!l m yiiic 
kavşak; JICO!l awy yol açmak, imkfm 
tanımak; JJCO!l JJCYPY epeJJCeci trafik 
kuralları; JICOfl Kecy yol kesmek; JICOfl 
ciflmey yol (yön) göstermek; JICOfl 
mopywbl yol kesen, eşkıya . 

)KOJIA- (i ola-) em. Yaklaşmak. 
)l(OJIAM (jolay), )KQJI.)l(6HEKEM (jol

jönekey), )l(OJIIllbiEAti (jolşıbay) yem. 

Yol üstü. 
)l(OJIAK, (jolaq) Cb! H. Çizgili, yol yol. 
)KOJIAK,-)KOJIAK, (jolaq-jolaq) CbtH. Çizgili. 
)l(OJIAK,TA- (jolaqta-) em. Çizgi çizgi yap-

mak 
)l(OJIAK,TbiK, -Fbi (jolaqtıq, -ğı) 3am. Çizgi 

çizgi olma durumu. 
)l(OJIAYillbl (jolavşı) 3am. Yolcu. 
)1(0JIAYII1biJIA- (jolavşıla-) em. Sefere çık

mak, yolculuk etmek. 

)J(OJI.I(AYllibl 

)l(OJIAYIIlbiJibiK, -Fbi (jolavşılıq , - ğ ı) 3am. 

Yolculuk. 
)l(OJIAiliAP (jolaşar) 3am . 3mHozp . Yola 

çıkmadan önce verilen bir tür ziyafet. 
)KOJIMIK, -Fbi (jolayaq, -ğı) 3am . Uğur

lama, teşyi etme töreni. 
)l(OJIEAPbiC (jolbarıs) 3am. 300!l . 1. Kap

lan . 2. aybtc. Cesur, gözüpek kimse. 
)l(OJIEAPbiCTAM (jolbarıstay) Cb/H. Kapl an 

gibi, cesur, güçli.i. 
)1(0JIEACII1bl (jolbasşı) , )KOJIEACbl (jolba

sı) 3am. l. Yol gösteren kimse, k ıl avuz, 

rehber. 2 . aybtc. Öncü, lider. 
)l(OJIEAClllbiJibiK, -Fbi (jolbasşılıq , - ğ ı ), 

)l(OJIEACbiJibiK,, -Fbi (jolbasılıq , -ğı) 

3am. Rehberlik, yol göstericilik . 
)KOJIEACbl (jolbası) 3am. bkz. )1(0JIEAC-

111bl. 
)l(OJIEACbiJibiK,, -Fbi (jolbasılıq , -ğ ı) 3am. 

bkz. )l(OJIEACIIIbiJibiK,. 
)KOJIEHKE (jolbiyke) 3am. 1. Yol arkadaş ı. 

2. ayb/C. Hilekar, kurnaz. 
)l(OJifEP (jolger) 3am. Yol yardam bil en, 

tecrübeli kimse. 
)KOJI.UA- (i olda-) em. Yolla mak, gönder

mek. 
)l(OJI.UAMA (joldama) 3am. 1. Sevk kağ ıdı. 

2. İzin kağıdı. 
)l(OJI.UAC (joldas) (1) 3am. 1. Yoldaş. 2. Ar

kadaş , dost. 3. Karı kocadan her biri. 
)l(OJI.UAC (joldas) (Il) 3am. Ana rahmi , döl 

yatağı. 

)J(OJIMC-)KOPA (joldas-jora) 3am. Eş dost, 
ahbap, arkadaş. 

)l(OJI.UACCbiH- (joldassın- ) em. Kendini 
dost, arkadaş gibi göstermek. 

)l(OJI.UACTbiK, -Fbi (j o ldastıq, -ğı) 3am. 

Arkadaşlık , dostluk, yo ldaş lık. 

)1(0JI.UACII1biJI (joldasş ıl) CbtH. Arkadaş , 

dost canlı s ı. 

)J(OJIMY (joldav) 3am. Bir devlet büyü
ğünün, bir yetkilinin, belirli bir o lay 
veya durum dolayısıyla ilgililere gön
derdiği bildiri , mesaj. 

)J(OJI.UAYXAT (joldavhat) 3am. Özel mek
tup. 

)J(OJI)lAYIIlbl (joldavşı ) 3am . Yollayan, 
gönderen. 
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)KOJIJ:ı:OPEA 

)l(OJI,IJ,OPEA (joldorba) 3am. Sırt çantası. 
)l(0JI,II,bl-)l(OJICbl3 (joldı-jolsız) yem. Yer

li yersiz. 
)l(OJI,II,biK, (joldıq) (1) cbtH. ı. Yolluk, yol 

için gerekli olan. 2. Satırlık, mısralık: 

EJiy MbtH. JJCOJIÔbtK, iJacmaH. Elli bin 
mısralık destan. 

)l(OJI,II,biK, -Fbi (joldıq, -ğı) (Il) 3am. 
3mHozp. Genç kızların bayramlarda sev
gililerine verdikleri işlemeli, oyalı men
dil. 

)l(0JI)l(A3EA (joljazba) 3am. Seyahatname. 
)l(OJI-)l(OEA (jol-joba) 3am. ı. Yol yordam. 

2. Töre, adet, gelenek görenek. 
)l(OJI-)l(OJI (jol-jol) CbLH. Çizgili, yol yol, a

laca bulaca. 
)l(OJI-)l(OPAJIFbl (jol-joralğı) 3am. Töre, a

det, gelenek . 
)l(0JI-)l(9HEKEİİ (jol-jönekey) yem. bkz. 

)l(OJIAİİ. 
)l(OJIMA-)l(OJI (jolma-jol) yem. Sırayla, sa

tır satır: )J(oJIMa-JKOJI yrbtMÔapbtH 6epzeH 
ayiJapMa. Kelime kelime yapılmış çe
vırı. 

)l(OJICAIIAP (jolsapar) 3am. İş seyahati. 
)l(OJICEPIK, -ri (jolserik, -gi) 3am. ı. Yol 

arkadaşı. 2. Muavin, kondüktör. 
)l(0JICbl3 (jolsız) CbtH. ı. Yolsuz. 2. aybtC. 

Uygunsuz, düzensiz. 
)l(0JICbi3,II,biK, -Fbi (jolsızdıq, -ğı) 3am. 

Düzensizlik, tertipsizlik, uygunsuzluk, 
münasebetsizlik. 

)l(OJIIIIbl (jolşı) 3am. 1. Yol yapan kişi. 2. 
Yolcu. 

)l(OJIIIIbiEAfi (jolşıbay) yem. bkz. 
)l(OJIAİİ. 

)l(OJIIIIbiEAİİFbl (jolşıbayğı) CbLH. Yol bo
yundaki, yol üzerindeki. 

)l(OJIIllbiJI (jolşıl) CbtH. Yolu iyi bilen, yol 
tanıyan. 

)l(QJibiK,- (jolıq-) (.IKOJibiFa,LJ,hl, .IKOJibiFbiU) 

em. Yüz yüze görüşmek, buluşmak, 

uğramak: MaraH JJCOflbLFbtn Kemıui. Ba
na uğrar mısın? 

)l(OM (jom) 3am. Suyu alınmış her tür yi
yecek maddelerinin artığı, posa. 

)l(OMAPT U o mart) C bt H. up. ı. Cömert, eli 
açık. 2. aybtC. Gönlü zengin. 

)1(0PAMAJIChl3 

)l(OMAPTTAH- (jomarttan-) em. Cömertleş
mek, cömertçe davranmak. 

)l(OMAPTTbiK, -Fbi (jomarttıq, -ğı) 3am. ı. 

Cömertlik, eli açıklık. 2. aybtc. Gönül 
zenginliği. 

)l(OH (jon) (1) 3am. Sırt, arka. 
)K OH- (jon-) (Il) em. Rendelemek, 

yontmak. 
)l(OHfJIEP (jonglyor) 3am. rjJp. Hokkabaz, 

sihirbaz, illüzyonist. 
)l(OHfJIEPJIIK, -ri (jonglyorlik, -gi) 3am. 

Hokkabazlık. 

)l(OHFbl (jonğı) 3am. Ağaç rendesi. 
)l(OHFbllll (jonğış) 3am. Marangoz ren

desi, planya. 
)l(OH-)I(OTA (jon-jota) 3am. Tümseklik, te-

pelik yer. 
)l(OH;K,A (jonqa) 3am. Y onga. 
)l(OH;K,AJIA- (jonqala-) em. Yongalamak. 
)I(OH:K,AJ!AH- (jofiqalan-) em. Yongalan-

mak. 
)l(OH;K,AJibl (jonqalı) cbtH. Y ongalı. 
)l(OH;biiiiK,A (jonışqa) 3am. 6om. Yonca. 
)l(OH;biiiiK,AJibl (jofiışqalı) cbtH. Y onealı 

(yer). 
)l(OH;biiiiK,AJibiK, -Fbi (jofiışqalıq, -ğı) 

3am. Y onealı k. 
)l(OPA (jora), )l(OPA-)l(OPAJIFbl (jora

joralğı), )l(OPAJIFbl (joralğı), )l(9H
)1(0PAJIFbl (jön-joralğı) 3am. up. Örf, 
adet, gelenek, görenek. 

)l(OPA-)I(OJI,IJ,AC (jora-joldas) 3am. Eş dost, 
ahbap. 

)l(OPA-)l(OPAJIFbl (jora-joralğı) 3am. bkz. 
)KO PA. 

)1(0 P AJIAC U oral as) 3am. Yaşı t, akran, eş 

dost. 
)l(OPAJIFbl (joralğı) 3am. bkz. )l(OPA. 
)l(OPAJibl (joralı) CbLH. JJCepz. Örnek, ter

biyeli. 
)l(OPAMAJI (joramal) 3am. Tahmin, yorum, 

varsayım. 

)l(OPAMAJI,II,A- (joramalda-), )l(OCIIAK,TA
(jospaqta-) em. Tahmin etmek, yorum 
yapmak. 

)I(OPAMAJI,Ubl (joramaldı) CbtH. Tahmini, 
yaklaşık, takriben. 

)l(0PAMAJICbl3 (joramalsız) cbtH. Kesin 
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)KOP AMAJI,llAYlllhl 

olmayan, tahmin edilemeyen. 
.IKOPAMAJI,UAYIIIhl Uoramaldavşı) Jam. 

Y orumlayıcı, tahmin edici . 
.IKOPAIIIhiJI Uoraşıl) CbLH. Gelenekçi, gele

nekiere bağlı. 
.IKOPFA Uorğa) Jam. 1. Yorga, rahvan 

(yürüyüş). JKopra am yorga, rahvan at. 
2. ayb/C. Muvaffak, iyi bilen, konuya 
hakim. 

.IKOPFAJIA- Uorğala-) em. 1. Yorgalamak, 
rahvan yürümek. 2. Emeklemek, sü
rünmek. 

.IKOPFAJIAFhiiii Uorğalağış) CbLH. Hızlı sü
rünen . 

.IKOPFAJIAK,TA- Uorğalaqta-) em. Yalakalık 
yapmak, yağ çekmek, fazla ilgi göster
mek. 

.IKOPFAJIAYIIIhl Uorğalavşı) Jam. 300/l. 
Omurgalıların, suda ve karada 
yaşayabilen yılan , kertenkele, 
kaplumbağa, timsah gibi yerde 
sürünerek veya yürüyerek ilerleyen 
sınıfı, sürüngenler. 

.IKOPT- U ort-) em. 1. Sefere çıkmak. 2 (yır

tıcı hayvan) Avianmak amacıyla do
laşmak, av aramak: KpcK,blpllap aa/laaa 
JKopmbtn JKfp. Kurtlar dışarıda avian
mak için dolaşıyor. 3. Tırıs. 

.IKOPTA Uorta) yem. Mahsus, inadına, kas
ten. JKopma icmey mahsus yapmak. 

.IKOPTK,hiiii Uortqış) CbtH. Yiyecek bulmak 
için dolaşıp duran (hayvan) . 

.IKOPTYhiJI Uortuvıl) Jam . 1. Yağmalama, 

talan etme. 2. Yiyecek aramak (hayvan): 
Ty11Ki :JJcopmybtllaa :JJcyp Tilki av üs
tünde. 

.IKOPTYhiJI,UA- Uortuvılda-) em. 1. Yağma, 

çapul amacıyla sefere çıkmak. 2. aybtc. 
(hayvan) Koşuşturmak, dolaşmak. 

.IKOPYIIIhl Uoruşı) Jam. Yorumcu. 

.IKOPhl- Uorı-) em. Yorumlamak, düş yor
mak, tabir etmek, fala bakmak. 

.IKOPhiK, -Fbi Uorıq , -ğı ) Jam. 1. Saldırı , 

hücum, askeri sefer. 2. Seyahat, yol
culuk. 3. Bir iş için seferber olmak. 

.IKOPhiK,Chl3 Uorıqsız) Cb/H. ı. Yolsuz yor-
damsız. 2. Düzensiz, tertipsiz. 

.IKOPhiK,TAC Uorıqtas) Cb/H. 1. Beraber, aynı 

)KOC biJI 

cephede savaşan. 2. Yol arkadaş ı , ya ren . 
.IKOPhiK,IIIhl Uorıqşı) Jam. Savaşçı, akıncı. 
.IKOCA Uosa) Jam. İçine karışan demir 

hidroksit miktarına göre pas sarısı , kızıl 

veya koyu esmer renk almış gevrek kil . 
.IKOCA.II,Aİİ Uosaday) Cb/H. Kıpkırmız ı , kı z ıl. 
.IKOCA-.IKOCA Uosa-josa) yem. Çizgi çizgi, 

boy boy, dilim dilim. 
.IKOCAJIA- Uosala-) em. Koyu kırmızı ren ge 

boyamak. 
.IKOCK,hiH Uosqın) Jam. Bir yöne doğru 

hareketlenmiş kütle veya kitle. 6ocK,blH

aap JICOCK,blHbl mülteci akını. 
.IKOCK,hiH,UA- Uosqında-) em. Sel gibi ak

mak, akın etmek. 
.IKOCIIAK,TA- Uospaqta-) em. bkz . .IKOPA

MAJil(A-. 
.IKOCITAP Uospar) 3am. Plfm . 
.IKOCIIAPJIA- Uosparla-) em. PHinlamak, ta

sarlamak. 
.IKOCIIAPJIAMA Uosparlama) Jam . Görev 

dağılımı, iş bölümü. 
.IKOCIIAPJIAYIIIhl Uosparlavşı) Jam. Plan

layıcı, programlayıcı. 

.IKOCIIAPJlhl Uosparlı) Cb/H. Programlı, 

planlı, düzenli. 
.IKOCIIAPCbl3 Uosparsız) Cb/H. Plansız, 

programsız . 
.IKOCIIAPChi3LI,hiK, -Fbi Uosparsızdıq , -ğı) 

Jam. Plansızlık, programsızlık , sistem
sizlik . 

.IKOChl- U os ı-) em. ı. Kitle halinde hareket 
etmek. 2. (sıvılar) Şiddetle ve çok 
akmak. 3. Hızla geçmek 

.IKOChiK, -Fbi Uosıq, -ğı) (1) Jam. Kanlı sa
vaş , kırgın. 

.IKOChiK, -Fbi Uosıq , -ğı ) (Il) 3am. 1. Adet, 
töre, örf. 2. Gidi ş at , yön. 3. Kural, kai
de. 

.IKOCbiK,Chl3 U osıqsız) Cb/H. Uygunsuz, 
yersiz, mantıksız. JJCOCbLK,CbL3 cypaK. yer
siz soru. 

.IKOChiK,Chi3LI,hiK,, -Fbi Uosıqsızdıq, -ğı) 

Jam. Uygunsuzluk, yersizlik, mantıks ız

lık. 

.IKOChiJl- Uosıl-) em. l. Akmak. 2. (her
hangi bir iz) Açık ve belirgin olarak gö
rünmek: Kpp ycmiHae m YilKi iJaepi 
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)1(0ChiMAJihl 

:>ICOCbLflbtn J/Camblp. Kar üstündeki tilki 
izleri belirgin olarak görülüyor. 

.IKOCbiMAJihl (josımalı) CbLH. Göçebe, ko-
nargöçer. 

.IKOTA (jota) Jam. Yamaç, tepe, engebe. 

.IKOTA-.IKOH (jota-jon) Jam. Sırt, arka. 
)KOTA-.IKOTA (jota-jota) Jam. Tepe tepe, yı-

ğın yığın. 

.IKOTAJIA- (jotala-) em. Yığın, küme, loda 
yapmak. 

.IKOTAJihl (jotalı) CbtH. 1. Tepeli, engebeli. 
2. Geniş omuzlu, cüsseli. 

.IKOTAChl3 (jotasız) CbtH. Düz, engebesiz, 
pürüzsüz. 

.IKOIIIhl- (joşı-) em. Coşmak, neşelenmek. 

.IKOH (joya) Jam. Jlcepı. 1. Bostan. 2. Karık, 
ark. 

)KOJIH (i oyan) Cb/H. :>~eepı. 1. Rakipsiz, çok 
güçlü. 2. Ayrıcalıklı, özel. 

.IK8KE (jöke) (1) Jam. 6om. Ihlamur ağacı, 
ıhlamur . 

.IKOKE (jöke) (Il) Jam. 3Kcnp. Amca, dayı , 

ağabey. 

.IK8KEfi (jökey) CbLH. KeHe. Düzenbaz, hile
kar, dolandırıcı. 

.IKOJIEK, -ri (jölek, -gi) Jam. Bir tür kene. 
)K8H* (jön) (1) Jam. Yön, istikamet: :>ICOH 

ciJZmey yol göstermek. 
.IK8H* (jön) (Il) Jam . Vaziyet, h§.l, durum. 
.IK8H* (jön) (III) Cb/H. Doğru, haklı. :>~eeH 

ce3 yerinde söz. 
)KOH,II,E- (jön de-) em. Tamir etmek, ayar

lamak. 2. Düzeltmek. 
)K8H,II,EKIJIEY (jöndekilev) CbtH. Düzensiz

ce, bozukça. 
.IK8H,II,EJI- (jöndel-) em. Tamir edilmek, o

n arı lmak. 
)K8HllEM (jöndem), .IK8HllEM,II,I (jön

demdi) (1) CbtH. Doğru, uygun, işe yarar. 
.IKeH,II,EM (jöndem) (Il) Jam. Kalın iğne. 

.IK8Hl(EM,II,I (jöndemdi) CblH. bkz . .IK8H

llEM (1). 
)K8H,II,EH;KIPEI1 (jöndefikirep) yem. 

Doğruca, düzgünce. 
.IKeH,II,Eil (jöndep) yem. Doğru dürüst: 

)J{eHaen maMaK. iıuneai. Doğru dürüst 
yemek yemedi. 

)K8HllET- (jöndet-) em. Tamir ettirmek, 

yaptmnak, onartmak. 2. Düzelttirmek. 
)K8HllEYJII (jöndevli) CbtH. Tamir edilmiş, 

onarılmış . 
.IK8HllEYCI3 (jöndevsiz) Cb/H . Tamir edil-

memiş, onarılmamış . 
.IK8HllEYIIII (jöndevşi) Jam . Tamirci. 
.IKeH,II,I (jöndi) CbtH. Mantıklı, akla uygun. 
)K8H,II,I-.IKeHCI3 (jöndi-jönsiz) CbtH . Yerli 

yersiz, olur olmaz. 
.IK8HlliJIIK, -ri (jöndilik, -gi) Jam . Doğ

ruluk, mantıklılık, dürüstlük 
.IKe HE- (jöne-) em. Yönelmek, yola çık

mak, yürümek. 
.IKOHEJI- (jönel-) em. Çabuk, aceleyle çıkıp 

gitmek. 
.IK8HEJIT- (jönelt-) em. Göndermek, yö

neltmek. 2. Cenazeyi kaldırmak, göm
mek. 

.IK8HEJITYIIII (jöneltüşi) Jam. Gönderen. 
)KOH-.IKOEA (jön-joba) Jam. I. Örf, adet, 

gelenek görenek. 2. İşin gidişatı, vazi
yet, durum. 3. Tavsiye, öğüt. 4. Prog
ram, plan. 5. Yön, istikamet. 

.IKeH-.IKOPAJIFbl (jön-joralğı) Jam. bkz . 
.IKOPA. 

.IKeH-.IKOChiK, -Fbi (jön-josıq, -ğı) Jam . 

Örf, adet, gelenek, görenek. 2. Gidişat, 
akış. 3. Tavsiye, öğüt. 4. aybtc. Biçim, 
şekil, dış görünüş . 

)K8H-.IKOCbiK,Cbl3 (jön-josıqsız) CbtH. Yer
siz, uygun olmayan. 

.IK8HCI3 (jönsiz) Cb/H. Yersiz, uygunsuz. 
)K8HCI3lliK, -ri (jönsizdik, -gi) Jam. Yer

sizlik, uygunsuz davranış. 
)K8HIK- (jönik-) (.IKeuire.ui, .IKeHirin) em. 

Doğru yola girmek, düzelmek. 
)K8HIHllE (jöninde) ıubtfl . Hakkında, husu

sunda. 
.IK8HIHllEfl (jönindegi) Cb/H. Hakkındaki , 

hususundaki . 
)K8H;KI- (jöfiki-) em. Toplu olarak göçmek, 

yer değiştirmek. 
)K811EJlllEMEllE (jöpeldemede) yem. Bir

den, hemen, aniden, alelacele. 
)K811EJlllEMEJIET- (jöpeldemelet-) em . 

Hızlandırmak, acele ettirmek. 
.IK811-.IK8H,IJ,I (jöp-jöndi) Cb/H. Çok iyi, ga

yet güzel, pek güzel. 
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JK8lllliEH; 

)1(8IllllEH. (jöpşefi) yem. Kısa zamanda, 
kolayca, hemencecik. 

)1(8PfEK, -ri (jörgek, -gi) Jam. Kundak be
zi, çocuk bezi. 

)1(8PfEKTE- (jörgekte-) em. Kundaklamak, 
bebeği kundağa sarmak. 

)1(8PfEM (jörgem) (1) Jam. Temizlenmiş 

hayvan bağırsağı. 
)1(8PfEM (jörgem) (Il) 3am. KeHe. Kazanç, 

ganimet, kar. 
)1(8PfEML(E- (jörgemde-) em. Temizlen

miş, yıkanmış bağırsağı önnek, düğüm
lemek. 

)1(8PEME.JI,ll;ET- (jöremeldet-) em. Hızlan

dırmak, acele ettirmek. 
)1(8PME- (i örme-) em. Seyrek seyrek dik-

mek, teğellemek. 
)1(8TEJI (jötel) (1) 3am. Öksürük. 
)1(8TEJI- (jötel-) (Il) em. Öksürmek. 
)1(8TKIP- (jötkir-) em. Tıksırmak, aks ır-

mak. 
)Ky_ (juv-) em. ı. Yıkamak. Kip JICYY ça

maşır yıkamak. 2. aybtc. Mutlu bir olayı 
kutlamak. 

)I(YA (juva) Jam. 6om. Yabani soğan. 
)I(YAJIL(hl3 (juvaldız) 3am. Çuvaldız. 
)I(YAH (juvan) cbtH. 1. Kalın, geniş . 2. Şiş

man, tombul. 3. aybtc. Güçlü, kuvvetli, 
gür (ses). 

)I(YAHL(A- (juvanda-) em. 1. Kalınlaşmak. 

2. Şişmanlamak, semirmek. 
)I(YAHL(hiK, -Fbi (juvandıq, -ğı) Jam. ı. 

Kalınlık. 2. aybtc. Güçlülük, kuvvetlilik. 
)KY AHChl- (juvansı-) em. Kendini güçlü, 

kuvvetli göstermeye çalışmak. 
)KY AHThiK, (juvantıq), )KY AHThiK,TAY 

(juvantıqtav) CbtH. Daha kalın, şiş

manca, tombulca. 
)I(YAHThiK,TAY (juvantıqtav) CbtH. bkz. )I(Y

AHThiK,. 
)I(YAC (juvas) CbtH. Uysal, halim, muti, yu

muşak başlı. 

)I(YAC-K,OH,hiP (juvas-qofiır) cbtH. İtaatkar, 
uysal, yumuşak başlı. 

)I(YACThiK, -Fbi (juvastıq, -ğı) 3am. 1. 
Uysallık, uysalca davranış. 2. Çekin
genlik. 

)KY AChl- (juvası-) em. 1. Uysallaşmak. 2. 

JKYbiC 

Öfkesi dinmek, sakinleşmek. 
)I(YMAK, -Fbi (juvmaq, -ğı) Jam. Toplam, 

yekün. 
)I(YMAK,TA- (juvmaqta-) em. Toplamak, bir 

araya getirmek. 
)I(YPHAJI (jurnal) Jam. c/Jp. 1. Dergi. 2. Not 

çizelgesi, not defteri (öğretmen). 
)I(YPHAJUICT (jurnalist) Jam. c/Jp. Gazeteci. 
)I(YPHAJIIICTMKA (jurnalistika) Jam. c/Jp. 

Gazetecilik. 
)I(YCA- (juvsa-) em. 1. Nefeslenmek. soluk

lanmak. 2. aybtC. İmha edilmek, yerle bir 
olmak. 

)I(YCAH (juvsan) 3am. 6om. Pelin, ak pelin. 
)I(YCAHL(hl (juvsandı) CbtH. Pelin otu bulu

nan. 
)I(YYJihl (juvuvlı) CbtH. Temizlenmiş , y ıkan

mış. 

)I(YYChl3 (juvusız) CbtH. Temizlenmemiş, 

yıkanmamış, pis. 
)I(YYlllhl (juvuvşı) 3am. Bulaşık ve çamaşır 

yıkayıc ı. 

)I(YhiK, -Fbi (juvıq, -ğı) (1) 3am. Ölü yıka
ma merasimi. 

)I(YhiK, (juvıq) (Il) yem. Yaklaşık , yakın, 

civarında: ::>ICYbtK, apaaa yakın zamanda; 
:>ICybtK. Mafiaa yakın yerde. 

)I(YhiK,TA (juvıqta) (1) yem. Yakında , yakın 

bir zamanda. 
)I(YhiK,TA- (juvıqta-) (Il) em. Yaklaşmak, 

yakma gelmek. 
)I(YhiK,ThiK, -Fbi (juvıqtıq, -ğı ) 3am. Yakın

lık, yakın durma. 
)I(YhiH- (juvın-) em. Yıkan mak, yunmak, 

banyo yapmak. 
)I(YhiHL(hl (juvındı) 3am. Bulaşık suyu. 
)I(Yhiii-IIIAH- (juvıp-şay-) em. 1. Temizle

mek, yıkamak. 2. aybtc. Suçunu, hatasını 
affettirmek. 

)I(YhiHhiii-lllAHhiH- (juvınıp-şayın-) em. 
Elini yüzünü yıkamak, yıkanmak. 

)I(YhiC- (juvıs-) (I) em . Denk gelmek, uy
gun gelmek: EciKmiH 6ip Kbtpbt JICYbtC
nau myp. Kapının bir kanadı yerine 
oturmuyor. 

)I(YhiC- (juvıs-) (Il) em. Bir şeyi birlikte yı
kamak. 

)I(YhiC- (juvıs-) (III) em. Yaklaşmak, 
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yakın olmak. 
.IKYhiT- (juvıt-) em. Yakınlaştırmak, yak

laştırmak 

.IKYEA- (juba-) em. Teselli etmek, avutmak. 

.IKYEAM (jubay), .IKYEAMJIAC (jubaylas) 
3am. Karı kocadan her biri, eş. 

.IKYEAMJIAH- (jubaylan-), .IKYEAMJIAC
(jubaylas-) em. Evlenmek, karı koca ol
mak. 

.IKYEAiCJJIAC (jubaylas) (1) 3am. bkz . .IKY
EAII. 

.IKYEAiCJJIAC- (jubaylas-) (II) em. bkz . .IKY
EAIIJIAH-. 

.IKYEAH- (juban-) em. Avunmak, teselli ol
mak. 

.IKYEAHFAHChl- (jubanğansı-) em. A vunur 
gibi olmak. 

.IKYEAHhllll (jubanış) 3am. Avuntu, teselli. 

.IKYEAT- (i ubat-) em. Avutmak, teselli et
mek. 

.IKYEATK,AHChl- (jubatqansı-) em. Avutur 
gibi olmak, teselli eder gibi olmak. 

.IKYEATYIIlhl (jubatuvşı) 3am. Avutan, 
teselli eden. 

.IKYFhiM (juğım) 3am. Y emeğin besin de
ğeri, kalori. 

.IKYFhiM)],hl (juğımdı) CbtH. ı. Besleyici, 
kalari değeri yüksek. 2. aybtC. Sevimli, 
cana yakın . 

.IKYFhiM)],hiJihiK, (juğımdılıq) 3am. ı. Bes
leyicilik, kalari değeri yüksek olma du
rumu . 2. ayb/C. Sevimlilik, cana yakın
lık. 

.IKYFhiMIIA3 (jugımpaz) Cb/H. Girişken, 

sokulgan. 
.IKYFhiMChl3 (jugımsız) Cb/H. 1. Düşük 

~alorili, besin değeri az olan. 2. aybtC. 
Insanlarla rahat diyalog kuramayan, 
kolay anlaşamayan. 

.IKYFhiH (juğın) , .IKYFhiH,Uhl (juğındı) 

3am. 1. Y emeğin , s ütün vb. şeylerin 

kaptan boşatıldıktan sonra kalan bu
laşığı. :>~efFbiH 6oJZMay fayda etmemek, 
kar etmemek. 2. aybtc. Kalıntı, iz. 

.IKYFhiH,Uhl (juğındı) 3am. bkz . .IKYFhiH. 

.IKYFhiC- (juğıs-) em. Yakınlaşmak, yanaş
mak. 

.IKY,UA (juda) yem. up. Boş , mahrum 
yoksun. 

)KYJI,Il,hi3,Il,hl 

.IKY)],hiPhiK, -Fbi (judırıq , -ğı) 3am. ı . 
Yumruk. 2 . aybtc. Güç, kuvvet. JKfabt 
pbtK. :>~eey dayak yemek . 

.IKY)],hiPhiK,TA- (judırıqta-) em. Yumrukla
mak. 

.IKY)],hiPhiK,TAM (judırıqtay) CbtH. Yumruk 
gibi , küçücük. 

.IKY)],hiPhiK,TAT- (judırıqtat-) em. Yumruk
latmak, dövdürmek . 

.IKYK,- (juq-) (MYFaAbi, MY!'bın) em. 1. B u
laşmak. 2. (yemek) Sindirmek, haz
metmek. 

.IKYK,A (juqa) CbLH. 1. Kalın olmayan, ince, 
yufka. 2. aybtc. Cılız, sıska. 

.IKYK,AJIA- (juqala-) em. 1. incel tmek. 2 . 
aybtc. Yavaşça, uygun bir şekilde anlat
mak . 

.IKYK,AJIThiM (juqaltım) CbtH. İncecik 

.IKYK,AJihiK,, -Fbi (juqalıq, -ğı) 3am. 1. İn
celik, ince olma durumu. Kppabtlf 
JKyK.aJZbtFblftaH uwHa JJcypMeiiai. Kar 
tabakasının inceliğinden kızak gitmiyor. 
2. aybtc. Zayıflık, cılızlık 

.IKYK,AHA (juqana) 3am. Kalıntı , artık . 

.IKYK,AP- (juqar-) em. 1. İncelmek , ufalmak. 
2. aybLC. Azalmak, seyrekleşmek. 3 . 
aybLC. Çok zayıflamak , iğne ipliğe dön
mek. 

.IKYK,APAK, (juqaraq) CbtH. Daha ince . 

.IKYK,IIAJihl (juqpalı) CbtH. Bulaşıcı. 

.IKYK,ThiP- (juqtır-) em. B ulaştırmak . 

.IKYK,ThiPYIIlhl (juqtıruvşı) 3am. Bulaştırı-

CL 

.IKYJI- (jul-) em. ı. Çekmek, yol mak, sök
mek, koparmak. 2. ayb/C. (kadın) Başka 
bir kimsenin saçını başını yolmak 

.IKYJIFhiJIA- (julğıla-) em. Tartaklamak, hır
palamak, silkelemek. 

.IKYJI)],hl3 (juldız) 3am. Yıldız. JJcyJZabt3aau 
ary ok gibi fırlamak; JJcyJZ abt3bt JJcaHy 
yıldızı parlamak; JKyflabt3bt K.apcbt yıldı
zı barışmamak 

.IKYJI)],hi3,UAİİ (juldızday) Cb/H. Yıldız gibi , 
parlak . 

.IKYJI)],hi3,UAH- (juldızdan-) em. Yıldız gibi 
parlamak. 

.IKYJI)],hl3)1,hl (juldızdı) CbtH. 1. Yıldızlı. 2 . 
aybtc. Ünlü, yıldızı parlayan. 



-186-

)KYJI,I(bi3K;YPT 

)I(Y}I,llhi3K)'PT Uuldızqurt) 3am. Tırtıl. 
)I(YJI,llhi3Chl3 Uuldıssız) Cb/H. Yıldızsız, 

karanlık. 

)I(YJI,llhi3IIIA Uuldızşa) (1) 3am . Küçük yıl
dız. 

)I(YJI,llhi3IIIA Uuldızşa) (II) yem. Yıldız gi
bi, yıldıza benzer. 

)I(YJI,llhi311Ihl Uuldızşı) 3am. Astronomi 
bilgini, gökbilimci. 

)I(YJIK,AP Uulqar) 3am. Devenin ön iki bü
yük dişi. 

)I(YJIK,hl- Uulqı-) em. Hırpalamak, çekmek, 
silkmek. 

)I(YJIK,hiJIA- Uulqıla-), )I(YJIMAJIA- Uulma
la-) em. S ilkel emek, kuvvetle sarsmak. 

)I(YJIK,hlll-)I(YJIK,hlTI Uulqıp-julqıp) yem. 
Silkeleyerek, çeke çeke, sarsarak. 

)I(YJIMA (julma) (I) 3am. Koyun derisinden 
yolunarak alınan yün. 

)I(YJIMA Uulma) (Il) CbLH. Yırtık pırtık, pej
mürde. 

)I(YJIMA-)I(YJIMA Uulma-julma) CbLH. Kırık 
dökük, paramparça, lime lime. 

)I(YJIMAJIA- Uulmala-) em. bkz. )I(YJIK,hi
JIA-. 

)I(YJihiM Uulım) 3am . Bir demet, bir tu tam. 
)I(YJihiM,UA- Uulımda-) em. Y olup almak, 

bölüp almak, parçalamak. 
)I(YJihiM-)I(YJihiM Uulım-julım) CbtH. Yır

tık yırtık, yırtık pırtık. 

)I(YJihiH Uulın) (1) 3am. Omurilik, murdar 
ilik. 

)I(YJihiH- Uulın-) (II) em. 1. Kop mak, ko
pan lmak. 2. İleri atılmak. 3. ayb/C. Öf
kelenmek, hiddetlenmek. 

)I(YJihiH-)I(Yİ1:KE Uulın-jüyke) 3am. Sinir 
sistemi. 

)I(YJihiHK)'PT Uulınqurt) 3am. Omurilik 
hastalığı. 

)I(YM Uum) (1) 3anı . Ebenin işareti ile her
kesin sustuğu ve konuştuğu takdirde 
oyun dışı kalması ile sonuçlanan Kazak 
mi lll oyunu; "tıp" oyunu. 

)J(YM_ U um-) (II) em. (yumruk) Yummak, 
sıkmak. JfCYMFaH ay3biH aumay ses 
çıkarmamak, cevap vermemek; Ke3 
JICYMY a) gözünü kapatmak b) ayb/C. 
görmezlikten gelmek, gönnemiş gibi 

)KYMCAYbiK, 

davranma. c) aybtc. hayata gözlerini 
yummak. 

)I(YMA U uma) 3am. ap. 1. Cuma. 2. ayb/C. 
Bir hafta: Eip JKyMara JICaKbiH JKypai. 
Bir haftaya yakın gezdi. 

)I(YMAK,*, -Fbi Uumaq, -ğı) 3am. aiHU. Cen
net. 

)I(YMAJIATI Uumalap) yem. Haftalarca, bir 
hafta boyunca. 

)I(YMAJihiK,, -Fbi Uunıalıq, -ğı) 3am. ı. Haf
tada bir yapılan kültürel ve sosyal fa
aliyet. 2. Bir haftaya yetecek kadar. 

)I(YMAPJIA- Uumarla-) em. Bunıştunnak, 

büzmek. 
)I(YMAPIIIAK, Uunıarşaq) CbLH. Yuvarlak. 
)I(YMAPIIIAK,TAH- Uumarşaqtan-) em. Yu

varlaklaşmak, yuvarlak hale dönüşmek . 

)I(YMAChiHA Uumasına) yem. Her hafta, 
haftada bir. 

)I(YMEAK,, -Fbi Uumbaq, -ğı) Jam. 1. Bil
mece. 2. aybtc. Gizli düşünce , sır. 

)I(YMEAK,TA- Uumbaqta-) em. İnıalı konuş
mak. 

)I(YMEAK,TAY Uumbaqtav) CbtH. Bilmece gi
bi, sır gibi, belirsiz. 

)I(YMEAK,Thl Uumbaqtı) CbLH. İmalı , üstü 
kapalı, dolaylı. 

)I(YMEAK,IIIhl Uumbaqşı) 3am. Bilmece 
söyleyen kimse. 

)I(YMCA- Uumsa-) em. 1. Göndermek, gö
revlendirmek, bir işi yapmasını istemek. 
2. aybtc. Harcamak, sarf etmek. 

)I(YMCAK, Uumsaq) CbtH. 1. Sert olmayan , 
yumuşak . 2. aybtc. Sevimli , kulağa hoş 
gelen, okşayıcı, tatlı (ses). 

)I(YMCAK,TA- Uunısaqta-) em. Yumuşat

mak. 
)I(YMCAK,ThiK, -Fbi Uumsaqtıq , -ğı ) Jam. 1. 

Yumuşaklık 2. ayb/C. Yumuşak baş lılık , 

gevşek lik. 
)I(YMCAP- Uumsar-) em. 1. Yumuşamak . 2. 

ayb/C. Sakinleşmek, yatışmak . 

)I(YMCAYJihl Uumsavlı) Cb/H. Harcanan. 
harcanmış , sarf edilmiş. 

)I(YMCAYChl3 Uumsavsız) CbtH. Kullanı ş 

sız, harcanmamış. 

)I(YMCAYhiK, Uumsavıq ) CbtH. Sürekli baş
kalarına iş buyuran. 
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.IKYMYJibl Uumuvlı) CbtH. Kapalı, yumuk. 

.IKYMYCbl3 Uumuvsız) CbtH. Açık, kapalı 

olmayan. 
.IKYMbiK. Uumıq) CbtH. Çekik, yumuk, kısık 

(göz). 
:JKYMbiJI- Uumıl-) em. 1. Kapanmak, yu

mulmak. 2. Grup halinde, arzu ve is
tekle·işe sarılmak. 

:JKYMbiJI.IJ:biP- Uumıldır-) em. Seferber et
rnek, yönlendirmek. 

:JKYMbiJI.IJ:biPYIIIbl Uumıldıruvşı) Jam. Or
ganize eden, düzenleyici . 

:JKYMbiJIYIIIbiJibiK,, -Fbi Uumıluvşılıq, -ğı) 

Jam. Organize olma durumu, birliktelik. 
:JKYMbiiU<,biPA- Uumıfiqıra-) em. Gözleri 

kısmak, biraz kapamak. 
:JKYMbiP Uumır) (1) Jam. İşkembe. 
:JKYMbiP Uumır) (Il) CbtH. 1. Oval, yuvar

lakça. 2. aybtc. Dolgun, tombul. :»CfMbtp 

6acmbL neHae insanoğlu. 

:JKYMbiPJIA- Uumırla-) em. Yuvarlaklaş

tırmak, yuvarlak hale getirmek. 
:JKYMbiPTK,A Uumırtqa) Jam. Yumurta. 

:»CfMbtpmK,a caJıy yumurtlamak. 
)KYMbiPTK,A.II:AM Uumırtqaday) Cb/H Yu

murta gibi, bembeyaz. 
:JKYMbiPTK,AJIA- Uumırtqala-) em. Yu

murtlamak. 
:JKYMbiPIIIAK, -Fbi Uumırşaq, -ğı) Jam. 

Geviş getiren hayvanlarda, çıgnenmiş 

besinin bir kez daha mide sularıyla 

sindirildiği, dört bölümlü midenin dör
düncü bölümü, şirden. 

:JKYMbiPbiJI- Uumırıl-) em. Kırışmak, bü
züşmek. 

:JKYMbiC Uumıs) Jam. İş, hizmet, emek, ça
lışma. JICfMblC aaaMbl emekçi, işçi; JICf
MblC 6acmbt 6oJJy kendini işe vennek, 
meşgul olmak; :»CfMbLC KYHi iş günü; 
:JICfMbtCbl 6acbtHaH acy işi başından aş

kın olmak. 
:JKYMbiCKEP Uumısker) Jam. bkz. 

:JKYMbl C lll bl. 
:JKYMbiCCbl3 Uumıssız) cbtH. işsiz, işi ol

mayan. 
)KYMbiCCb13.IJ:biK,, -Fbi Uumıssızdıq, -ğı) 

Jam. İşsizlik. 
:JKYMbiCTA- Uumısta-) em. İş yapmak, ça-

)J(YPHAK,Chl3 

lı şmak. 

:JKYMbiCTAC Uumıstas) CbtH. Birlikte çalı

şanlar, mesai arkadaşı, iş arkadaşı. 
.IKYMbiCIIIbl Uumısşı), :JKYMbiCKEP Uu

mısker) Jam. İşçi . 
:IKYHTTAİİ Uunttay) Cb/H. 1. Şişman, semiz. 

2. aybtc. Tertemiz 
)J(YII, -6bı Uup, -bı) caH. 1. Çift. 2. Karı 

koca. :»Cf6btH :»Ca36ay birbirinden 
ayrılmamak, sürekli beraber olmak. 

)J{YIIAP U u par) (1) Jam. ı. Güzel, hoş ko ku, 
ıtır, misk. 2. Kolonya. 

)J{YIIAP Uupar) (Il) Jam. 6om. Güzel ko
kulu bitki, leylak. 

)J(YIIAPIYJI Uupargül) Jam. 6om. Yasemin. 
)J(YIIAPJIA- Uuparla-) em. Güzel koku sür

mek. 
)I{YII-)KYAH Uup-juvan) CbLH. Çok kalın, 

çok dolgun. 
)I{YII-)KYAC Uup-juvas) CbtH. Çok uysal. 
)I{YII-)KY})biMEH Uup-jubımen) yem. Çift 

halinde, ikişer ikişer. 
)I{YII-)KYK,A Uup-juqa) cbtH. 1. İpince, in

cecik. 2. aybtc. Sevimli, alımlı. 
)I{YII-:JKYMCAK, Uup-jumsaq) CbtH. Yumu

şacık, çok yumuşak. 
)J(YIITA- Uupta-) em. Çiftlemek, eşlemek , 

ikilemek 
)J(YIITbl Uuptı) CbtH. Karı koca. 
)J(YIITbiJlbiK, -Fbi Uuptılıq, -ğı) Jam. Karı 

kocalı k. 
)J(YllbiHbl Uupını) CbLH. Basit, sade, gös

terişsiz. 

)J(YIIhiHbiJlbiK,, -Fbi Uupınılıq, -ğı) Jam. 

Basitlik, sadelik, gösterişsizlik 
)KYp U ur) CbtH. ı . Kıraç, çorak. 2. Suyu çe

kilmiş göl yatağı. 
)I(YpAFAT Uurağat) Jam. 1. Soy, sülale. 2 .. 

U zak, yakın akraba. 
)I(Yp,ll,AM Uurday) CbtH. Bomboş, mahrum, 

yoksun. :»Cypaau 6oJJy her şeyini kay
betmek. 

)I(Yp.IJ:AMJibiK, -Fbi Uurdaylıq, -ğı) Jam. 

Mahrumi-yet, yoksunluk. 
)I(YpHAK, -Fbi Uumaq, -ğı) Jam. 1. Kalıntı , 

bakiye, iz. 2. ıpaMM. Yapım eki. 
)I(YpHAK,Cbl3 Uumaqsız) Cb/1-t. Soyu ke

silen, nesli tükenmiş. 
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.IKYPT* Uurt) (1) 3am. Halk, millet. J1cypm 

K,amap!lbt herkes gibi, başkaları gibi; 
Jlcypm aJIFbt 6acbtfly ortalığın sakin
leşmesi . 

)l(YPT* Uurt) (Il) Jam. Göç nedeniyle terk 
edilen yer. J1cypmma K,a!ly yapayalnız 

kalmak, terk edilmek 
.IKYPTIIIA Uurtşa) yem. Diğerleri gibi, her

kes gibi. 
.IKYPbiH Uurın) 3am. Kumaş parçası, deri 

parçası, zıh. 

.IKYPbiH,UA- U un nda-) em. Parça eklemek, 
kumaş eklemek, zıhlamak . 

)l(YT Uut) (1) Jam. Kıtlık, açlık. aULmbtK, 
JICblflbl kıtlık yıJı. 

)l(YT- Uut-) (Il) em. 1. Yutmak. 2. Hazmet
mek, sindirmek. 3. aybLC. Yok etmek, or
tadan kaldınnak . 

)l(YTA- U u ta-) em. 1. (hayvan) Açlıktan, 

soğuktan kırılmak. 2. Sefalet çekmek, 
kıtlığa uğramak. 

)l(YTAH; Uutafi) CbLH. Eski püskü, döküntü. 
)l(YTAIUJ:biK, -Fbi Uutafidıq, -ğı) Jam. Kıt

lık, fakirlik, yoksulluk. 
)l(YTK,biH Uutqın) (1) Jam. Yutak. 
)l(YTK,biH- Uutqın-) (Il) em. İştahlanmak, 

tamahkarlık etmek. 
)I(Yl(,biHIIIAK,, -Fbi Uutqınşaq, -ğı) Jam. 

Boğaz, gırtlak, yutak. 
)l(YTfiA Uutpa) 3am. Bir tür olta. 
)l(YTbiM Uutım) 3am. Yudum. 
)l(YTbiH- Uutın-) em. Yutkunmak. 
)J(Yl'EH Uügen) Jam. Dizgin. 
)J(Yl'EH,UE- Uügende-) em. 1. Dizginlemek. 

2. aybLC. Bağımlı hale getinnek, tabi 
kılmak. 

)J(Yl'EH,UEYJII Uügendevli) CbtH. Dizginli, 
gem vurulmuş. 

)J(Yl'EH,UEYCI3 Uügendevsiz) CbLH. Dizgin
siz, gem vurulmamış, gemsiz. 

)J(Yl'EHCI3 Uügensiz) CblH. 1. Dizginsiz, 
gemsiz. 2. aybtC. Terbiyesiz, edepsiz. 
Jlcy2eHci3 KemKeH başına buyruk. 

)J(Yl'EHCI3,UEH- Uügensizden-) em. Söz 
dinlememek, bildiğini yapmak. 

)J(Yl'EHCI3,UIK, -ri Uügensizdik, -gi) Jam. 
Edepsizlik, terbi yesizlik. 

)J(Yl'EPMEK, -ri Uügermek, -gi) Jam. Ke-

rata, haylaz, afacan. 
)J(Yl'EPI Uügeri) 3am. Mısır. 

.IKY3L(IK 

)J(Yl'EPIIIII Uügerişi) Jam. Mısır ye ti ş ti

ricisi. 
)J(YfiH- Uügin-) em. 1. Diz çökmek. çö

melmek. 2. aybLC. Müracaat etmek, 
başvurmak . 

)J(Yl'IHIC- Uüginis-) em. Birisinin hakemli
ğine birlikte müracaat etmek. 

)J(Yl'IP- Uügir-) em. 1. Koşmak . JIC}'2ip in 

aa!lara Ulb/Fy koşarak dışarı çıkmak. 2 . 
Göz atmak. 

)J(Yl'IPriiiiTE- (jügirgişte-) em. Koşuştur

mak. 
)J(Yl'IPIC Uügiris) Jam. Koşuşturnıa. 
)J(Y,[(E- Uüde-) em. ı. Zayıflamak , cılız! aş

mak. 2. aybtc. Hasret, ıstırap çekmek. 
)J(Y,UEil-)I(A)IAII Uüdep-jadap) yem. Yor-

gun argın . 

)I(Y,[(EY Uüdev) CbtH. Zayıfça, cılızca . 

)J(Y,[(EYEAC Uüdevbas) C bt H. Yorgun arg ın. 

)J(Y3 Uüz) (I) 3am. Sima, çehre, yüz. JICY3 

Kepicy buluşmak, görüşmek; JK}'3 wa
Ubtcy araları açılmak, küsüşmek: JICY3i 

aULbLK. güler yüzlü; JKYJİ Kapa yüz ka
rası, arsız; JKY3iH ayaapy yüzünü çe
virmek. 

)J(Y3 Uüz) (Il) 3am. Yüz (bıçak, ustura vb.). 
)J(Y3 Uüz) (III) Jam. map. Soy bakımından 

Kazak Türklerini oluşturan üç ana kol
dan biri: Yflbl JICY3 büyük cüz; opma 
JKY3 orta cüz; KİUli JICY3 küçük cüz. 

)J(Y3 Uüz) (IV) caH. Yüz sayısı. yüz . 
)J(Y3- U üz-) (V) em. Yüzmek. cyiJa JICY32eH 

6aflbLK, suda yüzen balık. 
)J(Y3EACbl Uüzbası) 3anı. r.:eHe. Yüzbaşı, 

kuman dan . 
)J(Y3EE-)J(Y3 Uüzbe-jüz) yem. Yüz yüze, 

göz göze. 
)J(Y3,UEfEH Uüzdegen ) yem. Yüzlerce. 
)J(Y3,II,Eil Uüzdep) yem. Yüzer yüzer. 
)J(Y3,[(EC- Uüzdes- ) em. 1. Yüzleşmek. 2. 

Yüz yüze görüşmek. 
)J(Y~I Uüzdi ) (1) Cb/H. Çehreli, simalı, gü

zel yüzlü. 
)J(Y3)JJ Uüzdi) (Il) CbLH. Keskin, çok kesici. 
)J(Y3)JJK, -ri Uüzdik, -gi) (1) Jam. Yüz 

askerden oluşan birlik. 
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)I(Y3,I(IK 

:IKY3)liK (jüzdik) (Il) CbLH. Yüzlük (para). 
:IKY3)J(blJI)lhiK., -Fbi (jüzjıldıq, -ğı) 3am. 

Yüzyıllık, asırlık. 

)l(Y3IK, -ri (jüzik, -gi) 3am. Yüzük. 
:IKY3IM (jüzim) 3am. 6om. Üzüm. 
)l(Y3lM)liK, -ri (jüzimdik, -gi) 3am. Ü-

zümlük, üzüm yetiştirilen yer. 
:IKY3IMIIII (jüzimşi) 3am. Üzünıcü, üzüm 

yetiştiricisi. 

)J(Y3JMIIIIJIIK, -ri (jüzimşilik, -gi) 3am. 
Üzüm yetiştiriciliği. 

:IKY3IHIIII (jüzinşi) caH. Yüzüncü. 
:IKY3IC (jüzis) 3am. Yüzme. 
:IKYME (jüye) 3am. 1. Eklem, oynak. 2. Sis

tem, düzen . 
:IKYMEK, -ri (jüyek, -gi) 3am. Tarlalarda 

suyun rahat akması için açılan su yolu, 
evlek. 

:IKYllEKTE- (jüyekte-) em. Evlek çekmek, 
evi eklemek. 

)J(Yfı:EJII (jüyeli) CbtH. Sistemli, düzenli. 
)l(YllECI3 (jüyesiz) Cb/H. Sistemsiz, düzen

siz 
)I(YfıKE (jüyke) 3am. Sinir, sinir damarı. 
:>KYİ1KEJIE- (jüykele-) em. Yorulmak, ta

kati kesilmek . 
:>KYİ1PIK (jüyrik) Cb/H. 1. Hızlı koşan, yü

rük. 2. aybıc. Hatip, bilge. 
)J(Yfı:TKI- (jüytki-) em. Hızlı gitmek, çabuk 

yürümek. 
){(YK, -ri (jük, -gi ) 3am. ı. Yük . .?ICYK Ma

wuHaCbt yük arabası. 2. Yorgan, yastık 
gibi ev eşyalarının genel adı. 3. aybıc. 

Cefa, azap, çile: Ea!laHbiH aypybı f!lKeH 
.?ICfK. Çocuğun hastalanması büyük sı

kıntı. JICYK ca!ly yüklemek; .?ICYK m ycipy 
yük indirmek. 4. aybtC. Vazife, görev, 
sorumluluk. 

:IKYKMIK. (jükayaq) 3am. Yüklük, sandık. 
)J(YKK,A.Il, -fibi (jükqap, -bı) 3am. Heybe. 
:IKYKTE- (jükte-) em. 1. Yüklemek. 2. 

aybıc . Görev vermek, görevlendirmek. 
)J(YKTEJI- (jüktel-) em. Vazifelendirilmek, 

görev 1 endiri 1 m ek. 
)J(YKTEME (jükteme) 3am. 1. Görev, ödev. 

2. Ders yükü. 
:IKYKTI (jükti) (1) Cb/H. Hamile, gebe. 
:IKYKTI (jükti) (Il) CblH. Yüklü , yük yük-

)I(YP,I(IM-EAP,I(hiM 

lenmiş. 

)J(YKilll (jükşi) 3am. Yük yükleyici, hamal. 
:IKYJifE (jülge) 3am. 1. Vadi, koyak. 2. 

Düzlük, geniş arazi. 3. Küçük akarsu 
yatağı. 

)J(YJifEJIE- (jülgele-) em. Dere boyu yü
rümek. 

)l(YJI)lE (jülde) 3am. Ödül, mükafat. 
)J(YJI,L(EfEP (jüldeger) 3am. Ödül alan, 

dereceye giren. 
:IKYJI)lEJII (jüldeli) CbtH. Ödüllü, ödül alan. 

ödül sahibi. 
)J(YJI)lECI3 (jüldesiz) Cb/H. Ödülsüz. 
:IKYH (jün) 3am. Kıl, tüy, yün. :>~cyHoeu 

m ymy aşırı dövmek; :>~cyHi JICbiFbt!ly ce
sareti kın lmak. 

:IKYH)lE- (jünde-) em. 1. (deve, koyun vb.) 
Yünlerini kırkmak, elle yolmak. 2. 
aybtc. Kızmak, öfkelenmek. 

:IKYH)lEC (jündes) Cb/H. Yünlü, kıllı, tüylü. 
:IKYH)lECTIK, -ri (jündestik, -gi) 3am Yünü 

sık olma. 
:IKYH-)J(YPK,A (jün-jurqa) 3am. Kıl, tüy, 

yü n. 
)}(YP- (jür-) em. 1. Gitmek, yürümek: O!l 

JICafly .J1cypôi. O, yayan gitti. 2. Hareket 
etmek, çalışmak: Caram .J1cypin myp. 
Saat çalışıyor. 3. Bir tarafa yönelmek, 
yola çıkmak: AlıMambtFa .?tcypin Kemmi. 
Almatı 'ya gitti. 4. (satranç, iskambil vb. 
oyunlarda) İlk hamleyi yapmak. 5. aybıc. 
Dost olmak, flört etmek, çıkmak: O!l 6ip 
E!Ue!lMeH J/Cypeoi. O, bir bayanla flört 
ediyor. 

)}(YPfl3- (jürgiz-) em. l. (araba) Sürmek, 
kullanmak. 2. Yürütmek, idare etmek. 

)}(YPfl3YIIII (jürgizüvşi) 3am. ı. Sürücü, 
şoför. 2. Spiker, sunucu. 

)}(YPfiHIIII (jürginşi) 3am. Yolcu. 
:IKYPfiiii (jürgiş) 3am. l . Hızlı koşan. 2. 

Fahişe. 

)}(YP)lEK (jürdek) Cbll-1. 1. Hızlı giden, yü
rük. JICypoeK noe3o hızlı tren. 2. aybtc. 
Hatip, bilge. 

)}(YP)lEKTE- (jürdekte-) em. Hızlanmak, 

süratlenmek. 
)}(YP)llM-EAP)lhiM (jürdiın-bardım) yem. 

Üstünkörü, yüzeysel, isteksiz. 
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JKYPE 

){(YPE Uüre) Jam. Dizüstü oturuş şekli. 
){(YPE-EAPA Uüre-bara) yem. Yavaş yavaş, 

zamanla. 
){(YPE)I(AT Uürejat) Jam. Yedinci kuşaktan 

torun. 
){(YPEK, -ri Uürek, -gi) Jam. 1. Kalp, yürek. 

2. aybtc. Gönül. ;;~eype2i aiiHy midesi 
bulan mak; Jlcype2i G!lKblHY yüreği ağzına 
gelmek; JICype2i ammaii my!lay yüreği 
çarpmak; J1cype2i ayJbtHa mb!Fbtfly yüre
ği ağzına gelmek; JICype2i aip emy yü
reği hop etmek; J1cype2i ef/Jicipey yüreği 
sızlamak; J1cype2i 3Y emy yüreği cız 

etmek; JICypezi Kapc aiipblflY yüreğine 
işlemek; J1Cype2i flyniJıaey yüreği çarp
mak; J1cype2i opHbtHa mycy içi ferah
lamak. 

){(YPEK)I(AP,ll,hl Uürekjardı) 3am. 3mH02. 
Müjde, hediye. 

){(YPEKCI3 Uüreksiz) CbtH. I. Korkak, ür
kek. 2. aybtc. Merhametsiz, insafsız. 

){(YPEKCI3L(EH- Uüreksizden-), ){(YPEK

CIH- Uüreksin-) em. Korkmak, cesaret 
edememek. 

){(YPEKCIH- Uüreksin-) em. bkz. ){(YPEK
CI3L(EH-. 

){(YPEKTIJIIK, -ri Uürektilik, -gi) Jam. 
Yüreklilik, cesaretlilik, yiğitlik. 

){(YPEJIE- Uürele-) (1) em. Diz çökmek. 
){(YPEJIE- Uürele-) (Il) em. 1. (at veya 

deve) Yonılmak, bitkin düşmek. 2. (kıt
lık veya savaştan) Yokluk çekmek, bu
nalmak. 

){(YPY-1YPY (jürüv-turuv) Jam. Hareket ha
linde olma. 

){(YPIMllA3 Uürimpaz) CbtH. I. Hızlı yürü
yen. 2. aybtc. Çapkın. 

)J(YPIC (jüris) Jam. 1. Yürüyüş. 2. cnopm. 
Hamle, atak: Apaii uıaXMam JlcypiciH 
yiipeHai. Aray, satrançta hamle yapmayı 
öğrendi. 

.IKhiEhiP Uıbır) Jam. Kımıltı, kıpırtı. 

.IKhiEhiPJIA- Uıbırla-) em. Kımıldamak, kı
pırdamak. 

.IKbiEhiPJIAFAH Uıbırlağan) CbtH. Çok, bol, 
hesapsız. 

.IKhiEhiPJIAK,, -Fbi Uıbırlaq, -ğı) (1) Jam. 
Bir tür bulaşıcı koyun hastalığı. 

JKbiJIAHK;YPT 

.IKhiEhiPJIAK, Uıbırlaq) (Il) Cb/H. Yerinde 
duramayan, kıpır kıpır. 

)KhiEhiPJIAYhiK, -Fbi Uıbırlavıq, -ğı) Jam. 
Dedikoducu, boşboğaz kimse. 

.IKhiEhiPIIIhl- Uıbırşı-) em. Kımıldamak, 

yerinde oturamamak. 
.IKhiFA Uığa) Jam. KeHe. Miğfer, tolga. 
)KhiFhiJI- Uığıl-) em. 1. Yıkılmak, düşmek. 

2. aybtC. Y enilmek, mağlüp olmak. 
)KhiFhiJIA Uığıla) yem. Düşercesine, 

devrilircesine. 
)KhiFhiJIA-CYPIHE Uığıla-sürine) yem. Dü

şe kalka, apar topar. 
.IKhiFhiJihlll-CYPIHin Uığılıp-sürinip) 

yem. Düşe kalka. 
.IKhiFhiJihiC Uığılıs) Jam. 1. Yıkılış, düşüş. 

2. Yenilgi, mağh1biyet. 
)KhiK,- Uıq-) (*MFa.Ubl, )l{biFhın) em. 1. 

Yıkmak, devirmek. 2. Çadırı sökmek, 
toplamak. 3. aybtc. Yenmek, üstün gel
mek. 

)KhiJI U ıl) Jam. Yıl, sene. JICbtfl Me3ziflaepi 
bir yıl içerisindeki dört mevsim; JICbtfl 
6acbt yılın birinci ayı, Nevnız; JICblfl 
6oiibt bütün yıl; JICblfl OH eKi aii yıl boyu; 
JICbtfl caHan yıl geçtikçe; JICbtfl Wbtry ağır 
kışı atlatmak, geçirmek; JICbtflbiH 6epy 
ölünün senei devriyesinde yemek ver
mek. 

.IKhiJIA- U ıla-) em. 1. Ağlamak. 2. aybtc. 
Kederlenmek, hüzünlenmek. 

.IKhiJIAMChiPA- Uılamsıra-) em. Ağlamaklı 
olmak. 

)KhiJIAH Uılan) (I) Jam. 300!l. ı. Yılan. 2. 
aybtc. Fesatçı, münafık. 

.IKhiJIAH- U ılan-) (Il) em. Ağlamak, sızla
mak. 

.IKhiJIAHEAJihiK, -Fbi Uılanbalıq, -ğı) Jam. 
300!l. Yılan balığı. 

)KhiJIAHEAYhiP Uılanbavır) Jam. I. Bir tür 
kamçı. 2. Paletli traktör. 

.IKhiJIAHK83 U ılanköz) Jam. Mea. Akarca, 
fistül, kemik veremi. 

.IKhiJIAHK83L(EH- Uılanközden-) em. Par
lamak, parıldamak. 

.IKhiJIAHK,APAK, -Fbi Uılanqaraq, -ğı) Jam . 
Y ağsız, zayıf et. 

.IKhiJIAHKYPT Uılanqurt) Jam. 300J1. Bağır-

yyü
Vurgu

yyü
Vurgu

yyü
Vurgu
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)Kbi.JIAH;K,bl 

sak kurdu, bağırsak solucanı, askarit. 
)l(bl.JIAH:K,bl Uılanqı) CbLH. Sulu göz. 
)l(blJIAH:K,biJIAH- Uılafiqılan-) em. Devam

lı ağlayıp sızlanmak. 

)l(biJIAil-EHJPE- Uılap-enire-) em. Ağla

mak, sızlamak. 
)l(biJIAI1-K8PIC- Uılap-köris-) em. Özlem 

gidermek. 
)l(biJIAil-CbiK,TA- U ılap-sıqta-) em. Ağla

mak, kederlenmek. 
)l(biJIAPMAH Uılarman) yem. Ağlayacak 

gibi , ağlamaklı. 
)l(blJIATbii1-EHJPETII1 U ılatıp-eniretip) 

yem. Göz yaşiarına bakmaksızın. 
)l(biJIAYbiK, Uılavıq) CbLH. ı. Sulu göz. 2. 

aybLC. Halinden sürekli şikayetçi olan. 
)l(biJIFA (jılğa) Jam. Dere. 
)l(blJIFAJIA- (jılğala-) em. (akarsu vb.) Kol-

Iara ayrılmak. 
)l(biJIM U ılda) yem. Her yıl. 
)l(biJI,[I,AFbi Uıldağı) CbLH. Her yılki. 
)l(biJI)l,AFbi,[I,All Uıldağıday) CbLH. Her yılki 

gibi. 
)l(biJI,[I,A-)I(blJI)l,A Uılda-jılda) yem. Her yıl, 

yılda bir. 
)l(biJI)l,AH Uılday) CbLH. Yıla yakın , bir yıl 

kadar. 
)l(biJI,ll.AM Uıldam) yem. Sür'atli, hızlı , tez, 

çabuk. 
)l(blJI)l,AM)l,A- Uıldamda-) em. Hızlanmak, 

s ür' atlenmek. 
)l(biJI)l,AM)l,biK, -Fbi U ıldamdıq, -ğı) Jam. 

1. Hızlılık, çabukluk. 2. Hız, sü'rat. 
)l(biJI)l,AH-)I(biJIFA (jıldan-jılğa) yem. Yıl

dan yıla, yıllar geçtikçe. 
)l(biJI,[(AII U ıl dap) yem. Yıllarca. 
)l(biJI)l,biK, Uıldıq) (1) CbLH. Yıllık, bir yıla 

mahsus. 
)l(blJI)l,biK,, -Fbi Uıldıq, -ğı) (Il) Jam. Yıl

dönümi.i. 
)l(blJI)I(bl- Uıljı-) em. l. Yavaşça ilerle

mek. 2. Hareket etmek, kalkmak: floubL3 
opHbLHaH JJCbtil:JICbLabt. Tren hareket etti. 

)l(biJI)I(blMAJibl Uıljımalı) CbLH. Seyyar, 
portatif. 

)l(biJI)I(biT- Uıljıt-) em. Kımıldatmak, 

yerinden oynatmak, kaydırmak 
)l(biJI)I(biTllA (jıljıtpa) CbLH. l. Seyyar, 

)KbiJITI O CT AH 

portatif. 2 . aybtc. Baştan savma. 
)l(blJI)I(blTilAJIA- Uıljıtpala-) em. Uzat

mak, baştan savmak. 
)l(biJIK,bi (jılqı) 3am. At. 
)l(biJIK,biJibi Uılqılı) CbtH. Çok sayıda atı 

olan, at zengini . 
)l(blJIK,biiiibi Uılqışı) 3am. 1. At bakıcısı , 

se yi s. 2. aybtc. Yeni doğmuş erkek ço
cuk. 

)l(biJIK,biiiibiJibiK, -Fbi (jılqışılıq, -ğı) 3am. 
Atçılık . 

)l(biJIMAFAH Uılmağay) CbtH. ı . Dümdüz. 
2. aybtc. Silinip süpürülmüş: jl,acmapxaH 

yemi JICblilMarau. Sofra silinip süpü
rülmüş. 3. aybtc. Kurnaz, uyanık , açık

göz. 4. aybtc. Köse. 
)l(biJIMAF AÜJIA- U ılmağayla-) em. Terte

miz, pırıl pırıl etmek. 
)l(biJIMA-)I(blJI Uılma-jıl) yem. Her yıl. 
)l(biJIMAK,All Uılmaqay) CbtH . Açıkgöz, 

uyanık, kurnaz. 
)l(biJIMAK,AHJIAH- (jılmaqaylan-) em. U

yanıklık, kurnazlık etmek, açıkgözlülük 
yapmak. 

)l(blJIMAK,AHJibiK,, -Fbi Uılmaqaylıq , -~ı) 
3am. Açıkgözlülük, kurnazlık, uyanık

lık. 

)l(biJIMAI{ Uılmafi) CbLH . Kurnaz, uyanık, 
açıkgöz. 

)l(biJIMAI{M- Uılmafida-) em. ı. Kurnazlık 

etmek. 2. Yaranma ya, göze girmeye ça
lışmak . 

)l(biJIMH- (jılmıy- ) em. Yılışıklık yapmak. 
)l(biJIMbiK, Uılmıq) Jam. Karlann eriyip, 

havanın ısınmaya başladığı zaman. 
)l(biJIMbiK,TAH- Uılmıqtan-) em. (kar) Ya

vaşça erimek, (hava) ısınmaya başla

mak. 
)l(biJIHAMA Uılnama) 3am. Yıllık, vakayi

name. 
)l(biJIHAMAIIIbi Uılnaınaşı) Jam. Olayları 

günlük olarak yazan resını tarihçi , va
kanüvis. 

)l(biJIIlAPAK,, -Fbi Uılparaq , -ğı) 3am . Tak
vim. 

)l(biJIIIOC Uılpos) Cbll-t. 1. Açıkgöz, kurnaz. 
2. Çevik, atik. 

)l(biJIIlOCTAH- Uılpostan-) em. Uyanık lık, 
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)l(blJHI hiJI,IlA 

kurnazlık yapmak. 
)l(hiJillhiJI.I1A- Uılpılda-) em. 1. Kaygan 

duruma gelmek. 2. aybtc. Tatlı dille ko
nuşarak karşısındakini etkilemeye çalış
mak. 

)l(hiJIOhU-1; Uılpın) CbtH. 1. Kurnaz, açıkgöz . 

2. Hareketli, atik, çevik. 
)l(hiJillhiH,JJ,A- Uılpında-) em. Uyanıklık, 

kurnazlık etmek. 
)l(hiJIThiJI Uıltıl) 3am. Parıltı, pırıltı. 

)l(hiJIThiJI,II,A- Uıltılda-) em. Pırıldamak, 

ışıldamak . 

)l(hiJIThiJI,II,AK, Uıltıldaq) CbtH. Parlayan, ı

şıldayan, parlak. 
)l(hiJIThiP Uıltır) CbtH. Parlak. :JICbt!lmbtp ce3 

yaldızlı söz. 
)l(hiJIThiPA- Uıltıra-) em. 1. Parlamak, 

pırıldamak, ışıldamak. 2. aybtc. İyi gö
rünmeye çalışmak. 

)l(hlJIThiPAK, Uıltıraq) CbtH. Işıltılı, parlak. 
)l(hiJIThiPAYhiK, Uıltıravıq) CbtH. Parlak, 

pan! parıl parlayan. 
)J(hiJIThiP JIAH- U ı 1 tırlan-) em. Parlamak, 

parlaklık kazanmak. 
)l(hiJIY Uıluv) (1) 3am. KeHe. Eş dost, akra

balardan toplanan yardım. 
)l(hiJIY Uıluv) (Il) 3am. 1. Sıcaklık, ısı. 2. 

aybtc. Merhamet, iyilik. 
)J(hiJIYJIA- Uıluvla-) em. Yardım toplamak, 

yardım istemek. 
)J(hiJIYJihl Uıluvlı) CbtH. Güler yüzlü, sem

patik. 
)l(hiJIYJihiK, -:fbi Uıluvlıq, -ğı) 3am. Sıcak

lık , ısı. 

)J(hiJIYChi3LI,hiK,, -:fbi Uıluvsızdıq, -ğı) 

3am. Sıcak olmama durumu. 
)l(hiJihi- U ılı-) (1) em. Isınmak, ılı mak, 

ılınmak: KyH :JICbtflbtObt. Hava ısındı. 
)J(hiJihl Uılı) (Il) Cbll-t. 1. Ilık. 2. Mer

hametli, şefkatli. ;;1cy3i :JICbtflbt güler yüz
lU; :JICbtflbt ce3 tatlı söz; JICbtflbt mwo 

beğenmek, hoşuna gitmek; JICbtflbt K,a-

6aK 6ifloipy güler yüz göstermek. 
)J(hiJihiLI,Afı Uılıday) yem. Sıcak halde, sı

cakken. 
)l(hiJihDKAM Uılıjay) 3am. Sera. 
)l(hiJihi-)I(YMCAK, Uılı-jumsaq) CbtH. Hay

van etinin kemiksiz, en lezzetli yeri. 

)KbiMI1 

)l(hiJihiJIA- Uılıla-) em. Soğuk geçırme

yecek şekilde sarmak, kapatmak: E eiK 

neH mepe3eHi :JICbtflbt!laObt. Kapı ve 
pencereyi soğuk geçirmeyecek hale ge
tirmek. 

)l(hiJihiJihiK,, -:fbi Uılılıq, -ğı) 3am. 1. Sı

caklık. 2. aybtc. Merhamet, iyilik. 
)J(bJJihiM Uılım) 3am. 1. Nehrin , gölün. ça

yın buz tutmayan kısmı. 2. Uzun av ağı. 
3. aybtC. Kurnaz, açıkgöz, düzenbaz. 

)J(biJihiM,II,AII Uılımdap) yem. Yavaş ya\·aş, 

azar azar. 
)l(hiJihiMIIIhl Uılımşı) CbtH. l. Lezzetsiz, 

tatsız. 2. Ilıkça, ılıcak. 3. Üç kağıtçı, 
düzen baz. 

)l(hiJihiMIIIhiJIA- Uılımşıla-) em. Ilıtmak, 

ı lıklaştırmak. 

)l(hiJihiMhiK, Uılımık) CbtH. Ilık, ılıman. 

:JICblflb/MblK, :JICe/l ıJık rüzgar; JICblflbt.ı1blK 

mapmy (hava) ısınmaya başlamak. 
)J(hiJihiH- U ılın-) em. Isınmak. 
)l(hiJihiHA U ılına) yem. Yıl boyu, yılda bir. 
)l(hlJihiHLI,A U ılında) yem. Her yıl, yılda bir. 
)l(hiJihiC- Uılıs-), )l(biJihiCTA- Uılısta-) 

em. 1. Yavaş yavaş ilerlemek. 2. Sı

vışmak, sessizce gidivermek. 
)l(hiJihiCTA- Uılısta-) em. bkz. )J(biJihiC-. 
)l(hiJihiT- Uılıt-) em. Isıtmak , ılıtmak. 

)l(hiJihiTK,hi Uılıtqı) 3am. mex. 1. lsıtıcı. 2. 
Termofor. 

)l(hiJihiTK,hiJIA- Uılıtqıla-) em. llıtmak, bi
raz soğutmak. 

)l(bJJihiTK,hllll Uılıtqış) 3am. Isıtıcı. 

)!(hiM Uım) (1) 3am. 1. İz. 2. aybte. Bir işin 
mantığı, gidişatı. 

)}(hiM Uım) (Il) 3am. Sessizlik. sükunet. 
JICbtM 6ofly sesini çıkarmamak 

)}(hiM- Uım-) (III) em. Sus mak. sus pus 
olmak. 

)l(hiM,II,A- U ı mda-) em. Uygun, uyumlu ha
le getirmek. 

)l(hJM,II,Ati Uımday) ebtH. UysaL sess iz, 
sakin, yumuşak başlı. 

)l(biM-)l(hiJIAC Uım-jılas) yem . 1. Bir iz bı
rakmadan. 2. Dümdüz, engebesiz. 

)l(hiM-)J(hiPT Uım-jırt) yem. Sessiz, seda
sız. 

)l(hiMM- Uımıy-) em. Gülümsemek, tebes-
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)KbiMIIF AH C bl 

süm etmek. JKbtMUfl x,apay gülümseye
rek bakmak. 

)KbiMMFAHCbl (jımıyğansı) em. Gülümser 
gibi yapmak. 

)l(biMK,biP- (jımqır-) em. 1. Kıvırınak , 

bükmek. 2. Çalmak, aşırınak, yürütmek. 
)KbiMK,biPMA (jımqırma) 3am. Hırsız . 

)l(biMIIM- (jımpıy-) em. Bir kusur, kaba
hat işlediği halde hiçbir şey olmamış 

gibi davranmak, umursaınamak, sezdir
memek. 

)l(biMbiH: (jımıii) 3am. Gülümseme. 
)KbiMbiH)J,A- (jımıiida-) em. 1. Gülümse

mek, tebessüm etmek. 2. aybtc. Işık saç
mak, ışı ldamak. 

)KbiMbiP- (j ımır-) em. Katlamak, kıvır

mak. 
)KbiMbiPAM- (jımıray-) em. (bir şey) İçe 

doğru kıvrılmak, bükülmek. 
)KbiMbiCK,bl (jımısqı) cbtH. Yapmacık, 

sahte, sun 'i. 
)l(biMbiCK,biJIA- (j ımısqıla-) em. Bildir

meden, gizli olarak hareket etmek. 
)KbiMbiCK.biJibiK,, -Fbi (jımısqılıq, -ğı) 

3am. Düzenbazlık, hilckarlık. 

)KbiH (jın) (1) 3am. ap. Cin. JICbtH x,ary de
lirmek; :JJCbtH ypy aklını kaybetmek; 
JICbtH cox,K,al-t çın çarpmış. 

)l(biH (jın) (Il) 3am. Geviş getirme. 
)KblH,II,AM (jınday) CbtH. Cin, şeytan gibi, ci

ne benzer. 
)KbiHLI.AH- (jından-) em. 1. Delirmek, çıl

dıı·ınak , kudurmak. 2. aybtC. Öfkelen
mek, sinirlenmek. 

)l(biH,ll,bl (jındı), )l(biHLI.blEAC (jındıbas) 

CbtH. 1. Deli, aklını kaybeden. 2. aybtc. 

Serseri. 
)l(blHLI.blEAC (j ındıbas) C bt H. bkz. )l(bJH

LI.hl. 
)l(blHLI.biJIAY (jındılav) Cbll-1. Deli gibi, ser-

seri. 
)l(blH,ll,biJibiK, -Fbi (jındılıq, -ğı) 3am. De

lilik. 
)l(biHLI.blXAHA (jındıhana) 3am. K,3. up. Tı

marhane, akıl hastanesi. 
)KbiH,ll,bllllA (jındışa) yem. Delice, deli gi

bi . 
)l(biH-)KbiEbiP (jın-jıbır), )l(blH-IIIAHTAH 

)K hiP 

(jın-şaytan) 3am. Cin şeytan. 
)KbiH-IIEPI (jın-peri) 3am. ap. up. Cin peri. 
)KbiHIIIA (i ınşa) yem. Cin gibi, cine benzer. 
)l(biH-IIIAMTAH (jın-şaytan) 3am. ap. bkz. 

)l(biH-)I(biEbiP. 
)l(blHbiC (jınıs) (1) 3am. ap. 1. Cins, tür. 2. 

Soy, nesil. 
)KbiHbiC (jınıs) (Il) 3am. Sık orman. 
)l(biHbiCKAH (jınısqan) CbtH. Sık, gür (or-

man). 
)KbiHblCCbl3 (jınıssız) Cblli. Cinsel 

ilişkisiz, cinsel ilişki olmadan türeme, 
eşeysiz (üreme). 

)KbiHbiCTAM (jınıstay) CbtH. Sık orman gi
bi. 

)KbiHbiCTAC (jınıstas) CbtH. Aynı cinsten, 
türdeş. 

)l(biHbiCTbiK, -Fbi (j ınıstıq, -ğı) 3am. Cin-
sellik. 

)l(bi.H: (jıfi) 3am. KeHe . Gürültü, patırtı. 
)KbiH:FbiJI (j ıfiğıl) 3am. 6om. Ilgın ağacı. 

)KbiH:FbiJILI.bi (jıiiğıldı) CbtH. Ilgın ağacı bol 
olan, ılgın ağaçlı. 

)Kblll-)KMHAK,bl (jıp-jıynaqı) Cbtl-t. Derli 
toplu, toplanmış. 

)Kblil-)KbiJITbiP (jıp-jıltır) CbtH. Pasparlak, 
parlayan. 

)l(biil-)l(biJibl (jıp-jılı) CbtH. 1. Ilık, sıcacık. 
2. aybtc. İçten, samimi, hoş , sevimli, gü
zel. 

)l(biiibiJiblK,, -Fbi (jıpılıq , -ğı) 3am. Sürekli 
kırpıştırma (göz). 

)l(biiibiJibiK,TA- (jıpılıqta-) em. (göz) Ça
buk açıp kapamak, kırpmak, kırpıştır

mak, kıpıştınnak . 

)l(blfibiP- (jıpır-) em. Basmak, bastırmak, 
ezmek, buruşturmak. 

)KbiilbiPJIA- (jıpırla-) em. Dolmak, çoğal
mak, kaplamak. 

)Kbfi> (jır) (1) 3am. Uzun, ınanzum şiir; 

destan, yır. JKbtp 60Jıy dillere destan ol
mak; JICbtpra x,ocy türküleştirmck, şiiir

leştirmek. 

)KbiP (jır) (Il) em. 1. Yırtmak, çizmek, tır
malamak: K,ollbtH miKeH JICbtputn Kem

mi. Kolunu diken çizdi. 2. Bölmek, 
ayırmak: Olibt JlcypmnıaH JKbtpbtn ai/Obt. 

Onu halktan ayırdı. 



-194-

./KbiPA 

TaMaFbLHaH JK:bLpbtn 6ep8i. Boğazından 

kesip verdi. 
)J(biPA Uıra), )J(biPA-)J(biJIFA Uıra-jılğa) 

3am. Derecik, küçük dere, hendek, su 
yolu. 

)J(biPA-)KbiJIFA Uıra-jılğa) 3am. bkz. )J(bi
PA. 

)J(biPAK, Uıraq) CbtH. Uzak, ırak. 
)J(biPAK,TA- Uıraqta-) em. Uzaklaşmak, ı

raklaşmak. 

)J(biPAK,ThiK, -Fbi Uıraqtıq, -ğı) 3am. Uzak
lık, ıraklık . 

)J(biPAJihl Uıralı) CbLH. Hendekli, dereli. 
)J(biP-AH,hl3 Uır-afiız) 3am. Manzum şeklin

de söylenen efsane. 
)J(biPAY Uırav) 3am. Aşık, ozan. 
)J(biP-)J,ACTAH Uır-dastan) 3am . Uzun şiir, 

destan. 
)J(biP-.UYMAH (iır-duman) 3am. Oyun, eğ

lence. 
)J(biPK;YMAP Uırqumar) CbtH. Şiir sever. 
)J(biPK,biJI Uırqıl) 3am. Anlamsız ve yersiz 

gülüş. 

)J(biPK,biJI)lA- Uırqılda-) em. Yersiz, an
lamsız gülmek, sırıtmak. 

)J(biPK,biJI.UAK. Uırqıldaq) CbtH. Çok gülen, 
gül eç. 

)J(biPJIA- Uırla-) em. 1. Şarkı, türkü söy
lemek. 2. Şiirleştirmek. 

)J(biPJIAYIIIhl Uırlavşı) 3am. 1. Şiir yazan 
kimse. 2. Şiir okuyan kimse. 

)J(biPMA Uınna) 3am. Yırtmaç. 

)J(biPMAJIA- Uırmala-) em. Parça parça, li
me lime etmek. 

)J(biPHAK, -Fbi Uırnaq, -ğı) 3am. Çengel, 
kan ca. 

)J(biPChiMAK, Uırsımaq) CbtH. Edebi niteliği 
olmayan (şiir). 

)J(biPChiPA- Uırsıra-) em. Şiir okumak iste
. rnek, şiir okumayı özlemek. 

)J(biPT- Uırt-) em. 1. Yırtmak. 2. Toprağı 
sürmek. 

)J(biPTAK,TA- Uırtaqta-), )J(biPTAH,)J,A

U ırtafida-) em. Yersiz, yakışıksız, tekrar 
tekrar gülmek. 

)J(biPTAH,Jı:A- U ırtafida-) em. bkz. )J(biP
TAK,TA-. 

)J(biPTW- Uırtıy-) em. Gözleri kısarak bak
mak. 

./KbiTK,biP JlbiK, 

)J(biPTK,biiii Uırtqış) CbtH. 1. Yırtıcı. 2. 
Vahşi, acımasız. 

)J(biPTYJihl Uırtulı) CbtH. 1. Yırtık. 2. Sürül
müş, işlenmiş (toprak). 

)J(biPTbiK, U ırtıq) C bL H. Yı rtık . 

)J(biPThiK,-)J(AMAY Uırtıq-jamav) CbtH. Y ır
tık pırtık, eski püskü, yırtık, yamalı. 

)J(biPThiK,TAY Uırtıqtav) CbtH. Yırtıkça, bi
raz yırtık. 

)J(biPThiJI- Uırtıl-) em. Yırtılmak. 

)J(biPThlfl: Uırtıfi) 3am. Yersiz ve anlamsız 
gülüş, sırıtma. 

)J(biPThiH:)J,A- Uırtıfida-) em. Yersiz ve an
lamsız gülmek, sırıtmak. 

)J(biPThiC Uırtıs) 3am. 1. Kumaş parçası , 

kumaşın yırtılmış parçası. 2. Yaşlı kim
selerin ölümünden sonra onun yaşı ka
dar yaşama temennisi ile dağıtılan ku
maş, kumaş parçası. 3. Kız tarafına gi
derken damadın beraberinde götürdüğü 
hediyelik kumaş. 

)J(biPIIIhl Uırşı) 3am. Çok şiir, destan bilen 
ve onları halka söyleyen kimse, şeyyat. 

)J(biPIIIhiJihiK, -Fbi Uırşılıq, -ğı) 3am. Şa

irlik, ozanlık. 
)J(biPhiK, Uırıq) CbtH. Yırtık, kesik. 
)J(biPhiK,TAY Uırıqtav) CbtH. Biraz kesik, 

yırtıkça. 

)J(biPhiM Uırım) (1) 3am. Kolana veya eye
re bağlanan parça, sının . 

)J(biPhiM Uırım) (Il) CbtH. Yırtılan, çizilen. 
)J(biPhiM)J,A- U ın mda-) em. Yırtmak, par

çalamak. 
)J(biPhiM-)J(biPhiM Uırım-jırım) CbtH. Yır

tık pırtık, parça parça. 
)J(biPbiH Uırın) yem. Ayrı, başka, kendi ba

şına. JK:bLpbtH Kemy kalabalıktan ayrıl

mak. 
)J(biPhiH)J,A Uırında) em. Bölünmek, ayrıl

mak. 
)J(biPhiH.Uhl Uırındı) CbtH. l. Yırtık. 2. 

Tecrübeli, açıkgöz. 
)J(biPhiH)lhiJihiK,, -Fbi Uırındılıq , -ğı) 3am. 

Düzenbazlık, hilekarlık 

)J(biT- Uıt-) em. Sıvışmak , kaçmak . 
)J(biTK,biP Uıtqır) CbtH. Açıkgöz, kurnaz. 
)J(biTK,biPJihiK, -Fbi Uıtqırlıq, -ğı) 3am. A-

çıkgözlülük, kurnazlık 
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)KlE EK 

)KIEEK Uibek) Jam. 1. İpek. 2. aybLC. Yu
muşak, nazik, kibar. 

)KJEEKTEM Uibektey) CbLH. 1. İpek gibi gü
zel. 2. aybtc. Nazik, kibar. 

)KIEEKIIIE Uibekşe) yem. İpeksi, ipeğe ben
zer. 

)KIEEKIIII Uibekşi) Jam. İpekçi, ipek satan. 
)KlE EP- Uiber-) em. 1. Göndermek, 

yollamak 2. Salıvermek, bırakmak: 

Ammbtlf 6acbLH ;;1ci6epai. Atın başını 

salıverdi. 3. ıpaMM. Diğer fiillerle 
birleşerek tezlik anlamı bildiren birleşik 
fiil yapar. Kyflin Jlci6epy gülüvermek 

)KJEI- Uibi-) em. 1. Yumuşamak, erimek. 2. 
aybLC. Neşelenmek, keyiflenmek. 

)l(JfEP* Uiger) Jam. up. Gayret, cesaret, 
güç. J~ciıepi KYM 6o!ly hayal kırıklığına 
uğramak; Jlciıep 6epy cesaret vermek. 

)J(IfEP-KYIII Uiger-küş), )J(lfEP-K,AMPAT 
Uiger-qayrat) Jam. Güç, kuvvet. 

)J(IfEP-K,AfiPAT Uiger-qayrat) Jam. bkz. 
)KifEP-KYIII. 

)l(lfEPJIEH Uigerlen) em. Gayretlenmek, 
güçlenmek, cesaretlenmek. 

)l(lfEPJII Uigerli) CbtH. Gayretli, cesaretli, 
güçlü, kuvvetli. 

)J(IfEPCI3 Uigersiz) Cblft. Gayretsiz, güçsüz, 
cesaretsiz. 

)I(IfiT Uigit) Jam. Yiğit, genç, delikanlı. 

6ouaaK ;;1cicim bekar; Kyiiey ;;1ciıim da
mat. 

)l(lfiTCI- Uigitsi-), )l(JfiTIMCI- Uigitimsi-) 
em. Yiğitlik taslamak. 

)J(IfiTTIK, -ri Uigittik , -gi) Jam. 1. Yiğitlik, 
delikanlılık. 2. aybLC. Kahramanlık, er
lik. 

)J(IfiTIIIE Uigitşc) yem. Yiğitçe, delikanlı 

gibi. 
)l(lfiTIIIIJIIK, -ri Uigitşilik, -gi) Jam. 1. 

Yiğitlik, delikanlılık. 2. aybtc. Gençlik. 
)J(IfiTIMCI- Uigitimsi-) em. bkz. )J(lfiT

CI-. 
)KlK, -ri U ik, -gi) Jam. 1. İki nesnenin bir

birine temas ettiği yer, ek yeri. 2. aybtc. 
Hudut, sınır. 

)J(IKTE- Uikte-) em. Bölmek, sınıflandır

mak. 
)J(JKIIIIJI Uikşil) CbLH. İhtilafçı, bozguncu, 

bölücü, münafık. 

)KIOPM 

)I(JKIIIIJI,II,IK, -ri Uikşildik, -gi) Jam. 
Bozgunculuk, ihtilafçılık, bölücülük, 
münafıklık. 

)I(IJIIK, -ri Uilik, -gi) Jam. İncik kemiği. 
JlcifliK Maiibt maycbL!lY hastalıktan der
ınanı kesilmek. 

)KIJIIKTE- Uilikte-) em. Kesilen hayvanı, 

eklem yerlerinden on iki parçaya ayır
mak, parçalamak. 

)KIHIK- Uinik-) ()Kjuiretı,i, :>Kiuirin) em 
Bozulmak, kokmak: llicKeH emmi JlciHi
ıin Kemep aen JICauabl. Pişen eti kokma
sın diye astı. 

)Kif(IIIIKE Uinişke) cbLH. I. Kalın olmayan, 
ince. 2. Nazik, narİn, zarif. 

)Kif(IIIIKEJIE- Uinişkele-) em. inceltmek 
)J(If(IIIIKEJIIK, -ri U inişkelik, -gi) Jam. in

celik. 
)J(JIT, -6i Uip, -bi) Jam. İp. J~ci6i 6oc duy

gusal, hassas; ;;1ci6iH a!ly içini dökmek. 
)KJil-)J(If(IIIIKE Uip-jinişke) CbtH. 1. İpince, 

incecik 2. Nazik, narİn. 
)KJITTEM Uiptey) CbLH. İp gibi, incecik. 
.IKITI Uiti) CbtH. 1. Açıkgöz, cesur. 2. Çevik, 

at ik 
.IKIOPM Uiyuriy) Jam. cjJp. Jüri. 



3, 3 (Z, z) 

3AEOM 

3AEOM (zaboy) 3am. op. Maden kuyusunda 
işçinin açtığı oyuk. 

3AEOMJIA- (zaboyla-) em. Madenden taş 
ve kömür çıkarmak. 

3AEOMlllbl (zaboyşı) 3am. Madenci. 
3ABO,U (zavod) 3am. op. Fabrika. 
3AfOH (zagon) 3am. op. Sürülmüş durum

daki bir parça arazi. 
3AFAPA (zağara) 3am. up. Mısır unu. 
3AFMTI (zağip) 3am. ap. 1. Kör. 2 . Sakat, 

hasta, özürlü. 
3AFI1TITAH- (zağiptan-) em. ı. Körleşmek, 

kör olmak. 2. Sakatlanmak, özürlü ol
mak. 

3AFMTITbiK, -Fbi (zağiptıq, -ğı) 3am. 1. 
Körlük. 2. Sakatlık, özürlülük 3arun

mbtK,K,a ôywap 6o;zy sakat kalmak. 
3AFbiMA (zağıma) 3am. JKepı. Büyük tep

si. 
3AFbiTIPAH (zağıpran) 3am. ap. 6om. Sarı 

renkli çiçek, safran. 
3A,UA (zada) CblH. up. (çoğunlukla birleşik 

sı fat yapımında kullanılır) ı. Oğul, ev
lat. 2. Doğmuş . acbtfl3aôa soylu; xaH-

3aôa han evladı. 
3A,Ubl (zadı), 3ATbl (zatı) (1) 3am. 3am. up. 

Soyu, nesli. 3aÔbLHa mapmy soyuna çek
mek. 

3A,UbiH,L(A (zadında), 3ATbl (zatı) (Il) yem. 

Aslında, esasında. 

3AEM (zaem) 3am. İstikraz, ikraz, ödünç, 
borç. 

3AMbiFbi (zayığı) yem. Boşuna, boş, na-
file. 

3AMbiTI, -6bı (zayıp, -bı) 3am. ap. Yar, eş. 
3AllbiTITbl (zayıptı) CblH. Eşi olan, evli. 
3AMbiTITbiJibiK, -Fbi (zayıptılıq, -ğı) 3am. 

Karı koca olma durumu, evlilik. 
3AMbiP (zayır) CbLH. ap. Zahir, belli, aşikar, 

açık . 

3AMbiPJibi (zayırlı) CbtH. 1. Bilgili, bilgiç. 
2. Laik. 

3AMbiPbl (zayırı) yem. Galiba herhalde. 

3AMAH 

3AKA3 (zakaz) 3am. op. Sipariş, ısmar-

lama. 
3AK,biM (zaqım) 3am. ap. 1. Yara, cerahatlı 

yara. 2. Ziyan, zarar. 
3AK,biM,L(A- (zaqımda-) em. 1. Yaralamak, 

berelemek, zedelemek. 2. aybıc. Zarar 
vermek. 

3AK,biM,UAJI- (zaqımdal-) em. 1. Ya
ralanmak, zedelenmek. 2. aybıc. Zarar 
görmek. 

3AK,biM,L(AH- (zaqımdan-) em. Zarar gör
mek, zarar çekmek, berelenmek. 

3AK,biM,L(AYlllbl (zaqımdavşı) 3am. Yara
layıcı, zarar verici. 

3AK,biM)J,bl (zaqımdı) CbLH. Zarar gören, 
zarar görmüş. 

3AJI (zal) 3am. Salon. M8Jiciflic 3aflbl top
lantı salonu. 

3AJlAJI (zalal) 3am. ap. Zarar, ziyan. 
3AJlAJI,Ubl (zalaldı) CbLH. Zararlı, tahripkar, 

muz ır. 
3AJlAJI,UbiJibiK, -Fbi (zalaldılıq, -ğı) 3am. 

Zararlı lık. 

3AJIAJIKEC (zalalkes) CblH. Ziyankar. 
3AJlAJICbi3 (zalalsız) CblH. Zararsız, zarar 

vermeyen. 
3AJlAJICbi3,L(AH)J,biP- (zalalsızdandır-) em. 

Zararsız hale getirmek. 
3AJlAJICbi3,UbiK, -Fbi (zalalsızdıq, -ğı) 

3am. Zararsızlık 

3AJIOf (zalog) 3am. op. Kefalet, depozit, 
teminat. 

3AJibiM (zalım) CbtH. ap. 1. Zalim, 
merhametsiz. 2. Sinsi, art niyetli . 

3AJibiM,UbiK, -Fbi (zalımdıq, -ğı) 3am. 1. 
Zalimlik, acımasızlık 2. Sinsilik, 
hainlik. 

3AMA3KA (zamazka) 3am op. Macun, cam 
macunu. 

3AMA3KAJIA- (zamazkala-) em. Macun
lamak, sıvamak. 

3AMAH (zaman) 3am. ap. Zaman, vakit, 
devir. 
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3AMAHA 

3AMAHA (zamana) Jam. ap. Zaman, 
zamane, devir. 

3AMAHAJihiK, (zamanalıq) CbtH. Çağdaş, 

çağa uygun. 
3AMAHL(AC (zamandas) Jam. Çağdaş, aynı 

çağda yaşayanlar, muasır. 

3AMAH.II,ACThiK, -Fbi (zamandastıq, -ğı) 

Jam. Çağdaşlık, akranlık. 

3AMAHhiHL(A (zamanında) yem. Za-
manında, vaktinde, devrinde. 

3AMAT (zamat) yem. ap. 1. Vakit, zaman. 
2. Bir anda, çabucak. 

3AMATTA (zamatta) yem. ap. Bir anda, 
hemen, çarçabuk 

3AMAThiHL(A (zamatında) yem. Anında, a
niden, hemen. 

3AMFA- (zamğa-) em. Çabuk yürümek, 
fırlamak, kaçmak. 

3AMlllhl (zamşı) Jam. HeM. Genellikle keçi 
veya geyik derisinden yapılmış 

yumuşak ve mat deri, bu deriden 
yapılmış meşin, güderi. 

3AH; (zafi) Jam. l. Yasa, kanun, hukuk. 2 . 

Kural, kaide. 3. Sistem, düzen. 4. aybtc. 

Yapılması gereken zorunlu iş. 5. aybtc. 

Örf, adet. 3al{ 60UbLHUIQ kanuna göre; 
JaH :>KyJiHae kanuna göre, kanun 
bağlamında; JaH JKUHaFbL kanunname; 
Jal{ opHbL güvenlik ve zabıta teşkilatı. 

3AH;fEP (zafiger) Jam. Hukukçu. 
3AH;FAP (zafiğar) CbtH . 1. Yüksek, yüce. 2. 

Ulu, büyük. JaMaHbtMbt3abtlf Jal{rap 

JKa3yutbtCbt devrimizin büyük yazarı. 
3AH;FAPJIAH- (zafiğarlan-) em. Yükselmek, 

yücelmek, ululanmak. 
3AH;FAPJihiK, :-Fbi (zafiğarlıq, -ğı) Jam. 

Büyüklük, yükseklik, yücelik. 
3AH;L(AH.II,hiP- (zafidandır-) em. Kanun

laştırmak, kanuna uygun hale getirmek. 
3AH;L(AC- (zafidas-) em. Kanuna da

yanmak, yasayı esas almak. 
3AH;L(ACThiP- (zafidastır-) em. Kanuna uy

gun hale getirmek. 
3AH;.II,hl (zafidı) CbLH. Kanuni, yasal. 
3AH;.II,hiJihiK, -Fbi (zafidılıq, -ğı) Jam. 

Kurala uygunluk, kanunllik, yasallık. 
3AH;K,OM (zafiqoy) CbtH. Kuralcı, statükocu. 
3AH;K,OMJihiK, -Fbi (zafiqoylıq, -ğı) Jam. 

3AP II,All Cbl3 

Kuralcı lık. 

3AH;Chl3 (zafisız) CbtH. Kanuna aykırı, ka
nunsuz. 

3AH;Chl321,hiK, -Fbi (zafisızdıq , -ğı) Jam. 

Kanunsuzluk, kanuna aykırılık. 
3AIIAJI (zapal) Jam. op. acK. Fitil, fünye, 

ateşleyici. 

3AllAC (zapas) Jam. op. 1. Yedek. 2. Re
zerv, stok. 

3AllPABKA (zapravka) Jam. op. İkmal , 
doldurma (su, benzin vb.). 

3AllhiJIAH- (zap ılan-) em. Öfkelenmek, 
sinirlenmek. 

3AllhiJihiK, -Fbi (zapılıq, -ğı) Jam. Ra
hatsızlık, azap, kaygı. 

3AllhiPAH (zapıran) Jam. ap. 1. Öd, safra. 
2. aybtc. Öfke, sinir. 

3AP* (zar) (1) Jam. up. Kaygı, tasa , acı. 3ap 

el{ipey derdini dökmek, hıçkırarak 

ağlamak; 3ap emy muhtaç etmek; 3ap 

JKaK çenesi düşük, geveze, zevzek; 3ap 

:Hcymy dert çekmek, kaygı çekmek; 3ap 

JICbuıay içini dökmek; 3ap JaoıtaH zor 
dönem; 3ap wzey hay ı flanmak, 
dertlenmek; 3ap KaKcay dert edinmek, 
dert etmek; 3ap mezy inlemek, derdini 
dökmek; 3ap uıezy dert çekmek, kaygı 
çekmek. 

3AP* (zar) (Il) Jam. Muhtaç, şiddetli ihti
yaç. 3ap 6oJZy arzulamak, şiddetle iste
rnek. 

3APA3All (zarazap) Jam. up. ap. Can sıkıcı, 
usandırıcı olma. 

3APAP (zarar) Jam. ap. Zarar, ziyan. 3apap 

uıezy zarar görmek. 
3APAPJIAH- (zarar! an-) em. Zarara uğ

ramak. 
3APAPJihl (zararlı) CbtH. Zararlı. 

3APAPChl3 (zararsız), 3lHIHCbl3 (z iyan
sız) CbLH. Zararsız, ziyansız . 

3APAPChl321,hiK, -Fbi (zararsızdıq , -ğı) Jam. 

Ziyansızlık, zararsızlık. 

3APAT (zarat) Jam. JKepz. Yığıntı, yığın (ot, 
ekin vs.). 

3APL(All, -6bı (zardap, -bı) Jam. up. 1. Etki, 
tesir. 2. Zarar, zorluk. 3apaa6btH mapmy 

zararını, acısını çekmek. 
3AP.II,AllCbl3 (zardapsız) CbiH. Ziyansız, 

yyü
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3AP JI,ATITAH 

zararsız. 

3AP,UAllTAH- (zardaptan-) em. Zararı do
kunmak, ziyan vermek. 

3AP,UAllThi (zardaptı) CbLH. Ziyanlı, zararlı. 
3APJIA- (zarla-) em. Feryat etmek, derdini 

dökmek. 
3APJIAH- (zarlan-) em. içini dökmek, 

bağırıp çağırmak, ağlamak. 

3APJIAYhiK, (zarlavıq) cbtH. Sürekli ha
linden şikayet eden. 

3APJihi* (zarlı) CbLH . Üzüntülü, kaygılı , ke
derli, dertli. 

3AP-MYH: (zar-mun) 3am. Kaygı, dert, tasa, 
elem. 

3APChi3* (zarsız) CbtH. Kaygısız, derdini 
dökmeyen. 

3APIIIhi (zarşı) 3am. Derdini anlatan, içini 
döken kimse. 

3APhiK,- (zarıq - ) (3apbiFMbi, 3apbiFbın) 

em. ı. Özlemek, hasret çekmek. 2. 
Yokluğunu, sıkıntısını çekmek. 

3APHL( (zaryad) 3am. op. 1. Fişek, kurşun. 
2. Şarj. 

3APHL(TA- (zaryadta-) em. ı. (silah) 
Doldunnak. 2. Şarj etmek. 

3ACTABA (zastava) 3am. op. 1. Kara güm
rüğü. 2. acK. Sınır karakolu. 

3AT* (zat) 3am. ap. l. Eşya, şey. 2. rjJwıoc. 

Madde, varlık. 3am eciM (JZuHıe.) isim, 
ad. 

3ATK,AlliiihiK, -Fbi (zatqapşıq, -ğı) 3am. 
Torba, heybe, çanta. 

3ATOH (zaton) 3am. op. Çekmece. 
3ATCbl3 (zatsız) CbtH. 1. Malsız, mülksüz. 

2. aybtc. Asılsız, soysuz. 
3ATChi3L(hiK, -Fbi (zatsızdıq, -ğı) 3am. 

Soysuzluk, asılsızlık. 
3ATTAM (zattay) CbtH. Ayni, maddi. 
3ATThiK, (zattıq) CbLH. Maddi, eşya ile ilgili. 
3ATIIIhiJI (zatşıl) CbtH. Mal mülk düşkünü, 

dünya canlısı. 
3AThi (zatı) (1) 3am. bkz. 3AL(hl. 
3AThl (zatı) (II) yem. bkz. 3AL(biH,UA. 
3AThiMEH (zatımen) yem. Tamamen, bütü-

nüyle. 
3AThlH,UA (zatında) yem. Aslında, esa

sında. 

3AY (zav) CbtH. :>Kepı. Büyük, yüksek, yüce. 

38EIPJIEH 

3AYAJI (zaval) (1) 3am. ap. ı. Gün ortası, 
tam öğle zamanı. 2. Akşam namazı ile 
ikindi arası. 

3AY AJI (zaval) (Il) 3am. ap. l. Afet, ceza, 
azap. 

3AYAJIL(bl (zavaldı) cbtH. Tehlikeli, belalı, 

kazalı, muhataralı. 

3AYAJICbl3 (zavalsız) CbtH. Tehlikesiz, gü
nahsız. 

3AY3A (zavza) 3am. ap. Mayıs ayı. 
3AYK,AMhiM (zavqayım), 3AYI<,AfıbiP 

(zavqayır) yem. Ansızın, beklenmedik 
anda, rastgele. 

3AYK,AMhlP (zavqayır) yem. bkz. 3AYK,A
MhiM. 

3AYJIA- (zavla-) em. 1. Hızlı gitmek, çabuk 
gitmek, fırlamak, hızlı yürümek. 2. A
Jevlenmek, (ateş) çabuk yanmak. 3. 
aybtc. Bir dili temiz, hatasız ve akıcı ko
nuşmak. 

3AYbiK, (zavıq) (3a)'K.bi) 3am. ap. istek, 
niyet, keyif, zevk: 3ayK,btM 6oJZMaabt. 
Hevesim olmadı. maMaK,K,a 3ayK,btM 
JKOK. yemeğe iştahım yok. 

3AYhiK,Cbi3 (zavıqsız) CbtH. isteksiz, gö
nülsüz, iştahsız. 

3AYhiK,TAH- (zavıqtan-) em. Keyiflenmek, 
heveslenmek. 

3AYhlK,Tbi (zavıqtı) CbtH. istekli, gönüllü, 
iştah lı. 

3AhAP (zahar) 3am. up. ı. Zehir. 3ahap 
uwULy zehir saçmak. 2. aybtC. Azamet, 
heybet. 

3AhAPJIAH- (zaharlan-) em. Zehirlenmek. 
3AhAPJihl (zaharlı) CbtH. Zehirli. 
3Ahl1P (zahir) CbLH. ap. Zahir, açık. 
3AH (zaya) yem. ap. Boşuna, boş yere. 3aJl 

Kemy boşa gitmek. 
38EIP (zabir), 38EIP-)KA}1A (zabir-japa) 

3am. ap. Ceffı, çile, azap, zulüm. 3B6ip 

Kepy azap çekmek. 
38EIP-)KA}1A (zabir-japa) 3am. bkz. 38EIP. 
38EIPJIIK, -ri (zabirlik, -gi) 3am. Zalimlik, 

zulüm, gaddarlık. 
38EIPJIE- (zabirle-) em. Azap vermek, ce

fa çektirmek, cebretmek. 
38EIPJIEH- (zabirlen-) em. Cefa çekmek; 

zulüm görmek. 

yyü
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38EIPJIEYIIII 

38EIPJIEYilll (zabirlevşi) Jam. Acımasız 

ve haksız davranan kimse, zalim, kıyıcı , 

zulmeden . 
38EIPCI3 (zabirsiz) Cbll-l. Zarasız, kimseye 

zararı olmayan. 
38MTYH (zaytün) Jam. ap. 6om. Zeytin. 

38iim YH Ma ii bt zeytin yağı. 
38K, -ri (zak, -gi) Jam. Rutubet, nem. 
38KIP (zakir) 3am. Demir, çapa. 
38JIIM (zalim) CbtH. ap. Sinsi , kurnaz, za

lim, merhametsiz. 
38M38M (zamzam) Jam. ap. iJiHu. Kabe 

yakınında bulunan bir kuyu ve Müs
lümanlarca kutsal sayılan bu kuyunun 
suyu, zemzem. 38M38M cybt zemzem su
yu. 

38H,llEM (zandem) cbtH. Zalim, hilekar, 
mızıkçı. 

38HIKIP (zanjir) 3am. up. İnce zincir. 
38HTAJIAK, -Fbi (zantalaq, -ğı) 3am. ap. 

Kötü niyetli , zalim, onmadık, bedbaht. 
38HJI (zafigi) (1) 3am. KEme. Muhtaç. 
38HJI (zafigi) (Il) 3am. up. Zenci. 
38H:KllfEH (zafigiygen) cbtH. Büyük, yük-

sek. 
38P (zar) 3am. 1. İdrar. 2. aybtc. Zehir. 3. 

aybtC. Heybet, gösteriş, azamet. 
38PAFAP (zarağar) 3am. I. Erkek hastaların 

yataktan kalkmadan içine idrar yapmak 
için kullandıkları boynu eğri kap, ördek. 
2. aHam. Sidik borusu. 

38P,llEfı (zardey) cbtH. Zehir gibi, acı. 
38PE (zare) 3am. Korku. 38peci 38p my6iHe 

Jlcemy çok korkmak 
38PE,llEfı (zaredey) CbtH. Küçücük, zerre 

kadar. 
38PE-KYT (zare-qut) Jam. Korku. 
38PE3EI1 (zarezep) CbLH. Bıkkın, bıkmış , u

sanmış . 

38PJIE- (zarle-) em. Zehirlemek. 
38PJII (zarli) CbtH. 1. Zehirli. 2. aybıc . 

Hiddetli , öfkeli, gazaplı. 
38PPE,llEfı (zanedey) CbtH. Zerre kadar. 
38PJIIJIIK, -ri (zarlilik , -gi) Jam. Zararlılık, 

ziyankarlık. 

38PCI3 (zarsiz) CbtH. I. Güvenli, tehlikesiz. 
2. aybtc. Öfkesiz, hiddetsiz. 

38PY (zarüv) cbtH. ap. Muhtaç, 

3EHHETTI 

zaruri, gerekli . 
38PYJIIK, -ri (zarülik, -gi) , 38PYUIIJIIK. -

ri (zarüvş ilik , -gi) Jam. Zaruret hali, 
muhtaçlık 

38PYIIIIJIIK, -ri (zarüvşilik , -gi ) Janı. bkz. 
38PYJIIK. 

38Y,llE (zavde) yem. 1. Ancak, oysa. şayet. 

2. Hiçbir, hiçbir zaman. 3ayiJe ;.: ep,ıtezeH 

aiJaMbLM hiçbir zaman göıınediğ iın k i ş i . 

38Y,llEM,llE (zavdemde) yem. ;;;cepz. 
Ansızın , bir anda, tez, çabuk. 

38Y3AT (zavzat) 3am. up. Soy, sülale, nes il. 
38YK,AfıhiP (zavqayır) yem. Beklenmedik 

anda, birden bire, tesadüfen . 
38YJIIM (zavlim) cbtH. Yüce, çok yüksek, 

büyük. 38yJJiM yii Gökdelen. 
38YJIIM,llEH- (zavlimden-) em. Büyümek, 

yükselmek. 
38YJIIM,lliK, -ri (zavlimdik, -gi ) 3am. Yük

seklik, büyüklük. 
38YMETTE (zavmette) yem. Çabucak, 

anında, tez. 
38YIMEH (zavimen) yem. Özel , husus!. 
38YIP (zavir) Jam. ap. KeHe. Azap, zorluk. 
38YI-IIIAfıTAH (zavi-şaytan) yem . Beklen-

medik yerde, aniden. 38yi-waunwH KB3 -
ıe m ye in KaJJcaf{ .. eğer ans ı z ın fa rk edi
lirsen .. . 

3BEHO (zveno) 3am. op. Ekip, grup. 
3BEHOlllhl (zvenoşı) 3am. Ekip baş ı. grup 

başı. 

3EEP (zebr) 3am. cjJp. 300JJ. Zebra . 
3EEY (zebu) 3am. cjJp. Joo,ı . Asya ve Af

rika'da yaşayan , sığıra benzer. hörgüçlü 
bir hayvan. 

3EBC (zevs) 3am. ıp. MucjJ . Zeus. 
3EMHET (zeynet) 3am. ap . l . Güzellik, 

görkemlilik. 2. Sonuç, netice. ürün. 
ef(6eK 3eiiHemi emeğin karşılığı. 

3EMHETAK,hl (zeynetaqı ) Jam. Emekl i ma-
aşı. 

3EMHETKEP (zeynetker) 3am. Emekl i. 
3EMHETKEPJIIK, -ri (zeynetkerl ik, -gi) 

3am. Emeklilik 
3EMHETTE- (zeynette-) enz . S üs lemek, be

zemek. 
3EMHETTI (zeynetti ) CbtH. l . Güzel, gös

terişli. 2. Rahat, s ı k ın t ı s ı z, refah. 

yyü
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3EMIH 

3Eİ1IH (zeyin) Jam. ap. 1. Dikkat, ilgi . 2. 
ncux. Zihin. 

3Eİ1IH)JJ (zeyindi) CbLH. 1. Dikkatli, gay
retli. 2 . Zeki, zeyrek. 

3Eİ1IHLIJJIIK, -ri (zeyindilik, -gi) Jam . ı. 
Dikkatlilik, gayretlilik. 2. Zekilik, zey
reklik. 

3Eİ1IH-3EP)J;E (zeyin-zerde) Jam. Akıl, 
gayret, zihin. 

3Eİ1IHCI3 (zeyinsiz) CbtH. 1. Dikkatsiz, 
ilgisiz. 2. Anlayışsız, kalın kafalı. 

3Eİ1IHCI3)J;IK, -ri (zeyinsizdik, -gi) Jam. ı. 
Gayretsizlik, dikkatsizlik, ilgisizlik. 2. 
Anlayışsızlık, kalın kafalılık. 

3Eİ1IP (zeyir) Jam. KeHe. Hızma. 
3Eİ1IPJII (zeyirli) CbtH. Hızmalı. 
3EKET (zeket) Jam . ap. aiHU. Zekat. 
3EKETIIII (zeketşi) Jam. Zekat toplayan 

kimse. 
3EKKI (zekki) Jam. Sert, katı, kahırlı söz. 
3EKI- (zeki-), 3EKIP- (zekir-) em. Ba

ğırmak, kızarak bağırmak, azarlamak, 
paylamak. 

3EKIP- (zekir-) em. bkz. 3EKI-. 
3EMEIJI* (zembil) Jam. ap. Sedye. 
3EH; (zefi) (1) Jam. up. Küf. JeH 6acy küf 

tutmak . 
3EH;- (zefi-) (Il) em . ı . Başı dönmek. 2. 

Kafasının estiği yere gitmek 6acbtM Je

Hin ombtp başım ağrıyor, dönüyor. 
3EH;EIPEK, -ri (zefibirek, -gi) Jam. up. 

Top. 
3EH;EIPEKIIII (zeii.birekşi) Jam. Topçu. 
3EH;fl* (zefigi) (1) Jam. KeHe. Büyük baş 

hayvan, sığır. 
3EH;fl- (zefigi-) (Il) em. Başı dönmek, ser

semleşmek. 

3EH;fiP (zefigir) CbtH . ı. Çok yüksek. 2. 
Gökçe, gök, mavi veya yeşile çalan 
mavi . KeK Je}{zip opMaH yeşil orman . 

3EH;fiPJIEH- (zefigirlen-) em. Yükselmek, 
yücelmek. 

3EH;fiPJIIK, -ri (zefigirlik, -gi) Jam. Yük
seklik, büyüklük, yücelik. 

3EH;KM- (zefiki-) em. Büyü m ek, irileşmek. 
3EP (zer) Jam. up. Altın, süs, süs eşyası ya

pımında kullanılan güzel, sarı renkli 
metal. Jep ca;ıy ilgi göstermek, 

3EPIKKEH)]JK 

dikkat etmek. 
3EPEAPAK, -Fbi (zerbaraq, -ğı) Jam. Sa

çaklı, püsküllü halı. 
3EPfEP (zerger) Jam. up. ı. Sarraf. 

kuyumcu. 2. aybtc. Usta. ceJ Jepzepi söz 
ustası. 

3EPfEPJIE- (zergerle-) em . Süslemek, 
nakışlamak, işlemek. 

3EPfEPJIIK, -ri (zergerlik, -gi) Jam. Ku
yumculuk, nakışçılık. 

3EPfEPXAHA (zergerhana) Jam . up. Hediye 
ve süs eşyası yapım yeri. 

3EP)J;E* (zerde), 3EP)J;E-3Eİ1IH (zerde
zeyin) Jam. Akıl, zihin, şuur. 

3EP)J;E-3Eİ1IH (zerde-zeyin) Jam. bkz. 
3EP)J;E. 

3EP)J;EJIE- (zerdele-) em. Akılda tutmak, 
bellemek. 

3EP,UEJII* (zerdeli) CbtH. Akıllı, şuurlu. 

3EP,UECI3 (zerdesiz) CbtH. Akılsız, şuursuz . 

3EPEK (zerek) CbtH. up. Akıllı, zeki. 
3EPEKTIK, -ri (zerektik, -gi) Jam. Akıllılık, 

zekllik. 
3EPEJII (zereli) CbtH. Payandalı, dayanaklı , 

destekli. 
3EPEH (zeren) Jam. Ağaçtan yapılmış kı

mız kabı. 

3EP3AT (zerzat) Jam. Araştırılacak konu, 
olay, hadise. 

3EPM3A (zeriza) Jam. Mücevher. 
3EP JIE- (zer le-) em. Nakışlamak, işlemek, 

süslemek. 
3EPJII (zerli) Cb/H. Nakışlı, altın işlemeli, 

süslü. 
3EPTEH; (zertefi) Jam. Zatürree. 
3EPTTE- (zertte-) em. Araştırmak, tctkik 

etmek, incelemek. 
3EPTTEY (zerttev) Jam. İnceleme, araş

tırma. 

3EPTTEYllll (zerttevşi) Jam. Araştırmacı, 

incelemeci. 
3EPTTEYIIIIJIIK, -ri (zerttevşilik, -gi) Jam. 

Araştırmacılık. 

3EPlliiJI (zerşil) CbtH. Akıllı, şuurlu. 

3EPIK- (zerik-) (3epire.zı,i, Jepirin) em . Canı 

sıkılmak, bıkmak, usanmak, bezmek. 
3EPIKKEH)J;IK, -ri (zerikkendik, -gi) Jam. 

Sıkılganlık . 
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3EPIKKIIII 

3EPIKKII1I (zerikkiş) cbtH. Tez usanan, tez 
b ıkan. 

3EPIKTIP- (zeriktir-) em. Bıktırmak , usan
dırmak, bezdim1ek. 

3IifHA (zina) 3am. ap. Nikahsız cinsel iliş

kide bulunmak, zina. 
3IifHAhAP (zinahar) CbtH. 1. Suçlu, 

kabahatli. 2. Zinakar, zina eden. 
3HHAK,OP (zinaqor), CbtH. Zina eden, zi

nakar, zanı. 
3IIHAK,OPJihiK, -Fbi (zinaqorlıq, -ğı) 3am. 

Zinakarl ık. 
3Hl1A (zipa) CbLH. up. Güzel, gösterişli. 
3IifPAT (zirat) 3am. ap. Mezar, kabir. 
3HPATI1Ihl (ziratşı) 3am. Mezar kazan, 

mezarcı. 

3HH* (ziya) CbtH. up. Güzel, sevimli. 
3HHJihl (ziyalı) 3am. ap. Aydın, münevver. 
3HHJihiJihiK, -Fbi (ziyalılıq, -ğı) 3am. 

Aydınlık, münevverlik. 
3HHH (ziyan) 3am. up. Zarar, ziyan, yitim. 
3HHH~- (ziyanda-) em. Zarar vermek, 

zarar getirmek. 
3HHH~ (ziyandal-) em. Bozulmak, zarar 

görmek. 
3IifHH~Fhllli (ziyandanğış) cbtH. Çabuk 

zarar ve ziyan gören. 
3HHH.II.hl (ziyandı) CbtH. Zararlı, ziyanlı. 

3HHH.11.hiJihiK, -Fbi (ziyandılıq, -ğı) 3am. 

Zararı, ziyanı olma durumu. 
3HHH.II.hiK, -Fbi (ziyandıq, -ğı) 3am. Zarar

lılık, ziyanlı olma durumu. 
3Iif51HKEC (ziyankes) CbtH. up. l. Düşman, 

art niyetli. 2. Muzır, haşere. 
3Iif51HKECTEY (ziyankestev) CbtH. Zarar

lıca, ziyanlıca. 

3HHHKECTIK, -ri (ziyankestik, -gi) 3am. 

Düşmanlık, hasımlık , kötülük. 3UJLH

KecmiK icmey kötülük yapmak. 
3IifHHChl3 (ziyansız) CbtH. bkz. 3APAP-.. 

Chl3. 
3HHHChl3.11.hiK, -Fbi (ziyansızdıq, -ğı) 

3am. Zararsızlık, ziyansızlık. 

3HHITAT (ziyapat) 3am. ap. Ziyafet, şölen. 
3HHPATXAHA (ziyarathana) 3am. ap. up. 

Ziyaret edilen yer, ziyaretgah. 
3HHPATI1Ihl (ziyaratşı) 3am. Mukaddes 

yerleri ziyarete giden kişi. 

30PJIAH 

3HHT (ziyat) yem. ap. Ziyade, daha çok. 
3HHTIAH- (ziyattan-) em. Canlan mak, gü

zelleşmek. 

3HHTThl (ziyattı) Cb/H. Nazik, kültürlü , ter
biyeli, edepli. 

3HAqoK, -ri (znaçok, -gi) 3am. op. Rozet. 
30E (zob) 3am . op. Meo. 1. Guatır , guşa, 

c ed re. 
30EAJIAH, (zobalan) 3am. Zorluk, musibet, 

felaket, dert. 
30.11.HAK (zodiyak) 3am. 2p. acmp. Gök kü

resinde, tutulurnun geçtiği ve üzerinde 
on iki burcun (Koç, Boğa, İkizler , Yen
geç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, 
Oğlak, Kova, Balık) eşit aralıkl arla 

dağıldığı kuşak, burçlar kuşağı , zodyak. 
30MEhl (zombı) 3am. bkz. 30MEhiJihiK,. 
30MEhiJihiK,, -Fbi (zombılıq, -ğı), 30MEhl 

(zombı) 3am. Zorbalık, zorluk. 
30HA* (zona) 3am. 2p. Bölge, mıntıka. 
300fllfHEHA (zoogigiyena) 3am. .!lam. 

Hayvan hijyeni, zoohijyen. 
300JIOr (zoolog) 3am. 2p. Zooloji uzmanı , 

hayvan bilimci, zoolog. 
300JIOfHH (zoologiya) 3am. 2p. Hayvan 

bilimi, zooloji. 
300IIAPK (zoopark) 3am. op. Hayvanat 

bahçesi. 
300TEXHHK (zootehnik) 3am. Zooteknik 

uzmanı, zooteknisyen. 
30H, (zofi) 3am. Beyaz kumaş. 
30P* (zor) CbtH. up. 1. Kocaman , iri. büyük . 

2. Güçlü, kuvvetli. 
30PAM- (zoray-) em. Büyümek, güçlen

mek, gelişmek. 
30PAMFAH.Il.hiK, -Fbi (zorayğandıq . -ğı) 

3am. Büyümüşlük, gelişmişli k. 

30PAMT- (zorayt-) em. Büyütmek. abart
m(!k. 

30PAMTK,hllli (zoraytqış) 3am. Büyüteç. 
30PAH, (zoran) CbtH. :;1cep2. Yapılı. büyük, 

ın. 

30PFA (zorğa) yem. Güç halde . zar zor, 
zoru zoruna. 

30PJIA- (zorla-) em. 1. Zorlamak. zor 
kullanmak, mecbur etmek. 2. aybtc. Te
cavüz etmek. 

30PJIAH- (zorlan-) em. 1. Zorlan mak, 
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30 P JIAll -30 M li biJIAll 

sıkıntı çekmek. 2. aybLC. Tecavüze uğ
ramak 

30 P JIAIT -30 ME biJIAIT ( zorlap-zomb ıl ap) 
yem. Zorla, güç kullanarak, zorlayarak. 

30PJIAYIIlhl (zorlavşı) 3am. Zorba, güç 
gösteren . 

30PJihiK, -Fbi (zorlıq, -ğı) 3am. Zorluk, 
adaletsizlik, gaddarlık. 

30PJihiK,-30MEhiJihiK, -Fbi (zorlıq-

zombılıq, -ğı) 3am. Zalimlik, cefa, a
daletsizlik. 

30PJihiK,ITEH (zorlıqpen) yem. Zorla. 
30PJihiK,Chl3 (zorlıqsız) CbLH. Zorlamadan, 

adil, adaletli. 
30PJihiK,IIlhl (zorlıqşı) 3am. Zorluk gös

teren kimse, zalim. 
30PJihiK,IIlhiJI (zorlıqşıl) CbLH. Zorlayan, 

zalim, zorba. 
30PChiH- (zorsın-) em. Kendini güçlü 

görmek, kuvvetli zannetmek. 
30PhiK,- (zorıq-) (3opb1Fa)J,hi, 30pbiFbın) 

em. Çok güç sarf etmek, yorulmak. 
30PhiK,ThiP- (zorıqtır-) em. Aşırı yüklenip 

yormak, çok yormak. 
30PhiMEH (zorımen) yem. Güç halde, zar 

zor. 
30PhiPAK, (zorıraq) CbLH. Büyükçe, irice. 
3YAJIA (zuvala) 3am. Açılmak için ha

zırlanan hamurun kesilen parçalarından 
her biri. 

3YEP (zubr) 3am. 300JZ. Avrupa bizonu. 
3Y3A (zuvza) 3am. KeHe. Sedye. 
3YJIA- (zuvla-) em. Hızlı gitmek, fırlamak, 

fırlayıp girmek. 
3YPHA (zurna) 3am. up. My3. Zurna. 
3YhPA (zuhra) 3am. ap. Bir tür değerli taş . 

3YhiJI (zuvıl) 3am. Vızıltı, uğultu. 
3YhiJI,UA- (zuvılda-) em. 1. Uğuldamak, 

vızıldamak. 2. Vın diye geçip gitmek: 
Mauuma 3ybuıaan erne ULbLI(mbL. Araba 
vın diye geçip gitti. 

3YhiJI.IT.AK, (zuvıldaq) CbLH. Çok konuşan, 
çenesi düşük, boş boğaz. 

3YJIMAT (zulmat) CbLH. ap. Zulmet, afet. 
3YJIMATThiK, -Fbi (zulmattıq, -ğı) 3am. 

Gaddarlık, zalimlik. 
3YJII1bl (zulpı) 3am. ap. Soylu devenin 

sırtından dizlerine kadar sarkan tüyü, 

3hiPFYllihl 

zülüf. 
3YJIIlhiK,AP (zulpıqar) 3am. ap. KeHe. Zül

fikar. 
3YJihiM (zulım) CbLH. ap. Zalim, şerir, gad

dar. 
3YJibiM):(hiK, -Fbi (zulımdıq, -ğı) 3am. 

Zalimlik, şer, kötülük, gaddarlık. 
3YE8P.IKAF,UAH (zübarjağdan) 3am. Züm

rüt. 
3YPIUIT (züriyat) 3am. ap. Zürriyet, nesil, 

soy. 
3h1FhiP (zığır) (1) 3am. 6om. Keten. 
3hiFbiP (zığır) (Il) 3am. Öfke, kızgınlık, 

kin. 
3hiFhiP,UAH: 3biFblpLJ,aHbl x:,auuay küplere 

b inmek. 
3hiMFA- (zımğa-) em. Hızlı gitmek, hızla 

yürümek, fırlamak. 
3hiM-3lUI (zun-ziya) yem. Bir iz bırakma

dan, bir iz bırakmaksızın. 
3hiMIUIH (zımiyan) CbLH. Zalim, hilekar, 

kurnaz. 
3hiMIUIH,UAH- (zımiyandan-) em. 1. Za

limlik etmek, zulmetmek. 2. Gizli 
tutmak. 

3hiMIUIH):(hiK, -Fbi (zımiyandıq, -ğı) 3am. 
1. Zalimlik, düşmanlık. 2. Gizlilik. 

3hiMhiPA- (zımıra-) em. Hızlı gitmek, 
fırlamak, yıldırım gibi geçmek. 

3hiMhiPAH (zımıran) 3am. 300JZ. ı. Hızlı 

uçan küçük bir kuş. 2. Roket, füze. 
3biMbiPAYhiK, (zımıravıq) CbLH. Hızlı u

çan. 
3hiMbiCTAH (zımıstan) 3am. up. ı. Da

yanılmaz, şiddetli. 2. Zulüm, işkence: 

EyJZ6yJZ KYC 3bLMbtcnıaH KepMeu, 
zyflcmaH I(aaipiH 6iJZMec. Çile çekmeyen 
bülbül, gülİstanın değerini bilmez. 

3hiH,UAH (zından) 3am. up. 1. Zindan. 2. 
Ceza evi, hapishane. 

3hiH;hiJI (zınıl) 3am. Zırıltı, vızıltı. 
3hlf(hiJI,UA- (zınılda-) em. Vınlamak, çın

lamak. 
3b1Ilbl~ (zıpıldaq) CbLH. Dedikoducu, 

kovcu. 
3biPFbl- (zırğı-) em. Fırlamak, hızlı yürü

mek, hızla geçmek. 
3hiPFYIIlhl (zırğuvşı) 3am. Hızla yürüyen, 
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3biPK,biJl 

hızla geçen kimse. 
3hiPK,biJI (zırqıl) 3am. Zangırtı, zonklama. 
3hiPK,blPA- (zırqıra-), 3hiPJIA- (zırla-) 

em. Fırlamak, hızla geçip gitmek, 2. 
aybtC. Durmaınak, oyalanmak. 

3hiPJIA- (zırla-) em. bkz. 3hiPK,biPA-. 
3biPbiJl (zırıl) 3am. Zır zır şeklinde çıkan 

ses. 
3biPhiJI,UA- (zırılda-) em. Fırlamak, hızla 

gitmek. 
3hiPhiJI,UAYblK, -Fhl (zırıldavıq, -ğı) 3am. 

Fırıldak , topaç. 
3hiT- (zıt-) em. Gözden kay bo lmak, tüy-

mek, sıvışınak. 
3blTihiP- (zıttır-) em. Çalmak, aş ırmak. 
3IKIP (zikir) 3am. ap. KeHe. Zikir. 
31KlPJIE- (zikirle-) em. Zikir yapmak, zik-

retmek. 
3IKIPXAHA (zikirhana) 3am. ap. up. KeHe. 

Zikirhane, tekke. 
3IKIPllll (zikirşi) 3am. Zikreden kimse. 
31Jl* (zil) (1) 3am. 1. Ağırlık. 2. aybtc. Sinir, 

hiddet, kin, öfke. 
3IJ1* (zil) (Il) 3am. Filgillerden, dördüncü 

zamanda Avrupa ve Asya'da yaşamış 
olan, şimdi ancak fosili bulunan iri, kıllı 
bir hayvan, maınut. 

3IJiıiEİ1 (zildey) CbLH. Çok ağır, gülle gibi. 
3IJI,UEH- (zi lden-) em. Sinirlenmek, 

öfkelenmek, hiddetlenınek . 

3IJI,UI (zildi) CbL/-1. Sinirli, öfkeli, soğuk. 

3iJıdi ce3 ağır söz. 
31JlıiiPEK (zildirek) CbtH. Ağırca, daha ağır. 
3IJI3AJ1A (zilzala) 3am. ap. 1. Deprem, 

zelzele. 2. oybLC. Bela, ınusibet, 

talihsizlik. 
31Jl-3ADbiPAH (zil-zapıran) 3om. Öfke, 

kin, hiddet, sinir. 
3IJIMAYhiP (zilmavır) CbtH. Çok ağır, gülle 

gibi. 
3IJICI3* (zilsiz) cbtl-l. Öfkesiz, kinsiz. 
3IMITAPA (zinıpara) 3onı. up. Zımpara 
3IH (zin) 3om. up. Kimo6. Zihin, şuur, akıl. 
31HhAP (zinhar) yenı. up. Zinhar, as la, ka-

tiyyen, sakın. 
3IH;fiT (zifigit) Cbt/-1. Büyük, iri. 
3IH;flTIEİ1 (zifigittey) Cbtl-l. Çok büyük, iri. 

3IPKIJI,l1,E 

3ID-3IJI,UEİ1 (zip-zildey) Cbtl-l. Çok ağır, 
gülle gibi. 

3IPKIJI (zirkil) 3om. Zangırtı, zonklama. 
3IPKIJI,UE- (zirkilde-) em. Çok sinirlen
mek, kanı beynine sıçramak. 



II, H ( -ıy/-iy/-i) 

M (iy) (1) 3am. Hayvan derisini tabaklamak 
için yoğurt ve unun karışımından elde 
edilen madde. u 6ofly uysallaşmak, sa
kinleşmek; ui JlcyMcapy yumuşamak, 

yatışmak; ui Kammbt sert, katı insan. 
M- (iy-) (Il) em. 1. Eğmek, bükmek. 2. 

aybtc. ikna etmek, kabul ettirınek. 
MAHAJI,UhiPhiK, -Fbi (iyanaldınq, -ğı) 3am. 

KeHe. Yağınurdan korunmak ıçın 

şapkanın üzerine ayrıca geçirilen bir 
örtü, başlık. 

118 (i ya) Ulbtfl. 1. Evet. 2. Ne ... , ne de, ya ... 
ya da: HEJ e3iHe, uEJ mıeıe paxbtJrtbt 
K,aflMaÔbt. Ne kendine, ne de başkasına 
merhameti kaldı. 3. Peki, tamam, olur: 
CeH uEJ ôece]i 60J7FGHbl. Yeter ki sen ta
mam de. 

IIEA (iyba) 3am. ap. 1. Edep, terbiye, haya. 
2. iltifat, saygı, hürmet. 

MEA-8,UEII, -6i (iyba-adep, -bi) 3am. 1. E
dep, haya. 2. iltifat, saygı, hürmet. 

MEAJihi (iybalı) CbtH. Edepli, terbiyeli, ki
bar. 

MEAJihiJlhiK, -Fbi (iybalılıq, -ğı) 3am. Ter
biyelilik, kibarlık, edeplilik. 

MEAChl3 (iybasız) CbtH. Edep< 7 , terbiyesiz. 
MEAChi3,UhlK, -Fbi (iybasızdıq, -ğı) 3am. 

Terbiyesizlik, edepsizlik u6acb!3ÔbLI( 
Kepcemy terbiyesizlik etmek. 

MfEP- (iyger-) em. I. Belli bir işin yön
temlerine vakıf olmak, becermek, kavra
mak. 2. Hayata geçirmek, uygulamak. 

HfEPYCI3 (iygerüvsiz) CbtH. İşlenmemiş, 
bakir. uıepyci3 JlcamK,aft ÔaJla bakir top
raklar. 

MfEPYilli (iygerüvşi) Jam. Beceren, kavra
yan, bilen kimse. 

MfEPIM (iygeriın) 3am. Bir işi bütün ayrın
tıları ile bilme, uzman olma. 

Mfl (iygi) Cblfl. l. İyi, hayırlı. 2. İçten, sa
mimi. 

l1fiJ11 (iygili) CbLH. Faydalı, yararlı. 
MfiJIIK, -ri (iygilik, -gi) 3am. 1. İyilik, ha

yırlı iş. 2. Baht, devlet. 

MIUP 

MfiJIIKTI (iygi !ikti) Cblfl. 1. Şefkatli, mer
hametli. 2. Önemli, anlamlı, neticeli. 

M,UA (iyda) 3am. ap. ail-tu. Kadının kocası 

öldükten veya boşandıktan sonraki, i
kinci evliliğini yapabilmesi için bekle
nıesi gereken yüz günlük süre, iddet. 

M,ll,APA (iydara) Jam. ap. map. İdare, yöne-
tim. 

M.Il,EAJI (ideal) Jam. ıp. İdeal, ülkü . 
M.Il,EAJIM3M (idealizm) Janı. ıp. idealizm. 
M.Il,EAJIMCT (idealist) 3am. ep. idealist, ül-

kücü. 
M.Il,EAJIIICTIK (idealistik), I1LJ:ERJII1CTIK 

(idealistik) cbm. İdcalistlik, ülkücülük. 
I1)1,EOfPAMMA (ideogramına) 3am. ıp. 

J1U11ıe. Düşünce yazısı işareti, ideogranı. 

M.Il,EOJIOf (ideolog) 3am. ıp. Bir felsefi 
öğretiye sistemli biçimde bağlanan kim
se, ideolog. 

M.Il,EOJIOfMR (ideologiya) 3am. ep. Siyası 

veya toplumsal bir öğreti oluşturan, bir 
hükümetin, bir partinin, bir grubun dav
ranışiarına yön veren politik, hukuk!, bi
limsel, felsefi, dini, moral, estetik dü
şünceler bütünü, ideoloji. 

I1Lı:EOJIOfMRJihiK, (ideologiyalıq) CbLH. İ
deolojik. 

I1)1,ER (ideya) CbtH. ıp. İdeal, ülkü, mefkGre. 
Mlı:ERJIMCTIK (idealistik) Cblfl. bkz. I1llE

AJIJiiCTIK. 
Mlı:ERJIAC (ideyalas) Cbl!-1. ideali, ülküsü 

bir, ülküdaş. 
I1lı:ERJihl (ideyalı) CbLH. ideali , ülküsü, a

macı, ınaksadı olan. 
I1lı:EHJ1hiK, (idcyalıq) cbm. idealle ilgili, ül

küye has. 
M,lJ,EHCbl3 (ideyasız) Cbll-l. İdcalsiz, ülkü

süz. 
Mlı:MJIJIMR (idilliya) 3am. ıp. eae6. Kır ya

şamı içinde aşk konusunu işleyen kısa 

şiir, idil. 
Mlı:MOMA (idioma) 3am. 2p. JlUHıe. Tabir, 

deyim. 
MJ(IP- (iyclir-) em. 1. Eğdirmek. 2. Sütünü 
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vermemesi durumunda, yavrusunu biraz 
emzirtmek ya da yanına bağlamak sure
tiyle ineğİn süt vermesini sağlamak. 

llE (iye) Jam. 1. İye, sahip, efendi. 2. Vali, 
yönetici. 3. iJiHu. Yaradan, Tanrı. 

JiiEfEP (iyeger) Jam. Ödül sahibi. 
JiiEK, -ri (iyek, -gi) 3am. 1. Çene. 2. aybiC. 

Sahil, yaka, kenar. ue2i ueciHe muMey tir 
tir titremek; ue2i KeMCelfiJey ağlamaklı 

olmak. ue2i Kbtuıy ümit etmek, ümit 
bağlamak; ueK acmbLHOa yakında, yakın 
yerde; ueK cyuey a) güvenmek, bel bağ
lamak b) yaklaşmak, yakınlaşmak. 

JiiEKTE- (iyekte-) em. 1. Yarar, çıkar a
macıyla veya alışkanlıkla bir yere sık 

sık uğramak, dadanmak. 2. Yaklaşmak, 
yanaşmak. 3. aybtc. Hakimiyet kurmak. 

l1EKTEC- (iyektes-) em. Y ardımlaşmak, el 
ele vermek. 

l1EKTI (iyekti) Cb/H. Çenesi büyük olan. 
l1EJIEH- (iyelen-) em. Kendine mal etmek, 

sahiplenmek. 
l1EJIEHfEH (iyelengen) CbLH. Sahiplenen, 

sahip çıkan. 
l1EJIEHYIIII (iyelenüvşi) Jam. Sahiplenen, 

sahip. ;;1cep ueJleHyuıi toprak sahibi . 
JiiEJII (iyeli) CbLH. Sahibi (iyesi) olan, sa

hipli. 
JiiEJIIK, -ri (iyelik, -gi) Jam. Mülkiyet, sa

hiplik, iyelik. 
JiiEML(EH- (iyemden-) em. Sahiplenmek, 

benimsemek, zapt etmek. 
l1EM,UEHYIIII (iyemdenüşi) 3am. bkz. JiiE

JIEHYIIII. 
l1EH (iyen) (1) Jam. Uçsuz bucaksız, geniş 

bozkır. ueH iJafla geniş bozkır. 
l1EH (iyen) (Il) CbLH. 1. Uçsuz bucaksız. 2. 

Sayısız, haddi hesabı olmayan. 
JiiEH (iyen) (III) CbLH. Sahipsiz, başı boş. 
JiiEH (iyen) (IV) Jam . Japon para birimi , 

yen. 
JiiEH-TEri H (iyen-tegin) CbtH. Bol, çok, 

fazla. 
JiiEPAPXJi151 (iyerarhiya) Jam. 2p. Hiyerarşi; 

derece düzeni, makam sırası, basamak. 
JiiEPAPXl151JlbiK, (iyerarhiyalıq) CbtH. Hi

yerarşik. 

JiiEPOfJIJii<D (iyeroglif) 3am. 2p. Eski Mı-. 

MKEM,llEJifllll 

sırtıların kullandığı, bir resim ile 
kelimenin gösterildiği yazı, resim yaz ı, 

hiyeroglif. 
l1ECI3 (iyesiz) CbLH. Sahipsiz, sahib i ol

mayan. 
JiiECI3L(EH- (iyesizden-) em. Sahipsiz kal

mak, ıssızlaşmak. 
JiiECI3L(IK, -ri (iyesizdik, -gi) Janı . Sahip

sizlik, iyesizlik 
JiiECICIH- (iyesisin-) em. Sahiplenmi ş gibi 

görünmek, sahiplenir gibi davranmak. 
l1EIIIIJIL(IK, -ri (iyeşildik, -gi ) Janı. • 

Yöneticilik, idarecilik. 
l1EIIIIJIIK, -ri (iyeşilik, -gi) Jam. Sahiplik, 

i yelik. 
l13E- (iyze-) em. Başını sallamak. eğmek. 
Jii3EK (iyzek) CbtH. Yavaş, ağır , aheste a

heste (yürüyüş). 
Ji13EKTE- (iyzekte-) em. De\·amlı başını 

s alla mak. 
l13EH; (iyzen) C bL H. Yavaş , sallana sal lana 

(yürüyüş). 

Ji13EH:L(E- (iyzende-) em. Sallanarak . ym·aş 
yürümek. 

Ji13EH;-Jii3EH; (iyzen-iyzen) yem . Sal lana 
sali ana. 

l13EM-l13EM (iyzey-iyzey) }'Cin. Sallaya 
sallaya. 

Jii3Eil-l13Eil (iyzep-iyzep) } 'C/11. Sallaya
rak, sallaya sall aya. 

Jil30fJIOC (izoglos) Jam. 2p .. 7liH2B. Ağız ö
zelliklerini gösteren dil atla -ı. ağız at
lası. 

Jii30JI51TOP (izolyator) (1 ) Jam. cjJp . mex. 

Yalıtkan, yalıtıcı, izolatör. 
Jii30JI51TOP (izolyator) (II ) Jam. cjJp. ı. Bu

laşıcı hastalıklara yakalanan kimse lerin 
kaldığı koğuş, karantina koğu-u . 2. A
ğır suçluların konulduğu hü r . nezaret. 

Jii30TEPMA (izoterma) Jam . 2p . 2eo2p. Eş 

sıcak, izoterm. 
JiiKEM (iykem) Jam. Yeten k. kabil iye t, is

tidat. 
l1KEM,UE- (iykemde- ) enz. ı . Gyarlamak, 

intibak ettirınek. 2. Sahiplen mek. 3. Be
nimsemek, ka\'ramak. 

JiiKEM,UEJifllll (iykeındelgiş) CbtH . Meyilli, 
eğilimli , mail. 
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MKEM,I]J 

MKEMlll (iykemdi) CbLH. Yetenekli, meyilli , 
eğilimli. 

MKEM.Il,IJIIK, -ri (iykemdilik, -gi) 3am. 

Y atkınlık, kabiliyetlilik, elverişlilik 
MKEM)JJPEK (iykemdirek) CblH. Daha ye

tenekli, daha kabiliyetli. 
MKEMCI3 (iykemsiz) CbLH. Kabiliyetsiz, 

eğilimsiz , elverişsiz. 

MKEMCI3Ll,EH- (iykemsizden-) em. Kabili
yetini yitirmek, elverişsiz duruma gel
mek. 

MKEMCI3Ll,EY (iykemsizdev) CbtH., Kabili
yetsizce, yeteneksizce. 

MKEMCI3Ll,IK, -ri (iykemsizdik, -gi) 3am. 

Eğilimsizlik , elverişsizlik, kabiliyetsiz
lik. 

MKEMIIIIJI (iykemşil) CbtH. Yetenekli , eği
limli , becerikli. 

MKOHA (ikona) 3am. 2p. aiHU. İkon . 
MK,Y-K,MK,Y (iyquv-qiyquv) 3am. Gürültü, 

patırtı , şamata, yaygara. 
MJIA (iyla) 3am. KeHe. ap. Çare, çözüm. 

wıara JJcapaMay işe yaramamak. 
MJIAJIA- (iylala-) em. Çare aramak, çözüm 

bulmak. 
MJIAH- (iylan-) em. İnanmak, güvenmek, 

itimat etmek. 
MJIAHAPJibiK,, -Fbi (iylanarlıq , -ğı) CbtH. i

nandırıcı, inanılır. 

MJIAH)l,biP- (iylandır-) em. İnandırmak, 
telkin etmek, güvendirmek. 

MJIAHFbiCbl3 (iylanğısız) CbLH. İnandırıcı 
olmayan, inanılmaz. 

MJIAHFbllll (iylanğış) CbLH. Çabuk, kolay 
inanan, safdiL 

MJIAHFblliiTbiK, -Fbi (iylanğıştıq) 3am . 

Her denilene inanma, safdillik. 
MJIAH.Il,biPFbllll (iyl andırğış) Cb/H . inan

dırıcı , güven veren. 
MJIAHbiM (iylanıın) 3am. İnanç , dünya gö

rüşü. 

MJIAHbiM.Il,bl (iylanımdı) Cb/H . İnanılır , gü
venilir. 

MJIE (i yle-) em. 1. Deriyi tabaklamak 2. 

Yoğurmak. HaH wıey hamur açmak. 3. 
aybLC. Çiğnemek, ezmek. 4. ay bLC. Çile 
çektirmek, eziyet etmek. 

MJIEK, -ri (iylek, -gi) 3am. Alay, aşağılama. 

MMAH Chl321:hiK, 

MJIEKTE- (iylekte-) em. Karıştınnak, büz
mek, buruşturmak. 

MJIEH- (iylen-) em. 1. Yoğrulmak. K,ammbL 

wıeH2eH K,aMblp iyice yoğrulmuş, hamur. 
2. Buruşmak, kırışmak. 

MJIEYCI3 (iylevsiz) CbLH. İşlenınemiş, işlen-
meyen, hazır olmayan, ham. 

MJIEY (iylev) 3am. Karınca yuvası. 

MJIJIAhM (illahi) 3am. ap. İlahi, Tanrısal. 
MJIJ1103MH (illyuziya) 3am. 11am. Hayal , 

serap, aldatıcı görünüş. 
MJIJIIOMMHATOP (illyuminator) 3am. 11am. 

Kamaralarla alt güverteleri aydınlatmak 
için bordalardan ve gü vertelerden açı lan 
yuvarlak pencere, lomboz. 

MJIJIIOCTPAUMH (illyustratsiya) 3am. 11am. 

Resimleme. 
MJII (iyli) Cbl!-l. Tabaklanmış, terbiye e

dilmiş (deri). 
MJIIK- (iylik-) (HJiireD,i, HJiirin) em. 

Bükülmek, eğilmek: CaycaK,mapbtM 

u!liKneu myp. Pannaklarım bükülmüyor. 
MJIIKKIIII (iylikkiş) CblH. Yatkın, elverişli , 

eğilimli olan. 
MMA (iyma) 3am. Yumuşak deve yününden 

dokunmuş erkek elbisesi. 
MMAM (imam) 3am. ap. aiHU. İmam. 
MMAM.Il,biK, -Fbi (imamdıq, -ğı) 3am. İ

maınlık. 

MMAH (iman) 3am. ap. aiHU. 1. İman, 
inanç. 2. Ant, yemin . UMaH aumy iman 
etmek; UMaHObt aaaM namuslu, adil kişi; 
uMaH :Jicpai nur yüzlü, yüzü nurlu; 
uMaHbl :JICOK imanı olmayan, imansız ; 

uMaHbl K,a!lMay çok korkmak, ödü 
patlamak; uMaHbtH camy namusunu 
satmak; UMQI-tbLH ywbLpy korkutmak, 
ödünü koparmak. 

MMAH,llAİİ (imanday) CbLH. Hakiki, gerçek. 
MMAH.Il,AC (imandas) CbtH . İmanı , inancı 

bir olan. 
MMAH.Il,bl (imandı) CbtH. 1. İmanlı, mutekit, 

inançlı, mümin. 2. aybtC. Dürüst, namus
lu. 

MMAHCbl3 (imansız) C bt H. 1. İmansız , din
siz, kafir. 2. aybLC. Utanmaz, namussuz, 
arsız. 

MMAHCbi3Ll,biK, -Fbi (imansızdıq, -ğı ) 
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l1MAHlliAPT 

Jam. İmansızlık, inançsızlık , kafirlik. 
MMAHlliAPT (imanşart) Jam. ap. İmanın 

temelleri, imanın şartları . 

HMEK (iymek) Cblfl . Eğik, kıvrık , kavis, 
cğmeç, yay. 

MMEK-MMEK (iymek-iymek) CbtH. Eğri 

büğrü , çarpık çurpuk, kavisli. 
HMEKTE- (iymekte-) em. Bükmek, eğmek. 

MMEH- (iynıen- ) em. ı . Korkmak, çekin
mek. 2. Utanmak, s ıkılmak. 

MMEHlliEK (iymcnşek) CbtH. ı . Korkak. 2. 

Çekingen, utangaç, sıkılgan. 
MMEHlliEKTE- (iymenşekte-) em. ı. 

Korkmak, çekinmek. 2. Utanmak, sıkıl
mak. 

HMEHlliEKTIK, -ri (iymenşektik , -ğı) 3am. 

1. Korkaklık. 2. Çekingeni ik, utangaç
lık , sıkılganlık. 

HMEHIC- ( iynıeni s - ) em. 1. Cesaret ede
memek, çekinmek. 2. Biraz utanmak, sı
kılmak. 

11Ml1- (iymi-) enı . Bükülmek, eğilmek. 
HMMfEH (iymigen) CbtH. Eğik, bükük. 

UMU2eH aaGJ\1 beJj büküJmÜŞ kimse. 
11Ml1TAUH51 (imitatsiya) Jam. !lam. My3. 

Taklit, taklidini yapma, taklit etme. 
11MMI1fPAHT (imnıigrant) Jam. ;zam. Göç

men, muhacir. 
11MMI1fPAU1151 (imigratsiya) Jam. !lam. 

Göç etme, muhaccret. 
MMMYHMTET (immunitet) 3am. !lam. Ba

ğışıklık, muafiyet. 
HMfiEPATOP (imperator) Jam. Jıam. impa

rator. 
11MIIEPI1AJH:l3M (inıperiyalizm ) 3am. 

!lam. Emperyalizm. 
11MnEPI1AJll1CT (imperiyali st) Jam. !lam. 

Emperyalist. 
HMIIEPI151 (imperiya) Jam. /zam. İınpara-

tm·Juk . 
HMIIOPT (import) 3am. !lam. İthal , ithaHit. 
MMnOPTlllbl (importş ı) Jam. İthalatçı. 
11MIIPECCI10Hl13M (impressionizm) Jam . 

rjJp Empresyonizın , izl eninıcilik. 

11MfiPOBM3ATOP (imprpvizator) 3am. 

!lam. İ rtica l en söz söyleyebilen , mürte
cil , irticai sahibi. 

l1MfiYJlbC (iınpuls ) Jam. !lam. Bir iş yap-

l1HLIYKUIUI 

mak, harekete geçmek için duyulan. ve 
bireyin cngellcyemeyeceğ i kadar güç lü 
istek, tepi. 

MHAEAT (inabat) Jam. ap. l . Edep. terb iye, 
iltifat. 2. Namus, şeref, hays iyct. l1Ha -

6am mymy edebini korumak. 
MHAEATCbl3 (in abatsız) CbLH. Edep ·iz . ter

biyesiz. 
MHAEATTbl (inabattı) , 11HA6ATWbL1 (ina

batşıl) CbLH . Kibar, saygılı , edepl i, ter
biyeli . 

MHAEATThlJibiK, -Fbi (inaba t tılıq . - ğ ı ) 

Jam. Ahlaklılık, terbiyelili k. k ibarlık . 

MHAEATllibiJI (inabatş ıl ) Cbt H . bkz. JJHA
EATTbl. 

MHAH- (inan-) em. İnanmak, gü\· nınek . 
MHBEHTAPb (inventar) 3anı .. ıam. l. De

mirbaş, avadan lık, araç ve gere , . ale t 
edevat. 2. Envanter. 

11HBEPCI151 (inversiya) Jam . . ıam. 1 . . lliHcB. 

Cümledeki kelimelerin yeri rini d ~ğiş ti 

rip, öğe di z ili ş i bakımından dc\Tik ha le 
getirme. 2. xuM. Evirtinı, ak i.- . 

MHBECTMUM.H (investitsiya) Jam. . wnı . 

3KOH. Yatırım, envestisman . 
MHBECTOP (investor) 3am. J7G tn. 3A:OH. Ya

tırımcı. 

MHfYlll (inguş) Jam. Ku zey Kafkasya · da 
yaşayan bir halk ve bu ha l kın :: O }'lın d an 

olan kimse, İnguş. 
HHllEKC (indeks) Jam . !lam. En d k-. diz in. 
HHllEKCTE- (indekste-) enz. Endek.-lenıek . 

11Hl{l1BM)l,YAJll13M (indi v i duaizın ı 3am. 

!lam . Ferdiyetçilik, bireyci li k. 
11H1l11Bl11lYAJII1CT (indi viduali -n Ja m. 

!l am . Bireyci, ferdiyetçi . 
MH)].MH (indiy ) Jam . !lam . xu. ıt. İ ndiyunı. 
11H)l,.I1KATOP (indikator) 30171 .. ıam. mex . 

Gösterge, gösteric i, endi katör. 
HH)l,MKATOPJibi (indika to r lı) Cbtfl. Gös

tergeli , endikatörl ü. 
I1H)l,Yl13M (induizm) Jam. caHcA.p . Hindu

ızm. 

HH)l,YKTOP (induktor) 3a171 . . ıam. r/Jtn. İn 
dükleç, endiktör. 

I1H)l,YKUI151 (induktsiya) 3am . . zam . . ıoc . ı. 

Tüm e varım , istikra. 2. rjJu3 . İ ndüklemc, 
endüksiyon. 

Barterblues
Vurgu
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HH,llYC 

MH)lYC (indus) 3am. Hindistan'ın Mecusl 
halkından olan kimse, Hindu. 

11H)lYCTPI1JI (industriya) 3am. !lam. Sana
yi, endüstri. 

11H,llYCTPI1fiJIAH- (industriyalan-) em. 
Sanayileşmek . 

l1HJlYCTPI1AJIAH)lhiP- (industriyalandır-) 

em. Sanayileştirmek 
11H)lYCTPI15IJibl (industriyalı) CbtH. Sana

yileşmiş. 

11HE (iyne) 3am. 1. İğne. 2. MeÔ. Şırınga, 
enjektör. uHe caJ/y iğne vurmak; uHe

MeH KYÔbtK, K,a3FaHôaii iğne ile kuyu 
kazmak gibi, çok zor; uHeHiH Ke3iHeH ox: 
emKi32eH keskin nişancı. 

MHE)lEM (iynedey) CbtH. İğne gibi, sivri . 
MHE,llEMIH (iynedeyin) CbtH. İğne kadar, 

ufacık . 

11HE-)J(Ill, -6i (iyne-jip, -bi) 3am. 1. İğne 
iplik, iğne ile ip. 2. Öte beri , ıvır zıvır 
eşya. uHe-:>lcinKe mi3y iğneden ipliğe her 
şeyi saymak 

11HEJII (iyneli) CbtH. 1. İğneli, iğnesi olan. 
2. aybıc . Dikenli . 

MHEJIIK, -ri (iynelik, -gi) 3am. Kızböceği. 
MHEJIIKTEH (iyneliktey) Cb/H. 1. Kızböceği 

gibi, küçücük. 2. aybıc. Zayıf, sıska, 

cılız . 

11HEPIJ,l15I (inertsiya) Jam. JZam. rjJu3. Sü
redurum, atalet. 

MH:/KEHEP (injener) 3am. r/Jp . Mühendis. 
11H)J(EHEPJIIK, -ri (injenerlik, -gi) 3am. 

Mühendislik. 
11H)J(l1P (injir) 3am. up. İncir. 
l1Hl1Ul1ATOP (initsiyator) 3am. JZam. Bir 

işte ilk ad ımı atan, önayak olan, öncü. 
11H11Ul1ATMBA (initsiyativa) Jam. JZam. i

nisiyatif. 
HHKACCATOP (inkassator) 3am. um. Tah

sildar, altıncı. 
11HKBI1311TOP (inkvizitor) 3am. JZam. En

gizisyon hakimi. 
MHKYEATOP (inkubator) 3am. JZam. Ku

Iuçka makinesi. 
11HKYEAU115I (inkubatsiya) Jam. JZam . Ku

luçka makinesiyle civciv çıkarma. 
MHCnEKTOP (inspektor) Jam. JZam. Mü

fettiş. 

MHTEPME,lllUI 

11HCllEKIJ,l15I (inspektsiya) Jam. JZam. Mü
fettişlik, teftiş. 

11HCTAHUI15I (instantsiya) Jam. Makam sı
rası, basamak, derece düzeni . 

11HCTI1HKT (instinkt) Jam. JZam. İçgüdü, 
sevkitabil, insiyak. 

11HCT11TYT (institut) Jam. JZam. Enstitü. 
11HCTPYKTOP (instruktor) Jam. J/am. Öğ

retmen, öğretici, eğitmen. 
11HCTPYKIJ,l15I (instruktsiya) Jam. JZam. 

Talimat, direktif, yönerge, yönetmelik. 
HHCTPYMEHT (instrument) 3am. Jlam. 

Enstrüman, alet. 
11HCYJII1H (insulin) Jam. Jıam. Meô. Şeker 

hastalığına karşı kullanılan bir hormon, 
ensülin. 

HHCYJibT (insult) Jam. JZam. Meô. Beyin 
kanaması, beyin inmesi . 

MHTEfPAJI (integral) Jam. JZam. Mam. in
tegral. 

11HTEfPAUI15I (integratsiya) 3am. JZam. 
3KOH. Bütünleşme, entegrasyon. 

11HTEfPAIJ,l15IJIA- (integratsiyala-) em. 
Bütünleştirmek, entegre etmek. 

MHTEJIJIEKT (intellekt) Jam. JZam. Ente
lekt, akıl, idrak. 

MHTEJIEKTY AJI (intelektual) Cb/H. JZam. En
telektüel, aydın, münevver. 

11HTEJIEKTYAJII13M (intelektualizm) Jam. 
JZam. Entelektüalizm, anlıkçılık. 

11HTEJIJll1fEHT (intelligent) Jam. JZam. 
Aydın, münevver. 

11HTEJIJII1fEHUI15I (intellegentsiya) Jam. 
JZam. Aydınlar, münevverler, toplumun 
aydın kesimi. 

11HTEH)lAHT (intendant) 3am. r/Jp. Leva
zımcı. 

11HTEHCI1BTEH)liP- (intensivtendir-) em. 
Verimini arttırmak. 

MHTEPBAJI (interval) Jam. !lam. Aralık . 

11HTEPBEHT (intervent) Jam. JZam. Askeri 
müdahelede bulunan, müdaheleci. 

MHTEPBEHIJ,l15I (interventsiya) Jam. JZam. 
Askeri müdahele. 

MHTEPBhiO (interviyu) 3am. ar. Mülakat, 
görüşme. 

11HTEPME)ll15I (intermediya) Jam. meamp. 
Tiyatroda perde arası eğlence . 
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MHTEPHAJIM3AUMH 

11HTEPHAJU13AUIUI (internalizatsiya) 
3am. Sosyal grupların birbirine tesiri. 

llHTEPHAT (internat) 3am. ;ıam. Yatılı o
kul. 

llHTEPHAUllOHAJiıi:hl (internatsiyonaldı) 

CbtH. ;ıam . Milletler arası, uluslar arası, 
beynelmilel. 

llHTEPHAUllOHAJI (internatsiyonal) 3am. 

!lam. Enternasyonal. 
llHTEPIIEJIJHIUIUI (interpellyatsiya) 3am. 

!lam. Gensoru. 
llHTEPIIOJI (interpol) 3am. rftp . İnterpol. 
llHTEPIIOJIJIUllJI (interpolyatsiya) 3am. 

!lam. Asıl metne kelime ve cümleler kat
ma. 

11HTEPI1PETAU1151 (interpretatsiya) 3am. 

!lam. Yorum, yorumlama, tefsir, şerh, 

tahlil. 
llHTEPIIPETAUllJIJIA- (interpretatsiyala-) 

em. Yorumlamak, tefsir etmek, şerh et
mek. 

llHTEP<I>EPEHUllJI (interferentsiya) 3am. 

!lam. rjJu3. Enterferans, girişim. 
llHTEPhEP (interer) 3am. rftp. 1. apxum. iç 

mimarı. 

11HTOKC11KAU1151 (intoksikatsiya) 3am. 

!lam. Meo. Zehirlenme, entoksikasyon. 
llHTOHAUllJI (intonatsiya) 3am. !lam. 

ıpaMM. Vurgu, tonlama. 
llHTYllUllJI (intuvitsiya) 3am. !lam. Sezgi, 

içgüdü. 
llH<I>APKT (infarkt) 3am. !lam. Meo. Bir or

ganın atardamarındaki doku bozukluğu 
sonucu kan pıhtısı ile tıkanması, en
farktüs. 

11H<I>EKU1151 (infektsiya) 3am. !lam. Mik
roptan ileri gelen hastalık, enfeksiyon. 

llH<I>EKUllJIJihl (infektsiyalı) CbtH. Enfek
siyonlu, bulaşıcı hastalığa yakalanmış , 

in tanı. 
11H<I>JI51Ull51 (inflyatsiya) 3am. !lam. 3KOH. 

Enflasyon. 
llHIIIAJIJIA (inşalla) ap. oiHu. İnşaallah, 

Allah izin verirse. 
llHIIIl* (iniş) 3am. Gömleğin omuzlarına 

konulan astar. 
llOH (iyon) 3am. ıp. rjJu3. İyon . 
llOHLI.A- (iyonda-) em. İyonlaştırmak. 

MTAJihHH 

llOH.Uhi (iyondı) CbtH. İyonlardan oluşan , 
iyonik. 

llllOTEKA (ipoteka) 3am. ıp. ipotek. 
1111110.UPOM (ippodrom) 3am. ıp. Hipod

rom, at meydanı. 
llPEK (iyrek), llPEf( (iyrefi) (1) CbtH. Zik

zaklı, eğik, eğri. 

llPEK, -Fbi (iyrek, -gi) (Il) 3am. 3mHocp. 

Motif, desen. 
llPEK-llPEK (iyrek-iyrek) CbtH . Eğri büğrü. 

llPEKTE- (iyrekte-) em. ı. Desen yapmak, 
motif işlemek. 2. Eğri büğrü yazmak. 

llPEJIEf( (iyrelefi) CbtH. Zikzaklı, düz ol
mayan . 

llPEf( (iyrefi) CblH. bkz: llPEK (1). 
llPEf(ıJ:E- (iyrefide-) em. Kıvrılmak , kıvır-

mak. 
llPll.UllM (iyridiy) 3am. ıp. MUH. İridyum . 
llPllC* (iris) (1) 3am. ıp. Bir çeşit şeker. 
llPllC* (iris) (Il) 3am. 6om. Süs çiçeği. 
llPPllfAUllJI (irrigatsiya) 3am. !lam. Sula-

ma, sulama işleri. 
llCKYCCTBO (iskusstvo) 3am. Sanat, h ü

ner. 
llCJIAM (islam) 3am. ap. İsHim . 
llCTPEEllTEJih (istrebitel) 3am. ap. Av u

çağı, avcı uçağı. 

llCI (iysi) ec. Bütün, tüm. uci K,a3al( bütün 
Kazaklar. 

llCIH- (iysin-) em. ı. (inek, at vb. hayva
nın) Sütü kesilmek. 2. Süt indirmek, 
vermek. 3. aybtc. Şefkat göstermek. 

llCIHIIlEK (iysinşek) CbtH. Az süt veren , 
sütü kesilmek üzere olan . 

llT (it) 3am. 1. İt, köpek. 2. Köpek yılı. 3. 
aybtc. Alçak, rezil. um ap6a yürümeye 
yeni başlayan çocukların kullandığı a
raba, yürüteç; um efliM çok çekerek 
ölmek; um aumaK,may köpeği kışkırt

mak; um eypeıe cafly gereksiz yere yor
mak; um 6ofly horlanmak, küçük 
düşmek; um JK:aHObt dayanıklı, yorulma
yan, sağlam; um Kep aoaM çok çile çek
miş kimse; um myMcbtFbt emneumiH bal
ta girmemiş orman. 

llTAKAİİ (itaqay) 3am. KeHe. Köpek yav 
rusu, enik. 

llTAJihJIH (İtalyan) 3am. İtalya halkından 
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veya bu halkın soyundan olan kimse, 
İtalyan. 

MTAPIIIbl (itarşı) Jam. KeHe. 1. Bir köpek 
cinsi. 2. aybıc. Yalaka, dalkavuk. 

MTAPIIIbiJIAH- (itarşılan-) em. Yaranma
ya çalışmak, dalkavukluk etmek. 

MTAPIIIbiJiblK, -Fbi (itarşılıq, -ğı) 3am. 

Dalkavukluk, yalakalık, yağcılık. 
MTMIK, -Fbi (itayaq, -ğı) Jam. Köpeğin ya! 

kabı. 

MTMIK,TAİİ (itayaqtay) CbiH. Yal kabı ka
dar büyük. 

MTEAJibiK, -Fbi (itbalıq, -ğı) Jam. Fok, ayı 
balığı. 

liTEEfi (itbegi) Jam. 300fl . Av köpeği ye
tiştiren kimse. 

MTEKTE- (itekte-) em. Çok yavaş, ağır yü-
rümek. 

MTEJiri (itelgi) Jam. Doğan, şahin. 

MTEf( (iytefi.) Jam. Aheste aheste yürüme. 
MTEH,llE- (iy tefi.de-) em. Yavaş yürümek. 
MTEP- (iyter-) em. 1. İ tmek, itelemek. 2 . 

ayb/C. Bir şeye bulaştırmak, karıştırmak, 
istemek. JK:apra umepy tehlikeye atmak. 

MTEPME (iyterme) Jam. 1. Kışkırtma , tah
rik etme. 2. aybtc. Sebep, neden, önayak. 

MTEPMEJIE- (iytermele-) em. 1. İtelemek, 
itmek. 2 . aybıc. Bir işe başlamada 

önayak olmak, başı çekmek. 
HTM- (iyti-) em. 1. Eğilmek, bükülmek. 2. 

aybıc. Zayıf, cılız görünmek. 
MTKIPMEC (itkirmes) Jam. Çadırın kapı 

kısmını kapayan keçe. 
MTK,OHAK, -Fbi (itqonaq, -ğı) Jam. 6om. 

Yaban! ot. 
MT-K;YC (it-qus) Jam. Yırtıcı hayvanlar, 

kurt kuş. 
MTMYPbiH (itmurın) Jam. 6om. Kuşbumu . 

MTllEKTE- (itpekte-) em. İstediği halde 
ilerleyememek, yavaş yürümek. 

MTCMfEK, ri (itsigek, -gi) Jam . 6om. Pelin 
türünden bir bitki. 

MTTEM (ittey) CbtH. Köpek gibi. ummeu 

6ofly rezil olmak; ummeu YAY hıçkıra 

hıçkıra ağlamak; ummeu cyupey adam 
yerine koymak. 

MTTEH- (itten-) em. itibarını kaybetmek, 
rezil rüsva olmak 

llllll 

MTTEC- (ittes-) em. (iki kişi) Arası açıl

mak. 
MTTYİİHEK, -ri (ittüynek, -gi) Jam. Sonba

harda toplanan olgunlaşmamış küçük 
kavun. 

MTTI (itti) CbtH. Köpekli , köpeği olan. 
MTTIK, -ri (ittik, -gi) Jam. 1. İtlik . 2. aybtc. 

Kötülük, terbiyesizlik. ummi2i JICOK. za
rarsız, kötülüğü olmayan. 

HT III E (itşe) yem. İt gibi. 
MT-IIIOIIIK,A (it-şoşqa) 3am. 3Kcnp. Alçak, 

rez il. 
MTIIIIJI (itşil) Cb/H. Köpekleri seven. 
MTIIIIJIE- (itşile-) em. ı. it gibi sürün

rnek. 2. Azap çekmek. 
MTIIIIJIIK, -ri (itşilik, -gi) Jam. 1. Kötü 

niyetlilik, kötülük. 2. Zorluk, çile, 
mi h net. 

MT-biPFbJJI)I(blf( (it-ırğıljın) Jam. Birbi-
rını anlayamama, kendi arasında 

anlaşmazlık olma. 
MTbiPblK,TA- (itırıqta-) em. Mecali kalma

mak, çok yorulmak. 
MTIH- (iytin-) em. ı. İleriye atılmak. 2. 

aybtc. Başkalarından bir şeyler ummak. 
MTIHIIIEK (iytinşek) CbtH. Utangaç, çekin

gen. 
MTIHIIIIKTE- (iytinşikte - ) em. Çekinmek, 

cesaret edememek. 
MTIC-TAPTbiC (itis-tartıs) Jam. Çekişme, 

çatışma. 

MXTMOJIOf (ihtiyolog) Jam. Balıkları ince
leyen uzman. 

MXTMOJIOfMJI (ihtiyologiya) Jam. Balık-

ları inceleyen bilim dalı. 
MillAH (iyşan) Jam. ap. oiHu. Şeyh. 
MIIIAH)lbiK, (iyşandıq) Cb/H. Şeyhlik. 

MillAHillA (iyşanşa) yem . Şeyhlere benzer, 
şeyhler gibi. 

MIIIAPA (iyşara), MIIIAPAT (iyşarat) Jam. 

ap. im, belirti , alarnet 
MIIIAPAJIA- (iyşarala-) em. El kol hareket

leri ile işaret etmek. 
MIIIAPAT (iyşarat) Jam. bkz. MIIIAPA. 
MIIIAPATTA- (iyşaratta-) em. İşaretle be

lirtmek. 
Milli (iyşi) Jam. Deri işleyen kimse. tabak, 

debbağ, sepici. 
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HIIIIMTAC (iyşimtas) 3am. MUH. Değerli 

bir taş, nefrit. 
HIUAM (işşay) oo. İnsanın çok üşüdüğü 

durumlarda söylediği söz. 
HhiK, -Fbi (iyıq, -ğı) (1) 3am. 1. Omuz. 2. 

aybtc. Bir şeyin üst kısmı, tepesi. UbtFbt 
6ocay rahatlamak, ferahlamak; Ubtrbt 
6ymiHOe!ly üstüne başına yeni bir şeyler 
almak; UbtFbl Kemepi!ly onurlanmak, 
şöhret kazanmak; UbtFb/HaN oeM aJZy 
kendisini başkalarından üstün görmek, 
övünmek; Ubtrbt meH aynı seviyede ol
ma. 

HhiK, -Fbi (iyıq, -ğı) (Il) 3am. 3mHoıp. İki 
deseni birleştiren bir parça. 

HhiK,TA- (iyıqta-) em. 1. Omuzu ile çarp
mak, omuz vurmak, itmek: OJZ eciKmi 
Ubll(mau atubm tublrbm Kemmi. O, ka
pıyı omuzu ile açarak çıkıp gitti. 2. O
muz omuza yürümek. 3. Bir şeyi omuza 
alarak götürmek, kaldırmak. 

HhiK,TAH- (iyıqtan-) em. Diğerlerinden 

farklı görünmek. 
HhiK,TAC (iyıqtas) (1) Cb/H. 1. Aynı boyda 

olan. 2. aybtc. Eşit, aynı seviyede olan. 
HhiK,TAC- (iyıqtas-) (Il) em. Yan yana 

durmak, omuz omuza yürümek. 2. ayb/C. 
Eşit, aynı seviyede olmak. 

HhiK,Thl (iyıqtı) Cb/H. ı. Geniş omuzlu, 
cüsseli, yapılı. 2. ayb/C. Güçlü, sağlam. 

HhiK,ThiJIAY (iyıqtılav) CbtH. Omuzları ge
nişçe, irice. 

HhiK,ThiJihiK, -Fbi (iyıqtılıq, -ğı) 3am. iri
lik, büyüklük. 

HI- (iyi-) em. ı. Hayvanın sağılınadan 

önce sütünün memeye toplanması. 2. 
aybtc. İçi ısınınak, eğilim göstermek. 

MIK- (iyik-) (Hire.ui, Hirin) em. 1. Uygun 
hille gelmek, elverişli olmak. 2. aybtC. 
ikna olmak. 

HlJI (iyi!-) em. ı. Beli bükülmek, eğilmek. 
2. ayb/C. Bağışlamak, affetmek: 
)l,ypbiCbiH aumbln eoi, 6ipOeH Uifle Kem
mi. Doğruyu söyler söylemez, hemen 
affetti. 

HIJlfllii (iyilgiş) Cb/H. Eğilmeye yatkın, es
nek. 

HIJlfiiiiTIK, -ri (iyilgiştik, gi), HIJIME-

MIC 

JIIK, -ri (iyiımelik, -gi) 3am. Esneklik, 
elastikiyet, eğilimıilik. 

HIJIMEJII (iyilmeli) CbiH. EH'tstikl, esnek, 
yumuşak. 

lUJIMEJIIK (iyilmelik) 3am. bkz. HIJl
fiiiiTIK. 

HIJlllJ:KI (iyilinki) CbtH. Eğik, esnek, bü
kük. 

HIJIIll-EYfiJl- (iyilip-bügil-) em. 1. Eğilip -
selam vermek. 2. Saygı göstermek. 

HIJIT- (iyilt-) em. Esnekleştirmek; eğrilt

mek. 
HIH (iyin) 3am. ı. Omuz. 2. N ehrin kıvrı

larak aktığı yer. 3. ayb/C. Bir şeyin 

gidişatı, durumu. uiH mipecy yan yana 
gelmek; uiH K.aHObipy yumuşamak; 

uiHiHeH oeM aJZy nefes nefese kalmak. 
HIHAFAIII (iyinağaş) 3am. Saka sırığı. 
HIH,IlE- (i yinde-) em. ı. Dönmek, sap

mak. 2. (tencere, kova vb. kaplar) Ağzı
na kadar dolmak. 

HIH,Ill (iyindi) (1) 3am. Sağılan hayvanın 

son ve koyu sütü. 
HIH,Ili (iyindi) (Il) Cb/H. ı. Omuzları geniş 

olan, geniş omuzlu. 2. Kıvrım kıvrıın 
(nehir, yol). 

HIP- (iyir-) (1) em. 1. Eğirmek. 2. Hay
vanları bir yere toplamak. 3. Aşık oyu
nunda aşığı sallayıp atmak. 4. aybtc. Ko
nuşarak dikkatleri üzerine çekmek. 

HIP (iyir) (Il) CbtH. bkz. HIP-HIP. 
HIP-HIP (iyir-iyir), HIP (iyir), HIP-K,HhiP 

Cb/H. Eğri büğrü, çarpık çurpuk. 
HIP-K,HhiP (iyir-qiyır) CbtH. bkz. HIP-HIP. 
HIPJIE- (iyirle-) em. Desen işlemek, nakış 

yapmak. 
HIPIJlriiii (iyirilgiş) Cb/H. Eğrilmeye uy

gun, elverişli. 
HIPIM (iyirim) 3am. Giı·dap, burgaç, ana

for. 
HIPIM,IlEH- (iyirimden-) em. Girdap oluş

turmak. 
HIPIM,Ili (iyirimdi) Cblfl. Girdaplı, burgaçlı. 
HIC (iyis) 3am. Koku. uic a;ıMac a) etiiye 

sütlüye karışmayan b) bön , budala; uici 
aHK.bln Kemy güzel kokmak, kokusu 
etrafa yayılmak; uici ciey alışmak, 

beniınsemek. 
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MICKE- (iyiske-) em. Koklamak. 
MICKEJIE~ (iyiskele-) em. Tekrar tekrar 

koklamak. 
MIC-K,OH;biC (iyis-qofiıs) Jam. Kötü koku. 
MICMAM (iyismay) Jam. Esans, parfum: 

krem. 
MICCY (iyissu) Jam. Kolonya, parfüm. 
MICTEH- (iyisten-) em. Kokmak, pis kok

mak, bozulmak. 

MIO-K,JUO 

MICTI (iyisti) Cb/H. Kokulu, keskin kokulu. 
MIClliiJI (iyisşil) CbLH . Koku alma duyusu 

yüksek. 
MIClliiJI)]JK, -ri (iyisşildik, gi) Jam. Koku 

alma duyusu yüksek olma. 
1110-K,MIO (iyu-qiyu) Jam. Gürültü, patırtı , 

gümbürtü, yaygara. 



İİ, ü (Y, y) 
MO,UO<I>OPM ffor 

ll Of (yog) 3Qm. CQHCKp. Y oga fe}fesesini 
uygulayan kimse, yogi. 

HOfA (yoga) 3am. caHcKp. Ruha ve bedene 
egemen olmayı amaçlayan Hint felsefe 
sistemi, yoga. 

HO.II, (yod) 3am. xuM. 1. İyot. 2. İyot 
ten türü. 

HO.II,O<I>OPM (yodoform) 3am. Mea. Yara 
ve iltihaplara dökülen kokulu, sarı renkli 
toz. 



K, K (K, k) 

KAEA 

KAEA* (kaba) 3am. Acısı az olan bir tür 
soğan. 

KAEAK* (kabak) 3am. KeHe. Alkollü içki sa
tılan yer, meyhane. 

KAEAPE (kabare) 3am. rjJp. Kabare, mey-
hane. 

KAEEJlb (kabel) Jam. rjJp. Kablo. 
KAEMHA (kabina) Jam. rjJp. Kabin, loca. 
KAEMHET (kabinet) Jam. cjJp. 1. Çalışma 

odası, büro, ofis. 2. Bakanlar kurulu, 
kabine. 

KAEOTA)I( (kabotaj) Jam. rjJp. Bir ülkenin 
iskele veya limanları arasında gemi iş

letme işi, kabotaj. 
KABAJIEP (kavaler) Jam. rjJp. ı. Kavalye. 2. 

Nişan sahibi . 
KABAJIEPMCT (kavalerist) Jam. rjJp. Süvari, 

atlı asker. 
KABAJIEPIUI (kavaleriya) Jam. cjJp. Süvarİ 

birliği, süvarİ alayı. 

KABKA3 (kavkaz) Jam. Kafkasya. 
KABKA3)lA- (kavkazda-) em. Gümüş üstü

ne kurşunla kara nakışlar işlemek, 

sav atlamak. 
KAfOP (kagor) Jam. Bir tür kırmızı şarap, 

kagor. 
KAFEA (kağba) Jam. ap. Kabe. 
KA,UET (kadet) Jam. rjJp. map. ı. Eski Rus

ya'da askeri lise öğrencisi. 2. Çarlık 

Rusya dönemindeki Kadet partisi. 
KA,UMMH (kadmiy) Jam. xuM. rjJp . Kad-

miyum. 
KA,UP (kadr) (1) Jam. cjJp. Kadro. 
KA,UP (kadr) (Il) Jam. Resim, kare (film) . 
KA3AKTAP (Kazaktar) Jam. Güney Rus-

ya'da yaşayan Slavlaşmış bir topluluk 
ve bu topluluktan olan kimse, Rus Ka
zakları . 

KA3APMA (kazarma) Jam. um. Kışla. 

KA3EMH (kazein) Jam . xuM. !lam. Sütte bu
lunan protein maddesi, kazein. 

KA3HAqEii (kaznaçey) Jam. Haznedar, 
veznedar. 

KA3YMCT (kazuist) Jam. !lam. Karışık da-

KAMEPTOH 

vaları çözen hakim. 
KAKAO (kakao) Jam. ucn. Kakao. 
KAKTYC (kaktus) Jam. ıp. Kaktüs. 
KAJIAMEYP (kalambur) Jam. rjJp. Cinas, ke-

lime oyunu. 
KAJIEfı.IJ,OCKOJJ (kaleydoskop) Jam. zp. 

Çiçek dürbünü, kaleidoskop. 
KAJIEH.IJ,APh (kalendar) Jam. !lam. ı. Tak

vim. 2. Aylık plan. 
KAJIEH.IJ,APJihiK, (kalendarlıq) CbLH. Tak-

vime göre belirlenen (toplantı , plan). 
KAliMM (kaliy) Jam. ap. xuM. Potasyum. 
KAJIJIMfPA<t> (kalligraf) Jam. zp. Hattat 
KAJIJIMfPA<t>M.H (kalligrafiya) Jam. ıp. 

Harfleri güzel biçimler vererek yazma 
sanatı, güzel yazı sanatı, hüsnühat, ka
ligrafi. 

KAJIOPMMETP (kalorimetr) Jam. !lam. Isı 

ölçen cihaz, kalorimetre. 
KAJIOPM.H (kaloriya) Jam. !lam. Kalori. 
KAJIOPM.HJibiK, -Fbi (kaloriyalıq , -ğı) Jam. 

Kalorilik. 
KAJihKA (kal ka) Jam. cjJp. 1. Yazı yazmak, 

resim yapmak ıçın özel olarak 
hazırlanan kağıt, parşömen kağıdı. 2. 
Başka dilden kelimesi kelimesine 
tercüme edilerek alınmış söz veya tabir. 

KAJihKYJI.HTOP (kalkulyator) Jam. !lam. 

Hesap makinesi. 
KAJihKYJI.Hl(M.H (kalkulyatsiya) Jam . !lam. 

Hesap, hesaplama, kalkülasyon. 
KAJihKYJI.Hl(M.HJIA- (kalkulratsiyala-) em. 

Hesap etmek, hesaplamak, saymak. 
KAJihMAP (kalmar) Jam. 2p. 300!1. 

Mürekkep balığı, kalamar. 
KAJibl(MH (kaltsiy) Jam. xuM. !lam. Kalsi

yum. 
KAMEAJIA (kambala) Jam. Kalkan balığı. 
KAMEPA* (kamera) Jam. !lam. 1. Hücre, 

koğuş 2. Alıcı , fotograf makinası, ka
mera. 3. İç lastiği. 

KAMEPAJibiK,* (kameralıq) CbLH. My3. Oda 
müziği ile ilgili. 

KAMEPTOH (kamerton) Jam. HeM. Titreş-
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tirilince ana seslerden birini veren "U" 
biçiminde küçük bir çelik araç, diyapa
zon. 

KAMIIAHIUI (kampaniya) 3am. rftp. Kam
panya. 

KAM<l>OPA (kamfora) 3am. ap. Kafur 
ağacından elde edilen, hekimlikte kul
lanılan , beyaz ve yarı saydam, kolay
lıkla parçalanan, çok ıtırlı bir madde, 
kafur, kafuru . 

KAHAJI (kanal) 3am. ;ıam. 1. Su yolu, kanal. 
2. Telefon, telgraf, televizyon gibi araç
larla iletişimi sağlayan yol, hat. 

KAHAJIM3AIJJUI (kanalizatsiya) 3am. ;ıam. 

Kanalizasyon. 
KAH,UM.[(AT (kandidat) 3am. ;ıam. 1. Aday. 

2. Bir fakülte veya yüksek okulu bitir
dikten sonra ilgili bilim dalında sınav ve 
bilimsel bir eserle erişilen derece, dok
tora. 

KAH,UM.[(ATTbiK, (kandidattıq) CbLH. Aday 
olma durumu. 

KAH,UM.[(ATYPA (kandidatura) 3am. ;ıam. 

Aday. 
KAHMKYJI (kanikul) 3am . ;ıam . Öğretim 

görevlileri ile öğrencilere verilen süreli 
izin, tatil. 

KAHMCTPA (kanistra) 3am. ar. Teneke, ga
lon. 

KAH03 (kanoe) 3am . Kap. Kürekle yürü
tülen dar, uzun, hafif tekne, kano. 

KAH03Illbl (kanoeşı) 3am. Kanocu. 
KAHTATA (kantata) 3am. um. My3. Kahra

manlık veya din konularında yazılıp 

besteleneo şiir veya bu şiirin orkestra 
eşliğinde okunan tek veya çok sesli 
bestesi, kantat 

KAHUJIEP (kantsler) 3am. HeM. Başbakan. 

KATIMJIJI.HP (kapillyar) 3am. ;ıam . ı. aHam. 

Kapiller, kılcal kan damarları. 2. rjJu3. 

Kıl gibi boru. 
KATIMTAJI (kapital) 3am. ;ıam. 3KOH. Ser

maye, kapital, anamaL 
KATIMTAJIM3M (kapitalizm) 3am. ;ıam. 

Kapitalizm, anamalcılık. 
KATIMTAJIMCT (kapitalist) 3am. ;ıam . Ser

mayedar. 
KAllllTAH (kapitan) 3am. rftp. acK. ı. 

KAP MKA TYP.Ullbl 

Yüzbaşı. 2. Kaptan (gemi). 3. cnopm. 

Takım kaptanı. 

KATIMTYJI.HHT (kapitulyant) Jam . .zam. 

Teslim olan, boyun eğen, aciz ki ş i . 

KATIMTYJI.HUM.H (kapitulyatsiya ) Jam. 

;zam. Kapitülasyon, teslim. 
KAllOT (kapot) Jam. rftp. Kaput, kapak. 
KATIPAJI (kapral) 3am. rftp. acK. Onba - ı. 

KATICYJIA (kapsula) Jam. !lam. l. B azı 

iHiçların, kolay yutulmak üzere i ~ ine 
konulduğu, ilacın yapısını etkilemeyen 
jelatİnden kap, kapsül. 2. aHam . Pe rde . 
katarakt. 

KATIYCTA (kapusta) Jam. op. 6om. Lahana . 
KATIIOIIIOH (kapyuşon) Jam. !lam. Başl ık . 

kapüşon . 

KAPAEMH (karabin) Jam. rftp. .t\aml usu 
kısa, kurşun atan bir çeşit tüfek. fi linı a . 

karabina. 
KAPAMEJlb (karamel) Jam. rftp. .--\kide 

şekeri. 

KAPAHTMH (karantin) 3am. rftp. Karan ti na. 
KAPAT (karat) Jam. um . Elmas, zü mrü t gibi 

değerli taşların tartısında ku ll anıl n ik i 
desigramlık ölçü birimi, kırat. 

KAPAT3 (karate) Jam. :>K:an. cnopm . :Kara
te. 

KAPEOHAT (karbonat) Jam. .zam. XLHt. 

Karbonat. 
KAP,UMOfPAMMA (kardiyogramm 1 Jam. 

!lam. Kardiyografın kaydettiğ i · Ip ha
reketlerinin çizgilerle gösterilmi- gra
figi, elektrokardiyogram, kardiyo=ram. 

KAP,UMOfPA<l> (kardiyograf) Janı . .1ıeo. zp . 

Kardiyograf. 
KAP,UMOJIOf (kardiyolog) Ja m. zp . . ıteo. 

Kalp hastalıklarında uzman laşmış he
kim, kardiyolog. 

KAP,UMOJIOfM.H (kardiologi ya) Jam. zp. 

Meo. Anatomi, fizyoloj i \·e pato lojinin 
kalple ilgili bölümleri , kardiyoloj i. 

KAPETA (kareta) Jam. Fayton. 
KAPMEC (kariyes) Jam. jıam . Di ş çürüme

si. 
KAPMKATYPA (karikatura) Ja m. rftp. Kari

katür. 
KAPMKATYPAIIIbl (karikaturaşı) Jam . 

Karikatürcü, karikatüri st. 
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KAPKAC (karkas) 3am. um. Demirli betonla 
yapılmış yapı, karkas. 

KAPHABAJI (karnaval) 3am. um. Karnaval, 
eğlence. 

KAPHII3 (karniz) 3am. Komiş. 

KAPTA (karta) 1am. ı . Harita. 2. İskarnbil 
kağıdı. 

KAPTBEJib (kartvel) 3am. Gürcülerin ken
dilerine verdiği ad. 

KAPTEJib (kartel) 3am. um Tekelci ser
maye piyasasında bir takım ticaret, 
üretim kuruluşlarının daha çok kazan
mak veya başka kuruluşlara karşı tutu
nabilmek gibi amaçlarla aralarında kur
dukları dayanışına birliği, karteL 

KAPTHHA (kartina) 3am. op. Tablo, resim. 
KAPTOfPA<I> (kartograf) 3am. ep. Haritacı, 

kartograf. 
KAPTOfPA<I>HH (kartografiya) 1am. ep. 

Haritacılık, kartografi. 
KAPTOH (karton) 3am. cpp. Karton, mu

kavva. 
KAPTOfl (kartop) 1am. op. Patates. 
KAPTOfiEKKIIII (kartopekkiş) 3am. Pata

tes ekme makinesi. 
KAPTOITK,A3Fbllll (kartopqazğış) 3am. Pa

tates sökme makinesi. 
KAPTOTEKA (kartoteka) 3am. ep. Kartlar 

üzerine işlenmiş bilgilerin düzenli bir 
dizgeye göre derlenmesi, kartotek. 

KAPTOqKA (kartoçka) 3am. op. ı. Kart, fiş . 

2. Fotoğraf, resim. 
KAPTY3 (kartuz) 3am. eO!l. Kasket 
KAPYCEJib (karusel) 1am. um. Atlı karınca. 

KAPII,EP (kartser) 1am. !lam. Hapishane 
hücresi. 

KACKA (kaska) 3am. rjJp . Darbelerden başı 
korumak için sertleştirilmiş, sentetik 
maddelerden yapılmış sağlam başlık, 

kas k. 
KACCA (kassa) 3am. um. 1. Kasa. 2. Vezne. 

3. Gişe. 
KACCAUHH (kassatsiya) 3am . !lam . 3al-:(. 

Temyiz. 
KACCETA (kasseta) 1am. rjJp. Kaset. 
KACCHP (kassir) 3am. um. Veznedar, vez

neci , kasiyer. 
KACTPeJI (kaströl) 3am. op. Tencere. 

K8,I(EJII 

KATAJIA)I(KA (katalajka) 3am. op. KeHe. Ha
pishane, ceza evi. 

KATAJIH3ATOP (katalizator) 3am. ep. x uM. 

Kimyasal tepkimenin olmasını veya 
hızının değişmesini sağlayan , katalitik 
etkiye yol açan madde, katalizör. 

KATAJIOf (katalog) 3am. ep. Katalog, 
fihrist. 

KATAP* (katar) 1am. ep. Mea. İngin, nezle, 
duma ğı. 

KATEfOPHH (kategoriya) 3am. ep. cpu!loc. 

Kategori. 
KATEP (kater) 1am. ar. Bot; ağaç , plastik 

veya kauçuktan yapılmış küçük sandaL 
KATOU (katod) 1am. cpu3. Negatif elektrik 

kutbu, negatif elektrot, katot. 
KATOK, -ri (katok, -gi) 1am. op. Patinaj 

yeri, patinaj pisti. 
KATOJIHK (katolik) 3am . ep. aiHu. Katolik, 

katolik mezhebine mensup. 
KATOPfA (katorga) 1am. op. Kürek cezası , 

sürgün. Kamopeara auaay Sürgüne 
göndermek. 

KATYIIIKA (katuşka) 3am. op. Makara. 
KAyqYK (kauçuk) 3am. ar. Kauçuk. cuH

memuKa!lbLK, KayııyK sentetik kauçuk. 
KA<I>E (kafe), KA<I>ETEPHM (kafeteriy) 

1am. cpp. Kafeterya. 
KA<I>E,Il,PA (kafedra) 3am. 1. Kalabalığa 

karşı söz söyleyenierin üzerine çıktıkları 
yüksekçe yer, kürsü . 2. Bir okul veya 
üniversitenin herhangi bir bilim ve uz
manlık dalında eğitim sağlayan birimle
rinden her biri, bölüm. 

KA<I>EJlb (kafel) 1am. HeM. Fayans, çini. 
K,a6btpraHbL Kacpe!lMeH K,anmay duvara 
fayans döşemek. 

KA<I>ETEPHM (kafeteriy) 1am. bkz. KA<I>E. 
KAlllEMHP (kaşemir) 1am. cpp. Bir tür yün 

ve bu yünden yapılmış kumaş, kaşmir. 
KAIIITAH (kaştan) 3am. !lam. Kestane. 
KAlOTA (kayuta) 3am. !lam. Kamara. 
K8 (bi) oa. Köpeği çağınrken kullanılan 

bir tür ünlem, kuçu kuçu. 
K8,Il,E (kade) 3am. ap. Gelenek görenek. 

Keaeee JKapay işe yaraınak. 

K8Jı:EJII (kadeli) c bt H. ı . Değerli, kıymetli . 

2. Alışılmış, alışılagelen. 
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K8.UE-ChlM (kade-sıy) Jam. Hatıra için ve
rilen hediye, armağan . 

K8.UYECKI (kadüveski) ebtH. bkz. K8,IUM
fl. 

K8llYIJlri (kadüvilgi) CbtH. bkz. K8ll1Mfl. 
K8)l,YIJiri,UEH (kadüvilgidey) yem . Her za

manki gibi , eskisi gibi . 
K8.UI (kadi) Jam. 6om. Bir tür kabak. 
K8.UIK, -ri (klidik, -gi) Jam. up. ı. Şüphe, 

tereddüt, kuşku . 2. Tehlike, muhatara. 
Kel{iJıiMae eıu KaaiK :;JcoK, hiç kuşkum 
yok. 

K8.UIKCI3 (kadiksiz) cbtH. Şüphesiz, te
reddütsüz, kuşkusuz. 

K8,UIKTEH- (kadikten-) em. Şüphelen

mek, tereddüt etmek, kuşkulanmak . 

K8)l,IKTI (kadikti) Cb/H. Şüpheli , tereddüt
lü, kuşkulu. 

K8,UIKIIIIJI (kadikşil) Jam. Şüpheci, sep
tik, kuşkucu . 

K8.UIMri (kadimgi), K8)l,YECKI 
(kadüveski), K8.UYIJiri (kadüvilgi) cb/H. 

Alışılmış, olagelen, her zamanki gibi. 
K83EKEM (kazekey) Jam. Kolsuz yelek 

(bayan). 
K833AII, -6bi (hizzap, -bı) Jam. ap. 

Yalancı , hilekar, sahtekar. 
K833AIITAH- (kazzaptan-) em. Sahtekar

lık etmek, hilekarlık yapmak. 
K83IP (kazir) yem. Şimdi, şu anda. 
K8KIIIP (kakpir) Jam. Kevgir, süzgeç, sü

zek. 
K8KIP-IIIYKIP (kakir-şükir) Jam. Ufak te

fek, ıvır zıvır. 
K8JIAM (kalam) Jam. ap. Söz, kelam. 
K8JIEH,UEP (kalender) Jam. up. Seyyah, 

gezgin. 
K8Jll1JIE (kalile) Jam. ap. Ahenk, uyum. 
K8Jll1MA: TİJiiu KaJiuMaFa KeJITipy Kelimei 

şehadet getinnek, iman etmek. 
K8JIYHJIP (kalüngir) Jam. Çok ince, yu

muşak ipek. 
K8MEJIET (kamelet) Jam. ap. Ergenlik 

çağı, ergenlik. 
K8MEJIETTIK, -ri (kamelettik, -gi), 

K8MEJIETTIJIIK, -ri (kamelettilik, -gi) 
Jam. Ergenlik, bullığa erişmişlik , olgun
luk. 

K8PTEMIII1 

K8MEJIETTIJIIK, -ri (kamelettilik. -gi) 
3am. bkz. K8MEJIETTIK. 

K8MEJIETTEH- (kameletten-) em. Ergen
lik çağına gelmek, bullığa ermek. 

K8MIIECKE (kampeske) Jam. op. Elkoy
ma, haciz. 

K8MIIMT (kampit) Jam. op. Şeker. 

K8MIIIAT (kamşat) Jam. Derisi kıymetli 

kemirgenler grubundan bir hayvan, 
kunduz. KaMıuam 6epiK kunduz deri
sinden yapılan şapka. 

K8MIJI (kamil) yem. ap. 1. Hakikat, ger
çek, kamil. 2. Tamamen, bütünüyle. Ka

Mifl eeHy tamamen, şüphesiz İnanmak . 

K8HE (kane), K8HI (kani) (1) ec. Hani. ne
rede, hangi. 

K8HE (kane) (Il) oa. Emir, istek anlamlı 

ünlem, hadi: K Eme, KGMeKmecin :;JCi6e 

pei1iK. Hadi yardım edelim. 
K8HH3AK (kanizak) Jam. up. KeHe. Cari -

ye. 
K8HI (kani ) ec. bkz. K8HE (1). 
K8Hifl (kanigi) Cblff. Tecrübeli, becerikli . 
K8HiriJIEH- (kanigilen-) em. Tecrübe sa-

hibi olmak, ustalaşmak. 
K8HiriJIIK, -ri (kanigilik, -gi) Jam. Tec

rübelilik, beceriklilik . 
K8HIK- (kani k-) (Kauire,ıı.i, Kauirin) em. 

Alışkanlık ve adet haline getirmek . huy 
edinmek. 

K8HJIP-KYH.riP (karigir-küngir) efl. Tan
gır tungur. 

K8II-K8PI (kap-kari) cbtff. Çok yaş lı , ih
tiyar. 

K8IIIP (kapir) Jam. ap. Kafir. 
K8IIIPJIIK, -ri (kapirlik, -gi) Jam. 1. K 5. 

firlik, dinsizlik. 2. aybtc. Alçak l ık . na
mussuzluk. 

K8P (kar) Jam. ap. ı. Hiddet, kı zgın l ı k. 2. 
Darlık, zorluk. KapiH meıy aşırı hid
detlenmek, çok sinirlenmek. 

K8P,UEH (karden) Jam. Büyük kfıse, cam 
veya porselen kap. 

K8P3EH;KE (karzenke) Jam . op. Sepet, fi le. 
K8PKI1,UEH (karkiyden) Jam. Filgillerin en 

büyüğü. 

K8PJII (karli) Cblff. Sinirli , hiddetli. 
K8PTEMIIII (kartemiş) Jam. İhtiyar 
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görünüşlü kimse. 
K8PI (karİ) CbtH. 1. Yaşlı, ihtiyar. 2. Kadim, 

ezeli. 3. aybtc. Alışılagelen, alışılmış. 

Kepi KyflaK çok şey yaşamış, görmüş 

geçinniş kişi. 

K8PI-K.YPTAH: (kari-qurtan) 3am. İhtiyar
lar, yaşlı kimseler. 

K8PIK,hl3 (kiiriqız) 3am. Evde kalmış kız. 
K8PIJIEY (karilev) CbtH. Yaşlıca, ihtiyarca, 

orta yaş üstü. 
K8PIJII-)I(ACTbi (karili-jastı) CbtH. Genç 

ihtiyar, büyüklü küçüklü. 
K8PIJIIK, -ri (karilik, -gi) 3anı. Yaşlılık, ih

tiyarlık. 

K8Pifl (karip) 3am. ap. 1. Biçare, zavallı, 
garip. 2. Sakat, özürlü. 

K8Pifi-K,ACEP (karip-qaser) 3am. Zavallı , 

sakat, özürlü. 
K8PIITTIK, -ri (kariptik, -gi) 3am. Sakatlık, 

özürlülük, zavallılık. 
K8PICIH- (karisin-) em. Yaşlı bulmak, ih

tiyar saymak. 
K8CEK, -ri (kasek, -gi) 3anı. op. Çerçeve, 

söve, söğe, kasa. 
K8CIEI1 (kasibiy) CbtH. ap. Mesleki. Keci6u 

TypiKwe Mesleki Türkçe. 
K8Cifl, -6i (kasip, -bi) 3am. ap. I. Meslek. 

2. Girişim , uğraş, iş. ama KOcin baba 
mesleği. 

K8ClfiKEP (küsipker) 3am. İşletmeci, 
müteşebbis , girişimci, iş adaını. 

K8CifiKEPJIIK, -ri (kasipkerlik, -gi) Jam. 
İşletmecilik, girişiıncilik 

K8CIITK,OM (kasipqoy) Cbll-t. Profesyonel, 
uzman. 

K8ClfiO,UAK, -Fbi (kiisipodaq, -ğı) Jam. 
Sendika. 

K8CifiOPbiH (kiisiporın) 3am. İşletme. 
K8CIITTEH- (kasipten-) em. Meslek 

edinmek, meslek sahibi olmak. 
K8CIITTEC (kasiptes) Cb/11. Mcslcği bir, 

meslektaş. 

K8ClfiTlK (kasiptik) CbtH. Mesleki, zanaat. 
K8Clflllll (kiisipşi) Jam. Belli bir meslekle 

uğraşan , meslek sahibi. 
K8ClfllliiJI (kiisipşil) Cb/1-t. İşin ehli, usta, 

uzman . 
K8YMIC (kavmis) 3am. Büyük, iri kafa. 

KEEIHLU 

K8YCAP (kavsar) 3am. ap. ail-tu. L. Kevser. 
2. aybtc. Temiz, berrak. 

K8YCAPJlbl (bivsarlı)cbt/-1. Şifalı, kutsal. 
K8lliEK, -ri (kiişek, -gi) Jam. Hayvanların 

yediği ottan arta kalanı. 
KBA,II,PAT (kvadrat) 3am. Jlam .. Mam. Kare. 
KBA,II,PATTA- (kvadratta-) em. Karesini 

almak. 
KBAllPATThl (kvadrattı) Cb/ll. Kareli. 
KBAHT (kvant) 3am. HeM. (jJUJ. Kuantum. 
KBAPTAJI (kvartal) 3am. ;ıam . I . Üç ay, üç 

aylık süre, yılın dörtte biri . 2. Mahalle, 
semt. 

KBAPTET (kvartet) 3am. um. J11y3. Kuvartet, 
dörtlü . 

KBAC (kvas) 3am. Kvas (bozaya benzer bir 
nevi Rus işeceği). 

KBHTAHUlUI (kvitantsiya) 3am. um . 
Makbuz, fatura. 

KBOPYM (kvorum) Jam. fl am. Yeter sayı, 
yeter sayıda çoğunluk. 

KBOTA (kvota) 3al11. ;ıam. 3/WII. Kota, kon
tenjan . 

KEEE)KE (kebeje) 3am. Yiyecek konulan 
sandık, ağaç sandık. 

KEEE)KE)J,EM (kebejedey) Cbtl-l. Şişman. gö
bekli , iri. 

KEEE)KEI<t\fl, -6bı (kebcjeqap, -bı) 3anı. 

Kcçeden yapılan desenli sandık kılıfı. 
KEEEK, -ri (kebek, -gi) 3am. Kepek, un ke

peği. 

KEI>EKTE- (kebekte-) em. Kcpeğini ayır

mak, ayıklaınak , elemek. 
KEEEKTI (kebekti) CbtH. Kcpekli , kcpeği 

ayrılmamış. 

KEI>EHEK, -ri (kebenek, -gi) (1) 3al11. Kelle. 
Çobanların giydiği aba, kepcnek. 

KEI>EHEK, -ri (kebenek, -gi) (Il) 3am. eem. 

Keçilerde görülen bir hastalık. 
KEEEPCI- (kebersi-) em. Kurunıak. ay3bt 

Ke6epcy ağzı kurumak. 
KEEY (kebüv) Cb/11. Kuru, kurumuş . 

KEI>YJIIK, -ri (kebüvlik, -gi) 3am. Kunıına 
durumu, kuruluk . 

KEEIH (kebin) 3am. ap. Kefen. 
KEI>IH)J,E- (kebinde-) em. Kefenleınek . 

KEEIH)J,l (kebindi) Cb/1-t. Kefenli , kefen-
lenıniş. 
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KEEIHCI3 (kebinsiz) CbLH. Kefenlenmemiş, 
kefensiz. 

KEEIH;KI (kebifiki) CbLH. Biraz kurumuş, ku
ruca. 

KEEIP* (kebir) 3am. Kıraç, çorak yer. 
KEEIPTEKCI- (kebirteksi-) em. Kuruyup 

çatlamak, sertleşmek. 
KEEIPTEKTEH- (kebirtekten-) em. Kuru

mak, sertleşmek. 
KEEIC (kebis) Jam. Lastik ayakkabı. 
KEEICIIIEH; (kebisşefi) CblH. Lastik ayak

kabılı. 

KEfK/KEKTE- (kegejekte-) em. Geri çe
kilmek, geriye doğru asılmak. 

KEfEP (keger) 3am. 300!l. Gri renkli bir tür 
küçük ördek. 

KEDKEH)l,E- (kegjefide-) em. Direnmek, a
yak diremek, inat etmek. 

KE,UEM (kedey) 3am. up. Yoksul, fakir. 
KE,UEMJIEY (kedeylev) Cb/H. Yoksulca, fa

kirce. 
KE,UEMJIIK, -ri (kedeylik, -gi) 3am. Yok

sulluk, fakirlik. 
KEL(EMJIEH- (kedeylen-) em. Yoksullaş

mak, fakirleşrnek 
KE,UEMCI- (kedeysi-) em. Kendini fakirmiş 

gibi göstermek. 
KE,UEMCIH- (kedeysin-) em. Fakir görmek, 

hor görmek, küçümsemek. 
KE,UEMIIIIJIIK, -ri (kedeyşilik, -gi) 3am. 

Yoksulluk, fakirlik. 
KE,[(EH (keden) (1) 3am. Gümrük. 
KE,UEH (keden) (Il) 3am. ap. KeHe. Kavga, 

dö-vüş , çatışma. 

KE,UEPfl (kedergi) 3am. ı . Engel, man i, 
set. Keaepzi 6o!ly engel olmak. 2. aybıc. 

Zorluk, sıkıntı. 
KE,[(EPfiJII (kedergili) Cb/H. Engelli, mani

alı. 

KE,UEPfiCI3 (kedergisiz) CbLH. ı. Engelsiz, 
maniasız, setsiz. 2. ayb/C. Sıkıntısız. 

KEL(bl (kedı) 3am. Spor ayakkabısı. 
KEL(lP (kedir) CbLH. Eğri, düz olmayan, çar

pık. 

KE,UIP-EY,UbiP (kedir-budır) CbLH. Eğri 

büğrü, çarpık çurpuk. 
KE,UIP-EY,[(hiPJlbl (kedir-budırlı) Cb/H. 1. 

Girintili çıkıntılı, engebeli. 

KE3EEJIIK 

2. inişli çıkışlı (hayat). 
KE,UIP-EY,UbiPCbl3 (kedir-budırsız) Cb/H. 

Girinti çıkıntısı olmayan, engebesiz, 
düz. 

KE)J( (kej) CbLH. JKepz. Aksi, inatçı, hırçın , 

huysuz. 
KE)J(,[(EH- (kejden-) em. Aksileşmek, inat 

etmek, huysuzlaşmak. 
KE)J(EfE (kejege) 3am. KeHe. Ense. 

KeJKezeci KeiiiH mapmy tembelliği tut
mak. 

KE)J(EK, -ri (kejek, -gi) 3am . Erkek ördek , 
s una. 

KE)J(IK- (kejik-) (Ke:IKİreıı,i, Ke:tKirin) em. 
inat etmek, direnmek, aksileşmek. 

KE)J(IJI,UE- (kejilde-) em. Ağız dalaşı yap
mak, çekişmek: EKi JKizim KeJKiflaece 
Kemmi. İki genç çekişmeye başladı. 

KE)J(IP (kejir) cbtH. ı. Aksi, hep aksini 
söyleyen, huysuz. 2. inatçı, dediğim de
dik. 

KE)J(IPEM- (kejirey-) em. 1. Aksileşmek, 
inatlaşmak, ayak diremek. 2. Kibir
lenmek, burnu havada olmak, böbür
lenmek. 

KE)J(IPJIIK, -ri (kejirlik, -gi) 3am. Aksilik, 
inatçılık, direnme. 

KE3* (kez) (I) 3am. Zaman, süre, vakit. Ke3 

6ofly rastlamak, karşılaşmak; Ke3-KeJ1-
zeH, tesadüfen, rastlantıyla. 

KE3* (kez) (Il) 3am. KeHe. 71,12 cm.ye eşit 
ölçü birimi, arşın. 

KE3* (kez) (III) 3am. KeHe. ı. Oku n i pe 
geldiği yer, gez. 2. Çift hörgüçlü de
venin hörgüçleri arasındaki oyuk yer. 

KE3- (kez-) (IV) em. Gezmek, dolaşmak. 
KE3EAC (kezbas) Cb/H. Kırgın, küskün, 

dargın . 0Aap 6ip-6ipiMeH Ke36ac eKeH. 
Onlar birbiriyle dargınmış. 

KE3EACThiK, -Fbi (kezbastıq, -ğı) 3am. 
Kırgınlık, küskünlük, dargınlık. 

KE3EE (kezbe), KE3fllll (kezgiş) CbtH. A
vare, başıboş, aylak. 

KE3EEJIE- (kezbele-) em. Gezmek, toz
mak, do !aşmak. 

KE3EEJII (kezbeli) Cb/H. Göçebe. 
KE3EEJIIK, -ri (kezbelik, -gi) Jam. Ay

laklık, avarelik. 
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KE3EEIIIIJI (kezbeşil) CbtH. Gezmeyi seven, 
gezenti, gezeğen. 

KE3fiiii (kezgiş) CbtH. bkz. KE3EE. 
KE3fiiiiTEY (keziştev) Cb/H. Gezmeyi, do

laşmayı seven. 
KE3.11,E- (kezde-) em. Arşınla ölçmek, ar

şınlamak. 

KE3)J,Efl (kezdegi) yem. O dönemdeki, o 
zamanki. 

KE3.11,Ell (kezdey) CbtH. Arşın kadar, bir ar
şın boyu. 

KE3.11,EllCOK, (kezdeysoq) yem. Tesadüfen, 
rastgele, ansızın. 

KE3.11,EllCOK,TA (kezdeysoqta) yem. Bir
den, ansızın, aniden. 

KE3.11,EllCOK,ThiK, -Fbi (kezdeysoqtıq, -ğı) 
3am. Tesadüf, rastlantı. 

KE3.11,EME (kezdeme) 3am. Kumaş. 
KE3.11,EC- (kezdes-) em. Karşılaşmak, bu

luşmak, görüşmek, rastlaşmak. 

KE3.11,ECKEHIIIE (kezdeskenşe) yem. Gö
rüşmek üzere, görüşünceye dek. 

KE3.11,ECY (kezdesüv) 3am. 1. Randevu, gö
rüşme, buluşma. 2. Karşılaşma, yarışma. 

KE3.11,IK, -ri (kezdik, -gi) (1) 3am. Pek bü
yük olmayan bıçak, kama, kasatura. 

KE3.11,IK, -ri (kezdik, -gi) (Il) 3am. Bir ar
şınlık. 

KE3.11,IKIIIE (kezdikşe) ye ın. Küçük bı çağa 
benzer, kama gibi. 

KE3E- (keze-) em. Bir hedefe ni şan almak. 
KE3EfEH (kezegen) C bt H. A vare, gezgin, 

başıboş, gezeğen. 

KE3EK, -ri (kezek, -gi) 3am. 1. Sıra, 

kuyruk. 2. Vardiya, posta. Ke3eK 6epy 
bir işi yapmaya fırsat vermek, imkan 
tanımak; Ke3e2i Kefly sırası, zamanı gel
mek. 

KE3EK-KE3EK (kezek-kezek) yem. 1. Sı

rayla. 2. Sırası geldikçe. 
KE3EKCI3 (kezeksiz) CbtH. Sırasız, sıra bek

lemeden. 
KE3EKTEfi (kezektegi) CbtH. Sıradaki. 
KE3EKTEIT (kezektep) yem. Sırayla, sıra

sıyla, nöbetleşe. 

KE3EKTI (kezekti) Cb/H. 1. Sıradaki. 2. Sıra
lı, sıralanmış, düzenlenmiş. 

KE3EKIIII (kezekşi) 3am. Nöbetçi. 

K E MKI 

KE3EKIIIIJIIK, -ri (kezekşilik, -gi) 3am. 

Nöbetçilik 
KE3EHYJII (kezenüvli) CbtH. Nişan alan, si

lahını doğrultmuş. 

KE3EH; (kezefi) 3am. Devre, dönem, devir, 
zaman. 

KE3EH:.II,IK, -ri (kezefidik, -gi) 3am. Dö
nemlik. 

KE3EP- (kezer-) em. (d udak) Susuzluktan 
kuruyarak çatlamak. 

KE3EPIH;KI (kezerifiki) Cb/H. Biraz kuru
muş, çatlakça. 

KE3EPIH;KIPE- (kezerifikire-) em. Biraz 
kurumak, çatlamak. 

KE3ET (kezet) 3am. Suyun açtığı yol, dere
cik. 

KE3EYJII (kezevli) Cb/H. Doğrultulmuş (tü
fek, tabanca vb.). 

KE3-KE3IMEH (kez-kezimen) yem. Sıra

sıyla. 

KE3.K,YifPhiK, (kezquyrıq) 3am. 300!l. Çay
tak. 

KE3HAP (keznar) 3am. Bir tür erkek deve. 
KE3ITAP (kezpar) 3am. Bir tür kırma erkek 

deve. 
KE3YIIII (kezüşi) 3am. Gezici, seyyar. 
KE3YIIIL1IK, -ri (kezüşilik, -gi) 3am. Dur

madan dolaşmak, gezginlik. 
KE3IK- (kezik-) (KeJireLJ,i, KeJirin) em. 

Karşılaşmak, buluşmak, rastlamak. K,u
bLHabtK,K,a Ke3icy darda kalmak. 

KE3IH.II,E (kezinde) yem. Vaktinde, za
manında, vaktiyle. 

KEll (key) ec. Bazı, kimi, gah. Keii Ke3ae 
bazen, kimi zaman. 

KEllEIP (keybir) ec. Bazı, kimi. 
KEllEIPEY (keybirev) ec. Kimileri, bazıları, 

birileri. 
KEllEIPEYIIIE (keybirevşe) yem. Bazılan 

gibi, kimileri gibi. 
KEll.II,E (keyde) yem. Bazen, kimi zaman. 
KEll-KEll.II,E (keykeyde) yem. Ara sıra, ba

zı bazı, kimi vakit, arada bir. 
KEllKM- (keykiy-), KEKM- (kekiy-), 
KEKIIIM- (kekşiy-) em. Kibirlenmek, bö

bürlenmek, büyüklük taslamak. 
KEllKI (keyki) CbtH. Yukarı doğru kalkık. 

KeiiKi MYPbLH kalkık burun. 
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KEHYAHA 

KEMYAHA (keyuvana) 3am. l. Tek hörgüç
lü, çok doğurmuş yaşlı deve. 2. aybtc. 
Şefkatli, merhametli, yaşlı kadın. 

KEMYAHAJihiK, -Fbi (keyuvanalıq, -ğı) 
3am. İleri görüşlülük, bilgelik. 

KEMI- (keyi-) em. Rencide olmak, üzül
ınek, sitem etmek, alınmak , kırılmak. 

KEMlfEH.UIK, -ri (keyigendik, -gi) 3am. 
Rencide olma, sitem etme, kırılma. 

KEHifEHCI- (keyigensi-) em. Rencide 
olmuş gibi davranmak, kırılmış gibi gö
rünmek. 

KEMifiiii (keyigiş) Cbtrt. Alıngan, kırılgan. 
KEHifllliTEH- (keyigişten-) em. Alıngan

lık etmek, kolay ve çabuk güccnmek. 
KEMIH (keyin) yem. 1. Sonra. mycmeH Ke

iiiH öğleden sonra: )/(uHaJlblCtnbl KeiiiHze 
Ka!lObıpÔbiK. Toplantıyı sonraya ertele
dik. 2. Geri. KeiiiH Kaiimy geri dönmek. 

KEHIHfl (keyingi) Cb/H. 1. Arkadaki. 
KeiiiHzi KeJÔe son zamanlarda; KeiiiHzi 

Kamapôa arka sıra. 2. Sonraki. 
KEMIH.UEfl (keyindegi) Cb/H. 1. Arka taraf

taki , arkadaki. 2. Sonuncu. 
KEMIH.II:EY (keyindev) yem. Daha sonra, 

biraz sonra. 
KEMIHHEH (keyinnen) yem. Son zaman

larda, sonradan, daha sonra: Kirnan Ke
iiilmeH Ka3aK milliHe ayoapbıllObt. Kitap 
sonradan Kazakça'ya çevrildi. 

KEHIHlliEKTE- (keyinşekte-) em. Geri çe
kilmek. 

KEMIHIPEK (keyinirek) yem. 1. Daha son
ra, biraz sonra. 2. Son zamanlarda. 

KEHifl (keyip) (Keilni) Jam. ap. 1. 
Görünüş, sima, yüz, çehre. 2. Suret, tip. 

KEHIITKEP (keyipker) 3am. aôe6. Roman 
ve hikaye kahramanı. 

KEMiflCI3 (keyipsiz) Cb/H. Güzel olmayan, 
çirkin, şekilsiz, biçiınsiz, gudubet. 

KEMiflC13.UEH- (keyipsizden-) em. 
Güzclliğini kaybctnıek, çirkinleşmek. 

KEMlfTCI3.UEY (keyipsizdev) Cbll-1 . Çir
kince, yakışıksızca. 

KEMiflTE- (keyipte-) em. Tasvir etmek, 
betimlemek. 

KEMIITTEC (keyiptes), KEMIITTI (keyipti) 
cbıH. Görünüşü bir, yüzü benzer olan. 

KEKEillTEY 

KEHIITTEY (keyiptev) 3am. aoe6. 1. Teşhis , 
kişileştinne. 2. Tasvir. 

KEMIITTI (keyipti) Cb/H. bkz. KEHiflTEC. 
KEMIC (keyis), KEMICTIK, -ri (keyistik , -

gi) Jam. Kırgınlık, dargınlık, küs
künlük. Keiiic 6illoipy darılrnak, kırıl

mak. 
KEMICCI3 (keyissiz) Cbll-1. Kıncı, kaba ol

mayan bir dille söylenen. 
KEMICTEH- (keyisten-) em. Kırılmak, ktis

mck, d arı lmak. 
KEHICTI (keyisti) CbiJ-t. Kırgın, dargın, 

sitem kar. 
KEHICTIK, -ri (keyistik, -gi) Jam. bkz. 

KEMIC. 
KEHIT- (keyit-) (I) em. Kızdırrnak, kır

mak, üzmek. 
KEMIT (keyit) (II) 3am. Rütbe, derece, ün. 
KEK*, -ri (kek, -gi) Jam. !. Kin, öç, 

intikam. 2. aybtc. Ar, namus, şeref. ama 
KeK kan davası; KeıiH :>Jci6epMey 
intikamını, öcünü almak. 

KEKE- (keke-) em. Alay etmek, dalga geç
mek. 

KEKEH; (keken) CbtH. Kendini beğenmiş, ki
birli, kurumlu. 

KEKEH:.zı:E- (kekende-) em. Kendini beğen
mek, burnu havada olmak. kurumlan
mak. 

KEKEH;KIPE- (kekenkire-) em. Alaya al
mak, alay etmek, eğlenmek. 

KEKEH;-CEKEH; (keken-seken) Jam. Avare
lik, başıboşluk; yerinde duramamazlık. 

KEKEfl-MYKA- (kekep-muqa-) em. Laf do
kundurmak, iğnelemek. 

KEKECIH (kekesin) Jam. Alay, dalga geç
me, istihza. 

KEKECIH.Ill (kekesindi) Cb/H. Alaycı, müs
tehzi. 

KEKET- (keket-) em. Alay etmek, istihza 
etmek. 

KEKETKEHUIK, -ri (keketkendik, -gi ) Jam. 
Alaycı lık. 

KEKETKIIII (keketkiş) 3am. Alaycı, nıüs-

tehzi. 
KEKEIII (kekeş) CbtH. Keke. kekenıe , kekeç. 
KEKEIIITEH- (kekeşten-) em. Kekelemek. 
KEKEIIITEY (kckeştev) Cb/li . Biraz kekeme. 
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KEKEillTIK 

KEKElllTIK, -ri (kekeştik, -gi) 3am. Keke-
melik. 

KEKI1- (kekiy-) em. bkz. KEfiKM-. 
KEKC (keks) 3am. ar. Kek. 
KEKCE (kekse) CbtH. Yaşlı, yaşlanmış. 
KEKCEJIEH- (kekselen-) em. Yaşlanmak, 

ihtiyarlamak. 
KEKCEJIEY (kekselev) CbtH. Yaşı büyükçe, 

yaşlıca. 

KEKCI3* (keksiz) CbtH. Kinsiz, kindar ol
mayan. 

KEKTE- (kekte-) em. Kin beslenmek, kin 
tutmak. 

KEKTEH- (kekten-) em. Kinlenmek, kin 
tutmak. 

KEKTEC- (kektes-) em. Birbirine düşman 
olmak, araları açılmak. 

KEKTECTIK, -ri (kektestik, -gi), KEK

TECYIIIIJIIK, -ri (kektesüvşilik, -gi) 
3am. Kindarlık, kin gütme, kin tutma, 
düşman olma. 

KEKTECYilliJIIK, -ri (kektesüvşilik, -gi) 
3am. bkz. KEKTECTIK. 

KEKTI (kekti) CbtH. Kinli, kindar. 
KEKTIJITK, -ri (kektilik, -gi) 3am. Kin

darlık, kin tutma, düşman olma. 
KEKillEH,LI,E- (kekşende-) em. Kurulmak, 

kibirlenmek. 
KEKilllf- (kekşiy-) em. bkz. KEfiKM-. 
KEKllliJI (kekşil) Cbt/-1. Kinci, kindar. 
KEKilliJILUK, -ri (kekşildik, -gi) 3am. Kin-

cilik, kindarlık. 
KEKTJI (kekil) 3am. up. Perçem, kakül. 
KEKIJI,Ul (kekildi) Cbtl-1. Kaküllü, kakülü o

lan. 
KEKTJIIK, -ri (kekilik, -gi) 3am. 300fl. Kek

lik. 
KEKIP- (kekir-) em. Geğirmek. 
KEKIPE (kekire) 1am. 6om. Peygamber çi

çeği. 

KEKIPEfi- (kekirey-), KEKIPCI- (kekirsi-) 
em. Kendini beğenmek, kurulmak, bö
bürlenmek. 

KEKIPEJIE- (kekirele-) em. Doyasıya, do
yuncuya kadar yemek. 

KEKIPJIIK, -ri (kekirlik, -gi) 1am. İnatçılık, 
aksi lik. 

KEKIPCl- (kekirsi-) em. bkz. KEKIPEfi-. 

KEJIEME)K,IJ,E 

KEKIPT (kekirt) Cbtl-1. Aksi, inatçı. 
KEKIPTTEH- (kekirtten-) em. Aksilenmek, 

inatçılık etmek. 
KEKIPIK, -ri (kekirik, -gi) 3am. Geğirti. 
KEJI- (kel-) em. 1. Bir yere gitmek. 2. Var

mak, ulaşmak: OraH xam Kefloi. Ona 
mektup geldi. 3. Vakti zamanı gelmek: 
KeKmeM Kefloi. Bahar geldi. 4. fiUHce. 
Yardımcı fıil olarak kullanılır: Mbtn 
Kefl. Alıp gel. illaKbtpbtn Kefl. Çağır. 5. 
Sürerlik, devamlılık bildirir. KeflceH 
6ot1oa gelir gelmez; KefiMecKe Kemy a) 
yı kılmak, yok olmak b) vefat etmek, 
ölmek. 

KEJIEET (kelbet) 3am. ap. Kılık, yüz, çehre, 
sima, görünüş 

KEJIEETCI3 (kelbetsiz) CbtH. Çirkin, yakı
şıksız. 

KEJIEETTEH- (kelbetten-) em. Güzelleş

mek. 
KEJIEETTEC (kelbettes) CbtH. Görünüşü, 

siması benzeyen. 
KEJIEETTI (kelbetti) CbtH. Yakışıklı, güzel. 
KEJifllllTE- (kelgişte-) em. Bir yere gidip 

gelme alışkanlığı edinmek, ayağı 

alışmak. 

KEJI,UEK, -ri (keldek, -gi), KEJITEK, -ri 
(keltek, -gi) (1) 1am. Sopa, değnek. 

KEJI,UEK, -ri (keldek, -gi) (Il) 3am. Başak. 
6uoai1obt1-! Kefloeıi buğday başağı. 

KEJI,I(EKTE- (keldekte-) em. Başak topla
mak, dermek. 

KEJI,UI-KETTI (keldi-ketti) CbtH. Gelen gi
den. 

KEJIE* (kele) 3am. up. Deve sürüsü. 
KEJIEKE (keleke), KEJIEME)I( (kelemej) 

3am. Alay, eğlenme, dalga geçme. 
KEJIEKEJIE (kelekele) yem. Alay etmek, 

dalga geçmek, eğlenmek. 
KEJIE-KEJIE- (kele-kele-) em. Yavaş ya

vaş, zamanla, git gide, tedricen. 
KEJIEKEJII (kelekeli) CbtH. Alaylı, istihzalı. 
KEJIEJIE- (kelele-) em. Develeri toplayıp 

bir araya getirmek. 
KEJIEJII (keleli) CbtH. Önemli, ehemmiyetli, 

mühim. Keflefli :JICUbll-t önemli toplantı. 
KEJIEME)I( (kelemej) 3am. bkz. KEJIEKE. 
KEJIEME)I(,I(E- (kelemejde-) em. Alay et-
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KEJIEH:CI3 

mek, istihza etmek, dalga geçmek. 
KEJIEF(CI3 (kelefisiz) Cb/H. Yersiz, uygun

suz, e lveri şsiz. münasebetsiz. KefleHci3 

oKuro tatsız olay. 
KEJIEF(CI3)J,EY (kelefisizdev) Cb/H. Yersiz

ce, uygunsuzca, münasebetsizce. 
KEJIEF(CI3,UIK, -ri (kelefisizdik, -gi) 3om. 

Yersizlik, uygunsuzluk. 
KEJIEIT, -oi (kelep, -bi) 30m. Yuınak, kelep. 
KEJIEITAH (kelepan) 3om. Koyun kırkıldı

ğında kuyruk tarafında bırakılan yün. 
KEJIEP-KEJIMEC (keler-kelınes) yem. Ge

lip gelmeyeceği belli olmayıp: 0Nbl!f 

Ke11ep - Kef/MeciNe K03i Jlcemneoi. Onun 
gelip gclmcyeceğini kesin olarak bile
medi. 

KEJIEP-KETEP (keler-keter) Cb/lt. Fayda za
rar. Keiiep-Kemep oHZiMe önemsiz ko
nuşma: Ooo11 Keflep-Kemep noiioo JICOK. 

Ondan fayda da zarar da gelmez. 
KEJIECAY (kelesav) CbtH. Yarım akıllı, deli, 

aptal. 
KEJIECAYJIAH- (kelesavlan-) em. Del ir

mek, akimı kaçırınak, çıldırınak. 
KEJIECAYJJAY- (kelesavlav-) em. Aptalca, 

delice. 
KEJJECAYJlbiK, -Fbi (kelcsavlıq, -ğı) 30m. 

Delilik, çılgınlık, aptallık. 
KEJIECAYillA (kelesavşa) yem. Delice, a

kılsızca. 

KEJIECI (kelesi) Cbll-1. Diğer, sonraki, s ıra

daki. 
KEJIElllEK, -ri (keleşek, -gi) 3om. Gelecek, 

istikbal. 
KEJIEWEKCJ3 (keleşeksiz) Cbt!-1 . Geleceği 

olmayan, istikbalsiz. 
KEJIEWI (keleşi) 10111 . At yarışından dö

nenleri karşılayan kimse. 
KEJICAfi, -Obi (kelsap, -bı) 3om. Havan eli, 

havan sapı, dibeğİn sapı. 
KEJICAfiTAti (kelsaptay) cbt!-1. Kalın, bü

yük, iri. 
KEJ1TE (kelte) Cbt!-1. Uzun olmayan, kısa. 

OKbtJlbt Kl?;ıme ahmak, sersem, yarım 

akıllı; Keflme KOUbtpy sözü uzatmaınak. 
kısa kesnıck. 

KEJlTEK, -ri (ke ltek, -gi) 30111. bkz. KEJl

)J,EK (l). 

KEJIIHU1EKCI3 

KEJITEJIE- (keltele-) em. Kısaltmak. 

KEJlTEJIEY (keltelev) Cb/H. Biraz kısa, kı

saca. 
KEJITEJII (kelteli) CbtH. Kısaltılmış, kısaca. 

KEJlTECIHEH (keltesinen) yem. Kestir
meden, en kısa yoldan. 

KEJITH- (keltiy-) em. Kısa lmak. 
KEJJTIP- (keltir-) em. Getirmek. KOflnbllto 

Keflmipy eski haline getirmek; K,UCbtNbtll 

Keflmipy yolunu, çözümünü, çaresini 
bulmak; wy6a Keflmipy şüphe duymak . 

KEJlYllil (kelüvşi) 1am. Gelecek. gelmesi 
gereken kimse. 

KEJII (keli), KEJTI-KEJICATI, -Obi (keli-kel
sap, -bı) 30m. Havan, dibek. 

KEJIUI,EH (kelidey) Cbll-t. Kalın, büyük, iri. 
KEJII-KEJICAIT, -Obı (keli-kclsap, -bı) 10111. 

bkz. KEJII. 

KEJIIM)J,8PI (kelimdari) 3om. .11cepz. Kır

mızı biber. 
KEJIIM)J,I-KETIM)J,I (keliındi-ketiındi) Cbllf. 

Gelen giden. 
KEJIIMITA3 (kelinıpaz) com. Sık sık gelen, 

ayağı alışan. 

KEJIIMITA3)J,AH- (kelimpazdan- ), KEJIIM

CEKTE- (kelimsekte-) em. Sık sık gel
meyi alışkanlık haline getirmek, ayağı 

alışmak. 

KEJIIMCEK, -ri (keliınsek, -ğı) 1om. 

Göçmen, başka eliyardan gelip yerleşmiş 
olan kimse. muhacir. 

KEJIIMCEKTE- (kelimsekte-) em. bkz. KE
JIIMOA3)J,AH-. 

KEJIIMCI3 (keliınsiz) Cbtlf. Uygunsuz, yakı
şıksız. 

KEJIIH (kelin) 10111. Gelin. f{efl ifl nıycLjJy 

( 0/IY) gelin getirmek. 
KEJIIH)J,EM (kelindey) CbtH. Gelin gibi, ki

bar, nazik. 
KEJIIH)I(AH (kelinjan) 30111. Geliniere karşı 

kullanılan ve sevgi ifade eden hitap, gc
linim. 

KEJIIH-KEflllilK, -ri (kelin-kepşik, -gi) 
3om. Genç bayanlar, gelinler. 

KEJHHillEK, -ri (kclinşek, -gi) 10111. Tcıze 

gelin. 
KEJIIHWEKCI3 (kclinşeksiz) CbtH. Eşsiz, 

hanımı olmayan. 
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KEJIITI-KEJIIIT 

KEJIIfi-KEJJin (kelip-kelip) yem. Sonunda, 
eninde sonunda. 

KEJIIC (kelis) (1) Jam. Geliş. 

KEJJIC- (kelis-) (Il) em. Anlaşmak, söz
leşmek, uyum sağlamak. 

KEJJICKEH (kelisken), KEJJICTI (kelisti) 
Cblll. Yakışıklı, hoş , güzel, çekici. 

KEJJICDEYllliJIIK, -ri (kelispevşilik, -gi) 
3am. Anlaşmazlık, uyuşmazlık. 

KEJIICC03 (kelissöz) 3am. Anlaşma, söz
leşme. Ke!licce3 .Jtcypzi3y Diplomatik 
görüşme yapmak. 

KEJJICCI3 (kelissiz) Cbllt. 1. Yersiz, uygun
suz. Ke!licci3 co3 yersiz söz. 2. Çirkin, 
yakışıksız. 

KEJIICCI3)1EY (ke lissizdev) CbtH. Uygun
suzca, yakışıksızca. 

KEJJICCI3)l,IK, -ri (kelissizdik, -gi), KEJ11-

CIMCl3)l,IK, -ri (kelisinısizdik, -gi) 
Jam. Anlaşmazlık, uyumsuzluk, ahenk
sizlik. 

KEJIICTI (kelisti) Cblll. bkz. KEJIICKEH. 

KEJIICTJJJIK, -ri (kelistilik, -gi) 3am . 

Yakışıklılık, gLizellik, çekicilik. 
KEJIICTIPYllli (kelistirüvşi) Jam . Ara bu

lucu, uzlaştırıcı. 
KEJIICTIPYWIJIIK, -ri (kclistirüvşilik, -gi) 

Janı. Arabuluculuk, uzlaştırıcılık. 

KEJIICIM (kel isiın ) Jal11 . 1. Sözleşme , 

anlaşma, antlaşma, pakt. cayôa KC!liciMi 
ti cari antlaşma. 2. Rıza, tasvip. ama-afla 

t<:e;?iciMi anne babanın rızası, onayı. 3. 
Uygunluk, uygun düşme, uyum. OH MeH 

cmôif( Ke;ıici/~-ıi müzik ve sözün uyumu. 
KEJIICIM)ll (ke li simdi ) Cbtri. l. Anlaşmalı, 

ınuahedeli. 2. Uyumlu, ahenkli. 
KEJIICIMITA3 (kelis iınpaz) cwt. Uzlaşmacı, 

barı şçı. 

KEJI ICIMCI3 (kelisi ınsiz) C bill. 1. İ zinsiz, 
ruhsntsız. 2. Çekici olmayan, yak ışıksız. 

KEJIICIMCI3)l,IK, -ri (kelisiınsizdik, -gi) 
JCIIII. bkz. KEJJJCCI3)l, IK. 

KEJIICIMWAPT (kclisiınşart) 30tn. Anlaş

ma, sözleşme. 
KE JVI (kc nı ) CbtH. u p. 1. Eksik, noksan. 2. 

Kalitcsiz, kötü. 3. Sakat, özü rlLL zavallı , 

gariban . KeJıı Kb!Jway muhtaç etmemek: 
KeJıt catwy kü<;Uk görmek. 

KEMTIIP 

KEMEAFAJI (kembağal) Cb/H. 1. Sakat, ö
zürlü. 2. Fakir, yoksul. 

KEMEAFAJICbl- (kembağalsı-) em. Sakat
mış gibi görünmek. 

KEM)l,E-KEM (kemde-kem) CbtH. Nadir, en
der. 

KEM)l,ET- (kemdet-) em. l. Eksiltmek, a
zaltmak. 2. Küçümsemek. 

KEM)l,EY (kemdev) CbtH. 1. Yetersiz, az. 2. 
Sakatça, özürlü gi\li. 

KEM)l,l (keındi) Cb/lt. Yarım, eksik, yeter
siz, az. 

KEMlliK, -ri (kemdik, -gi) Jom. I. Azlık, 
yetersizlik, eksiklik. 2. Kıtlık , yokluk. 

KEME* (keıne) 3Wn. Gemi. corbtC KeMeci 
savaş gemisi. 

KEMEJJ (kemel) Cblfl . ap. Kemale ermiş, ol
gun, kamil. Ke.Meflirte KeJıy kemale er
mek. 

KEMEJJ)l,EH- (keınelden-) em. Kemale er
mek, olgunlaşmak . 

KEMEJI)l,EHYWIJIIK, -ri (kcnıeldcnüvşilik, 
-gi) 30111. Kemale ernıe, olgunluk. 

KEMEJJ)ll (kemeldi) Cbtfl. Kemale ermiş, 

olgunlaşmış. 

KEMEH:fEP (kemei1ger) Cbtt-1. Bilgin, dahi, 
alim. 

KEMEH:fEPCI- (kernei1gersi-) em. Bilgin, 
hakim, dahi gibi davranmak. 

KEMEP* (kemer) (1) 3am. up. 1. Nehrin, 
gölün kenan , kıyı. 2. Bir şeyin kenan. 

KEMEP (kemer) (Il) 3am. Kemer, kayış, 

kuşak. 

KEMEPJJE- (kemerle-) em. Ağzına kadar 
dolmak, dolup taşmak. 

KEMElll (kemeş) (I) Cbllt. Eğik, meyilli 
(yer). 

KEMEW (keıneş) (Il) CbtH. Büyük, geniş. 

KeJv!eıu ma6aK geniş tabale 
KEMEllii (kemcşi) 3am. 1. Genıici. 2. 

Gemi u stası. 

KEM3AJJ (kemzal) 3am. Kadın ycleği. 

KEMHEK (keıniyek) Cb/11. Çenesi içe çökük 
(kimse). 

KEM-KETIK, -ri (kem-ketik, -gi) 3am . l . 
Eksiklik. yetersizlik . 2. ayötc. Yoksul
luk. 

KEMDIP (kempir) Janı. up. Kocakan, 
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yaşlı kadın. 

KEMI1IPAYhl3 (kempiravız) 3am. Kerpe
ten. 

KEMITIPK,OCAK, -Fbi (kempirqosaq, -ğı) 

3am. Gökkuşağı, ebernkuşağı. 
KEMITIPK,OCAK,TAH- (kempirqosaqtan-) 

em. Gökkuşağı gibi rengarenk olmak. 
KEMITIPJIEY (kempirlev) CbtH. Orta yaş üs

tü, yaşlıca (bayan). 
KEMITIP-IIIAJI (kempir-şal) 3am. Kocakarı 

ve ihtiyar. 
KEMCEH,I(E- (kemsefide-) em. 1. Ağlaya

cak gibi olmak, dudağını bükmek. 2. İ
çin için ağlamak. 

KEMCITYIIIIJIIK, -ri (kemsitüşilik, -gi) 
3am. Küçümseme, hakir görme. 

KEMTAJIAI1 (kemtalap) CbtH. İsteksiz, gay
retsiz, gönülsüz. 

KEMTAP (kemtar) CbtH. ı. Sakat, özürlü. 2. 
Fakir, garip. 3. aybLC. Yetersiz, az. KeM
map cory muhtaç olmak, sıkıntı çekmek. 

KEMTAPJihiK, -Fbi (kemtarlıq, -ğı) 3am. 1. 
Sakatlık, özürlülük. 2. Yoksulluk, fakir
lik. KeMmap!lbtK. Kepy muhtaç olmak, sı
kıntı çekmek. 

KEMTIK, -ri (kemtik, -gi) 3am. 1. Eksik, 
noksan. 2. Kusur, eksiklik. 3. İhtiyaç, 
hacet. 

KEMTIKTI (kemtikti) CbtH. Özürlü, sakat. 
KEMIIIIJIIK, -ri (kemşilik, -gi) 3am. l. 

Eksiklik, yetersizlik 2. Hata, yanlışlık. 
3. aybLC. Yokluk, kıtlık. 

KEMIIIIJIIKCI3 (kemşiliksiz) CbtH. Eksik
siz, noksansız, kusursuz. 

KEMIIIIH (kemşin) 3am. Eksiklik, noksan
lık, kusur. 

KEMI* (kemi) (1) yem. En azından, asgari, 
en az: KeMi JKemi MUflflUOH. En az yedi 
milyondur. 

KEMI- (kemi-) (Il) em. Azalmak, eksil
mek: Eeaefli KeMiMeai. Değerini kaybet
medi. 

KEMIK*, -ri (kemik, -gi) (1) 3am. Kemiğin 
kemirilebilir etli yeri. 

KEMIK* (kemik) (Il) CbLH. Biraz eksik, ek
sikçe. 

KEMIH.UE (keminde) yem. Asgari, en az, 
en azından: Au caubtH KeMiHae 6ip pem 

KEHEJI 

yiiiMe xam JKa3aMbtH. Ayda en az bir kez 
evime mektup yazarım. 

KEMIP- (kemir-) em. ı. Kemirmek. 2. 
aybtc. Bir şeyin içine işleyerek onu ha
rap etmek: 83iMai e3iM iwmeu KeMipin 
ombLpMbtH. İçim içimi yiyor. 

KEMIPEK (kemirek) CbtH. Daha az, azıcık. 
KEMIPYIIII (kemirüvşi) 3am. Kemirgen 

hayvaniara verilen genel ad, kemirgen
giller. 

KEMIC (kemis) CbLH. ı. Eksik, yetersiz. 2. 
Sakat, özürlü. 

KEMICTEY (kemistev) CbLH. Biraz eksik, 
eksikçe. 

KEMICTIK, -ri (kemistik, -gi) 3am. Eksik
lik, kusur, noksanlık. 

KEMICTIKCI3 (kemistiksiz) Cb/H. Noksan
sız, eksiksiz, kusursuz. 

KEMIT- (kemit-) em. 1. Eksi! tmek, azalt
mak, noksanlaştınnak. 2. aybtC. Hor 
görmek, küçümsemek. 

KEMITYIIIIJIIK, -ri (kemitüvşilik, -gi) 3am. 
Küçük görme, hakir görme. 

KEH (ken) 3am. up. 1. Maden. 2. aybtc. 
Kaynak. KeH 6au!lbLK. yer altı zenginliği . 

KEHfYPY (kenguru) 3am. ar. 300!l. Kan
guru. 

KEH.ll:E (kende) CbtH. 1. Muhtaç. 2. Az, kıt, 
eksik, yetersiz. 3. Geç kalma, geride 
kalma. KeHae K,a!ly geç kalmak, geri kal
mak. 

KEH.UIP (kendir) 3am. 6om. 1. Kendir, ke
nevir. 2. Kendirden yapılmış ip, urgan. 

KEHE (kene) (1) 3am. 300!l. Kene, sakırga. 
KeHeaeu :>lca6bLcy kene gibi yapışmak. 

KEHE- (kene-) (Il) em. Konuşmaya başla
madan önce boğazı temizlemek. 

KEHE- (kene-) (III) em. Zenginleştirmek, 

bolluğa kavuşturmak: Ei3ai paxamKa 
KeHeai. Bizirahata kavuşturdu. 

KEHE.UEH (kenedey) CbtH. Kene gibi, kü
çük, küçücük. 

KEHE3E (keneze) 3am. Toprağın üst kat
manı. KeHe3eci Ke6y çok susamak. 

KEHEll (keney) 3am. Ufak, hafif a ş ık ke
miği. 

KEHEJI- (kenel-) em. Bolluğa kavuşmak, 

rahatlamak. 
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KEHEH (kenen) ebtH. Bol, bereketli . 
KEHEll, -6i (kenep, -bi) 3am. Kaba dokun

muş kumaş. 

KEHEP (kener) 3am. bkz. KEHEPE. 
KEHEPE (kenere), KEHEP (kener) 3am. Ya

ka, kenar, kıyı. 
KEHEPEJIE- (kenerele-) em. ı . Ağzına ka

dar doldurmak. 2. (nehir boyunca) Kıyı
dan gitmek. 

KEHET* (kenet), KEHETTEH (kenetten) 
yem. Aniden, ansızın , birdenbire. 

KEHETTEH (kenetten) yem. bkz. KEHET. 
KEHEY (kenev) 3am. Besin değeri, kalori. 
KEHEYJII (kenevli) ebtH. ı. Vitaminli, bes-

leyici. 2. aybtc. Önemli, mühim. 
KEHEYCI3 (kenevsiz) ebLH. Vitaminsiz, 

besleyici olmayan. 
KEHEillE (keneşe) yem. Kene gibi. 
KEH)KE (kenje) ebLH. 1. En küçük (çocuk). 

2. Geç doğan (hayvan). 
KEH)KEJIE- (kenjele-) em. 1. Geri kalmak, 

kalkınmamak 2. Geç doğmak. 
KEH)KEJIEY (kenjelev) ebLH. Biraz geç. 
KEH)KEJIEYIIllTIK, -ri (kenjeleviştik, -gi) 

3am. Geri kalmışlık 
KEH)KEJIIK, -ri (kenjelik, -gi) 3am. Evin en 

küçüğü olma. 
KEHT (kent) 3am. eora. KeHe. Kent, kale, 

şehir. 

KEHilli(kenşi) 3am. Maden işçisi. 
KEHIIll (keniş) 3am. Bolluk, bereket, 

refah. 
KEH; (kefi) ebLH. 1. Geniş, bol. 2. aybıe. İyi 

niyetli, alçak gönüllü, insancıl. Ke!f 
6aiimaK uçsuz bucaksız; Kelf 
J~CaybLpbtHabı geniş omuzlu; Ke!f KeMeii 
obur, boğazına düşkün; Kelf KO!lmbLK. 
temiz kalpli, alçak gönüllü; Kelf 
Ky!laıumbL derin düşünceli, ferasetli ; Kelf 
MalfaaiiflbL geniş alınlı; Ke!f MiHe3ai iyi 
huylu, karakterli; Kelf oiillbt derin 
düşünceli ; Kejf neiiifl alicenap, CÖmert. 

KEH;fiP- (kefigir-) em. Başı dönmek, 
sersemleşmek. 

KEIUJ:IK, -ri (kefidik, -gi) 3am. 1. Genişlik, 
enlilik. 2. aybte. Merhametli, affedici. 

KEH;EM- (kefiey-) em. Genişlemek, 
büyümek. 

KEHJCTIK 

KEH;EC (kefies) (1) 3am. 1. Söyleşi, sohbet. 
Ke!fee KYPY sohbet etmek. 2. Tavsiye. 
Ke!fee 6epy tavsiye etmek, önermek. 3. 
Meclis, heyet, kurul. 

KEH;EC (kefies) (Il) 3am. Birlik, sovyet, 
konsey. Kejfee oaarbL Sovyetler Birliği. 

KEH;EC- (kefies-) (III) em. 1. Söyleşmek, 

sohbet etmek. 2. İstişare etmek, akıl 
danışmak. 

KEH;ECCI3 (kefiessiz) CbLH. İstişare 
etmeden, danışmadan. 

KEH;ECTI (kefiesti) ebLH. İstişareli, anla
şarak , danışarak yapılan (iş). 

KEH;ECilll (kefiesşi) 3am. Danışman. 
KEH;KEJIEC (kefikeles) ebLH. Aklı kıt, 

yarımakıllı, aptal. 
KEH;KM- (kefikiy-) em. ı. Farklı görünmek, 

göze çarpmak. 2. Kibirlenmek, 
böbürlenmek, kendini büyük görmek. 

KEH;KIIll (k efikiş) ebLH. Kısa, küçük. 
KejfKİUL MfpbLH küçük burun. 

KEH.CE (kefise) 3am. aH am. Daire, büro, 
kalem odası. Ke!fee mayap;ıapbL kırtasiye 
malzemeleri. 

KEH;CECbiMAK, -Fbi (kefisesımaq, -ğı) 

3am. Küçük büro, küçük çalışma odası. 
KEH.CEilliJI (kefiseşil) ebLH. Yöneticilikten 

hoşlanan. 

KEH;CEilliJI)liK, -ri (kefiseşildik, -gi) 3am . 
Bürokratik, kırtasiyecilikle ilgili. 

KEH.CIPIK, -ri (kefisirik, -gi) 3am. Burun 
boşluğunun arka kısmı, geniz. 

KEH;IlliJIIK, -ri (kefişilik, -gi) 3am. 1. 
Bağımsızlık, özgürlük. 2 . Uçsuz 
bucaksız, engin, geniş. 

KEH.I- (kefii-) em. Fazla yer kaplamak, 
genişlemek. 

KEH;IP,UEK, -ri (kefiirdek, -gi) 3am. aHam. 
1. Gırtlak. 2. aybte. Rüşvetçi, doyumsuz. 

KEIJ.IP)lEKTE- (kefiirdekte-) em. 1. Boğa
zına kadar suya girerek yüzmek. 2. 
aybte. Israr etmek. 

KEH.IPEK (kefiirek) ebtH. 1. Biraz geniş , 

genişçe. 2. Etraflıca, detaylı. 
KEH;IC (kefiis) 3am. l.Açık yer, geniş arazi. 

2. aybıe. Serbestlik, rahatlık, özgürlük. 
KEH;ICTIK, -ri (kefiistik, -gi) 3am. Açık yer, 

boşluk. aya Ke!fiemiıi 
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a) gök, uzay, fcza . b) hava sahası. 
KEII, -6i (kep, -bi) (I) 3am. 1. Başlık, 

sipersiz şapka, kep. 2. aybtc. Şekil, 

giyim, kılık kıyafet. 
KEII*, -6i (kep, -bi) (Il) Jam. up. Söz, laf, 

lakırdı: Aiima 6epceM, Ken moflblfl 
JJcambtp. Söyleyecek olursam. 
anlatılacak çok söz var. 

KEIT- (kep-) (Ke6e,ni, Keyin) (III) em. 

Kurumak, suyu çekilmek: Ay3btM Kenmi. 

Ağzını kurudu. 
KEII- (kep-) (Ke6e,ni, Keyin) (IV) em. 

Kabarmak, şişmek. 
KEIIE (kepe) (I) Jam. Kulübe, barınak, 

baraka. 
KEITE (kepe) (II) Jam. Erken doğmuş kuzu. 
KEIIE (kepe) (III) Jam. Tezek. 
KEITEJJEH- (kepelen-) em. Yığmak, 

toplamak, üst üste koymak. 
KEIIEill (kepeş) Jam. Takke, kep. 
KEI111ET (kepiyet) 3am. ap. rJiHu. Kutsal, 

mukaddes. 
KEITI1ETCI3 (kepiyetsiz) Cbll-t. Yakışıksız, 

sevinısiz. 

KEITKA (kepka) Jam. ar. Kasket, şapka, 

k ep. 
KEIT-KEJITE (kep-kelte) CbtH. Çok kısa, 

kısacık. 

KEIT-KEH; (kep-kefi) CbtH. Geniş, büyük. 
KEIIKIIJJ (kcpkiş) Cb/N. Çabuk kuruyan. 
KEIIITE (keppe), KEIIITEJIEY (keppelev) 

cbtH. Övünen, kendini beğenmiş, kibirli. 
KEITITEJJEY (keppelev) Cbll-t. bkz. KEIIIIE. 
KEITCEP (kepser) Jam. Kevgir, süzgeç, 

kepçe. 
KEITCEPJJE- (kepserle-) em. Kaynak 

yapmak. 
KEITCJ- (kepsi-) em. Kuru mak, suyu 

çekilmek: Ean111aK Kencin Kemmi. 
Bataklık kurudu. 

KEITTE- (kepte-) em. 1. Ağzına kadar 
doldurmak. 2. aybtC. Tıkanıale 

KEDTEJl- (keptel-) em. Tıkanınak. 

KEIITEP (kepter) Jam. ap. Güvercin. 
KEIITEPXAHA (kepterhana) Jam. ap. up. 

Güvercin yetiştirilen yer. 
KEITTIPfllll (keptirgiş) J atn . Kunıtucu, 

kururımı makinesi. 

KEPfl 

KEIITIP- (keptir-) em. Kurutmak. 
KEIIIlliK, -ri (kepşik, -gi) (1) Jam. Davul. 
KEIIllilK, -ri (kepşik, -gi) (Il) Jam. Elek. 
KEIIIJl (kepil) Jam. ap. I. Kefil , garanti, 

güvence. Kenifl 6wıy kefil olmak. 2. 
aybtc. Delil, ispat. 

KEIIIJJ,IIEME (kepilderne) 3am . Garanti 
belgesi, kefalet belgesi. 

KEIIIJl,IIEMEIJJI (kcpildcmeşi) 3am. Kefil. 
KEIIIJl)lJ (kepildi) Cb/N. 1. Garantili. 

güvencesi olan. 2. Garanti edilen (süre). 
KenifliJi .Mep3i.M garanti süresi. 

KEIIIJl,IIIK, -ri (kepildik, -gi) 3anı. Kefillik, 
kefalet, garanti. KeniJliJiK 6epy kefil 
olmak. 

KEP (ker) (1) Jarn. Sinir, asap . 
KEP (ker) (ll) 3am. 3nuwzp. Kocası öien 

kadının yas döneminde başına bağl ad ığı 

iki parmak genişliğindeki beyaz bant. 
KEP (ker) (III) Cblft. Koyu doru renk (at 

don u). 
KEP (ker) (IV) CbtH. Uçsuz bucaksı z, geniş: 

t.:ep ôafla sınırsız, uçsuz bucaksız yer. 
KEP (ker) (V) Cblfi. 1. Kendini beğenmiş, 

kibirli. 2. inatçı, aksi. 
KEP- (ker-) (VI) em. Germek. 
KEPA.JlAH; (keralafi) Cbllt. Çetin, zor. Kepu

;ıaH, JJCariJaii zor durum. 
KEPAMI1KA (keramika) 3am. zp. I. Çini 

sanatı, çinicilik. 2. Çini eşya. 
KEPEAK,(kerbaq) CbtH. Kavgacı, gcçinısiz. 
KEPEAK,TAH- (kerbaqtan-) em. Tartışmak, 

geçimsizlik etmek. 
KEPEE3 (kerbez) KEPIMCAJl (keriınsal) 

CbtH. up. Süsü seven, fazla süslenen, süs 
meraklısı. 

KEPEE3,IIEH- (kerbezden-) em. Süslen
mek. 

KEPEE3LUJil K, 
KEPIKTIK, 
Süslü! ük. 

-ri (kerbezdilik, 
-ri (keriktik, -gi ) 

-gi). 
]{/lll. 

KEPEE3CbiMAK, (kcrbezsınıaq) Cbllt . 

Süslülük taslayan. 
KEPEE3CI- (kerbezsi-) em. Süslü 

görünmeye çalışmak. 
KEPfl (kergi) (1) 3am. Deri y i kururmak için 

kullanılan gergi. 
KEPfl- (kergi-) (Il) em. Kurum satmak, 
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kibirlenmek. 
KEPflJIE- (kergile-) em. Bir şeyi tutup 

kendine veya başka bir yöne doğru 

çekmek, germek. 
KEP.ll,EH; (kerdefi) Cb/H. Gururlu, çalımlı. 
KEP,llEH;.nE- (kerdefide-) , KEP,llM-

(kerdiy-) em. Gururlanmak, kendini 
beğcnmck. 

KEP.ll,EH;.nlK, -ri (kerdefidik, -gi) 3am. 

Kendini beğenmişlik, gururluluk. 
KEP.ll,EH;CI- (kerdefisi-) em. Kendini 

beğenmiş gibi göstermek. 
KEP.ll,l1- (kerdiy-) em. bkz. KEP.ll,EH;.nE-. 
KEPE* (kere) 3am. Bir karışın uzunluğu. 

Kepe KYJ/aw insanın açılmış iki kolu 
arasındaki mesafe, kulaç. t<epe Kapb!C 

tam bir karış. 
KEPEfE (kerege) 3am. Katlanıp açılabilir, 

ka fes şeklindeki destek. ( otağ, çadır) 
KEPEfEKAll, -6bı (keregeqap, -bı) 3anı . 

N akışlı çadır kılıfı. 
KEPEfEllll (keregeşi) 3am. Çadır ustası. 

KEPEfiHlliE (kereginşe) yem. Gereğince, 
gereği kadar, istenilen miktarda: 83iHe 

Kepezimue a;1. Kendi ihtiyacın kadar al. 
KEPEFAP (kereğar) Cblli. Zıt, ters, tezat. 
KEPEFAPJibiK,, -Fbi (kereğarlıq, -ğı) 3am. 

Zıtlık, karşıtlık. 

KEPEK (kerek) Maa. Gerek, lazım. 
KEPEK-)I(.APAK, -Fbi (kerek-jaraq, -ğı) 3am. 

Araç gereç. 
KEPEKCI3 (kereksiz) Cb/H. Gereksiz, 

lüzumsuz. 
KEPEKCIH- (kereksin-) em. Gereksinmek, 

ihtiyaç duymak. 
KEPEKTI (kerekti) Cblll. Gerekli, lazım . 

KEPEKTIK, -ri (kerektik, -gi) 3am. 

Gereklilik, lüzumluluk. 
KEPEMET* (keremet), KEPEMETIEM 

(keremettey) Cb/H. ap. Harika, 
muhteşem, harikulade, olağanüstü. 

KepeMem 6o;ıy harika, muhteşem olmak. 
KEPEMETCI- (keremetsi-) em. Kendini 

büyük göstermek, büyüklük taslamak, 
kendini dev aynasında görmek. 

KEPEMETTEM (keremettey) Cb/N. bkz. 
KEPEMET. 

KEPEHAY (kerenav) Cb/H. Umursamaz, 

lakayt, kayıtsız . 

KEPEHAYJIAH-
U mursamaınak, 
lakaytlık. 

KEPCOK,IlAK, 

(kerenavlan-) em. 
kayıtsız kalmak, 

KEPEHAYJibiK, -Fbi (kerenav lı q , -ğı) 3am. 

Umursamazlık, kayıtsızlık, lakaytlık. 

KEPEH; (kerefi) Cb/H. l. Sağır. 2. ayb!C. Alık, 

sersem, budala, ebleh. 
KEPEH;.nEH- (kerefiden-) em. Sağır olmak, 

sağırlaşmak. 

KEPEYET (kerevet) 3am. zp. Karyo!a, 
yatak, sedir. 

KEPEllll (kereşi) 3am. Atları yarış yerine 
getiren kimse. 

KEPKIJI (kerkil) 3am. Ağız kavgası, ağız 

dal aşı. 
KEPKIJI.ll,E- (kerkilde-) em. Kavga etmek, 

dal aşmak. 
KEPME* (kerme) 3am. Bir şey asmak için 

gerilen ip. 
KEPMEK (kermek) Cblli. Ekşi, kekre. 

KepMeK aaM ekşi tat. 
KEPMEKTE- (kermekte-) em. Ekşimek, 

bozulmak. 
KEPHE- (kerne-) em. 1. Ağzına kadar 

dolmak taşmak. 2. oybtc. Neşclenmek, 
keyiflenmek. 3. oybtc. Boğulmak, 

dolmak. b/30 KepNezeN öfkeyle dolu; 
KJ!ONbllU KepNezeH sevinçle dolu 

KEPHEM (kerney) (I) 3om. Boru, baca. 
KEPHEM (kerney) (Il) 30m. My3. Kaval. 
KEPHEMJIE- (kerneyle-) (1) em. Boru tak-

mak. 
KEPHEMJIE- (kerneyle-) (Il) em. Kaval 

çalmak. 
KEPHEMllll (kerneyşi) 3om. Ney üfleyen, 

neyzen. 
KEPHEY (kernev) (I) 3om. cjJu3. Gerilim. 

voltaj. 
KEPHEY (kernev) (Il) 30m. Bir şeyin ke-

nan, kıyısı. 
KEPOCl1H (kerosin) 3om. op. Gaz yağı, 

petrol. 
KEPOfA3 (kerogaz) 3om. op. rjJp. Gaz o-

cağı. 

KEPCEH (kersen) 3om. Ağaçtan yapılmış 

büyük kap. 
KEPCOK,llAK, (kersoqpaq) Cb/N. Cefası, 
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çilesi çok olan. 
KEPCI- (kersi-), KEPTM- (kertiy-) em. 

Kibirlenmek, kendini beğenmek, böbür
lenmek. 

KEPT- (k ert-) em. Kertmek, kertik açmak. 
KEPTAEAH (kertaban) CbtH. Ölçüyü kaçıı·an, 

çok konuşan . 

KEPTAK,hiC (kertaqıs) CbLH. inatçı, aksi, di
rengen. 

KEPTAK,hiCTAH- (kertaqıstan-) em. inat
çılık etmek, aksileşrnek 

KEPTAPTilA (kertartpa) CbLH. Gerici , yobaz. 
KEPTAPTITAJihiK, -Fbi (kertartpalıq, -ğı) 

Jam. Gericilik, tutuculuk, yobazlık 
KEPTEill (kerteş) Jam. bkz. KEPTITEIII. 
KEPTH- (kertiy-) em. bkz. KEPCI-. 
KEPTITE (kertpe) Jam. Kertik, dilimlenmiş, 

kesilmiş olma. 
KEPTITEIII (kertpeş ), KEPTEill (kerteş) 

Jam. Kertik . 
KEPTITEIIITE- (kertpeşte-) em. Keıtik aç

mak. 
KEPTIK, -ri (kertik, -gi) Jam. Kertik, oyuk. 
KEPTIH,I(I (kertifidi) CbLH. Kertikli, kertik

lenmiş. 

KEPYEH (kerüven) Jam. up. Kervan. 
KepyeH 6acbt kervan başı; KepyeH capau 
kerv an saray. 

KEPYEH.UE- (kerüvende-) em. 1. Kervana 
katılmak, kervanla birlikte gitmek. 2. 
aybtc. Seyahat etmek. 

KEPYEHIIII (kerüvenşi) Jam. 1. Kervancı, 
kervanı idare eden kimse. 2. Seyyah. 

KEPYEHilli)J,EH (kerüvenşidey) CbtH. Ker-
vancı gibi. 

KEPYJII (kerüvli) CbLH. Gergin, gerilmiş. 
KEPIIIE (kerşe) CbtH. Koyu kahverengi. 
KEPI (keri) yem. 1. Geri, arkaya doğru. 2 . 

Ters, zıt. Kepi Kemy geriye kalmak, 
gelişınemek Kepi mapmy ilerlemesine 
engel olmak. Kepi me6y yaklaştır-
mamak. · 

KEPIK, -ri (kerik, -gi) (I) Jam. JOO!l. Ger
gedan. 

KEPIK, -ri (kerik, -gi) (Il) Jam. JtCepı. Ata
rabası. 

KEPIKTIK, -ri (keriktik, -gi ) Jam. bkz. 
KEPEE3)J,IJIIK. 

KECAIIA TfhiK, 

KEPIJI- (keril-) em. I. Gerilmek. 2. Uza
mak, uzayıp gitmek. Kepi!l zeH JfCO!l 
uzayıp giden yol. 3. aybtC. Kurulmak, 
kasılmak. 

KEPIJI)J,E- (kerilde-) em. Tartışmak, çekiş

mek. 
KEPIJI)J,EC- (kerildes-) em. Bağırıp çağ ır

mak, kavga etmek. 
KEPIJIIfi-C03hiJI- (kerilip-sozıl-) em. 1. 

Gerinmek 2. Acele etmemek. rahat 
davranmak. 

KEPIM* (kerim) CbtH. 1. Süslü, süsü seven. 
2. Şahane, mükemmel , çok güzel. 

KEPIMCAJI (kerimsal) (1) CbtH. bkz. KEP
EE3. 

KEPIMCAJI (kerimsal) (Il) Jam. up. Orta 
Asya ve Kazakistan ' ın güneyinde esen 
kuru sıcak rüzgar. 

KEPIC (keris) (1) Jam. KeHe. Yay. kiriş. 
KEPIC (keris) (Il) Jam. Kavga. tartışma, 

çekişme, çatışma. 

KEPIC- (keris-) (III) em. Kavga etmek, a
ğız kavgası etmek, dalaşmak. 

KEPICKEK (keriskek) CbtH. Ka\·gacı, 

kavgayı seven. 
KEPICKI (keriski) Jam. Çeşitli e ya yapı

mında kullanılan ince beyaz keçe. 
KEPICCI3 (kerissiz) CbtH. Ka\·gasız . müna

kaşasız. 

KEPICIHIIIE (kerisinşe) yem. Ter ine. ak
sine, bilakis. 

KEPIIII (keriş) Jam. Susuzluktan çatlamış 

olan toprak. 
KEC- (kes-) em. 1. Bir şeyi kesme k, doğ

ramak, dilimlemek. 2. aybtc. Üstünden 
ya da ortasından geçmek: /Ko.1 meHai 
Kecin ememiH. Yol nehrin üzerinden 
geçerdi. 3. Hadım etmek. -+. Sünnet et
mek. 

KECAITAT (kesapat) Jam. ap. Bela, facia, 
felaket, afet. KecanamKa yıubtpay fela
kete uğramak; JfCOKCbtaaH ıuapanam, 

JKaMaHHOH Kecanam iyi insandan iyilik , 
kötü insandan kötülük gelir. 

KECAilATThl (kesapattı) cbtH. Belalı , mu
sibetli. 

KECAITATTblK, -Fbi (kesapattıq, ğı) Jam. 
Uğursuzluk. musibet. 



-233-

KECE 

KECE* (kese) 3am. Çay içmek için kullanı
lan kase. 

KECE-AHK, -Fbi (kese-ayaq, -ğı) 3am. Çay 
takımı. 

KECEK, -ri (kesek, -gi) 3am. 1. Tuğla, 

kerpiç. 2. aybtc. Büyük, kocaman, iri. 
KECEK-KECEK (kesek-kesek) CbtH. Lokma 

lokma, dilim dilim. 
KECE-K9JIL(EHEH; (kese-köldenefi) yem. 

Enine. aflObtHaH Kece-Ke!loeHelf mapmy 
yüzüne vurmak; Kece-KeflOeHelf mypy 
engellemek mani olmak. 

KECE- K8JIL(EHEH;L(E- (kese-köldenefide-) 
em. Önüne çıkmak, önünü kesmek. 

KECEKTE- (kesekte-) em. Parçalara ayır
mak, doğramak. 

KECEKTIK, -ri (kesektik, -gi) 3am. Büyük
lük, irilik. 

KECEK,AII, -fibi (keseqap, -bı) 3am. Göç sı
rasında çanak çömlek vb. eşyaların 

kırılmaması için keçeden yapılan kap. 
KECEJI (kesel) 3am. ap. ı. Hastalık. 

co3btf1Maflbt Kece!l kronik hastalık. 2. 
aybtC. Engel, mani : )J(yMb/CK,a KeceJI 
KeflmipMe. İşe engel olma. 3. ayb/C. Kötü 
alışkanlık . 

KECEJIL(EH- (keselden-) em. 1. Hastalan
mak. 2. aybtc. Bir belaya uğramak. 

KECEJIL(I (keseldi) CbtH. Dertli, hastalıklı. 
KECEJIE- (kese le-) (1) em. Kaseyle dol

durmak. 
KECEJIE- (kese le-) (Il) em. 1. Yolunu kes

rnek. 2. Kestirmeden gitmek. 
KECEHE (kesen e) 3am. Türbe. 
KECEP* (keser) 3am. İlmek bıçağı (halı 

dokumada kullanılır). 
KEC-KECTE- (kes-keste-) em. Engellemek, 

yolunu kesmek, durdurmak. 
KECKIJIE- (keskile-) em. Kesmek, doğ

ramak, dilim dilim etmek. 
KECKIH* (keskin), KECIIIP (kespir) 3am. 

Biçim, görünüş, yüz. 
KECKIH,llE- (keskinde-) em. Tasvir etmek, 

betimlemek. 
KECKIHL(EC (keskindes) CbLH. Biçimi, yü

zü, görünüşü bir, benzer. 
KECKIH,lll (keskin di) CbLH. Y akışıklı, göste

rişli . 

KECill- llllll 

KECKIH-KEJIEET (keskin-kelbet) 3am. Bi
çim, görünüş, yüz. 

KECKIHCI3 (keskinsiz) , KECIIIPCI3 (kes-
pirsiz) CbtH. Biçimsiz, şekilsiz, çirkin. 

KECKIP (keskir) CbLH. Keskin. 
KECKilll (keskiş) 3am. Kesici alet, keski. 
KECIIE (kespe) 3am. Erişte. 
KECIIEK, -ri (kespek, -gi) 3am. Varil, fıçı. 
KECIIEJIE- (kes pele-) em. Dilim dilim et-

mek, doğramak, kıymak. 
KECIIEJITEK (kespeltek) CbtH. ı. Kısa, kı

saltılmış olan. 2. ayb/C. Tıknaz. 
KECIIIP (kespir) 3am. :J~Cepı. bkz. KECKIH. 
KECIIIPCI3 (kespirsiz) CbtH. bkz. KEC

KIHCI3. 
KECTE (keste) (1) 3am. Desen, nakış, motif. 
KECTE (keste) (Il) 3am. Cetvel, tarife, liste, 

çizelge. 
KECTEK, -ri (kestek, -gi) 3am. Sopa. 
KECTEJIE- (kestele-) em. N akışla beze

mek, işleınek, nakışlamak. 
KECTEJII (kesteli) CbtH. Nakışlı, desenli. 
KECTIP- (kestir-) em. 1. Kestirmek. 2. Sün

net ettirmek. 3. Hadım ettirmek. 
KECTEllll (kesteşi) 3am. Nakış, dikiş usta

sı. 

KECIK (kesik) CbtH. Kesik, kesilmiş . 

KECIKTI (kesikti) CbtH. Yerinde, uygun, 
isabetli. 

KECIJI- (kesil-) em. ı. Kesilnıek. 2. Ceza 
verilmek, cezalandırılmak. 

KECIM* (kesim) (1) 3am. Hüküm, karar, 
yargı. com KeciMi mahkeme kararı. 

KECIM* (kesim) (Il) CbLH. Kesilmiş, dilim
lenmiş. 

KECIML(I (kesinıdi) CbLH. Belirlenmiş, be
lirli, isabetli. 

KECIM,L(IJIIK, -ri (kesimdilik, -gi) 3am. 
Uygunluk, isabetlilik, belirlilik. 

KECIHL(I (kesindi) 3am. Kesinti, parça, bö
lük. 

KECIII-)I{APbiii (kesip-jarıp) yem. Açıkça, 

tam, kesin olarak: Kecin -:;Jcapbtn 
ewmeJ{e aiimnaobt. Tam olarak bir şey 
demedi. 

KECIII-IIIlll- (kesip-piş- ) em. 1. Ölçüp 
biçmek. 2. ayb/C. Önceden yorumla
mak, tahmin etmek. 
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KECIP* (kesir) 3am. 1. Zarar, ziyan. 2. 
inatçı, aksi. Kecip 6oJiy engel olmak. 

KECIPJIEH- (kesirlen-) em. ı . İnatlaşmak, 
aksileşmek. 2. Böbürlenmek. 

KECIPJII* (kesirli) Cblll. l. Ziyankar, zararlı, 
uğursuz . 2. Bencil, kibirli. 3. inatçı, 
aksi, direngen. 

KECIPJIIK, -ri (kesirlik, -gi) 3am. 300!1. ı. 

Zarar vericilik, muzırlık. 2. Bencillik, 
kibir-liıik. 

KECIPTKE (kesirtke) Jam. Kertenkele. 
KET- (ket-) em. 1. Bir yere doğru yönelmek, 

gitmek: Yuze Kemnıi. Eve gitti. 2. Bir 
yerden veya bir işten ayrılmak. 3. Tü
ketilınek, harcanmak: Eap KapaJICal11bl 

KCJnmi. Bütün parası harcandı. 4. Geç
mek, ilerlemek (saat): Cara111 OI-11-WH 
Kemmi. Saat onu geçiyor. Keme 6apy 
yola koyulnıak, gitmek. 

KETA (keta) 1a111. 300!1 . Som balığı. 
KETEfEH (ketegen) Cblll. Sürekli alıştığı 

yere kaçıp giden (hayvan). 
KET EY (ketev) C bill. Aciz, halsiz, zayıf. 
KETI1- (ketiy-) enı. (bir şey) Kenan kırıl

mak, kertilmek, çentilrnek. 
KETllEKTEW (ketpektey), KETllEHllEM 

(ketpendey) Cb/H. Büyük, iri , kocaman. 
KETllER (ketpen) 3am. Kazma, çapa, bel. 
KETllEHLLE- (ketpencle-) em. Çapalaınak, 

bellenıek . 

KETllEH,II.EH (ketpendey) Cbll-l. bkz. KET
llEKTEW. 

KETflEHIIIOT (ketpenşot) 3am. Küçük ça
pa. 

KETllECTEM (ketpestey) Cblli. Unutul
mayan, kalıcı. ecrne11 1cemnecmeu 6wıy 

unutulmaz olmak. 
KETIK, -ri (ketik, -gi) Jam. l. Gedik, rahne. 

2. Eksik dişli, gedik. 
KETIKTEH- (ketikten-) enz. Gedik açılmak, 

gedilınek. 

KETIKTEY (keliktev) Cb!H. Biraz yıpranmış, 
kenan kırılmış. 

KETIHE- (ketine-) em. Azalmak, eksilınek. 
KETIP- (ketir-) em. Gitmesini sağlamak, 

gidermek. 
KETIC (ketis) 3am. Gidiş, yöneliş. 
KEYllE (kevde) 3al11. up. Göğüs, gövde. 

KEW 

KEY,II.EJIE- (kevclele-) em. 1. Boğazına ka
dar batmak. 2. ayb/C. Israr etmek, Lis
telemek. 

KEYllEJJl (kevdeli) Cb/H. l. Gövdeli. iri ya
pılı. 2. Kurumlu, kendini beğenmiş. 

KEYllEMCOK, (kevclenısoq) Cbll-i. Kaba. 
kibirli, fodul. 

KEY}lEMCOK,TAH- (kevdeınsoqtan - ) em . 

Kibirlenmek, kendini beğenmek . 

KEYllEMCOK,TbiK,. -Fbi (kcvdemsoqtıq . -
ğı) 3arn. Kibirlilik, fodulluk. 

KEY)lEiliE (kevdeşe) 3Wn . 1. Yün yelek. 2. 
Bluz. 

KEY)J,IPE- (kevdire-) em. l. Kuruınak, 

suyu çekilmek. 2. Kuvvetten düşmek, 

halsizleşmek . 

KEYEK, -ri (kevek, -gi) (1) 3am . up. Bir 
şeyin oyuk durumunda bulunan iç bö
lümü, kovuk. 

KEYEK, -ri (kevek, -gi) (Il) 3am. Tavşan o
yuğu, ını. 

KEYEKTE- (kevekte-) em. Kovuk açmak. 
oymak, çukurlaştırmak . 

KEYEKTI (kevekti) Cb/11. Kovuk açılmı ş , o
yulmuş. 

KEYEKIIIE (kevekşc) 3am. Küçük kovuk . 
KEY.IKIPE- (kevjire-) em. Kendini 

bırakmak, erimek, gevşemck. 
KEYKEJIEK (kevkelek) Cb/11. Aşırı ilg i gös

teren, iltifat eden. 
KEYKEJIEKTE- (kevkelekte-) em. Fazla ilgi 

göstermek, iltifat etmek. 
KEY-KEYJIE- (kev-kevle-) enz. 1. Yü -

reklendirmek, cesaret vermek. ' Fırsat 

vermemek, imkan tanımarnak . 3. Yav
gara koparmak, bağırıp çağırmak. 

KEYJIE- (kevle-) em. 1. Çukur açrno.k . oy
mak: Tay 6f3b111, KeH KeJ~ıec?eN . JICO.I 
caJIFCIN. Dağı delerck , ımıden o ağı aç 
mış. 2. Dolmak, taşmak. 3. Y dyılına k, 
dağı lmak. 

KEYPE- (kevre-) em. Kuru mak. so lmak. 
KEYIM (kevim) 3a111. Karanlık. gölge. alaca 

karanlık. KeyiM 111apmy karanlığın çök
meye başlaması. 

KEIII* (keş) (1) Jam. Günün karan lık 

olmaya başladığı vakti, akşam: Keıu 

Jlcapb!K iyi akşamlar; 
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KeıuKe nıaAtaH akşama doğru . 

KElli* (keş) (Il) yenı. Kararlaştırılan, 

beklenen veya alışılan zamandan sonra, 
geç: Keıu Ka;?)' geç kalmak; Kew Kaumy 

geç dönmek: 1..:ew KeJ?y geç gelmek. 
KEIII- (keş-) (lll) em. (sudan) Geçmek. 
KEIIJ- (keş-) (IV) em. Affetmek, ba

ğışlamak: Eap;7biK Kilfi.H(Ôi 1ceıurniM. Bü
tün suçunu affettim. 

KElllE (keşe) (1) yenı. l. Dün. 2. aybıc. Ge
çenlerde, geçende. 

K E III E (k eşe) (Il) yenı. Gece. 
KElllEri (kcşegi) Cblfl. 1. Dünkü. 2. Bun

dan önceki, geçmişteki. 
KElllEJIL(E- (keşelde-) em. Gecikmek, oya

lanmak. 
KEIIIEJJI (keşcli) yem. Dünden beri. 
KElliEJII-EYriH (kcşeli-bügin) yem. Daha 

dün, yakında: EyA JceweJ?i-6yziiL 6oAFDH 
OKUm. Bu yakında olan hadise. 

KElllEH (keşcn) (1) Jam. KOJ-Le. Türbc, anıt. 
KElllEH (keşen) (ll) Jam . Kompleks, 

tesisler bütünü . 
KEIIlEH; (keşcıl), KEIIlEY (keşev) yem . 

Gecikmeli olarak, biraz geç: MeH 03-

ze/ıepôeH KeweH. mypdbtM. Ben diğer
lerine göre biraz daha geç kalktım. 

KEIIlEY (keşev) yem. bkz. KEIIlEH;. 
KEIIlEYJIE- (keşevlc-) em. Geç kalmak, 

gecikmek. 
KEIIlEYJIEY (keşevlev) CbtH. Biraz geç, ge

cikmeli olarak, geççe. 
KEIIIEYCI3 (keşevsiz) yem. Gecikmeden, 

zamanında. 

KElllEYIJI (keşevil) Cbllt. Geç kalmış, ge
cikmiş. 

KEIIlEYIJIL(E- (keşevilde-) enı. Geç 
kalmak, gecikmek. 

KEIIlEYJIET- (keşelevlct-) em. Gecik-
tirmek, ertelemek, tehir etmek. 

KEWKE* (keşke) yem. Akşam, akşamleyin. 
KEUlKl (keşki) Cbll-t. Akşamki. 
KEWKiliiK (keşkilik) Jam. Akşam, akşam 

vakti. 
KEIIlKlJIIKTI (keşkilikti) CbtH. Akşamları, 

her akşam. 
K E lU KIP- (keşkir-) em. Akşam olmak, 

karanlık çökmek. 

KEIIliPIM,UIJJIK 

KEiliKIPIM (keşkirim), KEIIlKICIH (keş

kisin) yem. Akşam üstü, akşama doğru. 
KEUlKICIH (keşkisin) yem. bkz. KEWKJ

PIM. 
KEiliKilYPbiM (keşkiturım) yem. bkz. 

KEIIlK)'PbiM. 
KEWK,YPbiM (keşqurını), KEIIlKITYPbiM 

(kcşkiturıın) yem. Akşamleyin, akşam 

vakti. 
KEIIlflE (keşpc) Jam. Suyun geçmeye mü

sait yeri, su geçidi, sığ yer. 
KEWIIEC (keşpes) Cbll-t. Affedilmez, bağış

lanmaz. Kewnec KyHe affedilmez suç. 
KEII1CI3 (keşsiz) yem . Akşam olmadan, 

ha-va kararmadan. 
KEiliTET- (kcştet-) em. Geceye kalmak, 

gecikmek. 
KEiliTEY (keştev) Cb/IL. Biraz geç, geç sa

atlcre yakın, geççc. 
KEWTIK (kcştik) (l) Cb/N. Akşamiıle 
KElJJTIK, -ri (kcştik, -gi) (Il) 3am. Akşam 

yemeği. 

KEWTJK, -ri (keştik, -gi) (lll) Janı. Geç 
kalma, gecikme. 

KElliTIK, -ri (keştik, -gi) (VI) Jam. Akşam 

vakti. 
KEiliYCI3 (kcşüvsiz) Cbtfl. l. Geçicli 

olmayan, geçitsiz. 2. Affedilmez, ba
ğışlanmaz. 

KEilllfYlliiJliK, -ri (kcşigüvşilik, -gi) 3a11ı. 

Gecikme, geç kalma. 
KElliiK- (keşik- ) (Kewire;::ı,i, Kewirin) em. 

Geç kalmak, gecikınek: .JICYMbıcmm-t Ke

ıuizy işe geç kalmak. 
KElliiKTIP- (kcşiktir-) em. Geciktirmek , 

tehir etmek. 
KEiliiJI (keşil) 3am. Hiç evlenmemiş, mi.iz

min bekar. 
K Elli IP- (kcşir-) em. Affetme k, bağışla

mak. 
KEiliiPYllil (keşirüv~i) 3anı. Bağışlayıcı, 

affedici. 
KEIIliPIM (keşirim) Jam. Af, özür, bağışla-

ma. 
KEllliPIM,lJ,l (kcşiriındi) Cb/IL. Affedebilen, 

kin tutmayan . 
KEIIliPIML(IJIIK, -ri (keşirimdilik, -gi) 

3am. Affedicilik, bağışlayıcılık. 
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KEI1IIPIMCI3 

KEIIIIPIMCI3 (keşirimsiz) CblH. 1. Gaddar, 
katı yürekli. 2. Affedilmez, bağışlan

maz. 
KEIIIIPIMIIIIJI (keşirimşil) Cb/H. Hoşgörü

lü , müsamahakar: O!l JlcapambtflbtcbtH

oa KewipiMUJifl adaM. Hoşgörülülük o
nun tabiatında var. 

KEIIIIPIMIIIIJI,lJ,IK, -ri (keşirimşildik, -gi) 
Jam. Affedicilik, bağışlayıcılık. 

KEilJ,E (keşşe) CbtH. Budala, bön, aptal, geri 
zekalı. 

KEilJ,EJIEY (keşşelev) CbtH. Budalaca, aptal
ca, geri zekalı gibi. 

KEilJ,EJIIK, -ri (keşşelik, -gi) 3anı. Budala
lık, aptallık, bönlük. 

KEIOJII (keyüvli) CbtH. Üzgün, dargın, kır
gm. 

Kll- (kiy-) em. 1. Giymek. 2. aybtC. S arın
mak, bürünmek, örtünmek. 3. Takmak 
K83iflOipiK KU/O gözlük takmak. 

KI1E (ki ye) Jam. KeHe. 1. Kut, kutsa l lık . 2. 
Koruyucu ruh, hami. 

KI1EJIE- (kiyele-) em. Büyülemek, sihir 
yapmak. 

KI1EJII (kiyeli) CbtH. Kutsal, mukaddes. 
K11E-MI1E (kiye-miye) yem . Giyer giymez. 
KI1H (kiy) 3am. no/1. Staka, isteka. 
KI1KIJIIKIH: (kikiljifi) 1am. Anlaşmazlık, 

ihtilfıf. mapa K.UKifl:JiciH kendi aralarında 
olan anlaşmazlık . 

KI1KIJI.IKIH)l,E- (kikiljifide-) em. Münakaşa 

etmek, kavga etmek. 
KI1JIO (kilo) 1am. ıp. Kilo. 
KI1JIOBATT (kilovatt) Jam. ıp. Kilovat. 
K11JIOBATT-CAFAT (kilovatt-sağat) 1am. ıp. 

ap. rjJu3. Bir kilovatlık bir gücün bir 
saatte verdiği iş ve enerji birimi, kilovat 
saat. 

KliJIOBOJibT (kilovolt) 3am. ıp. Kilovolt. 
KliJIOfPAMM (kilogramm) 3am. ıp. Kilo

gram. 
K11JIOMETP (kilometr) Jam. Kilometre. 
KI1JIIK-(kiylik-) (KHJiireıı,i, KHJiirin) em. 1. 

Bir işe müdahale etmek, bumunu 
sokmak. 2. Birinin üstüne yürümek, 
sataşmak. 3. aybtc. Bir şeyle ansızın 

karşılaşmak. 

KI1JIIKKIIII (kiylikkiş) CbtH. Sürekli bir 

KllH OCU,EHAPll H 

şeye maruz kalan, duçar olan. 
K11JIIKTIE (kiylikpe) Cb/H. Her işe karı şan , 

bumunu sokan. 
KI1JibKA (kilka) Jam. op. Hamsi . 
KI1MEJIE- (kiymele-) em. 1. Kalaba lı ğ ı 

yararak yürümek. 2. Sohbet eden 
kişilerin arasına girip lafı bölmek. 

K11MEIIIEK, -ri (kiymeşek, -ği) 3am. Bir 
tür başörtüsü. 

K11MOHO (kimono) Jam. JICan. Japonların 

önden çapraz olarak kavuşan uzun ve 
geniş kollu ulusal giyisisi, kimono. 

KliHEMATOfPA<I> (kinematograf) 3am. ıp. 

Sinema makinesi. 
K11HEMATOfPA<I>I1H (kinematografiya) 

3am. ıp. Filmcilik. 
K11HECKOTI (kineskop) 3am. ıp. Bir elek

trik akımını alıp başka bir kuvvete çevi
ren cihaz, alıcı, reseptör, almaç. 

KI1HO (kin o) 3am. zp. Sinema, film. 
K11HOATITIAPAT (kinoapparat) 3am. zp. 

Jlam. Sinema makinesi . 
K11HO.IKYPHAJI (kinojumal) 3am. zp. rjJp. 

1. Aktüalite filmi , reklam filmi. 2. 
Günlük hayattaki hadiseleri, problemleri 
yansıtan kısa metraj lı film. 

K11H03AJI (kinozal) 3am. zp. Sinema sa
lonu. 

KliHOK,OH,Iı;biPFbl (kinoqondırğı) 3am. zp. 

K,3. Sinema makinesi. 
KliHOJIAH.IJ:biP- (kinolandır-) em. Bir yer

de sinema kurmak, bir yeri film gös ter
mek için donatmak. 

K11HOMEXAHI1K (kinomehanik) 3am . ıp . 

ıp. Sinema makinisti. 
K11HOOTIEPATOP (kinooperator) 3am. ıp . 

Kameracı, kameraman. 
K11HOTIJIEHKA (kinoplyonka) 3am. ıp. 

Film, sinema filmi. 
KI1HOPE.IKI1CCEP (kinorejissyor) 3anı. ıp. 

cjJp. Film yönetmeni. 
K11HOCAHXAT (kinosayahat) Jam. 2p. ap . 

Tanıtım filmi . 
K11HOCEAHC (kinoseans) 3am. zp . cjJp . Bir 

filmin oynandığı saat, matine. 
K11HOCTY.Iı:11H (kinostudiya) 1am. ıp. um. 

Film stüdyosu. 
KI1HOCU:EHAPI1H (kinostsenariy) 3am. ıp. 
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KMHOTEATP 

um. Film senaryosu. 
KMHOTEATP (kinoteatr) 3am. ep. Film 

göstermeye yarayan özel bir makineyle 
görüntüleri beyaz perdeye yansıtıldığı 

yapı, sinema. 
KMHO<I>ECTMBAJib (kinofestival) 3am. ep. 

;ıam. Film festivali . 
KMHO<I>MJibM (kinofilm) 3am. ep. Film, si

nema. 
KMOCK (kiyosk) 3am. cjJp. Kulübe, küçük 

dükkfm, büfe. 
KMIIAPMC (kiparis) 3am. ep. 6om. Servi, 

servi ağacı. 
KMPEJIEf( (kirelen) CbtH. Yalpalayan, 

sallanan . 
KMPEJIEH.Il,E- (kirelende-) em. Y alpa

lamak, sallanarak yürümek. 
KMPEf( (kiren) 3am. Atların omurgasının 

bel kısmında görülen ve yürümesine 
engel olan bir hastalık türü. 

KMPEH.Il,E- (kirende-) em. Dengesi bo
zularak bir sağa, bir sola eğilmek, yal
palamak. 

KMPMJIJIMUA (kirillitsa) 3am. op. ilUHeB. 

Kiril Alfabesi. 
KMCEJib (kisel) 3am. op. Bir nevi nişastalı 

tatlı. 

KMT* (kit) 3am. ep. 300il . Balina. 
KMTEJib (kitel) 3am . HeM. Asker paltosu, 

ka put. 
Kl113 (kiyiz) 3am. Keçe. KUi3 emiK keçe 

çizme; Kui3 yu keçe çadır. 
K1113.UEH (kiyizdey) CbtH. Keçe gibi, kalın , 

sıkı. 

KMIK, -ri (kiyik, -gi) 3am. 300il. Geyik. 
KMIKTEH (kiyiktey) CbtH. Geyik gibi, çe

vik. 
KMIKTEH- (kiyikten-) em. İnsanlardan u

zak durmak, kalabalıktan kaçınmak, 

münzevi yaşamak. 
KMIKTEY (kiyiktev) Cb/1-t. İnsanlardan uzak 

duran, ürkek. 
KMIJI- (ki yil-) em . Giyilmek 
KMIM (kiyim) 3am . Giyim, elbise, giysi, 

libas. 
KMIM,UI (kiyimdi) CbtH. Giyimli , elbiseli, 

giysili. 
KMIH.UIP- (kiyindir-) em . Giydirmek. 

KJIETKA 

KMIM-KEIIIEK, -ri (kiyim-keşek, -gi) 3am. 

Giyim kuşam, elbise. 
KMIMCI3 (kiyimsiz) cbtH. Üstünde giysisi 

olmayan, elbisesiz. 
KMIMIJifllll (kiyimilgiş) 3am. Askı. 

KMIH- (ki yi n-) em. Giyinmek. 
KMill-){(AP- (kiyip-jar-) em. Kalabalığı 

yarmak, ite kaka yürümek. 
KMIT (kiyit) 3am. Dünürlerin bir birine 

giyim kuşam türü verdikleri hediye. 
KJIABMATYPA (klaviyatura) 3am. Jlam. My3. 

Klavye. 
KJIAnAH (klapan) 3am. HeM. mex. Sübap, 

valf. 
KJIAPHET (klarnet) 3am. cjJp. My3. Klarnet 
KJIACC (klass) 3am. ilam. (1) Bir toplumda 

aynı görevi yapan, aynı menfaatı 

sağlayan, aynı şartlarda yaşayan büyük 
insan grubu, klas. 

KJIACC (klass) (Il) 3am. 1. Öğrencilerin 
yıllık ogrenımıne göre ayrıldıkları 

bölümlerden her biri. 2. Ders okutulan 
yer, dershane, derslik, sınıf. 3. 
Önemlerine, niteliklerine göre kişi veya 
nesnelerin yerleştirildiği kategorilerden 
her biri . 

KJIACCMK, -ri (klassik, -gi) 3am. Jlam. Kla
sik, klasik yazar. 

KJIACCMKA (klassika) 3am. Jlam. Klasik 
edebiyat, klasik. 

KJIACCMKAJibiK, (klassikalıq) CbtH . Klasik. 
KJIACCM<I>lfKAUMJI (klassifikatsiya) 3am. 

Jtam. Sınıflandırma, tasnif etme. 
KJIACCMUI13M (klassitsizın) 3am. HeM. 

Eski Yunan, Roma sanatından, edebi
yatından kaynaklanan XVII. Yüzyılda 

Fransa'dan yayılan sanat ve edebiyat çı
ğırı, klasisizm. 

KJIACTAC (klastas) CbtH . Sınıf arkadaşı, ay
nı sınıfta olan . 

KJIEEHKA (kleyonka) 3am. op. Naylon, 
muşaınba. 

KJIEHCTEP (kleyster) 3am. HeM. Çiriş 

otunun kökünün öğütülmesi ile yapılan 
ve su ile karıştınlarak tutkal gibi 
kullanılan , esmer, sarı bir toz; çiriş. 

KJIETKA (kletka) 3am. op . 1. 6uoil. Hücre . 
2. Kare. 

Barterblues
Vurgu
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KJIETKAJIA 

KJIETKAJIA- (kletkala-) em. Karelere 
bölmek, ayırınale 

KJlETKAJihl (kletkalı) CbtH. I. Hücreli, hüc
resi olan. 2. Kareli. 

KJIETKAChl3 (kletkasız) ClıtH. ı. Hücresiz. 
2. Karesiz. 

KJII1EHT (kliyent) 3a111. 11am. 1. Müşteri, 

alıcı. 2. Müvekkil. K;ıueNinKe Kb/JAtem 

müşteri hizmetleri. 
KJII13MA (klizına) ·wm. zp. ;Heô. Tenkiye, 

!av ınan. 

KJHIMAT (klimat) 3am. zp. 2eozp. İklim. 
Kil HMATOJIOfl1JI (k li ınatologiya) 3{,/lrl. 2p. 

İklim bilimi, kliınatoloji . 
K.Jll1HHKA (kliııika) 3am. zp. Hasta bakılan 

yer, klinik. 
KJIOYH (klovun) 3CIIn. aF. Palyaço. 
K.JlYE (klub) 3am. aF. Kulüp. 
K H On KA (knopka) 3c11n. zo;J . 1. Raptiye. 2. 

Düğme, tuş. 

KIUBb (knyaz) 3am. op. Prens. 
KOAJII1lU15l (koalitsiya) 3al11. 11anı. Koa

lisyon. 
KOE3APb (kobzar) Jam. M)I:J. Ukrayna' da 

çalınan bir tür çalgı, saz. 
KOEPA (kobra) 3am. nopnı. 300J1. Kobra 

yılanı, gözlükiii yılan. 
KO)l (kod) Jam . 1pp. Kod, şifre. 
KOl lEKC (kodeks) Janz. J7atn. 3an. Kanun, 

kanunlar mecmuası. 
KO)ll1<DI1KAU,I15J (kodifikatsiya) Jam. 11am. 

JaH. Koclifikasyon, kodlama. 
KO)lTA- (koclta-) em. Kocllaınak, şifre-

lemek. 
KOKAI1.H (kokain) 3a111. ucn. Kokain. 
KOKAPli,A (kokarcla) 'Jam. cjJp . Kokart. 
KOKC (koks) 3a111. !iCJI·t. Kok kömürü. 
KOKCTE- (kokste-) em. Ko k kömürüne dö-

nüştürınek. 

KOKTEt'tJib (kokteyl) 3anz. aF. Kokteyl. 
KOJIEACA (kolbasa) 30111. Sucuk . 
KOJTJIEfH5J (kollegiya) 3am. ;wnz. Heye t, 

kurul. 
KOJIJIEll/K (kollec) 3atn. ar. Kolej. 
KOJIJlEKTH IH13M ( kollcktivi z nı) Jam. 

Jt {l/71. Kollcktivizm, ortaklaşacılık. 
KOJIJIEKTl1BllllJI1IIK, -ri (kollektivşildik , 

-g i) 3{,1/J/ . Kollcktivizm, ortaklaşacılık. 

KOJ\1HTET 

KOJIJIEKTOP (kollektor) Janı. J1Clll7. mex. 

Toplayıcı , kolektör. 
KOJIJIEKUHOHEP (kol l ektsyoııer ) Ja nz. 

Jıam. Koleksiyoncu, koleksiyon yapına
ya merak! ı kimse. 

KOJIOHJ15l (koloniya) Jam. Iıam . Sömürge. 
nılisternleke . 

KOJIOHHA (kolon na) 3am. 11am. 1. Kafile. 
konvoy . 2. Sütun, kolon. 

KOJIOPI1T (kolorit) Jam. /tam. Renk verme . 
boyama, renk ahengi. 

KOJIOP115l (koloriya) 3am. (jJp. Kal o ri. 
KOJIX03 (kolhoz) Jam. Sovyetler Birliği 

döneminde köylülerin ortak olarak 
çalıştıkları tarını işletmesi , kolh oz. 

KOMAH)lA (konıancla) 3am. (jJp. 1. Komut, 
emir. 2. Ekip, tak ı m. 

KOMAH)lHP (komandir) 3anı. op. Komu
tan . 

KOMEAWH (konıbayn) 3a111. ar. Ko nı-
bayn, biçerclöver. 

KOMEAWHWbl (kombaynşı) Janı. Biçer
döver makinisti. 

KOMEAT (konıbat) 3al11. ap. 1. Tabur ko

mutanı. 2. Topçu bölüğü komutanı. 

KOMEHHAT (koınbinat) 30111. l tam. Koın

bina, sanayi tesisleri. 
KOMEHHAU,HH (kombinatsiya) 3am .. ıam. 

Düzenleme, tertip, ahenk, uygunluk . 
KOMEHHAU,TUIJIA- (koınbinatsiya l a - ) em. 

Düzenlemek, tertip etmek. 
KOMEHHE30H* (konıbinezon ) Jam. rj;p. İş 

elbisesi. tuluın . 

KOMELI.l15l (konıecliya) 3am. "tc11n. Komedi. 
KOMEHIIAHT (komenclant) 3Cll11 . Jıam . GCK. 

1. Merkez komutanı. 2. İdare amiri. 
KOJ\!lETA (kometa) Jam. zp. acmp. Konıet , 

kuyruklu yıldız . 

KOMI1K, -ri (komik, -gi) 3a111. 2p. 1. 
Konıedyen, komedi aktörLi. 2. Komik, 
şaklaban. 

KOMHCCAP (koınissar) 1a111. ;Will. Ko
ıniser. 

KOMHCCHOHEP (konıi ss i yoner J Janz. 

;ıal11. Komisyoncu , s iınsm. 
K01Vll1CCH5l (konıissiya ) ;anı. .wm. Ko

misyon. encliıııen. 
KO lVIHTET (komitetJ 30111. Jwm. Komite . 
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KOMMEHTAPMH 

KOMMEHTAPMH (koınınentariy) 3am. 

;ıam. Yorum, tcfsir, ınülahaza, görüş. 
KOMMEHTATOP (koınmentator) 3am. Jıanı. 

Yorumcu. 
KOMMEPCAHT (komnıersant) 30111. JJam. 

Tac ir, ticaret yapan, tüccar. 
KOMMEPUIUI (konınıertsiya) 3am. JJam. 

Ticaret, alış veriş. 
KOMMYHH3M (kommuniznı) 3anı. JJam. 1. 

Üretim araçlarının ortaklaşa kullanıldığı 
ve özel mülkiyetİn olmadığı toplum 
düzeni. 2. Böyle bir düzenin kurul
masını amaçlayan siyasi, ekonomik ve 
toplumsal öğreti. komünizm. 

KOMMYTATOP (konıınutator) 3anı. ;wm. 
Telefon santralİ. 

KOMMIOHHKE (koınmyunike) 3am. cj.Jp. 

Bildiri. tebliğ. tebligat. 
KOMO,ll, (komod) Jam. rjJp. Konıoclin, ko

nıo t. 

KOM ITAHH.H (kompaniya) 1anı. rjJp. Kum
panya, ortaklık, şirket, ticari ortaklık. 

KOMITAHbOH (kompanon) 3 0111. rjJp. Or
tak, iş ortağı. 

KOMITAPATHBI13M (konıparativizm) 30111. 

11am. Karşılaştırnıacılık. 

KOMllAPATl1Bl1CT (komparativist) 3am. 

JJanı. Karşılaştınnacı. 

KOMITAC (kompas) 3anı. JJonı. Pusula. 
KOMITEHCATOP (kompcnsator) 3atn . ;70111. 

mex. Telafi edici alet, dengeleme aleti. 
KOMITEHCAUH.H (koınpensatsiya) 10111. 

11am. Tazmin , tazminat, zarar öclentisi. 
KOMllETEHTTI (konıpetentti) Cbtll. JJam. 

Herhangi bir işte yetkisi olan kimse , 
ye tkili (kinıse). 

KOMllETEHUH.H (kompetentsiya) 3am. 

;Wm . Yetki, salahiyet. 
KOMllJIEKC (kompleks) 1am. ;tmn. Komp

leks, bütün. 
KOMITJIEKT ( koınplekt) 3am. JJam. Takım, 

koleksiyon, derme. 
KOMf103J!ITOP (kompozitor) Jam. ;wm. 

Besteci , bestekar. kompozitör. 
KOMI103HUlUI (kopozitsiya) Janı. Iıanı. l. 

Kompozisyon. 2. JHyJ. Beste. 
KOMflOHEHT (komponent) 30171. I tam . Par

ça, kısım. 

KOHCI1JU1YM 

KOMflOT (kompot) 3am. op. Komposto, 
hoşaf. 

KOMITPECC (kompress) 3Wn. rjJp . .!1'/eÔ. 

Yaraların bakımında veya başka bir 
nıaksatla kullanılan birkaç kat katlanmış 
bez, kompres. 

KOMITPOMYICC (koınproıniss) 30111. ;ıam. 

Uzlaşma, anlaşma. 

KOMilblOTEP (kompyuter) Jom. ;wm. Bil
gisayar, konıpüter. 

KOMCOMOJI (koınsomol) Jarn. Komünist 
parti sine bağlı gençlik kolları örgütü ve 
bu örgüte bağlı kimse. 

KOM<l>OPT (komfort) 30111. ar. Günlük 
hayatı kolaylaştıran maddi rahntlık , 

kon for. 
KOHBEİ1EP (konveyer) 3om . ar. Yükü 

havadan veyn yerden taşımaya yarayan 
ve kapalı devre çalışan alet, konvcyör. 

KOHBEHlUUI (konventsiya) 3anı. ; /Cl//1. 

Sözleşme , anlaşma, mukavele. 
KOHBEPT (konvert) 3anı. op. Zarr. 
KOHBOCI (konvoy) 3am. 20/1. Koııvoy. ka

file. 
KOHfPECC (kongress) 3otn. ;ıanı. Kongre. 
KOHL(EHCATOP (kondcnsator) 3am. ;7al71. 

İçinde akıınsız yükü biriktirilen ciha7., 
yoğunlaç, konclansatör. 

KOH.ll,HTEP (konditer) 3{/f/'l. op. Pastacı, 

şekere i. 
KOHL(YKTOP (koncluktor) 3arn. 11am. Kon

clüktör, biletçi. 
KOHKOP)lAT (konkorclat) 30111. JJam. Kon

korclato. iflas anlaşması. 
KOHKYPC (konkurs) Jom. Izam. Yarışma, 

müsabaka, yarış. 011 KONKypcbt şarkı 

yarışması. 

KOHOCAMEHT (konosament) 30111. (jJp. Ta
şınmak için gemiye teslim edilen bir 
mala k arşıl ık olarak verilen a lındı , 

konşimento. 

KOHCEPB (konserv) Ja!/1. ;ıam. Konserve. 
KOHCEPBATI13M (konservatizm) 30111. 

JJam. Muhaüızakarlık, tutuculuk. 
KOHCEPBATOPH51 (konservatoriya) 30111. 

U/ll. Konservatuvar. 
KOHCHJIHYM (konsiliyum ) 3am. _rzam. 

Med. Konsültasyon, konsulto. 
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KOHCOHAHC 

KOHCOHAHC (konsonans) Jam. ;wm. My3. 

Ses uygunluğu, ahenk, uyum. 
KOHCOPUMYM (konsortsiyum) Jam. ;wm. 

3/Wit. Uluslar arası kuruluşların ve bazı 
hükümetlerin iktisadi ve mali yardımları 
yürütmek üzere oluşturdukları yardım 

kurulu ve şirketler birliği, konsorsium. 
KOHCIIEKT (konspekt) 3am. ;ıam. Not tut

ma özet. 
KOHCIIMPAUM.H (konspiratsiya) 3am. ;ıam. 

Konspirasyon, gizli faaliyet, illegal faa
liyet. 

KOHCTMTYUIHI (konstitutsiya) 3am. ;ıam. 

1. Anayasa. 2. Yapı, yapılış, bünye. 
KOHCTMTYUM.HJihiK, (konstitutsiyalıq) 

Cb/H. Anayasa], anayasaya uygun. 
KOHCTPYKTOP (konstruktor) Jam. ilam. 

Proje mühendisi, etüd mühendisi. 
KOHCYJI* (konsul) Jam. !lam. Konsolos. 
KOHCYJihTAHT (konsultant) 3am. ;ıam. 

Danışman, müşavir. 

KOHCYJihTAUM.SI (konsultatsiya) 3am. 

ilam. İstişare, danışma, konsültasyon. 
KOHTAKT (kontakt) 3am. ilam . 1. Temas. 2. 

3ileK. Kontak. 
KOHTEHHEP (konteyner) 3am. ar. Samıç, 

konteyner, sandık. 
KOHTEKCT (kontekst) 3am. ilam. Tam me

tin, asıl metin. 
KOHTHHfEHT (kontingent) 3am. ilam. 1. 

Mevcut sayı, miktar. 2. Kontenjan. 
KOHTMHEHT (kontinent) 3am. ilam. Kıta, 

ana kara. 
KOHTPAEAH.II,A (kontrabanda) 3am. um. 

Bir devletin yasalarına karşı gelerek ya
pılan ticaret, kaçcık;;ılık. 

KOHTPAKT (koiı:ruKt) 3am. ilam. Kontrat, 
sözleşme, ı-ııuKavele. 

KOHTJ?ACf (kontrast) 3am. rjJp. Zıddiyet, 

çelişki, karşıtlık, tezatlık. 

KOHTPMEYU1151 (kontributsiya) 3am. ilam_ 

Savaş tazminatı, zarar ödentisi. 
KOHTY3ll.H (kontuziya) Jam. ilam. Hafıza 

kaybı. 

KOHTYP (kontur) 3am. rjJp. Kontur, çevre 
çizgisi, çizgi. 

KOHYC (konus) 3am. 2p. Koni, mahrut. 
KOH<l>E)lEPAUI151 (konfederatsiya) 3am. 

KOOP,II,MHAUIUIJIA 

ilam. Konfederasyon, devletler birliği. 
KOH<l>EPEHU-3AJI (konferents-zal) 3am_ 

Konferans salonu. 
KOH<l>EPEHU1151 (konferentsiya) Jam_ 

ilam_ Konferans. 
KOH<l>l1CKEJIE- (konfiskele-) em_ ;?am_ 

Kamulaştırmak, müsadere etmek, hac
zetmek, el koymak. 

KOH<l>JIMKT (kontlikt) 3am. ilam. İhtilat~ 
çatışma. 

KOH<l>J111KTOJIOfl1.SI (kont1iktologiya) 
Jam. ilam. Çatışma teorisi. 

KOHUEHTPAU1151 (kontsentratsiya) 3am. 

ilam. ı. Yoğunlaştırma, sıklaştırma, top
lama. 2. xuM. Bir sıvı içindeki su veya 
sıvı miktarı azalarak koyulaşması , deriş

mesi, yoğunlaşması, konsantrasyon. 
KOHUEPT (kontsert) 3am. um . Konser. 
KOHUEPTMEHCTEP (kontsertmeyster) 

3am. HeM. 1. Orkestra şefi. 2. Senfoni 
orkestrasında solist. 3. Birinci kemancı. 

KOHUECCI151 (kontsessiya) 3am. ilam. 

3KOH. Uzlaşma, mutabakat, konsensüs . 
KOHUJIAfEPh (kontslager) 3am. op. Top

lama kampı. 
KOHhKM (konkiy) 3am. op. Paten. KOl-Ib/W 

me6y paten yapmak. 
KOHbiOHKTYPA (konyunktura) 3am. ilam. 

Konjonktür, durum, vaziyet, hal. 
KOHh.SIK (konyak) 3am. rjJp. Konyak. 
KOOIIEPATMB (kooperativ) 3am. ilam_ 

Kooperatİf, ortaklık. 

KOOIIEPAUM.H (kooperatsiya) 3am. ilam. İş 
ortaklığı, birlikte çalışma . 

KOOIITAUM.H (kooptatsiya) Janı. ilam. Bir 
meclisin kendi üyesini kendisi seçmesi. 

KOOP.II,l1HATA (koordinata) 3am. ilam. Bir 
noktanın düzlemdeki veya uzaydaki 
yerını belirtmeye yarayan doğrular , 

koordinatlar. 
KOOP)lllHATOP (koordinator) 3am. ilanı. 

Koordinatör, eş güdümcü. 
KOOP.II,HHAUM.SI (koordinatsiya) 3am . ;ıam . 

Koordinasyon, düzenleme, tanzim, eş 

güdüm. 
KOOP.II,MHAUM.HJIA- (koordinatsiyala-) 

em. Koordine etmek, düzenlemek, inti
zama sokmak. 
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KOPAEJib 

KOPAEJib (korabl) Jam. op. ı. Gemi. 2. U
zay gemisi. 

KOP)l (kord) Jam. cjJp. Bir tür yünlü kumaş. 
KOP,UOH (kordon) Jam. cjJp. Kordon, kara-

kol hattı , sınır birliği . 

KOPEM (korey) Jam. Kore. 
KOPI1)l0P (koridor) 3am. cjJp. Koridor. 
KOPHET (kornet) 3am. c/Jp. My3. Korno. 
KOPOJib (koro!) Jam. op. 1. Kral. 2. Sat-

ranç oyununda şah. 

KOPOJib,UbiK, -Fbi (koroldıq, -ğı) 3am. 

Krallık. 

KOPflOPAUlUI (korporatsiya) Jam. !lam. 

Cemiyet, birlik, korporasyon , !onca. 
KOPflYC (korpus) Jam. !lam. 1. Gövde, 

vücut. 2. Bina, yapı. 3. acK. Kolordu. 
KOPPEKTOP (korrektor) 3am. !lam. Düzel

tici, tashihçi. 
KOPPEKTYPA (korrektura) 3am. !lam. Tas

hih, düzeltmc işi. 
KOPPECITOH,UEHT (korrespondent) 3am. 

!lam. Muhabir. 
KOPP03I151 (korroziya) 3am. !lam. 

Korozyon, aşınma, paslannıa. 
KOCMHYC (kosinus) Jam. !lam . Mam. Ko

sinüs. 
KOCMETMKA (kosmetika) 3am. 2p. 1. Cilt 

bJkımı ve korunması. 2. Kozmetik ü
rünleri. 

KOCMO)lPOM (kosmodrom) Jam. 2p. Koz
modrom, uzay üssü. EailKDJ-(btp Koc

MoapoMbt Baykonur uzay üssü. 
KOCMOHABT (kosmonavt) Jam. 2p . Astro

not. 
KOCMOHABTIIIKA (kosmonavtika) 3am. ep. 

Astronomi, uzay bilimi. 
KOCMOC (kosmos) Jam. 2p. Uzay, koz-

mos , evren. 
KOTJIET (kotlet) Jam. op. Köfte, pirzola. 
KO<DE (kofe) Jam. ap. Kahve. 
KO<DEI1H (kofein) 3am. ap. Kafein. 
K03<D<D.HUI1EHT (koeffitsiyent) Jam. !lam. 

Katsayı, emsal. 
KGE)J,TK, -ri (köbdik, -gi), KGEEfEH 

(köbegen) Jam. Erken doğmuş kuzu . 
KOEE (köbe) (1) 3am. l. Tırnak 

çevresindeki ct. 2. Bir şeyin kenan, ucu. 
KOEE (köbe) (Il) Jarn. KeHe. Babadırların 

K8fAJI 

giydiği zırh. Ke6eci ce2iJ1y a) birlik 
sağlayamamak, bir araya gel em emek. b) 
yok olmak 

KGEEfEH (köbegen) 3am. bkz. KGE)J,IK. 

KG E EM- (köbey-) em. Çoğa lmak, artmak . 
KGEEMT- (köbeyt-) em. 1. Çoğaltmak, ar-

tırmak. 2. Mam. Çarpmak. 
KGEEMTKIIII (köbeytkiş) 3am. Mam. Çar

pan. 
KGEEJIEK, -ri (köbelek, -gi) Jam. Kelebek. 
KGEEJIEKTEM (köbelektey) CbLN. Kelebek 

gibi, hafif. 
KGEEJIIK, -ri (köbelik, -gi) 3am. Sınır, ke

nar, kıyı. 
KGEEH)lE- (köbende-) em. ı. Toplan mak, 

kilo almak. 2. Övünmek, kurulmak. 
KGEEH: (köben) cbtH. Etlenen, semiz hale 

gelen. Ke6eH am besili at. 
KGEEH)IEY (köbendev) CbtH. Şişmanca, se

mizce. 
KGEEIIllK, -ri (köbeşik, -gi) Jam. Ot yığı

nı, tınaz, dokurcun. 
KGEI (köbi) Jam. Çoğu: Toilra Ke!l2eH

aepaiH Ke6i - :JICacmap. Düğüne gelen
lerin çoğu genç. 

KGEIK, -ri (köbik, -gi) 3am. Köpük. Ke6iK 

aybt3 zevzek, geveze; Ke6iK cm boş söz. 
KGEIKCI3 (köbiksiz) Cb/H. Köpüksüz, kö

püğü olmayan. 
KGEIKTE- (köbikte-) em. Gururlandırınak, 

böbürlendirmek. 
KGEIKTEH- (köbikten-) em. Köpüklen

mek. 
KGEIKTI (köbikti) CbLH. Köpüklü, köpüğü 

olan. 
KGEIHE-Kerr (köbine-köp) yem. Çoğun

lukla, ekseriyetle, daha çok. 
KGEIHECE (köbinese), KGEJHIIIE (kö

binşe) yem. Çoğunlukla, genellikle, u
mumiyetle: 0!1 Ke6üwce J!Cafly :Jicypeai. 

O, çoğunlukla yaya gider. 
KGEIHlllE (köbinşe) yem. bkz. KGEIHECE. 

KGEIPEK (köbirek) Cbll-1. Çok, daha fazla: 
MeHeH 2epi Ke6ipeK 6i!leci3. Siz benden 
daha çok biliyorsunuz. 

KGEIPIIliK, -ri (köbirşik, -gi) 3am. Köpük . 
KGEICI (köbisi) Jam. Çoğu, çoğunluğu. 

KGfAJI (kögal), KGfAPbllll (köganş) 3am. 
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K8fAJI,UAH 

Çimen, yeşillik. 
K8fA.JI,l.(AH- (kögaldan-) em. Yeşillenmek, 

yeşennek. 

K8fA.JI,l.(AHJ(biP- (kögaldandır-) em. Ye
şillendirmek. 

K8fAJIJ(AY (kögaldav) CbtH. Yeşili çok, çi
menlik. 

K8fAJI)KbiM (kögaljım) CbtH. Mavimsi, 
mavi mtırak. 

K8fAPbllll (kögarış) 3am. bkz. K8fAJI. 
K8fEH (kögen) 3am. Koyun, kuzu, keçi, 

oğlakları boynundan bağlamak için özel 
olarak yapılan ip. 

K8fEHJ(E- (kögende-) em. Sıra sıra dize
rek bağlamak. 

K8fEHJ(EYJII (kögendevli) CbtH. Bağlı , 

bağlanmış. 

K8fEP- (köger-) em. ı. Mavi ren ge bürün
mek, mavileşmek. 2. Y eş ermek, yeşil

lenmek. 3. Küflenmek. 4. Morarmak. 
K8fEPIIIIH (kögerşin) 3am. Güvercin. 
K8fEPIH;KI (kögerifiki) CbtH. Mavimsi, ma

vimtırak. 

K8fEPICTI (kögeristi) CbtH. Yeşilliği bol, 
bağ bahçeli. 

K8fiJI,lliP (kögildir) (1) 3am. Kuğu yav
rusu. 

K8fiJI)liP (kögildir) (Il) CbtH. Mavimsi, 
maviye çalan. 

K8fiJI)liP JIEH- (kögildirlen-) K8fiJI)KI
(kögilji-) em. Mavileşmek. 

K8fiJI)KI- (kögilji-) em. bkz. K8fiJI,lliP
JIEH-. 

K8fiJI)KIM (kögiljim) CbLH. Mavimsi , ma
viye yakın. 

K8fiJI)KIMJ(EH- (kögiljimden-) em. Mavi
leşmek. 

K8J(E (köde) 3am. 1. 6om. Yulaf, bir kucak 
kuru ot. 

K8,UEK, -ri (ködek,- -gi) 3am. ı. up. Eşek 
yavrusu, sıpa. 2. aybtc. Her şeye inanan, 
saf. 3. aybLc. Sabi, küçük çocuk. 

K8,UIK, -ri (ködik, -gi) 3am. Akçam or
manı. 

K8)KE (köje) 3am. Bir tür çorba. Haypbt3 
KBJICe Nevruz bayramında yapılan çor
ba, Nevruz çorbası. 

K8)KEK, -ri (köjek, -gi) 3am. Tavşan yav-

K83E 

rus u. 
K8)KEKTE- (köjekte-) em. (tavşan) Yav

rulamak, doğurmak. 
K8)KE-M8)KE (köje-möje) 3am. Çorba, 

çorba çeşitleri. 
K83* (köz) 3am. ı. Göz. 2. aybLC. Delik, 

boşluk, iğnenin gözü. 3. aybLC. Kaynak, 
menba. 4. aybtc. Bizzat, şahsen , kendi. 
5. aybLC. Hatıra, miras, yadigar. 6. Akıl , 

hafıza, şuur. K83İH aıuy aydınlanmak , 

öğrenmek; K83 İ!lMey göz kırpmaınak, 

hiç uyumamak; Ke3 6au!lay kandırmak; 
Ke3iHe İ!lMey dikkate almamak; Ke3i 
tiltHY uykuya dalmak; Ke3i :>tcemy 
İnanmak; K83 JtcemKi3cici3 uçsuz bu
caksız; Ke3 6oRyıubt dalavereci , göz bo
yayan, kandıran ; Ke3i JICeyaipey kendini 
acındırarak bakmak, ağlamaklı olmak; 
Ke3i mipi hayatta, yaşıyor; K83 :>1ca36ay 
takip etmek, gözden kaçırmamak; Ke3 
LUbtpbLMbLH a!ly biraz dinlenmek; Ke3iH 
Kaaay gözünü dikmek; Ke3iH JICOFaflmy 
yok etmek; Ke3i ma!ly gözü yorulmak; 
K83 MGUbtH maybtcy göz nuru dökmek ; 
Ke3 KbtpbtH ca!ly a) yardım etmek, 
destek olmak b) göz kulak olmak ; KB32e 
mypmKi 6o!ly göze batmak, dikkat 
çekmek; Ke3iHeH maca Kbt!lMay göz 
önünden hiç ayınnamak; KB32e m yp m ce 
Kepıici3 zifiri karanlık. 

K83AİİbiM: Ke3aHhiM 6oJJy ö zlenen , 
beklenen birinin gelmesine bağlı olarak 
sevinmek, mutlu olmak. 

K838İİHEK, -ri (közaynek, -gi) 3am. Göz
lük. 

K83EE-K83 (közbe-köz) yem. Yüz yüze, 
göz göze. 

K83J(E- (közde-) em. 1. Nişan almak, he
def almak. 2. aybLC. Belli bir şeyi amaç 
edinmek. 3. aybtC. Beğenmek, hoşlan

mak, gözüne kestirmek. Ke3aen :>tcypıeH 

Kbt3bt gözüne kestirdİğİ kız. 
K83)lEİİ (közdey) CbLH. Küçücük, ufacık . 

K83J(I (közdi) CbLH. ı . Gözlü, gözü olan. 2. 
Suyu bol. 3. aybtc. Bilgili , aydın . 

K83E (köze) (I) 3am. up. Saksı , çömlek. 
K83E- (köze-) (Il) em. Yön göstermek, 

yönlendirmek. 
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K83EJI 

K83EJI (közel) (1) 3am. Üzerine ayakkabı 
giyilen, kısa konçlu hafif ve yumuşak 
bir tür ayakkabı, mest. 

K83EJI (közel) (Il) CbtH. no3m. Güzel, hoş , 

zarif. 
K83EJI- (közel-) (III) em. (hava) Açılmak, 

aydınlanmak. 

K83EMEJI (közemel) 3am. Bir çeşit iğne. 
K83EIIII (közeşi) 3am. Çömlekçi . 
K83K,APAC (közqaras) 3am. Bakış açısı, gö-

rüş, fikir, düşünce. 
K83CI3 (közsiz) CbtH. ı. Gözsüz, kör. 2. 

aybıc. Sonunu düşünmeyen, dikkatsiz, 
tedbirsiz. 3. aybıc . Cesur, gözüpek. 

K83CI3,l]JK, -ri (közsizdik, -gi) 3am. ı. 

Körlük. 2 . aybtc. Dikkatsizlik, ted
birsizlik. 3. aybtc. Cesurluk, gözüpeklik. 

K83TAHA . (köztana) 3am. Bir tür parlak 
düğme. 

K83TECIK, -ri (köztesik, -gi) 3am. Kapıyı 

çalan kimseleri görmek maksadıyla 

kapıda özel olarak açılan delik, kapı 
deliği, gözetleme deliği. 

K83IK- (közik-) (Ke3ire.ui, Ke3irin) em. ı. 

Görüşmek, kavuşmak. 2. Nazar değmek, 
göz değmek. 

K83IJI,UIPIK, -ri (közildirik, -gi) 3am. 
Gözlük. Ke3iJıaipiK mary gözlük tak
mak. 

K83IHIIIE (közinşe) yem. Göz önünde, yüz 
yüze. 

K8MJIEK, -ri (köylek, -gi) 3am. Gömlek. 
Kei1Jıe2i KeK, maMaFbt mo!( hali vakti 
yerinde, zengin. 

K8MJIEK-K8HIIIEK, -ri (köylek-könşek , -
gi) 3am. Yazlık, hafif giysiler. 

K8MJIEKCI3 (köyleksiz) CbtH : Gömlek giy
memiş , gömleksiz. 

K8MJIEKTI (köylekti) CbtH. Gömlekli, göm
Jek giymiş. 

K8MJIEKTIK (köylektik) CbtH. Gömleklik. 
K8MJIEKliiEI{ (köylekşefi) CbtH. Gömlek 

giymiş halde. 
K8MIT- (köyit-) em. Aralıksız, çok konuş

mak, lüzumsuz konuşmak. 
K8K*, -ri (kök, -gi) (1) 3am. Gökyüzü , gök, 

sema. 
K8K*, -ri (kök, -gi) (Il) 3am. Çadırın 

K8KMII 

ağaçlarını birbirine bağlayan kayış. 
K8K* (kök) (III) CbtH. ı. Mavi. 2. 3am. 

Yeşil, çimen. 3. Sebze, meyve. 
K8KEA3AP (kökbazar) 3am. Sebze meyve 

pazarı, sebze hali. 
K8KEAJIAYCA (kökbalavsa) 3am. Yeşil ot. 
K8KEAYhiP (kökbavır) 3am. Dalak. 
K8KE (köke) 3am. 1. Çocugun babasına ve 

ağabeylerine karşı kullandığı hitap sözü. 
2. aybtc. Bir şeyin en iyisi, en güçlüsü, 
hepsinden ıyısı. KeKeciH maHbtmy 
haddini bildirmek, ders vermek. 

K8KEEAC (kökebas) 3am. (birinin) Ken
disinden yaşça küçük kimselere söy
lediği sevgi ifadesi. 

K8KE.IKAH (kökejan) 3am. 3Kcnp. Babacı

ğım, ağabeyciğim. 

K8KEM (kökey) 3am. Kişinin iç dünyası 
(akıl, düşünce , his, heyecan vb.) 
KeKeiiiHeH Kemney aklından çıkmamak; 
KeKeii2e KOHY akla uygun olmak. 

K8KEMKECTI (kökeykesti) CbtH. Güncel, 
aktüel, önemli. 

K8KEK, -ri (kökek, -gi) (1) 3am. 300/l . Gu
guk (kuşu). 

K8KEK (kökek) (Il) 3am . Nisan ayı. 
K8KECIH,UEM (kökesindey) CbtH. En bü

yüğü, en iyisi, en güzeli. 
K8KETAM (köketay) 3am. Çocuğun babası 

na ve ağabeylerine karşı söylediği hi
tap, babacığım, ağabeyciğim. 

KeiOKAJI (kökjal) 3am. 1. Bozkurt. 2. aybtc. 
Gözü bir şeyden yılmayan , azı lı. 

K8IOKEJIKE (kökjelke) 3am. Ense. 
K8IOKEJIIK, -ri (kökjelik, -gi) 3am. Bahar 

aylarında hayvanların tüylerinin dökül
mesi. 

K8IOKIIEK, -ri (kökjiyek, -gi) 3am . Ufuk, 
evren, göz erimi . 

K8IOKOPFA (kökjorğa) 3am. Bir tür deve 
hastalığı. 

K8IOK8TEJI (kökjötel) 3am. Mea. Boğma
ca, öksürük. 

K8KK)'TAH (kökqutan) 3am. 300/l. Balıkçı! 

kuşu. 

K8KMAMCA (kökmaysa) 3am. Yeşillik, çi
menlik. 

K8KMII (kökmiy) CbLH. Kafasız, beyinsiz. 



-244-

K8KH8P 

K0KH8P (köknar) 3am. 6om. 1. Haşhaş. 2. 
Haşhaş kozalarını kaynatmak suretiyle 
yapılan uyuşturucu. 

K0KOPAM (kökoray) CbtH. Yeşillik. 
K0K0HIC (kökönis) 3am. Sebze. 
K0KIIAP (kökpar) 3am. İki takımın , başı 

kesilip iç organları çıkarılan oğlak veya 
keçiyi çekerek at üzerinde oyna-dıkları 
bir tür oyun, kökpar. KOKnap mapmy 
kökpar oynamak. 

K0KI1APJIA- (kökparla-) em. Kökpar oyna
mak. 

K0KilAPlllbl (kökparşı) 3am. Kökpar oy
nuna katılan, oyuncu. 

K0KIIAPlllbiJI (kökparşıl) CbtH. Kökpar oy
namayı seven. 

K0KilAPIIIbiJIA- (kökparşıla-) em. Kökpar 
oyununa katılmak. 

K0KI1EK, -ri (kökpek, -gi) 3am. 6om. Ka
rapazı, kazayağı. 

K0KI1EKTI (kökpekti) CbtH. Karapazı ve ka-

zayağı bol olan (yer). 
K0KI1EI{EEK (kökpefibek) CbtH. 1. Açık 

mavi, gök mavisi. 2. Yemyeşil (çi
menlik) . 

K0KCAFbl3 (köksağız) 3am. 6om. Kauçuk 
ağacı. 

K0KCAY (köksav) 3am. Verem, tüberküloz. 
K0KCAYJIAH- (köksavlan-) em. Verem ol

mak. 
K0KCAYJibiK, -Fbi (köksavlıq, -ğı) 3am. 

Verem olma. 
K0KCAYbiP (köksavır) 3am. Ayakkabı 

süsü, ayakkabıda süs olarak kullanılan 
gök renkli deri. 

KGKCE- (kökse-) em. Çok arzu etmek, çok 
istemek: MaKcam Myra!liM 6oflyab, 
KOKceoi. Maksat, öğretmen olmayı ar
zu l adı. 

KGKCEPEK, -ri (kökserek, -gi) (1) 3am. 
Kazak Türklerinin milli oyunlarından 
biri. 

K0KCEPEK (kökserek) (Il) Cbl!-1. Genç kurt
lann en güçlüsü. 

KGKCEPKE (kökserke) (1) 3am. Uzun Jev
rek. 

KGKCEPKE (kökserke) (Il) 3am. Bir tür tat
lı kavun. 

K8Kifllll 

K0KCifEH (köksigen) Cb/H. Ülkesinden be
zen, doğduğu yeri terkeden (kimse). 

K0KCIJI (köksil) 3am. 1. no3m. Avcı kartal. 
2. aybtc. Cesur, gözü pek. 

KGKCIPE- (köksire-) em. Canı ot yemek 
istemek, canı ot çekmek. 

K0KTAC (köktas) 3am. 1. Mezar taşı. 2. 
Malakit, bakır taşı. 

KGKTE- (kökte-) (1) em. 1. Yeşermek. 2. 
ay bt c. Y etişmek, gelişmek, büyümek. 

K0KTE- (kökte-) (Il) em. l . Kestirmeden 
gitmek. 2. İ te kaka gitmek. 

K0KTE- (kök te-) (III) em. Teyellemek. 
KGKTEİİ (köktey) (1) yem. Çiğ, olgunlaş-

mamış, ham halinde. 
K0KTEİİ (köktey) (II) Cb/H. Gökyüzü gibi. 
KGKTEM (köktem) 3am . İlkbahar, bahar. 
KGKTEMfl (köktemgi) CblH. İlkbahardaki. 
K0KTEMllEİİ (köktemdey) CbtH. Bahar gi-

bi, balıara benzer. 
K0KTEMEfiP (kökteme0ir) oa. ~apr. Ye-

tişmeyesice, gençliğinin hayırını gönne. 
K0KTEH- (kökten-) em. Maviye dönüş

rnek, mavileşmek. 
K0KTECIH (köktesin) 3am. Yeşil, çimenli 

yer. 
K0KTEY (köktev) (1) Cb/H. 1. Mavimtırak , 

mavimsi. 2. Olgunlaşmamış, ham. 
KGKTEY (köktev) (Il) 3am. Balıarda göçü-

len yer. 
K0KTEY (köktev) (III) 3am. Teyel. 
K0KTIK, -ri (köktik, -gi) 3am. Mavilik. 
K0KIIIAFbiP (kökşağır) 3am. 6om. Pelin 

otunun bir çeşidi. 
K0Kllll1- (kökşiy-) em. Birine, bir şeye 

istekle ve elikdik bakmak, gözüyle ye
mek. 

K0KllliJI (kökşil) Cb/H. Mavinıtırak, açık 

mavi, mavimsi. 
K0KlliiJIJJ,EH- (kökşilden-) em. Mavi ren

ge bürünmek, nıavileşmek. 
KBKlliiJI/l,EY (kökşildev) Cb/H. Biraz mavi. 

mav imsi . 
K0KI- (köki-) em. Ağzına geleni söyle

mek, atıp tutmak, boşboğazlı k etmek, 
övünmek. 

K0Kifllll (kökigiş) Cbtll. Yol yorclaın bil
meyen, çok konuşan . 
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K8KIME (kökime) Cb/1-l. Geveze, boşboğaz, 

yerli yersiz konuşan. 
K8KIPEK, -ri (kökiı·ek, -gi) 3am. 1. Göğüs, 

sine, göğüs kemiği. 2. Şuur, sezgi, 
düşünce. 3. aybtc. Kendini beğenmiş , 

kibirli. KeKipeK aypybt tüberküloz, ve
rem; KeKipeıi aıubtK bilgili, okumuş, 

aydın ; KeKipeıi Kelf cömert, eli açık; 

KeKipeıi Kapc ailpbtfly yıkılmak , yasa 
boğulmak; KeKipeıiHe HaH nicy kibir
lenmek, böbürlenmek; KeKipeıiHe y;vıay 
aklına yatmak, düşüncesine uygun 
olmak; KeKipeK Ke3i awbtfly şuurlanmak, 
bilinçlenmek. 

K9KIPEKCI3 (kökireksiz) CbtH. Cahil, bil
gisiz. 

K8KIPEKCIH- (kökireksin-) em. Kibirlen
mek, büyüklenmek, kendini beğenmek. 

K8KIPEKTE- (kökirekte-) em. Küstahlık 

yapmak, patavatsızca davranmak. 
K8KIPEKTEY (kökirektev) CbtH. Biraz küs

tah, patavatsızca. 
K8KIPEKTIK, -ri (kökirektik, -gi) 3am. Ki

birlilik, kendini beğenmişlik 
KG KIPEKillE (kökirekşe) 3am. Yel ek. 
K8JI (köl) 3am. 1. Göl. 2. aybtc. Çok, sa

yısız. K83 :JICGCbl/-l IC8Jl Kbtfly göz yaşları 
sel olmak. 

K8JIEAK,A (kölbaqa) 3am. 300JZ. Kurbağa. 
K8JIEAP (kölbar) 3am . Deri torba, deri çan

ta. 
KGJIEE- (kölbe-) em. 1. Yan yatrnak. 2. 

Çok yer kaplamak, geniş yer kaplamak 
KGJIEEfEH (kölbegey) 3am. Gözleri güne) 

ı ş ınlarından koruyan siper. 
KGJIEEfEHJIE- (kölbegeyle-) em. (gözü) 

Güneş ı ş ınlarından korumak. 
K8JIEEK, -ri (kölbek, -gi) 3am . Yavaş yü

rüyüş . 

K8JIEEKTE- (kölbekte-) em. Sallanarak 
yürümek . 

K8JIEEJIEH)IE- (kölbelefide-) em. Dikkat 
çekecek şekilde göz önünde dolaşıp 

durmak . 
K8JIEEY (kö lbev) CbtH . Eğik, yatık, dik ol

mayan. 
K8JIEEYJIE- (kö lbevle- ) em. Eğik koymak, 

yat ı k koymak. 

K8JIEH: 

K8JIEEYJIIK, -ri (kölbevlik, -gi) 3am. Eğik

lik, yatıklık 
K8JiriP (kölgir) CbtH. Yapmacık, iki yüzlü, 

sinsi. 
K8JlfiPJIEH- (kölgirlen-) K8JlfiPCI-

(kölgirsi-) em. Yapmacık davranmak, iki 
yüzlülük etmek. 

K8JlfiPJIIK, -ri (kölgirlik, -gi) 3am. Yap
macık hareket, iki yüzlülük 

K8JiriPCI- (kölgirsi-) em. bkz. K8JlfiP
JIEH-. 

K8JI-.II,API1.H (köl-dariya) 3am. 1. Derya. 2 . 
Çok, sayısız, hesapsız. 

K8JI.II,E- (kölde-) em. Etrafı su kaplamak, 
göl olmak, su basmak. 

K8JI.II,Eı1 (köldey) cbtH. Göl gibi, geniş. 
K8JI,II,EHEH: (köldenefi) (1) 3am. Genişlik, 

en, açıklık . 

K8JI,IlEHEH: (köldenefi) (Il) yem . 1. Yatay, 
ufki. 2. aybtc. Rastlantı, beklenmedik, 
ani. 3. aybtC. Yabancı, el. ' 

K8JI.II,EHEH:.II,E- (köldenende-) em. Önünü 
kesmek, karşı durmak. 

K8JI.II,EYIK, -ri (köldevik, -gi) 3am. Suyun 
yayılarak kapladığı yer. 

K8JI.II,EYIT (köldevit) CbtH. Sulu, çamurlu 
(yer). 

K8JIEfEfi (kölegey) CbLH. Gözden uzak, 
tenha, kuytu . 

K8JIEfEfiJIE- (kölegeyle-) em. 1. Gölgele
rnek, gölgelendirmek, eliyle gölge yapa
rak gözünü gözlerini güneşten korumak. 
2 . Gizlemek örtmek. 

K8JIEfEHJII (kölegeyli) CbtH. Gölgeli, az 
(yer). 

K8JIEM (kölem) 3am. 1. Hacim, büyüklük, 
genişlik. 6eJZMeHif{ KeJZeMi odanın bü
yüklüğü . 2. Ölçek, çap. 

K8JIEM.II,EH- (kölemden-) em. Büyümek, 
genişi emek. 

K8JIEM,IU (kölemdi) CbtH. Geniş kapsamlı, 

büyük, hacimli. 
K8JIEM.II,IJIEY (kölemdilev) CbtH. Büyükçe, 

genişçe. 

K8JIEMCI3 (kölemsiz) CbtH. Geniş olmayan , 
küçük, hacimsiz. 

K8JIEH: (kölefi) Cbtl-l. l . Şımarık. 2.Biraz, 
azıcık. 
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K8JIEH:KE (kölenke) Jam. ı. Gölge. 2. Bir 
şeyin şekli, sureti. 3. Güneş ışınların

dan, yağmurdan korunacak yer. 4. aybtc. 
Koruma, himaye, kayırma . Ke!lelfKeae 
K.MY gölgede kalmak, dikkate alınma
mak. 

K8JIEH;KEJIE- (kölenkele-) em. Gölgele
mek. 

K8JIEH;KEJIEY (kölenkelev) cbtH. Biraz göl
geli. 

K8JIEH;KEJII (kölenkeli ) cbtH. Gölgeli. 
K8JIEH;KECI3 (kölenkesiz) C bL H. ı. Gölge

siz. 2. aybtc. Açık, aşikar: Ke!le!fKeci3 
UiblHabtFblH aummbt. Gizlerneden gerçe
ği söyledi. 

K8Jl-K8CIP (köl-kösir) CblH. Bol, bolca. 
K8JIKI- (kölki-) em. ı. Dolup taşmak 2. 

Y emeğin yağının yüzeye çıkması. 
K8JIKIJI,IJ;E- (kölkilde-) em. ı. (sıvı ko

nulan kap) Ağzına kadar dolmak. 2. 
aybtc. (büyük beden elbise) Geniş dur
mak, bol olmak. 

K8JIMEK, -ri (kölmek, -gi) Jam. Gölet. 
K8JIMEKIIIE (kölmekşe) 3am . Gölcük, su 

birikintisi . 
K8JIIIAJI (kölpal) CbLH. Yerli yersiz, boş. 
K8JITAEAH (költaban) 3am. Suyu çekilmiş 

gölün tabanı. 
K8JITAEAH,UA- (költabanda-) em. Suyu düz 

araziye yaymak. 
K8JIIIIIK, -ri (kölşik, gi-) 3am. Gölet, su 

birikintisi. 
K8JIIIIIKTEH- (kölşikten-) em. (su) Top

lanarak gölet oluşturmak. 
K8JIIIIIKTI (kölşikti) CbLH. Su birikintisi o

lan. 
K8JIIK, -ri (kölik, -gi) Jam. ı. Binilecek at, 

deve. Ke!liK Ma!lbt binek hayvanı. 2. Ta
şıt, araç (araba, uçak vb.) 

K8JIIK-CAMMAH (kölik-sayman) Jam. Ara-
ba ve parçaları. 

K8JIIKCI3 (köliksiz) CbLH. Vasıtasız, yaya. 
K8JIIKIIII (kölikşi) 3am. Vasıta sürücüsü. 
K8M- (köm-), K8MEEJIE- (kömbele-) em. 

ı. Gömmek. 2. Defnetmek. 
K8MEE (kömbe) Jam . 1. Define, gömü. 2. 

Kiler, ambar. 3. At yarışlarında atın 

gelip geçmesi gereken çizgi. 4. aybtc. İn-

K8MTIMC 

sanın sakladığı sır. 

K8MEEJIE- (kömbele-) em. bkz. K8M-. 
K8MEM (kömey), K8MEKEM (kömekey) 

Jam. ı . Boğaz, gırtlak, yu tak. 2. ay btc. 
İnsanın içindeki sır, düşünce. 3. Bir şe
yin kaynağı, menba. KYMic KeMeu usta 
sanatçı; KeMeuiHe KYM K.fUbtfly sesini 
kesme k. 

K8MEMJIE- (kömeyle-) em. Hiç doyma
yacakmışçasına, oburcasına yemek. 

K8MEMJII (kömeyli) CbLH. 1. Geniş , iri 
gırtlaklı. 2. Sesi gür, gür sesli. 

K8MEK, -ri (kömek, -gi) Jam. Yardım, 

destek. KeMeK Kepcemy yardım etmek; 
KeMezi mwo yardımı dokunmak. 

K8MEKEM (kömekey) 3am. bkz. K8MEM. 
K8MEKCI3 (kömeksiz) CbLH. Yardımsız , 

desteksiz. 
K8MEKTEC- (kömektes-) em. Yardım et

mek, destek vermek. 
K8MEKIIII (kömekşi) Jam. Yardımcı. 

KeMeKwi K,ypa!l yardımcı ders kitabı. 
K8MEKIIIIJI (kömekşil) CbLH. Y ardımsever. 
K8MEKIIIIJIIK, -ri (kömekşilik, -gi) 3am . 

Yardımseverli k. 
K8MECKI (kömeski) CbLH. Belirsiz, müp

hem. 
K8MECKIJIE- (kömeskile-) em. Belirsiz 

olmak, belirsiz hale getirmek. 
K8MECKIJIIK, -ri (kömeskilik, -gi) 3am. 

Belirsizlik, şüpheli durum. 
K8MEIII (kömeş) Jam. Küle gömüleryk pi 

şirilen ekmek, kömez. 
K8MKEP- (kömker-) em. 1. Bir şeyin 

kenarını kıvırarak dikmek, zıhlamak, zıh 

çekmek. 2. aybtc. Kuşatmak, sar-mak. 3. 
aybtc. Bezemek, süslemek. 

K8MKEPME (kömkerme) Jam. Eve su gir
memesi için etrafına dökülen kum veya 
toprak. 

K8MKEPY (kömkerüv) 3am. Yatak örtüsü. 
K8MKEPYJII (kömkerüvli) CbtH. Zırh çekil

miş. 

K8MllEH: (kömpen) cbLH. Sağlam, çevik . 
K8Mllli- (kömpiy-) em. Şişmek, ka bar

mak. 
K8MlliC- (kömpis) CbLH . Hemen 

inanan, ikna olan, her şeye razı olan, 
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kabullenen. 
K8MYCI3 (kömüvsiz) CbtH . Gömülmemiş, 

defnedilmemiş. 

KeMIJI- (kömil-) em. Gömülmek, def
nedilrnek J~eep2e KeMifıy yerin dibine 
geçmek. 

K8MIP (kömir) Jam. ı. Taş kömürü. 2. O
dun kömürü. 

K8MIP,[(Eİİ (kömirdey) CbtH. Kömür gibi, 
kapkara, simsiyah. 

K8MIPJIEH- (kömirlen-) em. Kömür gibi 
olmak, kömüre dönüşmek, yanmak. 

KeMIPJII (kömirli) CbtH. Kömürlü, kömürü 
çok olan. 

K8MIPTEfl (kömirtegi) Jam. Karbon. 
KeMIPllll (kömirşi) Jam. Kömürcü, kömür 

ocağında çalışan kişi. 

K8MIC (kömis) Jam. Gömme, defnetme, 
defin. 

KeH (kön) (I) Jam. Büyük baş hayvan de
risinden yapılan iyi işlenmiş deri, gön. 

KeH (kön-) (Il) em. l. İkna olmak, kabul 
etmek, yapmaya razı olmak. 2. Sabret
mek, göğüs germek. 

KeHEIC (könbis) cbtH. Dayanıklı, sabırlı, 

tahammül kar. 
KeHEICTEH- (könbisten-) em. ı. Sağlam

laşmak, dayanıklı hale gelmek. 2. Alış
mak. 

K8HEICTEY (könbistev) CbLH. Sağlamca, sa
bırlıca, dayanıklıca. 

K8HEICTIK, -ri (könbistik, -gi) Jam. 
Sabırlılık, dayanıklılık, tahammülkarlık. 

K8Hfllll (köngiş) CbLH. Yumuşak başlı, 

çabuk ikna olan. 
KeHOlllTIK, -ri (köngiştik, -gi) Jam. Söz 

dinleme, laf anlama, ikna olma. 
K8H,[(E- (könde-) em. Gön ile kaplamak. 
K8H,Il;IK- (köndik-) (Keımire.rı,i, KeH.rı,iriH) 

em. Alı şmak , tahammül etmek, kabul
lenmek. 

K8H,Il;IKKilll (köndikkiş) CbtH. Kolay kabul 
eden, kolay ikna olan, uysal. 

K8HE (köne) CbLH. up. 1. Geçmişte olan, ön
ceki, geçmişteki. 2. Köhne, eski, eski
miş. 3. aybtc. Çok gönnüş geçirmiş, tec
rübe li. KeHe Ke3 çok görmüş geçirmiş 
ihtiyar. 

KSH,IJI 

KeHEK, -ri (könek, -gi) Jam. Deriden 
yapılmış, içine kısrak sütü sağılan kap. 

K8HE-K8CKI (köne-köski) CbLH. Eski püs
kü, çok eski. 

K8HEJIEH- (könelen-) em. Eskimek, eski 
duruma gelmek. 

KeHEJIIK, -ri (könelik, -gi) Jam. ı. Es
kiden kalma. 2. Eskilik, eski olma du
rumu. 3. Tecrübeli olma, deneyimlilik. 

K e HEP- (köner-) em. ı. Eskimek, yıp

ranmak. 2. Yaşlanmak, ihtiyarlamak. 
KeHep2eH ceJaep (JZUH2B) konuşulan ve 
yazılan dilde, kullanımdan duşmüş olan 
eski söz ve deyim, arkaizm. 

K8HET03 (könetoz) CbLH. Köhne, eski, es
kimiş, köhne, kullanılmış. 

K8Hlll1- (könpiy-) em. Şişmek, kabarmak, 
böbürlenmek. 

KeHCI- (könsi-) em. Çok susamak, dili da
mağı kurumak 

K8HTEPI (könteri) Jam. 1. Gön, deri. 2. 
aybtC. Utanmaz, arlanmaz .. 3. aybtc. Da
yanıklı, sağlam. 

K8HTEPIJII (könterili) CbtH. Dayanıklı, sağ
lam, tahammülkar. 

K8HTEPIJIIK, -ri (könterilik, -gi) Jam. Da
yanıklılık, sağlamlık, sabırlılık 

K8HTI1- (köntiy-) em. Şişmek, kabarmak. 
K8HIK- (könik-) (KeHire.rı,i, KeHirin) em. İ

şe, vaziyete alışmak. 
K8HIKKilll (könikkiş), K8HIMllA3 (kö

nimpaz) CbtH. Kolay alışan, tez uyum 
sağlayan . 

K8HIMllA3 (könimpaz) CbtH. bkz. K8HIK
Killl. 

K8H; (kön) Jam. ı. Gübre, hayvan gübresi. 
2. aybLC. Davar veya hayvan kışlağı. 

Kelf meıy gübrelemek, gübre atmak. 
KeH;-K,OK,biP (kön-qoqır) Jam. ı. Süprün

tü, çöp. 2. aybtc. Eski püskü değersiz eş
yalar. 

K8H;CI- (könsi-) em. Yanık kokmak. 
KeH;IJI (könil) Jam. 1. Gönül. 2. aybtc. Fi

kir, ülkü, düşünce, hayal. Ke}fifli ayy 
meyletmek; Ke]fifli J~Ca6btry kaygılan

mak, hüzünlenmek; Ke]fifli J~CapbtM kay
gılı, hüzünlü; Ke]fifli I(aJZy darılmak, 

küsmek; Ke]fifliH ayJZay gönlünü almak, 
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memnun etmek; KOlfilliHe aaK ca11y kız- K0IIEHE (köpene) 3am. Biçilmiş ot y ı ğın ı. 

dıı·mak, küstürmek, gücendirmek; f(OJ{i- loda. 
11i mycy beğennıek, hoşuna gitmek; K0IIEHEJIE- (köpenele-) em. Orta bü yük-
KOliİil aumy başsağlığı dilemek; KOJ{İil lükte ot yığını oluşturmak. 
6e11y dikkat etmek, zaman ayırmak, ilgi- K0IIEC (köpec) 3am. ap. KeHe. Tüccar. 
lennıek; KOlfill Kemepy eğlenmek. K0Il-K0PIM (köp-körim) Cb/H. Epey, epey-

K0~1Jl)lEH- (köfiilden-) em. Neşelenmek, ce, oldukça. 
sev inmek. Kencı- (köpsi-) em. Çoğalmak, nı iktarca 

K0~1Jl)lEC (köfiildes) Cbll-t. 1. Niyeti, artmak, şişmek, kabannak. 
dileği, gönlü bir, hemfikir (kimseler). 2. K0IICIH- (köpsin-) em. Fazla geldiğin i far -
Sevgili. KO!fillaec 6o11y yakın ilişki i- zetmek, çok olduğunu düşünmek. 
çinde olmak. K0IITE- (köpte-) em. Toplu, grup hali nde 

K0~1J11IECTIK, -ri (köfiildestik, -gi) 3am. yapmak. 
Ahbaplık, dostluk. K0IITEfEH (köptegen) CbtH . Birçok, epey-

K0~1Jl,IU (köfiildi) CbtH. Neşeli, keyifli, • ce. 
sevinçli. aK KeHillai temiz kalpli, iyi K0IITEH (köpten) yem. Çoktan, çoktand ı r: 

niyetli. CeHi KenmeH KepMeai.M. Seni çoktandır 
K0~IJ111,IJIEY (köfiildilev) CbtH. Biraz ne- görmedim. 

şeli, keyiflice. K0IITEH-K0II (köpten-köp) yem. Oldukça 
K0~IJI-KYİ1 (köfiil-küy) 3am . Keyif, moraL fazla, pek çok: OraH KenmeH-K en ca. ze. ıı 

h~U, durum. aum. Ona çok çok selam söyle. 
K0~IJICI3 (köfiilsiz) Cb/H. 1. Neşesiz, keyif- K0IITEII (köptep) yem. Çokça, çoğaltarak. 

siz. 2. Gönülsüz, isteksiz. K0IITEII-K0JIEM)lEII (köptep-kölemdep) 
K0~IJICI3,ı:ı;EH- (köfiilsizden-) em. isteksiz yem. Toplu halde, birlikte. 

olmak, keyfi yerinde olmamak. K0IITEY (köptev) Cb/H. Çokça, fazl aca. 
K0~IJICI3)lEY (köfiilsizdev) CbtH. K0IITEYIJI (köptevil) 3am. Gece nöbetçisi . 

Neşesizce, keyifsizce, İsteksizce . devriye. 
l 0~IJICI3Jl,IK, -ri (köfiilsizdik, -gi) 3am. K0IITIK, -ri (köptik, -gi) 3am. 1. Çokluk. 

Neşesizlik, keyifsizlik, isteksizlik. bolluk. 2. zpa.M.M. Çokluk eki . 
K0~IJIIllEK (köfiilşek) CbtH . Kimsenin K0IITIP- (köptir-) em. Abartınak , dozunu 

kalbini kınnayan, iyi niyetli, hoşgörülü kaçırmak. Kenmipe .MaK,may gereğind n 
(kimse). fazla övmek. 

K0~1JllliEKTIK, -ri (köfiilşektik, -gi) 3am. K0IITIPME (köptirıne) Cbll-l. Çok konu ~::ın . 

İyi niyetlilik, hoşgörülülük geveze. 
K0~IPCIK (köfiirsik) Cb/H. Ağır koku. K0ITiliE (köpşe) Cbut. !.Biraz fazl a. ,ok:a. 
K0II, -6i (köp, -bi) CbLH. 1. Çok, fazla, bol. 2. Çokluk anlamı bildiren gramer kat~ -

2. De-vamlı, sürekli KenKe 6ap.May uzun goı·isi. Kenıue my11ra çoğul yapı. 

sürmemek. 3. 3am. ayb/C. Halk, toplu- K0IIIIIIK, -ri (köpşik, -gi) 3am. \ linder. 
luk. KGn Jlcaca çok yaşa; Ken pemme KenıuiK 1(010 pohpohlanıak. oltu k-
çok defa; KGnmeH 6epi eskiden beri; lamak, pehpehlemek. 
Kenmi KepzeH görmüş geçirmiş, tec- K0IllliiJI (köpşil) Cb/H . Herkes tarafından 

rübeli . sevilen, herkesle rahatlıkl a anla abi len. 
K0IIEM (köpey) CbtN . 1. Ailede en küçük K0IIIIIIJIIK, -ri (köpşilik , -gi ) 3am. Çoğun -

(çocuk) 2. Geç doğmuş (kuzu). luk, kalabalık, topluluk. 
K0IIEK* (köpek) Cb/lt. Cüce, bücür, küçük. K011IP (köpir) (1) 3am. 1. Köprü. 2. OJbiC. 

KeneK um küçük köpek. Devam ettirici, bağlantı sağ l ay ı c ı. 

K011E-K0PHEY (köpe-körnev) yem . Göz K0IIIP- (köpir-) (Il) em. l . Köpürmek. 2. 
göre göre, göz önünde. aybLC. Övünmek, kendini ınethe t nıe k . 
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ay3bt Kenipy durmaksızın konuşmak. 
K8ll1Pfllll (köpirgiş) CbLH. Hemen kö

püren. Kenipıiuı ca6btH hemen köpüren 
sabun. 

K8ITIPME (köpirme) CbLH. Çok konuşan, 
geveze. 

K8lliPT- (köpirt-) em. Köpürtmek. 
K8ITIPilll (köpirşi) (1) 3am. Köprü yapan 

kimse. 
KOITIPilll- (köpirşi-) (Il) em. Köpük

lenmek, köpürmek, kabarmak. 
K8ITIPilliK, -ri (köpirşik, -gi) 3am. Kö

pükçük, habbe. 
K8ITIPilliKTEH- (köpirşikten-) em. Kö

püklenmek. 
K8lliPilliKTI (köpirşikti) CbLH. Köpüklü. 
K8P (kör) (1) 3am. up. Ölünün gömüldüğü 

yer, kabir, mezar. Kep ay3btHÔa ölüm 
döşeğinde, ölüm halinde; KepôeH uıbtK.

K.mtôau mezardan çıkmış gibi. 
K8P (kör) (Il) Cb/H. 1. Kör, ama. 2. aybtC. 

Cahil, bilgisiz. Kep 6oJJFbtp kör olası; 

Kep Ke3ii-L auıy aydınlatmak, bilgi
lendirmek; Kep MbtJJK.ay iki sözü bir
araya getireıneyen. 

K8P- (kör-) (III) em. 1. Görmek: 0Hbt elf 

aJJÔbtMeH 6aJJaJJap Kepôi. Onu ilk önce 
çocuklar gördü. EaJJaCbLH KepMeceJJi 6ip 
au 6oJJÔbl. Çocuğunu göm1eyeli bir ay 
oldu. 2. Buluşmak, görüşmek, 

karşılaşmak. 3. aybLC. Başından geçmek, 
tecrübe etmek. 4. aybtc. Kınamak, 

suçlamak. 5. aybıc. Saymak, .... içinde 
değerlendirmek, tanımak: MeH ce1-Li e3 
iHiMôeii KepeMiH. Ben seni kardeşim gibi 
görüyorum. KepıeH KYHi K.apal-{ 6oJJy 
eziyet çekmek, çok zorlanmak; Kepe 
aJJMay kıskanmak, görememek, haset 
etmek; Kepep Ke3ce alen!, açık; Kepep 
maHÔbt Ke3iMeH amK.bL3Y gece boyu 
uyumamak, göz kırpmamak. 

K8PEAJIA (körbala) CbLH. Cahil, bilgisiz, 
görgüsüz. 

K8PEIJITE (körbilte) CbLH. Belirsiz, net 
olmayan, bulanık, müphem. 

K8PEIJITEJIEH- (körbiltelen-) em. Unutul
ınaya yüz tutmak , belirsizleşmek. 

K8PfEHLJ:I (körgendi) CbLH . Görgülü, 

K8PKEM8HEP 

edepli, terbiyeli. KepceHÔi :>1cepôilf 6a
JJaCbL görgülü aile çocuğu. 

K8PfEH,LI;IJIIK, -ri (körgendilik, -gi) 3am. 
Edeplilik, terbiyelilik. 

K8PfEHCJ- (körgensi-) em. Bilgiçlik tasla
mak, ukaHilık etmek. 

K8PfEHCI3 (körgensiz) cbtH. Edepsiz, gör
güsüz, terbiyesiz. 

K8PfEHCI3LJ:IK, -ri (körgensizdik, -gi) 
3am. Görgüsüzlük, edepsizlik, terbiye
sizlik 

K8PfiCI3 (körgisiz) CbLH. Görmeye değer 
olmayan. 

K8Pfllll (körgiş) CbLH. Sezgili, hassas. 
K8PfllllTE- (körgişte-) em. Tekrar tekrar 

bakmak. 
K8PfllliTIK, -ri (körgiştik, -gi) 3am. Sezgi 

gücü yüksek olma. 
K8PLJ:EH (kördey) CbLH. Zifiri, kör (karan

lık). 

K8PE-EIJIE (köre-bile) yem. Bile bile, göz 
göre göre. 

K8PEfEH (köregen) CbLH. 1. Sezgili. 2. Ka
hin. 

KOPEfEHLJ:IK, -ri (köregendik, -gi) 3am. 
Basiret, öngörü. 

K8PEPMEH (körermen) 3am. Seyirci. 
KepepMeH K.aybLM seyirci, seyirci kitlesi. 

K8P-)KEP (kör-jer) CbLI-l. Boş, saçınasapan, 
önemsiz, abuk sabuk. Kep-;;1cep al-{ciMe 
boş konuşma. 

K8PKEH- (körkey-) em. Gelişmek, güzel
leşmek, canlanmak 

K8PKEHT- (körkeyt-) em. Geliştim1ek, gü
zelleştirmek, can lan d ırmak. 

K8PKEM (körkem) CbLH. Güzel, yakışıklı, 

görkemli, haşınetli, süslü. KepKeM ay
ôapMa edebi tercüme; KepKeM aôe6uem 

edebi eser. 
K8PKEMLJ:E- (körkemde-) em. Güzellcş

tirmek, görkemli hale getirmek, süs
lemek. 

K8PKEMLJ:EYilii (körkemdevşi) 3am. Gü
zelleştirici, süsleyen. 

K8PKEMLJ:IK, -ri (körkemdik, -gi) 3am. 
Görkemlilik, süslülük, güzellik. 

K8PKEM8HEP (körkemöner) 3am. Güzel 
sanat. 
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K8PKEM8HEPIIII (körkemönerşi) 3am. 
Güzel sanatla uğraşan kimse, sanatkfır. 

K8PK,All, -6hı (körqap, -bı) 3am. Hortlak. 
K8PJIAT (körlat) CbLH. Görgüsüz, cahil, ka

ba, terbiyesiz. 
K8PME (körme) 3am. Sergi, fuar. 
K8PMEfEHCI- (körmegensi-) em. Gör

mezlikten gelmek, görmemiş gibi dav
ranmak. 

K8PHEK (körnek) 3am. ı. Vitrin, sergi. 2. 
Yüz, çehre, sima. 

K8PHEKCI3 (körneksiz) CbLH. Güzel olma
yan, çirkin. 

K8PHEKTE- (körnekte-) em. Süslemek, 
bezemek, güzelleştirmek. 

K8PHEKTI (körnekti) CbtH. 1. Meşhur, ta
nınmış. 2. Güzel, çekici, görkemli. 

K8PHEKTIJIIK, -ri (körnektilik, -gi) 3am. 
Görsellik. ca6aKmbtlf KepHeKmiJıizi der
sin görselliği. 

K8PHEKI (körneki) CbLH. Net ve göze hoş 
görünen, göz okşayan. KepHeKi KYPaJl
aap ders araç gereçleri. 

K8PHEKIJIIK, -ri (körnekilik, -gi) 3am. 1. 
Görsel eğitim . 2. Çekicilik, güzellik. 

K8PIIE* (körpe) 3am. Yorgan, battaniye. 
K8PIIE-.IKACTbiK, -Fbi (körpe-jastıq, -ğı) 

3am. Yatak yorgan . 
K8PIIEK,All, -6hı (körpeqap, -bı) 3am. Çar

şaf, nevresim, yorgan kılıfı. 
K8PIIEJIEH- (körpelen-) em. Yayılmak, 

serilmek. 
K9PIIEJIIK*, -ri (körpelik, -gi) 3am. 

Yorganlık. 

K8PIIECI3* (körpesiz) CbLH. ı. Y organsız. 
2. aybtc. Örtüsüz, çıplak, açık. 

K8PIIE-T8CEK, -ri (körpe-tösek, -gi) 3am. 
Yatak yorgan. 

K8PIIEIIIE (körpeşe) 3am. Min der, şilte. 
K8PIIIMEK (körpildek) CbLH. Taze, yeni 

yağmış (kar). 
K8PCE: Kepce K,b13ap Her şeye heveslenen, 

ilgi duyan, kararsız, maymun iştahlı. 
K8PCET- (körset-) em. 1. Göstermek, bak

tırmak: Jcmilf canacbtH Kepcemmi. İşin 
kalitesini gösterdi. 2. Bildirmek, fark et
tirmek, hissettirmek. 3. aybtc. Yapmak: 
)/(QKCblllbLKmbt aocbLJfQ Kepcem. Dos-

K8PIHfEH 

tuna iyilik yap. 4. aybtc. İlıbar etmek. ele 
vermek. 5. aybtc. Tehdit etmek. 

K8PCETKIIII (körsetkiş) 3am. Gösterge. 
K8PCETYIIII (körsetüvşi) 3am. 1. Bilgilen

diren, gösteren, gösterici. 2. İlıbar edici. 
ihbarcı, muhbir. 

K8PCETIH;KIPE- (körsetiiikire-) em. Gös
termeye devam etmek, daha fazla gös
termek. 

K8PCETIJI- (körsetil-) em. Gösterilmek. 
K8PT (kört) 3am. J1cep2. Soylu olmayan bir 

tür erkek deve. 
K8PTbiiiiK;\H (körtışqan) 3am. Köstebek , 

yer sıçanı. 
K8PIIIEH;fEJI (körşefıgel) 3am. Kaderin 

cilvesi, talihsizlik. 
K8PIIII (körşi) 3am. 1. Komşu. 2. Yan yana 

olma, birbirine yakın olma. 
K8Pllli-K,OJIAH; (körşi-qolaii) 3am. Konu 

komşu, bütün komşular. 
K8PIIIIJIEC (körşiles) CbtH Komşu. birbi

rine yakın. 
K8PIIIIJIECTIK, -ri (körşilestik, -gi ) Jam. 

Komşuluk. 

K8PIIIIJIIK, -ri (körşilik, -gi) 3am . Komşu 
olma durumu, komşuluk. 

K8PIK, -ri (körik, -gi) (1) 3am. Körük. }{8-
pizi 6acblllY öfkesi yatışmak. 

K8PIK, -ri (körik, -gi) (Il) 3am. Güzellik, 
nefaset, yakışıklılık 

K8PIKCI3 (köriksiz) Cblli. Yakışıksız , çi rkin 
K8PIKCI3)l,EH- (köriksizden-) em. Çir

kinleşmek, güzelliğini kaybetmek. 
K8PIKCI3LI,EY (köriksizdev) CbtH. Çirkince, 

biraz çirkin. 
K8PIKCI3)l,IK, -ri (köriksizdik, -gi) 3am. 

Çirkinlik, yakışıksızlık 
K8PIKTE- (körikte-) em. Güzelleştirmek, 

bezemek, süslemek. 
K8PIKTI (körikti) CbLH. Güzel, yakışıklı. 
K9PIKIIII (körikşi) Jam. Körükçü. 
K8PIM (körim) Jam. ı. İstikbal, gelecek, 

ati. 2. Bela, kötülük. 
K8PIM)l,IK, -ri (körimdik, -gi) Jam. Gö

rümlük. 
K8PIH- (körin-) em. 1. Görünmek. 2. Belli 

olmak, tanınmak. 
K8PIHfEH (köringen) 3am . Herhangi , rast-
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gele, kim olursa. KiM KepiHzeH kim 
rastgelirse, kim denk gelirse. 

K9PIHEP-K9PIHEEC (köriner-körinbes) 
CbtH. Belli belirsiz, açık seçik belli ol
mayan. 

K9PIHEY (körinev) yem. Açıkça, açıktan 

açığa, alen!. 
K9PIHIC (körinis) 3am. 1. Görünüş, gö

rüntü, görünüm. yuaiJ{ cbtpmK,bt KepiHici 

evin dış görünüşü. 2. Olay, belirti. ma-

6uram KepiHici doğa o~yı. 3. meamp. 

Bir perdenin dekor değişikliğiyle belir
lenen alt bölümü. 4. Sergi: KepiHicKe 

K,OUbtflFaH cypemmep sergilenen resim
ler. 

K9PillKE.JI,I.(IK, -ri (köripkeldik, -gi) 3am. 

Kahinlik, ileri görüşlülük. 
K9PIC- (köris-) em. ı. Görüşmek, buluş

mak. 2. Selamlaşmak, merhabalaşmak. 

3. (evlenen kız) Ailesi ve yakınlarıyla 
vedalaşmak, ayrılmak. 

K9CE (köse) (1) CbtH. Köse. Kece JKizim 

köse genç; Anaap Kece Kazak folklo
runda mizalı üstadı olan tip, Aldar Köse. 

K9CE- (köse-) (Il) em. Maşayla ateşi ka
rıştırmak. 

K9CEfE (kösege) 3am. Kut, bereket Kece-

zeci Kezepy tnuradına ermek. 
K9CEK, -ri (kösek, -gi) 3am. Kaci6. Koza. 
K9CEKTE- (kösekte-) em. Koza bağlamak. 
K9CEM (kösem) 3am. Lider, önder, rehber. 
K9CEM,I(IK, -ri (kösemdik, -gi) 3am. Lider-

lik, önderlik. 
K9CEMCI- (kösemsi-) em. Liderlik tasla

mak. 
K9CEMIIIE (kösemşe) 3am. zpaMM. Zarf 

fiil . 
K9CEY (kösev) 3am. Maşa, köşeği. 

K9CEY,UEH (kösevdey) CbLH. Uzun, ince, 
zayıf. 

K9CEYJIE- (kösevle-) em. Maşa ile ateşi 

karıştırmak. 

K9C-K9C (kös-kös) oa. Deveyi çağınrken 
çıkarılan ses. 

K9CTEK*, -ri (köstek, -gi) 3am. Kalın ağaç 

parçası, kalın sopa. 
K9CTEH,I(E- (köstefide-) em. ı. Hantalca 

hareket etmek, çevik olmamak. 2. Baş-

K8TEPIJII Cllll 

kasının konuşmasına fırsat tanımamak 

K9CTM- (köstiy-) em. Farklı görünmek, gö
ze çarpmak. 

K9CTMT- (köstiyt-) em. Yıkmak, devir
mek. 

K9CIJI- (kösil-) em. 1. Uzanmak, ayağını 
uzatarak oturmak. 2. Dört nala gitmek, 
dolu dizgin gitmek. 3. aybtC. Uzun süre
ye yayılmak KeCifle aumy içtenlikle, Sa
mimi konuşmak. 

K9T (köt) 3am. l . Makat, anüs, kıç, göt. 2. 
aybtc. Son, akıbet. Kemi autbtfly rezil, 
maskara olmak; Kemi KeKmeH Kefly 

başarısız olmak, yıkılmak; Kemi JKepze 

muMey koşuşturmak; KemiHe K,apaCbli-L 

haddini bilsin. 
K9TEK (kötek) oa. Eyvah! Aman! 
K9TEP- (köter-) em. ı. Kaldırmak. 2. Ar

tırmak, yükseltmek. 3. aybtc. Yukarı 

çekmek. my Kemepy bayrağı göndere 
çekmek. 4. Geliştinnek, ilerletmek. 6i!li

MiH Kemepy bilgisini artırmak. 5. aybtc. 

Derecesini yükseltmek. K,bt3MemiH Ke

mepy derecesini yükseltmek. 6. aybtc. 

Dayanmak, tahammül etmek: 0!1 MeHiJ{ 

ce3iMai Kemepe aflMaabt. O, benim sözü
mü kaldıramadı. 7. Tekrar gündeme 
getirmek, açmak: Eyfi Mace!leHi Kemep

MeiiiK. Bu konuyu açmayalım. 8. Hamile 
kalmak. 

K9TEPfiiii (kötergiş) 3am. Vinç, kaldıraç . 

K9TEPEM (köterem) CbtH. 1. Çok zayıf, cı
lız, sıska . 2. aybtc. Yorgun, bıkkın, bez
gin. 

K9TEPEM,11,IK, -ri (köteremdik, -gi) 3am. 

Zayıflık, sıskalık. 

K9TEPE-M9TEPE (kötere-mötere) yem . 

Kaldırır kaldırmaz, kaldırdığı gibi. 
K9TEPMEJIE- (kötermele-) em. 1. Birlikte 

kaldırmak. 2. aybtC. Korumak, kolla
mak, desteklemek. 

K9TEPMEJIEYIIII (kötermelevşi) 3am. Ko
ruyucu, destekleyici. 

K9TEPMEIIII (kötermeşi) 3am. 1. Destekle
yici. 2. aybtc. Tüccar, toptancı. 

K9TEPIJIIC (köterilis) 3am. Ayaklanma, is
yan, başkaldırı. 

K9TEPIJIICIIII (köterilisşi) 3am. İsyankar, 
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asi, başkaldırıcı. 
K8TEPIH;KI (köterinki) CblH. ı. Çıkık, yük

sekçe . 2. Normalden fazla. KO!fi.ll Kyui 
KemepiHKi keyfi yerinde, morali yük
sek. 

K8TEY (kötev) 3am. Med. Basur, hemoroit. 
K8TKEHlllEKTE- (kötkenşekte-) em. U

tanmak, çekinmek. 
K8lll (köş) (1) 3am. 1. Göç. 2. aybtc. Devir, 

zaman. KOUI 6oubt göç boyunca; KOUI 
i.11zepi çok ileri, önde. " 

K8lll- (köş-) (Il) em. 1. Göçmek, 
taşınmak: Kedeu 6o.11calfJ KOUlin Kep 
(Mal(a.ll) . İnsan fakir olmadığını ta
şınırken anlar. 2. aybtc. Hareket tarzını 
değiştim1ek. 3. aybi C. Zamanı, mo dası, 
devranı geçmek. 4. ayb/C. Başka bir me
toda, sisteme geçmek. 5. aybtc. (boya) 
Kalkmak, kavlamak. 

K8lllEAClllbl (köşbasşı) 3am. Göçü yöne
ten, idare eden kimse. 

K8lllEACbl (köşbası) 3am. ı . Kervanbaşı. 

2. aybtc. Bir işi başlatan , önayak olan, 
lider. 3. aybtc. cnopm. Yarışmada önde 
giden takım . 

K8lllE* (köşe) 3am. Sokak. 
K8lllEJIEC (köşeles) CbtH . Aynı sokakta o-

turanlar. 
K8lllEJII* (köşeli) CbtH. Sokağı olan. 
K8lllET (köşet) 3am. Fidan, fili z, fide. 
K8lllETTIK, -ri (köşettik, -gi) 3am. Fidan-

lık, dikmelik. 
K8lliETXAHA (köşethana) 3am. K3. up. Fi

dan yetiştirilen yer, fıdanlık 
K8lll-)1(9HEKEM (köş-jönekey) yem. Yol 

üzerinde, yol boyunda. 
K8lllKIH (köşkin) 3am. I . Çığ. 2. Göçmen. 
K8lllKIH,UE- (köşkinde-) em. Çığ düşmek. 
K8lll-K,OH (köş-qon) 3am. Göçebelik, 

konar göçerlik. 
K8lllfiEJ11 (köşpeli) Cb/H. Göçebe, göçmen. 
K8lllfiEJIIJJIK, -ri (köşpelilik, -gi) 3am. 

Göçebelik, göçmenlik. 
K8lllfiEH,UI (köşpendi) Cb/H. Göçebe, gö

çer. 
K8lliiJI (köşil) Jam. Dişi domuz. 
K8llllP- (köşir-) em. 1. Göç ettirmek. 

6acb1Ha KOUlipy yaygara koparmak , 

KPMllTOfPA<I>l1JI 

bağırıp çağınnak . 2. Kopya etmek, kop
yalamak, çoğaltmak. 

K8lll1Pfllll (köşirgiş) 3am. Kopya eden, 
çağaltan kimse. 

K8llllPME (köşirme) 3am. Kopya, nüsha. 
K8lliiPMEllll (köşirmeşi) 3am. Kopyacı , 

çağaltan kimse. 
KPAE (krab) 3am. zp. Çağanoz. 
KPAH (kran) 3am. HeM. 1. Vinç. 2. Musluk. 
KPAHlllbl (kranşı) 3am. Vinç kullanan kim-

se, vinç operatörü. 
KPATEP (krater) 3am. cpp. Yanardağ ağzı. 
KPAXMAJJ (krahmal) 3am. op. Nişasta , fe

kül. 
KPAXMAJJ,UA- (krahmalda-) em. Nişasta 

katmak, nişastalaınak. 
KPE,UHT (kredit) 3am . .11am. Kredi. 
KPE,UHTOP (kreditor) 3am . .11am. Ödünç pa

ra veren, alacaklı. 
KPEHCEP (kreyser) 3am. zo.11 . ecK. Deniz 

yollarını gözetme ve hava fılolarına kla
vuzluk etme amacıyla, topla silah
landırılmış hızlı savaş gemisi , kruvazör. 

KPEM (krem) (1) 3am. c/Jp. Krem. 6emKe 
KpeM J~Cary yüze krem sürmek. 

KPEM* (krem) (Il) 3am. um. Krema. Kpe
Mi 6ap mopm kremalı pasta. 

KPEMJlb (kreml) 3am. op. Eski Rus şehir
lerini meydana getiren iç kale, Kremlin 
Kalesi. 

KPEII (krep) 3am. r/Jp. Çok büküınlü iplikle 
dokunmuş bir çeşit ince kumaş, krep. 

KPEIT,UEIIIHH (krepdeşin) 3am. cpp. Çin 
krebi , krepdöşin . 

KPETIOCTHHK (krepostnik) 3am. op. Feo
dal, toprak sahibi. 

KPECJJO (kreslo) 3am. op. Koltuk. 
KPECT (krest) 3anı . op. Çarmıh, haç, istav

roz. 
KPI13I1C (hizis) 3anı. zp. Kriz, buhran , bu

nalım. 

KPMMHHAJJMCTMKA (kriıninalistika) 3am. 
.11am. 3alf. Suç nedenlerini inceleyen 
hukuk bilimi, kriminoloji. 

KPI1MMHOJ10fl151 (kriminologiya) 3am. 
.11am. Kriminoloji. 

KPI1ITTOfPA<DI151 (kriptografi ya) 3am. rjJp . 
Gizli yazı, şifreli yazı. 
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KPHCTAJTJI (kristal!) Jam. ıp. Bil!Cır, kris
tal. 

KPHCTAJIL(AH- (kristaldan-) em. Billürlaş

mak, kristalleşmek. 
KPHTEPHM (kriteriy) 3am. ıp. Ölçüt, kriter. 

kıstas. 

KPOKO)l,HJI (krokodil) 3am. ıp. Timsah. 
KPOCC (kross) 3am. ar. cnopm. Kırlarda ve 

ormanlarda, hendeklerden, yükseltiler
den, çukurlardan ve aka) sulardan araç
sız geçerek yaya yapılan koşu, kros. 

KPOCCBOP)l, (krossvord) 3am. ar. Bul
maca. 

KY8 (küva) 3am. up. 1. Şahit, tanık . Kyo 

6o!ly şahit olmak. 2. Nikah şahidi. 
KY8fEP (küvager) 3am. Şahit, tanık. 

KY8JIA- (küvüla-), KYöJIAHL(biP- (küvü
landır-) em. Doğrulamak, teyit etmek. 

KY8JlAH)l,biP- (küvalandır-) f'm . bkz. KY-
8JIA-. 

KY8JII (küvali) CbtH. Şahitli, ispatlı. 

KY8JIIK, -ri (küvLHik, -gi) 3am . 1. Kimlik. 
2. Tanıklık, şahitlik. 

KYE (kub) 30m. ıp . ıeoM. 1. Küp. 2. A~tatn. 

Bir sayının üçüncü kuvveti. 
KYEH3M (kubizm) 3am. rjJp. Nesneleri geo

metrik biçimde gösteren bir sanat akımı, 
kübizm . 

KYEOK, -rbi (kubok, -gı) 3am. um. cnopm. 

Kupa. 
KYEOMETP (kubometr) Jam. rjJp. Bir cis

min hacminin ölçü birimi, metreküp. 
KY30B (kuzov) 3am. op. Araç kasası. 
KYJIAK, -rbi (kulak, -gı) Jam. op. map. Zen

gin köylü, köy ağası. 
KY JIMHAP (kulinar) 30m. !lam. ı. Usta aşçı. 

2. Pastacı. 
KYJH1HAPH51 (kulinariya) 3a11ı ;ıam . 1. Aş

çılık, aşçılık sanatı. 2. Pastahanc. 
KYJibMHHAUH51 (ku lminatsiya) 3a111 .. w11ı. 

ı. Yıldızın evçten, en üst noktadan geç
mesi. 2. aybtc. Büyümenin, gelişmenin 
en üst noktası. 

KYJibTHBATOP (kultivator) 3am. ;zam. 

Toprağı yüzeyden işlemeye yarayan diş
li alet, kültivatör. 

KYJibTHBAIJ,H51 (kultivatsiya) 3am. !lam. 

Kültivatör ile toprağı yumuşatma. 

KY ,I( I KTEHYllliJIIK 

KYIIE (kupe) 3al11. rjJp. Kompartıman. 

KYIIOH (kupon) 3al11. rjJp. Kupon. 
KYPOPT (kuı·ort) 3am. HeM. Kaplıca, ılıca. 

KYPC (kurs) 3am. flam. 1. Sınıf (üni-
versitede). 2. Kurs. 3. Tedavi prose
dürleri. 

KYPCAHT (kursant) 3am. op. Askeri okul 
öğrencisi, harbiyeli. 

KYPCHB (kursiv) 3anı. Jlam . noflucp. İtalik, 
italik yazı. 

KYPTKA (kurtka) 3am. op. Mont. 
KYPbEP (kuryer) 3am. flam. rjJp . Kurye. 
KYlllETKA (kuşetka) 3al11 . op. Kanepe, se-

dir. 
KYEE)KEKTE- (kübejekte-) em. Çekingen

lik etmek, ürkek davranmak. 
1\.YEI (kübi) 3Wn . Yayık. Ky6i nicy yayık 

yaymak. 
KYEI)l,EW (kübidey) CbtH. Yayık gibi, kalın, 

şişnıan. 

KYEI)KIK, -ri (kübijik, -gi) 3am. Topraktan 
yapılmış içine tahıl konulan büyük 
çömlek. 

KYEIK, -ri (kübik, -gi) 3am. Erkek kedi. 
KYEIH- (kübin-) em. 1. Övünmek, böbür

lenmek. 2. Sinirlenmek. öfkelenmek. 
KYEIP (kübir) 3am. Fısıltı. 

KYEJP.)I(blEbiP (kübir-jıbır) 3al11. Dedi
kodu, boş söz. 

KYEIP JIE- (kübirle-) em. Fısıldaınak, fısla

ınak. 

KYEIPTKE (kübirtke) 3al11. ;weo. Dolama, et 
yaran, yarmaca: EapMarbıHa Ky6ipm lce 

UtbtK,mbL. Parmağına dolama çıktı. 
KY)l,E (küde) 3am. Toplanmış ot yığın ı. 
KY.l1,EP (küder) 3am. Ümit, umut. Kyoep YJY 

ümit kesmek. 
KY)lEPI (küderi) 3am. Tabaklanmış yumu

şak deri, güderi. 
KY)], HT- (küdiyt-) em. Abartmak, mü balağa 

etmek. 
KY)l,IK, -ri (küdik, -gi) 3am. Şüphe, kuşku . 

KY,ll,IKCI3 (küdiksiz) Cbll-1. Şüphesiz, kuşku 

suz. 
KY)l,IKTI (küdikti) Cblll. Şüpheli, kuşkulu. 

KY)liKTEH- (klidikten-) em. Şüphelcnmek , 

şüphe etmek, kuşkulannıak . 

KYL(IKTEHYilllJ1lK, -ri (küdiktcni.ivşilik,-
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gi) 3am. Şüphecilik, kuşkuculuk, sep
tisizm. 

KY)l,IKIIIIJI (küdikşil) CblH . Şüpheci, kuşku

cu, septik. 
KY)lJP (küdir) (1) 3am. 300JZ. Altay dağların

da yaşayan bir tür geyik. 
KYL(IP (küdir) (Il) CbtH. Düz olmayan, en

gebeli . 
KY):UPE (küdire) CbtH. Dayanıklı, sağlam. 

KY,I:UPEM- (küdirey-) em. 1. Kocaman ol
mak, kabannak, şişmek.ı 2. aybtc. Öfke
lenmek, hiddetlenmek. 

KY,LUPJII (küdirli) CbtH . Kabarmış, şişkin 

(tümsek). 
KY,ll,IPCI3 (küdirsiz) CbtH. Düz, yatık. 
KY,ll,IC (küdis) CbtH . Eğri , kambur. 
KY,ll,ICTEH- (küdi sten-) em. Eğilmek , kam-

burlaşmak . 

KY,ll,ICTIK, -ri (küdistik, -gi) 3am. Eğrilik , 

kambur] u k. 
KY)K (küj ) eJZ. Kalın , gür ses. 
KY)KEAH (küjban) CbtH. Şişman , kalın, iri 

yarı. 

KY)K,ll,EM (küjdey) CbtH. Kalın, tombul, dol
gun. 

KY)K,ll,M- (küjdiy-) em. Kabannak, şişmek. 
KY)KIJI (küjil) Jam. 1. Gür, kalın ses . 2. 

aybtc. Azarlamak. 
KY)KIJIL(E- (küjilde-) em. Kalın ve gür ses-

le konuşmak, gürlemek. 
KY3 (küz) 3am. Güz, sonbahar. 
KY3fl (küzgi) CbtH. Güz vakti, sonbahar. 
KY3)1,E- (k üzde-) em. Güz mevsimini bir 

yerde geçirmek , güzlemek. 
KY3,llEM (küzdey) CbtH. Güz boyu, sonbahar 

boyunca. 
KY3,llEY (küzdev) Jam. Güzlek, güz mevsi

minin geçirildiği yer. 
KY3L(IIYHI (küzdigüni) yem. Güz günleri , 

güz aylarında . 

KY3,lliK, -ri (küzdik, -gi) (1) Jam. Güzlek. 
KY3,lliK, -ri (küzdik, -gi) (Il) Jam. Güzün 

ekilen tahıl. 
KY3E- (küze-) em. 1. Kırkmak. 2. Tıraş et

mek. 
KY3EK, -ri (küzek, -gi) Jam. Koyun kırkım 

zamanı. 

KY3EM (küzem) 3am. Güzün koyun kırkma 

KYM.II,IPfl 

zamanı, güzün kırkılan yün. 
KY3EME (küzeme) C bt H. Kırkı lan, kırkılmış 

(yün). 
KY3EH (küzen) Jam. 300JZ. Kokarca. 
KY3ET (küzet) (1) Jam. Güvenlik, devriye. 
KY3ET- (küzet-) (Il) em. 1. Devriye gez-

mek, korumak, bekçilik yapmak. 2. 
(hastayı) Gözetim altında tutmak, (has
taya) refakat etmek. 

KY3ETIIII (küzetşi) 3am. Bekçi, muhafız. 
KY3ETIIIIJIIK, -ri (küzetşilik, -gi) 3am . 

Bekçilik, muhafızlık. 
KY3EYJII (küzevli) CbtH. Kırkılmış. 

KY3EYCI3 (küzevsiz) CbtH. Kırkılmamış , 

kırkılma yan. 
KYM (küy) (1) 3am. My3. Kazak Türklerinin 

halk ezgisi, name. Kyu mapmy bir bes
teyi icra etmek. 

KYM (küy) (Il) Jam. 1. Hal, durum, vaziyet. 
2. İşin, hareketin belirli bir biçimi, hali. 
3. aybtc. Coşku, heyecan. KyuiHe KeJZy 

kıvamına gelmek. 
KYM (küy) (III) Jam. l.Yanmak, tutuşmak. 

2. aybtc. İçi kan ağlamak. 
KYMEE)I(EK, -ri (küybejek, -gi) 3am. Gün

lük sıradan işler. 
KYMEE)I(EKTE- (küybejekte-) em. Kararsız 

kalmak, tereddüt etmek. 
KYMEEH; (küybefi) Jam. Çalışma, ça

balama, günlük meşgaleler. 
KYMEEH;,I(E- (küybefide-) em. Bir şeylerle 

meşgul olmak, günlük işle uğraşmak. 
KYMfEJIEK (küygelek) CbtH . Sinirli, asab1. 
KYMfEJIEKTE- (küygelekte-) em. 1. Boş 

yere sinirlenmek, asabileşmek . 2. Sa
bırsızlanmak. 

KYMfEJIEKTEY (küygelektev) CbtH. Sabır

sız, tahammülsüz. 
KYMfEJIEKTIK, -ri (küygelektik, -gi) Jam. 

Sinirlilik, asabiyet. 
KYM,lliP- (küydir-) em. 1. Yakmak, yandır

mak. 2. aybtc. Haksız y~re suçlamak, if
tira etmek, karalamak.: 3. aybtc. Üzmek, 
zor durumda bırakmak, kalp kınnak. 

KYM,lliPfl (küydirgi) Jam. 1. Şarbon , yanı
kara, kara yanık, kara kabarcık . 2. Üzen, 
zor durumda bırakan , kalp kırıcı (ka
rakter, düşünce , söz). 
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KYM,IUPfiiii (küydirgiş) CbLH. Yakıcı. 
KYM)__(IPIII-)I(AH)__(hiP- (küydirip-jandır-) 

em. Öfkelendirmek, kızdırmak, sinirlen
dirmek. 

KYfiE (küye) (I) 3am. Kurum. Kyue JJcary 
kara çalmak, lekelemek. 

KYME (küye) (II) 3am. Güve: KuiMai Kyue 
JJceıeH. Giysileri güve yemiş. 

KYHEK, -ri (küyek, -gi) 3am. Koç katım za
manı. 

KYHEJIE- (küyele-) em. 1. İsi emek, ka
rartmak. 2. aybLC. Karalamak~ iftira at
mak, iftira etmek. 

KYMEJIEIII (küyeleş) CbLH. Kirli, pasaklı , 
pis. 

KYHEJII (küyeli ) CbLH . İsli, islenmiş. 
KYMEY (küyev) 3am. 1. Koca, eş. 2. Damat, 

güvey. KfUlİK Kyuey iç güvey. 
KYMEYCIPE- (küyevsire-) em. Koca a

ramak, (kız) evlenmek istemek. 
KYMEYIIIIJIE- (küyevşile-) em. (damat) 

Kızın tarafına gitmek. 
KYM-)I(AM (küy-jay) 3am. Hal, durum, vazi

yeL 
KYl'13EJI- (küyzel-) em 1. Isdırap, acı çek

mek: Aypy o6aeH Kyt"heflai. Hasta çok 
ısdırap çekti . 2. (savaşta) Zorluk çek
mek , perişan olmak. 

KYH3EJIIC (küyzelis) 3am. 1. Depresyon , 
üzüntü . 2. Yorgunluk, bitkinlik. 

KYH3EJIT- (küyzelt-) em. Perişan etmek, 
zorluk çektirmek. 

KYMKEHTAM (küykentay) 3am. 300fl . Boz
doğan . 

KYMKM- (küykiy-) em. Büzülmek, bir ke
nara çekilmek. 

KYMKI (küyki) CbtH. Alımsız, çirkin, ucu
be. 

KYHKIJIIK, -ri (küykilik, -gi) 3am. l . 
Alımsızlık, çirkinlik, ucubelik. 2. Ga
riplik, tuhaflık, ucubelik. 

KYfi-K,OH; (küy-qofi) 3am. Hal, durum. 
KYfi-K,YAT (küy-quvat) 3am. Güç, kuvvet. 
KYHJIE- (küyle- ) em. 1. (dişi hayvan) Çift-

leşme arzusu duymak, kızışmak , boğa

samak. 2. Kıvamına getirmek. 3. (dom
bıra) Akort etmek. 

KYHJII (küyli) (I) Cb/H. 1. Varlıklı, zengin. 

.KYi1:TTE 

2. Semiz, besili. 
KYMJII (küyli) (II) CbLH. Ahenkli. 
KYHJII-)I(AfiJihl (küyli-jaylı) CbtH. Varlıklı , 

zengin. 
KYHJII-K,YATThl (küyli-quvattı) CbtH. Güç

lü, zengin, varlıklı. 
KYfiJIIJIEY (küylilev) CbLH. Biraz varlıklı , 

zengince. 
KYHJIIJIIK, -ri (küylilik, -gi) 3am. ı. Hali 

vakti yerinde olma. 2. Semizlik, besi
lilik. 

KYHME (küyme) 3am. Fayton . 
KYHMEJIE- (küymele-) em. Payton haline 

getirmek. 
KYHMEJII (küymeli) CbLH. Faytonlu . 
KYHMEIIII (küymeşi) 3am. Fayton ustas ı. 
KYMPE- (küyre-) em. 1. Bozulmak, çök-

mek, ortadan kalkmak, yıkılmak, imha 
olmak. Kyupeu Jlcel{ıfıy perişan olmak, 
imha olmak. 2. Kendini içten içe yiyip 
bitirmek. 

KYHPEK (küyrek) Cb/H . Cesaretsiz, çekingen 
yumuşak huylu . 

KYHPEKTEH- (küyrekten-) em. Çekingen
lik göstermek, cesaretsiz davranmak . 

KYHPEKTIK, -ri (küyrektik, -gi) 3am . Cesa
retsizlik, korkaklık. 

KYHPET- (küyret-) em. Yıkmak, altüst et
mek, harap etmek. 

KYHPETYIIII (küyretüvşi) 3am. Yıkıcı , ha
rap edici, yakıp yıkıcı. 

KYHCE- (küyse-) em. 1. Geviş getirmek. 2. 
Hiç durmadan, devamlı surette yemek . 
3. aybtc. Yersiz, uygunsuz konuşmak. 

KYHCI3 (küysiz) , KYHTCI3 (küytsiz) Cb/H. 
1. Bakımsız, hali vakti yerinde olmayan. 
2 . Bakımsız, besili olmayan (hayvan). 

KYHT (küyt) (I) 3am . Hayvanların çiftleşme 
zamanı. 

KYHT (küyt) (II) 3am. Hal, durum , vaziyet. 
mypMbtc Kyumi hayatın gidişatı. 

KYMTAEAK, -Fbi (küytabaq, -ğı) 3am . Gra
mofon plağı. 

KYHTCI3 (küytsiz) CbtH. bkz. KYMCI3. 

KYHTTE- (küytte-) (I) em. Bakmak, besle
mek. 

KYHTTE- (küytte-) (II) em. 1. (hay van) 
Çiftleşme arzusunu belirtmek, boğasağ ı 

Barterblues
Vurgu

Barterblues
Vurgu

Barterblues
Vurgu



-256-

KYMTifUlE 

gelmek. 2. Düşünmek, kaygı duymak. 
KYMTIH)J,E- (küytinde-) em. Ehemmiyetsiz 

bir şeylerle uğraşmak, uğraşır gibi gö
rünmek. 

KYMllll (küyşi) 3am. Dombıra ile ezgi çalan 
kimse, müzisyen. 

KYHlliiJIIK, -ri (küyşilik, -gi) 3am. Müzis
yenlik. 

KYMIK, -ri (küyik, -gi) (1) 3am. 1. Yanık. 2. 
Yangın yeri. 3. aybtc. )akınış, kaygı, 
dert, ızdırap. 

KYİİIK- (küyik-) (Kyitireni, Kyitirin) (Il) 
em. lsınmak, yan mak, kızmak, kız ış
mak. 

h'YfllKTEH- (küyikten-) em. Yanmak, ya
nıp kavrulmak. 

KYİİIH- (küyin-) em. Üzülmek, üzüntü 
duymak, müteessir olmak: MeH OHbtl{ 
I(btflbtFbtHa KyiiiHaiM. Onun davranışları 
beni üzdü. 

KYİİIH)JJ (küyindi) 3am. Yangın yeri. 
KYMIHlliE (küyinşe) yem. Olduğu gibi, ha

iine göre. 

KYti:IHilll-CYti:IHilll (küyiniş-süyiniş) 
3am. Sevinç ve üzüntiL 

KY:ti:Ifi-){(AH- (küyip-jan-) em. 1. Yanıp 
kül olmak. 2. Ateşi yükselmek. 3. aybtc. 
Aşkından yanıp tutuşmak. 

KYMifl-fiiC- (küyip-pis-) em. Üzülmek, 
darılmak. 

KYHIC (küyis) 3am. Geviş getirme. 
KYHfCTE- (küyiste-) em. Geviş getirmek. 
KİİICTI (küyisti) CbtH . Geviş getiren. KY-

iiicmi Mail geviş getiren hayvan. 
KYKIPT (kükirt) 3am. xuM. Kükürt. 
KYKlPTCI3)lEH- (kükirtsizden-) em. Kü

kürtsüzleştirmek, kükürtten arındırmak 
KYJI (kül) (1) 3am. Kül. KYJ1 6oJJy kül 

olmak; K}'Jl maJlKGHbtH U/btrapy un ufak 
etmek; K}'Jli KGKKe ywy darmadağm, 
paramparça olmak. 

KYJI* (kül) (Il) 3am. I. Koyunun karnında, 
memesinde çıkan yara. 2 . Çocuklarda 
çok sık görülen bulaşıcı hastalık, difteri. 

KYJI- (kül-) (III) em. 1 Gülmek. 2. aybtc. 

Dalga geçmek, alay etmek. KYJlKi 6oJJy 
gülünç duruma düşmek, rezil olmak; 
KYJlKic:e aiiHaJly alay konusu olmak, gü-

KYJI-KYEIP 

lünç duruma düşmek. 
KYJ18EI (küHibi) 3am. Yazm erken olgun

laşan bir tür kavun. 
KYJI8fiAPA (külapara) 3am. Tüylü şapka

ların üzerine su geçmemesi için ge
çirilen kapüşon . 

KYJIEIJITE (külbilte) 3am. Sinsice, gizlice 
yapılan iş. 

KYJIEIPE- (kül bire-) em. (yanı k yer) Su 
toplamak. 

KYJifEHCI- (kül gen si-) em. Yalandan gül
mek, güler gibi yapmak. 

KYJifiH (küigin) CbtH. Kül rengi, gri, boz. 
KYJifiH)lE- (külginde-) em. Kül rengi gibi 

olmak. 

KYJifllll (külgiş) Cblli. 1. Güleç, mütebes
sim. 2. Alaycı, müstehzl. 

KYJI)l8PI (küldari) Jam. Kaygan, yumuşak 
ince ipek. 

KYJI)lEM (küldey) CbtH. Kül gibi un ufak. 
KYJI)liEA)lAM (küldibadanı) CbtH. 1. Net ol

mayan, alacalı, bulanık. 2. aybtc. Ad!, 
kalitesiz, kötü. 

KYJI)liEA)lAML(A- (küldibadamda-) em. 1. 
Net olmamak, bulanık olmak. 2. Ucuz 
ve kalitesiz olmak. 

KYJIL(I-KeMElll (küldi-kömeş) Jam. 1. 
Küle gömülerek pişirilen ekmek, köm
be. 2. Aceleyle, özensizce pişirilmiş tez
zetsiz yemek. 

KYJI)li-KYMEJIElll (küldi-küyeleş) CbtH. Kir, 
pas, is. 

KYJI)liPfl (küldirgi) CbtH. Gülünç, güldü
rücü, komik. 

KYJI)liP- (kül dir-) em. Güldürınek. 

KYJIL(IPfllll (küldirgiş) Jam. 1. Palyaço. 2. 
Esprili, şakacı, kimse. 

KYJI)liPE- (küldire-) em. I. (yanı k) Su 
toplamak. 2. aybtc. (giysi) Kullanılınak
tan aşmmak, yıprannıak. 

1\.'YJI)liP-KYJI)liP (küldir-küldir) eJl. Paldır 

küldür çıkan ses. 

KYJIEfElll (külegeş) CbtH. Güleç, sırıtkan . 

KYJIEfElllTE- (külcgeşte-) em. Yerli yersiz 
gülmek, sırıtmak. 

KYJI-KYEJP (kül-kübir) 3am. 1 Toz toprak, 
ıvır zıvır. 2. aybtc. Dedikodu , söylenti , 
kılükal. 

Barterblues
Vurgu

Barterblues
Vurgu
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KYJIKI (külki) Jam. 1. Gülüş, gülme. 2. A
lay, dalga geçme. KYJZKi 6o;ıy rezil ol
mak. maskara durumuna düşmek. 

1\.'YJlKIJI,llE- (külkilde-) em. Göz altları tor
ba torba olmak. 

KYJIKIJ11I,EK, -ri (külkildek, -gi) Jam. Göz 
altında oluşan torbalar. 

h'YJIKIJII (külkili) Cb/1-t. Gülünç, komik. 
KYJIKJCI3 (külkisiz) Cblll. 1. Gülünç olma

yan . 2. Gönülsüz. isteksiz, keyifsiz. 
KYJIKlllll (külkişi) Cb/11. Cüldürücü, esprili. 
KYJI-K,OK,biP (kül-qoqır), KYJI-K,OK,blC 

(kül-qoqıs) Janı. Kül, toz toprak, pislik . 
KYJl-K,OK,biC (kül-qoqıs) 3anı. bkz. h.'YJI

K,OK,hiP. 
KYJIJII (külli) ec. ap . Külll, hepsi, tamamı, 

bütün. KYJJJli aiJa.M3am tüm insanlık. 
KYJIMEH)l,E- (külınende-) em. Gülüınse

mek, tebessüm etmek. 
KYJIMET (külmet) Jam. Suç, cürüın. K yJZ

.MemiH awy suçunu açığa çıkanı1ak. 
1\.'YJlflAPlllA- (külparşa-) enz. Tuz buz ol

mak , darmadağın olmak. 
KYJlflAPWAJIA- (külparşala-) em. Tuz buz 

etmek, paramparça etmek . 
KYJICAYbiT (külsavıt) 3a1n. Küllük. kül tab

lası. 

1\.'YJI-TAJlK;\H: KYJI-Tam<:,::lH 6ony Tuz buz 
olmak, paranıparça olmak. 

KYJJTE (külte) 3a111. Yuınak. 

1\.'YJllllE (külşe) Jam. Könıbe. 

KYJI UJIK, -ri (külşik, -gi) 3a111 . Küllük, kül 
mblası. 

KYJJIK, -ri (külik, -gi) Jam . l. Yürük, çok 
hızlı giden at. 2. Bir tür at yarışı. 

KYJ1IM1I,E- (küliınde-) em. Tebessüm et
mek, gü!Uınsemek. 

KYJII !VIfiA3 (külinıpaz) Cb/11. Güleç, çok gü
len. 

KYJJIMCI (küliınsi) Cbtll. Nahoş koku, kötü 
ko ku. 

KYJJIMCIPE- (küliınsirc-) em. Gülümse
ınek , tebess üm etmek. 

1\'YJIIHJIP (klilifigir) Cb/11. Bulanık, solgun. 
1\.'YJIIfT-OÜHA- (külip-oyna) em. GülUp oy

namak, şakalaşmak. 
KYJIIC- (külis-) em. Gülüşmck . 

RYM8H (künıtin ) J(//n. up. Şüphe, kuşku: 

KYMfll1 

Ky.Mallbt.M 6ap. Şüpheın var. KJIAtBH KeJI

mipy şüphclenmek, kuşku duymak. 
KYM8H,UAH- (kümlinclan-) ern. Şüphelcn

mek, kuşkulanmak. KyMalf()mw Kapay 

şüphe ile bakınale 
KYM8H,lll (küın~indi) Cbtl-l. Şüpheli , kuşku

lu , şüphe uyandıran . 

KYM8H,lliJ1IK, -ri (künıUndil ik , -gi) Jel/ll. 

Şüphecilik, kuşkuculuk, septisi zın . 

KYM8HCI3 (kümlins iz) Cblli . Şüphesiz, kuş

kusuz. 
KYMEE3 (kümbez) 3am. up. 1. Kubbe. 2. 

Damı kubbe biçiminde olan mezar bi
nası, künıbct. 

KYMEE3IIE- (kUmbezde-) em. Ku b be yap-
mak. 

KYM6E3,lll (kümbezdi) CbtH. Kubbeli. 
KYMEIP (küınb ir) Jam. Tıngırtı, gümbürtl.."ı. 

KYIVI.DIPJIE- ( ki.iınbirle-) em. Günıbürde-

ınek , gi.imbür g üınblir etmek . 
1\'YMIT (k üınp ) eJZ. Güınp. /(yMn ôepy gümp 

diye suya dal mak. 
KYMI1H- (kümpiy-) em. 1. Şişmek, kabar

mak. 2. ay&tc. Çalını satmak, böbürlen
mek. 

KYMIUtiH:KIPE- (kümpiyii1kire-) em. Gö
ze büyük görünmek, kabarık görünmek. 

KYMIT-KYl\111 (küınp-kümp) eJZ. Gümp 
günıp . 

KYMITIJI,UEK (kürnpildek) Cbllt. Boşboğaz, 

geveze, övüngen, kendini övmeyi seven. 
KYMIJl)KI- (künıilji-) em. Düşüncesini tanı 

ifade edenıemek. 
KYMIJDKIM (kUıniljim). KYMIJIIKIH:KI 

(kürniljifiki) Cbllt. Kendine güvenmeyen, 
çeki ngen: Ky.HLrl.Jici.M .Jicayan 6epiJi. 
Tereddütlü cevap verdi. 

KY!VIIJDKIH:Kl (ki.iıni ljifik i) Cbllt. bkz. KY
MIJliKIM. 

KY!VIIC (kümis) Jarn. Gümüş, sim. 
KYM lCTE- (küıniste-) em. Gümüş kapla

mak, günıüşlc süslemek, gümüş lcmek. 

h.Yl\1 ICTEH (ki.imistey) cw1. Gümüş gibi, 
parlak. 

h'YMICTI (kümisti) Cblll . Güml.işlü. gümüşle 

kaplanmış. 

KYMITH- (ki.iınpiy-) em. Şişmck, kabar
mak, çalını satmak . 



-258-

KYH 

KYH (kün) 3am. 1. Güneş. 2. Gün, gündüz: 
Yw KYHHeH KeiiiH Ke!leMiH. Üç gün sonra 
geleceğim. 3. Tam gün, 24 saat. 4 . aybıc. 

Vakit, zaman. 5. aybtC. Hava durumu. 
KYH JICbtflbıHabı hava ısındı. KYH awblJıy 

hava açılmak, açmak; KYH K83İ gün ı

şığı, güneş ışığı ; KYH 6amy güneş bat
mak, gün batmak; KYH Kewy ömür sür
mek, yaşamak; KYH :JJCayy yağmur yağ
mak; KYH mapmi6i gür!:iem; KYH mwo 
güneş çarpmak; KYH mymbt!ly güneş tu
tulmak; KyHi K,apa}-( hali müşkül; KfHİ 
mycy işi düşmek, muhtaç olmak. 

KYH8 (küna) 3am. up. I. Kabahat, ayıp, 

suç. 2. aiHU. Günah. 
KYH8KAP (künakar) cbtH. up. Günahkar. 
KYH8KAPJJA- (künakarla-) em. Suçlamak, 

ayıplamak. 

KYH8KAPJlbiK, -Fbi (künakarlıq, -ğı) 3am. 
Günahkarlık, suçluluk. 

KYH8JIA- (künala-) em. Suçlamak, ayıp la
mak. 

KYH8JII (künali) cbtH. Suçlu, günahkar, 
günah sahibi. 

KYH8CI3 (künasiz) Cbl!-l. Suçsuz, günahsız, 

masum. 
KYH8CI3,UAH-KYH8CI3 (künasızdan-küna

siz) yem. Haksız yere, boş yere. 
KYH8CI3,UIK, -ri (künasizdik, -gi) Jam. 

Günahsız olma durumu, günahsızlık 
KYHEAFAP (künbağar) 3am. bkz. KYH

EAFbiC. 
KYHEAFbiC (künbağıs), KYHEAFAP (kün

bağar) 3am. Ayçiçeği, günebakan, gün
döndü. 

KYHEATbiC (künbatıs) 3am. Batı, günba
tımı. K,aflaHbt}-( KyH6ambtc :JJCarbt şehrin 
batı yakası. 

KYHEE-KYH (künbe-kün) yem. Günbegün, 
her gün, günde. 

KYHEE-KYHfl (künbe-küngi) CbtH. Günlük, 
her günkü. 

KYHEE-KYH)J,IK (künbe-kündik) CbtH. Her 
günlük, günlük. 

KYHrEfi (küngey) 3am. Güney. mayabı}-( 
KyHzeii 6emi dağın güney tarafı. 

KYHfEHJIE- (küngey le-) em. I. Güneşe 
çıkmak. 2. Gölgelemek 

KYHJUK 

KYHfEHJIEY (küngeylev) yem. Güneye 
doğru, güneye yakın. 

KYHrEfiJII (küngeyli) CbLH. Güneşli. 
KYHfl (küngi) CbLH. Günlük. 
KYH)J,E- (künde-) (1) em. Kıskanmak, haset 

etmek, çekememek, günülemek. 
KYH)J,E- (k ünde-) (Il) em. Günü 

belirlemek, tarihlendirmek, günlemek. 
KYH)J,E (künde) (III) yem. Her gün, günde: 

0!2 6i3ce KyHae Keflin mypaabı. O, bize 
her gün gelir. 

KYH)J,Efl (kündegi) CbLH. Günlük, her 
günkü. 

KYH)J,Efi (kündey) CbLH. Güneş gibi, ışıklı 
aydınlık. 

KYH)J,E-KYH)J,E (künde-künde) yem. Her 
gün. 

KYH)J,EJIE- (k ünde le-) em. Huysuz kısrağın 
boynuna ip bağlayıp sağmak. 

KYH)J,EJIIK, -ri (kündelik, -gi) 3am. Hatıra 
defteri, günlük, günce. 2. Öğrencilerin 
günlük ödevlerinin ve aldıkları notların 
yazıldığı defter. 

KYH)J,EJIIKTI (kündelikti) CbtH. Günlük, her 
günkü, gündelik. KyHaefliKmi ic günlük 
işler. 

KYHllEC (kündes) 3am. KeHe. I. Kuma, 
ortak. 2. aybtC. Rakip, birbirini 
çekemeyen. 

KYH,UECTIK, -ri (kündestik, -gi) 3am. 
Çekememezlik, rekabet. 

KYH)J,EYIIIIJIIK, -ri (kündevşilik, -gi) 3am. 
Rekabet, kıskançlık, hasetlik. 

KYH.11,13 (kündiz) yem. Gündüz, gündüzün. 
KYH)1,13fl (kündizgi) CbtH. Gündüzkü, gün

düzün. 
KYH)1,13fi)J,Efi (kündizgidey) CbtH. Gündüz 

gibi, aydınlık. 
KYH,UI3.11,ETill (kündizdetip) yem. 

Gündüzün, gündüz vaktinde: 0!2 aybt!lFa 
KyHai3aemin :JJCemmi. O, köye gündüz 
vaktinde ulaştı. 

KYH,UI3-TYHI (kündiz-tüni) yem. Gece gün
düz. 

KYH)J,IK, -ri (kündik, -gi) (1) 3am. 3mH02p. 
Kadınların güneşten korunmak için ya 
da süs amaçlı taktıkları bir tür tülbent. 

I~)J,IK (kündik) (Il) CbtH. Günlük . 
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KyHaiK JKallaK,bL yevmiye. 
KYHLI,IKTEII (kündiktep) yem. Gündelikçi 

olarak, yevmiyeci olarak. 
KYHEJIT- (künelt-) em. Geçinmek, yaşa

mak, hayat sürmek. 
KYHEC (künes) 3am. Güney, güneş 

ışınlarının bol düştüğü yer. 
KYHECTE- (küneste-) em. Güneşlenmek. 
KYHJKAPA (künjara) 3am. up. Küspe, posa, 

hayvan yemi. l 

KYHK8PIC (künköris) 3am. Geçim, maişet. 
KYHKAFAP (künqağar) 3am. Siperlik, 

güneş lik. 
KYHHEH-KYHfE (künnen-künge) yem. 

Günden güne, gün geçtikçe. 
KYHIIAPAK, -Fbi (künparaq, -ğı) 3am. 

Takvim. 
KYHCI- (künsi-) em. Güneşte yanmak, gü

neşlenmek. 

KYHCI3 (künsiz) CbLH. 1. Güneşsiz, karanlık. 
2. aybLC. Fakir fukara, evsiz barksız. 

KYHTAPTK,biiii (küntartqış) 3am. Mercek. 
KYHTI3EEK, -ri (küntizbek, -gi) 3am. Tak

vim. 
KYHIIIbiFbiC (künşığıs) 3am. Doğu . 

KYHIIIIJI (künşil) CbLH. Günücü, hasetçi, 
kıskanç. 

KYHIIIIJILI,IK, -ri (künşildik, -gi) 3am. Gü
nücülük, hasetlik, kıskançlık . 

KYHIIIIJIIK, -ri (künşilik , -gi) 3am. Günlük 
yol, bir günlük yürüme mesafesi. 

KYHifE (künige) yem. Her gün, aralıksız, 

ara vermeden: KyHiıe eKi pem Ke3ae
cemiH eaiK. Her gün iki defa buluşurduk. 

KYHIM (künim) 3am. 3MOU,. Çocuklara 
söylenen sevgi sözü, yavrum, evladım. 

KYHIMEH (künimen) yem. Gün boyunca, 
bütün gün. 

KYHIHE (künine) yem. Her gün, günde. 
KYHI-1YHI (küni-tüni) yem. Gece gündüz. 
KYH; (kün) 3am . KeHe. Köle (kadın), cariye. 
KYH;fiP (küngir) 3am. Gümbür diye çıkan 

ses. 
KYH;fiP-KYH;flP (küngir-küngir) ell . Güm

bür gümbür. 
KYH;fiPT (küngirt) CbLH . Yarı aydınlık, alaca 

karanlık. 

KYH;fiPTTE- (küngirtte-) em. ı. Loş d uru-

KYllTI 

ma gelmek, loşlaşmak. 2. Üstü kapalı, 
anlaşılmaz konuşmak. 

KYH;fiPTTEY (küngirttev) CbLH. 1. Bulanık, 
anlaşılmaz, belirsiz. 

KYH;fiPTTIK, -ri (küngirttik, -gi) 3am. Loş

luk, yarı aydınlık. 
KYH)],IK, -ri (kündik, -gi) 3am. Kölelik, ca

riyelik. 
KYH;KIJI (künkil) 3am. ı. Homurdanma, ho

murtu. 2. Dedikodu. 
KYH;KIJILI,E- (künkilde-) em. Homurdan

mak, söylenmek. 
KYH;KIJILI,EK (künkildek) CbLH. Homurda

nan, söylenen. 
KYH;KIJICI3 (künkilsiz) CbLH. Dedikodusuz, 

çekiştirmed en. 
KYH;CI- (künsi-) em. Kötü ko ku çıkarmak, 

nahoş koku yaymak. 
KYH;IIIIJIIK, -ri (künşilik, -gi) 3am. Kölelik, 

cari yelik. 
KYH;IPEH- (küniren-) em. Feryat etmek, 

ağlamak, sızlamak. 

KYH;IPEHIC (künirenis) 3am. Dert, keder, 
üzüntü, gam. 

KYII*, -6i (küp, -bi) (1) 3am. Şüphe, kuşku, 

tereddüt. 
KYII (küp) (Il) e!l. Gümp. Kyn emin cyra 

mycy gümp diye suya dalmak. 
KYIIM- (küpiy-) em. Kibirlenmek, böbür

lenmek, büyüklenmek. 
KYIIKI (küpki) 3am. op. Koyunların kır

kıldıktan sonra hastalanmamaları ıçın 

ilaçlı suya hatırıldığı yer. 
KYIICEK, -ri (küpsek, -gi) (1) 3am. Minder, 

şilte. _ 
KYIICEK (küpsek) (Il) Cb/H. Yumuşak, 

hafif: KynceK K,ap hafif, taze kar. 
KYIICEKTE- (küpsekte-) em. Bellemek, 

çapalamak. 
KYIICI- (küpsi-) em. Böbürlenmek, kibir

lenmek. 
KYIITEÜ (küptey) CblH. Şişkin, kabarık. 
KYIITI (küpti) CbLH. 1. Haddinden fazla, tı

ka basa yiyen . 2. aybtc. Şüpheli, kuş

kulu . Kynmi 6o!ly a) Şüphelenmek, kuş
ku duymak. b) Çok yemekten rahatsız 
olmak, şişmek, yediğini hazmedeme
mek. 
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KYITTIJIIK, -ri (küptilik, -gi) 30m. Şüphe

lilik, kuşkulu olma durumu. 
KYilliiEK, -ri (küpşek, -gi) 30m. up. Araba 

tekerleğinin ortası, dingil, aks. 
KYTII (küpi) (I) 3om. Kürk. 
KYTII- (küpi- ), KYITIJl)lE- (küpilde-) (ll) 

em. Övünmek, kasılnıak. 
KYITIJI (küpil) 1om. Boş söz, yersiz övün-

me. J 

KYTIIJTD.E- (küpilde-) em. bkz. KYHI- (Il). 

KYiliJiıi,EK (küpildek) Cbt!-1. Övüngen. bö
bürlenen, boşboğaz. 

KYITIP (küpir) 30m. ap. aittu. 1. Tanrı'nın 
varlığı ve birliği gibi elinin temel
lerinden sayılan inançları inkar etme ve 
bu yolda söylenen söz, küfür. 2. oybtc. 
Haddini aşma, aşırılık. 

KYITIPJllK, -ri (küpirlik, -gi) 10m. Kafirlik. 
KYPEI1- (kürbiy-) em. Kabarnıak, şişmck. 
KYPEIH- (kürbin-) em. Çekinmek, sakın-

mak, kaçınmak. 
KYPfEH (kürgey) 3om. Siper. kuytu yer, 

dul da. 
KYPfEHJTE- (kürgeyle-) em. Si per yap

mak, dulclalamak. 
KYPD.EJTEH- (kü rclelen-) em. Ağırlaşmak, 

zorlaşmak, karmaşıklaşımık. 

KYP,[l,EJII (kürcleli) Cbtll. ı. Önemli, asıl. 2. 

oybtC. Karmaşık, zor, çetin, girift. 
KYP)lEJIIJHK, -ri (kürde lilik. -gi) 3om. 1 

Zorluk , karışıklık. 2. Önemlilik, cheın
mi yet. 

KYP)lEJIIPEK (kürdelirek) yem . Zorca, daha 
zor, daha çetin. 

KYPE* (küre) (1) CbtN. Temel, önemli, esas, 
başlıca. Kype mo.Mbtp toplar damar. 

KYPE- (küre-) (II) em. Küremek, kürele
mek. /Cypen o!ly kürek kürek, bolca 
almak. 

KYPEK, -ri (kürek, -gi) 30m. Kürek. 
KYPEKTE- (kürekte-) em. Küreınek , küre !e

mek. 
KYPEKTEH (kürektey) cbtH . Kürek gibi. bü

yük. 
1\'YPEH: (kürefi) CbtH. Kızıl kahve, kiremit 

rengi (renk) . 
KYPEH,IT- (kürefiit-) em. Kiremit rengi al

mak. 

1\ry}>MEKTE 

KYPEC (küres) (I) 3om. 1. Güreş. 2. Müca
dele. 3. oybtc. Çekişme, tartışma. 

KYPEC- (küres-) (II) em. 1. Gürcşınek. 2. 
Mücadele etmek. 3. oybtc. Çekişmek, 

tartışmak. 

KYPECKEP (küresker), KYPECIJJI (küresşi) 

1om. ı. Güreşçi, pehlivan. 2. Mücade
leci. 

KYPECKEPJTIK, -ri (küreskerlik, -gi) 30111. 

Mücadeleci olma. mücadelecilik. 
1\'YPECliii (küresşi) 3am. bkz. KYPECKEP. 

KYPECIH (küresin) 30m. ı. Çöplük, mezbe
lc. 2. Kürclenıniş kar yığını. 

KYP)[(EH:,llE- (kürjefide-) em. Soğuktan tit
remek, büzülmek. 

KYP)((I1- (kürjiy-) em. Kabaıınak , şişmck. 

KYP)I(I (kürji) 3am. Torbanın ağzını bağla

mak için atılan ilmek. 
KYP)KJK (kürjik) CbLH. Kambur, çı kık. 
KYP31 (kürzi) Jam. up. Silah olarak kulla-

nılan ağır topuz, gürz. 
h.'YP31LlEı1 (kürzidey) CbtH. Gürz gibi. ağır. 
1\.'YPKE (kürke) 3om. Kulübe, çadır. 
KYPKEJTE- (kürkele-) em. 1. Kulübe yap-

mak. 2. oybtc. Örtmek , kapatmak: 0 J7 

KDflbt.NıeH 6ocbtH /CYP/Ce;ıeiJi . O, elleriyle 
(darbclere karşı) başını kapattı. 

KYPKEJll (kürkeli) Cbllt. Kulübcli , çadırh. 
KYPKETAYbiK,, -Fhl (kürketavıq, -ğı) 30m. 

Hi ndi. 
KYPKEUJIK, -ri (kürkcşik, -gi) 3om. Küçük 

kulübe. 
KYPKIJl)lE- (kürkilde-) em. Devamlı öksür

nıek. 

KYPKIJl)lEK (kürkilclek) Cbtli. Çok öksUren, 
öksürüklü. 

KYPKIPE- (kürkire-) em. J. Çakmak, gür
leınek, gürüldeınek. 2. oyutc. Bolluk, re
fah içinde yaşamak. KYil K}'pKipey şim

şek çakmak 
KYPME- (kürnıe-) em. J. j Imi klemek. bağ

lamak. 2. oybtc. Engel, mani olmak. set 
çekmek. KYJHvten 6oü!loy ilnıekleınek. il
mek atmak. 

KYPMEK (kü nnek) 3om . 60111. Çeltik tarla
sında çeltikle beraber yetişen yabani ot. 

KYPMEKTE- (kü rmekte-), KYPMEJ1E

(kürmele-) em. Eğreti düğümlc bağl8-
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mak, ilmiklemek. 
KYPMEJIE- (kürınele-) em. bkz. kYPMEK

TE-. 
KYPMEYJII (kürmevli), KYPMEJII (kürme

li) Cblll. İlmikli. 
KYPMEJII (kürmeli) CbLH . bkz. KYPMEYJII. 
KYPn IJI (kürpil) 3am. ( sağılma sırasında) 

Sütün, sağıldığı kapta çıkardığı ses. 
KYPlliJJ)lE-(kürpilde-) em. (süt) Sağma 

sırasında kaba dökülürken gümp gümp 
diye ses çıkarmak . 1 

KYPC (kürs) ej1. Ağır cisimlerin yere düş
tüğünde çıkardığı ses, gümp. 

KYPC-KYPC (kürs-kürs) efi. Gümbür güm
bür. 

KYPCI (kürsi) 3anı. ap. KeHe. ı. Sandalye. 
2. Taht. 

KYPCIJJ (kürsil) 3am. Gümbürtü. 
KYPCIJJ)lE- (kürsilde-) em. I. (tüfek veya 

top) Ses çıkartmak. 2. Öksürnıek. 
KYPCIH- (kürsin-) em. İç çekmek, ah çek

mek, göğüs geçirmek. 
kYPCIHIC (kürsinis) 3am. İçi çekiş, iç çek

me. 
KYPT* (kürt) (1) 3am. Bir tür deve. 
1\.YPT* (kürt) (II) yem. Aniden, birden: Aya

palibi Kypm mzepai. Hava birden değişti. 
KYPTE (kürte) 3anı. Kalın mont. Kypme 

KOufleK kalın , kışlık gömlek. 
KYPTIK, -ri (kürtik, -gi) 3am. Rüzgarın bir 

yere yığdığı kar. 
KYPTIKTEH- (kürtikten-) em. (kar yığını) 

Sertleşmek, donmak. 
KYPWEK, -ri (kürşek, -gi) 3am. op. 1. Bir 

tür çömlek. 2. MandaL eciK Kypwezi ka
pı ınandalı. 

KYPIK: KypıK 6oJiy ı. Kuluçkaya yatmak, 
oturmak. 2. aybLc. Evcil olmak, evden 
ç ı kmaınak. 

KYPIK- (kürik -) (KYpireAi, Kypirin) em. 
Halka oluşturmak, çember yapmak. 

KYPIJI)lE- (kürilde-) em. Gürüldemek, 
güınbürdeınek. 

KYPilll (küri ş) Jam. 1. Pirinç. Kypiw 
ezicmizi pirinç tarlas ı. 2. Pilav . Kypiw 
6acy pilav yap mak . 

KYPIIllTEM (küriştcy) Cbll-t. Pirinç gibi, 
bembeyaz. 

KYfiPJIE 

KYPilllTIK, -ri (küriştik, -gi) 3am. Pirinç 
tarlası. 

KYPIIllllll (kürişşi) 3am. Pirinç eken kim
se, çeltikçi. 

KYC* (küs) (1) 3am. ı. İnsan vücudunda u
zun zaman birikmiş kir tabakası. 2. Na
sır. 

KYC- (küs-) (Il) em. Keselemek. 
KYC- (küs-) (III) em. B ezmek, vazgeç

rnek, bırakmak. 
KYC- (küs-) (IV) em. Elbise astarının ara

sına yün koymak. 
KYCTAHA (küstana) cbtH. Suçsuz, günahsız . 

KycmaNa 6ofly suçlanmak; Kycmarta 
K.btfly suçlamak. 

KYCTAHAJIA- (küstanala-) em. Ayıplamak , 

suçlamak. 
KYT- (küt-) em. 1. Beklemek. 2. Ağır

lamak, ikramda bulunmak. 3. Bakmak, 
gütmek. KpnnezeH J1cepae1-1 beklenmedik 
anda, ansızın. 

KYTYJII (kütüvli) CbtH . l. Beklemekte olan. 
2. Bakımlı, hazır, özenli. 

KYTYCI3 (kütüvsiz) yem . I. Bakınısız, özen 
gösterilmeden. 2. Ansızın, birden. 

KYTYllll (kütüvşi) 3am. 1. D adı, hizmetçi, 
bakıcı. 2. Bekçi. 

KYTYUIIJIIK, -ri (kütüvşilik, -gi) 3am. Da
dılık , hizmetçilik. 

KYTIM (kütim) 3am. Bakım, özen. KymiMze 
afly bakıma almak. 

KYTIM)ll (kütimdi) CbLH. Bakımlı, özen gös
terilmiş. 

KYTIM,I(IJIIK, -ri (kütimdilik, -gi) 3am. Ba
kımlılık. 

KYTIMCI3 (kütinısiz) CbtH. Bakımsız, özen
siz. 

KYTIH- (kütin-) em. 1. Kendine bakmak. 2. 
Hazırlannıak. 

KYTII{KIPE- (kütinkire-) em. ı. Bekleye
durmak. 2. Kendine bakmak, özen gös
termek. 

KYTlll-EAllTA- (kütip-bapta-) em. Yakın-
dan ilgilenmek , bakmak, emek vermek. 

KYTIP (kütir) efi. Kıtırkıtır çıkan ses. 
KYTIP-KYTIP (kütir-kütir) efi. Kıtır kıtır. 

KYTIPJJE- (kütirle-) em. Kıtırdamak, k ı tır 

kıtır etmek. 
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KYlll (küş) 3am. 1. Güç, kuvvet. 2. Etki, 
tesir. JJCeJZ Kyıui rüzgarın etkisi. 3. Bi
rim zamanda yapılan iş. 4. Askeri güç, 
askeri potansiyel. 5. Ağırlık. Kyıu aJZy 
kuvvetlenmek, güçlenmek; Kyıu Kepce
my güç göstermek, korkutmak, tehdit et
mek; Kyıu caJZy bütün gücü ile çalışmak. 

~rYlllEH- (küşey-) em. Şiddetlenmek, 
güçlennıek, artmak. 

KYIIJF:JATKIW (küşeytkiş) CbLH . Güçlen-
dirici , güç veren. l 

KYIIIEHTIH;KIPE- (küşeytiiikire-) em. 
Şiddetini artırmak. 

KYIIIEHIIIEK (küşenşek) CbiH. Haddini 
bilmeyen. 

KYIII-)KlfEP (küş-jiger) 3am. Güç kuv
vet. 

KYIIICI3 (küşsiz) CbLH. Güçsüz, kuvvetsiz. 
KYIIITE- (küşte-) em. Zorlamak, güç kul

lanmak. 
KYIIITI (küşti) CbtH. 1. Güçlü, kuvvetli. 2. 

Sağlam. 3. Sert, tesirli. 
KYIIITIJIIK, -ri (küştilik, -gi) 3am. Güçlü

lük, kuvvetlilik. 
KYIIITIMCI- (küştimsi-), KYIIITICIH-

(küştisin-) em. Kendini güçlü, kuvvetli 
göstermeye çalışmak. 

KYIIITICIH- (küştisin-) em. bkz. KYIII
TIMCI-. 

KYllllfEH (küşigen) 3am. 300JZ. 
Kartalgilierden bir tür yırtıcı kuş. 

KYIIIIK, -ri (küşik, -gi) 3am. 1. Encik, 
enik, köpek yavrusu. 2. aybtc. Nazar 
değmemesi için küçük çocuklara yöne
lik olarak kullanılan sevgi sözcüğü. 3. 
aybLC. Birine hakaret amacıyla söylenen 
söz, it. 

KYIIIIKTE- (küşikte-) em. (köpek) Yav
rulamak, eniklemek. 

KYIIIIKTEH (küşiktey) CbiH. l. Enik gibi. 
2. Enikliğinden beri. 

KIEIPTIK, -ri (kibirtik, -gi) 3am. Yavaş, 

ağır yürüyüş . 

KIEIPTIKTE- (kibirtekte-) em. l. Yavaş 
yürümek, ağır hareket etmek. 2. 
İrkilmek, duraklamak. 

KI.UI (kidi) CbtH. Küçük bir şeyden şüphe
lenen, şüpheci. KeH.iJZiHe Kiai aJZy alın-

KIJI KI 

mak, alınganlık göstermek. 
Kl.[(IJIEH- (ki dilen-) em. Şüphelenmek, 

tereddüt etmek. Alınmak, alınganlık 

göstermek. 
KI.UIH;.[(E- (kidinde-) em. 1. Hızlı hızl ı 

yürümek. 2. Üstüne üstüne gitmek, di
kelmek. 

KI.[(IP- (kidir- ), KY)lJPIH;KIPE- (kidirin
kire-) em. Biraz beklemek, oyalanmak. 

Kl.UIPYCI3 (kidirüvsiz) CbLH. Bekleme
den, ara vermeden. 

KI.UIPIH;KIPE- (kidiriiikire-) em. bkz. KY
.UIP-. 

KI)]JPIC (kidiris) 3am. Durak, mola, du
raksama. 

KI.UIPICCI3 (kidirissiz) cbtH. Duraklama-
dan, ara vermeden. 

KI)KIH- (kijin-) em. Kızmak, öfkelenmek. 
KI)KIHYJII (kijinüvli) CbtH. Sinirli , öfkeli. 
Kl)KIHIC (kijinis) 3am. Öfke, sinir, hiddet. 
Kl)KIH; (kijiii) 3am. Çekişme, tartışma, kav-

ga. 
Kl)KIH;.[(E- (kiji nde-) em. Güç göstermek, 

diş bilemek. 
KIJI (kil), KIJIEH; (kilen) yem. Yalnızca, 

sadece: Kifl :JJcacmap JJCUHaJZabt. Sadece 
gençler toplandı. 

KIJIEfEH (kilegey) 3am. 1. Sıvı maddelerin 
üzerinde oluşan ince tabaka. 2. Kaymak. 

KIJIEfEHJIE- (kilegeyle-) em. l. (süt) Kay
mak tutmaya başlamak . 2. (göz) Çapak 
bağlamak, çapaklanmak 

KIJIEfEHJII (kilegeyli) CbtH. Sulu , nemli. 
KIJIEM* (kilem) 3am. up. Halı. KGflbL KD?eM 

kalın , yünlü halı; myKmi KiJZeM yünlü 
halı. 

KIJIEM.UEH (kilemdey) CbLH. Halı gibi, süs
lü, güzel. 

KIJIEM.UI (kilemdi) CbtH. Halı serilmiş, ha
lısı olan. KiJZeMai 6eJZMe ha lı serilmiş o
da. 

KIJIEMillE (kilemşe) 3am. Küçük halı. 
KIJIEMIIII (kilemşi) 3am . Halı dokuyan, ha-

lıcı. 

KIJIEH; (kilen) yem. bkz. KIJI. 
KIJIET (kilet) 3am. Kiler, ambar. 
KIJIKI- (kilki-) em. (bir şey) Suyun yüzünde 

yüzmek. 
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KIJIKIJI,IJ,E- (kilkilde-) em. 1. Ağzına kadar 
dolmak. 2. (bir şeyin yüzünde) Yağ 
toplanmak. 

KIJIMM- (kilmiy-) em. Zayıflamak, cılızlaş

mak, sıskalaşmak. 
KIJIT* (kilt) (I) Jam. up. 1. Anahtar. 2. 

aybtc. Bir şeyi öğrenmenin yolu, vasıta
sı. 

KIJIT* (kilt) (II) yem. Birden, aniden. KİJZm 
moK,may aniden durılıak . 

KIJITTEH- (kiltten-) em. Kapanmak, kilit
lenmek: EciK KİJZmmeHÔİ. Kapı kilitlen
di. 

KIJITM- (kiltiy-) em. Birden parlamak, 
birden bire öfkelenmek. 

KIJITTE- (kiltte-) em. Kilitlemek. 
KIJITTEYJII (kilttevli) Cblli. Kilitli, kilitlen

miş. 

KIJITTEYCI3 (kilttevsiz) CbtH. Kilitlenme
miş, açık. 

KIJITilll (kiltşi) Jam. 1. Anahtarcı, anahtar 
yapan. 2. Depocu. 

KIM (kim) ec. Kim. KİM 6İJZCİH kim bilir; 
KİM 6oJZcbLH a) kim olsa b) kim olursa 
olsun. 

KIM,ll,E-KIM (kimde-kim) ec. Herhangi biri. 
KIH8 (kina) Jam. up. Suç, hata, kusur. KİHe 

KOJO (mary) suçlamak. 
KIH8JIA- (kinala-) em. Suçlamak, itharn et

mek. 
KIH8JIAFbiill (kinalağış), KIH8MillbiJI 

(kinamşı l ) CbLH. Suçlamayı, itharn etme
yi seven. 

KIH8JIAYillbi (kinalavşı) Jam. Suçlayıcı , 

itharn edici. 
KIH8JII (kinali ) CbtH. Suçlu, hatalı. 
KIH8MillbiJI (k inamşıl) Cblli . bkz. KIH8-

JIAFbllll. 
KIH8MillbiJI,ll,AH- (kinamşıldan-) em. Da

rılmak, kırılmak , gücenmek. 
KIH8PAT (kinarat) Jam. 1. Kusur, hata, 

eksiklik: KİHepam ma6a aJZMaÔbL. Kusur 
bulamadı. 2. Hastalık , dert , maraz. 

KIH8PATCbl3 (kinaratsız) CbLH. Suçsuz, ha
tasız. 

KIH8PATTA- (kinaratta-) em. Suçlamak, it
ham etmek, kınamak. 

KIH8PATTAH- (kinarattan-) em. Hasta ol-

KIPEKEill 

mak, hastalanmak. 
KIH8Cbl3 (kinasız) CbLH. Suçsuz, günahsız, 

hatasız. KİH8Cbt3 aôaM suçsuz adam. 
KIH,ll,IK, -ri (kindik, -gi) Jam. 1. Göbek. 

2. aybtc. Merkez. KİHÔİK K,alibL maMraN 

JJcep doğduğu yer, doğum yeri; KiNÔİK 

wewe ebe. 
KIH,ll,IKCI3 (kindiksiz) CbLH. ı. Göbeksiz. 2. 

aybLC. Soysuz, nesli kesilen. epKeK 

KİHÔİKCİ3 erkek eviadı yok. 
KIH,ll,IKTEC (kindiktes) CbLH. Kardeş, akraba 

kimseler. 
Klfi-KIIllKEHE (kip-kişkene) Cblli. bkz. 

Kin-KllllKEHTAi1:. 
Kifi-KIIllKEHTAM (kip-kişkentay), Kifi

KIIllKEHE (kip-kişkene) Cblli. Minicik, 
küçücük, ufacık. 

KIP* (kir) (I) Jam. op. Terazi. 
KIP (kir) (II) CbLH. ı. Kirli, pis. 2. aybtC. 

Çamaşır. 

KIP- (kir-) (III) em. 1. Girmek. 2. aybtc. 

Kar, girdi sağlamak. 3. Yazılmak, kay
dolmak. 

KIPAnAT (kirapat) Jam. Engel, barikat, set. 
KIPEM- (kirbiy-) em. Zayıflamak, sıskalaş

mak. 
KIPEIK (kirbik) CbLH. İnce , kalın olmayan. 

Kip6iK K,ap ince kar. 
KIPEIH: (kirbin) Jam. Öfke, kızgınlık. 
KIPEIH:,IJ,E- (kirbinde-) em. Homurdan

mak, söylenmek. 
KIPEIH:IlliJI (kirbifişil) CbLH. Alıngan, kırıl

gan, olmayacak şeye sinirlenen. 
KIPri3- (kirgiz-) em. Sokmak, içeri almak, 

dahil etmek. 
KIPfi3YJII (kirgizüvli) CbLH. İçeri alınmış, 

sokulmuş. 

KIPE (kire) (1) Jam. ap. KeNe. Kiralanmış 

araç, vasıta. 
KIPE (kire) (Il) Jam. KeNe. Okun yaya ge

çen yeri. 
KIPEAK,bi (kireaqı) Jam. Taşıma ücreti, 

nakliye ücreti. 
KIPEKEM (kirekey) Jam. Dişi ayı. 
KIPEKECTEH- (kirekesten-) em. Böbürlen

mek, kibirlenmek. 
KIPEKEill (kirekeş) Jam. ap. up. Nakliyat

çı, arabacı, yük taşıyıcı. 
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KIPEJTE- (ki re le-) cm. Kira lan m ı~ araçla 
yük taşımak. 

KIPECI (kiresi) Jmn. Çıkar, fayda, yarar. 
KIPEYKE (kirevke) 3{1111. map. ı. Zırh. 2. 

Değerli kaftan. 3. a ybtC. Bulanık , solgun, 
yarı aydınlık. 

KIPEYKE,ll,EM (kirevkedey) Cblll. Zırh gibi 
sağlam. 

KIP)KI1- (kiıjiy-) em. Memnuniyctsizlik 
ifadesi olarak yüzünü buruşturmak. 

KlP:IKAFAJI (kirjağal) Cbtll. Kirlenmiş, temiz 
olmayan, pi s. 

KIP)KMJH;Kl (kiıjiyinki) Cb!H. Öf1<eli, kırgın, 
dargın. 

Kl P.IKYFbiUI (kirjuvğış) Jam. Çıınıaşır ma
kinesi. 

l~lP.IKIK (kiıjik) Cb/H. Öfkeli, kızgın. 
KIP)KJH; (kiıjin) Jam . Memnuniyetsizliği, 

hoşnutsuz luğu belirten ima. 
Kl P.IKIHJIE- (ki rj inde-) e nı. Memnun, hoş

nut ol ma mak . 
KW-KYi1EJIEIIJ (kir-küycleş) Cbtfl. Kir pas, 

toz toprak, is . 
KIP-KIP (kir-kir), KIP-K,O)l(AJlAK, (kir-qoja

laq) Cb/lt. Çok kirli, pasakl ı. 

KIP-K,O.IKAJIAK, (k ir-qojalaq) Cblli. bkz. KIP
KIP. 

KIP-K,OK,biC (kir-qoqıs) Janı. I. Kirli eşya, 
çer çöp. 2. aybtc. Kötü alışkanlık. 

KIP-K,OH; (kir-qon) J am . Kirli çamaşır. 
KIPJIEH- (kirlen-) em. I. Kirlenmek, 

lekelenmek, pislenmek. 2. aybtc. 

Kötülenıek, çekiştirmek. 

KIP JIET- (kirlet-) em. Kirletmek, lekele
me k. pisletmek. 

KIPili (kirli) Cbtfl. 1. Kirli, pis, murdar. 2. 
aybtc. Suçlu, kabahatli, töhmetli. 

KIPME (kirme) Jam . Göçmen, muhacir. 
/(ipAt e cm bir dilden başka bir dilin da
ğarcığına ginlliŞ olan yabanc ı kökenli 
kelimcler. 

IOPOIHI3 (kirpiyaz) Cb/lt. 1. Titiz. hassas, 
müşkülpesent. 2. Kendisini başkrıların

dan yüksek gören. 
KIPOH5I31l,AH- (kirpiyazdan-) em. 1. Aşırı 

titiz olmak, müşkülpesent olmale 2. Ki
birlenmek, büyüklenmek. 

KIPlll (kirpi) J am. 300fl. Kirpi. 

KIPIKTI PYllli 

KIPOIK, -ri (kirpik, -gi) 3am. Kirpik. 1cipnici 

aiJK.acnay gece boyunca uyuınamrık, 

gözünü kırpmamak; Kipnif( K.a K,Kwtwa 

göz açıp kapayıncaya kadar, ani; /( ipniK 

K.GK.mbtp;ıwy göz hapsinde tutmak. 
KIPITIJIEH- (kirpilen-) enı. Kaşlarını çat

mak, surat asmak, sonıurtmak. 
KIPOIIIJ (kirpiş) Jam . Tuğla, kcrpiç. 
KIPn ll llllll (kirpişşi) 3am. Kerpiççi , kerpiç 

yrı pan. 
KIPCI3 (kirsiz) CbtH. Kirsiz, temiz. 
KIPCIH- (kirsin-) em. Kirli saymak, temi z 

kabul etmemek. 
KIPTH- (kirtiy-) em. Yorgunluk, rahatsızlık 

halinin gözlerinden okunınası. 
KIPT-KTPT (kirt-kirt) efi . Çıtır çıtır, kıtır kı

tır. 

KIPXAHA (kirhana) Janı. K3. up. Çamaşır

hane. 
KIPili (kirş) efi. Sert ya da keskin bir nes

nenin bedene girerken çıkarttığı ses, 
h art. 

KIPWEH; (kirşen) Cb/1"1. ı. Kir tutan, çrıbuk 
kirknen. 2. aybtc. Çabuk darılan, alın

grın. 

KIPWEH,II,J K, -ri (kirşcndik, -gi) Janı. Ça
buk kirlenme, kir tutma. 

KJPUI-KIPIIJ (kirş-kirş) e/I. Hart hart, hart 
h urt. 

KIPilli (kirşi) (I) Jam. Jtcepz. İçerisinde ça
maşır yıkanan !eğen. kap. 

KIPilll (kirşi) (Il) 3am. op. J<.3. Kantarcı , 

terazi ci. 
KIPWIK, -ri (kirşik, -gi) Janı. 1. Kir, 

lekecik. 2. aybtc. Kötülük, art ni ye t, fe
sat. 

KIPWIKCI3 (kirşiksiz) Cbllt. ı. Temiz, 
lekesiz. 2. Dürüst, namuslu. kalbi rıçık. 
f(ipLuil\ci3 Jtcypef( açık yürekli . 

KIPUliKTEf"l (kirşiktey) CbtH. Tertemiz, pırıl 
pırıl, pirüpak. 

KIPWI.JlllE- (kirşilde-) em. Kıtırdamak, çı
tırdaınak. 

KJPIK- (ki ri k-) (KipireLJ, İ, Kipirin) em. 1. 
Kaynaşıp birleşmck . içiçe olmak. 2. 
Katılaşmak , sertlcşınck. 

KIPIKTIPYllil (kiriktirüvşi) Jam. Kaynaş

tırıeı , birl eştirici. 
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KIPIH;KI (kirinki) Cblll. Girintili. 
KIPlllTAP (kiriptar) CbtH. up. Bağlı, tabi, 

bağımlı. Kipinmap 6w1y bağımlı olmak. 
KIPITITAP JlbiK, -Fbi (kiriptarlıq, -ğı) 3am. 

Bağlı, bağımlı , tabi olma. 
KIPITI-IllbiK,- (kirip-şıq-) (Kip~-ıubıFa,a,bı, 

Kipirı-ıubiFbın) em. l. Girip çıkmak. 2. 
Gidip gelmek, uğramak. oiiww Kipin

WbtKnay umursamamak, düşünmemek. 
KIPIC (kiris) (I) 3atn. Gelir, kar, kazanç. 
KJPIC (kiris) (Il) 3am. Ok atılan yayın iki u

cu arasındaki esnek bağ , kiriş. 

KIPI C- (k iris-) (III) em. Başlamak, giriş

mek, teşcbbüs etmek._ 
KIPlCflE (kirispe) Jam. Giriş . Kıj;icne cm 

gırış, gırış sözü. 
KIPIC-IllbiFhiC (kiris-şığıs) 3am. Gelir gi

der. 
KIPilll (kiriş) 3am. Kireç. 
KIPIIIITEH (kiriştey) Cbll-1. Kireç gibi, be

yaz. 
KICE (kise) 3am. up. 1. Kese. 2. Güınüşli.i, 

bakırlı, süslü kesesi olan kemer. 
KICEH (kisen) 3am. Zincir, kelepçe, pranga, 

bu ka ğı. 
KlCEHLI,E- (ki sende-) em. Zincire vurmak, 

kelepçe takrnak. 
KICEHLI,EYJJI (kisendevli) Cbl!-1. Zincire vu

rulmuş, kelcpçclenmiş. 

KICI (kisi) 3am. l. İnsan, adam, birey, şa
hıs: Om6acbL.'vlaa yw Kici 6ap. Ailenıde 

üç kişi var. 2. aybtc. Yabancı, cl. 3. Mi
safir, konuk: Yüze Kici Ke,rzai. Eve 
misafir geldi; ;..:ici 6em iNe Kapajııay 

utannıak, çekinmek; ;..:ici 6ojıap 6a;ıa 

adam olacak çocuk; ~-.: ici 6ocaracbt el 
kapısı; Kici KOJ?bll/0 Kapay başkasının 

eline bakmak, kendi kendine geçine
rnemek; Kici Cbtpmb!HaJı moH niwy biri 
hakkında kendince değerlendirme yap
mak. 

KICIKM:IK (kisikiyik) Cbll-1. Yabani, topluın
dan kaçan, yalnızlığı seven, münzcvi. 

KlClKHIKTEH- (kisikiyikten-) e tn. İnsnn
lardan kaçmak, kendi halinde olmak, 
yabanlleşmek. 

KICIJIIK, -ri (kisilik, -gi) 3am. 1. Kişilik, 

şahsiyet. 2. Kibirlenıne, büyüklenme, 

KIIIIIJIIK 

böbürlenme. 
KICIJIIKTI (kisilikti) CbtH. İnsaniyctli, mü

rüvvetli. 
KI CIM CI- (kisimsi-) em. Kibirlennıek. bö

bürlenmek, kurulmak. 
KICJHE- (k is ine-) em. 1. Kişnemek. 2. 

aybtc. Kahkaba ntrnak. 
KICJCI3 (kisisiz) Cbtl-l. Gelen gideni olma

yan, rnisnfirsiz . 
KlCilliE (kisişe) yem. İnsan gibi, insanca. 
KlTAEJ1 (kitabiy) Cbllt. ap. Edebi dile has. 

edebi dille. 
KITATI, -6bı (kitap, -bı) 3am. ap. Kitap. 

Kiman 6iJZy a) Kur'an okumak. b) 
Kur' an üstüne yernin etmek. 

KlTATIK;YMAP (kitapqumar) Cb/11. ap. up. 

Kitapsever, çok kitap okuyan, bibliyofil. 
KITAflXAHA (kitaphana) 3am. ap. up . Kü

tüphane, kitaplık. 
KlTATIXAHAIIIbl (kitaphanaşı) 3am. Kütüp-

haneci . 
KlTAnWA (kitapşa) 3a111. Kitapçık, broşür. 
KtTrP (kitir) eJI. Kıtır. 
KITJPJIE- (kitirle-) em. Kıtırdamak. 

KililKERE (kişkenc) Cb/1·1. l. Büyük 
olmayan, küçücük, ufacık. 2. Birazcık, 

azıcık. 3. aybtc. Bebek, sabi. 
KililKEHEM (kişkcnem) 3am. :.ımHo?p. Yen

genin küçük kaynma verdiği isim. 
KIIIIKEHTAİ1 (kişkcntay) Cbllt. Küçücük, 

miniınini. KiwKellmaii aowv~ hizmet de
recesi düşük kimse. 

KllllKEHTAMJlbl (kişkentaylı) Cbtt-1. Küçük 
çocuğu olan, bebekli. 

KJWMilll (kişmiş) 3am. up. Çekirdeksiz si
yah kuru üzüm, kişıniş. 

KIIIII* (kişi) CbtH. 1. Küçük. 2. Ailenin en 
küçüğü, sonuncu. 3. Derecesi, kadeınesi 
düşük olan. J-Ciwi ncüiJZ efendi, kibar, al
çak gönülli.i. 

KilliJ[[PIM (kişigirim) Cbtll . U fak tefek, bü
yük olmayan. 

KIWJK (kişik) CbtH. 1. Küçük. 2. aybtC. Mü
tcvazı. 

KillliJIEY (kişilcv) Cbllt. Biraz hiçlik, kü
çükçe. 

KUUIJIIK*, -ri (kişilik, -gi) 3am 1. Küçük
lük . 2. Mütevazılık, tcvazu. 
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KIIliiMCI 

KIIIIIMCI- (kişimsi-) em. Kendini mü
tevazı göstenneye çalışmak. 

KIIIIIPEM- (kişirey-) em. 1. Küçülmek, 
ufalmak, azalmak. 2. Derecesi düşmek. 
3. aybıc . A.k<;a.kı,önü\lü da.'l-ra.nma..k, m.ü-
tevazı olmak. .., 

KiliiiPEK (kişirek) CbtH. Ufak, daha küçük. 
KIIIIICIH- (kişisin-) em. Küçümsemek, 
küçük görmek. 



~ ~(Q, q) 

K_AEA 

K,AEA (qaba) CbtH. Kaba, kalın, gür, yoğun. 
K,a6a caK,afl kaba sakal. 

K,AEAFAH (qabağan) CbtH. Saldırgan. K,a6a

raH um saldırgan köpek. 
K,AEAFAT (qabağat) yem . 1. Çok çabuk, 

hızlı, çevik. 2. CbtH. Bol, çok, fazla. 
K,a6aram eHiM bol verim. 

K,AEAK,*, -Fbi (qabaq, -ğı) (1) 3am. 1. Göz 
kapağı. 2. aybtc. İnsanın ruh hali. 
K,a6arbt awbtfly neşesi yerine gelmek; 
I(a6arbt JICi6iMey hoşnut olmamak, 
memnun olmamak; K,a6arbt K,ambtlfi(bt 

asık yüzlü, çatık kaşlı; K,a6arbtHaH K,ap 

JICayy sinirlenmek, hiddetlenmek, sinir 
küpü olmak; I(a6arbtH awnay yüz ver
memek; I(a6arbtH K,apc :J-1ca6y küplere 
binmek, çok sinirlenmek; K,a6ai( K,ary 

kaş göz etmek, ima etmek. 
K,AEAK, -Fbi (qabaq, -ğı) (Il) Jam. Uçuru

mun en üst bölgesi, yar başı. 
K,AEAK, -Fbi ( qabaq, -ğı) (III) Jam. 6om. 1. 

Kabak. 2. Su kabağından yapılan kap. 
K,AEAK,TAİİ (qabaqtay) CbtH. Şişman, etine 

dolgun. I(apHbt K,a6aK,mau göbekli, 
ş işman . 

K,AEAJIAH-(qabalan-) em. Gür çıkmak, sık 
yeşermek: CaK,afl-Mypmbt I(a6aflaHbtn 

ecKeH. Sakalı gür çıkmış . 

K,AEAH* (qaban) Jam. 1. Yaban domuzu, 
erkek domuz. 2. aybLC. Acımasız, canı. 

K,AEAP- (gabar-) em. l. Kabarmak, şişmek, 
büyümek. 2. Rengi atmak, bozulmak. 3. 
aybtc. Kızmak, sinirlenmek, öfkelen
mek. 

K,AEAP)Khl- (qabarjı-) em. Darılmak, kırıl

mak, incinmek. 
K,AEAT (qabat) (1) Jam. 1. Kat, sıra, tabaka. 

2. Herhangi bir nesnenin katlanmış yeri, 
arası. 3. Çok katlılık: Ei3aiH namep 6e

ciHwi K,a6amma. Bizim dairemiz beşinci 
katta. 

K,AEAT (qabat) (Il) yem. Defa, kez, kere, 
sefer: EKi K,a6am K,aumaflaabt. İki defa 
tekrarladı. 

KA.E biJI,II,AFhl lll 

K,AEAT (qabat) (III) yem. Birlikte, beraber. 
EKi ywai( K,a6am Kemepiflai. İki uçak 
beraber havalandı. 

K,AEAT-K,AEAT (qabat-qabat) cbtH. Kat kat: 
K,a6am-K,a6am KUiM kat kat giysi. 

K,AEATTA- (qabatta-) em. Üst üste koymak, 
katlamak. 

K,AEATTAC- ( qabattas-) em. 1. Aynı se
viyeye gelmek, hizaya girmek. 2. Üst 
üste gelmek, sıralanmak: AypyMeH 

JICOI(UlblflbtK, K,a6ammacbtn Keflai. Has
talıkla yoksulluk üst üste geldi. 

K,AEATTACYlllhiJihiK, -Fbi ( qabattasuvşı

lıq, -ğı) 3am. Üstüste gelme, kat kat 
olma. 

K,AEATThl (qabattı) CbLH. Çok katlı, birkaç 
tabakalı. 

K,A.Ehl- (qabı-) em. İğne ardı dikmek, 
yorgan dikişi yapmak. Kepne K,a6y 

yorgan dikmek. 
K,AEhiK, -Fbi (qabıq, -ğı) Jam. Kabuk, zar. 
K,AEhiK,TA- ( qabıqta-) em. Kabuğunu soy

mak, kırmak, çıkarmak. 
K,AEhiK,TAH- (qabıqtan-) em. Kabuklan

mak, kabuk bağlamak. 
K,AEhiK,Thl (qabıqtı) CbtH. Kabuklu, dışı 

kabukla kaplı olan. 
K,AEhiK,IIlA (qabıqşa) Jam. İnce zar. 
K,AEhiJI ( qabıl) 3am. ap. Kabul, bir şeye is

teyerek veya istemeyerek razı olma. 
K,a6blfl afly kabul etmek, anlaşmak; I(a-

6blfl 6oflCbtH kabul olsun. 
K,AEhiJIAH ( qabılan) Jam. 1. Kaplan. 2. 

aybLC. CbtH. Cesur, yürekli. 
K,AEhiJIAH)]AM (qabılanday) CbtH. Heybetli, 

azametli. 
K,AEhiJI)J,A- ( qabılda-) em. 1. Teslim al

mak. 2. Üye etmek, seçmek. 3. Resmi 
birimlerde kabul etmek, görüşmek. 4. 
aybtc. Benimsemek, kabul etmek, 
onaylamak. eM K,a6biflaay tedavi olmak; 
caflK,bLH K,a6btflaay soğuk karşılamak; 

wewiM K,a6btflaay karar vermek. 
K,AEhiJI)lAFhllll (qabıldağış) (1) Jam. Alı-
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K,AEbiJJD,AFhl W 

cı , almaç, ahize. 
KAI>blJIJ(AFblW (qabıldağış) (Il) Cbtl-1. Ze

ki, kabiliyetli. 
KAfibiJTJ(AY (qabıldav) 3anı. Algılama, id

rak etme. K,aôblfıoay 6o;weci bekleme 
salonu; K,a6blfıoay e.Mmuxa!lbt seçme sı

navı; Ka6buıôay t\OJı-tuccwıcot, sınav , sc
çim komisyonu. 

K,ABhlJIJ(AYUJbl (qabılclavşı) 3am. Kabul e
dici. teseli üm nıeınuru, teslim alan. 

K,AI>biH- ( qabın-) em. 1. İltihaplannıak. 
yangılanmak. 2. Ncfesi daralmak. 

l(.AEbiHA-CYPIHE yem. (qabına-sürine) A
lclacele, telaşla, çabucak. 

K,ABblHJ(A- ( qabında-) em. Gür çıkmak, 
sık yeşermek, çoğalnıak. artnıak. 2. Şid
detlenınek, etkisi artmak. 

K,AilbiHY (qabınuv) Jam . İltihaplanma, 
yangılannıa , şişıne. 

KAEbiPFA (qabırğa) (1) 1anı. I. Kaburga 
kemiği. 2. aybtc. Bir şeyin yan tarafları. 
Ka6otpraoaN KaN l(eıuy kendini amansız 
bir savaşın içinde bulmak; Ka6otp

raf{JvU.!N Kef(ec düşün taşın; Ka6btpracbt 

Kalibtey eziyet, ızdırap çekmek. 
KAEbiPFA (qabırğa) (Il) Jam. Duvar. 

K.aÔbtpFa zaJemi duvar gazetesi; Ka6btp

ra carambt duvar saati ; K,aÔbtpracotl-f 

Komepy kaba İnşatı tamamlanmak. 
KAEbiPFAJibl (qabırğalı) Cbflt . l . Duvarlı, 

duvarı olan. 2. aybtc. Güçlü, kuvvetli. 
Ka6btpra;ıbt AteJHJleKem güçlü memleket. 

Kt\EbiPUJAK,, -Fbi (qabırşaq, -ğı), Kt\fiblP

WbiK,, -Fbi (qabırşıq, -ğı) 3anı. 1. Bir 
şeyin üstünde oluşan kabuk tabakası. 2. 
Balık pulu, pul. 

KAfibiPWAK,TA- (qabırşaqta-) em . Ka
buğunu kırmak, çıkarmak , saymak, pu
lunu temizlemek. 

I(.AEbiPWAK,TAH- (qabırşaqtan-) em. Ka
buk bağlamak, tabakalaşnıak, kabuklan
mak. 

KAfibiPIJJbiK,, -Fbi (qabırşıq, -ğı) 3am. bkz. 
KAEblPWAK,. 

~<\fibiC- (qabıs-) em. 1. içe doğru bü
külmek, içe doğru eğilmek. 2. aptc. 

Karnı sırtına yapışmak. 3. (bir ya da bir 
kaç nesne) 

K,AF A3EACTb1JI bl K, 

Birbirine geçmek, iç içe girmek. 
KAEbiCY (qabısuv) Jam . zpa.ıt.M. İki sözlin 

eksiz olarak yan yana gelip ani anı 'e 
şekil bakımından kaynaşıp taml am::ı o
luşturması , takısız tarnlanıa. 

K,AfiiJTET (qabılct) 3am. ap. Kabi liyet. 
yetenek , beceriklilik. oii;wy K.aôi.ıemi 

düşünme yeteneği; MYJblfWJlbtK Kaôt~ ıcm 

müzik yeteneği . 

KAI>LJTETCJ3 (qabiletsiz) Cbtll. Kabili yersiz . 
yeteneksiz. beceriksiz. 

K,AEIJIETCI3,lllK, -ri (qabiletsi zdik . -gi) 
1am. Kabiliyetsiz, beceriksiz, yetencb.iz 
olma. 

KAEblJIETCI3)lEY (qabıletsizdcv) Cblf-1. Pek 
kabiliyetli, becerikli olmayan . 

K,ABIJlETTI (qabil etti) CbtH. Kabiliyetli. ye
tenekli, becerikli. 

KABIJIETTIJliK, -ri (qabilettilik, -gi) Jam. 

Beceriklilik, kabiliyetlilik. 
KAEIP (qabir) Jam. ap. Kabir. mezar. 
KAB IP JIE- (qabirle-) em. Defnetmek. göm

mek. 
KAEIPWI (qabirşi) 3am. Mczarcı. 

KAFAI>EPIC (qağaberis) Jam . Kuytu, sapa. 
tenha, ıssız yer. 

K,AFABEPICTE (qağaberiste) yenı. Kuytuda, 
tenhad<ı. 

K,AFAEEPICTEY (qağabcristev) cbll-t. Ku y
tuca, ıssızca, sapaca, tenhaca. 

K,AFAIKY (qağajuv) 3am. Dış , sırt , sınır. x a 

FaJK'Y Kepy dışlanmak. 

K,AFAIKYJIA- ( qağaj uvla-) em. Dı ş l aına k , 

yaban ~..-ı saymak. 
I(.AFA3 (qağaz) 3am. up. ı. Kağ ıt. yaprak, 

sayfa. 2. ayotc. Yayın (dergi. gazete, 
kitap): 0Jl aJIÔbii/O(IFbl KaF03Fa IU}'KIUUfl 

K.apauobt. O, önündeki yaz ı ya eğilmiş 

bakıyor. 3. aybtC. Belge. döküman. 4. 
Kağıt mamulü (k ağıtta n yapılmış). 

Kara3ra mycipy yaz ı ya geçirmek; KGFa3 

K,apay kitap okumak. 
K,AFA3EACTbl (qnğazba stı) Cb/1-t. Büroha

sisi çok, sürekli evraklarla uğraş ıl a n 

(yer). KaFa36acm bt Kbt3Mem yazı şman ın 

çok olduğu i ş. 

K,AFA3EACThiJlblK, -Fbi (qağazbas tı l ı q . -
ğı) 3am . Yaz ışmanın çok olmas ı. 
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K,AFA3)lA 

K.I\FA3L(A- (qağazda-) em. 1. Kağıda geçir
mek, yazmak. 2. Tutanak tutmak. 

K.l\f'A3L(AH (qağazday) CbiH. ı. Kağıt gibi 
beyaz. 2. Kağıt gibi ince. 

K,AFA3)J,AC- (qağazdas-) em. Karşılıklı ş i

kfıyette bulunmak. 
K,AFA3-K1VIAM (qağaz-qalam) 3om. Kağıt 

kalem. 
K,AFA3Chi3 (qağazsız) Cblll . I. Sözlü. 2. 

Bel-gesiz. dökümansız . 

K,AFA3TECKJUI (qcığazteskiş) 3W11. Evrak, 
kağıt delme zımbası. 

K.l\f'A3lllhlJI (qağazşıl) Cbllf. Her şeye ev
rak, yazılı belge isteyen, bürohasiden 
hoşlanan kimse. 

K,AFAH (qağay) Cb/If . ICOf/e. Yabancı, başka , 
el. 

1<.1\FA-MAFA (qağa-ınağa) yem. İte kaka 
K,AFAH (qağan) 30m. KOlfe . Kağan, hakan, 

han, hükümdar. 
K.AFAHAK, -Fbi (qağanaq, -ğı ) 3am. 1. Hay

van yavrusunun ana karnındayken için
de bulunduğu ince zar. 2. Çabuk yır

tılan , ince şey. KOFaHaFbi K,apblK,, co

rotWFbl capbtK kaygısız, tasasız , dertsiz. 
K.AFAHAK,TAH (qağaııaqtay) cbm . İncecik, 

hışırdayan. 

K.l\f'AHAT ( qağanat) Jom. Kelle. Kağanlık, 

hanlık. TypKi KaFo!lambl Türk Kağan
lığı. 

K,AFAHL(biK, -Fbi ( qağandıq, - ğı) 3om . Ka-
ğanlık, hükümdarlık. 

K,AFAC (qağas) yem. J:)ış, ücra, uzak. 
K,AFA-COFA (qağa-soğa) yem. İtc kaka. 
K.l\f'GA ( qağba) 3om . ap. oirnt. Ka be. 
K,AFH,llA (qağiyda) Jom. ap. Kaide, kural. 
K,AFl1)J,AJlhi (qağiydalı) Cbtl-1. Kaideli , ku-

rallı. 

KAFYCbl3 (qağuvsız) Cblfl. R::ıh::ıt, serbest. 
baskısız. 

K,I\FYUibl (qağuvşı) 3anı. Nerede av 
yapılabileceğini tespit edebilen, sezebi
Jen kimse. 

K,AFhlJlFAH -COFbiJlFAH ( qağılğan-soğıl

ğan), K.I\FbiHL(bl-COFbiH)lbl ( qağındı

soğındı) Cb/H. İpsiz sapsız, kaçkın, ser
seri (kimse). 

K,AFhlH- (qağın-) em. 1. Zatürreye yaka-

K,A)lAK, 

lanmak. 2. oybtc. Birine sataşmak, nıu
sallat olmak. 3. ayb/C. Güçlenınek, art
mak. 

K.l\f'biHFAH (qağınğan) Cb/If. Kendi bildi
ğini yapan, başına buyruk. 

K,AFbiH)lbi ( qağındı) Jonı. Zallirre, batar. 
K,AFbiHLI,hi-COFhlH)J,bl (qağındı-soğındı) 

Cblll. bkz. K,AFhlJIFAH-COFbiJIFAH. 

K,AFhiD-COK,- (qağıp-soq-) (IQFblll-

COFaLlbl, IQFbin-COFblll) ern. İtip kakınak, 
i te kaka geçmek. 

K,AFblfl-CIJlKI- (qağıp-silki-) etn. Silk
mek, silkclenıck, çırpınak. 

1<,1\FhlC ( qağıs) (1) C biN. Köşe bucak, sapa, 
tenha, kuytu, kıyı köşe. 

K,AFblC (qağıs) (Il) 3am. Vurma (tele vur
ma, kapıyı vurma). 

1<.1\FblC- (qağıs-) (III) em. 1. Sataşımık, 

ımısali at ol mak. 2. Yana çekil ip yer 
vermek, sıkışmak: Etd Kici KGFb/Cca, 6ip 
g)ciJıiK opbllt 6ap. İki kişi sıkışsa, bir 
kişiye yer bulunur. 

K,AFhlCTAY (qağıstav) cu111. Gözden uzak, 
ırak (yer). 

K,AFhiT- (qağıt-) em. Sözle sataşmak, laf 
atmak. 

K,AFbi1TIA (qağıtpa) 3om. Taşlama, şakayla 

karışık alay etme. 
1<.1\FblTDAJIA- (qağıtpala-) em. Tekrar tek

rar !afla sataşmak. 
K,AFIJIE3 (qağilez) Cbllf. 1. İnce, şişman 

olmayan, atletik. 2. Çevik, atılgan. 
K,AFIJIE3Lll K, -ri (qağilczdik, -gi) Jom. 1. 

İnce, zayıf olma. 2. Çevik, atılgan olma. 
K.ALI,A (qada) (1) Jam. Kazıle Arnbil-l K,ouara 

6oi:l!lodbt. Atını kazığa bağladı. 

K.ALI,A- (qada-) (Il) em. 1. Çakmak, dik
mek. 2. Batırmak, saplama k. 3. Madalya 
takınak. 4. Düğme dikmek. 5. Bir nokta
ya bakakalnıak, gözünü alamamak. KO

JiN KaiJoy gözünü alaınaınak. 
K,t\LlAFAJIA- (qadağa la-) em. Kontrol et

mek, izlemek, takip etmek, gözlemele 
KNlAFAJIAYillbi (qadağabvşı) 3am. KonL

rolör, denetleyici. 
K.AllAK.. -Fbi (qadaq, -ğı) (I) 3W71. Yarım 

kiloya yakm olan ağ ırlık ölçüsü birimi. 
KN1AK, -Fbi ( qadcıq, -ğı) (II) 3CIIn. So-
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ğuktan kaynaklanan akciğer şişmesi . 

KAIT.AK,-K,Y,UAK, (qadaq-qudaq) CbLH. Sey
rek, aralıklı . 

K,A,llAJI- (qadal-) em. Gözünü dikmek, göz
lerini ayınnamak. 

I<,A.I(AJlA- (qadala-) em. Kazık çakmak. 
KAllAM (qadam) Jam. ap. 1. Adım. 2. 

ay bt c. Yeni hareket, yeni aşama, yeni 
adım. K,aaaM 6acK,aH caiibtH her zaman, 
devamlı, daima; K,aaaMbtlfa ıyJZ 6imciH 
hayırlı olsun, bahtlı ol; K.aaaMbtlf K.ym
mbt 6oJZCbtH Allah gönlüne göre versin, 
bahtlı ol. 

K,NlAMM- (qadamda-) em. Adımlamak, 

yürümek. 
K,A,IlAM,II,bl (qadamdı) CbtH. Yaptığı işte ba

şarılı olan, ilerleyen. 
K,A,IlAP (qadar) Jam. ap. imkan, fırsat, ka

dar. 
K,A,IlAPbiHIIIA ( qadarınşa) yem. Elinden 

geldiği kadar, imkanlar dahilinde. ep
KİM m K,aaapbtHıua yJZec K,ocmbt. Herkes 
gücü yettiğince katkıda bulundu. 

K,A,IlAY (qadav) Jam. Sütun, kolon, destek. 
K,A,IlAYEAC (qadavbas) Jam. Matkap, delgi. 
K,A,IlAY-K,A,IlAY (qadav-qadav) CbtH. Seyrek, 

aralıklı. 

K,A,IlAYJibl (qadavlı) CbtH. Çakılmış, dikil
miş, yerleştirilmiş. 

.K,A,I(IM (qadim) CbtH. ap. ı . Arap yazısıyla 
yazılmış. 2. Önceki, evvelki, kadim. 

.K,A,I(IMIIIE ( qadimşe) yem . Arapça: KpaiM
ıue oK,btabt. Arapça okudu. 

.K,A,I(IMIIIIJI ( qadimşil) Jam. Eski yazı ta
raftarı. 

.K,A,I(IP (qadir) Jam. ap. Hürmet, saygı, ka
dir, değer. K,aaip mfHi Kadir Gecesi; K,a
atp mymy saygı göstermek, değer ver
mek; K,aaipi apmy önemi, değeri, itibarı 
artmak; K,aaipi Kemy itibarını kaybet
mek, değeri düşmek; K,aaipi emy kay
bedince bir şeyin değerini anlamak, öne
mini farketmek. 

.K,A,I(IP-K,ACMET (qadir-qasiyet) Jam. itibar, 
değer, şeref: TyraH JK:epailf K,aaip
K,acuemi 6eJZeK K,oii. İnsanın doğduğu 
yerin değeri başkadır. 

.K,A,I(IPJIE- (qadirle-) em. Hürmet etmek, 

K,A)KYIIIhiJihiK, 

saygı göstermek, değer vermek. 
.K,A,I(IPJII (qadirli), .K,A,I(IPMEH,IJ,I (qadir

mendi) CbtH. ı. Saygın, hürmetli, değer

li, saygıdeğer. 2. Kıymetli, değerli (eş 

ya). 
.K,A,I(IPJIIJIIK, -ri (qadirlilik, -gi) Jam. Say

gınlık, değerlilik 

.K,A,I(IPJIIPEK (qadirlirek) CbtH. Daha saygın , 

itibar lı . 

.K,A,I(IPMEH,IU (qadirmendi) CbLH. bkz. K,A
,II;IPJII. 

.K,A,I(IPMEH,IJ,IJIIK, -ri (qadirmendilik, -gi) 
Jam. Değerbilirlik, kadirbilirlik, kadirşi
naslık. 

.K,A,I(IPCI3 (qadirsiz) CbtH. Değeri az, değer
siz, önemsiz. 

.K,A,I(IPCI3,IJ,IK, -ri (qadirsizdik, -gi) Jam. i
tibarı, değeri olmama. 

K,A)KA- (qaja-) em. ı. (ayakkabı) V urmak, 
(sert cisim) deriyi aşındırmak, sıyırmak. 
2. Kernirmek: EıuKiJZep aJZMa araıubtH 

K,aJK:an macmanmbt. Keçiler elma ağa
cını kemirmiş . 3. ayb/C. Sözle sataşmak. 

K,A)KAFbiiii (kajağış) CbtH. Sataşkan. 
K,AJKAK.TA- (qajaqta-) em. ı. (yiyeceği) 

Ağzında gevelemek. 2. aybtc. Çok konu
şup rahatsız etmek. 

K,A.IKET (qajet) Maa. ap. Gerek, gerekli, 
hacet, lazım: OJZ 6i3ıe K,aJK:em. O bize 
lazım; K,a:Jicem aen ma6y (caHay) gerekli 
saymak, lüzumlu bulmak; K,aJicemKe 
(K.aJK:emiHe) Jlcapay hacetini gidermek, 
ihtiyacını karşılamak; K,a:Jicemi ıuaMaJZbt 

ihtiyaç duyulmayan, gereksiz, lüzum
suz; K,aJK:emiHe :JICyMcay ihtiyacını karşı
lamak, hacetini gidermek . 

K,A.IKETCI3,II;IK, -ri (qajetsizdik, -gi) Jam. 
Gereksizlik, hacetsizlik, lüzumsuzluk. 

K,A)KETCIH- (qajetsin-) em. Gereksinim, 
ihtiyaç duymak. 

K,A.IKETTI (qajetti) CbtH. Gerekli, lüzumlu , 
ihtiyaç duyulan. 

K,A.IKETTIJIIK, -ri (qajettilik, -gi) Jam. Ge
reklilik, muhtaçlık 

K,A.IKETIHIIIE (qajetinşe) yem. Gereği, ih
tiyac ı kadar. 

K,A.IKYIIIbiJibiK, -Fbi (qajuvşılıq , -ğı ) Jam. 

Yorgunluk, bezginlik, bitkinlik . 
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K,A)Khl 

K,A)Khl (qajı) (1) 3am. ap. aiHU. ı. Hacca 
gitme. 2. Hacca gidip gelen kişi, hacı. 

K,A)Khl- (qajı-) (Il) em. Yorulmak, bitkin 
düşmek, gücü tükenmek. 

K,A)KhiFAH)lhiK, -Fbi (qajığandıq, -ğı) 3am. 
Yorgunluk, bitkinlik. 

K,A)KhiJihiK, -Fbi (qajılıq, -ğı) Jam. Hacılık. 
K,A)KbiMAM-TATIMAM ( qajımay-talmay) 

yem. Y oru lmadan, bıkıp usanmadan. 
K,A)KhiMAC (qajımas) ebLH. Yorulmaz, 

yılmaz, hırslı, inançlı, kararlı. 

K,A)KbiMACThiK, -Fbi (qajımastıq, -ğı) 3am. 
Y orulmazlık, yılmaz lık. 

K,A)KbiTI-TAJI- (qajıp-tal-) em. Yorulmak, 
bitkin düşmek, yılmak. 

K,A)KbiP (qajır) 3am. Güç, kuvvet, irade. 
K,A)KbiP-KAMPAT (qajır-qayrat) Jam. Güç, 

kuvvet, irade, gayret: EoiibıMaa a3ip 
K,a:>ICbıp-K,aiipam 6ap. Şimdilik gücüm 
kuvvetim yerinde. 

K,A)KhiPJIAH- (qajırlan-) em. Güçlenmek, 
gayrete gelmek, heveslenmek, cesaret
lenmek. 

K,A)KhiPJibl (qajırlı) ebLH. 1. Yılmaz, da
yanıklı. 2. Güçlü, kuvvetli. 

K,A)KbiPJibiK, -Fbi (qajırlıq, -ğı) 3am. Yo
rulmazlık, kuvvetlilik, dayanıklılık, yıl
mazlık. 

K,A)KhiPChl3 (qajırsız) ebıH. Güçsüz, irade
siz, yılgın, dayanıksız. 

K,A)KhiPCbl3)lbiK, -Fbi ( qajırsızdıq, -ğı) 

3am. İrade zayıflığı, güçsüzlük. 
K,A3 (qaz) (1) Jam. Kaz. 
K,A3- (qaz-) (Il) em. 1. Kazmak: AFawmbLlf 

my6iH K,a3abı. Ağacın dibini kazdı. 2. 
Tırmalamak, kazımak. Ty!lld iH K,a3bın 

Ma bı. Tilki in kazdı. 3. aybıe. Aslını, kö
künü çok detaylı araştırmak. 

K,A3A (qaza) (1) 3am. ap. 1. Kaza, ölüm, ve
fat, ecel. 2. aybıe. Vaktinde kılınınayan 
namazın sonraya bırakılması. K,a3a 6ofly 
(ma6y) vefat etmek; K,a3ara ywbıpay öl
mek; K,a3aHbLlf apmbı K,aiibıp!lbt 6o!lebıH 

başın sağ olsun. 
K,A3A (qaza) (Il) 3am. Kaci6. Bir tür balık a

ğı. 

K,A3AK, -Fbi (qazaq, -ğı) 3am. Kazakis
tan'da yaşayan Türk soylu halk, ya da 

KA3AH 

bu halktan olan kimse, Kazak. K,a3aK. 
JK:aemapbı Kazak gençleri. 

K,A3AK,EAM (qazaqbay) ebıH. 3Kenp. Kazak
lara has özellik. 

K,A3AK,EAMIIIhiJIA- ( qazaq bayşıla-) em. 
Kazaklara has özellik göstermek. 

K,A3AK,EAİİIIIbiJibiK, -Fbi ( qazaqbayşılıq, -
· ğı) Jam. Kazaklara has özellik. 

K,A3AK,CTAH (qazaqstan) Jam. Orta As
ya' da Kazak Türklerinin yaşadığı Türk 
Cumhuriyeti, Kazakistan. 

K,A3AK,CTAH)lhiK, ( qazaqstandıq) ebıH. Ka
zakistanlı, Kazakistan'da yaşayan. Kp-
3aK,emaHabtl( raflbıMaap Kazakistan' lı 
bilim adamları. 

K,A3AK,ChiH- (qazaqsın-) em. Kendini Ka
zak gibi hissetmek, kendini Kazak say
mak. 

K,A3AK,ThiK, ( qazaqtıq) e bı H. 1. Kazaklara 
has, Kazaktarla ilgili. 

K,A3AK,YAP (qazaquvar) ebLH. Kazak Türk
lerinin dilini, yaşamını, geleneklerini iyi 
bilen (yabancı kişi). 

K,A3AK,IIIA (qazaqşa) yem. 1. Kazak Türk
lerinin konuştuğu dilin adı, Kazakça, 
Kazak Türkçesi. 2. Kazak gibi, Kazak' a 
benzer: J(pJaK.wara eyaau. İyi Kazakça 
biliyor. 

K,A3AK,IIIAJIA- ( qazaqşala-) em. 1. Kazakça 
konuşmak. 2. Kazakça'ya çevirmek. 

K,A3AK,IIIAJIATI (qazaqşalap) yem. Kazaklar 
gibi, Kazak adetlerine göre. 

K,A3AK,IllbiJibiK, -Fbi ( qazaqşılıq, -ğı) 3am. 
1. Kazaklara has gelenek görenek, a
n' ane. 2. aybıe. Kazaklara özgü yapı. 

K,A3AK,bl (qazaqı) ebm. 1. Kazaklara mah
sus (sofra, giyim, vb.). 2. aybıe. Kazak 
örf adetlerini bilen, koruyan, bunlara 
bağlı olan (kimse). 

K,A3AK,biJIAH- (qazaqılan-) em. Kazak 
Türkleri arasında yetişip onların kültü
rünü benimsemek, Kazaklaşmak 

K,A3AJihl* (qazalı) ebLH. Yaslı, matemli. K,a-
3aflbL 6o!ly matem tutmak, yas tutmak. 

K,A3AH (qazan) (1) Jam. 1. Büyük tencere, 
kazan. 2. Metal eritıneye yarayan büyük 
kazan. 3. Kaei6. Suyun kışın buz tut
mayan, derin, balıkların çokça bulun-
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K,A3AH 

duğu yeri, ili. K,030H ocy yemek yapmak: 
K030H 6oc koca kafalı, başı büyük olan: 
K030tt KOI11epy yemek yapmaya hazır

lanınak; K,03Wfbt 6ocKo evi, ocağı ayrı 

olan; K030H KY!lOFbLH ycrnoy iktidara sa
hip olmak, idarcyi ele almayı başarmak . 

KA3AH (qazan) (II) 30111. ap. Sonbaharın 

ikinci ayı, Ekim. i(a3oH 111ya KY3ci cybtK 

ma myceai. Ekim ayının gelmesiyle so
ğuk kendini hissettirir. 

K,A3AHAMA (qazanama) 30111. ap. up. Bir 
kimsenin ölüm haberini ulaştıran mek
tup. 

K;\3AHACITA (qazanaspa) 30111. Kazan kay
natılan ocak. 

K;\3AHAT (qazanat) 30111 . Uzun yola da
yanaklı, bir tür koşu atı. eski bir Kazak 
atı soyu. 

K;\3AH-AJIK,, -Fbi ( qazan-ayaq, -ğı) Jam. 

Kap kacak, mutfak eşyası. 
K;\3AH,UAM (qazanday) CbtH. Kazan gibi, 

büyük. kocaman. 
K,A3AHllbiK,, -Fbi (qazandıq, -ğı) 3am. 1. 

Mutfak. 2. Kazan için yapılmış ocak. 
K,A3AH)KA.lliTA (qazanjappa) JC/111. Kazanda 

pişirilen ekmek çeşidi. 
K,A3AH-KA3AH (qazan-qazan) Cb/1-t. Kazan 

kazan , çok, bol. 
K,ı\3AHK;\IT, -6bl. (qazanqap, -bı) Janı. 

:JmHocp. Göç sırasında kazanın dışındaki 
isin diğer kaplara bulaşmaması için ka
zanın konulduğu kılıf, kazan torbası. 

KA3AH-OWAK,, -Fbi (qazan-oşaq, -ğı) ':lam. 

Yemek pi~irmede kullanılan kap ka
cağ ın genel adı. 

K;\3AH11Elll (qazanpeş) 30111 . Evin içindeki 
ocak. 

K,ı\3AHTOl1 (qazantoy) 3am. Kazak gele
neklerine göre doğumdan önce verilen 
yemek. 

K;\3AHTOJlMAC (qazantolmas) 3am. o11am. 

Göğüs kafesiylc karın arasındaki boş

luk. 
K,A3AHUIYH,K,blP (qazanşunqır) 3Wn. zeocp . 

Çukur yer. 
I(.ı\3AHUJbl (qazanşı) 3anı. l. Kazan yapan 

ve onanın kimse, kazancı. 2. Aşçı. 
K,I-\3AT (qazat) ]C/ 111 . ap. ait-lU. Cihat, kutsal 

K,A3biK,EAY 

savaş, gaza. 
K,A36A (qazba) (1) Janı. Kazı (arkcolojik): 

K,a36a 6au!lbtK. yeraltı zenginliği. 

K,ı\36A (qazba) (Il) Cb/If. Çok konuşmayı 
seven, dırdırcı. 

KA36A.JlA- (qazbala-) em. l. Aynı şeyi 

tekrarlamak ya da söylemek. 2. aybtc. 

Detaylı soruşturınak, etraflıca sormak. 
K;\3GA.Jlbl (qazbalı) Cb/If. Kazılarak çıka

rılan (ın aden). 
K,A3FbiJlA- ( qazğıla-) em. 1. Her tarafı 

kazmak, delik deşik etmek. 2. aybtc. Et
raflıca, detaylıca sormak. 

KA3Fhllli (qazğış) Cb/If. Kazıcı (makine). 
K,l-\31lAH (qazday) Cb/If. Kaz gibi. K,a3aaü 

miJi;ıy kaz gibi dizilınek , sıralanmak. 

I</ \.'3,UAH)lA- (qazdanda-) em. Dimdik , hızlı 
adımlarla yürümek. 

K,<\3Ll,l1- (qazcliy-) em. 1. Kazık gibi dikil
ınek . 2. Kazık gibi durmak. 

K.A31lbiP- (qazdır-) em. Kazdırnıak . 

K,I-\3EKE (qazeke) Jal11 . Kazak kelimesinin 
saygı ifadesiyle söylcnişi. 

KA3H (qazıy) Jam. ap. i1i11u. Kadı. 

K,A3-K,A3 (qaz-qaz) oa. Day day (yürümeye 
alıştınrken çocuğa söylenen söz). 

K,A3-K,ATAP (qaz-qatar) yenı. Sıra sıra, dizi 
di zi, katar katar. 

K,ı\3MOflbiH (qazmoyın) CbtH. İnce , narin, 
uzun boyunlu (at). 

K;\3TAEAH (qaztaban) Jam. 6onı. Eğrelti o
tu . 

I<,A3bi* (qazı) (I) 3onı. Atın kaburga kısmı 
ve yağlı etinden yapılan sucuk. K,a3bt 

6au!lay scmirmck, yağ bağlamak. 
I<,i-\3bl* (qazı) (Il) Jam. ap. KGNe. 1. Hftkim, 

kadı. K,a3btFa JlcyciN)' ka dıya ba~vurnıak. 

2. aybtc. Hakem, arabulucu. 3. cnopm. 

Ji.iri . 
KA3bl* (qazı) (lll) 3onı. ap. OiHu. Gazi. 
I<,i-\3blK, -Fbi (qazıq, -ğı) Jam. 1. Kazık. 2. 

aytJtc. Direk: Om6acbt K.GJbtrbt - otce. E
vin direği babadır. K.03b1K (U/K sütun gi
bi. uli zg üıı . 

I<,i-\3bJ-I(,i-\PTA (qazı-qa rta) Jam. 1. At etin
den yapılan sucukların ge nel adı. 2. 
aybtc. Lezzelli, besleyici et. 

J<A3blK,fiAY (qazıqbav) 3Wil . Kazaklarda 
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K,A3hiK,TA 

bir düğüm çeşidi . 

K,A3biK,TA- ( qazıqta-) em. Kaz ık çakmak, 
sağlamlaştırmak. JICepıe Ka3bii(maii Ka
ry haddini bildirmek. 

K,A3biK,TAM (qazıqtay) Cb/H. 1. Kazık gibi , 
kazığa benzer. 2. aybıc. Dimdik. 

K,A3biK,TAYJlbl (qazıqtavlı) CbLH. Kazığa 

bağlanmış , örklü . 
K,A3b1Jl- (qazıl-) em. Kazılmak. 
K,A3b1Jlbl* (qazılı) CbtH. Semiz, besili (at). 
K,A3biJlbiK., -Fhl (qazılıq, -ğı) Jam. At eti-

nin sucuk yapmaya elverişli kısmı. 
K,A3biMblP (qazımır) Cb/H. Geveze, boşbo

ğaz, zevzek. 
K,A3biMblPJIA- (qazımırla-) em. Çok ko

nuşup rahatsızlık vermek, dırdır etmek. 
K,A3biMbiPJlbiK., -Fbi (qazımırlıq, -ğı) Jam. 

Boşboğazlık , gevezelik . 
K,A3biHA ( qazına) (1) Jam. ap. 1. Hazine, 

define, gömü. 2. aybıc . Ata yadigarları , 

miras . K,aJb/1-taHbtlf Ma!lbt devlet malı. 
K,A3biHA (qazına) (Il) Jam. ap. Memleket, 

hükümet, toplum. 
K,A3biHAJlbl (qazınalı) Cb/H. 1. Zengin , ser

vet sahibi. I(a3btHaflbt efi zengin ülke 2. 
Bol, bereketli. I(a3b/Ha!l bt elfip bereketli , 
verimli bölge. 

K,A3biHAJlblK., -Fbi ( qazınalıq , -ğı) Jam. 
Devlete ait olma durumu, beylik. 

K,A3biHA-MYJliK (qazına-mülik) (K,a3biHa-

MYJIKi) Jam. ap. Mal mülk. 
K,A3blHAIIIbl (qazınaşı) Jam . Hazinedar. 
K,A3biHLl.bl (qazındı) Cb/H. Kazılmış , kazılı. 

K,A3IP (qazir) yem. ap. 1. Şimdi , şu anda: 
K,a3ip ôaiiwt eMecniH. Şu anda hazır de
ğilim. 2. Çabucak, hemen. 

K,A3IPfE (qazirge) yem. Şimdilik, halihazır
da. 

K,A31Pfl (qazirgi) Cb/H. Şimdiki, bugünkü. 
K,A31PriiiiE (qazirgişe) yem. Bugünkü gibi , 

günümüze göre. I(a3ipcüue eMip cypy 
bugünkü şartlara göre yaşamak. 

K,A3IPL1.E (qazirde) yem. Şu anda, bugün
lerde, şimdilerde . 

K,A3IPET (qaziret) Jam. ap. ÔiHu. Hazret, 
din büyüğü. 

K,A3IPIIIE (qazirşe) yem. Şimdilik , şu an i
çin. bugün için. 

K,AMII.AM 

K,Afı: (qay) ec. Soru zamırı, hangi: K,aii 
JKepôe? Nerede? K,aii JKep2e? Nereye? 
K,aii Ke3Ôe ( yaKbtm ma)? Ne zaman? 

K,AMEAT (qaybat) Jam. ap. Dedikodu, gıy
bet, çekiştirme. 

K,AHEIPEY (qaybirev) ec. Bazısı , kimisi, 
herhangi biri. 

K,AMFbl (qayğı) Jam. 1. Kaygı, tasa. 2. En
dişe, evham. Kaiirbt ;;1cey (mapmy) veh
me kapılmak, evhamlanmak. 

K,AHFbi-K,ACIPET (qayğı-qasiret), K,AHFbi-

MYH, (qayğı -mufi), K,AHFbi-IIIEP 

(qayğı-şer) Jam. Evham, endişe, kaygı. 
K,AMFbiJIAH- (qayğılan-) em. Kaygılan

mak, evhamlanmak. 
K,AHFbiJibl (qayğılı) CbLH. Kederli , tasalı, a

cılı, kaygılı. 

K,AMFbi-MYH, (qayğı-mufi) 3am. bkz. K,AM 
Fbi-K,ACIPET. 

K,AHFbiP- (qayğır-) em. Kaygılanmak, ü
zülmek, gamlanmak, kederlenmek. 

K,AMFbiCbl3 (qayğısız) CbLH. Kaygısız, ta
sasız , endişesiz . 

K,AMFbiCbl3Ll.biK., -Fbi (qayğısızdıq, -ğı) 
Jam. Kaygısızlık, tasasızlık, endişesiz

lik. 
K,AHFbi-IIIEP (qayğı-şer) 3am. bkz. K,AH

Fbl-K,ACIPET. 
K,AHFblillbiJl (qayğışıl) CbLH. Evhamlı , en

dişeli, vesveseli. 
KAHLI.A (qayda) ec. Soru zamiri, nerede, ne

reye: K.piiôa 6apacbtlf? Nereye gi
diyorsun? K.piiôa ;;~eypcilf? Ne
relerdesin? 0Hôaii 6oflMaK I(aiiôa! Onun 
gibi olmak nerede! 

K,AMLt.AFbi (qaydağı) ec. 1. Saçma, saçma 
sapan, önemsiz: K,aiiôarbtHbt aiimna! 
Saçmalamal 2. Nerden! Ne gezer! 
/Vıiiôarbt :JJcac ? O nerden genç oluyor
muş? 

K,AMLl.AFbJ-)J(A_fJLt.AFbi ( qaydağı-jaydağı) 
Cb/H. Çok eskiden, mazideki, geçmiş git
miş, önemsiz, değersiz. 

KAM,II,AM (qaydam) MOÔ. Gerçek olup ol
madığı şüpheli, kuşkulu bir olay kar
şısında kullanılan ifade; kim bilir: 
K.piiôaM, 6yıiH Kef/MeiimiH utbırap. Kim 
bilir, belki de bugün gelmez. 

Barterblues
Vurgu

Barterblues
Vurgu
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K;\MJ(AH (qaydan) ec. 1. Nereden. 2. Nasıl: 
I(auaaH 6zfıeuiH. Nerden bileyim. I(au
aaH UlbLJ(Ca, OHaH UlbLJ(CblH. Ne olursa 
olsun. 

KAMKAM- (qayqay-) em. 1. Eğrilmek , kıv
rılmak, bükülmek. 2. Kaykılmak. 6acbt 
J(auJ(auraH e miK uçları kalkık çizme 3. 
aybtC. Kaçmak, ortadan kaybolmak. 

K;\M-K;\ML(AFbl (qay-qaydağı) CbtH. 
Geçmişte kalan, önemsiz, değersiz, ha
tırlanmak istenmeyen (şeyler). 

KAHKAtiMA (qayqayma) 3am. Kısa 
topuklu, ucu sivri ve yukarı kalkık 

çizme. 
K;\M-K;\MCbl (qay-qaysı) ec. Herbiri, her

kes. 
KAMKAK. (qayqaq) CbtH. Kaykılmış , arkaya 

yatık. 

K;\MK;\K.TA- (qayqaqta-), K;\MK,AIVlA

(qayqanda-) em. Kasılarak yürümek. 2. 
Beli bükülerek yürümek. 3. ayb/C. Bir 
i ş ten kaçmak, kaytarmak. 

K;\MK,AIVlA- (qayq anda-) em. bkz. K;\M
K,AK,TA-. 

KAMK.M- (qayqi-) em. Kaykılmak. 
K;\MK)1bli{K,bl (qayqiyıfiqı) CbLH. Geriye 

doğru eğik, kaykılmış. 

K;\MJIA (qayla) 3am. Külünk, küskü, kaz-
ma. 

K;\MJIAJIA- (qaylala-) em. Kazmalamak, 
eşmek. 

K;\MJIAlllhi (qaylaşı) 3am. Kazmacı, ma
denci . 

K;\MMAK, -Fbi (qaymaq , -ğı) 3am . 1. Kay
mak . K.auMaFbl 6f3biJIJway eski halini 
korumak, muhafaza etmek. 2. ayb/C. 
Toplumdaki üst tabaka, elit. 

K;\MMAK,TA- (qaymaqta- ) em. Kaymak tut
mak, kaymak bağlamak. 2. Kaymak ek
lemek, ilave etmek. 

K;\MMAK,TAM (qaymaqtay) Cb/H. İnce, in
cecik . 

K;\WMAK,TAH- (qaymaqtan-) em. Kay-
maklanmak, kaymak bağlamak. 

K;\MMAK,lllbl- (qaymaqşı-) em. (su yüze
yi) Dalgalanmaksızın hafif kımıldamak , 

süt liman olmak. 2 . (su) Buz tutmaya 
başlamak. 

K,AMPAH 

K;\MMAHA (qaymana) CbLH. Hiç ilgisi ol
mayan, yabancı. 

K;\MMbDKhiK, (qaymıjıq) CbLH. İnce , zarif. 
K;\MMbDKhiK,TAW (qaymıjıqtay) İncecik, i

pince. 
K;\WMbiK,- ( qaymıq-) (JGlHMbiFaJJ.bi, IGlH

MbiFbın) em. Çekinmek, cesaret edeme
mek, tereddüt etmek. 

K;\MHA- (qayna-) em. 1. Kaynamak. K.ail
HaraH ey kaynamış su. 2. Pişmek, haş

lanmak: I(a3aHaarbt em K.auHan J/Ca
mbtp. Kazandaki et başlanıyor. 3. (hava) 
Çok sıcak olmak, kavurmak, yakmak: 
KyH K.ailHan myp. Güneş kavuruyor. 4 . 
Çok miktarda bulunmak. 

K;\MHAFA (qaynağa) 3am. Kayın, kayın bi
rader. 

K;\MHAK,* (qaynaq) CbLH. Kaynar, kayna
mış. 

K;\MHATI-IIIC- (qaynap-pis-) em. 1. (ye
mek) Pişmek. 2. ayb/C. Pişmek , olgun
laşmak, tecrübe kazanmak. 

K;\MHAP* (qaynar) 3am. 1. Pınar, kaynak, 
göze. 2. ayb/C. Bolluğun bereketin kay
nağı. 

K;\MHAC- (qaynas-) em. Kaynaşmak, bir
leşmek. 

K;\WHAT- (qaynat-) em. Kaynatmak, pişir
mek, başlamak. 

K;\WHATK,bllll (qaynatqış) 3am. Su ısıtıcı
sı. 

K;\MHATIIA (qaynatpa) (1) CbLH. Kaynatılıp 
yapılan , kaynatılmış. 

J<AMHATIIA (qaynatpa) (Il) 3am. 1. Bir şe
yin kaynatıldıktan sonraki tortusu , çö
keltisi . 2 . Meyvelerin şekerle kayna
tılmasıyla yapıl an , tatlı , reçel. 

KAHHATbiM: 6ip JGlHHaThiM Bir kay
natımlık, bir defa lık. 

KAH PA- (qayra-) em. l. Bil emek, kes kin
leştirınek . 2. ayb/C. Güçlendirmek. ce
saretlendirmek. 3. ay b/C. Kı şkırtma k. 

tahrik etme k. miciH l(aı'ipay diş bil e ııı ck . 

KAWPAK, -Fbi (qayraq, -ğı) 3am. Bil cğ i , 

eğe , kayrak. 
KAMPAH* (qayran) (1) Jam. Güç. ku vvet, 

fayda , yardım , katkı: 0aa11 J(aupaH 
JICOI(. Ondan fayd a yok. 
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K,AİİPAH* (qayran) (Il) yem. ap. Hayret, 
şaşkınlık. K,aupaH K,afly Hayret etmek. 

K,AİİPAH* (qayran) (III) 3Kcnp. Keşke, gidi. 
K,aupaH KyHiJep hey gidi günler. 

K,AİİPAHCbl3,[1,biK, -Fbi (qayransızdıq, -ğı) 
Jam. Güçsüzlük, halsizlik. 

K,AİİPAH; (qayran) Jam. Derin olmayan, sığ 
yer. 

K,AİİPAIUI,A- (qayrafida-) em. 1. Karaya o
turmak. KeMe K,aiJpaHiJan J(afliJbL. Gemi 
karaya oturdu. 2. Zorluklarla karşılaş

mak, sıkıntı çekmek. 
K,AİİPAT (qayrat), K,AİİPAT-KYIII (qayrat

küş) Jam. Güç, kuvvet, cesaret, mecal. 
K,aiJpam 6epy cesaret vermek. 

K,AİİPAT-)KifZP (qayrat-jiger) Jam. Gayret, 
irade, güç, kuvvet. 

K,AİİPATKEP (qayratker) Jam. Toplumsal 
etkinliklere aktif olarak katılmış, kendi 
mesleği ile ilgili alanlarda ülke çapında 
hizmet, emek vermiş kimse, emektar. 

K,AİİPAT-KYIII (qayrat-küş) Jam. bkz. 
K,AİİPAT. 

K,AİİPATCbl3 (qayratsız) cbtH. Güçsüz, hal
siz, dermansız, mecalsiz. 

K,AfiPATCbl3,[1,biK, (qayratsızdıq) CbtH. Güç
süzlük, halsizlik, dermansızlık, mecal
sizlik. 

K,AfiPATTAH- (qayattan-) em. l. Kuv
vetlenmek. 2. Cesaretlenmek, güç bul
mak. 

K,AfiPATTbl (qayrattı) CbtH. Kudretli, güçlü, 
kuvvetli. 

K,AHPATTbiJJbiK, -Fbi (qayrattılıq, -ğı) Jam. 
Güçlülük, kudretlilik, sağlamlık 

K,AHPAYJJbl (qayravlı) CbtH. Bilenmiş, eğe
lenmiş. 

K,AHCAP (qaysar) Cb/1-l. Kararlı, tutarlı, sö
zünden dönmeyen, sebatlı. 

K,AHCAPJJAH- (qaysarlan-) em. Kararlı, 

tutarlı olmak, sözünden dönmemek, 
cesur olmak. 

K,AHCAPJJblK, -Fbi (qaysarlıq, -ğı) Jam. Tu
tarlılık, kararlılık, sebatlılık. 

K,AMCbl (qaysı) ec. Hangi, hangisi. 
K,AHCbiEIP ( qaysıbir) ec. Bazı, her hangi 

bir. Kaucbı6ip KicLrıep bazı kişiler; l(au
Cbt6ipi ecme m yp iJeucil{ hangi birini ak-

KAMTbiM,[(bl 

lımda tutabilirim? 
K,AfiCbiEIP,[],E ( qaysıbirde) yem. Bazen, ara 

sıra. 

K,AİİT- (qayt-) (1) em. 1. Geri dönmek: 
Mafl epicmeH K,aummbt. Hayvanlar ot
laktan döndü. 2. Azalmak, eksilmek, ya
tışmak. 3. Körelmek. 4. aybtc. Dünya
dan göçmek, ölmek: 8Keci moKcaH Jlca
CbtHiJa Kai1mmbt . Babası doksan yaşında 
öldü. 

K,AfiT- (qayt-) (Il) em. "KaJıaiJ em" (qalay 
et) Birleşik fiilinin kısalmış biçimi, ne 
yapmak, ne etmek anlamında: l(aiJ
meiliH. Ne yapayım . K,ailmin ne yapıp, 
edip. 

K,AİİTA (qayta) (I) yem. Gene, yine, tekrar. 
K,AİİTA (qayta) (Il) yem. Bilakis, tam ter

sine, aksine. 
K,AİİTA,llAH (qaytadan) yem. Yeniden, tek

rar. 
K,AfiTA-K,AfiTA (qayta-qayta) yem. Tekrar 

tekrar, sık sık , habire. 
K,AfiTAJJA- (qaytala-) em. Tekrarlamak, 

tekrar etmek. 
K,AfiTAJJAMA (qaytalama) CbtH . Tekrarla

nan, tekrarlanmış. 
K,AİİTAJJAH- (qaytalan-) em. Tekrarlan

mak, tekrar edilmek. 
K,AİİTAP- (qaytar-) em. l. İade etmek, geri 

göndermek, geri vermek. 2. Sürünün 
yönünü değiştirmek. 3. Kur'an sureleri
ni tekrar tekrar okumak. 6emiH Kai1mapy 
a) bir kimseye gönül kıncı , sert sözler 
söylemek veya kırıcı davranmak tersle
rnek b) düşmanı geri püskürtmek. 

K,AfiTAPA (qaytara) yem. Tekrar, yeniden, 
baştan. 

KAfiTAPhiM (qaytarım) CbtH. 1. İade edil
miş, geri verilmiş. 2. Mahsül. 

KAfiTKEH: K,aHTKeu KYHJle Ne olursa olsun, 
mutlaka. 

K,AHTKEHMEH (qaytkenınen) yem. Aslın

da, ne olursa olsun. 
KAfiTIIAC (qaytpas) (1) CbtH. Geri dönü~ü 

olmayan, dönüşsüz. 
K,AMTIIAC (qaytpas) (Il) cbtH. Kararlı , sö

zünden dönnıeyen. 
KAHTbiM,[],bi (qaytımdı) Cbllt. Kızgınlığı, 
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öfkesi çabuk geçen. 
KAMTblll (qaytıp) yem. Tekrar, yeniden. 
KAMTbiC: K,aHTbiC 6ony Dünyadan göçmek, 

ölmek. 
KAMilibi (qayşı) (1) 3om. Makas. 
KAMilibi (qayşı) (II) CbLH. Çelişkili, zıt, 

karşı , mütenakız. 

KAMilibiJIA- ( qayşıla-) em. Makaslamak, 
dilimlemek, makasla kesmek. 

KAMilibiJIAH- (qayşılan- ), KAMilibiJIAC
( qayşılas-) em. İleri geri hareket etmek. 

KAMilibiJIAC- (qayşılas-) em. bkz. KAM
IlibiJIAH-. 

KAMilibiJibiK, -Fbi (qayşılıq, -ğı) 3om. Çe
lişki, aykınlık, anlaşmazlık, tenakuz. 

KAMilibiJibiK,Tbl (qayşılıqtı) cbtH. Çelişki
li , tezatlı. 

KAMb13 (qayız) 3om. Bataklık. 
KAMb13FAK, -Fbi (qayızğaq, -ğı) 3om. Ke

pek (saç). 
KAMb13FAK,Tbl (qayızğaqtı) CbtH. Kepekli. 
KAMbiK, -Fbi (qayıq, -ğı) 3om. Kayık, S'"l

dal. 
KAMbiK,IIIA (qayıqşa) yem. Kayık gibi, 

kayığa benzer. 
KAHbiK,IIIbi (qayıqşı) 3om. 1. Kayıkçı. 2. 

Kayık ustası. 

KAMbiMHAH (qayımnan) yem. An1den, an
sızın, rastgele . 

KAMbiH (qayın) 3om. Kayın. K,aubtH ama 
kaynata; K,aubtH eHe kaynana. 

KAMbiH.I(A- ( qayında-), KAMbiHilibiJIA
( qayınşıla-) em. Hanım ın akrabalan nı 
ziyaret etmek. 

KAMbiH,ll,biK, -Fbi (qayındıq, -ğı) 3am. 
Kayın olma, kayınlık. 

KAHbiHKAllTAJI (qayınqaptal) CbtH. Tık
naz, tombul, dolgun. 

KAMbiHCAK, (qayınsaq) Cb/H. Hanımının 
akrabalannı sık sık ziyaret eden. 

KAMbiHilibiJI ( qayınşıl) Cb/H. Hanımının 
akrabalarını çok seven. 

KAMbiHilibiJIA- ( qayınşıla-) em. bkz. KA
MbiH.I(A-. 

KAMbll{ (qayıfi) 3am. 6om. Kayın ağacı. 
KAMhiH,llbl (qayıfidı) Cb/H. Kayın ağacı çok 

olan, kayınlık (yer). 
KAMbiP- (qayır-) (1) em. 1. Hayvanların 

K,AMhiPhiM 

yönünü değiştirmek, başka yöne sür
mek. 2. Bir şeyin kenarını kıvırmak, 

bükmek. 3. Kolları arkaya bağlamak . 4. 
Geri yatırmak, taramak: flfawbLH apmKa 
K,apau KOUbtpobt. Saçını arkaya doğru 
taradı. 5. İade etmek, geri vermek. 6. 
Misafiri kabul etmemek, geri çevirmek. 
7. Köreltmek. 8. oybtc. Sözü bağlamak, 
bi tirrnek 9. aybtc. Av kartalı nı yetiş

tirmek, eğitmek, bakmak. 
KAMbiP* (qayır) (II) 3am. Alüvyon , lığ. 
KAMbiP* (qayır) (lll) 3am. ap. l. Hayır, i

yilik. 2. aybLC. Sadaka. Kailbıp JICOK. (on
dan hiçbir) hayır yok. 

KAHbiPA (qayıra) yem. Tekrar, yine. 
KAMbiP-3EKET (qayır-zeket) 3am. ap. oiHu. 

1. Zekfı.t . 2. Sadaka. 
KAMbiPJibl (qayırlı) CbLH. Hayırlı, iyi. K;ı

Ubtp!lbt 6oflCbtH! Hayırlı olsun!; Kaubıp!lbt 
KYH (maH, Kew) hayırlı günler (sabah, 
akşam). 

KAMbiPMA* (qayırma) (1) 3am. My3. Na
karat. 

KAMbiPMA* (qayırma) (II) 3om. Kıvrılmış 

yer. 
KAMbiP-CA,II,AKA ( qayır-sadaqa) 3om. ap. 

oiHu. Hayır hasenet, sadaka, yardım. 
KAHbiPCbl3 (qayırsız) CbtH. Hayırsız, iyi

liği dokunmayan, faydası olmayan. 
KAMbiPCbl31lbiK, -Fbi (qayırsızdıq, -ğı) 

3am. Hayırsızlık, vefasızlık 

KAMbiPYJibl (qayıruvlı) CbtH. Kıvrılmış , 
kıvrık. 

KAMbiPYCbl3 (qayıruvsız) CbtH. 1. Kıvrıl
mamış. 2. aybtc. Kimsesiz, sahipsiz, ba
şıboş. 

KAMbiPilibl (qayırşı) 3am. KeHe. l. Dilen
ci, sefil. 2. aybtC. Başkalarından istemeyi 
adet edinen. 

KAMbiPilibiJIA- (qayırşıla-) em. Dilen
rnek, sadaka istemek, toplamak. 

K,Afı:biPlllbiJibiK, -Fbi (qayırşılıq, -ğı) 3am. 
Dilencilik, sefalet, yoksulluk. fakirlik. 

K,Afı:biPbiJibiC- ( qayırılıs-) (1) em. Yardım 
etmek, destek olmak. 

K,Afı:biPbiJibiC (qayırılıs) (II) 3am. Döne
meç, köşe. 

KAMbiPbiM (qayırım) 3am. Şefkat, 
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merhamet. 
K,AllbiPbiM)J,bi (qayırımdı) CbtH . Gönlü yü

ce, iyi kalpli, filicenap, merhametli, in
saflı. 

K,AllbiPbiM)J,blJibiK, -Fbi ( qayırımdılıq , -
ğı) Jam. Merhametlilik, hayırseverlik 

K,AtihiPbiMCbi3 (qayırımsız) CbtH. Merha
metsiz, acımasız, gaddar. 

K,AllbiPbiMCbi3)J,biK, -Fbi ( qayırımsızdıq , 
-ğı) Jam. Merhametsizlik, acımasızlık, 

gaddar lık. 
K,AllbiPbiMIIIbiJI ( qayırımşıl) cbtH. Hayır

sever, yardımsever. 
K,AllbiC (qayıs) (1) Jam. Eğer takımlarını 

yapmakta kullanılan özel işlenmiş hay
van derisi , kayış . 

K,AllbiC- ( qayıs-) (Il) em. Ağır yük taşı
maktan beli bükülmek, eğilmek. 

K,AllbiCITAC (qayıspas) CbtH. Yılmayan, ira
deli , kararlı. 

K,AtihiCTAİİ (qayıstay) cbtH. Sının gibi, 
sağlam. 

K,AK, -Fbi (qaq, -ğı) (1) Jam. Su birikintisi, 
k ak. 

K,AK, -Fbi (qaq, -ğı) (Il) Jam. Su kaynatılan 
kapların dibindeki kireç tortusu. 

K,AK, -Fbi (qaq, -ğı) (III) Jam. Kurutulmuş 
meyve, kak. a!lMGHbtlf K,aFbt elma ku
rusu, kakı. 

K,AK, (qaq) (IV) CbtH. Tam, tastamam. K,aK, 
opmacbt tam ortası; K,aK. ailbtpy tam orta
dan bölmek, ikiye ayırmak. 

K,AK,- (qaq-) (K,anl,ll,bl, K,aFbın) (V) em. 1. 
Çakmak: llle2e K,aK,mbt Çivi çaktı; 2. 
(kapıyı) Vurmak, tıklatmak : EciKmi 
K,aK,mbt. Kapıyı çaldı. 3. Silkın ek, çırp
mak. 4 . Sallamak, sarsmak: A!lMa K,aK,
mbt. Elma ağacını salladı. 5. Kırmak, 

koparmak . M yi1i3iH K,aK,mbt. Boynuzunu 
kırdı. 6. (araba) Çarpmak. 7. aybtc. 
Çalmak, yürütmek. 8. Mahrum bırak

mak. K,aFbtn ca!ly kafaya dikmek, içmek. 
K,AK,A- (qaqa-) em. (hava) Aşırı soğumak; 

(soğuk) sertleşrnek 

K,AK,Ati- (qaqay-) em. Dikilmek, dimdik 
durmak, kıpırdamamak . 2. aybtc. Söz 
dinlememek, yola gelmemek. 

K,AK,AJI- (qaqal-) em. 1. Boğaza takılmak, 

K,AK.IIAK,Tbl 

boğazdan geçmemek. 2. aybtc. Boğul

mak, nefes alamamak. 
K,AK,AH,llA- (qaqafida-) em. Durmadan, hız

la hareket etmek. 
I<,AK,AH;-CYI<,A.H; (qaqafi-suqafi) Jam. Kaba 

davranış, yersiz hareket. 
K,AK,AC (qaqas) (1) CbtH. Dış, dışarı , uzak. 

K,aK,ac K,a!ly gözden uzak olmak. 
K,AK,AC (qaqas) (Il) CbtH. Yanlış , başka tür

lü, farklı. 
K,AK,AlYHK, (qaqatuyaq) cbtH. Hilekar, dü

zenbaz, içten pazarlıklı. 
K,AK,EAC (qaqbas) CbtH. ı. Hiç çocuğu ol

mayan yaşlı kimse. 2. aybıc . Lanetli, 
mel'un. 

K,AK,EACTbiK, -Fbi (qaqbastıq , -ğı) Jam. 1. 
Merhametsizlik, şefkatsizlik 2. M el 'un 
olma. 

K,AK,M- (qaqiy-) em. 1. Kıpırdamadan, dim
dik durmak. 2. aybtC. Kabul etmemek, 
ikna olmamak. 

K,AK,K,biiiiTA- (qaqqışta-) em. Tekrar tek
rar silkelemek, çırpmak. 

K,AK,IIA (qaqpa) (1) Jam. 1. Dış kapı, kale 
kapısı. 

K,AK,IIA (qaqpa) (Il) Jam . cnopm. Kale. 
K,AK,IIA (qaqpa) (III) CbtH. Şakayla karışık 

söylenen iğneleyici söz. 
K,AK,I1Aiİ (qaqpay) Jam . ı . İkna etme, kabul 

ettirme. 2. aybtc. Dışlama. ıuem K,aK,nau 
K,btlly dışlamak. 

K,AK,IIAHJIA- (qaqpayla-) em. Sürünün 
dağıimamasma çalışarak bir yöne 
sürmek. 2. aybtc. Sözünü kesmek, araya 
girmek. MeHi K,aK,nau/lan ceu/lemneu 
K,ouabt. Sözümü keserek beni konuştur
madı. 3. aybtc. Dikkatleri başka yöne 
çekmek, lafı değiştirmek: 8Jf2iMeHi 
eaeui K,QK,nau/lan 6acK,a JICQK,K,Q 6ypbtn 
eKemmi. Sözü kasten başka yöne çekti. 

K,AK,IIAK, -Fbi (qaqpaq, -ğı) Jam. Kapak. 
K,a3aHHbtlf K,axnarbt kazanın kapağı. 

K,AK,IIAK,TA- (qaqpaqta-) em. Kapağını ka
patmak. 

K,AK,IIAK,TAH (qaqpaqtay) CbtH. Büyük, ko
caman, yayvan. 

K,AK,IIAK,Tbi (qaqpaqtı) cbtH. Kapaklı, kapa
ğı olan. 
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K,AK,IIAK.hiJI 

K,AK.IIAK,hiJI ( qaqpaqıl) 3am. 1. Beştaş o
yunu . 2. aybtc. Birileri tarafından itilip 
kakılma. 

K,AK.IIAJIA- (qaqpala-) em. l. Sürünün da
ğılmamasına çalışarak yere doğru sür
mek, çevirmek. 2. Llf atmak, iğne

lemek. 3. aybtc. Durdurmak, gem vur
mak. 

K,AK.IIAJihl (qaqpalı) CbtH. Dış kapısı olan. 
K,AK.IIAH (qaqpan) 3am. 1. Kapan, tuzak. 2. 

aybtC. Kandırma, dolandırma, hile. 
I(ai(naHra m ycy tuzağa düşmek; I(ai(naH 
«;yp)' '<.u.-L-;:ı.k ku>n>:u'tc.. . 

K,AK.IIAH.IT,Afı (qaqpanday) CbtH. 1. Kapana 
benzer. 2. Büyük, geniş. 3. Güçlü, kuv
vetli. 

K,AK.IIAHMll (qaqpandap) yem. Tuzak ku
rarak, hile ile. 

K,AK.IIAHlllhl (qaqpanşı) 3am. Tuzak kurup 
av aviayan kimse. 

K,AK,IIAHlllhiJI ( qaqpanşıl) CbtH. Tuzak kur-
mayı seven (av için). 

K,AK.IIAlllhl (qaqpaşı) 3am. Kaleci. 
K,AK.Ilhllll ( qaqpış) 3am. Kurutulmuş et. 
K,AK.IlhllliTAH- (qaqpıştan-) em. Kuruyup 

sertleşmek. 

K,AK.CA- (qaqsa-) (1) em. Çok konuşmak, 
bir kimsenin başının etini yemek. 

K,AK.CA- (qaqsa-) (Il) em. Sızlamak, ağrı

mak, sancımak . 

K,AK.CAJI (qaqsal) CbtH. Orta yaşın üstünde 
olan kimse. 2. aybtc. Kurnaz, hilekar, 
zalim. 

K,AK.CAYhiK, ( qaqsavıq) CbtH. Geveze, boş
boğaz, çenesi düşük . 

K,AK.TA- (qaqta-) (1) em. Ateşte kızartmak, 

pişirmek . 2. (et, balık, meyve vs.) Ku
rutmak. 3. Ateşte ısınmak . 

K,AK.TA- (qaqta-) (Il) em. Hayvanın sütünü 
son damlasına kadar sağmak. 

K,AK.TA- (qaqta-) (III) em. Bir şeyin üzerini 
gümüşle kaplamak, süslemek. 

K,AK.TAJIFAH (qaqtalğan) CbtH. Tuzlanmış, 

kurutulmuş. 

K,AK.ThiFhlll-COK,ThiK,- ( qaqtığıp-soqtıq-) 
( K,a!Q'biFbl n - COIQ'biF31l,bl, K,a!Q'biFbin

COIQ'biFbın) em. Birine sataşmak, sarkın
tılık etmek. 

K,A.JIAEAChl 

K,AK.ThiFhiC- (qaqtığıs-) em. Çekişmek, 

kavga etmek, çarpışmak. 
K,AK.ThiK,- ( q aq tı q-) ( K,a!Q'biF31l,bl, K,a!Q'bi

Fbın) em. 1. Bir şeye çarpmak. 2. aybtc. 

Sataşmak, bela aramak. 
K,AK,IIIII- (qaqşiy-) em. Dimdik durmak, 

put kesilmek. 
K,AK,lllhl- ( qaqşı-) em. Atılan bir şeyi ha

vada yakalamak, havada kapmak. 
K,AK,hl (qaqı) 3am. Hak, hukuk. 
K,AK,hiJIM- (qaqılda-) em. 1. Gıdaklamak. 

2. aybtC. Gevezelik etmek. 
~lJl)l.AYblK, (qaqı1davıq) CbtH. Gıdak-

layan. 
K,AK,hiHM (qaqında) yem . Hakkında, ilgili , 

üzerine. 
K,AK,hiP- ( qaqır- ) em . Balgam çıkarmak. 
K,AK,hiPA- ( qaqıra-) (1) em. Ortadan ayrıl-

mak. 
K,AK,hiPA (qaqıra) (Il) 3am. Kulübe, baraka. 
K,AK,hiPAIII (qaqıraş) cbtH. Zayıf, sıska. 

K,AK,hiPhiK, -Fbi (qaqırıq, -ğı) 3am. Bal-
gam, tükürük. 

K,AK,hiPhiHhlll-)1(8TKIPIHill ( qaqırınıp-
jötkirinip) yem. Öksürerek, aksıra tık
sıra. 

K,AJI* (qal) (1) 1am. ap. Ben. 
K,AJI- (qal-) (Il) em. l. Kalmak. 2. Belir

tilen miktarda bulunmak. )J(y3 me]fceM 

I(aflabt. Yüz tengem kaldı. 3. Geç kal
mak, gecikmek. 4 . Geri kalmak: Ei1aeH 

6ipa3 apmma I(a!lbtn I(ouabt. Bizden bi
raz geride kaldı. 5. aybtC. Yardımcı fiil 
olarak kullanılır. aybtpbtn I(afly hasta
lanmak; Keutiıin Kafly gecikmek; oü!la

Hbtn I(afly düşünmek ; yubLKman Kafly u
yuya kalmak. 

K,AJIA (qala) (1) 3am. ap. Şehir, kent. 
K,AJIA- (qala-) (Il) em. (kerpiç , tuğl a) Ör

mek. 
K,AJIA- (qala-) (III) em. 1. İstemek , arzu la

mak. 2. Doğnı bulmak, uygun gönnek, 
beğenmek: i(p!laFOHbtli 6oflCbLN. Senin 
istediğin gibi olsun. i(p!laFONbtHabı all. 

Beğendiğini al. 
K,AJIAAPAJlhiK, (qalaaralıq) CbtN. Şehirler a

rası. 

K,AJIAEAChl (qalabas ı ) 3am . Vali. 
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K,AJIAH* (qalay) ec. Nasıl. 
K,AJIAHM (qalayda) yem. Ne olursa olsun, 

muhakkak, her halükarda. 
K,AJIAHIIIA (qalayşa) yem. Nasıl, ne şekil

de. 
K,AJIAHhl ( qalayı) 3am. up. Kalay. 
K,AJIAHhiK, -Fbi (qalayıq, -ğı) 3am. Halk, 

çoğunluk. 

K,AJIAHhiJIA- ( qalayıla-) em. Kalaylamak. 
K,AJIAHhiJIAT- (qalayılat-) em. Kalaylat

mak. 
K,AJIAHhiJlhl (qalayılı) CbtH. Kalaylı, kalay

lanmış. 

K,AJIAHhlliihl (qalayışı) 3am. Kalaycı. 
K,AJIAK, -Fbi (qalaq, -ğı) 3am. 1. Faraş. 2. 

Mala. 
K,AJIAK,AH (qalaqay) 3am. 6om. Isırgan otu. 
K,AJIAK,TAH (qalaqtay) CbtH. Küçük, ufacık, 

hafif. 
K,AJIAK,IIIA (qalaqşa) 3am. Küçük kürek. 
K,AJIAJlhiK, ( qalalıq) CbtH. Şehre ait, şehirli. 
K,AJIAM (qalam) 3am. ap. Kalem. K,ailaM 

K,ac kalem kaş; K,ailaM mapmy yazı yaz
mak; K,ailaMbt :JKyupiK kalemi güçlü. 

K,AJIAMAK,hl (qalamaqı) 3am. Telif hakkı. 
K,AJIAMfEP (qalamger) 3am. ap. up. Yazar. 

K,a3aK, K,aJlaMıepilepi Kazak yazarları. 
K,AJIAMfEPJIIK, -ri (qalamgerlik, -gi) 3am. 

Yazarlık, muharrirlik. 
K,AJIAMMC (qalamdas) cbtH. Kalem (mu

harrirlik) arkadaşı. 
K,AJIAM-K,AFA3 (qalam-qağaz) 3am. ap. up. 

Kağıt kalem. 
K,AJIAMIIhiP (qalampır) 3am. ap. 6om. Ka

ranfil. 
K,AJIAMIIhiP JIA- ( qalampırla-) em. Çaya 

karanfil katmak. 
K,AJIAMIIhiPJihl (qalampırlı) CbtH. Karanfil 

katılmış, karanfilli. 
K,AJIAMCAII (qalamsap) 3am. Divit. 
K,AJIAMYlii (qalamuş) 3am. Kalem ucu. 
K,AJIACThiP- (qalastır-) em. Üst üste diz-

rnek, örmek. 
K,AJIAY (qalav) 3am. istek, arzu: J(pJıaybtlf 

6oJlcbtH. istediğin olsun. 
K,AJIAYJihl (qalavlı) CbtH . Seçkin, saygın. 

XailbtK. K,ailayilbLCbt Millet vekili . 
K,AJIAYIIIhl (qalavşı) 3am. Duvar ustası. 

K,AJIAYhiHIIIA ( qalavınşa) yem. istediği, 
arzuladığı kadar. 

K,AJIAIII (qalaş) 3am. Yuvarlak, ortası delik 
olarak pişirilen ekmek. 

K,AJIAIIIA (qalaşa) yem . Şehire benzer, şehir 
şeklinde. 

K,AJIAIIIhiK, -Fbi ( qalaşıq, -ğı) 3am. Ka
saba, küçük şehir. 2. Kampus, yerleşke. 
cmyaeHmmep K,aJlauıbtFbt öğrenci kam
pusu, kampus. 

K,AJIAIIIhiJI ( qalaşıl) CbtH. Devamlı şehre 

gidip gelen kimse. 
K,AJIAIIIhiJIA- ( qalaşıla-) em. Sık sık şehre 

gidip gelmek. 
K,AJIEAFAti (qalbağay) 3am. Kement. 
K,AJIEAFAHJIA- ( qalbağayla-) em. Sevinç

ten ne yapacağını bilememek. 
K,AJIEAJIAK,TA- (qalbalaqta-), K,AJIEAJIAH;

M- (qalbalafida-) em. Şaşırmak, acele 
etmek, sağa sola koşmak. 

K,AJIEAJIAIU(A- (qalbalafida-) em. bkz. 
K,AJIEAJIAK,TA-. 

K,AJIEAH;M- (qalbafida-) em. 1. Yalpa
lamak, sendelemek: Kppra K,ail6a]faaii 

yuımbL. Karga yalpalayarak uçtu. 2. 
aybtc. Üstüne düşmek, aşırı ilgi göster
mek. 

K,AJIEII- (qalbi-) em. Göze batmak, göze 
çarpmak. 

K,AJIEhiP ( qalbır) (1) 3am. ap. El ek, kal b ur. 
K,AJIEhiP ( qalbır) (Il) 3am. ap. Konserve 

kutusu. 
K,AJIEhiPJIA- ( qalbırla-) em. Elemek, kal

burdan geçirmek, kalburlamak. 
K,AJIFA (qalğa) 3am. map. Orta çağda 

Kazak, Kırım devlet teşkilatında handan 
sonra gelen üçüncü derecede öneme 
haiz devlet büyüğü. 

K,AJIFAH-K,YTK,AH (qalğan-qutqan) 3am. 

Arta kalan, kalıntı. 
K,AJIFhl- (qalğı-) em. 1. Uyuklamak, gözle

ri kapanmak, ımızganmak. 2. aybtC. (ta
biat) Sakinleşmek, sessizlik hakim ol
mak. 

K,AJIFhiii-MYJifl- (qalğıp-mülgi-) em. Uy
kusu gelmek, uyuklamak. 

K,AJIM (qalda) 3am. Kaci6. Değirmencinin 

buğday öğüttüğü için aldığı karşılık, 
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K,A.JILlAfı 

ücret, hak. 
K,AJI.IJAfı (qalday) (1) Jam. At arabası ya da 

kızağın yüklerinin düşmemesi için ya
pılmış kasa. 

K,AJI.IJAfı (qalday) (Il) Jam. Doğu Tür
kistan' da Çin' e bağlı olan bir idareci 
rütbesi. 

K,AJI,I(biK, -Fbi (qaldıq, -ğı) Jam. Artık, ka
lıntı. 

K,AJI,I(hiP- ( qaldır-) em. 1. Bırakmak, 

kalmasını sağlamak: JI.enmepiMai yuae 
K.aJZabtpabiM. Defteri evde bıraktım. 2. 
Saklamak, arttırmak . 

K,AJIEMIIIE (qalemşe) Jam. 6om. Fidan, fi
de. 

K,AJIEH,I(AP (qalendar) Jam. up. Derviş, ka
lender, rind. 

K,AJI.IKA (qalja) Jam. 3mHocp. Yeni doğum 
yapan kadın için kesilen hayvanın eti. 

K,AJI.IKAK, -Fbi (qaljaq, -ğı) , K,AJI.IKhiH; (qal
jın) Jam. Şaka, latife. 

K,AJI.IKAK,EAC (qaljaqbas), K,AJI.IKhiH;EAC 
(qaljınbas) CbtH. Şakacı, komik. 

K,AJI.IKAK,EACThiK, -Fbi (qaljaqbastıq, -ğı) 

. Jam. Şakacı lık, komiklik. 
K,AJI.IKAK,TAT- (qaljaqtat-) em. Şakaya vur

mak, şakaya dökmek, şaka yollu söy
lemek. 

K,AJI.IKAK,ThiK, -Fbi (qaljaqtıq, -ğı), K,AJI
.IKhiH;EACThiK, -Fbi (qaljınbastıq, -ğı) 

Jam. Şakacılık, komiklik. 
K,AJI.IKAJIA- (qaljala-) em. Yeni doğum ya

pan kadına taze et yedinnek. 
K,AJI.IKAYPA- (qaljavra-) em. Yorulmak, 

dennam kalmamak, bitmek. 
K,AJI)I(YAP (qaljuvar) Jam. Dış kapıyı ka

patmak için arkasına yatay olarak yer
l eştirilen demir veya ağaç kol, tırkaz, 

sürgü, sürme. 

K;VDKhiH; (qaljın) Jam. bkz. I(AJI.IKAI( 
K,AJI.IKhiH;EAC (qaljınbas) cbtH. bkz. K,AJI

.IKAK,EAC. 
K,AJI)I(blH;EACTAH- (qaljınbastan-) em. 

Şaka yapmak, komikhk yapmak, güi
dürmek. 

K,AJI)I(hlH;EACThiK, -Fbi (qaljınbastıq, -ğı) 

Jam. bkz. K,AJI.IKAK,Thll<r 
K,AJI)I(hJH;.IIA- (qaljında-) em. Şaka yap-

K,A.JIK,hl 

mak, şakalaşmak, latife etmek. 
K,AJI)I(blH;,Uhl (qaljıfidı) Cb/H. Şakayla ka

rışık, şaka yollu. 
K,AJI)I(blH;K,Ofı (qaljıfiqoy) CbLH. Şaka yap

mayı seven, şaka yapmaktan hoşlanan, 
şakacı. 

K,AJI)I(biH;K,OfıJihiK, -Fbi (qaljınqoylıq, -ğı) 
Jam. Şakacılık, latifecilik. 

K,AJI)I(hiH;K)'MAP (qaljıfiqumar) Cblfl. Şaka 
yapmayı çok seven. 

K,AJI)I(hiPA- ( qaljıra-) em. Hftlsiz, bitkin 
düşmek. 

K,AJIKA (qalqa) (1) Jam. Kuytu, dulda, siper. 
KAJIKA (qalqa) (Il) Jam. 3MOU,. Büyüklerin 

küçüklere karşı kullandıkları sevgı 

ifadesi (yavrum, canım vb.). 
K,AJIJ<A.IKAH (qalqajan), K,AJIJ<ATAfı (qal

qatay) Jam. 3MOU, . Daha sevecen bir ses
lenme (yarucuğum, güzelim vb.). 

K,A.JIJ<Afı- (qalqay-) em. 1. Dikilmek. 2. 
aybLC. Sağ salim olmak. 

K,AJIKAK,TA- (qalqaqta-) em. 1. Sendele
mek, sallanmak. 2. aybtc. Zar zor ge
çinmek. 

K,AJIK,A.JIA- (qalqala-) em. 1. Bir şeyin ar
dına sığınmak, gizlenmek. 2. Gölgele
mek. 

K,AJIJ<AH (qalqan) (1) Jam. KeHe. Kalkan. 
K.GJZK.aH 6oJZy korumak, siper olmak. 

K,AJIJ<AH* (qalqan) (Il) Jam. At arabasının 
yükünün düşmemesi için kullanılan 

kasa. 
K,AJIJ<AH* (qalqan) (III) Jam. aHam. Kulak 

kepçesi. K.GJZK.GH K.YJZaK. kepçe kulak. 
K,AJIJ<AH,I(hl (qalqandı) cbtH . Kalkanlı , kal

kanı olan. 
K,AJIJ<AHK,YJIAK, -Fbi ( qalqanqulaq, -ğı) 

Jam. JOO!l. Büyük kulaklı bir fare türü. 
K,A.JIJ<AHIIIA (qalqanşa) Jam. 1. Küçük kal

kan. 2. Siper. 
K,AJIJ<ATAfı (qalqatay) Jam. 3MOU,. bkz. 

K,AJIJ<A.IKAH . 
K,AJIK,ll- (qalqiy-) em. 1. Göze batmak, gö-

ze çarpmak, farklı görünmek. 2. aybtc. 

İyi kötü yaşamak, geçi nmek. 
K,A.JIK,bl- ( qalqı-) em. 1. Su yüzünde dur

mak, batmamak, bata çıka yüzmek. 2. 
Havada süzülmek. 3. Ayırmak: Cop-
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K,AJIMAK, 

naHbiH 6emiH KOflKbtn, AxMemKe Kyiiabt. 
Çorbanın yağını ayırıp Ahmet ' e verdi. 

K,AJIMAK., -Fbi (qalmaq, -ğı) Jam. Bir Mo
ğol boyu, Kalmuk. 

K,AJIMAK,IIIA (qalmaqşa) yem. Kalmuk dili, 
Kalmukça. 

K,AJIMAK,lliAJIA- ( qalmaqşala-) em. Kal
mukça konuşmak. 

K,AJIMAK,hl (qalmaqı) CbtH. Kalmuklara has, 
Kalmuklara mahsus, Kalmukça. 

K,AJIIIAK, -Fbi (qalpaq, -ğı) Jam. 1. Başlık, 
kalpak. 2. aybtc. Kapak. KaJLnaFbtH ac
naHm amy çok sevinmek, şapkasını 

havaya atmak; KaJLnaKneH ypbtn aJLy bir 
şeyi kolayca elde etmek. 

K,AJIIlAK,TAfi (qalpaqtay) Cb/H. Kalpak gibi, 
kalpağa benzer: KOJLnaKmaii mycy (yıuy) 
a) yere kapaklanmak b) çok hastalan
mak. 

K,AJIIlAK,Thl (qalpaqtı) CbLH. Başında kalpa
ğı olan, kalpak giymiş, kalpaklı. 

K,AJII1AK,IliAH; ( qalpaqşafi) yem. Kalpaklı 

halde. 
K,AJIIIE (qalpe) 3am . ap. aiHU. Halife. 
K,AJIIIhl (qalpı) (1) Jam. Yalan, uydurma, 

gerçek olmayan. 
K,AJIIIhl (qalpı) (Il) Jam. Şekil, kalıp. KG!l

nbtHa KeJLy eski haline dönmek. 
K,AJIIIhiH.[(A (qalpında) yem. Eski halinde, 

değişmemiş. 

K,AJIIIhiMEH (qalpımen) yem. Olduğu gibi, 
eskisi gibi , değiştirilmeden. 

K,AJIT (qalt) yem. Aniden, ansızın, birden 
bire. Ka!lm aiimnay boşuna konuşma
mak, bir b i ldiği olmak; Kaflm emney kı
lını kıpırdatmamak, dönmek. 

K,AJITA (qalta) (1) Jam. l. Cep. mec KaJLma 
göğüs cebi ; 2. aybı c. Servet, zenginlik: 
KaJLmara m ycy ce binden aş ırmak, çal
mak; KO!lmacbı JK:yKa züğürt; KaJLmacbt 
KOFbLJ1Y parası tükenmek; Ka!lmacbt Ka
flbtl{ parası bol ; Kajımacbı meciK sa
vurgan , müsrif, cebi delik. 

K,AJITA (qalta) (Il) Jam. Torba, kese. 
K,AJITAK,TA- (qaltaqta-) em. 1. Titremek, 

sallanmak. 2. aybtc. İdare etmek, şöyle 
böyle geçinmek. 

K,AJITAJIAH (qaltalan) em. 1. (giysi) Buruş-

K,AJIYEH 

mak, kırışmak. 2. (göz altları) Torbalan
mak. 

K,AJITAJihl (qaltalı) Cb/H. 1. Cepli, cebi olan. 
2. aybtc. Zengin , varlıklı, hali vakti ye
rinde. 

K,AJITAJihiJIAY (qaltalılav) Cb/H. Biraz 
varlıklı zengince. 

K,AJITAP- (qaltar-) em. Saklamak, giz
lemek. 

K,AJITAPhiC (qaltarıs) Jam. 1. Siper, kuytu 
yer, 2. aybıc. Sır, giz, esrar. 

K,AJITAPhiCChl3 (qaltarıssız) CbtH. Art 
niyetsiz, gizlisi saklısı olmayan, dürüst. 

K,AJITAPhiCTAY (qaltanstav) cbtH. Kuytuca. 
K,AJITAlllhiK, -Fbi ( qaltaşıq, -ğı) Jam. Kü

çük cep, kese. 
K,AJITM- (qaltiy-) em. Donmak, kımıldama

mak. 
K,AJIT-KYJIT (qalt-qult) yem. Zorla, zar zer, 

titreyerek. 
K,AJITK,hl (qaltqı) Jam. 1. Olta mantarı. 2. 

aybtc. Şüphe, kuşku . 

K,AJITK,h1Chl3 (qaltqısız) CbtH. Dürüst, ger
çek, art niyetsiz, gizlisi saklısı olmayan. 

K,AJIThiJI ( qaltıl) Jam. Titreme, serzeniş. 
K,AJIThiJI.[(A- ( qaltılda-) em. 1. Titremek, 

sarsılmak. 2. Donmak, titremek, üşü

mek: Oll cybtKmaH Ka!lmbt!laan myp. O, 
soğuktan titriyor. 3. aybtc. Korkudan tit
remek. 4. aybtc. Zar zor geçinmek. 

K,AJIThiJILI.AK, ( qaltıldaq), K,AJIThiJI.[(AYhiK, 
(qaltıldavıq) Cb/H. Çabuk üşüyen, çok 
titreyen, titrek. 

K,AJIThiJI.[(AYhiK, (qaltıldavıq) Cb/H. bkz. 
K,AJIThiJILI,AK.. 

K,AJIThiP (qaltır) Jam. Titreme, serzeniş, 

titreme hali. 
K,AJIThiPA- (qaltıra-) em. 1. Titremek. 2. 

Donmak, üşümek. 3. aybı c. Korkudan 
titremek. 4. aybtc. Sinirden, öfkeden tit
remek. 5. aybtc. Cimrilik yapmak. 

K,AJIThiPAK, (qaltıraq) CbtH. Çabuk üşüyen, 
titre k. 

K,AJIThiPAII-,rı;IPIJI,rı;E- ( qaltırap-dirilde-) 

em. 1. Tir tir titremek. 2. aybtc. Çok 
korkmak, korkudan titremek. 

K,AJIYEH (qaluven) Jam. 6om. Boyu uzun , 
dikenli, daha çok tarlalarda olan bir tür 
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bitki. 
KAJilllM- ( qalşiy-) em. Hareketsiz kalmak, 

susup kamak. 
KAJIIII-KAJIIII (qalş-qalş) e!l. Tiril tiril, tir 

tir. 
KAJilllbiJI (qalşıl) 3am. Titreme, titreklik. 
KAJIIIIbiJI,l.(A- (qalşılda-) em. Tir tir titre

rnek : ,D,eHeci KaJZUibtflaaabt. Bütün vü
cudu titredi. 2. Soğuktan donmak, çok 
üşümek . 3. aybtc. Çok sinirlenmek, öf
kelenmek. 

KAJ!bl (qalı) CbtH. up. Değerli ve tüylü (ha
lı) , kalın tüylü (şal). 

KAJibiK, ( qalıq) C bt H. Arkada, geride kalan. 
KAJibiK,IIAH (qalıqpan) 3am. Bir çeşit yır

tıcı kuş . 

KAJibiK,TA- ( qalıqta-) em. 1. (kuş) Süzül
mek, uçmak. 2. aybtC. (ses, şarkı) Her 
taraftan yankılanmak 

KAJibiH; (qalıfi) (1) Jam. Gelin olacak kıza 
verilen para veya armağan, kalın. I(a!lbtlf 

Mail başlık parası. 

KAJibiH; (qalıfi) (Il) CbtH. 1. Uzunluk ya da 
genişlik dışında üçüncü boyutu çok o
lan, ince karşıtı, kalın. 2. Çok, sayıca 
fazla . I(a!l btl{ I(Ofl kalabalık asker. 3. 
Seyrek olmayan, sık, yoğun. 4. aybtc. 

Gür, bol, verimli. KG!lbtl{ uww gür saç; 
Ka!lbtlf opMaH gür orman. 

KAJibiH,[(A- ( qalıfida-) em. 1. Kat kat ser
rnek. 2. Kalınlaşmak, büyümek, kalın

lığı artmak. 3. Çoğalmak, bollaşmak. 4. 
Koyulaşmak, yoğunlaşmak. 5. Gür ola
rak bitmek, çıkmak . 

KAJibiH:,l.(AY (qalıfidav) CbtH. Kalınca, biraz 
kalın. 

KAJibiH,[(hl-)I(Yl(f\Jlbi (qalıfidı-juqalı) cbtH. 

irili ufaklı. 
KAJibiH,[(hiK, -Fbi ( qalıfidıq, -ğı) (1) 3am. 

I. Kalınlık. 2. Çokluk, bolluk. 3. Sıklık, 
yoğunluk. 

KAJibiH,[(biK, -Fbi (qalıfidıq, -ğı) (Il) Jam. 

Nişanlı kız . Kaflbtl{abtK oi:may (damat) 
Gizlice nişanlısıyla görüşmek. 

KAJibiH;K,bl (qalıfiqı) CbtH. Artta, geride 
kalan. 

KAJibiH;MAJI (qalıfimal) 3am. Başlık olarak 
verilen para, eşya ve hayvan. 

K;\MEAJIA 

KAJ!blll, -6bi (qalıp , -bı) 3am. ap. 1. Kalıp . 

2. KeHe. Ayakkabı, çizme dikmek için 
kullanılan araç. 3. (Ka!ln bt) aybtc. 

Durum, vaziyet, tutum. I(afl nbtHa l\e.1y 

eski haline dönmek. 
KAJiblllTA- (qalıpta-) em. Kalıplamak, ka

lıba vurmak. 
KAJiblllTAC- (qalıptas-) em . 1. Kalıplaş

mak. 2. Yerleşmek, sabitleşmek . otur
mak. 3. Alışılmak, adet haline gelmek. 

KAJiblllTbiJibiK, -Fbi (qalıptılıq , - ğı) Jam. 

Değişmemezlik, sabitlik. 
KAJibllliiibl (qalıpşı) 3am. Kalıp ustas ı , 

kalıpçı. 

KAJibiC (qalıs) CbtH. Çekimser, müstenkif. 
tarafsız. I(QflbtC I(a!ly tarafsız kalmak. 

KAJibiCTbiK, -Fbi (qalıstıq, -ğı ) 3am. 1. Ta
rafsızlık, çekimserlik 2. aybtc. Doğru

luk, dürüstlük. 
K,AM* (qam) (1) 3am. ap. Gam, tasa. kayg ı , 

hal, vaziyet. 
K,AM* (qam) (Il) CbtH. up. Ham. pi memiş, 

olgunlaşmamış. 

K,AM* (qam) (III) 3am. Evham. endişe, 

kaygı. K,aM Kelfifl evhamlı , kaygı lı. 

K,AMA* (qama) (1) 3am. 300/l. Kun duz. 
K,AMA- (qama-) (Il) em. 1. Sarmak. mu

hasara etmek. 2. Hayvanları ahıra ka
patmak. 3. Tevkif etmek. tutuklamak. 
hapse atmak. 

K,AMA)I(AY (qamajav) 3am. Kuşatma, et
rafını sarma. 

K,AMA)I(AYJIA- (qamajavla-) em. Kuşat

mak, etrafını sarmak. 
K,AMAJI (qamal) 3am. 1. Kal e, sur. :2. aybtc. 

Engel, barikat, set, siper. Ka.ıta. ı 6pap 

kahraman, cesur. 
K,AMAJIA- (qamala-) em. Abluka al tına 

almak, kuşatmak. 
K,AMAJIK,A (qamalqa) 3anı . Jfcepc. Yöntem, 

metot, yol. 
K,AMAP (qamar) 3am. l\aci6. Kaliteli kara

kul derisi. 
K,AMAY (qamav) 3am. Te\'kif etme, tutuk

lama. 
K,AMEA (qamba) 3anı. Ambar. 
K,AMEAJIA- (qambala-) em. Depolamak, 

stok yapmak. 
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K,AMEAP: K,aM6ap aTa (Mu<l>.) Kazak folk
lorunda atın plri. 

K,AMEAillhl (qambaşı) Jam. Ambarcı, am
bar memuru. 

K,AM)lA- (qamda-) em. Hazırlamak, hazır
lık yapmak. 

K,AM)lAH- (qamdan-) em. Hazırlanmak 
K,AM-)I(AM (qam-jay) Jam. Hal, durum, va

ziyet. 
K,AM30JI (qamzol) Jam. Kadınların elbise 

üzerine giydiği yelek. 
K,AM30JJ)J,hiK, ( qamzoldıq) CbLH. Yel ekli k. 
K,AM30JiliiAI{ ( qamzolşafi) yem. Yelekli 

halde, yelekli. 
K,AMK,A (qamqa) Jam. KeHe. up. Bir tür iş

lenmiş ipek kumaş. 
K,AM-K,APAKET (qam-qareket) Jam. Hazır

lık. 

K,AMK,OP (qamqor) Jam. ap. up. Koruyucu, 
destekçi, hami. 

K,AMK,OPJihiK, -Fbi (qamqorlıq, -ğı) Jam. 
Vasilik, koruyuculuk, hamilik. K,aM

K,OpllbtK. JKacay kol kanat germek; K,aM

K,OpllbtK,K,a afly himayesi altına almak. 
K,AMK,OPChl- (qamqorsı-) em. Destekli

yormuş, koruyormuş gibi davranmak. 
K,AMK,OPillhl (qamqorşı) 3am. Destekçi, 

kollayıcı, koruyucu, yardımcı. 
K,AMK,OPillhiJihiK, -Fbi (qamqorşılıq, -ğı) 

Jam. Vasilik, hamilik, vesayet, kollayı
cılık. 

K,AMITAİİ- (qampay-) em. 1. Ş iş rnek, ka
barınak. 2. aybtc. Böbürlenmek, kibir
lenmek. 

K,AMITH- (qampiy-) em. 1. Şişmek. 2. Ge
nişlemek , büyümek. 3. Övünmek, bö
bürlenmek. 

K,AMCAY (qamsav) Jam. Barınak, bark. 
K,AMChl3)lAH- (qams ızdan-) em. Her an 

her şeye hazırlıklı olmak. 
K,AMChl3)lAH.UhiP- (qamsızdandır-) em. 

1. Sağlamak, temin etmek. 2. Sigor
talamak, sigorta etmek. 

K,AMCh13.UAY (qamsızdav) CbtH. Tasasız , 

kaygısız, üzüntüsüz. 
K,AMChl3.[(hiK, -Fbi (qamsızdıq, -ğı) Jam. 

Tasasızlık, umursamazlık. 

K,AMTAMAChl3 (qamtamasız) CbtH. Dona-

K,AMhiCAK, 

tılmışlık, yeterlilik. K,aMmaMacbt3 emy 

gerekli imkanları sağlamak. 
K,AMThl- (qamtı-) em. İçine almak, kapsa

mak. 
K,AMillhl (qamşı) Jam. Kamçı , kırbaç. 

K,aMUibt 6oiibt kamçının uzunluğu kadar; 
K,aMUibt 6o!ly bir şeye sebep olmak; 
K,aMUibt ;;~eey dayak yemek; K.aMUib/1-lbtlt 
acmbtHa a!ly kamçılamak; K,aMUibt oii

Hamy korkutmak, döver gibi yapmak. 
K,AMillhlfEP (qamşıger) 3am. İyi kamçı 

kulanan kimse. 
K,AMillhlfEPJIIK, -ri (qamşıgerlik, -gi) 

Jam. İyi kamçı kullanıcılık. 
K,AMIIIhiJI (qamşıl) CbtH. Kendi menfaatini 

düşünen, bencil. 
K,AMIIIhiJIA- (qamşıla-) em. 1. Kamçıla

mak, vurmak. 2 aybtc. İsteklendirmek , 
özendirmek, teşvik etmek. 

K,AMIIIhiJihl (qamşılı) CbtH. Kamçısı olan, 
kamçı lı. 

K,AMillhiCAfl, -6bı (qamşısap, -bı) 3am. 

Kamçı sapı. 

K,AMhiFYillhiJihiK, -Fbi (qamığuvşılıq, -
ğı) Jam. Üzüntü duyma, merak etme, 
endişelenme, evhamlanma. 

K,AMhiFhiH;K,hl (qamığıfiqı) Cblfl. Biraz ü
zülen, biraz endişe eden, biraz kay
gılanan. 

K,AMhiK,- ( qamıq-) (K,aMbiFa,LJ,bl, K,aMbiFbin) 

em. Hüzünlenmek, kederlenmek, dert
lenmek. 

K,AMhiK,K,AH.UhiK, -Fbi (qamıqqandıq, -ğı) 

Jam. Hüzünlenme, kederlenme, dert
lenme. 

K,AMhiP (qamır) Jam. ap. 1. Hamur. 2. 

aybıc. İyi pişmemiş , çiğ. 
K,AMhiPJIAH- (qamırlan-) em. (başak) Dol

gunlaşmak. 

K,AMhiPIIIA (qamırşa) yem. Hamur gibi, 
hamura benzer. 

K,AMhiPhiK, -Fbi (qamırıq , - ğı) Jam. Kayg ı , 

üzüntü, elem, acı. 
K,AMhiPhiK,Thl (qamırıqtı) CbtH. Üzüntülü, 

dertli, kaygılı. 
K,AMhiC (qamıs) Jam. Kamış. 
KAMhiCAK, (qamısaq), KAMhiCTbl (qa

mıstı) CbtH. Kamışlık , sazlık . 
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KAMbiCCbiPHAİİ (qamıss ırnay) Jam. K3. 
up. Kamıştan yapılmış kaval. 

KAMbiCTbi (qamıstı) CbtH. bkz. KAMbi
CAK,. 

KAMbiT (qamıt) Jam. 1. Arabaya koşulan 
atın boynuna takılan nesne, hamut. 2. 
aybtC. Ezme, cefa çektirme. 

KAMbiTEAY (qamtbav) 3am. Hamut bağı. 
KAMbiTTA- (qamıtta-) em. Hamut bağla

mak. 
KAH (qan) (1) 3am. 1. Kan. 2. Soy, süla.le. 

K.aH 6epy kan vermek; K.aH KYID hastaya 
kan vermek; K,aH K.bLCbLMbt tansiyon; K.aH 
maMbtp!Wpbt kan damarları; K.aHbt macy 
tansiyonu yükselmek; K.GH JKymy içi 
kan ağlamak; K.aH K.blflY kana boyamak; 
KaH me2y canını feda etmek; K.aHbt 
6y3btK kanı bozuk; I(aHbt 6ip kanı bir; 
K.aHbt KaiiHay sinirlenmek, öfkelenmek; 
KaHbt MOUHbLHaa Kemy günahkar olmak; 
KaHbtHa mapmy taraf tutmak, akraba
larını desteklemek; K.aHbtH cyaau arbt3y 
kınnak, öldürmek, su gibi kan akıtmak. 

KAH- (qan-) (Il) em. 1. Kan mak, susuz
luğunu gidermek. 2. aybtc. Kanaat et
mek, yetinmek. 81{2iMeciHe KaHabt. Ko
nuşmasından memnun kaldı. 3. Bir şeyi 
detayları ile öğrenmek, olaya vakıf ol
mak. 

KAHA (qana) (1) Jam. 1. Tohum. 2. Bir şe
yin kabuğu, dışı. 

KAHA (qana) (Il) Jam. Yedi yaşındaki kar
ta!. 

KAHA- (qana-) (III) em. Kanamak: MypHbt 
K.aHaabt. Burnu kanadı. 

KAHA- (qana-) (IV) em. Sömürmek, kanını 
emmek. e1{6e2iH I(aHay emeğini sömür
mek. 

KAHA (qana) (V) Ulblfl. Sadece. meK KaHa 
sadece. 

KARAFAT (qanağat) Jam. ap. Kanaat, tat
min olma, azla yetinme. 

KAHAFATCbi3 (qanağatsız) CbLH. Kanaat 
etmeyen, doyumsuz, yetinmeyen: 83i 
moiica aa, KB3İ mOUMaUmbLH I(aHaFam
Cbl3 aaaM. Açgözlü insan. 

KAHAFATCbi3.UbiK, -Fbi (qanağatsızdıq, -
ğı) Jam. Doyumsuzl~k, tamahkarlık. 

K,AHAT 

KAHAFATTAH- (qanağattan-) em. 1. Kana
at etmek, yetinmek. 2. Razı olmak. 

KAHAF ATTAHAP JlbiK, ( q anağattanar 1 ıq) 

CbLH. 1. Yeterli , tatmin edici. 2. İyi ile 
zayıf arasındaki, geçer, orta, vasat not. 
I(aHarammaHap!lbLK geçer not. 

KAHAF ATTAHAP JlbiK,Cbi3 ( qanağattanar
lıqsız) cbtH. 1. İşe yaramaz, yararsız , kö
tü. 2. Zayıf (not). 

KAHAFATTAHFAH,Iı;biK, (qanağattanğan-

dıq) CbLH. Tatmin edici, yeterli görünen. 
KAHAF AIT AHFbiCbi3 ( qanağattanğısız) 

CbtH. 1. Tatmin edici olmayan, yetersiz, 
az. 2. Zayıf (not). 

KAHAFATTAHYlllbiJlbiK, -Fbi (qanağat

tanuvşılıq, -ğı) Jam. Kanaatkarlık , ye
tingenlik. 

KAHAFATTbiJlbiK, -Fbi (qanağattılıq, -ğı) 

Jam. Y etin me, kanaat etme. 
KAHAFATlllbiJI (qanağatşıl) cbtH. Kana

atkar, yetingen. 
KARAFbilll (qanağış) CbtH. Sömüren, sö

mürgeci. 
KAHAFbllllTbiK, -Fbi (qanağıştıq, -ğı) Jam. 

Sömürücülük, sömürgecilik. 
KAHAJI- (qanal-) em. Sömürülmek, zulüm 

görmek. 
KAHAJIYlllbi (qanaluvşı) 3am. Sömürülen, 

zulüm gören kimse. 
KAHAJIYlllbiJlbiK, -Fbi (qanaluvşılıq, -ğı) 

Jam. Sömürülme durumu. 
KAHAP (qanar) Jam. ap. Çoğu kıldan do

kunmuş büyük çuval, harar. 
KAHAPJIA- (qanarla-) em. Çuvallamak, çu

vala doldurmak. 
KAHAT (qanat) (1) Jam. 1. Kanat. 2. Uçak 

kanadı. 3. Balığın yüzgeçleri. 4. Futbol, 
hentbol vb. takım oyunlarında hücum 
hattının sağ ve sol uçları. 5. aybtC. 
Dayanak, destek. KaHam 6aii.flan ywy 
hızla, çabucak ulaşmak ; KaHanı 6epy 
cesaretlendirmek, desteklemek; KaHam 
JKalO a) gelişmek, büyümek. b) ya
yılmak, dağılmak; KaHambt Kaiibtpbtfly 

çaresi tükenmek. 
KAHAT (qanat) (Il) Jam. Çadırın on iki ka

nadından her biri. 
K,AHAT- (qanat-) (III) em. 3m1-102p. Kanat-
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mak, kan akıtnıak. mbtULJ(aH MYPHblH 

J(aHamnay misafıri gereğince ağırlanıa

mak. 
K,AHATTAH- (qanattan-) em. Kanadı çık

mak, kanatlanmak. 
Kf~HATTAC (qanattas) (1) Cb/H. Komşu olan, 

yan yana. 
K,AHATTAC- (qanattas-) (Il) em. 1. Birleş

mek, eklenmek, kavuşmak. 2. Sıralan

mak, dizilmek, saf saf olmak. 
K,AHATTACTbiK, -Fbi (qanattastıq, -ğı) 3am. 

Sınırdaşlık, komşuluk. 

K,AHATTbl (qanattı) Cb/H. Kanadı olan, ka
natlı. KaHamnıbl ce3 kısa ve anlatımı 

etki li söz, vecize. 
KAHATillA (qanatşa) yem. Kanat gibi, ka

nada benzer. 
K,AHAYillbl (qanavşı) 3am. Sönıürücü, is

tismarcı. 

K,AHAYIIlbiJibiK, -Fbi (qanavşılıq, -ğı) 3am. 

Sömürücülük, istismarcılık. 
K,AHL(A- (qanda-) em. 1. Kana bulamak 2. 

ayb/C. Öldürmek. 
K,AHD,Aİİ (qanday) (1) ec. Nasıl. 

K,AHL(Aİİ (qanday) (Il) Cb/H . Beğenme, öv
ıne manasında; ne kadar: TypKicmaHHbllf 

xaJZKbl KaHdau :>JcaJ(cbt. Türkistan' ın 
halkı ne kadar iyi. 

K,AHD,AJIA (qandala) 3am. 1. Tahtakurusu. 
2. Çiçek biti. 

K,AHL(AH- (qandan-) em. Kanlan mak. 
K,AHD,AC (qandas) Cb/H. Kandaş , akraba, 

kardeş. 

K,AHD,ACTbiK, -Fbi (qandastıq, -ğı) 3am. 

Kardeşlik , akrabalık. 

K,AHD,AYbiP (qandavır) 3am. Neşter, bistu
ri. 

K,AHD,EJI (qandel) 3am. ap. Şamdan. 

K,AHD,EH (qanden) 3am. Boyu kısa küçük 
köpek . 

K,AHD,bl (qandı) Cbll-1. Kanlı, kan bulaşmış 
KaHÔbl KeuJZeK cephe arkadaşı, savaş 

yoldaşı; J(aHÔbl J(OJZ eli kanlı. 
K,AHD,biP- (qandır-) em. (su vb.) Doyur

mak, kandırmak. 
K,AHE (qane), K,AHEKI1 (qanekiy) ec. Hay

di , hani. 
K,AHEKI1 (qanekiy) ec. bkz. K,AHE. 

K,AHChl3)lAH 

K,AH)I{AP (qanjar) 3am. up. Ucu sivri ve eğ
ri, kanıaya benzer, silah olarak kullanı
lan bir tür bıçak, hançer. 

K,AHIKAPJIA- (qanjarla-) em. Hançerlemek, 
hançerle yaralanıak, öldürmek. 

K,AHIKAPJibl (qanjarlı) Cb/H. Hançerli, han
çer tutan . 

K,AH)KEJI (qanjel) 3am . Diş etlerinin şişip 

kararnıası hastalığı, paradontoz. 
K,AH-)KOCA (qan-josa) Cb/H . Kana 

bulannıış, kana boyanmış . 

K,AH)KblFA (qanjığa) 3am. Eğerin terkisi . 
K,AH)KbiFAJIAC (qanjığalas) Cb/H. 1. Savaş 

yoldaşı. 2. Yaşıt, akran. 
K,AH)KbiJibiM (qanjılım) CbtH. Soğukla s ı

cak arası, ıl ık. 

K,AH-)KbiH (qan-jın) 3am. Kesilmiş hay
vanların karnından çıkan ve işe yara
mayan organlar. J(aH-JICblHbtH mezy a
zarlamak, paylamak. 

K,AH)KblP (qanjır) 3am. Dişi tilki . 
K,AHK8EEJIEK, -ri (qanköbelek, -gi) 3am. 

Pervane, gece kelebeği. 
K,AHK,OP (qanqor), K,AHK,YİİJibi (qanquylı) 

CbLH. Hunhar, kana susamış, cani. 
K,AHI<)iiJibl (qanquylı) Cb/H. bkz. K,AH

K,OP. 
K,AHK,YMAP (qarıqumar) Cbll-1. Eli kanlı, ka

til. 
K,AHK;YMAPJibiK, -Fbi (qanqumarlıq, -ğı) 

3am. Öldürme hırsı duyma, kana susama 
durumu. 

K,AHK;YPT (qanqurt) 3am. Diş çürümesi. 
K,AHHEH-K,AITEPCI3 (qannen-qapersiz) 

Cb/H . Kaygısız, umursamaz, tasasız. 
K,AHCOK,TA (qansoqta) (1) 3am. Yeni kesil

miş hayvanın etinden yapılan bir tür su
cuk . 

K,AHCOK,TA (qansoqta) (Il) Cb/1-t. Kartalı 

avlanması için eğitirken, yakaladığı avın 
etinden kartala verilen parça, yem. 

K,AH-C8JICI3 (qan-sölsiz) Cb/H. Zayıf, sıs

ka, kupkuru, kansız. 
K,AHCbl3 (qansız) Cbll-1. 1. Kansız, kanı ol

mayan. 2. ayb/C. Kupkuru, zayıf. J(O/-LCb/3 

em kansız et. 
K,AHCbi3D,AH- (qansızdan-) em. 1. Kansız

laşmak, kanı azalmak. 
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2. Kupkuru, çok zayıf olmak. 
KAHCbi3,UbiK, -Fbi (qansızdıq, -ğı) 3am. 

Kansızlık, solgunluk. 
KAHCbiPA- (qansıra-) em. 1. Kan kaybet

mek, bayılmak. 2. aybtc. (savaşta) 

Maddi ve manevi olarak zarara uğra
mak. 

KAHT* (qant) 3am. Kesme şeker. xaHm 
aua6emi (Mea.) şeker hastalığı , diabetik. 

K,AHTAJIA- (qantala-) em. Kanlanmak, kı

zarmak. eKi Ke3i K,aHma!lan Keminmi 

gözleri kan çanağına dönmüş. 
K,AHTCbl3 (qantsız) CbtH. Şekersiz, şeker 

konulmamış. 

K,AHTTAM (qanttay) CbtH. Şeker gibi, şekere 
benzer. 

KAHTTAH- (qanttan-) em. İçindeki şeker 
billur durumuna gelip ayrılmak, şeker
lenmek: Eaflbt K,aHmmaHbtn Keminmi. 
Balı şekerlenmiş. 

K,AHTTbiJlbiK, -Fbi (qanttılıq, -ğı) 3am. Bi
leşiminde şeker oranının yüksek olması. 

K,AH1YEIT (qantübit) 3am. İki yaşındaki 
kartala verilen ad. 

KAHT-lilAH (qant-şay) 3am. Çayla yenilen 
(bisküvi, pasta. vb.) şeyler. 

KAHTbllliKAK, -Fbi (qantışqaq, -ğı) 3am. 
Kanlı ishal, dizanteri. 

KAHUIA (qanşa) ec. 1. Soru zamiri. Kaç, ne 
kadar: K,aHwa mypaabt? Fiyatı ne ka
dar? 2. Bir şeyi lüzumsuz göstermek 
için kullanılır: Mpibtl-( caraH K,o:»cemi 
xaHwa? Bunun sana ne gereği var? 

K,AHlliAJlbiK, (qanşalıq) ec. Ne kadar ça
lışsam , ne etsem vb.: /(aHUlaf/bll( aum
caM aa KYflaFbtHa ifiMeai. Ne kadar söy
lediysem de kulak asmadı. 

KAHlliAJlbiK,Tbi (qanşalıqtı) ec. Ne kadar, 
ne derece: XaflbtK ywiH K,a!-fwaflbtl(mbt 
I(bl3Mem icmece, Xaf/blK OFa!-f COHUla
f/bll(l11bl KypMem Kopcemeai. Halk için 
ne kadar hizmet ederse, halk da ona o 
kadar değer verir. 

KAHlllAMA (qanşanıa) ec. 1. Ne kadar. Ofl 
Ka!-fUlaMO KU!-fa;7Ca aa, eULK,ai-IÔaÜ Cb!p 
6epMeai. O, ne kadar zorlansa da hiçbir 
zaman belli etmedi. 2. Sayısız, çok. 

KAHlllbiK, -Fbi (qanşıq, -ğı) 3om. l. Kan-

I<,AH:F AJIAK.TA 

cık, dişi köpek. 2. aybtc. Kadınlar için 
söylenen küfür sözü, hakaret ifadesi. 

KAHIIIbiJI ( qanşıl) CbtH. Taraf tutan, soy ve 
süla.lesini destekleyen. 

KAHIIIbiJI,UblK, -Fbi (qanşıldıq, -ğı) 3am. 
Taraf tutma, soy ve süHl.lesini destekle
me. 

KAHIIIhiP (qanşır) (1) 3am. Dişi aslan . 
KAHlllhiP (qanşır) (Il) 3am. Bir serçe türü. 
KAH hi K,- ( qanıq-) (K,aHbiFa.Ubi, K,aHbiFbın) 

em. 1. (bir şeye) Bütün ayrıntıları ile 
vakıf olmak, bilmek. 2. (bir şey) Üst 
derecesine ulaşmak, olgunlaşmak, kıva
mına gelmek. 

KAHbiK,TA- ( qanıqta-) em. Her yönü ile 
bilmek, anlamak. 

K,AHbiK,TAY (qanıqtav) CbtH. Bir konu hak
kında az çok bilgi, fikir sahibi olan. 

KAHhiK,Tbi (qanıqtı) CbtH. Apaçık, belli. 
K,AHhiK,TbiK, -Fbi (qanıqtıq, -ğı) 3am. l. 

Duruma, vaziyete tamamıyla vakıf olma 
hali . 2. Kıvamına gelme, olgunlaşma. 

KAHhiiiE3EP (qanıpezer) CbtH. Cellat, hun
har, cani. 

KAHhiiiE3EPJIEH- (qanıpezerlen-) em. 
Soğukkanlı olmak, tepki vermemek. 

KAHhiiiE3EPJIIK, -ri (qanıpezerlik, -gi), 
K,AHilllEP JIIK, -ri ( qanişerlik, -gi) 3am. 
Canllik, hunharlık, katillik 

KAHhiCYMbiK, ( qanısuyıq) C bt H. Düşmanca 
hareket eden, zalim. 

KAHIIIIEP (qanişer) 3om. Cellat, katil, 
can!, hunhar. 

KAHIIIIEPJIIK, -ri (qanişerlik, -gi) 3am. 
bkz. KAHhiiiE3EP JIIK. 

KAH:EAK, - Fbi (qafibaq, -ğı) 3am. 6om. 1. 
Deve elması, çakır diken. 2. aybtc. CbtH. 
Hafif. 

KAH:EAK,TAM (qafibaqtay) Cbll-f. Deveelması 
gibi, hafif. 

KAH:FAJIAK, -Fbi (qafiğalaq, -ğı) 3am. 
Kirmen in ( eğirmenin) üst tarafında bu
lunan tahta ya da demirden, yuvarlak 
kısım. 2. aybtC. Ağırbaşlı olmayan, hafif 
karakterli kimse ; xaHFaflaK Kary rah at 
durmamak, koşuşturmak. 3. mex. (ma
kine motoru) Dönme. 

KAH:FAJIAK,TA- (qafiğalaqta-) em. Yerinde 
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durmamak, hoppalık etmek. 
K,AH;FAJIAK,TAY (qafiğalaqtav) CbLH. Pek a

ğırbaşlı olmayan, biraz hoppa ve hafif. 
K,AH;Fbl- ( qafiğı-) (1) em. 1. Av are, başı 

boş dolaşmak. 2. Gidecek yeri olma
mak, yersiz, yurtsuz olmak. 

K,AH;Fbl (qafiğı) (Il) CbLH. Başı boş dolaşan , 

av are. 
K,AH;FbiEAC (qafiğıbas), K,AH;FblMA (qafi

ğıma) CbLH. Başı boş , işsiz güçsüz, avare, 
aylak. 

K,AH;FbiEACTAH- (qafiğıbastan-) em. Hay
lazlık etmek, avare olmak, aylak gez
mek. 

K,AH;FblEACTblK, -Fbi ( qafiğıbastıq, -ğı) 

3am. A varelik, aylaklık. 
K,AH;FbiMA (qafiğıma) CbLH. bkz. K,AH;Fbl

EAC. 
K,AH;FbiP (qafiğır) (1) eJZ. Tangırtı. K.GlfFbLp 

emy tangır tungur etmek. 
K,AH;FbiP- ( qafiğır-) (Il) em. Maksatsız, ga

yesiz dolaşmak. 
K,AH;FbiP-KYH;fiP (qafiğır-küfigir) efi. Tan

gır tungur. 
K,AH;K,A (qafiqa) 3am. 1. İskele . 2. Bir şeyi 

oluşturan temel yapı, iskelet. 
K,A.H;K,AM- (qafiqay-), K,AH;K,II- (qafiqiy-) 

em. Yalnız kalıp göze batmak, uzaktan 
göze çarpmak. 

K,AH;K,AK. (qafiqaq) Cbll-1. Kakılıp, kıpırda-

madan, hareketsiz kalan. 
K,AH;K,II- (qafiqiy-) em. bkz. K,AH;K,AM-. 
K,AH;K,Y (qafiquv) 3am. Dedikodu, söylenti. 
K,AH;K,YJIA- (qafiquvla-) em. Dedikodu yap-

mak, çekiştirrnek 
K,AH;K,biJI,UA- (qafiqılda-) em. (köpek, kuş) 

Ciyak ciyak bağırmak, ötmek. 2. aybtC. 
Gevezelik etmek. 

K,AH;K,biJillAK, (qafiqıldaq) Cbt!-1. Ciyak ci
yak bağıran. 

K,AH;Cbl- (qafisı-) em. 1. Kurumak. 2. Dili 
damağı kurumak: TaHaaübı Keyin, 
K.GHCbtn K,G!Ibtnmbt. Dili damağı kuru
muş. 

K,AH;CbiK, (qafisıq) CbtH. 1. Çok kuru. 2. Gü
neşten solup eskiyen. 

K,AH;CbiJIA- (qafisıla-) em. Acı acı havla
mak. 

K,ATIAJIA 

K,AH;TAP* (qafitar) (1) 3am. Kış mevsiminin 
ikinci ayı, Ocak. 

K,AH;TAP- (qafitar-) (Il) em. (at) Otsuz, boş 
bir yere bağlamak. 2. aybıc. Aç bırak
mak, yemek vermemek: 8uefli Kyüeyif-1 
autma1-1-aw KGHmapbın K.oüabı. Hanımı 

kocasını aç bıraktı. 3. aybıc. (motorlu 
araç) Çalıştırmamak. 

K,AH;TAPY Jlbl ( qafitaruvlı) Cblfl. Otlarnaması 
için bağlanan (at), çalıştırılınayan (mo
torlu araçlar). 

K,AH;biJITAK, (qafiıltaq) Cb/H. Kalın olmayan, 
ipince. K.GlfbL!ImaK. MY3 ipince buz. 

K,AH;biJITbiP (qafiıltır) 3am. Sac, kalın te
neke. 

K,AH;biJITbiPJIA- (qafiıltırla-) em. Sacla 
kaplamak, tenekeyle örtmek. 

K,AH;biJITbiPJibl (qafiıltırlı) Cblfl. Sacla kap
lı, tenekeyle örtülmüş. 

K,AH;biJITbiPIIIbl (qafiıltırşı) 3am. Sac 
ustası. 

K,AH;biPA- (qafiıra-) em. Sahipsiz kalmak, 
ıssızlaşınak: Yui K.Gf{bıpan 6oc myp. Evi 
terkedilmiş, boş duruyor. 

K,AH;biPAM- ( qafiıray-) em. Tenhal aşmak, 
ıssızlaşmak, sahipsiz kalmak. 

K,AII*, -6bl (qap, -bı) (1) 3am. 1. Çuval. 2. 
Kılıf. aoM6btpaHbll{ KG6bl dorubıranın 

kılıfı. 3. a1-1am. Zar, kabuk. 
K,AII- (qap-) (K,a6anbı, K,aybln) (Il) em. 

(köpek) Isırmak, dalamak: Hm K.anmbt. 
Köpek ısırdı. 2. (balık) Oltanın 

ucundaki yemi yemek. 3. aybtC. (koku) 
S inmek. 

K,AII* · (qap) (III) oa. Pişmanlık belirtisi; 
tüh, vay. 

K,AIIA (qapa) (1) 3am. up. Üzüntü, kaygı, 
endişe. Kana 6o!ly kırılmak, darılmak. 

K,AIIA (qapa) (Il) Cbt!-1. Sıcak, bunaltıcı, bo
ğucu , havasız. 

K,AIIAD,AP (qapadar) Cbt!-1. J1cep2. Kaygılı , 

üzüntülü, tasalı, kederli, dertli. 
K,AIIA3 (qapaz) 3am. ap. Serçeler için yapı

lan yapay yuva. 
K,AIIAK,*, -Fbi (qapaq, -ğı) 3am. KeNe. Suçlu 

insanların boynuna takılan tahta çember, 
boyunduruk. 

K,AIIAJIA- (qapala-) em. Sıcağa dayanama-
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mak, sıcaktan bunalmak. 
K,AHAJIAK,TA- (qapalaqta-) em. ı. Lapa la

pa kar yağmak. 2. aybtc. Telaşlanmak, 

sersemleşmek, şaşımıak, 

K,AIIAJIAH- (qapalan-) em. Üzülmek, ke
derlenmek. 

K,AIIAJIAHYlllbiJibiK, -Fbi ( qapalanuvşı 1 ıq, 
-ğı), K,AIIAJiblJibiK, -Fbi (qapalılıq, -ğı) 

Jam. Üzgün lük, kırgınlık, mahzunluk. 
K,AflAJibl* ( qapalı) C bt H. Üzüntülü, üzgün , 

mahzun , dargın, kırgın. 
K,AIIAJibiK, -Fbi (qapalıq , -ğı) Jam. Üzüntü , 

keder, elem, acı. 
K,AIIAJibiJibiK,*, -Fbi (qapa lılıq , -ğı) Jam. 

bkz. K,AfWIAHYlllbiJibiK,. 

KAIIAC (qapas) Jam . up . 1. Koğuş, hücre 
(ceza evi). 2. aybtc. Çi leli , sıkınılı hayat. 
3. aybtc. Yokluk, kıtlık. 

KAIIAlll -K,YIIAlll (qapaş-qupaş) yem. Alel
acele , apar topar, çarçabuk. 

KAITEJIIM)J,E (qapelimde), KAITlUI)J,A 

(qapiyada) yem. Ansızın, beklenmedik 
anda. xaneflirte KeJLMey aklına gelnıe

mek. 
KAIIEP (qaper) Jam. Akıl , düşünce, yad. 

xanepiHoe 6of1May aklından çıkmak, u
nutmak. 

KAIIEPCI3 (qapersiz) CbLH. Hiç bir şey dü
şünmeden, meraksız, rahat. 

K,AIIEPCI3)J,IK, -ri (qapers izdik, -gi) Jam. 

Rahatlık, düşüncesizlik 

K,AfllUI (qapiya) Cblft. Can sıkıcı, bezdiren. 
K,AIIIUI)J,A (qap iyada) yem. bkz. K,AilE

JllM)J,E. 
K,AII-K,AJibiH; (qap-qalıfi.) CbtH. Kapkalın, 

çok kalın. 
K,AII-K,AII (qap-qap) CbtH. Kap kap, çuval 

çuval. 
K,AII-K,APA (qap-qara) CbtH. Kapkara. 
KAII-K,APAH;Fbl (qap-qaraii ğı) CbtH. Kapka

ranlık, zifıri karanlık. 

KAII-K,ATTbi (qap-qattı) CbtH . Kaskatı. 

K,AIICAFAH ( qapsağay) cbut. Cüsseli, ın 

yarı. 

K,AIICAFAHJIAH- (qapsağaylan-) em. Cüs
scli o lmak, iri yarı olmak. 

KAIICAFAHJibiK, -Fbi (q apsağaylıq , -ğı ) 

Jam. İrilik, cüsselilik, iri yarı lık . 

K,AlliiibiK, 

K,AIICMFAH (qapsiyğan) cbtH. Biçimsiz, ho
şa gitmeyen. 

K,AIICbiP- (qapsır-) em. 1. Kapının , giyisi
nin iki yanını birleştirmek, kapatmak, 
kavuşturmak. 2. Kucaklamak, sarılmak. 

K,AilCbiPMA (qapsırma) Jam. 1. Çift kanat
lı kapı, çatal kapı. 2. Kadınların giysile
rinin iki yanını birleştiren gümüş süs
lemeli bir tür düğme. 

K,AIITA- (qapta-) (1) em. Bir kab ın, bir çu
valın içine almak. 2. Kaplamak. 

K,AIITA- (qapta-) (Il) em. 1. Her yanı 

örtmek, sarmak: EyJLm acnaHobt xanma
Obt. Bulutlar gökyüzünün her yanını 

sardı. 2. Çoğalmak, dolmak, basmak. 
K,ATITAFAM (qaptağay) Jam. KeHe. Yabani, 

vahşi, deve. 
K,ATITAFAHJIA- ( qaptağayla-) em. Her ta

raftan akın etmek, hücum etmek. 
K,AIITAJI (qaptal) (1) Jam. 1. Dağ yamacı, 

eteği. 2. Hayvanın böğürü . 3. aybtC. Bir 
şeyin iki yanı, tarafı. JICOJLObtH. el(i 

xanmaflbtHoa yolun iki yanında, iki tara
fında . 

K,AITTAJI (qaptal) (Il) Jam. Eğerin atın böğ

rünü acıtmaması için iki yanına konulan 
destekler. 

K,A.IITAJI (qaptal) (III) cbtH. Bol dikilmiş , 

geniş, rahat olan (elbise). 
K,AIITAJIFbl ( qaptalğı) C bt H. Paralel , aynı 

hizada. 
K,AIITAJI)J,A- (qaptalda-) em. Dağ yamacm

dan yürümek. 
K,A.IlTAJI)J,AC- (qaptaldas-) (1) em. Paralel , 

aynı hizada gitmek. 
K,AIITAJI)J,AC (qaptaldas) (Il) CbtH . 1. Eşit, 

denk. 2. Komşu , yan yana olan. 
K,AIITAJI)J,ACbiii (qaptaldasıp) yem. Aynı 

hizada, yan yana, paralel. 
K,AITTAMA (qaptama) Jam. 1. Kılıf, kap. 2 . 

Kaban, kürk. 
K,AITTAMAJibl (qaptaınalı) CbtH. Kaplı , kı

lıflı. 

K,AIITAYJibl ( gaptav lı) Cb/l-t. Çuvallanınış. 

KAliTECEP (qapteser) Jam . Evlerde rast
lanan küçük fare türü, fındık faı·esi. 

K,AillllbiK, -Fbi (qapşıq , -ğı) Jam. Ufak çu
val. 
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K,AITUJbiK,TA- (qapşıqta-) enz. Çuvala dol
durmak. çuvallamak . 

K,AOlllblK,TAll (qap~ıqtap) yem. Çuval çu
val. 

K,ATihl* (qapı) (1) yem. ı. Gafil, dalgın, ha
bersiz. 2. Yanlışlık, hata. 3. Fırsat; uy
gun zaman, durum. KOlibi JJci6efJJıtey 

fırsatı değerlendirmek, fırsatı kaçırma

mak; KOfibi Ka;?y pişmanlık duymak ; 
KCinblebll-1 ma6y fırsatı kollamale 

KAOhl* (qapı) (Il) 3am. Bir akarsuyun 
kalkerli bir a!Jnda oyarak oluşturduğu 
derin darboğaz; kanyon. 

KATihiM ( qapıda) yenı. Kazara, yanlışlıkla, 
istemeden. aniden. 

K,AflbiJI (qapıl) (I) yem. ap . Ansızın, birden 
bire , aniden. 

KAfi biJI- ( qapıl-) (Il) em. Telfışlanınak , ne 
yapacağını bilemeınek. KanbLJ7 moKmay 

birden bire durmak; KWlbLJ7 Kajıy 

pişman olmale 
K;\ObiJIL!biK, -Fbi (qapıldıq , -ğı) 3am. Gaf

let, pişmanlık . 

K,AflhiJI-K,YflbiJI ( qapıl-qupıl ) yem. Apar 
topar, alelfıcelc, çarçabuk. 

K,AflhlJibTK, -Fhl (qapılıq , -ğı) Jam. Pişman 

olma durumu. 
KAOblJibiC (qapılıs) yem. Bek lenmeyen. u

mulmadık bir anda. 
KATihiJihiCTA (qapıl ısta ) yem . Beklenıne

dik bir s ıradcı, ansızın. Kanbl;?blcma Jtca-

3biM 6oAy aniden ölmek. 
KAIThiPhiK, ( qapırıq) cb/l-l. 1. Bunaltıcı, bo

ğu cu (sıcak). K011blpb1K aya bunaltıcı 

hava. 2. ayb/C. Sıkıcı , bunaltıcı. JWJ-(iAill 

xanbipbiK 6acy sıkıntı bcısnıak. 

K,AflbiPhiK,TAH- (qapırıqtan-) em. (hava) 
Ağırlaşmak, btınaltmak. 

KATiblPblK,TAY (qapırıqtav) Cb/H. Biraz bu
naltıcı, sıcak, boğucu. 

K,AflhiPhiK,TbiK,, -rhı ( qapırıqtıq, -ğı) 3anı. 
Sıcak, boğucu hava. 

K,ATihiChl3 ( qapısız) yem. 1. Hazırlıksız, 

gafil. 2. ihtiyatla, dikkatlice. KOflbiCbiJ 

6o;ıy hazırlıksız olmak. 
KAflhiChl3LI,A (qapısızda) yem. Ansız ın, a

niden. 
KAObiCbi3LibiK, -rbı (qapısızdıq, -ğı) 3am . 

K,APA 

Pişman olmama. 
KAP (qar) (I) 3am. Kar. Kap mece11in, MYJ 

Jlcacmally zorluklara göğüs germek , kat
lanmak. 

KAP* (qar) (Il) Cblll. 1. Kötü yola dü~ınüş , 

iffetsiz, namussuz (kadın). 2. Alçak , şe
refsiz. 

K,APA (qara) (1) Cb/11. l. Kara, siyah. 2. 
Siyah renkte olan. 3. Bir şeyin gölgesi, 
karartısı. 4. 3nuwzp. Yas tutarken örtülen 
siyah örtü: K,ambii/Oap 6acb/IWII 

KOJXICbiiL ai i.Haü 6ip JICbUI 6oübt 

:JICOJ(IIlaÜmb/11. Kadınbr karalar bağlayıp 
bir y ıl yas tutardı. 5. A vaından olan, 
halkran biri . Kapa 6ypiı1W kara biber: 
Kapa Wlıl6tıllt karasinek; Kapa a / Lil1btll 

(31\.Cnp) a) taş könıürü b) petrol; Kapa 

acnaiiÔbl moll()ipy (.>tcayÔbipy) kıyaıncti 

koparmak: xapa ()acbl tck baş ı na, 
yalnız; Kapa 6acblll Kyılmmey sadece 
kend isini düşünmek; Kapa 6aybtp taş 

yüi·ekli, merhaınetsiz; Kapa 6em yüz 
kaı·asi: xapa 6yxapa (xaAblK) s ıradan 

emekçi, işçi kesim; K,apa doMwwx 

tombul (çocuk); xapa ovpci112e 6acy 

kabalık, zorbalık yapmak; K.apa 

JtcaH,6blp , (.JtcaybiH , 110cep) uzun süre 
devam eden yağmur; Kapa .JtcaJiy a) 
yaya b) fakir; Kapa Jtcep 6o;ıy 

utancından yerin dibine geçmek; Kapa 

Jtcepze Kapamy yüzünü yere baktırınak, 
utandırmak; Kapa :>JcyJıtbiC beden gücü 
ilc yapılan iş; Kapa KU/O yas tutmak, 
karalar bağlamak; KOfJO Kyiie JICQFy 

iftira etmek, kara çalmak: xapa Ka3afi 

HbLlf (capbı 6aJ7aHbllf) KOMbl çoluk çocu
ğun nzkı, geçim derdi; Kapa 11uem (ne

i1il1) art niyet; Kapa copna 6o11y çok ter
lemek, yorulnıak; Kapa ce3 a) sıradan, 

edebi olmayan söz b) düz yazı, n esir; 
Kapa cybll( kuru, sert soğuk, ayaz; Ka

pacbl 6amy gözden kaybolmak; Kapa 

ma ca) cimri, cömert olmayan b) acıma
sız, taş yürekli; Kapa m yHeK a) zifirl 
karanlık, kapkaranlık b) kara gün: Kapa 

miJiJ'vl kara liste; Kapa wal-(blfJOK baba 
ocağı. 

K,APA* (qara) (Il) Jam. Büyük baş hay-
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vanların genel adı. 
K,APA- (qara-) (III) em. 1. Bakmak, göz at

mak: Tepe3eaeH I(apaabt . Pencereden 
baktı. 2. Aramak, araştırmak. aif I(apay 

av aramak 3. Yoklamak, incelemek, de
nemek: ,ll,epiHi yıu Me3cifl iıuin I(apaabtM. 

İlacı üç defa içerek denedim. 4. Dikkate 
almak, değerlendirmek: Ei3 aaa.Maapabt 

iciHe !(apan 6ara!laUMbL3. Biz insanları 
işine bakarak değerlendiririz 5. Bekle
mek, oyalanmak: KeıuKi acl(a I(apaabt. 

Akşam yemeğini bekledi 6. İlgilenmek, 
uğraşmak: Ea!lara I(apaabt. Çocukla il
gilendi, çocuğa baktı. 7. Ait olmak, bağ
lı olmak: Ei3 eKiMıuifliKKe I(apa.Mau.Mbt3. 

Biz yönetime bağlı değiliz 8. Saymak, 
kabul etmek. 9. Bağlamak: :»CeKceH6iıe 
I(aparaH m yHi :>~c yp in Kemmi. 

(Cumartesiyi) pazara bağlayan gece 
yola çıktı. 1 O. incelemek, 
değerlendirmek: Fbtflbt.Mu Ke!fec a!laarbt 

JKblflabtl( :»CocnapbtH I(apaabt. İlim heyeti 
gelecek yılın planını inceledi. !(apan 

:»Camy (ombtpy) a) göz atmak b) hiç bir 
şey yapmamak, kılını kıpırdatmamak. 

KAPABAM (qarabay) 3am. 3Kcnp. Cimri, 
merhametsiz, hayırsız . 

KAPAEAMJihiK, -Fbi (qarabaylıq, -ğı) 3am. 

Cimrilik, ·nıal caniısı olma. 
K,APAEAMhiP (qarabayır) CbLH. Basit, sıra

dan, alışılmış, mutat. 
KAPAEAMhiPJIAH- (qarabayırlan-) em. Sa

deleşmek, yalınlaşmak. 

KAPAEAMhiPJihiK, -Fbi (qarabayırlıq, -ğı) 
3am. Sıradanlık, gösterişsizlik, sadelik. 

KAPAEAPAK, -Fbi (qarabaraq, -ğı) 3am. 

6om. Çölde yetişen bir tür çalı. 
KAPAEAPK,hlH (qarabarqın) (1) CbtH. Koyu 

kahverengi . 
KAPAEAPK,hiH (qarabarqın) (Il) 3am. De

velerin yediği bir tür bitki. 
KAPAEAPK,hiHMJI- (qarabarqından-) em. 

Koyu kahverengiye dönüşmek. 
KAPABAYhiP (qarabavır) 3am. 300!l. Ayak

ları kısa, güvereine benzer bir kuş türü. 
KAPAEE3 (qarabez) 3am. Bulaşıcı bir deve 

hastalığı. 

KAPAEI1MM (qarabiyday) 3am. Çavdar. 

K,AP A)KA TChi3Jı:hiK, 

I(apa6uaau HaHbt çavdar ekmeği . 

K,APAEI1E (qarabiye) 3am. 3mHocp. Bir ço
cuk oyunu. 

KAPAEOTA (qarabota) 3am. 6om. Karapazı. 

KAPAEYPA (qarabuvra) 3am. Keci6. Suyun 
önünü kesrnek veya yönünü değiştirmek 
için yapılan bent. 

KAPAEYFA (qarbuğa) 3am. Tatlı su levre
ğine benzer bir tür balık. 

KAPAFAR (qarağay) 3am. Çam ağacı. I(a

parau carbt3bt çam sakızı. 
K,APAFAM,UAİİ (qarağayday) CbtH. 1. Büyük, 

kocaman. 2. aybtc. Dümdüz, dimdik. 
KAPAFAMJihl (qarağaylı) CbtH. Çam ağacı 

yetişen çamlık, orman. 
K,APAFAMIIIhl (qarağayşı) 3am. Tomruk 

hazırlayan kimse, oduncu. 
KAPAFAR (qarağan) 3am. 6om. Kısa boylu 

çok dallı dikenli bir bitki. 
KAPAFAHChl- (qarağansı-) em. Bakar gibi 

yapmak. 
KAPAFAili (qarağaş) 3am. 6om . Karaağaç . 

K,AP AF AIIIThl ( qarağaştı) C bt H . Karaağaç lı 

orman. 
KAPAFYC (qarağus), KAPAKYC (qaraqus) 

3am. aHam. Kafatasının arkası, boynun 
üst tarafı. 

KAPAFhiM (qarağım) oa. 3KCnp. Büyükle
rin küçüklere karşı kullandıkları sevgi 
ifadesi, evladım, yavrum. 

K,APAFhiM-IIIhiPAFhiM (qarağım-şırağım) 

oa. Sevgi ve naz ifadesini çokça söyle
mek, canım ciğerim, canım evladım . 

K,APAFhiiiiTA- (qarağışta-) em. Tekrar tek
rar, sürekli bakmak. 

K,APA,UAİİ (qaraday) yem . Boşuna, boş ye
re, beyhude, fuzull . . yal(btmbtH I(apaaau 

emKi3y vaktini boşa geçirmek. 
K,APA,UAH-KAPATI (qaradanqarap) yem . 

Yok yere, boş yere, haksiz yere. 
KAPA)I(AT (qarajat) 3am. 1. Para pul, para, 

ödenek. KYPbtflbiC I(apa:»Cambl inşaat ö
deneği. 2. Gider. JICO!l I(apa:»Cambt yol
luk; eHaipic I(apa:»Cambt üretim gider
leri. 

K,APA)I(ATChl3 (qarajatsız) CbtH. Parasız, 

pulsuz, ödeneksiz. 
KAP A)I(ATChl3JI:hlK, -Fbi ( qaraj atsızdıq, -
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ğı) 3am. Parasızlık , ödeneksizlik 
K,APAJKATTbl (qarajattı) CbtH. Parası olan, 

paralı, zengin. 
K,APAJKATTbiK, -Fbi (qarajattıq, -ğı) CblH. 

Sarfıyat, masraf, gider için ayrılan (pa
ra). 

K,APA)I(ll,UEK, -ri (qarajiydek, -gi) 3am . 
6om. Yaban mersini, keçi yemişi. 

K,APAİİ- (qaray-) (1) em. 1. Karaya çalmak, 
kararmak. 2. aybtC. Okuduğunu, bildi
ğini unutınaya başlamak, körelmek : He
Micıue ceiiJZeyiJeH K,apaiibtn K,aJZiJbtM. Al
manca'yı unutmaya başladım. 3. aybtc. 
Günaha batmak, günahkar olmak. 4. U
zaktan karartı halinde görünmek. 

K,APAİİ (qaray) (Il) ıubtfl. Göre, -e doğru, -e 
kadar. yiiıe K,apaii eve doğru; JK:acbtHa 
K,apaii yaşına göre. 

K,APAİİJIA- (qarayla-) em. 1. Bakınmak, 
gözetlemek: Apmbtl-(a K,apaiiJZaMaii .Jicy
pe 6ep. Arkana bakmadan yürümeye de
vam et. 2. Beklemek, gözlemek. 

K,APAİİJIAC (qaraylas) (1) CbtH. Aynı 
ölçüde, birbirine yakın, takribi. 

K,APAİİJIAC- (qaraylas-) (Il) em. Yardım 
etmek, destek olmak: TybtCK,aHiJapbtHa 
K,apaiiJZacK,aH .JICOK,. Akrabalarına destek 
olmadı. 

K,APAİİJIACTbiK, -Fbi (qaraylastıq , -ğı) 
3am. Birbirine yakınlık (güç, sayı , mik
tar). 

K,APAİİT- (qarayt-) em. 1. Karartmak, si
yahlaştırmak . 2. Göze görünecek şekilde 
yukarıya doğru kaldınnak. 

K,APAİİbiM (qarayım) 3am. Çoğunluğu 
Türk soyundan olan ve genellikle Po
lanya ve Litvanya topraklarında yaşayan 
bir Musevi topluluğu, Karay, Karaim. 

K,APAKEYIM (qarakevim), K,APAK8J1EH;KE 
(qarakölenke) CbLH. Alaca karanlık. K,a
paKeyiM mapmy kararmal<. 

K,APAKEYIM.UEH- (qarakevimden-) em. 
Karanlık basmak, karanlık çökmek. 

K,APAK83 (qaraköz) 3am. 300JZ. Karagöz ba
lığı. 

K,APAK8JI (qaraköl) 3am. 300JZ . Asıl yurdu 
Buhara' da Karakul bölgesi olan ve 
Kazakistan'da da yetiştirilen, yünleri u-

K,AP AK,Illbl 

zun ve kıvırcık bir cins koyun. 
K,APAK8JIEH;KE (qarakölefike) cbtH. bkz. 

K,APAKEYIM. 
K,APAK8JIEH;KEJIEH- (qarakölefikelen-) 

em. Karanlık çökmek, karanlık basmak, 
loşlaşmak . 

K,APAKY3EH (qaraküzen) 3am. 300JZ. Batak
lık samuru, vizon. 

K,APAKYME (qaraküye) 3am. Güve. 
K,APAK, -Fbi (qaraq, -ğı) (1) 3am. 3Kcnp. 

Sevgi ifadesi; yavrum, evladım. 
K,APAK, -Fbi (qaraq, -ğı) (Il) 3am. Gözün 

k arası. 
K,APAK, (qaraq) (III) CbtH. KeHe. Doyumsuz, 

obur, açgözlü. 
K,APAK,AFA3 (qaraqağaz) 3am. Askerin ö

lüm haberini bildiren belge. 
K,APAK,AJIIIAK, -Fbi (qaraqalpaq, -ğı) 3am. 

Özbekistan sınırları içinde yaşayan bir 
Türk boyu, Karakalpak. 

K,APAK,AT (qaraqat) 3am. Siyah frenk ü
zümü. K,apaK,am Ke3 zeytin göz. 

K,APAK,ATTAİİ (qaraqattay) CbtH. Siyah 
frenk üzümü gibi , simsiyah. 

K,APAK,ATTbl (qaraqattı) CbtH. Frenk üzümü 
yetişen ve çokça bulunan (yer). 

K,APAK,TA- (qaraqta-) em. 1. Gözetlemek, 
takip etmek, izlemek. 2. Y ağmalamak, 
talan etmek. eJZ K,apaK,maraH ypbt yağ

macı, çapulcu. 
K,APAK,Tbl (qaraqtı) cbtH. Bilgili, bilgin. 

Ke3i K,apaK,mbt belirli bir konuda uzman 
olan (kimse). 

K,APAK,TbiJlbiK, -Fbi (qaraqtılıq , -ğı) 3am. 
Dikkatlilik , bilgililik. 

K,APAKYMbiK, -Fbi (qaraqumıq, -ğı) 3am. 
6om. Arnavut darısı. 

K,APA-K,YPA (qara-qura) 3am . Karaltı. 

K,APAK,YPbiM (qaraqurım) CbtH. Hesapsız, 

sayıca fazla. 
K,APAKYC (qaraqus) (1) 3am. 300JZ. Çaylak, 

karakuş. 

K,APAJ<YC (qaraqus) (Il) 3am. bkz. K,A
PAFYC. 

K,APAK)libl (qaraqşı) (1) 3am. 1. Korkuluk. 
2. Sınır taşı, hudut. 3. At yarışlarında bi
tiş noktası , fıniş. 

K,APAK,IIIbl (qaraqşı) (II) 3am. Yağmacı, 
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yol kesen, haydut, eşkıya. 
KAPAK,lllblJibiK, -Fbi (qaraqşılıq, -ğı) 3anı . 

Çapulculuk, yağınacılık, soygunCLıluk, 

haramili k. 
KAPAJI- (qaraJ- ), K,APAH- (qaran-) em. 

Muayene olmak, bakılmak, tedavi 
olmak. 

K,APAJIA- (qarala-) em. ı. Siyah ren ge bo
yanıak. 2. Darının bbuğunu ayınnak. 3. 
aybtc. Lekeleınek, karalaınak. 4. aybtc. 

Suçlamak, itham etmek, ayıplamak. 
KAPAJIAK, (qaralaq) 3am. 3mHozp . Evin 

etrafında oynanan bir tür çocuk oyunu. 
K,APAJIAY (qaralav), KAPAJITbiM (qaral

tım) Cbtll. Karaya çalan, siyahça. 
KAPAJIAYWbi (qaralavşı) 1am. Suçlayıcı, 

karalayıcı kimse. 
K,APAJlAYlllhlJiblK, -Fbi (qaralavşılıq, -ğı) 

:Jam. Suçlayıcılık, ithanı edicilik. 
KAPAJlTbiM ( qaraltım) C bt H. bkz. KA

PAJIAY. 
K,APAJTbl (qaralı) (1) Cb/If. Yaslı, mateınli. 

K,apCIJlbl yu yaslı CV; K,apOilbl .JICUb/H yas 
töreni. 

K,APAJTbl (qaralı) (Il) utbtll. Aşağı yukarı, 

hemen hemen . . JICYJ K,apallbt Mali yüze 
yakın hayvan. 

K,APAJibiK, -Fbi (qaralıq, -ğı) 3am. 1. 
Kaı·a!ık, siyahlık. 2. aybLC. Art niyetlilik, 
kötülük. 

K,APAM (qaranı) (1) 3anı. ap. Miktar, 
hacim. 

K,APAM (qaraın) (Il) Cbtll. ap. Haram. 
K,APAMAM (qaraınay) 3anı. Gres, makine 

yağı. 

KAPAMA-K.AMUibl (qaraına-qayşı) Cbllt. 

Birbirinin karşıtı, karşıtlı, çelişkili. 

K.apaJ'rlO-KaÜLUbt I\:83K,apac zıt bakış a
çıları. 

K,i\PAMA-K,AMllihlJlhlK, -Fbi (qaraına-qay

şılıq, -ğı) 3anı. Aykırılık, zıtlık. 

K,APAMA-KAPCbl (qarama-qarsı) yem. 1. 
Birbirine karşı olarak, karşılıklı, karşı 

karşıya: 0NbtH yili 6i1c>e xapa;ıta-K,apcbt. 

Onun eviyle evimiz karşı karşıya. 2. 
Yüz yüze. 3. Tersine olarak, bilakis, ak
sine. 

KAPAMA-K,APCblJlbiK, -Fbi (qarama-

K,APAP 

qarsılıq, -ğı) 3at11. Karşılık, zıtlık, çeliş

ki. 
K,APAMAJI)J(blH (qaramaljın) 3am. Boz 

renkli bir tilki türü. 
KAPAMACTAH (qaramastan) utbtll. Rağmen, 

karşın. utaputaralfbtHa KapaAwcnwN yo
rulınasına rağmen. 

l(.ı\PAMbl (qaraım) 3am. 6om. Miktarı. hac
mi, sayısı. 

K,APAMhiK, -Fbi (qaraınıq, -ğı) 3am. Keçi 
yeınişi, yaban mersini. 

KAP AH- (qaran-) em. bkz. KAPAJJ-. 

KAPAR: (qaran) Cbtt-1. 1. Karanlık. 2. aybLC. 

Ağır, zor, azaplı. K.apaH emy karaltısı 

görünüp kaybolmak. K,apalf K.ally sahip
siz kalmak, tenhalaşmak 

K.APAH:Fbl (qaranğı) cbtl-l. ı. Karanlık, 

!oşluk. 2. aybtc. Belirsiz, şüpheli, kuş
kulu. 3. aybLC. Cahil, bilgisiz. xapa!-(Fbt 

xallbtK cahil halk; ey K,apaHFbt a) kör, 
fıma b) kara cahil )!Cemi K.apaHFbl my11iJe 

zifıri karanlık gece. 
KAPAH;FblJIA- (qaranğıla-) em. Evin, oda

nın içini karanlık hale getirmek, karart
nıak. 

K.APAH:FbiJibiK, -Fbi (qaranğılıq, -ğı) 3anı. 

Karanlık. 

KAPAH,LI,A- (qaraf\da-) em. Hayal meyal 
görünmek, karartı halinde görünmek . 

KAPAH:-K.YPAH; (qaran-quran) Cbtl-l. Zar zor 
görünen, siluet. 

KAPA8KI1E (qaraökpe) 3am. aem. Ciğerin 

ka-rarması şeklinde ortaya çıkan bir 
hayvan hastalığı. 

K,APA8PIK, -ri (qaraörik, -gi) 3am. 6om. 

Kara crik, mürdüm criği. 
K.APAilAMhlM (qarapayıın) Cb/11. Sade. ba

sit. olağan. nıutat, sıradan, alelade. 
K;\PAilAMbiM)lAH- (qarapayımdan-) enz. 

Sade, sıradan, mütcvazı olmale 
KAPAilAİİbiM,ll.biK, -Fı.ı ( qarapayıındıq. -

ğı) 3am. Sadelik, sıradanlık, ınüteva

zılık, olağanlık. 

K,APAITTAH-KAPAIT (qaraptan-qarap) yem. 
Boşu boşuna, nafile, bcyhudc. Kapan

nıal-t-Kapan muicy sebepsiz yere rahatsız 
etmek. 

KAPAP (qarar) (1) 3am. ap. Karar. 
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commbtH K,apapbt mahkeme kararı; 

K,apap Ka6btflaay karar almak. 
KAPAP (qarar) (Il) 3am. Kanaat, doyum. 
KAPAPCbi3 (qararsız) CbtH. Kararsız, kana

atsiz, doyumsuz. 
KAPAC- (qaras-) (1) em. 1. Bakışmak. 2. 

Yardım etmek, destek olmak. 
KAPAC (qaras) (Il) 3am. Bakış, nazar. 

6ypKimmiH K,apacb/1-faaii karta! bakışlı. 
KAPACAH (qarasan), KAPATAJIAK, -Fbi 

(qaratalaq, -ğı) 3am. eem. Şarbon, kara 
kabarcık, yanıkara, kara yanık. 

K,APAC03 (qarasöz) 3am. 1. Konuşma dili. 
2. Vecize, edebi söz. 3. Düz yazı, nesir. 

KAPACTbl ( qarastı) Wbtfl. Bağlı, mahiye
ti nde, nezaretinde, ait, haiz. FbtflbtM 

aKaaeMUHCbllta K,apacnıbt İlim Akademi
si 'ne bağlı. 

KAPACTbiP- (qarastır-) em. l. Aramak, 
bulmaya çalışmak, araştırmak. MaraH 

aa K,apacmbtpa JICypiHi3. Benim için de 
bakar mısınız. K,apa.J!canı Kapacmbtpy 

ödenek aramak. 2. Hazırlık yapmak. 3. 
Değerlendirmek, analiz etmek. çözüm
lenıek. Ei3 K,apacmbtpbtn ombtpraN ma

Kbtpbtn. Bizim üzerinde çalıştığımız ko
nu. 

KAPACY (qarasu) 3am. Yeraltından çıkıp, 

kendi halinde akan su. 
K,APACbl (qarası) 3anı. Bir şeyin karartısı, 

sil ueti. K,apacwt 6ambtpy Gitmek, göz
den kaybolınak. 

KAPACbiR (qarasın) Jam. l. Siluet, karartı, 
2. aybtc. Eş, yaren, yoldaş. 

KAPACbiPA- (qarasıra-) em. Yalnızlık his
setınek. 

KAPAT- (qarat-) em. (birinin) Kendine 
bakmasını sağlamak, (kendine) baktır

ınak. 2. Ertelemek, geciktirmek, sonraya 
bırakmak. 3. İstila etmek. 4. (doktora) 
Göstermek, tedavi ettirınek. aapi2epze 

K,apamy doktora göstermek. 5. (birisi
nin) Ağzının içine bakmak, birinin söy
lediklerini zevkle ve dikkatle dinlemek: 
)f(ypmmbt ay3bllta K.apanmıbt . Herkesi 
kendisine hayran bıraktı. 

K,APATAJIAK, -Fbi (qarastalaq, -ğı) 3am. 

bkz. KAPACAH. 

K;\PAWhl 

K,APATMIK, (qaratayaq) 3anı. 3Kcnp. Es
kiden şehirde okuyaniara verilen ad. 

K,APATOPFAfı (qaratorğay) 3am. 300!l. Bir 
sığırcık türü. 

KAPA1Y51K, -Fbi (qaratuyaq, -ğı) Jam. Hay
vanların tırnaklarında olan ve aksama
larına yol açan bir has talık türü. 

K,APATYMHEK, -ri (qaratüynek, -gi) 3am. 

İnsanlarda ve hayvanlarda görülen bir 
tür bağırsak hastalığı. 

KAPATIKEH (qartiken) 3am. Kesek halin
cleki tuz. 

KAPAY (qarav) CbtH. 1. Art niyetli, sinsi, 
adaletsiz. 2. Cimri, pinti, hasis. KeKipe2i 

K,apay art niyetli. 
KAPAYJibiK, -Fbi (qaravlıq, -ğı) 3am. l. 

Dürüst olmama. 2. Cimrilik, pintilik. 
K,APAYCbl3 ( qaravs ız) Cblft. Bakınısız, terk 

edilmiş, yüzüstü bırakılmış. 
KAPAYCbl3.UbiK, -Fbi (qaravsızdıq, -ğı) 

3am. ihmal edilmişlik, bakımsızlık , ter
kedilmişlik. 

K,APAYbl (qaravı) 3am. Denetim. kontrol. 
K,APAYbiJI (qaravıl) (1) 3am. 1. Bir şeyi ko

ruma, güvenliğini sağlama. 2. Güvenlik 
görevlisi, bekçi, nöbetçi. Kapaybtil K,a

pay gözcülük etmek. 
K,APAYbiJI (qaravıl) (Il) 3am. Tüfek arpa

cığı, nişan alınan yer. 
KAPAYbiJILI,A- (qaravılda-) em. Bekçilik et

mek, gözetlemek. 
KAPAYbiJillibl (qaravılşı) 3am. Bekçi, nö

betçi. 
K,APAYbiJIWbiJiblK, -Fbi (qaravılşılıq, -ğı) 

3am. Bekçilik, nöbetçilik. 
KAPAYbiT- (qaravıt-) em. Kararınak. Ke3i 

Kapaybtmy gözü kararınak. 
KAPAIIIA (qaraşa) (1) 3am. Kasım ayı. 

KAPAillA (qaraşa) (Il) Cbllt. Koyu kahve
rengi, karaya yakın . 

KAPAillA (qaraşa) (III) Jam. Halk tabakası, 
ava m. 

KAPAlllAfı (qaraşay) 3am. Kuzey Kafkas
ya'da yaşayan Türk soylu bir halk ve bu 
halktan olan kimse, Karaçay. 

KAPAIIIEKOEH (qaraşekpen) 3am. Çiftçi, 
köylü. 

KAPAllibi (qaı·aşı) 3am. KeHe. I. Tabi, uşak. 
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2. Avam, aşağı halk tabakası. 
K,APAIIlbiFbiM (qaraşığım) 3am . 3Kcnp. 

Bir tür sevgi ifadesi (gözümün nuru vs.). 
K,APAIIlbiFbiH ( qaraşığın) 3am. KeHe. Çar

lık Rusyası döneminde savaşa katkı payı 
olarak halktan alınan ek vergi. 

K,APAIIlbiK, -Fbi (qaraşıq, -ğı) 3am. Göz
bebeği. 

K,APAIIlblK,TAH (qaraşıqtay) CbtH. Gözbe
beği kadar, küçücük. 

K,APAIIliPIK, -ri (qaraşirik, -gi) 3am. Hay
van] ve nebat! maddelerin çürümesinden 
hasıl olan toprak, funda toprağı. 

K,APEAJIAH; (qarbalafi) yem. bkz. K,AP
EAJIAC. 

K,APEAJIAC (qarbalas), K,APEAJIAH; (qarba
lafi) yem. TeHişlı, acele, ivedi. 

K,APEAJIACTA (qarbalasta) yem. AleHlcele, 
aceleyle, telaşla. 

K,APEAJIACTbiK, -Fbi ( qarbalastıq, -ğı) 3am. 
Acelecilik, ivedilik, ivecenlik. 

K,APEAH- (qarban-) em. Çabalamak, gayret 
etmek. 

K,APEbl- (qarbı-) em. 1. Avuçlayaı·ak ye
mek. 2. Kendi hakkından fazlasını al
mak, çoğunu almak. 

K,APEbl3 (qarbız) 3am. Karpuz. nicKeH 
Kap6bt3 olgun karpuz. 

K,APFA (qarğa) (1) 3am. Karga. Kapm aobtM 
Jtcep bir adımlık yer. 

K,APFA* (qarğa) (II) 3am. İskambilde maça. 
K,APFA- (qarğa-) (III) em. Lanet etmek, 

ilenmek, beddua etmek, lanet okumak. 
K,APFA,UAH (qarğaday) CbtH.l. Karga gibi. 

2. Küçücük, genç. 
K,APFA,UAMbiHAH (qarğadayınan) yem. Kü

çüklükten beri. 
K,APFA-KY3FbiH (qarğa-quzğın) 3am. Kar

ga, kuzgun. 
K,APFAM (qarğam) 3am. bkz. K,APAFbiM. 

K,APFATI-CIJIE- (qarğap-sile-) em. Lanetle
mek, lanet etmek, kargışlamak, kargı

mak. 
K,APFATAM (qarğatay), K,APFAIIl (qarğaş), 

K,APFAIIlbiM (qarğaşım) 3am. 3Kcnp. 
Büyüklerin küçüklere karşı kullandıkları 
sevgi ifadesi, evladını. yavrunı. 

K,APFAIIl (qarğaş) 3am. 3Kcnp. bkz. K,AP-

K,AP)l(bl 

FA TAH. 

K,APFAIIlA* (qarğaşa) (1) yem. Karga gibi 
üşüşerek. 

K,APFAIIlA* (qarğaşa) (Il) 3am. Kenet, iki 
parçayı sıkıca tutup, sıkmaya yarayan 
metal, krampon. 

K,APF AIIlAJIA- ( qarğaşala-) em. Kenetle
mek. 

K,APFAIIlbiM (qarğaşım) 3am. 3Kcnp. bkz. 
K,APFATAM. 

K,APFbl- (qarğı-) (1) em. Sıçramak, atla
mak. 

K,APFbl ( qarğı) (Il) 3am. Tas ma. 
K,APFbiEAY (qarğıbav) 3am. 1. Gelin ada

yına törenle takılan bilezik veya ger
danlık. 2. Birisinden ödünç alınan bir 
eşyayı iade ederken yanında verilen 
hediye. 3. Tasma. 

K,APFbiJIA- (qarğıla-) (1) em. Devamlı sıç
ramak, sıçrayıp durmak, atlayıp sıçra

mak. 
KAPFbiJIA- (qarğıla-) (Il) em. Tasma tak

mak. 
KAPFbiJibl (qarğılı) CbLH. 1. Tasmalı, tas

ınası olan. 2 . aybtc. Hain, şerefsiz, sat
kın. 

K,APFbiH (qarğın) 3am. Eriyen karların o
luşturduğu akarsu, kargın. 

KAPFbiC (qarğıs) 3am. Kargış, beddua, la
net, telin , ilenç. 

KAPFbiCTA- (qarğısta-) em. Beddua et
mek, kargışlamak, lanetlemek, kargı

mak. 
K,APFbiCIIlbiJI (qarğısşıl) CbtH. Çok beddua 

eden, bedduacı. 
KAP,UAM (qarday) Cbt!-1. I. Kar gibi bem

beyaz, apak. 2. Saf, temiz. 
KAPEKET (qareket) 3am. ap. İş, hareket. 
K,APEKETllliJI (qareketşil) CbtH. Durup din

lenmek bilmeyen, çalışkan. 
K,AP)J(A)l- (qarjal-) em. Kel-le. 1. (at) Yo

rulmak, takatİ kesilmek. 2. (insan) Hftl
siz düşmek, güçsüzleşmek. 

KAP)J(AC- (qarjas-) em. 1. Atış mak, tartış
mak. 2. aybıc. Dalaşmak, birbirine gir
mek. 

KAP)Kbl (qarjı) (1) 3am. Para, maliye, fi
nans. 
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K,AP)Khl- ( qarjı-) (Il) em. Yakalamak, tut
mak, çekip almak. 

K,AP)KhiJIA- ( qarj ıla-) em. Finanse etmek, 
ödenek sağlamak, kaynak aktarmak. 
Eisai coJI MeKeMe K,ap:>~ebtflan omblp. Bizi 
o kurum finanse ediyor. 

K,AP)Khi.JIAİİ (qarjılay) yem. Mali, parayla 
ilgili, finansal. K,ap:JICbtJiau KeMeKmecy 
para yardımı yapmak. 

K,AP)KhiJIAH- (qarjılan-) em. Finanse edil
mek, para olarak karşılığını temin et
mek. 

K,AP)KhiJIAH,[(hiP- (qarjılandır-) em. Gi
derler için para ayırmak. 

K,AP)KhiJihl (qarjılı) CbtH. Maddi durumu 
iyi olan, para problemi bulunmayan. 

K,AP)Kh1Chl3 (qarjısız) CbLH. Parasız, öde
neği olmayan. 

K,AP)KhiChl3,[(hiK, -Fbi (qarjısızdıq, -ğı) 

sam. Parasızlık, ödenek sıkıntısı. 
K,APII (qariy) sam. KeHe. ap. Hafız. 
K,API151 (qariya), K,APT (qart) sam. İhtiyar, 

yaşlı. 

K,API151JihiK, -Fbi ( qariyalıq, -ğı) sam. 1. 
Yaş lı lık, ihtiyar lık. 2. Gün gönnüş, tec
rübe li kimse. 

K,API151IIIA ( qariyaşa) yem. Yaşlı gibi, yaş
lıca. 

K,APK,APA (qarqara) (1) sam. 1. Turnagil
lerden, uzun gagalı, tüyleri güzel bir tür 
kuş. 2. Kızların baş giyimlerine taktık
ları kuş tüyü. 

K,APK,APA (qarqara) (Il) sam. KeHe. l. 

Genç kızlar ve gelinierin özel günlerde 
başlarına giydikleri uzun, konik şapka, 
baş giyim. 2. ayb/C. Şan, şeref, ün, mer
tebe. 

K,APK,hiJI (qarqıl) sam. 1. Karganın çıkar

dığı ses, gak gak. 2. Kahkaha. 
K,APK,hiJI,[(A- (qarqılda-) em. 1. Gaklamak. 

2. Kahkaha atmak. KapK,btJiaan KY.IlY 
kahkahayla gülmek. 

K,APK,hiJI,UAK, (qarqıldaq) CbtH. Kahkaha a
tan (ki m se). 

K,APK,hiH (qarqın) sam. 1. Hamle, hız, 

sür'at, tempo, atılganlık. 2. Güç, kuvvet. 
K,APK,hiH.II.A- ( qarqında-) em. 1. Tempoyu 

artırmak, sür'atlenmek. 2. Hızla geliş-

K,APllhl 

rnek. 
K,APK,hiH,[(hl (qarqındı) CbtH. Çok hızlı, şid

detli, s ür' atli, tempolu. 
K,APK,hiH,[(hiJihiK, -Fbi ( qarqındılıq, -ğı) 

sam. Hızlılık, sür'atlilik. 
K,APJIA- (qarla-) em. Kar yiyerek hararetini 

gidermek. 
K,APJIYK, -Fbi (qarluq, -ğı) sam. map. Eski 

Türk boylarından biri, Karluk. 
K,APJihl (qarlı) CbtH. Karlı. K,ap!lbt 6opaH tipi 

boran, kar boran. 
K,APJihiFAIII (qarlığaş) sam. Kırlangıç. 

K,ap!lbLFaıu yJZcbt kırlangıç yuvası. 
K,APJihiFAIIIIIIA (qarlığaşşa) yem. Kırlan

gıç gibi, kırlangıca benzer. 
K,APJihiFAIIIhiM (qarlığaşım) sam. Kızlar 

ve kadınlar için kullanılan sevgi ifadesi, 
kırlangıcım. 

K,AP JlhiK,- ( qarlıq-) (:ı<,apJibiFa,LI,bl, :ı<,apJibi

Fbın) (1) em. l. (soğuk algınlığı, aşırı ve 
uzun konuşma sonucunda) Ses kısılmak, 
(ses) çatal çıkmak. 2. (fazla ışıktan) 

Gözleri kızarıp ağrımak. 
K,APJihiK, -Fbi (qarlıq, -ğı) (Il) sam. Na

mussuzluk, iffetsizlik. 
K,APJihiFhiii;K,hi (qarlığınqı) CbtH. Kısık, 

çatal, boğuk (ses). 
K,APMA (qarma) (1) sam. l. Tava içerisine 

seriterek pişirilen ince ekmek. 2. Yağda 
kızartılmış balık. 

K,APMA- (qarma-) (Il) em. 1. Bir şeyi tut
mak, kavramak. 2. Soğuk almak, üşüt
mek. 

K,APMAK, -Fbi ( qarmaq, -ğı) sam. Ol ta. 
K,apMGFbtHa m ycy tuzağına düşmek. 

K,APMAK,EAY (qarmaqbav) sam. Olta ipi, 
mi sina. 

K,APMAK,CAll, -Ôbl (qarmaqsap, -bı) sam. 

Olta sapı. 
K,APMAK,Tl>l (qarmaqtı) CbtH. Oltası olan, 

oltalı. 

K,APMAK,Illhl (qarmaqşı) sam. Olta ile ba
lık tutan, balıkçı. 

K,APMAJI)KhiK, -Fbi (qarmaljıq, -:ğı) sam. 
Bir tür tilki. 

K,APllhl- (qarpı-) em. 1. iri iri lokmalarla 
ağzını daldurarak yemek, hapır hupur 
yemek. 
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2. aybtc. Çoğunu, hakkından fazlasını 

almak. 
K,APilbiMJ(bl (qarpımdı) CbtH. Kapsama a

lanı geniş olan, kapsamlı. 
K,APCAK, -Fbi (qarsaq, -ğı) 3am. Köpekgil

lerden, soluk kahverengi, karnı beyaz 
tüylü, kısa kulaklı, postundan kürk ya
pılan bir memeli türü, karsak. 

K,APCAK,lliA (qarsaqşa) yem. Karsak gibi, 
karsağa benzer. 

J<APCAH: (qarsan) yem. Belirli bir mesele
nin, bir vakanın önündeki zaman dilimi, 
arefe. 

K,APCAH;biHJ(A (qarsai'iında) yem. Arefe
sinde. 

K,APCbl (qarsı) (1) yem. Bir şeyin karşı 

tarafı. 2. Karşı karşıya, yüz yüze. 
K,APCbJ- (qarsı-) (Il) em. Karşı olmak, iti

raz etmek: KoMuccuR oraH Kapcbt. Ko
misyon ona karşıdır. 83 6acbtM Kapcbi
Mb/11. Şahsen ben karşıyım. 

K,APCbiJIA- (qarsıla-) em. l. Karşılamak, 
beklemek. 2. Ateşe tutmak. 

K,APCbiJIAC (qarsılas) (1) 3am. Muhalif, 
karşı taraf, rakip. 

K,APCbiJIAC- (qarsılas-) (Il) em. Karşı 

çıkmak, direnınek, mukavemet 
göstermek, karşı durmak. 

K,APCbiJIACYWbl (qarsılasuvşı) 3am. Mu
halif, karşı olan kimse. 

K,APCbiJibiK, -Fbi (qarsılıq, -ğı) 3am. İtiraz , 
karşı koyma, muhalefet. 

KAPT (qart) 3am. bkz. KAPIUJ. 

KAPTA (qarta) (1) 3am. Atın kalın bağır

sağından yapılan bir tür sucuk. 
KAPTA (qarta) (Il) 3am. İskanıbil kağıdı. 

Kapma oimay iskanıbil oynamak: Kapma 
awtnblpy kağıt falı baktırmak 

1<{\PTAM- (qartay-) em. Yaşlanmak, ihti
yarlanıak, kocaınak . KapmauraH waKma 
ihtiyarlık çağında; Tr:m KapmauraHMeH, 
;JICGII KapmaiiMaiiObl. Beden yaşlansa da 
ruh yaşlanmaz. 

K,APTAJlbl (qartalı) Cbl/-1. Kalın bağırsağı 

yağlı (at). 
K,APTAMbJC (qartamıs) Cb/H. Yaşlı, ihtiyar. 
K,APTAMbiCTAY (qartamıstav) Cb/H. Yaşlı

ca, ihtiyarca, kocamaya yüz tutmuş . 

K,A.Pbl 

K,APTAMbiCTbJK, -Fbi (qartamı st ıq , - ğı) 

3am. Yaşlılık, ihtiyarlık. 
KAPTAF:( (qartan) Cbl!-1. İhtiyar, yaşlı. 
KAPTAF:(J(AY (qartandav) 3(1Jn. Biraz ihti

yar, yaşlıca. 
KAPTAH,LlbiK, -Fbi (qartandıq, -ğı ) 3am. 

Yaşlılık, ihtiyarlık. 

KAPTCbiH- (qarts ın-) em. Yaşlı saymak. 
K,APTTbiK, -Fbi (qarttıq, -ğı) 3am. Yaşlılık , 

ihtiyarlık. 

KAPY (qaruv) Jam. l. Silah. 2. Alet, edevat. 
3. aybtc. Güç, kuvvet. 

KAPY-)KAPAK, -Fbi (qaruv-jaraq, -ğı) Jam. 

Savaş sırasında, savunma ya da sa ldırı 

amacıyla kullanılan silahların genel adı, 
top tüfek . 

KAPY-)I(APAK,TAH- (qaruv-jaraqtan-) em. 
Silahlannıak, silahlı duruma gelmek . 

KAPYJIAHLI,bJP- (qaruvlandır-) em. Siliih-
landırmak . 

K,APYJIAH- (qaruvlan-) em. Silahlan mak. 
KAPYJIAC (qaruvlas) Cb/1-t. Silah arkadaşı. 
KAPYJibi (qaruvlı) Cbll-1 . 1. Silahlı. 2. Güçlü, 

kuvvetli. Kapyllbl KemepiJZic silahlı ayak
lanma. 

KAPYJibiJlbJK, -Fbi (qaruvlılıq, -ğı) 3am. I. 
Silahlı olma, çokça silaha sahip olma. 2. 
ayb/C. Güçlülük, kuvvetlilik. 

K,APY-CAHMAH (qaruv-sayman) 3am. Si
lah. 

KAPYCbl3 (qanıvsız) cbtH. 1. Silahsız. 2. 

ayblc. Halsiz, güçsüz. 
KAPYCbi3LIAHJ(biP- (qaruvsızdandır-) em. 

Silahsızlandırnıak. 

KAPYCbi3)lAH- (qaruvsızdan-) em. Silah-
s ızlanmak. 

KAPillA (qarşa) (1) yem. Kar gibi. 
KAPillA (qarşa) (Il) Cbl/-1. Küçücük, kısa. 
KAPWA)lAHbiHAH (qarşadayınan) yem. 

Küçüklüğünden, çocukluğundan. 

KAPWAK,bl3 (qarşaqız) Jam . Yeni yılda 

Noel Baba'nın yanında bulunan kız. 
KAPlllbiFA (qarşığa) Jam. JOOJZ. Aladoğan. 

K,APWbiJl (qarşıl) Jam . Şapırtı şeklinde çı
kan ses, öperken veya yemek yerken çı
kan ses, şapırtı. 

K,APbl* (qarı) (1) Jam. Kolun dirsekten o
muza kadar olan kısmı. 
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J<A.Pbl- (qarı-) (Il) em. l. (kızgın demir) 
Vücudu yakmak, dağlamak. 2. aybıc. (a
yaz) Yakmak. 

K,A.Pbl- ( qarı-) (III) em. Kocamak, ihtiyar
lamak. 

K,A.Pbl3 (qarız) Jam. l. Borç, kredi. K,a
pb13Fa afly borç almak; KGpbıJra 6epy 
borç vermek; K,apbı3ra 6amy borca bat
mak. 2. İnsanlık borcu: Eyfi 6ip omaH 
K,apbl3bl. Bu bir vatan borcudur. 

K,A.Pbi3)1,AH- (qarızdan-) em. Borçlanmak, 
kredi almak. 

K,A.Pbi3)1,AP (qarızdar) CbtH. Borç almış, 

borçlu. 
K,A.Pbi3)1,APJibiK, -Fbi (qarızdarlıq, -ğı) 

Jam. Borçlu luk, borçlu olma durumu. 
K,A.PbiK,*, -Fbi (qanq, -ğı) (1) Jam. Karlı bir 

alana bakma sonucu kanıaşmış göz, ka
rık. 

K,A.PbiK, -Fbi (qarıq, -ğı) (Il) Jam. Ark, ka
rık. 

K,A.PbiK,: K,apbiK, 6oJiy gark olmak. 
K,A.PbiMA (qarıma) Jam. Tencere, tava vb. 

kaplarda kavurularak pişirilen yemek. 
J<APbiM)l,bl (qarımdı) Cb/H. 1. Güçlü, kuv

vetli. 2. aybıc . Yetenekli, başarılı. KG
pbtMabı JlcypHa;ıucm çok başarılı gaze
teci. 

K,A.PbiM)l,blJiblK, -Fbi (qarımdılıq, -ğı) 

Jam . 1. Güçlülük, kuvvetlilik. 2. aybıc. 

Yetenekli, başarılı olma durumu. 
K,APblM-K,A.TblHAC (qanm-qatınas) Jam. 

Temas, ilişki, irtibat, bağlantı, münase
bet, ilinti. K,GjJb/M-K,Gmb/HGC JICacay irti
bat kurmak. 

KAPbiMTA (qarıınta) Jam. Karşılık, muka
bele. 

K,A.PbiMTAWblJI (qarımtaşıl) Cb/H. Muka
bele eden, karşılık veren. 

J<APbiH ( qcırın) (K,apHbi) Jam. 1. Karın, mi
de. 2. Yağ muhafaza etme kabı olarak 
kullanılan inek yahut koyun karnı (iş

kembesi), tulum. 6ip K,apblH Mau bir tu
lum yağ; K,apHbt aıuy karnı acıkmak; 

KGPHbl Ka6aKmaii karnı davul gibi; 
K,GfJbiH yuKblCbl bebeklerin dünyaya 
geldikten sonraki ilk uykusu. 

K,A.PbiHMIK, -Fbi (qarınayaq, -ğı) Jam. 

K,APhiCTA 

Kendi tabağı, sadece birine ait tabak. 
KAPbiHEA.fı (qarınbay) Jam. 3Kcnp. Çok 

cimri , hasis, pinti (insan). 
J<APbiHEAHJibiK, -Fbi (qarınbaylıq , -ğı ) 

Jam. Cimrilik, pintilik, hasislik. 
J<APblHEYPME (qarınbürrne) 3am. 3mHo2p. 

Tulum içinde et, biber, soğan, vb. mal
zemelerle hazırlanan bir tür Kazak nıi111 

yemeği . 

K,A.PbiH)l,AFAH (qarındağan) Cblfl. Tuluma 
doldurulmuş, tulumlanmış. KGfJblflaaraH 
Maii tulumlanmış yağ . 

J<APbiH)l,AC (qarındas) Jam. 1. Küçük kız 
kardeş. 2. Yaşça büyük erkeklerin ba
yanlara kullandıkları hitap, bacı. 3. 
KeHe. Akraba, hısım, kardeş. 

J<APblH)l,ACTbiK, -Fbi (qarındastıq, -ğı) 

Jam. 1. Kız kardeşlik. 2. KONe. Hısımlık, 
akrabalık , kardeşlik. 

J<APbiH)l,AIII* (qarındaş) Jam. Kurşun ka
lem. 6o5ly K,apbmaaıumap boya kalem
leri. 

K,A.PbiH)l,bl (qarındı), K,A.PbiHCAY (qarın

sav) Cbll-1. Göbekli, göbcği büyük olan. 
J<APbiH-K,A)J(AK, -Fbi (qarın-qajaq, -ğı) 

Jam. İşkembe, karın . 
KAPbiHCA (qarınsa) Jam. Jlcepz. At sinek

lerinin atları ısırmaması için atın gövdc
sine geçirilen örtü. 

J<APbiHCAY (qarınsav) Cb/N. bkz. K,A.PbiH
)l,bl. 

J<APbiHWA (qarınşa) Jam. wıam. Karıncıl<. 
J<APbiC (qarıs) (1) Jam. Parmaklar birbi

rinden uzak duracak biçimde gergin du
ran elde, başparmak ve serçe pannakla
rın uçları arasındaki açıklık, karış. Ka
pbıc amma.M tubıK,nay hiç bir yere gitme
mek, bir adım bile atmamak; K.Gpbıc 

Jlcep çok yakın yer, bir adımlık yer; Ka
pbıc cyiieM bir karış . 

J<APbiC- (qans-) (Il) em. 1. Kasılmak , 

kramp girmek, kenetlenmek, kilitlen
mek: )J(arbı K,apbıcbın Kaflabı . Çenesi 
kenetlendi. 2. aybıc. Direnmek, karşı 

geft-ııek, inat etmek. 
J<APbiCKAK, (qarısqaq), J<ACAK,bl (qasaqı) 

Cb/H. İnatçı, direngen, ayak direyici. 
K,A.PblCTA- (qarısta-) em. Karış la ölçmek, 
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karışlamak. 

K,APbllll* (qarış) 3am. KeHe. Adım. 

K,AC* (qas) (I) 3am. Kaş. K,ac K.aFbtM cem
me çabucak, kaşla göz arasında; K,ac 
K,apmo karanlık çökmek. 

K,AC* (qas) (Il) CbLH. 1. Düşmanlık eden, 
düşmanca davranan (kimse). 2. Düş

man, hasım, yağı olan. K,ac Kepy düş
man saymak; K,ac K.btfly düşmanlık et
mek. 

K,AC* (qas) (III) yem. ap. Gerçek, hakiki, 
sahici, has. K,ac 6ambtp gerçek kahra
man . 

K,ACA* (qasa) yem. Pek, çok, oldukça, ga
yet. 

K,ACAEA* (qasaba) (1) 3am. Kahramanların 
miğferinin ucuna takılan tüy. 2. Eskiden 
kadmların giydiği konik bir tür şapka. 

K,ACAEA* (qasaba) (Il) CbLH. Çok genç ol
mayan, yaşlıca (kısrak). 

K,ACAEAJibl* (qasabalı) CbLH. Yaşı ilerlemiş, 
yaşlı. K,aca6aJibl K.ambtH yaşlı kadın. 

K,ACAE)__(AP (qasabdar) 3am. Kıymetli, paha
lı kalın kumaş. 

KACAFA (qasağa) 3am. Ocağm kazan otur
tulan ağzı . 

KACAK,AHA (qasaqana) yem. Kasten, kasıtlı, 
bilerek, taammüden. 

KACAK,AHAJibiK, -Fbi (qasaqanalıq, -ğı), 

K,A-CAK,biJlbiK, -Fbi (qasaqılıq, -ğı) 

3am. Bir şeyi kasten, bilerek yapma du
rumu. 

K,ACAK,bl (qasaqı) CbLH. bkz. K,APbiCKAK,. 
K,ACAK,biJIAH- (qasaqılan-) em. İnadına , 

bilerek, mahsus yapmak. 
K,ACAK,biJlbiK, -Fbi (qasaqılıq, -ğı) 3am. 

bkz. KACAK,AHAJibiK,. 
K,ACAM (qasam) 3am. ap. KeHe. And, ye

min, kasem. K,acaM iıuy and içmek. 
KACAH. (qasan) cbtH. 1. Sert, sertleşmiş. K,a

calf :Jtcep sert, katı toprak. 2. aybtc. Acı
masız, merhametsiz. 

KACAFI,li;A- (qasafi.da-) em. 1. Katılaşmak, 
sertleşmek. 2. aybıc. Acımasızlaşmak, 

gaddarlaşmak, merhametsizleşmek. 

K,ACAFI,li;biK, -Fbi ( qasafi.dıq, -ğı) 3am. Katı
laşma, sertleşme durumu. 

K,ACAH,Cbl- ( qasafi.sı-) em. Katılaşmak, 

K,ACKYHEM 

sertleşmek. 

K,ACATI, -6bı (qasap, -bı) 3am. ap. 1. Kasap. 
2. aybtc. Bir işin ustası. 

K,ACATITA- (qasapta-) em. Kasaplık yap
mak. 

K,ACAIITbiK, -Fbi (qasaptıq, -ğı) 3am. Ka
saplıkla ilgili. K,acanmbtK. Mail kesimlik, 
kasaplık hayvan. 

K,ACATIXAHA (qasaphana) 3am. ap. up. Ka
sap, mezbaha, kesim evi, salhane. 

K,ACATIIllbl (qasapşı) 3am. Kasap. 
K,ACAP- (qasar-) em. inat etmek, ayak dire

mek, direnmek. 
K,ACAPMA (qasarma) CbtH. inatçı, direngen. 
K,ACAPbiC- ( qasans-) em. 1. inat etmek, 

direnmek, ayak diremek. 2. Bütün gü
cüyle karşı koymak, direnmek. 

K,ACAPbiCIIA (qasarıspa) CbtH. Sözünden 
dönmeyen, inatçı. 

K,ACAC (qasas) CbtH. KOHe. Kinci, kindar. 
K,ACACTbiK, -Fbi (qasastıq, -ğı) 3am. Kinci

lik, kindarlık, düşmanlık. 
K,ACll)__(A (qasiyda) 3am. ap. Kima6. Kaside. 
K,ACllET (qasiyet) 3am. ap. 1. Hususiyet, ö

zellik, nitelik, vasıf. K,acuem mymy say
mak, değer vermek. 2. Haysiyet, şeref, 

onur. aaaMzepuJiJiiK K,acuem İnsanlık , in
saniyet. 

K,ACllETCI3 (qasiyetsiz) CbLH. Haysiyetsiz, 
onursuz, şerefsiz. 

K,ACllETCI3l(IK, -ri (qasiyetsizdik. -gi) 
3am. Haysiyetsizlik, onursuzluk. 

K,ACllETTE- (qasiyette-) em. Saygı göster
mek, değer vermek, hürmet etmek. 

K,ACllETTEC (qasiyettes) Cb/H. Özellikleri 
birbirine yakın. 

K,ACllETTI (qasiyetti) Cb/H . Mukaddes, kut
sal, mübarek. 

K,ACllETTIJUK, -ri (qasiyettilik, -gi) 3am. 

Mukaddeslik, kutsallık. 
K,ACKOİİ (qasköy) CbtH. bkz. K,ACKYHEM. 
K,ACKOİİJIEH- (qasköylen-) em. Düşman

lık etmek, art niyetli olmak. 
K,ACKOİİJIIK, -ri (qasköylik, -gi) 3am. Düş

manlık, hasımlık , art ni yetlilik 
K,ACKYHEM (qaskünem), K,ACKOİİ (qas

köy) Cb/N. Bedhah , kötü niyetli, ziyan
kar. 
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K,ACKYHEM)liK, -ri (qaskünemdik, -gi) 
3am. Bedhahlık, kötü niyetlilik, za
rarlılık, ziyankarlık. 

K,ACK,A (qasqa) CbtH. Bazı hayvanların a
lınlarında bulunan beyaz leke, sakar, 
akıtma. K,acK,a 6ac kel; K,acK,a mic ön 
d işler. 

K,AC-K,AEAK, -Fbi (qas-qabaq, -ğı) 3am. l. 
Kaş göz. 2. aybtc. Ruhi durum, ruh du
rumu, haletiruhiye; K,ac-Ka6arbtHa K,a
pay gönlünü almak. 

K,ACK,AH- (qasqay-) em. 1. Göze çarpmak. 
2. aybtc. Çekinmemek, korkmamak. 

K,ACK,A.tfT- (qasqayt-) em. Nişan almak, 
hedef! emek. 

K,ACKAJIA- (qasqala-) em. Alnındaki saçla
rı tıraş etmek. 

K,ACKAJIAH- (qasqalan-) em. Alnı açılmak. 
K,ACKAJI,II,AK, -Fbi (qasqaldaq, -ğı) 3am. 

300/l. Su tavuğu. 
K,ACKAJibl (qasqalı) CbtH. 1. Alnı açık, al

nında saç olmayan (insan). 2. Alnında 
küçük akıtma olan (at). 

K,ACK,AH (qasqan) 3am. Özel marrtı tence
resı. 

K,ACK,I1- (qasqiy-) em. 1. Net olarak görün
mek, belirgin, açık olmak. 2. aybtc. Çe
kinmemek, geri adım atmamak, kork
mamak. 

K,ACK,biP (qasqır) 3am. 300/l. 1. Kurt, börü . 
2. aybtc. Cesur, atılgan: J(pcK,btp wan
mbt. Kurt atıldı. KaCK,btp iwiK kurt pos
tundan yapılmış kaftan türü bir dış gi
yim. 

K,ACK,biPJihiK, -Fbi (qasqırlıq, -ğı) 3am. I. 
Kurtlara has özellik. 2. aybtc. Cesurluk, 
atılganlık. 

K,ACIIAK, (qaspaq) 3am. ı . Süt kaynatırken 
kabın dibine yapışan kalıntı. 2. aybtc. 
Burun akıntısı, sümük. 

K,ACIIAK,-K,ACIIAK, (qaspaq-qaspaq) cbtH. 
Kir, pas, toz. 

K,ACTAH)lbl (qastandı) cbtH. Düşmanlık ya
pan, kin güden. 

K,ACTAHL(biK, -Fbi (qastandıq, -ğı) 3am. 
Hasımlık, düşmanlık. K,acmaHabLK Jlca
cay suikast yapmak. 

K,ACTAHillbiJI (qastanşıl) CbtH. Kin güden, 

K,AT 

zarar vermek için fırsat kollayan. 
K,ACTAC- (qastas-) em. Düşman olmak, ha

sımlık etmek. 
K,ACTEP (qaster) 3am. Kadir. şeref, onur, 

haysiyet. Kacmep mymy hürmet etmek. 
K,ACTEP JIE- (qasterle-) em. Saygı göster

mek, hürmet etmek, saymak. 
K,ACTEPJII (qasterli) CbtH. Saygıdeğer, hür

metli, değerli . 

K,ACTEPJIIJIIK, -ri (qasterlilik, -gi) 3am . 
Değerli lik, saygınlık . 

K,ACTbl (qastı) CbtH . Gür kaşlı, kalın kaşlı. 
K,ACTbiK, -Fbi (qastıq, -ğı) 3am. Husumet, 

garez, düşmanlık. K,acmbLK JICacay düş
manlık etmek. 

K,ACIIIA (qasşa) yem. Düşmanca, düşman 

gibi. 
K,ACbl- (qası-) (1) em. Vücudun kaşınan 

bölgesini tımakla ovmak, kaşımak . 

K,ACbl (qası) (Il) ec. (birşeyin) yanı: K,a
CbtMa Kell. Yanıma gel. 6acbt K,acbLHaa 
6o!ly yanı başında olmak, (iş) başında 

bulunmak. 
K,ACbiFbllliTA- (qasığışta-) em. Kaşınmak . 

K,ACbi-K631: :ı<,acbı-Ke3i .K,HbiJIFaH Kaşlı 

gözlü, yüzü güzel olan. 
K,AChiK, -Fbi (qasıq , -ğı) 3am . Kaşık . wau 

K,acbtK çay kaşığı; ac K,acbtK çorba kaşı
ğı; QFQUI K,QCbLK tahta kaşık; I(QCblK 6a
CbLHaau kaşık kadar, küçücük ; K,acbLK 
K,aHbL K,a!lraHwa son nefesine kadar. 

K,ACbiK,TAH (qasıqtay) CbtH. Kaşık gibi , az. 
K,ACbiH- (qasın-) em. Kaşınmak. 
K,ACbiHL(A (qasında) yem. Yanında, bera-

berinde. 
K,ACIPET (qasiret) 3am. ap. Elem, dert, ke

der. K,acipem mapmy (wezy) dert çek
mek. 

K,ACIPETTI (qasiretti) CbtH. Elemli, dertli, 
kederli. 

K,AT (qat) (1) 3am . Kat, tabaka, katman . 
JICemi K,am Jlcep acmwtaa yedi kat yerin 
altında . 

K,AT* (qat) (Il) CbLH. ı. Az, kıt , yetersiz. 
Mail a3btFbL Kam hayvan yemi kıt. 

K,AT- (qat-) (III) em. ı. Katıl aşmak. 2 . 
aybtc. Kalıplaşmak, değişmemek . 3. Kı
mıldamamak, hareket etmemek. 
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K,AT- (qat-) (IV) em. Don mak, buz tutmak. 
ey !(amy (su) buz tutmak. 

K,AT- (qat-) (V) em. Sulu yemekiere süt 
veya yağurt katmak. 

K,ATA (qata) Jam. eem. Bir tür keçi has
talığı. 

K,ATAI1- (qatay-) (K;na»LI,bl, K,aTaiObl) em. 
Sertleşmek, katılaşmak 2. Gelişmek, ol
gunlaşmak. 3. Güçlenmck, sağlamlaş

mak. 4. Şiddetlenmek, artmak: K,btC afl
Fbt K.amauobL. Kışın sonunda soğuklar 
arttı. 

K,ATAJI (qatal) Cbtlf . 1. Sert, katı yürekli. 
xama.ll 8Ke sert baba. 2. Merhametsiz, 
acımasız, gaddar. 3. aybtc. Sıkıntılı, ce
falı, zor, ağır. K.ama;ı yKiAt ağır hüküm. 
4. Sert, çok soğuk (hava). xama./1 K,btc 
sert, soğuk kış. 

K,ATAJIA- (qatala- ) em. Susuzluktan dili da
mağı kurumak, çok susamak, hararet 
basmak. 

K,ATAJIAFbilli (qatalağış) Cbll-1. Sürekli , çok 
susayan. 

K,ATAJI)lAH- (qataldan-) em. (yönetici) İşi 
sıkı tutmak, sert davranmak. 

K,ATAJI)l.AY (qataldav) CbLH. İşinde ciddi o
lan, işini sıkı tutan. 

K,ATAJI)lblK, -Fbi (qataldıq, -ğı ) Jam. Katı

lık, taş yüreklilik, merhametsizlik, sert
lik. 

K,ATAJibiPAK, (qatal ıraq) Cbtl-1. Sertçe, biraz 
katı. 

K,ATAH; (qatan) cbtt-t. 1. Katı, sert. xamaH. 
6yüpbtK kat'! emir. 2. Sert, çok soğuk 
(hava) . K.anıaH. ce2ic (ecKepmy) ağır kı
nama cezası. 

K,ATAH:l(A- (qatanda-) em. Sertleşmek, ka
tılaşmak. 

K,ATAH:)lbiK, -Fbi (qatafidıq, -ğı) Jam. 1. 
Katılık, sertlik. 2. aybtc. Şartların ağır

lığı, zorluğu. 

KATAP (qatar) (1) Jam. ap. 1. Sıra, dizi, ka
tar: A.liÔbtHFbt K.amapôa ombtp. Ön sırada 
oturuyor. 2. Yanında, sırasında. 3. Belli 
bir grubun, organizasyonun üyesi. 4. 
aybtc. Yaşıt, akran, denk: KpmapbLl{HaH 
K eM K,a.liMa. Y aşıtlanndan geri kalma. 
K.amapra K,OCbt.lly a) adam olmak b) uy-

K,ATECI3 

gulamaya konulmak. 
KATAP* (qatar) (Il) yem. Birlikte, beraber: 

0Kyôbt xamap 6imipoi. Okulu birlikte 
bitirdiler. 

KA TAP- (qatar-) (III) em. Kumaşı kıvırıp 

büzerek dikmek. 
KATAP)lAFbl (qatardağı) Cbtl-1. Alelade, 

sıradan, bayağı. K,amapoarbt ocKep rüt
besiz asker, er. 

KATAP-K,ATAP (qatar-qatar) yem. Sıra sıra, 

dizi dizi, katar katar. 
K,ATAP-K,YPEbi (qatar-qurbı) 3anı. Yaşıt, 

emsal, akran. 
KATAPJIA- (qatarla-) em. Sıralamak , diz

mek. 
KATAPJIAC (qatarlas) (1) 3anı. Yaşıt, emsal, 

ak ran. 
K,ATAPJlAC- (qatarlas-) (Il) em. Aynı sı

raya geçmek, yan yana gelmek . 
KATAPMA (qatarına) 3anı. Büzgülü dikiş. 
K,ATAPChiH- (qatarsın-) em. Yaşıtı say

mak, emsal saymak. 
KATAPhiHAH (qatannan) yem. ı. Aynı an

da, birden. 2. Sırayla. xamapbiiiQII yıu 

pem arka arkaya üç defa. 
KATE (qate) 3am. ap. Hata, yanlış, kusur. 
KATEJIEC- (qateles-) em. Hata yapmak , 

kusur işlcmek. 
K,ATEJlECKilll (qateleskiş) Cbl!-1. Çok hata 

yapan, fazla kusur işleyen. 
K,ATEJllK, -ri (qatelik, -gi) 3am. Yanlışlık , 

yanılgı, hata, kusur. 
KATEP (qater) 3am. Tehlike, muhatara. xa

nıep2e yıubtpay tehlikeye maruz kalmak. 
6acbtH K.amep2e mizy hayatıyla oyna
mak. 

KATEPJlEH- (qaterlen-) em. Sakınmak , ka
çınmak. 

K,ATEPJII (qaterli) CbtH. Tehlikeli , muhata
ralı. 

K,ATEPJIIJIIK, -ri (qaterlilik , -gi ) 3am. Teh
likeli olma. 

K,ATEPCI3 (qatersiz) Cbt!-1. Tehlikesiz, mu
hatarasız. 

K,ATEPCI3)1,1K, -ri (qatersizdik, -gi) 3am. 
Tehlikesiz olma durumu, güvenlik . 

K,ATECI3 (qatesiz) CbtH. Yanlışsız, hatasız, 

kusursuz. aüHa xameci3 harfi harfine. 
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K,ATHllA (qatiypa) 3am. Çizgili, ince ipek 
kumaş. 

K,AT-K,AEAT (qat-qabat) CbtH. Üst üste, kat 
kat. katmer katmer olan. 

K,ATKAK,Chl- ( qatqaqsı-) em. Dili damağı 
kurumak, susamak. 

K,ATK,AK,CbiPA- (qatqaqsıra-) em. Biraz su
samak. 

K,ATK,AH-K,YTK,AH (qatqan-qutqan) Cb/li . 

Çok kurumuş, bayatlamış (et, ekmek 
vb .) 

K,AT-K,AT (qat-qat) yem. Üst üste, kat kat 
katmer katmer. 

K,ATK,biJI (qatqıl) CbtH. 1. Donmuş, buz 
tutmuş. 2. aybtc. Öfkeli, sert. 0Hbtlf 

aaycbt xanıKblfl Ulb/Kf17bl. O, sert konuş
tu. 

K,ATK,blJI)lAH- (qatqıldan-) em. 1. Sertleş
mek, katılaşmak. 2. aybtC. Sesini yük
seltmek. 3. aybtc. (hava) soğuma, (sı

caklı) düşme. 

K,ATnA (qatpa) Cbllt. l. Kabız . 2. Zayıf, cı
lız: Kanma Kapa kara kuru, zayıf. 

K,ATITAP (qatpar) J(.lln. 1. Kat, katmer. 2. 
Kın~ıklık. KOii!leKmif{ K.,amnapbt 

elbisenin kırışıklığı; Maf-(aaüabtH Kam

napbt al n m kırışı k! ı ğı. 

K,ATllAP-K,ATOAP (qatpar-qatpar) CbtH. Kat 
kat, katmer katnıer. 

K,ATITAPJIA- (qatparla-) em. Kat kat olmak, 
katmerlenıııek. 

K,ATllAPJibl (qatparlı) Cb/1-1. Katıııer, kat kat. 
K,ATTA- (qatta-) (I) em. 1. Katlanıak. kat 

kat etmek. 2. aybtc. Listelemek, liste 
yapmak, listeye kaydetmek. 

K,ATTA- (qatta-) (Il) em. Bir kimsenin ma
lına mahkeme kararıyla el koymak, hac
zetnıek . 

K,ATTAMA (qattama) 3am. KOHe. Bir tür 
zırh. 

KATTAH- (qattan-) em. Katlan mak. 
KATThl ( qattı) (1) Cbl!-1. 1. Sert, katı. 2. 

aybtc. Yüksek, gür (ses). 3. aybtc. 

Soğukkanlı, güçll.i. 4. aybtc. Cimri, pinti , 
has is . 

KATTbl (qattı) (Il) yem. 1. Çok, pek, fazla. 
2. Var gücüyle, elinden geldiğince . 3. 
H içbir şey hissctmemek: K,ammbt yü-

K,ATbiK, 

btKmaabt Ölü gibi uyudu; K.,(.lnll11bt aumy 

ağır konuşmak ; xammbt ôamy etkile
mek, dokunmak; xammbt Kemy sinir
lenmek, hiddetlenmek. 

K,ATThiK, -Fbi (qattıq, -ğı) 3arn. Bir malın 
ya da ürünün az bulunması, yokluk. 

K,ATTbiJIAH- (qattılan-) em. Sertleşınek, 

katılaşmak. 

KATThiJIAn (qattılap) yem. Sağlanıca, sıkı

ca, sertçe. 
K,ATTbiJIAY (qattılav) cbtl-l . Biraz sert, sağ

lamca. 
KATThiJihiK, -Fbi (qattılıq, -ğı) 3am. I . 

Sağlamlık, dayanıklılık. JJCeJ?aiN Kam

mbtfl htFbt rüzgarın şiddeti. 2. aybtc. Şid

detlilik, hızlılık. 3. aybtc. Sertlik, katılık. 
4. aybtC. Sesin yükselmesi. 5. aybtc. 

Cimrilik, pintilik. xammbL:lbtK., Jlcacay 

cimrilik yapmak. 
K,ATThiPAK, (qattıraq) Cbllt. Sertçe, sağlam

ca. 
K,ATY (qatuv) Cbtfl. 1. Sert, katı. 2. Gönül 

kıncı. 

K,ATYJIAH- (qatuvlan-) em. Sertlcşınek, a
sablleşmek. 

KATYJibiK, -Fbi (qatuvlıq, -ğı) 3am. Sinir, 
öfke, hiddet. 

KATlllAll, -6bl (qatşap, -bı) 3am . KO/le. 

Kur'an surelerini okurken kullanılan çu
buk, hilal. 

KAT-llJOT (qat-şot) 3am. Hesap kitap. 
KATlllhiJihJK, -Fbi (qatşılıq, -ğı) 3am. Kıt

lık, yokluk. 
K,ATbTEAC (qatıbas) CbtH. bkz. K,ATblfE3. 
K,AThiEACTbiK, -Fbi (qatıbastıq, -ğ ı) 3anı. 

Sertlik, merhaınetsizlik, acıması zlık. 
K,AThlfE3 (qatıgez), K,ATbiEAC (qatıbas) 

Cblli . Şefkatsiz, acımasız, mcrhaınctsi z. 

K,ATblfE3)lEH- ( qatıgezden-) em. Sertlcş

mck, ınerhaınctsizleşmek. 
K,ATblfE3)1,EY (qatıgezdcv) CbtH. Biraz sert, 

ınerhanıets izce. 
KATblfE3)liK, -ri (qatıgezdik, -gi) 3anı. 

Kalpsizlik. nıerhametsiz lil<. acımasızlık. 

K,ATbiK, -Fbi (qatıq , -ğı) (I) 3am. 1. Ayran . 
2. Süzmc yoğurt. 

KATblK, -Fbi ( qatıq, -ğı) (Il) 3am . Y emeğin 
tezzetini arttırmak için katılan et, yağ, 
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süt vb. maddeler, katık. 
K,ATbiK,Cbl3 ( qatıqsız) Cb/H. Katı ğı olma

yan, katıksız. 
K,ATbiM (qatım) 3am. ap. aiHU. Hatim. 
K,AThiH (qatın) 3am. 1. Zevce, eş. 2. Kadın . 

3. ayb/C. Korkak, yüreksiz. K,ambiH aJJy 
evlenmek, yuva kurmak. 

K,ATbiHA- (qatına-) em. Gidip gelmek, uğ
ramak: EyJJ aemo6yc illbtMKeHmKe 6ec 
K,ambLHaabt. Bu otobüs Çimkent' e beş 

sefer yaptı. 
K,ATbiHAC (qatınas) (1) 3am. İrtibat, ilişki, 

münasebet. K,ambtHac K,ara3 konuyla il
gili resmi belge. 

K,AThiHAC- (qatınas-) (Il) em. ilişkiye 
girmek, irtibat kurmak, münasebette 
bulunmak. 

K,ATbiHACYIIIbl (qatınasuvşı) 3am. iştirak 
eden, katılan , katılımcı. 

K,ATbiH-EAJIA (qatın-bala) 3am. Çoluk ço
cuk. 

K,ATbiHEACIIIA (qatınbasşa) 3am. Kadın iş
lerini yapan, kadın işlerine karışan er
kek. 

K,ATbiHEACIIIAJibiK, -Fbi ( qatınbasşalıq , -
ğı) 3am. Kadın işlerine karışma, kadın 

işlerini yapma. 
K,ATbiHEYPAIII (qatınburış) CbtH. Kıskanç 

(erkek). 
K,ATbiH.UbiK, -Fbi (qatındıq, -ğı) 3am. 

Kadınfık. 
K,ATbiH)I(Alf)],bi (qatınjandı) CbtH. Bayanla

n seven, devamlı kadınını düşünen (er
kek). 

K,ATbiH-K,AJlAIII (qatın-qalaş) 3am. Kadın
lar. 

K,AThiHI(YMAP (qatınqumar), K,AThiH

IIIbiJI (qatınşıl) CbtH. Kadın düşkünü , 

h ovarda. 
K,AThiHCbiPA- (qatınsıra-) em. (erkek) Ev

lenmek istemek. 
K,ATbiHIIIbiJl ( qatınşıl) Cb! H. bkz. K,A-

TblHI(YMAP. 
K,AThiH;K,biPA- (qatınqıra-) em. Biraz sert

leşmek, sertleşmeye başlamak. 

K,ATbiiT-CEM- (qatıp-sem-) em. 1. Üşü
mek. 2. Zayıflamak, zayıf düşmek. 

K,ATbiP- (qatır-) em. 1. Kurutmak, sert-

K,AYFATIAfl 

leştirmek, katılaştırmak. 2. aybtc. Do
landırmak, kandırmak 6ac K,ambtpy ka
fa yormak. 

K,ATbiP-K,YTblP (qatır-qutır) eJJ. Katır ku
tur. 

K,ATblPJIAK, (qatırlaq) CbtH. Katır kutur e
den. 

K,AThiPMAK,AFA3 (qatırmaqağaz) 3am. 
Karton kağıdı. 

K,ATbiPMAJIA- (qatırmala-) em. 1. Katılaş
tırmak, sertleştinnek . 2. Sert ve parlak 
olması için gömlek, örtü gibi şeyleri i
çinde kola eritilmiş suya batırıp ütüle
mek, kolalamak. 

K,ATbiC (qatıs) (1) 3am. Katılma, iştirak 

etme: Ca6aK.K,a K,ambtCbt Hauıap. Derse 
katılımı zayıf. 2. İlgi, münasebet bağlan
tı: MaraH K,ambtCbt JICOK,. Benimle ilgisi 
yok. 

K,ATbiC- ( qatıs-) (Il) em. 1. Katılmak, iş

tirak etmek. 2. İrtibat halinde bulunmak. 
JICUHaJJbLCK,a K,ambıcy toplantıya katıl

mak; cauJJayra K,ambtcy seçime katıl

mak. 
K,AThiCCbl3 (qatıssız) CbtH . Alakasız, ilgi

siz, bağlantısız. 
K,AThiCThl (qatıstı) cbtH. İlgili , alakalı. 
K,ATbiCTbiK, -Fbi (qatıstıq, -ğı) 3am. ilgisi 

olma durumu, mensubiyet. 
K,ATbiCTbiJlbiK, -Fbi (qatıstılıq, -ğı) 3am. 

İlgililik, alakalılık. 
K,ATblCTbiP- ( qatıstır-) em. Katıştırmak, 

dahil etmek. 
K,AThiCYIIIbl (qatısuvşı) 3am. Katılımcı , 

iştirak edici. 
K,ATbiCYIIIbiJlbiK, -Fbi (qatısuvşılıq, -ğı) 

3am. Katılımcılık, iştirak etme. 
K,AY* (qav) 3am. l. Gür çıkan ot. 2. CbtH. 

aybıc. Gür, kaba, kalın . 

K,AYAIIIAK, -Fbi (qavaşaq, -ğı) 3am. Koza. 
K,AYFA (qavğa) 3am. 1. Deriden 

vb.maddelerden yapılan kuyu kovası. 2. 
CbtH. iri, kocaman, dev. K,ayra 6ac iri 
başlı, kocaman kafalı; K,ayra caJZy ko
vayla su çekmek. 

K,AYFA)],Afı (qavğaday) CbtH. Büyük, koca
man. 

K,AYFAJIAIT (qavğalap) yem. Kuyudan ko-
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vay la su çekerek, doldurarak. 
K,AYFAIIIbl (qavğaşı) 3am . Kuyudan su 

çekici. 
K,AY,[(AH (qavdan) Jam. 6om. Lahana ko

çanı, kökü. 
K,AY)J,hiP (qavdır) CbtH. 1. Sararmış, ku

rumuş, kupkuru bir hal almış. 2. aybtc. 

Sıska, cılız, zayıf. 

K,AY)J,hiPA- (qavdıra-) em. Sararmak, ku
rumak, solmak. 

K,AY)J,hiPAK, (qavdıraq) CbtH. Sararmış, ku
rumuş. 

K,AYECET (qaveset) Jam. Dedikodu, söy
lenti . 

K,AYECETIIIIJI ( qavesetşil) C bt H. Dedikodu 
yapmayı seven, dedikoducu. 

K,AY)I(A- (qavja-) em. 1. İyice çiğneyip yut
mak. 2. aybtc. Sözle sataşmak, laf at
mak, rahatsız etmek. 

K,A~ (qavjafi) Jam. Gıda, besin. 
K,AY)I(All,UA- (qavjafida-) em. Şapırdata 

şapırdata yemek yemek. 
K,AY3A- (qavza-) (1) em. 1. Bir işin ya

pılmasına ön ayak olmak. 2. aybtc. 

Yardım etmek, destek olmak. 3. aybtc. 

Bakmak, gütmek, otlatmak. 
K,AY3A- (qavza-) (Il) em. Arpa, veya buğ

day tanelerini kabuğundan ayırmak, di
bekte dövmek. 

K,AYK,AP (qavqar) Jam. 1. Güç, kuvvet, hal. 
K,oHaK, Kymep K,ayK,apbtM JKOK. Misafir 
ağırlamaya imkanım yok. 2. aybtc. im
kan, olanak: K;ıyK,apbt JICOK,. Gücü kal
mamış. 

K,AYK,APJIAH- (qavqarlan-) em. Güçlen
rnek, kuvvetlenmek. 

K,AYK,APJihl (qavqarlı) CbtH. 1. Güçlü, kuv
vetli. 2. aybtc. Besleyici, vitaminli. 

K,AYK,APChi3)J,hiK, -Fbi (qavqarsızdıq, -ğı) 

3am. Güçsüzlük, halsizlik, çaresizlik, 
bitkinlik. 

K,AY-K,AYJIA- (qav-qavla-) em. Pohpohla
mak, şişirmek, övgüler yağdırmak. 

K,AYK,H- (qavqiy-) (IGlYK.HAAbi) em. (bir 
şey iriliği, kocamanlığı nedeniyle) Dik
kat çekmek. 

K,AYK,biJI)J,A- (qavqılda-) em. 1. Açık, sa
mimi, içten bir tavırla konuşmak. K;ıy-

K,A YbiM,li,AC 

K,btflaan ceu!lecmi. İçten, saınımı 
konuştu. 2. Sevinçten ne yapacağını , ne 
ikram edeceğini bilememek, eli ayağına 
dolaşmak. 

K,AYK,biJI)J,AK, (qavqıldaq) CbtH. Alçak gö
nüllü, içten samimi. 

K,AYJIA- (qavla-) em. l.(ot) Gür çıkmak, 
sık olmak: Om K,ay!lan 6apaabt. Ateş 

gittikçe yayılıyor. Euaau K.ayflan ecin 

Ke!leai. Buğday gürleşerek büyüyor. 2. 
aybtc. Çabucak yanmak, alev almak. 3. 
(dedikodu) Dilden dile yayılmak. 

K,AYJihl (qavlı), K,AYJihi-K,APAP (qavlı

qarar) 3am. ap. Bir toplantıda alınan ka
rar. K.ayflbt a!ly karar almak. 

K,AYJihi-K,APAP (qavlı-qarar) Jam. ap. bkz. 
K,AYJibl. 

K,AYMA (qavma) 3am. KBHe. Meclis, kurul. 
K,AYMAJIA- (qavmala-) em. Etrafını sar

mak, kuşatmak, ihata etmek. Ammbt 

K,ayMaflan ycmaabt. Atın etrafını çevire
rek yakaladı. 

K,AYTIII- (qavpiy-) (K,aynHHıJ.bi) em. Göze 
büyük görünmek, dikkat çekmek. 

K,AYCA- (qavsa-) em. 1. Kullanılmaz hale 
gelmek. 2. aybtc. İhtiyarlamak, güç kuv
vetten düşmek. K.aycaraH mail yaşı iler
lemiş kimse. 

K,AYCAP (qavsar) 3am. ap. Kevser. 
K,AYChiP- (qavsır-) em. 1. Elbiseyi giy

dikten sonra iki yanını bir birine ka
vuşturmak. 2. aybLC. Sıkıştınnak, zor
lamak. 3. aybtC. (yaş) Aşmak, devirmek. 
4. Kucaklamak. K,aycbtpa K,ymaK,may sı

kıca kucaklamak. 
K,AYChiPhiM ( qavsırım) 3am. Hacim, oy

lum. 
K,AYTAll, -6bı (qavtap, -bı) 3am. Bir tür ke

bap. 
K,AYhl3 (qavız) Jam. 1. Tahıl kabuğu. 2. 

Gonca, tomurcuk. 
K,AYhi3,[(AH- (qavızdan-) em. Kabuk bağ

lamak. 
K,AYhiJI)J,hiPbiK, -Fbi ( qavılciırıq, . -ğı) 3am. 

Kamış yaprağı. 

K,AYbiM (qavım) Jam. ap. 1. Topluluk, 
grup. 2. CbtH. Çok, bir dizi. 

K,AYhiM)J,AC- ( qavımdas-) em. Gruplaş-
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mak, topluluk oluşturmak. 
K,AYbiM,llACTbiK, -Fbi ( qavımdastıq, -ğı) 

3am. 1. Topluluk. 2. Dernek, federas
yon. 

K,AYhiM.LlhlK, ( qavımdıq) Cb/H. Topluluk o
luşturan, birleşen. 

K,AYbiMWbiJI (qavınışıl) CbtH. Toplumcu, 
cenıiyetçi, halkçı. 

K.AYblMWbiJl.LlbTK, -Fbi (qavımşıldıq, -ğı) 

3am. Toplumculuk, cemiyetçilik, halk
çılık. 

K,AYhl H ( qavın) 3am. Kavun. 
K,AYbiH.Libl (qavındı) Cb/N. Çok kavun ye

tişen (yer). 
K,AYbiHllhiK, -Fbi (qavındıq, -ğı) 3am. Ka

vun ekmek için ayrılan yer. 
K,AYbTHK,AK, -Fbi ( qavınqaq, -ğı) 3am. Ku

rutulmuş kavun. 
K,AYhiH-K,APEbl3 (qavın-qarbız) 3am. Ka

vun karpuz. 
K,AYbiHK,YPT ( qavınqurt) 3a111. Kavunun 

kaynatılmasıyla yapılan bir tür yemek. 
K,AYhiHWbl (qavınşı) 3a111 . Kavuncu, ka

vun yetiştirici. 
K,AYbiHIUJEK, -ri (qavınışek, -gi) Janı. Ka

vunun ince şekilde dilimlenip, kuru
tulmasından sonra örülerek yapılan bir 
tür yiyecek. 

K,AYbiPCbl H (qavırsın) 1am. Kuş tel e ği, 
kuş tüyü. KaybLpCblflbl K,amnarau henüz 
gelişme çağında olan. 

K,AYbiPCbiH.II.AH- (qavırsından-) em. Tüy
lenmek, (kuş kanadı) tüylenmeye baş

lamak: Ea;ıanaJ-Ioap K,aybtpCbtNOa!ibl/1 

KCIJ1btnmbl. Civcivlerin tüyleri belirgen
lcşnıcye başlamış. 

K,AYhiPT ( qavırt) yem. ivedi, acele, tez. 
K,aJblplll JlCYMbiC acele iş. 

KAYhiPTTbiK, -Fbi (qavırttıq , -ğı) 3am . 
İvedilik , acelecilik, ivecenlik, çabukluk. 

I<AYblC (qavıs) (1) 3am. ap. KoHe. Kasını a
yının Arapça adı. 

K,AYbiC- (qavıs-) (ll) em. Kavuşmak, bu
luşmak, görüşmek: Tyblcnıapbl.kieH K,a

Jb1CI11bt. Akrabalanna kavuştu. 
K,AYin (qavip) 3am. Tehlike: Eacbll-10 Kayin 

mo11in m yp. Onun başı beHida. 
K,AYIIT-K,ATEP (qavip-qater) 3am. Tehlike. 

K,AlllAH 

K,AYIITCI3 (qavipsiz) CbLH. Tehlikesiz, gü
venli. 

K,AYITICI3,UEH- (qavipsizden-) em. Tehli
kesiz hale gelmek, güvenlik sağlanmak, 
güvenli halde bulunmak. 

K,AYITICI3.LIEH.LIIP- (qavipsizdendir-) em. 
Sigortalamak, güvence altına almak; 
oMipoi KayinciJdeHoipy hayat sigortası; 

yudi opmnıeu K.ayinciJoeHoipy evi yan
gına karşı sigortalamak. 

K,AYIITCI31liK, -ri (qavipsizclik, -gi) 3aJn. 

Emniyet, güvenlik. K,ayinciJoiK Kef-(eci 

güvenlik kurulu. 
K,AYIITCIH- (qavipsin-) em. Tehlikeli bul

mak, korkmak. 
K,AYITITI (qavipti) Cblfl. Tehlikeli. 
K,AYITITEH- (qavipten-) em. Kork mak, teh

like hissetmek, şüphelennıck. 
K,AYITIWIJI (qavipşil) Cbtll. Tehlike his

seden, korkan. 
KA}ıAP (qahar) 3am. ap. 1. Öfke, sinir, hid

det. 2. ayb/C. Ayaz, soğuk. KahapoiNa 
htifly öfkelenınek, sinirlenmek. 

.KAhAPJIAH- (qaharlan-) em. Öfkelennıek, 
sinirlenmek. 

K,AhAPJibi (qaharlı) Cb/N. 1. Öfkeli, sinirli, 
hiddetli. 2. aybtc. Sert, şiddetli, soğuk . 

.KAhAPMAH (qaharınan) 3am. up. 1. Kahra
man, bahadır. 2. oaen. Tip. pOMallllblJ-l. 
KahapMa!-lbl roman kahramanı. 

K,Ah.APMAH.UhiK, -Fbi ( qaharınandıq, -ğı) 

Kahramanlık, yiğitlik, alplık. K.alwp

MaHObiK Kopcemy kahramanlık göster
mek. 

K,Alll- (qaş-) (I) em. 1. Kaçmak. 2. Bir şeyi 
yapmak isteınemek, kaytarmak. 3. aybıc. 

Ortadan kaybolmak. Kaıua .tiCOHe;ty ka
çıvcrmck. 

K,AUJ- (qaş-) (Il) em. (hayvanlar) Çiftleş
mek. 

K,AWAFAH (qaşağan) Cbtll. Hep kaçmayı. 

sıvışmayı düşünen. 

K,AIUAFAH,L(hiK, -Fbi (qaşağandıq, -ğı) Jam. 

Kaçkın lık. 

K,AlllAK, ( qaşaq) Cb/ll. Kaça k. 
K,AlllAK,TA- (qaşaqta-) em. Kaçınmak, u

zak durmaya çalışmak . 

K,AillAH (qaşan) ec. Ne zaman. Kaıuwt aa 
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6oJlca ne zaman olursa olsun. 
K,AlllAHFA (qaşanğa) ec. Ne zamana kadar. 
K,AlllAHFbl (qaşanğı) ec. Önceki , eski , e

zeli. 
K,AlllAHFbiCbiHIIlA ( qaşanğısınşa) yem. 

Önceki gibi, eskisi gibi . 
K,AlllAH,II,A (qaşanda) ec. Her zaman, dai

ma. ep K.auıaHOa her zaman. 
K,AlllAHHAH (qaşannan) ec. Eskiden, önce

den. l(awaHHaH 6epi ne zamandan beri. 
K,AlllAH; (qaşafi) CbtH. Uzak, ırak: AybtAOaH 

K.aUJalf :Jicepoe. Köyden uzak yerde. 
K,AIIIAimA- (qaşafida-) em. Uzaklaşmak , ı

raklaşmak. 

K,AIIIAimAY (qaşafidav) CbLH. Biraz uzak , 
uzakça. 

K,AlllAP (qaşar) (I) 3am İki yaşındaki dişi 
sığır, düve. 

K,AlllAP* (qaşar) (Il) 3am. :J1cep2. Ahır. 
K,AlllAY (qaşav) 3am. Keski . acbtfl K.away 

çelik kalem. 
K,AlllAYA (qaşava) 3am. ap. At kızağı. 
K,AlllAYJIA- (qaşavla-) em. Delmek, oy

mak, yontmak. 
K,AlllAYIIlbi (qaşavşı) 3am. Keskici, delici, 

oymacı , yontmacı . 

K,AlllK,AK,TA- ( qaşqaqta-) em. Kaçınmak, 
imtina etmek, sakınmak 

K,AlllK,AJIAK. (qaşqalaq) CbtH. Kaçamak yolu 
arayan, kaçarnağa sapan, devamlı kaçan. 

K,AlllK,AJIAK,TA- (qaşqa laqta-) em. Sürekli 
uzak durmak, kaçınmak . 

K,AlllK,APIYJI (qaşqargül) 3am. 6om. Birle
şikgillerden, kasımpatına benzeyen bir 
çiçek, pat. 

K,AlllJ<.biH (qaşqın) 3am. Kaçak , firar1 . 
K,AlllJ<.biHLI,biK, -Fbi (qaşqındıq , -ğı) 3am. 

Kaçkınlık , fırarilik. 

K,AlllJ<.biH-nbiCK,biH (qaşqın-pısqın) 3am. 
Kaçak, kaçkın. 

K,AlllbiFbiPAK, (qaşığıraq) CbLH. Daha uzak, 
uzakça. 

K,AlllbiK,* (qaşıq) CbLH. Uzak, ırak. 
K,AlllbiK,CbiH- (qaşıqsın-) em. Uzak say

mak: Ey11 JICOJ/Obt l(aUJbLK.CbtHObL. Yolu 
uzak buldu. 

K,AlllbiK,TA- (qaşıqta-) em. Uzaklaşmak , ı

raklaşmak. 

K,MEbDKbiK,TA 

K,AlllbiK,TAY (qaşıqtav) CbtH. Biraz uzak, u
zakça. 

K,AlllbiK,TbiK, -Fbi (qaşıqtıq , -ğı) 3am. U
zaklık, mesafe, ara. apa K.aUJbLI(mbtl( u
zaklık, mesafe . 

K,AlllbiTI-nbiCbin (qaşıp-pısıp) yem. Ka
çarak, gizlenerek. 

K,AlllbiP (qaşır) 3am . Katır. 

K,AlllbiP-KYIIlbiP (qaşır-quşır) e11. Katır 

ku tur. 
K,AJI3 (gayaz) 3am. 300JI. Bıyıklı balık. 
K,AJI3bl- (gayazı-) em. Jlcepz. Kurumak 
K,AJIP (gayar) Cb/H. ap. bkz. MIP. 
K,AJIY (gayav) 3am. ap. Kaygı, keder, elem, 

hüzün, acı, dert: Ea!laCbL eflin, JICaHbtHa 
K.aRy mycmi. Çocuğunun ölümüyle yü
reği yaralandı. 

K,AJIYJIAH- (gayavlan-) em. Kederlenmek, 
kaygılanmak, dertlenmek. 

K,A.HYJibl (qayavlı) CbLH. Kederli, dertli, 
hüzünlü. 

K,AJIYJibiK, -Fbi (qayavlıg, -ğı) 3am. 
Kederlilik, dertli, hüzünlü olma hfili. 

K,AJIYCbl3 (gayavsız) cbıH. Kedersiz, dert
siz, üzüntüsüz. 

K,AJIYCbi3)J,biK, -Fbi (qayavsızdıq, -ğı) 

3am. Kederli, dertli , hüzünlü olma hali. 
K,ll (giy) (1) 3am. Tezek, kesek. 
K,H- (giy-) {ıqtMbi, ıqtJObl) (Il) em. 1. Kes

rnek , biçmek: )J(inmi nbtUJal(neH KUbLn 
JICi6epoi. İpi bıçakla kesiverdi. 2. Bir 
şeyden uydurarak başka bir şey yapmak, 
kesip uydurmak. AmwmaH K.UbLn yu 
JICacaObt. Ağaçları birbirine uydurarak 
ev yaptı. 3. aybıc . Yolu kesip geçmek. 
!-leKe K.UJO nikah kıymak. 

K,H- (giy-) (ıqıH,llbl, ıqııobı) (III) em. 
Birisine karşılıksız olarak hediye 
vermek, bağışlamak, kıymak, feda 
etmek, hiç bir şeyi esirgememek: Eepyze 
K.UMaObt. Verıneye kıyamadı. 

K,HEACnAK, -Fbi (qiybaspaq, -ğı) 3am. 
Küçük baş hayvanlarda görülen tımak 
hastalığı. 

K,HEbDKbiK, -Fbi (giybıjıg , -ğı) 3am. Sı

kılganlıktan , heyecandan, telaştan yapı
lan anlamsız hareketler. 

K,11EbDKbiK,TA- ( qiybıj ıgta-) em. Yerinde 
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duramaınak, kıpırdanıp durmak: J(u6bt

JICbtKma.Mau mbtHbtuı ombtp. Yerinde kı
pırdamadan otur. 

K,JiiFAilJ (qiyğaş) CbtH. Eğri, çarpık , bükük. 
K,.HFAlllTA- (qiyğaşta-) em. Düz gitmeyip 

yan, çapraz gitmek. 
K,JiiFAilJTAMA (qiyğaştama) J am. Direktif, 

ral imat, emir. 
K,JiiFbiJlbiK., -Fbi (qiyğılıq, -ğı) 3am. Ya

ramazlık, haylazlık 

K,JiiFbiP (qiyğır) CbtH. Keskin. 
K,M,UAM (qiyday) Cbt!-1. Tezek gibi, tezeğe 

benzer. 
K,Jii,UA-K,M,UA (qiyda-qiyda) Cbt!-1. Bir çok 

yerinden kesilen, parçalanan. 
K,M,UAJJA- (qiydala-) em. Parçalamak, doğ

ramak. 
K,Jii,UACbiH (qiydasın) CbtH. Çcliklenmiş, 

sağlamlaşmış, kaynaşmış. 

K.MK. (qiyq) efi. Çıt veya gık diye çıkan ses. 
K,JiiK,A (giyga) CbtH. Parçalanmış, bölünmüş, 

parça parça. 
K,MK,Afi- (qiyqay-) (K;HK,aHLI,bi, IQtK,aÜhln) 

em. İnatlaşmak , ayak diremek. 
K,JiiK.AK., -Fbi (giyqaq, -ğı) 3am. inat, ayak 

direme, direnme. 
K,JiiK,AK.TA- (giyqagta-), K,MK,A.JIAK.TA

(qiyqalagta-), K,Jiii<,AI-J;UA- (giyganda-) 
em. l. Sallana sallana yürümek. 2. aybtC. 

Bir şeyi yapmak isteınemek , kaçınmak 

K,MK,A.JIAK.TA- (giygalagta-) em. bkz. K,M
K.AK.TA-. 

K,JiiK;U:I; (qiyqan) Jam. İnatçılık, diren
genlik 

K,MK,AH)J,A- (qiyqanda-) em. bkz. K.MK.AK.
TA-. 

K,MK,AH.lJ,biK., -Fbi (qiygandıg, -ğı) Jam. Bir 
şeyi yapmak istememe, kaçınına. 

K.MK.AP (giygar) Cbt!-1. inatçı, aksi, kendi 
bildiğince davranan . 

K,HK,APJIAH- (giygarlan-) em. İnatlaşınak, 
aksileşmek, zıtlaşmak . 

K,HK,A-CMK.A (qiyga-siyga) cbtH. Eğri büğ

rü, yamuk yumuk. 
K,H-K.OK,biC (giy-qogıs) 3am. Süprüntü, 

çöp. 
K,HK.Y (giyquv) 3am. Çığlık. 

K.MK.YJIA- (qiyguvla-) em. Çığlık atmak, 
bağırnıak , nara atmak. 

K,MHA 

K.MK.-lliMK. (qiyg-şiyq) e11. Gıcır diye çıkan 
ses, gıcırtı. 

K,JiiK,bi-){(MK,bl (giygı -jiygı) Cbt!-1. Eğri, dü
zensiz. 

K,JiiK,biJ1)lATI-IlJHK,biJ1,UAII ( qiygıldap-şiy
gıldap) yem. Kahkay la: K.uKbt!laan- uıu
Kbtflaan Kyflai. Katıla katıla güldiL 

K,MK,biM (giygım) 3am . Kırıntı, ufak kalın
tı, parça. !-laH KUKbt.Mbt ekmek kırıntısı. 

K,HK,biM,UA- (gigımda- ) em. Ufalamak, 
parçalamak. KUKbt.Maan Kecy ufak ufak 
kesmek, kıymak. 

K,JiiK,biM-CMK,biM (giygıın-siygım) Jam. 

Ufak tefek. 
K,MJIA- (giy la-) em. (hayvan) Dışkı çıkar

mak, kirletınek. 
K,HJlbl (giylı) CbtH. Her türlü, çeşitli. KUflbt 

3a.Mal-l zor, sıkıntılı zaman . 
K,.HJ1bi-K,HJ1bl (qiylı-qiylı) CbtH. Çeşit çeşit, 

her türlü. 
K,JiiMA (qiyma) (1) Jam. İki şeyin birbirine 

kavuştuğu, kesiştiği yer. 
K,JiiMA (qiyma) (Il) Jam . Büyük baş hay

vanların kalın bağırsağı. 

K,MMA (qiyma) (Il) 3am. Kesik, yırtmaç. 
K,HMAK., -Fbi (giymag, -ğı) (III) 3am. 

Eskiden Kazakistan topraklarında yaşa
yan bir Türk boyu, Kimek. 

K,MMAC (qiymas), K,HbiCIIAC (giyıspas) 

Cb/H. Samimi, candan. KU.Mac aoc can 
dostu. 

K,HMACTbiK., -Fbi (qiymastıq, -ğı) Jam. 

Kıyamama, üzmekten çekinme. 
K,HMbiJl ( qiymıl) 3am. 1. Hareket. KOfi 

KU.Mbtflbt el hareketi. 2. Faaliyet, harekat. 
corbtc KU.Mbtllbt savaş harekatı. 

K,JiiMbiJl,UA- ( qiymılda-) em. 1. Kımılda
mak, hareket etmek. 2. Çalışmak, fa
aliyet göstermek. 

K,HMbiJl,UAT- (qiymıldat-) em. Kımıldat

mak, hareket ettirmek. 
K,MMbiJ1Cbl3 (giymılsız) Cb/H. Hareketsiz. 

KU.MblllCbt3 :>~camy hareketsiz yatmak. 
K,HMbiJ1Cbl3)lbiK., -Fbi (giymılsızdıg, -ğı) 

Jam. Hareketsizlik. 
K.MHA- (qiyna-) em. Zorlamak, eziyet et

mek, zorluk çektirmek. JICG!-lbtH KUHay 

kendini zorlamak. 
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K,MHAJI 

K,MHAJI- (qiynal-) em. 1. Istırap çekmek: 
Aypy K,uHaflObt. Hasta ıstırap çekti. 2. 
aybtc. Zorlanmak, zorluk çekmek: 
TancbtpMaHbt opbtHoayra K.UHa!lobt. Va
zifeyi yerine getirmekte zorluk çekti. 3. 
İhtiyaç duymak, yokluk, muhtaçlık çek
mek: CoFOFa Mail ma6a QflMau K,UHaflObt. 
Kesecek hayvan bulamadı. 

K,MHAJibiC (qiynalıs) 3am. Zor durumda 
kalma, zorlanma. 

K,MHAYIIIbl (qiynavşı) Jam. Zorluk göste
ren, eziyet eden kimse. 

K,MIIAK, -Fbi (qiypaq, -ğı), K,MIIAH; (qipafi) 
3am. Cesaretsizlik, kararsızlık. 

K,MITAK,TA- (qiypaqta-) em. 1. Keyfi kaç
mak, rahatsız olmak. 2. Cesaret edeme
mek, tereddüt sebebiyle kararsız hareket 
etmek, bocalamak. 

K,MIIAH; (qiypafi) 3am. bkz. K,M~ 
K,MPA- ( q i yra-) em. 1. Dağılmak, kın lmak, 

paramparça olmak. 2. aybtc. Y ıkı lmak, 
mahvolmak. 

K,MPAFAT (qiyrağat) 3am. ap. oiHU. Ku
rallarına uygun şekilde Kur'an okuma, 
kıraat. 

K,MPAFATTAII (qiyrağattap) yem. Kıraatle, 

kıraat kurallarına uygun biçimde 
(Kur' an okumak). 

K,MPAJIAIUT.A- (qiyralafida-) em. Sağa sola 
sallanmak, yalpalamak. 

K,MPAT- (qiyrat-) em. Tahrip etmek, yık
mak, kırmak, mahvetmek, harap etmek. 

K,MPATK,biiii (qiyratqış) Cb/H. Mahvedici, 
harap edici, yıkıcı. 

K,MPATYIIIbl (qiyratuvşı) Jam. Yıkıcı, tah
rip edici. 

K,MCAİİ- (qiysay-) (ıqıca», ıqıcaübın) em. 
1. Eğilmek, yan yatmak, kaykılmak. 2. 
aybLC. Yanı üzerine yatmak: ,ll.ueaHFa 
K,ucaJl Kemmi. Divana yanı üzerine yattı. 
3. aybLC. İnatlaşmak, zıtlaşmak. 4. aybtc. 
(yaşlı insan) Ölmek, yaşlılıktan ölmek. 

K,MCAİİbiC (qiysayıs) Jam. Eğilme, yan 
yatma, kaykılma. 

K,MCAH: (qiysafi) 3am. Çarpık, eğri. 
K,MCAII, -6bl (qiysap, -bı) Jam. ap. KeHe. 

Hesap. K,ucan JICOK, hesabı yok, sayısız. 
K,I1CAI1Cbl3 (qiysapsız) CbLH. 1. Çok fazla, 

K,MThiK, 

hesapsız. 2. aybtc. Kanaatsiz, doyumsuz. 
K,I1CAI1Cbi3,IlbiK, -Fbi (qiysapsızdıq, -ğı) 

Jam. 1. Hesapsızlık, çokluk. 2. aybtc. 
Kanaatsizlik, doyumsuzluk. 

K,MCCA (qiyssa) Jam. ap. Kıssa, destan, u
zun manzum hikaye. 

K,MCCAIIIbl (qiyssaşı) Jam. Kıssa söyleyen 
kimse. 

K,MCbiK, ( qiysıq) CbLH. 1. Eğri, çarpık, ya
muk. K,UCbLK. a.HK. çarpık ayaklı. 2. aybLC. 
inatçı, aksi. 3. aybtc. Doğru olmayan, 
yanlış. K,UCbLK. icmey yanlış şekilde yap
mak. 

K,MCbiK,-K,biH;biP (qiysıq-qıfiır) CbtH. Eğri 

büğrü, yamuk yumuk, yamrı yumru. 
K,MCbiK,TbiK, -Fbi (qiysıqtıq, -ğı) 3am. 1. 

Eğrilik, çarpıklık. 2. aybLC. İnatçılık, ak
silik. 

K,MCbiH ( qiysın) 3am. 1. Elverişli, uygun 
zaman, fırsat. 2. Mantık. K,UCbLHbt Ke!ly 
sırası, zamanı gelmek: Ce3iHiif K,UCbLHbt 
JICOK,. Sözünde mantık yok. 

K,MCbiH.II.A- (qiysında-) em. Uygun, elve
rişli hale getirmek. 

K,MCbiH,Ilbl (qiysındı) CbtH. Mantıklı, ye
rinde, uygun. 

K,I1CbiHCbl3 (qiysınsız) CbtH. Mantıksız, 

yersiz, uygunsuz. 
K,I1CbiHCbi3,IlbiK, -Fbi (qiysınsızdıq, -ğı) 

3am. Mantıksızlık, yersizlik, uygunsuz
luk. 

K,MTAP (qiytar) CbLH. 1. Şaşı. 2. aybLC. inat
çı, aksi. 

K,MTAPJIAH- (qiytarlan-) em. 1. Şaşı ol
. . mak. 2. aybtc. İnatlaşmak, aksileşrnek 

K,MTM- (qiytiy-) em. İnatlaşmak, aksi leş
rnek, direnmek. 

K,MT-K,MT (qiyt-qiyt) 3am. Dedikodu. 
K,MT-K,MTTA- (qiyt-qiytta-) em. Tahrik et

mek, kışkırtmak. 
K,MTTAİİ (qiyttay) CbtH. Küçücük, ufacık. 

K,ummau 6a!lanaH mini minnacık. 
K,MTYPK,bl (qiyturqı) 3am. Hilekar, entri

kacı, düzenbaz. K.UtnYPK.bt aoaM hilekar, 
düzen baz. 

K,MTYPK,biJIAH- ( qiyturqılan-) em. Hile 
yapmak, entrika çevirmek. 

K,MTbiK, -Fbi (qiytıq, -ğı) (1) 3am. İnatçılık, 
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K,MThiK, 

aksili k. 
K,llTbJK,- ( qiytıq-) (lQfTbiFa)J,bl, K;HTbiFblll) 

(Il) em. İnatlaşmak, ayak diremek. 
K,H.TbiK,TAH- (qiytıqtan-) em. İnatlaşmak, 

aksileşmek, ayak diremek. 
K,llYA (qiyuva) 3am. Ücra, ırak , uzak yer. 
K,llbiK, -Fbi (qiyıq, -ğı) (I) 3am. Kıyık, kı-

yım. 

K,llhiK, (qiyıq) (Il) CbtH. Kıyılmış, kesilmiş. 

K,H.biK,TAH- (qiyıqtan-) em. Şaşı olmak. 
K,llhiK,IllA (qiyıqşa) (1) 3am. l. Üçgen şek-

linde yapılan poğaça. 2. Üçgen şeklin
deki süs, örnek. 

K,MbiK,IllA (qiyıqşa) (Il) CbLH. Üçgen şek
linde kesilen. 

K,llbiJI- (qiyıl-) em. 1. Kıyılmak. 2. aybtc. 

Güzel görünmek. 3. aybtc. Nazlanarak 
bakmak. 4 . aybtC. Yalvarmak, yakar
mak, kendini acındırarak bir şey iste
mek. 

K,llhiJihiC (qiyılıs) (1) 3am . Kavşak , yol ağ
zı. 

K,llbiJibiC- (qiyılıs-) (Il) em. Kesişmek. 

K,llhiH (qiyın) (I) CbtH. 1. Zor, çetin, 
müşkül. 2. Karışık. KUbtH 6aJia 

eğitilmesi zor çocuk; KUbtHFa mycy zor
laşmak, ağırlaşmak, çetinleşmek; KUbtH

HaH KUbtcmbtpy denkleştirmek , yoluna 
koymak; K,UbtH mwo zor gelmek, kolay 
olmamak. 

K,H.biH (qiyın) (Il) 3am. İki şeyin kesiştiği 
nokta. KUbLHbL K,aıuy bereketi kaçmak 

K,llhiH,UA- (qiyında-) em. 1. Zorlaşmak, 
çetinleşmek. 2. Ağırlaşmak, zahmetli 
olmak: K,a3ipci :>~cacmapabt myciHy xu

btHaan 6apaabt. Şimdiki gençleri an
lamak gittikçe zorlaşıyor. 

K,llbiH,IJ,bl (qiyındı) 3am. 1. Kumaş kır

pıkları, kırpıntı. 2. Kırpılıp alınmış şey . 

K,llhlH,IJ,biK, -Fbi (qiyındıq, -ğı) 3am. 1. 
Çetinlik , zorluk, müşküllük. 2. Yokluk, 
kıtlık : /VLbtHabıKmbt Ken Kepai. Çok 
yoksulluk çekti . 3. ayb/C. Engel, mani. 
KUbiHabtK eKeJiy zorluk getirmek; KU

biHabtK,maH xaıuy zorluktan kaçmak. 
K,H.hiH,IJ,biK,Chl3 ( qiyındıqsız) Cb/H. Zorluk 

çekmeden, kolay. 
K,llhiH-K,biCIIAK, (qiyın-qıspaq) Cb/1-t. Sı-

kıntılı, çetin, zor (dönem, iş, durum). 
K,llbiH-K,biCTAY (qiyın-qıstav) CbtH. Me

şakkatli, acı dolu, sıkıntılı. 
K,llbiHCbiH- (qiyınsın-) em . Zor, ağır gibi 

algılamak, zor sanmak. 
K,llbiHIIIbiJlbiK, -Fbi (qiyınşılıq, -ğı ) 3am. 

1. Zorluk, sıkıntı, kıtlık. 2. Mihnet, 
sıkıntı. 

K,H.biP (qiyır) CbLH. I. Uzak, ırak. 2. Uç, ke
nar. KUbtp ıuem uzak yer; KUbtp ıubtFbLC 

uzak doğu. 
K,H.biPCbl3 (qiyırsız) CbtH. Uçsuz bucaksız, 

sınırsız, sonsuz. 
K,H.biPCbiH- (qiyırsın-) em. Uzakmış gibi 

düşünmek, uzak saymak. 
K,H.biPIIIbiK, (qiyırşıq) CbLH. Tane (kar, 

kum, taş) , çakıl. KUbtpıubtK, KYM çakıllı 

kum. 
K,H.hiPIIIbiK,TA- (qiyırşıqta-) em. Tane ta

ne olmak. 
K,llbiPIIIbiK,Thl (qiyırşıqtı) CbtH. Taneli. 
K,H.blC (qiyıs) (I) Cb/H. Eğri, eğik. KUbiC KO

pay ters ters bakmak. 
K,H.biC- ( qiyıs-) (Il) em. 1. Çaprazlaşmak, 

kesişmek. 2. Uyumlu hale gelmek. 
K,H.blCIIAC (qiyıspas) Cb/H. bkz. K,H.MAC. 
K,H.biCTA- (qiyısta-) em. 1. Kestirmeden 

gitmek, kısa yoldan gitmek. 2. aybtc. 

Konuyu dağıtmak . 

K,H.biCTAH- (qiyıstan-) em. İnatlaşmak, 
aksileşmek. 

K,H.biCTbiP- (qiyıstır-) em. Uygun hale ge
tirmek, ahenkleştirmek, uydurmak. 

K,H.biCY (qiyısuv) 3am. JIUHZB. İki ke
limenin şahıs ekieri aracılığıyla tamlama 
oluşturması: MeN KeJiaiM. Ben geldim. 

K,H.IO (qiyuv) 3am. Kesişme noktas ı. KUlObı 

Kaıuy tadı kaçmak. 
K,H.IOJIA- (qiyuvla-) em. Denkleştirmek ; u

yumlu, ahenkli hale getirmek. 
K,HIOJibJ (qiyuvlı) Cbll-t. Uyum sağlamış , 

denk gelmiş, yakışmış, yakıştırılmış . 

K,H..H (qiya) (I) 3am. 1. Yamaç, sarp. 2. 
aybtc. Gökyüzü. sema, uzay. 3. ayutc. 

Yad el, guı·bet. KUHra Ke3 caJiy geleceğe 

bakmak; KUHFa K,a!-lam xary geleceğe 

kanat çırpmak 
K,H.H (qiya) (II) Cbl!-1. Eğimli, meyilli . KUfl 



-309-

K,IUIK, 

6acnay adım atmamak. 
K,IUIK, -Fbi (qiyaq, -ğı) 3am. Kuş tüyü. 
K,I1JIJI (qiyal) 3am. ncux. ı. Hayal, hülya, 

düş. 2. Fantazi . 3. Gerçekleşmesi zor ar
zu, istek, hayal. K,ufl!lra 6amy (ıuo!ly) 

hayal kurmak, hayal etmek. 
K,IHIJIA- (qiyala-) em. Yılankavi hat bo

yunca, dolanarak, zikzak çizerek git
mek. 

K,I1SIJI-FA)KAİİblll (qiyal-ğajayıp) CbLH. 
Fantastik, hayal urunu. l(Uflfl-Fa:Jicaiibm 
epme2i fantastik masal. 

K,MSIJI,II,A- (qiyalda-) em. 1. Hayal etmek, 
hayal kurmak. 2. Arzulamak, istemek. 

K,MSIJI,II,AC (qiyaldas) CbLH. Hayalleri ortak 
olan. 

K,I1SIJII1 (qiyaliy) cbLH. ı. Hayalci. 2. aybLc. 
Akıl hastası, aklını yitirmiş. 

K,I1SIJII1JIAY (qiyaliylav) CbLH. Biraz hayal
perest, romantik, hayalci. 

K,MSIJIIIIbiJI (qiyalşıl) CbLH. Hayalperest, ro
mantik, hayalci. 

K,I1SIMET (qiyamet) 3am. ap. aiHU. ı. Kı

yamet. 2. aybıc. Azap, cefa, meşakkat. 
K,M.HMETK,AMbiM (qiyametqayım) 3am. 

aiHU. ı. Ahir zaman. 2. aybLC. Başa ge
len zorluk, bela. 

K,M.HMETTEM (qiyamettey) CbLH. Çok zor, 
sıkıntılı, meşakkatli. 

K,MSIMETTIK (qiyamettik) CbLH. Sonsuza 
dek, sonsuz, ebedi: l(uRMemmiK aoc 
6o!laiibll(. Ebed1 (dünya ahiret) dost ola
lım. 

K,MSIMETIIIIJI (qiyametşil) CbLH. Kıyamete 
inanan. 

K,MSIMllYPbiC (qiyampurıs) CbLH. inatçı, 
aksi, ayak direyen. 

K,M.HMllYPbiCTAH- ( qiyampurıstan-) em. 
inatlaşmak, zıtlaşmak, inat etmek. 

K,I1SIMnYPbiCTbiK, -Fbi ( qiyampurıstıq, -
ğı) 3am. İnatçılık, direngenlik, aksilik. 

K,MSIH (qiyan) 3am. Dünyanın öbür ucu, u
zak, ücra yer. um apK,aCbL K,U.flHaa çok 
uzak yer. 

K,M.HHAT (qiyanat) 3am. ap. Zorluk, eziyet, 
ıu\üm. I\U51Ham Kepy cefa çekmek, zu
lüm görmek. 

K,MSIHATKEP (qiyanatker) 3am. Zalim, zor-

K,OEAH; 

ba, despot, kıyıcı, canı, acımasız. 
K,I1SIHATCbl3 (qiyanatsız) CbLH. Zorluk çı

karmayan; eziyet, cefa etmeyen. 
K,I1SIHATTA- (qiyanatta-) em. 1. Zorlamak, 

cebretmek. 2. aybLC. iftira atmak, kara
lamak. 

K,I1SIH,II,A- (qiyanda-) em. 1. Uzaklaşmak. 
2. aybtc. Yükselmek. 

K,I1SIH,II,All (qiyandap) yem. Uzaklaşıp, u
zaklaşarak. 

K,MSIH:KEC (qiyafikes) 3am. Haylaz, hayta, 
inatçı kimse. 

K,I1.HH:-KECKI (qiyafi-keski) CbLH. Kanlı (sa
vaş). 

K,I1SIH:KECTIK, -ri (qiyafikestik, -gi) 3am. 
Haytalık, haylazlık, inatçılık. 

K,I1SIH:K,bl (qiyafiqı) CbLH. Huysuz, inatçı, 

aksi, direngen. 
K,MSIH:K,biJIAH- (qiyafiqılan-) em. İnatlaş

mak, aksileşmek, direnmek. 
K,I1.HH:K,biJibiK, -Fbi (qiyafiqılıq, -ğı) 3am. 

Huysuzluk, inatçılık, direngenlik. 
K,I1SillAT (qiyapat) (1) 3am. ap. Kılık kıya

fet, dış görünüş. 
K,I1SillAT (qiyapat) (Il) 3am. I. Felaket, 

yıkım, bela. 2. Zorluk, meşakkat. 
K,I1SIP (qiyar) 3am. up. Hıyar, salatalık. K,u-

5lp e2y salatalık ekmek 
K,MSIC (qiyas) CbLH. 1. Eğri, çapraz. 2. aybtc. 

inatçı, aksi. 
K,MSICTA- (qiyasta-) em. 1. Çarpık, yamuk 

yumuk, yampiri gitmek. 2. aybLC. Ka
çınmak, kaytarmak. 

K,MSICTAH- (qiyastan-) em. İnatlaşmak, 
zıtlaşmak, aksileşmek, direnmek. 

K,MSICTbiK, -Fbi ( qiyastıq, -ğı) 3am. inat
çılık, aksilik. 

K,OEAJIAK, (qobalaq) CbLH . İşe yatkın ol
mayan, beceriksiz, yeteneksiz. 

K,OEAJI)KY (qobaljuv) 3am. Ayaklanma, is
yan, başkaldırı . 

K,OEAJI)KYIIIbiJibiK, -Fbi (qobaljuvşılıq, -
ğı) 3am. Galeyan, coşma. 

K,OEAJI)Kbl- (qobaljı-) em. Heyecanlan
mak, telaşlanmak, meraklanmak, endi
şelenmek. 2. aybLC. Korkmak, ödü kop
mak. 

K,OEAH: (qobafi) 3am. Bir cins buğday. 

Barterblues
Vurgu
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K,OE,I(II (qobdiy) Jam. Kutu, kasa, mücev
her, takı kutusu. 

K,OE,LJ;IIIIIA (qobdiyşa) Jam. Küçük kutu. 
K,OE,I(biPA- (qobdıra-), K,OEbiPA- (qo

bıra-) em. I. Dağılmak, kabarmak. 1(06-

ÔbtparaH utaut dağınık saç. 2. Saçılmak, 
dağılmak K06ÔbtparaH ıaJem, JKOpHaJZ 

etrafa saçılmış gazete ve dergiler. 3. 
Hep birden ayağa kalkmak, hareketlen
mek. 

K,OEbl3 (qobız) Jam. My3. Kopuz. I(06bt3 

ouHay (mapmy) kopuz çalmak. 
K,OEb13IIIA ( qobızşa) yem. Kop uz gibi, ko

puza benzer. 
K,OEbl3lllbl (qobızşı) Jam. Kopuzcu, ko

puz çalan. 
K,OEbl3lllbiJibiK, -Fbi (qobızşılıq, -ğı) 

Jam. Kopuzculuk, kopuz çalma sanatı. 
K,OEbiJIA- ( qobıla-) em. Ark açmak. 
K,OEbiPA- (qobıra-) em. bkz. K,OE,LJ;biPA-. 
K,OEbiPAM- (qobıroy-) em. Kabarık, şiş 

görünmek. 
K,OEbiPCbl- (qobırsı-) em. Dağılmak, 

saçılmak, darmadağın, tarümar ol
mak. 

K,OFA (qoğa) Jam. 6om. Su kamışı, saz. 
K,OFAM (qoğam) Jam. Toplum, cemiyet, 

topluluk. 
K,OFAMII (qoğamiy) Toplumsal, sosyal, iç

tima!. 
K,OFAM,I(A- (qoğamda-) em. Biraraya ge

tirmek, teşkilatlandırmak, örgütlernek 
K,OFAM,I(ACTbiK, -Fbi (qoğamdastıq, -ğı) 

Jam. Birlik, örgüt, teşkilat. 
K,OFAM,UACTbiP- (qoğamdastır-) em. Or

ganize etmek, örgütlemek, teşkilatlan

dırmak 

K,OFAM,I(biK, (qoğamdıq) cbtH. Toplumsal, 
içtima!. KOFaMÔbtK 6auJZbtK toplumsal 
zenginlik. 

K,OFAMTAHY (qoğamtanuv) Jam. Toplum 
bilimi, sosyoloji. 

K,OFAMlllbiJI (qoğamşıl) CbtH. Topluma 
kendini adamış, cemiyetçi, toplumcu. 

K,OFAMlllbiJI,I(biK, -Fbi (qoğamşıldıq, -ğı) 

Jam. Toplumculuk, cemiyetçilik, halk
çılık. 

K,O,I:(A.H; (qodafi) eJZ. Kaba davranma, em-

K,O.IKAHAChiP 

rivaki yapma. 
K,O~- (qodafida-) em. Emrivaki yap

mak, kaba davranmak, diklenmek. 
K,O,rw-ı:-K,o,rw-ı: (qodafi-qodafi), K,O,LJ;bi

PAH:-K,O,UbiPAH: ( qodırafi-qodırafi) eJZ. 

Dikleşme, kabadayılık etme. I(oÔal{

KOÔal{ emy dikleşmek, kabadayılık et
mek. 

K,O,I(AC (qodas) Jam. Tibet öküzü, yak. 
K,O,I(biFA (qodığa) Jam. Ceylan yavrusu. 
K,O,I(biK, ( qodıq) Jam. Sıpa, eşek yavrusu. 
K,O,LJ;biPAM- (qodıray-) em. 1. Kabarık, şiş-

kin, büyük görünmek. 2. aybtc. Kaba
laşmak, dikleşrnek 

K,O,LJ;biPAH: (qodı.rafi) eJZ. Kabadayılık, dik
leşme. 

K,O,LJ;biPAH:,UA- ( qodırafida-) em. Kabadayı

lık etmek, dikleşrnek 
K,O,LJ;biP AH:-K,O,LJ;biP AH: ( qodırafi -q odırafi) 

eJZ. bkz. K, O ,rw-ı:-K, O ,I:(A.H;. 
K,O)K (qoj) Jam. 1. Yanmış taş kömürü ar

tığı, kalıntısı; kül. 2. Bir tür küçük kü
rek, faraş. 

K,O)KA (qoja) (1) Jam. 1. Sahip, yönetici. 2. 
Aile reisi. 

K,O)KA (qoja) (Il) Jam. up. ôiHu. islamı teb
liğ eden, yaymaya çalışan kimse, hoca. 

K,O)KA.fibiH ( qojayın) Jam. I . İşletme mü
dürü, işletme sahibi . 2. Aile reisi. 

K,O)KA.fibiH,LJ;biK, -Fbi (qojayındıq, -ğı) 
Jam. Sahiplik, malik olma, iyelik. 

K,O~biHCbl- (qojayınsı-) em. Bir şeyin 
yöneticisi ya da sahibi gibi hareket et
mek, davranmak, sahiplenmek. 

K, O .IKAJIAK, (qo j alaq), K, O .IKAJIAK,-
K,O.IKAJIAK, (qojalaq-qojalaq) CbtH. Kirli, 
pasaklı, pis. 

K,O.IKAJIAK,-K,O.IKAJIAK, (qojalaq-qojalaq) 
CblH. bkz. K,O.IKAJIAK, 

K,O.IKAJIAK,TA- (qojalaqta-) em. Kirletmek, 
pistletmek, berbat etmek. 

K,O)KAJibiK, -Fbi ( qojalıq, -ğı) (1) Jam. Sa
hiplik, patronluk, reislik. 

K,O~biK, -Fbi ( qojalıq, -ğı) (Il) Jam. 

Hocalık 

K,O~-MOJ1,UA (qoja-molda) Jam. up. ap. 

ôiHu. Din adamlarına verilen genel ad. 
K,O)KAHACbiP (qojanasır) cbtH. 1. Saf, te-
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miz, alçak gönüllü (kimse). 2. Jam. 
Nasreddin Hoca fıkra tipi 

K,O)I(AHACbiPJIAY (qojanasırlav) CbtH. Saf
ça, alçakgönüllü bir şekilde . 

K,O)I(AHAChiPJihiK, -Fbi (qojanasırlıq , -ğı) 

3am. Saflık, mütevazılık , alçak gönül
lülük. 

K,OJKEAH (qojban) CbtH. Kocaman, devasa. 
K,OJKbiP (qojır) CbtH. Engebeli, pürüzlü , 

pürtüklü. 
K,OJKbiPA- (qojıra-) em. 1. Bereketi kaç

mak, tadı tuzu kaçmak. 2. Sütü ke
silmek. 

K,03* (qoz) (1) Jam. Köz, kor. 
K,03- (qoz-) (Il) em. Hareketlenmek, kızış-

mak. 
K,03A* (qoza) (1) Jam. Süs eşyası. 
K,03A (qoza) (Il) Jam. Kaci6. Koza. 
K,03AJibiK, -Fbi (qozalıq, -ğı) Jam. Pamuk 

tarlası. 

K,03AIIA5I (qozapaya) Jam. Pamuk kozası. 
K,03EA (qozba) Jam. I. Hastalığın nükset

mesi. 2. aybtC. Kötü huy. 
K,03FA- ( qozğa-) em. İ tel emek, kımıldat

mak, hareket ettirmek. K03ray caJJy bir 
şeyin hareket etmesine neden olmak, 
tesir etmek. 

K,03FAJI- (qozğal-) em. Kıpırdamak, kımıl
damak. K,03FAJIAK,TA- (qozğalaqta-) 

em. Kımıl-danmak, yerinde duramamak. 
K,03FAJIMAJihi (qozğalmalı) CbLH: Hareket

li. 
K,03FAJIT- (qozğalt-) em. Kımıldatmak, 

h cı reket ettirmek. 
K,03FAJihiC (qozğalıs) 3am. 1. İş, hareket. 

2. rjJuJJoc. Dünyanın dönmesi. 3. aybtc. 
Ayaklanma, isyan, başkaldırı, boykot. 

K,03FAYChi3 (qozğavsız) CbtH. Hareketsiz, 
kıpırtısı z, durgun. 

K,03FAYIIIhi ( qozğavş ı) 3am . Harekete ge
çiı·en , ön ayak olan, elebaşı. 

K,03Fhiiii (qozğış) CbtH. Çabuk hareket e
den, tez etkilenen. 

K,03FhiiiiTbiK, -Fbi (qozğıştıq, -ğı) 3am. 
Çabuk hareketlilik, tez etkilenme. 

K,03,UA- (qozda-) (1) em. 1. Kuzulamak. 2. 
aybtc. (bir şey) Artmak, çoğalmak. 

K,03,UA- (qozda-) (Il) em. 1. Köz olmak. 2. 

K, OH 

aybtc. Alevlenmek, tutuşmak. 
K,03,1J,hiPFhiiii (qozdırğış) CbtH. Nükset

tirici, arttırıcı, çoğaltıcı. 
K,03,1J,hiP- ( qozdır-) em. Arttmnak, nükset

tirmek. 
K,03bl (qozı) Jam. 1. Kuzu. 2. ayb/C. 3MOU,. 

Bebek, çocuk. K03bl aJJy kuzu almak, 
kuzulatmak. K03bt Kew JK:ep çok uzak 
olmayan, yakın yer. 

K,03hlfYJI ( qozıgül) Jam. 6om. Çuha çiçe
ği, çuhadar. 

K,03biK,A ( qozıqa) Jam. Yabani koyun 
(muflon) yavrusu, dağ keçisi yavrusu . 

K,03biK,YMAH (qozıqumay) Jam. 300JJ . Ak
baba. 

K,03bl-JIAK, -Fbi (qozı-laq , -ğı) Jam. Kuzu 
oğlak. 

K,03biJIA- (qozıla-) em. Kuzulamak. 
K,03hiJihi (qozılı) Cb/H. Kuzulu, kuzusu o

lan. 
K,03biM (qozım) Jam. 3Mou,. Yavrum, ço

cuğum, evladım. 

K,03biiiihi (qozışı) Jam. Kuzu güden, kuzu 
yetiştiren kimse. 

K,Oll* (qoy) (1) Jam. Koyun. K,ou ay3btHaH 
wen aJJMaumbtH çok saf, zararsız, uysal 
kimse; Kou ycmiHe 603moprau .Jicy
MbtpmK,aJJay huzur ve barış içerisinde ol
mak; x.ou mac su konulan yuvarlak taş ; 

KOii JK:btflbt on iki hayvanlı Türk takvi
mine göre sekizinci yıl, koyun yılı; K,ou 
x.opa koyun ağılı. 

K,Oll- (qoy-) (K,OH,LJ,bl, K,OIObl) (Il) em. 1. 
Koymak, bırakmak. 2. Nöbetçi koymak: 
Kf3emwi K,ouabt. Nöbetçi koydu. 3. Bir 
kimseyi işe yerleştirmek , iş sağlamak. 4. 
Bırakmak, vazgeçmek: TeMeKiHi 
x.ouabtM. Sigarayı bıraktım. 5. Kendi 
haline bırakmak: CaK,aJJ K,ouabt. Sakal 
bıraktı. 6. Not vermek, değerlendirmek : 

Eec Koiiabt. Beş verdi. 7. Defnetmek, 
gömmek: lllaJJabı KOUbtn K,aummbt. 
İhtiyarı defnedip döndü. 

K,Oll- (qoy-) (K,OH,LJ,bl, K,OIObl) (III) em. 
Çarpmak, vurmak: )f(yablpbtK,neH x.oubın 
KaJJabt . Yumruk atıverdi . 

K,Oll (qoy) (IV) Maa. "Olmaz, yeter" an 
lamında kullanılan kelime. 
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K,OM* (qoy) (V) ıubtfl. bkz. FOM. 
K,OHFhl3- (qoyğız-) em. Koydurmak, bı

raktırmak. 

K,OMFhiJIA- ( qoyğıla-), K,OMFhllllTA-
( qoyğışta-) em. Peş peşe vunnak, vurup 
durmak. 

K,OMFhllllTA- (qoyğışta-) em. bkz. K,OM
FhiJIA-. 

K,OM-EIIIKI (qoy-eşki) 3am. Koyun keçi, 
da var. 

K,OMK,AK, (qoyqaq) efi. İleri gitme, çizmeyi 
aşma. 

K,OMK,AK,TA- (qoyqaqta-) em. İleri gitmek, 
çizmeyi aşmak. 

K,OMKAJIAK, -Fbi (qoyqalaq, -ğı) 3am. Ka
badayılık, dikleşme. 

K,OMK,AJIAK,TA- (qoyqalaqta-) em. Kaba
dayılık etmek, dikleşmek. 

K,OMI<AH; (qoyqafi) efi. Hantallık, hımbıllık. 
K,OMK,AH.UA- (qoyqafida-) em. Hantalca 

yürümek, kaba saba hareket etmek. 
K,OMI<AH;-K,OMI<AH; (qoyqafi-qoyqafi) efi. 

Hantal hantal, kaba saba. 
K,OM-K,03hl (qoy-qozı) 3am. Koyun kuzu. 
K,OMJihl (qoylı) CbLH. Koyunlu, koyunu 

çok. 
K,OMMA* (qoyma) 3am. KeHe. 1. Hazine, 

define, gömü. 2. Ambar, depo. 3. aybtc. 

Stok yapılan yer. 
K,OMMAJI)Kbl- (qoymaljı-), K,OMMAJI
)Kbl~- (qoymaljıfidan-) em. Ko
yulaşmak, yoğunlaşmak. 

K,OMMAJI)KhiH; (qoymaljıfi) Cb/H. Biraz ko
yu, koyuca. 

K,OMMAJI)Kbi~H- (qoymaljıfidan-) em. 
bkz. K,OMMAJI)Khl-. 

K,OMMAillhl (qoymaşı) 3am. Depocu. 
K,OMHAY (qoynav) 3am. ı. Dağlı , tepeli 

yerlerde rüzgardan fazla etkilenmeyen 
kuytu yerler. 2. aybtc. Bir şeyin koynu. 

K,OMTAC (qoytas) 3am. Koyun büyüklü
ğünde iri taş. 

K,OMT-K,OMT (qoyt-qoyt) efi. İki koçu veya 
tekeyi dövüştünnek için söylenen söz. 

K,OMTYTK,bl (qoytutqı) 3am. Koyunu aya
ğından yakalamak için kullanılan bir ço
ban aleti . 

K,OM1Y51K, -Fbi (qoytuyaq, -ğı) 3am. Ko-

K, O K,AH.liA 

yun tımağına benzetilerek dökülen kül
çe altın veya gümüş. 

K,OMIIIA (qoyşa) yem. Koyun gibi , koyuna 
benzer. 

K,OMillhl (qoyşı) 3am. Çoban. 
K,OMillhi-K,OJIAH; (qoyşı-qolafi) 3am . 

Hayvan bakıcılarına verilen genel ad, 
çoban. 

K,OMhiJI- (qoyıl-) em. 1. Koyulaşmak, 

yoğunlaşmak . 2. aybLC. Artmak, şiddet
lenmek. 

K,OMhiJIT- ( qoyılt-) em. ı . Koyulaştınnak, 
yoğunlaştırmak. 2. aybtc. Arttırmak, şid

detlendirmek. 
K,OMhiJihiM ( qoyılım) 3am. Tiyatro oyunu, 

temsil , gösteri. 
K,OMbiH K,OHHbi (qoyın) 3am. 1. Göğüs ile 

giysi a-rası , koyun. 2. Kollar arası , 

kucak. 3. aybLC. Toprağın altı. K,OUbiH 

aenmep cep defteri, not defteri; K,OUHbiH 

auıy karşı-lamak, kuçak açmak. 
K,OMhiH,UAC- ( qoyındas-) em. Koyun k o

yuna yatmak, kucaklaşıp yatmak. 
K,OMhiPTIIAK, -Fbi (qoyırtpaq , -ğı) 3am. 1. 

Süt karış tırı lmış yağurt veya kımız. 2. 
ayb/C. Karışık , karman çorman. 

K,OMbiPTIIAK,TA- (qoyırtpaqta-) em. Her 
şeyi birbirine karıştırmak , saçmalamak. 

K,OK,AM- (qoqay-) em. 1. Uzun olarak gö
rünmek. 2. Farklı görünmek, dikkat çek
mek. 

K,OK,AMJIAH- (qoqaylan- ) em. Kabadayılık 

yapmak, dikleşmek . 

K,OK,AK, (qoqaq), K,OK,AH; (qoqafi ) 3am. Ka
ba davranış, kabaday ı lık. 

K,OKAJIAK, -Fbi (qoqalaq, -ğı) 3am. 1. Ye
rinde duramama, bir yerde oturamama. 
2. İtiraz, karşı çıkma . 

K,OK,AJIAK,TA- (qoqalaqta-) em. Yerinde 
duramamak, bir yerde oturamamak, içi 
içine sığmamak . 

K,OK,AH-JIOK,bl (qoqan-loqı) 3am. Boş yere 
güç göstenne, korkutma, haksızlık. 

K,OK,AH-JIOK,biJihiK, -Fbi (qoqan-loqılıq, -
ğı) 3am. Güç gösterme, tehdit etme, kor
kutma. 

K,OI<AR; (qoqafi) CbLH. bkz. K,OK,AK,. 
K,O~- (qoqafida-) em. 1. Kabadayılık 
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etmek, dikleşmek. 2. aybtc. Güç 
göstermek, tehdit etmek. 

K,OK,AF(-COK,AK, -Fbi (qoqafi-soqaq, -ğı) 

3am. Kabalık, yersizlik, dikleşme. 
K,OK,H- (gogiy-) em. 1. Büyük, iri görün

mek. 2. aybtc. Güç göstermek, horoz
lanmak, kabadayılık etmek. 

K,OK,HK,A3 (gogiygaz) 3am. 300fl. Flamingo. 
K,OK,HJIAH- (goqiylan-) em. Horozlanmak, 

kabadayılaşmak. 

K,OK,Chl- (goqsı-) em. Darmadağın olmak, 
saçı lmak. 

K,OK,ChiK, -Fbi (qoqsıg, -ğı), K,OK,TA (qog
ta), K,OK,ThiK, -Fbi (gogtıq, -ğı) Jam. 

Eski püskü (eşyalar), çer çöp, döküntü. 
K,OK,ChiT-( qogsıt-) em. 1. S açılmak, dağı l

mak. 2. aybtc. Ortalığı karıştırmak. 

K,OK,TA (gogta) Jam. bkz. K,OK,ChiK,. 
K,OK,ThiK, -Fbi (goqtıq, -ğı) Jam. bkz. 

K,OK,ChiK,. 
K,OK,ThiK,-COK,ThiK, -Fbi ( qoqtıq-soqtıg , -

ğı) 3am. Eski püskü, çer çöp. 
K,OK,hiJI (qoqıl) efi. Tavuğun çıkardığı ses, 

gıdak. 

K,OK,hiJI,I(A- (qoqılda-) em. Gıdaklamak. 

K,OK,hiM (qogım) Jam. Kırıntı, kırık. 

K,OK,hiM)lA- ( gogımda-) em. Küçük par-
çalara ayırmak, ufaltmak, ufalamak. 

K,OK,hiM-COK,hiM (qogım-soqım) Jam. 

Her türlü ufak tefek şeyler. 
K,OK,hiP (qoqır), K,OK,hiP-COK,hiP (qoqır

soqır) 3Gf!l. Çöp, kırıntı. 
K,OK,hiPAH; (qogırafi) Jam. Dikleşme, kaba

dayılık etme, horozlanma. 
K,OK,hiPAH,.UA- ( qogırafida-) em. Dikleş

m ek, kabadaylık etmek, horozlanmak 
K,OK,hiPCAYhiT (qoqırsavıt) Jam. Çöp ku

tusu, çöp tenekesi. 
K,OK,hiP-COK,hiP ( gogırsoqır) Jam. bkz. 

K,OK,hiP. 
K,OK,hiPChiK, -Fbi (qoqırsıg, -ğı) Jam. Çöp, 

çer çöp. 
K,OK,hiPlllhl (goqırşı) Jam. Eskici. 
K,OK,hiC (goqıs) Jam . Döküntü, süprüntü, 

çer çöp. 
K,OK,hiT- (qoqıt-) em. Etrafı dağıtmak, sa

çıp dökmek, darmadağın etmek. 
K,OJI* (gol) (1) Jam. 1. El. 2. aybtc. Yazı, 

X,OJIAİİ Chi3)1,AH 

za. 3. İş gücü. K,Ofl auHa cep aynası; KOfi 

apa testere; K,Ofl ao6bt el topu; K,Ofl OpGK, 

orak; K,Ofl opaMafl mendil, el bezi; K,Ofl 

caram kol saati; K,Ofl ıuambtp şemsiye; 

K,Ofl afly selamlaşmak, merhabalaşmak; 

K,Ofl acmbLHaa idaresinde, yönetiminde; 
K,Ofl 6ai1.rıay engel olmak; K,Ofl 6yflray el 
sallamak, vedalaşmak; K,Oflra afly a) eli 
ile tutmak b) ele almak; K,oflra K,oHabtpy 

kızın gönlünü çelmek; K,Oflra m ycy 

yakalanmak; K,Ofl J~Cemnec gerçekleş

mesi imkansız; K,Ofl J~CyMcay vurmak, 
dövmek; K,Ofl C03bLM ;;~eep çok uzak 
olmayan yer, yakın; K,Ofl muıi36ey a) ağ
rıyan yere dokundurtmamak b) hiçbir 
şeye yardım etmemek; K,Ofl ycmacbtn 

birlikte, beraber, el ele verip; K,Ofl yıubtH 

6epy yardım etmek; K,Oflbt aflabtHa cbtu

May ne yapacağını bilememek; K,Oflbt ay-

3btHa J~Cemy kendi kendini geçindirecek 
duruma gelmek, kendi ayakları üstünde 
durmak; K,Oflbt aıubtK, cömert; KOflbt KO

flbtHa ;;~eyK,nay hızla çalışmak; K,Oflbt 

K,btcK,a fakir, yoksul; K,OflbtMeH icmeıerıai 

MOUHbLMeH Kemepy kendi günahını kendi 
çekmek; K,OflbtHGH KeflıeHıue elinden gel
diği kadar. 

K,OJI (gol) (Il) Jam. KeHe. Asker, ordu. K,a

flbtlf K,Ofl ordu. 
K,OJI* (qol) (III) Jam. Uygun, layık. K,Ofl 

eMec uygun değil; K,Ofl Kepy münasip 
görmek. 

K,OJIA* (qola) Jam. Tunç, bronz. 
K,OJIAEA (qolaba) Jam. KeHe. Gürz, topuz. 
K,OJIAEA)lAM (qolabaday) CbLH. Topuz gibi, 

büyük, yuvarlak. 
K,OJIAFAlll (golağaş) Jam. Tokmak, çekiç. 
K,OJIAM* (golay) Jam. Uygun, layık. 
K,OJIAMJIA- (golayla-) em. Uygun hale ge-

tirmek, hazırlamak. 
K,OJIAMJihl ( golaylı) CbtH. Elverişli, uygun, 

rahat. 
K,OJIAMJihiJihiK, -Fbi (qolaylılıq, -ğı) Jam. 

Elverişlilik, uygunluk. 
K,OJIAMChl3 (qolaysız) CbtH. Uygunsuz, el

verişsiz. 

K,OJIAMChl3)lAH- (qolaysızdan-) em. Çe
kinmek, kendisini rahat hissetmemek. 
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K,0~1AMCh13,II,hiK, -Fbi (qolaysızdıq, -ğı) 
3am. Rahat olmama durumu, uygun
suzluk, yakışıksızlık 

K,OJIAK,IIAH)I,Aİİ (qolaqpanday) Cblli. Ko
caman, devasa. 

K,OJIAK,hl (qolaqı) 3am. Emek karşılığı ve
rilen para, ücret. 

K,OJIAMTA (qolamta) 3am. Sıcak kül. Om
mbLlf K,OflaMmacbL ateşin sıcak külü. 

K,OJIAMTAJIAH- (qolamtalan-) em. (ateş) 

Küle dönüşmek, küllenmek. 
K,O.JIAH;* (qolafi) CbLH. Gür, uzun (saç). K,O

!lGlf uıauımbt uzun ve gür saçlar. 
K,OJIAIIAİ1 (qolapay), K,O.JIAIIAİİChl3 (qo-

lapaysız) CbLH. Hantal, ağırkanlı, 

mıymıntı. K,Oflanau Kici hantal kimse. 
K,OJIAIIAİ1Chl3 (qolapaysız) CbLH. bkz. K,O

JIAITAİİ. 
K,OJIAIIAİ1Cbi3,II,AH- (qolapaysızdan-) em. 

Rahatsız olmak, sıkılmak 
K,OJIAIIAİ1Cbi3,II,hiK, -Fbi ( qolapaysızdıq, -

ğı) 3am. Hantallık, mıymıntılık, ağır 
kanlılık 

K,OJIAY (qolav) 3am. Çok binilme sonucu 
tay veya atların aksama durumu. 

K,OJI-MIK, -Fbi (qol-ayaq, -ğı) 3am. El 
ayak. K,Ofl-a5lFbL 6ymiH eli ayağı düzgün, 
sakat olmayan, bedeni kusursuz. K,Ofl
a5lFbt CbLpK,bLpay eli ayağı sızlamak. 

K,OJIEAK,biP (qolbaqır) 3am. Maşrapa. 
K,OJIEAH; (qolbafi) CbtH. Üste oturmayan, 

yakışıksız (giysi). 
K,OJIEAH;,II,A- (qolbafida-) em. Üstüne bol 
· gelen bir giysiyle hantalca hareket et

mek. 
K,OJIEACIIIbl (qolbasşı), K,OJIEAChl (qol

bası) 3am. Kolbaşı, komutan. 
K,OJIEACIIIhiJihiK, -Fbi ( qolbasşılıq, -ğı) 

3am. Kolbaşılık, komutanlık 
K,OJIEACbl (qolbası) 3am. bkz. K,OJIEAC

Illbl. 
K,OJIEAY (qolbav) 3am. Beşikteki çocuğun 

düşmemesi için kollarını bastırarak bağ
lamaya yarayan ip. 

K,OJIEbiPA- (qolbıra-) em. 1. (giysi) Üs
tüne bol gelmek: YcmiHoeıi KuiMi K,Ofl-
6btpan myp. Elbisesi üstüne bol geliyor. 
2. Canlılığını kaybetmek. 

K,OJIFAEhiC (qolğabıs) 3am. Yardım, des-

K,OJIJı:hl-A5IK,Tbl 

tek, himaye. K,Oflra6btc 6epy (emy) yar
dım etmek. 

K,OJIFAHAT (qolğanat) 3am. 1. Kol kanat 
germe, yardımcı olma. 2. aybLC. Daya
nak, destek. 

K,OJIFAIT, -6bı (qolğap, -bı) 3am. Eldiven. 
mepi K,Oflran deri eldiven. 

K,OJI,II,A- (golda-) em. Kollamak, destekle
mek. 

K,OJI,II,AH- (qoldan-) em. Kullanmak, isti
. fade etmek, uygulamak. wapa K.OflOaHy 
cezalandırmak. 

K,OJI,II,AHEAJihl (qoldanbalı) cbtH. Uygula
malı. K,O!lOaH6a!lbt MameMamuKa uygula
malı matematik. 

K,OJI,II,AH-K,OJIFA (qoldan-qolğa) yem. El
den ele. 

K,OJI,II,AHYIIIbl ( qoldanuvşı) 3am. Kullanı

cı. 

K,OJI,II,AHYIIIhiJihiK, -Fbi ( qoldanuvşılıq, -
ğı) 3am. Kullanıcılık, yararlanma. 

K,OJI,II,AHhiC (qoldanıs) 3am. Kullanma, 
faydalanma. 

K,OJI,II,Ail-K,OIIITAIT ( qoldap-qoştap) yem. 
Destekleyerek, onaylayarak. 

K,OJI,II,AC- (qoldas-) em. 1. Tokalaşmak, el 
sıkışmak 2. aybtc. Birlik olmak, birleş
mek, elele vermek. 

K,OJI,II,AChlll (qoldasıp) yem. Tokalaşarak, 

el sıkışarak 
K,OJI,II,AY (qoldav) 3am. Destekleme, 

savunma, (birinin) yanında yer alma. 
K,o!loay ma6y bulmak. 

K,OJI,II,AYIIIhl (qoldavşı) 3am. Destekleyici, 
savunucu. 

K,OJI,II,AYIIIbiJihiK, -Fbi (qoldavşılıq, -ğı) 

3am. Destekleme, kollama, destek ver
me. 

K,OJI,II,hl (qoldı) (1) CbtH. Sürümü olan, re
vaçta olan, uygun. K,OflObt 6o!ly ~alın

mak. 
K,OJI,II,hl (qoldı) (Il) CbtH. Uygun, elverişli. 
K,OJI,II,hi-MIK,: K;OJIAbi-aSIK,K.a TYJ>Fbl36ay 

Acele ettinnek, sabırsızlanmak, (birinin) 
iki ayağını bir pabuca sokmak. 

K,OJI,II,hi-MIK,Thl (qoldı-ayqtı) CbtH. 1. Elve
rişli, uygun. 2. Söz dinleyen, itaatbir, 
uslu (çocuk). 
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K,OJI,L(biPA- (qoldıra- ) em. (deri) Kabar
mak, su toplamak, şişmek. 

K,OJI,L(biPAK, -Fbi (qoldıraq, -ğı) Jam. Şiş

miş, kabarmış deri. 
K,OJI)KA3EA (qoljazba) Jam. El yazması, el 

yazısı. 

K,OJI)KAYJibiK, -Fbi (qoljavlıq, -ğı) Jam. 1. 
El bezi . 2. Mendil. I(OJZJKay!lbtf( 6oJZy bi
risinin uşağı olmak. 

K,OJI)J(YFbiiii (qoljuvğış) Jam. Lavabo. 
K,OJIKECEP (qolkeser) Jam. Geleneğe göre, 

hayvanı kesen kimseye tadımlık olarak 
verilen et. 

K,OJIK,A (qolqa) (1) Jam. Şahdamarı . I(Ofl 
I(acbtii cybtpy (birinin) İki ayağını bir pa
buca sokmak. 

K,OJIK,A (qolqa) (Il) Jam. 1. Yakın insan
ların birbirlerinden birşeyler istemesi. 2. 
Arzu, istek. 

K,OJIK,AİİbiP ( qolqayır) Jam. Sadaka. 
K,OJIK,AJIA- (qolqala-) em. İstirham etmek, 

rica etmek, dilemek, istemek. 
K,OJIK,AH (qolqan) Jam. Çok doğuran bir 

cins deve. 
K,OJIK,blJI,L(A- ( qolqılda-) em. (herhangi bir 

kıyafet veya ayakkabı) Büyük gelmek. 
K,OJIK,biJI,L(AK, ( qolqıldaq) CbtH. Çok geniş, 

bol. 
K,OJIMA-K,OJI (qolma-qol) yem. Hemen, 

birden. I(OJZMa-I(Ofl ecen aubtpbtcy peşi

nen hesaplaşmak. 
K,OJI8HEP (qolöner) Jam. El sanatı, zanaat. 
K,OJI8HEPJIIK (qolönerlik) CbtH. El sanat

ları ile ilgili. 
K,OJI8HEPIIII ( qolönerşi) Jam. Zanaatkar. , 
K,OJIOHEPIIIIJIIK, -ri ( qolönerşilik, -gi) 

Jam. Zanaatkarlık. 
K,OJIIIAIII (qolpaş) Jam. Saygı, hürmet. 
K,OJIIIAIIITA- ( qolpaşta-) em. Methetmek, . 

övmek, yüceltmek, dalkavukluk etmek. 
K,OJIIIAIIITAYIIIbl (qolpaştavşı) Jam. Met

heden, yücelten, öven kimse, dalkavuk, 
meddah. 

K,OJIIIAIIIIIIbiJI ( qolpaşşıl) CbLH. Methet
meyi, övmeyi, yüceltıneyi seven. 

K,OJillbiJI,L(A- ( qolpılda-) em. (elbise veya 
ayakkabı) Bol, büyük gelmek. 

K,OJICAMAP (qolsamar) Jam. Hayvanların 

K,OJihiH,UA 

su içtikleri kap veya ağaçtan oyma kapı 

yalak. 
K,OJITAH;EA (qoltafiba) Jam. İmza, el yazısı. 

aemopi.Jbtl{ I(O!lmal{6acbt yazarın imzası. 
K,OJITOK,IlAK, -Fbi (qoltoqpaq, -ğı) Jam. 

Tokmak. 
K,OJITOK,llAK,TAH (qoltoqpaqtay) CbLH . 

Tokmak gibi, tokmağa benzer. 
K,OJITYMA (qoltuvma) CbLH. 1. Evcil (hay

van). 2. aybtc. Kendine özgü, kendine 
has. 

K,OJI1Y3AK, -Fbi (qoltuzaq, -ğı) Jam. Elle 
oynanan bir tür ip oyunu. 

K,OJITbiK, -Fbi (qoltıq, -ğı) (1) 3am. 1. 
Koltuk. 2. Elbise koltuğu . I(OflmbLFbtHa 
Kipy birisine yaslanmak; I(OflmbtFbtHaH 
i.JeMey yardım etmek, desteklemek; I(Ofl 

mbtFbtHi.Ja Kemy (birinin) peşinden , ar
kasından gitmek, dediklerini kabul et
mek. 

K,OJITbiK, -Fbi (qoltıq, -ğı) (Il) Jam. 1. Bir 
yerin kuytu tarafı. 2. Koy, küçük körfez. 

K,OJITbiK,TA- ( qoltıqta-) em. l. Koltuğun 
altına almak: OJZ nanKacbtH I(Oflmbtf(man 
Ulbtf(mbt. O, dosyasını koltuğunun altına 
alarak çıktı. 2. Koltuğundan tutmak. 3. 
Desteklemek, kollamak. 

K,OJITbiPMA ( qoltırma) Jam. Tırmık. 
K,OJITbiPMAIII (qoltırmaş) Jam. Sırttaki 

yükü taşıyabilmek için koltuk altından 
geçirilerek bağlanan ip. 

K,OJITbiPMAIIITA- ( qoltırmaşta-) em. Sırta 

alınan yükü sıkıca bağlamak. 
K,OJIYCTATAP (qolustatar) Jam. 3mHozp . 

Damat tarafından kızın yengesine veri
len hediye. 

K,OJIY3,UIK, -ri (qolüzdik, -gi) Jam. 3mHozp. 
Hayvanı kesen kimseye yaptığı işe kar
şılık olarak verilen et. 

K,OJIXAT (qolhat) Jam. Makbuz, alındı. 
K,OJIIIIATbiP (qolşatır) Jam. Şemsiye. 
K,OJIIIIOK,IIAP (qolşoqpar) Jam. 1. Gürz, 

topuz. 2. aybtc. Haklı haksız bütün du
rumlarda, birisinin hesabına çalışan , 

dalkavuk kimse. 
K,OJIIIIbiJI (qolşıl) CbtH. Güçlü, kuvvetli , 

sağlam. 

K,OJibiH,L(A ( qolında) yem. Himayesinde, 
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korumasında , denetiminde, yönetimin
de. 

K,OM* (qom) 3am. 1. Devenin hörgü
cündeki yağ. 2. Deve için keçeden ya
pılmış eyer. KOM cafly deveyi eyer
leınek ; KOM 6aiiflaHy seınirmek, yağ 

bağlamak. 

K,OMAFAM (qomağay) CbLH. 1. Obur, doy
ınaz , tamahkar. 2. aybıc . Kanaatsiz, aç
göz. 

K,OMAFAMJIAH- (qomağaylan-) em. 1. 
İştahlı ve gürültülü bir biçimde yemek. 
2. aybıc. Açgözlü, kanaatsiz olmak. 

K,OMAFAMJIAY (qomağaylav) CbtH. Oburca, 
açgözlüce. 

K,OMAFAMJibiK, -Fbi (qomağaylıq, -ğı) 
3am. 1. Obur luk, doyumsuzluk, pisbo
ğazlık. 2. aybtc. Açgözlülük, tamah
karlık 

K,OMAK,TA- (qomaqta-) em. 1. Dağılmış 

şeyleri bir araya toplamak, yığmak. 2. 
aybtc. Abartmak, mübalağa etmek. 

K,OMAK,Tbl (qomaqtı) Cb/H. Hacimli, geniş, 
büyük. 

K,OMAK,TbiJIAY (qomaqtılav) CbLH . Büyük
çe, genişçe , hacimlice, oylumca. 

K,OMAK,ThiJiblK, -Fbi (qomaqtılıq, -ğı) 

3am. Büyüklük, genişlik , hacimlilik, 
oylumculuk. 

K,OMAK,TbiPAK, (qomaqtıraq) cbtH. Daha 
büyük, daha geniş , daha hacimli. 

K,OM,UA- (qomda-) (I) em. Devenin ü
zerine yük yüklemek için keçe eyer vur
mak .. 

K,OM,UA- (qomda-) (II) em. Herhangi bir 
şeyi yapmaya hazırlanmak , kolları 

sıvamak 

K,OM,UAH- (qoından-) em. (deve) Semir
mek, yağ bağlamak. 

K,OMLI,hl (qomdı) CbLH. l. Yük taşımak a
macıyla örtülerek hazırlanmış (deve). 2. 
Semiz, besili. 

K,OMLI,hiK, -Fbi (qomdıq, -ğı) 3am. Devenin 
keçe , eyer vurulan yeri . 

K,OMIIAM- (qompay-) em. ı. (bir şey) Bü
yümek, genişlemek. 2. A vurdu nu şişir

mek. 
K,OMI1AIUJ,A- (qompafida-) em. 1. Hantal 

K, O HAIQKAHJihiJihiK, 

hareket etmek. 2. Oflayıp puflayarak 
konuşmak. 

K,OMllH- (qompiy-) em. ı. Şişmek, ka
barınak. 2. aybtc. Büzülmek, büzüşmek. 

K,OMllblJI,UA- ( qompılda-) em. Otlayıp 

potlayıp koşmak. 

K,OMCbiH- (qomsın-) em. Beğenmemek , i
çine sinmemek. 

K,OMbl3 (qomız) 3am. My3. Üç telli Kırgı z 
musikl aleti , kopuz. 

K,OMbl3lllhl (qomızşı) 3am. Kırgız kopuzu 
çalan kişi, kopuzcu. 

K,OMbiT (qomıt) 3am. KeHe. Eski püskü 
giysiler. 

K,OH- (qon-) em. 1. Konmak, yere inmek. 
2. Bir yere, yaşamak için yerleşmek. 3. 
Geceyi bir yerde geçirmek, gecelemek. 
4. aybıc . (belirli bir özellik) İnsan karak
terinde yer etmek: Eafla Ke3iHoe 6oiibıHa 
aK,bLHObLK K,acuem K,OHObt. Çocukken şa
irlik yeteneği kazandı. 5. aybtc. (elbise) 
Vücuda tam oturmak. 

K,OHAFA (qonağa) yem. Akşama doğru, ak
şamleyin. 

K,OHA-:JKAT- (qona-jat-) em. Bir kaç gün 
gecelemek. 

K,OHAK, -Fbi (qonaq, -ğı) (I) 3am .l. Konuk, 
misafir. K,OHGKK,a 6apy mi safırli ğe 

gitmek, konuk olmak. 2. Davet edilen 
kimse, davetli. K,OHGK 6eJZMe misafir o
das ı ; K,oHaK yii otel; KOHaK 6ofly misafir 
olmak; K,OHGK Kymy misafir ağırlamak. 

K,OHAK, -Fbi (qonaq, -ğı ) (II) 3am. 6om. 

Bir çeşit pırasa. 
K,OHAJ<A.Cbl (qonaqas ı ) 3am. Misafir ye

meği , misafir için hazırlanan özel ye
mek. 

K,OHAIQKAM (qonaqjay), K,OHAK,YAP (qo
naquvar) (I) CbLH. Misafirperver, ko
nuksever. 

K,OHAIQKAfı (qonaqjay) (II) 3am. Konuk 
evi , otel. 

K,OHAIQKAMJibl (qonaqjaylı) CbLH . Konuk
sever, misafirperver. 

K,OHAIQKAMJibiJibiK, -Fbi ( qonaqjaylılıq , -
ğı) , K,OHAK,YAPJihiK, -Fbi (qonaqu
varlıq, -ğı) , K,OHAK,lllbiJillbiK, -Fbi 

(qonaqşıldıq , -ğı ) 3am . Konukseverlik, 
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misafirperveri ik. 
K,OHAK,K8)lE (qonaqkade) 3am. Yemek ye

nildikten sonra misafir tarafından dom
bıra eşliğinde şarkı söyleme geleneği. 

K,OHAK,-K,OllCbl (qonaq-qopsı) 3am. Eve 
gelen giden kişi, misafir. 

K,OHAK,K,YMAP (qonaqqumar) CbLH. Misa
firliğe gitmeyi seven. 

K,OHAK,TA- (qonaqta-) (I) em. (kuş) Kon
mak. 

K,OHAK,TA- (qonaqta-) (Il) em. Yatılı misa
fir olmak. 

K,OHAK,YAP (qonaquvar) CbLH. bkz. K,O
HAIQKAM (1). 

K,OHAK,YAPJibiK, -Fbi (qonaquvarlıq, -ğı) 

3am. bkz. K,OHAIQKAllJibiJibiK,. 
K,OHAK,WbiJI (qonaqşıl) CbtH. 1. Konuk

sever, misafirperver. 2. Misafirliğe git
meyi seven. 

K,OHAK,WbiJI)lbiK, -Fbi (qonaqşıldıq, -ğı) 

3am . bkz. K,OHAIQKAMJibiJibiK,. 
K,OHAJIK,A (qonalqa) 3am. Gece kalman, 

gecelenilen, konaklanılan yer. 
K,OHAJIK,AJiblK, (qonalqalıq) CbLH. Gece ka

lınabilecek. (yer). 
K,OHAP-K,OHEACTAH (qonar-qonbastan) 

yem. iner inmez. 
K,OH)lbiPFbl (qondırğı) 3am. Tesisat, do

natım, mekanizma. 
K,OH)lbiPMA (qondırma) 3am. mex. ı . 

Binanın yükseltilmiş kısmı. 2. caRe. Üst 
yapı. 

K,OH)lbiPMAJibl (qondırmalı) CbtH. Ayarla
nabilir olan . KoNabtpMaJibL 6ypaHaa ayar 
vi dası. 

K,OH)I(l1- (qonjiy-) em. l. Yayılarak otur
mak. 2. Atlayıp binmek. 

K,OH)I(HT- (qonjit-) em. Darbe indirmek, 
vurmak, tokatlamak. 

K,OH)I(blK, -Fbi (qonjıq , -ğı) 3am. Ayı yav
rusu. 

K,OHbiM ( qonını ) 3al11. Giyimin vücuda 
oturmas ı , yakış nıas ı. 

K,OHbiM)lbl ( qonımdı) C bt H. 1. Yakışır, ya
raşır , uygun. 2. ay btc. Anlaşılır, açık. 

KeHiJize KOHbtMObt akla yatkın , man
tıklı. 

K,OHbiM)lbiJlbiK, -Fbi (qonımdılıq , -ğı) 

3am. I. Yaraşırlık , uygunluk. 2. aybtc. 

Anlaşılırlık , açıklık. 

K,OHbiMCbl3 (qonımsız) CbtH . Üstüne otur
mayan , uygunsuz, yaraşmayan. 

K,OHbiMCbl3)lbiK, -Fbi (qonınısızdıq , -ğı) 

3am. Yaraşmaına, yaraşır olmama. 
K,OHbiC (qonıs) 3am. ı. Obanın konduğu, 

yerleştiği mahal , yayla. 2. aybtC. İkamct, 
nıekfm, daire. KOHbtc emy mekan, 
mesken edinmek; KOJ-LbLC Kymmbt 
6oJicbtH yeni mekanınız (ev, daire vb.) 
hayırlı olsun; KOHbLC me6y bir yere 
yerleşmek, bir yeri yurt edinmek. 

K,OHbiC-)I(Afı (qonıs-jay) 3a111. Mekan, 
yer. 

K,OHbiCMAMJIAP (qonısmaylar) 3am. 

3mJ-Lo2p. Yeni bir mekana yerleşildikten 
sonra yemek verme geleneği. 

K,OHblCTA- ( qonısta-) em. İkarnet etmek, 
yerleşmek, iskan etmek. 

K,OHbiCTAH- ( qonıstan-) em. 1. Yerleş

mek, iskan etmek. 2. Belli bir yere veya 
bölgeye mevzilenmek, konuşlanmak. 

K,OHbiCTAHYWbl (qonıstanuvşı) 3am. 

Yerleşen, i skan eden kimse, sakin. 
K,OHbiCTAC (qonıstas) CbLH. Aynı yere 

yerleşen, komşu olan. 
K,OHbiCTACTbiK, -Fbi (qonıstastıq , -ğı) 

3am . Komşuluk. 

K,OHbiCTOM (qonıstoy) 3am. Yeni eve ta
şınınanın şerefine verilen şölen . 

K,OHbllll (qonış) 3am. Konç. KOHbtUlb!l1al-l 

6acy aklına eseni yapmak 
K,OHbiWTbl (qonıştı) Cb/11 . Konçlu. 
K,OI{ (qofi) 3am. ı. Hayvanın sağrı eti . 2. 

Hayvanın semizliği , besililiği. KDH aJiy 

semirmek, etlenmek; KDH emiH Kecin 

6epy esirgememek, fedakarlık etmek. 
K,OI{AM- (qofiay-) (ı<;oHa.st,LI,bl, K;OHaiObl) , 

K,OI{)lAH- (qofidan-) em. 1. Etlenmek, 
semirmek. 2. aybtC. Güçlenmek, kuvvet
lenmek. 

K,OI{AW (qofiaş) 3am. Sebep, etki, dürtü. 
K,OI{AlliTA- (qofiaşta-) em. Oürtüklemek, 

etkilemek, tesir etmek. 
K,OI{)lAH- (qofidan-) em. bkz. K,OI{AM-. 
K,OI{)lbl (qofidı) Cbll·t. 1. Semiz, besili , etli , 

etli butlu. 2. aybtc. Varlıklı , 
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hali vakti yerinde. 
K,OH,L(biK, -Fbi (qofidıq, -ğı) 3am. Hayva

nın sağrısı. 

K,OH,L(biJIAY (qofıdılav), K,OH,L(biPAK, 
( qofidıraq) C bt H. ı. Şişmanca, besilice, 
etlice. 2. aybtc. Zengince, varlıklıca. 

K,OH,L(biJibiK, -Fbi ( qofidılıq, -ğı) 3am. Se
mizlik, etlilik. 

K,OH,L(biPAK, (qofidıraq) CbtH. bkz. K,OH:
)l;biJIAY. 

K,OH:K;\.1:1- (qonqay-) (ı<;OH;K.aMbı, ı<;oH;K.a-
ıobi) em. Büyük görünmek, farklı 

görünmek, dikkat çekici görünmek. 
K,OH:K,AK, (qonqaq), K,OH:K,AIII (qofiqaş) 

CbtH. Kalkık K.OlfK.GK. MfpbtH kalkık bu
run 

l<,OH:K,AK,TAY (qonqaqtav) cbtH. Biraz kal
. kık, kalkıkça. 

K,OH:K,AIIJ ( qofiqaş) CbtH. bkz. K,OH:K,AK,. 
K,OH:K,M- (qonqiy-) em. Büyük, iri görün

mek. 
K,OH:K,biJI,II.A- ( qonqılda-) em. ı. İçinden 

bir şeyler kopmuş gibi olmak, kendini 
boşlukta hissetmek 2. aybtc. Kendi ken
dine söylenmek, homurdanmak: Herbtn 

K.OlfK.btflaan ombtpcbtl{? Ne homurda
nıyorsun? 3. Karnı guruldamak, acık

mak. 
K,OH:Cbl (qofisı) 3am. 1. Fakir, yoksul. 2. · 

Komşu: Ei3ailf 6ip K.OlfCbtMbt3 6oflbtn 

eai. Bizim bir komşumuz vardı. 
K,OH:Cbl3 ( qonsız) cbtH. Zayıf, çelimsiz, 

cılız . 

K,OH:Cbi3,UbiK, -Fbi ( qofisızdıq, -ğı) 3am. 

Zayıflık, çelimsizlik, cılızlık. 
K,OH:CbiK, ( qonsıq) CbtH. Y anık, pis kokan. 
K,OH:Cbi-K,OJIAH: (qonsı-qolan) 3am. Konu 

komşu: K,ol{cbt-K.o!lalf :JICUHaflabt. Konu 
. komşu toplandı. 

K,OH:CbiJIAC ( qonsılas) CbtH. Yan yana otu
ran, komşu olan. 

K,OH:CbiJIACTbiK, -Fbi (qonsılastıq, -ğı), 

K,OH:CbiJibiK, -Fbi ( qonsılıq, -ğı) 3am. 

Birbirine yakın oturma, komşuluk. 
K,OH:CbiJibiK, -Fbi ( qofisılıq, -ğı) 3am. bkz .. 

K,OH:CbiJIACTpiK,. 
K,OH:TAPbiC (qontarıs) CbtH. Bunalmış, ruh 

çöküntüsü içinde olan. 
K,OH:TOPFAfı (qofitorğay) CbtH. Orta halli, 

K,OH;hiPAYIIlhl 

sade, sıradan. 
K,OH:TOPFA:İİJibiK, -Fbi (qofitorğaylıq, -ğı) 

3am. Orta hallilik, sadelik, sıradanlık. 
K,OH:bl3 ( qofiız) 3am. 300!l. Böcek. 
K,OH:biJITAK, ( qofiıltaq) CbtH. ı. İnce giyi

nen. 2. İçinde bir şey olmayan, boş. K.O

lfbl!lmaK. 6e!lMe boş oda. 3. aybtc. Sı

kılmış, hüzünlü: 0Hbtlf K,el{ifli K.O

lfbl!lmaK.. Onun canı sıkkın. 
K,OH:biJITAK,Cbl- (qofiıltaqsı-) em. 1. İnce 

giyindiği için üşümeye başlamak, canı 
sıkılmak, hüzünlenmek, efkarlanmak. 2. 
aybtc. Karnı acıkmak. 

K,OH:biJITAK,TAY (qofiıltaqtav) CbtH. Biraz 
sade, sıradan, ince. 

K,OH:biJITMIK, (qofiıltayaq) yem. Ayak
kabıyı çorapsız giyerek. 

K,OH:biP ( qofiır) C bt H. ı. Kahverengi. 2. 
aybtc. Sade, gösterişsiz: 0Hbtlf K.Olfbtp 

raHa mipfli2i 6ap. Onun sade bir hayatı 
var. 3. aybıc. İsteksiz, gönülsüz, soğuk. 
K,Olfbtp qaybıc bir ritmle söylenen, 
kulağa hoş gelen söz; K.Olfbtp Kf3 son
baharın yazı hissettiren, günleri; K,Olfbtp 

ca!lK.btH sıcak ve soğuk olmayan, ılık, 

insanı ferahlatan hava. 
K,OH:biPAİİ- ( qofiıray-) (ı<;oıı;bıpaH)J.bı, 

ı<;OH;bıpaıobı) em. ı. Kahverengileşmek, 

kahverengiye dönüşrnek 2. Bunalım 

geçirmek, bedbin olmak. 
K,OH:biPAİİbiC- ( qonırayıs- ) em. Birbirine 

öfkeli, kırgın bakmak. 
K,OH:biPAY (qonırav) 3am. Zil, çan, kam

pana. a!lratuK,bt K.Olfbtpay ilkokulda yeni 
başlayan çocuklar için çalınan zil; 
col{Fbt K.Olfbtpay okulu bitirenler için son 
dersten sonra çalınan zil ve yapılan tö
ren. 

K,OH:biPAYJIA- (qofiırayla-) em. 1. Zil çal
mak. 2. ·Hayvanların boynuna zil tak
mak. 

K,OH:biPAYJibl (qofiıravlı) CbtH. Zilli, çanlı. 
K,OH:biPAYXAHA (qonıravhana) Jam. K3. 

up. Çan kulesi (kiliselerde). 
K,OH:biPAYIIIA (qonıravşa) Jam. 1. Küçük 

zil. 2. Zil gibi, zile benzer. 
K,OH:biPAYllibl (q~fiıravşı) Jam. Zil çalan 

kimse. 
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K, O H;hiPIKAM 

K,OH;biP.IKAM ( qofiırjay) CbtH. Serin, ıl ık. 
I(Olfbtp:Jicaii aya paiibt serin hava. 

K,OH;biP.IKAMJIAH- (qofiırjaylan-) em. Se
rinlemek: Aya paiibı KOlfbtp:>ICaiiJ1aHa 
6acmaabı. Hava serinlemeye başladı. 

K,OH;biPI<A.fı ( qofiırqay) cbtH.l. Kül rengi, 
gri . 2. aybtc. Sade, gösterişsiz. 3. aybtC. 
Sevimli, hoş. 

K,OH;biPI<A.fiJIAH- (qofiırqaylan-) em. Kül 
rengine dönmek, grileşmek . 

K,OH;biPKAMJIAY (qofiırqaylav) CbtH. Biraz 
gri, kül rengi gibi , grimsi . 

K,OH;biPJIA- (qofiırla-) em. 1. Kahveren
giye boyamak. 2. Kahverengiye çalmak. 
3. (hava) Serinlemek. 

K,OH;biPJIAY (qofiırlau) CbtH. Kahverengiye 
çalar, kahverengiye yakın. 

K,OH;biPJibiK, -Fbi (qofiırlıq, -ğı) 1am. Çöl 
gibi olan yer. 

K,OH;biPCbl- ( qofiırsı-) em. Yanık kokusu 
gelmek, yanık kokmak. 

K,OH;biPCbiK, ( qofiırsıq) C bt H. Yanık ko
kusu. 

K,OH;biPCbiT- ( qofiırsıt-) em. Fesat çıkar
mak, ortalığı karıştırmak. 

K,OH;biPIIIA (qofiırşa) yem. Kahverengiye 
çalar, kahverengimsi. 

K,OIIA (qopa) 1am. Su kamışının gür çıktığı 
yer. 

K,OIIAfi- (qopay-) (K.OIIaMbi, K,OIIaiObi) 

em. Kabarmak, şişmek. 
K,OIIAK,TA- (qopaqta-) em. 1. Yerinde du

ramamak, bir yerde oturamamak 2. 
aybtc. Rahatsız olmak, rahatı kaçmak. 

K,OIIAJIAK, (qopalaq) cbtH. Telaş eden, ye
rinde duramayan. 

K,OIIAJIAK,TA- (qopalaqta-), K,OIIAH,I:LA

(qopafi.da-) em. Telaşlanmak, yerinde 
duramamak. 

K,OIIAJibl (qopalı) CbLH. Kamışlık , sazlık 

(yer). 
K,OIIAH,I:LA- (qopafida-) em. bkz. K,OIIA

JIAK,TA-. 
K,OIIAP- (qopar-) em. 1. Toprağı sürmek, 

altını üstüne getirmek. 2. aybıc. Geçmişi 
canlandırmak, deşmek . 

K,OIIAPFbllll ( qoparğış) CbtH. Patlayıcı 

(madde). 

K,OPA-K,OPA 

K,OIIAPbiJibiC (qoparılıs) 1am. Patlama, in
filak. 

K,OIIAPbiH)__(bl (qoparındı) 1am. Patlama 
sonucu etrafa saçılan toprak vb. mad
deler. 

K,OIIAillbiK, -Fbi (qopaşıq, -ğı) 1am. Küçük 
s az lık. 

K,OII-K,OH;biP (qop-qofiır) CbLH. Koyu kah
verengi. 

K,OII-1<,010 (qop-qoyu) CbLH. Kopkoyu. 
K,OIICbl- (qopsı-) em. Toprağı çapalamak; 

yünü çırpmak . 

K,OIICbiK, (qopsıq) cbtH. Yumuşak, kabarık, 

hafif. 
K,OIICbiH;K,bl (qopsıfiqı) cbtH. Yumuşatıl

mış, kabarmış. 

K,OIICbiTK,bllll (qopsıtqış) Toprağı ekime 
hazır hale getiren alet (tarım) . 

K,OP* (qor) (I) 1am. Kımız mayası. 
K,OP* (qor) (Il) 1am. 1. Bütçe, ödenek. 2. 

Hazine, sermaye. ce1aiK KOP (11uHze.) 
söz hazinesi. 3. aybıc. Stok. 

K,OP* (qor) (III) cbtH. Zavallı, biçare, hakir. 
KOP 6o11y zavallı duruma düşmek. 

K,OP* (qor) (IV) 1am. Vakıf. MycmarjJa 

IlloKaii I(Opbt Mustafa Şokay Vakfı. 
K,OPA (qora) 1am. 1. Ahır, ağıl. am Kopa at 

ahırı, tavla. 2. Avlu. 
K,OPAEA (qoraba) 1am. Servet, varlık, ser

maye. 
K,OPAEAJIAH- (qorabalan-) em. Zengin

leşmek, bollaşmak: jJacmapl(aH Kopa-
6a11aHbtn I(aJ1abt. Sofra zenginleşti. 

K,OPAEAJibl (qorabalı) cbıH . Varlıklı , zen
gin. 

K,OPA-.IKAM (qor-ajay) , K,OPA-K,OIICbl 

(qoraqopsı) 1am. 1. Ahır, ağı!. 2. Sa
manlık. 

K,OPA3 (qoraz) 1am. up. Horoz. 
K,OPA3,IT.AH- (qorazdan-) em. 1. Horoz

lanmak, kabadayılık etmek, dikleşmek . 

2. aybtc. Böbürlenmek, övünmek, ku
rumlanmak, çalımsatmak 

K,OPA-K,OIICbl (qora-qopsı) 1am. bkz. K,O
PA-.IKAM. 

K,OPA-K,OPA (qora-qora) CbLH. Sürüyle, sürü 
sürü, pek çok. K,opa-I(opa I(Oil ;;~eaubt

J1btn JKYP· Sürü sürü koyunlar yayılıyor. 
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K,OPAJIA 

K,OPAJIA- (qorala-) em. ı . Hayvanları ah ıra 
kapamak. 2. Belirli bir yerin etrafını çe
virmek. 

K,OPAJIAH- (qora lan-) em. Yığılmak, top
lanmak. 

K,OPAJIATI (qoı·aJap) yem. Sürü sürü , sürü
ler halinde. 

K,OPAJIAC (qoralas) Cb/H. Komşu, yan yana. 
K,OPAJibl (qoralı) CbtH . 1. Ahır olan. 2. 

aybtC. Kalabalık , çok. 6ip Kapa aaaM bir 
sürü insan. 

K,OPAJibiK, -Fbi (qoralıq, -ğı) 3am. Ahır ol
maya elverişli . 

K,OPAM (qoı·am) 3am. Karartı, silüet: 
MbtcmaN KOÜ!lapabtf( KOpGMbl KGpiNai. 
Uzaktan koyunların karartısı göründü. 

K,OPAMA (qorama) 3am. KGNe. Kurşun dök
me kalıbı. 

K,OPAMLI,bl (qoramd ı) CbtH. Geniş hacimli, 
kapsamlı , büyük. 

K,OPAMCAK, -Fbi (qoramsaq, -ğı) 3am. Fi
şeklik, sadak. 

K,OPATI, -obı (qorap, -bı) 3am. 1. Kutu. 
cipif(Ke K,opa6bt kibrit kutusu. 2. Ka
roser, kasa (araba), damper. 

K,OPATITA- (qorapta-) em. (at, eşek arbası 
için) Kasa yapmak. 

K,OPATIThl (qoraptı) CbtH. Kasalı (at, eşek 
aı·abası). KOpanmbt ap6a kasalı at ara
bası. 

K,OPATiliiA (qorapşa) 3am. Küçük kutu, ka
sa. 

K,OPACAH (qorasan) 3am. 1. Çiçek aşısını 
bulan evliya, Horasan. 2. Çiçek hasta
lığı. 

K,OPAIII (qoraş) cbtH. Gösterişsiz, alımsız. 
K,OPAIIICbiH- (qoraşsın-) em. İçine sinme

mek, beğenmemek. 
K,OPAIIIThJK, -Fbi (qoraştıq, -ğı) 3am. Gös

terişsizlik, siliklik, alıms ı zlık, sadelik . 
K,OPAWbiJI (qoraşıl) CbtH. Ahırı seven, a

hırdan çıkmayan. 

K,OPEAH: (qorbafi) CbtH. Kaba saba, hantal. 
K,OPEAH:LI,A- (qorbafida-) em. Hantal, ağır 

hareket etmek. 
K,OPEH- (qorbiy-) em. (elbise) Vücuda o

turma mak, biçimsiz görünmek. 
K,OPFA- (qorğa-) em. 1. Korumak, sa-

K,OPFAChiH,UAM 

vunmak, müdafaa etmek, muhafaza et
mek. 2. Yardım etmek, kollamak. 3. 
(tez) Savunmak. auccepmaU,UJl K,opray 
tez savunmak. 

K,OPFAJIA- (qorğala-) em. 1. Sığınmak, si
per almak. 2. Bir şeyi korumaya çalış
mak. 

K,OPFAJIAK, (qorğalaq) Cb/H. Korkak, ürkek, 
çeki n gen. 

K,OPFAJIAK,TA- (qorğalaqta-) em. Kork
mak, ürkmek, çekinmek. 

K,OPFAH (qorğan) (1) 3am. 1. Kale, hisar. 
Ombtpap KOpFGHbt Otırar Kalesi. 2. Sur. 
3. ay btc. Dayanak, destek. K,opraH 6ofly 
destek, dayanak olmak. 

K,OPFAH- (qorğan-) (Il) em. 1. Korunmak, 
sakınmak 2. Korkmak, ürkmek, çekin
mek. 

K,OPFAHLI,A- (qorğanda-) em. Kale 
yapmak, surları çevirmek. 

K,OPFAHLI,bl (qorğandı) Cbl!-l . Etrafı surla 
çevrili. 

K,OPFAHCbl3 (qorğansız) CbtH. 1. 
Desteksiz, müdafaasız, dayanaksız. 2. 
Kimsesiz, sahipsiz. 

K,OPFAHCbi3LI,biK, -Fbi (qorğansızdıq , -ğı) 

3am. Desteksizlik, dayanaksızlık, mü
dafaasızlık. 

K,OPFAHliiA (qorğanşa) yem. Kaleye ben
zer, kale gibi. 

K,OPFAHIIIAK, (qorğanşaq) Cbl!-l. Korkak, 
cesaretsiz, ürkek. 

K,OPFAHliiAK,TbiK, -Fbi (qorğanşaqtıq, -ğı) 

3am. Cesaretsizlik, çekingenlik. 
K,OPFAHbiC (qorğanıs) 3am . Savunma, mü

dafaa, siper. 
K,OPFAHblCTbiK, -Fbi (qorğanıstıq, -ğı) 

3am. Savunma, müdafa etme. 
K,OPFAHbiiii (qorğanış) 3am. 1. Sığınak. 2. 

Himayeci, hami. 
K,OPFAHbllliTbiK, -Fbi (qorğanıştıq, -ğı) 

3am. Güvenlik, koruma. 
K,OPFACbiH (qorğasın) 3am. Kurşun. K,op

racbtH OK kurşun, menni , fişek. 
K,OPFACbiHLI,A- (qorğasında-) em. Kurşun 

dökmek. 
K,OPFACbiHLI,AM (qorğasınday) CbtH. Kur

şun gibi, ağır. 

Barterblues
Vurgu

Barterblues
Vurgu

Barterblues
Vurgu
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K,OPFACbiH,Ubi (qorğasındı) CbtH. Kurşun 

dökülmüş, kurşun. 

K,OPFACbiHIIIA (qorğasınşa) yem. Kurşun 
gibi, kurşuna benzer. 

K,OPFAYIIIbi (qorğavşı) 3am. 1. Müdafi, 
koruyucu, savunucu. 2. 3alf. Avukat. 3. 
cnopm. Savunma oyuncusu. 

K,OPFAYIIIbiJibiK, -Fbi (qorğavşılıq, -ğı) 

3am. Koruyuculuk, savunuculuk, müda
filik. 

K,OPFAYbiiii (qorğavış) 3am. Dış etken
lerden koruyan nesne, koruyucu. 

K,OPFAIIITA- (qorğaşta-) em. Korumak, 
müdafa etmek, savunmak. 

K,OP,UA (qorda) 3am. Gübre, tezek. 
K,OP,UAJIAH- (qordalan-) em. Birikmek, yı

ğılmak. 

K,OP,UAJ!bl (qordalı) CbtH. Gübreli. 
K,OPEK, -ri (qorek, -gi) 3am. Yemek, gıda, 

besin. 
K,OPEKCI3 (qoreksiz) cbtH. Besinsiz, gı

dasız. 

K,OPEKTEH- (qorekten-) em. Beslenmek. 
K,OPEKTEH,UIP- (qorektendir-) em. Yedir

mek, beslemek. 
K,OPEKTI (qorekti) CbtH. Gıdalı, besleyici. 
K,OPEKTIK (qorektik) Cb/H. Besin değeri 

yüksek olan, gıdalı. 
K,OPEKTIJIIK, -ri (qorektilik, -gi) 3am. Be

sin değeri yüksek, besleyici olma. 
K,OP:IKAH; (qorjafi) eJZ. Hantal, hımbıl. 
K,OP.IKAH,UA- (qorjafida-) em. Hantal hare

ket etmek. 
K,OP)KM- (qorjiy-) em. Büyük, iri görün

mek. 
K,OP)KblH (qorjın) 3am. Heybe, torba. 
K,OP)KblH,UA- ( qorjında-) em. Torba ya 

koymak, torba biçimine getirmek, 
torbalamak: l(oHaK. 3ammapbtH K.Op
:>KbLHaaabı. Misafir eşyalarını torbaya 
koydu. 

K,OP)KblH,UAII (qorjındap) yem. Heybe 
heybe, heybeter dolusu. 

K,OP)KblHIIIA (qorjınşa) yem. Heybe gibi, 
heybeye benzer. 

K,OPK,AK, (qorqaq) CbtH. Korkak, yüreksiz. 
K,OPK,AK,TAY (qorqaqtav) Cb/H. Korkakça, 

yüreksizce. 

K, O PChiJI,UA 

K,OPK,AK,TbiK, -Fbi (qorqaqtıq, -ğı) 3am. 

Korkaklık, cesaretsizlik. 
K,OPK;\Y (qorqav) 3am. 1. Kurt. 2. aybıc. 

Zalim, merhametsiz, gaddar, acımasız. 
K,OPK;\YJIAH- (qorqavlan-) em. Açgözlü

lük, tamahkarlık etmek; gözü doyma
mak. 

K,OPK;\YJibiK, -Fbi (qorqaulıq, -ğı) 3am. 1. 
Yırtıcılık, vahşılik. 2. aybıc. Zalimlik, 
merhametsizlik. 

K,OPK,OP (qorqor) 3am. Pipo. 
K,OPK,biHbiiii (qorqınış) 3am. Korku, deh

şet. 

K,OPK,biHbiiiiCbi3 (qorqınışsız) Cb/1-l. Kor
kusuz, tehlikesiz. 

K,OPK,biHbiiiiTbl ( qorqınıştı) Cb/H. Kor
kunç, dehşet, korkulu. 

K,OPK,biHbiiiiTbiJibiK, -Fbi ( qorqınıştılıq, 

-ğı) 3am. Korkunç olma, korkunçluk. 
K,OPK,biPA- (qorqıra-) em. (kesilen boğaz) 

Hırı ldamak. 
K,OPK,bii:U<,biPA- (qorqıfiqıra-) em. Biraz 

kork mak. 
K,OPK,biT- (qorqıt-) em. Korkutmak. 
K,OPJIA- (qorla-) em. l. işkence, eziyet et

mek. 2. aybtc. Horlamak, aşağılamak, 

hor görmek. 
K,OPJIAH- (qorlan-) (1) em. Öfkelenmek, a

şırı derecede sinirlenmek, gururu kırıl

mak, horlanmak. 
K,OPJIAH- (qorlan-) (Il) em. Sermaye, mal 

mülk birikmek. 
K,OPJIAYIIIbi (qorlavşı) 3am. Zalim, zorba, 

eziyet eden kimse. 
K,OPJIAYIIIbiJibiK, -Fbi (qorlavşılıq, -ğı) 

3am. Zalimlik, zorbalık 
K,OPJibi (qorlı) CbtH. Tedarikli, zengin, var

lıklı; malı mülkü olan. 
K,OPJibiK, -Fbi (qorlıq, -ğı) 3am. 1. Eziyet, 

baskı, zulüm. 2. ayb/C. Ar, namus, ayıp. 
K,OPJibiK,-30PJibiK, -Fbi (qorlıqzorlıq, -ğı) 

3am. Eziyet, azap, cefa. 
K,OPCAIJ.[(A- (qorsafida-) em. Sinirlenmek, 

öfkelenmek. 
K,OPCbiJI (qorsıl) 3am. Doınuzun çıkardığı 

ses, domuz sesi. 
K,OPCbiJI,UA- (qorsılda-) em. 1. Domuz gi

bi ses çıkarmak. 

Barterblues
Vurgu

Barterblues
Vurgu
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2. aybtc. Ağlarken bumunu çekmek. 
K,OPChiH- (qorsın-) em. 1. Hor görmek, a

şağılamak, küçümsemek, hakir görmek. 
2. Azımsamak, tatmin olmamak, az bul
mak. 

K,OPTfiA (qortpa) 3am. 300!l. Havyar elde e
dilen bir balık türü. 

K,OPThiK. (qortıq) CbtH. Bodur, bücür. 
K,OPThiK,TAY (qortıqtav) Cb/H. Bodurca, bü

cürce. 
K,OPYlllhl (qoruvşı) 3am. 1. Bekçi. 2. Ko

ruyucu, hami. 
K,OPYhiJI,LI,A- (qoruvılda-) em. Korumak, 

gözetmek, himaye etmek. 
K,OPYhllllTA- (qoruvışta-) em. Sürekli ko

rLımak, himaye etmek. 
K,OPWA- (qorşa-), K,OPWAJIA- (qorşala-), 

K,OPiliAYJIA- (qorşavla-) em. 1. Etra
fını çevirmek. 2. Kuşatmak, sarmak, ab
lukaya almak. 

K.OPlllAJIA- (qorşala-) em. bkz. K.OPIIIA-. 
K,OPUJAMA (qorşama) 3am. Etrafı çevril

miş, sarılmış yer. 
K,OPlllAMAJIA- (qorşamala-) em. Kuşat

mak, etrafını çevirmek. 
K,OPlllAY (qorşav) 3am. Paravan, abluka. 
K,OPlllAYJIA- (qorşavla-) em. bkz. K,OP

IIIA-. 
K,OPlllAYJlhi (qorşavlı) Cb/N. Etrafı çevrili, 

sarılmış. 

K,OPbiFhllll (qorığış) 3am. 1. Koruyucu. 2. 
Korumaya, desteklemeye çalışan kimse. 

K,OPbiK, -Fbi (qorıq, -ğı) (1) 3am. 1. Hay
vancılığa elverişli otlu, sulak yer, otlak. 
2. Çayır, yoncalık. 3. Avlanması, balta
lanması vs. yasak orman. 

K,OPblK,- ( qorıq-) (K,OpbiFa.Ubl, K,OpbiFbiD) 

(Il) em. Korkmak, ürkınck, dehşete ka
pılmak. 

K,OPhiK.lllhl (qorıqşı) 3am. Koruyucu, bek
çi. 

K,OPhiK.llihiJlbiK, -Fbi (qorıqşılıq, -ğı) 

3am. Bekçilik. 
K,OPhiJI (qorıl) 3am. Horultu. 
K,OPbiJI,LI,A- (qorılda-) em. Horuldamak, 

horlayarak uyumak, horul horul uyu
mak. 

K,OPbiJI,ll,AK, (qorıldaq) Cb/1-1. Sürekli horul-

K,OCAK,TA 

dayan. 
K,OPhiM ( qorım) 3am. Taş, toprakla ya-

pılmış eski mezar. 
K,OPhiM (qorım) (1) 3am. Mezarlık. 
K,OPbiM (qorım) (Il) 3am. Taş yığını. 
K,OPbiH- ( qorın-) em. 1. Korun mak, sa-

kınmak. 2. Korkmak, çekinmek. 
K,OPhiHIIIAK. ( qorınşaq) c bt H. Korkak, ce

saretsiz, çekingen. 
K,OPbiHIIIAK.TA- ( qorınşaqta-) em. Kork

mak, cesaretsizlik etmek, çekinmek. 
K,OPbiC (qorıs) 3am. Sık kamışlık, sazlık. 
K,OPhiT- ( qorıt-) em. 1. Neticelendirmek, 

sonuçlandırmak 2. aybtc. Hazmetmek, 
sindirrnek 

K,OPbiTYlllhl (qorıtuvşı) 3am. Sonuçlandı

ncı, tamamlayıcı. 

K,OPhiThiH)lhl (qorıtındı) 1am. Sonuç, ne
tice, özet. 

K,OPbiTbiH)lbiJIA- ( qorıtındıla-) em. So
nuçlandırmak, özetlemek, neticelendir
mek. 

K,OC- (qos-) (1) em. 1. Katmak, birleş

tirmek, eklemek. 2. Evlendirmek. 3. Bi
risine maddi yardımda bulunmak. aK,btfl 
K,OCY tavsiyede bulunmak; K,OCbtn aumy 
abartarak konuşmak 

K,OC (qos) (Il) Cb/H. Çift, iki, ikiz. K,OC 

K.a6am çift kat; K,oc K,oJZaan iki elle tu
tarak; K,oc HyKme (JZUI-/28.) iki nokta; K,oc 
ce3 (JZUI-/28.) ikileme. 

K,OC (qos) (III) 3am. 1. Belirli bir işi yapan 
ekip, grup. 2. Sezonluk, geçici yer. 

K,OCA (qosa) yem. Birlikte, yanında, 

üstelik, ilaveten, beraber. 83iMeN K,oca 
kendisiyle beraber; oraH K.oca bununla 
beraber. 

K,OCAFACbl (qosağası) 3am. Ekipbaşı , ça
vuş. 

K,OCAK, -Fbi (qosaq, -ğı) 1am. 1. Boyun
larından birbirine bağlanan koyun ve 
keçiler. 2. aybtc. Eşierden her biri. KO
caFbll-laH aiipblflY eşi ölmek. 

K,OCAK,Chl3 (qosaqsız) CbtH. Eşsiz, dul , be
kar. 

K,OCAK,TA- (qosaqta-) em. 1. Koyun ve 
keçileri kafa kafaya gelecek şekilde 

bağlamak. 2. aybtC. Evlendirmek. 

Barterblues
Vurgu

Barterblues
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K,OCAJIK,hl 

K,OCAJIK,bl (qosalqı) Cbtl-f. Yedek, ilave. 
K,OCAJIK,biJIAH- (qosalqılan-) em. Ek

lenmek, ilave edilmek. 
K,OCAH)J(ApJIA- (qosanjarla-) em. Ayrıl

mamak, aynı sırada bulunmak, beraber 
olmak. 

K,OCAP (qosar) 3am. Atlının yanısıra koşan 

at, yedek at. 
K,OCAPJIA- (qosarla-) em. 1. Çiftlemek, 

ikilemck. 2. (at) Yedeğe almak. 
K,OCAYhl3 (qosavız) 3am . Çifte (tüfek), 

ikili. 
K,OCMIK, -Fbi (qosayaq, -ğı) Jam. 30011. 

Tarla faresi. 
K,OCKIH,IUK, -ri (qoski ndik , -gi) 3am. eem. 

Hayvan yavrularının göbeğine mikrop 
düşmesi sonucu ortaya çıkan bir tür 
hastalık. 

K,OC-K,OC (qos-qos) CbLH. Çift çift, ikişer 

ikişer. 

K,OC-K,OCTAn (qos-qostap) yem. Çifter çif
ter, çift olarak. 

K,OCK,bllll (qosqış) 3am. Elektrik düğmcsi . 

K,OCMYMI3 (qosmüyiz) Jam . 3mHo2p. Koç 
boynuzu motifi. 

K,OCrıA (qospa) (1) 3am . Dan tanesine yağ 
ve şeker katılarak yapılan Kazak mi111 
yemeği. 

K,OCITA (qospa) (Il) Jam. 1. Karışım. 2. Bir 
şeyin içerisine katılan şey, katkı , katkı 

maddesi. K,ocnacbt JICOK ma3a KYMic 

katıksız, saf gümüş. 3. aybtc. Yalan . 
K,OCfiA (qospa) (III) 3am. İki şeyin 

birbirine bağlandığı veya eklendiği yer. 
K,OCfiA)((EM (qospajem) Jam. Çeşitli 

elementler içeren maddelerin karışımın
dan yapılan yem. 

K,OCHAK, -nı (qospaq, -ğı) (1) 3am. Tek 
hörgüçlü erkek deve ile çift hörgüçlü 
dişi devenin birleşmesinden doğan deve 
çeşidi. 

K,OCfiAK, ( qospaq) (Il) C bL H. Saf saf, katar 
katar, aynı hizada, yan yana duran. 

K,OCfiAK,TA- (qospaqta-) em. İkişer ikişer, 
çifter çifter bağlamak . 

K,OCIIAJibl (qospalı) CbtH. Katkılı, ilaveli. 
K,OCllAChl3 (qospasız) Cb/lt. Temiz. saf, 

halis, katışıksız. 

K,OTAH,II,AC 

K,OCCAHhiC (qossayıs) 3am . cnopm. Belirli 
bir spor dalının iki türünden yapılan 

yarış, biatlon. 
K,OCCAMhiClllhl (qossayısşı) 3am. Biatlon

da yarışan kimse. 
K,OCTA- (qosta-) (1) em. Birisinin sözüne 

katılmak, onaylamak. 
K,OCTA- (qosta-) (Il) em. İkişer ikişer ayır

mak, bölmek. 
K,OCTAEAH (qostaban) 3am. eem. Koyun

Iarda iki tırnak arasının irin toplaması 
ile oluşan hastalık. 

K,OCY (qosuv) 3am. Mam. Toplama. K,ocy 

GMGIIbt toplama işlemi. 
K,OClllhl (qosşı) 3am. Birisine hizmet eden, 

hizmetçi. 
K,OClllhi-K,OJIAH: (qosşı-qolafi) 3am. Bi

risinin hizmetinde, emrinde çalışan a
damlar, uşaklar. 

K,OCWbiJihiK, -Fbi (qosşılıq, -ğı) Jam. 

Yardımcılık, hizmetçilik, uşaklık. 
K,OChiJl- (qosıl-) em. 1. Eklenmek, ka

tılmak, iştirak etmek, ilave olmak. 2. 
Kavuşmak, evlenmek. 

K,OChiJIFblllJ (qosılğış) Jam .. 111am. Topla
nacak sayılar. 

K,OCbiJibiC (qosılıs) 3am . Birçok şeyin 

karışımından elde edilen karışım, ecza. 
K,OCbiMUIA (qosımşa) (1) CbLH. İlave, ek. 

KOCbtMUla aK,bL fazla mesai için ödenen 
ücret; KOCbL.Mwa KYH (3KOH) artı değer ; 

KOCbLMUia me11eM ek ödeme. 
K,OChiMUIA ( qosımşa) (Il) Jam . IIW/2. Ek 

(yapım eki). C83 myabtpFb/UI l(OCb/.MUIG 

yeni anlamda kelime türeten ekler, 
yapım ekleri. 

K,OCbiMWAChl3 (qosınışasız) CbtH. 1. Ek
siz. 2. Açık, samimi; içten. 

K,OChiH (qosın) Jam. KeHe. I. Asker top
luluğu , erat. 2. Asker kışlası. 

K,OCbiH,IIhl (qosındı) 3am. 1. İki veya daha 
fazla şeyden meydana gelen birleşiın. 2. 
Toplama işlemi neticesinde çıkan sonuç. 

K,OTAH* (qotan) 3am. Hayvan barınağı, 

ahır. 

K,OTAH,IlA- (qotanda-) em. Hayvanları ahı

ra koymak. 
K,OTAH,IlAC (qotandas) Cbllf. Ahırları yan 
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yana olan, komşu. 
K,OTAH-K,OTAH (qotan-qotan) CbtH. Sürüy

le, sürü sürü, pek çok. 
K,OTAHIIIbiJI (qotanşıl) CbtH. İyi ahır bek

çiliği yapan (köpek) . 
K,OTAP- (qotar-) em. 1. Sıvı bir şeyi bir 

kaptan ikinci bir kaba koymak, ak
tarmak. I(omapa caJZy aktarıvennek. 2. 
aybtc. Bir metni bir dilden başka bir dile 
aktarmak, tercüme etmek. 

K,OTbiP (qotır) Jam. İnsan veya hayvan
ların derisi üzerinde oluşan yara, uyuz. 

K,OTbiPAIII (qotıraş) , K,OThiP-K,OThiP 

( qotır-qotır) C bt H. Pürüzlü, pürtüklü, kü
tür kütür. 

K,OThiP-K,OTbiP (qotır-qotır) CbtH. bkz. 
K,OTbiPAIII. 

K,OTbiPJIAH- (qotırlan-) em. Uyuz olmak, 
uyuz hastalığına yakalanmak 

K,OIII (qoş) (1) Jam . İki kişinin ayrılırken 
birbirine söylediği SÖZ. !(OLU aumy 

Allah' a ısmarlamak, vedalaşmak; !(oLU 

6oJZ.' Allah'a ısmarladık! 
K,OIII (qoş) (Il) CbtH. Hoş, memnun edici . 

!(OLU aJZy hoş karşılamak, memnun 
olmak; !(OLU Kepy beğenmek, hoş 

görmek. 
K,OIJ.IAKAH ( qoşaqan) Jam. 3Kcnp. 1. Kuzu, 

kuzucuk. 2. aybtc. Küçük çocuklara 
karşı sevgi ifade eden söz, kuzum. 

K,OIIIEMET (qoşemet) Jam . Birisine gös
terilen saygı, iltifat, hürmet. I(OLUeMem 

Kepcemy iltifat etmek; I(OLUeMem I(btfly 

pohpohlamak, pehpehlemak, piyazla
mak. 

K,OIIIEMETTE- ( qoşemette-) em. Hürmet 
etmek, saygı göstermek, iltifat etmek. 

K,OIIIEMETIIII ( qoşemetşi) Jam. Saygı 

gösteren, iltifat, hürmet eden kimse. 
K,OIIIEMETIIIIJI ( qoşemetşil) CbtH. Saygı 

göstermeyi, iltifat etmeyi seven. 
K,OIII-ECEH: K,Om-eceH 6oJI Hoşça kal. 
K,OIIIK,AP ( qoşqar) Jam . KoÇ. I(OLUI(ap 

myMcbtl( kemerli burun. 
~.<,OIIIK,AP,UAH (qoşqarday) CbtH. Büyük, iri. 
K,OIIIK,APMYİİI3 (qoşqarmüyiz) Jam. Koç 

boynuzuna benzer motif, desen. 
K,OIIIK,APIIIA (qoşqarşa) yem. Koç gibi, ko-

K, O HH-K,OJITbiK, 

ça benzer. 
K,OIIIK,biJI ( qoşqıl) C bt H. Koyu kahverengi. 
K,OIIIK,biJI,UAH- ( qoşqıldan-) em. Koyu 

kahverengi ye çalmak. 
K,OIIIK,biJI,UAY (qoşqıldav) Cb/H. Koyu kah

verengimsi. 
K,OIIIK,biJIT (qoşqılt) cbtH. Açık, sütlü kah

verengi. 
K,OIII-CAY: K,om-cay 6oJI Hoşça kal. 
K,OIIITA- ( qoşta-) em. Desteklemek, kolla

mak, onaylamak. 
K,OIIITAC- ( qoştas-) em. Vedalaşmak, ay

rılmak. I(OLUmacy Mamıtbt jübile maçı. 
K,OIO (qoyuv) CbtH. 1. Koyu. 2. Gür, sık 

(saç). 
K,OIOJIA- (qoyuvla-) em. Koyulaştırmak, 

yoğunlaştırmak. 

K,OIOJIAH- (qoyuvlan-) em. 1. 
Koyulaşmak, koyu duruma gelmek. 
EyJZm I(OIOJZaHabt. Hava kapandı. 2. 
aybtC. Sıklaşmak, gürleşrnek 

K,OIOJIAH,I(biP- (qoyulandır-) em. Koyu
laştırmak, yoğunlaştırmak. 

K,OIOJIAY (qoyuvlav) CbtH. Koyu gibi, ko
yuca. 

K,OIOJibiK., -Fbi (qoyuvlıq, -ğı) Jam. 1. Sıvı 
olmama durumu, koyuluk 2. Yoğunluk, 

sıklık, gürlük. 
K,O.sı (qoya) Jam . 1. Kuşun, köpeğin yediği 

yemeğİn hazınedemediği kısmı , kıl , tüy 
vb. kalıntılar. 2. aybtc. İnsanın içinde 
sakladığı , tuttuğu sır. I(ORCbtH LUbtrapy 

foyası meydana çıkmak. 
K,OJIJIA- (qoyala-) em. (kuşun kursağında, 

köpeğin midesinde) Hazınedemediği 

şey 1 er top lanmak. 
K,OJIJIAT- (qoyalat-) em. (hayvanların) 

Hazınedemediğini çıkarttırmak, kustur
mak. 

K,OJIH (qoyan) Jam . 1. Tavşan. 2. On iki 
hayvanlı eski Türk takvimine göre 
dördüncü yılın adı, tavşan yılı. K ORH 

epiH tavşan dudaklı ; KORH :>~cypeK 

korkak, cesaretsiz. 
K,O.siH-K,OJITbiK, (qoyan-qoltıq) yem. O

muz omuza, iç içe, beraber, kaynaşmış 

halde. I(ORH-I(O!lmbtK apa;ıacy s ıkı fıkı 

olmak. 
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K,OJIH-K,OJIThiK,TAC-( qoyan-qoltıqtas-) 
em. Omuz omuza, iç içe, beraber olmak. 

K,OJIHIII8II ( qoyanşöp) 3am. 6om. Kuş

konmaz. 
K,OJIHillhiK, -Fbi ( qoyanşıq, -ğı) Jam. 1. 

Sara hastalığı. 2. aybLC. Deli, kendinde 
olmayan. KO.RHULbLFbL ycmay inadı tut
mak. 

K,OJIPL(A-K,Ofi:MAfi: (qoyarda-qoymay) 
yem. Yalvarıp yakarıp, peşini bırakma

dan: MeHi KO.Rpaa-KoUMQl1 yi1iHe epmin 
eKemmi. Ne yapıp edip beni evine gö
türdü. 

K,Y (quv) (1) 3am. Kuğu kuşu . 

K,Y (quv) (Il) CbLH. ı. Kurumuş, sararmış . 

KY wen kurumuş ot. 2. aybtc. Geçici fa
ni, yalan. KY ayHue yalan dünya; KY 6a
Cbl bir başına, yalnız; KY aa!ıa ıssız yer; 
KY aybt3 vara yok diyen, cimri; KY a.RK 
hilekar, kurnaz, düzenbaz; KY MaHaau 
bahtsız, talihsiz; KY mi3eciH KYULal(may 
hiç evlenmemek, hep bekar kalmak; KY 
milıai şakacı, güldüren, komik. 

K,Y (quv) (III) CbtH. Kav türü mantarlardan 
kurotularak elde edilen, çabuk tutuşan, 
süngerimsi madde, kav. 

K,Y (quv) (IV) cbtH. Hilekar, kurnaz, dü
zenbaz. 

K,Y- (quv-) (V) em. ı. Birisinin ardına düş
mek, kovalamak. 2. Kovmak: Yuael-i 
KYabL. Evden kovdu. 3. aybtc. Bir şeyin 
peşine düşmek, takipçisi olmak. 6ifliM 
KYY ilim öğrenmeye çalışmak. 

K,Y AK,hl ( quvaq ı) C bt H. Şakacı, nüktedan. ·, 
K,YAK,hiJIAY (quvaqılav) CbLH. Biraz hilekar, 

kurnazca. 
K,Y AK,hiJihiK, -Fbi ( quvaqılıq, -ğı) 3am. 

Hilekarlık, kurnazlık 

K,Y AJIA- ( quvala-) em. 1. Kovalamak. 2. 
Bir şeyin ardına düşmek, takip etmek. 3. 
Hayvanları önüne katıp sürmek. 4. 
Hayvanları ürkütüp kaçırmak. 5. Birisini 
durduğu yerden güç kullanarak kovmak, 
çıkarmak: YuiHeH KYaJlan ULbtl(mbL. E
vinden kovup çıkardı. 6. işten çıkarmak, 
işine son vermek. 7. Birine istemediği 
işi yaptırmak veya istemediği yere gön
dermek: EacmbiK Kauaa KYaJlaca coHaa 

K,Y AH.UhiK, 

6apacbLJ(. Başkan nereye gönderirse 
oraya gidersin. 8. Bir şeyin kıyısından, 
kenanndan gitmek: 83eHai KYaflai1 
JK:ypin KemmiK. Nehir boyunca ilerledik. 
aon KYQflay top peşinde koşmak; my
Kb/M KYaJlay (hastalık) ırs1 olarak geç
mek. 

K,YAJIACIIAK, -Fbi (quvalaspaq, -ğı) 3am. 
Kovalama oyunu, kovalamaca. 

K,YAH- (quvan-) em. Sevinmek, mutlu ol
mak, memnun olmak. aflmbtH man
I(aHaau KYaHy altın bulmuş gibi se
vinmek; 6aJlawa KYaHy çocuk gibi se
vinmek. 

K,YAHT- (quvant-) em. Sevindirmek, neşe
lendirmek. 

K,YAHhllll (quvanış) Jam. 1. Sevinç. 2. 
aybLC. Sevinç kaynağı. KYaHbLUL eKefly 
sevinç vermek, mutluluk getirmek; 
KYaHbLULI(a 6amy (6eJleHy, KeHefly) se
vince boğulmak; KYaHbLUL 6iflaipy mem
nuniyetini ifade etmek; KYaHbtULbLHaa 
weK JK:OK 6oJlMay sevincinde sınır 

olmamak; KYaHbtULbtH JK:aCbLpa aflMay 
sevincini gizleyememek; KYaHbLULmaH 
JK:ypeıi JK:apblflbtn Keme JK:a3aay se
vinçten kalbi duracak gibi olmak. 

K,Y AHhllllTA- ( quvanışta-) em. Sevinmek, 
mutlu olmak. 

K,Y AHhllllThl ( quvanıştı) C bL H. Sevinçli, 
mutlu. 

K,YAHhllllThiJihiK, -Fbi ( quvanıştılıq, -ğı) 

3am. Saadet, mutluluk, sevinçli, mes'ut 
olma. 

K,YAH; (quvafi) CbLH. 1. Çorak, kıraç. KYalf 
aQJla çorak bozkır. 2. Yağışsız, kuru 
(yıl, mevsim) . 3. aybtc. Solgun, sarar
mış. KYaH mapmy a) (yağışsızlık ne
deniyle) otlar sararmak b) sararmak, 
solmak. · 

K,YAH;,UAH- (quvafidan-) em. 1. (otlar) Sa
rarıp solmak. 2. aybtc. Solgunlaşmak, 

benzi atmak, rengi kaçmak, canlılığını 

kaybetmek. 
K,YAH;L(AY (quvafidav) CbtH. 1. Az yağışlı, 

kurak. 2. aybtc. Rengi kaçmış, benzi sol
muş. 

K,YAH,UhiK, -Fbi (quvafidıq, -ğı) 3am. 1. Ya-
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ğışsızlık, kuraklık 2. aybtc. Solgunluk, 
rengi kaçma, ölgünlük. 

K,YAHJllblJibiK, -Fbi (quvanşılıq, -ğı) Jam. 
Kuraklık, yağışsızlık . 

K,YAP- (quvar-) em. 1. Güneşten sararmak, 
kurumak. 2. aybtc. Rengi kaçmak, benzi 
solmak. 3. aybtc. Çoluk çocuğundan 

ayrılıp tek başına kalmak. 
K,YAPJIA- (quvarla-) em. Bir şeyin peşine 

düşmek, yakası nı bırakmamale 

K,YAPbiH;K,bl (quvarınqı) cbtH. 1. Sarar
maya yüz tutmuş . 2. aybtc. Solgun, can
lılığını kaybetmiş. 

K,YAT (quvat) Jam. ap. 1. Güç, kuvvet, der
man. 2. Besiniere bağlı enerji, kalori. 3. 
rjJu3. Kuvvet. 4. aybtc. Destek, dayanak. 
S. 3KOH. Üretici güç. zyam a11y 
güçlenmek, cesaretlenmek; zyam 6epy 
a) güç katmak b) yüreklendirmek, cesa
retlendirmek; zyam 6o!ly destek olmak, 
güç vermek; zyam Kemy gücü azalmak, 
halsizleşmek. 

K,YATCbl3 (quvatsız) CbtH . 1. Güçsüz, kuv
vetsiz, halsiz. KyamCbl3 QOQM gÜÇSÜZ, 
halsiz kimse. 2. Kalorisi az, düşük 

kalorili . zyamcbt3 maMaK kalorisi düşük 
yemek. 

K,YATCbl3,11,biK, -Fbi (quvatsızdıq, -ğı) 3am. 
Güçsüzlük, kuvvetsizlik, halsizlik. 

K,YATTA- (quvatta-) em. (birini) Pikren 
kollamak, desteklemek, savunmak. 

K,YATTAH- (quvattan-) em. 1. Kuvvetlen
mek, güç toplamak. 2. Cesaretlenmek, 
güçlenmek. 

K,YATTbl (quvattı) CbtH. Güçlü, kuvvetli. 
K,YATTbiJIAY (quvattılav) CbtH. Biraz güçlü , 

kuvveti ice. 
K,YATTbiJiblK, -Fbi (quvattılıq, -ğı) 3am. 1. 

Güçlülük, kuvvetlilik 2. Sağlamlık , da
yanıklılık. 3. Ekonomik bakımından ge
lişmişlik. 4. Kalori bakımından zen
ginlik. 

K,YATTbiPAK, (quvattıraq) CbtH. Daha güçlü, 
daha kuvvetli. 

K,YFbiH (quvğın) 3am. Takip etme, peşine 
düşme, sürgün. J<YFbtHFa ca11y sürgüne 
göndermek; KJlFbtHFa mycy surgun 
edilmek; KyFbtHOa JICYPY sürgün hayatı 

K,YJihiK, 

yaşamak. 

K,YFbiH,lJ,A- (quvğında-) em. 1. Ko-
valamak, takip etmek. 2. aybtc. Birisinin 
peşine düşmek. 

K,YFbiH-CYPfiH (quvğın-sürgin) 3am. Ce
za, baskı, sürgün dönemi. 

K,YFbiHillbl (quvğınşı) Jam. Takipçi, iz 
sürücü. 

K,YFbiHillbiJlbiK, -Fbi ( quvğınşılıq, -ğı) 

3am. Takipçilik, iz sürücülük. 
K,YFbllliTA- ( quvğışta-) em. Kovalayıp 

durmak. 
K,YJI,Aİİ (quvday) CbLH. Bembeyaz. wawbt 

zyoaii saçları bembeyaz. 
K,Y,11,AJIA- (quvdala-) em. ı. Birisinin peşini 

bırakmamak, takip etmek. 2. aybtc. Deş
mek, soruşturmak . 

K,Y,11,AJIAYillbl (quvdalavşı) 3am. Takip e
dici, kovalayan, izleyen. 

K,YJKAH; (quvjafi) Cbllf. 1. Dalkavuk. 2. 

aybtc. Kurnaz, düzenbaz. 
K,Y)I(AH;,lJ,A- ( q u v j afi da-), K,Y)I(biH;M-

( quvj ında-) em. ı. Dalkavukluk etmek. 
2. aybtc. Kurnazlık etmek. 

K,Y)I(AYblPbiH (quvjavırın) 3am. Çok 
binitmekten atın sırtında oluşan yara, 
ya ğır. 

K,Y)I(biH;M- (quvjıfida- ) em. bkz. K,Y
)[(AlU(A-. 

K,Y3A- (quvza-) em. ı. (ateş) İyi yanması 
için karıştırmak, deşnıek, deşelemek . 2. 
aybtC. Düzenlemek, hizaya getirmek. 3. 
Arabanın hızını arttırmak. 

K,yzyMAJIAK, -Fbi (quvqumalaq, -ğı ) 3am. 
Küçük baş hayvanlarda rastlanan bir tür 
hastalık. 

K,YK,biJI- (quvqıl-) CbtH. Kansız, solgun, 
rengi kaçmış. 

K,YK,biJI,lJ,AH- (quvqıldan-) em. Solgunlaş
mak, rengi kaçmak. 

K,YK,biJI,lJ,AY (quvqıldav) CbtH. Solgunca, 
hafiften rengi kaçık. 

K,YJIAH- (quvlan-) em. Kumazlaşnı ak , uya
nıklık etmek. 

K,YJIAY (quvlav) CbtH . Kurnazca, uyanıkça. 
K,YJibiK, -Fbi (quvlıq , -ğı ) (1) Jam . ı. 

Kurnazlık, uyanıklık. 2. Zalinılik , hile
karlık. J<Yfl btFbt KezeH 6acbtHaH acnay 
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hilekarlığının uzun sünneyip kısa sürede 
ortaya çıkması; J(yllbtKKa caJly (6apy, 
Kewy) dolap çevirmek, düzenbazlık 

yapmak. 
K,YJihiK., -Fbi (quvlıq, -ğı) (Il) 1am. İlk defa 

yavrulayan kısrak. J(yllbtl( 6ue genç kıs
rak. 

K,Y JihiK,-CYM)l;hiK., -Fbi ( quv lıq-sumdıq, -
ğı) 1am. ı. Hilekarlık, düzenbazlık. 2. 
Zalimlik, gaddarlık 

K,YJihiK,lllhiJI (quvlıqşıl) CbtH. Kurnaz, hi
lekar. 

K,YJihiK,lllhiJI)l;AY (quvlıqşıldav) CbtH. Bi
raz kurnaz, kurnazca, , hi lekarca. 

K,YMA (quvma) CbtH. Ard arda, peşi peşine, 
birbirini izleyen. xyMa mollK,btH birbirini 
izleyen dalgalar. 

K,YMA,II,AH (quvmadan) 1am. Tuğla pişi

rilen ocak, tuğla ocağı. 
K,YMAJIA- (quvmala-) em. Devamlı kova

layıp, takip edip durmak. 
K,YHA- (quvna-) em. 1. İstirahat etmek, 

dinlenmek. 2. Kuvvetlenmek, toparlan
mak. 3. aybtc. Canlanmak, güzelleşmek, 
tazelenmek. 

K,YHAK, (quvnaq) CbtH . 1. Dinç, zinde. 2. 

yem. Tez, hızla, çabucak: OpHbtHaH Ky
HaK mypabt . Hızla yerinden kalktı. 

K,YHAK,ThiK., -Fbi (quvnaqtıq, -ğı) 1am. 
Dinçlik, zindelik, canlılık. 

K,YHAK,hl (quvnaqı) CbtH. Dinç, zinde, canlı. 
K,YHAK,hiJIAH- (quvnaqılan-) em. Dinç, 

z inde, canlı olmak. 
K,YHAK,hiJIAY (quvnaqılav) CbtH. Biraz 

dinç, zinde, biraz canlı. 
K,YHAK,hiJihiK., -Fbi (quvnaqılıq, -ğı) 1am. 

Dinçlik , zindelik, canlılık. 
K,YHAH)lA- (quvnafida-) em. Atlayıp, hop

layıp zıp lamak. 

K,YPA- (quvra-) em. 1. Kurumak, so lmak, 
sararmak: 8ciMaiKmep xypan Kemmi. 
Bitkiler kurudu. 2. aybtc. Yok olmak, or
tadan kaybolmak. 

K,YPAW (quvray) 3am. KeHe. My3. Üflemeli 
bir çalgı. 

K,YPAWMW (quvrayday) CbtH. İpince, upu
zun. 

K,YPAWJIAH- (quvraylan-) em. (bitki sapla-

K,YbiK, 

rı) İrileşip, sertleşmek, kalınlaşmak. 
K,YPAK, (quvraq) CbtH. Kavrulmuş, kurumuş, 

kurak. 
K,YPAT- (quvrat-) em. 1. Kurumaya terk et

mek. 2. aybtc. Eziyet etmek, mahvet
mek. 

K,YPhiJI- (quvrıl-) em. Büzülmek, buruş
mak, küçülmek. 

K,YCAK., -Fbi (quvsaq, -ğı) 1am. İlk kez ya
vrulayan inek. 

K,YChiP- ( quvsır-) em. 1. Kavuşturmak, 

birleştirmek 2. Sıkıştırmak 3. Sıkmak, 
tıkmak. 4. Belli bir yaşa yaklaşmak. 

K,YChiPMA (quvsınna) CbtH. Kavuşturul

muş, birleştirilmiş. 

K,YChiPMAJIA- ( quvsırmala-) em. İki taraf
tan sıkıştırmak, bastırmak. 

K,YIYMChiK., -Fbi (quvtumsıq, -ğı) 1am. 
300!l. Tropik bölgelerde yetişen bir tür 
kaz. 

K,YTYHK., -Fbi (quvtuyaq, -ğı) 1am. Atların 
tırnaklarında görülen bir hastalık. 

K,YIYJIEK, -ri (quvtülek, -gi) 1am. Sekiz 
yaşındaki kartala verilen ad. 

K,YThiH: ( quvtıfi) e!l. Şakacı; açık göz, hare
ketli. 

K,YTbiH:JI:A- (quvtıfida-) em. Şakacı ; hare
ketli, uyanık olmak. 

K,YYillhl (quvuvşı) 1am. Kovalayıcı. 
K,YIIIM- (quvşiy-) em. 1. Büzülmek, çök

ınek, buruşınak. 2. Küçülınek, daral
ınak: Ee!lMeHiif iwi KJlıuuin Keminmi. O
danın içi daralmış. 

K,YllH1hiJI:K,bl (quvşiyıfiqı) CbtH. Büzül
müş, çökmüş. 

K,YlllhiKEIII (quvşıkeş) CbtH. Şakacı, ko
mik. 

K,YlllhiKEIIITEH- (quvşıkeşten-) em. Şa

ka, komiklik yapmak. 
K,YlllhiKElliTIK, -ri (quvşıkeştik, -gi) 1am. 

Şakacılık, uyanıklık , açıkgözlülük. 

K,YlllhiK, (quvşıq) CbtH . Küçük, dar, büzük. 
KyUibtK UbtK dar omuzlu. 

K,YlllhiK,TAJI- (quvşıqtal-) em. K.uçuımek , 

daralmak. 
K,YlllhiK,TblK., -Fbi (quvşıqtıq , -ğı) 3am. 

Küçük, dar, büzük olma durumu. 
K,YhiK., -Fbi (quvıq, -ğı) 1am. aHam. İdrar 
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torbası. 

K,YhiK,TAH (quvıqtay) CbtH. İnce, dar, kü
çük. 

K,YhiJI- (quvıl-) em. Kovulmak. 
K,YhiMITA3 (quvımpaz) CbtH. Bir şeyin ar

dına düşmeyi , bir şeyi takip etmeyi se
ven. 

K,YbiP- ( quv ır-) (1) em. 1. Ka vurmak. 2. 
Kızartmak. 3. aybtC. (güneş) Yakıp ka
vurmak. 4 . aybtC. İki ayağını bir pabuca 
sokmak, sıkıştırmak. 

K,YhiP- (quvır-) (Il) em. (acı bir şey) Dili, 
ağzı yakmak. 

K,YbiPMK, -Fbi (quvırdaq, -ğı) 3am. Ka
vurma, et kavurması. 

K,YbiP,UAK,TbiK, (quvırdaqtıq) CbtH. Kavur
malık (et). 

K,YhiP.nAK,IllhiJI ( quvırdaqşıl) Cb/H. Kavur
mayı seven (kimse). 

K,YbiPIIIAK, -Fbi (quvırşaq, -ğı) 3am. 1. Kız 
çocuklarının oyuncağı , bebek. 2. Kendi 
istek ve iradesiyle iş görmeyip, başka
sının etkisinde olan kimse, kukla. 

K,YhiPIIIAK,TAll (quvırşaqtay) CbtH. Sevim
li, ufacık, minicik. 

K,YbiPIIIAK,IliA (quvırşaqşa) yem. Oyuncak 
bebek gibi, oyuncak bebeğe benzer. 

K,YbiPbiM (quvırım) 3am. Bir kavurmalık 
K,YbiC (quvıs) 3am. 1. Bir şey içindeki boş 

yer. 2. Çukur, oyuk. 3. ayb/C. Kuytu , 
siper, dulda, tenha, kovuk. K)lbiC Keyae 

beceriksiz. 
K,YbiC-K,YbiC (quvıs-quvıs) CbtH. Göz göz, 

oyuk oyuk, bölüm bölüm. 
K,YhiCK;YJIAK, -Fbi (quvısqulaq, -ğı ) (1) 

3am. Bir tür büyük kürek. 
K,YbiCK;YJIAK, -Fbi (quvısqulaq, -ğı) (Il) 

3am. Bir tür biz. 
K,YhiCITAK, -Fbi (quvıspaq , -ğı) 3am. Ko

valamaca oyunu. 
K,YhiCTA- (quvısta-) em. 1. Oyuk açmak. 

2 . Çukur kazmak, kovuk yapmak. 
K,YhiCTAH- (quvıstan-) em. Çekinmek, ka

çınmak. 

K,YhiCTAY (quvıstav) Cb/H. Oyukça, biraz 
kavuk, çukurumsu. 

K,YhiCThl (quvıstı) Cb/H. Çukuru olan, çu
kurlu. 

K,YEbiJIMAJI bl 

K,YEA (quba) CbtH. 1. Al donlu (at). Ky6a 

auFbtp al donlu aygır; Ky6a KafiMaK 

(KeHe) Oyratların eski adı; Ky6a mYJ ıs

sız bozkır. 2. Sarışın (insan). 
K,YEAK,AH (qubaqan) CbtH. ı. Kır. 2. ayb/C. 

Sade, sıradan, gösterişsiz. 
K,YEA-KYIT (quba-qup) yem. Pekiyi , yerin

de, ne ala: OJ/au 6oflca Ky6a-Kyn. Öy
leyse çok iyi. 

K,YEAJIAH- (qubalan-) em. Kırlaşmak, boz
laşmak. 

K,YEAJIAY (qubalav) CbtH. Grimsi, kır çı!, 

boz. 
K,YEAH, (qubafi) CbtH. ı. Beyazımtırak , kır. 

2. Boz. 
K,YEAPJIAH (qubarlan) 3am. KeHe. Bir tür 

tazı. 

K,YEAIIIA (qubaşa) Cb/H. Beyazımsı, akça. 
K,YEhDKblK, -Fbi (qubıjıq, -ğı) 3am. AtUrjJ. 

1. Öcü, umacı, canavar. 2. aybLC. Kor
kunç nesneler. 

K,YEbDKhiK,TAH- ( qubıj ıqtan-) em. Kor
kunç görünmek, korku vennek, dehşet 
s almak. 

K,YEhDKbiK,ThiK, -Fbi (qubıjıqtıq, -ğı) 3am. 

Korkunçluk, dehşet. 
K,YEbiJI- (qubıl-) em. 1. Değişmek, renkten 

renge girmek. 2. aybtc. Değişken olmak, 
sabit olmamak. 3. aybLC. Parıldamak, 

ışıldamak. 4. Vazgeçmek, kararından 

dönmek. 
K,YEhiJIA (qubıla) 3am. ap. aiHU. ı. Kıble. 

2. Güneybatı. 
K,YEbiJIAHAMA (qubılanama) Jam. ap. up. 

1. Pusu la. 2. aybiC. Yol gösteren ta bela. 
levha, işaret. 

K,YEbiJIFbllll (qubılğış) Cb/H. Değişken. 

i stikrarsız , kararsız. 

·K,YEhiJIFbllliTbiK, -Fbi (qubılğıştıq. - ğı) 

Jam. Değişkenlik, istikrarsızlık. karar
sızlık. 

K,YEhiJI)I(bi- (qubıljı-) em. 1. Değişmek, 

başkalaşmak. 2. (ses) Yükselip al
çalmak. 

K,YEhiJIMA (qubılma) Cb/H. İstikrarsız. den
gesiz, kararsız. 

K,YEbiJIMAJibl (qubılmalı) Cb/H . 1. Değiş

ken (renk). 2. Değişken (hava). 3. Ka-
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rsız, istilaarsız (karakter). 4. Yükselip 
alçalan. 

IODbiJIMAJibiK, -Fbi (qubılmalıq , -ğı) 3am. 

Değişkenlik, kararsızlık, dengesizlik, is
tikrarsızlık. 

IODbiJITAC (qubıltas) 3am. Rengi ışığa 

göre değişen değerli bir taş. 
IODbiJibiMIIA3 (qubılımpaz) CbLH. Değiş

ken, kararsız . 

IODbiJibiC (qübılıs) 3am. 1. Değişim, olay 
(tabiat, toplum için). ma6uram KY6bt

ll bLcmapbl doğa olayları. 2. İnsanların iç 
dünyaları ve bedenlerindeki değişim. 

IODbiP (qubır) 3am. Boru. 2a3 KY6btpbt gaz 
borusu; MyHau KY6blpbt petrol borusu. 

l(y)l,A (quda) 3am. Dünür (erkek) . I(yoa 

6o!ly dünür olmak; I(yOa mycy a) kız 

istemeye gitmek b) başkasına ait olan 
bir şeyi ısrarla almak isternek 

l(y)l,AEAJIA (qudabala) 3am. Gelin ile 
damadın erkek kardeşlerine veya akraba 
çocuklarına karşı kullanılan bir ifade. 

l(y)I,AFII (qudağiy) 3am. Gelinle damadın 
annelerine verilen ad, bayan dünür. 

l(y)I,AFIIJibiK, ( qudağiylıq) 3am. Dünürlük, 
dünür olma durumu. 

l(y,ll.AEKE (qudaeke) 3am. Dünür için 
kullanılan ve saygı ifade eden bir hitap. 

l(y)l,A)KAH (qudajan) 3am. Dünüre kibarca 
ve saygıyla seslenme. 

l(y)l,A-)I(EIOKAT (quda-jekjat) 3am. Hısım 

akrabalar. 
l(y)l,AM (quday) 3am. up. OiHu. 1. Huda, 

Allah. 2. aybtC. Bir şeyi en iyi bilen, 
yapan, güçlü. I(yoau auoan Tanrının 

nasip etmesiyle; I(yoau a!lMay ölmemek, 
gebermemek; I(yOau aml(aH alçak, 
şerefsiz , uğursuz; I(yoau 6yubLpmca 

Allah izin verirse, Allah nasip ederse 
( inşa llah) ; I(yoau I(a!laca Allah ' ın 

izniyle, inşallah; I(yoaura KYilUlbtllbLK 

emy Allah'a niyazda bulunmak. 
l(y)l,AM)l,AM (qudayday) CbLH. 1. Allah gibi. 

2. aybLC. Eşs iz , kudretli , kadir. KyiJauoau 

Kepy büyük görmek, baş eğmek . 

KyiJauoau ceHy tüm kalbiyle İnanmak . 

l(y)l,AMJibiK, -Fbi ( qudaylıq , -ğı) 3am. 

Allah'a mahsus, ilahi özellikler. 

l(y)l,AMCbl- (qudaysı-) em. Kendini her
kesten büyük, üstün görmek. 

l(y)l,AMCbl3 (qudaysız) cbtH. Allah ' sız, din
siz, ateist. 

l(y)l,AMCbl3)l,blK, -Fbi ( qudaysızdıq, -ğı) 
3am. Allahsızlık, dinsizlik, ateistlik. 

KYıı.Aı1lllbiJI ( qudayşıl) CbLH. Allah ' a ina
nan, dindar. 

l(y)l,AlllllbiJI)l,biK, -Fbi (qudayşıldıq, -ğı) 
3am. Dindarlık. 

zy)l,Aı1bi (qudayı) 3am. Allah rızası ıçın 
verilen sadaka ve kesilen adak. I(yOaubL 

6epy kaza beladan korunmak için hayır 
yemeği vermek; I(yOaUbL uıa!ly kurban, 
adak kesmek; I(yoaubL KOHal( Tanrı mi
safiri. 

l(y}l,A-l(y)I,AFII (quda-qudağiy) 3am. Dü
nürler. 

l(y)l,AJIAC- (qudalas-) em. Dün ür olmak. 
l(y)l,AJibiK, -Fbi ( qudalıq, -ğı) 3am. 

Dünürlük. I(yOa!lbLKI(a 6apy kız iste
meye gitmek. 

l(y)l,AH)l,A (qudanda) 3am. Dünür. 
l(y)l,AH)l,AJibl (qudandalı) CbLH . Kız alıp ve

ren, dünür (kimse). 
l(y)l,AH)l,AJibiK, -Fbi ( qudandalıq, -ğı) 3am. 

Dünürlük. 
l(y)l,ACbiH- (qudasın-) em . Dünür gibi 

davranmak. 
l(y)l,ATAPTbiC (qudatartıs) 3am. Kazak a

detlerine göre, kız istemeye gelenlerin 
şiir ve şarkı söyleyemediği , sorulan 
bilmeceyi yanıdayamadığı durumlarda 
kız tarafından kendilerine kesilen 
cezadan kurtulmak için verdikleri hedi
ye. 

l(y)l,AYAH)l,A (qudavanda) MOO. up. Ya 
Rabb'im, Allah'ım. 

l(y)l,AIIIA (qudaşa) 3am. Baldız, görümce. 
l(y)l,AlllAJibiK, -Fbi (qudaşalıq, -ğı) 3am. 

Baldız ve görürnce olma. 
l(y,li.MI (qudaya) MOO. Ya Rabb ' im, 

Allah'ım . I(yOa5l mo6a (mey6e) tövbe, 
tövbe estağfurullah. 

KYMbl (quddı) yem . up. Tam, hiç farksız, 
aynen, tıpkı, adeta. KYOObl eKeci tıpkı 

babası. 

l(y)l,II- (qudiy-) em. (bir nesne) Yukarıdan 
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aşağıya doğru hızla inmek. 
KY.lXhiK, -Fbi (qudıq, -ğı) Jam. Kuyu. 
KY.lXbiK,Illbi (qudıqşı) 3am. Kuyu kazan, 

kuyucu. 
KY.lXIPET (qudiret) Jam. ap. 1. Allah, Ya

radan. 2. aybtc. Güç, kuvvet, kudret. KY
ÔaHbtH (KyôauÔbtJ-() KYÔipemi Allah'ın 

kudreti. 
KY.UIPETTEH- (qudiretten-) em. ilham gel

mek, coşmak. 2. aybtc. Kibirlenmek, 
böbürlenme k. 

KY.UIPETTI (qudiretti) CbLH. 1. Kudretli, 
güçlü, kadir. 2. Azametli, heybetli. 

KY.lXIPETTIJIIK, -ri (qudirettilik, -gi) Jam. 
1. Kudretlilik, kadirlik, güçlülük. 2. A
zamet, heybet. 

KY.lXIPETTIPEK (qudirettirek) CbLH. Daha 
kuvvetli, daha kudretli. 

K,Y)K (quj) (I) Jam. Her şeyin tersini, aksini 
yapan, efsanelerde geçen bir dev. 

K,Y)K (quj) (Il) CbtH. Pürüzlü, pürtüklü. 
K,Y)KAT (qujat) Jam. ap. Belge, vesika, do

küman. 
K,Y)KAT/KAM (qujatjay) 3am. Belgelik, ar

şiv. 

K,Y)K-K,Y)I( (quj-quj) CbtH. Pürüzlü, pürtüklü. 
K,Y)K-K,Y)I(: Icy)K-Icy)K K,aHHay Çok miktarda 

bulunmak, kaynamak. 
K,Y)KTEKE (qujteke) 3am. 3mHozp. Oturarak 

oynanan bir tür aşık oyunu. 
K,Y)KbiHA- (qujına-) em. Kalabalık olmak, 

kaynamak. K.YMbtpcKaôaii KYJICbtHay ka
rınca gibi kaynamak. 

K,Y)KbiPA (qujıra) Jam. up. 1. Medrese öğ
rencileri için yapılmış küçük odalar, 
hücre. 2. Kulübe. 

K,Y)KbiPAM- (qujıray-) {Icy)KblpaHD,bl, ı<;y-
.IKblpaıobı) em. Eğilmek, bükülmek, 
kamburlaşmak. 

K,Y)KbiPJIAH- (qujırlan-) em. İçinden öfke
lenmek, sinirlenmek, kin tutmak. 

K,Y3 (quz) Jam. 1. Yar, uçurum. 2. Kanyon. 
ey3AP (quzar) CbtH. Dağın en yüksek nok

tası, doruk, zirve. 
ey3APT (quzart) CbtH. Zirve, doruk. 
KY3FbiH (quzğın) Jam. 1. Kuzgun. 2. Gad

dar, acımasız, zalim. 
KY3FbiH)XhiK, -Fbi (quzğındıq, -ğı) Jam. 

KYfiMAJIA 

Kuzguna has özellik. 2. aybtc. Doyum
suzluk. 

KY3FbiHIIlA (quzğınşa) yem. Kuzgun gibi, 
kuzguna benzer. 

KY3.1Xhl (quzdı) CbtH. Kayalık (yer). 
KY3-K,lHI (quz-qiya) Jam. Uçurum, yar, 

sarp kayalık. 
KY3biP (quzır) Jam. ap. Nüfuz, hakimiyet. 
K,YM- (quy-) (ı<;yAAbl, K;yiObl) (I) em. Dök

mek, doldurmak, koymak. 2. Boşalt

mak. Fy.!lMupa ıuau x.yiibtn ombtp. Gül
mira çay dolduruyor. 3. (yağmur) Bar
daktan boşanırcasına yağmak. 4. Her
hangi bir şeyi kalıba dökmek: Eo.!lam
maH KYUFaH ecKepmKiıu. Çelikten dökül
müş heykel. KYUbtn KOiimHôaii üzerine 
biçilmiş gibi. 

KYi1: (quy) (Il) Jam. Yapay kuyu. 
KYi1: (quy) (III) ıubt.!l . ister ... ister, olsun ... 

olsun. x.yu ceH, KYii ceH6e ister inan is
ter inanma. 

K,YMFAH (quyğan) Jam. Nehir ağzı, mun
sap. 

KYMFbiT- (quyğıt-) em. Dörtnala, dolu 
dizgin gitmek. 

KYMFbllllTA- (quyğışta-) em. Sürekli dol
durmak, boşaltmak, dökmek. 

KYMK,A (quyqa) Jam. 1. Kafa derisi. 2. 

Hayvan kafasının ütülenen kısmı. 3. 
aybtc. Yerin bitki yetişen tabakası , top
rak. 

KYMKAJIAK, -Fbi (quyqalaq, -ğı ) Jam. Gö
ğüs. 

KYMKAJibi (quyqalı) CbtH. 1. Kafa derisi ka
lın. 2. aybtc. Verimli (toprak). 

KYMK,hiJI)I(bl- (quyqıljı-) em. 1. (bir şey) 
Değişmek, farklılaşmak . 2. (at) Bir yer
de, yerinde duramamak 3. (kuş) 

Süzülmek. 4. aybtc. (şarkı ve melodi) İç
li şekilde söylenmek. 

KYMMA (quyma) CbtH. Dökülmüş, kalıba 

konulmuş. KYiiMa a.!lmbtH dökme, külçe 
altın; KYiiMa Ky.!laK çabuk kavrayan, ze
ki. 

KYMMAK, -Fbi (quymaq, -ğı) Jam. Bir çeşit 
gözleme. KYÜAWK nicipy Gözleme yap
mak. 

KYMMAJIA- (quymala-) em. (sıvı) Tekrar 
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KYMMAJihl 

tekrar dökmek . 
.K)11MAJibl (quymalı) CbtH. Dökülmüş, ka

lıba konulmuş . 
.K)11MhiP (quymır) CbtH. Oynak, hareketli. 
.K)11PhiK, -Fbi (quynq, -ğı) 3am. 1. Kuy

ruk. 2. İnsan ve hayvanların art tarafı. 3. 
aybtc. Bir şeyin sivriltİimiş ucu. 4. aybtc. 

Bir şeyin sonu. KeıumiH K,yupbtFbt gö
çün sonu; K.yilpbtFbt JKepce muMey ko
şuşturmak; K,yupbtFbtH 6acy oturmaya 
başlamak; K.yilpbtFbtH CbtpmK.a ca;ıy ke
nara çekilmek. 

K,YMPbiK,-EAYbiP (quyrıq-bavır) 3am. Ko
yunun kuyruğu ve karaciğerinden ya
pılmış bir tür yemek. 

.K)11PhiK,-)I(AJI (quyrıq-jal) 3am. Atın kuy
ruğu ve yelesi. 

.K)11PhiK,TAH- (quynqtan-) em. (koyun, 
kuzu) Kuyruk bağlamak, semirmek. 

.K)11PhiK,Thl ( quyrıqtı) C bt H. 1. Kuyruğu o
lan, kuyruklu. 2. Kuyruğu uzun, büyük. 
K.yilpbtK,mbt :JICY!lÔbt3 ( acmp.) kuyruklu 
yıldız . 

.K)11TAK,AH,II,AM (quytaqanday) CbtH . Kü
çücük, çok küçük, ufacık, minnacık . 

.K)11TTAM (quyttay), K,YfıThiM,II,AM 
(quytımday) CbtH. Minicik, ufacık, küçü
cük . 

.K)11ThiM,II,AM (quytımday) CbtH. bkz. 
K,YİİTIAM. 

K,Yfıhl (quy ı ) 3anı. KeHe. Çukur, hendek. 
.K)11hiJI- ( quyıl-) em. 1. Dökülmek, boşal

tılmak . 2. aybtc. Kaplamak, akın etmek. 
.K)11hiJ1biC (quyılıs) 3anı . Bir akarsuyun 

denize veya göle döküldüğü yer, mun
sap, ağız . 

.K)11hiMIIIAK, -Fbi (quyıın şaq, -ğı ) 3am. 0-
murganın alt ucunun bitim yeri, kuyruk 
sokumu. K.YUbtMıuarbt meci.ıy çok oturup 
çalışmak. 

.K)11hiH (quyın) 3am. Kasırga, hortum. 
K,YİİbiH,II,A- (quyında-) em. Fırtına ko

partmak. 2. aybtc. Rüzgar gibi geçmek. 
.K)11hiH,II,Afı (quyınday) CbtH. Kasırga gibi, 

yıldırım hızlı, dolu dizgin, dörtnala ko
şan (at). 

.K)11hiH,II,AT- (quyındat-) em. Fırtına ko
parmak. 

KYJIA3hl 

K,YfıhiH)lhl ( quyındı) cbtH. Dökülmüş, 
dökme (metal). 

K,YİİbiHIIIA (quyınşa) yem. Acil, çabuk, 
fırtına gibi. 

K,YİİhiPillbiK, -Fbi (quyırşıq, -ğı) 3am . 1. 
Kuyruk sokumu. 2. aybtc. Birisinin 
kuklası, uşağı olma. 

.K)11biPlllhiK,TAH- ( quyırşıqtan-) em. Yağ 
çekmek, dalkavukluk etmek. 

K,YİİbiCK,AH (quyısqan) 3am. Hayvanın 
kuyruğu altından geçirilerek eyere 
bağlanan kayış, kuskun. K.YUbtcK,aHra 

K,btCmbtpbt!ly her şeye bumunu sokmak . 
.K)11hiCK,AH,II,A- ( quyısqanda-) em. Ku s

ku n takmak . 
.K)11hiCK,AH,II,ACbiii (quyısqandasıp) yem . 

Birbiriyle yarışırcasına. 
K,YfıhiCK,AH,UbiK, -Fbi (quyısqandıq, -ğı) 

3am. Kuskunlu olma durumu . 
K,YK, (quq) 3am. Çocukları korkutmak ama

cıyla söylenen söz, öcü. 
K,YK,AM (quqay) 3am. Azap, çile, mihnet, 

cefa: 0Hblli KepMeceH KYK.ai1bt JICOK.. O
nun çekmediği cefa kalmadı. 

K,YK,bl (quqı) 3am. KeHe. Hak, adalet. adaM 

KYK.bt insan hakları. 
K,YK,biK, -Fbi (quqıq, -ğı) 3am. ap. Hukuk, 

hak. day bt C 6epy KYKbtFbt seçme hakkı. 
K,YK,biK,Tbl (quqıqtı) CbtH. Hukuk], yasal. 
K,YJI (qul) 3am. 1. Kul, esir, köle. 2. aybtc. 

Fert, insan. 3. aybtc. Birşeye bağlanıp 

kulluk etme, tapınma . K.ydauÔbLH KY!lbt 

Tanrı kulu; K.Y!l K,bt!ly (emy) köle 
yapmak. 

K,YJIA (qula) (1) CbtH. Kirli sarı, kula (renk). 
K,y!la m Y3 ıssız bozkır. 

K,YJIA- (qula-) (Il) em. 1. Düşmek, 

devrilmek. 2. Yıkılmak, bozulmak. 3. 
Yukarı aşağı düşmek, yuvarlanmak. 4. 
aybtC. Tahttan düşmek , yerinden olmak . 
5. aybLC. Sınavı geçememek. 

K,YJIAF)lAP (qulağdar) CbtH. Haberi olan, 
haberdar. 

K,YJIA3bl- (qulazı-) em. 1. Toprağı nadasa 
bırakmak. 2. Issız, tenha, boş kalmak, 
terk edilmek: Yili KY!la3bLn 6oc m yp. Evi 
bomboş duruyor. KeJ-J,i!li K.y!la3y garip
semek, neşesi kaçmak. 

Barterblues
Vurgu
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K,YJIAK, 

K;YJIAK, -Fbi (qulaq, -ğı) (I) 3am. 1. Kulak. 
2. aybtc. Şapkanın kulağı. 3. ay bt c. Kulp, 
kol. 4. aybtc. Telli çalgılarda tel germeye 
yarayan burgu, kulak. 5. ap2o. Casus, 
ajan. KY!lGFbt e/leif emy kulak kabart
mak; KY!lQFbLHbtlf MyKici 6ap kulakları 

ağır işitir; KYJWFbtHa KYlO tekrar tekrar 
anlatmak; KY!lGFbt uw!ly duymak, haber
dar olmak; KY!lGFbtHa a!lmbtH Cbtpra ku
lağına küp e olsun; KY!lal(K,a m ypniaeu 
mu10 kulak tırrnalayıcı olmak. 

K;YJIAK, -Fbi (qulaq, -ğı) (II) 3am. Kecin. 
Ana arktan küçük arkiara su göndermek 
için açılan küçük kapaklar. 

K;YJIAK,KAFhiC (qulaqqağıs) 3am. İma, i
malı söz. KY!lGI(I(aFbtc Kbt!ly (emy) bir 
kimsenin bir konuda dikkatini çekmek. 

K;YJIAK,TA- (qulaqta-) em. Kulağından tut
mak, kulağına yapışmak. 

K;YJIAK,TAH- (qulaqtan-) em. Duymak, ha
berdar olmak. 

K;YJIAK,TAH.IIbiP- (qulaqtandır-) em. Du
yurmak, haberlendirmek. 

K;YJIAK,Tbl (qulaqtı) CbtH. I. Kulağı olan, 
kulaklı. 2. Kulakları büyük, kepçe ku
laklı. 3. aybtc. Zeki, çabuk anlayan. 

K;YJIAK,IIIA (qulaqşa) 3am. Küçük kulp, ku
lak. 

K;YJIAK,IllbiH (qulaqşın) 3am. Kulaklı şap
ka. 

K;YJIAMA (qulama) 3am. 1. Dik yamaç, yar, 
uçurum. 2. Şeli'tle, çağlayan. 

K;YJIAMAJibl (qulamalı) CbtH. 1. Dik yamaç
lı, uçurumlu. 2. Şelaleli, çağlayanlı. 

K;YJIAH (qulan) 3am. Yabani at. 
K;YJIAH,I(All (qulanday) CbtH. Yabani at gibi, 

yürük, hızlı koşan. 
K;YJIAHHEK (qulaniyek) yem. Tan, kuşluk 

vaktinde. 
K;YJIAHHEKTE- (qulaniyekte-) em. Tan at

mak, safak sökmek. 
K;YJIAHTA3A (qulantaza) CbtH. Berrak, te

miz, iyi niyetli. KY!laHma3a :JK:a3bl!lY 
(aubtfY) tamamen iyileşrnek 

K;YJIAHillA (qulanşa) yem. Yabani at gibi, 
yabani ata benzer. 

K;YJIATbl (qulatı) CbtH. El değmemiş, bakir 
(yer). 

K,YJIIIA TIIIA 

K;YJIAlli (qulaş) 3am. Kulaç. KY!laUL 6oubt 
bir kulaç boyu. 

K;YJIAlli-K;YJIAlli (qulaş-qulaş) CbtH. Kulaç 
kulaç. 

K;YJIAlliTA- (qulaşta-) em. Kulaçlamak. 
K,y!laULman :JK:Y3Y (cnopm) kulaç atarak 
yüzmek, ~culaçlamak. 

K;YJIAlliTAll (qulaştay) CbtH. Uzunluğu bir 
kulaç kadar olan. 

K;YJI,li,AH- (quldan-) em. Birinin hakkını 

yemek, birisini kullanmak, sömürmek, 
kul edinmek. 

K;YJI,li,AHYllibl (quldanuvşı) 1am. Sömürü
cü, sömüren kimse. 

K;YJI.[(H (quldiy) 1am. Diklik, sarplık. 
K;YJI.[(HJIA- (quldiyla-) em. I. Hızla aşağı 

inmek, yuvarlanmak. 2. aybtc. Gerile
mek, geri gitmek. 

K;YJI,II,biK, -Fbi (quldıq, -ğı) 3am. 1. Kulluk, 
kölelik. 2. aybtc. Baş eğme, bağımlı 

olma. 
K;YJI.[(biPA- (quldıra-) em. 1. Hızla aşağıya 

doğru düşmek. 2. Rüzgar gibi geçmek. 
3. aybtc. Çökmek, gerilemek. 

K;YJI,II,biPAH;: ı<;yJI.Ublpaıı; IQlFY Fırtına gibi 
koşma, çok hızlı geçmek. 

K;YJI.[(biPAH:.[(A- (quldırafida-) em. Fırtına 

gibi, çok hızlı koşmak. 
K;YJI)KA (qulja) 1am. 1. Erkek dağ keçisi, 

teke. 2. Dağ tekesinin aşık kemiği. 
KYJIKAifbiP (qulqayır) 1am. 6om. Ebegü

meci. 
K;YJI-K;YTAH (qul-qutan) 1am. 1. Fakir, 

fukara, yoksul. 2. Cahil, bilinçsiz 
topluluk. 

K;YJIK,biH (qulqın) 3am. 1. Gırtlak, boğaz. 

2. Şahsi menfaat, kişisel çıkar. KYilKbLHbt 
aULbt!ly doyumsuzlaşmak; KYilKbtHbt KY

PY göz koymak. 
K;YJIK,biH,li,AC ( qulq ın das) C bt H. Menfaati ve 

çıkarları bir olan. 
K;YJIK,biHK,YMAP ( qulq ınqumar ), K;YJI-

K,biHllibiJI (qulqınşıl) CbLH. Menfaatçi , 
çıkarcı, bencil. 

K;YJIK,biHllibiJI (qulqınşıl) Cb/H. bkz. K;YJI
K,biHK)'MAP. 

K;YJIIIATillA ( qulpatşa) 3am. İlk kez do
ğuran deve için kullanılan ad. 
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K,YJillhl 

KYJillhl (qulpı) 3am. Parlak, rengi canlı i
pek kumaş. 

KYJillhiHAİİ (qulpınay) 3am. 6om. Çilek. 
KYJillhiP- (qulpır-) em. 1. Güzelleşmek, 

canlanmak, renklenmek. 2. Güzelliğiyle 
göz kamaştırmak. 

KYJillhiPFhllll ( qul pırğış) C bt H. Değişken, 

rengi yanardöner olan. 
KYJillhiPMA (qulpırma), KYJillhiPMAJihl 

(qulpırmalı) CbtH. Yanardöner. 
KYJillhiPMAJihl (qulpırmalı) CbtH. bkz. 

KYJillhiPMA. 
KYJillhiTAC (qulpıtas) 3am. Mezar taşı. 
KYJIITFhiP ( qultuğır) 3am. Yarış atı. 
KYJIThi.JI,I(A- ( qultılda-) em. Cıvıl cıvıl ol-

mak, hoplamak, zıplamak. 
KYJilliAP (qulşar) 3am. KeHe. Köle çocuğu. 
KYJilllhiJihiK, -Fbi ( qulşılıq, -ğı) 3am. 1. 

Kölelik, bağımlılık. 2. aiHU. Allah'a 
sığınma, inanma. KY!lULblJlbtl( l(blilY Al
lah' a kulluk etmek, sığınmak. 

KYJIIIIhiH- ( qulşın-) em. Bir işe istekle sa
rılmak. 

KYJIIIIhiHhiC (qulşınıs) 3am. Hamle, gi
rişim, atılım. 

KYJihiK, ( qulıq) (:ıcyJiıq,ı) (1) 3am. Mizaç, 
karakter. KY!lKbt cyuMey beğenmemek, 
hoşlanmamak. 

KYJihiK, -Fbi (qulıq, -ğı) (Il) 3am. Kulak 
k iri. 

KYJihiK, -Fbi ( qulıq, -ğı) (III) 3am. Ko
yunların tımaklarında oluşan bir has
talık. 

KYJihiK,Chl3 (qulıqsız) CbtH. İsteksiz, he
vessiz, gönülsüz. 

KYJihiK,Chl3llAY (qulıqsızdav) CbtH. İstek
sizce, gönülsüzce. 

KYJihiK,Chl3.[(hiK, -Fbi (qulıqsızdıq, -ğı) 

3am. isteksizlik, gönülsüzlük 
KYJihiK,TAH- ( qulıqtan- ) em. Kendini ver

mek, yoğunlaşmak. 
KYJihiK,Thl ( qulıqtı) CbtH. istekli, hevesli, 

gönüllü. 
KYJihiK,ThiJihiK, -Fbi ( qulıqtılıq, -ğı) 3am. 

İsteklilik, heveslilik, gönüllülük. 
KYJihiH ( qulın) 3am. Atın altı aya kadar 

olan yavrusu, kulun. K.Y!lbtH macmay 
(kısrak, eşek) yavru düşürmek; KY-

JlbLHaaraH aayCbl UlblFy feryat etmek. 
KYJihiH.II.A- ( qulında-) em. Kulun ge

tirmek, (kısrak) yavrulamak. 
KYJihiH.[(Aİİ (qulınday) CbtH. Kulun gibi, 

güzel, yakışıklı. 
KYJihiH.[(hl (qulındı) CbtH. Kulunu olan 

(kısrak). 

KYJihiH-TAİİ (qulın-tay) 3am. Atın küçüklü 
büyüklü yavruları, kulun tay. 

KYJihiH-TAİİ.[(Aİİ (qulın-tayday) CbtH. Bir
birleriyle kulun tay gibi, barışık, kav
gasız . 

KYJihiHIIIA ( qulınşa) yem. Kulun gibi, ku
luna benzer. 

KYJihiHIIIAK, -Fbi (qulınşaq, -ğı) , KY
JihiHhiM ( qulınım) 3am. l . At yav
rusunun güzelliğini, sevimliliğini be
lirtmek için kullanılan söz. 2. aybtC. 
Çocukları severken kullanılan bir sevgi 
ifadesi. 

KYJihiHIIIAK,TAİİ ( qulınşaqtay) C bt H. Kulun 
gibi, kuluna benzer, sevimli. 

KYJihiHhiM (qulınım) 3am. bkz. KYJihiH
IllAK,. 

KYJihlll ( qulıp) 3am. Kilit. 
KYJihlllTA- ( qulıpta-) em. 1. Kilitlemek, 

kapatmak. 2. aybtc. Sırrını hiç kimseye 
açmamak. 

KYJihlllTAYJihl (qulıptavlı), KYJihlllThl 
(qulıptı) CbtH. Kilitlenmiş , kilitli. 

KYJihlllThl (qulıptı) CbtH. bkz. KYJihlll
TAYJihl. 

KYJihllliiihl (qulıpşı) 3am. Anahtarcı. 
KYM (qum) 3am. Kum. KYM caram kum 

saati; K.YM JICifliK 6o!ly çok zayıflamak, 
cılızlaşmak, süzülmek. ay3btHa KYM KY
UblilY susmak, sesini çıkarmamak; Ke-
3iHe KYM KYUblilY ölmek, vefat etmek. 

KYMA (quma) 3am. KeHe. Kuma, ortak. 
KYMAİİ (qumay) (1) 3am. up. 300/l. Dağlık 

yerlerde yaşayan, 125- I 50 cm. Boy
larında 8-12 kg. ağırlığında olduğu sa
nılan iri, yırtıcı ve efsanev1 bir kuş, hü
ma. 

KYMAİİ (qumay) (Il) 3am. Çok hızlı koşan 
bir tür tazı. 

KYMAHT (qumayt) 3am. Kumlu yer, kum
luk, kumsal. 
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KYMAHTihi 

K,YMAfıTThl (qumayttı) CbLH. Kumlu, kum
sal. 

KYMAK,TAT- (qumaqtat-) em. Kumlu yer
den yürümek. 

zyMAK,TAY (qumaqtav) Cbli-L. Biraz kumlu, 
kumluca. 

KYMAK,Tbl (qumaqtı) CbtH. Kumlu, kumsal. 
KYMAJTAK, -Fbi (qumalaq, -ğı) Jam. 

Koyun, keçi gübresi. K.yMaJıaK. aUly fal 
açmak. 

KYMAJIAK,TA- · (qumalaqta-) em. (koyun, 
keçi) Dışkılamak. 

K,YMAJIAK,TAM (qumalaqtay) Cb/H. Küçü
cük, ufak . 

K,YMAJIAK,llihl (qumalaqşı) 3am. Falcı. 

KYMAJIAK,lllhiJI (qumalaqşıl) CbtH. Fala 
meraklı. 

KYMAH (quman) 3am. İbrik. 
KYMAP* (qumar) (1) CbtH. 1. Heves, arzu, 

istek. 2. Merak. K.yMapôaH UlbtFy me
rakını gidermek. 

K,YMAP (qumar) (Il) 3am. ap. Şans oyunu, 
kumar. 

KYMAP JIAH- (qumarlan-) em. Heveslen
mek, merak satmak, meraklanmak 

KYMAPJIAY (qumarlav) CbtH. Biraz hevesli, 
meraklı ca. 

K,YMAPJihiK, -Fbi (qumarlıq, -ğı) 3am. He
veslilik, meraklılık. 

K,YMAPITA3 (qumarpaz) CbtH. Hevesli, me
raklı. 

K,YMAPOA3ll,hiK, -Fbt (qumarpazdıq, -ğı) 

Jam. Hcveslilik, meraklılık. 
KYMAPT- (qumart-) em. l. Hasret çekmek, 

özlemek. 2. Çok istemek, arzulamak. 
K,YMAPTK,hllli (qunıartqış) CbtH. Meraklı, 

hevesli. 
K,YMAPTYllihlJibiK, -Fbi (qumartuvşılıq, -

ğı) 3anı . İlgi duyma, heveslilik 
K,YM)l,AK, (qumdaq), zyM)l,hl (qumdı), 

K,YM,LI,AChiH (qunıdasın) CbtH. Kumlu, 
kumsal. 

zyML(AK,TAY (qumdaqtav) CbtH. Biraz kum
lu, kunıluca. 

K,YM,LI,AK,Thl (qumdaqtı) CbtH. Kumu olan, 
kumlu (yer). 

K,YM)l,AChlH (qumdasın) CbtH. bkz. KYM
ll,AK,. 

K;YliA)I(biH 

KYM.Uhl (qumdı) CbtH. bkz. KYMJI.AK.. 
KYM.UhiK,(qumdıq) CbtH. Kumluk, kumsal. 
KYM.Uh1K,Ii03 (qumdıqboz) 3am. 6om. 

Kumlu yerlerde yetişen bir tür bitki. 
KYMK,ATA (qumqata) 1am. Hayvanların otla 

beraber kum yemelerinden kaynaklanan 
hastalık, kumkata. 

KYMK,YPT (qumqurt) 3am. Deniz kena
rında, kumsalda yaşayan bir tür solucan. 

K,YMTAC (qumtas) 3am. zeozp. Çöllerde 
veya deniz kıyılarında rüzgarların yı

ğıldığı kum tepesi, kumu!. 
KYMlllAMFhllli ( quınşayğış) 3am. mex. 

Kum yıkama makinesi. 
KYMllihiK, -Fbi (qumşıq, -ğı) 3am. Kum te

peciği. 

KYMhiK, -Fbi (qumıq, -ğı) (1) 3am. 

Dağıstan' da yaşayan bir Türk boyu ve 
bu boydan olan kimse. 

KYMhiK, -Fbi (qumıq, -ğı) (Il) 3am. 6om. 

Hint darısı. 
KYMhiK,- (quınıq-) (K.YMbiFa)lbl, K,yMbiFbın) 

(III) em. (ses) Kısık, boğuk çıkmak. 
KYMbiP (qumır) (1) 3am. 300J/. Güver

cingillerden, güvercinden küçük, boz gri 
renkli bir kuş. kumru. 

KYMbiP (qumır) (Il) Jam. Hayvanların bur
nunda olup devamlı tıksırmalarına ne
den olan bir hastalık. 

KYMhiPA (qumıra) 3am. Testi, küp, ibrik. 
çömlek. 

KYMhiPAlllhl (qumıraşı) 3am. Çömlekçi. 
K,YMhiPCK,A (qumırsqa) 3am. Karınca. Ky

MbtpcK.a 6eJI ince bel; K.YMbtpcK.aôaü 

K.anmay (K.aiiHay) karınca gibi kaynak. 
KYMhiPC.KAJ(Al1 (qumırsqaday) CbtH. 1. 

Karınca gibi, karıncaya benzer. 2. aybtc. 

İnce, zarif. 
KYH (qun) (1) 3am. KeHe. Öldürülmüş kim

se için ödenen para, kan hakkı. K.YH ôay

J/ay (cypay) kan hakkı istemek; KYH oa

)lbl Kan davası; K.YHbtH JtcoK.may öldü
rülen birisinin kan hakkını istenıek. 

KYH (qun) (Il) Jam. 3KOH. 1. Değer. bedel. 
2. Fiyat, paha. 3. aybtc. Kadir, kıynıct. 
KYHbt Kemy değerini kaybetınck . 

K,YHA)J(hiH (qunajın) 3am. Üç yaş lı sığır, 
düve. 
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K,YHAfı 

K)'HAM (qunay) 3am. Kunduz yavrusu. 
K)'HAH (qunan) 3am. Üç yaşına giren erkek 

at; KYHaH UlanmbtpbtM yaklaşık 4-5 
kilometrelik yer. 

K,YHAPJIAH- (qunarlan-) em. (toprak) Veri
mi artmak. 

K,YHAPJibl (qunarlı) CbtH. 1. Verimli (top
rak). 2. Yüksek kalorili. 3. aybtc. An
lamlı, içeriği zengin, muhtevalı. 

K)'HAPJibiJibiK, -Fbi (qunarlılıq, -ğı) 3am. 

1. Verimlilik. 2. Besin değeri yüksek ol
ma. 

K)'HAPCbl3 (qunarsız) CbtH. Verimsiz, ço
rak. 2. Besin değeri düşük. 3. aybtc. Et
kisiz, anlamsız, önemsiz (söz). 

K,YHAPCbl3,UAH- (qunarsızdan-) em. Ve
rimsizleşmek, çoraklaşmak. 

K)'HAPCbl3.IlAY (qunarsızdav) CbtH. 1. Ve
rimsizce, biraz verimsiz. 2. Biraz ka
lorisi düşük. 

K,YHAPCbl3)l,biK, -Fbi (qunarsızdıq, -ğı) 

3am. l. Verimsizlik, çoraklık. 2. Besin 
değeri düşük olma. 

K,YHAPT- (qunart-) em. Verimini artırmak, 
yükseltmek. 

K,YH.II.A- (qunda-) (1) em. Değerini, paha
sını yükseltmek. 

K,YH.II.A- (qunda-) (Il) em. KeHe. Ölen ki
şinin kan bedelini istemek. 

K)'H.II.AK, -Fbi (qundaq, -ğı) (1) 3am. 1. 
Kundak. 2. aybtc. Bir nesneyi muhafaza 
için yapılmış kılıf, yuva kutu vb. nesne. 

K)'H.IlAK, -Fbi (qundaq, -ğı) (Il) 3am. Tüfe
ğin omuza dayatılan dip tarafı, dipçik. 

K,YH.II.AK,TA- (qundaqta-) em. 1. (bebek) 
Kundağa sarınak, kundaklamak. 2. 
aybtc. Bir şeyi kılıfına , yuvasına yerleş

tirmek. 
K,YH.II.AK,TAYJihl (qundaqtavlı) CbtH. 1. 

Kundağa sarı lmış , kundaklanınış. 2. Kı
lıfına, yuvasına konulmuş. 

K,YH.IlAYllibl (qundavşı) 3am. Ölen kişinin 
kan hakkını almak için davacı olan kişi. 

K,YH,ll,bl (qundı) CbtJ-t. 1. Pahalı, değerli. 2. 
Çok önemli, gerekli. 

K,YH.Ilhl3 (qundız) 3am. 300/l. 1. Kunduz. 2. 
Kunduz postu . 

K,YH.Ilhl3.IlAM (qundızday) CbtH. 1. Işılda-

K,YHThiH,UA 

yan, güzel, süslü. 2. Kunduz postuyla 
süslenmiş. 

K,YH.Ilhl3.Ilbl (qundızdı) CbtH. 1. Kunduzu 
olan, kunduzu çok. 2. Kunduz postu ta
kılmış (yaka, kol). 

K,YH.IlbiJIAY (qundılav) CbtH. Biraz değerli, 
pahalı ca. 

K,YH)l,biJibiK, -Fbi (qundılıq, -ğı) 3am. 1. 
Değerlilik, pahalılık. 2. Önemli, anlam
lı olma. 

K)'H.IlhiPAK, (qundıraq) CbtH. 1. Daha paha
lı, daha değerli. 2. Daha önemli, daha 
anlamlı. 

K,YH.IKH- (qunjiy-) em. (insan) Büzülınek , 

boynunu içine çekip büzülerek oturmak. 
K,YHCbl3 ( qunsız) (I) C bt H. ı . Değersiz, 

ucuz. KYHCbt3 acmbtK değeri düşük tahıl. 

2. İtibarsız, değersiz. 3. Anlamsız, 
önemsiz. 

K,YHCbl3 (qunsız) (Il) CbtH. map. 1. Kan 
bedeli istenmeyen. 2. aybtc. Arayanı, 

soranı olmayan, kimsesiz, garip. 
K,YHCbl3,UAH- (qunsızdan-) em. Değerini 

kaybetmek, kıymetini yitirmek. 
K,YHCbl3.IlhiK, -Fbi (qunsızdıq, -ğı) 3am. 1. 

Ucuzluk. 2. İtibarsızlık, kıymetsizlik. 
K,YHT (qunt) 3am. 1. Titizlik, özen. 2. istek, 

arzu, heves, ilgi. KYHm JJCOK, hevesi ol
mama. 

K,YHTH- (quntiy-) em. l. Olabildiğince kı
sa olmak. 2. Küçülmek, büzülmek. 

K,YHTCbi3 (quntsız) CbtH. Dikkatsiz, özen
siz, ilgisiz, isteksiz. 

K,YHTChl3)l,biK, -Fbi (quntsızdıq, -ğı) 3am. 

Dikkatsizlik. özensizlik, ilgisizlik, istek
sizlik. 

K,YHTTA- (quntta-) em. I. Bir şeye önem 
vermek, alaka göstermek. 2. Bir şeyi 

harcamada veya kullanmada, hesaplı ve 
tutumlu davranmak: AKUiaCblfl KYHm

man ycmaumbtH eai. Parasını çok hesap
lı kullanırdı. 

K,YHTTbl (qunttı) Cbllt. 1. Tertipli, titiz, dü
zenli. 2 . istekli , ilgili , hevesli. 

K,YHTTbiJibiK, -Fbi (qunttılıq, -ğı) 3am. 1. 
Tertiplilik, düzenlilik. 2. İlgili , hevesli, 
istekli olma. 

K,YHThiiJ.L(A- (quntında-) em. Çabuk, 
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çevik hareket etmek. 
K,YHY (qunuv) Jam. 300JZ. Kutup porsuğu. 
K,YHbiKEP (qunıker) Jam. map. Öldürdüğü 

kimse için kan bedeli ödeyen kişi. 
K,YHbiKEPJIIK, -ri (qunıkerlik, -gi) Jam. 

Kan bedelini ödeme durumu. 
K,YHbiK,- ( qunıq-) (K;YHbiFa)lbi, K;YHbiFbın) 

em. 1. Müptela olmak, düşkün olmak: 
Kapmara KYHbtFbtn aJZFaH. Kağıt oyu
nuna müptela olmuş. 2. aybtc. Alışmak, 
alışkanlık edinmek. 

K,YHbiC (qunıs) (1) Jam. Kambur. 
K,YHbiC- ( qunıs-) (Il) em. Kamburlaşmak, 

bükülmek, eğilmek: K,apaHFbt 6ypbtıuma 
KfHbtCbtn ombtp. Karanlık bir köşede bü
zülmüş oturuyor. 

K,YHbiCTAY (qunıstav) CbtH. Biraz kambur, 
kamburca. 

K,YHbiCTbiK, -Fbi (qunıstıq, -ğı) Jam. 
Kambur luk. 

K,YII (qup) MOO. up. 1. Pekiyi, olur, tamam. 
2. Doğru, makul. Kyn aJZy uygun 
görmek, doğru bulmak; KYn 6oJZaObt 
başüstüne. 

K,YIIllH (qupiya) Jam. Sır, giz. 
K,YIIllHJIA- (qupiyala-) em. Gizlemek, sak

lamak. 
K,YIIllHJIAC (qupiyalas) CbtH. Sırdaş, sır ar

kadaşı. 

K,YIIllHJIAY (qupiyalav) CbtH. Biraz gizli, 
saklı ca. 

K,YIIllHJibl (qupiyalı) CbtH. Sırlı, gizli. 
K,YIIllHJibiJibiK, -Fbi ( qupiyalılıq, -ğı) 

Jam. ~ırlılık, gizlilik. 
K,YIIllHCbl3 (qupiyasız) CbtH. Gizli saklı 

olmayan, alen!. 
K,YIIllHCbl3):(biK, -Fbi ( qupiyasızdıq, -ğı) 

Jam. Gizli saklısı olmama. 
K,YIIllHIIlbiJI ( qupiyaşıl) C bt H. Sır küpü. 
KYfi-K,Y (qup-quv) CbtH. I. Kurumuş, sa

rarmış. 2. Solmuş. 3. aybLC. Benzi kaç
mış, rengi atmış. Kyn-K:y 6oJZy beti benzi 
atmak. 

K,YII-J<YPFAK, (qup-qurğaq) CbtH. Çok kuru, 
kupkuru. 

K,YIITA- (qupta-) em. Onaylamak, takdir 
etmek, kabul etmek, tasvip etmek. 

K,YIITAPJibiK, -Fbi (quptarlıq, -ğı) Jam. 

Kabul edilebilir olma durumu. 
KYP* (qur) (1) Jam. Çadırın iskeletini ve 

çubuklarını bağlayan yassı kayış. 

KYP* (qur) (Il) Jam. Çalı horozu, yaban 
horozu. 

KYP* (qur) (III) CbtH. Binilmeyen, besili (at, 
deve vb.) 

KYP (qur) (IV) yem. Boş, öylesine, fuzull . 
KYP aJZaKaH a) eli boş b) işsiz güçsüz, 
boş; KYP aybt3 Kemy yemek yemeden 
gitmek; KYP oHıueiiiH öylesine; KYP 
OaJZ6aca boş uğraş, boş söz; KYP Keyoe 
(KeKipeK) kendini beğenmiş, kendini 
öven; KYP meKKe boşu boşuna, pisi 
pisine. 

KYP* (qur) (V) oo. Atı yakalamak, dur
dunnak için kullanılan bir söz. 

KYP- (qur-) (VI) em. 1. Kurmak, yapmak: 
Allmbt6aKaH KYP0bt. Salıncak yaptı. 2. 
Tutmak, asmak, yerleştirmek: Jlepoe 
KYPObt. Perde astı. 3. caJic. Grup, parti 
veya siyası bir organizasyon kurmak. 
)/(acmap yiibLMbtH KYPObt. Gençlik Kol
ları'nı kurdu. 

J<YPA- (qura-) em. Kumaş ve deri par
çalarını bir araya getirerek dikmek. 2. 
Bir şeyleri bir araya getirmek, toplamak, 
kurmak. 6ac Kypay a) (insan) bir araya 
gelmek, toplanmak b) evlenmek, aile 
kurmak; JICOKmaH 6apObt Kypay hiç 
yoktan var etmek. 

J<YPAFbiT- (qurağıt-) em. KeHe. Heveslen
mek, isteklenmek. 

J<YPAHTTA- (quraytta-) em. (at) Çağırmak 
için ses vermek. 

J<YPAHbllll (qurayış) (1) Jam. Koyun pos
tundan yapılmış Türkmen şapkası. 

KYPAHbllll (qurayış) (Il) Jam. ap. Hz. 
Peygamber'in mensup olduğu Arap ka
bilesi. 

J<YPAK,*, -Fbi (quraq, -ğı) (1) Jam. Deri ve 
kumaş parçası, kıyıntı. KypaK Kypay de
ri ve kumaş parçalarını bir araya getire
rek dikmek. 

KYPAK,*, -Fbi (quraq, -ğı) (Il) Jam. 1. Su 
' kenarlarında yetişen taze ot, yeşil kamış. 

2. aybtc. Yeni yetme, çocuk. KypaK yıuy 
iyi ağırlamak, fazla ilgi göstermek. 
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:eyp AK,-:eyp AK, 

K,YPAK,-K,YPAK, (quraq-quraq) CbtH. Yama 
yama, parça parça. 

K,YPAK,Tbi (quraqtı) CbLH. Gür otlu, yeşili 

bol. 
K,YPAJI* (qural) 3am. 1. Alet, edevat. 2 . 

Silah, teçhizat. KepHeKi K.ypaJJ ders araç 
gereçleri. 

K,YPAJIAH (quralay) 3am . 1. Geyik yavrusu. 
2 . aybıc. Sevimli, güzel, zarif. 3. Mayıs 
ayının ikinci yarısında görülen yağış. 

K.ypaJJauabt Ke3ce aml(aH keskin nişancı; 
KYPGJJau caJJJ(bll-lbL geyiğin yavrulama 
zamanına rastlayan yağmurlu serin 
hava. 

K,YPAJIAH,[(AH (quralayday) CbtH. Güzel, se
vimli , alımlı. 

K,YPAJIAİİfYJI (quralaygül) 3am. 6om. Dağ
lık yerlerde yetişen bir tür bitki. 

K,YPAJI,[(AH- (quraldan-) em. 1. Alet, ede
vatla donatılmak , teçhiz edilmek. 2. Si
lahlanmak . 

K,YPAJil(bi (quraldı) cbtH. Teçhizatlı, do
natılmış. 

K,YPAJI -)I(AEl(biK, -Fbi (qural-jabdıq, -ğı) 

3am. 1. Alet, edavat, teçhizat. 2 . Top tü
fek. 

K,YPAJIIlbi (quralpı), K,YPAJibiilTAC (qura
lıptas) CbLH. Yaşıt emsal, akran. 

K,YPAJI-CAİİMAH (qural-sayman) 3am. ı. 
Alet, edavat. 2 . Savaş için gerekli olan 
silah, top tüfek. 

K,YPAJICbi3* (quralsız) CbtH. 1. Aletsiz, e
davatsız. 2. Silahsız. 

K,YPAJICbi3MH- (quralsızdan - ) em. Silah
sızlanmak 

K,YPAJibiilTAC (quralıptas) CbtH. bkz. K,Y
PAJIIlbi. 

K,YPAM (quram) 3am. 1. Kadro, kurul, he
yet. KOMuccufl KYPGMbL komisyon üye
leri (kurulu) ; OK,btmywbt-nporjJeccop!lap 
KYPGMbl öğretim üyesi kadrosu. 2. Yapı, 
bünye, bileşinı. aepiHİH KYPGMbl ilacın 

bileşimi; mifldi!f cmaiK KYPGMbl dilin 
söz dağarcığı , söz varlığı. 

K,YPAMA (quranıa) CbtH. 1. Küçük par
çalardan toplanarak yapılan, birleşik, 

mürekkep. 2. Karma. l(a3aK,cmaH K,ypa
Ma KOMaHaacbt Kazakistan karması ; 

K;YPEbiJIAC 

KypaMa ompfla askeri birlik. 
K,YPAMAJibl (quramalı) CbtH. Toplamalı, 

kurma, portatif. 
K,YPAM):(AC (quramdas) CbtH. Birbiriyle 

bağlantılı, sıkı ilişkisi olan. 
K,YPAH (quran) 3Gm. ap. aiHU. Kur'an, 

Kur ' an- ı Kerim. I(ypGI-t UlbtFapy (ay
aapy) ölen kişi için hatinı okumak; I(y
paH ycmay Kur' an' a el basmak, yemin 
etmek. 

K,YPAHl(AÜ (quranday) Cbll-t. 1. Kur'an gibi. 
2. aybtc. imanım gibi, Allah şahit. 

K,YPAHl(bi (qurandı) CbLH. 1. Birleşik, mü
rekkep. 2. Portatif, kurma, seyyar. 

K,YPACTbiP- (qurastır-) em. Kurmak, 
birleştirmek , derlemek, toplamak. 

K,YPACTbiPMA (qurastırma) 3am. Derleme, 
toplama. 

K,YPACTbiPMAJibi (qurastırmalı) CbLH. Top
lama, portatif. 

K,YPACTbiPYillbi (qurastıruvşı) 3am. Kuru
cu, derleyici, toplayıcı. 

K,YPAY (qurav) CbLH. Deri ve kumaş par
çalarından yapılmış, toplama. 

K,YPAY-K,YPAY (qurav-qurav) CbtH. Yama
lardan meydana getirilmiş, kırk yamalı, 
yamalı (bohça) . 

K,YPAYJibi (quravlı) CbtH. Parçalı, par
çalardan oluşmuş. 

K,YPEAK,A (qurbaqa) 3am. Kurbağa. 
K,YPEAH (qurban) 3Gin . ap. aiHU. ı. Allah 

nzası için kesilen hayvan, kurban, adak. 
2. aybıc. Bir ülkü uğnında feda edilen 
veya kendini feda eden kimse, şehit. 

l(yp6aH aum Kurban Bayramı; K,yp6aH 
6oJJy kendini feda etmek, canına kıy

mak; K,yp6aH waJJy kurban kesmek; 
l(yp6aHabıFbllf 6oJJai1bLH kurbanın 

olayım. 

K,YPEAHl(blK, -Fbi (qurbandıq, -ğı) 3am. 
aütu. 1. Kurban kesme geleneği. 2. Bir 
şey uğruna kesilen kurbanlık 3. Bir 
ülkü uğruna canını feda etme. 

K,YPEbi (qurbı) 3am. bkz. K,YPMC. 

K,YPEbi-K,YPMC (qurbı-qurdas) 3am. Yaşıt, 
akran kimseler. 

K,YPEbiJIAC (qurbılas) CbtH. Yaşıt, emsal, 
yaş taş. 
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K,YPEbiJihiK, -Fbi ( qurbılıq, -ğı) 3am. 

Akranlık, arkadaşlık. Kyp6btflbtl( al(bt

fl btH aiimy arkadaş tavsiyesinde bulun
mak. 

K,YPFA- ( qurğa-) em. 1. Kurumak. 2. Ağzı 
kurum ak. 

K,YPFAK, (qurğaq) CbtH . 1. Kurumuş , kuru. 
2. Yağışsız , kurak. 3. Kuru (öksürük). 4. 
aybtc. Boş , fuzull (konuşma). KypraK 

yeoe boş vaat. 
K,YPF AK, C bl- ( qurğaqsı-) em. 1. Kuru mak, 

kurak olmak. 2. Ağzı kurumak. 
K,YPFAK,TA- (qurğaqta-) em. Kurutmak, 

kurulamak. 
K,YPFAK,TAM (qurğaqtay) yem. 1. Kuru 

halde, kuru şekilde. 2. aybtc. Kuru kuru, 
yanında bir şey olmaksızın, sadece: 
lllaiiobt I(ypFaK,maii imin aflObt. Kuru 
kuru çay içti. 

K,YPFAK,TAY (qurğaqtav) CbtH. 1. Daha 
kuru. 2. Biraz kuru, yağışsız (hava). 

K,YPFAK,TbiK, -Fbi (qurğaqtıq, -ğı) 3am. 

Kuraklık: Acmbtl(mbtlf Kypral(mbtFbLH 

cal(may KepeK. Tahılın kuruluğunu 

muhafaza etmek gerek. 
K,YPFAK,lllbiJibiK, -Fbi (qurğaqşılıq, -ğı) 

3am. Yağmursuzluk, yağışsızlık, kurak
lık. 

K,YPFAT- (qurğat-) em. Kurutmak. 
K,YPFATK,bllll (qurğatqış) Jam. Kurutucu, 

kurutma işi gören. . 
K,YPFATITA- (qurğatpa-) em. Boş bırakma

mak, arayı soğutmamak. 
K,YPFhiP (qurğır) CbtH. I(apr. Gözüme gö

rünme, kahrolası, kör olası. 
K,YP,LI;AH-K,YP (qurdan-qur) yem. Boşuna, 

hiç yere, yok yere. 
K,YP,LI;AC (qurdas) , K,YPEbl (qurbı) Jam. 

Akran, yaşıt. myiioeii Kypoac aynı yaşta. 

K,YP,LI;ACTbiK, -Fbi (qurdastıq, -ğı) Jam. Ak
ranlık, yaşıtlık. 

K,YPJ(hiM (qurdım) Jam. 1. Suyu emen 
kumlu yer. 2. aybtc. Uçurum, yar. KYP

ObtMra Kemy yok olmak, cehennemin di
bine gitmek. 

K,YP)KM- (qurjiy-) em. Büzülmek, büzülüp 
oturmak, kamburunu çıkarmak. 

K,YP)KbiH: (qurjıfi) Jam. Büzülüp, kambu-

KYPT 

runu çıkarıp oturma. 
K,YP)KbiH:,n;A- (qurjıfida-) em. Eğilmek, bü

külmek, kamburlaşmak. 
K,YPKYJIAK, -Fbi (qurqulaq, -ğı) 3am. C 

vitamini eksikliğinden ileri gelen ve 
dermansızlık, zayıflık, diş etlerinin 
iltihabı gibi belirtilerle kendini gösteren 
hastalık, iskorbit. 

K,YP-K.YP (qur-qur), K,YPY-K,YPY (quruv
quruv) oo. Atı yakalamak veya sakin
leştirrnek için söylenen söz. 

K,YPK,biJITAM (qurqıltay) Jam. İskete kuşu
nun bir türü. 

K,YPJihl (qurlı) Wbtfl. Gibi, benzer, kadar. 
K,YPJibiK, -Fbi (qurlıq, -ğı) Jam . Kara par

çası, kıta. ArjJpuKa KYPllbtFbt Afrika kı
tası. 

K,YPMA (qurma) Jam. up. Hurma. 
K,YPMAJIAC (qurmalas) Jam. Birbiriyle ili ş 

ki halinde olma, bütünleşme. KYPMGflac 

ceiifleM (flUH2e.) birleşik cümle. 
K,YPMAJIAY (qurmalav) Jam. Atı kementle 

yakalama. 
K,YPMET (qurmet) Jam. ap. Hürmet, saygı. 

KYPMem Kepcemy saygı göstermek. 
K,YPMETTE- (qurmette-) em. Hürmet et

mek, saygı göstermek. 
K,YPMETTI (qurmetti) CbtH. Hürmetli , say

gıdeğer, muhterem. 
K,YPMETTIJIEY (qurmettilev) CbtH. Biraz 

saygılı, itibarlıca. 

K,YPMETTIJIIK, -ri (qurmettilik, -gi) 3am. 

Kıymetlilik, saygınlık, itibarlılık. 

K,YPCA- (qursa-) em. Çembere almak, sar
mak. 

K,YPCAK, -Fbi (qursaq, -ğı) Jam. 1. Kursak, 
karın. 2. Rahim. 3. aybtc. Çocuk, evlat. 
KypcaK Kemepy evlat sahibi olmak. 

K,YPCAK,TAH- (qursaqtan-) em. Gebe kal
mak. 

K,YPCAY (qursav) Jam. 1. Çember, kelepçe. 
2. aybtc. Sıkıştırma, etrafını sarma. 

K,YPCAYJIA- (qursavla-) em. 1. Çembere 
almak, etrafını sarmak. 2. aybtc. Kıskaca 

almak. 
K,YPCAYJibl (qursavlı) CbtH. Sarılmı ş, çem

bere alınmış. 
K,YPT* (qurt) (1) Jam. Süzülmüş yağurttan 
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yapılan tuzlu ve kurutulmuş yiyecek. 
K;YPT (qurt) (Il) 3am. Kurtçuk, solucan, 

kurt. 
K;YPT* (qurt) (III) 3am. Tüberküloz has

talığının halk arasındaki adı. 
K;YPT- (qurt-) (IV) em. l. Yok etmek, mah

vetmek. 2. ay b/C. Cezalandırmak. Ke3iH 

K,ypmy yok etmek. 
K;YPTAH, (qurtan) 3am. Verem hastalığına 

yakalanmış hayvan. 
K;YPTK,A (qurtqa) 3am. 300!l . Tatlı su gelin

ciği, lota balığı. 
K;YPT-K,YMhiPCK,A (qurt-qumırsqa) 3am. 

Böcek, haşere . 

K;YPT-MAM (qurt-may) 3am. Süt ürünleri . 
K;YPTllA (qurtpa) 3am. 300JJ . Büyük mersin 

balığı. 

K;YPTTA- (qurtta-) em. l. Kurtlan mak. 2. 
Kurtlanan hayvanın kurtlarını temizle
mek. 

K;YPTTAM (qurttay), K,YPTAK,AH,UAM (qurta
qanday) CbLH. Çok küçük, küçücük, u
facık. 

K;YPTAK,AH,UAM (qurtaqanday) CbLH. bkz. 
K;YPTTAM. 

K;YPTTAll-EMTTEfl (qurttap-bittep) yem. 

Kurtlanıp , bitlenip. 
K,YPTTAYhllll (qurttavış) 3am. Hayvanların 

içinde türeyen kurtları temizlemek için 
kullanılan alet. 

K;YPY-K;YPY (quruv-quruv) oa. bkz. KYP
K;YP. 

K;YPYJihl (quruv lı) CbLH. Kurulu, yapılmış, 
asılı. 

K;YPYlllhl (quruvşı) 3am. Kurucu. 
K;YPIIIMIH (qurşayan) 3am. 300JJ . Yengecin 

karada yaşayan türü. 
K;YPhl- (qurı-) em. Yok olmak, imha ol

mak , mahvolmak. aMafl bL K.YPY çaresiz 
kalmak ; JJcyiiKeci K.YPY sabrı tükenmek; 
mb/M KYPblca (eH K.YPb!FaHaa) en kötü 
ihtimalle. 

K;YPbiK, -Fbi (qurıq , -ğı) 3am . I . Atları 

yakalamakta kullanılan , ucuna ip bağ

lanmış uzun sırık . 2. aybLC. Hilekarlık, 

düzenbazlık KYPblFbL f3 b!H çok kurnaz; 
K.YPbLK. caJJy yakalamaya, ele geçirmeye 
çalışmak. 

K;YPhiK,TA- (qurıqta-) em. 1. Kement at-

K,YPhiCTA 

mak. 2. aybLC. Serbest bırakmamak, tut
mak. 

K;YPbiK,TAM (qurıqtay) Cb/H. Sırık gibi, u
zun. 

K;YPhiK,lliA (qurıqşa) 3am. At yakalamada 
kullanılan kısa sırık . 

K;YPbiK,lllhl (qurıqşı) 3am. Kement atan 
kimse. 

K;YPhiJI- (qurıl-) em. Kurulmak, oluşmak . 

K;YPbiJIFhl (qurılğı) 3am. Sistem, tertibat, 
donatım . 

K,YPhiJI,UA- ( qurılda-) em. Guruldamak. 
K;YPhiJI,UAK, (qurıldaq) CbLH . Guruldayan, 

vıraklayan. 

K;YPhiJITAM (qurıltay) 3am . Kurultay . Cofl 

JJCblflbt KYPblJJmaii waK,blpblflabt. 0 yıl 

kuıultay toplandı. 

K;YPbiJITAMlllhl (qurıltayşı) 3am. Kurucu. 
K,OFGMHblH K,fpbLJJmauUJb/Cbl derneğin 

(vakfın) kurucusu. 
K;YPhiJihiM (qurılım) 3am. Yapı , bünye, 

kuruluş . miflaiH K.YPbLJJbLMbl dilin yapısı , 

kuruluşu. 

K;YPhiJihiM,UAC (qurılımdas) CbLJ-1. Yapısı 

benzer. 
K;YPbiJibiM,II.ACTbiK, -Fbi ( qurılımdastıq , -

ğı) 3am. Yapı bakımından benzerlik. 
K;YPbiJihiC (qurılıs) 3am. 1. Yapı, kuruluş, 

inşaat. 2. Sistem, yapı, tarz. KYPbLJJblC 

Mamepua!laapbL inşaat malzemeleri. 
K;YPhiJihiCThiK, (qurılıstıq) Cb/H. İnşaat i

çin gerekli , inşaatla ilgili . 
K;YPbiJihiClllhl (qurılısşı) 3am . İnşaatçı. 
K,YPhiM (qurım) (I) 3am. Kurum bağlamış, 

islenmiş keçe. Kapa K.YPblM kalabalık 

insan kitlesi. 
K;YPhiM (qurım) (Il) 3am. Koyu kahve

rengi ya da siyah renkli boya. 
K,YPhlM)l,AM (qurımday) Cb/H. Koyu kahve

rengi renkli . 
K;YPhiM,II.AH- (qurımdan-) em. 1. İs bulaş

mak. 2. Kurum bağlamak . 

K;YPbiC- (qurıs-) em. 1. Buz tutmak, don
mak. 2. ay bLC. İstememek, (birine) soğuk 
bakmak. 

K;YPhiCK,AK, ( qurısqaq) C bL H. Sinirli , gergin. 
K;YPhiCTA- ( qurısta-) em. (bel, sırt) 

Uyuşmak, tutulmak, kaskatı kesilmek. 
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K,YPhiC-ThiPhiC (qurıs-tırıs) 3am. 1. Bu
ruşuk, kırışık. 2. aybtc. Antipati, hoş

lanmama. 
K,YPhiChin-ThiPhiC- (qurısıp-tırıs-) em. 1. 

(bel) Tutulmak. 2. aybtc. Beğenmemek, 
hoşlanmamak, sevimsiz bulmak. 

K,YPhllli (qurış) 3am. Çelik. KYJWK KY
pbtUibt KaHy kulağın pasını silmek. 

K,YPhiiiiTAfı (qurıştay) CbtH. Çelik gibi, 
sağlam . 

K,YPhllliTAH- (qurıştan-) em. Sağlam ol
mak, sağlamlaşmak ; sert, katı , berk ol
mak. 

K,YPhllliiiihl (qurışşı) 3am. Çelik yapan, 
çelik ustası. 

K;YC (qus) (1) 3am. 300!1. Kuş. KYC :>~cacmbtK 
kuş tüyü yastık; KYC MypbLH kemerli 
burun; KYC ca!ly yırtıcı kuşla avlanmak; 
KYC rjJa6puKaCbL tavukçuluk, tavuk 
çiftliği; KYC 6o!lbLn ywy kuş olup 
uçmak; f\YC yiiKbt kuş uykusu, hafif uy
ku; KYCbLH Kymmbl 6of1CbtH (mifleK) yeni 
evlenen kişiye söylenir; Allah mesut et
sin. 

K;YC- (qus-) (Il) em. 1. Kusmak, istifra et
mek. 2. aybtc. Çalınan malı kullana
mayıp sahibine geri vermek. 

K;YCA (qusa), K;YCA-IIIEP (qusa-şer) 3am. 

ap. Kasvet, iç sıkıntısı. Kyca 6ofly kas
vetlenmek, gamlanmak, kederlenmek. 

K;YCAFAIII (qusağaş) 3am. Av kuşları için 
yapılmış yapay dal, dayanak, mesnet, 
tü n ek. 

K;YCAJIAH- (qusalan-) em. İç sıkıntısı çek
mek , efkarlanmak. 

K;YCAJihl ( qusalı) C bL H. Sıkıntılı , kasvetli, 
efldrlı , hüzünlü. 

K;YCAJihiK., -Fbi (qusalıq, -ğı) 3am. Sıkıntılı , 

kasvetli , efkarlı , hüzünlü olma. 
K;YCA-IIIEP (qusa-şer) 3am. bkz. K;YCA. 

K;YCEEfl (qusbegi) , K;YCIIIhl (qusşı) 3am. 
Kuşbaz, kuşçu . 

K;YCEEfiJIIK, -ri (qusbegilik, -gi) 3am. 
Kuşbazlık, kuşçuluk. 

K;YC)I(OJihl (qusjolı) 3am. acmp. Saman
yolu . 

K;YCK,AHAThl (qusqanatı) Jam. Kışın yağan 
karların erimesinden sonra tekrar yağan 
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ince kar, Mart karı. 
K;YCK,OHEAC (qusqonbas) 3am. 6om. Kuş

konmaz. 
K;YCTAM (qustay) CbtH. Kuş gibi, kuşa ben

zer. Kycmaii ywy kuş gibi uçmak. 
K;YCThl (qustı) CbLH. Kuşu çok olan (yer, 

orman, göl vb.). 
K;YCXAHA (qushana) 3am. K3. up. Kümes. 
K;YCIIIA (qusşa) yem. Kuş gibi, kuşa ben

zer. 
K,YCIIIhl (qusşı) 3am. bkz. K;YCEEfl. 

K;YChiK., -Fbi (qusıq, -ğı) 3am. Kusmuk , 
kay. 

K;YT (qut) 3am. Kut, servet, bereket, uğur . 

xym 6o!ly uğur getirmek. 
K;YTAJ!i- (qutay-) (eyraMbl, eyraıohı) em. 

Y crleşmek , mekan edinmek. 
K,YTAH (qutan) 3am. 300!1. Balıkçı! kuşu. 
K;YT-EEPEKE (qut-bereke) 3am. Bereket, ni

met, bolluk. 
K;YT·~KEJ!i (qutekey) CbtH. Başına talih kuşu 

kol·ıan , şanslı. 
K;YTK,AP- (qutqar-) em. 1. Kurtarmak. 2. 

aybtc. Azad etmek, özgür bırakmak. 
K;YTK,APYIIIhl ( qutqaruvşı) 3am . Kurtarıcı. 
K;YTDAH (qutpan) (1) 3am. Bereket, nimet, 

bolluk . 
K;YTDAH (qutpan) (Il) 3am. ap. iJiHu. Yatsı 

namazı. 

K;YTChl3 (qutsız) CbtH. Kutsuz, bereketsiz , 
uğursuz, şanssız. 

K,YTThl (quttı) CbtH. Mübarek, kutlu. Kym
mbt 6of1CbtH aiimy hayırlı, kutlu, mü
barek olmasını dilemek; Kymmbt JJcepze 
KOI-lObıpy kızını kocaya vermek. 

K;YTThiK,TA- (quttıqta-) em. Kutlamak, 
tebrik etmek. 

K;YTThiJihiK., -Fbi (quttılıq, -ğı) 3am. Kutlu , 
mübarek olma durumu. 

K;YTXAHA (quthana) 3am . K3. up. Uğurlu , 

mübarek mekan, yer. 
K;YThl (qutı) 3am. ı . İlaç şişesi, kutusu. 2. 

Matara. 
K;YThl: ı<,yrbi K,aUJY şaşırmak, ne yapacağını 

bilememek, korkmak. 
K;YThiJI- (qutıl-) em. Kurtulmak ; serbes t, 

azat olmak. 
K;YThlJIA- ( qutıla-) em. Kutulamak, 
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şişelemek. 

KYfhiJihl ( qutılı) C bt H. Kutusu, şişesi olan. 
K,YfhiP- ( qutır-) em. 1. Kudurmak. I<Y

mbtpraH um kudurmuş köpek. 2. aybtc. 
Yersiz, dengesiz davranmak 

K,YfhiPT- ( qutırt-) em. Kudurtmak, az
dırmak. 

K,YfhiPY (qutıruv) 3am. Delirme, kudurma, 
az ma. 

K,YfhiPhiK, ( qutırıq) Cb/l-t. Delirmiş, kudur
muş , azmış (insan). 

KYfhllliA (qutışa) 3am. Küçük kutu, ku
tucuk. 

KYIII- (quş-) em. 1. Kucaklayıp öpmek. 2. 
aybtc. Yar sevmek, evlenmek. :Jicap KY
wy evlenmek aile kurmak. J1cep KYWY e
celi gelmek, ölmek. 

KYIIIAK,*, -Fbi (quşaq, -ğı) 3am. 1. Kucak: 
AHa J<ywarbı Ana kucağı. 2. aybtc. 
Merhamet, şefld.t. 3. aybtc. Etki , tesir. 
KyıuarbıHa aJZy kucağa almak; KywaK 
:JICaJO a) kucağını açıp karşılamak b) ge
lişmek ilerlemek. 

KYIIIAK,-KYiliAK, (quşaq-quşaq) CbLH. Ku
cak kucak, çok. 

K)11.1AK,TA- (quşaqta-) em. l. Kucaklamak, 
sarmak. 2. aybıc. Elinden düşürmemek, 
b ı rak ma mak. 

K)11.1AK,TAC- (quşaqtas-) em. Kucaklaş

mak. 
K)11.1HAIII (quşnaş) 3am. KeHe. Halk tabibi, 

şaman, baksı. 

K,YIIITAP (quştar) Cb/H. Hevesli, tutkun, 
müptela. 

K)11.1TAPJIAH- (quştarlan- ) em. Heveslen
mek, tutulmak, müptela olmak. 

K)11.1TAPJihl (quştarlı) Cbll-t. Düşkün, 

tiryaki, tutkun, meraklı, şevkli, hevesli. 
K)11.1TAPJihiK, -Fbi (quştarlıq, -ğı) 3am. 

Meraklılık, heveslilik, düşkünlük. 
K)11.1XAHA (quşhana) 3am. 1(3. up. Kasap, 

mezbaha. 
K,YillhiTI-CYHITI (quşıp-süyip) yem. Ku

caklayarak, severek, öperek. 
K)11.1hiP (quşır) 3am. oiHu. Aşar, öşür, on

dalık vergi. 
K,YIIIhiPJIAH- ( quşırlan-) em. 1. Hasret gi

dermek, hevesini almak. 2. ayb/C. Güç-
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lenmek, şiddettenrnek 
K,YIOJihl (quyulı) CbLH. Dökülmüş, 

konulmuş, koyulmuş. KYJOJZbL cym (tasa, 
bardağa) dökülmüş süt. 

K,YHH: (quyafi) 3am. M<JO. Bel fıtığı. 
K,hiEhl (qıbı) 3am. Fırsat, imkan, şans, 

uygun an. Kbt6bLH ma6y dilinden an
lamak. 

K,hiEhDKhiK, -Fbi (q ıbıjıq, -ğı) 3am. Telaş, 
acelecilik, endişe. 

K,hiEhDKhiK,TA- (qıbıjıqta-) em. Söyleye
memek, ağzında gevelemek: OJZ KbL6bı

:JfCbtl(man KaJZObt. Lafı ağzmda geve
leyip durdu. 

K,hiEhiP (qıbır), K,hiEhiP-)I(hiEhiP (qıbır

jıbır) 3am. Ağır, aheste, yavaş hareket, 
kıpırtı, kımıltı. 

K,hiEhiP-)I(hiEhiP (qıbır-jıbır) 3am. bkz. 
K,hiEhiP. 

K,hiEhiP JIA- ( q ıbırla-) em. 1. Kıpırdamak, 
kımıldamak, hareket etmek. 2. aybtc. 
Yavaşça, ağ ır çalışmak. 

K,hiEhiP-ChiEhiP (qıbır-sıbır) 3am. Dedi
kodu, söylenti. 

K,hiEhiPChl3 (qıbırsız) CbtH. Hareketsiz, kı-
pırtısız. 

K,hi.UhiK, -Fbi (qıdıq, -ğı) 3am. Gıdık. 
K,hi.UhiK,TA- (qıdıqta-) em. Gıdıklamak. 
K,hi.UhiH:- (qıdıfi-) em. (eşek) Sık adımlarla 

ama yavaş gitmek. 
K,hi,UhiH:.IlA- (qıdıfida-) em. 1. Dadanmak. 

2. aybtc. Çalım satmak, horozlanmak 
K,hi,UhiP (qıdır) (1) 3am . MUrjJ. Hz. Hızır. 

J<btDbtp oapy başına devlet kuşu konmak. 
K,hi,UhiP- (qıdır-) (Il) em. 1. Oturmaya git

mek. 2. Gezmek, dolaşmak, hava almak. 
3. aybı c. Kaçamak yapmak. 

K,hi.UhiPJihi (qıdırlı) cbtH. Evliya, ermiş. 
K,hi.UhiPMA (qıdırma) 3am. Gezmeyi çok 

seven kimse. 
K,hi,UhiPMAIIIhi (qıdınnaşı) CbtH. Gezmeyi 

çok seven, gezgin, gezegen. 
K,hi,UhiPhiMIIA3 (qıdırımpaz) 3a111. 1. 

Gezmeyi çok seven, gezgin, gezegen. 2. 
aybıc. Çapkın . 

K,hi.UhiPhiC (qıdırıs) 3a111. Gezi, yürüyüş. 
K,hi.UhiPhiCTA- (qıdırısta-) em. Gezinmek, 

dolaşmak, seyran etmek. 
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K,bDKhiJI (qıjıl) 3am. Öfke, kızgınlık, sinir. 
K,bDKhiJIL(A-(qıjılda-) (1) em. Küplere bin

rnek, öfkelenmek, köpürmek. 
K,hDKhiJI,li,A- (qıjılda-) (Il) em. Midesi ekşi

rnek. 
K,hDKhiM (qıjım) 3am. Pelüş , pelüş kumaş. 

K,bDKhiPA (qıjıra) 3am. ap. 1(8He. Hicri tak
vım. 

K,bDKhiPJIAH- (qıjırlan-) em. Sinirlenmek, 
öfkelenmek, kızmak. 

K,b13 (qız) (1) 3am.l. Kız. 2. Genç kız. K,bt3 

aummbtpy kız İstemek; K,b/3 aJlbtn K,aıuy 

kız kaçırınak ; K,bl3abtl{ JICUFaN JICY2iHaeii 

çok güzel, düzenli, derli toplu; Kbt3 I<YY 
(3mNozp.) at üzerinde, önce kızın oğlanı, 
sonra oğlanın kızı kovalaması şeklinde 
oynanan Kazak milli oyunu ; K,bL3 Mi

Ne3ai kız gibi, iyi huylu, yumuşak başlı; 
Kbt3blH KU5lFa, f Jl blN f5lFa KONabtpy 
çocuklarının mürüvvetini görmek. 

K,b13- (qız-) (Il) em. 1. Isınmak, kızmak: 

KyH KbL3abL. Hava ısındı. fleıu Kbt3abt . 
Soba ısındı, kızdı. 2. Vücut ısısının, a
teşin yükselmesi. 3. aybLC. Sarhoş ol
mak. 4. aybtc. (iş) Yoğunlaşmak , kızış

mak. 5. aybLC. Coşmak, ilham gelmek. 
K,bl3- (qız-) (III) em. (bir şey) Sıcaktan 

çürümek, bozulmak, küflenmek. 
K,hi3A-K,bi3A (qıza-qıza) yem. Gitgide, za

manla: K,bt3a-K,bt3a K,ammbL ceiiflen :JICi-

6epai. Gitgide sert konuşmaya başladı. 
K,b13AJIAK, -Fbi (qızalaq, -ğı) 3am. :J1cep2. 

Ergenlik çağındaki kız. 
K,b13AMhiK, - Fbi (qızamıq, -ğı) (1) 3am. 

Mea. Kızamık. 

K,bi3AMhiK, -Fbi (qızamıq, -ğı) (Il) 3am . 

6om. Kızıl yaban mersini. 
K,b13AMhiK,TAH- (qızamıqtan-) em. 1. Kı

zaınık olmak. 2. Kızarınak, kızıllaşmak. 
K,bi3AHAK, -Fbi (qızanaq , -ğı) 3am. Do

mates. 
K,bi3AP- (qızar-), K,bi3APAH,IT,A- (qızaran

da-) em. 1. Kızarmak, kırmızı olmak. 2. 
Yüzü kızarmak . 3. aybLC. Utançtan, sı

kıntıdan kızarmak. 

K,b13APAK,TA- (qızaraqta-) em. Öfkeden 
kıpkırmızı olmak. 

K,bi3APAH,IT,A- (qızarafida-) em. bkz. K,bl-

K,b13FbiJITI AY 

3AP-. 
K,b13APT- (qızart-) em. Kızartmak. 

K,bi3APhiH;K,bl (qızarıfiqı) CbLN . Biraz kı zar

mış, biraz kanlanmış. K,bt3apbtlfKbL Ke3 

kanlanmış göz. 
K,bi3BA (qızba) (1) CbLN. Öfkeli, hiddetli , 

barut fıçısı gibi 
K,bi3BA (qızba) (Il) 3am. Mea. Sıtma. 

K,hi3BAJ1AH- (qızbalan-) em. Öfkelenmek, 
sinirlenmek, hiddetlenmek. 

K,bi3BAJ1AY ( qızbalav) CbtH. Biraz sinirli, 
öfkeli ce. 

K,bi3BAJ1hiK, -Fbi (qızbalıq, -ğı) 3am . 
Sinirlilik, öfkelilik. K,bt36aflbtK emy 

(:J1cacay) sinirlerine hakim olamamak. 
K,bi3FAJ1L(AK, -Fbi (qızğaldaq, -ğı) 3am. 

6om. Lale. 
K,bi3FAJIL(AK,TAİİ (qızğaldaqtay) CbtH. Lale 

gibi, güzel, zarif. 
K,hi3FAH- (qızğan- ) em. 1. Kıskanmak, 

günülemek, haset etmek. aue!l/H K,bt3Fa

Ny hanımını kıskanmak . 2. Esirgemek, 
kıyamamak. 

K,bi3FAHFAH,II,hiK, -Fbi (qızğanğandıq , -
ğı) , K,b13FAHIIIAK,TbiK, -Fbi (qızğan

şaqtıq, -ğı) 3am. Kıskançlık. 

K,bi3FAHL(hiK, -Fbi (qızğandıq, -ğı) 3am. 1. 
Isınma , kızına. 2. aybıc . Ateşinin yük
selmesi. 3. aybtC. İşin hızlanması, yo
ğunlaşması. 4. aybtc. Sarhoş olma, esri
me. 

K,bi3FAHL(hiP- (qızğandır-) em. Kıskandır

mak. 
K,bi3FAHillAK, (qızğanşaq) CbtH . Kıskanç. 

K,h13FAHillAK,TAY (qızğanşaqtav) CbtH. Bi
raz kıskanç, kıskançça. 

K,bi3FAHillAK,ThiK, -Fbi (qızğanşaqtıq, -ğı) 

3am. bkz. K,bi3FAHFAHL(hiK,. 
K,bi3FAHhllll (qızğanış) 3am. Haset, kı s 

kanma. 
K,bl3FAHhlll1ThiK, -Fbi (qızğanıştıq , - ğ ı ) 

3am. Kıskanma durumu, hasetlik, kıs

kançlık. 

K,bi3FhiJ1T (qızğılt) Cb/1-1. Pembe. 
K,bi3FhiJITTAH- (qızğılttan-) em. Pembe

leşmek. 

K,bi3FhiJITTAY (qızğılttav) Cbl/-1 . Biraz pem
be, pembemsi. 
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K,hi3FbiJ1TbiM (qızğıltım) CbtH. Kırmızım

sı. 

K,hi3FbiJlbiK,Tbl ( q ızğılıqtı) C bt H. İlgi çeki
ci, enteresan, ilginç. 

K,hi3Fbiiii (qızğış) 3am. 6om. Kız kuşu, 

tavus kuşu. 
K,hi3.I(Aİİ (qızday) CbtH. Kız gibi, kibar, na

zik. 
K,hi3,Il,biK, -Fbi (qızdıq, -ğı) 3am. Mea. Kız

lık, bekaret. 
K,hl3)l,biP- (qızdır-) em. Kızdırmak, ısıt

mak. 
K,hl3)l,biPMA (qızdırma) 3am. Sohbeti ko

yulaştıran söz, laf. 
K,bi3,Il,biPbiH- ( qızdırın-) em. Is m mak. 
K,hi3-KEJIIHIIIEK, -ri (qız-kelinşek, -gi) 

3am. Kızlar gelinler. 
K,hi3K;\IIIAP (qızqaşar) 3am. 3mHocp. Kız 

kaçırınaya yardımcı olanlara, oğlan ta
rafından verilen hedjye. 

K,hi3-K,hiPK,hiH (qız-qırqın) 3am. Kızlar. 

K,h13MET (qızmet) 3am. ap. 1. İş, hizmet. 2. 
aybtc. Bir şeyin önemi, ehemmiyeti, 
fonksiyonu. K,bt3Mem 6a6btMeH iş gereği, 

iş icabı. 

K,hi3METKEP (qızmetker) 3am. 1. Memur, 
görevli. 2. KeHe . Hizmetçi. 

K,hi3METTEC (qızmettes) CbtH. Meslektaş; 

iş , mesai arkadaşı. 
K,hi3METTECTIK, -ri (qızmettestik, -gi) 

3am. Meslektaşlık, mesai arkadaşlığı. 
K,hi3METIIII (qızmetşi) 3am. Hizmetçi, hiz

metkar, hizmetli . 
K,bi30İİHAK, -Fbi (qızoynaq, -ğı) 3am. 

3mHocp. Kıztarla delikanlıların birlikle 
düzenledikleri bir tür eğlence. 

K,b13CAYCAK, -Fbi (qızsavsaq, -ğı) 3am. U
zun ve ince bir tür üzüm. 

K,b13TAJIAK, (qıztalaq) CbtH. Alçak, şerefsiz. 
K,b13TEKE ( qızteke) 3am. Çifte cinsiyetli, 

hermafrodit. 
K,bi3Y ( qızuv) 3am. 1. Isı, sıcaklık. 2. Vücut 

ısısı. 3. aybtc. içkinin etkisi, sarhoşluk. 
4. aybtc. Hızlı, süratli. 

K,bi3YJ1AH- (qızuvlan-) em. Kızışmak, 

coşmak. 

K,bi3YJ1AY (qızuvlav) CbtH. 1. Biraz sıcak, 
ılık. 2. aybtc. Biraz içkili, yarı sarhoş, 

K,bl3hiK,ThiP AK, 

çakırkeyf. 

K,b13YJ1bl (qızuvlı) CbtH. 1. Sıcak, ısınmış. 
2. aybtc. Kızışmış, hararetli. 

K,bi3YJlbiK, -Fbi (qızuvlıq, -ğı) 3am . 1. Sı 

caklık, hararet, ısı. 2. Asab1lik, sinirlilik 
3. aybtc. Sarhoşluk. 

K,bi3IIIbiJ1 (qızşıl) CbtH. Çapkın, hovarda. 
K,b13biFAP.I(Aİİ (qızığarday) CbtH. İmre

nilecek biçimde. 
K,bl3biFYIJibiJlbiK, -Fbi ( qızığuvşılıq, -ğı) 

3am. İlgi, alaka. K,bt3btFyıubtflbtK, Kep

cemy ilgi duymak, heves göstermek. 
K,bl3biK, ( qızıq) (1) CbtH. ı. İlgi çekici, en

teresan. 2. aybtc. Nimet, baht, mürüvvet: 
Ce He H K,aHaaii K,bt3btK, KepaiM? Senden 
ne gün gördüm? 3. Hayret edilecek, şa
şılacak durum, kendini alamamak. K,bt-

3btFbtH Kepy mürüvvetini görmek. 
K,b13biK,- ( qızıq-) (K,bl3biFa,Ubi, K,bl3b1Fbın) 

(Il) em. ı. İlgilenmek, ilgi duymak: EyJZ 
icKe K,ammbt K,bt3btK,mbt. Bu işle çok il
gilendi. 2. İmrenmek, gıpta etmek. MeH 

ci3ce K,bt3btFaMbtH. Ben size gıpta edi
yorum. K,bt3btFbtHa mycy kendini kap
tırmak 

K,b13biK,-,Il,YMAH (qızıq-duvman) 3am. 

Oyun, eğlence. 
K,b13biK,K,AHCbl- ( qızıqqansı-) em. İlgi du

yar gibi davranmak. 
K,bl3biK,K,Oİİ (qızıqqoy), K,b13biK,K,biiii 

(qızıqqış), K,bl3biK,IIIbiJ1 (qızıqşıl) CbtH. 

Maceraperest, serüvenci, maceracı. 
K,bl3biK,K,biiii (qızıqqış) CbtH. bkz. K,bl-

3biK,K,OM. 
K,bl3biK,K,hiiiiTbiK, -Fbi (qızıqqıştıq, -ğı) 

3am . Hevesli, ilgili olma. 
K,b13biK,CbiH- (qızıqsın-) em. Bir şeye ilgi 

duymak, merak sarmak. 
K,bl3biK,TA- ( qızıqta-) em. ı. Seyretmek, 

temaşa eylemek. 2. Mürüvvetini gör
mek. 

K,bl3biK,Tbl ( qızıqtı) cbtH. İlginç, ilgi çe
kici, dikkate değer, cazip . 

K,bl3biK,TbiJ1AY (qızıqtılav) CbtH. Biraz ilgi 
çekici, enteresan. 

K,b13biK,TbiJlbiK, -Fbi (qızıqtılıq, -ğı) 3am. 

Çekicilik, cazibe. 
K,b13biK,TbiPAK,(qızıqtıraq) CbtH. Daha ilgi 
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çekici, daha cazip. 
K,bi3hiK,ThiPAPJihlK, (qızıqtırarlıq) Cbllt. 

Çekici, sürükleyici, cazip. 
K,hi3hiK,IllhiJI (qızıqşıl) CbtH. bkz. K,bi-

3hiK,K,OM. 
K,hi3hiK,IllhiJihiK, -Fbi ( q ızıqşılıq, -ğı) 

Jam. İlgi çekicilik, caziplik, cazibe. 
K,bi3hiJI (qızıl) Cbllt. 1. Kızıl, kırmızı , al. 2. 

aybtC. Hayvan eti. 3. İnsan yüzündeki 
kırınızılık, pembelik. 4. Demli çay. 
Kbt3btfl 6ypbllU kırmı zı biber; Kbt3btfl 

K pe cm kızıl h aç; K,bt3bUI 6afla K yırtıcı 

kuş, karta!; K,bt3btfl Ke!iipdeK 6oiıy 

çekişmek, ağız kavgası yapmak; K.bi3btfl 

KepA1ey (micme.Mey) uzun zamandan beri 
et yememek; K.bt3bLfl K,aHFa 6oflflY 

(6amy, 6e2y) kan revan içinde kalmak; 
Kbi3bLfl K,OHbtp dorunun açığı, kızıla 

çalan at domı; K,bt3btfl cupaK, fakir, 
yoksul; Kbt3btfl wyHaK, aşırı ayaz, 
soğuk. 

K,hi3hiJIAlliA (qızılaşa) Jarn. İskambilde 
kupa. 

K,bl3hJJIEAJ1blK, -Fbi (qızılbalıq, -ğı) 3Gnı . 

J OO!l. Mersin balığı. 
K,bl3b1JIEAC (qızılbas) Jam. Kazak folklo

runda adı geçen bir İran boyu, halkı. 
K,bl3biJI,ll.A- (qızılda-) em. 1. Kırmızı rcnge 

boyamak, kırmızılaştırınak. 2. aybtC. Et 
yemek: EypKim Kbt3btfldadbl . Karta! et 
yedi. 

K,bi3hiJI,llAY (qızıldav) Cbut. Biraz kırmızı, 
kırmızı msı. 

K,b13hiJI,Ubi -)I(ACbiJI,llhl ( qızıld ı-jasıldı ), 
K,hi3blJI-)I(AChiJI (qızıl-jasıl) Cb/lt. Kır

mızılı yeşilli, renkli, allı güllü. 
K,bi3hiJI,UhiK, -Fbi (qızıldıq, -ğı) Jam. Kır

mızılık, kızıllık. 

K,bl3hiJI)KAH,ll.hl (qızıljandı) CbtH. Yemeği 

seven . 
K,bl3biJI-)KAChJJI (qızıl-jasıl) Cb/H. bkz. 

K,hi3biJI,UbJ -)I(ACbiJI)l bl. 
K,bl3blJI-:IKACbiJI,ll.AH- (qızıl-jasıldan-) em. 

Canlannıak, renklennıek , rengarenk ol
mak. 

K,bi3blJI-)1(0CA (qızıl-josa) Cb/H. 

Kıpkırmızı. K,bt3btfl -JJcoca KaH kan için
de. 

K,bl3biJIHEK, -ri (qı ; ıliyek , -gi) Jam. 

aHam. Diş eti. 
K,hl3hiJIHEKTEH- ( qızıliyekten- ) em. 1. 

Dişleri tamamen dökülmek. 2. Güneş 
doğmak. 

K,bl3hiJIK;\.HAT (qızılqanat) 3am . Joo.ı. Kı

zılkanat balığı. 

K,bl3hlJJK,Y,llA (qızılquda) Jam. Beşik kert
nıesi. 

K,bl3hiJIChiPA- (qızılsıra-) em. Canı et iste
mek. 

K,h13hiJllliA (gızılşa) (1) Jam . Med. Kıza

mık. 

K,bi3hiJIUJA (qızılşa) (Il) J am. Pancar. 
Kattnı K.bl3btflwacut şeker pancarı. 

K,bl3biJllllAillhi (gızılşaşı) Jam. Şeker pan
carı eken, pancaı·cı. 

K,bl3hiJllliAWbiJibiK, -Fbi (qızılşaşılıq, -
ğı) Jam. Pancarcılık. 

K,b13biJJWbl ( qızılşı) Jam. 1. A ve ının 
birlikte avlandığı kimse, av arkadaşı. 2. 
Kalburcu, ışı bir şeyı kalburdan 
geçirmek olan kimse: Kbt3btJ1LUbt 

6uiJaÜdbt ma3a!lan m yp. Kalburcu 
buğdayı eliyor. 

K,b13biJIU1hiJ1 (qızılş ıl) CbtH. 1. Et yemeği 
seven. 2. Süslü, parıltılı elbise düşkünü. 

K,b13biMfiA3 (qızımpaz) Cbtfl. Tez sinir
lenen, asab1. 

K,bl3biH- ( gızın-) em. 1. Güncşlenmek, 

ısınmak. KYH2e K.bt3b!NY güncşlenmck. 2. 
aybtc. Kendini kaptırmak. 

K,bi3biH:K.bl (qı z ıfiqı) CbtH. Yan sarhoş, ça
kırkeyf. 

K,hl3blP (qızır) Jam. ap. MucjJ. Hızır. 

K,bTJI (qıl) (I) 3([ /ll . ı . Kıl. Kblfl GfJKCll-1 kıl

dan yapılmış urgan : Kblfl MOUbtH ince bo
yun; K.btflFa ijıiNin nıyp durumu kötü , 
tehlikeli ; K.bt.ıbt KucaÜMay kılına zarar 
gelmemek. 

K,biJI- (gıl-) (Il) em. Yapmak, etmek, 
kılmak. KblflMGFaNUbt K.blflJI yapmadığını 

bırakmamak. 

K,biJJAMbiK, -Fbi (gılamıq, -ğı) Jam . İlk in
ce kar. 

K,biJIAMhiK,TA- (gılaınıqta-) em. (kar) İ nce 
ince yağmak. 

K,biJIAH, (qılafi) (1) CbtH. Beyazıms ı , boz. 
K,biJIAH. (qılai1) (Il) CbtH. Kurn az, aç ıkgöz, 
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düzen baz. 
K,biJIAH,IJ,A- (qılafida-) (1) em. Ortalık 

ağarmak, şafak sökmek. 
K,bi.JI.AH.UA- (qılafida-) (II) em. Görünüp 

kay bo lmak. 
K,bi.JI.AH.UAY (qılafidav) CbLH. Biraz beya

zımsı, akça. 
K,biJIAH;-ChiJJAf( (qılafi-sılafi) cbtH. Nazlı, 

cilveli, işveli. 
K,biJJAn, -6bı (qılap , -bı) (1) Jam. Ada

letsizlik, haks ı z lık. 

K,biJJAn (qılap) (II) cbtH. :>~cepc:. İşinin ehli, 
usta (kimse). 

K,biJJAY (qılav) (I) Jam. l. Kar tanesi. 2. 
aybtc. Saça, sakala düşen ak. 

K,blJJAY (qılav) (II) Jam. 1. Gereksiz, lü
zumsuz eşya, ıvır zıvır: AyJZa man

ma3a, JK'epae 6ip ae I(biJWY JICOK. Yerde 
bir çöp bile yok. 2. ayb/C. Art niyet, kö
tü düşünce: i(bl3abiH KeH.iJ1iHae KbLJZay 
.JICOK Kızın gönlünde hiç art niyet yok. 

K,biJIAY (qılav) (III) Jam. Bileyleme sı

rasında bıçağın keskin tarafına yapışıp 

kalan çapaklar. 
K.blJIAY (q ılav) (IV) Jam. eem. Hayvan 

yanularında . özellikle yeni doğmuş bu
zağıbrda görü len bulaşıcı bir tür has
talık. 

K,hiJIAY).l.AÜ (qılavday) Cb/H. Zerre kadar, 
küçücük. 

K,hiJIAYJIA- (qılm· Ja - ) em. 1. İnce ince kar 
yağmak. 2. aybtc. ( aç, saka!) Ağarmaya 
başlamak . 

K,biJJAYChi3 (qıla\·sız) CbtH. Saf, temiz, pak. 
K,hiJIFhl- (qılğı-) em. l. Yutmak. 2. ayb/C. 

Haksız kazanç elde etmek. m yu e Hi my
ciMeH :>1cymy deveyi hamudu ile yutmak. 

K,blJJFhlH- (qılğın-) em. 1. Bağulacak gibi 
olmak, boğulmak. 2. Yutkunınak, ağzı 

sulanmak: Jl.acmapxaHFa Kapan KbW
FbtHbln ombtp. Sofraya bakıp ağzı sula
nıyor. 

K,biJJ.I.I.A- ( qılda-) em. Kıllarını temizlemek. 
K,biJJ,L(All (qılday), K,biJI,UhiPhiK, (qıldırıq), 

K,biJJ,UhiPhlK,TAll (qıldırıqtay) CbtH . Kıl 
gibi, ipince. 

K,biJJ,Il,hlPhiK, (qı\dırıq) Cb/H. bkz. K,biJI
,L(All. 

K,hiJI-K,hiEhiP 

K,blJJ,Il,hiPhiK,TAll (qı!dırıqtay) CbLH. bkz. 
K,bi.TI,l1,AJİ. 

K,hiJJ,I(hiPhiK,TAH- (qıldırıqtan-) em. İnce
leşmek, incelmek. 

K,biJJ:IKAK,EAC (qıljaqbas) Cb/H. Yerli yersiz 
şaka yapan, şakacı, dalgacı. 

K,biJJ:IKAK,EACTAY (qıljaqbastav) Cb/H. Biraz 
şakacı, dalgacı. 

K,biJJ)I(AJ(,EACThiK, -Fbi (qıljaqbastılıq, -ğı) 

Jam. Şakacılık, dalgacılık. 

K,biJJ.IKAK,TA- (qıljaqta-) em. Dalga geç
mek, maskaralık etmek, alay etmek. 

K,biJJ)KAJJAK, -Fbi (qıljalaq, -ğı) 3am. Bir işi 
yapmak istemeyen, bahane bulan kimse. 

K,biJJ)KAJJAK,TA- (qıljalaqta-) em. Bir işi 

yapmak istememek, kaytannak, kaçın
mak. 2. aybtc. Patavatsızlık etmek. 

K,biJJ:IKAH; (qıljafi) 3am. 1. Sallanma, yal
palama, sendeleme. 2. ayb/C. Yersiz 
şaka, dalga. 

K,biJJ)I(AJJ)JA- (qıljafida-) em. l. Sali anmak, 
yalpalamak, sendelemek. 2. ayb/C. Yerli 
yersiz şaka yapmak, dalga geçmek. 

K,biiDKM- (qıljiy-) em. l. Yorgunluktan, 
bitkinlikten gelişigüzel uzanmak. 2. 
ayb/C. Ölmek. 

K,hiJDKMbiC (qıljiyıs) Jam. Gelişigüzel yat
ma, uzanma. 

K,hlJI)KYFhiill (qıljuvğış) Jam. Kazan yı

kamak için kullanılan kıl tomarı. 
K,biJJM (qıliy) cbtH. Şaşı , şehla. 

K,biJJMJJAH- (qıliylan-) em. Şaşı olmak, 
şaşılaşnıak . 

K,biJJMJIAY (qıliylav) Cb/H. Biraz şaşı. 
K,biJJMJJhiK, -Fbi (qıliylıq, -ğı) Jam. Şaşılık. 
K,biJIKenıP (qılköpir) Jam. oitw. Sırat 

köprüsü . 
K,blJJK,A(qılqa) (I) 3am. Oğlak. 
K,biJJK,A (qılqa) (II) Cblfl. Kıl gibi, ipince. 
K,biJJK,AJIAM (qılqalam) 3am. Resim fırçası. 
K,biJJK,AH ( qılqan) 3am. l. İğne yaprak 

(çarn vb.). 2. Kılçık. 
K,biJJK,M- (qılqiy-) em. 1. (bir şey) Çok za

yıf ve uzun gözükmek. 2. Gözünü ala
mamak. 

K,hiJJK,OEhl3 (qılqobız) Jam. Kıl kopuzu. 
K,biJIK,YPT (qılqurt) 3anı . Solucan. 
K,biJJ-K,biEhiP (qıl-qıbır) 3am . Çer çöp. 
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K,biJIK,hiJI,UA- ( qılqılda-) em. Israrla sor
mak, ısrarla istemek. Kblfl l(btflaan KOU

May ısrar etmek, başının etini yemek. 
K,biJIK,biJI,UAT- (qılqıldat-) em . Ses çıka

rarak aralıksız, lıkır lıkır içmek. 
K,hiJIK,biH,UhiP- ( q ılq ın dır-) em. Boğazını 

sıkmak, boğmak, ümüğünü sıkmak. 

K,hiJIK,hlımA- (qıldıfida- ) em. Boynunu u
zatarak bakmak. 

K,biJIMAH)lA- (qılmafida-) em . Cilve yap
mak, kırıtmak , nazlanmak. 

K,biJIMM-(qılmiy-), K,hiJIMhiJmA- (qıl

mıfida-) em . Gösteriş yapmak, caka, ça
lım, satmak. 

K,biJIMhiK, -Fbi (qılmıq, -ğı) 3am. Sütü bol, 
boynu uzun, bir tür deve. 

K,biJIMhiH: (qılmıfi) 3am. Fiyakalı, cakalı , 

gösterişli görünme. 
K,biJIMhlımA- ( qılmıfida-) em. bkz. K,biJI

MM-. 
K,biJIMhiC (qılmıs) 3am. 1. Suç, cinayet. 2 . 

aybLc. Ahlak dışı davranış, ahlaksızlık . 

KblflMbtc KoaeKci ceza kanunu. 
K,hiJIMhiCKEP (qılmısker) 3am. Suçlu. 
K,biJIMhiCKEPJIIK, -ri (qılmıskerlik, -gi) 

3am. Suçluluk, suçlu olma. 
K,biJIMhiCTAC (qılmıstas) Cb/H. Suç ortağı. 
K,biJIMhiCThl (qılmıstı) CbtH. 1. Suçlu. 2. 

aybtc. Hatalı , kabahatli , mücrim. 
K,blJIMbiCThiJlbiK, -Fbi (qılmıstılıq, -ğı) 

3am. Suçluluk, kabalıatlİ olma. 
K,hiJIIlhl- (qılpı-) em. Çok keskin olmak, 

keskinleşmek. 

K,hiJIIlbiK, -Fbi ( qılpıq, -ğı) (I) 3am. Belli 
belirsiz, hayal meyal görünme. 

K,biJIIlhiK, -Fbi (qılpıq , -ğı) (Il) 3am. Hafif, 
ince kar. 

K,biJIIIhiJI,UA- (qılpılda-) (1) em . Çok 
keskin olmak, keskinleşmek . 

K,biJIIlhiJI,UA- (qılpılda-) (Il) em. Şüphe

lenmek, kuşkulanmak. 
K,hiJITA (qılta) 3am. İki kara arasındaki dar 

deniz, boğaz. 
K,hiJITAJIAH- (qıltalan-) em . Boğaz duru

muna gelmek, daralmak. 
K,biJITAJIAY (qıltalav) CbLH. Biraz dar, darca. 
K,biJITAMAK, -Fbi (qıltamaq , -ğı) 3am. Mea. 

Boğaz kanseri. 

K,biJihiK,TbiJihlK, 

K,biJITAH (qıltan) 3am. Kılçık (balık) . 

K,biJITAHAK, -Fbi (qıltanaq, -ğı) 3am . 1. 
Arpa, buğday vb. tahılların başakların

daki kılçıklar. 2. Kılçık (balık) . 

K,hiJITAHAK,TA- ( qıltanaqta-) (1) em. (bıyık, 

sakal) Tek tük, seyrek çıkmaya baş

lamak, (bitki) yeni yeni bitmeye baş
lamak. 

K,hiJITAHAK,TA- (qıltanaqta-) (Il) em. 1. 
Balık kılçıktarım temizlemek. 2. Boğa
zına kılçık takılmak. 

K,biJITAHAK,TAfi (qıltanaqtay) CbtH. 1. Di
ken gibi, sert. 2. aybtc. Zerre kadar, kü
çücük. 

K,biJITM- (qıltiy-) em. 1. Bir şeyin ucu, 
tepesi azıcık görünmek. 2. aybtc. 

Kırılmak, danlmak. 
K,biJITMMA (qıltiyma) CbLH. Kolay ve çabuk 

kırılan, kırılgan . 

K,hiJIThiK, -Fbi (qıltıq, -ğı) 3am. Kıl , tüy. 
K,hiJIThiH:-ChiJITbiH: (qıltıfi - sıltıfi) 3am. 

Hoppa, hafifmeşrep , delişmen. 

K,biJIIIIAH (qılşan) 3am. At kılından ya
pılmış ok kabı, sadak. 

K,biJllllhiK, -Fbi ( qılşıq, -ğı) 3am. 1. Kıl , 

kılçık. 2. Kıl , tüy. l(btflUlbLK JK:yKmbtp

May toz kondurmamak. 
K,biJllllhiK,Thl (qılşıqtı) Cb/H. Kıllı, kılçıklı . 

K,biJIIIIhiJI,UA- (qılşılda-) em . 1. Keskin 
olmak, keskinleşmek. 2. ayb/C. (insan) 
En verimli ve aktif dönemini yaşamak. 
KbtflUlblflaaraH Jlcacmap kanı kaynayan 
gençler. 3. aybtc. (hava) Çok soğuk, sert 
olmak. 

K,biJlhl (qılı) 3am. Boğaz, dar geçit, der
bent. 

K,hiJlhiK, -Fbi (qılıq, -ğı) 3am. 1. Huy , 
karakter. 2. Davranış , hareket. JICaMaH 

l(btflbtK kötü davranış. 3. Tatlı yara
mazlık (çocuk). 6a!laHbiH memmi Kbt 

flbtKmapbt çocuğun tatlı yaramazlıkl a rı. 

K,blJlhiK,T AH- ( q ılıqtan-) em. Sev i ml i. 
sempatik hareketlerde bulunmak. 

K,hiJlhiK,Tbl (qılıqtı) Cb/H. Sevimli. se m
patik, çekici . 

K,biJlhiK,ThiJihiK, -Fbi ( qılıqtılı q . - ğ ı ) 3am. 

Sevimlilik, cana yakınlı k , çekicilik , 
sıcakkanlı lık. 
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K,biJibiMCbl- (qılımsı-) em. Nazlanmak, 
kırıtmak, cilve yapmak. 

K,biJibllli (qılış) 3am. 1. Kılıç . 2. Doku
macılıkta atkı ipliğini sıkıştırmak için 
kullanılan, demirden veya ağaçtan 

yapılan dişli araç, kirkit. K,blflbltubLHGH 

K,aH maMraH zalim, gaddar, merha
metsiz. 

K,biJibllllEAJlblK, -Fbi (qılışbalıq, -ğı) 3am. 

300!l. Kılıç balığı. 

K,biJibllliKEP (qılışker) 3am. Cengaver. 
K,biJlbllliTA- ( qılışta-) em. Kılıçtan geçir

mek, kılıçlamak. 
K,biJibllllTAM (qılıştay) CbLH. Kılıç gibi, 

keskin. 
K,biMEAT (qımbat) CbtH. 1. Pahalı, değerli. 

2. aybtc. Değerli, muhterem, aziz. K,btM-

6am Kepy a) pahalı bulmak b) değer 

vermek, saymak; y8aii KbtM6am çok pa
halı. 

K,biMEATCbiH- (qımbatsın-) em. Pahalı 

bulmak, pahalı gelmek. 
K,blMEATTA- (qımbatta-) em. Pahalanmak, 

fiyatı yükselmek, zamlanmak. 
K,biMEATTAY (qımbattav) CbtH. Biraz pa

halı, pahalıca. 

K,biMEATTbl (qımbattı) CbtH. 1. Kıymetli, 

değerli, pahalı. 2. aybtc. Saygıdeğer, 

muhterem. 
K,biMEATTbiK, -Fbi (qımbattıq, -ğı) 3am. 1. 

Pahalılık. 2. aybtc. Değerlilik, muhte
remlik. 

K,biMEATIIIbiJibiK, -Fbi (qımbatşılıq, -ğı) 

3am. Pahalılık: K,btM6amıubtflbtK, 6acma-

8bl. Pahalılık başladı. 

K,biMEATbiPAK, (qımbatıraq) Cb/H. 1. Daha 
pahalı, fiyatı daha yüksek. 2. Daha de
ğerli, daha saygın. 

K,biM-FYbiT (qım-ğuvıt) yem. Karma
karışık, düzensiz halde, karman çorman, 
çok karışık. 

. K,biMK;ill, -6bı (qımqap, -bı) 3am. Altın 

yaldızlı ve simli bir tür kalın ipek ku
maş. 

K,blM-K,liFAIII (qım-qiyğaş) Cb/H. Çetrefil, 
karışık, karman çorman, girift. 

K,biMK,bl- (qımqı-) em. Çalmak, yürütmek, 
aş ırmak. 

K,biMhiH; 

K,biMK,biP- (qımqır-) em. 1. Bükmek, kı

vırmak. 2. aybtc. Çalmak, aşırmak, yü
rütmek. 

K,biMK,biPMA (qımqırma) 3am . Çalma has
talığı, kliptomani. 

K,biMCbiH- ( qımsın-) em. Sıkılmak, u tan ıp 
sı kılmak. 

K,biMTA- (qımta-) em. 1. Boşluk kalma
yacak şekilde, tamamen, örtmek kapat
mak. 2. aybtc. Gizlemek, saklamak. 

K,biMTAJIA- ( qımtala-) em. Tekrar tekrar 
açık bırakılan yeri örtmek, kapatmak. 

K,biMTbl- (qımtı-) em. 1. Sıkarak tutmak: 
Am mi3ıiHiH Kb!Mmbtn ycma8b!. Atın diz
girrini sıkıca tuttu. 2. (bir şeyi) Giz
lemek, saklamak, ört bas etmek: Eyfi 
icmi o!lap KbtMmbtn K,oii8b!. Onlar bu işi 

ört bas ettiler. 
K,biMTbiP- (qımtır-) em. Çalmak, yürüt

mek. 
K,b1Mb13 (qımız) 3am. Kısrak sütünün ma

yalanmasıyla yapılan bir tür içecek, 
kımız. 8eHeH K,b/Mb/3 dört günlük kımız; 
6ecmi Kb!Mbt3 beş günlük kımız; KYHGH 

Kb!Mbt3 üç günlük kımız; capbt .Kb1Mbt3 

sarı kımız; aiiHbiFGH l(b!Mb/3 bozulmuş 

kımız; myHeMefl KbtMbt3 dünkü kımız; 

KbtMbt3 atublmy kımız ekşitmek, bek
letmek. 

K,biMb13)1,biK, -Fbi (qımızdıq, -ğı) 3am. 

6om. Kuzu kulağı. 
K,b1Mbi3K,OP (qıınızqor), K,b1Mbi3Illb1JI 

(qıınızşıl) CbtH. Kımız İçıneyi çok seven, 
kıınıza düşkün. 

K,biMbi3MYPbiH)J,biK, -Fbi (qımızmurın

dıq, -ğı) 3am. 3mHoıp. Kısrağın ilk 
sütünü komşularaikram etme adeti. 

K,biMbi3CbiPA- (qımızsıra-) em. Canı kı

mız çekmek. 
K,b1Mbi3XAHA (qımızhana) 3am. 1(3. up. 

Kımız içilen yer. 
K,b1Mbi311Ibl (qımızşı) 3am. Kımız yapan, 

üreten kimse, kımızcı. 
K,biMbi3IllbiJI (qımızşıl) Cb/H. bkz. K,bi

Mbi3K,OP. 
K,biMbi3IllbiJIA- ( qımızşıla-) em. Ev leri 

dolaşarak kımız içmek. 
K,biMbiH; (qımıfi) 3am. Kırıtma, cilve, 
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naz, işve. 
K,biMhiH,L(A- ( qıınıfida-) em. Kıntın ak, cil

ve yapmak. 
K,biMbiPAH (qımıran) Jam . Mayalı deve 

sütü. 
K,biH (qın) 3am. Kın (kılıç, bıçak vb.). 
K,biHA (qına) (1) 3am. r/Jp. 1. Kına. 2. Saç 

kınası. 

K,biHA- ( qına-) (Il) em. 1. Elbisenin belini 
büzerek, daraltarak dikmek. 2. Belini 
sıkmak. 

K,biHAIYJI (qmagül) 3am. 6om. Kına çiçe
ği. 

K,biHA,UAİİ (qınaday) CbLJ-1. Kına gibi, kızıl. 
K,biHAJIA- (qınala-) em. 1. Kınalamak, kına 

yakmak. 2. Kına yctişmek. 
K,biHAMA* (qınama) CbLH. Beli büzülü, büz

gülü. 
K,biHAn, -6bl (qınap, -bı ) Jam . 1. aHam. 

Mehbil , döl yolu. 2. 6om. Kın 
K,biH/KhiJI- (qmjıl-) em. Alınmak, gönül 

koymak, kırılmak, üzülmek. 
K,biH)I(hiJlhiC (qınjılıs) 3anı. Rencide ol

ma, kırılma, alınma durumu. 
K,bU:J:: K,blH: .rı,eMey Gık dememek, gıkını çı

karmamak. 
K,biH;I>A- (qıfiba-) em. Çekinmemek, kork

mamak, sakınmamak. cybıl(maH K,bLJ{6ay 
soğuktan etkilenmemek, korkmamak. 

K,biH;K,biJI (qınqıl) 3am. Sızlanma, yakın

ma, kapris. 
K,biH;K,biJI.[(A- ( qınqılda-) em. Sızlanmak, 

yakınmak, kapris yapmak. 
K,biH;K,biJI-ChiH;K,biJI ( q ınqıl-sıfiqıl) 3am. 

1. Sızlanma, yakınına, kapris. 2. aybıc. 

Önemsiz, ufak tefek hastalık. 
K,biH;CbiJI (qınsıl) 3am. Köpeğin canı yan

dığında çıkardığı ses. 
K,blH;biP (qınır) C bt H. 1. Eğri, çarpık, iğri. 2. 

aybtc. İnatçı, aksi. 
K,biH;biPAİİ- ( qıfiıray-) em. 1. Bir tarafına 

doğru eğilmek, yan yatmak. 2. İnat et
mek, inatlaşmak, zıtlaşmak. 

K,biH;blPJIAH- (qıfiırlan-) em. İnatlaşmak, 
aksileşmek, inat etmek. 

K,biH;hiPJihlK,, -Fbi (qıfiırlıq, -ğı) 3am. 1. 
Eğrilik, düz olmama. 2. aybıc. İnatçılık , 
aksi lik. 

K,biPAY 

K,biii-K,bl3hiJI (qıp-qızıl) CbLJ-1. Kıpkırrnızı , 

kıpkızıl. 

K,biiiiiiA (qıpşa) 3am. İnce, nazik bel. 
K,bliliiiAK,, -Fbi (qıpşaq, -ğı) 3am. XI.-XV. 

yüzyıllardalarda, Hazar ve Karadeniz 
kuzeyindeki bozkırlarda yaşamış bir 
Türk boyu, Kuman, Kıpçak. 

K,biiihiJlhiK,, -Fhl ( qıpılıq, -ğı) 3am. Ye
rinde oturamama, rahatsız olma. l(bL
nbLflbLK l(ary huzuru kaçmak. 

K,hlilbiJlblK,TA- (qıpılıqta-) em. Sabırsız

lanmak, tedirgin olmak, huzursuz ol
mak. 

K,biP* (qır) (1) 3am. zeozp. ı. Kır, bozkır. 2 . 
Bıçak vb. şeylerin sırtı. 3. Ütü çizgisi. 4. 
aybtc. Hüner, maharet. 5. Beceri, işe 

yatkınlık . K,btp acmbiJ-Iaa Yakın; Kbtp 
Kepcemy korkutmak; l(btp CO!ibtHaH l(afi
May peşine düşmek; Kbtpbt :>JCOJ( be
ceriksiz. 

K,biP- (qır-) (Il) em. ı . (saç, saka] vb .) 
Tıraş etmek. 2. Kazağı ile kazımak. 

K,biP- (qır-) (III) em. Kırmak, öldürmek. 
K,biPAFAT (qırağat) 3am. ap. aiHu. 

Kur'an 'ın belli kural ve işaretiere göre 
okunması, kıraat 

K,biPAFATTA- (qırağatta-) em. Kıraatle 

Kur' an okumak. 
K,biPAFbl* (qırağı) CbtH. 1. Uyanık, açık

göz. 2. Dikkatli, tedbirli. 
K,biPAFhiJIAH- (qırağılan-) em. Uyanık ol

mak, dikkatli davranmak. 
K,blPAFhiJlhlK,, -Fbi (qırağılıq, -ğı) 3am. 

Keskingözlü olma. 
K,biPAH* (qıran) 3am. 1. Kartalgillerin ge

nel adı. 2. aybtc. Kahraman, cesur. l(bt

paH KB3 keskin gözlü; KbtpaH KYC avcı 
kuş. 

K,blPAH,UbiK,, -Fbi (qırandıq, -ğı) 3am. 1. 
Kartallara has özellik. 2. aybtc. Kah
ramanlık , cesurluk 

K,biPAHJ<APA (qıranqara) 3am. Kartal
gilierden bir tür, yırtıcı kuş, aladoğan. 

K,biPAH; (qırafi) 3a1n. Biraz yüksekçe tepe. 
K,biPAH,L(AY (qıraı1dav) CbtH. Biraz yüksek, 

yüksekçe. 
K,biPAT* (qırat) 3am. zeozp. Tepe. 
K,biPAY (qırav) 3am. ı. Kırağı. 2. aybtc. 
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Yaşlı kimselerin saç ve sakalına düşen 
ak. 

K,hiPAYJIA- (qıravla-) em. Kırağı çalmak, 
kırağı düşmek. 

K,hiPAYJlhl (qıravlı) Cbll-1 . Kırağı düşmüş , 

kırağı lı . 

K,hiPAYhiT- (qıravıt- ) em. (saç, saka! vb.) 
Ak düşmek, ağannak. 

K,hiPEAM (qırbay) CbtH. Kavgalı , kızgın, 
gergin. K.btp6au K,a6aK. kavgalı. 

K,hiPEAMJlhiK, -Fbi (qırbaylıq , -ğı) 3am . 

Kırgınlık, kavgalı olma durumu. 
K,hiPEhiK, -Fbi (qırbıq, -ğı ) 3am. 1. İlk kar; 

ince kar tabakası. 2. aybtC. Seyrek; kısa . 

K,hiPEhiK,TA- ( qırbıqta-) em. İnce ince kar 
yağ mak. 

K,hlPFAYhiJl (qırğavıl) 1am . 300!1. Sülün. 
K,hiPFI1 (qırğiy) 3am. Bozdoğan . K,btpru 

K.a6aK. a) kavga lı, küs b) soğuk savaş . 

K,hiPFhl (qırğı) 1am. Rende. 
K,biPFhl3 (qırğız) 1am . Kırgızistan Cumhu

riyetinde yaşayan , Türk soylu halk veya 
bu halktan olan kimse, Kırgız. 

K,biPFbiH (qırğın) CbLH. Amansız, çetin a
cımasız. K.bLpFbLH coFbLC amansız savaş . 

K,btpFbtHFa yıubtpay feHikete uğramak. 
K,hiPFhiH,l(A- ( q ırğında-) em. Kırıp geçir

mek , mahvetmek. 
K,hiPFbiH-CYPflH (qırğın-sürgin) 3am . 

Katliam, soykırım , kırım. 

K,hiPFbiHlllhiJihiK, -Fbi ( qırğınşılıq , -ğı) 

1am. Katliam yapma, soykırım. 
K,hlPFhllll (qırğış) CbtH. Kazımakta veya 

temizlemektc kullanılan demir araç, ka
zağı. 

K,hlPFhllllTA- (qırğışta-) em. Kazağı ile 
kazımak, temizlemek. 

K,hiP)l(ll- (qırjiy-) em. 1. Kırışmak, buruş
mak. 2. aybLC. Beğenmemek, hoşlanma

mak. 
K,hiP)l(biK, ( qırj ıq) C bL H. 1. Buruşuk, kırışık. 

2. aybLC. inatçı, aksi, direngen. 
K,hiP)l(hlH;: ıq.ıp.>KbiH: eTy Memnun, hoşnut 

olmamak. 
K,hiP)l(hJH,UA- (qırjıfida-) em. Beğenme

mek, hoşlanmamak . 

K,hiPKYİİEK, -ri (qırküyek, -gi) 3am . Eylül 
(ayı). 

K,hiPHAYhlill 

K,hiPK,A (qırqa) 3am. Tepe, bayır, yokuş. 
K,hiPK,Aİİ- (qırqay-) yem. Hepsi , tamamı , 

bütünü . 
K,hiPK,AJIA- ( qırqala-) em. Tepeden, bayır

dan gitmek, yürümek. 
K,hiPK,AP (qırqar) Cblli. Kurnaz, düzenbaz. 
K,hiPK,APJlhiK, -Fbi (qırqarlıq, -ğı) 1am. 

Hilekarlık , düzenbazlık 

K,hiPK,ACbiH (qırqasın) 1am. Küçük tepe, 
tepecik. 

K,hiPK,hl (qırqı) 3am. 3mHo2p. Kırkı. K,btp

K.btH emKi3y (ölünün) kırkı çıktığında 

okutulan mevlit; K.bLpK,bLHaH ıubtry (yeni 
doğan bebek) doğumdan sonra kırk gün 
geçmek, kırkı çıkmak. 

K,hiPK,hiJl- ( qırqıl - ) em. Kırkılmak 
K,hiPK,hiJILI,A- ( qırqılda-) em. Hırıldamak. 
K,hiPK,hiJl)l(biH; ( qırqılj ın) 1am. 1. Kavga, 

anlaşmazlık, tartışma . 2. Geveze kimse. 
K,hiPK,hiM (qırqım) 1am. Kırkım zamanı. 

K,hiPK,hiMlllhl (qırqımşı) 3am. Koyun kır
kan kimse. 

K,hiPK,hiHIIIhl (qırqınşı) caH. Kırkıncı. 

K,hiPK,hiC- ( qırqıs-) em. Çatışmak, çekiş

mek, dalaşmak. 
K,hiPJIA- (qırla-) em. 1. Ütü izi oluşturmak . 

2. Dağdan , hayırdan gitmek. 
K,hiPJihl* (qırlı) Cb/H. Köşeli . 

K,hiPMAJIA- (qınnala-) em. Kazağı ile te
mizlemek, kazımak. 

K,hiPMAH (qınnan) 3am. ap. Harman. 
K,hiPMAHTYll, -6i (qırmantüp , -bi) 3am. 

3mH02p. Harmanların bitiminde adet ge
reği çalışanlara verilen tahıl. 

K,hiPMAHlllhl (qırmanşı) 1am. Harmanda 
çalışan kimse, harmancı. 

K,hiPMhl3hl (qınnızı) CbLH. up. 1. Kırmızı. 
K,blpMbL3bL-K.bL3bLfl açık kırmızı. 2. aybLC. 

Çok güzel (genç). 
K,hiPHA- (qıma-) em. Kazağı ile kazı mak, 

kazıyıp temizlemek, perdahlamak. ma

MGFbtH K,btpHay boğazını temizlemek. 
K,hiPHAFhllll (qırnağış) 1am. Beton veya 

taşları yontmak, delik açmak için kul
lanılan çelikten yapılmış bir alet, murç. 

K,hiPHAll-)l(OH- ( qırnap-jon-) em. Ren
delemek, yontmak. 

K,hiPHAYhiiii (qırnavış) 3am. Kazağı. 
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K,hiPIIY (qırpuv) 3am. Bir şeyin kenan, 
ete ği . 

K,hiPIIYJIA- (qırpuvla-) , K,hiPIIhi- (qırpı-) 

em. Bir şeyin kenarını düzeltmek, kısalt
mak. 

K,hiPIIhl- (qırpı-) em. bkz. K,hiPIIYJIA-. 

K,hiPCAY (qırsav) 3am. Jlcepz. Tembel, hım
bıl. 

K,biPCAYJIAH- (qırsavlan-) em. Tembel
leşmek. 

K,hiPCAYJIAY (qırsavlav) CbtH. Biraz tem
bel, tembelce. 

K,hiPCAYJihiK, -Fbi (qırsavlıq, -ğı) 3am. 

Tembellik, hantallık. 
K,hiPCbl3 (qırsız) CbtH. Beceriksiz, sakar. 

wapyara Kbtpcbı3 elinden iş gelmeyen, 
beceriksiz. 

K,hiPChi3,UAH- (qırsızdan-) em. Beceriksiz 
olmak, elinden iş gelmemek. 

K,hiPChi3,UAY (qırsızdav) CbtH. Beceriksiz
ce, kabiliyetsizce. 

K,hiPChl3):(hiK, -Fbi (qırsızdıq, -ğı) 3am. 

Beceriksizlik, kabiliyetsizlik. 
K,hiPCbiK, -Fbi (qırsıq, -ğı) (1) 3am. Kaza, 

bela, felaket. K,bıpcbtFbt mwo zararı do
kunmak. KbtpcbtK,Ka ywbtpay felakete 
uğramak. 

K,hiPChiK, ( q ırsıq) (Il) c bt H. inatçı, aksi, 
kaprisli. K,blpCb/1( 8Ue!l kaprisli kadın. 

K,hiPChiK,- (qırsıq-) (K;blpCbiFati,bi, K;blpCbi

Fbin), K,hiPChiK,TAH- (qırsıqtan-) (III) 
em. inatlaşmak, aksileşmek, ayak dire
mek. 

K,hiPChiK,TAH- (qırsıqtan-) em. bkz. K,hiP
CbiK,- (III). 

K,hiPChiK,TAY (qırsıqtav) CbtH. Biraz inatçı. 
K,hiPChiK,TbiK, -Fbi (qırsıqtıq, -ğı) 3am. 

Terslik, aksilik, inatçılık . 
K,hiP-ChiPhl (qır-sırı) 3am. Bir şeyin ken

dine has özelliği, niteliği. 
K,hiPT (qırt) (1) Cb/H. Geveze, boşboğaz. 
K,hiPT (qırt) (Il) e!l. Bir şeyi ısırdığımızda 

veya böldüğümüzde çıkan ses, kırt. 
K,hiPT- (qırt-) (III) em. Gevezelik, 

boşboğazlık etmek. 
K,hiPT-K,hiPT (qırt-qırt) e!l. Kırt kırt sesi. 
K,hiPTThiK, -Fbi (qırttıq, -ğı) 3am. 

Gevezelik, boşboğazlık. 

K,biPbiiQKETI 

K,hiPThiJI (qırtıl) 3am. Çok konuşma , ge
vezelik etme. 

K,hiPThiH)J,A- ( qırtında-) em. Beğenme

mek, hoşlanmamak. 
K,hiPTbiC (qırtıs) 3am . 1. Yer kabuğu. 2. 

Kıvrım, kırışık, buruşuk. 3. Alın veya 
yüzde oluşan kırışıklık. K,bıpmbtCbL JICa-

3btfly sinirleri yatışmak, öfkesi dinmek. 
K,hiPThiCTA- (qırtısta- ) em. Bir şeyin kırı

şıklığını gidermek, düzeltmek. 
K,hiPThiCThl (qırtıstı) CbtH. Engebeli, pü

rüzlü. 
K,hiPI.IlAli;K,hl (qırşanqı) 3am. 1. Atlarda 

görülen bir tür deri hastalığı. 2. CbtH. 

aybLC. inatçı, aksi (kimse). 
K,hiPI.IlAli;K,hiJIAH- ( qırşanqılan-) em. 

İnatlaşmak, istihzalı konuşmak, dili u
zun olmak. 

K,hiPI.IlAli;K,hiJihiK, -Fbi (qırşanqılıq, -ğı) 

3am. inatçılık, aksilik, alaycılık. 
K,hiPill-K,hiPill (qırş-qırş) e!l. Isırırken, 

çiğnerken çıkan ses. 
K,hiPillhi- (qırşı-) em. Sertçe ısırmak, ı

sırıp koparmak. 
K,hiPillbiH (qırşın) 3am. Genç, delikanlı. 

KbtpUlbtH Kemy gençken ölmek, vakitsiz 
gitmek. 

K,hiPillhiH,UAİİ (qırşınday) CbtH. Çok genç, 
gencecik, gepegenç. 

K,hiPillhiH):(hiK, -Fbi (qırşındıq, -ğı) 3am. 

Gençlik, delikanlılık. 
K,hiPhiK,* (qırıq) (KPIPKPI) (1) caH. Kırl0. 

K,btpbtK JICGMay çok eskimiş; KbtpbtK 

KYHUJİ!lİK Jlcep uzak, ırak yer; K,btpbLK 

nbtwaK, 6o!ly birbirine girmek, kavga 
etmek; K,btpbtK CGKKG J1Cf2İpmy her
kesin kendine göre anlaması, (dedikodu) 
ağızdan ağıza farklı şekilde yayılmak. 

K,hiPhiK,- (qırıq-) (K;bıp:K;!Abi, K;blpK;bm) (Il) 
em. Kırkmak, kes m ek. JKYH K,btpxy Y ün 
kırkmak. 

K,hiPhiK,K,AEAT (qırıqqabat) 3am. 6om. 

Lahana. 
K,hiPhiK,MIK, -Fbi (qırıqayaq, -ğı), 3am. 

300!l. Kırkayak. 

K,hiPhiiQKETI (qırıqjeti) caH. Başlık için 
istenen, talep edilen miktarı bildiren 
sayı. 
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K,biPhiK,llA (qırıqpa) CbtH. Kırkılmış, ke
silmiş. 

K,biPhiK,TATI ( qırıqtap) yem. Kırkar kır kar, 
fazla fazla. 

K,biPhiK,ThiK, -Fbi (qmqtıq, -ğı) Jam. Hay
vanları kırkmakta kullanılan makas, 
kırkım. 

K,biPhiK,ThiK,Illhi (qırıqtıqşı) Jam. Kır

kımcı, kırkıcı. 

K,blPhiK,ThiK,IllhiJlhiK, -Fbi ( qırıqtıqşılıq, -
ğı) Jam. Kırkımcı, kırkıcı olma durumu. 

K,biPbiK,IIIIJITEH ( qırıqşilten) Jam. MUrjJ. 

Hızır. 

K,biPbiJI- ( qırıl-) em. Hırıltı çıkannak. 

K,biPhiJIJIA- ( qırılda-) em. Hırıldamak . 

K,biPhiJI-ChiPhiJI (qırıl-sırıl) Jam. Hırlama 

sesi. 
K,biPhiJihiC- ( qırılıs-) em. Tartışmak, kav

ga etmek, hırlaşmak . 

K,biPhiM (qırım) Jam. Uzak, ırak yer. 
K,biPbiMI1A3 (qırımpaz) CbtH. Şık, bakımlı, 

temiz. 
K,biPhiMI1A3ııAH- (qırımpazdan-) em. Şık 

olmak; temiz, özenli olmak. 
K,biPhiMI1A3)1,hiK, -Fbi ( qırımpazdıq, -ğı) 

Jam. Şıklık, incelik, zariflik. 
K,biPhiH (qırın) (1) CbtH. Yan. KbtpbtH Jlcamy 

yan yatmak; KbtpbtH Kapay a) yan bak
mak b) sırt çevinn ek. 

K,biPhiH- (qınn-) (Il) em. Traş olmak: 
YJaK KbtpbLHabtM. Uzun süre traş oldum. 

K,biPhiH):(A- ( qırında-) em. 1. Yan otur
mak. 2. aybtc. Kur yapmak. Kbt3Fa Kbt

pbtHaay kıza kur yapmak. 
K,biPbiHJIAYillbi (qırındavşı) Jam. Kur ya

pan delikanlı. 
K,biPhiii-)I(Oll- ( qınp-joy-) em. imha et

mek, yok etmek. 
K,biPbiC (qıns) CbtH. 1. Kırışmış, kırık, bu

ruşmuş, buruşuk. 2. aybtc. Aksi, ters, 
huysuz. 

K,biPhiCTAH- ( qırıstan-) em. Somurtmak, 
surat asmak, dudak sarkıtmak 

K,biPbiCThiK, -Fbi ( qırıstıq, -ğı) Jam. So
mu rtma, surat asma. 

K,biPhiC-ThiPhiC (qırıs-tırıs) Jam. Kıvrılan, 

bükülen yer. KbtpbtC-mbtpbtCbt JICG3btfly 

öfkesi geçmek, yatışmak. 

K,biCTIAK,TA 

K,biC (qıs) (1) Jam. Kış. Kbtcmbtf1 KeJİ 

Kbtpayaa kışın en soğuk zamanı. 
K,biC- ( qıs-) (Il) em. 1. Kıstırmak, sıkış

tırmak: CaycaFbtH eciKKe K,btCbtn a!labt. 

Parmağını kapıya kıstırdı. 2. Sıkıca ku
caklamak, sarmak, bağrına basmak. 3. 
aybtc. Korkutmak, sıkıştınnak. 

K,biCA (qısa) (1) Jam. Zorluk, güçlük, me
şakkat. 

K,biCA- ( qısa-) (Il) em. -• Zorlamak, sıkış

tırmak 

K,biCAH; ( qısafi) c bt H . Geniş olmayan, dar 
(yer). KbLCGf1 abt6btC (llUH26) dar sesli . 

K,biCAH;IllbiJlbiK, -Fbi (qısafişılıq, -ğı) Jam. 

Kıtlık, yoksulluk, açlık yılları . 

K,biCAC (qısas) Jam. Kısas, intikam, kin. 
K,biCACTAH- ( qısastan-) em. Kin gütmek, 

kin beslemek. 
K,biCACTbiK, -Fbi (qısastıq, -ğı) Jam. Kin, 

intikam, düşmanlık. 
K,biCKA (qısqa) CbtH. Uzun olmayan, kısa. 

K,Oflbt KbtcKa imkanları kısıtlı olan. 
K,biCKAJIAY (qısqalav) CbtH. Biraz kısa, kı

saca. 
K,bl CKAJibiK, -Fbi ( qısqalıq, -ğı) Jam. Kı-

salık. 

K,biCKAP- ( qısqar-) em. Kısalmak. 

K,biCKAPAK,(qısqaraq) CbtH. Daha kısa. 

K,biCKAPT- (qısqart-) em. 1. Kısaltmak, 

azaltmak, daraltmak. 2. Sözü kısa kes
rnek. 

K,biCKAChi (qısqası) Moa. Kısacası, hülasa, 
özetle. 

K,biCKAIII (qısqaş), K,biCK,bllll (qısqış) 

Jam. Maşa, kıskaç. 

K,biCKAIIIA (qısqaşa) yem. Kısaca, özetle, 
kısa bir şekilde. 

K,biCKAIIIAJIAII ( qısqaşalap) yem. Özet o
larak, kısa olarak. 

K,biCK,bi (qısqı) (1) CbtH. Mengene. 
K,biCK,bi (qısqı) (Il) yem . 1. Kışın, kış vak-

tinde. 2. CbtH. Kışlık, kışa has. 
K,biCK,bllll (qısqış) Jam. bkz. K,biCKAIII. 
K,biCIIA (qıspa) Jam. Mea. Kalp hastalığı. 
K,biCI1AK, ( qıspaq) c bt H. l. Sıkıştırılmış , dar. 

2. (-Fbi) Jam . Etrafı çevrilmiş yer. 3. 
aybtc. Baskı, kısıtlama . 

K,biCI1AK,TA- ( qıspaqta-) em. Kaçama ya-
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cağı biçimde çembere almak, kıstırmak, 
sıkıştınnak. 2. ayb/C. Zorlamak, baskı 

yapmak. 
K,hiCIIAJ1A- (qıspala-) em. Sıkıştırmak , 

baskı yapmak. 
K,biCCA (qıssa) 3am . ap. Kıssa, hikaye. 
K,biCTA- (qısta-) (1) em. Kışı geçinnek, 

kışlamak 

K,hiCTA- (qısta-) (Il) em. Zorlamak, 
sıkıştırmak. 

K,biCTAM (qıstay) yem. Kış boyu, kış geçe
ne kadar. 

K,hiCTAK,, -Fbi (qıstaq, -ğı) 3am. Kışın barı

nılan yer, kışlak. 
K,hiCTAJIA- ( qıstala-) em. Zorlamak, sıkış

tırmak 

K,hiCTAJIAF( (qıstalafi) Cb/H. Zor, dar, sıkın
tılı (dönem). K,b!CmaJiaH Ke3eJ-( zor dö
nem. 

K,hiCTAJIAH)I,biK,, -Fbi (qıstalafidıq, -ğı) 

3am. Zorluk, darlık , yokluk, güçlük. 
K,hiCTAY (qıstav) 3am. Kışlak. 

K,hiCTblfYHI (qıstıgüni) yem. Kışın, kış 

günü. 
K,hiCTbiK, ( qıstıq) (1) Cbll-l. Kış için, kışa 

özgü, kışlık. 
K,hiCTbiK,- ( qıstıq-) (K,biCTbiFaJI,bi, K,hiCTbi

Fbin) (Il) em. Çok sinirlenmek, sinir kü
pü olmak, küplere binmek. 

K,hiCTbiP- (qıstır-) em. 1. Bir şeyi iki şeyin 
arasına sokmak, kıstırmak, sıkıştırmak 
2. Asmak, iliştirmek. K.YJWFbLHa K,bLC

mblpMay kulak asmamak. 
K,hiCTblPFbl (qıstırğı), K,hiCTbiPFbllll 

(qıstırğış) 3am. Kıskaç , mandaL 
K,hiCTblPFbllll (qıstırğış) 3am. bkz. 

K,hl CT bl PFbl. 
K,biCTbiPMA* (qıstınna) CbLH. Bir şeyin a

rasına sıkıştırılan (nesne). K,b!CmblpMa 

CB3 (i1UH26) ara SÖZ. 

K,blCTbiPbiJI- (qıstırıl-) em. 1. Sıkışmak, 

araya girmek. 2. ayb/C. Karışmak, bur
nunu sokmak. 

K,h1Cbi-)I(A3bl (qısı-jazı) yem. Yaz kış, yıl 
boyu. 

K,hiCblK, (qısıq) Cb/li. Gözü normalden kü
çük, kısık, çekik. 

K,hlCblK,TbiK,, -Fbi (qısıqtıq, -ğı) 3am. 

K,biTK,biJI 

Kısıklık, çekiklik 
K,hlCbiJI- (qısıl-) em. 1. Sıkışmak, kısıl

mak. 2 . aybıc . Utanmak, mahçup olmak, 
sıkılmak 3. Zorlanmak, şaşırmak . .Jicy
peıi K.btCbtily kalbi sıkışmak 

K,hiCbiJIA-K,hlMTblPbiJIA ( qısıla-qımtırıla) 
yem. 1. Sıkışarak, sıkış tıkış. 2. aybtc. 

Utanarak, çekinerek. 
K,hlCblJITMIH; (qısıltayafi) yem. 1. Sıkışık 

2. Acil, ertelenemez olan. K.bLCblilma5tl{ 

JICYMblC acil iş. 3. Zor, ağır. eMipOİI-{ K,bi

Cbtilma51J{bl hayatın zorluğu; K.btCbtfl

ma5tJ-( Ke3 yoğun, sıkışık zaman. 
K,hiCbiJITMIH,llblK,, -Fbi (qısıltayafidıq, -ğı) 

3am. Zorluk, güçlük. 
K,hiCbiJllllAF( (qısılşafi) yem. 1. Zor, güç, 

çetin. 2. Tehlikeli, kritik, endişe verici. 
K,hiCblJilllAH)I,blK,, -Fbi (qısılşafidıq, -ğı) 

3am. 1. Zorluk, güçlük, yokluk. 2. Kri
tik, endişe verici olma. 

K,hiCbiJlblH;K,hl (qısılıfiqı) Cb/H. Sıkılan , 

utanan, çekingen. 
K,hlCbiJlblll-K,hiMTblPbiJI- (qısılıp-qım

tırıl-) em. 1. Sıkı şmak, zorlanmak 2. 
ayb/C. Utanmak, sıkılmak. 

K,hiCbiM* (qısıın) 3am. cjJu3. 1. Basınç. 2. 
ayb/C. Baskı , eziyet, zorluk. K.bLCbtMra 

afly sıkıştırmak, korkutmak KaH K,bL

CbtMbt kan basıncı; K.bLCbtM Kepy baskı 

altında olmak. 
K,hiCbiM.II.bl (qısımdı) CbLH. Basınçlı, taz

yikli. 
K,hiCbiM.II.biJibJK,, -Fbi (qısımdılıq, -ğı) 

3am. Basınçlı olma durumu. 
K,hlCbiMlllblJlblK,, -Fbi (qısımşılıq , -ğı) 

3am. Baskı, zorluk, eziyet. 
K,hiCbiH;K,hl (qısıfiqı) CbLH. 1. Geniş olma

yan, dar. 2. Kısık , çekik. 
K,hlCbiP ( qısır) C bL H. Kısır. K.bLCbLp BJ{2iMe 

boş, fuzüli söz. 
K,hiCbiPA- (qısıra-) em. 1. (hayvan) Kısır 

kalmak. 2. aybLC. (toprak) İşlenmeden 
boş yatmak. 

K,hlCblPAK, (qısıraq) 1am. Kısrak. 

K,hlTAfı: (qıtay) 3am. Çin. J(bLmaü utaubt 

Çin çayı; K,btmau K,opraHbt Çin seddi; 
K,bLmau cjJapcjJopbt Çin porseleni. 

K,hlTK,hlJI (qıtqıl) 3am. Gıdaklama. 
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K,biTK,biJI)lA- (qıtqılda-) em. Gıdaklamak. 

K,biTK,biJibiK,TA- ( qıtqılıqta-) em. Gıdakla

mak. 
K,biT-K,biTTA- (qıt-qıtta-) em. 1. Gıdakla

mak. 2. aybtc. 3Kcnp. Kıkırdamak. 

K,biTbiK,, -Fbi (qıtıq, -ğı) 3am. Gıdık. KbL

mbtFbtHa mwo sinirine dokunmak, öfke
lendirmek. 

K,biTbiK,Cbl3 ( qıtıqsız) C bt H. Gıdıklanma

yan . 
K,biTbiK,CbiH- (qıtıqsın-) em. Gıdıklan

mak. 
K,biTbiK,TA- ( qıtıqta-) em. Gıdıklamak. 

K,biTbiK,IllbiJI (qıtıqş ıl) CbtH. Çabuk gıdık
lanan. 

K,biTbiMbiP (qıtımır) Cb/H. 1. Sert, haşin. 

(insan). 2. aybıc . Ayaz, soğuk . 

K,biTbiMbiPJIAH- (qıtımırlan-) em. 1. Öf
kelenmek, sinirlenmek. 2. aybtc. Soğu

mak, serinlemek. KYH KblmbtMblpflaHabı 

hava soğudu. 
K,biTbiMbiPJIAY (qıtımırlav) cbLH. 1. 

Sertçe, katıca . 2. aybıc. Soğukça, şiddet
lice. 

K,biTbiMbiPJibiK,, -Fbi (qıtımırlıq, -ğı) 3am. 

Sertlik, katılık, haşinlik. 
K,biTbiP (qıtır) efi. Çıtır, kıtır . 

K,biTbiP-K,biTbiP: K,blTblp-K,blTblp eTy (ses) 
Kıtır kıtır çıkmak. 

K,blTbiPJIA- (qıtırla-) em. Kıtırdatmak, 

kütürdetınek, çıtırdatmak. 

K,biTbiPJIAK, (qıtırlaq) CbLH. Kıtırdayan, çı

tırdayan . 

K,biTbiPJIAT- (qıtırlat-) em. Kıtırlatmak. 

K,bllll* (qış) 3am. 1. Kerpiç, 2. Tuğla. 

KbLULmaH JlcacafiFaH KYMbıpa toprak 
testi; Kbl3btfl KbiUI tuğla. 

K,bllllA (qışa) 3am. 6om. Hardal otu. 
K,blııiKEP (qışker) 3am. Tuğlacı, kerpiççi. 
K,bllllK,biJI (qışqıl) 3am. 1. xuM. Asit. 2. 

Cb/H . Ekşi. KblUIK,blfl a eMai ekşi. 

K,bllllK,biJI)lAH- (qışqıldan-) em. Tadı ekşi 

h<'ile gelmek, ekşiınek. 
K,bllllK,biJI)lAY ( qışqıldav) , K,bllllK,biJI

TbiM (qışqıltıın) Cb/H. Biraz ekşi , ek
şice . 

K,blliiK,biJI,llbl (qışqıldı) cbıH . Ekşili, ekşi. 

K,hllllhiP JIA 

K,bllllK,biJI)lblK,, -Fbi (qışqıldıq, -ğı) 3am. 

Ekşi lik. 
K,blliiK,biJITbiM ( qışqıltıın) CblH. bkz. 

K,bl lllK,biJI)lAY. 
K,blliiK,biP- ( qışqır-) em. Haykırmak, ba

ğırmak. 

K,blllllllbl (qışşı) 3am. Tuğlacı, kerpiççi. 
K,bllllbl- ( qışı-) em. Kaşınmak. ay3bl 

K.biUIY (bir şey) söylemek isteınek; K.Oflbt 

K.bıwy (bir şey) yapmaya çalışmak . 

K,bllllbiMA (qışıma) 3am. Kaşıntı. 

K,bllllblP (qışır) 3am. Hışırtı. 

K,bllllbiPJIA- ( qışırla-) em. Hışırdamak. 
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JIAEMAJII13AUIUI 

JIAEMAJUI3AUIUI (labializatsiya) 30111. 

;ıa111. IIUH26. Dudaksılaşnıa. 

JJAEMPMHT (labirint) 3al11. zp. Çıkış yeri 
kolaylıkla bulunamayacak kadar karışık 
koridorları olan yapı, labirent. 

JJAEOPAHT (laborant) 3al11. 11a111. Laborant, 
asistan. 

JIAEOPATOPM.H (laboratoriya) 3al11. Labo-
ratuvar. 

JIABA (lava) (1) 3al11. 110111. Lav. 
JIABA (Java) (Il) 3al11. 11a111. Kömür damarı. 
JJABP (lavr) 30111. 110111. 60111. Defne. 
JIABCAH (lavsan) 3am. Bir tür sentetik ku-

maş. 

JIAfEPb (lager) 3am. op. 1. Kamp, kamp 
yeri. 2. acK. Ordugah. 

JIAFMAH (lağman) 3am. Erişte, et, patates, 
havuçtan yapılan sulu bir yemek. 

JIAFYIIIbiJlbiK., -Fbi (lağuvşılıq, -ğı) 3am. 

A vareli k, başıboşluk, aylaklık. 
JJAFbiJI (lağıl) 3am. ap. Kızıl renkli yakut. 
JIAFbiHET (lağınet), JI8HET (lanet) 3am. 

ap. Lanet, beddua. 1/arbtHem aumy lanet 
etmek. 

JIAFbiHETTE- (lağınette-) em. Lanet! emek, 
beddua etmek. 

JIAJI (!ad) 3am. My3. Makam. 
.JIA,ILAH (ladan) 3a111. Hoş kokulu , lapamsı 

yağ; Hristiyanların kilise ayinlerinde 
yakarak tütsü şeklinde kokusunu çıkar
dıkları yağ, tütsü. 

JIA,II,b.si (ladya) 3am. cnopm. Kale (sat
rançta). 

JIA)I( (laj) 3am. ap. Çözüm, yol, çıkış. 1/aJKbt 

Kai/May çaresiz kalmak; IIQJICbtH ma6y 

yolunu, çaresini bulmak. 
.JIA)I()l;A (lajda) 3am. Çaresini, yolunu, 

yöntemini bulma. 
JIA)I(Cbl3 (lajsız) CbtH. Naçar, çaresiz. 
JIA)I(Cbl31lAH- (lajsızdan-) em. Çaresiz kal

mak , çaresini bulamamak. 
JIA)I(Cbi3,UbiK., -Fbi (lajsızdıq, -ğı) 3am. Ça

resizlik. 
JIA)I(bl (lajı) 3am. Dişierin taç kısmını kap-

JIAllhiK,Thl 

!ayan beyaz ve sert doku, diş minesi. 
JIA3EP (lazer) 3am . cjJu3. ar. Lazer. 
JJA3biM (lazım) Moa. ap. Lazım, gerek, ge

rekli. 
JIAH (lay) (1) 3am. Saman ve balçık karı 

şımı , lığ. 

JIAH (lay) (Il) CbtH. Bulanık, duru olmayan. 
JIAMJIA- (lay la-) em. Kirletınek, bulandır

mak. 
JIAHJIAH1lbiP- (laylandır-) em. Bulandır

mak. 
JIAHJIAH- (lay lan-) em. Kirlenınek, bulan

mak, millenmek. 
JIAMJlbl (laylı) CbtH. Bulanık, çamurlu, 

milli, lığlı. 
JJAMHEP (layner) 3am. ar. 1. Yolcu ve yük 

taşıyan büyük okyanus gemisi. 2. Tari
feli büyük yolcu uçağı. 

JJAMCAH: (laysan), JIAHCAH,I(bl (laysandı) 
c bt H. Yağı ş sonrası çamur halini alınış 

(toprak). 2. aybtc. isyan, kargaşa. 
JIAHCAH,I(AH- (laysandan-) em. Çamur du

rumuna gelmek, çamurlaşmak. 
JIAHCAH,I(AY (laysandav) CbtH. Çamurlu, 

balçıklı. 

JIAfiCAH,I(bl (laysandı) cbtH. bkz. JIAtiCAl{. 

JIAHCAH,I(biK., -Fbi (laysandıq, -ğı) 3am. 

Çamurlu, balçıklı olma . 
JIAHbiFbiHIIIA (layığınşa) yem. Gereğin

ce, layık olduğu kadar. 
JIAJ1Cbl3 (laysız) Cb/1-t. Berrak, duru, ter

temiz. 
JIAHbiK, (layıq) cbtH. ap. Uygun, layık, ma

kul, münasip. 11ai1btK 6o11y lay ı k olmak. 
JIAHbiK,Cbl3 (layıqsız) CbtH. Uygun olma

yan, yaraşmayan. 
JIAHbiK,CbiH- (layıqsın-) em. Uygun bul

mak, layık görmek. 
JIAtibiK,TA- (layıqta-) em. Uygun hale ge

tirmek. 
JJAllbiK,TAY (layıqtav) CbtH. Biraz uygun, 

münasipçe, uygunca. 
JIAllblK,Tbl (layıqtı) CbtH. Uygun, elverişli, 

layık, münasip. 
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JIAHhiK,ThiJihiK, 

JIAMbiK,TbiJihl~ -Fbi (Jayıqtılıq, -ğı) 3am. 
Uygunluk, layıklık, münasiplik. 

JIAHhiM (layım) yem. ap. Daima, her za
man, hep: Jlai1btM co;ıau 6oJLraü. Her za
man gönlünce olsun. 

JIAHhiM,llA (layımda) yem. Her zaman, de
vamlı. 

JIAK (lak) 3am. xuM. Vernik. 
JIAKMYC (lakmus) 3am. xuM. zoJL. Turnu

sol, turnusol kağıdı. 
JIAKTA- (lakta-) em. Verniklemek, vernik 

atmak. 
JIAK,* (laq) Jam. Oğlak. ;ıaK,mau ceKipy oğ

lak gibi zıplanıak, oynamak. 
JIAKA (laqa) 3am. Yayın balığı. JlaK,a Mypm 

kaytan bıyık. 
JIAKAIT*, -6bı (laqap, -bı) Jam. ap. Yalan, 

aslı olmayan haber: ilaKan am lakap adı. 
JIAK,AT (laqat) Jam. ap. Mezarda ceset ko

nulan oyuk yer. 
JIAK,ATTA- (laqatta-) em. Mezarın içinde 

cesedin kıbleye dönük olarak durmasını 
sağlamak için oyuk bırakmak. 

JIAK,flA (laqpa) Cblll. I. Kendi bildiğini 

okuyan, boş, anlamsız konuşan. 2. Hızlı 
koşan at. 

JIAK,CA (laqsa) (1) Jam. 6om. Deve dikeni. 
JIAK,CA (laqsa) (Il) CbLH. Yaşı çok ilerlemiş, 

ihtiyar. 
JIAK,TA- (laqta-) em. (keçi) Yavrulamak. 
JIAK,Tbl (laqtı) CbtH. Oğlağı olan, oğlaklı 

(keçi). 
JIAK,ThiP- (laqtır-) em. Fırlatmak, atmak. 

K,ap flaKmbtpy kar atmak; mac JlaK,mbtpy 
düşmanlık yapmak, kin beslemek. 

JIAK,IIIA (laqşa) yem. Oğlak gibi, oğlağa 

benzer. 
JIAK,biJI,llA- (laqılda-) em. 1. Taşnıak , aş

mak. 2. aybtC. Hızını artınnak, hızlan

mak. 
JIAK,biJI,llAK, (Jaqıldaq) Cb/H. Lafazan, geve

ze, Hiklak eden. 
JIAJIAITJI (lalagül) 3am. 6om. Zambak. 
JIAMA (lama) (1) 3anı. ucn. Güney Ameri

ka devesi, lama. 
JIAMA (lama) (Il) 3am. ÔiHu. Tibetliler ve 

Moğollarda Budist rahip. 
JIAMITA (lampa) Jam. zp. Lamba, ampul. 

JIAYA3biMillhiJI 

JIAH)llliA<l>T (landşaft) Janı. HeM. Peyzaj, 
kır resmi , görünüş, manzara . 

JIAH,* (lan) Jam. İsyan, kargaşa. 
JIAH,UA- (landa-) em. Kırmak, dökmek , ka

rıştırmak, fitne fesat çıkarmak. 
JIAH,Chl3 (lafisız) Cb/H. Kavgasız , sakin, 

kargaşasız. 

JIAH,IIIhiJI (lafişıl) Cb/H. Kavgacı, kırıp dö
kücü. 

JIAIT: Jian 6epy İleri atılmak, koşmak ilan 
emy hemen yanmak, tez tutuşmak. 

JlAITAC (lapas) (1) 3am. Çardak. 
JIAITAC (lapas) (Il) 3am. ap. Giysi, elbise, 

li b as. 
JIAITACTA- (lapasta-) em. Çardak kurmak. 
JIAilhiJI (lapıl) 3am. 1. Alev, alaz, yalaz. 2 . 

Yürek yangını. 
JIAilhiJI)lA- (!ap ılda-) em. l. Alevlenmek, 

alev alev yanmak, alazlanmak. 2. aybtc. 

Vücut ısısı yükselmck. 
JIAIThiJI)lAK, (lapıldaq) Cblll. Hemen alev

lenen , çabuk tutuşan, yanıcı. 
JIAPI1Hfl1T (lapingit) Jam. zp. Meô. Laren

jit, gırtlaktaki aşırı ve süreğen iltihab . 
JIAC (1as) CbtH. 1. Kirli, pis . 2. aybtc. Art ni

yetli. 
JIACTA- (lasta-) em. 1. Pisletmek, 

kirletmek. 2. aybtc. Utandırmak, mahçup 
etmek. 

JIACTAH- (lastan-) em. Kirlenmek, pis du
ruma gelmek. 

JIACThl~ -Fbi (lastıq, -ğı) 3am. 1. Kirlilik, 
pislik. 2. aybtc. Art niyetlilik . 

JIATYHh (latun) 3am. HeM. MUH. Pirinç. 
JIAThiH (!atın) Jam. Latin. JLambtH mifli 

Latince; JLambtH aflrjJaeurni Latin alfa
besi. 

JIATbiHillA (latınşa) yem. Latince. 
JIAThiiii (!atış) 3am. Letonyalı ve Lcton 

halkından olan kimse. 
JIAY* (!av) 3am. KeHe. Bir köyden bir köye 

yolcu taşıyan at arabası. 
JIAYA3hiM* (lavazım) 3anı. ap. Rütbe, mer

tebe, ünvan. 
JIAYA3biM)lhl (lavazımdı) Cb/H. Rütbeli. üst 

düzey, makam sahibi. 
JIAYA3h1Mlllh1Jl (lavazımşıl) Cb/l-l. Ma

kam, mevki düşkünü. 



-357-

JIAYJIA 

JIAYJIA- (lavla-) em. 1. Alevlenmek, cayır 
cayır yanmak. 2. aybte. Yayılmak, ge
nişlemek, kızışmak 

JIAYPEAT (laureat) Jam. Arınağan kazan
mış, ödül sahibi kimse. 

JIAYIIIbl (lavşı) Jam. Arabacı, mekJdireci. 
JIAIIIbiK. ·Fbi (laşıq, -ğı) Jam. Baraka, 

çardak. 
JIAIIlbiH (laşın) Jam. JooJZ. Doğan, laçin. 
JI8EEAM (H:ibbay) oa. Tamam, olur, peki. 
JI8EJIEME (Hibleme) Jam. 6om. Şeker 

pancarı. 

JI833AT (Jazzat) Jam. ap. Lezzet, zevk, haz. 
JI833ATCbl3 (Hizzatsız) ebtH. Zevksiz, 

zevksiz olan. 
JI8338TTAH- (lazzattan-) em. Zevk duy

mak, zevk almak, haz duymak. 
JI833ATTbl (lazzattı) ebtH. Zevkli, lezzetli. 
JI833ATTbiK. ·Fbi (lazzattıq, -ğı) Jam. Zevk 

duyma, lezzet alma. 
JI83IM (lazim) Jl!roa. ap. I "ızım, gerek, ge-

rekli. 
JI8MJIEK, -ri (Jaylek, -gi) Jam. 300!l. Leylek. 
JI8HJII (layli) (1) Jam. 6om. Ebegümeci. 
JI8WJII- (lay li-) (Il) em. 1. işsiz güçsüz, 

maksatsız boş dolaşmak, avare gezmek. 
2. İçip sarhoş olmak, yalpalamak, sal
lannıak, sendelemek. 

JI8WIM (layim) yem. Her zaman, daima, 
her vakit. sürekli. 

JI8KIP (lakir) Jam. Bir tür cins deve. 
JI8M-Ml1M: JieM-MHM .ıı.eMey Hiç ses çıkar-

mamak, bir şey söylememek. 
JI8HET (lanet) 3am. bkz. JIAFbiHET. 
JI8HJI (lafigi) Jam. Bir tür çocuk oyunu. 
JI8H;KE (Jafike) Jam. Bir tür kalın kumaş. 
JI8IIIKEP (laşker) Jam. up. KeHe. Ordu, as-

ker, leşker. 
JIEEI3 (lebiz), JIEIIEC (lepes) Jam. ap. La

fız, söylenen söz, ses. 
JIEEI3.1lEC- (lebizdes-) em. Konuşmak, 

söyleşmek. 

JIEfEH (legen) Jam. Leğen. 

JIEfllOH (legion) Jam. !lam. r/Jp. aeK. Bir 
kaç takımdan oluşan özel askeri birlik, 
lejyon . 

JIE3 (lez) yem. bkz. JIE3.1lE. 
JIE3fl1H (lezgin) Jam. Azerbaycan ve Da-

JIEKTOP 

ğı s tan' da yaşayan Lezgi halkı. 
JIE3fl1HKA (lezginka) 3am. Bir Lezgi oyu

nu ve havası. 
JIE3.1lE (lezde), JIE3 (lez) yem. Alelacele, 

çabucak. 
JIE3.1lEME (lezdem) Jam. Kısa toplantı, 

brifıng, ayak divanı. 
JIE3.1liK, -ri (lezdik, -gi) Jam. Çabukluk, hız

lılık, tezlik. 
JIEWEOPHCT (leyborist) Jam. İşçi partisi ü

yesi. 
JIEWKOUHT (leykotsit) 3am. ıp. 6uo!l. Ak

yuvar. 
JIEWTEHAHT (leytenant) 3am. r/Jp. aeK. 

Teğmen. 

JIEWTMOTHB (leytmotiv) Jam. HeM. My3. 1. 
Bir eserde bir duyguyu, bir düşünceyi 
veya kişiliği göstermek için sürekli 
tekrarlanan motif, ana motif, laytmotiL 
2. Bir edebi eserde pek çok kez tekrar
lanan formül. 

JIEK (lek) Jam. Saf, grup, katar. 
JIEKEP (leker) Jam. Sebep, vesile. 
JIEKEPJIE- (lekerle-) em. Sebep olmak, ve-

sil e olmak. 
JIEK-JIEfiMEH (lek-legimen) yem. Saf ha

linde, grup halinde. 
JIEKJIEK (leklek) yem. Saf saf, grup grup. 
JIEKCEMA (leksema) Jam. ıp. JlUHıe . Bir 

kavramı tam olarak karşılayan kelime 
ya da kelime grubu. 

JIEKCHKA (leksika) Jam. ıp. JluHıe. Söz ha
zinesi, söz dağarcığı, söz varlığı. 

JIEKCHKAJIAH- (leksikalan-) em. Kelime
nin anlam kazanması. 

JIEKCHKAJibiK, (leksikalıq) ebtH. Bir dilin 
kelime hazinesiyle ilgili. 

JIEKCHKOfPA<l> (leksikograf) 3am. ıp. 

JlUHıe. Lügatçi, sözlükçü, sözlük yazarı. 
JIEKCl1KOfPA<l>l15I (leksikografiya) 3am. 

ıp. JlUHıe. Lügatçilik, sözlükçülük. 
JIEKCllKOJIOf (leksikolog) 3am. ıp. flUHıe. 

Kelime bilimi uzmanı, leksikolog. 
JIEKCl1KOJIOfl15I (leksikologiya) 3am. ıp. 

flUHıe. Kelime bilgisi, leksikoloji. 
JIEKCHKOH (leksikon) Jam. ıp. Kelime 

hazinesi, söz dağarcığı, söz varlığı. 
JIEKTOP (lektor) Jam. !lam. Üniversitede o-
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JIEKUlUI 

kutman, lektör. 
JIEKU11Jl (lektsiya) Jam. !lam. 1. Ders. 2. 

Konferans. 
JIEKI- (leki-), JIEKIJI,IJ;E- (lekilde-) em. ı. 

Hızla geçmek, gitmek. 2. Hızlanmak, 

süratlenmek, güçlenmek, artmak. 3. 
aybtc. Coşmak. 

JIEKIJI,IJ;E- (lekilde-) em. bkz. JIEKI-. 

JIEMIIII (lemiş) Jam. Saban demiri. 
JIEHTA (lenta) Jam. l. Kurdele. 2. Film, pe-

likül. 
JIEHTAJibl (lentalı) CbtH. Kurdeleli, şeritli. 
JIEHJIP (lengir) Jam. Çapa deliği (gemi) . 
JIEII, -6i (lep, -bi) Jam. ı. Esinti, hafif 

rüzgar. 2. aybtc. Cesaret, güç, kuvvet. 
JIEITEC (lepes) 3am. bkz. JIEEI3. 

JIEI1-JIE3llE (lep-lezde) yem. Çabucak, he
men. 

JIEIITI (lepti) CbLH. Vurgulu: flenmi ceiifleM 

(zpaMM.) ünlem cümlesi. 
JIEIITIJIIK, -ri (leptilik, -gi) Jam. Coşku, il

ham. 
JIEIIIJillEK (lepildek) CbtH. Hafif, hoppa, u

çarı. 

JIEIIIP- (lepir-) em. 1. Çok konuşmak, ge
vezelik etmek. 2. aybtc. Coşkulu, heye
canlı olmak: 0Hbtlf flenipzeH Kel-{ifli ey 

cenKeHôeii 6acblflÔbt. Onun keyfi birden 
kaçtı. 

JIEIIIPME (lepirme) CbtH. Övüngen, farfa
ra, palavracı. 

JIEIIIPIC (lepiris) Jam. Palavracılık, geve
zelik. 

JIMEEPAJI (liberal) Jam. !lam. caRe. 

Hürriyet ve serbestlikle ilgili, liberal, 
liberalizm yanlısı. 

JIMEEPAJI,IJ;bl~ -Fbi (liberaldıq, -ğı) 3am. 

Liberallik. 
JIMEEPAJIM3M (liberalizm) Jam. !lam. 

Hayatının her alanında özgürlük ve ser
bestlik yanlısı olan fikir akımı. 

Jil1EPETTO (libretto) Jam. um. My3. Bir o
peranın sözlerinin yazılı oldugu kitap, 
libretto. 

JIMfA (liga) Jam. cjJp. Birlik. 
JIMllEP (lider) Jam. ar. ı. Lider, önder, 

başkan. 2. aybtc. cnopm. Bir yarışmada 
başta bulunan yarışmacı veya takım. 

Jll1TPJIE 

Jll1KEP (likyor) Jam. cjJp. Meyve, alkol, 
esans karışımıyla yapılan içki, likör. 

JIMJIMH (liliya) Jam. 6om. Zambak. 
JIMMMT (limit) Jam. !lam. Limit. 
Jil1MMTTE- (limitte-) em. Bir şeyi nicelik 

bakımından belirlemek, sınırlamak. 
JIMMilTTI (limitti) CbtH. Sınırlı, belirli, li

mitli. 
JIMMOH (limon) Jam. zp. Limon, limon a

ğacı. 

JIMMORAll (limonad) Jam. zp. Limonata. 
JIMM<l>A (limfa) Jam. !lam. aHam. Lenf, ak

kan. 
JIMHfA<l>OH (lingafon) Jam. !lam. Dilin 

seslerini ayrıntılı şekilde veren, dil öğ
retiminde kullanılan bir cihaz. 

JIMHfBMCTMKA (lingvistika) Jam. !lam. 

Dil bilimi, lengüistik. 
Jil1HfBMCTMKAJibiK, (lingvistikalıq) CbtH . 

Dil bilimi ile ilgili, lengüistik. 
JIMH3A (linza) Jam. J-LeM. Mercek, adese. 
JIMHKOP (linkor) Jam. Zırhlı savaş gemisi. 
Jil1HOJIEYM (linoleum) Jam. !lam. xuM. 

Yer döşemesi olarak kullanılan, üzeri 
keten yağıyla ve mantar tozuyla kaplan
mış jüt bezi, muşamba, linolyum. 

JIMHOTMII (linotip) Jam. !lam. Basım

evinde harfleri dizen ve satırları blok 
durumunda döken dizgi makinesi, lino
tip. 

JIMPA (lira) Jam. Türk parası, lira. 
JIMPM3M (lirizm) Jam. zp. Kişisel duygu

ların ilham yoluyla coşkulu ve etkili an
latımı, lirizm. 

JIMPMK (lirik) CbtH. zp. Coşkulu, ilhamla 
dolu, lirik. 

JIMPMKAJibl (lirikalı) cbtH. Lirik. 
JIMP0-3IIMKAJibiK, (liro-epikalıq) CbtH. Li

rik destanla ilgili. 
JIMP0-3IIOC (liro-epos) Jam. Aşk destanı. 

JIMTBA (litva) Jam. Litvanya Cumhuriyeti 
ve orada yaşayan halk. 

JIMTl1H (litiy) Jam. zp. xuM. Lityum. 
Jil1TOfPA<l>l1H (litografiya) Jam. zp. Taş 

basması (baskı). 

JIMTP (litr) Jam. cjJp. Litre. 
JIMTPJIE- (litrle-) em. Litrelemek, litre ile 

ölçmek. 



-359-

Jllf<I>T 

JUI<l>T* (l-ift) Jam. ar. Asansör. 
JIMUEfı (litsey)-Jam. ep. Lise. 
JIMUEH3M51 (litsenziya) 3am . .11am. 3KOH. 

Bir ülkeye mal sokma veya bir ülkeden 
mal çıkarına izni, lisans. 

JIMUEH3MHJibiK, (litsenziyalıq) Jam. Li
sansla ilgili. 

JIOEM51 (lobiya) Jam. 6om. Fasulye. 
JIOEJibl- (lo b lı-) em. 1. Midesi bulanmak. 

2. ayb/C. Cesaret edememek. 
JIOfAPM<l>M (logarifm) Jam. ep. Mam. Lo

garitma. 
JIOfMKA (logika) 3am. ep. ı. Mantık, lojik. 

2. Doğru düşünmenin yolu ve yöntemi. 
JIOfMKAJibl (logikalı) Cb/H. Mantıklı. 
JIOfMKAJibiK, (logikalıq) CbtH. Mantık!, 

mantıksal. 

JIOfMKACbl3 (logikasız) Cblft. Mantıksız, 

sistemsiz. 
JIOfOilE.U (logoped) Jam. ep. Konuşma 

özürlü kişileri tedavi eden kimse. 
JIOfOIIE.II,MH (logopediya) Jam. ep. Ko

nuşma özürlülerini tedaviyle meşgul o
lan bilim dalı. 

JIO)I(A (loja) Jam. rjJp. 1. Loca, özel bölme 
(tiyatro, sinema vb.). 2. Masonların top
lantı yeri. 

JIOKATOP (lokator) 3am. ;ıam. Radar. 
JIOKAYT (lokaut) Jam. ar. 3KOH. İş verenin, 

işçileri topluca işten uzaklaştınna veya 
işten çıkarma kararı, lokavt. 

JIOKOMOTMB (lokomotiv) 3am. ;ıam. mex. 
Lokomotif. 

JIOK,Cbl- (loqsı-) em. Midesi bulanmak. 
JIOK,Cbl~ -Fbi (loqsıq, -ğı) Jam. Mide 

bulantısı, kusma hissi. 
JIOMEAP.U (lombard) Jam. um. Tefeci. 
JIOTEPEH (lotereya) Jam. cjJp . Ad veya nu

mara çekilerek oynanan şans oyunlan
nın genel adı, piyango. 

JIOTO (loto) Jam. rjJp. Tombala. 
JIOTOC (lotos) Jam. ep. 6om. Nilüfer 

cinsinden birçok bitkiye verilen genel 
ad, lotus. 

JI9K (lök) Jam. Tek hörgüçlü erkek deve. 
JI9KET (löket) Jam. Büyük bıçak. 
JIYIIA (lupa) Jam. rjJp. Büyüteç, pertavsız. 
JIYFAT (luğat) Jam. ap. Kima6. Lügat. 

JllOCTPA 

JIYK,CAT (luqsat) Jam. Ruhsat, izin, müsa
ade. 

JIYII-JIYII: Jiyn-Jiyn coey (kalp) Gü m gü m 
atmak. 

JIYIIIJI (lüpil) Jam. Kalb atışı. 
JIYIIIJI.II,E- (lüpilde-) em. (kalp) Gü m gü m 

atmak. 
JibiK, (lıq) Cblft. Dolu, ağzına kadar dolu. 
JibiK,M- (lıqıy-) em. Tıka basa yiyip içmek. 
JibiK,Cbl- (lıqsı-) em. Engele takılıp geri 

dönmek, engeli aşamamak 
JibiK,biJILT.A- (lıqılda-) em. Ağzına kadar 

dolu olmak. 
JibiiiA (lıpa) Jam. Eskimiş elbise, yıpran

mış giysi. 
JibiiiACbl3 (lıpasız) CbtH. Üzerinde elbise 

olmayan, çıplak. 
JiblflbiJILT.A- (lıpılda-) em. l. İşgüzarlık et

mek. 2. Keskinleşmek, keskin duruma 
gelmek. 3. Yanıp sönmek. 

JIIOK (!yuk) Jam. eO.Il . ı. Havalandırma 

kapağı, kaporta, tankın . 2. Gemi borda
larına, küpeştelerine açılan dörtgen biçi
minde delik, lombar. 

JIIOKC (lyuks) CbtH. cj;p. Lüks, rahatlık, 

kon for. 
JIIOCTPA (lyustra) Jam. rjJp. Avize. 



M, M (M, m) 

MA 

MA (ma), ME (me) Ulblfl. Soru eki, mı (mi, 
mu, mü) : Eapabt Ma? Gitti mi? 

MAB30JIEM (mavzoley) 3am. ıp. Türbe, 
mozole, anıt kabir. 

MAfA311H (magazİn) 3am. Mağaza, büyük 
dükkan. 

MAfMCTP (magistr) 3am. ar. Bilim uzma
nı. 

MAfllCTPAJih (magistral) 3am. Aam. Ana 
yol, ana şebeke. 

MAfMA (magma) 3am. ıp. Yerin içinde sıvı 
veya hamur kıvamında, uçucu gazlarla 
doymuş halde bulunan eriyik, magma. 

MAfHE311JI (magnezya), MAfHllM (mag
niy) 3am. c/Jp. Magnezyum. 

MAfHllM (magniy) 3am. c/Jp. bkz. MAfHE-
3MJI. 

MAfHllT (magnit) 3am. ıp. Mıknatıs. 

MAfHMTO<I>OH (magnitofon) 3am. ıp. 

Teyp. 
MAfHllTTI (magnitti) CbtH . Manyetik, mık

natıslı. 

MAF3YM (mağzum) 3am. Genç din adamı , 

molla. 
MAFJIYM (mağlum) CbtH. ap. Mçılfim, 

bilinen, tanıdık. MaFAfM 6oAy malUm 
olmak. 

MAFJIYMAT (mağlumat) 3am. ap. Malfimat, 
bilgi. 

MAFJIYMATChl3 (mağlumatsız) CbtH. Bil
gisiz, malumatsız. 

MAFJIYMATThl (mağlumattı) CbtH. Bilgili, 
maluma tl ı. 

MAFJIYM.I(A- (mağlumda-) em. Beyan et
mek, açıklamak, izah etmek. 

MAFJIYM,L(AMA (mağlumdama) 3am. Bil
gilendirme. 

MAFJIYMXAT (mağlumhat) 3am. ap. Be
yanname. 

MAFbiHA (mağına) 3am. ap. 1. Anlam, ma
na. 2. İçerik, nitelik, muhteva. 

MAFhiHAJIAC (mağınalas) CbtH. Eş anlam
lı, anlamdaş. 

MAFbiHAJihl (mağınalı) CbtH. 1. Manalı , 

MA3AJihl 

anlamlı. 2. içerikli, nitelikli . 
MAFhiHAJihiK, (mağınalıq) CbtH. Anlamla 

ilgili. 
MAFbiHAJihiJihlK, -Fbi (mağınalılıq, -ğı) 

3am. Manalılık , anlamlılık 

MAFbiHACbl3 (mağınasız) CbLH. Bir manası 
olmayan, manasız , anlamsız . 

MAFhiHAChi3,L(biK, -Fbi (mağınasızdıq, -ğı) 

3am. Anlamsızlık, manasızlık. 
MAFhiPhlfl, -6bl (mağırıp, -bı) 3am. ap. 

KeHe. Garb, mağrib, batı. 
MA,L(AK, (madaq) 3am . Methiye, övgü. 
MA,L(AK,TA- (madaqta-) em. Övmek, met

hetmek: epAiıiH MaaaKmay erliğini öv
mek. 

MA,L(AK,TAMA (madaqtama) 3am. Övgü, 
methiye, kaside. 

MA,L(AK,lllbl (madaqşı) 3am. Birisini gerek
siz yere öven kimse, dalkavuk. 

MA,L(hJIP (madyar), MA)I(AP (majar) 3am. 
Macar halkının eski adı, Macar. 

MNKAP (majar) 3am. bkz. MA,L(bJIP. 
MA)I(biPA- (majıra-) em. 1. (hava) Isınma

ya başlamak . 2. aybtc. Neşelenmek, key
fi yerine gelmek. 

MA)I(biPA-)I(AM (majıra-jay) CbtH. Açık , gü
neşli, güzel hava. 

MA3A (maza) 3am. Keyif, rahat, huzur. 
Ma3a 6epMey rahat vermemek; Ma3acbt 
6oAMay (KaULy} keyfi kaçmak. 

MA3AK, -Fbi (mazaq, -ğı) 3am. Alay, yergi, 
dalga. 

MA3AK,TA- (mazaqta-) em. Alay etmek, 
yermek, dalga geçmek. 

MA3AK,TAFhllli (mazaqtaqış) CbtH . Alay e
den, dalga geçen. 

MA3AK,TAMA (mazaqtama) 3am. Dalga, a
lay, şaka, yergi. 

MA3AK,lllbiJI (mazaqşıl) CbtH. Alaycı, dal
gacı. 

MA3AJIA- (mazala-) em. Rahatsız etmek, 
keyfini kaçınnak. 

MA3AJihl (mazalı) CbtH. Rahat, huzurlu,sa
kin. 
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MA3AH; 

MA3AH; (mazan) CbtH. Rahatsız, huzursuz. 
MA3AH)I,hiK. -Fbi (ınazandıq, -ğı) 3am. 

Rahatsızlık, huzursuzluk, gerginlik. 
MA3AP (mazar), MA3APAT (ınazarat) 3am. 

ap. Mezarlık, kabristan. 
MA3APAT (mazarat) 3am. ap. bkz. MA3AP. 
MA3APJihiK. -Fbi (mazarlıq, -ğı) 3am. Me

zarlık. 

MA3AChl3 (ınazasız) Cblft. 1. Huysuz, ge
çimsiz. 2. Karışık, yoğun, hareketli. 

MA3AChl3,ll,AH- (mazasızdan-) em. Keyfi 
kaçmak, huzuru kaçmak, rabatı bozul
mak, tedirgin olmak: EaJJa .Ma3aCbt30aHa 

6acmaobt Çocuk rahatsız olmaya başla
dı. 

MA3AChl3,ll,AY (mazasızdav) CbtH. Huzur
suzca, keyifsizce . .Ma3aCb/30ay aoa.M bi
raz huzursuz kimse. 

MA3AChl3,ll,hiK. -Fbi (mazasızdıq, -ğı) 3am. 
Huzursuzluk, rahatsızlık 

MA3ATTAH- (mazattan-) em. KeHe. Rabata 
kavuşmak, huzurlu olmak. 

MA3,LI,A-(mazda-) em. 1. Ateşin aynı şiddet
le yanması. 2. aybtc. Parıldamak. 

MA3,ll,AK. -Fbi (mazdaq, -ğı) 3am. Alev, ateş, 
yalım, alaz, yalaz. 

MA3MYH (mazmun) 3am. ap. 1. Mazmun, 
muhteva, içerik. 2. aybtc. Mana, anlam. 

!YIA3MYH,ll,A- (mazmunda-) em. Bir eserin 
içeriğinden bahsetmek, özetlemek, an
latmak. 

MA3MYH,ll,AMA (mazmundama) (1) 3am. 
Özet, huHisa. 

MA3MYH,ll,AMA (mazmundama) (Il) 3am. 
ca5lc. Resmi bildiri, resmi tebliğ. 

MA3MYH,ll,AH- (mazmundan-) em. (içerik) 
Derinleşmek, açıklık, anlam kazanmak. 

MA3MYHllAC (mazmundas) CbtH. Özdeş, 
anlamdaş. 

MA3MYH1lhl (mazınundı) CbtH. Zengin içe
rikli, anlamlı, özlü. 

MA3MYHl(hiK, (mazmundıq) CbtH. İçerikle 
ilgili. 

MA3MYH)],hiJihiK. -Fbi (mazmundılıq, -ğı) 

3am. İçeriklilik, derin anlamlılık. 
MA3MYHChl3 (ınazınunsız) Cb/H. Maz

munsuz, içeriksiz, ınuhtevasız, anlam
sız. 

MA3MYHChl31(hiK. -Fbi (mazmunsızdıq. -
ğı) 3am. Konusu, içeriği olmama. 

MA3MYHhl (mazmunı) 3am. Fihrist, için
dekiler. 

MA3YPKA (mazurka) 3am. noJJ. My3. Bir 
çeşit Leh dansı; bu dansın müziği. 

MA3YT (mazut) 3am. op. Mazot. 
MAM (may) (1) Jam. Yağ. 
MAW (may) (Il) Jam. Tereyağ. 
MAW (may) (III) 3am. Bitkisel yağ . . ıtaü 

KyiipbtK. yumuşak yağlı kuyruk; .Haii 
MypbtH büyük yuvarlak burun; Maıi wajvt 

gaz lambası; Mail 6acy şişmanlamak, 

yağ bağlamak; .MaUblH maMbi3Y iyi 
konuşmak. 

MAM,ll,A (ma yda) CbtH. ı. İnce, küçük, ufak. 
2. aybtc. Kibar, edepli, nazik. Maiioa 
aK,wa bozuk para; Maiioa KOHbtp a) ku
lağa hoş gelen ses b) güneşli açık hava. 

MAM,ll,AfEP (maydager) 3am. map. Usta, 
zanaatk5.r. 

MAM,ll,AfEPJIIK, -ri (ınaydagerlik, -gi) 3am. 
Zanaatkarlık, ustalık. 

MAM,UAİI (mayday) CbtH. Hoş, sevimli, ra
hat. Maiioau epy gevşemek, rahatlamak. 

MAM)],AJIA- (maydala-) em. 1. Ufalamak, 
parçalamak. 2. aybtc. Zarifçe, kibarca 
anlatmak. 

MAM)],AJIAH- (maydalan-) em. l. U falan
mak, küçülmek, parçalanmak. 2. Ufak 
tefek şeylerle uğraşmak. 

MAM,ll,AJihiK. -Fbi (maydalıq, -ğı) 3am. 1. 
Ufaklık, küçüklük. 2. Nezaket, kibarlık. 

MAM,ll,AH (maydan) 3am. ap. ı. Savaş alanı. 
2. Savaş, harp. 3. Meydan, alan. 4. 
aybtc. Bir işle uğraşan kimselerin oluş
turduğu topluluk, birlik, alem, dünya. 

MAM,ll,AHfEP (maydanger) 3am. Gazi, sa
vaşçı. 

MAH,ll,AH,ll,AC (maydandas) (1) CbtH. Asker
lik arkadaşı. 

MAM,ll,AH,ll,AC- (maydandas-) (Il) em. Sa
vaşmak, harbetınek. 

MAM,ll,AH,ll,hiK, (maydandıq) CbLH. Savaşa 
ait, savaş alanındaki. 

MAH,ll,AChiH- (maydasın-) em. Çocuk say
mak, küçük görmek (yaşça). 

MAM1(A-II.IYİ11(E (mayda-şüyde) CbtH. Ufak 
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MAfiKA 

tefek. 
MAMKA (mayka) 3am. op. Atlet, faniliL 
MAMKEIIIEI:( (maykeşefi) CbtH . Atlet giy

miş , atletli. 
MAMKAH (mayqan) 3am. Harman halin

deki ayıklanmamı ş tahıl. 

MAMK,AHD,A- (mayqanda-) em. Ayıklamak, 
temizlemek. 

MAfıK,APA (mayqara) 3am. 6om. Pelin otu. 
MAMJIA- (mayla-) em. l. Yağ sürmek, 

yağlamak 2. Boyamak, badanalamak. 3. 
aybtc. Rüşvet vermek. 

MAMJIAH- (maylan-) em. 1. Yağ sürülmek, 
yağlan mak. 2. Yağ bağlamak, şişman
lamak, semizlemek. 

MAMJIAYJlbl (maylavlı) CbtH. Yağlı, yağ
lanmış. 

MAMJIAYlllbl (maylavşı) Jam . Yağlama işi 
yapan, yağcı. 

MAMJlbl (maylı) CbtH. 1. Yağlı, semiz. 2. 
aybtc. Bereketli, verimli. 

MAHJibiK, -Fbi (maylıq, -ğı) 3am . 1. El bezi. 
2. aybtC. El havlusu. 

MAllJibiJibiK, -Fbi (maylılıq, -ğı) Jam. 
Yağlılık, yağının bol olması. 

MAfı:JibiPAK, (maylıraq) CbtH. Daha yağlı , 
scmızce, şışmanca. 

MAM-MAll (may-may) CbtH. Yağlanmış, 
yağ lekesi olmuş, yağlı, üstü başı yağ. 

MAHMAK, (maymaq) CbtH. Paytak, çarpık 
bacaklı. 

MAMMAK,TA- (maymaqta-) em. Paytak, 
çarpık bacaklı o lmak. 

MAtl:MAK,TAY (maymaqtav) CbtH. Biraz 
paytak , hacakları çarpıkça. 

MAHMAK,TbiK, -Fbi (maymaqtıq, -ğı) Jam. 
Paytaklık, hacakları çarpık olma. 

MAMMAH)_I,A- (maymafida-) em. 1. Paytak 
yürümek. 2. Pohpohlamak, koltukla
mak. 

MAHMM- (maymiy-) em. Bükülmek, eğil
mek. 

MAHMMT- (maymiyt-) em. Eğmek, bük
mek. 

MAMM8l:(KE (maymöfike) CbtH . Yaltak , 
dalkavuk, yağcı: 0/1 MauMef1KeHi 6ifl
Meuoi. O yağcılık yapmayı bilmiyor. 

MAHM8l:(KEJ1E- (maymöfikele-) em. Yal-

MAllhiC 

taklık etmek, dalkavukluk, yağcılık 

yapmak. 
MAHMbiJl (maymıl) 3am. ap. 300/1. 1. 

Maymun. 2. aybtc. Taklitçi kimse. 
MAHMbiJillAH- (maymıldan-) em. May-

munlaşmak, taklit etmek. 
MAMOHE3 (mayonez) 3am. rjJp. Mayonez. 
MAMOP (mayor) Jam. um. Binbaşı. 
MAMIIA3 (maypaz) CbtH. Yumuşak, nazik, 

ki bar. 
MAMIIA3,11,A- (maypazda-) em. Yumuşak, 

nazik, kibar, pohpohlayarak, kurnazca 
konuşmak. 

MAMPbiJI- (mayrıl-) em. Keskinliğini kay
betmek, körelmek 

MAMCA (maysa) 3am. Çimenlik, yeşillik 
yer. 

MAllCAJibl (maysalı) Cb/1-t. Yeşillik , çimen
lik (yer). 

MAfı:CAI:( (maysafi) cbtH. I. Yeşili bol, çi
menli. 2. aybtc. Yumuşak, hoş, rahat. 

MAMCAI:(llA- (maysafida-) em. Sev inmek, 
kıvanmak. 

MAMC8K, -ri (maysök, -gi) 3am. Darıya yağ 
ve şeker katarak yapılan bir tür tatlı. 

MAMCbl3 (maysız) Cb/1-1. Yağsız . 
MAMCbl3llA- (maysızda-) em. Yağsızlaş

mak, yağı azalmak 
MAMCbi3D,AY (maysızdav) Cb/H. Biraz yağ

sız, yağsızca. 

MAMTAJIMAH (maytalman) CbtH. İşinin ehli, 
usta. 

MAMTAJIMAHllbiK, -Fbi (maytalmandıq, -
ğı) Jam. Ustalık, mahirlik. 

MAMIIIOK,biPAK, -Fbi (mayşoqıraq, -ğı) 
3am. Atın kısa adımlarla hızlı yürüyüşü, 
tın s. 

MAMlllbl (mayşı) 3am. Yağ imal eden, ya
pan,yağcı. 

MAMlllbiJI (mayşıl) CbtH. Yağ yemeyi se
ven. 

MAMbiiT: MaHbın 6oJiy Bir yeri kırılmak, 
sakatlanmak. Maubtn K,btfly sakat bırak
mak, sakatlamak. 

MAMbiP- (mayır-) em. Bilemek, eğelemek. 
MAtibi C- (mayıs-) em. 1. Bükülmek, eğil

rnek. 2. aybtc. 3Kcnp. Nazlanmak, cilve 
yapmak. 
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MAİİhl CK,AK, 

MAMhiCK,AK, (mayısqaq) , MAMhiCK,hiiii 

(mayısqış) CbtH. Yumuşak, kolay eğilen. 
MAMbiCK,AK,TbiK, -Fbi (mayısqaqtıq, -ğı), 

MAMhiCK,hiiiiThiK, -Fbi (mayısqıştıq , -
ğı) Jam. Yumuşaklık, kolay eğilme du
rumu. 

MAMbiCK,hiiii (mayısqış) Cb/H. bkz. MA
llhiCKAK,. 

MAMhiCK,hiiiiTbiK, -Fbi (mayısqıştıq, ğı-) 
Jam. bkz. MAMhiCK,AK,ThiK,. 

MAMhiCTbiP- (mayıstır-) em. Bükmek, eğ-
mek. 

MAKAPOH (makaron) Jam. um. Makarna. 
MAKET (maket) Jam. rjJp . Maket. 
MAKMHTOIII* (makintoş) Jam. Yağmur-

luk, anarak. 
MAKJIEP (makler) Jam. HeM. Simsar, telHil. 
MAKP03KOHOMMKA (makroekonomika) 

Jam. zp. Makroekonomi. 
MAKCMMYM (maksimum) Jam. ;ıam. 

Maksimum, en çok, azami. 
MAK,AJI (maqal) Jam. ap. Atasözü. 
MAK,AJIA (maqala) Jam. ap. Makale, yazı. 
MAK,AJUI.A- (maqalda-) em. Sözlerini ata-

sözüyle örneklendirerek konuşmak. 
MAK,AJI-M8TEJI (maqal-matel) Atasözü, 

darb ı mesel. 
MAK,AJIHAMA (maqalnama) Jam. ap. up. 

Atasözleri kitabı. 
MAK,AJIIIIbiJI (maqalşıl) CbtH. Atasözü söy

lemeyi seven. 
MAK,AM (maqam) Jam. ap. ı . Makam, 

müzikte makam, ses ahengi, nağme. 2. 
Kur'an'ı güzel ve yüksek sesle, 
usulünce okuma, tilavet O!l KypaHObL 
JKemi m yplli Mal(aMMeH OI(UObl. Ü 

Kur'an'ı yedi kıraat üzere okuyor. 
MAK,AM).lA- (maqamda-) em. Makamına 

getirip, makamla okumak. 
MAK,AM,llhl (maqamdı) Cb/H. Makamlı, a

henkli. 
MAK,AP (maqar) CbLH. Kısa boylu, bücür. 
MAK,APJihiK, -Fbi (maqarlıq, -ğı) Jam. Kısa 

boyluluk, bücürlük. 
MAK,AT* (maqat) Jam. Erkek ayı. 
MAK,AY (maqav) cbtH. l.Dilsiz, lal. 2. aybtc. 

Aptal, budala. 
MAK,AYJIAH- (maqavlan-) em. 1. Kekele-

MAK,TAH 

mek, dili tutulmak. 2. ayb/C. Bilmez
likten, anlamazlıktan gelmek. 

MAK,AYJIAY (maqavlav) CbtH . Biraz keke
me, tutuk konuşan. 

MAK,AYJihiK, -Fbi (maqavlıq, -ğı) Jam. Dil
sizlik, lallik. 

MAK)IYK,AT (maqluqat) Jam. ap. Mahlukat. 
MAK)lAJI (maqpal) Jam. ı. Kadifeye ben

zer bir kumaş türü, pelüş. 2. ayb/C. 
Yumuşak, ufak. 

MAK,IIAJI).J.Aİİ (maqpalday) CbtH. Yumuşa
cık. 

MAK)lAJJ).lAH- (maqpaldan-) em. Yumuşa
cık olmak, yumuşamak. 

MAK,PYM (maqrum) Cb/H. ap. Mahrum, 
yoksun . 

MAK,CAT (maqsat), MAK,CYT (maqsut) Jam. 
ap. Maksat, amaç, gaye. 

MAK,CATChi3 (maqsatsız) cbtH. Maksatsız, 

amaçsız, gayesiz. 
MAK,CATChl3,llbiK, -Fbi (maqsatsızdıq, -ğı) 

Jam. Maksatsızlık, amaçsızlık, 

gayesizlik. 
MAK,CATTAH- (maqsattan-) em. Gaye e

dinmek, amaçlamak 
MAK,CATTAC (maqsattas) Jam. Amacı, ga

yesi aynı olan kimseler. 
MAK,CATThi (maqsattı) Cb/H. Maksatlı, a

maçlı, amacı olan. 
MAK,CATThiJihiK, -Fbi (maqsattılıq , -ğı) 

Jam. Amacı, gayesi, maksadı aynı olma 
durumu. 

MAK,CATIIIbiJI (maqsatşıl) Cb/H. Belli bir a
macı olan, kararlı, azimli. 

MAK,CYT (maqsut) Jam. bkz. MAK,CAT. 

MAK,TA (maqta) (1) Jam. Pamuk: MaKma 
Maubt pamuk yağı. 

MAK,TA- (maqta-) (Il) em. Övmek, methet
mek. 

MAK,TAJibl (maqtalı) Cb/H . Pamuğu bol, pa
muklu. 

MAK,TAJihiK, -Fbi (maqtalıq, -ğı) Jam. Pa
muk ekilen yer, pamuk tarlası. 

MAK,TAH (maqtan) (1) Jam. Övünç, övgü. 
MAK,TAH- (maqtan-) (Il) em. Övünmek, 

kendini övmek, temeddüh etmek: MaK
maH emy (mymy) övünmek, iftihar et
mek, gurur duymak. 
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MAK,TAHAP JlhiK, 

MAK,TAHAPJihiK. (maqtanarlıq) CbtH. Övün
meye, iftihar etmeye değer. 

MAK,TAHlllAK, (maqtanşaq) CbtH. Kendini 
metheden, övüngen, farfara. 

MAK,TAHlllAK,TAY (maqtanşaqtav) CbtH . 

Biraz övüngen . 
MAK,TAHlllAK,ThiK, -Fbi (nıaqtanşaqtıq, -ğı) 

3am. Övüngenlik, terneddüh, farfaralık . 
MAK,TAHhllll (maqtanış) 3am. Övgü, ö

vünç. 
MAK,TAY (maqtav) 3am. Methetme, övrne: 

MaKmay K,aFa3bt teşekkür belgesi. 
MAK,TAYJihl (maqtavlı) CbtH. En iyisi, gurur 

duyulan, seçkin. 
MAK,TAIIIhl (maqtaşı) 3am. Pamuk yetiş

tiren kimse, pamukçu . 
MAK,TAIIIbiJlhlK, -Fbi (maqtaşılıq, -ğı) 3am. 

Pamukçuluk. 
MAK,YJl (maqul) Moa. ap. ı. Tamam, peki, 

olur. 2. Doğru, uygun, makul. 
MAK,YJl.LI.A- (ınaqu lda- ) em. Takdir etmek, 

tasvip etmek, onaylamak, onamak. 
MAK,YJl,I.(biK, -Fbi (maquldıq, -ğı) 3am. 

Takdir etme, tasvip etme, onama. 
MAK,YJihiK, -Fbi (maqulıq, -ğı) 3am. ap. 1. 

Yaratık, ınahlük. 2. aybLC. Salak, aptal. 
MAK,YJlhiK,ThiK, -Fbi (maqulıqtıq , -ğı) 3am. 

Yaratıklara has, mahlüklara özgü. 
MAK,YPhiM (maqurım) CbLH. ap. Mahrum, 

yoksun. 
MAK,lllAP: MaK,UJap KYHİ a) Mahşer (hesap) 

günü. b) Sıkıntılı, çi leli, zor dönem, 
kıyamet. 

MAil (ınal) (1) 3am. ap. 1. Deve, sığır, 

koyun, keçi, at hayvanlarının genel adı, 
mal. 2. Mal mülk, varlık , zenginlik. 3. 
Eşya, ınal. 4. aybtC. Kar, kazanç. 5. 
aybtC. Nadan, cahil. Mail 6a3apbt hayvan 
pazarı; .Mail wapyawbLilbtFbt hayvancılık; 

• lfail 6imy zengin olmak. 
MAJI- ( ınal-) (Il) em. Batırmak, banmak, 

bandırınak, doldurmak: Dil K,OilbtH cym 
MaJ ıÔbt Elini suya batırdı. 

MAJIA* (mala) 3am. Tınmk. 

MAJIAH (malay) 3am . Köle, kul, hizmetçi , 
uşak . 

MAJIAHJlhiK, -Fbi (malaylıq, -ğı), MAJIAM

lllhiJlhiK, -Fbi (malayşılıq, -ğı ) 3am. 

MAJI-MYJIIK 

Köle lik, kulluk, uşaklık. 
MATIAfıiiibiJlhiK, -Fbi (malayşılıq, -ğı) 3am. 

bkz. MAJIAMJlhiK,. 

MAJIAK,AM (malaqay) 3am. Kulaklı şapka. 
MAJIAJIA- (ınalala-) em. Toprağı tınnıkla 

ufalamak, tırmıklamak. 
MAJIAXMT (malahit) 3am . ıp. MUN. Mala

kİt, bakır taşı. 

MAJI-EAC (mal-bas) 3am. Ev bark, çoluk 
çocuk. 

MAJlFYH (ınalğun) CbLH. ap. Hain , alçak, 
insanlıktan nasibini almamış, me! 'un. 

MAJI.LI.AH- (maldan-) em. I. Mal sahibi ol
mak. 2. aybtC. Sahiplenmek, el koymak. 

MAJI.LI.AC (ınaldas) 3am. Bağdaş kurma. 
Mail aa c KYPY bağdaş kurmak. 

MAJID:hl (maldı) Cbll-t. Sahip olduğu hayvan 
sayısı bakımından zengin (kimse). 

MAJl.UhJ-)KAH,I.(hl (ınaldı-candı) Cbt/-1. Malı 

mülkü, çoluğu çocuğu çok olan. 
MAJI,LlhiK, -Fbi (maldıq, -ğı) 3am . Hayvan

Iara has özellik, ınallık . 

MAJI.ll,biJIAY (maldılav) Cbtl-l. Fazla malı o
lan, zengince. 

MAJI.ll,hiJlbiK, -Fbi (ınaldılıq, -ğı) 3an-ı. Malı 

mülkü çok olma. 
MAJI.)l(Afı (mal-jay) 3am. Ev bark. 
MAJI-)l(AH (mal-jan) 3am. Çoluk çocuk, ev 

b ark. 
MAJI)I(AJUlA- (maljafida-) em. 1. Çiğne

ınek. 2. Geviş getim1ek. 
MAJI)I(AH.Uhl (maljandı), MAJIK,OP (mal

qor), MAJIK;YMAP (malqumar), MAil

CAK. (ınalsaq) Cb/1-1. Hayvanlarının çoğal

masını isteyen (kimse). 
MAJl)J(AH.ll,hiJihlK, -Fbi (maljandılıq, -ğı) , 

MAJlK,OPJlhiK, -Fbi (malqorlıq, -ğı) , 

MAJlCAK,ThiK, -Fbi (nıalsaqtıq, -ğı) 3am. 

l. Hayvanlarının çoğalmasını isteme 
durumu. 2. aybtc. Tanıahkarlık, cimrilik . 

MAJIK,OP (malqor) Cb/H. bkz. MAJI)I(AH.Uhl. 

MAJIK,OPJlhiK, -Fbi (nıalqorlıq, -ğı) 3am. 

bkz. MAJDKAH)J,biJlbiK,. 

MAJIK;YMAP ( ınalquınar) Cb/N. bkz. MAH
)KAH)J,hl. 

MAJlMAHLI,AM (malmanday) CbtH. Sırılsık
lam olmuş, iliğine kadar ıslanmış. 

MAJI-MYJllK (ınal-mülik) (MaJJ-MYJJKİ) 3am. 
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ap. Mal mülk, gayrimenkul. 
MAJI-IIYJI (mal-pul) 3am. ap. up. Para pul, 

mal mülk. 
MAJICAK, (malsaq) C bt H. bkz. MAJI)I(AH.JJ:bl. 
MAJJCAK,TbiK., -Fbi (malsaqtıq, -ğı) 3am. 

bkz. MAJI)I(AH.JJ:biJibiK,. 
MAJ1Cbl3 (malsız) CbtH. Hayvanı olmayan, 

fakir. 
MAJICbl3)],biK., -Fbi (malsızdıq, -ğı) 3am. 

Hayvan sahibi olmama, fakirlik. 
MAJITA* (malta) 3am. Çöketekten sıkılarak 

yapılmış yuvarlak kurt. MaJZnıacbtH e3y 
bir sözü g---reksiz yere tekrar ederek 
ınuhatabını rahatsız etmek. 

MAJITbl- (maltı-) em. Yüzmek. 
MAJITbiFbllli (maltığış) CbiH. Yüzücü, ıyı 

yüzen. 
MAJITblFbllllTbiK., -Fbi (maltığıştıq , -ğı) 

3am. Yüzücülük, iyi yüzme. 
MAJITbll(,- (maJtıq-) (MaJITbiFaLJ,bl, MaJITbi

Fbin) em. Karda ve çamurda bata çıka 
yürümek. 

MAJIIllbl (malşı) (1) 3am. Çoban. 
MAJIIllbi- (malşı-) (Il) em. Sırılsıklam ol

mak, iliğinekadar ıslanmak. 
MAJlllibi-)I(AJllllbl (maJşı-jaJşı) 3am. KOHe. 

Zenginlerin hayvaniarına bakan kimse, 
hizmetçi, uşak. 

MAJilllbiJIA- (malşıla-) em. Bir şeyi de
vami ı batırmak, b anmak. 

MAJilllbiJibiK., -Fbi (malşılıq, -ğı) 3am. 
Hayvancılık. 

MAJibiH- (malın-) em. ı. Suya düşmek, ıs

lan mak. 2. ayb/C. Kaplanmak, gark ol 
mak: Eay-6aKwa K,bl3btfl zy;ıze MaJZbtH
abl. Bağ bahçe kırmızı çiçeklerle kap
landı. 

MAMA* (mama) (1) 3am. At bağlanan 

direk. 
MAMA* (nıama) (Il) 3am. Meme. MaMa 6ue 

sütlü kısrak. 
MAMA* (mama) (III) 3am. op. Ana, anne. 
MAMAH (maınan) 3am. Uzman, mütehas

sıs. 

MAMAH)],AH- (mamandan-) em. Uzman
laşmak. 

MAMAH)],AH)],blP- (mamandandır- ) em. 
Uzmanlaştırmak. 

MAHAT 

MAMAH)],AC (mamandas) CbtH. Meslektaş. 

MAMAH.JJ:blK., -Fbi (manıandıq, -ğı) 3am. 
Meslek, branş, uzmanlık al anı. 

MAMOHT (mamont) 3am. !lam. 300JZ. 
Filgillerden, dördüncü zamanda Avrupa 
ve Asya'da yaşamış olan, günümüzde 
ancak fosili bulunan iri, kı llı bir hayvan, 
mamut. 

MAMbiK., -Fbi (mamıq, -ğı) (1) 3am. ı. 

Yumuşacık kuş tüyü. 2. Kuş tüyünden 
yapılan yastık yorgan. 

MAMblK, (mamıq) (Il) CbtH. 1. Yumuşak. 
MaMbtl( JFCacmbtK, yumuşak yastık . 2. 
aybtc. Tüy gibi, hafif. 

MAMblK,TAfi (mamıqtay) Cb/1-t. Yumuşa
cık, pamuk gibi. 

MAMbiK,TAH- (nıamıqtan- ) em. Yumuşa
nıak, pamuk gibi olmak. 

MAMbiK,TblK, -Fbi (mamıqtıq, -ğı) 3am. 
Yumuşak lık. 

MAMbiP (mamır) (1) 3am. Mayıs (ayı). 
MAMbiP- (ma mı r-) (Il) em. 1. Yaş lı lık 

sebebiyle iş yapamaz duruma gelmek, 
elden ayaktan düşmek. 2. (sonbaharda 
ördek ve kazlar) Semirmiş olmak. 

MAMbiPA (mam ıra), MAMbJPA)I(Afi 
(mamırajay) CbtH. Güneşli, açık. 

MAMbJPA)J(AH (mamırajay) Cb/H. bkz. MA
MbiPA. 

MAMbiPJIA- (mamırla-) em. Paytak yürü
mek, ağır hareket etmek. 

MAMbiPJIAC- (mamırlas-) em. Kavuşmak, 
görüşmek, buluşmak. 

MAHA* (mana) yem. Biraz önce, az önce. 
MAHAFhl (manağı) Cbt!-1. Biraz önceki, az 

önceki. 
MAHAFhl.JJ:Afi (manağıday) yem. Biraz ön

ceki gibi, az önceki gibi. 
MAHAFhi.JJ:AH (manağıdan) yem. Biraz ön

cekinden, az öncekinden . 
MAHA,ll,AH (manadan) yem. Deminden beri: 

MaHaaaH yHci3 ombtp deminden beri 
sessiz sedasız oturuyor. 

MAHAIT, -6hl (manap, -bı) 3am. map. Ağa, 

bey. 
MAHAITThiK, -Fbi (manaptıq, -ğı) 3al11 . 

Ağalık, beylik. 
MAHAT (manat) (1) 3al11. Akçe, altın para. 
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MAHAT (manat) (II) 3am. Kalın, kadife 
kumaş. 

MAHAYPA- (manavra-) em. Gerinmek, 
esnemek, uykusu gelmek. 

MAHAYPAH,K,bl (manavrafiqı) Cbll-t. Geri
nen , esneyen. 

MAHfO (mango) 3am. nopm. Hint kirazı, 

man go. 
MAH.IlAM (mandam) 3am. eem. Özellikle 

atıarda görülen ve insanlara da 
bulaşabilen ölümcül bir hayvan 
hastalığı , ruam, sakağı. 

MAH)lAPI!IH (mandarin) 3am. um. 
Mandalina. 

MAH,ll.AT (nündat) 3am. 11am. Belge, kart. 
MAHllATTbl (ınandattı) Cblfl. Belgeli, kartlı. 
MAHllOJUIH (mandolin) 3am. um. My3. 

Mandolin. 
MAH,[I,hl- (mandı)- em. ilerlemek, geliş

mek, onmak. Jlcypici MaHabiMay hızlı gi
dememek. 

MAH,ll.biM,ll.bl (mandımdı), MAH,ll.bl-

PbiMllbl (mandırımdı) CbL!-1. Bereketli, 
verimli. 

MAH1lbiMCbl3 (mandımsız) Cb/H . Bereket
siz, verimsiz. 

MAHllblPblM,ll.bl (ınandırımdı) Cb/H. bkz. 
MAHllbiMllbl. 

MAHE)K (manej) 3am. cjJp. Spor alanı. 
MAHEKEH (maneken) 3anı. rjJp. Manken, 

vitrin mankeni. 
MAHEKEHWI (manekenşi) 3am. Manken. 
MAH)I(A[(,bl (nıancaqı) 3am. Kısır. 
MAHI1<DECT (nıanifest) 3am. 11am. Beyan-

name, bildiri, manifesto. 
MAHOMETP (manometr) 3am. rjJp. rjJu3. 

Manometrc, basınçölçer. 
MAHCAfl*, -6bı (mansap, -bı) 3am. ap. 

Mansıp, kariyer, makam, mevki, rütbc. 
MAHCAIIK,OP (mansapqor), MAHCAIIK,Y

MAP (mansapqumar), MAHCAilllibiJI 

(mansapşıl) Cbll-1. Makam, mevki düşkü
nü. 

MAHCAllK,OPJibiK, -Fbi (mansapqorlıq, -ğı) 

Jam. Mevki, makam hırsı. 
MAHCAllK,YMAP (mansapqumar) 3am. bkz. 

MAHCAIIK,OP. 
MAHCAilllibiJI (mansapşıl) Cb/H. bkz. 

MAHCAIIK,OP. 

MAHCYK., -Fbi (mansuq, -ğı) Jam. ap. İnkar, 
reddetme. MaHcyK emy inkar etmek, red
detmek. 

MAHCYK,TA- (mansuqta-) em. Bir şeyin 

boşluğunu, anlamsızlığını ortaya koy
mak, çürütmek, inkar etmek. 

MAHCYK,TbiK, -Fbi (mansuqtıq, -ğı) 3am. 
İnkar etme, çürütme. 

MAHTbl (mantı) 3am. M antı. 
MAH, (man) (1) 3am. Bölge, yer, civar: Jtcy

blp MaHaa yakın yerde. 
MAH, (man) (II) cbtH. Yavaş, aheste, ağır. 
MAH,- (man-) (III) em. Yavaşça yürümek, 

ağır ağır gitmek. 
MAH,AH (manay) 3am. Etraf, çevre, civar, 

havalİ. 

MAH,AHJIA- (mafiayla-) em. Yaklaşmak, 
yakınlaşmak. 

~İlJIAC (nıanaylas) Cbll-1. Komşu, ya
kın. 

MAH,FA3 (mafiğaz) Cb/1-t. Mağruc kibirli. 
MAH.FA3,1l.AH- (mafiğazdan-), MAH:FA3-

Cbl- (mafiğazsı-) em. Kibirlenmek, gu
rurlanmak. 

l\1_AH.FA3,1l.AY (mafiğazdav) Cb/H. Mağrurca, 
kibir! ice. 

MAH.FA31lb1K, -Fbi (mafiğazdıq, -ğ ı) 3am. 
Kibirlilik, gururluluk, mağrurluk. 

MAH.FA3Cbl- (mafiğazsı-) em. bkz. MAH,
FA3,1l.AH-. 

MAH,.IlAH (mafiday) Jam. l. Alın. 2. ayb/C. 
Kapının üst tarafı. 3. map. Öncü bölük , 
avangart. 4. ayb/C. Bir şeyin en ıyı s ı , 

seçkin, güzide. MaHaaiibiiWt-L cyw al
nından öpmek; MQ/-(aau a11ab, en başa
rılı; Mal-(aaura JICa3FaiL alın yazısı; .Mal-(
aau mep alın teri; Mal-(aaubl JtcapKblpay 
(auıbllly, JlcapblllY) bahtı açılmak, şans ı 

yaver gitmek; MOHdaubl!lbiH copbl 6ec 
elli talihsiz, bahtsız, şanssız. 

MAH,.UAHJIA- (mandayla-) em. Bir şeye, bir 
yere veya ileriye doğru yürümek. 

MAH,.UAİlJihl (mafidaylı) Cb/t-t. Geniş alıntı. 
MAH,.UAHJihiK, -Fbi (mandaylıq, -ğı) Jam. 

Şapka güneşliği, siperliği. 

MAH,.UAHCbl3 (mafidaysız) Cb/N. Talihsiz, 
bahtsız, şanss ı z. 

MAH,UAHWA (mandayşa) Jam. ı. Kapı çer-
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çevesinin üstü. 2. Kapının üstü, üst 
tarafı. 3. Levha. 

MAH;K,A (manqa) 3anı. 1. Sümük. 2. aybıc. 

Genizden konuşan, hımhım. 3. Atiarda 
görülen bulaşıcı bir hastalık. 

MAH;K,l1- (manqıy-) em. Önemsememek, 
aldırmamak, umursamamak. 

MAH;-MAH;: Maı:ı;-Maı:ı; 6acy Acele etmeden 
yürümek. 

MAH;hl3 (mafiız) (1) 3am. Önem, değer, 
mahiyet: fcmil-( KbLCKQUiG MGJ-(bl3bLH 

aummbı. işin kısaca önemini belirtti. 
MAH;b13 (manız) (Il) 3am. Sütün kaymağı. 
MAUh131l,AH- (manızdan-) em. 1. Önemi 

artmak, değeri yükselmek. 2. aybtc. Ku
rulmak, büyüklenmek. 

MAUbl31l,hl (manızdı) CbLH. Önemli. mü
him, değerli. 

MAUbl31l,hiJihl~ -Fbi (manızdılıq, -ğı) 3am. 

Önemlilik, değerlilik, ehemmiyetlilik. 
MAH;hi3Cbl3 (mafiızsız) cbtH. Önemsiz, 

değersiz , ehemmiyetsiz. 
MAH,h13Chl31l,hl~ -Fbi (manızsızdıq, -ğı) 

3am. Önenısizlik, değersizlik. 
MAH;biH.UA (nıanında) yem. Yanında, etra

fında, civarında. 

MAH,biPA- (man ıra-) em. (koyun, keçi) 
Melemek. 

MAH,hiPAMA (manırama) 3am. Küçük baş 
hayvanlar. 

MAUhiPAYbiK, (ınafiıravıq) Cb/H. Çok me
Jeyen. 

MAH;biCTA- (mafiısta-) em. Yavaş yavaş 

yürümek, ağır ağır gitmek. 
MAIT-MAWL(A (map-mayda) CbLH. 1. Ufacık, 

küçücük, un ufak. 2. aybıc. Edepli. 
terbiyeli. miJıi Man-Awuaa tatlı dilli. 

MAP (mar) CbLH. Büyük, iri, kocaman. 
MAPAWMA (ınarayma) CbtH. Alçak gönüllü, 

mütevazı. 

MAPAJI (mara!) 3am. Mara!, geyik. 
MAPAJILI,bl (ınaraldı) CbLH. Geyiği çok, 

geyiği olan (yer). 
MAPAJIIllhi (maralşı) 3am . Geyik yetişti

rıcısı. 

MAPAnA3 (marapaz) 3am. bkz. MAPAITAT. 

lVIAPAnAT (marapat), MAPAITA3 (marapaz) 
3am . Hünnet, saygı.. 

MAP)KAH,llAM 

MAPAnATTA- (marapatta-) em. 1. Methet
mek, övmek. 2. Mükafatlandırmak, 

ödüllendirmek. 
MAPA<l>OH (marafon) 3anı. zp. Maraton. 
MAPA<l>OHillhl (marafonşı) 3am. Mara

toncu. 
MAPfAHEU (marganets) 3am. HeM. Manga

nez, mangan. 
MAPfAHUOBKA (margantsovka) 3am . HeM. 

Permanganat. 
MAPfAPl1H (margarin) 3am. zp. Margarin. 
MAPFAY (marğav) CbLH. 1. İsteksiz, gönül

süz, tembel. 2. Aldınnaz, kayıtsız, la
kayt. 3. Kimsenin uğramadığı, ıssız, sa
pa (yer) . 

MAPFAY.JIAH- (marğavlan-) em. 1. İstek
sizleşmek, gönülsüzlük etmek. 2. Umur
samamak, aldım1amak. 

MAPFAYJIAY (marğavlav) CbLH. Biraz is
teksiz, gönülsüzce. 

MAPFAYJibl~ -Fbi (marğavlıq, -ğı) 3am. 

isteksizlik, tembellik, gönülsüzlük 
MAPFAYCbl- (marğavsı-) em. Umursamaz

lık etmek, isteksiz davranmak. 
MAPLI,AH (maı·dan) 3am. Kamıştan örü l müş 

sepet. 
MAPll,biM (mardım) 3am. ;;~eepz. Verim, se

mere, randıman. 
MAPll,biMA- (ınard ı ma-) em. Verimli, ran

dımanlı olmamak. 
MAPll,biML(bl (mardımdı) Cb/H. Verimli, ka

zançlı, faydalı. 

MAPL(hiML(biJibl~ -Fbi (mardımdılıq, -ğı) 

3am. Verimlilik, faydalı olma. 
MAP.UhiMChl- (mardımsı-) em. Böbi.irlen

mek, kibirlenmek. 
MAPll,hiMChl3 (mardıınsız) CbtH. Yetersiz, 

az. cüzi. 
MAP.UhiMCbi3L(AY (mardımsızdav) CbLI-l. 

Yeterli olmayan, azıcık. 
MAPL(biMChi3L(hll(. -Fbi (mardımsızdıq, -

ğı) 3am. Yetersizlik, verimsizlik. 
MAPJKAH (marjan) 3am. ap. 1. Mercan. 2. 

aybtc. Ender, az rastlanan nesne. 
MAPJKAHL(A- (ınarjanda-) em. Mercan la 

si.isleınek. 

MAP)J(AHL(AM (ınarjanday) CbLH. Mercan 
gibi, kliçük, güzel. 



-369-

M AP KA 

MAPKA (marka) Jam. 1. Pul. 2. Marka. 3. 
Para birimi, mark. 

MAPKETHHf (marketing) Jam. ar. Pa
zarlama. 

MAPK,A* (marka) Jam. Erken doğmuş kuzu, 
kaçı k. 

MAPK,Afı- (marqay-) em. 1. Büyümek, 
eskisinden daha büyük hale gelmek. 
MapK,auraH K,03buzap büyüyen kuzular. 
2. aybıc. ilerlemek, gelişmek. 

MAPK,ACK,A (marqasqa) CbtH. Güçlü, kuv
vetli, sağlam. 

MAPK.YM (marqum) Jam. ap. Rahmetli, 
merhum: MeH MapK,yMobı ;;~eaK,cbt 6iJıe

miH eoiM. Ben rahmetiiyi iyi tanırdım. 
MAPMEJIA).( (marmelad) 3am. r/Jp . Marme

lat, murabba. 
MAPC (mars) 3am. cOil. acmp. Mars, Merih, 

Sakıt. 

MAPT (mart) Jam. !lam. Mart. 
MAPTEH: MapTeH neıni Marten fırını, dö

küm evi. 
MAPTEHIIII (martenşi) Jam. Marten fırı

nında çalışan kimse, dökümcü. 
MAPTY (martuv) Jam. MurjJ. Cin, iblis, peri , 

karabasan. 
MAPXAEAT (marhabat) 3am. ap. Merha

met, hüsnüniyet, iyilik, şefkat. 
MAPXAEATCbl3 (marhabatsız) CblH. Hüs

nüniyetsiz, şefkatsiz, merhametsiz. 
MAPXAEATTbl (marhabattı) CbtH. Merha

metli, şefkatli. 
MAPXAEATTbiJibiK., -Fbi (marhabattılıq, -

ğı) 3am. Merhametlilik, şefkatlilik. 
MAPIII (marş) (I) 3am. r/Jp. Düzenli , asker! 

yürüyüş. 

MAPIII (marş) (Il) Jam. My3. r/Jp. Marş . 

MAPliiAJI (marşal) Jam. rjJp. Mareşal. 

MAC (mas) Cb/H . up. 1. Sarhoş, mest. Mac 

aoaM sarhoş adam. 2. aybtC. Çok etki
lenmek, kendinden geçmek. Mac emy 

mest etmek . 
MACA* (masa) Jam. Sivrisinek. Maca ma

/lay sivrisinek ısırmak, dalamak. 
MACAİİ- (masay-) em. Çakırkeyf olmak. 
MACAMPA- (masayra-) em. Şad olmak, çok 

sevinmek, kıvanmak. 
MACAMPAYlllbiJibiK.. -Fbi (masayravşılıq, -

MACK,AP AJihiK, 

ğı) Jam. Şad olma, çok sevinme. 
MACAK., -Fbi (masaq, -ğı) (1) 3am. Arpa, 

buğday, yulaf gibi ekinierin taneleri 
taşıyan kılçıklı başı , başak. MacaK, mepy 

başak toplamak. 
MACAK., -Fbi (masaq, -ğı) (Il) Jam. KeHe. 0-

kun arka ucunda bulunan, başağa ben
zer kısım . 

MACAK,TA- (masaqta-) em. Ekinin, sapında 
kalan başaklarını toplamak. 

MACAK,TAH- (masaqtan-) em. Başak bağla

mak, başaklanmak 
MACAK,Tbl (masaqtı) CbLH. Başağı olan, ba

şaklı. 

MACAK,IIIA (masaqşa) Jam. Küçük başak. 
MACAK,lllbl (masaqşı) Jam. Başak topla

yıcı, başakçı. 

MACAJIA- (masala-) em. Sivrisinekten ko
runmak. 

MACAR: (masafi) CbtH. Sarhoşça, biraz sar
hoş (kimse), çakırkeyf 

MACAH,L(A- (masafida-) em. Çakırkeyf ol
mak, sarhoş olmaya başlamak. 

MACAH,L(biK, -Fbi (masafidıq, -ğı) Jam. 

Sarhoşluk. 

MACAH:Cbl- (masafisı-) em. Sarhoşluğa 

vurmak. 
MACAT* (masat) 3am. Sevinç, kıvanç, ke

yif. 
MACATibiK., -Fbi (masattıq, -ğı) 3am. 

Sevinme, şad olma. 
MACATbl (masatı) 3am. Yumuşak, ipek 

kumaş. 

MACAXAHA (masahana) Jam. 1(3. up. Ci
binlik, sineklik. 

MACKA (maska) Jam. r/Jp. Maske. 
MACKYHEM (maskünem) CbtH. Alkolik, ay

yaş. 

MACKYHEM)J,IK, -ri (maskünemdik, -gi) 
Jam. Ayyaşlık, alkolizm. 

MACK,APA (masqara) Jam. ap. Maskaralık, 

rezalet MacK,apa 6olly maskara olmak; 
MacK,apa emy (K.bL!ly) rezil, maskara et
mek. 

MACK,APAJIA- (masqarala-) em. Maskara 
etmek, rezil etmek. 

MACK,APAJibiK, -Fbi (masqaralıq, -ğı) Jam. 

Rezillik, maskaralık , rezalet 
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MACK,AP AIIA3 

MACK,APAIIA3 (masqarapaz) 3am. Palyaço, 
soytarı, maskara. 

MACK,APAillhiJihl~ -Fbi (masqaraşılıq, -ğı) 

3am. Rezalet, rezillik, kepazelik, mas
karalık 

MA CCA (massa) 3am. ;zam. rjJu3. ı. Kütle. 2. 
Yı ğın, kitle. 

MACCA)K (massaj) Jam. rjJp. Masaj, ovma. 
MACTAH- (mas tan-) em. Nankör olmak, 

nankörleşmek, şımarmak. 

MACThl~ -Fbi (mastıq, -ğı) 3am. Sarhoşluk, 

esriklik. 
MACIIITAE (masştab) 3am. HeM. Ölçek, 

mikyas, ölçek çizgisi, ölçü. 
MAChiK,- (masıq-) (MaCbiFMbi, MaCbiFbiD) 

em. Kibirlenmek, gururlanmak 
MAChiJI (masıl) 3am. Tembel, hımbıl, baş

kasının sırtından geçinen, ekti, asalak, 
tufeyll. MaCblfl 6ofly sırtından geçinmek. 

MAChi.JI,Uhl~ -Fbi (masıldıq, -ğı) 3am. Uyu
şukluk, tembellik, hımbıllık, asalaklık 

MAT (mat) 3am. up. cnopm. ı. Satrançta 
mat. 2. Yeni lgi, mağlfıbiyet. M am 6o!ly 

satrançta yenilmek, mat olmak; Mam 

KOJO yenmek, mat etmek. 
MATA (mata) (1) 3am. Kumaş. 

MATA- (mata-) (Il) em. 1. Sıkıca bağlamak, 
sağlamlaştırmak, sarmak. 2. aybtc. Bir 
şeyin yapılmasını yasaklamak, izin ver
memek, yolunu bağlamak, engellemek. 

MATACY (matasuv) 3am. !luHıe. Kelime 
gruplarının birleşme yöntemlerinden 
biri (isim tamlamaları için) . 

MATAYJihl (matavlı) CbtH. Bağlı, berkitil
miş, kararlaştırılmış. 

MATEMATllK* (matematik) 3am. ıp. Mate
matikçi. 

MATEMATllKA (matematika) 3am. Mate
matik, riyaziyat. 

MATEMATllKAJihiK, (matematikalıq) CbtH. 

Matematiksel. 
MATEPllAJI (materiyal) 3am. rjJp. I . Ma

teryal, malzeme, gereç. 2. Basında çıkan 
makale vb. kısa yazılar. 3. Belirli bir iş 
veya kişi hakkında toplanan bilgi, ma
lGmat. 4. Kumaş. 

MATEPllAJI,[(hiK, (materiyaldıq) CbtH. Mail, 
maddi. MamepuG!lObtK KeMeK ayni veya 

MAYChiM,Ilhl 

nakdi yardım. 
MATEPllAJill3M (materiyalizm) 3am. !lam. 

Materyalizm, özdekçilik. 
MATEPllAJillCT (materiyalist) 3am. !lam. 

Materyalist, maddeci. 
MATEPllAJillCTIK (materiyalistik) CbtH. 

Materyalist, maddeci, özdekçi. 
MATEPll.H (materiya) 3am. ıp. Madde, öz

dek. 
MATPllAPXAT (matriyarhat) 3am. Jtam. 

Anaerkil, maderşahi, materiyarkal. 
MATPllAPXATThiK, (matriyarhattıq) CbtH. 

Anaerkillik, maderşahilik. 
MATPOC (matros) 3am. ıo!l. Tayfa, gemi 

tayfası, bahriyeli, denizci. 
MATTAK,AM (mattaqam) CbtH. JICepı. Uya

nık, açıkgöz, kurnaz. 
MATq (matç) 3am. ar. cnopm. Maç, mü

sabaka, karşılaşma. 
MAThiP- (ma tır-) em. Batırmak, bandır

mak, banmak. 
MAY (mav) 3am. Bulfığ çağına erme, ergin 

olma. 
MAYEAC (mavbas) (1) CbtH. ı. Uyuşuk, 

ağırkanlı, gevşek, cansız. 2. aybtc. Uy
kucu. 

MAYEAC (mavbas) (Il) 3am. 300Jt . Baykuşa 

benzer bir kuş . 

MAYEACTAH- (maubastan-) em. ı. Ser
semleşmek, uyuşuklaşmak. 2. Uykusu 
gelmek, uyuklamak. 

MAYEACTAY (mavbastav) CbtH. Biraz uysal
ca, sessizce. 

MAYEACThl~ -Fbi (mavbastıq, -ğı) 3am. 

Uysallık, yumuşak başlılık 

MAYIKhiP (mavjır) CbtH. Durgun, sessiz, sa
kin, dingin. 

MAYIKhiPA- (mavjıra-) em. Uyuklamak, 
uyku basmak. MayJICbt-pan yUK,btFa 

Kemy oturduğu yerde hafif uykuya 
dalmak, ımızganmak, uyukla-mak. 

MAYIKhiPAH,K,bl (mavjıranqı) cbtH. Ken
dini yorgun, bitkin hisseden. 

MAYChiM (mavsım) (1) 3am. Haziran (ayı) . 

MAYCbiM (mausım) (Il) 3am. ap. Mevsim. 
K,btCK,bt MaycbtM kış mevsimi. 

MAYChiM,[(bl (mavsımdı) CbtH. Mevsimle 
ilgili olma. 
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MAYChiM,I(hiK, 

MAYChiM)l,hiK, (mavsımdıq) CbtH. Mev
simlik, dönemlik. MaycbtMdbtK. ic mev
simlik iş. 

MAYbi3,II,Aı1 (mavızday) CbtH. Çok iri , çok 
büyük, cüsseli. Maybt3dau oH J1Ci2im iri 
cüsseli on genç. 

MAYhiK,- (mavıq-) (MayhiFa,zı,bı, MayhiFbın) 

em. (kedi vb .) Çiftleşmek, kızana gel
mek. 

MA<I>IUI (mafiya) 3am. um. Gizli örgüt, 
mafya. 

MAXAEI>AT (mahabbat) 3am. ap. 1. Sevgi, 
aşk. 2 Muhabbet (annenin çocuğa, 

insanın doğduğu yere vb.). 
MAXAEATThl (mahabattı) cbtH. Hisli, içli, 

duygulu. 
MAXAEI>ATIIIhiJI (mahabbatşıl) CbtH. Aşk 

ve sevgi dolu. 
MAXOPKA (mahorka) 3am. op. Ucuz ve ka

litesiz tütün. 
MAXIIY3 (mahpuz) 3am. ap. Kader, yazgı, 

alın yazısı. 

MAXPAn (mahrab) 3am. ap. iJiHu. Cami, 
mescit gibi yerlerde Kabe yönünü 
gösteren, duvarda bulunan ve imama 
ayrılmış olan oyuk veya girintili yer, 
mihrap. 

MAXIIIAP (mahşar) 3am. ap. iJiHu. Kıya

met günü dirilenlerin toplanacaklarına 

inanılan yer, mahşer. 
MAII.IAİ1hiK, -Fbi (maşayıq, -ğı) 3am. ap. 

KeHe. Çok akıllı, bilge kişi. 
MAIIIAK,AT (maşaqat) 3am. ap. Meşakkat, 

güçlük, sıkıntı, zorluk. 
MAIIIAK,ATChl3 (maşaqatsız) CbtH. Meşak

katsiz, sıkıntısız. 
MAIIIAK,ATTAH- (maşaqattan-) em. Azap 

çekmek, zahmete katlanmak. 
MAIIIAK,ATTAY (maşaqattav) CbtH. Zahmet

lice, biraz zor. 
MAIIIAK,ATThl (maşaqattı) cbtH. Sıkıntılı, 

meşakkatli, zahmetli, eziyetli. 
MAiliMHA (maşina) 3am. rjJp. ı. Araba, 

otomobil, oto. 2. Makine. JICeJ{iJı Mawu
Ha otomobil. 

MAIIIMHAJIAH- (maşinalan-) em. Makine
leştirmek, makine ile yapılmasını sağla
mak. 

M8,I(EHMET 

MAIIIMHAJlbl (maşinalı) CbtH. 1. Ara balı, 
arabası olan. 2. Makineli. 

MAIIIMHAChl3 (maşinasız) CbtH. 1. Araba
sız, arabası olmayan. 2. Makinesiz. 

MAIIIMHMCT (maşinist) 3am. rjJp. Ma
kinist. 

MAIIIMHKA (maşinka) 3am. rjJp . 1. Makine. 
2. Yazı makinesi, daktil o. 

MAIIIhiK, -Fbi (maşıq, ğı) 3am . ap. Adet, a
lışkanlık. MaULbtK. a;ıy alışmak, ogren
mek; MaULbtK. emy alışkanlık haline 
getirmek. 

MAIIIhiK,TA- (maşıqta-) em. Alışmak, alış
kanlık kazanmak, alışkanlık haline ge
tirmek. 

MAIIIhiK,Thl (maşıqtı) CbtH. Alışılmı ş, alışı

lan, mutat. 
MAIIIhiK,ThiK, -Fbi (maşıqtıq, -ğı) 3am. A

lışkanlık. 

MMI* (maya) (1) 3am. Ot veya ekin yığını, 
lada. 

MMI (maya) (Il) 3am. Tek hörgüçlü, 
tüyleri kısa, cins dişi deve, maya. 

MMIK (ma yak) 3am. ı . Fener, deniz fen eri. 
2. aybtc. Kılavuz, rehber, yol gösteren. 

MMIKThl (mayaktı) CbtH. Feneri olan, fe
nerli. 

MMIJIA- (mayala-) em. (ot) Yığın yap
mak. 

MMIJIAYhllll (mayalavış) 3am. Biçilen otu 
deste, balyayapan makine. 

MMIJıhl (mayalı) CbtH. Lada, ot yığını ha
line getirilmiş. 

MMITHMK (mayatnik) 3am. Sarkaç, rakkas. 
MMITHMKTI (mayatnikti) CbtH. Sarkaçlı, 

rakkas lı. 
M8 (ma) oiJ. Gösterilirken veya bir şeye 

işaret edilirken "al", "işte" anlamlarında 
kullanılan bir ünlem. 

M8LI,EHM (madeniy) CbtH. ap. Kültüre has, 
kültürle ilgili, kültürel. 

M8)1,EHM-AFAPTY (madeniy-ağartuv) CbtH. 

ap. 1(3. Halk eğitimi. 
M8)1,EHMET (madeniyet) Jam. ap. ı. 

Kültür. 2. Medeniyet., uygarlık. MeiJe
Huem capaiibt kültür sarayı; MedeHuemiH 
Kemepy kültür seviyesini arttırmak, yük
seltmek. 
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M8.UEHHETCI3 

M8)J,EHMETCI3 (madeniyetsiz) cbtH. Kül
türsüz, kültürü olmayan MeaeHuemci3 
aaaM kültürSÜZ adam. 

M8ı:t:EHMETCI3)J,IK, -ri (madeniyetsizdik, -
gi) Jam Kültürsüzlük. 

M8)J,EHMETTAHY (madeniyettanuv) Jam. 
Kültür bilimi. 

M8ı:t:EHMETTEH- (madeniyetten-) em. 
Kültürlü olmak, kültür seviyesini 
arttırmak. 

M8ı:t:EHMETTI (madeniyetti) CbtH. Kültür 
seviyesi yüksek, kültürlü . 

M8ı:t:EHMETTIK (madeniyettik) CbtH . Kül
türe ait, kültürle ilgili. 

M8ı:t:EHMETTIJIIK, -ri (madeniyettilik, -gi) 
Jam. Kültürlülük, kültürlü olma duru
mu. 

M8)J,EHMETTIPEK (madeniyettirek) cbtH. 
Daha seviyeli, daha kültürlü. 

M8)J,EHMETIIliJI (nüdeniyetşil) CbtH. Kül
türe ilgi duyan, seven. 

M8ı:t:EHM-K8 IJIIliJIIK (madeni y-köpşil ik) 
CbtH. Halkın kültür seviyesini artırmakla, 
yükseltmekle ilgili (çalışmalar). 

M8ı:t:EHM-TYPMhiCThiK,: M8)leHH-TYJ1MhiC

TbiK; K;biJMeT Halka hizmet veren bi
rimlerin tamamı. 

M8.1KEYP (majbür) CbtH. ap. Mecburi, zo
runlu. 

M8.1KEYPJIE- (majbürle-) em. Mecbur et
mek, zorunlu kılmak. 

M8.1KEYPJIIK, -ri (majbürlik, -gi) Jam. 
Mecburiyet, yükümlü ve zorunlu olma 
durumu. 

M8.1KHYH (majnün) cbtH. ap. Deli, çılgın. 
M8.1KHYH)J,EY (majnündev) CbtH. Deli gibi, 

delice. 
M8.1KHYHı:t:IK, -ri (majnündik, -gi) Jam. 

Delil ik. 
M8.1KIJIIC (majilis) (1) Jam. ap. Oturum, 

toplantı. Me:>~eiJıicme ceiiJiey toplantıda 

konuşmak; Me:>~eiJiic K.YPY sohbet et
mek, söyleşmek. 

M8.1KIJIIC (majilis) (Il) Jam. ap. Meclis, 
parlamento. 

M8.1KIJIICK,OP (majilisqor), M8.1KIJIICK;Y
MAP (majilisqumar) cbtH. Sohbet etmeyi, 
konuşmayı seven (kimse). 

M8JIIMETCI3 

M8.1KIJIICK;YMAP (majilisqumar) CbtH. bkz. 
M8)KIJIICK,OP. 

M8.1KIJIICTEC (majilistes) CbLH. Aynı top
lantıda, kurulda bulunan (kişiler). 

M83 (maz), M83-MEHPAM (maz-meyram) 
CbtH. Sevinçli, mutlu, şad. M83 6oJiy şad 
olmak, çok mutlu olmak; Me3 eMec 
kayda değer olmayan; M83 K,btJiy a) 
memnun etmek, sevindirmek. b) gül
rnekten kırıp geçirmek; M83 mannay 
memnun olmamak. 

M83ı:t:EH- (mazden-) em. Mutlu , şad ol
mak. 

M83-MEMPAM (maz-meyram) CbtH. bkz. 
M83. 

M83IP (mazir) Jam. l. Sofradaki, mutfak
taki yemekierin tamamı. 2. Menü. 

M8MEK, -ri (mayek, -gi) Jam. 1. Geviş 
getiren hayvanların yavrularının karnın
dan alınarak peynir yapmak için kul
lanılan nesne. 2. aybtc. Temel, esas . 
Meiieci ayJbtHaH utbtry çok şişmanlamak. 

M8MIT (mayit) Jam. ap. Meyyit, naaş. 
M8MITXAHA (mayithana) Jam. ap. up. 

Morg. 
M8KYPIK (makürik) CbtH. ~P· l. İğrenç , 

tiksindirici, mekruh. 2. Islam dininde, 
dince yasaklanmadığı halde yapılma

ması istenen (şeyler). 
M8KIP (makir) Jam. ap. Art niyet, kurnaz

lık. 

M8JIIK, -ri (malik, -gi) (1) Jam. ap. Melik, 
padişah. 

M8JIIK, -ri (malik, -gi) (Il) Jam. eem. Hay
vanlarda göıülen bir tür bulaşıcı 

hastalık, hayvan vebası. 
M8JIIM (malim) CbtH. ap. Malum, açık, bi

linen. 
M8JIIM)l,E- (malimde-) em. MalGmat 

vennek, açıklamak, izah etmek, bildir
mek. 

M8JIIMı:t:EME (malimdeme) Jam. Açıkla

ma, rapor, bildiri. 
M8JIIMı:t:IK, -ri (malimdik, -gi) Jam. Ma

lum olma, bilinme. 
M8JIIMET (malimet) Jam. ap. MalGmat, 

bilgi. 
M8JIIMETCI3 (malimetsiz) cbtH. MalGmat-
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M8JIIMETCI3.II:EY 

sız, bilgisiz. 
M8JIIMETCI3llEY (malimetsizdev) CbtH. 

Yeterli bilgiye sahip olmayan, malG
matı az. 

M8JIIMETCI3lliK, -ri (malimetsizdik, -gi) 
3am. MalGmatsızlık, bilgisizlik. 

M8JIIMCI3 (malimsiz) Cb/H. Bilinmez, be
lirsiz. 

M8JIIH (malin) 3am. 300!l. Yaban! kedi. 
M8JIICKEH (malisken) 3am. Bir tür kalın 

kumaş. 

M8JIIIII (maliş) (1) 3am. Ufak tefek işler. 
M8JIIIII (ınaliş) (II) 3am. Uzun kuyruklu 

bir tür koyun. 
M8Mil8Cll (ınaınpasiy) 3am. Bonbon, şe

kerleme. 
M8MIJIE (ınamile) 3am. ap. Anlaşma, uz

laşma. 

M8MIJIEfEP (mamileger) 3am. Arabulu
cu, uzlaştırıcı. 

M8MIJIEJIEC- (mamileles-) em. Uzlaş

mak, anlaşmak. 
M8MIJIEIIIIJI (maınileşil) cbtH. Uzlaşmacı

lıktan yana olan kimse, uzlaşmacı. 
M8H (ınan), M8HIC (manis) 3am. Anlam, 

mana, muhteva, içerik, önem. M8H 
6epMey önem vermemek, dikkate alma
mak. 

M8HEI (manbi) 3am. Gerçek olay, hakikat. 
M8HEIP (manbir) 3am. Etken, amil, faktör. 
M8H,ll.AJIA (mandala) 3am. Palto, pardösü 

vb. giysilerin dikiminde kullanılan pa
halı kumaş. 

M8HllEH- (manden-) em. Anlam kazan
mak, önemli h§Je gelmek. 

M8HllEC (mandes) CbLH. Esası, ehemmiyeti 
bir olan. 

M8Hlll (mandi) cbtH. Önemli, anlamlı, e
hemmiyetli . 

M8H)],IJIIK, -ri (mandilik, -gi) 3am. Önem
lilik, anlaınlılık, ehemmiyetlilik 

M8HEP (maner) 3am. l. Desen, motif. 2. 
UslGp, tarz. ceuJJey M8Hepi konuşma tar
zı. 

M8HEPJIE- (manerle-) em. l. Bezemek, 
süslemek. 2. (şiir, şarkı vb.) Güzel 
okumak. M8Hep!len CbtpraHay artistik pa
tinaj. 

M8PM8PJIE 

M8HEPJII (manerli) CbLH. l. Desenli, mo
tifli. 2. Belağatli. 

M8HEPJIIJIIK, -ri (manerlilik, -gi) 3am. 
ifade kudreti, ifade gücü, belagat. 

M8H-)KAM (man-jay) 3am. Hal, durum, 
vaziyat, ahv§J: J(apiıepıe MEJH-:>Kauabt 
myciHaipai. Doktora durumu anlattı. 

M8H:/KY (manjüv) cbtH. Gevşek, uysal, yu
muşak başlı. 

M8H-MAFbiHA (man-mağına) 3am. An
lam, önem, içerik, muhteva. 

M8HCI3 (mansiz), M8HICCI3 (manissiz) 
CbtH. Anlamsız, ınanasız, ehemmiyetsiz. 

M8HCI3llEH- (man sizden-) em. Anlamsız
laşmak , önemsizleşmek . 

M8HCI3lliK, -ri (mansizdik, -gi) 3am. Ma-
nasızlık, anlamsızlık 

M8HIC (manis) 3am. bkz. M8H. 
M8HICCI3 (manissiz) Cb/H. bkz. M8HCI3. 
M8HJYPT (mafigürt) cbtH. Şuursuz, beyni 

yıkanmış, mankurt 
M8HJYPTTIK, -ri (mafigürttik, -gi) 3am. 

Şuursuzluk, bilinçsizlik, mankurtluk 
M8H;fl (mafigi) (1) yem. 1. Sonsuz, ebed!, 

bak!, bengi. 2. Ebediyen, sonsuza dek. 
M8I{2i 6al(u ebediyen. 

Meıı;rı- (mafigi-), M8H;riP- (mafigir-) 
(Il) em. Sendelemek, şaşırmak, ap
tallaşmak. 

M8H;riJIIK, -ri (mafigilik, -gi) 3am. 
Ebedilik, sonsuzluk, bengilik. 

M8H;riP- (mafigir-) em. bkz. M8H;ri- (Il). 
M811E (mape) 3am. Özel bakım, özel ilgi. 
M811EJIE- (ma pele-) em. Özenle bakmak, 

itina göstermek. 
M811EJII (mapeli) CbtH. Özel bakıınlı. 
M8PE (mare) 3am. 1. Varış, fıniş, bitiş. 

Mapeıe Kefly bitiş noktasına gelmek. 2. 
aybtc. Hedef, amaç. 

M8PEJII (mareli) Cb/H. Belirli, belirlenen: 
Mape!li :>~Cep belirlenmiş yer. 

M8PE-C8PE (mare-sare) yem. Sevinçli ola
rak, neşeyle. 

M8PEM (marem) Cb/J-l. Parçalanmış, darma
dağın. 

M8PM8P (marmar) 3am. ap. Mermer. 
M8PM8PJIE- (marmarle-) em. Mermer dö

şemek, m ermer kap lam ak. 
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M8PM8PJII (marmarli) CbtH. Mermerli. 
M8PT (mart) CbtH . up. Cömert, eli açık, 

mert. 
M8PTE (marte) yem. Defa, kez, kere: Yıu 

Mapme cypaÔbt. Üç kere sordu. 
M8PTEEE (martebe) 3am. ap. Mertebe, 

statü, derece. Mapme6eci Kemepifıy iti
barı, şöhreti artmak. 

M8PTEEEJII (martebeli) CbLH. Değerli , say
gın, itibarlı. 

M8PTTIK, -ri (marttik, -gi) Jam. Cömertlik, 
eli açıklık, mertlik. 

M8CEJIE (masele) Jam. ap. Mesele, olay, 
sorun. MaceJJe Kemepy bir meseleyi dile 
getirmek; MaceJJe K,0/0 meseleyi 
gündeme getirmek. 

M8CEJIEH (maselen) Moô. ap. Mesela, ör
neğin. 

M8CJIMXAT (maslihat) Jam. ap. Müşavere. 
M8CJIMXATTAC (maslihattas) (1) Jam. Ay

nı toplantıda, mecliste bulunan kimse
ler. 

M8CJIMXATTAC- (maslihattas-) (Il) em. 
Danışmak, fikir alış verişinde bulun
mak, müşavere etmek. 

M8CCAFAH (massağan) oô. Hoppala, 
hayda anlamlarında kullanılan bir ün
lem. 

M8CTEK (mastek) Jam. Kısa boylu at. 
M8CYEK, -ri (masüvek, -gi) Jam. ap. l. 

Kuzey Afrika, İran ve Hindistan'da 
yetişen dikensiz küçük bir ağaç, misvak 
ağacı. 2. Bu ağacın ucu dövülüp fırça 

durumuna getirilen ve diş temizliğinde 
kullanılması l\1üslümanlıkça sünnet olan 
çubuğu, misvak. 

M8CI (masİ) Jam . ap. Üzerine ayakkabı 
giyilen kısa konçlu, hafif ve yumşak bir 
tür ayakkabı, mest: AJirbıHa Maci KU2eH. 
Ayaklarına mest giymiş. 

M8CIJII (masili) cbt!-1 . Mestli. 
M8CIJIIK (masilik) Cbt!-1. Mest dikmeye ya

rayan (deri), mestlik. 
M8CIIIIEH; (masişen) yem. Mest giymiş 

halde. 
M8TEK, -ri (matek, -gi) Jam. Fiske. 
M8TEJI (matel) Jam. ap. Atalar sözü, atasö

zü, darbımesel. 

ME)J,AJibO H 

M8TEJI)J,E- (matelde-) em. Atasözü kata
rak güzel konuşmak. 

M8TKE (matke) Jam. 1. Kiriş. 2. İskarnbil
de "kız". 

M8TKEJIIK, -ri (matkelik, -gi) Jam. Kiri ş 

lik. 
M8TIEM (matibiy) Jam. ap. Hakim, hük

meden. 
M8TTAK,biM (mattaqım) CbtH. Kurnaz, hi

lekar, düzenbaz. 
M8TIH (matin) Jam. ap. Metin, tekst. He-

2i32İ MamiH ana metin. 
M8YE (mave) 3am. up. Meyve. 
M8YEJIE- (mav ele-) em. Meyve vermek, 

meyvesi bol olmak. 
M8YEJII (ma veli) CbL!-1. 1. Meyveli: MayeJJi 

6aK, meyve bahçesi. 2. aybLC. Başarılı, 

karlı. 

M8YECI3 (mavesiz) CbLH. Meyvesiz. 
M8YJIET (mavlet) Jam. 1. Fırsat, imkan, 

olasılık . 2. Mühlet, süre, vade. MayJJem 
6epy mühlet vermek, vade vermek. 

M8YJIIM (mavlim) Jam. Kadifeye benzer 
bir tür kumaş. 

M8YJIIT: MeyJıiT K'YHi Hz. Muhammed'in 
doğum yıldönümü , Mevlit Kandili . 

M8YITI (maviti) Jam. Çuha. 
M8III (maş) yem. Tam, tıpkı , eşit, aynı . 

M8IIIhYP (maşhür) cbLH. ap. Meşhur, ünlü, 
tanınmış. 

M8IIIhYPJIIK, -ri (maşhürlik, -gi) Jam. 
Tanınmış, ünlü olma, şöhret. 

M8IIII (maşi) Jam. Dişi eşek veya katır. 
ME (me) tubtfl . bkz. MA. 
MEfABATT (megavatt) 3am. cjJp. cjJu3. Bir 

milyon vat değerinde elektrik güç biri
mi, megavat. 

MEfAfEPU (megagerts) 3am. rjJp. cjJu3. Fre-
kans birimi, megahertz. 

MEfA<l>OH (megafon) Jam . cjJp. Megafon . 
MEfE)f(IH (megejin) Jam. Dişi domuz. 
MEf3E- (megze-) em. Bir şeyi ima etmek, 

yönlendirmek. 
MEf3EC (megzes) yem. Gibi , benzer. 
ME)J,AJIMCT (medalist) Jam. cjJp. Madalya 

almış, madalyalı , madalya sahibi. 
ME)J,AJib (medal) Jam. rjJp. Madalya. 
ME)J,AJibOH (medalon) Jam. cjJp. Madal-
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yon. 
ME)J,EMEI (medbiybi) 3am. bkz. MEJ(EM

KE. 
ME)J,EMKE (medbiyke), ME)J,EMEI 

(medbiybi) 3am. Hemşire. 
MEJ(ET (medet) 3am. ap. Medet, destek, 

yardım, dayanak. Meaem 6epy destek 
vermek. 

MEJ(ETKEP (medetker) 3am. Yardım eden, 
destek olan kimse. 

ME)J,EY (medev) 3am. Ümit, umut, güvenç, 
dayanak. 

MEJ(EYJIIK, -ri (medevlik, -gi) 3am. Yardım 
etme, destek olma. · 

MEJ(MEH (medien) 3am. Uçsuz bucaksız, 
geniş bozkır. 

ME)J,MUMHA (meditsina) 3am. ;zam. Tıp, 

tababet, hekimlik. 
MEJ(MUMHAJihiK, (meditsinalıq) ebtH. Tıb

b1, tıpla ilgili. 
MEJ(PECE (medrese) 3am. ap. Medrese. 
ME)J,PECEJIIK (medreselik) ebtH. Medrese

lik. 
ME)KE (mece) 3am. 1. Hat, sınır, hudut. 2. 

Ölçü, miktar. 
ME)KEJIE- (mejele-) em. ı. Belirlemek, sı

nırlandırmak. 2. Ölçmek, tasarlamak. 
ME)KEJII (mejeli) ebtH. Tasarlanmış, belir

lenmiş. 

ME)KECI3 (mejesiz) ebtH. Sınırsız, ölçüsüz. 
ME3fE- (mezge-) em. işaret etmek, yön 

göstermek. 
ME3fiJI (mezgil) 3am. ı. Mevsim, sezon. 

Me3ıi.JıiHe ;ıaubtK, KUİM mevsimine uygun 
giysi. 2. Süre, vakit. Me32İJZİ emy süresi 
geçmek; Me32İJZ yerney (ıpaM.M.) zaman 
zarfı. 

ME3fiJIJ(EC (mezgildes) ebtH. Aynı zaman 
içinde hareket eden, eş zamanlı. 

ME3fiJI)J,I (mezgildi) ebtH. Zamanı, tarihi 
belirlenmiş. 

ME3fiJI)J,IK (mezgildik) ebtH. Bir mevsim 
süresince, mevsimlik. 

ME3fiJI-ME3fiJI (mezgil-mezgil) yem. Az 
aralıklarla, sık sık. 

ME3fiJICI3 (mezgilsiz) ebtH. Zamansız, va
kitsiz. 

ME3fiJICI3)J,EY (mezgilsizdev) ebtH. Biraz 

MEMIJI 

zamansız, vakitsizce. 
ME3ET (mezet) 3am. An, Hihza. 6ip Me-

3emme bir anda. 
ME3ETTE (mezette) yem. 1. O anda, o za

man. 2. Hemen, çabucak, çarçabuk. 
ME3ETTIK (mezettik) ebtH. Geçici, anlık. 
ME3030M (mezozoy) 3am. ıp. Mezozoik, 

ikinci çağ. 
ME31: Me3i K,biJIY (eTy) Bıktırmak, usandır

mak. 
ME3IJIE- (mezile-) em. Bıktırmak, usan

dırmak 

ME3IPET (meziret) 3am. Nezaket, naziklik; 
ilgi. 

MEMJII (meyli) Moa. Tamam, pekaHL 
MEMJIIHIIIE (meylinşe) yem. Pek, epey, 

bir hayli, olabildiğince. MeiifliHwe 3epeK 
pek akıllı. 

MEMMAH (meyman) 1am. up. Misafir, ko
nuk, mihman. 

MEMMAH)J,OC (meymandos), MEMMAH
IIIhiJI (meymanşıl) ebtH. up. Konuk
sever, misafirperver. 

MEMMAHJ(OCThl~ -Fbi (meymandostıq, -
ğı) 3am. Konukseverlik, misafirper
verlik 

MEMMAHXAHA (meymanhana) 1am. up. 
Misafirhane, otel. 

MEMMAHIIIhiJI (meymanşıl) ebtH. bkz. 
MEMMAH)J,OC. 

MEMPAM (meyram) 1am. Bayram. 
MEMPAMJ(A- (meyramda-) em. Kutlamak, 

tören yapmak, bayram etmek. 
MEMPAM)J,hiK, (meyramdıq) ebtH. Bay

ramlık, bayrama özgü olan. MeupaMabıK, 
yemeJZ bayram sofrası. 

MEMPAMXAHA (meyramhana) 3am. Res
toran, lokanta. 

MEMPAMIIIhiJI (meyramşıl) ebtH. Oyun, 
eğlenceyi seven. 

MEMI3 (meyiz) 1am. Kuru üzüm: J(aemap

xaHFa Meii.i3 eaJZabı. Sofraya kuru üzüm 
koydu. 

MEMI3J(EM (meyizdey) ebıH. Üzüm gibi 
tatlı. 

MEMI3J(EH- (meyizden-) em. Kurumak, 
sertleşmek. 

MEMIJI (meyil) 3am. ap. Niyet, istek. 
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MEMIP (meyir) 3am. up. İyi niyet, merha
met, şefkat, sevecenlik. Meuipi K,ammbL 
merhametsiz. 

MEMIPEAH (meyirban), MEMIPEAH,Il;bl 
(meyirbandı), MEMIPJII (meyirli), 
MEMIPIM)JJ (meyirimdi) CbLH. up. Mer
hametli, lütufkar, müşfik 

MEMIPEAH,Il;bl (meyirbandı) CbLH. bkz. 
MEMIPEAH. 

MEMIPEAH,Il;biK., -Fbi (meyirbatıdıq, -ğı), 
MEMIPIM,Il;IJIIK, -ri (meyirimdilik, -gi) 
3am. Merhametlilik, lutufkarlık. 

MEMIPEAHCbl- (meyirbansı-) em. Merha
metliymiş gibi göıünmeye çalışmak. 

MEMIPJII (meyirli) CbLH. bkz. MEMIPEAH. 
MEMIPCI3 (meyirsiz) CbLH. Merhametsiz, 

şefkatsiz, katı. 

MEMIP-IliAIIAFAT (meyir-şapağat) 3am. 
Şefkat, merhamet. 

MEMIPIM (meyirim) 3am. Merhamet, şef
kat. aHa MeuipiMi ana şefkati. 

MEMIPIM,Il;EH- (meyirimden-) em. Müre
hassis olmak, duygulanmak. 

MEMIPIM,Il;I (meyirimdi) CbLH. bkz. ME
MIPEAH. 

MEMIPIM,Il;IJIIK, -ri (meyirimdilik, -gi) 
3am. bkz. MEMIPEAH,Il;blK,. 

MEMIPIMCI3 (meyiriınsiz) CbLH. Merha
metsiz, duygusuz. 

MEMIPIMCI3,Il;EH- (meyirimsizden-) em. 
Merhaınetsizleşmek 

MEMIPIMCI3,L(IK, -ri (ıneyirimsizdik, -gi) 
3am. Merhaınetsizlik, şefkatsizlik 

MEMIPIMIIIIJI (meyirimşil) CbLH. Merha
metli, iyililiksever, hayırsever. 

MEKE (meke) 3am. ap. aiHu. Hicaz 
bölgesinin merkezi ve mukaddes Ka
be'nin bulunduğu şehir; Peygamberimiz 
Hz. Muhammed'in doğum yeri, Mekke. 

MEKEME (mekeme) 3am. Kurum, mües
sese, kuruluş, daire, tesis. 

MEKEMEAPAJibiK, (mekemearalıq) CblH. 
Kuruluşlar, kurumlar arası. 

MEKEH (meken) 3am. ap. Mekan, yer. 
MEKEH,II;E- (mekende-) em. Yerleşmek, is

kan etmek, mekan tutmak. 
MEKEH,Il;EC (mekendes) CbLH. Bir mekanda 

bulunan, komşu . 

MEKEH,Il;EYIIII (mekendevşi) 3am. İskan e-

MEJI O ,UP AMAITh IK, 

den, yerleşen kimse. 
MEKEH,II;I (mekendi) CbtH. Mekan edilen 

(yer). 
MEKEH,II;IK (mekendik) CbLH. Yaşamaya, 

iskan etmeye uygun (yer). 
MEKEH-.IKAM (meken-jay) 3am. ı. Adres, 

ikametgah. 2. Ev, bina: )J(aHaaaH 
MeKeH-Jicau caJJabLpabt. Yeni ev yaptırdı. 

MEKEHCI3 (mekensiz) CbLH. Mekansız, yer
sız. 

MEKEP (meker) CbLH. ap. Kurnaz, zalim, hi
lekar. 

MEKEPJIEH- (mekerlen-) em. Kurnazlık 

etmek, hilekarlık yapmak. 
MEKEP JIIK, -ri (mekerlik, -gi) 3am. 

Kurnazlık, zalimlik, hilekarlık 
MEKHEH (mekien) 3am. Dişi kuş (tavuk, 

ördek vb.). 
MEKTEII, -6i (mektep, -bi) 3am. ap. ı. 

Okul, mektep. 6acmaybllu MeKmen 
ilkokul; opma MeKmen orta okul; 2. 
aybLC. Öğrenme ve tecıübe edinme yeri. 
MeKmen KepzeH okumuş, öğrenim gör
müş. 

MEKTEII -H.HTEPHAT ( mektep-in ternat) 
3am. Y atılı okul. 

MEKTEIITEC (mekteptes) CbLH. Aynı okul
da okumuş olan (kimseler). 

MEKIPEH- (ınekiren-) em. (koyun, keçi) 
Yavrularını istedikleri an melemek. 

MEJI,L(EK, -ri (meldek, -gi) 3am. KeHe. Bo
ğaz, gırtlak. 

MEMEKTE- (meldekte-) em. Tıka basa 
yemek. 

MEJI)I(EM,II;E- (meljemde-) em. Ezmek, 
parçalamak 

MEJI)I(EM,Il;I (meljemdi) CbLJ-L. Güçlü, sağ

lam, kuvvetli. 
MEJIH.OPATOP (meliorator) 3am. !lam . 

Toprak ıslah uzmanı. 
MEJII10PAUI151 (melioratsiya) 3am. Top

rak ıslah işleri (sistemi). 
MEJIO,II;l151 (melodiya) 3am. zp. Melodi , 

ezgı. 

MEJIO,II;PAMA (melodrama) 3am. zp. aae6. 
Çağdaş tiyatroda, hareketli ve duygusal 
olaylara dayalı bir oyun türü, melodram. 

MEJIO,Il;PAMAJiblK, (melodramalıq) CbtH . 
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Melodramla ilgili özellik. 
MEJIIIHI- (melşiy-) em. 1. Susmak, ses 

çıkannamak 2. Donup kalmak. 
MEJihXHOP (melhiyor) 3am. HeM. Alman 

gümüşü, yeni maden. 
MEMJIEKET (memleket) 3am. ap. Memle

ket, devlet. 
MEMJIEKETAPAJihiK, (memleketaralıq) 

CbtH. Uluslararası, beynelmilel. 
MEMOPAH,UYM (memorandum) 3am. ;ıam. 

Memorandum, muhtıra. 

MEMOPMAJI (memorial) 3am. ;ıam. Anıt, 

ab ide. 
MEMY AP (memuar) 3am. rjJp . Anı lar, ha

tırat, hatıralar. 

MEH (men) (1) ec. Ben: MeH 6apMaUMbtH. 
Ben gitmeyeceğim. 

MEH (men) (Il) Ulblll. Cümle içinde aynı 
görevde bulunan iki ögeyi bağlayan 

unsur, ile, ve. rbtllbtM MeH eôe6uem ilim 
ve edebiyat. 

MEH,UIK (mendik) 3am. Benimle ilgili, 
benimle alakalı. Jl1eHÔiK 6011 sadece be
nim ol. 

MEHE,ll,)KEP (menecer) 3am . ar. Yönetici, 
idareci, menecer. 

MEHE,l()KMEHT (menecment) 3am. ar. İş
letmecilik. 

MEHEH (menen) Ulblll. İle. JK:ep MeHeH KeK 
yer ile gök. 

MEHMHfHT (meningit) 3am. zp. Meô. Me
nenjit. 

MEHMEH (menmen) Cb/H. Kibirli, kendini 
büyük gören. 

MEHMEH,UIK, -ri (menmendik, -gi) 3am. 
Bencillik . 

MEHMEHCI- (menmensi-) em. Kibirlen
mek, kendini büyük görmek, büyük
lenmek. 

MEHMEHIIIIJI (menmenşil) CbtH. Bencil, e
goist. 

MEHMEHIIIIJI,l(IK, -ri (menmenşildik, -gi) 
3am . Bencillik, egoistlik, hopdinlik, ki
bir, mağrurluk. 

MEHCIH- (mensin-) em. Beğenmek, sev
mek, eşit kabul etmek. 

MEHIIIE (ınenşe) yem. Bence, bana göre. 
MEHIIIIK, -ri (menşik , -gi) 3am. Sahiplik, 

MEH;-3EH; 

mülkiyet. aôaMHbtlf MeHULizi kişinin 

mülkiyeti. 
MEHIIIIKTE- (menşikte-) em. Sahip ol

mak, sahiplenmek, özelleştirmek : 0 11 
yuôi e3iHe MeHULiKmeôi. O, evi kendi 
mülkiyetine geçirdi . 

MEHIIIIKTEH- (menşikten-) em. Sahiplen
mek, kendi mülkiyetine geçirmek. 

MEHIIIIKTI (menşikti) CbtH. Özel, husus!, 
şahsi. 

MEHIIIIKTIJIIK, -ri (menşiktilik, -gi) 3am. 
Özel, husus!, şahsi olma durumu. 

MEHIIIIKIIIIJI (menşikşil) CbtH. Mülkiyet 
sahibi olmayı seven. 

MEHIIIIKIIIIJI,UIK, -ri (menşikşildik, -gi) 
3am. Mülkiyet sahibi olma durumu. 

MEHIIIIJI (menşil) CbLH. Bencil, egoist. 
MEHIIIIJI,UIK, -ri (menşildik, -gi) 3am. Ben

cillik, egoistlik. 
MEHIH,IIIE (meninşe) yem. Bence, bana 

göre. 
MEH: (men) 3am. Çoğu doğuştan , tende bu

lunan ufak, koyu renkli leke veya ka
bartı, ben. :>~cy3iHÔe Mel-(i 6ap yüzünde 
ben var. 

MEH;fEP- (men ger-) em. 1. Bir i ş i ayrın

tılarıyla öğrenmek, benimsemek. 2. Yö
netmek, idare etmek. 

MEH;fEPYIIII (mengerüvşi) 3am. Yönetici, 
idareci. 

MEH;fEPYIIIIJIIK, -ri (mengerüvşilik, -gi) 
3am. Yöneticilik, idarecilik. 

MEH:,UE- (mende-) em. 1. Sarmak, kap
lamak: MeHi ypei:111i ou Me[fôeôi. Beni 
korkulu düşünceler sardı. 2. (hastalık) 

Artmak, tehlikeli boyutlara ulaşmak : 

Aypy Me!fôeu mycmi. Hastalığı gittikçe 
ağır laştı. 

MEH:,UYAHA (menduvana) 3am. up. 6om . 
Büyük yapraklı, tedavi için kullanılan , 

beyaz çiçekleri olan bir bitki, benç. 
MEH:,UI (mendi) CbLH. Benli, beni olan. 
MEH;3E- (menze-) em. işaret etmek, yön 

göstermek: 011 caycaKmapbtMeH eciK 
.JICaKmbt Me!f3eÔi. O parmağıyla kapı ta
rafını işaret etti . 

MEH;-3EH: (men-zen) cbtH. Sersem. MeH-
3elf 6o11y sersemlemek. 
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ME H; -3EIUI,EH 

MEH;-3EH,IJ;EH- (men-zenden-) em. Ser
semlemek, sersem duruma gelmek. 

MEH;-3EH,IJ;IK, -ri (men-zendik, -gi) Jam. 
Sersemlik. 

MEH;31- (menzi-) em. Başı dönmek, ser
semlemek: Eacbt Mei-oin ombtp. Başı dö
nüyor. 

MEH;CI3 (mefisiz) Cb! H. ı. Beni olmayan, 
bensiz. 2. aybtC. Lekesiz, temiz. Mel:(ci3 
6em bensiz yüz. 

MEH;IPEY (menirev) CbtH. 1. Aptal, alık, 

ahmak. 2. aybtc. Balta girmemiş orman. 
3. aybtc. Sessiz; sakin, gürültüsüz. 
Me}fipey m yH sakin gece. 

MEH;IPEYJIEH (menirevlen) em. Sükı1t et
mek, susmak, sessiz durmak. 

MEH;IPEYJIEY (menirevlev) cbtH. Aptalca, 
ahmakça, biraz düşüncesiz. 

MEHJPEYJIIK, -ri (menirevlik, -gi) Jam. 
Durgunluk, sessizlik, sükunet. 

MEH;IPEYCI- (menirevsi-) em. Aptalmış, 

bilgisizmiş gibi davranmak. 
MEPfEH (mergen) Jam. Keskin nişancı, 

atı cı. 

MEPfEH,UIK, -ri (mergendik, -gi) Jam. Kes
kin nişancılık. 

MEP,UifEP (merdiger) Jam. Müteahhit, ta
şeron. 

MEP,UifEPJIIK, -ri (merdigerlik, -gi) Jam. 
Müteahhitlik, taşeronluk. 

MEPE3 (merez) Jam. ap. Meo. ı . Maraz. 2. 
Bulaşıcı hastalık. 3. Frengi hastalığı. 4. 
aybtc. Kötü niyet. 

MEPE3)lEH- (merezden-) em. Kötülük dü
şünmek, art niyetli olmak. 

MEPE3,UI (merezdi) Cb/H. Marazlı, hasta
lıklı. 

MEPE3,UIK, -ri (merezdik, -gi) Jam. Art ni
yetlilik, kötü yüreklilik. 

MEPEM (merey) Jam. itibar, saygınlık, ün, 
şöhret. Mepeui apmy değeri, kıymeti art
mak; MepeuiH Kemepy itibarını artır

mak; Mepeuil:( yemeM 6oJZCbtH itibarın, 

derecen daima yükselsin. 
MEPEMfEP (mereyger) 3am. Yaş günü 

kutlarran kimse. 
MEPEMJIEH- (mereylen-) em. Şad olmak, 

sevinmek, kıvanç duymak. 

METAJIJI 

MEPEMJII (mereyli) CbtH. Saygın, itibarlı. 
MEPEKE (mereke) Jam. Bayram, şölen, 

kutlama. 
MEPEKEJIE- (merekele-) em. Kutlamak, 

tören yapmak: TyraH KYHiH MepeKeJZeoi. 
Doğum gününü kutladı. 

MEPEKEJIIK (merekelik) CbtH. Bayramlık, 

bayrama has. MepeKeJZiK KoHu,epm 
bayram konseri. 

MEP3IM (merzim) Jam. 1. Süre, vakit, mi
at. Mep3iMi 6imy süresi bitmek. 2. Mev
sim, sezon. :JK:a3 Mep3iMi yaz mevsimi. 

MEP31M)J,I (merzimdi), MEP31M)liK (mer
zimdik) CbLH. Süresi vakti belirlenmiş 

olan. Mep3iMoi 6acnace3 günlük yayın. 
MEP31M,IUK (merzimdik) CbLH. bkz. MEP-

31ML(I. 
MEP3IMCI3 (merzimsiz) CbtH. Müddetsiz, 

zamansız, süresiz. Mep3iMci3 nacnopm 
süresiz pasaport. 

MEPM)lMAH (meridiyan) Jam. !lam. Merid
yen, enlem, tul dairesi. 

MEPMHOC (merinos) Jam. rjJp. Merinos. 
MEPKYPMM (merkuriy) 3am. !lam. acmp. 

Merkür, Utarit. 
MEPTIK- (mertik-) (MepTire,LJ,i, MepTirin) 

em. Sakatlanmak. 
MEPTIKTIP- (mertiktir-) em. Sakat etmek, 

sakatlamak. 
MEPYEPT (merüvert) Jam. İnci. Mepyepm 

MoHıuaK, inci kol ye. 
MEPYEPTIYJI (merüvertgül) Jam. 6om. 

İnci çiçeği. 
MEPYEPTTEM (merüverttey) CbtH. İnci gibi 

güzel: mici Mepyepmmeu inci dişli. 
MEPYEPTTI (merüvertti) CbtH. ineisi olan, 

inci takmış. 
MEC* (mes) Jam. Bazı yiyecek ve içecekler 

için koruyucu kap olarak kullanılan, önü 
yarılmadan bütün olarak yüzülmüş 

hayvan derisi, tulum. Mec KepiK büyük 
demirci körüğü; Mec K,apbtH büyük gö
bekli, iri karınlı. 

MECEJI* (mesel) Jam. Arzu, gönül, niyet, 
dilek. Mecefli K,aumy hevesi kaçmak, 
şevki kırılmak. 

MECTEM (mestey) CbLH. Şişman, şişko. 
METAJIJI (metall) Jam. !lam. Maden, metal. 
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METAJIJIYPf 

METAJIJIYPf (metallurg) 3am. 2p. Maden
ci, metalürji uzmanı. 

METAJIJIYPBUI (metallurgiya) 3am. 2p. 

Metalürji, madencilik. 
METAH (metan) 3am. 2p. xuM. Çürümekte 

olan karborrlu maddelerden çıkan, 

havada sarı bir alevle yanan, renksiz bir 
gaz, bataklık gazı, metan. 

METATE3A (metateza) 3am. 2p. flUH26. Me
tatez, göçüşme. 

META<I>OPA (metafora) 3am. 2p. ooe6. 

Ödünçleme, istiare, metafor. 
METEOPliT (meteorit) 3am. 2p. acmp. 

Meteor, göktaşı. 
METEOPOJIOf (meteorolog) 3am. 2p. Me

teoroloji uzmanı , meteorolog. 
METEOPOJIOfll.H (meteorologiya) 3am. 2p. 

Meteoroloji, hava bilgisi. 
METEOCTAHU:ll.H (meteostantsiya) 3am. 

2p. rjJp. Meteoroloji istasyonu. 
METliC (metis) 3am. rjJp. Melez, kırma, 

metis. 
METKEJI (metkel) 3am. Kaba dokunmuş 

kumaş . 

METO.IJ:liKA (metodika) 3am. 2p. Metot, 
yöntem, usul. 

METO.IJ:liCT (metodist) 3am. 2p. Metot uz
manı , metodist. 

METO.II:OJIOfll.H (metodologiya) 3am. !lam. 

Metodoloji , yöntembilim. 
METOHliMll.H (metonimiya) 3am. 2p. 

eoe6. Mürsel mecaz, mecazı mürsel, ad 
değişimi. 

METP (metr) 3am. rjJp. Metre. 
METPliKA (metrika) (1) 3am. eoe6. Vezin, 

ölçü (şiirde) . 

METPliKA (metrika) (Il) 3am. Doğum 

belgesi. 
METP JIE- (metrle-) em. Metre ile ölçmek. 
METPO (metro) 3am. rjJp. Metro. 
METPOIIIbl (metroşı) 3am. Metro görev-

lisi. 
MEXAHll3ATOP (mehanizator) 3am. Tarım 

makinalarını kullanan kimse. 
MEXAHll3AQll.H (mehanizatsiya) 3am. 

Makineleştirme , makineleştirilme, oto
masyon. 

MEXAHll3AQll.HJIA- (mehanizatsiyala-) 

MM 

em. Makineleştirmek, makine ile yapıl
masını sağlamak. 

MEXAHll3M (mehanizm) 3am. 2p. Meka
nizma. 

MEXAHllK* (mehanik) 3am. 2p. Makine uz
manı. 

MEXAHliKA (mehanika) 3am. 2p. Kuvvet
lerin maddeler ve hareketler üzerine et
kisini inceleyen fizik dalı, mekanik. 

MEXAHllKAJIAH.IJ:biP- (mehanikalandır- ) 

em. Makineleştirmek , mekanize etmek. 
MEXHAT (mehnat) 3am. ap. Mihnet, azap, 

zorluk. MexHam ıue2y sıkıntı çekmek. 
MEXHATCbl3 (mehnatsız) CbtH . Mihnetsiz, 

sıkıntısız, çilesiz. 
MEXHATTAH- (mehnattan-) em. Mihnet, a

zap, çile çekmek. 
MEXHATTbl (mehnattı) CbtH. Mihnetli , çi

leli, azaplı, sıkıntılı. 
MEIIIEJI (meşel) 3am. Meo. Raşitizm . 

MEIIIEJI.II:IK, -ri (meşeldik , -gi) 3am. Ra
şitik. 

MEIIIEY (meşev) cbtH. Gelişmeyen, ilerle
meyen, geri kalmış. 

MEIIIEYJIE- (meşevle-) em. Geri kalmak, 
gelişernernek 

MEIIIEYJIEY (meşevlev) CbtH . Az gelişmiş, 

gelişme düzeyi düşük . 

MEIIIEYJIIK, -ri (meşevlik, -gi) 3am. Ge
lişmemişlik, geri kalmışlık 

MEIIIKEM (meşkey) 3am. Obur, açgözlü, 
doyumsuz kimse. 

MEIIIKEHJIIK, -ri (meşkeylik, -gi) 3am. Aç
gözlülük, oburluk, doyumsuzluk. 

MEIIIIH* (meşin) 3am. IWHe. l . Maymun. 
2. On iki hayvanlı Türk takviminde do
kuzuncu yılın adı. 

MEIIIIT (meşit) 3am. ap. oiHu. Cami, mes
cit. 

MElUAH (meşşan) 3am. op. Dar kafalı , an
layışı kıt kimse. 

MEIUAH.IJ:biK, (meşşandıq) CbtH. Dar kafa
lılık, kıt anlayışlılık 

Mll (mıy) (1) 3am. l. Beyin. 2. aybtc. Şuur, 

bilinç. Mura KipMey anlamamak; Mura 

KOHY anlamak, kavramak ; MUbt aıuy 

kafası karışmak; MUbtHa KYJO anlatmak, 
izah etmek, kavratmak; MUbtH JKey 
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MM 

başını ağrıtmak, kafasının etini yemek. 
MM (miy) (Il) Jam. Bataklık. MUbt Wbtry 

çamurlaşmak, ezilmek. 
MMfPAUMH (migratsiya) Jam . ;wm. Göç. 
MMFYJIA (mıyğula) , MMJIAY (mıylav) CbtH. 

Akılsız, beyinsiz. 
MMFYJIAJibl~ -Fbi (mıyğulalıq, -ğı) Jam. 

Akılsızlık, beyinsizlik, düşüncesizlik. 
MH,UAİİ: MHLI.aH LI.aJia geniş düz yer, yazı, 

ova. 
MM3AM (mizam) 3am. Eylül ayının eski a

dı. 

MM3AH* (mizan) Jam. ap. KeHe. Nizam, 
kanun, yasa. 

MMKPOABTOEYC (mikroavtobus) 3am. ep. 

Minibüs, dolmuş. 
MMKPOE (mikrob) 3am. zp. Mikrop. 
MMKPOEMOJIOf (mikrobiolog) 3am. zp. 

Mikrobiyoloji uzmanı, mikrobiyolojist. 
MHKPOEMOJIOfMH (mikrobiologiya) Jam. 

zp . Mikrobiyoloji. 
MMKPOKJIMMAT (mikroklimat) Jam. zp. 

Bölgesel iklim. 
MMKPOMETP (mikrometr) 3am. zp. cjJp . 

mex. Mikrometre. 
MMKPOH (mikron) Jam. zp. Bir metrenin 

milyonda biri, mikron. 
MI1KPOOPfAHM3M (mikroorganizm) Jam. 

zp. Mikroorganizma. 
MMKPOCKOn (mikroskop) Jam. zp. Mik

roskop. 
MMKPO<l>OH (mikrofon) Jam. zp. Mikro

fon. 
MMKCTYPA (mikstura) Jam. ;ıam Mea. Şu

rup. 
MliKATA (mıyqata) Jam. Alık, ahmak, ap

tal. 
MMK,M- (mıyqıy-) em . Eğilınek, yamul

mak, bükülmek. 
MMK,YPT (mıyqurt) Jam. Mea. Menenjit. 
MMJIAC- ( mıylas-) em. Karışmak, birbi

rinin içine girmek. 
MHJIAY (mıylav) CblH . bkz. MMFYJIA. 

MMJIAYJlhl~ -Fbi (ınıylavlıq, -ğı) 3am. 

Aptallık, ahmaklık. 

MMJIAYhiT (mıylavıt) CbtH. Ezilip çamur
laşmış (yer). 

MMJIMTAPM3M (militarizm) 3am. rjJp. Bir 

MM HEP AJI,llAH 

ülkede ordu gücünün sivil yöneümde 
aşırı derecede görülmesi, militarizm. 

MMJIHUMOHEP (militsioner) 3am. ;ıam . 

Polis memuru . 
MMJIMUMH (militsiya) Jam. ;ıam. Polis. 
MMJIJI8T (millat) Jam. ap. Millet, ulus. 
MMJIJIMAP.Il (milliard) Jam . cjJp. Milyar. 
MMJIJIMAP.UEP (milliarder) Jam. rjJp. Mil-

yarder. 
MMJIJIMfPAM (milligram) Jam. cjJp. Mili

gram. 
MMJIJIMMETP (millimetr) Jam. cjJp. Mili

metre. 
MMJIJIMOH (million) Jam. cjJp. Milyon. 
MMJIJIMOHEP (millioner) 3am. rjJp . Mil

yoner. 
MMJlhl (milı) CbtH. Kafası çalışan, akıllı. 

MMJihiJ<., -Fbi (miylıq, -ğı) Jam. Alnın üst 
kısmı. 

MMJlhiK,TA- (miylıqta-) em. Şapkay ı alnı 

kapatacak şekilde giymek. 
MMJihiPAK, (mıylıraq) CbtH. Daha akıllı, da

ha zeki. 
MMJih (mil) Jam. rjJp. Mil. melfi3aiK MUflb 

deniz mili. 
MMMMKA (mimika) Jam. zp. Duyguları, 

düşünceleri belirtecek biçimde yüzde 
beliren kımıldanışlar, hareketler, mimik. 

MMM03A (mimoza) Jam. zp. 6om. Mimo
za, küstüm otu, küseğen. 

MMMhiPT (mimırt) CbtH. Yavaş , ağır. 

MMMhiPTTA- (miymırtta- ) em. Yavaş ha
reket etmek: MuMbtpmman Ke!leai. Ya
vaş yürüyerek geliyorlar. 

MMMhiPTThiJ<., -Fbi (miyınırttıq, -ğı) Jam. 

Yavaşlık , ağırlık. 

MMHA (mina) Jam. rjJp. Mayın. 

MMHAJIA- (minala-) em. Mayınlamak, ma
yın döşemek. 

MHHAJihl (minalı) CbtH. Mayınlı, mayın 

döşenmiş . MUHaflbt JK:ep mayınlanmış 

yer. 
MMHAPET (minaret) Jam. ap. Minare. 
MMHAlllhl (minaşı) Jam. Mayıncı. 

MHH)lAJih (mindal) Jam. Badem. 
MMHEPAJI (mineral) Jam . cjJp. Maden, 

mineral. 
MMHEPAJI,UAH- (mineraldan-) em. Mine-
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ralleşmek. 

Ml1HEPAJID,AHD,hiP- (mineral dandır-) em. 
Mineralleştirmek. 

MMHEPAJID,hl (mineraldı) Cb/J-1. Madeni, 
mineral, mineralli. 

MMHEPAJIOf (minerolog) Jam. r/Jp. Mine
roloji uzmanı , madenci. 

MMHEPAJIOflUI (mineralogiya) Jam. rjJp. 
Mineral bilimi, maden bilimi, minero
loji. 

Ml1HMATIOPA (miniyatyura) Jam. rjJp. 
Minyatür. 

Ml1HMMYM (minimum) Jam. rjJp . Asgari, 
mınımum, en az. 

MMHMCTP (ministr) Jam. rjJp. Bakan, ve
kil, nazır. 

MMHMCTPJIIK, -ri (minnistrlik, -gi) Jam. 
Bakanlık. CbtpmJ(bt icmep MUHucmp11i2i 
Dış İşleri Bakanlığı; Ei11iM JICEJHe rbLIIbiM 
MUHucmp11i2i Eğitim ve Bilim Bakanlığı 
(Milli Eğitim Bakanlığı) . 

MMHYC (minus) Jam. 11am. Mam. Eksi. 
MMHYT (minut) Jam. ;zam. Dakika. 
MHHYTThiK, (minuttıq) Cbll-t. Dakikalık. 
MHfiAJIAY (miypalav) Jam. Pişirilen beyin 

üzerine et, yağ, tuz koyularak ya-pılan 
yemek. 

MliPAC (miyras) Jam. ap. Miras. 
MHPACK,OP (miyrasqor) Jam. Mirasçı, va

ris. 
Ml1PACK,OPJihiK, -Fbi (mirasqorlıq, -ğı) 

Jam. Mirasçılık, varislik. 
MHCAK, (miysaq) Jam. 30011. Kazakistan'da 

yaşayan bir tür ördek. 
Ml1CCI10HEP (missiyoner) Jam. rjJp. Mis

yoner. 
MHCCMOHEPJIIK, -ri (missionerlik, -gi) 

Jam. Misyonerlik. 
MMCCIUI (missiya) Jam. rjJp. Misyon, 

görev. ecKepu Muccufl askeri misyon. 
Ml1CTI1KA (mistika) Jam. ıp. Mistik. 
MHChi3 (mıysız) Cb/H. Beyinsiz, akılsız, 

alık. 

MHCh13D,hiK, -Fbi (mıysızdıq, -ğı) Jam. 

Beyinsizlik, akılsızlık. 
MHTMHf (miting) Jam. ar. Miting. 
MliThiH: (miytın) Jam. Yavaş, ağır hareket. 
MMThiH:D,A- (miytında-) em. Yavaş , ağır 

M OL(EPHI13AUM11 

hareket etmek. 
MHYA (miyva) Jam. up. Meyve, yemış. 

Muya araıumap meyve ağaçları. 

MliYAJIA- (miyvala-) em. Meyve vermek, 
meyveye durmak. 

MHYAJibl (miyvalı) Cb/H. Meyveli. 
Mll<D (mif) Jam. 2p. Mit, efsane. 
MM<DOJ10flHI (mifologiya) Jam. 2p. Mi-

toloji. 
MMXPAE (mihrab) Jam. ap. oiHu. Cami, 

mescit gibi yerlerde Kabe yönünü 
gösteren, duvarda bulunan ve imama 
ayrılmış olan, oyuk veya girintili yer, 
m ihra b. 

MMqMAH (miçman) Jam. ar. Deniz as
teğmeni , deniz başgcdiklisi. 

MlllllhiK, -Fbi (miyşıq , -ğı) Jam. Beyincik. 
MllhiK, -Fbi (miyıq, -ğı) Jam. KeHe. Bıyık. 

MUblrbıHaH KYIIY bıyık altından gülmek. 
1\11151 (miya) Jam. 6om. Meyan kökü. 
MMHJlhl (miyalı) Cb/H. Meyan kökü çok, 

meyan köklü (yer). 
MMHCCAP (miyassar) Cb/1-t. Kel-le. Uygun, 

layık. 

MHHT (miyat) Jam. Dayanak, destek . 
Ml151Y (miyav) oo. Miyav. 
MHHYJIA- (miyavla-) em. Miyavlamak. 
MHHYJIAT- (miyavlat-) em. Miyavlatmak. 
MOEI1JIM3AUIUI (mobilizatsiya) 3am. rjJp. 

Seferberlik, seferber etme. 
MOE11Jll13AUHHJ1A- (mobilizatsiyala-) 

em. Seferber etmek. 
MO)I,A (moda) Jam. cjJp. Moda. MooaoaH 

tublrbın J(a!ly demode olmak, modası 

geçmek. 
MOD,AJihl (modalı) Cbll-1 . Modaya uygun. 
MOD,AlllhiJl (modaşıl) Cb/H. Modayı takip 

eden, modaya uyan. 
MOD,EJih (model) Jam. r/Jp. Model. 
MOD,EJihD,E- (modelde-) em. Bir şeyin 

modelini çizmek, örneğini yapmak. 
MO,UEJibEP (ınodeler), MOD,EJihllll (mo

delşi) Jam. cjJp. Modelci, moda yaratı
cısı. 

MO,UEJihllll (modelşi) Jam. bkz. MO,I(E
JlhEP. 

MO.UEPHM3AQ1151 (modernizatsiya) Jam. 
cjJp. Modernleştirıne, ınodernizasyon. 
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MO,UEPHM3M (modernizm) 3am. rjJp. Mo
dernizm. 

MO,UM<I>MKAUMH (modifikatsiya) 3am. rjJp. 
Değişme, değişiklik, modifikasyon. 

MO)KA (moja), MO)KA-MQ)KA (moja
moja) CbtH. Çok ihtiyar, kocamış, mo
ruk. 

MO)KA-MQ)KA (moja-moja) CbtH. bkz. 
MO )KA. 

MO)KAHTOMIIAM (mojantompay) CblH. 
Sessiz, sakin, uysal. 

MO)KAHTOMIIAMJibl~ -Fbi (mojantom
paylıq, -ğı) 3am. Sessizlik, sakinlik, uy
sallık. 

MO)KbiFAH (mojığan) CbtH. Elden ayaktan 
düşmüş , yaşlanmış. 

MO)KbiK, (mojıq) CblH. Aşınmış, körelmiş, 

zedelenmiş. 

M03AIIKA (mozaika) 3am. rjJp. Türlü renk
lerde, küçük küp biçiminde mermer, taş 
veya pişmiş toprak parçalarının yan ya
na getirilmesiyle yapılan resim ve beze
me işi, mozaik. 

MOM~ -Fbi (moynaq, -ğı) (1) 3am. ı. 
Deve boynu. 2. aybtC. zeozp. İki dağ 
yamacını birbirine bağlayan, deve boy
nu görünümlü kıvrım yer. 

MOMH~ -Fbi (moynaq, -ğı) (Il) 3am. Kö
rü.k boynu. 

MOMbl- (moyı-) em. Zorluk karşısında ce
saretını, gucunu kaybetmek: O!l 
eıw(awaH MOiibtMaiiobt. O hiçbir zaman 
cesaretini kaybetmez. 

MOMbiJI (moyıl) 3am. 6om. Kuş kirazı. 
MOMbiJI,UAİİ (moyılday) cbtH. Simsiyah, 

kap kara. 
MOMbiMA- (moyıma-) em. Tahammül et

mek, göğüs germek, katlanmak 
MOMbiH (moyın) (MOHHbi) 3am. Boyun. 
MOMbiHAFAIII (moyınağaş) 3am. Omuza 

alınıp iki ucuna yük asılan kısa sırık, 

çiğindirik, saka sırığı. 
MOllbiH)lA- (moyında-) em. itiraf etmek, 

ikrar etmek, kabul etmek. 
MOllbiH)lAT- (moyındat-) em. itiraf ettir

mek, kabul ettirmek. 
MOİİbiH)lAYIIIbiJibl~ -Fbi (moyındavşı

lıq, -ğı) 3am. Kabul etme, itiraf etme, 

MOJITAK, 

boyun eğme. 
MOMbiH,Ubl (moyındı) CbtH. Boynu olan, 

boyunlu. f3btH MOiibtHObt uzun boyunlu. 
MOMbiH,Ubl~ -Fbi (moyındıq, -ğı) 3am. 

Soba borusu. 
MOMbiHCEPIK, -ri (moyınserik, -gi) 3am. 

map. Ortaklaşa çalışmak üzere kurulan 
birlik, artel. 

MOMbiHCYH- (moyınsun-) em. Kabul et
mek, razı olmak, boyun eğmek. 

MOMbiHlYMAP (moyıntumar) 3am. ı. 
Muska, cevşen. 2. Kolye. 

MOMbiHlYPbl~ -Fbi (moyınturıq, -ğı) 3am. 
Boyunduruk 

MOK,AJI (moqal) CbtH. Ucu sivri olmayan, 
kör. 

MOJI (mol) CbtH. Bol, çok. MO!l eHiM bol ü
rün, bol hasat. 

MOJIA* (mola) 3am. Mezar. 
MOJIAİİ- (molay-) (MoJiası,nbı, MOJiaıobı) 

em. Çoğalmak, artmak, bollaşmak. 

83eHHilf cybt MO!laiiobt. Nehrin su sevi
yesi yükseldi. 

MOJIAMT- (molayt-) em. Çoğaltmak, artır-
mak. 

MOJIAK, (molaq) CbtH. Kısa. 
MOJIAJibl* (molalı) CbtH. Mezarı olan (yer). 
MOJI,llA (molda), MOJIJIA (molla) 3am. ap. 

İmam, molla. MO!lOa 6olly efendileşmek, 
olgunlaşmak. 

MOJI,UABAH (moldavan) 3am. Moldovalı. 
MOJI,UA.Jlbl~ -Fbi (moldalıq, -ğı) 3am. 

İmamlık 
MOJI,llATOPFAM (moldatorğay) 3am. Bir 

tür serçe. 
MOJI,Ubl~ -Fbi (moldıq, -ğı) 3am. Bolluk 

bereket 
MOJIEKYJIA (molekula) 3am. !lam. Mole

kül. 
MOJIMB,UEH (molibden) 3am. zp. xuM. Mo

libden. 
MOJIJIA (molla) 3Gm. ap. oiHU. bkz. MOJI

,li,A. 
MOJIJIIOCKA (mollyuska) 3am. !lam. 300/l. 

Yumuşakçalar. 

MOJIOTMJIKA (molotilka) 3am. op. Harman 
makinesi, patoz. 

MOJITAK, (moltaq) cbtH. Kısa, pek uzun ol-
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mayan, kesik. MO/lmaK, 6apMaK, kesik 
pannakl ı. 

MOJITAK,TAY (moltaqtav) CbtH. Biraz kısa, 
kı sac ık . 

MOJIIllhiJihl~ -Fbi (molşılıq, -ğı) Jam. 
Bolluk, zenginlik. 

MOJihiK,- (molıq-) (MOJihiFa,IJ,hi, MOJihiFhın) 

em. Bollaşmak, çoğalmak, zenginleş

mek. 
MOJihiHAH (molınan) yem. Bolca, çokça. 
MOMAK,AH (momaqan) CbtH. bkz. MO

MhiH. 
MOMAK,AHChl- (momaqansı-), MOMhiH

Chl- (momınsı-) em. Uysal gibi görün
meye çalışmak. 

MOMhiH (momın) , MOMAK,AH (moma
qan), MOH,ll,hiEAC (mondıbas) CbtH. Us
lu, uysal, sessiz. 

MOMhiH,ll,hl~ -Fbi (momındıq, -ğı) Jam. 
Uysallık , usluluk, sakinlik. 

MOMhiHChl- (momınsı-) em. bkz. MO
MAK,AHChl-. 

MOHAPX (monarh) Jam. !lam. Hükümdar, 
kral. 

MOHAPXIHI (monarhiya) Jam. !lam. Mo
narşi. 

MOHAPXIHIIllhiJI (monarhiyaşıl) CbtH. 
Monarşist, monarşizm yanlısı, kralcı. 

MOHACThiPh (monastır) Jam. !lam. Ma
nastır, keşişhane . 

MOHAX (monah) Jam. op. Karabaş, keşiş. 
MOHAXThiK, (monahtıq) CbtH. Keşişliğe 

ilişkin . 

MOHFOJI (monğol) Jam. Moğol. 
MOH,li.AHAK, (mondanaq) Jam. Gençlerin 

daire oluşturarak aynadıkları bir tür o
yun. 

MOH,li.AHAK,TAM (mondanaqtay) CbtH. Çok 
güzel, çok sevimli. 

MOH,ll,hiEAM (mondıbay) CbtH. 3Kcnp. Uy
sal , sessiz, sakin. 

MOH,UhiEAC (mondıbas) CbtH. bkz. MO
MhiH. 

MOHII3M (monizm) Jam. rjJp. rjJU!loc. Bir
cilik, tekcilik, monizm. 

MOHOfAMIIH (monogarniya) Jam. rjJp. 
Tek eşlilik, tek evlilik, monogami. 

MOHOfPA<I>llfl (monografiya) Jam. rjJp. 
Monografi. 

M OHIIIAIIIhl 

MOHOJIIIT (monolit) Jam. ıp. Yekpare taş . 

MOHOJIOf (monolog) Jam. ıp. Monolog. 
MOHOIIOJIIICT (monopolist) Jam. rjJp . 

Tekeline geçirmiş , tekeli altında bulun
duran, tekelci. 

MOHOIIOJillfl (monopoliya) Jam. rjJp. Te-
kel, inhisar, monopol. . 

MOHTA)J( (montaj) Jam. rjJp. Montaj , kur
gu. 

MOHTAIK,ll,A- (montajda-) em. Monte et
mek, kurmak. 

MOHTA)J(Illhl (montajşı) Jam. Montaj ya
pan, montajcı. 

MOHTAHChl- (montansı-) em. Bilmiyor
muş gibi davranmak, bilmemezlikten 
gelmek. 

MOHTAHhl _ (montanı) CbtH. Kurnaz, iki 
yüzlü. 

MOHTAH;: MOHTa~ K,aF)' Çevresinde bulu-., 
narak yaranınaya çalışmak. 

MOHTAIU(A- (montafida-) em. Yaltaklan
mak, tabasbus etmek, dalkavukluk et
mek. 

MOHTEP (montyor) Jam. mex. Montajcı, 

montaj işçisi. 
MOHTII- (montiy-) em. Us! anmak, sakin

leşmek, uysallaşmak. 

MOHYMEHT (monument) Jam. !lam. Anıt, 

abi de. 
MOHYMEHTAJI,ll,hl (monumentaldı) , MO

HYMEHTTI (monumentti) CbtH . Anıtsal , 

abi devi. 
MOHYMEHTTI (monumentti) CbtH. bkz. 

MOHYMEHTAJI,Uhl. 
MOHYMEHTTIK (monumenttik) CbtH. Anıt

sal, abidev1, muazzam. 
MOHIIIA (monşa) Jam. Hamam: Keıue 

MOHıuara mycmiK. Dün hamama gittik. 
MOH~ -Fhı (monşaq, -ğı) Jam. Boncuk. 

6em MOHtuarbt YJİ!ly utanmak, sıkılmak, 

çekinmek. 
MOHIIIAK,TA- (monşaqta-) em. 1. Boncuk 

takmak 2. aybtc. Gözünden boncuk 
boncuk yaş akmak. 

MOHIIIAK,Thl (monşaqtı) cbtH. Boncuklu, 
boncuk takmış . 

MOHIIIAillhl (monşaşı) Jam. Hamamcı, 

hamam sahibi, hamam İşleticisi . · 
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MOll-MOMAK,AH (mop-momaqan), MOll
MOMhiH (mop-ınomın) cbtH. Mülayiın, 
çok uysal. 

MOll-MOMbiH (mop-ınomın) CbLH. bkz. 
MOO-MOMAK,AH. 

MOP* (mor) (1) 3am. Köz. 
MOP* (mor) (Il) 3am. is, kurum. 
MOPAJih (moral) 3am. cjJp. Ahlak, moral. 

6uiK MopaflbObt aôaM yüksek ahlaklı in
san. 

MOPr (morg) 3am. rjJp. Morg. 
MOP)lBA (mordva) 3am. Mordvin halkı ve 

bu halktan olan kimse. 
MOP)I( (moıj) 3am. 300JI. Mors. 
MOP3E: MOp3e aJiinneci Mors alfabesi. 
MOPJIA- (morla-) em. Ağacı köze koymak, 

kızdırmak. 

MOPT (mort) CbtH. Gevrek, kırılgan. Mopm 
CbtHy a) birden, kolayca kırılmak. b) çok 
sinirlenmek, hiddetlenmek. 

MOPTTbl~ -Fbi (morttıq, -ğı) 3am. Gev
reklik, kırılganlık. 

MOP<DEMA (morfema) 3am. r/Jp. JIUHıe. 

Kelimelere gramer bakımından biçim 
veren, çoğu ek h ~H inde olan kelime 
parçaları, biçim birimi, ınorfem. 

MOP<DHH (morfiy) 3am. cjJp. A1eo. Morfin. 
MOP<DOJ10fH51 (morfo logiya) 3am. cjJp. 

flwtıe. Morfoloji, yapı bilgisi. 
MOPhl- (morı-) em. Çürüyüp parça

lanmak, dağılmak. 
MOP51K (moryak) 3am. op. Denizci. 
MOCK;VI (mosqal) Cb/li. Orta yaşı geçmiş 

(kimse). MOCKaJz mapmy yaşlanmak. 
MOCK;VI,UAH- (mosqaldan-) em. Yaşlan

nıak, yaşı ilerlemek. 
MOCK;VI,UAY (nıosqaldav) cbtH. Biraz yaş

lı, yaşlıca. 

MOCK;VI)lhl~ -Fbi (mosqaldıq, -ğı) 3am. 
Yaşlılık , ihtiyarlık. 

MOChl (mosı) 3am. Sacayak, sacayağı. 
MOTOKPOCC (motokross) 3am. ar. Mo

tokros, motosiklet yarışı. 
MOTOP (motor) 3am. Jlam. Motor. Momop-

Obt moK,mamy motoru durdurmak. 
MOTOPJlbl (motorlı) CbtH. Motorlu. 
MOTOPChi3 (motorsız) CbtH. Motorsuz. 
MOTOPlllhi (ınotorşı) 3am . Motorcu. 

M8JlliiEPJII 

MOTOUHKJI (mototsikl) 3am. flam. Moto
siklet. 

MOTOUHKJillli (mototsiklşi) 3am. Moto
sikletçi. 

MOh-MOh (moh-moh) oo. At çağınrken 
kullanılan söz. 

MOIIIK,A- (moşqa-) em. JKepı. Kas ten, 
özellikle kontrol etmek. 

MOHMIJI)lE- (möymilde-) em. Ağzına ka
dar dolmak. 

MOJI)lEK, -ri (möldek, -gi) (1) 3am. Bağ 

bahçe yetiştirmeye ayrılmış yer (tarla). 
MOJI)lEK (möldek) (Il) CbtH. Küçücük, 

küçük. 
MOJI)liP (möldir) CbtH. 1. Billur, duru, şef

faf, tertemiz, berrak . Mefloip 6yflal( 
berrak pınar. 2. aybtc. Temiz, saf. 
Mefloip Maxa66am temiz aşk. 

MOJI)liPE- (möldire-), MOJI).I,IPJIEH-
(möldirlen-) em. Berraklaşmak , şeffaf

I aşmak, parlamak. Mefloipen JJcaml(aH ey 
berrak su. 

MOJIJUPJIEH- (möldirlen-) em. bkz. MOJI
).I,IPE-. 

MOJI)liPJIEY (möldirlev) CbtH. Biraz ber
rak, parlakça, temizce. 

M8Jl)liPJIIK, -ri (möldirlik, -gi) 3am. 
Billurluk, duruluk, şeffaflık, saydamlık, 
berrak lık. 

MOJIH- (möliy-) em. Birisine medet u man 
gözlerle bakmak: Eafla aHacbtHa Meflue 
K,apaobt. Çocuk annesine yalvaran 
gözlerle baktı. 

MOJITEK: MSJITeK ay.uaH Şehir dışında yeni 
inşa edilen yerleşim birimi, site, uy
dukent, banliyö, varoş. 

MOJITEKTE- (möltekte-) em. Şaşkın şaşkın 
etrafına bakmak. 

MOJITIJI)lE- (möltilde-) em. 1. Parlamak, 
parıldamak. 2. Ağzına kadar dolu ol
mak. K,b/Mb13FG MefllniflOen mOJIFGH blOb/C 
ağzına kadar kımızla dolu olan kap. 

MOJllllEP (mölşer) 3am. Miktar, sayı, ölçü 
MOJIIIIEPJIE- (mölşerle-) em. Ölçmek, 

miktarını tayin etmek. 
MOJIIIIEPJIEC (mölşerles) CbtH. Orantılı, 

denk, aynı ölçüde olan. 
MOJIIIIEPJII (mölşerli) CbtH. Ölçülü, he-
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saplı, sayılı, ayarlı. 

M8JIIIIEPCI3 (mölşersiz) CbtH. Ölçüsüz, sa
yısız, hesapsız. 

M8HJUH (möndin) 3am. 300!1. Köstebek 
yavrusu. 

M8H:KE (mönke) 3am. 300fl. Sazan balığı
nın küçük bir türü. 

M8H:KI- (mönki-) (Me~KH.Uİ) em. 1. Huy
lan mak, ürkmek: Am MeHKiai. At huy
landı. 2. aybtc. Sinirlenmek, öfkelen
mek. 

M8H:IPE- (möfiire-) em. Böğürmek: 5y3ay 

MeHipeai. Buzağı böğürdü. 

M8I1-M8JI.I(IP (möp-möldir) CbtH. Terte
miz, berrak, pasparlak. 

M8P (mör) 3am. up. 1. Mühür. 2. Mührü n 
kağıt üzerindeki damgası. Mep 6acy 

mühür basmak, mühürlemek. 
M8PJIE- (mörle-) em. Mühürlemek, mühür 

basmak. 
M8PJII (mörli) CbtH. Mühürlü. 
MY3EH (muzey) 3am. !lam. Müze. 
MY3biKA (muzıka) 3am. ep. Müzik. MY-

3btKa acnanmapbt müzik aletleri. 
MY3biKAJIAT- (muzıkalat-) em. Çalgı çal

dım1ak: My3btKa!lambtn moii :J~cacaabt. 

Çalgı çaldırıp düğün yaptı. 

MY3biKAJlbl (muzıkalı) CbtH. Müzikli. 
MY3biKAHT (muzıkant) 3am. ep. Müzisyen. 
MY3biKACbl3 (muzıkasız) Cb/H. Müziksiz. 
MY3biKAillblJI (muzıkaşıl) CbtH. Müziği 

seven, müzikle ilgilenen. 
MYJibTI1I1Jll1KAUIUI (multiplikatsiya) 

3am. !lam. Animasyon, canlandırma. 
MYJlbT<l>l1JlbM (multfilm) 3am. ar. Çizgi 

film. 
MYJI5DK (mulyaj) 3am. r/Jp. Bir şeyin bal 

mumu, alçı gibi bir madde ile kalıbını 
çıkannak için yapılan işlemlerin bütünü 
ve bu işlem sonucunda elde edilen kalıp, 
mulaş, mulaj. 

MYMI1.SI (mumiya) 3am. ap. Bir takım özel 
ilaçlar kullanılarak bozulmayacak duru
ma getirilmiş olan ve bugün kazılarla 

ortaya çıkarılan ceset, mumya. 
MYHJI:l1P (mundir) 3am. !lam. Asker! kıya

fet, askeri elbise. 
MYCKAT (muskat) 3am. cjJp. 1. Hoş kokulu 

MY3M 

meyveleri nitelernek için kullanılır, mis
ket. 2. Misket üzümünden yapılmış şa
rap. 

MYCCOH (musson) 3am. ap. eeoep. Güney 
Asya kıyıları ile Hint denizinde yaz ve 
kış mevsimlerinde birbirine ters yönler
den esen geniş alanlı rüzgar, muson. 
MyccoH ;;K:efli muson rüzgarı. 

MYCTAHf (mustang) 3am. ar. Yabani at. 
MY<l>TA (mufta) 3am. HeM. mex. Manşon, 

ek bileziği. 
MY<l>TI (mufti), MY<l>Tl1 (müftiy) 3am. ap. 

İl ve ilçelerde Müslümanların din işle
rine bakan görevli, müftü. 

MYFAJIIM (muğalim) 3am. ap. Muallim, 
öğretmen. MyrafliMaep 6e!lMeci öğret

menler odası. 
MYFAJIIM.I(IK, -ri (muğalimdik, -gi) 3am. 

Öğretmenlik. 
MYF.I(AP (muğdar) 3am. KeHe. Tahmini, 

yaklaşık: Ei3 Ke!leeHae KeıuKi caram 6ec 

Myraapbl eai. Biz geldiğimizde saat beş 
civarındaydı. 

MYF.I(APJIA- (muğdarla-) em. Tahmin et
mek, kestirmek. 

MYFJI:APJibl (muğdarlı) CbtH. Tahmini, yak
laşık. 

MY)I(FbiJIA- (mujğıla-) em. Sert bir şeyi 
dişleri ile azar azar koparmak, kemir
mek. 

MY)I(bl- (mujı-) em. 1. Kemiği kemirmek. 
2. aybtc. Başının etini yemek. 

MY)I(bl~ -Fbi (mujıq, -ğı) (I) 3am. op. map. 

Rus köylüsü. 
MY)I(biK, (mujıq) (Il) CbLH. Kemirilmiş. 

MY)I(biJI- (mujıl-) em. 1. Kemirilmek. 2. 
Aşınmak. 

MY3* (muz) 3am. Buz. MY3 6on Kamy buz
lanmak, donmak; MY3Fa ombtprbt3btn Ke

my kandırmak, aldatmak; MYJ JlcypeK 

taş yürekli . 
MY3APT (muzart) 3am. Dağın buzlarla ör

tülü zirvesi. 
MY3APTTbl (muzarttı) CbtH. Buzlu, buz tut

muş. 

MY3E~ -Fbi (muzbalaq, -ğı) 3am. Beş 

yaşındaki karta!. 
MY3M- (muzda-) em. Buz tutmak, 
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donmak, soğumak: l(oflbtM Mf3aau 6ac

maabt. Ellerim donmaya başladı. 
MY3,UAH (muzday) CbLH. Buz gibi, çok so

ğuk. 

MY3AAMJihl~ -Fbi (muzdaylıq, -ğı) 3am. 

Soğukluk, buzlanma, donma. 
MY3~ -Fbi (muzdaq, -ğı) 3am. 1. Buz 

tutmuş, buzlamış yer. 2. Dağın buzlu 
zirvesi, buzul. 

MY3,UAK,TA- (muzdaqta-) em. Donmak, 
buz tutmak, buzlanmak 

MY3,1J.AH- (muzdan-) em. Buz tutmak, buz
lanmak. 

MY3,UAT- (muzdat-) em. Dondurmak, 
soğutmak. emmi Mf3aamy eti dondur
mak. 

MY3,UATK,hllll (muzdatqış) 3am. Buzdola
bı. 

MY3,UAThiJI- (muzdatıl-) em. Soğutulmak, 

dondurulmak. 
MY3):(hl (muzdı) CbtH. Buzlu, buz tutmuş. 
MY3)1{APFhllll (muzjarğış) 3am. Buzkıran 

(gemi). 
MY30HH~ -Fbi (muzoynaq, -ğı) 3am. 

Patinaj yapılan yer, pist. 
MY3TAY (muztav) 3am. Buzdağı, aysberg. 
MY3XAHA (muzhana) 3am. K.3 . up. Buz

hane. 
MYK,A- (muqa-) em. Alay etmek, dalga 

geçmek: CepiK 6ipey!lepai yHeMi 

MyK.ambtn ceiiAeiiai. Serik her zaman 
birileriyle dalga geçer. 

MYK,AEA (muqaba) 3am. ap. Kitap ve def
ter cildi, mukavva, karton. 

MYK;\EAJIA- (muqabala-) em. Ciltlemek, 
kaplamak (kitap, defter). 

MYK,AEAJihl (muqabalı) CbtH. Ciltli, kaplı. 
MYK,AEAChl3 (muqabasız) CbtH. Ciltsiz, 

kap s ız. 
MYK,AEAillhl (muqabaşı) 3am. Ciltçi, mü

cellet. 
MYK,AJI- (muqal-) em. ı. Aşınmak, körel

mek. 2. Cesareti kırılmak, yılmak. 
MYK,AT- (muqat-) em. ı. Alay etmek, dal

ga geçmek. 2. Aşağılamak, küçümse
mek: 0Hbt MyK,amy yULiH aiimmbt. Onu 
küçük düşürmek için söyledi. 

MYK,ATK,hllll (muqatqış) Cb/H. Alaycı, dal-

MYHAPJIAY 

gacı. 

MYK,ATYillhiJihl~ -Fbi (muqatuvşılıq, -ğı) 

3am. Alaycılık 

MYK,IUIT (muqiyat) cbtH. Dikkatle, ihtiyat
la: 0Hbt MYK.Uflm mbtlfaaabtM Onu dik
katle dinledim. 

MYK,lUITThl (muqiyattı) CbtH. Dikkatli, ti
tiz, ihtiyatlı . 

MYK,lUITThiJihl~ -Fbi (muqiyattılıq, -ğı) 

3am. Dikkatlilik, titizlik, ihtiyatlılık 
MYK,IUITChl3 (muqiyatsız) Cb/H. Dikkat

siz, ehemmiyetsiz, tedbirsiz. 
MYK,TA)K (muqtaj) 3am. ap. İhtiyaç, gerek

sinim: MyK.ma:>K: eMecniH. Muhtaç de
ğilim. 

MYK,TA)I(,[(AH- (muqtajdan-) em. İhtiyaç 
duymak, muhtaç olmak. 

MYK,TA)K):(hl~ -Fbi (muqtajdıq, -ğı) 3am. 

Muhtaçlık, ihtiyaç sahibi olma. 
MYK,TA)I{Chl3 (muqtajsız) CbtH. İhtiyaç his

setmeyen, muhtaç olmayan. 
MYK,hiJI (muqıl) CbtH. Sivri olmayan, düz. 
MYK,hiJI,UAH- (muqıldan-) em. Ucu körel

mek, aşınmak. 
MYK,hiM (muqım) (1) yem . Büsbütün, ta

mamen, kesinlikle: Oll OHbt MYKbtM ec

meH UlbtFapabt. Onu büsbütün unuttu. 
MYK,hiM (muqım) (Il) ec. Hepsi, tamamı, 

tümü: AmaFbi MYKbtM ;;~eypmK,a :>K:a

Ublflabt. Ünü bütün halka yayıldı. 
MYK,hiP (muqır) CbtH. ;;~eepı. Boynuzsuz, 

boynuzu olmayan. 
MYHAH (munay) 3am. Petrol. MyHaii 

eHiMaepi petrol ürünleri; MyHaii e]faey 

3aybtmbt petrol rafinerisi; MyHaii K.Y-

6btpbt petrol boru hattı. 
MYHAHJihl (munaylı) CbtH. Petrollü, petro

lü bol. MyHaiiflbt e!fip petrol bölgesi. 
MYHAHillhl (munayşı) 3am. Petrolcü. 
MYHAH (munan) ec. Bundan. MyHaH 6ac

K,a bundan başka. 
MYHAP (munar) 3am. Bulutlu, sisli, puslu 

hava. 
MYHAPA (munara) 3am. ap. Minare. 
MYHAPAJihl (munaralı) CbtH. Minareli. 
MYHAPJIA- (munarla-) em. (hava) S isli , 

puslu, kapalı olmak. 
MYHAPJIAY (munarlav) CbtH. Bulanıkça, bi-
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raz sisli. 
MYHAPJibl (munarlı) CbtH. Sisli, sis inmiş, 

duman lı. 
MYHAPCbl3 (munarsız) CbtH. Bulutlu ol

mayan, açık hava. 
MYHAPT- (munart-) em. Sislenmek, pus

lanmak. 
MYHJI.A (munda) yem. Burada, bu yerde. 
MYH,UAFbl (mundağı) yem. Buradaki, bu 

yerdeki. 
MYH.UAİİ (munday) CbtH. Bunun gibi, ay

nen böyle. 
MYH.l(AİİJI.A (mundayda) yem. Bu halde, bu 

durumda. 
MYHJI,AİİJibiK, (mundaylıq) CbtH. Bu ka

dar, o kadar, bunun gibi. 
MYHJI,AJIATI (mundalap) yem. Dikkat çeki

ci, göz kamaştırıcı. 
MYH,II,AP (mundar) CbtH. 1. Me]' un, alçak, 

şerefsiz. 2. Zavallı, çaresiz. 
MYHTA3.l(Aİİ (muntazday) CbtH. Tertemiz, 

berrak, pak. 
MYHTA3JI,AH- (muntazdan-) em. Temiz

lenmek, arınmak. 
MYHIIIA (munşa), MYHIIIAMA (munşama) 

yem. Bunca, bu kadar. MyHıua KJ!OHbtıu 
bunca sevinç. 

MYHIIIAJibiK, -Fbi (munşalıq, -ğı) 3am. 
Bunca, bu kadar, bu kadarlık. 

MYHIIIAMA (munşama) yem. bkz. MYH
IIIA. 

MYHbl (munı) ec. Bunu, şunu. MyHbt MeH 
KepaiM. Bunu ben gördüm. 

MYH; (mufi) 3am. 1. Kaygı, keder, hüzün, 
elem. 2. aybtc. Zor, çetin. MY!fFa 6amy 
kederlenmek, efkarlanmak; MflfbtH 
mapxamy içini dökmek. 

MYH,Afı- (mufiay-) , MYMAJI- (mufidan-) 
em. Efkarlanmak, kederlenmek. 

MYH;AIOIIIbiJihiK, -Fbi (mufiayuşılıq, -ğı) 

3am . Etkarlanma, kederlenme, tasalan
ma. 

MYI{FbiJI (mufiğıl) cbtH. Geri zekalı, aptal. 
MYMAJI- (m undan-) em. bkz. MYH:-

JI,AH-. 
MYHJ(AK, (mufidaq) CbtH. Dertli, kederli. 
MYlU(AP (mufidar) 3am. Dert ortağı, sırdaş. 
MYH)J.AC (mufidas) (I) CbtH. Sırdaş (kim-

MYP AIIThiK, 

seler). 
MYH)J.AC- (mufidas-) (Il) em. Derdini pay

laşmak, dertleşmek. 

MYH)J.ACTbiK, -Fbi (mufidastıq, -ğı) 3am. 
Sırdaşlık. 

MYH:.l(hl (mufi.dı) CbLH. Kederli, hüzünlü, 
elemli. 

MYH:.l(biJibiK, -Fbi (mufidılıq, -ğı) 3am. Ke
derli, hüzünlü, dertli olma. 

MYH:.l(bi-3APJibl (mufidı-zarlı) CbLH. Dert
li, kederli, üzüntülü, kaygılı. 

MYF.(-3AP (mufi-zar) 3am. Üzüntü, dert, ke
der. 

MYH:-MYK,TA)K (mufi-muqtaj) 3am. İhti
yaç, gereksinim. 

MYH;-HAJIA (mufi-nala) 3am. Kaygı, keder, 
dert. 

MYH;Cbl3 (mufi.sız) CbtH. Kaygısız, tasasız. 
MYH;Cbl3.l(biK, -Fbi (mufi.sızdıq, -ğı) 3am. 

Kaygısızlık, tasasızlık, kedersizlik 
MYH;-IIIEP (mufi-şer) 3am. Üzüntü, kaygı, 

endişe. 

MYH;IIIbiJI (mufişıl) CbLH. Endişeli, üzüntü
lü, telaşlı. 

MYI1-MY3JI,Aİİ (mup-muzday) CbLH. Çok 
soğuk, buz gibi. 

MYI1-MYHTA3.l(Aİİ (mup-muntazday) CbLH. 
Tertemiz, derli toplu, pırıl pırıl. 

MYPA (mura) 3am. l. Miras: A6auabılf 

pyxaHu Mypacbı Abay'ın manevi mirası. 
2. Yadigar. amaaaH KGflFQH Mypa ata
larımızdan kalan miras. 

MYPAfEP (murager) 3am. Mirasçı, varis. 
MYPAfEPJIIK, -ri (muragerlik, -gi) 3am. 

Varis, mirasçı olma. MypaıeplliK KYKbL
Fbt miras hukuku. 

MYPAfEPCI3 (muragersiz) cbtH. Varisi, 
mirasçısı olmayan. 

MYPAFAT (murağat) 3am. ap. Arşiv: Mypa-

ram aHbtKmaMa!lbtFbt arşiv kataloğu. 
MYPA)KAİİ (murajay) Jam. Müze. 
MYPAJIA- (murala-) em. Miras bırakmak. 
MYPAJihiK, -Fbi (muralıq, -ğı) 3am. Miras 

bırakma. Mypa!lbtK MeHıuiK miras olarak 
kalan mal. 

MYPAll, -6bı (murap, -bı) 3am. up. Tarlalara 
su taksimi yapan kişi, sucu. 

MYPAllTbiK, -Fbi (muraptıq, -ğı) 3am. Su-

Barterblues
Vurgu

Barterblues
Vurgu

Barterblues
Vurgu

Barterblues
Vurgu
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culuk. 
MYPAT (murat) 3am. ap. Murat, maksat, di

lek, amaç, emel: He Mypambtlf 6ap, 
aiim. Ne muradın varsa, söyle. Mypaml(a 
JKemy muradına ermek. 

MYPATTAC (murattas) cbtH. Amacı, hedefi 
aynı olan. 

MYPATTACThl~ -Fbi (murattastıq, -ğı) 3am. 
Amacı hedefi aynı olma. 

MYP)KA (murja) 3am. Baca. 
MYP)KA]Ibl (murjalı) CbLH. Bacalı. 
MYPCAT (mursat) 3am. ap. Fırsat. Mypcam 

6epy fırsat vermek, şans tanımak. 
MYPT* (murt) 3am. Bıyık. Mypm 1(010 bıyık 

bırakmak; Mypm Ulbtry bulOğ çağına 

ermek; MypmbtHaH KYJZY bıyık altından 
gülmek; MypmbtH 6aJZma ULannay kılına 
zarar gelmemek; MypmbtH 6acy sakalım 
bıyığını düzeltmek; Mypmbt miKipe!O 
burnundan solumak 

MYPTTAH: MYJlıraw yıııy a) Aniden yere 
düşmek. b) Çok hastalanmak, yatağa 

düşmek. 

MYPTTAH- (murttan-) em. (nebat) Yeşer-
mek, bitmek. 

MYPTCbl3 (murtsız) CbtH. Bıyıksız. 
MYPTTbl (murttı) CbLH. Bıyıklı. 
MYPTlllA (murtşa) 3am. 6om. Filiz. 
MYPlllA (murşa) 3am. İmldn, fırsat. Mypwa 

6epMey fırsa~ vermemek. 
MYPlllACbl3 (murşasız) CbtH. Çaresiz, im

kansız. 

MYPlllACb13,Ubl~ -Fbi (murşasızdıq , -ğı) 

3am. Çaresizlik, imldnsızlık. 
MYPbiH (murın) (MYPHbl) 3am. Burun. 

MYPHbJHaH ey Kemy başını kaşıyacak 

vakti olmamak, çok meşgul olmak. Myp
HbiH 6em KbLJZY ağzını bumunu kırmak; 
MypHbLH KeKKe Kemepy burnu havada 
olmak, kibirlenmek; MYPbll-f :JJcapy, ko
kusu yayılınak , kokusu etrafı sarmak; 
MypbıH ci1f6ipy2e Mypwacbı JICOK işi ba
şından aşkın olmak. 

MYPbiHEOK, -Fbi (murınboq, -ğı) 3am. 1. 
SümÜk. 2 . aybıc . Küçük çocuk. 

MYPbiH,Ubl (ml.ırındı) Cbllf. İri burunlu, 
burnu büyük1o]an. 

MYPbiHllhİK. -Fbi (murındiq , -ğı) 3am. 1. 

MY )I.[( E 

Hayvan yavrusunun anasından süt em
mesini önlemek için bumuna geçirilen 
demir halka, burunsak, burunluk 2. 
aybLc. Önder, lider. MypbmabtK 6oJZy ön 
ayak olmak. 

MYPbiH,UbiK,TA- (murındıqta-) em. 1. Bu
runluk, burunsak takmak 2. aybtc. Gem 
vurmak, zaptetmek. 

MYPbiH,UbiK,Tbl (murındıqtı) CbLH. Burun
luklu, burunsaklı. 

MYCATbiP (musatır) 3am. xuM. Nişadır, a
monyak tozu. 

MYCbiJIMAH (musılman) 3am. ap. 1. 
Müslüman. 2. aybıc. Merhametli, şef

kat,li, iyilik seven kişi . 

MYCbiJIMAH,UbiK. -Fbi (musılmandıq, -ğı) , 

MYCbiJIMAHillbiJiblK. -Fbi (musılınan

şılıq, -ğı) 3am. Müslümanlık. 
MYCbiJIMAHiliA (musılmanşa) yem. 1. 

Arap yazısı ile, Arapça. 2. Müslümanca, 
müslümana yakışır. 

MYCbiJIMAHillbiJiblK. -Fbi (musılmanş ı

lıq, -ğı) 3am. bkz. MYCbiJIMAH,UbiK,. 
MYXMT* (muhit) 3am. ap. Okyanus. CoJZ 

mycmiK Mpabt Myxum Kuzey Buz De
nizi. 

MYXPAE (muhrab) 3am. ap. aiHu. Mihrap. 
MYXTACME (muhtasib) 3am. ap. aiHu. 

Müslümanların şehirlerinde çarşı ve 
pazar esnafını din kurallarına göre de
netleyen görevli, muhtesip. 

MYill* (muş) 3am. KeHe. Yumruk. MYUL 
Kepcemy yumruk göstermek. 

MYiliTA- (muşta-) em. Yumruklamak. 
MYEA,UA (mübada) yem. ap. Şayet, eğer: 

My6aaa oJZ KeJZe KaJZca. Şayet o gelirse. 
MYEAPAK (mübarak) Cbll-f. ap. Mübarek, 

kutsal: Aiim My6apaK 6oJZcbm.' Bayramı
nız mübarek olsun! 

MYrEllEK (mügedek) Cbll-f. Özürlü , malul , 
sakat. M yıeaeK 6oJZy sakat kalmak. 

MYrE,UEKTIK, -ri (mügedektik, -gi) 3am. 

Sakatlık, özürlülük, mah1liyet. 
MY,U8PPMC (müdarri s) 3am. ap. Müderris. 
MY,UllE (müdde) 3am. ap. 1. Hedef, amaç, 

gaye. M yaaeJZepiH 6ipiKmipy aynı amaç 
etrafında birleşmek . 2. Menfaat, çı

kar. yJZmmbLK Myaae mi lll menfaat, milli 
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çıkar; KOFaM MyiJiJeei toplum çıkarları. 
MYMEJIEC (rnüddeles), MYMEJII (müd

deli) ebLH. Hedefi, çıkarı, arnacı aynı o
lan. 

MYMEJII (rnüddeli) ebLH. bkz. MYME
JIEC. 

MYMEJIIJIIK, -ri (rnüddelilik, -gi) Jam. 
Menfaat ve çıkarlarının ortak olma du
rumu. 

MYMEliiiJI (rnüddeşil) ebLH. Kendi rnen
faatini, çıkarını koruyan, rnenfaatçi, çı

karcı. 

MY,I:UP- (rnüdir-) em. Duraksarnak, tered
düt etmek. M yiJipin l(a.rıy duraksarnak; 
eypal(mapra MydipMei1 JK:ayan 6epy 
sorulara tereddüt etmeden cevap ver
rnek. 

MYJUPIC (rnüdiris) Jam. Durrna, durak
lama. 

MY,II,IPICCI3 (rnüdirissiz) ebLH. Duraksa
rnadan, dili dolaşrnadan, tereddüt etme
den. Mydipieci3 eeiJ.Jıey dili sürçmeden 
konuşmak. 

MYIKI- (rnüji-) em. 1. Kernirrnek. eyiJ.eK
miH emiH MYJK:idi kemikteki eti kernirdi. 
2. Aşındırmak JK:a!f6bLp MYJK:iceH yiJ.diH 
l(a6bLpra.rıapbl yağmurun aşındırdığı e
vin duvarları. 

MY)KIJI- (rnüjil-) em. 1. Kemirilrnek. 2. A
şınrnak. 

MYfll3 (müyiz) Jam. Boynuz. 6yrbL Myi1i3 
maral boynuzu, geyik boynuzu; Myi1i3 
uwl(uw boynuzdan yapılmış tütün ta
bakası; Myi1i3i l(aparai1iJai1 6o;ıy değeri 

artmak, mertebesi yükselrnek 
MY1113fEK, -ri (müyizgek, -gi) Jam. N asır. 
MY11I3fEKTEH- (müyizgekten-) em. 

Nasırlaşmak, nasırlanmak. 

MYI113,11,E- (müyizde-) em. ı. Boynuz
lamak, süsmek, tos vurmak 2. aybLe. 
Birisini itip kakmak, rahat vermemek. 

MY11I3,11,EH- (müyizden-) em. Katılaşrnak, 
sertleşrnek 

MY11I3,UI (rnüyizdi) ebLH. ı. Boynuzlu, boy
nuzu olan. 2. Boynuzdan yapılmış. 

MY1113KECEP (rnüyizkeser) Jam. 3mHoıp. 

Boynuzdan çeşitli eşyalar yapan kişiye 
verilen mükafat. 

MYMKIH 

MYI1131YMChl~ -Fbi (müyizturnsıq, -ğı) 
Jam. 300fl. Gergedan. 

MYfiıc (rnüyis) Jam. 1. Karanın denize 
doğru uzanmış bölümü, burun. 2. Köşe, 
dönemeç. ep6ip Myi1ieme her köşede. 

MYK, -ri (mü k, -gi) Jam. 6om. Yosun. 
MYK8MMAJI (rnükarnrnal) Jam. ap. Zen

ginlik, varlık, servet. 
MYIOKM):(EK, -ri (rnükjiydek, -gi) Jam. 6om. 

Frenk üzümü. 
MYKTEH- (mükten-) em. Yosun bağla-

mak, yosunlanmak. 
MYKTI (rnükti) ebLH. Y osunlu. 
MYKIC (rnükis) Jam. Özür, kusur. 
MYKICTEH- (mükisten-) em. Özürlü, ku-

surlu olmak. 
MYKICTIK, -ri (mükistik, -gi) Jam. Özürlü, 

kusurlu olma. 
MYJI8M- (mülay-) em. Zavallı, çaresiz gö

rünmek. 
MYJ18MIM (mülayim) ebLH. ap. Mülayim, 

uysal, sakin. 
MYJI8MIMCI- (rnülayimsi-) em. Masum, 

zavallıyrnış gibi görünmek. 
MYJirı- (rnülgi-) em. 1. Uyku ve uyanıklık 

arasında olmak, uyuklamak, pinekle
mek, ımızganrnak: O!l Myflıin ombLp. O, 
uyukluyor. 2. aybLe. Sessiz, sakin ol
mak. 

MYJifiii-K,AJIFhiii (mülgip-qalğıp) yem. 
Yarı uykulu halde. 

MYJI,UE (mülde), MYJI,UEM (müldern) yem. 
Hiç, tamamen, kesinlikle, asla. 

MYJI,II,EM (müldern) yem. bkz. MYJI,UE. 
MYJIT (mült) Jam. Kusur, yanlış, hata. 

Myflm Kemy hata yapmak, yanılmak 
MYJITIK, -ri (mültik, -gi) Jam. Pürüz, 

aksarna, kusur, noksan. eUL Mf!lmiıi JK:OK 
kusursuz, noksansız. 

MYJITIKCI3 (rnültiksiz) ebLH. Kusursuz, 
noksansız, eksiksiz. 

MYJIIK (mülik) (MYJIKi) Jam. ap. Eşya, mal 
mülk. MeMJleKem Mf!lKi devlet malı. 

MYJIIKEAChl (rnülikbası) Jam. Eksper, 
bilir kişi, uzman. 

MYMKIH (rnümkin) MOd. ap. Mümkün, 
muhtemel, ihtimal. MfMKiH eMee müm
kün değil, imkansız. 
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MYMKIH)]JK, -ri (mümkindik, -gi), 
MYMKIHIIIIJIIK, -ri (mümkinşilik, -gi) 
Jam. imkan, olanak. MfMKiHaiK 6oflMay 

fırsat olmamak; MfMKiHaiK myrbt3Y im
kan yaratmak. 

MYMKIHIIIIJIIK, -ri (mümkinşilik, -gi) 
3am. bkz. MYMKIH)]JK. 

MYHA<I>HK, (münafıq) CbtH. ap. Münafık, a
rabozucu, iki yüzlü (kimse). 

MYH;KI- (münki-) em. (kötü koku) Etrafa 
yayılmak. 

MYH;KIT- (münkit-) em. Etrafı kötü şe

kilde kokutmak. 
MYH;CIK (münsik) CbtH. Pis kokan, kokuş

muş. 

MYP)l,E (mürde) 3am. up. 1. Mezar, kabir. 
2. Ceset, naaş. 

MYP)l,EXAHA (mürdehana) 3am. up. Kab-
ristan, mezarlık. 

MYP)l,EIIII (mürdeşi) 3am. Mezarcı. 

MYPHT (mürit) 3am. ap. aiHu. Mürit, şakirt. 
MYPHTTIK, -ri (müritik, -gi) 3am. Müritlik. 
MYC8IIIP* (müsapir) 3am. ap. Biçare, fa-

kir, yoksul, zavallı. 
MYC8IIIPJIIK, -ri (müsapirlik, -gi) 3am. Bi

çarelik, fakirlik, yoksulluk. 
MYC8IIIPXAHA (müsapirhana) 3am. ap. up. 

Sakat insanların kaldığı yer, darülaceze. 
MYC8IIIPIIIIJIIK, -ri (müsapirşilik, -gi) 

3am. Çaresizlik, fakirlik, yoksulluk, 
muhtaç lık. 

MYC8TIP (müsatir) 3am. xuM. Amonyak. 
MYCIH (müsin) 3am. ı. Vücut, beden. 2. 

Büst, heykel: MyciHi elli 6pbtilMaraH 

Vücudu hala bozulmamış. 
MYCIH)l,E- (müsinde-) em. ı. B üstünü, 

heykelini yapmak. 2. aybtc. Tasvir et
mek. 

MYCIH)l,EC (müsindes) CbtH. Yapı ve görü
nüşü birbirine benzer. 

MYCIH)l,l (müsindi) CbtH. Güzel, görkemli, 
hoş görünüşlü. 

MYCIH)l,IJIIK, -ri (müsindilik, -gi) 3am. A
lımlılık, endamlılık. 

MYCIHCI3 (müsinsiz) CbtH. Gösterişsiz, ya
kışıksız, çirkin. 

MYCIHXAHA (müsinhana) 3am. K,3. up. A
telye (heykel). 

MYIIITIK 

MYCIHIIII (müsinşi) Jam. Heykelci, hey
keltıraş. 

MYCIHIIIIJIIK, -ri (müsinşilik, -gi) 3am. 

Heykelcilik, heykeltıraşlık. 
MYCIPKE- (müsirke- ) em. Esirgemek, acı

mak, korumak. 
MYCIPKEfiiii (müsirkegiş) CbtH. Esirge

yen, acıyan. 
MYCIPKEYIIIIJIIK, -ri (müsirkevşilik, -gi) 

3am. Acıma ve esirgeme durumu. 
MYTTAMbiM (müttayım) CbtH. ap. Dolan

dırıcı, uyanık, kurnaz. 
MY<I>TH (müftiy) 3am. bkz .. MY<I>TH. 
MYIII8fiPA (müşayra) 3am. ap. Şiir yarış

ması. 

MYIIIE (müşe) 3am. 1. İnsan veya hayvan
ların uzvu, azası. OH eKi Myıue vücudun 
on iki azası. 2. Kesilen hayvanın etinin 
ınİsafirlerin önemine göre paylaştırıl

ması. 3. Üye, aza. /(p3aK,cmaH )/(a3y

Wblilap oaarbtHbllf Myıueci Kazakistan 
Yazarlar Birliği 'nin üyesi. 

MYIIIE-KO PPECII O H)], EHT (mü şe-korres
pondent) Jam.Yedek üye, muhabir üye. 

MYIIIEJI (müşel) 3am. On iki hayvanlı Türk 
takvimine göre insan yaşının belirli 
devreleri (13, 25, 37 ... ). Myıue!l JJcac 

Her on iki yıldan sonraki yaş. 
MYIIIEJIE- (müşele-) em. Hayvanın etını 

parçalamak, bölmek, uzuvlarına ayır

mak. 
MYIIIEJITOfl (müşeltoy) 3am. İnsanın be

lirli yaşlarda yaptığı şölen (50, 60, 70, 
80 yaşlarında). 

MYIIIEJII (müşeli) CbLH. 1. İçinde hayvanın 
on iki uzvundan birinin bulunduğu 

(yemek). 2. aybLC. Y akışıklı, gösterişli, 

yapılı. 3. Saygıdeğer, değerli, hürmetli. 
MYIIIEJIIK, -ri (müşelik, -gi) 3am. Üyelik, 

azalık. MyıueiliK 6u!lem üye kartı. 
MYIIIKIJI (müşkil) CblH. ap. Müşkül, zor, 

çetin. 
MYIIIKIJI)l,EH- (müşkilden-) em. Müşkül, 

zor duruma düşmek. 
MYIIIKIJI)l,IK, -ri (müşkildik, -gi) 3am. 

Müşkülat, zorluk, güçlük. 
MYIIITIK, -ri (müştik, -gi) 3am. op. Pipo, 

ağızlık. 
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MhiFhiM 

MhiFhiM (mığım) CbLH. ap. 1. Sağlam, da
yanıklı. 2. Güçlü, kuvvetli .3. İşinde dik
katli, titiz . 

MhiFhiMM- (mığımda-) em. 1. Sağlam ve 
sıkı tutmak. 2. Üstüne basarak anlatmak, 
izah etmek. 

MhiFhiM,UhiK. -Fbi (mığımdıq, -ğı) 3am. 
Sağlamlık, berklik, kuvvetlilik 

MhiFhiMChl- (mığımsı-) em. Kuvvetli, 
sağlam gibi görünmek. 

MhDK-MhDK (mıj-mıj) CbtH. ı. Buruşuk 

kırışık, büzük. 2. ay btc. Yüzdeki kırı

şıklık , buruşukluk. 

MhDKhiMA (mıjıma) 3am. Usandırıcı , mız 

mız adam, boşboğaz kimse. 
MhDKhiH; (mıjıfi) CbtH. bkz. MhiJDKhiH;. 
MhDKhiH;M- (mıjıfida-) em. Gevezelik et

mek, çok konuşmak. 
MhDKhiPAfı- (mıjıray-) em. ı. İyice eski

rnek, yıpranmak, aşınmak. 2. aybtc. İyi
ce ihtiyarlamak, çökmek. 

Mhi3Fhl- (mızğı-) em. Kestirmek, şekerle
me yapmak. a3aan Mbt3Fbtn afly biraz 
kestirme k. 

Mhi3FhiMA- (mızğıma-) em. Yerinden ha
reket etmemek, sabit olmak, kakılıp kal
mak. 

Mhi3FhiMAC (mızğımas) CbLH. Sağlamlık, 

dayanıklık, sarsılmazlık 

Mhi3FhiMACThll<. -Fbi (mızğımastıq, -ğı) 

Jam. Sebatlılık, dayanıklılık. 
MhiK,: MbiK; IIIere Küçük çivi. 
MhiK,ll (mıqiy) 3am. 300fl. Aladoğan. 
MhiK,TA- (mıqta-) em. ı. Sağlamlaştırmak. 

2. Var gücüyle çalışmak. 
MhiK,TAFAHM (mıqtağanda) yem. Taş çat

lasa. 
MhiK,Thl (mıqtı) CbtH. ı . Kuvvetli, sağlam , 

berk. 2. Güçlü, kuvvetli. 
MhiK,ThiJihiK. -Fbi (mıqtılıq, -ğı) 3am. Sağ

lamlık, güçlülük, dayanıklılık. 
MhiK,ThiMChl- (mıqtımsı-), MhiK,Thi

ChiH- (mıqtısın-) em. Güçlü, kuvvetli 
görünmeye çalışmak . 

MhiK,ThiChiH- (mıqtısın-) em. bkz. MhiK,
ThiMChl-. 

MhiK,Illll- (mıqşıy-) em. Bir şeyin ağırlığı 
altında iki büklüm olmak: Mbtl(tuUbtn 

MhiHA,l(AH 

Kemepe a!lMau 6apaabt . .;zar zor taşıyor. 
MhiK,IllhiH;M- (mıqşıfida-) em. 1. Ağır 

bir yük altında iki büklüm olmak, sen
deleyerek yürümek. 2. Bütün gücünü 
kullanmak, kendini zorlamak. 

MhiK,hiH (mıqın) 3am. Kalça. Mbtl(bLHbLH 
maJlHY ellerini beline dayamak; KeH 

Mbtl(bLH geniş kalçalı. 
MhiK,hiH,Uhl (mıqındı) CbtH. Kalçalı. 
MhiK,hiP (mıqır) CbLH. Kısa boylu, bodur, 

bücür. 
MhiK,hiPAfı- (mıqıray-) em. Eğilmek, ya

mulmak. 
MhiK,hiPJihiK. -Fbi (mıqırlıq , -ğı) 3am. Kısa 

boyluluk, bodurluk, bücürlük. 
MhiJI)J(A: MbiJI.IKa-MbiJDKaCbl IIIbiFY Ezilmek, 

parçalanmak. 
MhiJI)J(AJIA- (mıljala-) em. Ezmek, par

çalamak, paramparça etmek. 
MhiJI)J(A-MhiJI)J(A (mılja-mılja) CbtH. Parça 

parça, ezik büzük. 
MhiJI.IKhiH; (mıljıfi), MhDKhiH; (mıjıfi) 

3am. ı. Boş konuşan, boşboğaz, geveze 
kimse. 2. Boş söz: Eoc Mbtfl'JicbtlfHbtlf 
Kepeıi JK:Ol(. Gevezeliğin gereği yok. 

MhiJI.IKhiH;M- (mıljıfida-) em. Gevezelik, 
boşboğazlık etmek. 

MhiJI.IKhiH;,UhiK. -Fbi (mıljıfidıq, -ğı) 3am. 
Gevezelik, boşboğazlık, lafazanlık. 

MhiJIK,AY (mılqav) Jam. 1. Dilsiz, lal. 2. 
aybtc. Sağır. 

MhiJIK,AYJIAH- (mılqavlan-) em. Lal ol
mak, konuşamamak, dili tutulmak. 

MhiJIK,AYJIAY (mılqavlav) Cb/H. Düzgün 
konuşamayan, peltek. 

MhiJIK,AYJihiK. -Fbi (mılqavlıq, -ğı) 3am. 
Lallik, dilsizlik. 

MhiJIK,AYChl- (mılqausı-) em. Dilsizmiş 

gibi davranmak, konuşmamak 
MhiJIThiK. -Fbi (mıltıq, -ğı) 3am. Tüfek, 

silah. 
MhiJIThiK,Thl (mıltıqtı) CbLH. Tüfeği olan, 

tüfekli, silahlı. 
MhiHA (mına) ec. Bu, şu. MbtHa JK:epae 

burada. 
MhiHA,II.Aİİ (mınaday) yem. Bunun gibi: 

Mbmaaau ycbtHbtc 6ap. Şöyle bir teklif 
var. 
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M bl HAY 

MhiHAY (mınau) ec. Bu, işbu. 
MhiH; (ının) caH. Bin. MbtlfHaH aca binden 

fazla; Mbt]fra mapma bine yakın, bin 
kadar; Mbtlf a!lFbtc ( Mbt}fôa 6ip paXMem) 

çok teşekkürler; Mbtlf JKaca! çok yaşa, 
bin yaşa!; Mbtlf ôa 6ip eM (ôaya) bin 
derde deva; Mbtlf caH hesapsız, sayısız, 

binlerce. 
MhiH;BAChi (mınbası), MhiH;BEfl (mınbe

gi) 3am. KeHe. acK. Binbaşı. 

MhiH;BEfl (mınbegi) Jam . KeHe. bkz. 
MhiH;BAChl. 

MhiH;FhiP- (mınğır-) em. Çoğalmak, türe
rnek. 

MhiH;FhiPFAH (mınğırğan) cbtH. Haddi 
hesabı oHnayan, hesapsız, sayısız. 

MhiH,I(AFAH (mındağan) CbtH. Binlerce. 
MhiH,I(Aİİ (mınday) cbtH . Bine yakın, bin 

kadar. 
MhllU(All (mındap) yem. Binlerce, sayı

sız, çok. 
MhiH;K,-MhiH;K,: Mbi~-Mbi~ ery Homur

danmak, söylenmek. 
MhiH;K,hiJIM- (mınqılda-) em. Söylen

mek, homurdanmak, mırıldanmak. 
MhiH;K,hiJIMK, (mınqıldaq) CbtH. Homur

danan, rnırıldanan, söylenen. 
MhiH;-M8PTEBE (mın-martebe) cbtH. Had

di hesabı olmayan, hesapsız, çok. 
MhiH;-MllJIJIIIOH (mın-million) CbLH. 

Milyonlarca, haddinden fazla. 
MhiH;TAMhiP (rnıntarnır) Jam. 6om. Sinir 

otu. 
MhiP.IKll- (mırjiy-) em. Yüzünü buruş

turrnak, yüzünü ekşitmek 
MhiP.IKhiK, (mırjıq) CbtH. Yüzünü ekşiten, 

b uru ş turan (kimse). 
MhiP3A (mırza) 3am. l. Bey, efendi. 2. 

aybtc. Eli açık, cömert. 
MhiP3AK,OCIIAK, -Fbi (mırzaqospaq, -ğı) 

3am. 300/l. Devenin üçüncü yavrusu. 
MhiP3AJihl~ -Fbi (mırzalıq, -ğı) 3am. 

Cömertlik, eli açıklık. 
MhiP3AChl- (mırzası- ), MhiP3AChiH

(mırzasın-) em. 1. Cömert, eliaçık gibi 
davranmak. 2. Beylik taslamak. 

MhiP3AChiH- (mırzasın-) em. bkz. MhiP-
3AChl-. 

MbiCK,hiJI)l,A 

MhiPK,hiMBAİİ (mtrqımbay) 3am. 1. Sade, 
sıradan, alelade. 2. Herhangi biri . 

MhiPC-MhiPC: MbipC-Mbıpc KYJIY Kıs kıs 
gül rnek. 

MhiPChiJIM- (mırsılda-) em. Kıs kı s gül
rnek. 

MhiPChiH (mırsın) Jam. Dişi kedi. 
MhiPCll- (mırsiy-) em. Aldanmak, kan

mak. 
MhiPTll- (mırtiy-) em. Kısa, ufak, bodur, 

bücür olmak. 
MhiPTllFAH (mırtiyğan) Cbtl-l . Kısa, ufak, 

bodur, bücür. 
MhiPThiK, (mırtıq) CbtH. Bodur, kısa boylu. 
MhiPIIIhiM (rnırşım) 3am. KeHe. Gençle

rin halka oluşturarak yüzüğü ağızlarında 
saklayıp aynadıkları bir oyun, yüzük o
yunu. 

MhiPhllii (mırış) Jam. xuM. Çinko. 
MhiPhlliiTA (mırışta) Cbtl-l. Çinkoyla karı

şık, çinkolu. 
MhiPblllllllhl (mırışşı) Jam . Çinko yapan, 

çinko ustası. 
MhiC (mıs) 3am . Bakır. MbtC Ka3aH bakır 

eritilen kazan. 
MhiCAJI (mısal) (I) 3am. ap. Misal, örnek. 
MhiCAJI (mısal) (Il) Jam. ap. aôe6. Mesel , 

fa bl: KpbtfloemaH MbtCa!lÔap ayôapôbt. 

Krılov'dan fabller çevirdi. 
MhiCAJIM- (mısalda-) em. Örneklendir

mek, misal vermek. 
MhiCAJIIIIhl (mısalşı) 3am . Fabl, mesel 

yazan kimse, masalcı, meselci . 
MhiCAJihl (mısalı) Kbtcm. Mesela, sözün 

gelişi, örneğin. 

MhiCKEP (mısker) Jam. Bakırcı, bakır us
tası. 

MhiCK,AJI (mısqal) Jam. ap. l. Miskal, a
ğırlık ölçüsü (0,25 gram). 2. Birazcık, 

biraz. 
MhiCK,AJIMH (mısqalday) yem. Zerre ka

dar, birazcık. 
MhiCK,AJIMfi (mısqaldap) yem. 1. Miskal 

miskaL 2. aybtc. Azar azar. 
MhiCK,hiJI (mısqıl) Jam. Hiciv, alay, yergi , 

istihza. aw,bt MbtCKbtfl eşek şakası. 

MhiCK,hiJIM- (mısqılda-) em. Yermek, 
hicvetmek, alay etmek. 
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M hi CK,hiJI.Iı:hl 

MbiCK,biJI,ll;bl (mısqıldı) CbtH. Hicivden, 
yergiden uzak, alaylı olmayan. 

MbiCK,biJICbl3 (mısqılsız) CbtH. Alaysız, 
şakasız, ciddi. 

MbiCK,biJIIIIbl (mısqılşı) Jam. Mizahçı. 
MbiCK,biJIIIIblJI (mısqılşıl) cbtH. Dalga 

geçmeyi, alay etmeyi seven. 
MblCK,blJIIIlblJiblK, -Fbi (mısqılşılıq, -ğı) 

Jam. Dalgacılık, alaycılık 
MblCTAH (mıstan) Jam. Hilekar, düzen

baz. MbtcmaH KeMnip ( Muif;.) cad ı. 
MbiCTAH,I(blK, -Fbi (mıstandıq, -ğı) 3am. 

Art niyetlilik, hilekarlık. 
MbiCTbl (mıstı) CbtH. Bakın olan, bakır çı

karılan, bakırlı (yer). 
MbiCbl (mısı) Jam . Birinin ağırlığı, etkisi, 

gücü . MbtCbt 6acy (bir kimsenin) Ağırlığı 
karşısında ezilmek. 

MbiCbiK, (mısıq) 3am. Kedi. apacbtHaH 
K,apa MbtCbtK, emy aralarından kara kedi 
geçmek. MbtCbtK, milıey art niyet. 

MblCbiK,K;YfiPblK, -Fbi (mısıqquyrıq, -ğı) 
Jam. 6om. Buğdaygillerden, tarla ve yol 
kenarlarında kendi kendine biten bir tür 
arpa, pisi pisi otu. 

MbiT- (mıt-) em. Çimdiklemek, çimdik at
mak. 

MbiTK,biJIA- (mıtqıla-) em. Çimdikleyip 
durmak, devamlı çimdiklemek. 

Mbliii (mış) Jam. Tam olgunlaşmadan ku
ruyan buğday tanesi . 

MIH (min) (I) Jam. Eksiklik, noksanlık, 

kusur. MiH JK:OK. kusuru olmayan, kusur
suz; MiH Kepy kusurlu bulmak; MiH mary 
suçlamak, kınamak, ayıplamak; MiHiH 
6emiHe 6acy hatasını yüzüne vurmak, 
yüzlemek. 

MIH- (min-) (II) em. B inmek. amK,a MiHy 
ata binmek; Aemo6ycK,a MiHaiK. Otobüse 
bindik. 

MIHA)I(AT (minajat) 3am. ap. aiHu. Müna
cat, yakarış, yalvarma: Aruıara MiHa
JK:am emy Allah'a yalvarmak. 

MIHA)I(ATXAHA (minajathana) Jam. ap. up. 
İbadethane . 

MIHA)I(ATIIlblJI (minajatşıl) CbtH. Allah'a 
yalvaran, sığınan. 

MIH8C8P (minasar) , MIH8CIII, -6i (mina-

MIHE3.Iı:EME 

sip, -bi) 3am. ap. Yaraşıklı, uygun, mü
nasip. Keii..Jzeıi eJiHe MiHecep gömleği 

kendisine yakışmış. 
MIH8CIII, -6i (minasip; -bi) Jam. ap. bkz. 

MIH8C8P. 
MIHEE (minbe), MIHEEP (minber) 3am. 

ap. aiHU. Kürsü, L .nber. MiH6eıe lUblFy 
minbere çıkmak . 

MIHEEJIE- (minbele-) em. Bir şeye yak
laşmak, yakınlaşmak. 

MIHfEC- (minges-) em. Terkisine b inmek: 
8KeciHilf apmbtHa MiHıecmi. Babasının 

terkisine bindi. 
MIHEEP (minber) 3am. bkz. MIHEE. 
MIHri (mingi) CbtH. Binilen araç, binek, bi 

nit. 
MIHri3- (mingiz-) em. B indirmek. 
MIH,UE- (min de-) em. Kusur bulmak, kulp 

tak mak. 
MIH,UET (mindet) Jam. Görev, yükümlü

lük, vazife. MiHaem apmy görevlendir
mek, vazifelendirmek; MiHaem K,btfly iş 

buyurmak, emretmek; MiHaemiHe aJZy 
sorumluluğu üzerine almak. 

MIH,UETKEP (mindetker) cbtH. Mükellef, 
yükümlü. 

MIH,I(ETCI (mindetsi) em. Kurum satmak, 
böbürlenmek. 

MIH,I(ETTE- (mindette-) em. Mecbur tut
mak, sorumluluk yüklemek. 

MIH,UETTEME (mindetteme) 3am. Taah
hütname. 

MIH,UETTI (mindetti) CbtH. Mecburi, zo
runlu. 

MIH,UI (mindi) CbtH. Eksik, noksan, kusur
lu. 

MIHE* (mine) (1) ec. İşte, işbu . 
MIHE- (mine-) (II) em. Birisinin ha tas ını , 

eksiğini bulmak, eleştirrnek 
MIHEriiii (minegiş) CbtH. Eleştiren , kusur 

bulan. 
MIHE3 (minez) Jam. Huy, karakter, mizaç: 

MiHe3i aybtp ağırbaşlı. 
MIHE3,UE- (minezde-) em. Betimlemek, 

tasvir etmek. 
MIHE3,UEME (minezdeme) 3am. 1. Tavsif 

etme, niteleme, vasıflandırma. 2. Refe
rans. 
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MIHE3,UEC 

MIHE3,II,EC (minezdes) CbLH. Mizacı aynı, 

benzer karakterli. 
MIHE3,UI (minezdi) CbLH. Karakterli, kişi

likli. 
MIHE3,UIK (minezdik) CbtH. Mizaçla, karak- -

terle ilgili. 
MIHE3,II,IJIIK, -ri (minezdilik, -gi) 3am. Ka

rakterlilik. 
MIHE3-J<YJibiK, (minez-qulıq) (Miue3-IcyJI

KPI) 3am. Karakter, yaratılış, huy. 
MIHE3CI3 (minezsiz) CbLH. Karaktersiz, ki

şiliksiz. 

MIHE3CI3,UEY (minezsizdev) CbtH. Karak
teri, kişiliği zayıf. 

MIHE3CI3,UIK, -ri (minezsizdik, -gi) 3am. 
Karaktersizlik, kişiliksizlik. 

MIHEKII (minekiy) ec. İşte, burada. MiHe
KU, MiHic ambLlf işte binek atın. 

MIHEII-lliEHE- (minep-şene-) em. El eş tir
rnek, tenkit etmek, kusurlarını yüzüne 
vurmak. 

MIHEP (miner) CbLH. Binmeye yarayan, bi
nilen, binek. 

MIHEYllii (minevşi), MIHUII (minşi) 3am. 
Devamlı olumsuz eleştiri yapan, kusur 
arayan, her şeye kusur bulan kimse. 

MIHCI3 (minsiz) CbLH. Pürüzsüz, kusursuz. 
MIHCI3,II,IK, -ri (minsizdik, -gi) 3am. Pü

rüzsüzlük, kusursuzluk. 
MIHUII (minşi) 3am. bkz. MIHEYUII. 
MIHUIIJI (minşil) CbtH. Kulp takan, kusur 

bulan (adam). 
MIHIC (minis) 3am. Binek, binit (at vb.). 
MIH;riP (mingir) 3am. Mırıltı, homurtu. 
MIH;fiPJIE- (mingirle-) em. Mırıldanmak, 

ınırınır etmek, hornurdanmak 
MIP (mir) (I) 3am. Ok: Ce3i MipiJi!f 

orbtHiJau. Sözü ok gibi, zehirli, acı. 
MIP (mir) (Il) 3am. KBHe. Boncuk dizilen 

ip. 
MIP,UEM (mirdey) cbtH. Acı, zehirli, keskin 

(söz). 
MIPI (miri) 3am. up. KeHe. Beş kuruş . 

MICE: Mice KPIJIY (ıyry) Kanaat etmek, ye
tinmek, razı olmak. 

MICKIH (miskin) 3am. ap. Zavallı, yoksul, 
miskin, fakir. 

MICKIH,UIK 

MICKIH,UIK, -ri (miskindik, -gi) 3am. Za
vallılık, acizlik, çaresizlik, miskinlik 



H, u (N, n) 

HAEAT 

HAEAT (nabat), HAYAT (navat) Jam . ap. Bir 
tür akide şekeri: )JacmapxaHaa Ha6am 

JJCambtp. Sofrada akide şekeri var. 
HAr AH (nagan) Jam. op. Tabanca. 
RAFAllibi (nağaşı) Jam. Akrabalar (anne 

tarafı): Haraıubt JJCypm anne tarafından 
akraba olan kimseler. 

RAFAIIIhiJihiK, -Fbi (nağaşılık, -ğı) Jam. 

Akrabalık (anne tarafı) . 

RAFhl3 (nağız) CbtH. Tam, gerçek, hakiki, 
esas, saf. HaFb/3 aoc gerçek dost. 

RAFhiJIET (nağılet) Jam. ap. Lanet, bed
dua, kargış . 

RAFbill (nağıp) ec. Niçin, neden, niye. 
HA,UAH (nadan) CbtH. up. 1. Nadan , cahil. 

HaaaH aaaM cahil kimse. 2. aybtC. Ce
halet, karanlık. 

HA,UAH,l.l;biK, -Fbi (nadandıq, -ğı), HA,UAH

IIIbiJihiK, -Fbi (nadanşılıq, -ğı) Jam. Na
danlık, cahillik. 

HA,UAHIIIhiJibiK, -Fbi (nadanşılıq, -ğı) Jam. 

bkz. HA,UAH,l.l;hl~ 
HA,UYPbiC (nadurıs) CbtH. up. Ters, doğru 

olmayan, hatalı. Haaypbtc KOpbtmbLHabt 

doğru olmayan sonuç. 
HA)I(AF'All (najağay) Jam. bkz. HAİİ3A

FAM. 
HA3 (naz) (I) Jam . up. Naz, cilve. 
HA3 (n az) (Il) Jam. up. 1. Sitem, serzeniş. 

Ha3 aiimy sitem etmek. 2. Şaka, latife. 
HA3A (naza) Jam. ap. Üzüntü, teessür, dar

gınlık. HaJa 6o;ıy kırılmak, darılmak. 

HA3AJIAH- (nazalan-) em. Üzülmek, dö
vünmek. 

HA3AJihl (nazalı) CbtH. Üzüntülü, mütees
sir. 

HA3AP (nazar) Jam. ap. 1. Dikkat, bakış. 2. 

aybıc. Göz. Ha3ap ayaapy (ca!ly) ih
timam göstermek, dikkatini vermek. 

HA3APJIA- (nazarla-) em. Dikkat etmek, e
hemmiyet vermek. 

HA3,ı:ı;AH- (nazdan-) em. Cilvelenmek, naz
lanmak. HaJaaHa l(apay işveyle bakmak. 

HA3.Ubl (nazdı) CbtH. Nazlı, cilveli, işveli. 

HAK,AK,TAH- HAK,AK, 

HA3.Ub1K, -Fbi (nazdıq , -ğı) , HA3.UhiJihiK, -

Fbi (nazdılıq, -ğı) Jam. Naz, işve , cilve. 
HA3,I(biJihl~ -Fbi (nazdılıq, -ğı) Jam. bkz. 

HA3.IJ:hiK,. 
HA3K,OM (nazqoy), HA3IIIhiJI (nazşıl) Cbll-t. 

Naz yapmayı seven, cilveli. 
HA3Chl3 (nazsız) CbtH. Nazsız, cilvesiz. 
HA3IllbiJI (nazşıl) CbtH. bkz. HA3K,OM. 

HA3hiM (nazım) Jam. ap. KeHe. Nazım, 

manzume. 
HA3hiMIIIhl (nazımşı) Jam . Nazım yazarı. 

HA3biPK,A- (nazırqa-) em . Rencide olmak, 
üzülmek. 

HAM (nay) (1) Jam. up. Kaval biçiminde, 
yanık sesli, kamıştan bir üflemeli çalgı , 

ney. 
HAM (nay) (Il) Jam. Sigara ağızlığı. 
HAM3A (nayza) Jam. KeHe. Mızrak: HaiiJa 

ca!ly mızrak atmak. 
HAM3AfEP (nayzager) Jam. Mızrağı iyi 

kullanan kimse. 
HAM3AfEPJIIK, -ri (nayzagerlik, -gi) Jam. 

Mızrak kullanma becerisi. 
HAM3AFAM (nayzağay) , HA)I(AFAİİ (naja

ğay) Jam. Yıldırım, şimşek. HaiiJaraii 

mycy yıldırım düşmek. 

HAİİ3AFAİİJihl (nayzağaylı) CbtH . Şimşek o
luşan , şimşek çakan (hava). 

HAM3AFAİİIIIA (nayzağayşa) yem. Yıldı
rım gibi, şimşek gibi. 

HAM3AJIA- (nayzala-) em. ı. Süngülemek, 
mızrak sokmak. 2. aybtc. İğnelemek. 

HAMK,AJI- (nayqal-) em. ı. Dalgalanmak, 
sallanmak. 2. aybtc. Acele etmemek. 

HAMCAn (naysap) CbtH. up. insafsız, vic
dansız, zalim. 

HAİİCAllTAH- (naysaptan-) em . İnsafsızlaş
mak, zalimleşmek. 

HAK, (naq) yem. Tam, tıpkı, aynı. Hal( eJi 

tam kendisi. 
HAK,AK, (naqaq) CbtH. up. ap. Haksız, nahak, 

boşuna. 

HAK,AK,TAH-HAK,AK, (naqaqtan-naqaq) yem. 

Boşu boşuna, haksız yere: Hal(al(maH-
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HAK,AK,ThiK, 

HaK,aK. Kyuin ombtpMbtH. Haksız yere 
ıstırap çekiyorum. 

HAK,AK,Tbl~ -Fbi (naqaqtıq, -ğı) 3am. 
Suçsuzluk, günahsızlık. 

HAK,-HAK, (naq-naq) yem. bkz. HAK,IIA
HAK, 

HAK,HYCK,A (naqnusqa) 3am. Orijinal nüs
ha, esas nüsha. 

HAK,IlA-HAK, (naqpa-naq), HAK,-HAK, (naq
naq) yem. Tam, tıpkı, aynı. 

HAKCYMEP (naqsüyer) 3am. Kocası tara
fından çok sevilen kadın. 

HAK,Tbl (naqtı), HAK,TbiJibl (naqtılı) CbtH. 
Kesin, kat'!, tam, açık, net. HaK,mbt JK:a

yan tam cevap. 
HAK,TbiJIA- (naqtıla-) em. Kesinleştirmek, 

netleştirmek, açığa kavuştunnak. 

HAK,TbiJibl (naqtılı) CbtH. bkz. HAK,Tbl. 
HAK,ThiJibl~ -Fbi (naqtılıq, -ğı) 3am. Net

lik, açıklık, kesinlik. 
HAK,ThiPAK, (naqtıraq) yem. Daha açık, da

ha net. 
HAK,YPhiC (naqurıs) cbtH. up. Deli, yarım 

akıllı . 

HAK,YPhiCTAH- (naqurıstan-) em. Delir
mek, aklını kaybetmek. 
~ PbiCTAY (naqurıstav) CbtH. Biraz de

li , aptalca, bön. 
HAI<YfhiCThl~ -Fbi (naqurıstıq, -ğı) 3am. 

Alıklık, budalalık, delilik, bönlük. 
HAK,biJI* (naqıl) 3am. ap. Nasihat, öğüt ve

rici söz. 
HAK,biJI)lA- (naqılda-) em. Öğüt vermek, 

nasihat etmek. 
HAK,biJIIllbl (naqılşı) 3am. Nasihat, öğüt 

veren kimse. 
HAK,biC (naqıs) 3am. bkz. HAK,bllll. 
HAK,biCThl (naqıstı) CbtH. bkz. HAK,bllli

Tbl. 
HAK,bllll (naqış), HAK,biC (naqıs) 3am. 1. 

Desen, nakış. 2. Melodi , beste, ezgi a
hengi. 

HAK,biiiiTA- (naqışta-) em. 1. Nakışlamak, 
süslemek, bezemek. 2. Ezgiyi makamı
na uygun çalmak. 

HAK,bllliThl (naqıştı), HAK,biCTbl (naqıstı) 
c bt H. 1. Desenli, nakışlı, süslü. 2. Ezgi li, 
nameli. 

HAK,blllllllbl (naqışşı) 3am. Nakışçı , desi-

HAHFhiCbl3 

na tör. 
HAJIA (nala) 3am. ap. ı. Kargış, lanet. 2. 

Kaygı, tasa. 
HAJIAJibl (nalalı) CbtH. Dertli, kederli. 
HAJibi- (nalı-) em. Dertlenmek, kederlen

mek. 
HAJibiC (nalıs) 3am. Darılma, kırılma. 

HAM (nam) 3am. up. KeHe. 1. Soy, sülale. 
2. Nam, ad, isim: HaMbtlfbt3 KiM? Adınız 
ne? 

HAMAFJIYM (namağlum) CbtH. up. ap. Ke
He. Meçhul, bilinmeyen. 

HAMA3 (namaz) 3am. up. Namaz. HaMa3 
oxy namaz kılmak. 

HAMA3.[(blfEP (namazdıger) 3am. ikindi, 
ikindi vakti. 

HAMA3IIIAM (namazşam) 3am. 1. Akşam 
namazı. 2. Akşam vakti: Ei3 aywıaaH 
HaMa3ıuaMaa ıubtK,mbtK,. Biz köyden ak
şam vakti ayrıldık. 

HAMA3IllbiJI (namazşıl) CbtH. Namazını ka
zaya bırakınayıp vaktinde kılan kimse. 

HAMAK;YJI (namaqul) CbtH. up. ap. Ters, 
yanlış, hata. 

HAMbiC (namıs) 3am. ap. Namus, şeref, ar. 
HAMhiCK,OH (namısqoy) CbtH. Onurlu, na

muslu, şerefli. 
HAMbiCK,OHJibl~ -Fbi (namısqoylıq, -ğı) 

3am. Namusuna, şerefine düşkünlük. 
HAMbiCK,OP (namısqor) CbtH. Şerefine, na

musuna düşkün. 
HAMhiCCbl3 (namıssız) CbtH. Namussuz, 

şerefsiz, arsız. 

HAMhiCCbl3.[(hl~ -Fbi (namıssızdıq, -ğı) 

3am. Namussuzluk, şerefsizlik, onursuz
luk. 

HAMbiCTAH- (namıstan-) em. Namusuna 
dokunmak, arlanmak, utanmak. 

HAMbiCTbl (namıstı), HAMbiCIIIhiJI 
(namısşıl) CbtH. Namuslu, şerefli, onurlu. 

HAMbiCillbiJI (namısşıl) CbtH. bkz. HA
MbiCTbl. 

HAH (nan) (1) 3am. up. ı. Ekmek. H aH 
amcbtH (ypcbtH) Ekmek çarpsın. 2. Ha
mur. 

HAH- (nan-) (Il) em. İnanmak: Me H oraH 

HaH6auMbtH. Ben ona inanmıyorum. 
HAHFhiCbl3 (nanğısız) CbtH. inanılmaz, 
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inanılması zor. 
HAHFhiiii (nanğış) CbtH. Kolay, çabuk ina

nan, saf. 
HAHKE (nanke) 3am. Sarımtırak bir tür ka-

lın kumaş. 

HAHLl,hiP- (nandır-) em. İnandırmak. 
HAHhiM (nanım) Jam. İnanç, inanış. 
HAHhiMLl,hl (nanımdı) CbtH. inandırıcı, gü-

venilir. HaHbtMabt MefliMemmep güvenilir 
bilgiler. 

HAHhiMLl,biJibl~ -Fbi (nanımdılıq, -ğı) 

3am. Güvenirlik, inanırlık 
HAHhiMChl3 (nanımsız) CbtH. inanılmaz, i

nandırıcı olmayan. 
HAHbiMCbi3Ll,AY (nanımsızdav) CbtH. Bi

raz şüpheli, kuşkulu, tam inandırıcı ol
mayan. 

HAHhiMCbi3,I(bl~ -Fbi (nanımsızdıq, -ğı) 

3am. İtimatsızlık , güvensizlik. 
HAP* (nar) (1) Jam. 1. Tek hörgüçlü deve. 

2. aybtc. İri, büyük, kocaman. 3. aybtc. 
Güçlü, kuvvetli. Hap meyeKefl bir ışe 

cesaretle girişmek, tevekkül etmek. 
HAP* (nar) (Il) Jam. Ranza. 
HAPA3hl (narazı), HAPIBA (nariza) CbtH. 

up. ap. İtiraz eden, hoşnut olmayan. 
Hapa3bt 6ofly hoşnut olmamak, itiraz et
mek. 

HAPA3hiJIAH- (narazılan-) em. Razı olma
mak, itiraz etmek. 

HAPA3h1Jlhl~ -Fbi (narazılıq, -ğı) Jam. İti
raz, ihtilaf, uyuşmazlık 

HAPAY (narav) CbtH. up. Halsiz, naçar, za
yıf. 

HAPEOTA (narbota) Jam. Bir yaşını doldur
nıamış deve yavrusu. 

HAP,UAH (narday) CbtH. Dev gibi, devasa: 
Keweei 6afla 6yeiHae Hapaau :ııclZlm 

6oflbtnmbt. Dünkü çocuk bugün kosko
caman olmuş. 

HAPIBA (nariza) Cbut. bkz. HAPA3bl. 
HAPKECKEH (narkesken) Jam. map. Saf çe

lik kılıç. 
HAPK03 (narkoz) Jam. ep. Mea. Narkoz. 
HAPKOMAH (narkoman) Jam. ep. Mea. Es

rarkeş, uyuşturucu bağımlısı. 

HAPKOMAHMJI (narkomanya) Jam. ep. 
Mea. Esrarkeşlik 

HACMXATTA 

HAPKOTMK (narkotik) Jam. ep. Mea. Nar
kotik, uyuşturucu, esrar. 

HAPKOTMKAJibiK, (narkotikalıq) CbLH. Mea. 
Uyuşturucu ile ilgili. 

HAPJibiK,*, -Fbi (narlıq , -ğı ) 3am. Yiğitlik , 

kahraman lık. 
HAPT (nart) (1) Jam. Geyikle çekilen kızak. 
HAPT (nart) (Il) CbtH. Kıpkınnızı, kıpkızıl. 
HAPTTAH (narttay) CbtH. Kıpkınnızı, nar 

gibi. 
HAPTTAH- (narttan-) em. Kızanna k, kıpkır

mızı olmak. 
HAPYAH (narvan) 3am. Genellikle deve 

yününden dokunan halı. 
HAPY AHA (narvana) 3am. KeHe. Keci6. Tek 

hörgüçlü deve ile yük taşımak için 
yapılan özel araç. 

HAPIIIA (narşa) Jam. Tek hörgüçlü küçük 
erkek deve. 

HAPhl~ -Fbi (narıq, -ğı) Jam. up. ı. Piyasa, 
pazar. 2. aybtc. Değer, kıyınet 

HAPhiK,HAMA (nanqnama) 3am. up. Fiyat 
listesi. 

HAPhiK,Cbl3 (narıqsız) CbtH. ı. Sabit bir 
piyasa fiyatı olmayan, istikrarsız. 2. 
aybtC. Değersiz , kıymetsiz . 

HAPhiK,Cbi3,I(bl~ -Fbi (narıqsızdıq, -ğı) 

Jam. Ucuzluk, fıyatların düşmesi. 

GKUIGHbllf HGpblKCbt3abtFbl paranın değer 
kaybetınesi. 

HAPhiK,TA- (narıqta-) em. 1. Fiyatını tespit 
etmek. 2. aybtC. Bir şeyin değerini , 

kıymetini bilmek. 
HAPhiK,Thl (narıqtı) CbLH. 1. Pahalı. 2. Ka

liteli, değerli. 
HAPhiH (narın) 3am. Küçük küçük dağ

ranmış et ve hamurdan yapılan bir tür 
yemek. 

HAC* (nas) CbtH. Pis, kirli. 
HACAP (nasar) Jam. İpek kumaş. 
HACAT (nasat) CbLH. ;;1cepe. İri, kocaman. 
HACATTAH- (nasattan-) em. Sev inmek, 

mutlu olmak, gururlanmak. 
HACATibl (nasattı) CbLH. Sevinçli , mutlu. 
HACMXAT (nasiyhat) 3am. ap. Nasihat, ö

ğüt. Hacuxam aiimy nasihat etmek. 
HACMXATIA- (nasiyhatta-) em. ı. Nasihat 

etmek, öğüt vermek. 
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2. Propaganda yapmak. 
HACMXATillhl (nasiyhatşı) 3am. 1. Öğütçü, 

nasihatçı. 2. Propagandacı. 
HACMXATillhiJihl~ -Fbi (nasiyhatşılıq, -ğı) 

3am. 1. Nasihat etme, öğüt verme. 2. 
Propaganda. 

HACOC (nasos) 3am. Tulumba, pompa. 
HACTAY (nastav) CbtH. Biraz pasaklı, kirli. 
HACThl~ -Fbi (nastıq, -ğı) 3am. Kirlilik, 

pasaklılı k. 
HAChiEAM (nasıbay) 3am. 1. Dilin altına 

konulmak ıçın hazırlanmış, berbat 
kokulu, keyif verici madde. 2. aybtc. Kü
çük çocuğun pipisi. 

HAChiEAMillhl (nasıbayşı) 3am. Nasıbay 
çiğneyen kimse. 

HAChiEAMillhiJI (nasıbayşıl) CbtH. Nası
bay çiğnerneyi seven, nasıbay tiryakisi. 

HAChiP*: HaCblpFa rna6y (küçük bir olay) 
Büyük bir olay haline dönüşmek, zorlaş
mak. 

HATPMM (natriy) 3am. 2p. xuM. Sodyum. 
HATYPAJIM3M (naturalizm) 3am. 11am. Ger

çeğin doğaya uygun biçimde yansıtılma
sını amaçlayan sanat akımı, natüralizm. 

HATYPAJIMCT (naturalist) 3am. 11am. Na
türalizm akımını benimseyen, natüralist. 

HATIOPMOPT (natyurmort) 3am. rjJp. Ko
nusu cansız varlılar ve nesneler olan re
sim, natürmort. 

HAY (nav) Cb/H. KeHe. Kavgacı, yaygaracı. 
RAYA (nava) 3am. Yemlik, yalak. 
HAY A,I:ı;AM: Haya.nau K.YJO Çok kar sağla

mak, büyük kazanç elde etmek. 
HAYAH (navan) Cb/H. Büyük, kocaman, yük

sek: Ha ya H eciK büyük, yüksek kapı. 
HAYAH,UA- (navanda-) em. Büyümek, yük-

selmek. 
HAYAT (navat) 3am. bkz. HAEAT. 

RAYAillA (navaşa) 3am. Küçük yalak. 
HAYBAM (navbay) 3am. up. Ekmek fırını. 
HAYEAMXAHA (navbayhana) 3am. up. Fırın. 
HAYEAMillhl (navbayşı) 3am. Ekmekçi, fı-

rıncı. 

HAYEAMillhiJihl~ -Fbi (navbayşılıq, -ğı) 
3am. Fırıncılık, ekmekçilik. 

HAYFbi (navğı) 3am. Soy, sülale. 
HAYK,AH (navqan) 3am. Hasat döneminde-

HAlliAP 

ki yoğun işler. me11 a11y HayKaHbL koyun
ların kuzulama dönemi, sezonu. 

HAYK,AH,Uhl (navqandı) CbLH. Bir sezonda 
yapılan yoğun işler. 

HAYK,AH,UhiK, (navqandıq), CbLH. Ürün kal
dırma, ekin biçme ile ilgili (işler). 

HAYK,AH,UhiJihl~ -Fbi (navqandılıq, -ğı) 

3am. Hasat kaldıma dönemi. 
HAYK.AC (navqas) 3am. 1. Hastalık, sayrı

lık 2. Hasta, sayrı. Hayl(acKa ıua!lObtry 
hastalığa yakalanmak, hastalanmak 

HAYK.ACTAY (navqastav) Cb/H. Biraz hasta, 
sağlığı bozuk, keyifsiz. 

HAYK.ACTAH- (nauqastan-) em. Hasta ol
mak, hastalanmak 

HAYK.ACThl (navqastı) CbLH. Hastalıklı. 
HAYK.ACThiK, 3am. (navqastıq, -ğı) 3am. 

Hasta olma, sağlığı bozulma. 
HAYPh13 (navnz) 3am. up. 1. Eski takvime 

göre yılın ve baharın ilk günü sayılan 
martın yirmi birine rastlayan gün, nev
ruz. 2. Mart (ayı). Haypbt3 KeJKe Nevruz 
Bayramı 'nda yedi çeşit yiyecek mad
desinin katılmasıyla yapılan çorba; Hay
pbL3 aiibt mart ayı. 

HAYPhl3)lAMA (navrızdama) 3am. Nevruz 
Bayramını kutlama. 

HAYPbi3HAMA (navrızriama) 3am. up. 
Nevruz Bayramında yapılan yemekler. 

HAYPhi3IIIEIIIEK, -ri (navrızşeşek, -gi) 
3am. 6om. Nevruz çiçeği. 

HAYillA (navşa) CbLH. up. 1. Yeni. 2. Uzun 
boylu, ince. 3. aybtc. Delikanlı, genç er
kek. 

HA<l>TAJIMH (naftalin) 3am. rjJp. Naftalin. 
HA<l>TAJIMH,l1;E- (naftali nde-) em. Güveden 

korunmak için yünlüler üzerine veya ve 
arasına naftalin serpmek, naftalinlemek. 

HAillA (naşa) 3am. Narkotik, uyuşturucu, 
haşhaş, esrar. Haıua mapmy esrar çek
mek, uyuşturucu kullanmak. 

HAIIIAK,OP (naşaqor), HAillAillhl (naşaşı) 

3am. Esrar kullanmayı alışkanlık haline 
getiren kimse, esrarkeş. 

HAIIIAK,OPJihl~ -Fbi (naşaqorlıq, -ğı) 3am. 
Esrarkeşlik, uyuşturucu bağırolısı olma. 

HAIIIAP (naşar) CbLH. up. 1. Kötü, fena, 
zayıf, kuvvetsiz. Haıuap am kötü at; 
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Hauwp J~CypeK zayıf kalp; 2. aybıc. Na
çar, zavallı, düşkün, fakir, fukara. myp
MbLCbL Haıuap durumu kötü. 

HAIIIAPJIA- (naşarla-) em. 1. Kötü bir hill 
almak, ağırlaşmak. 2. aybıc . (hastalık) 

Giderek ağırlaşmak. 
HAIIIAPJIAY (naşarlav) CbLH. 1. Kalitesi dü

şük, niteliksiz. 2. aybıc . Maddi durumu 
pek iyi olmayan, yardıma muhtaç. 

HAIIIAPJibiK, -Fbi (naşarlıq, -ğı) 3am. 
Zayıflık, kötülük, perişanlık, pek iyi 
olmama. 

HAIIIAPCbl- (naşarsı-) em. Zayıf, perişan, 

zavallı görünmek. 
HAIIIAPCbiH- (naşarsın-) em. Birisini aşa

ğı, hor görmek. 
HAIIIATbiP (naşatır) 3am. up. Amonyak tu

zu, nışadır. 
HAIIIAIIlbl (naşaşı) 3am. bkz. HAIIIAK,OP. 
H8EM (nabiy) 3am. ap. aiHU. Nebi, pey

gamber. 
H8EMJIIK, -ri (nabiylik, -gi) 3am. Nübüv

vet, nebilik, peygamberlik. 
H8)J(IC (nacis) 3am. ap. ı. Necis, pislik, 

necaset. 2. aybıc. Alçaklık, rezillik. 
H83IK (nazik) C bt H. ap. ı. İnce. HEJ3iK 6efl 

ince bel. 2. aybtc. Narİn, zarif, güzel. 3. 
aybtc. Sağlam olmayan, zayıf. 

H83IKTEH- (nazikten-) em. Zayıf düşmek, 
halsizleşmek. 

H83IKTEY (naziktev) CbtH. Biraz ince, za
yıfça . 

H83IKTIK, -ri (naziktik, -gi), H83IKTIJIIK, -
ri (naziktilik, -gi) 3am. ı. Güzellik, za
riflik. 2. Nezaket, incelik. 

H83IKTIJIIK, -ri (naziktilik, -gi) 3am. bkz. 
H83IKTIK. 

H83IP (nazir) 3am. ap. Nezir, hayır, sada
ka. 

H8HETI (nayeti) yem. J~Cepz . En azından, 
hiç olmazsa, bari. 

H8K, -ri (nak, -gi) 3am. up. Armutun iri ve 
kaliteli türü. 

H8JI (nal) 3am. ap. Ayakkabıların altına ça-
kılan demir, nalça. 

H8JI,UE- (nal de-) em. Nalça çakmak. 
H8JIET (nalet) 3am. bkz. JIAFbiHET. 
H8MEHfEP (namenger) 3am. bkz. 8MEH:-

H8PJIEH 

fEP. 
H8M8PT (namart) CbLH. up. Namert, hain. 
H8M8PTTIK, -ri (namarttik, -gi) 3am. Na

mertlik, hainlik, alçaklık, korkaklık. 
H8H (nan) CbLH . 1. Kockoca, kocaman, bü

yük, devasa. 2. aybtc. Güçlü, sağlam. 3. 
Semiz, besili . 

H8H,UIK, -ri (nandik, -gi) 3am. ı. Büyük ve 
kocaman olma. 2. Kuvvetlilik, sağlam
lık. 

H8HCI- (nansi-) em. Güçlü, kuvvetli 
görünmek. 

H8IIAK.A (napaqa) 3am. ap. Nafaka, geçim
lik. 

H8TI-H83IK (nap-nazik) CbtH. İpince, ince
cik, zarif. 

H8TICI (napsi) 3am. ap. Nefis. HEJnci 6y3btK 
nefsine düşkün; HanciciH mbtfO nefis 
terbiyesi. 

H8TICIK,OP (napsiqor) CbtH. Nefsine düş
kün. 

H8TICIK,OPJibiK, -Fbi (napsiqorlıq , -ğı) 

3am. Nefsine düşkünlük . 

H8TICIK,YMAP (napsiqumar) CbLH. Nefsine 
uyan, nefsine düşkün . 

H8TICIK,YMAPJibiK, -Fbi (napsiqumarlıq, -
ğı) 3am. Nefsine uyma, nefsine düş

künlük. 
H8TIIJI (napil) 3am. ap. aiHU. Nafile namaz. 
H8P (nar) 3am. up. Gıda, aş , besin. HEJp 

mamnay hiçbir şey yememek. 
H8PEfEH (naregey) CbtH. Halsiz, zayıf, çe

limsiz. 
H8PECTE (nareste) 3am. up. Bebek, sabi, 

küçük çocuk. 
H8PECTEJII (naresteli) CbLH. Bebekli. HEJ

pecmefli euefl bebeği olan, bebekli ka
dın. 

H8PECTEJIIK, -ri (narestelik, -gi) 3am. Be
beklik. 

H8PKEC (narkes) 3am. up. 6om. Nergis. 
HEJpKec Ke3 güzel göz. 

H8PKECTEH- (narkesten-) em. Güzelleş

mek. 
H8PKYM8H (narküman) CbtH . J1cep2. Çeliş

kili, tereddütlü. 
H8PJIEH- (narlen-) em. Beslenmek, güç

lenmek. 

Barterblues
Vurgu
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H8PJIEC 

H8PJIEC (narles) cbtH. Aslı, kaynağı bir. 
H8PJII (narli) CbtH. 1. Besin değeri yüksek, 

besleyici. 2. ayb/C. Önemli, esaslı, an
lamlı. 

H8PJIIK, -ri (narlik, -gi) 3am. bkz. H8PJII
JIIK. 

H8PJIIJIIK, -ri (narlilik, -gi), H8PJIIK, -ri 
(narlik, -gi) 1am. 1. Besin değeri yüksek 
olma. 2. aybtc. Verimlilik. 3. ayb/C. 

Görkemlilik, güzellik. 
H8PCE (narse), H8CTE (naste) 3am. Nesne, 

eşya, şey. 

H8PCI3 (narsiz) Cb/H. ı. Gıdasız, besinsiz. 
2 . Besin değeri düşük. 

H8PCI3)lEH- (narsizden-) em. Besleyici ö
zelliğini kaybetmek. 

H8PCI3)lEY (narsizdev) cbtH. Kalitesi dü
şükçe . 

H8PCI3)]JK, -ri (narsizdik, -gi) 3am. ı . 

Verimsizlik, gıdasızlık. 2. aybLC. Kalite
sizlik, değersizlik 

H8CTE (naste) 3am. bkz. H8PCE. 
H8CIJI (nasil) 1am. ap. 1. Irk, soy. 2. aybtc. 

Menşe; kök. 
H8CIJI)lEC (nasildes) CbtH. Aynı ırktan 

olan: TypKi Heci!laec maiina. Türk kö
kenli bir topluluk. 

H8CIJI)l,ECTIK, -ri (nasildestik, -gi) 1am. 

Soydaşlık, ırkdaşlık. 

H8CIJI)ll (nasildi) CbtH. Soydaş, ırkdaş. 

H8CIJICI3 (nasilsiz) cbtH. Soysuz, soyu bo
zuk. 

H8CIJIIIIIJI (nasilşil) cbtH. Irkçı. 

H8CIJIIIIIJI)l,IK, -ri (nasilşildik, -gi) 3am. 

!rkçılık. 

H8CIII, -6i (nasip, -bi) 1am. ap. Nasip, kıs
met. 

H8TIDKE (natice) 1am. ap. Netice, sonuç. 
H8TlDKEJII (naticeli) cbtH. Verimli, başa

rılı, elverişli: Ey!l ic Hemu;;JCefli 6o!labl. 

Bu işten iyi bir sonuç elde ettik. 
H8TIDKECI3 (naticesiz) CbtH. Sona ulaşma

yan, neticesiz, sonuçsuz, güdük. 
H8TlDKECI3)l,IK, -ri (naticesizdik, -gi) 1am. 

Neticesizlik, sonuçsuzluk, güdüklük. 
H8TI (nati) (1) 3am. :JJCepı. Soy, süHlle. 
H8TI (nati) (Il) Maa. Herhalde, galiba, an

laşılan. 

HEfi31HL(E 

H8YEET (navbet) (1) 3am. ap. Felaket, afet. 
H8YEET (navbet) (Il) 1am. ap. Hayır, ni

met, iyilik. 
H8YETEK (navetek) cbLH. Beceriksiz, kabi

liyetsiz. 
H8YETEKCI- (naveteksi-) em. Beceriksiz, 

kabiliyetsiz gibi görünmek. 
H8YETEKTIK, -ri (navetektik, -gi) 1am. Be

ceriksizlik, kabililiyetsizlik. 
H8YME3 (navmez) cbtH. Küskün, dargın: 

Oll MeHilf eJ-(ıiMeMe HeyMe3 6o!labl. Ko
nuşmamdan dolayı bana darıldı. 

H8YME3)lEH- (naumezden-) em. Küsmek, 
darılmak, gücenmek. 

H8YME3)l,EY (navmezdev) CbtH. Dargın, 

küskün gibi, gönülsüzce. 
H8III (naş) 1am. Tarz, makam. 
H8IIITE- (naşte-) em. Usulüne, makamına 

göre söylemek, doğru icra etmek. 
HE (ne) (1) ec. Ne: Ci3ıe He 6oflabl? Size ne 

oldu? 
HE (ne) (Il) Ulbt!l. Ya ... ya; de, da; ne ... ne; 

ya; yahut: He 6yıiH, He epmeH, Ke!l. Ya 
bügün ya da yarın gel. 

HEEIP (nebir) ec. Nice, çeşitli. 
HEBPOJIOf (nevrolog) 1am. ıp. Mea. Nöro

loji uzmanı. 
HEBPOJIOfiUI (nevrologya) 1am. ıp. Mea. 

Nöroloji, sinir bilimi, nevroloji. 
HEBPOIIOTOJIOf (nevropotolog) 1am. ıp . 

Sinir hastalıkları uzmanı. 
HEfATMB (negativ) 3am. !lam. Negatif, ek

si. 
HErE (nege) ec. Niye, ne için, niçin, ne-

den: Heıe o!l Ke!lMeai? Niye o gelmedi? 
HEfEIII (negeş) CbtH. Meraklı (çocuk). 
HEfP (negr) 3am. rjJp. Zenci . 
HEfl3 (negiz) 1am. Esas, temel, asıl, ana. 

Heıi3iH ca!lyUibl temelini atan, esaslarını 
belirleyen. 

HEfl3fl (negizgi) Cb/H. Ana, temel, asıl, e
sas. Heıi3ıi Mecelle esas mesele. 

HEfl3)l,E- (negizde-) em. İspatlamak. 
rjJaKmbL!lapMeH Heıi3aey belgelemek, de
lillerle kanıtlamak. 

HEfl3)l,EME (negizdeme) 3am . Geçerli de
lil, kanıt. 

HEfiJIH)l,E (negizinde), HEfi3IHEH (negi-
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zinen) yem. Aslında , gerçi , aslına ba
kınca. 

HEfi3IHEH (negizinen) yem. bkz. HEfi-
31H)l,E. 

HEfl3,11,1 (negizdi) CbtH. Asıl, esaslı, sağlam. 

Hezi3ai awzefl sağlam kanıt. 

HEfi3,11,EC (negizdes) CbtH. Aynı kökten. 
Hezi3aec miflaep akraba diller. 

HEfi3CI3 (negizsiz) CbtH. Asılsız, temelsiz, 
esassız. 

HEfi3CI3,11,IK, -ri (negizsizdik, -gi) 3am. 

Delilsizlik, asılsızlık, temelsizlik 
HEFAİİEIJI (neğaybil) yem . Belirsiz, müp

hem, şüpheli . 

HEFYPJibiM (neğurlım) yem . Mümkün ol
duğu kadar: Heryp!lbtM Ken OK,btcaH., 

coryp!lbtM Ken 6i!leciJ-{. Ne kadar çok 
okursan, o kadar çok bilirsin. 

HE)1,8YIP (nedavir) yem . bkz. E,11,8YIP. 
HEMnET (neybet) yem. Nafile, boşuna. 
HEİİJIOH (neylon) 3am. ar. Naylon. 
HEİİPOXMPYPf (neyrohirurg) 3am. zp. 

Mea. Beyin cerrahı. 
HEİİPOXMPYPfMH (neyrohirurgiya) 3am. 

zp. Mea. Sinir hastalıkları bilimi . 
HEİİTPOH (neytron) 3am. !lam. Nötron. 
HEKE (neke) 3am. ap. Nikah. HeKe Kyeflizi 

(K,aFa3bt) evlilik cüzdanı; HeKe capaubt 

Evlendirme (nikah) dairesi. 
HEKEK,IHIP (nekeqiyar) 3am. Nikah me-

muruna verilen hediye. 
HEKEJIE- (nekele-) em. Nik~h kıymak. 
HEKEJII (nekeli) CbtH. Nikahlı. 

HEKEJIEC- (nekeles-) em. Nikahlanmak. 
HEKEH (neken) yem. KeHe. Yalnız, tek. 
HEKEH-CAHK, (neken-sayaq) CbtH. Seyrek, 

tek tük, az: TyHae aaaMaap Keıueae 

HeKeH-ca.RK, Ke3aeceai. Gece sokakta in
sanlara seyrek rastlanır. 

HEKEC (nekes) CbtH. up. Kötü niyetli, alçak, 
mel'un . 

HEKECTIK, -ri (nekestik, -gi) 3am. Mel 'un
luk, alçaklık, adilik. 

HEKECI3 (nekesiz) CbtH. Nikahsız. 

HEKECI3)1,IK, -ri (nekesizdik, -gi) 3am. Ni
kahsızlık. 

HEKTAP (nektar) 3am. zp. Bal özü, nektar. 
HEJIIKTEH (nelikten) yem . Neden, niçin, 

HEPB 

ne diye: HefliKmeH 6y!lau 6o!labt? Ne 
diye böyle oldu? 

HEMEHE (nemene) (1) 3am. Beşinci göbek-
ten torun. 

HEMEHE (nemene) (Il) ec. Ne, ne oldu. 
HEMEPE (nemere) 3am. Torun. 
HEMEPE-III8.6EPE (nemere-şöbere) 3am. 

Bir atanın torunları . 

HEMEPEJIEC (nemereles) 3am. Üçüncü ku
şaktan akrabalar. 

HEMEPEJII (nemereli) CbtH. Torunlu, torun 
sahibi. 

HEMECE (nemese) tubtfl. Veya, ya da, ve 
yahut. 

HEMKETTI (nemketti) yem . İhmalkarca, 
kaygısızca, umursamazca: MeH MyHaau 

HeMKemmi aaaMabt KepzeH eMecniH. Ben 
böylesine umursamaz birini görmedim. 

HEMKETTIJIIK, -ri (nemkettilik, -gi) 3am. 

Nemelazımcılık , ihmalkarlık 

HEMK;YPAM)l,bl (nemquraydı) yem. 

Üstünkörü, özensiz. 
HEMK;YPAİİ)l,biJibl~ -Fbi (nemquraydılıq, -

ğı) 3am. İhmalkarlık, umursamazlık, 
lakayıtlık . 

HEMIC (nemis) 3am. ap. Cermen soyundan 
olan halk ve bu halktan olan kimse, Al
man. 

HEMICIIIE (nemisşe) yem. Almanca, Al-
man dili. 

HEH)l,Eİİ (nendey) ec. Nasıl, hangi, ne gibi . 
HEOJIMT (neolit) 3am. zp. Taş devri. 
HEOJIOfM3M (neologizm) 3am. zp. flUH26. 

Bir dildeki yeni kelimeler veya anlam
lar. 

HEOH (neon) 3am. zp. xuM. Neon. 
HETITYH (neptun) 3am. !lam. Güneşe 

yakınlığı bakımından sekizinci olan ge
zegen, Neptün. 

HETITYHMİİ (neptuniy) 3am. !lam. xuM. 

Neptunyum. 
HEPB (nerv) 3am. !lam. 1. Duyu ve hareket 

uyarılarını beyinden organlara, or
ganlardan beyine ileten beyazımsı teller 
ve bu tellerin oluşturduğu demet, sinir. 
Hepe JK:yueci sinir sistemi. 2. aybtc. Si
nirlilik, asabiyet. 
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HECEII*, -6i (nesep, -bi) Jam. İdrar, sidik. 
HECME (nesiye) Jam. Borç, kredi. Hecueze 

aJlY borç almak. 
HECIEE (nesibe), HECIIl (nesip) Jam. ap. 

Nasip, kısmet, rızk. 
HECIIl, -6i (nesip, -bi) 3am. ap. bkz. HECI

EE. 
HETKEH (netken) CbLH. Ne kadar, nasıl. 
HETTO (netto) Jam. um. Kabı ile darası 

çıkarılmadan tartılan ağırlık, brüt. 
HE<I>PMT (nefrit) Jam. zp. MeÔ. Böbrek il

tihabı, nefrit. 
HEIIIE* (neşe) ec. Kaç: K,bt3bLHbL3 Heıueôe? 

Kızınız kaç yaşında? 
HEIIIEME (neşeme) ec. Nice, birçok, ne 

kadar çok. 
HEIIIEY (neşev) ec. Kaç, ne kadar, kaç ta

ne: Eap!lbLFbt Heıuey? Hepsi ne kadar? 
HEIIIIK (neşik) ec. Ne, nasıl: AMall HeıuiK! 

Ne çare! 
HEIIIIHIIII (neşinşi) ec. Kaçıncı. 
HMfMJIM3M (nigilizm) Jam. !lam. Her türlü 

gerçek varlığı inkar eden aşırı bireycilik, 
yokçuluk, nihilizm. 

HMET (niyet) Jam. ap. Maksat, niyet, istek. 
HUemi aK, (JICaK,Cbl, ÔfpblC, mpy) iyi 
niyetli. 

HMETTEC (niyettes) CbLH. Maksadı, niyeti 
bir olan. 

HMETTECTIK, -ri (niyettestik, -gi) 3am. 
Maksadı, niyeti bir olma durumu. 

HMETTEH- (niyetten-) em. Niyetlenmek, 
niyet etmek, tasadamak . 

İIM3AM (nizam) Jam. ap. KeHe. Kural, ka
nun, kaide. 

HM3AMHAMA (nizamnama) Jam. ap. up. 
KeHe. Nizamname, tüzük. HU3aMHaMa 
6oi1btHıua tüzüğe göre. 

HMKEJih (nikel) Jam. !lam. Nikel. 
HMKEJihLJ;E- (nikelde-) em. N ikelle kap

lamak, nikelaj yapmak. 
HMKEJihLJ;I (nikeldi) CbLH. Bileşiminde nikel 

olan, nikelli. 
HMKOTMH (nikotin) Jam. rjJp. Nikotin. 
HMOEMM (niyobiy) Jam. !lam. xuM. Niyob

yum. 
HM513* (niyaz) Jam. ap. KeHe. Sadaka, ha

yır. 

HOPKA 

HOEAM (nobay) Jam. Ön çalışma, taslak. 
HOEAMJIA- (nobayla-) em. Tasarlamak: 

YuôiH JICocnapbtH Ho6ai1!laôbt. Evin pla
nını tasarladı. 

HOBEJIJIA (novella) Jam. um. aôe6. Kısa 

hikaye. 
HOBOKAMH (novokain) Jam. !lam. Meô. Bir 

tür ağrı kesici. 
HOFAM (noğay) Jam. Bugün Kuzey Kaf

kasya'da yaşayan bir Türk boyu, Nogay. 
HOFAMIIIA (noğayşa) yem. Nogayca. 
HOFAJIA (noğala) Jam. Göze düşen ak, ka

tarakt, ak basma. 
HOMhiC (noyıs) CbLH. Kaba, görgüsüz. 
HOMhiCTAH- (noyıstan-) em. Kabalık et

mek, görgüsüzlük yapmak. 
HOMhiCTAY (noyıstav) CbLH. Biraz kaba, 

görgüsüzce: 0Hbrlf MiHe3i HOUbtcmay. O, 
biraz kaba. 

HOMhiCThll<, -Fbi (noyıstıq, -ğı) Jam. 
Kabalık, görgüsüzlük. 

HOKAYT (nokaut) Jam. ar. cnopm. Nakavt. 
HOK,AM (noqay) CbLH. Cahil, nadan. 
HOK,AMJIAH- (noqaylan-) em. Cahil, nadan 

olmak. 
HOK,AMJIAY (noqaylav) CbLH. Biraz nadan, 

cahil. 
HOK,AMJihll<, -Fbi (noqaylıq, -ğı) Jam. Ca

hillik, nadanlık. 
HOK,AT (noqat) (1) Jam. ap. Nokta, siyah 

leke. 
HOK,AT (noqat) (Il) Jam. up. Nohut. 
HOK,TA* (noqta) Jam. Yular. HOK,ma ca!ly 

serbestliğini, özgürlüğünü kaybetmek. 
HOK,TAJIA- (noqtala-) em. 1. Yular takmak. 

amK,a HOK,ma cally ata yular takmak. 2. 
aybıc. Dediğini yaptırmak, ikna etmek, 
inandırmak 

HOK,TAJIAH- (noqtalan-) em. 1. Yular ta
kılmak. 2. (hamile kadın) Yüzde leke ol
mak. 

HOMMHAJI (nominal) Jam. !lam. Nominal 
değer, itibari kıymet. 

HOMMHAJILJ;hl (nominaldı) CbLH. Nominal, 
itibari, saymaca. 

HOMEHKJIATYPA (nomenklatura) Jam. 
!lam. Terimler (listesi). 

HOPKA (norka) Jam. 300/l. Avrupa vizonu, 
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vizon . 
HOPBEf (norveg) Jam. Norveç halkı, Nor

veçli. 
HOPMA (norma) Jam. ;ıam. ı. Düstur, 

kaide, düzgü. 2. Norm, oran, nisbet. 
HOPMAJIA- (normala-) em. ı. Kural, kaide 

koymak. 2. Belirlemek, sınırlamak. 
HOPMAJihi (nomıalı) CbtH. Belirlenmiş , öl

çülmüş, sınırlandınlmış. 

HOTA (nota) (1) Jam. ;ıam. My3. 1. Nota. 2. 
Güfte. 

HOTA (nota) (Il) Jam. ;ıam . caJic. Bir dev
letin başka bir devlete veya elçisine ver
diği resmi yazı, nota. 

HOTAPMAJI,L(hiK, (notariyaldıq) CbtH. rjJp. 

No-terlik . Homapua!labtK Kel{ce noterlik, 
no-ter bürosu. 

HOTAPMYC (notariyus) Jam. rjJp. Noter. 
HOHH (noyan) (1) Jam . map. XI-XII. yüz

yıllarda Moğolistan'daki aristokrat kim
seler. 

HOHH (noyan) (Il) CbtH. 1. İri yapılı, 
cüsseli. 2. aybtc. Çok büyük, kocaman. 

H6KEP (nöker) Jam. Yaver. 
HeJI (nöl) caH. !lam. Sıfır. 

H6MIP (nömir) Jam. rjJp. ı. Numara, sayı, 
rakam. 2. aybtc. Otel odası. 

H6MIPJIE- (nömirle-) em. Numaralamak, 
numaralandırmak . 

HeiiiP: K,apa uenip Kalabalık, çok sayıda 
insan topluluğu. 

H6CEP (nöser) Jam. Sağanak yağmur. 

H6CEPJIE- (nöserle-) em. (yağmur) Sa
ğanak sağanak yağmak, bardaktan boşa
nırcasına yağmak. 

HY (nuv) CbtH. Oldukça sık (onnan, sazlık , 

kamış lık) . 

HYJIAH- (nuvlan-) em. Sık, aralıksız bit
mek; gür çıkmak. 

HYK,CAH (nuqsan) Jam . ap. Zarar, noksan, 
eksik. HYKCaH Ke!lmipy zarar vermek. 

HYK,hl- (nuqı-) em. Dürtmek, dokunmak, 
i tmek. 

HYK,hiJIA- (nuqıla-) em. Dürtüklemek, 
dürtmek. 

HYP (nur) Jam. ap. Nur, ışık. HYP JlcaycbtH 

nur yağsın. 
HYPA (nura) Jam. Dere, yar, derin yamaç. 

Hh1Fhl3,11,h1K. 

HYPJIAH- (nurlan-) em. Aydınlanmak, nur
lanmak, parlamak. 

HYPJIAT- (nurlat-) em. Nurlandırmak, ay
dınlatmak, parlatmak. 

HYPJihl (nurlı) CbtH. Nurlu, ışıklı, aydınlık, 
parlak. 

HYPChi3 (nursız) cbtH. Nursuz, ışıksız, sö
nük. 

HYPChi3,L(AH- (nursızdan-) em. Parlaklığı

nı, ışığını yitirmek. 
HYPIIIAIIIY (nurşaşuv) Jam. Havai fışek. 
HYCK,A* (nusqa) (1) Jam. ap. 1. Taslak, ta

sarı . 2. Nüsha, el yazması. myn HYCKa 

asıl nüsha. 
HYCK,A- (nusqa-) (Il) em. işaret etmek, 

göstermek: 8KeciHil{ HYCKaraH JICaFbtHa 

Kapaabt . Babasının işaret ettiği tarafa 
baktı. 

HYCK,AJihi (nusqalı) CbtH. Örnekli, ibretli, 
öğretici. 

HYCK,AY (nusqav) Jam. ı. Öğüt, nasihat. 2. 
aybtC. Yönerge, talimat, emir, direktif. 

HYCK,AYIIIhi (nusqavşı) Jam. Talimat, di
rektif veren kimse. 

HYT (nut) Jam. Fasulyegillerden bir tür 
bitki. 

HYKTE* (nükte) Jam. ap. ıpaMM. 1. Nokta. 
6ip HyKmeıe meci!le Kapay bir noktaya 
gözleri takılmak. 2. Küçük leke, nokta. 
HyKme KOIO bir işi bitinnek, tamamla
mak. 

HhiFA- (nığa-) em. Ağzına kadar, tıka basa 
doldurmak. 

HhiFAfi- (nığay-) em. Pekişmek, güçlen
rnek, gelişmek: 3KOHOMUKa!lblK 6au 

JlaHbtCmap Hbtraubtn Ke!leai. Ekonomik 
ilişkiler gittikçe gelişiyor. 

HhiFAPJIA- (nığarla-) em. 1. Basıp ezmek. 
2. Ağzına kadar doldunnak. 

HhiFAMT- (nığayt-) em. Pekiştirmek , geliş

tirmek. 
Hh1Fhl3 (nığız) CbtH. ı. Yoğun, sıkı. 2. 

Sağlam, güçlü. 
HhiFhi3,L(A- (nığızda-) em. Sıkıştırmak, 

yoğunlaştırmak: AflKneH manman 

HbtFbl3aaabt. Ayakları ile bastırarak sı

kıştırdı. 

HhiFhi3)1,hi~ -Fbi (nığızdıq, -ğı) Jam. ı. 



-404-

Hh1Fhi3Chl 

Sıkılık, yoğunluk. 2. Sağlamlik, güç
lülük. 

Hb1Fbi3Cbl- (nığızsı-) em. Kurulmak, ça
lım satmak. 

HbiK, (nıq) CbtH. Sağlam, sağlamca. 

HbiK,AII, -6bı (nıqap , -bu) 3am. ap. Nikap, 
yüz örtüsü, peçe. 

HbiK,TA- (nıqta-) em. Tıkmak, sıkıştırmak, 

yoğunlaştırmak: /{pnK,a :>K:fHai HbtK,man 
caJZabt. Çuvala yünü bastırarak doldurdu. 

HbiK,Tbl~ -Fbi (nıqtıq, -ğı) 3am. Sağlamlık, 
berklik. 

HbiK,biP- (nıqır-) em. İğneleyici konuş
mak, iğnelemek . 

HbiMIIIA (nımşa) 3am. Yel ek. 
Hbiii-HbiK, (nıp-nıq) CbtH. Sapasağlam, 

dimdik. 
HbiCAİİ (nısay) 3am. :>K:epı. ı. Niyet, mak

sat. 2. Şekil , görünüş . 

HbiCAH (nısan) 3am. Nesne, obje. 3epmmey 
HbtCaHbL araştırma konusu. 

HbiCAHA (nısana) 3am. ı. Nişan, hedef. 2. 
aybtc. Amaç, gaye. 

HbiCAHAJIA- (nısanala-) em. Nişan almak. 
HbiCAHA.Jibl (nısanalı) CbtH. Hedeflenen, 

amaçlanan. HbtcaHaJZbt :>K:epıe :>K:emy he
deflenen yere ulaşmak. 

HbiCAII, -6bı (nısap , -bı) 3am. ap. Yetinme, 
kanaat. 

HbiCAIICbl3 (nısapsız) CbLH. Aç gözlü, ka
naatsiz. 

HbiCAIICbl3.11,bl~ -Fbi (nısapsızdıq, -ğı) 

3am. Kanaatsizlik. 
HbiCAIITbl (nısaptı) cbtH. Kanaatkar. 
HbiCAIITbiJibl~ -Fbi (nısaptılıq, -ğı) 3am. 

Kanaatkarlık, yetingenlik. 
HbiCIIbl (nıspı) (1) 3am. ap. İsim, ad: 

MeHiif HbtcnbtM - Map:>K:aH. Benim adım 
Marjan. 

HbiCIIbl (nıspı) (Il) yem. Hiç, tamamen, 
büsbütün. 

HbiiiiAH (nışan), HbiiiiAHA (nışana) 3am. 
up. Nişan, iz, belirti , aHirnet 

HbiiiiAHA (nışana) 3am. bkz. HbiiiiAH. 
HbiiiiAHAJibl (nışanalı) CbLH. Nişanlı, işa

retli. 
HbiiiiAHACbl3 (nışanasız) CbtH. Belgisiz, 

işaretsiz. 

HIOAHC 

HIJI* (nil) 3am. 1. Çivit (boya). 2. Çivit 
renk. 

HIJI.IJ,E- (nilde-) em. Çamaşırı çivitli suya 
sokup sarılığını gidermek, çivitlemek. 

HIMEM (nildey) CbLH. Açık mavi. Hill 6y-
3btfly caymak, vazgeçmek. 

HIOAHC (nyuans) 3am. rjJp. Ayırtı , fark . 



O, o (0, o) 

o 

O (o) (1) oa. Başına getirildiği cümlenin an
lattığı duyguyu bildirir: O, 6epeKe11ai! 

Yaşa! Aferin! Helili olsun! 
o (o) (Il) ec. Üçüncü tekil kişi, o: o aa 

Kellai. O da geldi. 
OA3MC (oazis) 3am. ıp. ıeoıp. V aha: 
OBA* (oba) (1) 3am. ap. Kurgan, höyük. 
OBA* (oba) (Il) 3am. ap. Veba. 
OBA,li,Aİİ (obaday) CbtH. iri, kocaman, de

vasa. 
OBAJI (obal) 3am. ap. Vebal, günah, hıya

net. o6a!lbtHa Ka!lY vebalini almak. 
OBAJIChl- (obalsı-) em. Acımak, üzülmek. 
OBAJihl* (o balı) CbtH. Kurganı olan, höyük 

bulunan (yer). 
OBAIIIhl~ -Fhı (obaşıq, -ğı) 3am. Küçük 

kurgan, tepecik. 
OBEJIMCK (obelisk) 3am. ıp. Dikili taş. 
OBJIMfAUM51 (obligatsiya) 3am. 11am. Tah

vil, senet. 
OBJihiC (oblıs) 3am. op. Eyalet, vilayet. 

0l{mycmiK J(p3al(cmaH o6!lbtCbt Güney 
Kazakistan eyaleti. 

OBJlhiCAPAJihl~ -Fbi (oblısaralıq, -ğı) 3am. 

Eyaletler arası. 
OBJihiCThiK, ( oblıstıq) CbtH. Eyalet çapın

da, eyaletle ilgili. 
OBPA3 (obraz) 3am. ooe6. Tip, karakter. 

:>~earbtMabt (:>~eaFbtMcbt3) o6pa3 iyi (kötü) 
tip(ler). 

OBPA3,II.A- (obrazda-) em. Canlandırmak, 

tiplemek. 
OBPA3.11;hl (obrazdı) CbtH. Canlı ve renkli. 
OBCEPBATOPM.H (observatoriya) 3am. 

11am. Rasathane, observatuvar, gözlem 
evi. 

OBCTPYKU:M51 ( obstruktsiya) 3am. rjJp. 

Engelleme, obstrüksiyon. 
OB'hEKT ( obyekt) 3am. 11am. 1. rjJUiloc. 

Nesne, obje. 2. Konu, mevzu. 3. Hedef. 
OB'hEKTMBM3M (obyektivizm) 3am. 11am. 

Nesnelcilik, objektivizm. 
OB'hEKTMBTI (obyektivti) CbtH. Nesnel, ob

jektif. 

O,IW<, 

OB'hEKTHBTIJIIK, -ri (obyektivtilik, -gi) 
3am. Nesnellik, objektiflik. 

OBhiK.- (obıq-) (o6biFMbi, o6biFbın) em. 1. 
Oburlaşmak. 2. Açgözlülük, tamalıkar
lık etmek. 

O B hiP (o bır) CbtH. Obur, doyumsuz. 
OBhiPJIAH- (obırlan-) em. Oburlaşmak, 

doyumsuzlaşmak. 

OBhiPJlhl~ -Fbi ( obırlıq, -ğı) 3am. Oburluk, 
doyumsuzluk. 

OBAUH51 ( ovatsiya) 3am. 11am. Şiddetli 

alkışlama. 

OBIJAPKA ( ovçarka) 3am. op. Alman kurt 
köpeği. 

OFAIII (oğaş) CbtH. 1. Kaba, bayağı. 2. 
aybtc. Ayrı, tek başına, münferİt. 

OFAIIITAH- (oğaştan-) em . 1. Kabalık, ne
zaketsizlik etmek. 2. aybtc. Ayrılmak, 

toplumdan kendini soyutlamak, inzivaya 
çekilmek. 

OFAIIITAY ( oğaştav) CbtH. Biraz kaba, ne
zaketsizce. 

OFAIIIThl~ -Fbi (oğaştıq, -ğı) 3am. Kabalık, 

nezaketsizlik 
0Fhl3 (oğız) 3am. XI. yüzyılda Harezm 

bölgesinde toplu olarak yaşayan ve daha 
sonra Batı 'ya göç ederek bugünkü 
Türkmen, Azeri, Gagavuz, Urumlu ve 
Türkiye Türklerinin aslını oluşturan bü
yük bir Türk boyu; Oğuz. 

OFhlll-BYFhlll ( oğıp-buğıp) yem. Şöyle 

böyle, ne yapıp edip, bir şekilde. 
O,II.A* (oda) 3am. ıp. ooe6. Kaside, methiye, 

övgü. 
O,II.AFAİİ (odağay) CbtH. 1. Kaba, görgüsüz. 

2. ıpaMM. Ünlem. 
O,II.AF AİİJIA- ( odağayla-) em. Toplumdan 

kendini soyutlamak, münzevi olmak. 
O,II.AFAİİJIAY (odağaylav) CbtH. Biraz kaba, 

nezaketsizce .. 
O,II.AFAİİJihl~ -Fbi ( odağaylıq, -ğı) 3am. 

Nezaketsizlik, görgüsüzlük, kabalık. 
O,II.AK.*, -Fbi (odaq, -ğı) 3am. 1. Birlik, itti

fak. 2. Belli bir topluluğun yararlarını 
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OL(AK,TAC 

korumak ıçın kurulmuş demek. :JJCa-
3YUJbl!lap oaarbt yazarlar birliği . 3. U
luslar arası anlaşma, sözleşme. oaax 6o
llY birlik olmak, ittifak kurmak; oaax 
:JJCacay anlaşma yapmak, birliğe girmek; 
oaax KYPY ittifak oluşturmak. 

O,UAK,TAC (odaqtas) (1) cbtH. 1. Müttefik, 
bağlaşık 2. Aynı düşünce ve amacı taşı
yan taraftarlar. 

O,UAK,TAC- ( odaqtas-) (Il) em. Birlik oluş
turmak, bir araya gelmek, ittifak etmek, 
birleşrnek 

O,UAK,TACThll{. -Fbi ( odaqtastıq, -ğı) 3am. 
Müttefiklik, bağlaşıklık 

OMH-EY)lAH ( odan-budan) yem. Oradan 
buradan, ondan bundan. 

O,ll,hiP (odır) c bt H. Kaba, yaramaz, laf anla
maz, küstah. 

O,ll,hiPAİİ- (odıray-) (o.ıı.bıpaH,ll.bi, O)J.bıpa
IObı), OJKhiPAİİ- (ojıray-) em. Dik dik 
bakmak. 

O,ll,hiPAK, (odıraq) CbtH. bkz. O,ll,hiPAH;. 

O,ll,hiPAH; (odırafi), O,ll,biPAK, (odıraq) CbtH. 
Nezaketsiz, kaba, görgüsüz. 

O,ll,hiPAH,I(A- ( odırafida-) em. Horozlan
mak, hindi gibi kabarmak, kükremek. 

O,ll,biPAH,I(AY ( odırafidav) CbtH. Biraz neza
ketsiz, görgüsüz, kabaca. 

O,ll,biPJihll{. -Fbi ( odırlıq, -ğı) Jam. Küstah
lık, edepsizlik, haddini bilmezlik, neza
ketsizlik. 

OJKAP (ojar) CbtH . Küstah, kaba, edepsiz. 
o:JJCap MiHe3 kaba. 

OJKAPJIAH- (ojarlan-) em. Küstahlaşmak, 

kab al aşmak. 
OJKAPJIAY (ojarlav) CbtH. Biraz kaba, küs

tahça. 
OJKAPJihll{. -Fbi ( ojarlıq , -ğı) Jam. Küstah

. lık, kabalık, edepsizlik, nezaketsizlik 
Q)KAY (ojav) Jam. Kepçe, maşrapa. araıu 

o:JJCay tahta kepçe. 
OJKAYJIA- (ojavla-) em. Kepçeyle almak, 

kepçelemek. 
OJKAYIIIA (ojauşa) Jam. Küçük kepçe. 

. O)K,ll,AH (oj dan) Jam. ap. Vicdan, namus, 
ar. 

OJKbiPAİİ- (ojıray-) (mKblpaMbl, OJKblpa

IObl) em. bkz. O,ll,hiPAİİ-. 

O ll 

O)KbiPAH,I(A- ( ojırafida-) em. Kaba dav
ranmak, saygısızlık yapmak. 

03- (oz-) em. 1. Başarılı olmak, ileri geç
mek, öne çıkmak. 2. aybLC. (vakit) iler
lemek, geçmek: MeHi 03btn Kemmi. Beni 
geçti. yaK,btmmbL 6ocxa o3abtpy vakti bo
şa geçirmek. 

03AH (ozan) Jam. KeHe. Halk şairi, ozan, 
aşık . 

03AH; ( ozan) Jam. Haykırış, acı ses, çığlık, 

figan. 
03AH,I(A- (ozanda-) em. Yüksek sesle ağ

lamak, haykırmak 
03AT (ozat) CbtH. Üstün başarılı, öncü. oJam 

f:JICbtM başarılı kadro. 
03ATTbll{. -Fbi ( ozattıq, -ğı) Jam. Başa

rılılık, öncülük. 
03EbiP ( ozbır) C bt H. Zorba, müstebit, zalim. 

036btp aaaM zalim. 
03EbiP JIAH- ( ozbırlan-) em. Zulmetmek; 

eziyet, işkence etmek. 
03EbiPJibll{. -Fbi (ozbırlıq, -ğı) Jam. Eziyet 

etme, zulmetme, zorbalık 
03Eb1Pillbl (ozbırşı) Jam. Zalim, zorba. 
03FbiH ( ozğın) Cb/H. Önde bulunan, öncü. 

03FbtH oii. öncü fikir. 
03FbiH,ll,A- (ozğında-) em. Başarılı olup 

öne çıkmak, ilerlemek. 
03Mbllll: JKa3MbllllTau 03Mbllll JKoı<;. Al

lah 'ın dediği olur, yazılan başa gelir. 
030H (ozon) Jam. xuM. Ozon. 
03Yillbl (ozuvşı) Jam. İlerleyici, ilerleyen, 

öne geçen (kimse). 
03biK, (ozıq) Cb/H. 1. ilerici. 2. Zaman ba

kımından ileride: AiıMambt yal(btmbt AH
KapaaaH mepm caram 03btK. Alınatı ye
rel saati Ankara'dan dört saat ileri . 3. Ö
zel, farklı: CeH 6epiHeH 03btKCbtlf. Sen 
hepsinden farklısın . 

03biK,Tbll{. -Fbi ( ozıqtıq , -ğı) Jam. Öncü
lük, ön safta olma. 

03blll;K,bl ( ozıfiqı) CbtH. ilerlemiş, önde bu
lunan. 

OH* (oy) (1) Jam. 1. Düşünce, fikir. 2. Akıl , 
şuur, hafıza. oii. e}f6e2i düşünce ürünü; 
oii. 6acy derin düşüncelere dalmak; oii.ra 
opa!ly aklına gelmek, unuttuğunu hatır
lamak; oii.ra KOHbtMabt akla yatkın, man-
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tığa uygun; ouaaH Kemney {tubll(nay) 
aklından çıkmamak; ou mol(mamy a) 
sonuca gelmek b) büyümek; oubtHaH 
tubtry istediği , arzuladığı gibi olmak; 
oilbtHa can eme I(afly (mycy) hemen ha
tırlamak. 

OM* (oy) (Il) Jam. 1. Çukur yer. 2. aybtc. 
Şehir. 

OM- (oy-) (OMbi, oıobı) (III) em. 1. Kaz
mak, eşmek. My3abt o10 buzu kazmak 2. 
Oymak, nakışlamak. oiibm aJLy çok olan 
bir şeyden istediği kadar almak. 

OM (oy) (IV) oa. Sevinç, üzüntü, hayret 
bildiren ünlem. 

OM-APMAH (oy-arman), OM-K,11JIJI (oy
qiyal) Jam. Başlıca amaç, maksat, emel, 
gaye. 

OMEAİİ (oybay) oa. Eyvah, aman Allah'ım! 
ou6au ca!ly haykırmak, çığlık atmak. 

OMEAİİJIA- (oybayla-) em. 1. "oybay oy
bay" diye yüksek sesle bağırmak 2. 
Çığlık atmak, bağırmak, feryat figan et
mek. 

OMEAİİlllhiJI ( oybayşıl) CbtH. Y aygaracı. 
OMFhiJIA- ( oyğıla-) em. Derinlemesine 

kazmak, derinleştirmek, iyice oymak. 
OMFhllll (oyğış) CbtH. Oyan, oyucu (kim

se). 
OM,UAFhi.[(Aİİ (oydağıday) yem. Düşünül

düğü, arzulandığı, istenildiği gibi . 
OM,II,A-)KOK,TA (oyda-joqta) yem. Bekl~n

medik, aniden. 
OM,II,AH-K,hiP,lJ,AH (oydan-qırdan) yem. Her 

taraftan, oradan buradan. ouaaH-I(btpaaH 
KeJLıeH şuradan buradan gelmiş . 

OM,UAFhi-K,hiP,UAFhl (oydağı-qırdağı) CbtH. 
Çeşitli taraflarda bulunan, her yerdeki . 

OM,lJ,AYhiT ( oydavıt) Jam. Çukur yer. 
OM.IJ:hiM ( oydım) cbtH. Oyulmuş, o yuk 

(yer). 
OM,IJ,hiMlllA (oydımşa) Jam. Gamze. 
OM-)KOTA ( oy-jota) Jam. Dere tepe. 
OMK,ACTA- (oyqasta-) em. 1. Hoplayıp zıp-

lamak. 2. aybtc. Bir kimsenin dikkatini 
çeşitli şeyler yaparak çekmeye ça
lışmak. 

OM-K,llJIJI (oy-qiyal) 3am. bkz. OM-AP
MAH. 

OMMAK,TAİİ 

OMK,OM (oyqoy) oa. Vay, hey: Oul(ou 3a
MaH-aii! Hey gidi günler, hey!. 

OMK,hiJI ( oyqıl) CbtH. Eğri büğrü, düz ol
mayan (yer). 

OMK,hiJI,ı:ı:hl~ -Fbi ( oyqıldıq, -ğı) Jam. Eğri 
büğrülük, çukurluk 

OMK,hl-lllOMK,hl (oyqı-şoyqı) CbtH. 1. Eğri 
büğrü, engebeli. 2. aybtc. Gelişi güzel, 
rastgele. 

OMJIA- (oyla-) em. 1. Düşünmek, mu
hakeme etmek: CeH I(Qflau oiiflaucbtlf? 
Sen nasıl düşünüyorsun? 2. Tasalanmak, 
kaygılanmak oiiflaMaFaH JK:epaeH ani
den, birden; oiiflaraHbt 6oJLy. düşündüğü 

geçekleşmek. 

OMJIAFhllll (oylağış), OMJIAMllA3 (oylam
paz) cbtH. Devamlı düşünce halinde o
lan, çok düşünen. 

OMJIAMIIA3 (oylampaz) CbtH. bkz. OMJIA
Fhllll. 

OMJIAH- (oy lan-) em. 1. Düşünüp taşın
mak. 2. Tasalanmak, kaygılanmak 

OMJIAH.IJ:hiP- ( oylandır-) em. Düşündür
mek. 

OMJIAHhiii-TOJIFAH- (oylanıp-tolğan-) 
em. Düşüneeye dalmak, düşünüp taşın
mak. 

OMJIAC (oylas) (1) CbtH. Hemfikir, fikirdaş. 
OMJIAC- (oylas-) (Il) em. Danışmak, İsti

şare etmek. 
OMJIAY (oylav) (1) Jam. rjJUJloc. Düşünce, 

düşünme . ouJLay I(a6i.rıemi düşünme ye
teneği. 

OMJIAY (oylav) (Il) CbtH. Biraz çukur, al
çakça (yer). 

OMJihl (oylı) (1) CbtH. 1. Düşünceli, şuurlu, 
bilinçli. 2. Anlamlı, önemli. 

OMJihl (oy lı) (Il) cbtH. Çukurl u, engebeli. 
OMJihi-K,hiPJihl (oylı-qırlı) CbtH. Dereli te

peli (yer). 
OMJihiJihl~ -Fbi ( oylılıq, -ğı) Jam. Bilinç

lilik, şuurluluk 
OMJihi-~IPJihl (oylı-şufiqırlı) CblH. 

bkz. OMJihl (Il). 
OMMA (oyma) cbtH. Oyuk, oyulmuş, oyma 

(nesne). 
OMMAK,*, -Fbi (oymaq, -ğı) Jam. Yüksük. 
OMMAK,TAİİ (oymaqtay) CbtH. Yüksük gibi, 

Barterblues
Vurgu



-408-

OMMAK,Illhl 

yüksük kadar, küçücük. 
OMMAK,Illhl (oymaqşı) 3am. Terzi. 
OMMAK,IllhiJI ( oymaqşıl) CbtH. Yüksükle 

dikiş dikmeyi seven. 
OMMAJIA- (oymala-) em. Oymak, çukur

laştırmak 

OMMAJihl (oymalı) CbtH. Nakışlı , oymalı , 
işlemeli, motifli . 

OMMAYhiT ( oymavıt) (1) 3am. inişli yer, 
çukur. 

OMMAYhiT ( oymavıt) (Il) 3am. Efsane ve 
destanlarda Kazak Türklerinin savaştığı 
düşmanıara verilen ad. 

OMMhllll (oymış) 3am. Ağaca, kemiğe 
veya taşa oyma yoluyla yapılan nakış. 

OMMhllli-8PHEK ( oymış-örnek) 3am. Oya, 
nakış , desen, motif. 

OMMhllliTA- (oymışta-) em. Nakışlamak, 
desenlemek, oya ile süslemek. 

OMMhllliThl ( oymıştı) CbtH . N akışlı , süslü, 
bezekli, işlemeli. OUMbtULmbt caHObtK na
kışlı sandık. 

OMHA- (oyna-) em. 1. Oynamak, eğlen
mek. 2. Şaka yapmak, şakalaşmak . 3. 
(müzik aleti) Çalmak. 4. Bir rolü oyna
mak, bir temsilde rol almak. 5. Büyük 
bir ustalık, beceri ve kolaylıkla bir işi 

yapmak: OuHan ceuJleCel{ oe, OUJlan 
ceWıe. Şaka da olsa düşünerek söyle. 

OMHAFhllll (oynağış) Cblli . 1. Oyun oyna
mayı seven. 2. Şakacı , nüktedan. 

OMHAK,*, -Fbi (oynaq, -ğı) 3am. Oyun yeri, 
uygun yer, alan. ouHal( cafly oynayıp 

zıplamak. 

OMHAK,TA- ( oynaqta-), OMHAK,biJIAH
( oynaqılan-) em. 1. (hayvan) Hoplayıp 
zıplamak. 2. Kıpırdamak, kırpır kıpır ol
mak. 3. aybtc. Mesele, problem çıkar
mak. 

OMHAK,hl ( oynaqı) CbtH. Oynak, hareketli, 
yaramaz. 

OMHAK,biJIAH- ( oynaqılan-) em. bkz. OM
HAK,TA-. 

OMHAK,hiJihl~ -Fbi (oynaqılıq, -ğı) 3am. 
Oynaklık, yaramazlık 

OMHAMAJihl (oynamalı) cbtH. Oynak, de
ğişken, dönek, kararsız, kaypak, sebat
sız . 

OMPAHIIIhl 

OMHAMIIA3 ( oynampaz) C bt H. Şakacı. 
OMHAMIIA3Z(hl~ -Fbi (oynampazdıq , - ğı) 

Jam. Şakacılık 
OMHATI-KYJI- (oynap-kül- ) em. 1. Gülüp 

eğlenmek. 2. ay btc. Gönül eğlendirmek. 
OMHAC (oynas) 3am. Oynaş, metres . 
OM-OM (oy-oy) oo. Üzüntü, pişmanlık , 

hayret gibi anlamlarda kullanılan bir ün
lem, of, vay vay. 

OM-8PIC (oy-öris) 3am. Düşünce ufku, 
düşünce gücÜ. OU-epici Kel{ ufku genİ Ş. 

OMI.IAH: ( oypafi), OMIIAYhiT ( oypavıt) 
CbtH. inişli , çukur (yer). 

OMI.IAH:Z(bl (oypafidı) CbtH. inişli, çukurlu 
(yer). 

OMI.IAH:-TOMIIAH; (oypafi-toypan) yem. Alt 
üst, keşmekeş. 

OMIIAT (oypat) 3am. ıeoıp. Deniz sevi
yesinden düşük ova, düzlük yer. 

O MilAIT AH- ( oypattan-) em. Çukurlaş

mak, çukur oluşmak. 
OMIIATThl ( oypattı) CbtH. Çukurlu, in gin 

(yer) . 
OMIIAYhiT (oypavıt) CbtH. bkz. OMI.IAH:. 
OMllhiJI-TO MilbiJI ( oypıl-toypıl) yem . 

Darmadağınık, alt üst, tarumar, karma
karışık . 

OMIIhiP-Aİİ (oypır-ay), OMIIhiPhiM-AY 
(oypırım-av), OIIhiPMAM (opırmay) oo. 
Vay canına, vay be, eyvah. 

OMIIhiPhiM-AY (oypırım-av) oo. bkz. 
OMIIhiP-Aİİ. 

OM-lliKIP (oy-pikir) 3am. Fikir, düşünce . 
OMPAH (oyran) 3am. Tahribat, yıkım, kat

liam ve yağma. oupaH emy yerle bir et
mek. 

OMPAH-AChiP (oyran-asır) , OMPAH-TO
llhiP (oyran-topır) yem . Karmakarışık, 

darmadağınık, tarumar. 
OMPAH-EOTK,A (oyran-botqa) yem. Tama

men karışmış , yıkılmış , paramparça. 
OMPAHM- (oyranda-) em. Harap etmek, 

yerle bir etmek, taş üstünde taş , gövde 
üstünde baş bırakmamak . 

OMPAH-TOIIhiP (oyran-topır) yem. bkz. 
OMPAH-AChiP. 

OMPAHlllhl ( oyranşı) Jam. Tahrip edici , 
yıkıcı. 
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OİİPAT 

OHPAT (oyrat) 3am. Altay Türklerinin eski 
adı. 

OHCAHA ( oysana) 3am. Geniş, engin bilgi. 
OHChl3* (oysız) CbLH. 1. Fikirsiz, düşünce

siz, akılsız. 2. aybtc. Tasasız, gamsız. 
OHChiPA- (oysıra-) em. 1. Geri çekilmek, 

kaybetmek. 2. Eksikliğini, yokluğunu 

hissetmek. 
OHChiPAT- (oysırat-) em. Yenilgiye uğ

ratmak, yıkmak, bozguna uğratmak. 
OHIIIA (oyşa) yem. Düşünce bazında . 
OHiliAf:I; ( oyşafi) CbLH. Düşünceli, zeki , a

kıllı. 

OH-IIIYK,hiP ( oy-şuqır), OH-IIIYIU<.hiP 
(oy-şufiqır) 3am. 1. Eğri büğrü, engebeli 
yer. 2. ayb/C. Eksiklik, noksanlık. 

OH-IIIYK,hiPJihl ( oy-şuqırlı) Cb/H. inişli yo
kuş lu, inişli çıkışlı, çukurlu (yer). 

OH-IIIYllK,hiP (oy-şufiqır) 3am. bkz. OH
IIIYK,hiP. 

OHIIIhiJI ( oyşıl) CbLH. Düşün ür, mü tefek
kir, bilge, filozof. emKeH 3aMaHHbLlf 
f!lbl ouULblflaapbt e3kinin büyük filozof
ları . 

OHIIIhi.JI,I(hl~ -Fbi (oyşıldıq, -ğı) 3am. Bil
gelik, düşünürlük, filozofluk 

OHhl~ -Fbi (oyıq, -ğı) 3am. Oyuk, delik. 
OHhiK,TAJI- ( oyıqtal-) em. Oyulmak, delin

mek. 
OHhiK,IIIA (oyıqşa) 3am. Küçük oyuk, çu

kurcuk. 
OHhiiU<,hl (oyıfiqı) cbtH. inişli, yokuş aşa

ğı. 

OHhiJI- (oyıl-) em. Oyulmak, aşınmak. 
eKULeci oubtfly ökçesi aşınmak. 

OH hi H (o yın) 3am. 1. Eğlence, oyun. 2. Şa
ka. 3. Ağız yangısı, stomatit. oubtH 6a
JZ acbt on üç yaşına kadar olan çocuklar. 

OHhiH-.I(YMAH (oyın-duman) 3am. Oyun, 
eğlence. 

OHhiH.I(hl (oy ındı) 3am. Elbisenin yaka, 
kol deliği. 

OHhiH.I(hi-IllhiH.I(hl ( oyındı-şındı) C bt H. 
Şakayla karışık. 

OHhiH-KYJIKI ( oyın-külki) 3am. Şaka, eğ
lence. 

OHhiHI1A3 ( oyınpaz) C bL H. Oyunbaz, oy
namayı seven. 

OK,A 

OHhiHI1A3.I(hl~ -Fbi (oyınpazdıq, -ğı) 3am. 

Oyunbazlı k. 
OHhiH-CAYhl~ ·Fbi (oyın-savıq, -ğı) 3am. 

Oyun, eğlence . 

OHhiH-TOH (oyın-toy) 3am. Eğlence, şö
len, şenlik . 

OHhiHIIIhl (oyınşı) 3am. Oyuncu, oyuna 
katılan. 

OHhiHIIIhl~ -Fbi (oyınşıq, -ğı) 3am. 1. 
Oyuncak. 2. aybtc. Basit, kolay. oubtH
UlbLI\ 6oJZy oyuncak olmak; ouwtUlbtl( 

emy (KblflY) dalga geçmek, alay etmek. 
OHhiHIIIhiK,TAH (oyınşıqtay) CbLH. Oyun

cak kadar, küçücük, sevimli. 
OHhiHIIIhiK,IIIA (oyınşıqşa) yem. Oyun

cak gibi. 
OHhiHIIIhiJI ( oyınşıl) CbtH. 1. Oyun baz, o

yun oynamayı iyi bilen. 2. Şakacı, şa

kayı seven. 
OHhiH-IllhiHhl: oilbiH-IIIbiHbi apa.IIac şaka 

gerçek karışık. 
OHhiC (oyıs) (1) 3am. Çukur, girinti. 
OHhiC- (oyıs-) (Il) em. Bir tarafa yö

nelmek, dönmek, meyletmek. 
OHhiCTA- ( oyısta-) em. Dönmek, yön de

ğiştirmek. 

OHhiChiH;K,hl (oyısıfiqı) CbLH. Biraz çukur, 
girintili . 

OKEAHOfPA<l>IUI (okeanografiya) 3am. 2p. 
Oşinografi, deniz bilimi, okyanus 
bilimi. 

OKKYITAHT ( okkupant) 3am. !lam. işgalci , 
müstevli. 

OKKYIIAJJ,IUI (okkupatsiya) 3am. JZam. İş
gal etme, işgal altına alma. 

OKKYIIAJJ,IUIJIA- (okkupatsiyala-) em. İş
gal etmek, işgal altına almak. 

OKOI1 (okop) 3am. op. Siper. oKon l(a3y 

siper kazmak. 
OKPYf (okrug) 3am. op. Bölge, yöre. 

caU!lay oKpy2i seçim bölgesi . 
OKTABA (oktava) 3am. JZam. My3. Oktav. 
OKYJIHCT (okulist) 3am. JZam. Göz dokto

ru. 
o~ •Fbi (oq, -ğı) 3am. 1. Ok. 2. Kurşun, 

me rm ı. 
OK,A ( oqa) 3am. S ırma, gümüş ve altın la 

işleme, süsleme. 
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OK,A.JIA 

OK,AJIA- (oqala-) em. Sırma, gümüş ve al
tınla işlemek, süslemek. 

OK,AJIAK., -Fbi ( oqalaq, -ğı) 3am. At sineği. 
OK,AJIAK,TA- (oqalaqta-) em. (at sineği 

soktuktan sonra hayvan) Yerinde dura
mamak, sıçramak . 

OK,A.Jlhl (oqalı) CbLH. Sırma, gümüş, altınla 

işlenmiş. 

OK,ATI, -6bı ( oqap, -bı) 3am. Engebe, iniş 

yokuşlu yer. 
OK,-.JJ;8PI (oq-dari ) Jam. Cephane, mühim

mat, barut. 
OK)KhiJIAH ( oqjılan) 3am. Ok yılanı. 
OK,MFA (oqiyğa) Jam. ap. Vak'a, olay, ha

dise. memeHULe oKura olağanüstü olay 
(hftl). 

OK,MFAJihl ( oqiyğalı) CbLH. Olay lı, hadisel i, 
vak'alı . 

OK,K,AFAP (oqqağar) 3am. Çelik yelek. 
Ü~ -Fbi (oqpaq, -ğı) 3am. 300/l. 

Balaban kuşu . 

OK,ITAH ( oqpan) 3am. 1. Çukur, kovuk. 2. 
Eyerin altındaki boşluk. 3. Namlu de
liği. 4. Maden ocağındaki tünel. 

OK,ITAH,LI,A- (oqpanda-) em. Kovuk açmak, 
çukurlaştırmak. 

OK,ITAH.JJ;hl ( oqpandı) CbLH. Çukur, kovuk 
yer. 

OK,TA- ( oqta-) em. 1. Atmak için silaha 
kurşun doldurmak. 2. Silahlahedef 
almak. 

OK,TAİİ (oqtay) CbLH. Dimdik, dümdüz, ok 
gibi. OKmau ambLflY ok gibi fırlamak. 

OK,TAJI- (oqtal-) em. Bir şey söylemeye, 
yapmaya yeltenmek. 

OK,TAJihiC ( oqtalıs) Jam. Atılım, atılış. 

OK,TA-TEKTE (oqta-tekte) yem. Arada sıra
da, ara s ıra, bazen. 

OK,TAY (oqtav) 3am. Oklava. OKmay :JJCym
KaHaau oklava yutmuş gibi. 

OK,TAY,LI,Aİİ (oqtavday) CbLH. Oklava gibi, 
dimdik. 

OK,TAYJIA- (oqtavla-) em. 1. Oklavayla ha
mur açmak. 2. Oklava gibi dürmek. 

OK,TAYJihl (oqtavlı) CbLH. bkz. OK,Thl. 
OK,Thl (oqtı), OK,TAYJihl (oqtavlı) CbLH. 

Doldurulmuş, kurşun dolu, dolu. 
OK,ThiK, -Fbi (oqtıq, -ğı) 3am. 1. Atarabası 

OK,IIIMMA 

veya kızak oku. 2. Şarjör, hazine. 
OK,ThiH-OK,ThiH ( oqtın-oqtın) yem. Arada 

bir, ara sıra: 0HblH aaybLCbl OKmbtH
OKmbtH ecmifleai. Onun sesi arada bir 
duyulur. 

OK,Y (oqu) Jam. 1. Eğitim. 2. Ders. ozy 
:JJCbtflbt eğitim öğretim yılı; ozy Kypa!lbL 
ders kitabı; ozy opHbL eğitim öğretim 

yeri, kurumu; ozy 6araap!laMacbL 
müfredat programı; CbLpmmaH OK.Y açık 
öğretim. 

OK,Y-AFAPTY (oquv-ağartuv) Jam. Halk e
ğitimi. 

OK,Y-EIJIIM (oquv-bilim) 3am. Eğitim , öğ

retim. 
OK,YJihl (oquvlı) CbtH. Çok okumuş, bilgili , 

tahsilli. 
OK,YJihiK, -Fbi (oquvlıq, -ğı) 3am. Ders ki

tabı. 

OK,Y-T8PEME (oquv-tarbiye) Jam. Eğitim

öğretim. 

OK,Yillhl (oquvşı) 3am. 1. Öğrenci. 2. O
kuyucu. 

OK,YillhiJihiK, ( oquvşılıq) C bt H. Öğrenci ye 
ait, ögrenciyle ilgili. OKJlULbL!lbLK Ke3elf 
öğrencilik dönemi. 

OK,IllA* (oqşa) yem. Ok gibi, kurşun gibi , 
çok hızlı. OKULa ambL!ly. Ok gibi fırla

mak. 
OK,IllAHTAİİ (oqşantay) Jam. 3mHozp. 1. 

Ok, mermi çantası. 2. Fişeklik, palaska. 
OK,IllAY (oqşav) yem. Ayrı olarak, münfe

riden, uzakta, biraz ötede. OKULay m ypy 
ayrı durmak; OKULay ULbLFy kalabalıktan 
ayrılmak. 

OK,IllAYJIA- (oqşavla-) em. Ayırmak, u
zaklaştırmak, dışlamak, soyutlamak. 

OK,IllAYJIAH- ( oqşavlan- ) em. Ayrılmak, 

tek başına olmak, kendini başka insan
lardan soyutlamak. 

OK,IllAYJIAHYIIIhiJihiK, -Fbi ( oqşavlanuvşı

lıq, -ğı) 3am. Soyutlanma, ayrılma. 
OK,IllAYJihiK, -Fbi ( oqşavlıq, -ğı) 3am. 

Ayrılık, teklik , münferitlik. 
OK,IllAY-OK,IllAY ( oqşav-oqşav) yem. Ayrı 

ayrı, tek tek. 
OK,IllMMA (oqşiyma) CbtH . Ucu sivri. (baş 

kıyafeti, külah). 



-411-

OK,IllbiPAM 

OK,IllhiPAH- ( oqşıray-) (oıqııblpaAAbi, 
OIQllblpaıobl) , OK)>IPAH- ( oqıray-) em. 
Yandan, yangözle, ş aşı bakmak; neyzen 
gibi bakmak. 

OK)>I- (oqı-) em. 1. Okumak. 2. Tahsil gör
mek. 3. Efsunlamak, büyülemek. 4. 
Hastalığı iyi edeceğini ileri sürerek 
okumak. oaybtcman OKY sesli okuma; 
e:JKiKmen ozy hecelemek; MEmepJZen ozy 
ifadeli okumak. 

OK)>IFAH,IlhiK, -Fbi ( oqığandıq, -ğı) Jam. 
Okumuşluk, aydınlık, münevverlik. 

OK)>IFAHChl- ( oqığansı-) em. Okuyormuş 
gibi yapmak, görünmek. 

OK)>IFhiiii (oqığış) cbtH. Okuruayı seven, 
çok okuyan, kitap kurdu gibi. 

OK)>IJihiM ( oqılım) 3am. Bir toplantıda 

katılımcılara onaylatmak düşüncesiyle 

bir belgenin, yazının okunması. 
OK)>IMhiCThl (oqımıstı) 3am. Çok oku

yan, aydın, bilgili, alim. 
OK)>IPA ( oqıra) Jam. Sığırların sırtında o

luşan kurtçuk, larva. 
OK)>IPAH- (oqıray-) (OKJ>IpaAAbl, OKJ>ıpa

IObl) em. bkz. OK,Illhi-PAH-. 

OK)>IPAK,TA- (oqıraqta-) em. (at) Ürkmek, 
kaçmak. 

OK)>IPAH- (oqıran-) em. Kişnemek. 
OK)>IPMAH ( oqırman) 3am. Okuyucu. 
OK)>IC (oqıs) yem. 1. Ansızın, aniden. 2. 

aybtc. Kaba, yakışıksız, uygunsuz. Ol(btc 
Kemy yanlış yapmak, yanılmak 

OK)>! CT AH ( oqıstan) yem. Ansızın, aniden. 
OK)>ICTAY ( oqıstav) yem. Kabaca, yakışık

sızca, uygunsuzca. 
OK)>ICThiK, -Fbi (oqıstıq, -ğı ) Jam. Kabalık, 

nezaketsizlik. OKbtCmbtl( 6oJZy yanlış ol
mak. 

OK)>IT- (oqıt-) em. Okutmak, eğitmek. 
OK)>ITY ( oqıtuv) 3am. Eğitim öğretim. 

OKbtmy aoici öğretim yöntemi. 
OK,hiTYIIIhl ( oqıtuvşı) Jam. Öğretmen, o

kutman, muallim, öğretim görevlisi. 
OK)>IT~hiJihiK, -Fbi (oqıtuvşılıq, -ğı) 

Jam. Oğretmenlik, okutmanlık. 
OJI (ol) ec. 1. 0: CeH Ofl :JKal(ma, MeH 6yJZ 

;;K:al(ma. Sen o yanda, ben bu yanda. 2. 
Şu, o. oJZ Kici şu kişi. 

OJIJIA-EIJIJI8 

OJIAll* (olay) yem. Öyle, onun gibi. oJZaii 
6oJZca öyle ise. 

OJIAll-EYJIAll (olay-bulay) yem. Öyle böy
le. oJZaii-6yJZaii 6oJZbtn Kemce aniden 
ölse. 

OJIAllliiA ( olayşa), OJIAllhiHIIIA (olayın
şa) yem. Öylece, öyle. 

OJIAllhiHIIIA ( olayınşa) yem. bkz. OJIAll
IIIA. 

OJIAK, ( olaq) C bt H. Beceriksiz, hantal. 
OJIAK,TAY (olaqtav) CbtH. Biraz hantal, be

ceriksizce. 
OJIAK,ThiK, -Fbi ( olaqtıq, -ğı) 3am. Bece

riksizlik, hantallık. 
OJIEhiP-COJIEhiP (olbır-solbır) cbtH. Dü

zensiz, rastgele, salkım saçak. 
OJI,IlA-EIJIJl8 ( olda-bilda) oo. bkz. OJIJIA

EIJIJI8. 
OJI)I(A (olja) Jam. Buluntu, ganimet, 

kazanç. OJZ:JKara 6amy paraya gark ol
mak. 

OJI)I(AJIA- (oljala-) em. Ganimet elde et
mek, kazanç sağlamak. 

OJI)I(AJIAC (oljalas) CbtH. Ganimet ortağı o
lan (kimseler). 

OJI)I(AJihl ( oljalı) C bt H. Ganimetli, kazanç
li, kirli. 

OJIMfAPXIHI (oligarhiya) Jam. zp. Oligar
şi, takım erki. 

OJIMMIIMA,IlA (olimpiyada) 3am. zp. 
Olimpiyat, olimpiyat oyunları. al( OJZUM

nuaoa kış olimpiyatları. 
OJIMMIIMA.UAIIIhi ( olimpiyadaşı) Jam. 

Olimpiyatlarakatılan sporcu. 
OJIM<I>A (olifa) 3am. zp. Bezir (yağı). 
OJIK)>I (olqı) CbtH. 1. Tam dolu olmayan, 

orta, yarı. 2. aybtc. Eksik, yetersiz. 
OJIK)>IJIA- (olqıla-) em. Dolu olmamak. 
OJIK)>IJihiK, -Fbi (olqılıq, -ğı) 3am. 1. 

Eksiklik, boşluk. 2. aybtc. Kusur, kaba
hat. 

OJIK)>IJihi-TOJIK)>IJihl ( olqılı-tolqılı) CbtH. 
Kafası karışık, kararsız. Ofll(btflbt-moJZ

l(btflbt Kyiioe kararsız halde. 
OJIK)>IChiH- ( olqısın-) em. Küçümsemek, 

küçük görmek. 
OJIJIAhM (ollahi) oo. ap. bkz. OJIJIA-EIJI

JI8. 
OJIJIA-EIJIJI8 ( olla-billa), OJI,IlA-EIJI,Il8 



-412-

OJI-llYJI 

(olda-bilda), OJIJIAhM (ollahi) oa. ap. 
Vallahi, vallahi billahi. 

OJI-llYJI (ol-pul) 3am. Ufak tefek, öte beri. 
OJIIlhi-COJIIlbl ( olpı-solpı) CbtH. l. 

Derbeder, düzensiz, rastgele. 2. aybtc. 

Ağır, hantal. 
OJIIlbi-COJIIlbiJibl~ -Fbi ( olpı-solpılıq, -

ğı) 3am. Gevşeklik, düzensizlik. 
OM (om) 3am. HeM. rjJu3. Elektrik direnç bi

rimi,om. 
OMAK,A (omaqa) 3am. Toprak set. oMaf(a 

m ypFbt3y set çekmek. 
OMAK.AJIA- ( omaqala-) em. Topraktan set 

yapmak, set çekmek. 
OMAK,AC- ( omaqas-) em. Aniden, birden

bire düşmek, yuvarlanmak. oMaf(aca 
J(y;ıay a) tepetaklak yuvarlanmak. b) 
başarısızlığa uğramak, tepetaklak git
mek. 

OMAJI- (omal-), OMbiK,- (omıq-) em. Eve 
kapanıp kalmak, evden dışarı çıkma

mak. oMaJZbtn ombLpy işsiz güçsüz otur
mak. 

OMAH (o man) C bt H. Kaci6. Büyük, geniş. 
oMaH apbtf( geniş ark. 

OMAPTA (omarta) 3am. Arı kovanı. 
OMAPTAlllbl (omartaşı) 3am. Arıcı. 
OMAIII (omaş) 3am. KeHe. Saban (ağaç). 
OME bl ( ombı) Cb/H. B ele kadar yağan (kar). 

oM6bL !(ap kürtün. 
OMEbiJIA- ( ombıla-) em. Bele kadar ya

ğan karda zorla yürümek. 
OMJIET (omlet) 3am. rjJp. Omlet. 
OMOHMM (omonim) 3am. ıp. JlUHc6. 

Sesteş, eş sesli. 
OM IlA (ompa) 3am. 1. Aşık kemiğinin a

tıldığında dik gelmesi. 2. aybLC. işlerin 
beklenmedik anda yolunda, iyi gitmesi. 

OMCbiPAM- (omsıray-) (OMCbipaH,ll,bi, OM

CbipaiObi) em. Bir şeyin yeri boş kalmak, 
boş görünmek. 

OMbiK,- ( omıq-) ( OMbiFa)J,bi, OMbiFbın) em. 
bkz. OMAJI-. 

OM hiP- (onur-) em. I. Kırmak. 2. Bir ke
narını kırmak, koparmak. 

OMblPAY (omırav) 3am. 1. Göğüs, gövde. 
2. aybLC Meme. 3. aybLC. Kibirli. 

OMbiPAYJIA- ( omıravla-) em. 1. Kalabalığı 

OH,llhiK, 

yarıp geçmek. 2. aybLC. Güç göstermek, 
çalım satmak. 

OMbiPAYJibl (omıravlı) CbtH. Geniş göv
deli, göğüslü. 

OMbiPAYJihl~ -Fbi (omıravlıq, -ğı) 3am. 1. 
Hayvanların göğüs tarafı. 2. Elbisenin 
göğüs tarafı. 

OMbiPAYlllA (omıravşa) 3am. KeHe. 1. Süt
yen. 2. Önlük. 

OMblPTK,A (omırtqa) 3am. Omurga. 
OMbLpmf(aCbt 6eKiMeıeH çocuk, genç. 

OMbiPTK,AJIA- ( omırtqala-) em. Kesilen 
hayvanın omurgalarını parçalamak, böl
mek. 

OMbiPTK,AJibiJIAP ( omırtqalılar) 3am. 
300Jl. Omurgalılar. 

OMhiPTK,ACbl3,1I,AP (omırtqasızdar) 3am. 
300Jl. Omurgasızlar. 

OMbiPbiJIFbllll ( omırılğış) CblH. Çabuk 
kırılan, parçalanan. 

OMbiPbiJIFbllllTbl~ -Fbi ( omırılğıştıq, -
ğı) 3am. Çabuk kırılma özelliği olan, 
kırılgan. 

OH (on) c aH. On. oH uwf(mbt on kadar; OH 
eKiae 6ip ıyJZi aıub/JlMaraH çok genç, 
gencecik; oH caycarbLHaaii 6iJZy 
avucunun içi gibi bilmek; OH ceıi3 Mbtlf 
FaJZaM on sekiz bin alem. 

OHAH-MYHAH (onan-munan) yem. Ondan 
bundan, oradan buradan. 

OHEAChl (onbası) 3am. KeHe. acK. Onbaşı. 
OH.II,A* (onda) yem. ı. Orada: OHaa KiM 

6ap? Orada kim var?. 2. O zaman. 3. 
Öyleyse, o durumda: OHaa ceH aeM aJl 
Öyleyse sen dinlen. 

OH.II,AFAH ( ondağan) caH. Onlarca: OJZ 
yıuiH oHaaraH JICbiJlaap KepeK. Bunun 
için onlarca yıl gerek. 

OH.II,AFbl (ondağı) ec. Oradaki. 
OH.II,AFbi-MYH.II,AFbl (ondağı-mundağı) ec. 

Oradaki buradaki. 
OH,ll.Aİ1 (onday) CbLH. Onun gibi, ona ben

zer. 
OH,ll.Aİ1-MYH,ll.Aİ1 (onday-munday) CbtH. 

Öyle böyle, ufak tefek, şöyle böyle. 
OH.II,A-MYH.II,A (onda-munda) yem. Orada 

burada, oraya buraya. 
OH,II;biK, ( ondıq) 3am. l. Onluk. OHabtK c aH 
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ondalık sayı. 2. Onbaşı (asker). 
OHKOJIOf ( onkolog) Jam. ıp. Kanser uz

manı, onkoloji uzmanı. 
OHKOJIOflUI ( onkologiya) Jam. ıp. On

koloji. 
OHKYH)liK, -ri (onkündik, -gi) Jam. On 

günlük. (kutlama, şölen vb.) 
OHOMACTIIKA (onomastika) Jam. ıp. 

ıpaMM . Özel adlar, kişi adları bilimi. 
OH-OH.IT,AII (on-ondap) yem. Onar onar. 
OHCAİİhiC (onsayıs) Jam. cnopm. 100 m 

koşusu, uzun atlama, gülle atma, yüksek 
atlama, 400 m koşusu, ll O m engel li 
koşu, disk atma, sırıkla yüksek atlama, 
cirit atma, ı 500 ın koşularını içeren 
atletizın yarışması, dekatlon. 

OHCAİİhiCillhl (onsayısşı) Jam. Dekat
loncu. 

OHTOJIOfliJI (ontologiya) Jam. ıp. Varlık 

bilimi, ontoloji. 
OHIIIA (onşa) yem. O kadar: 0Huta a!lbtc 

eMec. Pek uzak değil. 
OHIIlAJihiK, ( onşalıq), OHIIlAJihiK,Thl 

(onşalıqtı) yem. O kadar, pek. 
OHIIlAJihiK.Thl (onşalıqtı) yem. bkz. OH

IliAJI hi K,. 
OHIIIAMA (onşama) yem. O kadar. 
OHIIIA-MYHIIIA ( onşa-munşa) CbtH. A

zıcık, o kadar, derme çatma, ufak tefek: 
0Huta-MyHutaHbt e!leMeiJi. Ufak tefek 
şeyleri kafasına takmadı. 

OHhi-MYHhl (onı-ınunı) ec. Onu bunu. 
OHhiHillhl ( onınşı) caH. On uncu. 
OH:* (ofi) (1) cbtH. 1. Sağ, sol karşıtı. 2. 

Doğru, uygun, düz. OH iJaMbtmy (caflc.) 
olumlu yönde ilerlemek, gelişmek; OH 
6amacbtH 6epy (ally) razılık bildirmek, 
dua etmek; OHFa 6acnay a) şansı yaver 
gitmemek b) işleri iyi gitmemek; OH 
:JKO!l doğru yol; OH Ke3iMeH K,apay iyi 
gözle bakmak; OH K,Oflbt sağ kolu. 

OH:- (ofi-) (Il) em. Daha iyi duruma gel
mek, onmak. 

OH:- ( ofi- ) (III) em. 1. Rengi atmak, sol
mak: KeiifleK OJ-tbtn Kemmi. Gömleğin 

rengi soldu. 2 . aybtc. Değişrnek 
OH:A3A (ofiaza) CbtH. Obur, açgözlü. 
OH:A3AJIAH- (ofiazalan-) em. Oburlaşmak, 

OH;Fhllll 

doyumsuzlaşmak. 

oıı:AM (ofiay) Cb/H. Kolay, hafif. 
OH:AİİJIA- ( ofiayla-) em. Kolaylaşmak, ha

fıfleşmek. 

OH:AİİJIAT- (ofiaylat-) em. Kolaylaştır
mak, hafıfleştirmek. 

OH:AİİJIAY (ofiaylav) CbtH. Biraz hafif, ko
layca. 

OH:AİİJihl~ -Fbi ( ofiaylıq, -ğı), OH:AH
IllhiJihl~ -Fbi ( ofiayşılıq, -ğı) Jam. 
Kolaylık, hafiflik. 

OH:AİİillhiJihl~ -Fbi ( ofiayşılıq, -ğı) Jam. 
bkz. OH:AİİJihiK,. 

OH:AİİhiPAK. (ofiayıraq) cbtH. Daha kolay, 
daha hafif. 

OH:AJIT- ( ofialt-) em. Onarmak, beslemek, 
iyileştirmek. 

OH:AJI- (ofial-) em. 1. (hastalık) İyileşmek, 
düzelmek. 2. Kilo almak. 3. (iş) Dü
zelmek, yolunda gitmek. 

OH:AIIIA ( ofiaşa) yem. Ayrı olarak, yalnız, 
tek başına. OHauta K,a!ly yalnız kalmak. 

OH:AIIIAJIA- (ofiaşala-) em. Ayırmak, ayrı 
tutmak. 

OH:AIIIAJIAY ( ofiaşalav) CbtH. İnsanlardan 
uzak, tenha. 

OH:AIIIAJihl~ -Fbi ( ofiaşalıq, -ğı) Jam. Ayrı, 
tek başına, yanlız olma durumu. 

OH:AIIIAP- ( ofiaşar-) em. (ev) Tenha kal
mak, boşalmak. 

OH:AIIIAPAK. ( ofiaşaraq) CbtH. Kalabalıktan 

biraz uzak, yalnız: 0HautapaK, ombtpObt. 
Yalnız, (kalabalıktan) uzak oturdu. 

OH:EAFAH (ofibağan) CbtH. Şerefsiz, na
mussuz, lanetli, mel'un, alçak . 

OH:EAFAH)lhl~ -Fbi (ofibağandıq, -ğı) Jam. 
Şerefsizlik, namussuzluk, alçaklık, 

mel'unluk. 
OH:EAFhiP (ofibağır) cbtH. Lanet (kimse) . 
OH:F AK. ( ofiğaq) C bt H. ı. Rengi çabuk atan, 

solan. 2. İstikrarsız, sebatsız, değişken. 
OlfFGK. Mama rengi hemen solan kumaş. 

OH:FAP- ( ofiğar-) (1) em. Yolunda gitmek, 
şansı yaver gitmek: IciMi3 OHFapObt. 
İşimiz yolunda gitti. 

OH:FAP (ofiğar) (Il) Jam. map. Askeriyede 
sağ kanat, sağ kol. 

OH:Fhllll ( ofiğış) C bt H. ı. Rengini çabuk 
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kaybeden, solan. 2. aybtc. Değişken, is
tikrarsız. 

OH,I1A- (onda-) em. Doğrultmak, düzelt
mek, tamir etmek: TypMbtCbtH oHaaabt. 
Durumunu düzeltti. 

OH,Ubl ( ofidı) Cb/H. Olumlu, doğru, iyi, po
zitif. 

OH,UbiJIAY ( ofidılav) CbtH. Durumu daha iyi 
olan, refah seviyesi yüksek. 

OH,UbiJibi~ -Fbi ( ofidılıq, -ğı) 3am. Doğ

ruluk, iyilik, olumluluk. 
OH,UbiPMA- ( ofidırma-) em. 1. Çalışma

mak, hiçbir şey yapmamak. 2. Acıma
mak, merhamet etmemek. 

OH,Ubl-COJI)lbl ( ofidı-soldı) yem. S ağlı 
sollu, oraya buraya. 

O~EblPbl~ -Fbi ( ofijafibırıq, -ğı) 3am. 
Bir çeşit mantar. 

OI:{K,A (ofiqa) 3am. Aşık kemiğinin dik gel
miş hali. 

Of(K,AM (ofiqay) cbıH. 1. Sağ elini kullanan 
(adam), solağın zıddı. 2. Hayvanın sağ 
hacağının aşık kemiği. 

Of(-COJibl: OH;-COJibiH TaHy (6iJiy) İyiyi 
kötüyü (birbirinden) ayınnak. 

Of(CbiH- (ofis ın-) em. Kendi yaptığını 

doğru bulmak, doğru saymak. 
Of(TAll (ofitay) 3am. Zamanı gelen, uygun, 

müsait, elverişli durum. 
Of(TAllJIA- (ofitayla-) em. Kolay, elverişli, 

uygun duruma getirmek. 
Of(TAİİJibi (ofitaylı) CbtH. Uygun, elverişli, 

müsait, yatkın. 
Of(TAHJibi~ -Fbi (ofitaylıq, -ğı) 3am. El

verişlilik, kolaylık, uygunluk, yatkınlık 
Of(TAllCbi3 ( ofitaysız) CbtH. Uygun, 

müsait, yatkın olmayan; elverişsiz. 
Of(TAHCbl3llbl~ -Fbi (ofitaysızdıq, -ğı) 

3am. Beceriksizlik, yeteneksizlik, yatkın 
olmama. 

Of(-TEPICI ( ofi-terisi) CbiH. Aslı, işin ger
çek tarafı, hakikati , doğrusu yanlışı. Ol{

mepiciHe K,apaMacnıaH dağrusuna yan
Iışına bakmadan. 

Of(TYCTIK, -ri (ofitüstik, -gi) 3am. 1. Gü
ney. 2. Sıcak bölge: )/(efl OHmycmiKmeH 
coK,mbı. Rüzgar güneyden esti. 

Of(TYCTIK-EATbiC (ofitüstik-batıs) 3am. 

OTITIAJihl 

Güneybatı. 

Of(TYCTIK-IllbiFbiC ( ofitüstik -şığıs) 3am . 
Güneydoğu. 

Of(blf(K,bl (ofiıfiqı) CbtH. Solmuş, rengı 

uçmuş. 

OllA (o pa) (1) 3am. ap. Pudra. 
OllA (opa) (Il) 3am. ap. Şefkat, merhamet, 

vefa. ona 6epMey (Kepcemney, K,btflMay) 
şefkat göstermemek, merhamet etme
mek. 

OIIA-)lAJIAll, -6bı (opa-dalap, -gi) 3am. 
Makyaj, kozmetik malzemeleri. 

OIIA)lAP (opadar) CbtH. Sözünün arkasında 
duran, mert, vefalı. 

OIIAİİ-TOIIAİİ (opay-topay) efl. Alt üst, 
rastgele, gürültü patırtı. 

OIIAK,: OTbıpca onaK,, ıypca conaK, Ne 
yapsa yaranamama halinde söylenir. 

OIIAJIA- (opala-) em. Pudra sürmek, pud
ralamak, süslenmek. 

OIIAJibl (opalı) CbtH. Vefalı, istikrarlı, sa
bit. 

OIIACbi3 (opasız) CbtH. 1. Hain, iki yüzlü. 
2. Sözünde durmayan, namert, dönek, 
vefasız. onaCb/3 ayHue vefasız dünya. 

OIIACbl3llbl~ -Fbi ( opasızdıq, -ğı) 3am. 1. 
ikiyüzlülük, vefasızlık, hainlik 2. 
Düşmanlık, kin gütme, yavuzluk 
onacbt3abtK. emy (:>~cacay, K.btfly, icmey) 
hainlik etmek. 

OIIAT (opat) 3am. ap. Vefat, ölüm. onam 
6ofly vefat etmek, ölmek. 

OllAIIIbiJI ( opaşıl) C bt H. Mert, kararlı, sö
zünde duran. 

OITEPA (opera) 3am. um. Opera. 
OITEPATOP (operator) 3am. !lam. 1. Opera

tör. 2. Kameraman. 
OITEPAUIUI (operatsiya) 3am. !lam. Mea. 

1. Operasyon, ameliyat. 2. acK. Harekat. 
OITEPETTA (operetta) 3am. um. Operet. 
OIT-Of(Afi (op-ofiay) CbtH. Çok kolay, ko

layca, zorlanmadan. 
OIT-OH,Ubl ( op-ofidı) CbtH. Pek iyi, pek ala. 
OITIIA (oppa) (1) 3am. Rüzgarın etkisiyle 

kuytu yerlere toplanmış kar yığını, 

kürtün. 
OITIIA (oppa) (Il) 3am. Sazlık, bataklık. 
OITIIAJibl ( oppalı) C bt H. Kürtünlü. 
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OTITI03MUIUI ( oppozitsiya) 3am. ;ıam. 

Muhalefet. 
OTITIOHEHT (opponent) 3am. ;ıam. Bi

limsel bir çalışmayla ilgili görüşlerini 

rapor halinde sunan akademisyen, bilim 
adamı, raportör. 

OTITMKA ( optika) 3am. 2p. cj;u3. Optik. 
OTITMMAJI,Uhl (optimaldı) CbtH. Optimal, 

uygun, müsait, elverişli. 
OTITMMM3M (optimizm) Jam. ;ıam. iyim

serlik, nikbinlik. 
OTITMMMCT (optimist) CbtH. ;ıam . iyimser, 

nikbin. 
OTIThiK,- ( optıq-) ( ODTbiFa.Ubi, OUTbiFbiD) 

em. Çok yorgun olmak, takatsiz kalmak, 
bitkin düşmek. 

OTihi~ -Fbi ( opıq, -ğı) (1) Jam. ap. Piş

man lık, nedamet. 
OTihiK,- (opıq-) (onbıFa.Uhl, onbiFbın) (Il) 

em. Fırsatı kaçım1ak, pişman olmak. 
OTihiK,Thl (opıqtı) CbtH. Üzgün, pişman. 
OTihiHhiC (opınıs) 3am. bkz. 8KIHIIII. 
O IT hiP- ( opır-) em. 1. Bölmek, kınnak, 

parçalamak, koparmak. 2. aybtc. Hapır 

hupur yemek. 
OTihiPAM- ( opıray-) (onblpaMbl, onblpa

IObl) em. 1. Dişleri dökülmek. 2. Yeri 
dolmamak, yokluğu (boşluğu) hissedil
mek. 

OTihiPMAM ( opınnay) oa. bkz. OllTihiP
AM. 

OTihiPMAJihl (opınnalı) CbtH. Katlamalı, 

kırma. onblpMallbt MbtllmbtK kırma tü
fek. 

O ll hiP-TOTihiP ( opır-topır) CbLH. Kalaba
lık, hınca hınç: Yuailf iuti onbtp-monbıp 
6ollbtn Kemmi. Evin içi curcunaya dön
dü. 

OTihiPhiK, (opırıq) Cb/H. Dişi düşmüş. onbt
pblK uta/1 dişleri dökülmüş ihtiyar. 

OTihiPhiJIFhiiii (opırılğış) CbLH. Kırılgan, 

kolay kırılan, bozulan, koparılan. 
OIThiPhiJI- (opırıl-) em. Koparılmak, par

çal anmak, kırılmak. 
OP (or) (1) 3am. 1. Derin çukur, hendek. 2. 

Siper. opra JK:bLFbtllY (K.yllay) bir belaya 
duçar olmak. 

OP (or) (Il) Cb/H. 1. İri, büyük. op JK:bL/laH 

OPAJI 

büyük yılan; op K.OJZH büyük tavşan. 2. 
Boz, kahverengi. op K,OJZH boz tavşan. 

OP- (or-) (III) em. 1. B içmek. 2. Döver 
biçerle buğdayı biçip toplamak: fl1en 
opabt. Ot biçti. 

OP- (or-) (IV) em. (su yatağındaki top
rakları) Aşındırmak: He eKcel{, COHbl 
opapcbtlf (MaK,all). Ne ekersen onu bi
çersin (atasözü). 

OPA- (ora-) em. 1. Sarmak, dürmek. 2. Yu
mak yapmak. 3. aybtc. Çevresinde do
laşmak. 

OPAFhiT- (orağıt-) em. Dolaşarak önünü 
kesme k. 

OPAFhiiii (orağış) CbtH. Sarmaya elverişli. 
MOUbLH oparbıut atkı. 

OPAFhiiiiTA- ( orağışta-) em. Etrafını do
laşmak. 

OPA3A (oraza) 3am. up. aiHU. Oruç. Opa3a 
aumbl Ramazan Bayramı; opa3aCblH auty 
oruç açmak; opa3a ycmay (mymy) oruç 
tutmak. 

OPA3AlllhiJI ( orazaşıl) Cb/H. Oruç tutmayı 
seven. 

OPA3,II,hl ( orazdı) CbtH. Şanslı, kısmetli, 

talihli, bahtiyar. 
OPAM (oray) 3am. 1. Fırsat, imkan, olanak. 

2. Layık, uygun. 3. İlgili, dolaysıyla. 4. 
aybiC. Karşılık, mükafat. opai1btH x.au
mapy bir şeyden dolayı mükafatlandır
mak; ocb!FaH opau bununla ilgili. 

OPAMJIAH- (oraylan-) em. Ayarlamak, 
uygun hale getirmek, doğnılamak. 

OPAMJIAC (oraylas) CbtH. Benzer, denk, 
eşit, aynı, uygun. 

OPAMJIACThl~ -Fbi (oraylastıq, -ğı) 3am. 
Benzerlik, eşitlik, uygunluk. 

OPAMJihi (oraylı) CbtH. Elverişli, uygun. 
OPAMhiH,UA (orayında) yem. Uygun oldu

ğunda, yeri geldiğinde. 
OP~ -Fbi (oraq, -ğı) 3am. 1. Orak. 2. Ekin 

biçme zamanı. K,0/1 opaK, orak; opaK, 
aybL3 söz ustası, hatip. 

OPAK,Illhl ( oraqşı) Jam. Orakla ekin biç
mede usta, orakçı. 

OPAK,IllhiJihi~ -Fbi (oraqşılıq, -ğı) 3am. 
Orakçılık. 

OPAJI- (oral-) (1) em. Geri gelmek, dön-



-416-

OPAJI 

rnek, avdet etmek. omaHbtHa opa;ıy va
tanına dönmek; opa!lbtn emy etrafını do
laşıp geçmek. 

O P AJI- (oral-) (Il) em. Sarılmak, 

dolanmak. aflK.K.a opa;ıy a) ayağına do
lanmak, engel olmak. b) yalvarıp ya
karmak. 

OPAJI (oral) (III) 3am. Fırsat, imkan, o-
lanak. 

OPAJIFbi (oralğı) (1) 3am. Engel, mani. 
OPAJIFbi (oral ğı) (Il) 3am. Telafi, ödeme. 
OPAJIYJihi ( oraluvlı) CbLH. Sarıl ı, paketlen-

miş. 

OPAJihiM ( oı·alım) (1) 3am. I. Dili kul
lanma kabiliyeti, uslGp. 2. Yetenek, be
ceri , kabiliyet, maharet. 

OPAJihiM ( oralım) (Il) 3am. Kulvar, yarış 
pisti. 

OPAJihiM.Ubl (oralımdı), OPAM.Ubi 
( oramdı) CbLH. 1. Çevik, atik. 2. aybtC. 

Elverişli, uygun . 3. Beliğ, fasih, bela
ğatli . 

OPAM (oram) 3am. 1. Ambalaj, paket. 2. 
Üs!Gp. milli opaMra Ke!lMey konuşacak 
durumda olmamak. 

OPAMA (orama) 3am. Paket, ambalaj kağı
dı. 

OPAMAJI (oramal) 3am. up. 1. Havlu, el 
bezi, mendil. 2. Baş örtüsü, eşarp: 

EacbtHa aK, opaMa!l 6au;ıaraH. Başına 

beyaz eşarp bağlamış. 
OPAMAJIA- (oramala-) em. 1. Sarmalamak, 

bükmek. 2. aybtC. Eleştirmek, tenkit 
etmek. 

OPAM.Ubl (oramdı) CbtH. bkz. OPAJibiM
.Uhl. 

OPAM.UhiJihi~ -Fbi (oramdılıq, -ğı) 3am. 

Yatkınlık, alışıklık, elverişlilik, kabili
yetlilik. 

OPAM-OPAM (oram-oram) 3am. Yumak 
yumak, top top. 

OPAMChi3 (oramsız) CbtH. 1. Beceriksiz, eli 
yatkın olmayan. 2. Uygunsuz, yersiz, 
kaba davranış. 

OPAHfYTAHf (orangutang) 3am. cjJp. 300/l. 

İnsana benzer, yemişle beslenen bir tür 
maymun, orangutan. 

OPAH)KEPEH (oranjereya) 3am. cjJp. Sera, 

OPFhiii-K,APFhiii 

ser. 
OPAHhiiT-K,biMTAH- (oranıp-qımtan-) 

em. Kalın giyinmek, sarınmak . 

OPAHbiiJl (oranış) 3am. Örtü. 
OPAil-K,biMTA- ( orap-qımta-) em. İyice 

örtünmek, sarınmak. 
OPACAH (orasan) yem. 1. Çok. pek çok. 2. 

Büyük, devasa. opacaH 30p çok büyük. 
OPACAH.Ubi~ -Fbi ( orasandıq, -ğı) 3am. 

Hayret verici bolluk, çokluk, büyüklük. 
OPATOPMH (oratoriya) 3am. um. My3. Solo 

sesler, koro ve orkestra için yazılmış 

oyun ögesi bulunmayan kutsal nitelikte 
müzik eseri, oratoryo. 

OPAYJihi ( oravlı) CbtH. I. Ambalajlı, sarılı, 
sarılmış. 2. Sargılı, bağlı, bağlanmış. 

OPAYIJlhl (oravşı) 3am. Ambalaj yapan, 
saran kimse, ambalajcı. 

OPAYhiiJl (oravış) 3am. Ambalaj maddesi 
(kağıt, bez). 

OPAIJlOJIAK, (oraşolaq) CbtH. Beceriksiz, 
sakar, kabiliyetsiz. 

OPAIJlOJIAK,TAH- ( oraşolaqtan-) em. Be
cereksizleşmek, kabiliyetsizleşmek. 

OPAIJlOJIAK,Tbi~ -Fbi (oraşolaqtıq, -ğı) 

3am. Becereksizlik, sakarlık, yetenek
sizlik. 

OPEIITA (orbita) 3am. ;ıam. Yörünge, mah
rek. 

OPfAH (organ) (1) 3am. ıp. My3. Org, erga
nun. 

OPfAH (organ) (Il) 3am. 1. Kurum, 
kuruluş, teşkilat. 2. Yayın organı. 6ac

nacm opcaHbt basın organı. 

OPfAH (organ) (III) 3am. aHam. Organ, u
zuv, aza. 

OPfAHli3M (organizm) 3am . ;ıam. Orga
nizma, uzviyet. 

OPfAHIIKAJibiK, (organika) CbtH. ;ıam. Or
ganik. opcaHuKa!lbtK. 3am organik mad
de. 

OPFbl- ( orğı-) em. Atlamak, zıplamak. 
OPFhiJIA- (orğıla-) em. Atlamak, sıçra

mak. 
OPFbiMAJibl ( orğımalı) CbtH. Düz olmayan, 

eğrili büğrülü. 

OPFhiil-K,APFhiil (orğıp-qarğıp) yem. Çok 
sıçrayarak, atlayarak, hoplayarak. 
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OP,UA* (orda) 3am. map. 1. Ortaçağda gö
çebe devletlerin yönetim merkezi , idare 
edildiği yer. 2. aybtc. İlim ve kültür mer
kezi . 3. aybtc. Saray: ArımbtH Opoa xaH

oapbtHbtlf JICa3Fbl opiJaCbL Ke6iHe jJoH, 
/JHenp 6oiibtHoa 6o!lraH. Altın Ordu 
Hanlarının yazlık merkezi çoğunlukla 

Don, Dinyeper boyları olmuştur. FbtflbLM 

opoacbt ilim merkezi. 
OP,UAJibl ( ordalı) C bt H. 1. Köşkü, sarayı o

lan. 2.aybtc. Sülalesi büyük olan. 
OP.II,AII: (ordafi) CbtH. Bencil, gururlu , burnu 

havada, kibirli. 
OPrUAH,UA- (oranda-) em. Kibirlenmek, bö

bürlenmek, büyüklenmek. 
OP.[(EH (orden) 3am. !lam. Nişan, madalya. 
OP,UEP (order) 3am. rj;p . 1. Tapu. 2. Tu

tuklama emri. 
uP.[(MHATOP (ordinator) 3am. !lam. Meo. 

Doktor. 
OPKECTP (orkestr) 3am. rj;p. Orkestra. 

cuMrjJOHUflflbtK opKecmp senfoni orkest
rası. 

OPK,biPA- ( orqıra-) em. Kişnemek. 

OPJIA- (orla-) em. Çukur, hendek kazmak. 
OPJibl (or lı) CbtH. Çukurl u, hendekli. 
OPMAH (orman) 3am. Orman: EepioeH KO-

pbtl(KaH OpMaHFa 6apMaC ( Mal(afl). 

Kurttan korkan ormana gitmez. 
OPMAH.[(AH- (ormandan-) em. Ormana dö

nüşmek. 

OPMAH.[(bl (ormadanı) CbtH. Ormanı olan 
(yer) . 

OPMAH.[(biK, ( ormandıq) C bt H. Onnanlık 

(yer). 
OPMAHTAHY (ormantanuv) 3am. Ormancı

lık 

OPMAHTOFAMJibl ( onnantoğaylı) CbtH. A
ğaçlık, ormanlık 

OPMAHIIIbl ( ormanşı) 3am. Ormancı. 

OPMAHIIIbiJibiK, -Fbi ( ormanşılıq, -ğı) 

3am . Onnancılık. 

OPHA- (orna-) em. 1. Yerleşmek, İskan et
mek, mesken tutmak. 2. Kurulmak, te
şekkül etmek, inşa edilmek. 

OPHAJIAC- (ornalas-) em. 1. Yerleşmek. 2. 
İşe girmek: 0!1 JICfMbtCKa opHa!lacmbt. 

O, işe girdi. 3. aybtc. Hakim olmak, yer-

OPTAK,TACThiP 

Leşmek: TbtHbıutmbtK opHaObt sessizlik 
hakim oldu. 

OPHAJIACTbiP- ( ornalastır-) em. !.Yerleş

tirmek. 2. İşe yerleştirmek. 
OPHMTOJIOf (ornitolog) 3am. rj;p. Kuş bi

limi uzmanı, ornitolog. 
OPHMTOJIOfMH (ornitologiya) 3am. rj;p. 

Kuş bilimi, omitoloji 
OPHbiK,- ( omıq-) ( opHhiFa,ı:ı:bi, opHbiFbın) 

em. Yerleşmek, i skan etmek, me sk en 
tutmak. Ke!fifli opHbtry keyfi yerine gel
mek. 

OPHbiK,Tbl (ornıqtı) CbtH. 1. Uygun, elve
rişli. 2. Sabırlı, ağırbaşlı. 

OPHbi-OPHbiMEH (omı-ornımen) yem. 

Yerli yerinde. 
OPTA (orta) (1) CbtH. 1. Orta, yarı. 2. Yarısı, 

ortası (zaman) . 3. Belli bir şeyin ortası, 
merkezi, odağı. myH opmacbı gece ya
rısı; I(a!laHbtlf opmacbt şehir merkezi; 
opma 6oiiflbt orta boylu; opma 6ifliM orta 
öğretim; opma racbtp orta çağ; opmara 

ca!ly a) bildiğini başkalarına aktarmak, 
söylemek. b) kendi malını başkalarıyla 
paylaşmak. 

OPTA (orta) (Il) 3am. Ortam, çevre. I(op

utaraH opma ortam; utalfbtparbt opmara 

mycy yuvası dağı lmak, ocağı sönmek. 
OPTAM- (ortay-) (opTaH,LJ,bi, opTaiObi) em. 

l.Yarıya inmek, yarı yarıya azalmak, 
seviyesi düşmek. 2. aybtc. Y avaşlamak, 
ağırlaşmak, hızı azalmak 

OPTAK, (ortaq), OPTAK,TAC (ortaqtas) (1) 

cbtH. Şerik, hissedar, ortak, müşterek. 

opmal( 6o!ly ortak olmak; opmaK emic 

işteş fiil ; opmal( mifl ma6y iyi anla
şabilmek, diyalog kurmak. 

OPTAK, -Fbi (ortaq, -ğı) (Il) 3am. Şirket, 

kumpanya, ortaklık. 
OPTAK,TAC (ortaqtas) (1) CbLH. bkz. OPTAK, 

(1). 
OPTAK,TAC- ( ortaqtas-) (Il) em. Ortakl aş

mak, ortak olmak. 
OPTAK,TACTbiK, -Fbi ( ortaqtastıq, -ğı) , 

OPTAK,TbiK, -Fbi (ortaqtıq , -ğı) 3am. Or
taklık, müşareket, iştirak, katılım . 

OPTAK,TACTbiP- ( ortaqtastır-) em. Ortak 
etmek, ortaklaştırmak. 
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OPT AK,TbiK, 

OPTAK,TbiK., -Fbi ( ortaqtıq, -ğı) 3am. bkz. 
O PT AK,TACTbiK,. 

OPTAK,lllbiJI ( ortaqşıl) CbtH. Paylaşmayı se
ven, iştirakçı, girişken. 

OPTAJIA- (ortala-) em. Ortalamak, yan la
mak, azaltmak. 

OPTAJIAY (ortalav) CbtH. 1. Biraz orta, orta
ca. 2. Vasat. 

OPTAJibiK,*, -Fbi (ortalıq, -ğı) 3am. 1. Mer
kez. 2. Başkent. ayaaH opma!lbtFbt ilçe 
merkezi; cayaa opma!lbtFbt ticaret mer
kezi. 

OPTAJibiK,TAH,llbiP- ( ortalıqtandır-) em. 
Merkezileştirmek. 

OPTAH: opTau 6eJI Tam ortası, tam yarısı. 
opmaH caycaK, orta parmak. 

OPTAHIIIbl (ortanşı) CbtH. Ortanca. opmaH
LUbt 6a!la ortanca çocuk. 

OPTAHIIIbiM ( ortanşım) 3am. 3mHoep. 
Y engenin ortanca kaynma verdiği ad. 

OPTAI{Fbl ( ortanğı) CbtH. Ortadaki, orta
sındaki. 

OPTAIIIA ( ortaşa) CbLH. Orta derece, nor
mal, ne iyi ne kötü, vasat. 

OPTAIIIAJIAH- ( ortaşalan-) em. Azalmak, 
eksilmek. 

OPTAIIIbiJI ( ortaşıl) C bt H. Sosyal, insanlar-
la içli dışlı olan, insancıl, sıcak kanlı. 

OPTEKE (orteke) 3am. Dağ keçisi. 
OPTK,bl- (ortqı-) em. Atlamak, zıplamak. 
OPTOIIE,Il,IUI ( ortopediya) 3am. ep. Mea. 

Ortopedi. 
OPYJibl (oruvlı) CbtH. Biçilmiş, biçili. 
OPYIIIbl ( oruvşı) 3am. Ekin ekip biçen a

dam, biçici. 
OP<l>OfPA<l>MJI (orfografiya) 3am. ep. 

!lUHee. İmla, doğru yazma, yazım. 
OP<l>03IIM51 (orfoepiya) 3am. ep. Doğru te

laffuz etme. 
OPXOH: opxou :1Ka3ybı Orhun yazıtları. 
OPIIIbl- (orşı-) em. Yerinde duramamak, 

hoplayıp zıplamak. 

OPbiM ( orım) 3am. Biçme işi, biçim za
manı, orak. 

OPbiH (orın) (opubı) 3am. 1. Yer, mekan. 
2. Mevki, makam. 3.aybtc. Önem, hu
susiyet, özellik. opHbt 6e!leK yeri başka; 
opHbtHa Ke!ly eski haline dönmek: opHbl 

OCAJIM 

Ke!leeHae yeri geldiğinde; opHbLH ma6y 
yerine gelmek, yerini bulmak. 

OPbiHEACAP (on n basar) 3am. Yardımcı. 

aeKQH OpbLH6acapbl dekan yardımcısı. 
OPbiH,llA- ( onnda-) em. 1. Gerçekleştir

mek, yerine getirmek. 2. İcra etmek. 
OPbiH,llAYIIIbl ( orındavşı) 3am. 1. Yerine 

getiren. 2. İcracı, çalan. 
OPbiH,Il,bl ( orındı) CbLH. Doğru, düzgün, 

uygun. 
OPbiH,Il,biK., -Fbi ( orındıq, -ğı) 3am. Oturak, 

sandalye, oturacak yer: 0!1 6oc opbLH
abLK,K,a omblpabl. O, boş sandalyeye o
turdu. 

OPbiH,Il,bi-OPbiHCbl3 ( orındı-orınsız) C bL H. 
Yerli yersiz. 

OPbiH-OPHbiMEH ( orın-omımen) yem. 
Belirli bir düzenle, tertiple, disiplinle. 

OPbiH-OPHbiHA (orın-ornına) yem. Yerli 
yerine. 

OPbiHCbl3 (orınsız) CbLH. 1. Yeri olmayan, 
yersiz: MeH opbLHCbL3 K,a!labıM. Ben otu
racak yer bulamadım. 2. Uygunsuz, yer
siz. opbLHCbL3 aıuy yersiz öfke; opbLHCb/3 
MaK,may yersiz övgü. 

OPbiHCbl3,llAY ( orınsızdav) C bL H. Biraz 
yersiz, uygunsuzca. 

OPbiHIIIA (orınşa) yem. Eskisi gibi, değiş
memiş. Eepi ae opblHlUQ. Her şey eskisi 
gibi. 

OPbiC (orıs) 3am. Rusya Federasyonun'da 
yaşayan doğu slav halkı veya bu halktan 
olan kimse, Rus. 

OPbiCIIIA ( orısşa) yem. 1. Rusça, Rus di
linde. 2. Ruslar gibi. 

OPbiCIIIAJIA- ( orısşala-) em. 1. Rusça ko
nuşmak. 2. Rusçaya çevirmek. 

oc- (os-) em. 1. Kırbaçlamak, kamçıyla 

yaralamak 2. Eti kesmek, bölmek, 
dilimlemek. 3. aybıc. Üzmek, kalbini 
kırmak: Ey!l ce3i MeHiH :»CypeeiMai ocbm 
Kemmi. Bu sözü benim çok kalbimi 
kırdı. 

OCAJI (osal) CbLH . Dayanıksız, güçsüz, zay
ıf, gevşek. OCQ/1 aaaM zayıf karakterli 
kimse; oca!l eMec güçlü. 

OCAJILIA- ( osalda-) em. Güçsüzleşmek, 

hiHsizleşmek. 
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OCAJI,l(AY 

OCAJI,UAY (osaldav) cbtf-l. Biraz zayıf, güç
süzce. 

OCAJlllhl~ -Fbi ( osaldıq, -ğı) 3am. Güç
slizlük, zayıflık, gevşeklik oca.tıobtK 

:JJCacay gevşek davranmak. 
OCETHH ( osetin) 3am. O set, Osetyalı. 
OCK,biJIA- ( osqıla-) em. Kırbaçlamak, 

kamçılamak. 

OCK,biP- ( osq ır- ) em. (at bir şeyden ürk
tüğünde) Bumundan ses çıkarmak. 

OCK,biPhl~ -Fbi ( osqırıq, -ğı) 3am. Atın 

bumundan çıkardığı ses. 
OCMA (osma) 3am. 6om. Sürme, rastık. 
OCMHM (osmiy) 3am. ıp. xuM. Osmiyum. 
OCllNlAP (ospadar) Cb/H. Kaba, nezaketsiz; 

kabadayı. 

OCITA,llAPJIAH- (ospadarlan-) em. görgü
süzlük, kabalık etmek. 

OCITA,llAPJihl~ -Fbi (ospadarlıq, -ğı), 

OCllNlAPChl3,ll,hl~ -Fbi ( ospadarsızdıq, 

-ğı) 1am. Kabalık, nezaketsizlik ocna
oapflbtK :JJCacay kabalık etmek. 

OCITA,llAPChl3,ll,hl~ -Fbi ( ospadarsızdıq, -
ğı) 1am. bkz. OCITA,llAPJihl~ 

oc~ -Fbi (ospaq, -ğı) 3am. İma, ihsas: 
Ocnal(mbt l(OUbtn mypa aum. İmalı ko
nuşmayı bırakıp açık söyle. 

OCIIAK,Chl3 ( ospaqsız) C bt H. Açıkça, 

doğrudan anlatılan. 

OCIIAK,TA- ( ospaqta-) em. İmalı, üstü ka
palı konuşmak. 

OCIIAK,TAYillhl (ospaqtavşı) 1am. İma e
dici, ihsas edici. 

OCIIAK,IllhiJI (ospaqşıl) CbtH. İmalı konuş
mayı seven. 

OCTEOJIOB1JI ( osteoogiya) 3am. cjJp. Ke
mik bilimi, osteoloji. 

OChi (os ı), OC hi HAY ( osınav) ec. Bu, şu. 
OCbl FQHQ sadece bu; OCbiFQH iJeuiH bu 
zamana kadar; ocbt :JJCbtflbt bu yıl. 

OC biJIAif ( osılay) yem. Böyle, şöyle: Ocbt
;ıau emeuiK. Böyle yapalım. 

OChiJIAMillA ( osılayşa) yem. Böylece, şöy-
lece. 

OChiHAY ( osınav) ec. bkz. OC bl. 
OChiH,UA (osında) yem. Burada. 
OChiH,ll,AFhl ( osındağı) yem. Buradaki. 

OCbiHOQFbl aaaMoap buradaki adamlar. 

OTAH,l(AC 

OCbiH,ll,AM (osınday) CbtH. Bunun gibi . oe!l 
ocbtHoau tam bunun gibi, böyle. 

OChiH,ll,AM,UA (osındayda) yem. Böyle bir 
durumda, bu sırada. 

OChiHillA (osınşa) yem. Bu kadar 
OCbiHillAJihiK, ( osınşalıq), OChiHillA

JibiK,Tbl ( osınşalıqtı), OChiHillAMA 
( osınşama) yem. Bu kadarlık 

OChiHillAJihiK,Thl (osınşalıqtı) yem. bkz. 
OChiHillAJihl~ 

OChiHillAMA (osınşama) yem. bkz. 
OChiHillAJihl~ 

O ChiP- (os ır-) em. Os urmak, yellenmek. 
OChiPAK, (osıraq) cbtH. Osuruklu. 
OT* (ot) (1) 1am. Od, ateş. 2.aybtc. Güç 

kuvvet, cesaret. om :JJCypeK cesaretli, ka
rarlı; oml(a umepy ateşe, tehlikeye at
mak; oml(a Kyuin, cyra 6amyra 6ap 
canını feda etmeye hazır; omneH ouHay 
ateşle oynamak, bela aramak; ombtMeH 
Kipin, KylliMeH Ulbtry evin bütün işlerini 
yapmak. 

OT (ot) (Il) 1am. Ot. ommaH l(ally ot yi
yemez olmak. 

OTA- (ota-) em. 1. Yabani otları ayıkla

mak. 2. aybtC. Yok etmek, yıkmak. 
OTAFAChl (otağası) 3am. Ev sahibi, aile re

isi . 
OTAM- (otay-) (oTaSI,lJ,bi, oTaıobı) em. (ot) 

Gür ve sık çıkarak etrafı kaplamak 
OT AK,*, -Fbi ( otaq, -ğı) 3am. 1. Yaban) at

lardan temizleme, ayıklama işi . 2. Ekin 
içindeki yabani otlar. 

OTAK,TA- (otaqta-) em. Ekin içindeki ya
bani otları temizlemek, ayıklamak. 

OTAMAJibl (otamalı) (1) 3am. Mart'ın o
nuyla Nisan'ın onu arasında görülen 
sert, soğuk döneme verilen ad. 

OTAMAJihl ( otamalı) (Il) cbtH. Yabani at
lardan temizlenmesi gereken (yer, tarla). 

OTAH (otan) 3am. ap. 1. Vatan. 2. ayb/C. 
Aile, ocak: Ei30ilf omaHbtMbt3 - J(p-
3aKcmaH. Bizim vatanımız Kazakistan. 

OTAH,UAC (otandas) (1) Cb/H. Vatanı bir, 
yurttaş, vatandaş. 

OTAH,UAC- ( otandas-) (Il) em. Aile 
kurmak, beraber yaşamak. omaHoaca 
af/May eşlerle geçinememek, anlaşama-

Barterblues
Vurgu

Barterblues
Vurgu
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OTAH,rı:biK, 

mak. 
OTAH.l(hiK, (otandıq) CbtH. Vatana has, va

tana ait, vatana özgü. 
OTAHillbiJI ( otanşıl) CbtH. Vatansever. 
OTAHlllhiJI.l(hll<, -Fbi ( otanşıldıq, -ğı) Jam. 

Yurtseverlik, vatanperverlik, vatanse
verlik. 

OTAP* (o tar) (1) Jam. 1. Sürü. 2. Otlak, 
yaylak. 

OTAP* (otar) (Il) Jam. Sömürge. 
OTAPEA (otarba) Jam. map. Trenin eski adı. 
OTAPJIA- (otarla-) (I) em. Hayvanları güt-

mek, otlatmak. omap;zan 6ary hayvan 
gütmek. 

OTAPJIA- (otarla-) (Il) em. Sömürmek, 
sömürge haline getirmek. omap;zan a!ly 
sömürge haline getirmek. 

OTAPJIAHYlllhl (otarlanuvşı), OTAPlllhl 
( otarşı) Jam. Sömürge, müstemleke, ko
loni. 

OTAPJIAYlllhl ( otarlavşı) Jam. Sömürgeci, 
müstemlekeci. 

OTAPJIAYlllhiJihll(, -Fbi ( otarlavşılıq, -ğı) 

Jam. Sömürgecilik, müstemlekecilik. 
OTAPlllhl (otarşı) Jam. bkz. OTAPJIAY

lllhl. 
OTAPlllhiJI ( otarşıl) CbtH. Sömürücü, sö

mürgeci. 
OTAC- (otas-) em. Evlenmek; aile, yuva 

kurmak. 
OTAY (otav) (1) Jam. Evlenen kimsenin ba

baevinden ayrılıp kurduğu yuva. 
OTAY (otav) (Il) Jam. cnopm. Kazak Türk

lerinin milli oyunların biri olan "dokuz 
kumalak" (dokuz taş) oyunundaki taş

ların konulduğu yer. 
OTAY (otav) (III) Jam. Ot yığını. 
OTAYJIA- (otavla-) em. Baba evinden ken

di hissesine düşeni alarak yeni bir yu
va kurmak. 

OTAlllhl (otaşı) Jam. Sınıkçı, kırıkçı , çıkık

çı. 

OTAlllhiJihll<, -Fbi (otaşılıq, -ğı) Jam. Sı

nıkçılık, kırıkçılık. 

OTEAChl (otbası) Jam. Aile, ocak. 
OT-.IKifEP (ot-jiger) Jam. Güç kuvvet, ce

saret. 
OTKpiCK,Alll (otqısqaş) Jam. Maşa. 

OTbiPFbl3 

OTChl3 ( otsız) (1) CbtH. 1. Odsuz, ateşsiz. 2. 
aybtc. Cesaretsiz, gönülsüz. 

OTChl3* (otsız) (Il) CbtH. Otsuz (yer). 
OTTA- ( otta-) em. 1. Yayı lmak, atlamak. 2. 

aybtc. Gevezelik etmek, çok konuşmak : 

Ay3btHa Ke!lceHiH ommay. Ağzına geleni 
söylemek. 

OTTAİİ (ottay) cbtH. Ateş gibi, çok sıcak . 
OTTEfl ( ottegi) Jam. xuM. Oksijen. 
OTTEKTIK ( ottektik) CbtH. Oksijene has. 
OTThl (o ttı) (1) CbtH. Otu bol, o tl u. om m bt 

:J~Cep otlak yer. 
OTThl (o ttı) (Il) cbtH. 1. Ateşli , sıcak, ha

raretli. 2. aybtc. iradeli , gayretli. 
OTThll<, -Fbi (ottıq, -ğı) Jam. Ocakta ateşin 

yakıldığı yer. 
OTThiJihll<, -Fbi (ottılıq, -ğı) (1) Jam. Otu 

bol olma. 
OTThiJihll<, -Fbi (ottılıq, -ğı) (Il) Jam. Ha

raret, sıcak. 
OTlliA (otşa) yem. Ateş gibi . 
OT~ ( otşafi) CbtH. Otlamayı seven, ot

çul. 
OTlllhiJI ( otşıl) CbtH. Otlayan, otlamayı se-

ven. 
0Thl3 ( otız) ca H. Otuz. 
0Thl3h1Hlllhl ( otızınşı) ca H. Otuzuncu. 
OThiK,- (otıq- ) (OTbiF3)l.bl, OTbiFbın) em. 1. 

Otçul hayvan yavrularının ot yemeye 
başlaması. 2. aybtc. (ot) Gür çıkmak, 

bitmek. 
OThiH (o tın) Jam. Odun, yakacak, yakıt. 
OThiH.l(hiK, (otındıq) CbtH. Odunluk (ağaç). 
OThiH-CY (otın-su) Jam. Yemek yapmak 

için gerekli olan her şey. 
OThiHChl3 (otınsız) CbtH . Odunsuz, yaka

caksız. 

OThiHlllhl (otınşı) Jam. Oduncu . 
OThiP- (otır-) em. 1. Oturmak. 2. Binmek. 

3. Yerleşmek, mekan edinmek, 4. aybtc. 
Hapis yatmak. ombtpbtn Ulbtry hapiste 
yatıp çıkmak . 

OThiPAP-OThiPMACTAH ( otırar-otırmas-
tan) yem. Oturur oturmaz, hemen çabu
cak: Ombtpap-ombtpMacmaH ceuJZeu 6ac
maabt. Oturur oturmaz konuşmaya 

başladı. 

OThiPFhl3- ( otırğız-) em. 1. Oturtmak, 
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OThiPT 

bindirmek. 2. Dikmek, ekmek. araut 
ObLpFbt3iJbtK. ağaç diktik. 

OThiPT: OTbipTbın KeT)' Kandırmak, dolan
dırmak, utandırmak. 

OThiPhiK,Illhl ( otırıqşı), OThiPhiK,IIIhiJI 
( otırıqşılıq) C bL H. Yerieşi k. 

OThiPhiK,IllhiJI ( otırıqşılıq) CbtH. bkz. 
OT bl PhiK,Illhl. 

OThiPhiK,IllhiJI.I1,hl~ -Fbi ( otırıqşıldıq, -ğı), 

OThiPhiK,IllhiJihl~ -Fbi ( otırıqşılıq, -ğı) 

Jam. Yerieş ik olma durumu. 
OThiPhiK,IllhiJIAH- ( otırıqşılan-) em. Yer

leşik hayata geçmek, iskan edilmek. 
OThiPhiK,IllhiJihl~ -Fbi ( otırıqşılıq, -ğı) 

Jam. bkz. OThiPhiK,IllhiJI.IJ.hiK,. 
OThiPhiC (otırıs) 3am. 1. Oturma. 2. Parti, 

eğlence . 3. Toplantı , oturum. 
OThiPhiC-TYPhiC ( otırıs-turıs) 3am. Otu-

rup kalkma, davranış. 
O<l>IIUEP (ofitser) 3am. HeM. acK. Subay. 
O<l>IIUIIAHT (ofitsiant) 3am. ;ıam. Garson. 
O<l>CAİİ.II. (ofsayd) 3am. ar. cnopm. Ofsayt. 
ox (oh) oiJ. Sevinç, üzüntü hayret bildiren 

bir ünlem. 
oqEPK ( oçerk) 3am. op. Deneme. 
oqEPKIIII ( oçerkşi) Jam. Deneme yazarı . 

OIIIAFAH (oşağan) 3am. 6om. Dulavrat o-
tu , arktium, kelotu, dulkadınotu. 

OIIIAK. -Fbi ( oşaq, -ğı) 3am. 1. Ocak. 2. 
ay bLC. Aile, yuva, ocak. 3. aybtc. Bir şe
yin en çok bulunduğu ve yapıldığı yer, 
yuva. flcayu outaFbt Yesevi Ocağı; 

TypKicmaH MaiJeHuem ouwrbt Türkistan 
Kültür Ocağı. 

OIIIAK,TAİİ ( oşaqtay) cbtH. Ocak gibi , ocak 
kadar. 

OIIIAP- (oşar-) em. Yığılmak, toplanmak, 
birikme k. 

OIIIAP: 6ip owap JKau Bir grup insan. 
OIIIAPJIAH- (oşarlan-) em. Toplanmak, yı

ğı lmak, birikmek. 
OIIIAP Jihl ( oşarlı) CbtH. Kalabalık bir grup, 

kalabal ık. 

OIIIAPhiJI - (o şarıl-) em. Toplamak, yığıl
mak, birikmek. outapbl!lbtn K.MY toplan
mak, yığılmak . 

OHY 

010 (oyu) 3am. Nakış, desen, motif. 010 
ca!ly nakış yapmak. 

OIOJIA- (oyula-) em. Nakışlamak; desen, 
motif yapmak. 

OIOJihl (oyulı) CbtH. Nakışlı, bezeli, süslü. 
010-ePHEK, -ri (oyu-örnek, -gi) 3am. Na

kış, bezek, süs, motif. 
OIOIIIhl (oyuşı) 3am. Nakışçı. 
OIOIIIhiJihl~ -Fbi (oyuşılıq, -ğı) 3am. Na

kışçılık. 

OH* (oya) 3am. KeHe. Bul fığ, ergenlik. oRra 
JKemy bullığa ermek. 

0513 (oyaz) 3am. op. map. 1. Çarlık 

Rusyası 'nda en büyük sivil ve askeri 
yönetim bölgesi, eyalet, sancak. 2. San
cak beyi. 

OH3,I(A- (oyazda-) em. Zayıflamak, arık

lamak. 
OH3,I(AY ( oyazdav) CbtH. Biraz sıska, za

yıfça. 

OH3.I1,hl~ -Fbi (oyazdıq, -ğı) 3am. Zayıflık, 

sıskalık. 

OHH- (oyan-) em. 1. Uyanmak. 2. aybtc. 
Canlanmak, dirilmek. 3. aybLC. Bilinç
lenmek; gerçekleri anlar, kavrar duruma 
gelmek. 

OHH.IJ.hiP- ( oyazndır-) em. Uyandırmak, 

aklını başına getirmek. 
OHH. (oyan) 3am. Çukurlu yer. 
OHH,,(A- (oy anda-) em. Çukurlaşmak, hen

dek oluşmak . 

OHH,,(AY (oyafidav) CbtH. Biraz çukur, çu
kurca. 

OHCTA- (oyasta-) em. Bir tarafa kaymak, 
yer değiştirmek. 

OHT- (oyat-) em. 1. Uyandırmak, kaldır
mak. 2. aybtc. Bilinçlendirmek, şuurlan
dırmak. 

O HT AP ( oyatar) 3am. Çalar saat. 
OHY (oyav) CbtH. 1. Uyanık, ayık. 2. aybtC. 

Sezgi güçü yüksek, arif. KeKipe2i oRy 
şuurlu , bilinçli. 



e, e (Ö, ö) 

e 

e (ö) oa. Başına getirildiği cümlenin 
muhatapta uyandırdığı duygu ve düşün
ceyi belirtir. e, 6apeKeflai bravo, aferin, 
yaşa. 

eEEK: e6eK 6oJiy Aşırı ilgi, yakınlık 

göstermek, el üstünde tutmak, gözü gi
bi bakmak. 

eEEKTE- (öbekte-) em. 1. Gözü gibi bak
mak. 2. aybtC. Yaltaklanmak, dalkavuk
luk etmek, tatlı dille yaranınaya çalış

mak. 
eBI C- (öbis-) em. 1. Sevişmek, öpüşmek. 2. 

aybtC. Yan yana bulunmak, birbirine 
yakın olmak. 

erEfi (ögey) cbtH. ı. Üvey. 2. Evlat edi
nilmiş, evlatlık. 3. aybtC. Yabancı, 

başka, yad, el. ezeii ıueıue üvey anne; 
8ceii 6a!la üvey evlat; ezeii KepMey 

yabancı saymamak, kendinden bilmek. 
erEfiJIE- (ögeyle-) em. 1. Yabancı gör

mek, yadırgamak. 2. Hasret çekmek, 
özlemek: O!l yiiiH ezeu!len JK:ypai. O, e
vini özlüyordu. 

erEHJIEY (ögeylev) CblH. Yabancı gibi, el 
gibi. 

erEfiJIIK, -ri (ögeylik, -gi) 3am. 1. Ü
veylik. 2. Yabancılık, başkalık. 3. aybtc. 

Merhametsizlik, gaddarlık 
erEfiCYilliJIIK, -ri (ögeysuvşilik , -gi), 

erEfillliJIIK, -ri (ögeyşilik, -gi) 3am. 

Yadsıma ve yadırgama durumu. 
erEHCI- (ögeysi- ) em. 1. Yadırgamak, ya-

bancı görmek. 2. Hasret çekmek, öz
lemek. 

erEHIII8ll (ögeyşöp) 3am. 6om. Öksürük 
otu. 

erEHIIIIJIIK, -ri (ögeyşilik, -gi) 3am. bkz. 
e fE H CYIIIIJIIK. 

erı3 (ögiz) 3Qm. ı. Öküz. 2. aybLC. Dev, 
devasa. 3. aybtc. Alık, kalın kafalı. 8zi3 

ap6a öküz arabası; ezi3 afll{ çok yavaş 
yürüme. 

erBAfı (ögizay) 3am. 3ooil. Büyük tatlı su 
levreği. 

83fEP 

erı3,ı:ı:Eti (ögizdey) CbLH. 1. Öküz gibi. 2. 
aybtc. Büyük, kocaman, iri. eci3aeu 6o

flY kocaman olmak. 
erı3IIIAFAJIA (ögizşağala) 3am. 300fl. Bir 

tür martı. 
erı3IIIE (ögizşe) (1) 3am. Dana, tosun. 
erı3IIIE (ögizşe) (Il) yem. Öküz gibi, 

öküze benzer. eci3ıue eKipy öküz gibi 
böğünnek. 

8./KET (öjet) CbLH. Cesur, cüretkar, gözü
pek, atak. 

eJKETCIH- (öjetsin-) em. Cesur gibi dav
ranmak. 

eJKETTEH- (öjetten-) em. Cesaretlenmek, 
yüreklemek. · 

eJKETTIK, -ri (öjettik, -gi), 81KETTIJIIK, -
ri (öjettilik, -gi) 3am. Cesurluk, cüret
karlık, yüreklilik 

81KETTIJIIK, -ri (öjettilik, -gi) 3am. bkz. 
eJKETTIK. 

83 (öz) ec. Öz, kendi. e3 ambLHaH kendi 
adına; e3 epKiMeH 6ac mapmy kendi 
isteği ile vazgeçmek; e3 6emiMeH 6ifliM 

a!ly kendi kendini yetiştirmek; 83 yiiiM

e;ıel{ meceziM insanın kendi evi gibisi 
yok; 83 K,Oflbt 83 ay3btHa JK:emy a) du
rumu düzelmek, hali vakti yerine 
gelmek; b) büyü rnek, adam olmak. 

83APA (özara) yem. Kendi aralarında, 

karşılıklı, birbiriyle. e3apa 6au!laHbtc 

karşılıklı ilişki. 

e3EEK, -ri (özbek, -gi) 3am. Özbekistan 
Cumhuriyeti'nde yaşayan Türk soylu bir 
halk ve bu halktan olan kimse, Özbek. 

83fE (özge) yem. Başka, özge, ayrı. JKOK,

maH 832e havadan sudan. 
83fEJIEH- (özgelen-) em. Farklı, değişik 

görünmek. 
83fEJIEY (özgelev) CbLH. Biraz farklı, baş

kaca. 
e3rEJIIK, -ri (özgelik, -gi) 3am. Farklılık, 

başkalık, ayrılık. e3cefliK emic (zpaMM.) 

ettirgen fiil. 
e3fEP- (özger-) em. 1. Değişmek, fark-



-424-

83fEPfiiii 

lılaşmak, başkalaşmak. 2. Yer değiş

tirmek. 
83fEPfllll ( özgergiş) e bt H. Çabuk değişen, 

değişken. 

83fEPriiiiTIK, -ri (özgergiştik, -gi) 3am. 

Değişkenlik. 

83fEPEK (özgerek) ebtH. Daha farklı, daha 
değişik, özel. 

83fEPMEJII (özgermeli) ebtH. İstikrarsız, 
değişken. 

83fEPMEJIIJIIK, -ri (özgermelilik, -gi) 
3am. istikrarsızlık, değişkenlik. 

83fEPTKIIII ( özgertkiş) ebtH. Değiştirici, 

değiştiren. 

83fEPYIIII (özgerüvşi) 3am. Değişen, 

değişici. 

83fEPIC (özgeris) 3am. Değişiklik, değiş

me, değişim. e32epie eHıi3y değişiklik 

yapmak, yenilik getirmek; mıepieKe 

m yey değişime uğramak, değişmek. 

83fEPICCI3 (özgerissiz) ebtH. Eskisi gibi, 
değişmemiş. 

83fEIIIE (özgeşe) yem. Özel, başkaca, de
ğişik, farklı, ayrıca. e32eıue 6eJZıiJıep 

farklı işaretler; e3ıeıue niKip farklı fikir. 
83fEIIIEJIE- (özgeşele-) em. Değiştirmek 

farklılaştırmak. 

83fEIIIEJIEH- (özgeşelen-) em. Değişmek, 

farklı la şmak. 
83fEIIIEJIEY (özgeşelev) cbtH. Biraz fark 

lı, başkaca . 

83fEIIIEJIIK, -ri (özgeşelik, -gi) 3am. Baş

kalık, değişiklik, farklılık, ayrıcalık. 

83,ll,EH (özden) 3am. KeHe. Hanın, padi
şahın vezirleri. 

83,ll,lfiHEH (özdiginen) yem . Kendiliğin

den, kendi kendine: OJZ eJaiıiHeH I(a-

3al(ıua ol(bm :>~ea3yabı yi1peHai. O kendi 
kendine Kazakça okuyup yazmayı öğ
rendi. 

83,UifiHIIIE (özdiginşe) yem. Kendi ken
dine, kendi başına, kendince. 

83,UIK: e3,rı:iK JKYMbiC Öğrencinin kendi ba
şına araştırması için verilen ödev. ma iK 

emie {ıpaMM.) dönüşlü fiil. 
83,UI-831 (özdi-özi) yem. Kendi araların

da, karşılıklı. 
83EK, -ri (özek, -gi) (1) 3am. Akar su yata-

83IMIIIIJI 

ğı, akak. 
83EK, -ri (özek, -gi) (Il) 3am. 6om. 1. 

Bitkilerin kök, gövde ve dallarının 

ortasında boydan boya bulunan hafif, 
gevrek ve çoğu yumuşak bölüm, öz. 2. 
Çıbanların içinde ölmüş dokudan olu
şan, iri n le birlikte çıkan parça, öz. 3. 
aybte. Temel, esas, öz, ana. 

83EK, -ri (öze k, -gi) (III) Jam. aH am. 

Yemek borusu. e3e2i :>~eaHy (KYIO) acı 

çekmek, yüreği yanmak; eJeıiHe epm 

(ıuoK) myey kıskançlıktan içi içini ye
mek; meıi maJZy (y3iJZy) çok acıkmak. 

83EKTEC (özektes) ebtH. Birbiriyle bağın
tılı, temeli bir. meKmee mal(btpbmmap 

birbiriyle bağlantılı olan konular. 
83EKTEC- (özektes-) em. Birbiriyle bağ

lantılı, içiçe olmak. 
83EKTECTIK, -ri (özektestik, -gi) 3am. 

Bağlantı, ilişki içinde olma. 
83EKTI (özekti) (1) ebtH. Engebeli, çukurlu 

(yer). 
83EKTI (özekti) (Il) ebLH. 1. Özlü (bitki, a

ğaç vb.). 2. aybte. Temel, ana, esas: EyJZ 

e3eKmi MaeeJZe. Bu, esas mesele. 83eK

mi :>ICaHra 6ip eJZiM. İnsan ölümlüdür. 
83EH* (özen) 3am. Irmak, nehir. 
83EHIIIE (özenşe), 83EHIIIIK, -ri (özen

şİk, -gi) Jam. Küçük nehir. 
83EHIIII (özenşi) 3am. Tayfa. 
83EHIIIIK, -ri (özenşik, -gi) Jam. bkz. 

83EHIIIE. 
83EYPE- (özevre-) em. 1. Bir şeyi tekrar 

tekrar sormak. 2. Yiyecekmiş gibi bak
mak. 3. Gözü gibi bakmak, üstüne düş
mek. 

83-831 (öz-özi) ec. Kendi aralarında. 
83-831HEH (öz-özinen) yem. Kendi kendi

sine, kendiliğinden. 
831 (özi) lUbLJZ . Kendi, kendisi , bizzat, şah

sen. 
831MEH-831 (özimen-özi) yem. Kendi ha

lince, kendi başına. e3iMeH e3i 6oJZy 

kendi halinde olmak. 
831MCI- (özimsi-) em. Kendine yakın his

setmek, kendinden bilmek. 
831MIIIIJI (özimşil) ebtH. 1. Bencil, egoist. 

2. aybte. Kibirli, büyüklenen. 
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e3IMIIIIJI,IIJK 

83IMIIIIJU]JK, -ri (özimşildik, -gi) Jam. 
Bencillik, egoistlik. 

83IH,I]JK (özindik) CbLH. Özgü, kendince, 
kendine has. 

83IHEH-031 (özinen-özi) yem. Kendili
ğinden, kendi kendine. 

83IH-031 (özin-özi) yem. Kendi kendini, 
birbirini: 83iH-e3i Mal(maabl. Kendi 
kendini övdü, övündü. 

83IHIIIE (özinşe) yem. 1. Kendince, ken
disine göre. 2. Kendi gücü yettiğince. 3. 
Kendi kendine: BpKiM e3iHZue oii

_,wuabl. Herkes kendince düşünür. 
83IH,UEM (özifidey) CbLH. Kendisi gibi, 

kendine benzer. 
8M-,U8MT (öy-döyt) aa. Birini kollamak, 

desteklemek yahut küçümsemek amaç
larıyla kullanılan bir ünlem. 

8MTKEHMEH (öytkenmen) Ulblil. Öyle ol
masına rağmen, buna rağmen. 

8MTKEHIIIE (öytkenşe) yem. Öyle yapa
cağına, öyle yapmaktansa. 

8MTKEHI (öytkeni) ULblfl. Çünkü, zira. 
8MTIIT-EYİİTIII (öytip-büytip) yem. Ne 

yapıp edip, bir yolunu bulup: 0 J1 eiimin-
6yumin cypal(I(a JK:ayan 6epai. O, ne 
yapıp edip soruya cevap verdi. 

0K (ök) aa. Oha. 
8KITE (ökpe) (1) 3am. Akciğer. eKne ay

pybt zatürree, batar; eKneci I(a6bLHy, 
ciğerlerini üşütmek; eKneciH (eKi, !(oc) 
K.OflbtHa a.ı btn alelacele, telaşla. 

0KIIE (ökpe) (Il) Jam. Kırılma, darılma, 

rencide olma. sitem. eKne aiimy sitem 
etmek; eKneci K.apa K.a3aHaau 6ofly çok 
kırılmak , darılmak. 

0KIIE-EA3biHA (ökpe-bazına) Jam. Naz, 
cil ve. 

0KIIE-EAYbiP (ökpe-bavır) Jam. Akciğer 
ve karaciğer. 

8KIIEK (ökpek) CbLH. Soğuk (rüzgar), kara 
(yel) . 

8KIIEKTE- (ökpekte-) em. (rüzgar) Sert, 
şiddetli esmek. 

8KITEJIE- (ökpele-) em. 1. Küsmek, incin
mek, kırılmak. 2. Somurtmak, surat as
mak. 

0KIIEJIEfllll (ökpelegiş), 8KIIEIIIIJI (ök-

eKTIM-eKTIM 

peşil) CbLH. Alıngan, kırılgan, gücenen. 
8KIIEJIET- (ökpelet-) em. İnci tmek, küs

türrnek, kınnak. 
8KIIEJII (ökpeli) CbLH. Kırgın, dargın, küs

kün. 
0KIIE-HA3 (ökpe-naz), 8KIIE-PEHIIII 

(ökpe-reniş) Jam. Küskünlük, dargın

lık. eKne-Ha3 apmy gücenmek, darıl

mak. 
8KIIE-PEHIIII (ökpe-reniş) 3am. bkz. 0K

IIE-HA3. 
8KIIEIIIIJI (ökpeşil) CbLH. bkz. 0KIIEJIE

fllll. 
8KCI- (öksi-) em. 1. Hıçkırarak, içini çe

kerek ağlamak, ıklamak. 2. aybLC. Ha
yata küsmek. eMipi eKcy hayatı sıkın

tıyla geçmek. 
0KCIK, -ri (öksik, -gi) Jam. 1. Hıçkırık. 2. 

aybLC. Dert, elem, keder, ızdırap. 
8KCIKTI (öksikti) CbLH. Dertli, gamlı, ke

derli, muztarip. 
8KTE- (ökte-) em. 1. Zorlamak, hükmet

mek, baskı kunnak. 2. Etkisi artmak 
şiddetlenmek . ' 

0KTEM (öktem) CbLH. ı. Hükmedici, em
redici. 2. Sert, şiddetli, güçlü. eKmeM 
JK:efl sert, şiddetli rüzgar. 

8KTEM,UE- (öktemde-) em. ı. Hükmet
mek, emir vermek. 2. (rüzgar) Şiddet
lenmek. 

0KTEM,UIK, -ri (öktemdik, -gi), 8KIM,UIK, 
-ri (ökimdik, -gi) 3am. Güç, kuvvet 
bakımından üstünlük kunna. 

8KTEM,UIJIIK, -ri (öktemdilik, -gi) 3am. 
Üstünlük, hakimi ik. 

0KTEMCI- (öktemsi) em. 1. Kibirlenmek, 
böbürlenmek. 2. aybtc. Üstünlük kur
maya çalışmak, söz dinlememek. 
opbLHCbL3 eKmeMcy haksız yere üstünlük 
kurmaya çalışmak. 

8KTEMIIIIJI (öktemşil) CbLH. Hükmetmeyi, 
emretmeyi seven, mütehakkim. 

0KTEMIIIIJIIK, -ri (öktemşilik, -gi) 3am. 
Üstünlük, zorbalık. 

0KTEMIIIIJI,UIK, -ri (öktemşildik, -gi) 3am. 
Üstünlük kurma, hükmetme. 

8KTIM-0KTIM (öktim-öktim) yem. Zaman 
zaman, ara sıra, bazen. 
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SKillE 

8KIIIE (ökşe) 3am. 1. Ayak topuğu, ökçe. 
2. aybtc. Ayakkabı topuğu , ökçesi. 
emiKmilf eKweci çizme topuğu; eKULeHai 
JICaflmbtpam kaybol, gözüme görünme; 
eKweciH JJcep2e mu2iJ6ey aceleyle koşar 
adım gitmek. 

8KIIIEJIE- (ökşele-) em. 1. Topuklarına 

basarak yürümek. 2. aybtc. Takip et
mek, peşinden ayrılmamak: OJL MeHi 
eKULeJLen Kelle JJCambtp. O, beni takip 
ediyor, peşimden geliyor. 

8KIIIEJIEC (ökşeles) 3am. Yaşıt, emsal. 
8KIIIEJII (ökşeli) cbtH. Ökçeli, topuklu. 
8KIIIEJIIK, -ri (ökşelik, -gi) 3am. Ayak-

kabının topuk çakılan yeri. 
8KIJI (ökil) Jam. ap. Vekil, temsilci. eKifl 

ama kirve. 
8KIJI.IJ:IK, -ri (ökildik, -gi) 3am. Temsil

cilik, vekillik. cayaa eKiflai2i ticaret 
temsilciliği. 

8KIJIETTI (ökiletti) CbtH. 1. Mütevelli, yet
kili. 2. aybtC. Değerli, kıymetli, nüfuzlu. 

8KIJIETTIK, -ri (ökilettik, -gi) 3am. Ve
kalet. 

8KIJICI- (ökilsi-) em. Kendini vekilmiş gi
bi göstermek, vekil saymak. 

eKIM (ökim) 3am. ap. Karar, hüküm, ge
nelge: OraH eKiM JJCypMeiiai. Ona söz 
geçmez, dediğini yaptıramazsın. 

eKIM.II:E- (ökimde-) em. Üstünlük kur
mak, zorbalık etmek. 

8KIM)J,IK, -ri (ökimdik, -gi) Jam. bkz. 
8KTEM,UIK. 

8KIMET (ökimet) 3am. ap. 1. Hükumet. 2. 
Yönetici, idareci. 3. İdare şekli, yönetim 
sistemi, rejim. JJCep2ifliKmi eKiMem yerel 
yönetim. 

eKIM CI- (ökimsi-) em. Güç kullanmak, 
zorbalık etmek. 

8KIMIIII (ökimşi) 3am. Hükmeden, hü
küm veren. 

eKIH- (ökin-) em. Pişman olmak, nedamet 
duymak. emKeH icKe eKiH6ey geçmişte 
olanlardan pişmanlık duymamak. 

8KIHIIII (ökiniş), OIIhiHhiC ( opınıs) 3am. 
Pişmanlık, nedamet. 

8KIHIIIJCI3 (ökinişsiz) CbtH. Gamsız, kay
gısız , düşüncesiz, pişman olmayan. 

8JIEH;-)KbiP 

8KIHIIIITI (ökinişti) CbtH. Pişmanlık veren, 
bezdiren, teessüfe değer, üzücü. 

8KIP- (ökir-) em. 1. Böğürmek. 2. aybtc. 
Hüngür hüngür ağlamak, bağınnak. 

8KIPEKTE- ( ökirekte-) em. 1. Emrivaki 
yapmak. 2. aybtC. Birinin üstüne git
mek, sıkıştırmak. 

8KIPEIJ.[(E- (ökirende-) em. Kendini haklı 
bulmak, kendi söylediğini doğru say
mak 

SKIPEK (ökirek) CbtH. 1. Bağıran, haykıran . 

2. aybtc. Kibirli, kendini beğenmiş. 
8KIPIK, -ri (ökirik, -gi) 3am. Böğürtü. 
8Jl- (öl-) em. Ölmek, vefat etmek: A;;JCa

flbtHaH eflai. Eceliyle öldü. emKeH eH-
6eK 6ocl(a efly emeği boşa gitmek, e
meği ziyan olmak; eJL2eHHiH apmbtHaH 
eJLMeK JJCOI( ölenle ölünmez; eJLepae2i 
C03iH aumy yalvarıp yakarıp istemek; 
BJLin KemeiiiH, 6iJLMeiiMiH. Allah canımı 
alsın ki, bilmiyorum. 

8JIAPA (ölara) Jam. Gece karanlığı. 
8JlfEH-)KITKEH (ölgen-citken) 3am. Çe

şitli sebeplerle ölen, kaybolan insan, 
hayvan; ölüp gidenler. 

enrEHIIIE (ölgenşe), enrEHIHIIIE (ölge
ninşe) yem. 1. Ölene dek, ölünceye ka
dar, hayatının sonuna kadar. eJL2eHULe 
JJCal(cbt Kepy ölesiye sevmek. 2. ajlbtc. 
Çok uzun. 

8JlfEHIHIIIE (ölgeninşe) yem. bkz. 8Jl
fEHIIIE. 

8Jl)J,IM-TAJI)J,hiM: eJI.LI.İM TaJI.LI.biM ıı.ereHıı.e 

Ne yapıp edip, zar zor. 
8JIEKCE (ölekse) Jam. 1. Leş (hayvan) . 2. 

aybtc. Ağırkanlı, meleme, gevşek. 
8JIEKCEJIEH- (ölekselen-) em. Mecali 

kalmamak, ölecek gibi olmak . 
8JIEKIIIIH (ölekşin) 3am. KeHe. Dişi kurt, 

köpek ve kaplanın dişisi. 
8JIEH; (ölen) Jam. 1. Şiir. 2. Şarkı. A6aii

abtH eJLel{aepi Abay ' ın şiirleri; eJLeH, 
UlbtFapy şiir yazmak; eJLelf KYPbtflbtCbt 
şiir yapısı. 

8JIEIJ.[(ET- (ölendet-) em. Şarkı söylemek. 
8JIEIJ.[(IK (ölendik) CbtH. Şiire has, şarkıya 

ait. 
8JIEH;-)KbiP (ölen-jır) 3am. Şiir, şarkı tü-
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rünün genel adı. 
eJIEHJill (ölenşi) Jam. Şarkıcı, ozan. 
eJIEHJiliJI (ölenşil) cbtH. Şarkıyı, şiiri se

ven. 
8JIEH;Ill1JI.[(IK, -ri (ölefişildik, -gi) 3am. 1. 

Şairlik, ozanlık. 2. Şarkıcılık. 
8JIE-8JifEHlliE (öle-ölgenşe) yem. Ölene 

dek, ölünceye kadar. 
8JIEP.[(Eİİ (ölerdey) yem. Ölürcesine, çok, 

pek. 
8JIEPJIIK (ölerlik) CbLH. Ölecek, ölümcül, 

ağır. 

eJIEPMEH (ölermen) CblH. Ölecek duruma 
gelen, canını hiçe sayan, ölürcesine 
çalışan. e;ıepMeH xaJiıe JK:emy ölecek 
duruma gelmek. 

8JIEPMEH.[(EH- (ölermenden-) em. Bir 
şeyi ölesiye yapmak. 

8JIEP-8JIMEC (öler-ölmes) yem. Zar zor, 
zorla. eJiep-eJIMec KYH Keuıy zar zor 
geçinmek. 

8JIEPlliE (ölerşe) yem. Ölesiye, ölürce
sine. 

8JIECI: eJieci 6oJiy Ölecek hale gelmek. 
8JIEYCIPE- (ölevsire-) em. Ölecek hale 

gelmek. 2. aybLC. (ışık) Cansız, zayıf 

yan mak. 
8JIKE (ölke) Jam. 1. Bölge, eyalet. 2. Ci

var, yöre, etraf: MeH ocbL eJIKeae mybtn 
ecmiM. Ben bu yörede doğup büyüdüm. 

8JIKEJIEC (ölkeles), 8HJPJIEC (öii.irles) 
CbtH. Aynı yörede yaşayanlar, hemşeh
rı . 

8JIKEJII (ölkeli) CbLH. Uçsuz bucaksız, 

gen i ş. Ke}( eJIKeJii l(aJaK,cmaH uçsuz 
bucaksız Kazakistan . 

8JIKETAHY (ölketanuv) Jam. Yurt bilgisi. 
8JIKETAHYllibl (ölketanuvşı) Jam. Yurt 

bilgisiyle meşgul olan. 
8JIMEJII* (ölmeli ) (1) CbLH. Çok ihtiyar, 

ölümü yakın, bir ayağı çukurda olan. 
8JIMEJII* (ölmeli) (Il) CbtH. Müşkül, fakir, 

yoksul. 
8JITIP- (öltir-) em. Öldürmek. eJimipe 

ca6ay öldüresiye dövmek; ce36eH 
eJimipy ağır konuşmak. 

8JITIPI (ö ltiri) Jam. 3mHoıp. Damat veya 
damadın babası tarafından kaynana ve-

8JIIMCEK 

ya kayınbabaya armağan olarak gönde
rilen canlı hayvan. 

8Jlll1E- (ölşe-) em. 1. Ölçmek, tartmak. 2. 
aybtc. Ölçüp biçmek, ölçüp tartmak. 
ouuıa eJiuıey düşünüp taşınmak. 

8Jlll1EM (ölşem) Jam. Ölçü, miktar. 
8JilliEM.UEC (ölşemdes) CbtH. Aynı ölçüde 

olan, ölçüsü bir. 
8Jlll1EM.[(I (ölşemdi) CblH. Ölçülü, ölçül

müş, tartılmış. 

8Jlll1EM.[(IJIIK, -ri (ölşemdilik, -gi) Jam. 
Ölçülülük, ılım, itidal. 

8JilliEMCI3 (ölşemsiz) Cblfl. 1. Ölçüsüz. 2. 
aybLC. Pek, çok, aşırı. 

8JilliEH- (ölşen-) em. Tartı lmak, ölçül
mek. 

8Jlll1Efi-fillli- (ölşep-piş-) em. 1. Ölçüp 
biçmek: KuiMai eJiuıen-niuıin miKmi. 
Elbiseyi ölçüp biçip dikti. 2. aybLC. Öl
çüp tartmak, düşünüp taşınmak. 

8Jlll1EYJII (ölşevli) CbLH. Ölçülü, ölçülmüş. 
8Jlll1EYCI3 (ölşevsiz) CbLH. Ölçüsüz, he

sapsız, sayısız . 

8JilliEYilli (ölşeviş) Jam. Terazi, baskül, 
mizan. 

8JII (öli) Cb/H. 1. Ölü, ölmüş. 2. aybtC. 
Cahil, bilgisiz, şuursuz. eJii apyaK, ölen 
ataların ruhu, ervah; eJii ey a) kay
namamış su b )durgun su; eJii miJiaep ölü 
diller; 8Jii pu3a 6oJIMau, mtpt 
6aubLMauabL (MaK,aJI). Ervah razı ol
madan, diriler mutlu olamaz. 

eJII.[(Eİİ (ölidey) yem. Ölü gibi, ölü halde. 
8JIIK, -ri (ölik, -gi) 3am. 1. Ceset, naaş. 2. 

Leş. 3. aybtc. Elinden iş gelmeyen, be
ceriksiz. 

8JIIKXAHA (ölikhana) Jam. K,3. ap. Morg. 
eJIIM (ölim) Jam. 1. Ölüm. vefat ecel. 2. 

aybLC. Ar, namus. eJiiM ayJbLHaa J1camy 
ölüm döşeğinde yatmak; eJiiM ayJbtHaH 
K,aJiy ölümden dönmek; eJiiMıe 6eJI 
6auJiay ölümü göze almak. 

8JIIM)l,I (ölimdi) CbtH. Ölümlü, fani. 
8JIIM-.IKITIM (ölim-jitim) Jam. Ölüm, 

vefat, zayi . 
8JIIM-.IKITIMCI3 (ölim-jitimsiz) CbLH. Zi

yansız, zararsız, zayiatsız. 

8JIIMCEK (ölimsek) CbtH. Dayanıklı, diri. 
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8JIIMCIPE- (ölimsire-) em. 1. Ölü gibi, 
bitkin olmak, zar zor hareket etmek. 2. 
Sönük, cılız, fersiz yanmak: ,ll,aybtCbt 
eJLiMcipen ULbtK,mbt. Sesi zar zor duyul
du. 

8JIIMTIK, -ri (ölimtik, -gi) Jam. ı. Leş. 2. 
aybtc. Aciz, halsiz, çaresiz. 

9JIIMIIII (ölimşi) CbtH. Ölümcül. 
enırr-eııı- (ölip-öş-) em. ı. Çok yorul

mak, mecali kalmamak, takatı kesit
rnek. 2. Yaranınaya çalışmak, aşırı ilgi 
göstermek. 3. aybtc. Deliler gibi ölesiye 
sevmek. 

9JIII1-TAJibiiT (ölip-talıp) yem. Çok zor
lanarak, zar zor, zorla, yorularak, binbir 
güçlükle. 

9JIII1-TIPIJI- (ölip-tiril-) em. Var gücü ile, 
canla başla yapmak, çalışmak. 

8MIJI)JJPIK, -ri (ömildirik, -gi) Jam. Hay
vanın semerini veya eyerini bağlamak 
için göğsünden aşırılarak sıkılan yassı 

kemer, kolan. 
9MIJI)J,IPIKTE- (ömildirikte-) em. Ata ko

lan takmak. 
9MIP (ömir) Jam. 1. Hayat, ömür 2. Var

lık, oluş. :JJcaJywbtHbtl{ eMipi MeH K,bt3-
Memi yazarın hayatı ile edebi kişiliği; 

eMip 6oiibt ömür boyu; eMip MeKme6i 
hayat okulu; eMip2e 6eiiiMai bulunduğu 
ortama, şartlara kolay alışan, intibak 
eden; eMip cypy yaşamak, ömür sür
mek; eMipatH aUJ,bt-myUJ,btCbtH Kepy 
hayatın acı ve tatlı yönlerini görmek. 

8MIPEMIH (ömirbayan) Jam. Özgeçmiş, 
biyografi. 

8MIPJIEC (ömirles) CbtH. Aynı kaderi pay
laşan (kimseler). 

eMIPJII: eMipJii 6oJI Çok yaşa, örnrün u
zun olsun. 

8MIPJIIK (ömirlik) CbtH. 1. Hayat için ge
rekli, önemli. 2. aybıc. Müebbet, ebedi, 
sonsuz, ezell. eMiplliK Mal{bt3bt 6ap MB
ce/le hayati önem taşıyan mesele. 

8MIPIIIEH; (ömirşeii) cbtH. Hayata bağlı, 

yaşamayı seven. 
8MIPIIIEH,II,IK, -ri (ömirşeiidik, -gi) Jam. 

Hayata bağlılık, ortama ayak uydurma. 
8MIPI (ömiri) yem. Ömür boyu, her za-

8HEfECI3,lliK 

man. 
8MIPIHIIIE (ömirinşe) yem. Ömür boyu, 

ömrünce. 
8H- (ön-) em. 1. Bitmek, yeşermek. 2. 

aybtc. (iş) İyi, yaver gitmek, verimli 
olmak. 3. aybtc. Çoğalmak, türemek. 

eHEEC (önbes) Cb/H. Verimsiz, neticesiz, 
sonuçsuz. 

9Hfiiii (öngiş) CbtH. Çabuk filizlenen, tez 
yetişen. 

9H,71JP- (öndir-) em. 1. Üretmek, çıkar
mak. 2. Tahsil etmek, ödettirmek. 

8H,11.1Pfiiii: eu.ı:ı,iprilll Kyııı Üretim gücü. 
9H,ll.IP,ll.EH (öndirdey) CbtH. Çok genç, 

gencecik. 
8H,ll.IPYIIII (öndirüvşi) Jam. Üretici, müs

tahsil. 
9H,ll.IPIIIEK, -ri (öndirşek, -gi) Jam. aHam. 

Boğaz. 

8H,ll.IPIIIEKTE- ( öndirşekte-) em. Boğa

zından tutmak. 
8H,ll.IPIIIIH (öndirşin) Jam. Yeni kuşak, 

genç nesil. 
9H,ll.IPIIIIH,ll.EÜ (öndirşindey) CbtH. Çok 

genç, gencecik, toy. 
8H,ll.IPIM,11.1 (öndirimdi) CbtH. Çok üreten, 

üretken, verimli. 
9H,ll.IPIM,ll.IJIIK, -ri (öndirimdilik, -gi) 1am. 

Üretken lik. 
9H,ll.IPIC (öndiris) Jam. Sanayi, endüstri, 

üretim. eHaipic KYPaJL-:JICa6abıx;mapbt 

sanayi araç gereçleri. 
9H,ll.IPICTIK (öndiristik) CbtH. Sanayi ile 

ilgili, endüstriyel. eHaipicmiK x;ambtHac 
üretim ilişkisi. 

8HE: eue 6oübı a) Her zaman, daima. b) 
Vücut: BHe 6oiibtM K.aJLmbıpauabı. Vü
cudum titriyor. 

9HEfE (önege) 1am. 1. Örnek. 2. Terbiye. 
eHe2e 6oJLy örnek olmak. 

8HEfEJIE- (önegele-) em. Örnek olmak. 
9HEfEJII (önegeli) CbtH. Terbiyeli, edepli, 

örnek. eHe2efli ic örnek bir iş . 

9HEfEJIIK, -ri (önegelik, -gi) Jam. Ter
biyeli, örnek olma. 

8HEfECI3 (önegesiz) CbtH. Terbiyesiz, 
görgüsüz. 

9HEfECI3,11.IK, -ri (önegesizdik, -gi) 1am. 
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Terbiyesizlik, görgüsüzlük. 
8HEP (öner) 3am. up. 1. Sanat. 2. Hüner, 

maharet. cypem eHepi resim sanatı; OH 
caycaFbtHaH eHepi maMFaH aiJaM on 
parmağında on marifet olan adam: BHep 
a!lobt - K,bt3blfl mill. Sanatın kaynağı 

edebi' dildir. 
8HEP-EIJIIM (öner-bilim) 3am . Bilim ve 

sanat. 
8HEP)I(Aİİ (önerjay) 3am. Sanat evi , atöl

ye. 
8HEPK8Cill, -6i (önerkasip, -bi) 3am . 

Sanayi, endüstri, işletme . aybtp eHep
Kecin ağır sanayi. 

8HEPK8CillTIK (önerkasiptik) cbtH. Sana
yicilik, işletmecilik. eHepKecinmiK ma
yap!lap sanayi ürünleri. 

8HEPJIE- (önerle-) em. Süslemek, be
zemek, güzelleştirmek. 

8HEPJIEH- (önerlen-) em. Sanat sahibi 
olmak. 

8HEPJII (önerli) cbtH. Hünerli , becerikli. 
8HEPJIIJIIK, -ri (önerlilik, -gi) 3am. Sa

natçılık, sanatkarlık. 

8HEPnA3 (önerpaz) cbtH. up. 1. Sanatkar. 
2. Şarkı söyleyen, dans eden kimse. 

8HEPnA3llbiK, -Fbi (önerpazdıq, -ğı) 3am. 
1. Ustalık , mahirlik, beceriklilik. 2. 
Şarkıcılık , dansçılık. 

8HEPCI3 (önersiz) CbtH. Hünersiz, bece
riksiz. 

8HEPTAlibiC (önertabıs) 3am. İcat, buluş. 
8HEPTAHY (önertanuv) 3am. Plastik sa

natlar. 
8HEPTATIK,bllli (önertapqış) 3am. Yeni bir 

şey icat eden, yeni bir buluş ortaya 
koyan kimse, mucit. 

8 HEPT AllK,biiiiTbiK, -Fbi ( önertapq ıştıq, -
ğı) 3am. Mucitlik. 

8HEPIIII (önerşi) 3am. 1. Usta, mahir, 
becerikli. 2 . Sanat adamı, sanatkar. 

8H)I(OPFA (önjorğa) 3am . Bayanların tak
tı ğ ı bir tür gümüş kolye. 

8HIM (önim) 3am. Mahsul , ürün . acmbtK, 
eHi.Hi hububat; mymbtHy eHiMi tüketim 
maddes i; eHiMHil{ 83İHOİK K.YHbt ürün 
mali ye ti . 

8HIMlll (önimdi ) CbtH. Verimli. eHiMiJi 

e]f6eK verimli çalışma; eHL'.MiJi JlcypHaK, 
işlek ek. 

8HIMJliK (önimdik) CbtH. Ürünle ilgili, 
ürüne has. 

8HIMlliJIIK, -ri (önimdilik, -gi) 3am. 
Verim, verimlilik. 

8HIMlliPEK (önimdirek) CbtH. Daha ve
rimli. 

8HIMCI3 (önimsiz) CbtH. Verimsiz, verimi 
az. 

8HIMCI3,I]JK, -ri (önimsizdik , -gi) 3am. 
Verimsizlik 

8HIMTAJI (önimtal) CbtH. 1. Bol ürün veren, 
verimli. 2. Çabuk çoğalan . eHiMmafl 
MUKpo6map çabuk üreyen mikroplar. 

8HIMTAJlllbiK, -Fbi (önimtaldıq, -ğı) 3am. 
Verim, verimlilik . 

8Hill-8C- (önip-ös-) em. l. Artmak, ço
ğa lmak. 2. aybtC. Gelişmek, ilerlemek. 
3. (aile fertleri) Artmak, çoğalmak. 

SH;* (ön) 3am. ı. Yüz, sima, çehre, bet. 2. 
Bir şeyin ön tarafta bulunan yüzü, çehre. 
3. Renk. 4 . aybtc. İnsanın uyanık hali. 
e]fi 6y3btfly (insan) rengi atmak; 
MamaHbtlf e]fi kumaşın yüzü; B/f 6epMey 
renk vermemek; e]fi JJCbtflbt aiJaM güler 
yüzlü adam. 

8H;fE (önge) yem. Bundan başka, bunun 
dışında. 

8H;fEP- (önger-) em. (at üzerinde) Bir şe

yi önüne oturtmak. 
8H;llE- (önde-) em. 1. Süslemek, beze

rnek. 2. Onarmak, tamir etmek. 3. Ka
litesini arttırmak, yükseltmek. 4. İ ş ie
mek JJCep eHiJey toprağı işlemek; mepi 
eHiJey deri işlemek . 

8IUI,EC (öndes) CbtH. Aynı renkli , benzer. 
rengi bir. 

8H;llEYIIII (öndevşi) 3am . 1. İşlemec i 
(ağaç, deri) . 2. Tamirci, onarıcı. 

eıı;ırı (öndi) cbtH . Güzel yüzlü, cemalli. 
8H;lliJIIK, -ri (öndilik, -gi) 3am. Güzellik, 

yakışıklılık 

8H;E3 (öfiez) 3am. Tabağın, bardağın vb. 
üzerinde kalan yemek veya içecek bu
laşığı. 

8H:Ell- (öfiey-) em. Rengi yerine gelmek, 
canlanmak, güzelleşmek. 
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8H;EIII (öfieş) Jam. 1. Yemek borusu. 2. 
aybtc. Yiyecek, içecek. el{elll pazbt 
boğaz kanseri; el{ewi KeH rüşvetçi; 

el{ellli JICaMaH aaaM obur, doyumsuz 
kimse. 

8H;EIIITE- (öfieşte-) em. Yüksek sesle ba
ğırarak konuşmak. 

8H;KEM (öfikey), 8H;IIIEH; (öfişefi) yem. 
Hep, tamamen, hepsi. 

8H;KEH,IlE- (öfikende-) em. Hantal, ağır, 

kaba hareket etmek. 
8H;KI1- (öfikiy-) em. Kaba, iri görünmek. 
8H;KI1TEH (öfikiygen) CbtH. İri, büyük, cüs

seli. 
8H;KIJ1)1,E- (önkilde-) em. 1. (hayvan) Hızla 

koşınak. 2. aybtc. Hıçkırarak, hüngür 
hüngür ağlamak. 

8H;MEH,IlE- (öfimende-) em. Kalabalığı 

yarına k, ilerlemek. 
8H;CI3 (öfisiz) CbtH. 1. Rengi atmış, solgun. 

bozarmış. 2. Beti benzi solmuş, 

sararmış. 3. aybtc. Çirkin, yakışıksız. 
8H;CI3,UEH- (önsizden-) em. 1. Rengi at

mak , solmak. 2. Beti benzi atmak. 
8H;-1YC (ön-tüs) Jam. Çehre, yüz, gö

rünüş. eH-myci 6pb1iıy beti benzi at
mak. 

8H;IIIEH; ( öfişefi) yem. bkz. 8H;KEM. 
8H;IP (önir) (1) Jam. 1. Elbisenin ön tarafı. 

2. 3mHozp. Elbisenin yaka ve göğüs 
kısmındaki nakış, i ş leme. motif. 3. 
Gövde, göğüs . 

8H;IP (önir) (Il) Jam. Çevre, civar, bölge: 
Tay BHipiHae KaCKbtp Ken. Dağlık böl
gelerde kurt çok olur. 

8H;IPE- (ön i re- ) em. Hüngür hüngür ağ

lamak, z ırlamak, hüngürdemek. 
8H;IPJ1E- (öfiirle-) em. 1. Bölgelere ayrıl

mak. 2. Belli bir istikamet doğrultu

sunda gitmek. 
8H;IPJIEC (önirles) cbtH. bkz. 8J1KEJIEC. 
err- (öp-) em. Öpmek, sevmek. 
err-eH;)J,I (öp-öndi) cbtH. Güzel, yakışıklı. 

8fi-0TIPIK (öp-ötirik) CbtH. Yalancıktan, 

sözde, yapmacık. 
8ITIIIIH ( öpşin) Jam. KeHe. At üzerine ör

tülen bir tür örtü. 
eP (ör) (1) Jam. l.Yokuş, yamaç, bayır. 2. 

8PEJII 

aybtc. Ulaşılmak istenen en üst hedef. 
3.aybtc. Cesur, yürekli, yiğit. ep Ke
KipeK kibirli; ep MiHe3 inatçı, direngen, 
kaba. 

8P- (ör-) (Il) em. 1. (hayvanlar) Otlağa 

çıkmak, yayılmak, atlamak. 2. aybtc. 
Hep birden, topluca hareket etmek. epe 
m ypezefly hep birden ayağa kalkmak. 

8P- (ör-) (III) em. 1. (saç, ip, kamçı vb.) 
Örmek: lllambtH 6ip epiM emin epai. 
Saçını bir belik yapıp ördü. 2. (duvar) 
Örmek: f(bt3btfl KipniwmeH epzeH eKi 
l(a6ammbt MeKmen yui. Kırmızı tuğla

lada örülmüş iki katlı okul binası. 
OPEl- (örbi-) em. Çoğalmak, üremek, 

ilerlemek, gelişmek. ecin-ep6izeH om-
6acbt çoğalan aile. 

8PEifllll (örbigiş) CbtH. Çoğalmaya mü
sait, gelişmeye elverişli. 

8Pfl3- (örgiz-) em. 1. Hayvanları otlat
maya çıkarmak. 2. Ördürmek. 

8PE (öre) (1) Jam. 1. Peynir vb. yiyecekleri 
kurutmak için yapılan özel yer veya 
kap. 2. aybtc. İnsanların ufku, bilgi de
recesi . epeci 6uiK anlayışlı, insancıl; 

epeci Jlcemney bilgisi az, ufku dar ol
mak. 

8PE (öre) (Il) 3am. Atın kaçmasını önle
mek için iki ayağına bağlanan kısa ip 
veya zincir, köstek, bukağı. epe ca!ly 
kösteklemek, bukağı takmak. 

8PEKTIYJ11 (örekpüvli) CbtH. Heyecanlı , 

telaşlı, endişeli. 

8PEKITI- (örekpi-) em. 1. Galeyana gel
mek, coşmak. 2. (kalp) Hızla çarpmak, 
heyecanlanmak, telaşlanmak MeHiH 
JKypeziM epeKniai. Yüreğim heyecan
dan hızla çarptı. 

8PEJIE- (örele-) em. 1. Köstek vurmak, 
bukağı takmak, köstekleinek: AmmbtH 
aflFbLH epe!len l(ouabtM. Atın ayağını 

köstekledim. 2. aybtC. Oyalamak, alı

koymak. 
8PEJIEC (öreles) CbLH. Aynı, denk, eşit öl

çüde olan . 
8PEJ1EYJII (örelevli) CbtH. Köstekli, bukağı 

takılını ş. 

8PEJ11 (öreli) CbLH. Geniş, bol, hacimli, 
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önemli (fikir, düşünce, söz). 
SPEJIIK, -ri (örelik, -gi) Jam. Yasak, sınır, 

engel. 
SPEJIIJIIK, -ri (örelilik, -gi) Jam. Bü-

yüklük, genişlik , hacimlilik. 
SPEH* (ören) (1) Jam. Genç, yetişkin . 

8PEH* (ören) (Il) CbLH. Öncü, başarılı. 
SPEH-)I{APAH (ören-jaran) Jam. Hısım, 

akraba, sülale, soy. 
SPECKEJI (öreskel) CbLH . Abes, yakışıksız, 

kaba. epecKeJI MiHe3 kaba mizaç; epec
KeJI K,btflbLK, kaba davranış. 

SPECKEJI,UIK, -ri (öreskeldik, -gi) Jam. 
Kabalık, yakışıksızlık, terslik. 

8PECI3 (öresiz) CbLH. Bilgisiz, ufku dar. 
SPECI3.UIK, -ri (öresizdik, -gi) Jam. Bil

gisizlik, cehalet. 
SPEillE (öreşe) Jam. Çadır içinde kap ka

cak ve yiyecek koymak için ayrılmış 

bölüm. 
SPKEH (örken) Jam. Filiz. epKeH JICGIO a) 

filizlenmek b) çoğalmak, artmak. 
SPKEH.UE- (örkende-) em. 1. Filizlenmek, 

göğermek. 2. aybtc. Gelişmek, iler
lemek: E;ıiMi3aiH 3KoHoMuKacbt :>ICblJ1-
aaN-JICbtJira epKeHaen KeJieai. Ülke
mizin ekonomisi her geçen yıl daha iyi
ye gidiyor. 

SPKEH.UI (örkendi) CbLH. Başarılı, geliş

mış. 

SPKEHMET (örkeniyet) Jam. Medeniyet, 
uygarlık. epKerLUemmi eJI uygar, medeni 
ülke. 

SPKElli (örkeş) Jam . Devenin sırtındaki 

tümsek, çıkıntı , hörgüç. 
SPKElli-SPKElli (örkeş - örkeş) CbLH. Tüm

sek tümsek, tepe tepe. 
SPKEII1CI3 (örkeşsiz) CbtH. Hörgüçsüz. 
SPKEillTEH- (örkeşten-) em. l. Tümsek 

tümsek, tepe tepe olmak. 2. Semirmek, 
yağ bağlamak. 3. aybtc. Sevinmek, mut
lu olmak, şad olmak. 

SPKEIIITI. (örkeşti) CbtH. 1. Hörgüçlü, se
mız. 2. ay bLC. Tepe tepe, tümsek tüm
sek . 

SPJIE- (örle-) em. l. Yukarı doğru çık

mak. 2. Yükselmek, havalanmak. 3. 
aybLC. İlerlemek , gelişmek: Man ıuapya-

8PTE 

LUbtflbLFbt epJien KeJieai. Hayvancılık 

gelişiyor. 

SPJIEH- (örlen-) em. Diklenmek, inatlaş

mak, direnmek. 
SPJIEYIT (örlevit) Jam. Yüksekçe yer, te

pe. 
SPJII (örli) CbLH. Yokuşlu, yamaçlı , bayır. 

SPJIIK, -ri (örlik, -gi) Jam. İnatçılık, di
rengenlik, aksilik. 

SPMEK*, -ri (örmek, -gi) Jam. Dokuma 
tezgahı. epMeK KYPY dokuma tezgahı 

kurmak. 
8PMEKII11 (örmekşi) (1) Jam. Örümcek. 
SPMEKilll (örmekşi), SPIMilll (örimşi) 

(Il) Jam. Dokumacı , dokuma ustası. 
SPMEJIE- (örmele-) em. Tırmanmak, çık

mak. araıuK,a epMeJiey ağaca tırman

mak 
SPMEJII (örmeli) CbLH . Örülen, örülmüş. 

epMeJii K,aMLUbL örülmüş kamçı. 
8PMEII11 (örmeşi) Jam. Dokumacı, doku

ma ustası. 
SPHEK, -ri (örnek, -gi) Jam. 1. Nakış, ış

leme, süs, bezeme, bezgi, bezek. 2 . 
aybLC. Örnek, model. 

SPHEKCI3 (örneksiz) CbLH. Desensiz, na
kışsız, süslenmemiş, sade. 

SPHEKTE- (örnekte-) em. I. Nakışlamak, 
işlemek. 2. Süslemek, güzelleştirmek, 

bezemek. 
SPHEKTEC (örnektes) Cbll-1. Nakışı , deseni, 

motifı aynı olan. 
SPHEKTI (örnekti) Cbll-l. Nakışlı, süslü, iş

lemeli, bezekli . 
SPHEKLIII (örnekşi) Jam. Bezemeci , nak

kaş . 

SPCI3 (örsiz) CbtH. Yokuşu olmayan, düz. 
SPCIH- (örsin-) em. Kibirlenmek, bö

bürlenmek, büyüklenmek. 
SPT* (ört) Jam. 1. Yangın . 2. aybLC. Teh

like. 3. Dert, keder, üzüntü. epm ceN
aipıiıu itfaiye aracı; epm CeH()ipyıui 

itfaiyeci; epm MiHe3ai asabl, çabuk 
parlayan, hırçın. 

SPTE- (örte-) em. 1. Yakmak, tutuştur

mak, ateşlemek. 2. aybtC. Büyük bir acı 
sebebiyle çok üzülmek: EyJI OKur a 
OHbLH ;;~eypeıiH epmen Kemmi. Bu olay 
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onun yüreğini yaktı. 3. (yiyecek) içini 
yakmak, midesini kaynatmak. 

8PTEH- (örten-) em. Yanmak, tutuşmak. 
8PTEH: (örten) 3am. Yeni çıkan, taze ot, çi

men. 
ePTTEÜ (örttey) CblH. Ateş gibi, kıpkır

mızı. 

ePTXAEAPJIAFbiiii (örthabarlağış) 3am. 
Yangın alannı. 

8PYJII (örüvli) CblH. Örülü, örülmüş. 
8PIIIEJIEH- (örşelen-) em. Kızmak, inat 

etmek, tartışmak. 
ePIIII- (örşi-) em. 1. Şiddetlenmek, hız al

mak. 2. Dalmak, yayılmak. 
8PIIliK- (örşik-) (eprnireıı,i, eprnirin) em. 

1. Şiddetlenmek, hız almak. 2. Coşmak, 
hiddetlenmek. 

8PIIIIKTIP- (örşiktir-) em. Hiddetlendir
mek, şiddetlendirmek. 

ePIIIIJI (örşil) Cb/H. inatçı, dikbaşlı, ayak 
direyen asi. 

8PIIIIJI)J,EH- (örşilden-) em. inatlaşmak, 
aksileşmek. 

8PIIIIJI)J,IK, -ri (örşildik, -gi) 3am. Cesur
luk, cüretkarlık. 

e PIK, -ri (örik, -gi) 3am . 1. Kayısı. 2. Erik. 
8PIK-MEÜ:I3 (örik-meyiz) 3am. Çeşitli 

kuru yemiş . 

ePIJI- (öril-) em. Örülmek. 
8PIM (örim) 3am. 1. Örme, örgü, belik. 2. 

ayb/C. Çocuk, genç. 
ePIM,UE- (örimde-) em. Örmek. 
ePIM)J,EÜ (örimdey), 8PIMTAJI (örimtal) 

Cb/H. Çok genç, toy , körpe. 
ePIM-8PIM (örim-örim) Cb/H. Dilim dilim, 

liğme liğme. 

8PIMTAJI (örimtal) Cb/H. bkz. ePIM,llEÜ. 
8PIMIIII (örimşi) 3am. bkz. 8PMEKIIII 

(Il). 
8PIC (öris) (I) 3am. 1. Hayvanların ot

ladığı otu bol yer, otlak 2. Bilgi dü
zeyi, dünya görüşü. 3. Soy, sülale, hı

sım, akraba. epic aJZy ilerlemek, geliş

mek; epici Kel-(eJO a) kendini yetiştir

mek b) çoluk çocuk sahibi olmak, 
çoğalmak; epici map dar kafalı, bil
gisiz. 

ePIC (öris) (Il) 3am. K8Ci6. Dakunacak 

8CMETHAMA 

ipin uzunluğu. 
ePICCI3 (örissiz) 1. Otlaksız, yaylaksız, 

merasız. 2. aybtc. Hısım akrabası olma
yan, kimsesiz. 

8PICTE- (öriste-) em. 1. Yayı lmak, otla
.mak. 2. aybıc. Gelişmek, ilerlemek. 

ePICTEC (öristes) CblH. l.Yaylağı, atlağı bir 
olan. 2. aybtc. Dünya görüşü aynı, fikri 
bir. 

8PICTI (öristi) CbtH. 1. Geniş otlaklı. 2. 
Soyu, sülalesi geniş, kalabalık. 3. 
Bilgili, örnek (insan) . 

8PICTIK (öristik) CbtH. Otlak olmaya el
verişli (yer). 

ec- (ös-) em. 1. (saç, sakal vb.) Uzamak. 
2. Büyümek, olgunlaşmak. 3. Çoğal

mak, artmak. 4. aybtc. Makam, mevki, 
rütbe bakımından yükselmek, terfi et
mek. 5. aybtc. ilerlemek, gelişmek. ep
KeHiH ecciH çok yaşa. 

eCEK, -ri (ösek, -gi) 3am. Gıybet, de
dikodu, fitne fesat. eceK zyJZey çok de
dikodusu yapılmak, dile düşmek; eceK
Ke K,aJZy adı çıkmak. 

8CEK-MlH: (ösek-ayafi.), eCEK-eTIPIK (ö
sek-ötirik) 3am. Dedikodu, gıybet, söy
lenti. eceK-a5ll{Fa yiiip dedikoducu. 

eCEK-)KAJIA (ösek-jala) 3am. iftira, kara 
çalma. 

8CEKJ<YMAP (ösekqumar), 8CEKIIIIJI 
(ösekşil) cbtH. Dedikoducu, fitneci. 

eCEK-eTIPIK, -ri (ösek-ötirik, -gi) 3am. 

bkz. 8CEK-MlH:. 
8CEKTE- (ösekte-) em. Dedikodu yap

mak, gıybet etmek, yermek, çekiştir

mek. 
8CEKIIII (ösekşi) 3am. Dedikoducu, gıy

betçi, kovcu. 
eCEKIIIIJI (ösekşil) Cb/H. bkz. 8CEKKY

MAP. 
eCEKIIIIJI,UIK, -ri (ösekşildik, -gi) 3am. 

Dedikoduculuk, kovculuk, fitnecilik. 
8CEP (öser) CbtH. Gelişecek, gelişebilir, 

gelişmeye müsait. 
eCMET (ösiyet) 3am. ap. Vasiyet, nasihat, 

öğüt. ecuem aiimy öğüt vermek, nasihat 
etmek. 

eCMETHAMA (ösiyetnama) 3am. ap. up. 
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Vasiyetname. 
eCMETIE- (ösiyette-) em. Öğüt vermek, 

nasihat etmek. 
eCMETIIII (ösietşi) 3am. Nasihat, akıl ve

ren, akıl hocası. 
OCMETIIIIJI (ösiyetşil) CbtH. Nasihat eden, 

öğüt veren. 
ecKEJIEH: (öskelefi), ecKIIII (öskiş), 

OCIMTAJI (ösimtal) CbtH. 1. Kısa sürede 
yetişen, gelişmeye elverişli. 2. aybtc. 
Oldukça gelişmiş. 

ecKEJIEIUJ.E- (öskelefide-) em. Boyu u
zamak, büyümek, serpilmek. 

OCKIH (öskin) 3am. Yeni yeşermiş bitki 
filiz . JJCac ecKiH taze fidan (genç). 

OC Killi ( öskiş) CbtH. bkz. OCKEJIEH:. 
ecrriPIM: }Kac (}KaH;a) ecnipiM Yeni ye

tişmekte olan genç kuşak, genç nesil. 
OCTI- (östi-) em. Böyle yapmak, böyle et

mek: O.ll bl.llFU ecmyıui eai. O, hep böy
le yapardı. 

ecıK (ösik) Cb/H. Uzamış, büyümüş. 
OCIM (ösim) 3am. 1. Ürün, verim, artış, 

artma. 2. Faiz, nema. 
OCIM,I.U (ösimdi) CbtH. Gelişmeye, büyü

meye elverişli, uygun. 
OCIM,IUK, -ri (ösimdik, -gi) 3am. Bitki, 

nebat. eciMaiK aHamoMUflCbt bitki ana
tomisi; eciMaiK Maiibt bitkisel yağ. 

OCIMK,OP (ösimqor) 3am. Faizci, tefeci. 
OCIMK,OPJibiK, -Fbi (ösimqorlıq, -ğı) 3am. 

Faizcilik, tefecilik. 
OCIMTAJI (ösimtal) CbtH. bkz. OCKEJIEH:. 
OCIH,IU (ösindi ) 3am. İnsan veya hayvan

ların vücudunda çıkan ur. 
OCIH:KI (ösinki) cbtH. 1. Biraz uzanmış. 2. 

aybtc. Lazım, gerekli. 3. aybtc. Neşeli , 

mutlu, sevinçli. 
ecırr-eH- (ösip-ön-) em. ı. (bitki) Çiçek 

açıp ürün vermek. 2. Çoğalmak, art
mak: K,oflHaap me3 ecin -eHeai. Tavşan
lar hızlı çoğalır. 

ecırr-ePEI- (ösip-örbi-) em. Gelişmek, a
dam olmak, ele karışmak. 

OCIP- (ösir-) em. Büyütmek, yetiştirmek. 
OCIPYIIII (ösirüvşi) 3am. Yetiştirici, ba

kıcı, dadı. 

eT (öt) (1) 3am. Öd. emi J~capbt.lly a) ölmek 

8TKEP 

b) hiddetlenmek, aşırı öfkelenmek. 
eT- (öt-) (Il) em. 1. Geçmek. cyaaH emy 

sudan geçmek. 2. Bir kurum ya da ku
ruluşa üye olmak. 3. aybtc. Ölmek, 
dünyadan göçmek. 4. (zaman) Geçmek, 
ilerlemek. JJCbt.ll emy yıl geçmek: CoaaH 
6epi 6ec JJCbt.ll eminmi. O günden beri 
beş yıl geçti. 5. aybtc. Çok satılmak, 

tutulmak. Ey.ll Kirnan me3 emeai. Bu 
kitap çabuk tükeniyor. 

OT*- (öt-) (III) em. Keskinleşrnek 
eTE- (öte-) (1) em. Ödemek, yerine getir-

mek. 
OTE* (öte) (Il) yem. Pek, çok, gayet. 
eTEM (ötem) 3am. Ödeme. 
OTEMAK,bl (ötemaqı) 3am. Para cezası. 
eTE-MeTE (öte-möte) yem. Çok, pek çok. 
OTECIH (ötesin) 3am. Bir şeyin karşılı-

ğında verilen mal, para, tazminat. 
OTEYJII (ötevli) Cb/H. Ödenmiş, ödemesi 

yapılmış. 

8TEYCI3 (ötevsiz) CbtH. Karşılığı olmayan, 
ödemesiz. 

OTEYIIIIJIIK, -ri (ötevşilik, -gi) 3am. Gö
revi yerine getirme, borcu ödeme: Bc
Kepu MiHaemmi emeyıuifliK Y.llKeH na
pbt3. Askerlik görevini yerine getirmek 
büyük bir sorumluluktur. 

OTEYI (ötevi) 3am. Bir şeyin değeri, be
deli, karşılığı: Bmeyi l(aummbt. Karşı

lığı alındı. 

eıi'KEJI (ötkel) 3am. 1. Geçiş, geçit. 2. Zor
luk, güçlük. emKe.ll 6epMey geçit verme
mek. 

eTKEJICI3 (ötkelsiz) CbtH. Geçitsiz, geçidi 
olmayan, geçit vermez, sarp. 

eTKEH-KETKEH (ötken-ketken) (1) 3am. 
Gelen geçen, yolcu yolakçı: BmKeH
KemKeHHeH cypacmbtpabt. Gelenden ge
çenden sorup soruşturdu. 

OTKEH-KETKEH (ötken-ketken) (Il) CbtH. 
Gelip geçmiş, olup bitmiş: BmKeH
KemKeHai eciHe mycipai. Olmuş bitmiş 
hadiseleri hatırladı. 

OTKEP- (ötker-) em. 1. Belli bir işi yap
mak, yerine getirmek. 2. Yaşamak, ba
şından geçmek. 6acbtHaH emKepy ba
şından geçmek. 
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0TKEPME (ötkerme) (1) 3am. Bir tür dü
ğüm. 

0TKEPME (ötkerme) (Il) 3am. Üs geçit, 
köprü. 

0TKI3fllii (ötkizgiş) 3am. cpu3. İletken. 
0TK13flliiTIK, -ri (ötkizgiştik, -gi) 3am. 

İl etkenlik. 
eTKI3- (ötkiz-) em. ı. Geçirmek: )JeMa

flbtCbtMabt aybtflaa emKi3aiM. Tatilimi 
köyde geçirdim. EmiciM ey emKi36euai. 
Botum su geçirmez. 2. Geri vermek, ia
de etmek: KimanxaHara Kirnan em
Ki3aiM. Kütüphaneye kitap iade ettim. 3. 
Satmak, piyasaya sürmek: Tayap!lapabt 
ap3aHra emKi3ai. Malları ucuza verdi. 

eTKI3Yliii (ötkizüvşi) 3am. Geçirici, geçi
ren kimse. 

eTKIHliii (ötkinşi) CbtH. bkz. eTIIEJII. 
0TKIHliiiJIIK, -ri (ötkinşilik, -gi) 3am. 

Geçicilik. 
eTKIP (ötkir) CbtH. ı. Keskin, sivri. 2. aybtc. 

Cesur, girişken, sokulgan. emKip nbuuaK. 
keskin bıçak; emKip mill sozunu 
esirgemeden söyleyen, sivri dilli. 

eTKIPJIE- (ötkirle-) em. Bilemek, keskin
leştirmek, sivriltmek. 

eTKIPJIIK, -ri (ötkirlik, -gi) 3am. Keskin
lik, sivrilik. 

eTIIEJII (ötpeli), 0TKIHliii (ötkinşi), eT
TI-KETTI (ötti-ketti) CbtH. Geçici. em 
nefli Ke3elf geçici dönem. 

eTTI-KETTI (ötti-ketti) CblH. bkz. 0TIIEJII. 
eTIJI (ötil) 3am. Dilek, istek, rica, arz, is

tirham. 
0TIM)J,I (ötimdi) CbtH. Takip edilen, iste

nen, rağbet gören, revaçta olan. 
0TIMLUJIEY (ötimdilev) CbtH. 1. Sözü ge

çen, söylediğini yaptıran. 2. Pahalı, de
ğerli. 

eTIMCI3 (ötimsiz) CbtH. İstenmeyen, de
ğersiz. 

eTIH- (ötin-) em. İstemek, rica etmek, is
tirham etmek: KeMeKmecyıMai emiHai. 
Yardımımı istedi. 

eTIRilli (ötiniş) 3am. Arzu, istek, rica. 
emiHiw 6iflaipy (:>Kacay, aumy) rica et
mek, ricada bulunmak; emiHe cypay çok 
rica etmek; emiHiw 6epy dilekçe 

8liiiPfiiii 

vermek. 
eTIHiliiTI (ötinişti) CbtH. Rica eden, istek

te bulunan. 
eTIPIK, -ri (ötirik, -gi) Cb/H. Yalan, aldat

ma, uydurma. emipiK aumy yalan söy
lemek. 

0TIPIKCI3 (ötiriksiz) CbtH. Yalan olmayan, 
doğru, gerçek. 

0TIPIKliii (ötirikşi) CbtH. Yalancı, kandırı
cı, aldatıcı. 

eTIPIKliiiJI (ötirikşil) cbtH. Yalan söyle
meye meyilli. 

eTIPIKliiiJIIK, -ri (ötirikşilik, -gi) 3am. 
Yalancılık, sahtekarlık 

enc (ötis) 3am. Hak, geçmiş ve harcan
mış emek: CeHiH MaraH emKeH emici]{ 
6oJZca, OHbl aa K.aiimapaMblH. Senin ba
na hakkın geçtiyse, onu da öderim. 

elli (Öş) (1) CblH. 1. Öç, intikam. 2. aybtC. 
Bir şeye karşı duyulan istek, arzu, he
ves. 

elli- (öş-) (II) em. 1. Sönınek. 2. Silin
mek, boyası gitmek, solmak. 3. ayb/C. 
Kaybolmak, yok olmak. 

eliiiiEH,UI (öşpendi) CbtH. Düşman, hasım. 
eliiiiEH,IUJIIK, -ri (öşpendilik, -gi) 1am. 

Kindarlık, düşmanlık, hasımlık. 

eliiiiEC (öşpes) CbtH. Unutulmaz, sönmez. 
eliiTEC- (öştes-), eliiiK- ( öşik-) em. 

Düşman olmak, kin tutmak, kin güt
mek, kinlenmek. 

eliiTECTIPYliii (öştestirüvşi) 3am. Ara 
bozucu, fesatçı. 

eiiiTIK, -ri (öştik, -gi) 1am. Düşmanlık , 

kindarlık, hasımlık 

eliiTI-K,ACThl (öşti-qastı) Cb/H. Düşman, 

hasım olan. 
eliiifYJII (öşigüvli) Cb/H. Garezli, kindar, 

kin li. 
eiiiiK- (öşik-) (ewire;:ü, ewirin) em. bkz. 

eliiTEC- (II). 
eiiiiP- (öşir-) em. 1. Söndürmek. 2. aybtc. 

yok etmek, silmek. 3. aybtc. (radyo, 
teyip vb.) Kapatmak: 8wip yHil{ai/ Kes 
sesini! 

ellilPrilli (öşirgiş) 1am. Silgi : Oil K.Oflb/Ha 
eıuipziw neH K.a!laM a!labl. O, eline si lgi 
ile kalem aldı. 



II, n 

nA 

IlA (pa), IlE (pe) U/bUI. Soru eki, mı (mi, 
mu, mü): Eyzi H KYH cybtK na? Bugün 
hava soğuk mu? 

IlA (pa) od. İnsan sevinç veya şaşkınlığını 
belirten ifade: fla, Mb/Ha Kb13dbll{ 
cy.!lybtH-au!Vah, bu kızın güzelleğine! 

IIABllAH (paviyan) 3am. HeM. 300.11. Afri
ka' da yaşayan bir maymun çeşidi . 

IIABl1JibOH (pavilon) 3am. rjJp. 1. Pavyon, 
köşk, kasır. 2. Stand. 

IIA.LIA (pada) 3am. N ahır, sığır sürüsü. 
IlA)lAIIIbl (padaşı) 3am. Hayvan bakıcısı, 

sığ ır çobanı, sığırtmaç. 

IlA)llliiiA (padişa) 3am. up. map. Padişah. 
IIAEK (pa yok) 3am. op. Asker azı ğı, tayın. 
IIAM (pay) 3am. Pay, hisse. nau me.11ey hisse 

ödemek, payına düşeni vermek. 
IIAMFAMEAP (payğambar) 3am. up. 

Peygamber, elçi, resul, nebi. 2. aybtC. 
Eren, evliya: flauraM6ap Jlcacbt Altmış 
yaş ve yukansı için söylenir, Peygamber 
yaşı. 

11All,UA* (payda) 3am. ap. 1. Fayda, kar, 
kazanç, gelir. 2. İnsan için faydalı her 
şey. 3. Yardım. nauda 6o.11y ortaya çık
mak; naudara acy ihtiyacı karşılamak; 

naüda Ke.!ltnipy fayda vermek, yarar 
sağlamak; naüda Kepy (ma6y) kazanç 
elde etmek; naüdacbt mwo yararlı ol
mak, faydası dokunmak. 

IIAMLI,AKYHEM (paydakünem), 11All,UA

K,OP (paydaqor), IIAflllAl<YMAP (pay
daqumar) , IIAMD.AlllbiJI (paydaşı!) CbtH. 
Menfaatçi, menfaatperest , çıkarcı. 

IIAll)lAJü'HEM,UIK, -Fbi (paydakünemdik, 
gi), IIAH,UAK,OPJibiK, -Fbi (paydaqor
lıq. -ğı) , IIAllD.AlllbiJI,L(biK, (paydaşı lıq) 
Jam. Tamahkarlık , çıkarcılık 

IlAllllAK,OP (paydaqor) CbtH. bkz. IIAM,UA
KYHE:\1. 

IIAHD,AK,OPJibiK, -Fbi (paydaqorlıq, -ğı) 
3am. bkz. IIAHli.AKYHEM,UIK. 

IIAM,L(AK,YMAP (paydaqumar) CbLH. bkz. 
IIAHD.AKYHEM. 

(P, p) 

llAMbiMIIIbiJI 

IIAM,UAJIAH- (paydalan-) em. Faydalan
mak, yararlanmak, istifade etmek. 

IIAM,UAJIAHYillbiJibiK, -Fbi (paydalanuv
şılıq, -ğı) 3am. Faydalanma, yararlan
ma, istifade etme. 

IIAll,UAJibl (paydalı) CbtH. 1. Yararlı, çok 
faydası olan. 2. Gerekli, lazım, ihtiyaç 
duyulan . 

IIAM,UAJibiJibiK, -Fbi (paydalılıq, -ğı) 3am. 
Yararlı olma durumu, faydalı. 

IIAH,L(ACbl3 (paydasız) CbLH. Faydasız, ya
rarsız, gereksiz. 

IIAM,UACbl31lbiK, -Fbi (paydasızdı ,ğı) 3am. 
Gereksizlik, yararsızlık 

IIAM)1AlllbiJI (paydaşı!) CbtH. bkz. IIAM,UA
KYHEM. 

IIAM,L(AlllbiJI,UbiK, -Fbi (paydaşılıq, -ğı) 
3am. bkz. IIAM,UAKYHEM,L(IK. 

IIAMJIA- (payla-) em. Bir şeyi yapmadan 
önce iyice düşünmek, ölçüp tartnıak. 

IlAll-llAM (pay-pay) od. Sevinç ve hay
ranlık bildiren bir ünlem. 

11Alllllbl (payşı) Jam. Pay sahibi, hisse
dar, ortak. 

IIAİ1bl3: naiibı3 Ta6y Tahammül etmek. 
IIAMbiM (payını) 3am. Derin düşünce, an

lam, kavram. 
IIAMbiM,UA- (payımda-) em. Derin dü

şünmek, anlamak, kavramak. 
IIAllbiM,L(AFbllll (payımdağış) CbtH. Çabuk 

anlayan, derin düşünen , kavrayan . 
IIAMbiM,UAY (payımdav) 3am. Sonuç, ne

tice. 
IIAMbiM,Ubl (payımdı) CbtH. Aklıselinı, sağ 

duyulu , ağırbaşlı. naübtMdbt adaM aklı
selim kimse. 

IIAMbiM,UbiJibiK, -Fbi (payımdılıq, -ğı) 
3am. Sağ duyululuk, ağırbaşlılık, soğuk
kanlılık 

IIAİ1biMCbl3 (payımsız) CbtH. Ağırbaşlı, 
sağduyulu olmayan , mantıksız. naÜbLM
Cbt3 ce3 mantıksız, saçma söz. 

IIAMbiMillbiJI (payımşıl) CbtH. Anlayışlı, 
kavrayışlı, zeki. 
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llAKET 

IlAKET (paket) 3am. rjJp. 1. Paket. 2. İçine 
resmi belge konulmuş zarf. 

IlAKEITE- (pakette-) em. ı. Paketlemek. 2. 
Mektubu zarfa koymak. 

IlAKT (pakt) 3am. JZam. caflc. Pakt, 
antlaşma. 

IIAK,biP (paqır) 3am. ap. Fakir, garip, bi
çare, yoksul, zavallı. 

IIAK,biPJihiK, -Fbi (paqırlıq, -ğı) 3am. Fa
kirlik, gariplik, yoksulluk. 

IIAJIAC* (palas) 3am. up. Halıfleks. 

IIAJIATA (palata) (I) 3am. JZam. Koğuş, oda 
(hastane). Aypyxmw naJZamaJZapbt has
tane odaları. 

IIAJIATA (palata) (II) 3am. JZam. ı. Meclis. 
2. Serbest meslek adamlarını içinde top
layan resmi birlik, oda. cayiJa naJZamacbt 

ticaret odası. 
IIAJIATKA (palatka) 3am. Çadır. 

IIAJIAY (palav) 3am. up. Pilav. naJZay 6acy 

pilav yapmak. 
IIAJIEOfPA<I> (paleograf) 3am. ıp. Paleog

raf, yazı bilimci. 
IIAJIEOfPA<I>IUI (paleografiya) 3am. ıp. Pa

leografi, eski el yazılarını okuma bilgisi. 
IIAJIE030M (paleozoy) 3am. ıp. En eski 

fosillerin oluşturdukları jeolojik zaman, 
paleozoik. 

IIAJIEOJIHT (paleolit) 3am. ıp. Paleolit, taş 
devri. 

IIAJIHTPA (palitra) 3am. r/Jp. ı. Resim pale
ti. 2. aybtc. Edebi stil, tarz, üslGp. 

IIAJIJIA,I(HM (palladiy) 3am. JZam. xuM. Pal
ladiyum. 

IIAJIYAH (paluvan) 3am. up. Pehlivan, 
güre şçi . 

IIAJIYEA (paluba) 3am. Güverte. 
IIAJihMA (palma) 3am. JZam. Palmiye. 
IIAJihTO (palto) 3am. ar. Manto, palto. 
IIAM<I>JIET (pamflet) 3am. ar. eiJe6. Politik 

hicviye, hiciv yazısı. 
IIAHA (pana) 3am. 1. Barınak, sığınak, 

kulübe. 2. aybtc. Dayanak, destek. 
IIAHAJIA- (panala-) em . I. Sığınmak, yar

dımını, korumasını dilemek. 2. aybtc. 

Destek edinmek. JKa!f6btpiJaH naHaJZay 

yağmurdan korunmak 
IIAHAJihl (panalı) CbiH. Korunmaya, sığın-

maya elverişli, uygun. 
IlAHAMA (panama) 3am. Güneşten korun

mak için kumaştan yapılan beyaz şapka, 
panama. 

IIAHAChl3 (panasız) CbtH. 1. Evsiz, barksız , 

yurtsuz. 2. Korumasız, kimsesiz. 
IlAHAIIlhl (panaşı) 3am. Himayeci, koruyu

cu. 
IlAHAlilbiJI (panaşıl) CbtH. iyiliksever, yar-

dımsever, korumayı kollamayı seven. 
IIAHEJih (panel) 3am. HeM. Prefabrike blok. 
IIAH){(APA (panjara) 3am. Abajur. 
IIAHH (paniy) Cb/H. ap. KeHe. Yalan, fani, 

geçici (dünya). naHu iJf!we fani dünya. 
IIAHHCJIAMH3M (panislamizm) 3am. rjJp. 

Panislimizm, İslam birliğini savunan si
yası görüş. 

IIAHHO (panno) 3am. rjJp. Pano, oyma tez
yinaL 

IlAHOPAMA (panorama) 3am. ıp. 1. Yüksek 
bir yerden bakılınca göz önüne serilen 
geniş görünüş, panorama. 2. aybtC. Ge
nel görünüm. 

IIAHCHOH (pansiyon) 3am. rjJp . 1. Pansi
yon. 2. Parasız yatılı okul. 

IIAHCHOHAT (pansiyonat) 3am. rjJp. Pansi
yon, motel. 

IIAHCJIABI13M (panslavizm) 3am. rjJp. Pan
slavizm. 

IIAHTEI13M (panteizm) 3am. rjJp. rjJuJZoc. 

Tanrı ve evreni birleştirip özleştiren fel
sefe öğretisi, panteizm. 

IIAHTEPA (pantera) 3am. rjJp. Panter, pars. 
IIAHTOfPA<I> (patograf) 3am. ı}J. Bir biçi

mi büyüterek veya küçülterek kopya et
mek için kullanılan kollu, eklemeli bir 
tür cetvel, pantograf. 

IIAHTOMHMA (pantomima) 3am. rjJp . Pan
domima, pantomim. 

IIAHTbl (pantı) 3am. MOHr. Maral boynu
zu, geyik boynuzu. 

IIAH1YPKH3M (pantürkizm) 3am. rjJp . Pan
türkizm, Türkçülük, Türk birliğini sa
vunan görüş. 

llAH, (pan) CbiH. Gururlu, kendini beğen
miş, mağrur, kibirli. 

IIAH,UAH- (pafidan-) em. Mağrurlanmak, 

kendini beğenmek. 
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IIAH.UAY 

IIAH)lAY (pafidav) Cbtli. Biraz gururlu, kibir
lice. 

IIAH)l,hiK, -Fbi (pafidıq, -ğı) Jam. Mağru
rluk, kendini beğenmişlik 

IIAH;Chl- (pafisı-) em. Gururlanmak, kibir-
lenmek. 

IlAilA (papa) 3am. um. Papa. 
l1ATIAXA (papaha) 3am. op. Papak, kalpak 
IIATIMPYC (papirus) 3am. rjJp. 6om. Pa-

pirüsgillerden, Nil kıyılarında yetişen 

hir bitki. 
IIATIKA (papka) 3am. op. Dosya, klasör. 
IIATIOPOTHMK, -ri (paporotnik, -gi) 3am. 

6om. Eğrelti otu. 
ITAP (par) (1) Jam. op. Nadasa bırakılmış 

toprak. 
ITAP (par) (Il) Cbtli. op. ı. Çift. nap am çift 

at. 2. Uygun, denk, layık. 
ITAPA* (para) (1) 3am. up. Rüşvet. napa a!ly 

rüşvet almak; napa 6epy rüşvet vermek; 
napara cambın My rüşvet vererek al
mak. 

ITAPA* (para) (Il) Jam. up. Parça, bölüm. 
ITAPAEOJIA (parabola) 3am. ıp. Mam. Pa

rabol. 
ITAPM (parad) Jam. rjJp. Resmi geçit, tören 

geçidi. ecKepi napao askeri geçit töreni. 
ITAPA,IJ;OKC (paradoks) Jam. rjJp. Kökleş

miş inanışiara aykırı olarak ileri sürülen 
düşünce, paradoks. 

ITAPA311T (parazit) Jam. ıp. 6uo!l. Parazit, 
asalak. 2. aybtc. Başkalarının sırtından 

geçinen kimse, asalak. 
ITAPA311Tl13M (parazitizm) Jam. rjJp. 6uo!l. 

Ortak yaşam, parazitlik. 2. aybtC. 
Başkalarının sırtından geçinme, asalak
lık . 

IIAPA311TOJIOfl1H (parazitologiya) 3am. 

rjJp. 6uofl. Parazitoloji. 
ITAPAK, -Fbi (paraq, -ğı) 3am. ap. Varak, 

sayfa, sahife. 6ip napal( I(ara3 bir sayfa 
kağıt. 

ITAPAK,OP (paraqor), ITAPAlilbiJI (paraşıl) 

Cbtli. Rüşvetçi , yiyici. 
ITAPAK,TA- (paraqta-) em. 1. Karıştırmak, 

sayfaları açmak. 2. aybtc: Eskiyi hatır

lamak, tarih sayfalarına göz atmak. 
IIAPAJIA- (parala-) (1) em. Parayla, rüşvet 

IIAPJIAMEHT 

vererek sustHrmak. 
ITAPAJIA- (parala-) (II) em. Paralamak, par

çalamak, yırtmak. 
IIAPAJIJIEJIOfPAM (parallelogram) 3am. 

ıp. Mam. Paralel kenar, paralelogram. 
ITAPAJIJIEJih (parallel) 3am. ıp. Paralel. 
ITAPAMETP (para~etr) Jam. Mam. Para

metre. 
ITAPAH/Khl (paranjı) 3am. ap. Kelle. Peçe, 

nikap. napaHJKbt cMy peçe takmak 
ITAPA-ITAP (para-par) Cbtli. up. Eşit, denk: 

Eyfi aml(a napa-nap JKyiJpiK JKOI(. Bu 
ata yetişebilecek at yok. 

ITAPA-IIAPA (para-para) yem. up. Param
parça, pare pare. napa-napa 6oflbtn 
JKbtpmblflraH KeiiAeK yırtılıp parça parça 
olmuş gömlek. 

ITAPACAT (parasat) 3am. ap. Feraset, sağ
duyu, ileri görüşlülük: Eyfi ıueıuiM na
pacammbt KepeK emeoi. Bu karar sağ
duyulu olmayı gerektiriyor. 

ITAPACATChi3,IJ;hiK, -Fbi (parasatsızdıq, -ğı) 

3am. Ferasetsizlik, sağduyusuz olma du
rumu. 

ITAPACATTA- (parasatta-) em. Sağduyulu 

olmak, düşünüp taşınmak 
ITAPACATThl (parasattı) Cblli. Ferasetli, an

layışlı, bilinçli, ileri görüşhi. 
ITAPACATThiJihiK, -Fbi (parasattılıq, -ğı) 

Jam. Sağduyululuk, ferasetlilik. 
ITAPACATIIIhiJI (parasatşıl) Cblli. Bilge, de

rin düşünceli , düşünür. 

ITAPA<l>MH (parafin) 3am. !lam. xuM. Para
fin. · 

ITAPA<l>PA3A (parafraza) 3am. ıp. flUiicB. 

Şerh, açıklama. 

llAPAillbiJI (paraşıl) CbJH. bkz. IIAPAK;OP. 
ITAPAlillOT (paraşyut) Jam. r/Jp . Paraşüt. 

ITAPAllliOTIIII (paraşyutşi) Jam. Paraşüt-

çü. 
ITAPMK, -ri (parik, -gi) Jam. rjJp. Peruk. 
ITAPK (park) Jam. ar. ı. Park. 2. Araba park 

yeri. xaiJ.ya11ammap napKİ hayvanat bah
çesi. 

ITAPKET (parket) Jam. rjJp. Parke. 
ITAPJIA- (parla-) em. Çift çift yapmak, 

denklemek, eşitlemek. 
ITAPJIAMEHT (parlament) Jam. rjJp. Parla-
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ITAP JIAMEHTEP 

mento, meclis , senato. nap!laMeHm caii
flaybt parlamento seçimleri. 

IIAPJIAMEHTEP (parlamentyor) 3am. cjJp. 
Parlamenter. 

IIAPJIAH- (parlan-) em. Harnarnda terlemek. 
IIAPHMK, -ri (parnik, -gi) Jam. Camekan, 

camlık, ser, limonluk. 
IIAPOB03 (parovoz) Jam. op. Buharlı lo

komotif. 
IIAPO,UIUI (parodiya) 3am. ıp . aae6. Pa-

rodi. 
IIAPOJih (parol) Jam. rjJp. Parola, şifre. 
IIAPOM (parom) Jam. op. Feribot. 
IIAPOMIIIhl (paromşı) 3am. Feribot görev-

lisi, feribotçu. 
IIAPOXOL( (parohod) 3am. op. Vapur. 
ITAPChl (parsı) Jam. Fars, İran halkı, Acem, 

Farisi. flapcbt KifleM Acem (İran) halısı. 
IIAPTA (parta) 3am. op. Sıra (okul). 
IIAPTM3AH (partizan) Jam. cjJp. Partici , bir 

siyasi örgütün silahlı kanadı , partizan, 
gerilla, çeteci. 

IIAPTMTYPA (partİtura) Jam. um. My3. Bir 
orkestra eserinde bölümlerin bütününü 
içine alan nota defteri, partisyon. 

IIAPTM.H (parti ya) (1) 3am. rjJp. 1. Parti, fır
ka. 2. Takım, grup, ekip. 

IIAPTM.H (partiya) (Il) 3am. !lam. My3. 1. 
Arınoniyi oluşturan ezgi lerden her biri, 
parti. 2. Bir oyunluk karşılaşma (sat
ranç,bilardo ). 

IIAPTM.HK,OP (partiyaqor) 3am. Gruplaş

maya müsait, bölümneyi seven, partici. 
IIAPTM.HlllhlJI,Il,hiK, -Fbi (partiyaşıldıq, -ğı) 

Jam. Particilik, gruplaşma. 
IIAPThiJI (partıl) 3am. Pat pat diye çıkan 

ses. 
IIAPThiJIL(A- (partılda-) em. Pat pat diye 

ses çıkarmak. 
IIAP<I>IOMEP (parfyumer) 3am. rjJp. Parfüm

cü. 
IIAP<I>IOMEPM.H (parfyumeriya) Jam. cjJp. 1. 

Parfümeri. 2. Parfüm. 
IIAPIIIA (parşa) (1) 3am. up. Altın ve gü

müş sırmalı bir tür ipek kumaş ve bun
dan yapılmış pahalı elbise. 

nAPillA (parşa) (Il) 3am. Parça, dilim. nap
ULa 6ofly parçalanmak; 6ip napULa Ha H 

IIACCI1B 

bir parça ekmek. 
IIAPIIIAJIA- (parşala-) em. Parçalamak, par

ça parça dilim dilim etmek: O!l Kara3ab, 
napULailan JICbtpmmbt. O, kağıdı parça
layıp yırttı. 

IIAPIIIA-IIAPIIIA (parşa-parşa) yem . Parça 
parça, paramparça, dilim dilim. 

IIAPhl3 (parız) (1) 3am. ap. aiHU. Şart, farz. 
6ec napbt3 İslamın beş esası, beş temeli, 
beş farz. 

I1APhl3 (parız) (Il) Jam. ap. Borç, görev, 
sorumluluk: OmaHabı KOpray apKiMıe 

napbt3. Vatanı korumak herkesin borcu
dur. 

IIAPhi3L(AP (parızdar) CbLH. Borçlu , min
nettar. 

IIAPhi3-K,APhl3 (parız-qarız) Jam. Vatan
daşlık borcu, insani ve mi111 vazife. 

IIAPhiK, -Fbi (parıq, -ğı) 3am. ap. 1. Fark, 
özellik. 2. Mahiyet, ehemmiyet, önem. 
3. ayb/C. Değer, paha. napKb/Ha JKemney 
farkına varamamak, değerini bileme
mek. 

IIAPhiK,Cbl3 (parıqsız) CbLH. Farksız, anla
yışsız, düşüncesiz. 

IIAPhiK,-IIAPACAT (parıq-parasat) Jam. ap. 
Şan , şöhret, şeref. 

IIAPhiK,TA- (parıqta-) em. ı. Farkına var
mak, ayırt edebilmek. 2. Değer vermek, 
kıyınet bilmek. 

IIAPhiK,Tbl (parıqtı) Cbll-1. 1. Farklı, önemli, 
manalı. 2. Değerli , kıymetli. 

IIAPhiJIL(A- (paı·ıida-) em. Kulağı tırmala

yan yüksek sesler çıkam1ak. 
IIAC (pas) (1) 3am. cjJp. Pas, geç (kumar). 
IIAC (pas) (Il) Jam . ar. cnopm. Pas (fut

bol). nac 6epy pas vermek. 
IIACITOPT (pasport) Jam . cjJp. ı. Pasaport, 

kimlik. 2. Ruhsat, sahiplik belgesi (eşya 
için). 

IIACITOPTMCT (pasportist) 3am. cjJp. Hüvi
yet, nüfus memuru , pasaport dairesi me
muru. 

llACCA/K (passaj) Jam. cjJp. My3. Bir eser
den alınan bölüm, parça, pasaj. 

IIACCMB (passiv) CbLH. (pp. Bir şeye karşı 

tepki göstermeyen, etkinliği olmayan, 
başkasının etkisine katlanan, edilgen, 
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TIACTA 

pasif (kimse). 
IIACTA* (pasta) 3am. rjJp. 1. Diş macunu. 2. 

Krem halindeki gıda maddeleri (salça, 
krema, vb.) 

IIACTEPH3AUIHI (pasterizatsiya) 3am. rjJp. 
Pastorize. 

IIACXA (pasha) 3am. 1. Hrisityanların pas
kalya bayramı. 2. Paskalya yemeği. 

IIACbiK, (pasıq) CbtH. ap. Cahil, ahmak, geri 
kafalı, kötü niyetli. 

IIACbiK,TbiK, -Fbi (pasıqtıq, -ğı) 3am. Na
danlık, cehalet, ahmaklık. 

IIATEHT (patent) 3am. ar. Patent. nameHm 
aJLy patent almak. 

IIATEHTTI (patentti) CbtH. Patenti olan, pa
tentli . nameHmmi aapillep patentli iHiç
lar. 

IIATETHKA (patetika) 3am. rjJp. aae6. Doku
naklı, etkili. 

IIATHXA (patiyha) 3am. ap. aiHU. ı. Fatiha. 
2 . Dua, dilek. 

IIATOfEHE3 (patogenez) 3am. zp. Mea. 
Hastalığın ortaya çıkması, patojeni. 

ITATOJIOf (patolog) 3am. zp. Mea. Patolog, 
patoloji uzmanı. 

IIATOJIOfHH (patologiya) 3am. zp. Mea. 
Patoloji hastalıkları bilimi. 

ITATPHAPX (patriarh) 3am. zp. map. ı. Ka
bile reisi. 2. Patrik. 

flATPHAPXAJI,LJ,bl (patriarhaldı) CbtH. Ata
erkil devrine ait, ataerkil. 

IIATPHAPXAT (patriarhat) 3am. zp. Ataer
kiL patriarkal devir. 

flA.TPHOT (patriot) 3am. zp. Vatansever, 
yurtsever. 

flATPHOTH3M (patriotizm) 3am. zp. Va
tanseverlik, yurtseverlik. 

ITATPHOTTbiK, (patriottıq) CbtH. Yurtse
verlik, vatanseverlik. 

flATPOH* (patron) 3am. HeM. ı. Fişek, mer
mi. 2. Duy, lamba yuvası. 

flATPYJlb (patrul) 3am. rjJp. acK. Devriye, 
kol. 

ITATCAİ1bl (patsayı) (1) 3am. Sık dokun
muş ipek kumaş . 

ITATCAMbl (patsayı) (Il) 3am. Tatlı bir ka
vun türü. 

IIATIIIA (patşa) 3am. up. Padişah, şah, hü-

TI8JIEK,OP 

kümdar. 
IIATIIIAFAP (patşağar) CbtH. up. Terbiyesiz, 

ahlaksız. 

IIATlliA3A,LJ,A (patşazada) 3am. up. Padi
şahın oğlu, şehzade. 

IIATbiP JIA- (patırla-) em. Pa tır pa tır etmek, 
patırdamak. 

IIATbiP-IIATbiP (patır-patır) eJL. Patır patır. 
IIAY (pav) oa. Sevinç ve heyecan bildiren 

bir ünlem. 
IIAY3A (pavza) 3am. zp. ı. Ara, duraklama. 

2. Es işareti (müzikte) 
IIA<I>OC (pafos) 3am. zp. Heyecan, ihtiras, 

coşku. 

IIAUHEHT (patsient) 3am. JLam. Mea. Teda
vi için doktora giden kimse, hasta. 

IlAIII (paş) CbtH. Açık, belli, belirgin. naw 
emy (Kbtlly) açığa vurmak. 

IlAillA (paşa) 3am. Paşa . 

IIAillAK,, -Fbi (paşaq, -ğı) 3am. :JJCepz. ı. Ka
vun karpuz çekirdeği. 2. Kavun karpuz 
kabuğu. 

IIAIIITET (paştet) 3am. HeM. Et, ciğer ve kuş 
etinden incecik doğranarak yapılan bir 
tür yemek. 

IIAillbiPJIAT- (paşırlat-) em. Çıtırdatmak, 

kıtırdatmak. 

ITAH (paya) 3am. up. Bitkinin sapı. :JJCyce
piHil{ naRCbt mısır sapı. 

IT8llKE (payke) 3am. 300JL. Bir yaşındaki 
geyik yavrusu. 

IT8K (pak) CbtH. up. Pak, kusursuz, temiz. 
IT8KTIK, -ri (paktik, -gi) 3am. Paklık, te

mizlik. 
IT8JIE (pale) (1) Jam. ap. ı. Bela, felaket. 

naJLe caJLy iftira atmak; naJLe i3aey bela 
aramak. 2. inatçı, aksi. naJLe K,bLJLY kavga 
çıkannak. 

IT8JIE (pale) (Il) cbtH. Kurnaz, cingöz, a
çıkgöz. 

IT8JIE-)I(AJIA (pale-jala) 3am. iftira, kö
tülük. 

IT8JIEK, -ri (palek, -gi) Jam. up. Asma, 
kavun, karpuz gibi bitkilerin sürgünü 
veya dalı, tevek. 

IT8JIEKET (paleket) 3am. ap. Felaket. 
IT8JIEK,OP (pa1eqor) CbtH. ap. up. Bela ara

yan, iftiracı, çirkef. 
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n aJIEK, o P JihiK. 

naJIEK,OPJibiK, -Fbi (paleqorlıq, -ğı) 3am. 

Müfterilik, beHHılık. 
naJIEJII (paleli) cbtH. BeHHı. 

naJIEH (palen) ec. ap. Falan. ne!leH JJCepae 

falan yerde; ne!leH yal(btmma filan yıl

da; ne!leH ae.Mey hiçbir şey dememek 
naJIEHEAll (palenbay) ec. Bir hayli. 
naJIEHJ.ı:EH (palendey) yem. O kadar, öyle. 

MeH ne!leHaeu I(apcbt e.MecniH. Ben o 
kadar karşı değilim. 

naJIEH-lYfEH (palen-tügen) 3am. ap. 1(3. 

Falan filan. 
naJIEHIIIE (palenşe) 3am. ap. Falan ca. 

ne!leHtueHili 6Macbt filancanın çocuğu . 

naJICAllA (palsapa) 3am. ap. Felsefe. 
naJIEHIIIE-lYfEHIIIE (palenşe-tügenşe) 

3am. ap. 1(3. Falanca filanca, falan filan. 
flefleHute-myıeHweıe ce!le.M aiim. Falan
ca filancaya selam söyle. 

naJIIIIE (pal şe) 3am. Yol çare. 
naJII (pali) oa. İnsanın duygularını , iç dün

yasını yansıtan bir ünlem. 
naMJIE- (pamle-) em. Düşünmek, kavra

mak. 
naH (pan) 3am. ap. Ders. mapux neHi tarih 

ders i. 
naHAPAJibiK,: nauapa.rıbiK, 6aüJiaHbiC Ders

ler arası ilişki. 
naH,rı:IK (pandik) cbtH. Derslik, derslerle il

gili. 
naPAMAIII (paramaş) 3am. Etli börek 
naPMEH (parmen) 3am. up. 1. Ferman, e

mir. 2. Güç, kuvvet. AAAaaaH nep.MeH 

mifley Allah'tan yardım dilemek 
naPMEHJ.ı:E- (parmende-) em. Hızı, gücü 

artmak 
naPMEHJ.ı:I (parmendi) CbtH. Güçlü, kuv

vetli, etkili . 
naPMEHJ.ı:IJIIK, -ri (parmendilik, -gi) 3am. 

Güçlülük, kuvvetlilik, etkililik. 
naPMEHCI3 (parmensiz) CbLH. Güçsüz, 

kuvvetsiz, etkisiz. 
naPMEHIHIIIE (parmeninşe) yem. Bütün 

gücüyle, var gücüyle, bütün hızıyla. 
naPYAM (paruvay) 3am. up. Şuur, bilinç, 

ha tır. 
naPYAMCbl3 (paruvaysız) CbtH. Gamsız, ta

sasız. 

llE,UATOITIK 

napy AMCbi3,I.(blK, -Fbi (paruvaysızdıq, -
ğı) 3am. Gamsızlık, tasasızlık 

napy AHA (paruvana) 3am. up. Pervane, 
gece kelebeği. 

naPYAP (paruvar) 3am. up. Eğitimci, reh
ber, yol gösterici . 

naPYAPJ.ı:IfEP (paruvardiger) 3am. up. Al
lah, yaradan Allah. 

naPIM (parim) 3am. 300!l. Doğan, şahin. 

nac (pas) Cb/H. Alçak, aşağı, bodur, basık . 

KOlfiili nec 6ofly keyfi kaçmak. 
naCTEY (pastev) CbtH. Alçakça, biraz alçak, 

boyu küçükçe. 
naCTIK, -ri (pastik, -gi) 3am. 1. Alçaklık 

(boyca), bodurluk, bücürlük 2. Alçak
lık, art niyetlilik 

naTEP (pater) 3am. op. Daire, apartman da-
iresi. 

naTEPAK,bl (pateraqı) 3am. Kira. 
naTEPJIEC (paterles) CbtH. Komşu daire. 
rraTEPIIII (paterşi) 3am. Kiracı. 

naTYA (patuva) 3am. ap. Karar, hüküm, 
vade, anlaşma. nemyara Kefly karara 
varmak. 

naTY AJIA- (patuvala-) em. Doğrulamak, 

tasdik etmek, onamak 
naTY AJIAC- (patuvalas-) em. Bir noktada 

anlaşmak, uzlaşmak. 

naTYAJibl (patuvalı) CbtH. ı. Neticeli, an
laşma sağlanmış. 2. Sözünde duran, sö
zünün eri. 3. İşinde kararlı, sebatlı. 

naTYACbl3 (patuvasız) CbtH. 1. Sözünde 
durmayan, kaypak 2. Verimsiz, bere
ketsiz. 

naYECKE (paveske) 3am. op. Fayton. 
naYECKEJIET- (paveskelet-) em. Payton

la gezmek 
llE (pe) utbtfl. bkz. DA. 
llE,li,AfOf (pedagog) 3am. rjJp . Eğitimci, pe

dagog. 
llE,li,AfOfMKA (pedagogika) 3am. r/Jp. Peda

goj i, eğitim bilimi. 
llE)lAfOfMKAJibiK, (pedagogikalıq) CbtH. 

Pedagoji veya eğitimle ilgili olan, peda
gojik. neaacOcUKa/lbll( KelfeC pedagoji 
kurulu; neaacOcUKa/lbll( npaKmUKa Öğ

retmenlik stajı. 
llE,li,AfOITIK (pedagogtik) CbtH. Eğitimci-
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llE,UAJih 

likle ilgili. 
llE,UAJih (pedal) 3am. if;p. Pedal, ayakçak. 
llE)J:HATP (pediatr) 3am. ep. Mea. Çocuk 

doktoru, pediatr. 
llE)J:HATPHH (pediatriya) 3am. ep. Mea. Ço

cuk hastalıkları ile ilgili hekimlik dalı, 
pediatri. 

llEH3A)K (peyzaj) 3am. if;p. Peyzaj, man
zara, görünüş. 

llEHIJI (peyil) (1) 3am. ap. Niyet, düşünce. 
al( neiiifı iyi niyetli; apaM neiiifı kötü ni
yetli; KeJt neiiiJı cömert, eli açık; Kiıui 

neiiifl alçakgönüllü, kibar; neiiiJıiHeH 

ma6y cezasını çekmek; neiiiJıi map cim
ri. 

llEHIJI (peyil) (Il) cbtH. Razı, hazır: Dil l(U

bLHabtl(mbt 6i36eH 6ipee Kepyee neiiiJı. O, 
zorlukları bizimle beraber çekmeye 
hazır. 83i aıu l(Myra neiiifl. Kendisi aç · 
kalmaya razı. 

llEMIJI;:ı:I (peyildi) CbtH . İyi niyetli, ihHislı, 
sami ml. 

llEMIJI;:ı:EH- (peyilden-) em. Sarnimiyetle, 
içtenlikle bir şeyi yapmak. neuiJıaeHe 
ceiifley samimiyetle, nezaketle söyle
mek. 

llEMIJI;:ı:EC (peyildes) CbtH. Niyetleri bir, 
gönüldaş. 

llEHIJICI3 (peyilsiz) CbtH. İsteksiz, gö
nülsüz. 

llEllllll (peyiş) 3am. up. aiHU. ı. Cennet. 2. 
aybtc. Çok güzel, huzur veren yer. 

llEJIEHr (peleng) 3am. eOfl. İstikamet, ker
teriz açısı. 

llEJIEHfATOP (pelengator) 3am. ıofl. Gon
yometre. 

llEM3A (pemza) 3am. ar. Sünger taşı, pon
za . 

llEH (pen) LUblfl. İle. :JKieim neH l(bt3 deli
kanlıyla kız. 

llEHAli (penal) 3am. HeM. Kalem kutusu, 
kaleml ik . 

llEH;:ı:E (pende) 3am. up. Bende, insan. 2. 
Kul , _garip, aciz . mipi neHae insan. 

llEH)J:EJIIK, -ri (pendelik, -gi) 3am. bkz. 
llEH)J:EIIIIJIIK. 

llEH)J:EIIIIJIIK, -ri (pendeşi lik, -gi), llEH
,UEJIIK, -ri (pendelik, -gi), llEH)J:E-

llEPCOHA)K 

IIIIJI)J:IK, -ri (pendeşildik, -gi) 3am. 1. 
Zaaf, irade zayıflığı, beşeri kusur. 

llEH,UEIIIIJI)J:IK, -ri (pendeşildik, -gi) 3am. 

bkz. llEH,UEIIIIJIIK. 
llEHHQHJIJIHH (penitsillin) 3am. if;p. Mea. 

Penisilin. 
llEP- (per-) em. Vurmak, dövmek. 
llEPfAMEHT (pergament) 3am. ep. map. 

Parşömen, tirşe. 

llEPFAYhiH (perğauın) 3am. ap. Firavun. 
llEP,UE (perde) 3am. up. 1. Perde. mepe3e 

nepaeci pencere perdesi. 2. Peçe, nikap. 
3. Bir sahne eserinin büyük bölümle
rinin her biri, perde. 6em nepaeciH aıuy 

foyasını meydana çıkarmak. 
llEP,UEJIE- (perdele-) em. Perdelemek, giz

lemek, gizli tutmak. 
llEP,UEJII (perdeli) CbLH. ı. Perdeli. 2. Te

amp. Birden fazla perdeden meydana 
gelen (oyun). 

llEP,UEJIIK (perdelik) C bt H. ı. Perdelik. 2. 
meamp. Bir perdelik (oyun). 

llEP3EHT (perzent) 3am. up. 1. Oğul, ço
cuk, evHit, nesil. 2. aybtC. İlk kez yapı
lan iş, başlangıç. nep3eHm Kepy çocuk 
sahibi olmak. 

llEP3EHTTI (perzentti) CbtH. Çocuklu, ev
Hitlı, eviadı olan. 

llEP3EHTXAHA (perzenthana) 3am. up. Do
ğum evi. 

llEPH3AT (perizat) 3am. up. Periden doğ
muş, peri kızı. 

llEPH3ATTAİİ (perizattay) cbtH. Peri kızı gi
bi güzel, çekici. 

llEPHO,I1; (period) 3am. ep. if;u3. Periyot, sü
re, devre, fasıla. 

llEPHCKOll (periskop) 3am. ıp. Denizaltı 

dürbünü, periskop. 
llEPH<l>EPHH (periferiya) 3am. ıp. Taşra, 

merkezden uzak yer, periferi. 
llEPHE (perne) 3am. My3. Perde (müzik). 
llEPHEJIE- (pernele-) em. Tel geçirmek, tel 

takmak, tellemek. 
llEPHEJII (perneli) cbtH. Telli. 
llEPllEH,I1;HKYJIHP (perpendikulyar) 3am. 

Jlam. Dikme, dikey. 
llEPPOH (perron) 3am. if;p. Peron. 
llEPCOHA)K (personaj) 3am. Jlam. eae6. 
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TIEPCTIEKTllBA 

Şahıs. 

IlEPCllEKTI1BA (perspektiva) 3am. cpp. 

Perspektif, gelecekte yapılan işlerin pHi
nı. 

IlEPCllEKTI1BAJibl (perspektivalı) CbtH. 

Geleceğe yönelik, geleceğe dair. 
llEP<l>OPAUIUI (perforatsiya) 3am. ;ıam. 1. 

Perforasyon, delme, delik açma. 2. mex. 

Zımbalamak. 

ITEPUOBKA (pertsovka) 3am. Biber votka~ı. 
ITEPI (peri) 3am. up. MucjJ. l. Peri. 2. aybLC. 

Deli, kaçık. 
llEPIIIITE (perişte) 3am. up. aiHU. ı. Melek, 

ferişte. 2. aybLC. Günahsız, masum 
küçük çocuk. 3. aybLC. Temiz, samimi, 
iyi kalpli insan. 4. aybLC. Çok güzel. 
0Hbl nepiıume!lep Kal(KaH eKeH. Onu 
melekler korumuşmuş. 

llETPYIIIKA (petruşka) 3am. ap. Maydanoz. 
llEPIIIITECIH- (periştesin-) em . Melek gibi 

görünmeye çalışmak. 
llECCI1MM3M (pessimizm) 3am. !lam. Ka

ramsarlık, kötümserlik, bedbinlik, pesi
mizm. 

llET11UlUI (petitsiya) 3am. !lam. Ortak is
tida, ortak di le k çe, petisyon. 

llETPOfJII1<l> (petroglif) 3am. ıp. Taşa ka
zınmış resimleri inceleyen bir bilim dalı, 
petroglif. 

fiETPOfPA<l>lUI (petrografiya) 3am. !lam. 

ıeaıp. Taş bilimi, petrografı. 
nEqEHbE (peçenye) 3am. ap. Bisküvi. 
llElll (peş) 3am. ap. 1. Soba, ocak. 2. Fırın. 

daMHa neıui maden fırını. 
IlElllERE (peşene) 3am. Alın yazısı, kader. 

neıueHeıe JICa3FaHbL alın yazısı. 

fiElllKI (peşki) 3am. 1. Satrançta piyon. 2. 
aybLC. Değersiz , önemsiz. 

fiElllllll (peşşi) 3am. Sobacı, ocakçı. 

fiMAHHHO (pianino) 3am. um. Piyano. 
nuaHur10aa auHay piyano çalmak. 

lll1AHI1CT (pianist) 3am. um. Piyano çalan 
kimse, piyanist. 

fiMfMEHT (pigment) 3am. !lam. 6uaf/. Canlı 

bir organizmanın oluşturduğu, ona özel 
bir renk veren kimyasal madde, pig
ment. 

lli1FblJI (piyğıl) 3am. ap. Niyet, fikir, kasıt. 

TIJIAHETA 

nurbtflbl map aaaM kıskanç insan. 
fiHFbiJILJ:AC (piyğıldas) CbtH. Hemfikir, ni

yetleri bir. 
ITHM (piyda) 3am . ap. Kurban, feda. Jlca

HbLH nuaa emy canını feda etmek; JICaH 

nuaa can kurban. 
· llll)I(AMA (pijama) 3am. ar. Pijama. 
IlMKET (piket) 3am. cjJp. I. Karakol, nöbetçi 

müfreze. 2. Grev gözcüsü, grubu. 
flllKTOfPA<l>MH (piktografiya) 3am. Resim 

yazısı, piktografı. 

llHJIOT (pilot) 3am. cjJp. Pilot. 
llHJIOTA)K (pilotaj) 3am. cjJp. Bir hava taşı

tını yönetme, pilotaj. 
llHJIOTKA (pilotka) 3am. Sipersiz şapka, 

başlık, askeri kep. 
llllMA (pima) 3am. Keçe çizme. 
llMHfBHH (pingvin) 3am. !lam. 3aafl. Pen

guen. 
llHHUET (pintset) 3am. cjJp. Mea. Çeşitli 

biçim ve büyüklükte maşa ya da kıskaç. 
lll1llETKA (pipetka) 3am. cjJp. Pipet, dam

lalık . 

lli1PAMMLJ:A (piramida) (1) 3am . ıp. ap

xum. Piramit. 
lli1PAM11M (piramida) (Il) 3am. Mam. Te

peleri ortak bir noktada birleşen, ta
banları da herhangi bir çok derin kenan 
olan bir takım üçgenlerden oluşmuş ci
sim, piramit. 

IlliPAT (pirat) 3am. ıp. Korsan. 
llMPOMETP (pirometr) 3am. ıp. Çok yük

sek sıcaklıkları ölçmeye yarayan alet, 
pirometre. 

llHPC (pirs) 3am. ar. Rıhtım, iskele. 
llllCTOJIET (pistolet) 3am. Tabanca. 
IlllCTOH (piston) 3am. cpp. Piston, itenek. 
Ill1513* (piyaz) 3am. up. Soğan. nufl3 eıy 

soğan ekmek. 
ITMHJIA (piyala) 3am. up. 1. Kase şeklindeki 

çay fıncanı. 2. Fanus. 
fiJIAfllAT (plagiat) 3am. !lam. Edebiyat 

hırsızlığı, yazı hırsızlığı. 

fiJIA3MA (plazma) 3am. ıp. 6uafl. Plazma, 
kan sıvısı. 

llJIAKAT (plakat) 3am. rjJp. Pankart. 
llJIAHETA (planeta) 3anı. ıp. Gezegen, sey

yare. 
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llJIAHET AAP AJlhiK, 

IIJIAHETAAPAJihiK, (planetaaralıq) CbLH. Ge
zegen ler arası. 

IIJIAHETAPHİİ (planetariy) 3am. Jıam. Ra
sathane, gözlemevi. 

IIJIAHTAUHJI (plantatsiya) 3am . .11am. Sa
nayide kullanılan bazı bitkilerin (kahve, 
kakao, kauçuk gibi) çok miktarda ye
tiştirildiği işletme, plantasyon. 

IIJIACTHKAJihiK,: nJiaCTHKaJibiK, XHpyprıuı 

Plastik cerrahi . 
IIJIACTMACCA (plastmassa) 3am. 2p. Plastik 

madde. 
IIJIATHHA (platina) 3am. ucn. Platin. 
IIJIAT<DOPMA (platforına) (I) 3am. rjJp. 1. 

Peron (tren). 2. Üstü açık yük vagonu. 
IIJIAT<DOPMA (platforma) (II) 3am. cjJp. 

caRe. Bir siyaset programında dayanılan 
düşünce ya da düşüncelerin tümü, plat
form. 

IIJIAIJ,IIAPM (platsdarın) 3am. r/Jp. acK. 
Harp alanı , ınuharebe sahası, savaş yeri. 

IIJIAUKAPT (platskart) 3am. HeM. Koın

partıman. 

IIJIAW: (plaçş) 3am. Yağınurluk 
IIJJEBPA (plevra) 3am. 2p. aHam. Göğüs 

boşluğunun iç yüzünü ve akciğerleri sa
ran zar, göğüs zarı, plevra. 

IIJJEBPHT (plevrit) 3am. 2p. Mea. Göğüs za
rı iltihabı, satlıcan, zatülcenp. 

IIJJEHYM (plenuın) 3am . .11am. Genel kurul 
toplantısı. 

IIJJEHKA (plyonka) 3am. Negatif, film, peli-
kül (fotoğraf, sinema). 

IIJJHTA (plita) (I) 3am. Levha, döşeme taşı. 
IlJlliTA (plita) (II) 3am. Mutfak ocağı. 
IIJIOi\II>A (plomba) 3am . rj.Jp . I. Kurşun mü-

hür. 2. Dolgu (diş). 
II.lO:\li>AJJA- (plombala-) em. Kurşun la 

mülıürlemek. 2. Diş dolgusu yapmak. 
IIJIO .\l5HP (plombir) 3am. cjJp. Bir çeşit 

dond urma. 
IIJJOTllli-\ (plotina) 3am. Baraj, bent, su 

bendi. 
IIJJYTOHHM (plutoniy) 3am. 2p. xuM. Plü

tonyurn. 
IIJUOPAJ1l13l\I (plyuralizm) 3am . .11am. Ço

ğulculuk , plüralizm. 
IIHEBMOHH51 (pnevmoniya) 3am . .11am. 

llOJIKOBHMK 

Mea. Zatürree, batar. 
IIOBECTh (povest) 3am. op. aae6. Uzun hi

kaye. 
IIOBH,Il)IO (povidlo) 3am . Meyva ezmesi, 

marmelat. 
IIOfOH (pogon) 3am . acK. Apolet. 
IIO,ll;BAJJ (podval) 3am. op. no.11u2p. 1. Ga

zetenin alt kısmı, bu kısımda yazılan ya
zı. 2. Bodrum, mahzen . 

IIOUIIOJIKOBHHK (podpolkovnik) 3am. 
op. acK. Yarbay. 

IIOUllHIIIHHK (podşipnik) 3am. op. mex. 
Rülman , yatak. 

IIOU'hE3,ll; (podyezd) 3am. op. Giriş, met
hal , kapı. 

IIOE3U (poyezd) 3am. op. Tren . JICO.Ilayıubt 
noe3ai yolcu treni. 

II03l:ITHB (pozitiv) 3am . .11am. Resim, fo
toğraf. 

II03l:ITl:IBl:I3M (pozitivizm) 3am. .11am. 
cjJu.11oc. Olguculuk, pozitivizm. 

II03l1Ul:l51 (pozitsiya) 3am . .11am. ı. acK. 
Mevzi. 2. caRe. Tutum, noktainazar, 
pozisyon. 3. cnopm. Duruş , pozisyon. 

IIOJIHATPl:IT (poliatrit) 3am. 2p. Med. Ek
lem hastalığJ, 

IIOJil:lfOH (poligon) 3am. 2p. acK. Talim 
yeri, atış alanı, poligon. 

IIOJil:lfPA<DHJI (poligrafiya) 3am. 2p. mex. 

Matbaa. 
IIOJil:IMEP (polinıer) 3am. zp. xww. Tek

rarlanan yapısal kümelerin oluşturduğu 
yüksek molekül , ağırlıklı birleşikler , 

polinıer. 

IIOJIHCEMHJI (polisenıiya) 3am. 2p . .11 UH26. 
Çok anlamlılık, polisemi. 

IIOJil:ITEl13M (politeizm) 3am. zp. Çok tan
rıcılık, politeizm. 

IIOJIHTEXHHKA (politehnika) 3am. 2p. 

Teknik eğitim . 

IIOJIH<DOHHCT (polifonist) 3am. 2p. Bes
tekar. 

IIOJIMUH51 (politsiya) 3am. HeM. Polis. 
IIOJil:I3Tl:IJIEH (polietilen) 3am. 2p. xuM. 

Polietilen. 
IIOJIK (polk) 3am. op. ocK. Alay, askeri bir

lik. 
IIOJIKOBHl:IK (polkovnik) 3am. op. 8CK. 
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Al bay. 
IIOJIOHHİİ (poloniy) 3am. ;ıam . xuM. Po

lonyum. 
IIOJIOTHO (polotno) 3am. 1. Keten. 2. Tu

al, tablo, resim. 
IIOJIIOC (polyus) 3am. ;ıam. Kutup. Coll

mycmiK nailJOe kuzey kutbu. 
IIOJIHK (polyak) 3am. Polonyalı, Leh. 
IIOJIHPH3ATOP (polyarizator) 3am. cj;p. 

rjJu3. Kutupsal ışık cihazı, polorizator. 
IIOJIHPH3AIJ,I151 (polyarizatsiya) 3am. rjJp. 

1. Polorizasyon, polarma. 2. Kutuplaş
ma. 

IIOMEın;IIK (pomeşşik) 3am. Büyük çiftlik 
sahibi (Rusya'da). 

IIOMII,II,OP (pomidor) 3am. um. Domates. 
II O II* (pop) 3am. Papaz, rahip. 
IIOPA-IIOPA (pora-pora) CbtH. Domur do-

mur. nopa-nopacbt UlbtfY a) zırıl zırıl ağ
lamak b) do m ur do m ur terlemek. 

IIOPOJIOH (porolon) 3am. op. Sünger. 
IIOPOIIIOK (poroşok) 3am. op. Deterjan. 
IIOPT (port) 3am. ar. Liman. 
IIOPTBEİİH (portveyn) 3am. Bir tür şarap. 
IIOPTPET (portret) 3am. rjJp. ı. eHep. Portre, 

resim. 2. eae6. Bir kimsenin, bir şeyin 
sözlü veya yazılı tasviri. 

IIOPTCHfAP (portsigar) 3am. rjJp. Sigara ta
bakası. 

IIOPT<I>EJih (portfel) 3am. rjJp. Evrak çan
tası. 

IIOPThEPA (portera) 3am. Kapı ya da pen
cere perdesi. 

rropyqlfK (poruçik) 3am. op. 8CK. Eski Rus 
ordusunda mulazım subayı, poruçik. 

IIOPIIIEHh (porşen) 3am. op. mex. Piston, 
itenek. 

IIOCTCKPIIIITYM (postskriptum) 3am. 

11am. Mektubun sonuna yazılan not, ha
miş, postsciriptum (P.S.). 

IIOCTYJIAT (postulat) 3am. 11am. Açıklama 

gerektirmeyen yorum. 
IIOChiJIKA (posılka) 3am. op. Posta yoluyla 

gönderilen eşya, koli. 
IIOTEHU,liAJI (potentsiyal) 3am. 11am. ı. 

Potansiyel, gizli, görünmeyen, bilin
meyen. 2. Silahlı kuvvetler. 3. İnsandaki 
enerji, performans. 

llPE<I>EPAHC 

rroqTA (poçta) 3Gm. um. Postane, posta. 
rroqTAMT (poçtamt) 3am. um. Merkez pos-

tane, postane dairesi. 
rroqTAIIIhl (poçtaşı) 3am. Postacı. 

IIOIIIhiM (poşım) 3am. Dış görünüş, biçim. 
II0331151 (poeziya) 3am. ıp. eae6. 1. 

Nazım. 2. aybtc. Güzellik, zarafet 
no33UJl Keuıi şiir gecesi. 

II03MA (poema) 3am. ıp. eae6. Manzume, 
poem, uzun şiir. 

II03TI1KA (poetika) 3am. ıp. eae6. Şiir bil
gisi, şiir sanatı. 

IIPAfMATI13M (pragmatizm) 3am. ıp . rjJu

lloc. Pragmatizm. 
IIPAKTIIKA (praktika) 3am. ıp. 1. Tecrübe, 

pratik, tatbikat. 2. Staj, stajyerlik. 
neiJaıoıUKQflblK, npaKmUKa Öğretmenlik 

stajı. 

IIPAKTIIKAHT (praktikant) 3am. ıp. Stajyer. 
IIPAKTHKYM (praktikum) 3am. ıp. Tatbi

kat, staj. 
IIPAIIOPın;IIK (praporşşik) 3am. op. 8CK. 

Rus ordusunda uzman çavuş. 
IIPE,II,IIKAT (predikat) 3am. ıpaMM. Yüklem 

veya yüklem değerinde olan öğe. 
IIPE311,II,EHT (prezident) 3am. !lam. ı. 

Cumhurbaşkanı, cumhurreisi, devlet 
başkanı. 2. Kurum ve kuruluşların baş
kanı. 

IIPE311,I1,11YM (prezidium) 3am. !lam. Baş

kanlık heyeti, başkanlar kurulu. 
IIPEIICKYPAHT (preiskurant) 3am. HeM. Fi

yat listesi. 
IIPEMhEPA (premera) 3am. rjJp. meamp. 

Yeni oynanmaya başlayan tiyatro oyu
nunun veya filmin ilk gecesi, gala. 

IIPEMhEP-MliHIICTP (premer-ministr) 
3am. rjJp. Başbakan. 

IIPEIIAPAT (preparat) 3am. !lam. Mea. İHiç, 
müstahzar. 

IIPECC (press) 3am. Pres, cendere. 
IIPECC-ATTAIIIE (press-attaşe) 3am. rjJp. 

Basın ataşesi. 

IIPECC- KOH<I>EPEHU,IIH (press-konfe-
rentsiya) 3am. ar. Basın toplantısı. 

IIPECTE- (pres te-) em. Preslemek, cende
reyle sıkmak, sıkıştırmak 

IIPE<I>EPAHC (preferans) 3am. rjJp. Parayla 
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oynanan bir tür iskarnbil oyunu, pre
ferans. 

IIPE<l>IfKC (prefiks) 3am. ;zam . .!lUHıe. Ön 
ek, prefiks. 

IIPI13MA (prizma) 3am. ıp. Mam. 1. Biçme, 
prizma, menşur. 2. rj;u3. Işık prizması. 

IIPifHIJ, (prints) 3am. ar. Hükümdar ai
lesinden olan erkeklere verilen ad, 
prens, şehzade. 

IIPifHUECCA (printsessa) 3am. HeM. Pren
ses. 

IIPifHUifii (printsip) 3am. !lam. Prensip, 
ilke. MeM.!leKemmiK npuHu,un devlet ilke
si. 

IIPifOPifTET (prioritet) 3am. HeM. Öncülük, 
evvellik, priorite. 

IIPOBifPKA (probirka) Jam. op. Labaratu
varlarda kullanılan tüp. 

IIPOBJIEMA (problema) 3am. ıp. Problem, 
mesele, sorun. 

IIPOBO,I(HlfK (provodnik) 3am. op. Kon
düktör, kılavuz. 

IIPOfPECC (progress) 3am. !lam. Olumlu 
gelişme, ilerleme, terakki. 

IIPOfPECTIK (progresstik) cbtH. İlerleyici , 
gelişmeye açık. 

IIPOEKUifH (proektsiya) 3am. !lam. İzdü
şüm, projeksiyon. 

IIPOEKUlfJIJIA- (proektsiyala-) em. İzdü
şüm oluşturmak. 

IIPO)I(EKTOP (projektor) 3am. if;p. Işıldak, 

projektör. 
IIP03A (proza) 3am. Nesir, mensur. 
IIPOKAT (prokat) (1) Jam. Haddeleme, had

deden geçirme. 
IIPOKAT (prokat) (Il) 3am. Kira, kiralama. 
IIPOKYPATYPA (prokuratura) 3am. !lam. 

Savcılık. 

IIPOKYPOP (prokuror) 3am. !lam. Savcı. 
IIPOJIETAPifAT (proletariat) Jam. !lam. İşçi 

s ınıfı , proleterya. 
IIPOJIOf (prolog) 3am. ıp. eae6. Başlangıç, 

prolog. 
IIPOIIOPIJ,IfOHAJI (proportsiyonal) 3am. 

!lam. Mam. Oran, orantı. 
IIPOIIOPUifH (proportsiya) Jam. !lam. Nis

pet, oran. 
IIPOIIYCK (propusk) 3am. op. Yazı lı izin 

llCMXOJIOfM3M 

belgesi, permi. 
IIPOPAB (prorab) Jam. op. Şantiye şefi. 

IIPOCIIEKT (prospekt) 3am. !lam. Pros-
pektüs, tarife, özet. 

IIPOTE3 (protez) 3am. if;p. Takma, protez. 
IIPOTEifH (protein) 3am. ıp. 6uo.!l. Protein. 
IIPOTEKTOPAT (protektorat) 3am. !lam. 

Güçlü bir devletin zayıf bir devleti, ül
keyi himaye altına alması. 

IIPOTifBOfA3 (protivogaz) 3am. op. Gaz 
maskesi. 

IIPOTOKOJI (protokol) Jam. ıp. Bir toplan
tı, oturum, soruşturma sonunda imzala
nan belge, protokol. 

IIPOTOKOJI,UA- (protokolda-) em. Tutanak 
tutmak, protokola bağlamak. 

IIPOTOH (proton) 3am. ıp. if;u3. Proton. 
IIPOTOIIJIA3MA (protoplazma) 3am. ıp. 

6uo.!l. Protoplazma. 
IIPOTOTifii (prototİp) 3am. ıp İlk örnek, 

iptida! örnek, prototİp. 
IIPO<l>ECCifOHAJI (professional) CblH. if;p. 

Profesyonel (kimse). 
IIPO<l>ECCOP (professor) Jam. !lam. Profe

sör. 
IIPO<l>IfJIAKTifKA (profilaktika) 3am. ıp. 

Mea. Hastalığı önlemek için alınan ted
bir, hıfzıssıhha, hijyen, profilaksi. 

IIPO<l>HJIAKTOPifM (profilaktoriy) 3am. 
Profilatoryum. 

IIPOUE,I(YPA (protsedura) 3am. if;p. 1. Usul, 
tarz, prosedür. 2. Mea. Tedavi. 

IIPOUEHT (protsent) Jam. !lam. Faiz, yüz
de, ürem. 

IIPOUEHTTE- (protsentte-) em. Yüzdesini 
hesaplamak, çıkarmak. 

IIPOUECC (protsess) 3am. 1. Seyir, süreç , 
proses. 2. Dava, muhakeme. 

IICifXIfATP (psihiyatr) 3am . ıp. Mea. Ruh 
bilimci , psikiyatri uzmanı, psikiyatr. 

IICMXHATPifH (psihiatriya) 3am. ıp . Ruh 
hastalıkları bilimi, psikiyatri. 

IICMXMKA (psihika) 3am. ıp . Ruh, ruh hali , 
ruh! durum. 

IICMX03 (psihoz) 3am. ıp . Psikoz. 
IICMXOJIOf (psiholog) Jam. if;p . Psikolog. 
IICMXOJIOflf3M (psihologizm) 3am. ıp. 

eae6. Psikolojizm. 
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riCMXOJIOfiUI (psihologiya) Jam. ıp. Psi
koloji, ruh bilimi. 

ITCHXOJIOfl151JibiK, (psihologiyalıq) Cb/H. 
ıp. Psikolojik. 

fiCMXOI1ATOJIOfl151 (psihopatologiya) 
Jam. ıp. Akıl ve nıh sağlığını inceleyen 
bilim, psikopatoloji. 

ITCMXOTEPAlll151 (psihoterapiya) Jam. ıp. 

Psikoterapi. 
OY (puv) oa. Beğenilmeyen ve hoşa git

meyen durumlarda söy lenen ünlem. 
ITYEJIMUMCT (publitsist) Jam. ;ıam. Gaze

teci. 
llYEJIMUMCTHKA (publitsistika) Jam. ;zam. 

Gazetecilik. 
riY)J,HHf (puding) Jam. ar. Puding. 
llYJIEMET (pulemyot) Jam. Makineli tüfek. 
fiYJibT (pult) Jam. HeM. 1. My3. Nota seh-

pası. 2. Kontrol tablosu, kumanda tab
losu. 3. Uzaktan kumandalı cihaziarın 

kumandas ı . 

ITYHKT (punkt) Jam. 11am. Nokta, yer. 
fiYHKTHP (punktir) Jam. 11am. Noktalar, 

kısa kısa çizgiler. 
fiYHKTYAUHH (punktuatsiya) Jam. 11am. 

Noktalama işaretleri. 
fiYTEBKA (putyovka) Jam. Dintenrnek veya 

sanatoryumda dinlenmek ve tedavi ol
mak için verilen belge. 

nYJI (pul) Jam. up. l. Para, akçe. 2. aybtc. 
Pahalı. ny11 6o11y pahalanmak. 

ITYJI)J,bl (puldı) CbtH . Pahalı, değerli, kıy

metli. 
riYT (put) (1) Jam. up. Put, tapıncak, sanem, 

fctiş . 

ITYT* (put) (Il) Jam. op. ı 6 ki lograma eşit 
ağırlık ölçüsü. 

nYIIIAHMAH (puşayman) CbLH. up . Fakir
lik, yoksu lluk, zavall ılık , biçare. nyuwii
MaH 6o11y pişman olmak. 

fiYlllAHMAH)J,biK, -Fbi (puşaymandıq, -ğı ) 
Jam. Fakirlik, yoksulluk, zavallık. 

ITYlliAHT-nYlllAHT (p uşayt-puşayt) oa. 
Koyun l arı çağınrken söylenen söz. 

fiYllliTAK, -Fbi (puşpaq, -ğı) Jam. ı. Hay
vanların ayak derisi. 2. aybtc. Belirli bir 
yerin parçası, bölümü. 

fiYllliTAK,TA- (puşpaqta-) em. Hayvanların 

ll hi C biJI 

ayak derilerini bir araya getirerek dik
mek. 2. aybıc. Parçalamak, bölmek . 

fiYlllbiK, (puşıq ) C bt H. ı. Küçük ve basık 
bunınlu. 2. aybLC. Burnu kırık , kırık. 

(çaydanlık). 

fiYlllbiK,TAY (puşıqtav) CbLH. Burnu biraz 
küçük ve basıkça. 

llYJIIlll (püliş) Jam. Bir yüzü uzun tüylü , 
yumuşak ve parlak, kadifeye benzer bir 
kumaş türü, pelüş . 

flbiPAK, -Fbi (pıraq, -ğı) Jam. ap. rjJollbK. 1. 
Burak. 2. Masallardaki kanatlı at. 3. Yü
rük at. 

ITbiPAH (pıran) Jam. Zırh. 
flbiP-flbiP (pır-pır) e11. Pır pır. 
flbiP-flbiPJIA- (pır-pırla- ) em. Pır pır et-

mek. 
flbiC- (pıs-) em. Ödü kopmak, çok kork

mak. 
flbiCK,biP- (pısqır- ) em. (at) Burnundan 

gürültüyle soluk vermek. 
ITbiC-ITbiC: nbiC-nbıc eTy Sesli sesli bur

nundan solumak. 
ITbiCbl- (pısı-) (1) em. 1. İp i sıkıca eğir

mek. 2. aybıc . Pişmek, olgunlaşmak. 

ITbiCbl (pısı) (Il) Jam. Heybet, azamet. 
nbLCbt 6acy azameti ile etkilemek. 

ITbiCbiK, (pısıq) CbLH. 1. Eğirilerek iyice 
sağlamlaştırılan (ip, urgan) veya sıkıca 
bastırılan (keçe). 2. aybtc. Becerikli, açık 
göz, uyanık, hamarat 

flbiChiKAH (pısıqay) Cb/H . Kurnaz, açık 
göz. 

flbiCbiK,Cbl- (pısıqsı-) em. Kurnazmış gibi 
görünmeye çalışmak. 

ITbiCbiK,CbiMAK, (pısıqsımaq) cbtH. 3Kcnp. 
Uyanık, açık gözmüş gibi görünmeye 
çalışan . 

flbiCbiK,TA- (pısıqta-) em. l. Keçe, ip, ha
lat gibi nesneleri daha sert hale getir
mek. 2. Bir şeyi iyice tembihlemek. e6-
aeH 11bLCbtKmay iyice tembih etmek. 3. 
Dersi tekrar etmek, tekrarlamak 

ITbiCbiK,TAYbllll (pısıqtavış) Jam. c:paMM. 
Zarf tümleci. 

flbiCbiK,TbiK, -Fbi (pısıqtıq , -ğı) Jam. Be
ceriklilik, hamaratlık, titizlik 

flbiCbiJI (pısıl) Jam. Fısıltı, mışıltı. 

Barterblues
Vurgu

Barterblues
Vurgu
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IlhiChiJI,II,A- (pısılda-) em. Burnundan ne
fes alıp vermek. 

IlhiChiHA- (pısına) em. Sıcaktan bunal
mak, çok terlemek. 

IlhiChiTK,hiJIA- (pısıtqıla-) em. Sıcak ye
meği vb. şeyleri kanştırarak soğutmak. 

IlhllliAK, -Fbi (pışaq, -ğı) Jam. Bıçak: 

!lbtuwK KecKeHoeii n1bliibtfly. Bıçak gibi 
kesilmek, aniden ilişkinin bitmesi. !lbt
uwK JICyMcay bıçaklamak , bıçakla vur
mak; nbllual( JICYJi, KbLfl yemi bıçak sırtı, 
tehlikeli, zorlu devir; nbLlllaK CbLpmbtH
aau ipince; nbtlUaK ycmiHeH 6eJJy birden, 
anında bölmek, paylaştırmak 

I1hiiiiAK,Chl3 (pışaqsız) CbLH. Bıçağı ol
mayan, bıçaksız. nbLıuaKCbL3 6aybl3aay 
rezil etmek, yerin dibine geçirmek. 

IlhllllAK,TA- (pışaqta-) em. Bıçaklamak, 

bıçakla kesmek. 
llhiiiiAK,TAH (pışaqtay) CbtH. 1. Bıçak gibi, 

keskin. 2. Çok zayıf, arık. 
IlhiiiiAK,TAC- (pışaqtas-) em. Bıçaklaş

mak, karşılıklı bıçak çekmek. 
IlhllllAK,TACThiP- (pışaqtastır-) em. 1. Bı

çaklaştırmak, iki kişiyi birbirine bıçak
latmak. 2. Bir birine düşman etmek. 

Ilhllll-Ilbllll (pış-pış) eJJ . Dedikodu, yalan. 
Ilhllll-llhllllTA- (pış-pışta-) em. Dedikodu 

etmek , çekiştirmek. 
IlhllllTY (pıştuv) Jam. Beğenitmeyen ve 

hoşa gitmeyen durumlarda söylenen 
SÖZ . 

IlbllllbiJI (pışıl) 3am. Sesli sesli burundan 
solu ma. 

IlhllllhlPA- (pışıra-) em. Bir araya gelme
mek. dağılmak, saçılmak. 

Ill)llUl (pidiya) 3am. ap. aiHU. Ölenlerin kı
lınmamış namazları ve tutulmamış oruç
ları için Yerilen sadaka, ıskat. 

I11)1}UIJihiK, (pidiyalıq) CbtH. Iskatla ilgili, 
ıskata özgü. 

IliKIP (pikir) Jam. ap. Fikir, düşünce. niKip 
aflbLCY İstişare etmek, danışmak. 

ITIKIPJIEC (pikirles) (1) CbiH. Hemfikir, aynı 
fikre sahip, fıkirdaş. 

lliKIPJIEC- (pikirles-) (Il) em. Fikir alış 

verişinde bulunmak, İstişare etmek. 
IliKIP JIECTIK, -ri (pikirlestik, -gi) 3am. 

Ili CIP 

Hem fikirlilik. 
ITIKIPJII (pikirli) CbLH. Düşünceli, kendi 

fikri olan. 
ITIKIPTAJIAC (pikirtalas) Jam. Münakaşa, 

tartışma, münazara. 
IliKIPIHlllE (pikirinşe) yem. Fikrince, fik

rine göre. 
IliJI* (pil) 3am. up. Fil. niJJ cyiie2i fil kemi

ği. 

I11JI)J,EH (pildey) cbtH. Fil gibi, büyük, ko
caman. 

I1IJIJI8 (pilla) Jam. up. İpek böceğinin ka
zası. 

IliJITE (pilte), IliJIIK, -ri (pilik, -gi) 3am. 
Fitil. 

IliJIIK, -ri (pilik, -gi) Jam.bkz. lliJITE. 
ITIP (pir) Jam. up. Pir. 
I1IP8,II,AP (piradar) 3am. up. aiHU. Sofu, 

mutasavvıf, tarikat üyesi. 
rrıc- (pis-) (1) em. 1. (yemek) Pişmek. 2. 

(bitki, meyve vb.) Olgunlaşmak, ermek. 
3. aybtc. Semirmek, etlenmek. 4. aybtc. 
Konu açılıp değerlendirilmesinden son
ra belirli bir neticeye ulaşmak. 5. aybtc. 
İşe alışıp beceri ve ustalık kazanmak, 
zorlukları göğüslemek, pişmek. eJ-t6eKKe 
nicKeH çalışmaya alışmış. 

nıc-· (pis-) (II) em. Kımızı olgunlaştır

mak, ayrandan tereyağı elde etmek için 
yayıkta karıştırmak, dövmek. 

lliCKIJIE- (piskile-) em. İğnelemek, de-
vamlı batırmak 

ITICMIJIJI8 (pismilla) oo. ap. Bismillah. 
IliCITEK, -ri (pispek, -gi) Jam.Yayık . 

I1ICI1EKTE- (pispekte-) em. 1. Yayı k yay-
mak. 2. aybtc. İğnelemek, batırnıak. 

IliCTE (piste) Jam. 6om. Çekirdek. 
IliCTli- (pistiy-) em. Sivri duruma gelmek, 

sivrileşmek. 

niCIKTIK, -ri (pisiktik, -gi) Jam. Mea. Bağı
şıklık. 

IliCIKllliJIIK, -ri (pisikşilik, -gi) Jam. Ha
sat zamanı. 

ITICII1-K,AT- (pisip-qat-) em. Zorluklara 
al ış mak, dayanma gücü kazanmak. 

I1ICIP- (pisir-) em. 1. Pişirmck, haşlamak. 
2. Sıcak su ile keçeyi iyice bastırmak. 3. 
Metali eritmek. 4. aybLC. Bir şeyi ölçüp 
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tartmak, iyice düşünmek. 
lliCIPYIIII (pisirüvşi) 3am. Ahçı. 

lliCIPIM: CYT nicipiM Yarim saatlik .vakit. 
lllTIP (pitir) 3Gm. ap. aiHU. Fitre. 
llllll- (piş-) (I) em. 1. (el b ise) B içmek. 2. 

aybtc. Bir şeyi tasarlamak, pHinlamak. 
niwiJZin icmeJZıeH ic planlanarak yapılan 
ış. 

llllll- (piş-) (Il) em. B urmak, kısırlaş

tırmak, eneınek, iğdiş etmek. 
lliiiiEH (pişen) 3am. Hayvanların yemesi i

çin biçilen ot. 
lliiiiEH)]JK, -ri (pişendik, -gi) 3am. Otlak, 

mera, çayırlık 
llliiiEHIIII (pişenşi) 3am. Ot biçici. 
lliiiiiM (pişim) 3am. Biçim, ölçü (elbise). 
lliiiiiH (pişin) 3am. Eşyanın dış görünüşü , 

şekil, forma. 
lliiiiiHl(l (pişindi) CbtH. 1. Şekli, görünüşü 

bir, benzer. 2. Güzel, çekici. 
lllliiiHCI3 (pişinsiz) CbLH. Çirkin, yakışık

sız, sevimsiz. 
llhECA (pyesa) 3am. rjJp. Piyes. 
lllOPE (pyure) 3am. rjJp. Püre. 



P, p (R, r) 

PABAll 

PAEAM (rabay) 3am. Şekil, görünüş, yüz, 
çe h re. 

PAEAM,UA (rabayda) yem. Ara sıra, zaman 
zaman, bazen. pa6auaa 6ip arada bir, 
nadiren. 

PAEAMChl3 (rabaysız) CbtH. Şekilsiz, biçim
siz, hantal. pa6aUCbl3 aeHe biçimsiz vü
cut. 

PAEEhl (rabbı) 3am. ap. aiHu. Rab. f/, Pa6-

6btM Ya Rab b' im. 
PA,I(IIATOP (radiator) 3am. ;ıam. Radyatör. 
PA,LI,MAUII51 (radiatsiya) 3am. !lam. Işımm, 

radyasyon. KYH paauau,uRCbt zararlı gü
neş ışınları . 

PA,LI,IIAUII51Jlhl (radiatsyalı) CbtH. Radyas
yonlu. 

PA,LIIIM (radiy) 3am. !lam. xuM. Radyum. 
PA,LI,MKAJI (radikal) 3am. !lam. 1. Mam. Ka

re kök işareti. 2. xuM. Esas, temel. 
PA,L(IIO (radiyo) 3am. !lam. Radyo. paauo 

mblf{aaywbt radyo dinleyicisi. 
PA,L(IIOAKTMBTEH- (radiyoaktivten-) em. 

!lam. Radyoaktif hale gelmek, radyoak
tif olmak. 

PA,LI,HOAKTIIBTI (radiyoaktivti) Cb/H . !lam. 

Radyoaktif, ışın etkin. 
PA,L(IIOAKTMBTIJIIK, -ri (radiyoaktivtilik, -

gi) 3am. Radyoaktiflik, radyoaktivite. 
PA,L(MOfA3ET (radiyogazet) Jam. !lam. um. 

Önemli gazete haberlerinin radyodan 
yayınlanması. 

PA,L(HOfPAMMA (radiyogramma) Jam. 

!lam. Radyogram. 
PA,LI,IIO)I(YPHAJI (radiyojurnal) 3am. !lam. 

cjJp. Radyo programı. 
PA,L(liOK,AEhiJillAFhllll (radiyoqabıldağış) 

Jam. !lam. KJ. Radyo al ıcısı , radyo re
septörü. 

PAll.liOJIA (radiyola) 3am. !lam. Pikap. 
PA,LIHOJIAH,[(hiP- (radiyolandır-) em. Rad

yo verici tesisi kurmak. 
PA11.110JIOfM51 (radiyologiya) Jam. !lam. 

Radyoloji, ışın bilimi. 
PA,ll,MOJIOKATOP (radiyolokator) 3am. /lam. 

PA3hiJihJK_ 

Radar. 
PA,LI,MOJIOKAUII51 (radiyolokatsiya) 3am. 

/lam. Radyolokasyon. 
PA,L(HOMETP (radiyometr) 3am. !lam. cjJu3. 

Radyometre, ışınölçer. 
PA,L(liOOqEPK (radiyooçerk) 3am. /lam. 

Radyoya uyarlanmış kısa edebi parçalar. 
PA,I(MOCTAHUII51 (radiyostantsiya) 3am. 

flam. Radyo santralİ , radyo istasyonu: 
A.nraw paauocmaHu,uR 1930 JJCbtflbt A.n

Mamblaa awbtflabı. İlk radyo istasyonu 
1930 yılında Alınatı'da kuruldu. 

PA,LI,liOCTY,[(li51 (radiyostudiya) 3am. !lam. 

Radyo stüdyosu. 
PA,L(MOTEJIEfPA<l> (radiyotelegraf) Jam. 

/lam. Radyotelegraf, telsiz telgraf. 
PA,LIIIOTEJIECKOII (radiyoteleskop) 3am. 

!lam. Radyoteleskop. 
PA,L(MOTEJIE<l>OH (radiyotelefon) 3am. ıp. 

Radyotelefon, telsiz telefon. 
PA,LI,MOTEXHMK (radiyotehnik) 3am. /lam. 

Radyo teknisyeni. 
PA,L(IIOTEXHMKA (radiyotehnika) 3am. 

/lam. Radyoteknik. 
PA,LI,MOTOJIK,biH (radiyotolqın) 3am. 

Radyo dalgası. 
PA,I(liOTOPAII, -6b1 (radiyotorap, -bı) 3atn. 

!lam. K3. Radyo şebekesi. 
PA,LI,IIOXAEAP (radiyohabar) 3am. flam. ap. 

Radyo yayını. 
PAll.li03JIEKTPOHMKA (radiyoelektroni-

ka) 3am. !lam. Radyoelektronik. 
PA,I(MCT (radist) 3am. Telgraf memuru. 
PA,I(MYC (radius) 3am. /lam. Yarıçap. 

PA,L(OH (radon) 3am. !lam. xu.M. Radon. 
PA3MEP (razmer) 3am. op. Numara, beden 

ölçüsü. 
PA3P51LI, (razryad) 3am. op. Derece, 

kategori. 
PA3bl (razı) yem. ap. Raz ı, llo ::- nu t. ın,.:ııı

nun . pa3bt KblflY razı etmek: fH/.JI_ıi rio_Jh,n 

Kemy memnun ayrılmak. 
PA3hiJihi~ -Fbi (razılıq, -ğı) 3am. Rıza, 

memnuniyet, hoşnutluk. pa3blflblK Kep-
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cemy rıza göstermek. 
PAİİ* (ray) (1) 3am. 1. Tavır, davranış, 

niyet: O!l paiJbtHaH Kaiimap eMec. O, ni
yetinden vazgeçecek gibi değil. 2. Du
rum, vaziyet. aya paubt hava durumu, 
hava olayları. 

PAİİ* (ray) (Il) ıpaMM. Dilek kipi, tasar
lama kipi. 

PAİİJIAH- (ray lan-) em. Canlan mak, güzel
leşmek, yüzüne kan gelmek. 

PAİİJIAC (raylas) (1) CbtH. Bir şeye benzer, 
türdeş. 

PAİİJIAC- (raylas-) (Il) em. Hemfikir ol
mak, anlaşmak, uzlaşmak. 

PAİİJihl (raylı) CbtH. Güzel, yakışıklı. awbtK 

paiJ!lbt güler yüzlü. 
PAİİXAH (rayhan), PAİİXAHIYJI (rayhan

gül) 3am. ap. Reyhan, fesleğen . 

PAİİXAHIYJI (rayhangül) 3am. bkz. PAİİ
XAH. 

PAMhiC (rayıs) (1) 3am. ap. KeHe. Reis, 
başkan. 

PAİİhiC (rayıs) (II) 3am. KeHe. Saadet, 
mutluluk, bahtiyarlık. paubtc ma6y a) 
bahtiyar olmak. b) huzur bulmak. 

PAK, -rbı (rak, -gı) 3am. 1. Yengeç, akrep. 
2. Kanser. cyueJC pacbt kemik kanseri. 

PAKETA (raketa) 3am. HeM. Roket, füze. 
paKema ywbtpy roket atmak, fırlatmak. 

PAKETKA (raketka) 3am. ap. Raket. 
PAKOBMHA (rakovina) 3am. op. Lavabo. 
PAKYIIIKA (rakuşka) 3am. Kabuk, kavkı, 

sedef. 
PAK,AT (raqat), PAXAT (rahat) 3am. ap. Ra

hat, huzur, saadet. paKamKa 6amy hu
zura kavuşmak, rahata ermek; paKarn 

ma6y sefa sürmek. 
PAK,ATTAH- (raqattan-) em. Rahatlamak, 

rahata, huzura kavuşmak, ermek: 
PaKammaHa KfllOi. Neşeyle güldü. 

PAK,ATThl (raqattı) CbtH. Rahat, huzurlu, 
ferah . 

PAK,MET* (raqmet) 3am. ap. Teşekkür: 

PaK,Mem aumy Teşekkür etmek. 
PAK,biM* (raqım) 3am. ap. Merhamet, 

acıma, şefkat, şefaat paKbtM emy (KblllY) 

iyilik etmek. 
PAK,biM,rı:hi (raqımdı) CbtH. Merhametli, a-

PATH <1> MKAUMHJIA 

cıması olan. 
PAK,biMChl3 (raqımsız) CbtH. Garazkar, 

merhametsiz, acımasız . 

PAK,biMCb13,rı:hi~ -Fbi (raqımsızdıq, -ğı) 

3am. Merhametsizlik, acımasızlık, a
mansızlık. 

PAK.J>IMIIIhiJI (raqımşıl) CbtH. Hayırsever , 

iyiliksever, merhametli, şefkatli . 

PAMA3AH (ramazan) 3am. ap. oiHu. Ra
mazan. PaMa3aH aumbt Ramazan Bay
ramı. 

PAMIIA* (rampa) 3am. rj;p . meamp. Ramp, 
sahne önü. 

PAHf (rang) 3am. HeM. ecK. Derece, rütbe. 
PAH: (rafi) 3am. 6om. İlkbaharda kar ve 

yağmur suyu ile biten bir çeşit bitki. 
PATIOPT (raport) 3am. rj;p. Rapor: panoprn 

6epy rapor vermek. 
PATIC (raps) 3am. 6om. Turpgillerden, yağlı 

tohumlu mevsimlik bitki, kolza. 
PATICO,UM.H (rapsodiya) 3am. rj;p . My3. Mil

li ya da mahalli konulardan esinieniie
rek oluşturulmuş müzik eseri , rapsodi. 

PAC (ras) 3am. up. Doğru, hakikat, gerçek: 
Ce30il{ paCblH aummbt. Sözün doğru
sunu söyledi. 

PACM3M (rasizm) 3am. rj;p. caRe. !rkçılık. 

PACCOJihHMK (rassolnik) 3am . op. Ruslar
da salatalık turşusuyla yapılan etli ya da 
balıklı bir çorba, rassolnik. 

PACTA- (rasta-) em. Doğrulamak, teyit et
mek, tasdik etmek, ispat etmek. 

PACTAMA (rastama) 3am. Doğrulama, ispat
lama, teyit, tasdik etme. 

PACThl~ -Fbi (rastıq, -ğı) 3am. Gerçeklik, 
doğruluk, hakikat. 

PAChiMEH (rasımen) yem. bkz. PAChiH,ı::ı:A. 
PAChiH,ı::ı:A (rasında) , PAChiMEH (rasımen) 

yem. Aslında, hakikaten, gerçekten, 
doğrusu . 

PAChiTXAHA (rasıthana) 3am. ap. up. Ra
sathane, gözlem evi, opservatuvar. 

PATMH (ratin) 3am. rj;p. Kalın, yünlü bir 
kumaş. 

PATM<l>MKAI(M.H (ratifikatsiya) 3am. !lam. 

Onaylama, tasdik, teyit. 
PATM<l>MKAI(M.HJIA- (ratifikatsiyala-) em. 

Onaylamak, tasdik etmek. 
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PAYA (rava) Jam. up. Layık, uygun, ye
rinde, münasip, reva. 

PAYAH (ravan) Jam. up. Şafak, aydınlık. 

Talf payaHbt 6ifıiHe 6acmaabl. Şafak sök
meye başladı. 

PAYAH.[(A- (ravanda-) em. Tanyeri ağar

mak, şafak sökmek. 
PAYAHLI,hl (ravandı) CbtH. Nurlu, ışıklı, ay

dın, şafak, fecir. 
PAYMIT (ravayat) Jam. ap. 1. Rivayet. 2. 

Nasihat, öğüt. 3. İbret,. 
PAYFAlll (ravğaş) Jam. 6om. Karabuğ

daygillerden ı -2 m. yükseklikte büyük 
yapraklı, beyaz çiçekli, çok yıllık ve ot
su bir bitki, ravent. 

PAYJIAH- (ravlan-) em. Parlamak, ışık saç
mak, parıldamak 

PAYH,II, (raund) Jam. ar. cnopm. Raund. 
PAYlllAH (rauşan) Jam. up. Güzel, açık 

renkli kızıl gül. 
PAYlllAH.[(All (ravşanday) CbtH. Güle ben

zer, güzel. 
PA<l>HHAUIUI (rafinatsiya) Jam. ifJp . Rafine 

etme, arıtma, rafinaj, temizleme. 
PA<l>I1HAUI1JIJIA- (rafinatsiyala-) em. Rafi

ne etmek, arı tm ak. 
PAXAT (rahat) Jam. ap. bkz. PAK,AT. 

PAXHT (rahit) Jam. Mea. Çocuklarda kal
siyum, fosfor eksikliğinden veya denge
sizliğinden ileri gelen, biçim bozuk
luğuna sebep olan kemik hastalığı, raşi
tizm. '',[(" eumaMuHi JKemicnece, JKac 
6aJZaJZap paxum aypyblHa waJZabtraabt. 

Çocuklar "D" vitamini eksikliğinden 

raşitizm hastalığına yakalanır. 

PAUHJI (ratsiya) Jam. Telsiz . paU,Ufl ap

Kbtflbl xa6apJZay telsiz aracılığıyla bildir
mek. 

P8MI3 (ramiz) Jam. ap. Nişan, sembol , re
mız. 

P8TIAT (rapat) Jam. ap. Sima, şekil, bet be
niz. surat. 

P8CYA (rasuva) Jam. ap. İsraf, masraf. pe

eya 6oJ1y israf olmak. 
P8CY AfEPIIIIJIIK, -ri (disuvagerşilik, -gi) 

Janı . İsrafçılık , boşa döküp saçma, sa
vurma. 

P8CY AJIA- (rasuvala-) em. Savurganlık et-

PEfMCTPATOP 

rnek, israf etmek, döküp saçmak. 
P8CYAJihiK., -Fbi (rasuvalıq, -ğı) Jam. Sa

vurganlık, israf, müsriflik. 
P8CIM (rasim) 3am. ap. 1. Töre, adet, 

gelenek, görenek. 2. Tören, merasim. 
JKe!fiMnaJaapabt Mapanammay peciMi 
dereceye girenleri ödüllendirme töreni. 

P8YIIIJTEC (raviştes) cbtH. Benzer, türdeş, 
gibi. 

PEAKTOP (reaktor) 3am. ifJp. Tepki bobini, 
reaktif bo bini, reaktör. 

PEAKUHOHEP (reaktsioner) 3am. ifJp. Ge
rici, reaksiyoner, tepki gösteren kimse. 

PEAKUMJI (reatsiya) (I) 3am. ifJp . cjJu3oJZ. ı. 

Tepki, aksülamel. 2. xuM. Tepkime, re
aksiyon. 

PEAKUMJI (reatsiya) (Il) caJlc. Ayaklanma, 
tepki, isyan. 

PEAJI.Uhl (realdı) CbtH. ifJp. Gerçek, reel, ha
kiki. 

PEAJIM3M (realizm) 3am. ifJp. Realizm, 
gerçekçilik. 

PEAHHMAUMJI (reanimatsiya) 3am . JZam. 

Mea. Yoğun bakım. 

PEBAHlllll3M (revanşizm) 3am. ifJp. caJlc. 

Savaşta yenilen tarafın kapıldığı inti
kam duygusu. 

PEBM31IJI (reviziya) 3am. ı. caRe. Bir 
doktrinin temellerini değiştirme çabası, 
revize etme, revizyon. 2. Kontrol etme, 
inceleme. 

PEBM30P (revizor) 3am. ifJp . Müfettiş, 

kontrol memuru. 
PEBMATM3M (revmatizm) 3am. ıp. Mea. 

Romatizma. 
PEBOJIIOUMOHEP (revolyutsiyoner) Jam. 

ifJp. ihtilalci, devrimci. 
PEBOJIIOUMJI (revolyutsiya) 3am. ifJp. 

ihtilal, devrim. 
PEfEHEPATOP (regenerator) 3am. JZam. 

mex. Jeneratör, elektrik üreteci. 
PEfEHEPAUMJI (regeneratsiya) Jam. JZam. 

mex. Rejenerasiyon. 
PEfliOH (region) 3am. ar. Bölge, mıntı

ka. 
PEfliCTP (registr) Jam. JZam. ı. Si cil, kü

tük, liste. 2. M)l3. Ses perdesi. 
PEfliCTPATOP (registrator) Jam. JZam. Ka-
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yıt memuru. 
PEfMCTPATYPA (registratura) 3am. !tam. 

Resepsiyon, kayıt dairesi. 
PEfMCTPAII,M.H (registratsiya) 3am . Jtam. 

Kayıt, kaydetme. 
PEfJIAMEHT (reglament) 3am. r/Jp. ı. Top

lantı veya mecliste konuşmacıya ayrılan 
süre. 2. Yönerge, yönetmelik. nizam, 
düzen. pe2!laMeHm caKmay yönergeye 
uymak. 

PEfPECC (regress) 3am. ;zam . Gerileme. 
PE~TOP (redaktor) 3am. r/Jp. Redaktör. 

6ac peaaKmop baş redaktör. 
PE~TOPJibiK, -Fbi (redaktorlıq, -ğı) 3am. 

Redaktörlük 
PE~II,M.H (redaktsiya) 3am. rjJp. Re

daksiyon, düzeltme, şeflik peaaKU,Ufl 

aflKaCbt yayın kurulu . 
PE,ll;AKII,M.HJIA- (redaktsiyala-) em. Yazıl

mış bir metin üzerinde gerekli düzelt
meleri yaparak yazıyı yayıma hazır du
ruma getirmek. 

PE)l;KOJIJIEfM.H (redkollegiya) 3am. Yazı 

işleri heyeti, yayın kurulu. 
PEECTP (reestr) 3am. nofl. Belli bir yerde 

bulunan eşyaların dökümü, listesi. 
PE)I(MM (rejim) 3am. rjJp. ı. Yönetim şekli, 

rejim. 2. Rejim, diyet, perhiz. 
PE)I(MCCEP (rejissyor) 3am. r/Jp. Film yö

netmeni, rejisör. 
PE3EPB (rezerv) 3am. rjJp. 1. Rezerv. 2. 

acK. Yedek, ihtiyat. 
PE3EPBY AP (rezervuar) 3am. rjJp. Rezer

vuar, hazne. 
PE3II,llEHT (rezident) 3am . fl am . Konsolos, 

diplomat. 
PE3M,ll;EHUM51 (rezidentsiya) 3am . J/am. 

Yüksek devlet görevlileri, elçiler vb.' nin 
oturmaları için ayrılan konut, rezidans. 

PE3MHA (rezina) 3am. op. Lastik. 
PE30HAHC (rezonans) 3am. r/Jp. Sesin açık 

ve net duyulması, rezonans. 
PEM,ll; (reyd) (1) 3am. 20fl. Liman, rıhtım. 
PEll,z:ı; (reyd) (Il) ar. BCK. 1. Akın. 2. aybtC. 

Y oklama, kontrol. 
PEMC (reys) 3am. HeM. Sefer. AflMambt

CmaM6yfl yULaK peiici Alınatı-İstanbul 
uçak seferi; peiic 6arbtmbt sefer isti-

PEHTfEHOCKOITM51 

kameti, yönü. 
PEKBM3MII,M.H (rekvizitsiya) 3am. flam. 

Kamulaştırma, istimHik etme. 
PEKO H CTPYKII,M.HJIA- ( rekons truktsi-

yala-) em. flam . Rekonstrüksyondan ge
çirmek, yeniden kurmak. 

PEKOP.ll (rekord) 3am. ar. Rekor. peKopa 

JKacay rekor kırmak. 
PEKOP,lllllbl (rekordşı) 3am. ar. Rekort

men. 
PEKTOP (rektor) 3am. Jlam. Rektör. 

yHu6epcumemmi!f peKmopbt üniversite 
rektörü. 

PEKTOPAT (rektorat) 3am. Rektörlük 
PEJIIIKT (relikt) 3am. Jlam. Antika 
PEJihE<l> (relef) 3am. r/Jp. Rölyef, ka

bartma. 
PEJibC (rels) 3am. ar. Ray. meMip JICOJ/ 

peflbci tren rayları; peflbC mecey ray dö
şemek. 

PEMAPKA (remarka) 3am. r/Jp. Yazarın pi
yes hakkındaki notları. 

PEHECCAHC (renessans) 3am. r/Jp. Röne
sans, yeniden doğuş. 

PEH)I(YJII (renjüvli) CbLH. Küskün, dargın. 
PEH)I(I- (renji-) em. Küsmek, ine inmek, 

gücenmek, rencide olmak. 
PEH)I(Ifllll (renjigiş) CbtH. Kırılgan, alın

gan, çabuk darılan. 
PEH)I(IC- (renjis-) em. Bozuşmak, küsüş

mek. 
PEH)I(IT- (renjit-) em. Üzmek, rencide et

mek, kırmak. 
PEHTA (renta) 3am. HeM. 3KOH. Rant. 
PEHTAEEJih (rentabel) 3am. Kar, kazanç, 

gelir. 
PEHTAEEJib,lll (rentabeldi) Cb/H. Karlı, ka

zançlı, rantabl. 
PEHTfEH (rentgen) 3am. HeM. Röntgen. 

peHmceH Ka6uHemi röntgen odası. 
PEHTfEHOfPAMMA (rentgenogramma) 

3am. HeM. Radyografi. 
PEHTfEHOJIOf (rentgenolog) 3am. HeM . 

Radyolog , röntgenci. 
PEHTfEHOJlOfM.H (rentgenologiya) 3am. 

HeM. Radyoloji. 
PEHTfEHOCKOIIM.H (rentgenoskopiya) 

3am . HeM. Radyoskopi. 
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PEHTfEHOTEPAIUHI (rentgenoterapiya) 
Jam. HeM. Radyoterapi. 

PERilli (reniş) Jam. Sitem, serzeniş. Apa
Mbt3aa peHiuı :»COK,. Aramızda kırgınlık 
yok. 

PEHIIIITI (renişti) CbtH. Rencide olmuş, ü
züntülü, kalbi kırılmış, dargın. peHiuımi 
KecKiH küskün yüz ifadesi. 

PER; (refi) Jam. up. Sağlıklı, canlı görünüm 
(yüz). 

PEH,II,EH- (refiden-) em. Yüzüne renk, kan 
gelmek: A:Jicapbt pe]faeHai Yüzüne kan 
geldi. 

PEH,II,EC (refides) CbtH. Siması, yüzü benzer 
olan. 

PEH,II,I (refidi) CbtH. Yakışıklı, güzel. 
PEH.I:UJIIK, -ri (refidilik, -gi) 3am. Yüz gü

zelliği. 

PEH;K (refik) Jam. up. 1. Renk, nitelik. 2. 
;1UH2B. Anlam ayırtısı, nüans. ce3 MarbL
HaJJapbtHbtlf pelfKi kelimelerin anlam a
y ırtıları. 

PEH;CI3 (refisiz) CbLH . Rengi kaçmış, çirkin. 
PEIIAPAUIUI (reparatsiya) Jam. JJam. Savaş 

tazminatı. 

PEIIATPHAIU151 (repatriatsiya) Jam. JJam. 
Kendi ülkesine iade. 

PEIIEPTY AP (repertuar) Jam. rjJp. Repertu
ar. 

PEIIET (repet) Jam. Yüz, sima, çehre: 
0HbtH penemiHeH uıouıbtabl. Onun sima
sından ürktü. 

PEIIETHTOP (repetitor) Jam. JJam. Sınava 

hazırlayan. yardımcı öğretmen. 

PEIIETHUH.H (repetitsiya) Jam. Prova. 
PEIIETCI3 (repetsiz) CbtH. Suratsız , sevim

siz. 
PEIIOPTA)K (reportaj) Jam. ar. Röportaj. 
PEIIOPTEP (reportyor) Jam. ar. Röportör, 

muhabir. 
PEIIPECCI151 (repressiya) Jam. JJam. Toplu 

halde suçsuz yere cezalandırılma, toplu 
sürgün. penpeccuflra ywbtpay sürgüne 
gönderilmek, sürgün olmak. 

PEIIPO.LIYKTOP (reproduktor) Jam. JJam. 
Hoparlör. 

PEIIPO.LIYKUH51 (reproduktsiya) Jam. JJam. 
Aynısını yapma, tıpkısını meydana ge-

PETYili h 

tirme, röprodüksiyon. 
PEIIC (reps) Jam. rjJp. Reps (kumaşı). 
PEIIYTAIJ,lf51 (reputatsiya) Jam. rjJp. Nam, 

ün, şöhret. 
PECMH (resmiy) CbtH. ap. Resmi. pecMu 

K,y:»Cammap resmi belgeler; pecMu Ma
JJiMaeMe resmi açıklama. 

PECMHJIIK, -ri (resmiylik, -gi) Jam. Res
m1lik, resmiyet. 

PECIIYEJilfKA (respublika) Jam. JJam. 
Cumhuriyet: TypKufl MeH KpJaK,cmaH 
Pecny6J1UKaJJapblHbllf aocmbtrbt Mf3]f2i 
6oJJCbtH. Türkiye ile Kazakistan Cum
huriyetlerinin dostluğu ebed1 olsun. 

PECCOP (ressor) Jam. rjJp. mex. Yay. 
PECTABPATOP (restavrator) Jam. JJam. 

Restore eden kimse. 
PECTABPAIJ,H.H (restavratsiya) Jam. JJam. 

Restorasyon. pecmaepau,ufl :»CYMbtcma
pbt restorasyon çalışmaları. 

PECTABPAUI151JIA- (restavratsiyala-) em. 
Restore etmek, tamir etmek, onarmak. 

PECTOPAH (restoran) Jam. rjJp . Restoran, 
lo kan ta. 

PECYPC (resurs) Jam. rjJp. Kaynak, rezerv. 
PET (ret) Jam. up. 1. Düzen, sıra. pemKe 

KeJJmipy düzene sokmak. 2. Kere, defa, 
kez. 6ip pem bir defa. 3. Çare, yol. pemiH 
ma6y çaresini bulmak. 4. Uygun zaman, 
sıra. pemi KeJJy uygun anı, sırası, yeri 
gelmek. 

PET-PETIMEH (ret-retimen) yem. Sırayla, 

sırasıyla, düzenle, düzeniyle. 
PETCI3 (retsiz) cbtH. Gelişi güzel, rastgele, 

düzensiz. 
PETCI3)l,IK, -ri (retsizdik, -gi) Jam. Ka

rışıklık, düzensizlik, sistemsizlik 
PETTE- (rette-) em. Düzenlemek, sırala

mak. 
PETTEYIII (rettevli) CbLH. Düzenli, ,sistemli, 

toplu. 
PETTEYIDI (rettevşi) Jam. Düzenleyici, a

yarcı. 

PETTI (retti) CbLH. Uygun, düzenli, yerinde. 
PETTIJIIK, -ri (rettilik, -gi) Jam. Uygunluk, 

düzenlilik, tertiplilik. 
PETYIIIb (retuş) Jam. rjJp. Fotoğrafçılıkta 

resimleri basmadan önce negatif filmi 
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PE<I>EPAT 

cam üzerinde düzeltme işi, rötuş. 
PE<l>EPAT (referat) 3am. ;wm. İcmal, hü

lasa, rapor, özet. perjJepam JICa3y herhan
gi bir konuda yazılan ilmi ve araştır

maya dayalı özet yazı. 
PE<l>EPEH.II.YM (referendum) 3am. ;zam. 

Referandum, halk oylaması. perjJepeHayM 

emKİ3Y referandum yapmak. 
PE<l>JIEKC (refleks) 3am. ;wm.rjJu3. Refleks, 

tepki. 
PE<l>OPMA (reforma) 3am. rjJp. Reform. 

al(uw perjJopMacbt para reformu. 
PE<l>OPMATOP (reformator), PE<l>OPMA

llihl (reformaşı) 3am. ;wm. Reformcu, 
ıslahatçı. 

PE<l>OPMAllibl (reformaşı) 3am. bkz. PE
<l>OPMATOP. 

PE<l>PAKTOP (refraktor) 3am. ;ıam. Ref
raktör, reflektör, kıncı, yansıtıcı. 

PE<l>PAKUIUI (refraktsiya) 3am . JJ-am . Kı

rılma, refraksiyon. 
PEUEH3IUI (retsenziya) 3am. ;zam. Eleştiri, 

eleştiri yazısı, tenkit. 
PEUEH31UIJIA- (retsenziyala) em. Bir eseri 

ilmi yönden incelemek, tenkit etmek. 
PEUEIIT (retsept) 3am. JJam. 1. Reçete. 2. 

aybtc. Bir işin yapılış yöntemini açık

lama ve belirtme, tarif. 
PEUM.II.MBMCT (retsidivist) 3am. !lam. Sa

bıkalı. 

PI13A (riza) yem. ap. Razı, memnun. pu3a 

6ofly razı olmak. 
PI13AJIA- (rizala-) em. Razı etmek, mem

nun etmek. 
PI13AJibl~ -Fbi (rizalıq, -ğı) 3am. Rızalık, 

memnuniyet. pu3aflbtK. 6iflaipy memnu
niyet bildirmek. 

PM3AllibiJibl~ -Fbi (rizaşılıq, -ğı) 3am. Rı

zalık, mernnuniyet. 
Pl13bl~ -Fbi (rizıq, -ğı) 3am. ap. Rızık, 

nasip, kısmet: 8pKİMHİif e3 pu3btFbt 6ap 

Herkesin kendi nasibi, nzkı var. 
Pl13biK,Cbl3 (rizıqsız) CbLH. Rızıksız, nasip

siz, kısmetsiz. 
Pl13bi.K,Tbl (rizıqtı) CbtH. Nasipli, kısmetli, 

şanslı, talihli . 
PMHf (ring) 3am. ar. cnopm. Ring. 
PMTM (ritm) 3am. zp. Ritim, hız, tempo. 

PYJIOH 

PMTMMKA (ritmika) 3am. zp. Ritimli, ri
tmik. 

PMTOPMKA (ritorika) 3am. zp. Retorik, be
lagat ilmi. 

PM<l> (rif) 3am. zofl. zeozp. Su düzeyindeki 
sıra kayalar, resif. 

PM.H (riya) 3am. ap. Riya, ikiyüzlülük. 
PM.HCbl3 (riyasız) CbLH. Riyasız, içten, 

samimi. 
PM.HCbi3.IJ.bl~ -Fbi (riyasızdıq, -ğı) 3am . 

Riyasızlık, içtenlik. 
PM.HllibiJI (riyaşıl) CbtH. Riyakar, iki yüzlü. 
POEOT (robot) 3am. rjJp. Robot. 
POMAH (roman) 3am. rjJp. Roman. 
POMAHMCT (romanist) (1) 3am. rjJp. Ro-

mancı, roman yazarı. 
POMAHMCT (romanist) (Il) 3am. rjJp. 

Roman dilleri uzmanı, romanist. 
POMAHTM3M (romantizm), POMAHTMKA 

(romantika) 3am. rjJp. Romantizm, ro
mantiklik, hayalcilik. 

POMAHTMK (romantik) Cb! H. rjJp. 1. Ro
mantizm taraftarı. 2. aybtc. Romantik. 

POMAHTMKA (romantika) 3am. rjJp . bkz. 
POMAHTI13M. 

POMAlliKA (romaşka) 3am. op. Papatya. 
POME (romb) 3am. zp. Eşkenar dörtgen. 
POTA (rota) 3am . op. Bölük. 
POTAUM.H (rotatsiya) 3am. Jıam. mex. Ro

tatif, bir tür basım makinesi. 
PO.HJib (royal) 3am. rjJp. Kuyruklu piyano. 
P8JI (röl) 3am. rjJp. Rol. uıeuıyuıi pe!l be

lirleyici rol; pe!l aml(apy rol oynamak. 
PY (ruv) 3am. Boy, soy, kabile. 
PYEACbl (ruvbası) 3am. Bir boyun, kabi

lenin başı, reisi. 
PYEA.HT (ruvbayat) 3am. ap. eae6. Ruba1: 

0Map XaiiJlMHbLlf py6a5lmmapbt Ömer 
Hayyam'ın ruballeri . 

PYEMH (rubin) 3am. HeM. Yakut. 
PY.II.HMK, -ri (rudnik, -gi) 3am. op. Ocak, 

maden ocağı. 
PYJIAC (ruvlas) CbLH. Aynı boy, kabileden 

ol-an (kimseler). 
PYJIACTbi.K, (ruvlastıq) 3am. Soydaşlık. 

PYJIETKA (ruletka) 3am. rjJp . 1. Şerit metre. 
2. Rulet (oyun). 

PYJIOH (rulon) 3am. rjJp. Rulo, top, tomar. 
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PYJibl 

PYJihl (ruvlı) CbLH. Aynı boy, soy, sülaleden 
olanlar. 

PYJihiK, (ruvlıq) C bL H. Boy, soy ile ilgili, ka
bileye has. 

PYJih (rul) 3am. ıo!l. Direksiyon, dümen. 
PYHA (runa) 3am. rjJp. Run yazılardaki bi

çimleri andıran yazı stili, rünik. 
PYX (ruh) 3am. ap. l. rjJu!loc. Ruh, öz, tin. 

2. aybıc. Manevi güç, kuvvet, duygu: 
)/(acmapabı omaHUlbL!labıK, pyxma 
map6ue!ley KepeK. Gençleri vatansever
lik duygularıyla yetiştirmek gerekir. 

PYXAHM (ruhani) CbLH. ap. Ruhi, manevi, 
ruhani. pyxaHu 6aii.JıbLK, manevi zengin
lik: pyxaHu K,o!laay manevi destek; py

xaHu eMip manevi ömür. 
PYXTAH- (ruhtan -) em. Coşmak, ilham al

mak , cesaretlenmek. 
PYXTAH,llhiP- (ruhtandır-) em. Yüreklen

dinnek, cesaretlendinnek, coştunnak. 
PYXTAC (ruhtas) CbLH. Aynı ruhi duyguları 

taşıyan, ruhları yakın. 

PYXThi (ruhtı) CbLH. inançlı, cesaretli. 
PYWhiJI (ruvşıl) CbLH. İnsanları boy ve sü

l c'ılere ayıran . 

PYlllbiJI)lhl~ -Fbi (ruvşıldıq, -ğı) 3am. Boy 
\T kabilelere bölünme, kabilecilik. 

PYK,C.-\T (ruqsat) 3am. ap. Müsaade, izin, 
ruh sat. pyK,cam K,ara3 izin belgesi. 
p}KCam cypay izin istemek. pyK,cam 6e

py (emy) izin vermek. 
PYK,CATCbi3 (ruqsats ız) CbLH. İzinsiz, ruh

sats ı z . 

Pbi3bl~ -fbi (rızıq, -ğı) 3am. ap. Rızk, na
sİp, kısıne t. 

Phl3hiK,Cbi3 ( rızıqsız) Rızıksız, kısmetsiz, 

nasipsiz. 
Phl3hiK,Thl (rızıqtı) CbtH. Rızıklı, nasipli, 

kısmetli. 

PhiHOK (rınok) 3anı. ap. 3KOH. Piyasa, 
pazar: xa!lbLK,apa;ıbLK pbLHaK uluslar arası 
pazar; pbLHOK HapKbt piyasa değeri; 
pbtHaKmbtl{ mypaK,mbLJ/bLFbt piyasa istik
rarı. 

PblUAPb (rıtsar) 3am. HeM. Ş~valye 
Pblıt-\f ( rıçag) 3am. ap. Manevela, kaldıraç 

kolu. kol. 
P3KET (reket) 3am. ar. Gaspçı. 

PIOMKA 

PIOK3AK, -rbı (ryukzak, -gı) 3am. HeM. Sırt 

çantas ı. 
PIOMKA (ryumka) 3am. ap. Kadeh. 



C, c (S, s) 

CAEA 

CAEA* (saba) (1) 3am. 1. Kımız hazırlamak 
için kullanılan ve at derisinden yapılan 
kap. 2. ayb/C. Bir şeyin hacmi, büyük
lüğü: B3eH ca6acbtHa mycmi. Nehir nor
mal seviyesine indi. 

CAEA- (saba-) (Il) em. 1. V urmak, döv
mek, cezalandırmak: EeJL6eyMeH ca6a
abL. Kemerle dövdü. 2. aybLC. (rüzgar) 
Şiddetli esmek. 3. aybLC. Fazla yalan 
söylemek. 4. (yün, pamuk vb.) Teliere 
ayırarak kabartmak, ditmek. :J/CfH ca-
6ay yün ditmek; emipiKmi JICfHaea 
ca6ay Allah'tan korkmadan yalan söy
lemek. 

CAEA,IIAİİ (sabaday) CbLH. Büyük, iri, koca
man, geniş. :J/Ce;1iHi ca6aaau cubtp iri 
memeli inek. 

CAEA3 (sabaz) 3am. up. Birisinin kahra
manlığına, cesaretine, akıllılığına mem
nun olunduğunda kullanılan ifade; ba
bayiğit, aferin, vb. 

CAEA3JJ:hl~ -Fbi (sabazdıq, -ğı) 3am. 1. Ce
saretlilik, yüreklilik. 2. Yiğitlik, mert
lik. 

CAE~ -Fbi (sabaq, -ğı) (1) 3am. up. 1. 
Ders . I\p3aK, mifli ca6arbt Kazak dili 
dersi . 2. Ev ödevi: Ca6aK,mbt icmeMeu 
KeJL inmi. Ev ödevini yapmadan gelmiş. 
3. ay btc. İbret, örnek, tecrübe, ders. ca-
6aK, 6o;ıy ders (ibret) olmak. 

CAE~ -Fbi (sabaq , -ğı) (Il) 3am. 1. Sap. 
eciMaiK ca6arbt bitki sapı. 2. CbLH. İnce, 
kü-çük, tel gibi . 

CAEAK,TA- (sabaqta-) em. 1. İp i iğnenin de
liğinden geçirmek. 2. ayb/C. Konuş

mayı, sohbeti sürdürmek, devam ettir
mek. 

CAEAK,TAC (sabaqtas) (1) CbiH . 1. Sapı, kö
kü bir. 2. Münasebetli, ilişkili , bağlan

tılı. ca6aK,mac KYPMQJIQC ceuJLeM 
(2pa:vuvt.) içerisinde temel ve yan yargı
nın bulunduğu birleşik cümle. 

CAEAK,TAC (sabaqtas) (Il) CbLH . Sınıf arka
daşı. 

CAEhiJI 

CAEAK,TAC- (sabaqtas-) (III) em. Birbiriyle 
ilişkili, bağlantılı olmak. 

CAEAK,TACThi~ -Fbi (sabaqtastıq, -ğı) 3am. 
Münasebet, merbutiyet, uyumluluk, 
bağlantılı olma. 

CAEAK,TAYJihi (sabaqtavlı) CbiH. Deliğin

den ip geçirilmiş (iğne). 
CAEAK,Thl (sabaqtı) CbtH. 1. Sapı büyük, iri 

olan (bitki). 2. İp takılmış (iğne). 
CAEAJIA- (sabala-) em. Dövmek, vurmak. 

K,aMıubtMeH ca6aJLay kamçılamak, kır

baçlamak. 
CAEAJIAK, (sabalaq) CbtH. Darmadağınık, 

uzun ve karmakarışık olmuş (yün veya 
saç). 

CAEAJIAK,TA- (sabalaqta-) em. Saçları ka
rışmak, tüyleri karışmak . 

CAEAH* (saban) (1) 3am. Başağın taneleri 
alındıktan sonra geriye kalan kısmı, sa
man. 

CAEAH (saban) (Il) 3am. Pulluk, saban . ca-
6aHMeH :J~Cep JICblpmy sabanla toprağı 

sürmek. 
CAEAHTOH (sabantoy) 3am. Hasat bitip 

mahsul alındıktan sonra yapı!an şölen, 

eğlence. 

CAEAHIIIhi (sabanşı) (1) 3am. Yaban ke
disi. 

CAEAHIIIhi (sabanşı) (Il) 3am. Saman taşı
ma işiyle uğraşan kimse. 

CAEAT (sabat) 3am. Y emyeşil, bol o tl u yer, 
çayır. 

CAEATTA- (sabatta-) em. Serinlemek, göl
geli yere gitmek, kıra çıkmak. 

CAEAY (sabav) 3am. I . Yün, pamuk gibi 
şeyleri kabartmak veya çırpmak için 
kullanılan ince değnek, yün çıbığı. 2. 
aybtc. İnce, zayıf. ca6ay Mypm ince bı
yık. 

CAEAYJIA- (sabavla-) em. (yün, pamuk) 
Ditmek, kabartmak. 

CAEhiJI- (sabıl-) em. ı. Boş yere yorulmak, 
zahmet çekmek. 2. Oraya buraya gidip 
gelmek, dönüp dolaşmak . 
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CAEhiJihiC 

CA6hiJJhiC- (sabılıs-) em. 1. (kalabalık) 

Dağılıp yayılmak, gezinmek. 2. Boş ye
re gezinmekten yorulmak. 

CA6hiH (sabın) 3am. ap. Sabun. uic ca6blfı 
kokulu sabun. ca6bLH caybLm sabunluk. 

CA6hiH,UA- (sabında-) em. Sabunlamak, te
mizlemek. KipiJi ca6btHiJay çamaşırı sa
bunla yıkamak 

CA6hiHCY (sabınsuv) 3am. Şampuan. 
CA6hiP (sabır) 3am . ap. Sabır, tahammül, 

dayanma. ca6bLp emy sabretmek; ca-
6bLpbl Kemy sabrı tükenmek, taşmak: 

Ca6bLp my6i - capbt a!llnbtH. (MaKa!l) 
Sabrın sonu selamettir (atasözü). 

CAI>hiP: caôhıp ôoJiy (toprak) Sağanak yağ
murun etkisiyle balçıklaşmak, çamur
laşmak. 

CA6hiPJIA-- (sabırla-) (1) em. D inmek, ya
vaşlamak. 

CA6hiPJIA-- (sabırla-) (Il) em. Çamurlu 
yerden, ayaklarını ağır ağır kaldırarak 

yürümek. 
CAI>hiPJJhl (sabırlı) CbtH . Sabırlı, ağırbaşlı, 

va kur. 
CA6hiPJJhiJJhiK, -Fbi (sabırlılık, -ğı) 3am. 

Sabırlılık , ağırbaşlılık. 

CA6hiPChl3 (sabırsız) CbtH. Sabırsız, ta-
hammülsüz. ca6btpcbL3 Kici sabırsız 

kimse. 
CA6hiPChi3.IJAH- (sabırsızdan-) em. Sabır

sızlanmak , sabrı tükenmek. 
CA6hiPChi3,UAY (sabırsızdav) CbtH. Biraz 

sabırsız, tahammülsüzce. 
CA6hiPCh13.UhiK, -Fbi (sabırsızdık, -ğı) 

Jam. Sabırsızlık, tahammülsüzlük. 
CA6hiT (sabıt) 3am. Mihnet, güçlük, zor

luk, meşakkat. Mail 6ary ca6bimbt hay
van bakmanın meşakkati. 

CAFA (sağa) (1) Jam. 1. Ağız (nehir) . 2 . Kı
lıç vb. şeylerin sapı ve metal kısmının 
birleştiği yer. 3. Dambıranın sap kısmı. 

CAFA (sağa) (Il) 3am. Yaz mevsiminde de
velerin yediği bir tür bitki. 

CAFAK, -Fbi (sağaq, -ğı) 3am. 1. Atın bo
yun, boğaz kısmı. 2. Bir nesnenin başka 
bir nesne ile birleşen yeri. 

CAFAJJ (sağal) CbtH. Sarımtırak , sarımsı. 

CAFAJJ.UhiPhiK, -Fbi (sağaldırıq, -ğı) 3am . 

CA,ll,AKA. 

Atın başından düşmemesi için yular ve 
dizgini bağlayan kayış. 

CAFAJJ-CAFAJJ (sağal-sağal) Cb/H. Kirli, le
keli, pis . 

CAFAHA (sağana) 3am. KeHe. Kümbet, türbe 
CAFAT (sağat) 3am. ap. 1. Saat. K.Ofl carambL 

kol saati. 2. Altmış dakikalık zaman 
dilimi, saat. caram caublH her saat. 3. 
Zaman, vakit. carambt 6imy (;;1cemy) 
eceli gelmek, vadesi dolmak. 

CAFATChl3 (sağatsız) Cb/H. 1. Saatsiz. 2. 
Vakitsiz, zamansız. 

CAFATTATI (sağattap) yem. Saatlerce, 
saatler boyu. 

CAFATIIIhl (sağatşı) 3am. Saatçi. 
CAFhl: caFhi ChiHY Hayal kırıklığına uğra

mak. 
CAFhl3 (sağız) 3am. Sakız. carbt3 uıai1Hay 

sakız çiğnemek . 

CAFhi3.UAİİ: caFhıJı:ı,aü C03hiJIY Bir mese
leyi vaktinde çözmemek, geciktirmek, 
zamana yaymak, ertelemek. 

CAFh13ıı:AH- (sağızdan-) em. Sakızlaşmak, 

koyulaşmak, uzamak, yoğunlaşmak, ağ
dalaşmak. 

CAFhiM* (sağım) 3am. I. Serap, ılgım, yal
gın. 2. aybtc. Puslu, bulanık, pusarık. 

carbtM 1\YY olmayacak bir şeyi yapmak 
isteme k. 

CAFhiMnAM (sağımday) Cb/H. Serap gibi . 
CAFhiH- (sağın-) em. Özlemek, göreceği 

gelmek, göresi gelmek. myraH ;;JcepiJi 
caFblHY memleketini özlemek. 

CAFbiHhiiii (sağınış) 3am. Özlem, hasret. 
carbtHblULneH Kymy hasretle beklemek. 

CAFhiHhiiiiThl (sağınıştı) Cb/H. Özlem, 
hasret dolu. caFblflbtULmbt xam özlem 
dolu mektup. 

CA,II,AFA (sadağa) 3am. ap. Adak, kurban : 
MailbtM - JJCaHbtMHbtfi caôaracut, JJca
HblM - apblM!-lbl/i caiJaraCbl (Maf(afl). 
Mal canımın, canım nanıusumun sada
kasıdır. caiJara Kem (KemKip) iyi gel
memek, yaramanıak ; caôara Kemeüi!-1 
kurbanın olayım. 

CA,II,AFAJJA- (sadağala-) em. Kurban etmek. 
CAıı:AK, -nı (sadaq, -ğı) 3am. Kel-le. Yay. 
CA,UAKA (sadaka) 3am. ap. Hayır, 
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sadaka, yardım. 
CMAK,E03 (sadakboz) 3am. Çayırlık, çı

menlik. 
CA,I(AK,CAH (sadaksan) 3am. 300/l. Kartal

gilierden yırtıcı bir kuş. 
CA,UAK,TAM: ca.ıı.aiQ'ail aTbiJIY Ok gibi fır

lamak. 
CA,li,AK).IIhi (sadakşı) 3am. Okçu. 
CMhiPA (sadıra) 3am. Varlık, zenginlik, 

servet. 
CMbiPAJIA- (sadırala-) em. (hayvan) İshal 

olmak. 
CA,llbiPAJihl (sadıralı) CbLH. Kirli, pis. 
CA)I(blH (sajın) 3am. op. 2.13 cm uzunlu

ğunda bir ölçü birimi, sajen. 
CA3 (saz) (1) Jam. ı. Sazlık, bataklık. 2. 

Çayır. ca3 6em utanmaz, yüzsüz; ca3Fa 
ombıpFbL3Y aldatmak, dolandınnak, kan
dırmak 

CA3 (saz) (Il) 3am. ı. Melodi, nağme, ezgi. 
aH ca3bl şarkı melodisi. 2. aybıc. A
henkli, uyumlu: A3 6oJLca oa, ca3 6oll
CbiH. Az olsun, öz olsun. 3. Saz, çalgı. 

CA3 (saz) (III) 3am. up. Halk müziğinde 
kullanılan gövdesi oyularak yapılmış, 

telli, uzun saplı çalgı, saz. 
CA3Afı (sazay) 3am. up. Ceza: K,yôaii 

caJaubLlfObL 6epciH! Allah cezanı ver
sin~ 

CA3AH (sazan) 3am. 300!l. Sazan balığı. 
CA3AH,UAİİ: aK, ca3an.ıı.au Dolgun, bembe

yaz. 
CA3AP- (s azar-) em. Donakal mak, donup 

kalmak, put kesilmek. 
CA3APhiC (sazarıs) Jam. Sinirlilik, asa

biyet. 
CA3fEH (sazgen) Jam. Testi çamurundan 

yapılmış, üflemeli bir Kazak çalgısı. 
CA3)lA- (sazda-) (1) em. 1. (toprak) Islan

mak, nemlenmek. 2. Batağa saplanmak, 
girmek. 

CA3)lA- (sazda-) (Il) em. Akort etmek, 
kıvamına getirmek, ayarlamak: jJoM6bL
paHbt caJoaobt. Dambırayı akort etti. 

CA31lhl (sazdı) (I) CbtH. Bataklı , sazlı. 

CA31lbl (sazdı) (Il) CbLH. Nağmeli, ezgili, 
ritmik. ' 

CA3K;YH1lhl3 (sazqundız) Jam. 300/l. Ba-

CAMJIA 

taklık kunduzu. 
CA3ChiPHAfi (sazsırnay) 3am. Üflemeli bir 

tür Kazak çalgısı. 
CA3hiPAM- (sazıray-) (ca3blpası.zı.bl, ca3bi

paiObl) em. Somurtmak, surat asmak. 
CAM* (say) (1) 3am. 1. Vadi. 2. Kazak 

Türkleri'nin başlarına giydiği başlıkları 
oluşturan parçalar. caiioa caHbl, KYMOa 
i3i JJCOK, a) nerede olduğu belirsiz, ka
yıplara karışmış b) bereketsiz, uğursuz. 

CAM* (say) (Il) CbLH. 1. Uygun, layık, denk 
2. Hazır. caii Ke!ly uygun düşmek, denk 
gelmek. 

CAM- (say- ) (III) em. Bir sonuca ulaşmak, 
karara varmak. 

CAMfYJIIK, -ri (saygülik, -gi) 3am. Hızlı 

koşan yürük at. 
CAMFAK., -Fbi (sayğaq, -ğı) (I) Jam. Geyik 

sürüsü, geyik. 
CAMFAK., -Fbi (sayğaq, -ğı) (Il) 3am. 1. Ço

mak. 2. Mezarın başına dikilen ağaç. 
CAMllAK., -Fbi (saydaq, -ğı) 3am. KeHe. 1. 

Yönetirnde ve toplumda ileri gelenler, 
seçkinler. 2. Mezarın başına dikilen a
ğaç. 

CAM,UAK,TAJI- (saydaqtal-) em. Seçilmek, 
ayrılmak. 

CAM)lAYhiJI (saydavıl) CbLH. Seçilmiş, seç
kin. 

CAMKAJI* (sayqal) Jam. ap. 1. Hayat 
kadını. 2. aybtc. Hileb1r, düzenbaz, do
landırıcı. 

CAMKAJI)l,AH- (sayqaldan-), CAMKAJICbi

(sayqalsı-) em. Yapmacık davranmak, 
samimi olmamak. 

CAMKAJI)l,hiK., -Fbi (sayqaldıq, -ğı) Jam. Hi
lekarlık, düzenbazlık, dolandırıcılık. 

CAMKAJICbi- (sayqalsı-) em. bkz .. CA11-
KAJI)lAH-. 

CAMK,biMA3AK., -Fbi (sayqımazaq, -ğı) 3am. 

Alay, istihza. 
CAI1K,biMA3AK,TA- (sayqımazaqta-) em. 

Alaya almak, dalga geçmek. 
CAI1K,biH (sayqın) CbtH. Uçsuz bucaksız, 

geniş (bozkır). 

CAHJIA- (say la-) em. 1. Seçmek, oy ver
mek: KenwifliK oaybLCneH caiiflOHObl. Oy 
çoğunluğu ile seçildi. 2. Hazırlamak, ha-
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zır hale getirmek: K,btc :JICai(btH, :JLCbtflbt 
KuiMiHai caiiJZa. Kış yakın, kışlık giysi
lerini hazırla. 

CAMJIAHEAJibl (saylanbalı) CbtH. Seçmeli, 
seçilmesi gerekli, zorunlu. 

CAMJIAY csaylav) Jam. Seçim, oy verme. 
cauJZay :JICyiieci seçim sistemi. 

CAMJIAYJibl (saylavlı) CbtH. Hazır, hazır 
durumda olan. 

CAMJIAYIIIbl (saylavşı) Jam. Seçmen. 
CAMJIAYbiT (saylavıt) (1) CbtH. Vadisi, de

resi olan. 
CAMJIAYbiT (saylavıt) (Il) CbtH. Seçkin 

düzeyde, mümtaz. 
CAMJibl (saylı) (1) CbtH. Vadisi, deresi o

lan. 
CAMJibl (saylı) (Il) CbtH. Hazırlıklı, dona

nımlı, hazır. 

CAMMAH* (sayman) Jam. Araç, alet, mal
zt. .ne, teçhizat. 

CAMMAH,[(A- (saymanda-) em. Donatmak, 
teçhizatlandırmak, hazırlamak. 

CAMMA-CAM (sayma-say) yem. Uygun, el
verişli. caiiMa-caii KeJZy denk düşmek, 
uygun düşmek, denk gelmek. 

CAMPA- (sayra-) em. I. Ötmek, şakımak, 
şakramak: EyJZ6yJZ caiipaabt. Bülbül şa
kıdı. 2. aybtc. Güzel, dili sürçmeden, 
akıcı konuşmak: Myca arbtJZUJbtJ-t mifliH
ae caiipan myp. Musa İngilizceyi çok 
iyi konuşuyor. 3. Durmadan konuşmak, 
çenesi düşmek. 4. aybtc. Belirgin, açık 
görünmek. KeKipeKme caiipan myp bir 
şeyi çok iyi bilmek. 

CAMPAMllA3 (sayrampaz) CbLH. Çok ko
nuşan, geveze, boşboğaz . 

CAMPAR (sayran) Jam. ap. Oyun, eğlence. 
caupaH caJZy sefa sürmek. 

CAMPAH)lA- (sayranda-) em. Eğlenmek, 

hoş vakit geçirmek. 
CAMPAHIIIbiJI (sayranşıl) Cb/H. Eğlenceyi 

seven, eğlence düşkünü. 
CAfı-CAJIA (say-sala) Jam. Dere yatağı, a

kak. 
CAM-CYMEK, -ri: caii-cyüeri CbipK,bıpay 

(ıııbiMbipJiay) a) Kahrolmak, çok 
üzülmek. b) Ağır hasta olmak, acı 

çekmek, canı çok yanmak. 

CAK,AM 

CAMTAH (saytan) Jam. ap. aiHU. ı . Şeytan. 

2. aybtc. Arabozucu, fitneci, fesat 
çıkaran. caiimaHbl ycmay çok 
sinirlenmek, cinleri başına toplamak. 

CAMTAH,I(AH- (saytandan-) em. Şeytan gi
bi olmak, şeytana benzemek. 

CAfıTAHllbiK, -Fbi (saytandıq, -ğı) Jam. 
Şeytanlık, yalancılık, hilekarlık 

CAMTAH Cb!- (saytansı-) em. Yapmacık, 

şeytansı davranmak. 
CAMTAHIIIA: caiiTauıııa *eTin KeJiy An1den 

ortaya çıkmak, peyda olmak. 
CAMbiH* (sayın) uıbtfl. I. Her. :JICblfl caiibtH 

her yıl; anma caiibtH her hafta; KYH 
caiibiH hergün. 2. -dıkça; -dikçe: MeH 
mayaa 6oJZraH caiibtH cepzin KaJZaMbLH. 
Ben dağa gittikçe rahatlıyorum. 

CAMblll: caiibın KeJireu.ıı.e Kısaca söylemek 
gerekirse, kısaca, özetle. 

CAMblllKEP csayıpken Jam. At binicisi, jo
key. 

CAMblllK,biPAH (sayıpqıran) Jam. ap. up. 
Yiğit, kahraman, bahadır. 

CAMbiC (sayıs) (1) 3am. Müsabaka, yarış
ma, yarış. cnopm caiibtCbt spor yarış

ması. 

CAfıbiC- (sayıs-) (Il) em. Tartışmak, çe
kişmek, atışmak caiibtcf(a mycy yarış
mak. 

CAMbiCKEP (sayısker), CAMbiCIIIbl (sa
yısşı) Jam. Yarışmacı, yarışçı, müsabık. 

CAMbiCIIIbl (sayısşı) Jam. bkz. CAMbiC
KEP. 

CAKCA<l>OH (saksafon) Jam. cjJp. MyJ. Sak
safon. 

CAK, (saq) (1) Cb/H. ihtiyatlı, tedbirli, 
dikkatli. CaK aaaM ihtiyatlı adam. 

CAK,*, -Fbi (saq, -ğı) (Il) Jam. Yarma, hubu
bat yarması, çorbalık. 

CAK,: OH (ap, TOFbl3, caH) caK;K,a JKYrİpTy 

Tahmin etmekte zorlanınak. 
CAK,A* (saqa) Jam. I. Aşık kemiklerinin en 

büyüğü. 2. aybtc. Tecrübeli, deneyimli, 
olgun. mic I(aKI(aH caKa :JICizim olgun 
delikanlı. 

CAK,A.II.Ati (saqaday) Cb/H. Büyük, iri, sağ
lam. caf(aaaii caii dört dörtlük, eksiksiz. 

CAK,Afı- (saqay-) (caiQlSUJ.bi, caiQliObi) (1) 



-461-

CAKAİİ 

em. Olgunlaşmak, büyümek, serpilmek. 
CAI<j\İİ- (saqay-) (caK,aH.llbl, caK,aıobl) (Il) 

em. :>K:epz. Hastalıktan kurtulmak, şifa 

bulmak. 
CAK,AJI (saqal) Jam. Sakal. caK.a!lbtHa aK. 

Kipy sakalına ak düşmek; caK.aflbtH Cbtii

flay sakalına, yaşına hürmet etmek. 
CAK,AJIAH- (saqalan-) em. Büyümek, ol

gunlaşmak. 

CAK,AJI,ll,bl (saqaldı) cbtH. Sakallı. caK.aflabt 

6acbtMeH saçına sakalına bakmadan. 
CAK,AJI-MYPT (saqal-murt) Jam. Saka! ve 

bıyık. 

CAK,AJICbl3 (saqalsız) Cbtl-l. Sakalsız. 

CAK,AJI-IIIAIII (saqal-şaş) Jam. Saç sakal. 
CAKAP* (saqar) 3am. ap. aii-IU. Ramazan 

ayında oruç tutanların gün doğmadan 
önce yedikleri yemek, sahur. 

CAK,AY (saqav) (I) Cbtl-l. Peltek. 
CAK,AY (saqav) (Il) 3am. eem. Kulun ve 

genç atiarda görülen, dil altında yara 
çıkmasına ve bağazın şişmesine yol a
çan bulaşıcı bir hastalık. 

CAK,AYJIAH- (sakavlan-) em. Peltekleş-

mek. 
CAK,AYJlbl~ -Fbi (saqavlıq, -ğı) 3am. Pel-

teklik. 
CAK,B03 (saqboz) Cbtl-l. Tedbirli , ihtiyatlı. 
CAK,ETEP (saqeter) 3am. Çomak. 
CAK,M (saqiy) (1) 3am. ap. Eli açık, cömert. 
CAK,M- (saqiy-) (Il) em. Katılaşmak, sert

leşmek, donmak: Em aJIJaa caK.ubtn 

K.Oflbtnmbt. Et ayazda donmuş. 
CAK,MJibl~ -Fbi (saqiylıq, -ğı) Jam. Eli a

çıklık, cömertlik. 
CAK,l1HA (saqiyna) (1) Jam. 1. Yüzük. afl

mbtH cal(uHa altın yüzük. 2. Kuşların 

ayağına takılan hafif işaret halkası. 
CAK,l1HA (saqiyna) (Il) Jam. Mea. Migren, 

yarımca. cay 6acbtHa caK.uHa mi.nen a!ly 

başına bela almak. 
CAK,MHAJIA- (saqiynala-) em. 1. Ayağına 

madeni halka geçirmek. K,ycmbt caK.u

Haflay kuşun ayağına madeni halka tak
mak. 2. (sucuk vb.) Yuvarlak şekilde 

dilimlemek. 
CAK,ITAH (saqpan) (1) Janı. Kuzusu olan 

koyun. 

CAK,biP-CYK,biP 

CAK,ITAH (saqpan) (Il) Jam . KeJ-te. Sapan 
taşı. 

CAK,ITAHIIIbl (saqpanşı) Jam. Koyunların 

kuzulama dönemlerinde çabanlara yar
dımcı olan kimse. 

CAK,-CAK,: caK,-caK, KYJIY Kahkaha atmak. 
CAK,CII- (saqsiy-) em. Dişlerini göster

mek, sırıtmak. 
CAK,Cbl3J(bl~ -Fbi (saqsızdıq, -ğı) Janı. 

Gamsızlık, tasasızlık, vurdumduymazlık 

CAK,CbiH- (saqsın-) em. Sakın mak, ihti
yatlı olmak. 

CAK,TA- (saqta-) em. 1. S aklamak, muha
faza etmek. 2. Korumak, esirgemek. 
KeJaiH K.apautbtFbmaau caK.may göz 
bebeği gibi korumak; JK:aJ-t cal(may ca
nını korumak; ecme caK.may hatırda tut
mak. 

CAK,TAJI- (saqtal-) em. 1. S aklanmak, mu
hafaza edilmek. korunmak: AizMa K.btc

ma ;;~eaK.cbt caK.maJlaabt. Elma kışın da
ha iyi muhafaza edilir. 2. Yerine ge
tirilmek, uyulmak: Tepmin K.amaH caK.

maflabı. Disiplin krallarına tamamıyla 

uyuldu. 
CAK,TAH- (saqtan-) em. S aklanmak, korun

mak, muhafaza edilmek. 
CAK,TAHJ(biP- (saqtandır-) em. Tedbir, 

önlem almak. aypyaaJ-t aflabtJ-t-afla caK,

maHabtpy hastalıklara karşı önceden ön
lem almak, koruyucu hekimlik. 

CAK,TAH,ll,biPY (saqtandıru) Jam. 1. Tedbir, 
önlem alma. 2. Sigorta. efleyMemmiK 

caK.maJ-tabtpy sosyal sigorta. 
CAK,TAHbiC (saqtanıs) 3am. Sakınma, ko

runma. tedbirli olma. 
CAK,TAYIIIbl (saqtavşı) Jam. Koruyucu. 
CAK,Tbl~ -Fbi (saqtıq, -ğı) , CAK,biH (saqın) 

Jam. İhtiyatlılık, tedbir, önlem. 
CAK,Illbl (saqşı) Jam. Bekçi, muhafız. 
CAK,lllbiJlbl~ -Fbi (saqşılıq, -ğı) 3am. U

yanıklık, ihtiyatlılık 

CAK,bl (saqı) CbtJ-t. ap. Eli açık, cömert. 
CAK,biJl,UA- (saqılda) em. 1. (süt, su, vb.) 

Fokur fokur kaynamak. 2. Katıla katıla 
gülmek. 

CAK,biH (saqın) 3am. bkz. CAK,TbiK,. 

CAK,biP-CYK,biP (saqır-suqır) efi. Fokur 
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fok ur. 
CAJI (sal) (1) Jam. Sal. 
CAJI (sal) (Il) Jam. Felç. caJZ aypy yatalak 

olma. 
CAJI (sal) (III) Jam. KeHe. 3mHocp. Kendi 

bestelerini çalıp söyleyen, şık giyimli, 
gittiği yerlerde iyi karşıtanan sanatçı. 

CAJI- (sal-) (IV) em. I. Bir nesneyi 
herhangi bir yere yerleştirmek, koymak: 
CyMKaMa KimanmapbtMObt cMObtM. 
Çantama kitaplarımı koydum. 2. Ev, 
inşaat yapmak. yu caJZy ev yapmak. 3. 
Göndermek, yollamak. 4. Ekin ekmek, 
yetiştirmek. 5. Fiillerle birleşerek 

yardımcı fıil görevinde kullanılır. aurau 
caJZy bağınnak, gürültü çıkannak; auoan 
caJZy üzerine salmak, kışkırtmak; aJZa
KaHb/Ha caJZy özenle, esirgeyerek bes
lemek, büyütmek; apacbtHa om caJZy iki 
kişinin arasını açmak; aybt3Fa ypin 
caJZraHoau çok güzel, çok sevimli; EJH 
caJZy şarkı söylemek; 6ac caJZy birden 
ÜStÜne atılmak, ÇUllanmak; OYHUe Cafly 
vefat etmek, ölmek; JJCaH caJZy canını 

vermek, aşırı itina göstermek; JJCap caJZy 
ilftn etmek; KepiHceHce K83 Cafly her 
gördüğünü beğenmek; Kaılpan caJZy 
kışkırtmak; KOJZ caJZy zulüm yapmak, 
güç göstermek; MOUHbtHa caJZy kabul 
ettirmek; CMMaK caJZy bir şeyi yükle
mek, sorumluluk vermek; caupaH caJZy 
rahat yaşamak, sefa sürmek; ypaH caJZy 
slogan atmak, haykırmak 

CAJIA (sala) Jam. I. Akarsu kolları. 2. ayb/C. 
Dal, saha, alan. FblflbtM caJZaCbt ilim da
lı . 

CAJIABA (salaba) cbtH. I. Eski püskü, yırtık 
pırtık. 2. Kirli, pis. 

CAJIAK,* (salaq) CbtH. İş yapmaya gönlü ol
mayan, şapşal, beceriksiz. 

CAJIAK,IIAH (salaqpan) Jam. Ok türü bir si
lah. 

CAJIAK,Cbl- (salaqsı-) em. Bir şeye önem 
vermemek, özen göstermemek. 

CAJIAK,TA- (salaqta-) em. I. Sarkmak, sar
kık olmak. 2. Boş, avare dolaşmak. 

CAJIAK,TAY (salaqtav) CbtH . Biraz becerik
siz, elinden iş gelmeyen, salakça. 

CAJIFhiPT 

CAJIAK,Tbl~ -Fbi (salaqtıq, -ğı) Jam. Neme 
lazımcılık, tasasızlık. 

CAJIAJIA- (salala-) em. Gruplara, bölüm
lere ayırmak. 

CAJIAJIAC (salalas) Cb/H. Aynı türden olan, 
türdeş. caJZaJZac KYPMaJZaC ceuJZeM 
(zpaMM.} sıralı bağlı cümle. 

CAJIAJibl (salalı) cbtH. 1. Çeşitli bölümlere, 
sahalara ayrılmış. 2. Uzun, uzunca. 

CAJIAJibiK, (salalıq) cbtH. Bölgesel, mesle
ki, branşla ilgili. 

CAJIAH,II.A- (salan da-) em. Sarkmak, sar
kık olmak. 

CAJIA-CAJIA (sala-sala) CbtH. Bölüm bölüm, 
kol kol. 

CAJIAT (salat) Jam. um. Marul, kıvırcık, sa
lata. 

CAJIAYAT (salavat) Jam. ap. Salavat, şükür, 
kanaat. 

CAJIAYATTbl (salavattı) CbtH. 1. İtibarlı, de
ğerli. 2. aybtc. Sağlıklı. caJZayammbt 
eMip sağlıklı hayat. 

CAJIAYATTbl~ -Fbi (salavattıq, -ğı) Jam. 
Sağlık, esenlik. 

CAJIAYATTbiJibiK, (salavattılıq) Jam. İti
barlılık, değerlilik 

CAJIAYMAJIEHKYM (salavmaleykum) 
Jam. ap. Selamünaleyküm, merhaba. 

CAJIBYPbiH (salbuvrın) Jam. Grup halinde 
ava gitme, ava çıkma. 

CAJIBbiPA- (salbıra-) em. I. Sarkmak, sar
kık durmak. 2. Başını öne eğmek, hayal 
kırıklığına uğramak. 

CAJIBbiPAIU<,bl (salbırafiqı) CbtH. I. Sar-
kık, sarkmış. 2. aybtc. Morali bozulmuş, 
keyfi kaçmış. 

CAJIFACTbiP- (salğastır-) em. Karşılaştır

mak, kıyaslamak. 
CAJIFbiJIA- (salğıla-) em. Tokatlamak, 

dövmek. 
CAJIFbiJIAC- (salğılas-) em. 1. Ağız 

kavgası etmek, dalaşmak. 2. Münakaşa 
etmek, tartışmak: Ci36eH caJZFbtJZacbtn 
ombtpambtH yaKbtmb/M JKOK. Sizinle 
tartışacak kaybedecek vaktim yok. 

CAJIFbiPT (salğırt) (1) CbLH. İhmalkar, sav
sak, isteksiz, hevessiz. Kbt3MemiHe caJZ
Fbtpm Kapay işini ihmal etmek. 
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CAJIFbiPT 

CAJIFbiPT (salğırt) (Il) 3am. KeHe. Vergi. 
CAJIFbiPT-CAJIAK, (salğırt-salak) CbLH. 

Gamsız, tasasız , kaygısız. 

CAJIFbiPTTAH- (salğırttan-) em. İsteksiz, 
gönülsüz, hevessiz olmak. 

CAJIFbiPTTAY (salğırttav) CbLH. Biraz is
teksiz, gönülsüzce, hevessizce. 

CAJIFbiPTTblK, -Fbi (salğırttıq, -ğı) 3am. 

Gevşeklik, isteksizlik, gönülsüzlük 
CAJIFbiiii (salğış) 3am. 1. Herhangi bir şey 

konulan kap. KY.Il caJZFbLUL kül tablası; 

HaH caJZFbtUL ekmek konulan kap. 2. Be
lirli sözlerle birleşerek "usta" anlamı 

bildirir. yu caJZFbtUL inşaat ustası, inşa

atçı. 

CA.JI,ILAK,bl (saldaqı) CbLH. Utanmaz, iffetsiz 
(kadın). 

CAJI,I(AK,biJibiK, -Fbi 3am. (saldaqılıq, -ğı) 

Yüzsüzlük, ahlaksızlık. 
CAJI,UAH- (saldan-) em. Felç olmak: )/(ap

mbt aeHeci caJZaaHbLn K,a.llabl. Vücudu
nun yarısı tutmaz oldu, felç oldu. 

CAJI,UAP (saldar) 3am. Sebep, neden. coFbLC 

caJZaapbtHaH savaş sebebiyle, savaştan 

dolayı. 

CAJI)l,APJibl (saldarlı) CbLH. Ağırbaşlı, ol
gun, itibarlı. 

CAJI)l,APJibiK, -Fbi (saldarlıq , -ğı) 3am. A
ğırbaşlılık, olgunluk. 

CAJI)l,biPA- (saldıra-) em. I. (iki şey) Bir 
birine çarparak ses çıkartmak. 2. aybLC. 

Halsizleşmek, gevşemek. 

CAJI)l,biP-IYJI,IUP (saldır-güldir) eJZ. Pal
dır küldür, tangır tungur. 

CAJI)l,biPJIA- (saldırla-) em. Birbirine do
kunarak, çarparak ses çıkartmak, tın

gırdamak, şıngırdamak: h!abLC-aflK, 

caJZablp.llaabt. Kaplar şangırdadı. 
CAJI)l,biP JIAK, (saldırlaq) C bt H. Saf, kolay 

aldanan. 
CAJI,UbiP-CAJIAK, (saldır-salaq) CbtH. Neme 

lazımcı, özensiz (kimse). 
CAJI)l,biP-CAJIAK,TbiK, -Fbi 3am. (saldır-sa

laqtıq, -ğı) Neme lazımcılık, özensizlik 
CAJIHK,AJIAH- (saliyqalan-) em. Olgunlaş

mak, ağırbaşlı olmak. 
CAJIHK,AJibl (saliyqalı) Cb/H. Ağırbaşlı, va

kur, olgun. caJZuK,a.llbL niKip ciddi, olgun 

CAJIMAK,IIEH 

fikir. 
CAJIK,AM (salqam) CbtH. KeHe. Eski püskü, 

yırtık pırtık. 

CAJIK,AM,UAH- (salqamdan-) em. Eskimek, 
yırtılmak, salkım saçak olmak. 

CAJIK,AP (salqar) CbLH. Geniş, hacimli , bü
yük. CQ.IlK,Gp aa.lla geniş bozkır. 

CAJIK,lf- (salqiy-) em. Aşağı doğru uzan
mak, ağmak, sarkık olmak. 

CAJIK,biJibiK, -Fbi (salqılıq, -ğı) 3am. Gev
şeklik, isteksizlik, gönülsüzlük 

CAJIK,biH (salgın) CbtH. 1. Soğuk, serin. 
caJZK,btH :JKeJZ soğuk rüzgar; caJZK,btH ey 

soğuk su. 2. aybLC. Araları açık, soğuk. 

caJZK,bLH K,apay soğuk davranmak. caJZ 

K,btH K,aHabt.llbtK. soğukkanlılık 

CAJIK,biH,UA- (salqında-) em. 1. Soğumak, 

serinlemek. 2. aybtc. Samimiyeti azal
mak, araya soğukluk girmek. 

CAJIK,biH,UAT- (salqındat-) em. Serinlet
mek, serinlik vermek. 

CAJIK,biH,UATK,biiii (salqındatqış) 3am. 

Soğutucu. 

CAJIK,biHMY (salqındav) cbtH. 1. Biraz se
rin, soğukça. 2. Biraz gevşek, İsteksizce. 

CAJIK,biH,Il,biK, -Fbi (salqındıq , -ğı) 3am. 1. 
Soğukluk, serinlik 2. Hevessizlik, is
teksizlik. 3. ayb/C. Kırgınlık, dargınlık 

Apa.llapbtHa caJZK,bLHabtK. KipiJi. Aralarına 
soğukluk girdi . 

CAJIK,biH-CAJIFbiPT (salqın-salğırt) Cb/H. 

Neme lazımcı, ilgisiz, lakayt. 
CAJIMA* (salma) (1) 3am. Kaci6. Su yolu , 

evi ek. 
CAJIMA* (salma) (Il) 3am . Sürgü, sürme, 

man dal. 
CAJIMA* (salma) (III) 3am. Etli hamur çor

bası. 

CAJIMA* (salma) (IV) 3am. Kuyudan su 
çekmede kullanılan, ucuna ip bağ

lanmış makara, dolap. 
CAJIMA: JKa6a ca.ııMa Baraka. caJZMa maRK, 

hokey oyununun eski adı. 
CAJIMAK, -Fbi (salmaq, -ğı) 3am. 1. Ağırlık. 

2. Zorluk, güçlük, sıkıntı. 3. aybLC. Ün, 
nam, şan, şöhret. caJZMaK, caJZy gö
revlendirmek, sorumluluk yüklemek. 

CAJIMAK,IIEH (salmaqpen) yem. Ağırbaşlı-
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lıkla, ciddiyetle. 
CAJIMAK,TA- (salmaqta-) em. 1. Tartmak, 

ağırlı ğını ölçmek. 2. aybtc. Düşünüp ta
şınmak. 

CAJIMAK,TAH- (salmaqtan- ) em. Ağırbaşlı, 

ciddiymiş gibi görünmeye çalışmak. 
CAJIMAK,Tbl (salmaqtı) CbiH. ı . Ağır. 2. A

ğırbaşlı, vakur, ciddi. 
CAJIMAK,TbiK., -Fbi (salmaqtıq, -ğı) 3am. A

ğırlık, ağır olma durumu. 
CAJIMAK,ThiJIAY- (salmaqtılav-) CbLH . Bi

raz ağır , ağırca. 

CAJIMAK,TbiJihiK., -Fbi (salmaqtılıq , -ğı ) 

3am. ı. Ağır olma, ağ ırlık. 2. aybtc. 
Ağırbaşlılık, vakurluk. 

CAJIMAK,ThiPAK, (salmaqtıraq) CbLH . Daha 
ağır, daha ciddi. 

CAJIOH (salon) 3am. c/Jp. Gemi, uçak, oto
büs vb. araç l arın içi, yolcuların otur
duğu bölüm. 

CAJIOAK,: 6oc caJinaı<; Avare, boş dolaşma , 

gezme. 
CAJI OAK,TA- (salpaqta-) em. Avare gez

mek, maksatsızca yürümek. 
CAJII1AH,UA- (sal panda-) em. ı. Sarkmak, 

sall an mak. 2. aybtc. A vare dolaşmak. 
CAJifill- (salpiy-) em. Sarkmak, sarkık ol

mak. 
CAJifibl (salp ı) CbtH . Sarkık, sarkmış. 
CAJITihiJI,UA- (salpılda-) em. Sallan mak, 

sarkmak.2. aybıc. Boşuna zahmet etmek; 
avare dolaşmak. 

CAJI-CEPI (sal-seri) 3am. İyi dombıra ça
lıp , şarkı söyleyen delikanlı. 

CAJIT (salt) (I) yem. Tek, yalnız, tek ba
şına, salt. ca/Inı am binek atı; ca;ım 

amnzbt atlı süvarİ . 

CAJIT (salt) (II) 3am. Töre, adet, anane. 
CAJITAK, (saltaq) CbLH. Kirlenmiş, pis, kirli. 
CAJITAK,-CAJITAK, (saltaq-saltaq) CbLH. Kir-

li, pasaklı. 
CAJITAK,TA- (saltaqta-) em. Kirletmek, pi s

letmek. 
CAJITAHAT* (saltanat) 3am. Şenlik, şölen. 

caf/maNam capailbı kültür sarayı. 
CAJITAHATTA- (saltanatta-) em. Kutlamak, 

şen lik yapmak. 
CAJITAHATTbl (saltanattı) Cbll-1. Görkemli, 

CAJibiCTbiP 

güzel, zarif. 
CAJITAHATTbiJibiK., -Fbi (saltanattılıq, -ğı) 

3am. Güzellik, yakışıklık, zarafet, gör
kemlilik. 

CAJITAH; (saltan) yem. Tek, yalnızca, salt. 
ca!lmal{ :>Kiıim bekar delikanlı; ca!lmaf{ 
:>~cypic yüksüz sefer. 

CAJIT-MAIIIbiK., -Fbi (salt-maşıq, -ğı) 3am. 
Adet, anane, gelenek, görenek. 

CAJIT-CAHA (salt-sana) 3am. Bir milletin 
kendine özgü düşünüş ve yaşayış biçi
mi, dil , töre ve gelenekleri, toplumsal 
değer yargıları ve kuralları ile oluşan ö
zellikler bütünü, milli kimlik. 

CAJIYAT- (saluvat-) em. Alacağından vaz-
geçmek, helal etmek. 

CAJIYJibl (saluvlı) CbLH. Döşenmiş, döşeli. 
CAJI<I>ETKA (salfetka) 3am. op. Peçete. 
CAJibiK,*, -Fbi (salıq, -ğı) 3am. Vergi . ca-

flbLK ca!ly vergilendirmek, vergiye bağ
lamak. 

CAJibiK,Illhl (salıqşı) 3am. Kel-le. Vergi 
toplayan, vergi memuru, tahsildar. 

CAJibiM (salım) (I) 3am. İki takımın at üze
rinde oğlak veya keçi derisini çekerek 
aynadıkları oyun; kökpar. 

CAJihiM (salım) (II) 3am. Nasip, kısmet, 

tali h. 
CAJibiM (salım) (III) ULbLfl . -e doğru , -e ya

kın anlamında kullanılan bir edat. Kpıe 
ca!lbLM güze doğru, güze yakın . 

CAJibiM,Uhl (salımdı) CbLH. Şanslı, talihli , 
nasipli, kısmetli. 

CAJibiH- (salın-) em. 1. Yapılmak, inşa e
dilmek: TypKicmaHaa JKaf{a yu!lep 
caflbLHabı. Türkistan ' da yeni ev ler inşa e
dildi . 2. Bir şeyin bağımlısı, tiryakisi ol
mak. iuıKifl iKKe ca!lbLNY içki bağımiıs ı 

olmak. 
CAJibiH,Ubl (salındı) 3am. Suyun taşma

sından sonra kıyıya vuran nesneler. 
CAJihiTI-YPhlll (salıp-urıp) yem . Alelacele, 

çarçabuk, apar topar. 
CAJibiC- (salı s-) em. 1. (bir i ş için) Elbirli

ği yapmak. 2. Yarışnıak , müsabaka yap
mak. am caf/btcy el ele vermek; :>~caN ca
flbLcy canla baş la çalışmak. 

CAJibiCTbiP- (salıstır-) em. Karşılaştırmak, 
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mukayese etmek. 
CAJibiCTbiPMA (salıstırma) 3am. Karşılaş

tırma, mukayese. 
CAJibiCTbiPMAJibl (salıstırmalı) cbtH. Kar

şılaştırmalı, mukayeseli. caJLbtCmbtp
MaJLbt eoic karşılaştırmalı metot, yön
tem. 

CAJibiCTbiPYIIlbl (salıstıruvşı) 3am. Kar
şılaştıran, mukayese eden kimse. 

CAJibL(O (saldo) 3am. um. Bakiye, kalan, 
kalıntı. 

CAJIIOT (salyut) Jam. rjJp. 1. Hava! fişek, 

selam topu. 2. Selamlama, selam ver
me. 

CAMA (sama) 3am. Demlenmiş çaydan kalan 
artık. 

CAMAM (samay) Jam. Şakak. 
CAMAMJibl: a~ caMaiiJibi Şakakları ağar

mış. 

CAMAJI (samal) (1) 3am. up. İnsana ferahlık 
veren hafif esen yel, rüzgar, meltem. 
mal{ caMaJLbL sabah yeli, saba. 

CAMAJI (samal) (Il) Jam. Burun kemiğini 
çökerten bir hastalık. 

CAMAJIA (samala) 3am. Etrafa saçılan ışık, 
aydınlık. 

CAMAJIAL(A.İİ (samaladay) CbLH. ı. Parıl pa
ni parlayan, ışıldayan . 2. aybtC. Sayısız, 

· hesapsız, çok. caMaJLaoaii. ecKep sayısız 
asker. 

CAMAJIL(A- (samalda-) em. Serinlemek, fe
rahlamak. 

CAMAJIJI,Aiİ (samalday) cbtH. Hafif rüzgar 
gibi, meltem gibi serin. 

CAMA.Jl).l,blK, -Fbi (samaldı ,ğı) Jam. 6om. 
Kuzu kulağı. 

CAMAH (saman) Jam. Saman karıştınlarak 
yapılmış kerpiç. 

CAMAP (samar) (1) Jam. Kımız ve et ko
nulan silindir biçimli büyük bir kap. 
caMap moJLbt aii.paH kap dolusu yoğurt. 

CAMAP (samar) (Il) Jam. Söz ustası , hatip. 
CAMAPK;\Y (samarqav) CbLH. 1. Yavaş, a

ğır. caMapK,ay K,UMbLJLoay cansızca, İs
teksizce hareket etmek. 2. İsteksiz, gö
nülsüz, hevessiz. 

CAMAPK;\YJIAH- (samarqavlan-) em. İs
teksizleşmek, gönülsüzleşmek, heyeca-

CAH 

nını yitirmek, boş vermek. 
CAMAPK;\YCbi- (samarqavsı-) em. Bir işe 

isteksiz, gönülsüz yaklaşmak. 
CAMAYPbiH (samavrın) Jam. op. Sema

ver: CaMaypbtH ceHin K,aJLObt. Semaver 
söndü. 

CAMEO (sambo) Jam. nopmyz. cnopm. 
Teknik özellikleriyle judo ve güreşi an
dıran bir spor türü. 

CAMEbiPJIA- (sambırla-) em. Yüksek ses
le, bağırarak konuşmak: Paouo caM-
6bLpJLan myp. Radyo yüksek sesle çalı
yor. 

CAMFA- (samğa-) em. ı. Göğe yükselmek, 
uçmak. 2. aybLC. Hayal alemine dalmak. 
3. Çok hızlı, rüzgar gibi geçip gitmek. 

CAML(AFAM (samdağay) CbtH. Çevik, atik. 
CAML(AFAMJihiK, -Fbi (samdağaylıq, -ğı) 

3am. Çeviklik, atiklik. 
CAMIHIH (samiyan) (I) 3am. Boyun

duruğu sağlamlaştırmak için kullanılan 
demir çubuk. 

CAMMJIH (samiyan) (Il) Cblli. İnsana fe
rahlık veren, serin (rüzgar). 

CAMMJIH (samiyan) (III) cbtH. :>~eepz. Uç
suz bucaksız, ıssız (bozkır). 

CAMOCBAJI (samosval) Jam. op. Damperli 
kamyon. 

CAMII: caMn eTy (ses) Yüksek ve net çık
mak. 

CAMIIbiJIL(A- (sampılda-) em. Yüksek 
sesle konuşmak: OJL caMblfloan 6acK,a
JLapra ce3 6epMeoi. O, yüksek sesle 
konuşarak başkasına fırsat vermedi. 

CAMCA (samsa) (I) 3am. up. Bir tür börek. 
caMca nicipy börek pişirmek. 

CAM CA- (samsa-) (Il) em up. 1. Sıra sıra 

dizilmek. 2. Sayısız, çok olmak. ac
naHoa CQMCQFQH CQHCb/3 :>1Cf/l0bl3 gök 
yüzündeki sayısız yıldız . 

CAMCAIIlbl (samsaşı) Jam. Börek yapan 
kimse, börekçi. 

CAMYPAM (samuray) 3am. :>~ean. Samuray. 
CAMYPbiK, -Fbi (samurıq, -ğı) 3am. up. Mi

tolojide en büyük ve güçlü kuş, simurg. 
CAMbiPCbiH (samırsın) Jam. 6om. Dağ 

servisi, selvi, sedir ağacı. 
CAH* (san) (1) Jam. Bacak, but. caHbtH 
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uıanaflaK,may sevinmek, şad olmak. 
CAH* (san) (Il) 3am. ı. Sayı, hesap. 2. 

Rakam, sayı. JJCyn caH çift sayı; maK. 

ca H tek sayı. 3. aybtc. Gazete ve 
dergilerde sayı. 4. KeHe. On bini 
karşılayan sayı. caH a!lyaH elvan çeşit; 

caH eciM (zpaMM.} sayı sıfatları. 

CAHA* (sana) (I) 3am. Şuur, bilinç. caHacbt 

OJlHY şuurlanmak, bilinçlenmek. 
CAHA- (sana-) (II) em. ı. Saymak, hesapla

mak. 2. aybtc. Saymak, farzetmek, hesa
ba katmak. aJlFbtH caHan 6acy ahaste 
yürümek; caycaK,neH caHap!lbtK. parmak
la sayılacak kadar az olan. 

CAHA* (sana) (III) CbtH. KeHe. Kelime son
larına getirilerek istek, dilek anlamı bil
diren, -şı, -şi yerine kullanılan ek: Ei3-
ailf eJl2e 6ap ca Ha? Bizim ellere gider 
misiniz? 

CAHAfEP (sanager) 3am. Bilge, düşünür, 

mütefekkir. 
CAHAFhiiii (sanağış) cbtH. Sayan, hesapla

yan. mubtH caHaFbtuı cimri, hasis. 
CAHAK, -Fbi (sanaq, -ğı) 3am. 1. Sayım. 2. 

Nüfus sayımı. xaflbtK. caHaFbt nüfus sa
yımı. 

CAHAK,Illhl (sanaqşı) 3am. Sayım memuru. 
CAHAJIAH- (sanalan-) em. Bilinçlenmek, 

şu url anmak. 
CAHAJihi (sanalı) CbtH. Şuurlu, bilinçli. 
CAHAJihiJihiK, -Fbi (sanalılıq, -ğı) 3am. Şu

urluluk, bilinçlilik. 
CAHAMAJIA- (sanamala-) em. Hesapla

mak, ayrıntılı olarak hesap çıkarmak. 
CAHAC- (sanas-) em. Dikkate almak, da

nışmak. 

CAHA-CE3IM (sana-sezim) 3am. Şuur, bi
linç, düşünce. caHa-ce3iMi ORHY bilinç
lenmek, şuurlanmak 

CAHAChi3 (sanasız) CbtH. 1. Şuursuz, bi
linçsiz, akılsız, ahmak. caHacbt3 mypae 

şuursuzca. 2. Aptal gibi. 
CAHAChi3.IJ:hiK, -Fbi (sanasızdıq, -ğı) 3am. 

Düşüncesizlik, şuursuzluk, bilinçsizlik 
CAHAT* (sanat) 3am. Sıra, yer. caHamK,a 

K,OCbtfly ele karışmak, adam olmak. 
CAHATKEP (sanatker) 3am. Öncü, belli baş

lı. 

CAHChiPA 

CAHATOPI1M (sanatoriy) 3am. !lam. Sena-
toryum. 

CAHATTAJI- (sanattal-) em. Adam olmak. 
CAHAYJihl (sanavlı) CbtH. Sınırlı, sayılı, az. 
CAHAYIIIhi (sanavşı) 3am. Sayım memuru. 
CAHAYhiiii (sanavış) 3am. Sayaç. 
CAH,II,AFAH (sandağan) CbtH. Binlerce, çok. 
CAH,UAK,TAJI- (sandaqtal-) em. Benzerle-

rinden farklı görünmek. 
CAH.IJ:AJI (sandal) (1) 3am. zp. Yazlık hafif 

ayakkabı, sandalet. 
CAH.IJ:AJI (sandal) (Il) 3am. zp. 6om. Sandal 

(ağacı). 

CAH.IJ:AJI- (sandal-) (III) em. 1. Başı boş, a
vare, beyhude dolaşmak. 2. aybtc. Saç
malamak, boş konuşmak. 

CAH,UAJIAK,TA- (sandalaqta-) em. Sallan
mak, yalpalamak. 

CAH.IJ:AJIMAJihi (sandalmalı) CbtH. Beyhu
de, avare, boş. 

CAH.IJ:AJihiC (sandalıs) 3am. Avarelik, boş 
dolaşma. 

CAH.IJ:YFAIII (sanduğaş) 3am. Bülbül: 
CaHayrauı cau.pauabt. Bülbül öter. 2. 
aybtc. U s ta, iyi şarkıcı. 

CAH.Uhl* (sandı) (1) CbtH. Kalın bacaklı. 

CAH.IJ:hl* (sandı) (Il) CbtH. Sayılı , numaralı. 

eKiHuıi caHabt 6yupb1K, iki no'lu buyruk. 
CAH.IJ:hiK, -Fbi (sandıq, -ğı) 3am. ap. 

Sandık: CaHabtK,K,a caflabl. Sandığa 

koydu. 
CAH.IJ:hiPA- (sandıra-) em. Yorulmak, bit

kin düşmek. 
CAH.IJ:hiPAK, -Fbi (sandıraq , -ğı) 3am. 1. Sa

yıklama. 2. aybtc. Saçma sapan konuş
ma, boş söz. 

CAH.IJ:hiPAK,TA- (sandıraqta-) em. 1. Sayık
lamak. 2. aybtc. Saçmalamak, saçma 
sapan sözler söylemek. 

CAHI1TAP (sanitar) 3am. !lam. Hasta bakıcı. 
CAHKUI151 (sanktsiya) 3am. !lam. 1. 

Tasdik, onaylama. 2. Müeyyide, ceza. 
CAHCKPI1T (sanskrit) 3am. Hint-Avrupa 

dilleri grubundan olan klasik Hint din ve 
edebiyat dili, Sanskritçe. 

CAHChi3 (sansız) CbtH. Sayısız, hesapsız, 

çok sayıda. 
CAHChiPA- (sansıra-) em . Yorulmak, takatİ 



-467-

CAHTEXHMK, 

tükenmek. 
CAHTEXHMK, -ri (santehnik, -gi) Jam. !lam. 

ıp. Sılılır tesisatçı. 

CAHTMMETP (santimetr) Jam. rjJp. Santi
metre. 

CAH; (san) (1) Jam. Özenle yüzülen, bıçak 
değmemiş deri. 

CAH; (san) (Il) Jam. Işın , ışık: KyHHiH caHbt 
ceMe 6acmaabt. Hava kararmaya başladı. 

CAH; (san) (III) Jam. Bir tür kalın ve beyaz 
kumaş. 

CAH;Fbl- (safiğı-) em. (kuş) Pislemek. 
CAH;FbiP (safiğır) Jam. Yüksek ses. 
CAH;FbiPJIA- (safiğırla-) em. 1. Yüksek ses 

çıkarmak. 2. Yankılanmak. 
CAH;K,: ca~ eTy (ses) Yüksek çıkmak. 
CAH;K,biJIL(A- (safiqılda-) em. 1. (kuşlar) 

Hep birden bağırıp çağırarak gürültü et
mek, çığrışmak. 2. (radyo, teyp vb.) 
Yüksek ses le çalmak: Paauo 
caHK.btflaan myp. Radyo yüksek sesle 
çalıyor. 

CAH;JIAK, (sanlaq) cbtH. 1. Hızlı, yürük. 
caJ-(!laK, am yürük at. 2. aybtc. Seçkin, 
mahir, mümtaz. caH;ıaK. Jlciıimmep 

seçkin del i kan 1 ıl ar. 
CAH;JIAK,TA- (sanlaqta-) em. İ lerde olmak, 

başarı lı olmak, önde gelmek. 
CAH,JIAK,Tbl (sanlaqtı) cbtH. Başarılı , önde 

ge len. 
CAH;biJlAY (sanılav) Jam. ı. Yank, açıklık, 

delik. 2. aybtc. Akıl, şuur. cal-(btflaybt 
JICOK anlayışsız, anlayışı kıt. 

CAH;biJIAYJIA- (sanılavla-) em. Aralamak, 
açmak . 

CAH;biJIAYCbl3 (sanılavsız) cbtH. 1. Aralık
sız, yarıksız, deliksiz. 2. aybtC. Akılsız, 

şuursuz. 

CAH;biJIAYCbl3L(AH- (sanılavsızdan-) em. 
Aptallaşmak, delirmek 

CAH;biPAY (saılırav) Jam. 1. Sağır. 2. aybtC. 
Vurdumduynıaz, umursamaz, aldırmaz, 
gamsız. 

CAH;biPAYK,YJIAK, -Fbi (safiıravqulaq , -ğı) 

Jam. Mantar. 
CAI1, -6hl (sap, -bı) (1) Jam. Sap. 6a!lma

HbtH ca6bt baltanın sapı. 
CATI* , -6bi (sap, -bı) (Il) Jam. ap. Saf, sıra, 

CATITAH 

katar. can m pey saf tutmak. 
CAI1* (sap) (III) C bt H. Saf, katıksız. 
CAn- (sap-) (IV) em. "Dur", "sabret", 

"sakin ol" anlamlarında kullanılır. 
CAI1A * (sapa) Jam. Kalite, nitelik. cana 

6eflıici kalite göstergesi. 
CAilAJibl (sapalı) CbtH. Kaliteli, nitelikli. 

canaflbt 6iJıiM kaliteli eğitim. 
CAIIAP (sapar) Jam . ap. 1. Yolculuk, sefer 

seyahat. 2. Ziyarette bulunma, gezi: 
CanapbLH OH (cemmi) 6o!lCbtH! Yolun 
açık olsun! Hayırlı yolculuklar! 

CAI1APJIA- (saparla-) em. Yolculuk 
yapmak, seyahat etmek. 

CAIIAPJibiK,: canapJibiK; 6HJieT Yolcu bileti . 
CATIAPHAMA (saparnama) Jam. ap. up. 

Gezi yazısı. 
CATIAPlllbl (saparşı) Jam. Yolcu . 
CAI1ACbl3 (sapasız) CbLH. Kalitesiz, nitelik

siz. 
CAI1ACbi3L(bl~ -Fbi (sapasızdıq, -ğı) Jam. 

Kalitesizlik, niteliksizlik. 
CATIEP (sapyor) Jam. rjJp. ecK. İstihkam 

askeri. 
CAI1M.HH (sapiyan) Jam. up. Tabaklanarak 

boyanmış ve cilalanmış deri , sahtiyan. 
CATITIAC (sappas) CbLH. 1. Bıkmadan, usan

madan bir şeyi söyleyip duran. 2. Şu

ursuz, ak ı ls ız. 
CATITIACTbl~ -Fbi (sappastıq, -ğı) Jam. 

Şuursuzluk, akılsızlık. 

CATI-CAJIK,biH (sap-salqın) CbLH. Çok so
ğuk, buz gibi. 

CATI-CAPbl (sap-sarı) CbtH. Sapsarı. 
CAI1-CAY (sap-sav) CbLH. Sapasağlam, sağ

lıklı. 

CATICM- (sapsiy-) em. (bitki) Gür çıkmak, 

gürleşmek, bitmek. 
CAllCbi- (sapsı-) em. Deriyi işlemek, ta

baklamak. 
CATITA-* (sapta-) (1) em. 1. Sap takmak. 2. 

Seçmek, tercih etmek. 
CAllTA-* (sapta-) (Il) em. Seçmek, irde

lemek. ce3 canmay değerlendinne yap
mak, konuşmak. 

CATITAMA* (saptama) Jam. Bir tür çizme. 
CAI1TAH-* (saptan-) em. Saf tutmak, bir hi

zaya gelmek, dizilmek. 
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CAllTAYJibl (saptavlı) CbtH. Saf tutmuş, hi
zaya getirilmiş, dizilmiş. 

CAllThiMIK.. -Fbi (saptıayaq, -ğı) 3am. 
Ağaçtan yapılmış kap kacak. 

CAII<I>MP (sapfir) 3am . ıp. Mavi renkli, de
ğerli bir korindon türü, gök yakut, safir. 

CATihi* (sapı) 3am. Küçük keskin kılıç. 
CAllhiJI,UA- (sapılda-) em. Yüksek sesle 

konuşmak. 

CAllhiJI,UAK, (sapıldaq) cbtH. Yüksek sesle 
konuşan. 

CAllhiP- (sapır-) em. 1. Sıvı bir şeyi kepçe 
ile karıştınnak. 2. aybtc. Alt üst, darma
dağın etmek. 3. aybtc. Palavra atmak, 
boş konuşmak. 

CAllhiPFhiiiiTA- (sapırğışta-) em. Kepçe 
ile devamlı karıştırmak. 

CAllhiPYJlhi (sapıruvlı) CbtH. Karıştırılmış . 

CAllhiPhiJihiC- (sapırılıs-) em. (kalabalık) 

Düzensiz, nizamsız hareket etmek. 
CAIIhiPhiH.IJ:bl (sapırındı) CbtH. Karışık , an-

laşılmaz , düzensiz. 
CAP: cap LKCJIY (at) Aynı hızla gitmek. 
CAP: cap eTy Birden dökülmek, boşalmak. 
CAPA* (sara) CbtH. up. 1. Açık, net, aydın, 

belirgin. capa ou açık düşünce. 2. Üs
tün, başarılı. capa :>KOfi doğru yol; capa
Fa cafly düzene koymak. 

CAPAE,IlAJI (sarabdal) CbtH. 1. Ağırbaşlı, ol
gun. 2. Tecrübeli. capa6aafl :JICbtfl i(btUlbt 
tecrübeli seyis . 

CAPAFAIII (sarağaş) 3am. 6om. Amberbaris , 
kadın tuzluğu, sarıçalı. 

CAPAH (saray) 3am. up . 1. Saray. MEJ
aeHuem capaubt kültür sarayı, kültür 
merkezi. 2. Ahır, samanlık. 3. aybtC. İn
sanın iç dünyası. 

CAPAJIA- (saı·ala-) em. 1. Seçmek, irdele
mek: KepeKmi Mamepuaflabt capa!lan 
aflabı. Gerekli malzemeyi seçti. 2. in
celemek, tetkik etmek: O!l :>tcai(cbt-:>ICa
MaHdbı capa!lau 6ifleai. O, iyi ile kötüyü 
birbirinden ayırabilir. 

CAPAJDKhiH (saraljın) 3am. 6om. Pelin, ak
pelin. 

CAPAJI)l(blH: (saraljıfi) 3am . Bir tür tilki . 
CAPAJihl* (saralı) CbtH. incelenmiş, tetkik 

edilmiş, seçilmiş. 

CAPFhiiii 

CAPAJihiK.. -Fbi (saralıq, -ğı) 3am. Açıklık, 

aydınlık . 

CAPAM)J(AJI (saramjal) Cb/H. İşi yerli ye
rinde yapan, becerikli , titiz. 

CAPAH: (saran) cbtH. 1. Cimri, hasis, pinti. 2. 
aybtc. Ağır, hantal. 

CAPAH;I(AH- (sarafidan-) em. Cimrileşmek, 

pintileşmek. 

CAPAH:.IJ:biK.. -Fbi (sarafidıq , -ğı) 3am. Cim
rilik, pintilik. capalfabti( Kepcemy cim
rilik yapmak. 

CAPAll, -6bı (sarap, -bı) 3am. İnceleme , tet
kik, yorum. 

CAPAllTA- (sarapta-) em. incelemek, tetkik 
etmek, değerlendirmek, yorumlamak. 

CAPAlliiihl (sarapşı) 3am. Eleştirmen, ten
kitçi, yorumcu. 

CAPAIIIIIhiJI (sarapşıl) Cb/H. İyi inceleyen 
ve tenkit eden, yorumlayan (kimse). 

CAPACAHA (sarasana) 3am. Şuurluluk , bi
linçlilik, akıllılık. 

CAPATAH (saratan) 3am. Haziran ayının es
ki adı. 

CAPA<I>AH (sarafan) 3am. Kolsuz kadın el
bisesi. 

CAPEA3 (sarbaz) 3am . up. map. Asker, sa
vaşçı, muharip. 

CAPEA3.IJ:biK., -Fbi (sarbazdıq, -ğı) 3am. As
kerlik, savaşçılık . 

CAPEAJIAK.. -Fbi (sarbalaq, -ğı) 3am. Ayak 
pençesinde sarı tüyler bulunan kartal. 

CAPE8PTIIE (sarbörtpe) Jam . Kartala ve
rilen kansız, temiz ve yıkanmış et. 

CAPEYhiH (sarbuvın) 3am. Mea. Bir tür ek
lem hastalığı. 

CAPEYFA (sarbuğa) 3am. İHiç yapımında 
kullanılan bitki kökleri . 

CAPFAM- (sarğay-) (capFası.rı.bı, capFaiObi) 
em. 1. Sararmak. 2. aybtC. Yolunu gözle
rnek, özlemek. 

CAPFAHT- (sarğayt-) em. Sarartmak. 
CAPFAHhiH:K,hi (sarğayıfi.qı) CbtH. Sarıms ı , 

sarımtırak. 

CAPFAJI.IJ:AK.. -Fbi (sarğaldaq , -ğı) 3am. 6om . 
Düğün çiçeği. 

CAPFhiJIT (sarğılt) , CAPFhiiii ( sarğış) CbtH. 
Sarımsı, sarımtırak. 

CAPFhiiii (sarğış) Cb/H. bkz. CAPFhiJIT. 
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CAP)l,AP (sardar) Jam. up. Serdar, komutan, 
2. aybtc. Önder, lider. 

CAP,ll,HHA (sardina) Jam. um. Sardalya, ateş 
balığı. 

CAP,ll,OEA (sardoba) Jam. up. KeHe. Yeraltı 

su deposu, sarnıç. 
CAP)KA (sarja) (I) Jam. KeHe. 1. Kemikten 

süslenerek yapılmış bir tür yay. 2. Bu 
yayın oku. 

CAP)KA (sarja) (Il) Jam. Bir tür astarlık ku
maş. 

CAP~ -Fbi (sarjaq, -ğı) Jam. eem. 
Hayvan yavrularının boğazlarında 

görülen bir hastalık. 
CAP)I(AH (sarjan) Jam. Pergele benzer 1-2 

metrelik yer ölçme aleti. 
CAPKA3M (saı·kazm) Jam. zp. eoe6. Alay, 

istihza, saraka. 
CAPKO<I>Af (sarkofag) Jam. zp. Taş san

duka, lahit. 
CAPKYMIK, -ri (sarküyik, -gi) Jam. 6om. 

Dağ yamaçlarında yetişen küçük bir 
bitki . 

CAPK,-CYPK, (sarq-surq) eJZ. Fokur fokur: 
capK,-cypK emy fokur fokur kaynamak, 
fokurdamak. 

CAPK,bl- (sarqı-) em. ı. (sıvılar) · 
Boşaltmak, boca etmek, tamamen 
dökmek. 2. ayb/C. Bir şeyi bitirmek, 
tüketmek. 

CAPK,biJI,ll,A- (sarqılda-) em. Fokur fo kur 
kaynamak. 

CAPK,biJIMAC (sarqılmas) CbtH. Tükenmez, 
bitmez. capKbtflMac 6y!laK tükenmez 
kaynak; capK,bl!IMac K,aupam tükenmez 
eneıji. 

CAPK,biH)l,bl (sarqındı) Jam. ı. İçindeki sı
\ ' ! boşaltıldıktan sonra kabın dibinde ka
lan damlacıklar. 2. aybtC. Artık, kalıntı. 
capKbiHObt ey !ağı m suyu. 3. Geçmişin 
kalınt ısı , izi. ecKi mypMbtCmbll{ capKbtH

ObtCbl eski hayat tarzının izleri. 
CAPK,biHIIIAK, -Fbi (sarqınşaq, -ğı) Jam. l. 

Kalıntı. 2. aybtc. Bir şeyin sonu, arkası 
3. aybtc. Geçmişten kalma şeyler, geç
mişin kalıntıları, izi. 

CAPK,biPA- (sarqıra-) em. (su) Ş eliileden 
akmak, çağlamak. 

CAPCY 

CAPK,biPAMA (sarqırama) Jam. Şelale, 

çağlayan: Huazapa - el{ yJZKeH capK,bt
paMa. Niyagara en büyük şelaledir. 

CAPK,biT* (sarqıt) Jam. 1. Misafirden arta 
kalan yiyecek. 2. Misafırliğe ve düğüne 
giden kişilerin, kendilerine verilen ye
meğin fazlasını evlerine getirip baş

kalarına ikram etmeleri. 3. aybtc. Rüz
garın uğuldaması, sertçe esmesi. 

CAPMAH* (saı·man) Jam. MucjJ . Bir cin adı. 
CAPMAT (sarmat) Jam. Eski dönemlerde 

yaşamış bazı kavimlerin genel adı. 
CAPHA- (sarna-) em. ı. Çok, durmadan 

konuşmak. 2. (hasta) İnlemek. 3. (rüz
gar, fırtına) Uğuldayarak esmek. 

CAPHAYbi.K, (sarnavıq) Cb/H. Sürekli halin
den şikayetçi olan. 

CAPII: capn ypy Y orulmak, bitkin düşmek. 
CAPIIbiJI (sarpıl) Jam. Neticesiz koşuştur

ma, boşuna yorulma. 
CAPIIbiJI,ll,A- (sarpılda-) em. Boşuna ko

şuşturmak, boşu boşuna yorulmak, a
kıntıya kürek çekmek. 

CAPIIbllllTAK, -Fbi (sarpıştaq, -ğı) Jam. 
300!l. Kartalgilierden bir kuş. 

CAPCA3AH (sarsazan) Jam. 6om. Ispa
nakgillerden 5-40 cm uzunluğunda bir 
bitki: CapcaJaH - Yflbt eciMOiK. Sarsa
zan zehirli bir bitkidir. 

CAPCAH; (sarsan) Jam. up. Boşa sarfedilen 
emek, zahmet, gaile: !emi!{ capcal{bt 
Ken 6o!IObt. İş çok zahmetli oldu. 

CAP-CAP (sar-sar) efi. Şarıl şan ! diye çıkan 
ses: Cy cap-cap emin arbtn Jlcambtp. Su 
şarıl şan! akıyor. 

CAPCOJIMA (sarsolma) Jam. 6om. Hay
vanların yediği bir göl bitkisi. 

CAPCY (sarsu) (1) Jam. ı. Bedenin bir has
talığa duçar olmasından kaynaklanan, 
özellikle ekiemierde toplanan sarı, ze
hirli su. 2. Meo. Genellikle iltahaplanma 
sebebi ile deri veya mukozada beliren 
sıvı, sızıntı. 3. Hayvanların kanlarından 
alınıp, bulaşıcı hastalıklara karşı kulla
nılan sıvı, serum. 

CAPCY (sarsu) Jam. (Il) 1. Beklemiş yoğur
dun üstünde oluşan sarı su tabakası. 2. 
Bu sarı suyun kaynatılmasıyla yapılan 
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çökelek. 
CAPChl- (sarsı-) em. Ezilmek, incinmek, 

su toplamak. 
CAPChl: K,yJiaFbi capcy Bir konuyu 

defalarca işitmekten bıkmak. 
CAPCbiJI-* (sarsıl-) em. Bir yerde uzun 

süre oturmak: O!l capcbtflbm Kirnan OK,bt

abt. O uzun süre kitap okudu. 2. Gözleri 
yolda kalmak, hasret çekmek: KyHi 

myHi capcbtfla Kymmi. Gece gündüz has
retle bekledi. 3. Yorulmak, mecali kal
mamak. 

CAPCbiJihiC (sarsılıs) 3am. Özlemle, has
retle bekleme. 

CAPT (sart) (1) e!l. İki nesnenin birbirine 
değmesi ya da çarpışmasından çıkan 

ses: AilaK.GHbtH capm emKi3ai. Avuç
larını şak diye birbirine vurdu . 

CAPT (sart) (Il) 3am. Eskiden ticaretle uğ
raşan kimselere, genellikle Özbek ' I ere 
verilen ad. capm UlanaH Özbek kaftanı. 

CAPTAEAH (sartaban) 3am . 300!l . Bir tür ça
pak balığı. 

CAPTATI (sartap) CbtH. 1. Üzerine basılmış, 
çiğnenmiş. capman JKaubtflbtM çiğnen

miş otlak. 2 . aybtC. Özleyen, hasret çe
ken. 3. aybtC. Sabit değişmeyen. 4. 
aybtc. Alışma, pişme, yadırgamama. 

CAPTATITAH- (sartaptan-) em. Basılıp çiğ

nenmekten sertleşmek: Kpp capmanma

Hbtn K,a!lbLnmbt. Kar basıla basıla sertleş
miş. 

CAPT-CYPT (sart-surt) 3am. İki nesnenin 
çarpışmasından, temasından çıkan ses. 

CAPThiJil(A- (sartılda-) em. l. Gürültü 
patırtı yapmak. 2. aybtc. Bir şeyi sıkıl

madan, çekinmeden söylemek. 
CAPYAP (saruvar) 3am . up. KeHe. Server, 

hoca, pir, eren. 
CAPIIIA (sarşa) (1) 3am. Temmuz sonu , a

ğustos başında olan kızgın , yakıcı sıcak . 

CAPIIIA (sarşa) (Il) CbtH. Sarıms ı, sa
rımtırak. 

CAPIIIYHA~ -Fbi (sarşunaq, -ğı) 3am. 300!l . 

Dağlık yerlerde bulunan bir fare türü. 
CAPbl (sarı) (1) CbtH. 1. Sarı renk. 2. Sarı 

renkli, sarışın: AHay capbtHbt UIGK,bt

pbtlfaap. Şu sarışını çağırın. capbt all-

CAPhiH 

mbtH saf altın; capbt JKefl durmadan e
sen rüzgar; capbt ay bt3 6a!lanaH a) be
bek, çocuk b) toy, acemi; capbt UlyHaK, 

Gfl3 kuru, sert ayaz; capbt K,apbLH biraz 
yaşlıca, orta yaşlı ; capbt mic yaşlı , ih
tiyar. 

CAPhi- (sarı-) (capH)J.bl, capwbın) (Il) em. 

(köpekgiller) İşemek: Hm KepiHzeH 

:Jicepze capuabt. it gördüğü yere işer. 
CAPbiK,*, -Fbi (sarıq, -ğı) (I) 3am. Uzun 

kuyruklu bir koyun çeşidi, herik. 
CAPhiK,*, -Fbi (sarıq , -ğı) (Il) 3am. it sidiği . 
CAPbiK,*, -Fbi (sarıq , ğı) (III) 3am. Mea. 

Artrit, eklem yangısı. 
CAPhiK,- (sarıq-) (capbiFa)J.bi, capbiFbın) 

(IV) em. KeHe. Nefeslenmek, dinlen
mek. capbtFbtH 6acy dinlenmek, nefes 
almak. 

CAPhiK,AHAT (sarıqanat) 3am. 300!l. Bay
kal gölünde yaşayan bir tür balık . 

CAPhiK,ITA (sarıqpa) 3am. Artık, bulaşık 

(kapta kalan) . 
CAPhiJl* (sarıl) (I) 3am. Hızlı akan suyun 

çıkardığı ses, şırıltı , şarıltı. 

CAPhiJl-* (sarıl-) (Il) em. Hasret çekmek, 
beklemek, gözlemek. capbtflbm Kymy 

özlemle beklemek. 
CAPhiJll(A- (sarılda- ) em. Şırıldamak, şı

rıltıyla akmak. 
CAPhiJlbl~ -Fbi (sarılıq , -ğı) 3am. Sarı 

renklilik, sarışınlık: 0Hbtlf capbtflbtFbt 

eKeciHe mapmK,mt . Onun sarışınlığı ba
basından geliyor. 

CAPhiJihiC (sarılıs) 3am. Uzun süre bekle
me, hasret çekme, yol gözlemek. 

CAPhiMAM (sarımay) 3am. Tereyağı. 

CAPhiM~ -Fbi (sarımaq, -ğı) 3am. 300!l. 

Kaplan yavrusu. 
CAPhiMC~ -Fbi (sarımsaq, -ğı) 3am. Sa

rımsak. 

CAPhiMCAK,TA- (sarımsaqta-) em. Yemeğe 

sarımsak katmak. 
CAPhiMCAK,Thi (sarımsaqtı) CbtH. İçinde 

sarımsak bulunan, sarımsaklı. 
CAPhiH* (sarın) (1) 3am. KeHe. 1. Aynı 

ritmle söylenen bir şarkı türü. 2. Melodi, 
ezgi, nağme . 3. aybtc. Konu, içerik, te
ma. ce3 capbLHbl sözün, konuşmanın an-
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laım ; 6ip capbtHMeH aynı tempoyla. 
CAPbiH* (sarın) (Il) 3am. Su, rüzgar vb. 

şeylerin çıkardığı ses. 
CAPbiHJI,A- (sarında-) em. 1. Bir melodiyi 

aynı tempoyla terennüm etmek. 2. Bir 
şey hakkında etraflı, detaylı malümat, 
bilgi vermek. 

CAPbiHJI,AC (sarındas) CbtH. Uygun, benzer, 
yakın olan. 

CAPbiHJI,ACTbi~ -Fbi (sarındastıq, -ğı) 3am. 
Uygunluk, benzerlik, yakınlık. 

CAPbiH)J;bi (sarındı) CbtH. ı. Ezgili, nağ

meli. 2. Benzer, yakın. 
CAPbiH,[(biJibl~ -Fbi (sarındılıq, -ğı) 3am. 

Ri tm, ahenk. 
CAPblll*, -6bı (sarıp, -bı) 3am. eem. 1. 

Hayvanlardan insanlara bulaşan bir tür 
hastalık. 2. Romatizma hastalığı: 

AflrbtMaa capbt6btM 6ap. Ayağımda ro
matizma var. 

C.\Pblll: capbın K,biJIY Sarfetmek, ömrünü 
feda etmek. 

CAPbl~ -Fbi (sarşunaq, -ğı) 3am. 
Tarla faresi. 

CAC- (s as-) em. Şaşınnak , şaşmak: OJZ He 
icmepiH 6iJZMei1 K,ammbt cacbtn K.aJZabt. 
O, ne yapacağını bilemeyip şaşakaldı. 

CACAll (sasay) 3am. 1. (hayvan) İktidarsız
l aşma. 2. aybtc. Faydasız, işe yaramaz. 

CACK,A.JIAK, (saqalaq) CbtH. Saşkın, sersem. 
C.-\CK.\JIAK,TA- (saqalaqta-) em. Şaşala

mak, şaşırmak, şaşakalmak. 
CACK.\JIAK,Tbl~ -Fbi (sasqalaqtıq, -ğı) 3am. 

Şaşkınlık, sersemlik 
CACTbiP- (sastır-) em. Şaşırtmak. 
CACYIIIbiJibl~ -Fbi (sasuvşılıq , -ğı) 3am. 

Şaşkın lık , şaşırıp kalma. 
CAC bi- (sası-) em. 1. Bozulmak, kokmak: 

Enz cacbtn Kemmi. Et bozuldu. 2. (ter, 
içki vb .) Kötü kokmak. cacbtFaH 6ai1 
varyemez . 

CAC biK, (sasıq) CbtH. 1. Kokmuş , kokuşmuş. 

2. aybtC. Art niyetli . 
CACbiK,TAY (sas ıqtav) CbtH. Biraz bozul

muş. kokmuş. 

CACblll-llbiCblll (sasıp- pısıp) yem. Alel
ace le. apar topar. 

CAT- (sat-) em. 1. Satmak. 2. aybtC. Pazar-

CAThl 

lamak. 3. Kendi menfaati uğruna başka
larına ihanet etmek. apbtH camy arını 

satmak; omaHbtH camy vatanını satmak. 
CATAJI (satal), CATAJIAK, (satalaq) CbtH. 

Kirli, pis, lekeli. camaJZ KuiM kirli, pis 
elbise. 

CATAJIA- (satala-) em. Pisletmek, kirlet
mek. 

CATAJIAK, (satalaq) CbtH. bkz. CATA.JI. 

CATA.JIJI,A- (satalda-) em. Pisletmek, kirlet
mek. 

CATAJI- CATAJI (satal-satal) CbtH. Kirli, pis, 
lekeli. 

CATAPMAH (satarman) 3am. Satıcı, pazar
lamacı. 

CATE.JIJIMT (satellit) 3am. !lam. 1. Bir baş
kasına bağımlılığı olan (devlet, insan). 
2. aybtc. Uydu. 3. Koruma, muhafız . 4. 
Çark, dişli. 

CATMPA (satira) 3am. !lam. eae6. Hiciv, 
yergi, hicviye. 

CATMPAlllbl (satiraşı) 3am. Hicivci, yer
gici. 

CATK,A~ -Fbi (satqaq, - ğı) 3am. ı. Şiddetli 

karın ağrısı, ishal. 2. aybLC. CbtH. Pasaklı, 
çapaçul (kimse) . 

CATKbiH (satqın) CbtH. Hain, dönek, kay
pak, satılmış. 

CATKbiH)J;bl~ -Fbi (satqındıq, -ğı) 3aln . 

Hainlik, döneklik, kaypaklık, satılmış

lık. 

CATITAK, (satpaq) CbLH. Kirli, lekelenmiş. 
CATITAK,TA- (satpaqta-) em. Kirletmek, le-

kelemek, pisletmek. 
CATTbiP- (sattır-) em. Sattırmak 
CATYJibl (satuvlı) cbtH. Paralı, ücretli. 
CATYPH (saturn) 3am. !lam. acmp. Sa-

türn. 
CATYCbi3 (satuvsız) CbLH . Parasız, bedava. 
CATYIIIbi (satuvşı) 3am. Satıcı, pazarla

yıcı. 

CATYillbiJibl~ -Fbi (satuvşılıq, -ğı) 3am. 

Satıcılık 

CATbl* (satı) 3am. 1. Merdiven, basamak. 
araw cambt ağaç merdiven. 2. aybLC. 
Aşama, safha: )}(alfa cambLFa Ke
mepiflai. Yeni bir aşama kaydetti . aaMy 
cambL!lapbl gelişme safhaları. 
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CAThiJI- (satıl-) em. ı. Satılmak. 2. aybtC. 

ihanet etmek, satılmak: O!l aK,utara 

camblflMaiiabt. O, paraya satılmaz. 
CAThiJlhl (satıh) cbtH. ı. Merdivenli, ba

samaklı. 2. aybtc. Aşamalı, kademelİ. 

CAThiJlhiM (satılım) 3am. Satış, sürüm, re
vaç. 

CATbiJIA- (satıla-) em. Derece derece, aşa
ma aşama gelişmek, ilerlemek. 

CAThiM)J,hiK, (satımdıq) CbtH. Satılık. 

CAThiMCAK, (satımsaq), CAThiHJI,hl (satın

dı) cbtH. I-İain, satılmış, alçak. 
CAThiH (satın), CAThiC (satıs) CbtH. Sa

tılık. 

CATbiHJI,hl (satındı) CbtH. bkz. CAThiM
CAK,. 

CAThiP* (satır) 1am. Patırtı, gürültü, çatırtı. 
CAThiPJIA-* (satırla-) em. Patırdamak, ça

tırdamak. 

CAThiP-CYThiP (satır-sutır) e!l. Çatır çutur, 
çatır çatır. 

CAThiC (satıs) CbtH. bkz. CAThiH. 

CAY* (sav) (1) CbtH. 1. Sağ, diri, sıhhatli, e
sen. 2. aybtC. Sağlam, kırılmamış: 8iiHe

ıi cbtH6araH cay mepe3e K,a!lMaabt. Camı 

kırılmamış pencere kalmadı. cay 6acbtHa 

caK,uHa mi!ley başını derde sokmak. 
CAY-* (sav-) (Il) em. Sağmak 

CAY: cay eTe Tycy (.K,aJiy) Birden, aniden 
peyda olmak. 

CAYAJI (saval) 1am. ap. Sual, soru. 
CAY AJI)J,A- (savalda-) em. Su al etmek, soru 

sormak. 
CAYAJIJJ,AMA (savaldama) 1am. Anket, sor

maca. 
CAYAn, -6bı (savap, -bı) 3am. ap. 1. Sevap, 

ecir. cayanK.a K,afly sevap almak. 2. Ha
yırlı, iyi iş . 

CAYAPJlhiK, (savarlıq) CbtH. Sağmaya yara
yan, sağmaL 

CAYAT* (savat) 3am. Okuma yazma. cayam 

auty okuma yazma öğrenmek. 
CAYATChl3 (savatsız) cbtH. Cahil, öğrenim 

görmemiş, okumamış. 

CAYATChi3JI,hl~ -Fbi (savatsızdıq, -ğı) 1am. 

Ümmilik, okuma yazma bilmezlik, 
okumamaşlık . 

CAYATThl (savattı) CbtH. 1. Bilgili, tahsilli . 

CAYJihiK, 

2. Her şeyden haberdar. 3. Hatasız, yan
lışsız yazılmış. cayammbt JICG3btflFaH 

xam hatasız yazılmış mektup. 
CAYATThiJIAY (savattılav) CbtH. Biraz tah

silli, bilgili. 
CAYAIThiJlhl~ -Fbi (savattılıq, -ğı) 1am. O

kur yazarlık. 
CAYFA (savğa) 3am. 1. Ganimetten verilen 

hisse, pay. 2. ay bt c. Af dile me. 
CAYFAJIA- (savğala-) em. Sığınmak, ko

runmak. JICaH (6ac) cayra!lay canını 

kurtarmak. 
CAY)J,A (savda) 1am. 1. Ticaret, alış veriş. 2. 

aybtC. Rekabet: Cayaaaa aocmbtl( JICOI(. 

Dostluk başka, alış veriş başka. cayaacbt 

6imy a) kullanımdan düşmek b) işi 

bitmek, mahvolmak. 
CAYJJ,A: cay,a:a Hyıneci Satış noktası. 
CAYJJ,AfEP (savdager) 1am. Tüccar, tacir. 
CAY)J,AfEPJIIK, -ri (savdagerlik, -gi) 3am. 

Tüccarlık, taeirlik 
CAY)J,AJIA- (savdala-) em. Fiyat biçmek, 

pazarlamak. 
CAY)J,AJIAC- (savdalas-) em. 1. Pazarlık et

mek. 2. aybtc. Lılf yarıştırmak 

CAY)J,A-CATThl~ -Fbi (savda-sattıq, -ğı) 

1am. Ticaret, alış veriş. cayaa-cam

mbıK,neH utyrbıflaaHy ticaretle uğraş

mak. 
CAY)J,AChl3 (savdasız) CbtH. Parasız, beda

va. 
CAYJI,hiP: cay,a:bıp eTy Şıngırdamak, tıngır

damak. 
CAYJI,hiPJIA- (savdırla-) em. 1. Tıngırda

mak, şıngırdamak. 2. aybtc. Durmadan, 
yüksek sesle konuşmak. 

CAYK,AT (savqat) 1am. Gönderilen hediye, 
armağan. cayK,am JICi6epy hediye yolla
mak. 

CAYJIA- (sav la-) em. 1. Şan! şarıl akmak, 
çok akmak. 2. Akın etmek: XaflbtK. 

meampra cay!lan :JJcammbı. Halk tiyat-
roya akın etti. .. 

CAYJlhl~ -Fbi (savlıq, -ğı) (I) 1am. Uç ya
şını aşmış kuzulu koyun. 

CAYJlhl~ -Fbi (savlıq, -ğı) (Il) 1am. Sağlık, 

sıhhat. cayflbtK. caK,may sağlığını 

korumak. 
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CAYMAJI (savmal) 3am. Taze, ekşimemiş 
kım ız. 

CAYMAJIA- (savmala-) em. 1. İp i, urganı 
çekmek. 2. aybtc. Yavaş yavaş yola ge
tirmek. 

CAYCAK,*, -Fbi (savsaq, -ğı) 3am. Parmak. 
6ec caycaK,maii 6ifıy adı gibi bilmek. 

CAY-C8JIEMET (sav-salemet) yem. Sağ sa
lim, esen. 

CAY-TAMThiK., -Fbi: cay-TaMTbiFbi K.aJIMay 

Eskimek, yıpranmak . 

CAYYJihl (savuvlı) CbtH. SağmaL 

CAYlllhiJihiK., -Fbi (savşılıq, -ğı) 3am. Sağ

lık, esenlik. 
CAYhiK., -Fbi (savıq, -ğı) (1) 3am. Eğlenme, 

şenlik, düğün dernek. caybtK, Keıui 

eğlence. 

CAYhiK,- (savıq-) (cayhiFa.lJ.bi, caybiFbın) 

(Il) em. Sıhhati düzelmek, iyileşmek, 

şifa bulmak. caybtFbm Kemy iyileşmek. 

CAYhiK,K,Oİİ (savıqqoy), CAYhiK,IllhiJI 

(savıqşıl) CbtH. Eğlenceyi seven, eğlence 
düşkünü. 

CAYhiK,K,OİİJihiK., -Fbi (savıqqoylıq, -ğı) 
3am. Eğlence düşkünlüğü. 

CAYhiK,-CAİİPAH (savıq-sayran) 3am. Eğ
lence, şenlik. 

CAYbiK,TA- (savıqta-) em. Eğlence, şenlik 

düzenlemek. 
CAYhiK,ThiP- (savıqtır-) em. Ayıltmak, 

s ıhhatini düzeltmek. 
CAYhiK,lllhl (savıqşı) 3am. Eğlenen kimse. 
CAYhiK,lllhiJI (savıqşıl) CbtH. bkz. CAYhiK,

K,Oİİ. 
CAYhl.JI,UA- (savılda-) em. 1. Birden dökül

mek, boşalmak. caybLAoan meıifıy (kuru 
şeyler) dökülmek. 2. Doluşmak, akın 

etmek: Mal{ra Kicifıep cayblfloan Kelle 

6acmaobt. İnsanlar meydana akın akın 
gelmeye başladı. 

CAYhiM (savım) 3am. Sağına vakti, sağım 
zamanı. 

CAYhiH (savın) 3am. 1. Sağmal hayvan. 2. 
Sağına vakti, sağım zamanı. 

CAYhiH,UhiK, (savındıq) CbLH. Sağmaya el
veri ş li , sağmaL 

CAYhiHlllhi (savınşı) 3am. Sağıcı (inek, 
koy un vb.) . 

CMIEAH 

CAYhiP (savır) Jam. 1. Memeli hay
vanlarda bel ile kuyruk arasındaki 

dolgun ve yuvarlakça bölüm, sağrı. 2. 
Hayvanın sağrı kısmından işlenerek elde 
edilen kalın deri. 3. aybıc. Yeşili gür, 
verimli yer. 

CAYhiPJIA- (savırla-) em. 1. Kamçıyla ya 
da değnekle hayvanın sağrısına vurmak. 
2. (at) Başka bir atı sağrısından ısırmak. 
3. aybtc. Birinin peşine düşmek, peşini 
bırakmama k. 

CAYbiPChiH (savırsın) 3am. Kalça, sağrı. 
CAYhiCKAH (savısqan) Jam. 300il. Sak

sağan. 

CAYhiCTAH- (savıstan-) em. Kirlenmek, 
pislenmek. 

CAYhiT (savıt) (1) Jam. Zırh, zırh gömleği. 

CAYhiT (savıt) (Il) Jam. Çeşitli şeyleri 

koymak için kullanılan küçük kutu. 
CAYhiT-CAİİMAH (savıt-sayman) 3am. Si

lah ve zırh takımı. 
CA<I> (saf) CbLH. ap. Halis, saf, katkısız. carjJ 

allmbtH saf altın. 
CA<I>TAH- (saftan-) em. Saflaşmak, anlaş

mak, temizlenmek. 
CAXAEA (sahaba) 3am. ap. oiHu. Hz. Mu

hammed ' in meclislerinde ve konuşma
larında bulunan müslümanlar, sahabe. 

CAXAP (sahar) Jam. ap. Seher, tan ağartısı. 
CAXAPA (sahara) Jam. ap. ı. Sahra, çöl. 2. 

aybıc. Geniş bozkır. /(p3aK, caxapacbı 

Kazak bozkırı. 
CAXAP03A (saharoza) Jam. ıp. Sakaroz. 
CAXHA (sahna) 3am. ap. Sahne. cax Ha eHepi 

sahne sanatı. 
CAXHAJIA- (sahnala-) em. Sahnelemek, 

sahneye koymak. 
CAXHAJihiK, (sahnalıq) CbLH. Oynanabilir, 

.sahneye konabilir. 
CAhAP (sahar) Jam. 300il. Erkek kuğu. 
CMI* (saya) Jam. up. 1. Gölgeli, serin yer. 

2. aybıc. Destek, dayanak, hami . cafl 

6olly hami olmak; caJl ma6y rahatla
mak, ferahlamak. 

CMIEAK., -Fbi (sayabaq, -ğı) 3am. Park. 
CMIEAH (sayaban) 3am. up. Bahçelerde 

yazın oturmak için yapılan kafes biçi
minde kubbeli, üstü yeşilliklerle sarılan 
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süslü çardak, kameriye. 
CMIBhiP (sayabır) CbLI-i. Sakin, yavaş, ağır, 

aheste. caR6bLp mapmy yavaşlamak, sa
kinleşmek. 

CMIBhiPJIAH- (sayabırlan-) em. Sakinleş

mek, yavaşlamak, hızı azalmak. 
CMIBhiPJIAY (sayabırlav) Cbtl-i. Sakince, 

biraz yavaş. 
CMIBhiPJihl (sayabırlı) CbLI-i. Sakin, yavaş, 

ağır. 

CMIBhiPChl- (sayabırsı-) em. Sakinleş

mek, yatışmak, durgunlaşmak. 
CMJ)J(Afi (sayajay) Jam. Sayfıye, yazlık. 
CMJ)I(OJI (sayajol) Jam. İki yanı ağaçlı, 

park yolu. 
CM13 (sa yaz) CbLI-i. ı. Derin olmayan, sığ. 2. 

aybtc. Bilgi seviyesi düşük, sığ düşünce
li. 

CM13.II,A- (sayazda-) em. 1. Sığlaşmak. 2 . 
aybtc. Ayrıntıya inmemek, yüzeysel dü
şünmek. 

CM13,II,AY (sayazdav) CbLI-i. ı. Biraz sığ. 2. 
aybLC. Bilgi seviyesi biraz düşükçe. 

CM13)1,hl~ -Fbi (sayazdıq, -ğı) Jam. 1. Derin 
olmama, sığlık. 2. aybLC. Anlama, kav
rama ve bilgi seviyesi düşük olma. 

CMIK, (sayaq) Cbll-i. 1. Kendi başına, yalnız 
dolaşan. 2. aybLC. İçine kapanık , baş
kalarıyla içli dışlı olmayan. caRK. K.aily 
yalnız kalmak, toplumdan kendini so
yutlamak. 

CMIK,Chl- (sayaqsı-) em. ı. Sürüden ay
rılmak, yalnız dolaşmak. 2. aybLC. Ken
dini toplumdan soyutlamak. 3. Hızı ke
silmek, yavaşlamak, sakinleşmek . 

CMIK,TA- (sayaqta-) em. Tek başına hareket 
etmek, yalnız dolaşmak. 

CMIJIA- (sayala-) em. ı. Gölgeye çekilmek, 
serinlemek. 2. aybLC. Korunmak, sığın

mak: Dil myral-i aracbll-i caJli/aObL. O, a
ğabeyine sığındı. 

CMIJihl* (sayalı) Cbll-i. Gölgeli, serin. 
CMICAT (sayasat) Jam. ap. Siyaset, 

politika. CbLpmK,bL caJlcam dış politika. 
CMICATIIIhl (sayasatşı) Jam. Siyasetçi, 

politikacı. 

CMICATIIIhiJI (sayasatşıl) CbLI-i. Siyaseti, 
politikayı seven (kimse). 

C8ÜKECCI3,IUK 

CMICATIIIhiJI)l,hl~ -Fbi (sayasatşıldıq, -ğı) 

Jam. Siyasete düşkünlük. 
CMICM (sayasiy) Cbll-i. ap. Siyasi, politik, 

siyasal. caRcu arbLM siyasi akım; caRcu 
6ocmal-iobtK. siyasi bağımsızlık. 

CMIT (sayat) Jam. ap. Kartal, şahin vb. 
kuşlarla av yapma. 2. aybLC. Gezi, sey
ran. 

CMITKEP (sayatker), CMITIIIhl (sayatşı) 

Jam. Av kuşları ile avianan kimse. 
CMITKEPJIIK, -ri (sayatkerlik, -gi) Jam. Av 

kuşları ile avlanma. 
CMITTA- (sayatta-) em. Av kuşları ile av

lanmak. 6ypKimnel-i caRmmay kartalla 
avlanmak. 2. aybLC. Gezmek, dolaşmak. 

CMITIIIhl (sayatşı) Jam. bkz. CMITKEP. 
CMITIIIhiJI (sayatşıl) Cbll-i. Av kuşları ile 

avianınayı seven. 
CMITIIIhiJIA- (sayatşıla-) em. Av kuşları 

ile ava çıkmak. 
CMIXAT (sayahat) Jam. ap. ı. Seyahat, ge

zi, yolculuk. 2. Gezinme, dolaşma. 
CMIXATTA- (sayahatta-) em. Seyahate, yol

culuğa çıkmak. 

CMIXATIIIhl (sayahatşı) Jam. Seyahat e
den kimse, yolcu, gezgin, seyyah. 

C8BM (sabiy) Jam. ap. Bebek, sabi, küçük 
çocuk. 

C8BMXAHA (sabiyhana) Jam. ap. up. Kreş, 

çocuk yuvası. 
C8BI3 (sabiz) Jam. up. Havuç. nailayilbLK. 

ce6i3 pilavlık havuç. 
C8)1()1,E (sajde) Jam. ap. oi/-iU. Secde. 

ceJK:oe2e 6ac ypy (6acbm K.O!O) secde 
etmek. 

C8MTEJI (saygel) Jam. At sineği. ceu2eJ1 
mu2e1-i cubLpoau yerinde duramamak. 

C8lliYJIIK, -ri (saygülik, -gi) Jam. Hızlı ko
şan, yürük at. 

C8llKEC (saykes) (1) Cbll-i. Uygun, mü
nasip, mütenasip. ceuKec Keily uygun 
düşmek. 

C8llKEC- (saykes-) (Il) em. Uygun olmak, 
uymak. 

C8llKECCI3 (saykessiz) Cbtl-i. Uygunsuz, 
münasebetsiz. 

C8llKECCI3,II,IK, -ri (saykessizdik, -gi) Jam. 
Uygunsuzluk, münasebetsizlik, u-
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yuşmazlık. 

C8HKECTE- (saykeste-) em. Uygun, mü
nasip hfde getirmek. 

C8HKECTIK, -ri (saykestik, -gi) 3am. Uy
gunluk, aynılık, eşitlik. 

C8llKECTIJIIK, -ri (saykestilik, -gi) Jam. 
Uygunluk, denklik. 

C8HKECTIP- (saykestir-) em. Uygun, denk 
hale getirmek. 

C8KI (saki) Jam. Seki, tahta sedir, peyke. 
C8JI (sal) (I) CbtH. ap. Azıcık, küçücük, 

birazcık. caJZ Kym azıcık bekle; caJZ 
ou!laH birazcık düşün. 

C8JI (sal) (Il) CbtH. Durumu kötü, ağır. 
C8JI,llE (salde) Jam. up. Sarık: Ca!loe 

ca!lFaHHbtH 6api MOJ/Oa eMec. Her 
sarıklıya hoca denmez. 

C8JIEM (salem) Jam. ap. l. Selam, mer
haba. 2. Selam söyleme, yollama. ca!leM 
emy eğilerek saygı göstermek, tazim et
mek, ululamak; caJZeMi my3y merhabası, 
diyaloğu olmak. 

C8JIEM,II;EME (salemdeme) Jam. Birisi 
aracılığıyla gönderilen hediye. 

C8JIEM)l,EC- (salemdes-) em. Selam ver
mek, seHimlaşmak. 

C8JIEMET (salemet) cbtH. ap. Sağ salim, 
selamet, esenlik. 

C8JIEMETTEH- (salemetten-) em. İyileş
mek, sağalmak. 

C8JIEMETTIK, -ri (salemettik, -gi) Jam. 
Sağlık, esenlik. 

C8JIEM -CAYK,AT (salem-savqat) Jam. Biri~ 

siyle gönderilen selam, hediye, ar
mağan. 

C8JIEMllll (salemşi) Jam. 1. Selam veren, 
selamiayan kimse. 2. Birisinin selamını, 
hediyesini getiren kimse. 

C8.1-KEM (sal-kem) yem. Azıcık , birazcık: 

Ca.z-;...:eJ\1 oeMaJZObtM. Birazcık dinlen
dim. 

C8~1IPEK (salirek) cbtH. Daha az, biraz. 
C8H (san ) Jam. 1. Güzellik, şıklık, zariflik. . 

2. Moda. caH ameJZbeci moda evi. 
C8HfEP (sanger) Jam. Modacı. 

C8HLIE- (sande-) em. Süslemek, bezemek, 
güzelleştirrnek. 

C8H)l,EH- (sanden-) em. Süslenmek, be-

C8TEH 

zenmek. 
C8H)l,I (sandi) CbtH. Süslü, bezekli, şık, 

görkemli . 
C8H,II;IK, -ri (sandik, -gi) Jam. Güzellik, 

SÜS. caHOİK 6yubtM SÜS eşyası. 

C8H)l,IJIEY (sandilev) CbtH. Biraz zarif, gü
zelce. 

C8H)l,IJIIK, -ri (sandilik, -gi) Jam. Güzel
lik, zarifl ik, şık lık. 

C8HK,Oll (sanqoy) cbtH. Süse, modaya 
düşkün, süslü. 

C8HK,OllJihl~ -Fbi (sanqoylıq, -ğı) Jam. 
Modaya düşkün olma. 

C8H-CAJITAHAT (san-saltanat) 3am. 1. Gü
zellik, şıklık, zariflik. 2. Tören, me
rasim. caH-caJZmaHamneH Kapcbt a!ly tö
renle karşılamak. 

C8H-CAJITAHATThl (san-saltanattı) CbtH. 
ihtişamlı, görkemli, muhteşem . 

C8HCI- (san si-) em. Güzel, süslüymüş gi-
bi görünmek. 

C8HCI3 (sansiz) cbtH . Yakışıksız, çirkin. 
C8HXAHA (sanhana) Jam. Moda evi. 
C8HllliJI (sanşil) CbtH. Süs düşkünü , süsü 

seven. 
C8H:KE (safike) 3am. Kaliteli un. 
C8PECI (saresi) Jam. ap. l. Sahur yeme-ği. 

2. Seher vakti, tan vakti. 
C8PCEHEI (sarsenbi) Jam. 1. Çarşamba: 

CapceH6i cammi KyH. Çarşamba uğurlu 
bir gündür. CapceH6iHiH camiHe :>ICOJZFa 
UlbtKmbtK. Uğurlu (sayılan) çarşamba 

günü yola çıktık. 
C8PI (sari) 3am. Seher vakti: TaH capioeH 

:»COJZFa UlbtKmbtK. Seher vakti yola çık
tık. 

C8PI: 6ip capi (o zaman) Başka, neyse: O!l 
uıaKbtpca 6ip capi. O, çağırdıysa başka. 

C8CKE (saske) Jam. Kuşluk vakti. 
C8CKEJIIK, -ri (saskelik, -gi) Jam. ı. Kuş

luk vakti . 2. Kuşluk yemeği. 
C8T (sat) Jam. ap. ı. An, lahza, zaman. coJZ 

camme o zaman, o an. 2. Hayırlı, uy
gun, elverişli zaman, fırsat. cami mycy 
zamanı gelmek; Cam canap 60J1CbtH! 
Hayırlı yolculukları !cKe cam! Kolay 
gelsin! Hayırlı işler! 

C8TEH (saten) Jam. rjJp. Saten. 
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C8TCI3 (satsiz) CbtH. Şanssız, uğursuz . 

cemci3 KYH uğursuz gün. 
C8TCI3)liK, -ri (satsizdik, -gi) 3am. Şans

sızlık, uğursuzluk , başarısızlık. 

C8TTE (satte) yem. Kaşla göz arasında: 

MeH cemme Kaiimbm KeJZoiM. Ben göz 
açıp yumuncaya kadar döndüm. 

C8TTEME (satteme) 3am. Kum saati. 
C8TTI (satti) cbtH. Başarılı, hayırlı , şanslı: 

Jl,unflO.MbtH cemmi F(opmobt. Tezini ba
şarıyla savundu. 

C8TTIK (sattik) cbtH. Anlık, kısa süren, bir 
an içinde olan. 

C8TTIJIIK, -ri (sattilik, -gi) 3am. Şanslı, 

talihli, kısmetli olma. icmil:( cemmiflici 
işin iyi ve yolunda olması. 

C8YEfEM (savegey) CbtH. up. Kahin. 
C8YEfEMJIEH- (savegeylen-) em. Kahin

lik taslamak. 
C8YEfEMJIIK, -ri (savegeylik, -gi) 3am. 

Kahinlik, kehanet. 
C8YKEJIE (savkele) 3am. KeHe. Değerli 

taşlarla süslenmiş gelin başlığı. 
C8YJIE (savle) 3am. ap. ı. Işın , ışık, şule. 

2. aybtc. Parıltı. 3. aybtC. Akıl , şuur. 

C8YJIEJIE- (savlele-) em. Aydınlatmak, ı

şıklandırmak. 

C8YJIEJIEH- (savlelen-) em. Aydınlanmak, 
aydınlık olmak. 

ceY JIEJII (savleli) c bt H. 1. Aydınlık, ışıklı. 

2. aybtc. Aklıselim, sağduyulu. ceyJZeJZi 
oii aklıselim düşünce . 

C8YJIEM (savlem) .Moo. 3Kcnp. Gözüm, ca
nun anlamında kullanılan sevgi ifadesi. 

C8YJIECI3 (savlesiz) CbtH. 1. Işıksız, 

karanlık . 2. aybtC. Akılsız, şuursuz, dü
şüncesiz. 

C8YJIET* (savlet) 3am. 1. Şatafat, debdebe, 
güzellik. 2. Mimarı. ceyJZem eHepi mi
marlık. 

C8YJIETKEP (savletker) 3am. Mimar. 
C8YJIETTE- (savlette-) em. Süslemek, be

zemek. 
C8YJIETTEH- (savletten-) em. Güzelleş

mek, gelişmek, canlanmak 
C8YJIETTI (savletti) cbtH. Görkemli, göste

rişli. 

C8YJIETIIII (siivletşi) 3am. Mimar. 

CE3IKTEH 

C8YJIIM)lEH- (savlimden-) em. Gelişmek , 

serpilmek, büyümek. 
C8YPIK, -ri (savrik, -gi) 3am. Henüz sürüye 

katılmamış genç aygır. 
C8YIP (savir) 3am. ap. Nisan. ceyipoeıi 

:JK:a1:(6btp nisan yağmuru. 
CBETO<I>OP (svetofor) 3am. op. Trafik 1am-

bası. 

CEAHC (seans) 3am. rjJp. Seans. 
CEBE3)lE- (sebezde-) em. Çiselemek. 
CEBEJIE- (sebele-) em. ı. Çiselemek, ince 

ince yağmak. 2. Serpmek: Cyobt ıyJZıe 

ce6eJZen KYUObt. Çiçeklere su serpti . 
CE BEIT, -6i (sebep) 3am. ap. Sebep, neden. 

oeJZeJZCİ3 ce6en gerekçesiz, sebepsiz. 
CEBEIIKEP (sebepker) 3am. ap. Sebep o

lan kimse. ce6enKep 6oJZy sebep olmak. 
CEBEII-CAJI)lAP (sebep-saldar) 3am. Se-

bep, neden . 
CEBEIICI3 (sebepsiz) CbtH. Sebepsiz, ne

densiz, mazeretsiz. 
CEBEIITI (sebepti) CbLH. Sebebi olan, se

bepli: CoJZ ce6enmi O nedenle, sebeple. 
CEBET (sebet) 3am. Sepet. 
CEfMEHT (segment) 3am. !lam. ı. Mam. 

Daire parçası. 2. 300!l. Eklem hacak
lıların vücudunu oluşturan yan yana di
zili parçaların her biri, halka, bölüt. 

CEfi3 (segiz) caH. Sekiz. ceıi3 l(btp!lbt 6ip 
Cbtp!lbt ( aoa.M) on parmağında on ma
rifet. 

CEfi3MI~ -Fbi (segizayaq, -ğı) 3am. 300JZ. 
Ahtapot. 

CEfi3K83 (segizköz) 3am. aHam. Kuyruk 
sokuinu kemiği. 

CEfi31Hllll (segizinşi) caH. Sekizinci. 
CE3- (sez-) em. S ezmek, hissetmek. iuıi 

ce3y hissetmek 
CE3fllll (sezgiş) CbtH. Sezgi kabiliyeri 

yüksek, sezgili, sezen. 
CE3,IUP- (sezdir-) em. Sezdirmek, hisset

tirmek 
CE3)liPME- (sezdirme-) em. Sezdirme

mek, gizli tutmak. 
CE3IK, -ri (sezik, -gi) 3am. Şüphe, kuşku. 

ce3iK QflY şüphelenmek . 

CE3IKTEH- (sezikten-) em. Şüphelenmek , 

kuşkul anmak. 
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CE3IKTI (sezikti) CbtH. Şüpheli, kuşkulu. 
CE3IJI- (sezil-) em. 1. Sezilmek, hissedil

mek: Sa!laHbt :>lcaK,cbt KepemiHaiıi ce3i
Jlin myp. Çocuğu sevdiği her halinden 
belli. 

CE3IM (sezim) 3am. Duygu, his , sezgi. 
aaaMıepUIİ!lİK ce3iMİ insaniyet duygusu; 
Maxa66am ce3iMi aşk duygusu . 

CE3IMCI3 (sezimsiz) CbtH. Duygusuz, his
siz, katı. 

CE3IMCI3,ll,EH- (sezimsizden-) em. Sez
me, hissetme duygularını kaybetmek. 

CE3IMCI3,ll,IK, -ri (sezimsizdik, -gi) 3am. 
Duygusuzluk, hissizlik. 

CE3IMTAJI (sezimtal), CE31Hfiiii (sezin
giş) CbtH. Sezgi gücü yüksek olan . 

CE3IMIIIIJI (sezimşil) CbtH. Duygusal, his
sı. 

CE3IH- (sezin-) em. 1. Sezmek, duymak, 
hissetmek. 2. Bilincinde olmak, idrak 
etmek. :>~cayanKepUIİ!lİK ce3iHy sorumlu
luğunun bilincinde olmak. 

CE31Hfiiii (sezingiş) CbtH. bkz. CE31MTAJI. 
CE3IHIC (sezinis) 3am. Sezgi, sezi. 
CEHCEHEI (seysenbi) 3am. up. Salı. 
CEWCEll, -6i (seysep, -bi) 3am. Yorgan, 

minder yüzü. 
CE"CICMI1KA (seysmika) 3am. ıp. Yer sar

sıntısı, deprem, zelzele. 
CEliCMOfPA<l> (seysmograf) 3am. ıp. Sis

mograf, depremölçer. 
CEMCMOJIOr (seysmolog) 3am. ıp. Sis

molog, deprem bilimci. 
CEWCMOJIOfl15I (seysmologiya) 3am. ıp. 

Sismoloji, deprem bilimi. 
CEW<l>* (seyf) Jam. ar. Çelik kasa. 
CEHIJI (seyil) (1) 3am. Temiz ve güzel ha

vada yürüyüş yapma. 
CEWIJI- (seyil-) (Il) em. Dağılmak, azal

mak: TyMaH a6aeH ceiliflai. Sis tama
mİyle dağıldı. 

CEMIJI,ll,E- (seyilde-) em. Gezmek, hava al
mak, dolaşmak. 

CEliiC (seyis) 3am. KeHe. At bakıcı, seyis. 
CEKE.KTE- (sekekte-) em. Sekmek, seke se

k e yürü mek. 
CEKEM (sekem) 3am. Şüphe, kuşku. ceKeM 

a11y şüphelenmek , kuşkulanmak. 

CEKYHlı: 

CEKEM,ll,EH- (sekemden-) em. Şüphenmek, 
kuşkulan mak. 

CEKEM,IU (sekemdi) CbtH. Şüpheli, kuşku 

lu . 
CEKEM,UIJIIK, -ri (sekemdilik, -gi) 3am. 

Şüphelilik, kuşkulu olma. 
CEKEMIIIIJI (sekemşil) Cb/H. İtimatsız, şüp

helenen, kuşkucu . 

CEKEH; (sekefi) 3am. Hoppaca, serserice 
davranma. 

CEKEH.UE- (sekefide-) (I) em. ı. Zıplamak, 

hoplamak, hoplayıp zıplamak. 
CEKEH.UE- (sekefide-) (Il) em. 1. Hafiflik, 

ciddiyetsizlik göstermek: CeKeHaen 
:>ICYMbtcma ombtpMauabt. O, işinin ba
şında bulunmuyor, işine gereken ihtima
mı göstermiyor. 

CEKI1- (sekiy-) em. Hareketsiz, durgun 
kalmak. 

CEKlliJI (sekpil) 3am. Çil. 6emiHae ceKnifli 
6ap K,b/3 yüzünde çi! olan, çilli kız. 

CEKlliJI,UEH- (sekpilden-) em. (vücut) Çil
lenmek, çil oluşmak. 

CEKPETAPMAT (sekretariat) 3am. rjJp. Sek
reterlik, sekreterya. 

CEKPETAPh (sekretar) 3am. rjJp. ı . Özel 
veya kamu kuruluşlarında yönetim ve 
yazışmalardan sorumlu kimse, sekreter, 
yazman. 2. Özel veya kamu kuruluşla
rında haberleşmeyi sağlayan, yazışma 

yapabilen görevli, yazman, katip. 3. 
Toplantılarda tutanak tutan kimse, ya-
7ICI. 

CEKPEUM.H (sekretsiya) 3am. rjJu3UOfl. Sal
gı, ifraz salma. 

CEKCEK: ceKceK aT~ Kazak folkloründe 
keçilerin p1ri. 

CEKCEH (seksen) caH. Seksen . ceKceH Ula
K,blpbLM JICOII seksen kilometrelik yol. 

CEKCEHIHIIII (sekseninşi) caH. Seksenin
ci. 

CEKCEYIJI (seksevil) 3am. 6om. Kumlu 
yerlerde yetişen, fazla büyük olmayan, 
dalları köküne yakın bir tür ağaç, sek
sevil. 

CEK CM- (seksiy-) em. Farklı, dikkat çeki
ci ve hareketsiz görünmek, durmak. 

CEKYH,ll, (sekund) 3am. 11am. Saniye. 
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CEKYH,II,OMEP (sekundomer) 3am. ;ıam. 

Kronometre. 
CEKUIUI (sektsiya) 3am. ;zam. Seksiyon, 

bölüm, kısım: YuıM.i3 eKi ceKu,uJlaaH 
mypaabı. Evimiz iki kısımdan oluşur. 

aae6uem CeKU,UJlCbl edebiyat seksiyonu. 
CEKIJI,II,EH- (sekilden-) em. Benzemek, an

dıııııak, gibi görünmek. 6aJZa ceKiJZ
aeHin ÇOCUk gibi. 

CEKIJI,II,I (sekildi) yem. Benzer, gibi, şekil
de. au CeKiJZai ay gibi. 

CEKIP- (sekir-) em. Sıçramak, atlamak: 
ApbıK.maH ceKipai. Arktan atladı. 

CEKIPTITE (sekirtpe) 3am. Koyunlarda gö
rülen şarbon hastalığı: K,oura ceKipmne 
muai. Koyunlara şarbon hastalığı bulaş
tı. 

CEKIPIC (sekiris) 3am. cnopm. Atlama. 
CEJI (sel) 3am. Sel, su baskını. ceJZ 6acy a) 

sel basmak b) kan ter içinde kalmak. 
CEJIEE- (selbe-) em. Korumak, kollamak, 

himaye etmek. 
CEJIEEC- (selbes-) em. Yardımlaşmak. 
CEJUlE- (sel de-) em. (yağmur) Bardaktan 

boşanırcasına yağmak. 

CEJI,II,IP (seldir), CEJI,II,IP-CEJIEY (seldir
selev) CbLH. Sık olmayan, seyrek. ceJlaip 
caxa;ı seyrek sakal. 

CEJI)liPE- (seldire-) em. Seyrelmek, sey
rekleşmek, azalmak. 

CEJI)liP-CEJIEY (seldir-selev) Cb/H. bkz. 
CEJI)liP. 

CEJIEEE (selebe) (1) 3am. Savaşta 

kullanılan ucu sivri , keskin ve büyük bir 
tür bıçak. 

CEJIEEE (selebe) (Il) 3am. KeHe. Afet, fe
laket. 

CEJIEEE (selebe) (III) 3am. Şiddetli yağan 

yağmur. 

CEJIEKTOP (selektor) 3am. J/am. Selektör. 
CEJIEKUIUI (selektsiya) 3am. J/am. Hay-

van (cinsi) ve tohum ıslah işleri, hayvan 
ve tohum ıslah yöntemi. 

CEJIEKUIUIJIA- (selektsiyala-) em. (hay
van, buğday vb.) Islah etmek. 

CEJIEY (selev) 3am. Susuz tepelerde biten 
dikenli ot. 

CEJIEYJIEH- (selevlen-) em. 1. Seyrelmek, 

CEMCEP 

seyrekleşmek. 2. aybıc . Ağarmak, bo
zarmak. 

CEJIMTPA (selitra) 3am. xuM. Güherçile, 
potasyum nitrat. 

CEJIK: ceJIK eTy Titremek, ürkmek. 
CEJIKEY (selkev) C bt H. 1. ipi gerilmeyen, 

gevşek b ırakılan . 2. Sürüden ya da grup
tan ayrılan. 3. aybıc. Yersiz, isabetsiz, 
yakışık almaz. ceJZKey ce3 yersiz söz, 
konuşma. 

CEJIKEYJIE- (selkevle-) em. (ip) Gevşek 
kalmak. 

CEJIKIJI (selkil) 3am. Titreme, sarsıntı. 
CEJIKIJI,II,E- (selkilde-) em. l. Sarsılmak. 2. 

Soğuktan titremek. 3. aybıc. Boş, avare, 
aylak dolaşmak. 

CEJIK,OC (selqos), CEJICOK, (selsoq) yem. 
İsteksiz, gönülsüz, hevessiz. 

CEJIK,OCTAH- (selqostan-) em. isteksiz, 
gönülsüz, hevessiz olmak. 

CEJIK,OCThiK, -Fbi (selqostıq, -ğı) 3am. is-
teksizlik, gönülsüzlük, hevessizlik. 

CEJIO (selo) 3am. op. Köy. 
CEJICOK, (selsoq) yem. bkz. CEJIK,OC. 
CEJICOK,TAH- (selsoqtan-) em. is teks iz, 

gönülsüz, hevessiz olmak. 
CEJICOK,ThiK, -Fbi (selsoqtıq, -ğı) 3am. is

teksizlik, gönülsüzlük, hevessizlik. 
CEJJTEH; (selten) 3am. Uçan, delişmen, 

hoppaca davranış. 
CEJITEH:,II,E- (seltende-) em. Avare, aylak, 

boş do !aşmak. 
CEJITM- (seltiy-) em. Dikilmek, hareketsiz 

durmak, kalmak: MyHaa Heze ceJ/muin 
mypcbıl{? Burda ne dikilip duruyorsun? 

CEM- (sem-) em. 1. Zayıflamak, eriınek. 2. 
Yok olmak, kaybolınak. 

CEMAHTMKA (semantika) 3am. 2p. J/UH28. 
Seınantik, anlam bilimi. 

CEMA<I>OP (seınafor) 3am. zp. Demiryolla
rında gündüz mekanik olarak kırmızı bir 
kolla, gece kırmızı ışıkla işaret veren 
alet, semafor. 

CEMECTP (semestr) 3am. J/am. Sömestr, 
dönem. 6ipiHLui ceMecmp birinci dönem. 

CEMI1HAP (seminar) 3am. J/am. Seminer. 
CEMCEP (semser) 3am. 1. Bir tür kılıç, A

cem kılıcı. 2. cnopm. Eskrimde kullanı-

yyü
Vurgu
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lan bir tür kılıç, epe. 
CEMCEPJIE- (semserle-) em. Kılıçlamak, 

kılıçla kesmek. 
CEMCEPJIEC- (semserles-) em. cnopm. 

Karşlılıklı olarak eskrim oynamak, kı

lıçla vuruşmak. 

CEMCEPilli (semserşi) 3am. cnopm. Esk
rimci, kılıç oyuncusu. 

CEMI3 (semiz) CbtH. Semiz, şişman, tom
bul. CeMi3 8Uefl ŞİŞman, tombul kadın. 

CEMI3LI,EY (semizdev) CbtH. Biraz şişman , 

semizce, balık etinde. 
CEMI3LI,IK, -ri (semizdik, -gi) 3am. 1. Şiş

manlık , semizlik, tombulluk 2. aybtc. 
Kibirlilik, kurumluluk: CeMi3ÔiKmi KOU 
mHa Kemepeôi. Semizliği sadece koyun 
kaldırabii ir. 

CEMI30T (semizot) 3am. 6om. Semizotu. 
CEMIP- (semir-) em. 1. Semirmek, şiş

manlamak. 2. aybtc. Kibirlenmek, gu
rurlanmak, böbürlenmek. 

CEMlPrilli (semirgiş) CbtH. Çabuk, tez 
şişmanlayan, semiren. 

CEMIPT- (semirt-) em. Besili, yağlı hale 
getirmek, semirtmek. 

CEH (sen) (1) ec. İkinci tekil şahıs, sen: 
CeHeH aJlraHÔbt um :JiceciH. Senden 
esirgediğim bana nasip olmasın . 

CEH- (sen-) (Il) em. İnanmak, güvenmek, 
k anmak. 

CEHAT (senat) 3am. um. Senato. 
CEHATOP (senator) 3am . um. Senato üye

si. senatör. 
CEHEECTIK, -ri (senbestik, -gi) 3am . İnan

mama, güvenmeme. 
CEHEEYIIIIJIIK, -ri (senbevşilik, -gi) 3am. 

İnanmamazlık, güvenmemezlik. 
CEHEI (senbi) 3anı. up. Cumartesi. ceH6i 

caubtH her cumartesi. 
CEHEIJIIK, -ri (senbilik, -gi) 3am. Tatil 

günü veya mesai saatleri dışında, toplu 
ve gönüllü olarak karşılık beklemeden 
yapı lan çalışmalar. 

CEHriCI3 (sengisiz) CbtH. inanılmaz. aôaM 
ceHzici3 OKura inanılmaz olay. 

CEHriiiiTIK, -ri (sengiştik , -gi) 3am . Kolay, 
çabuk inanma, saflık. 

CEHLI,EJI- (sendel-) em. Avare gezmek, bo-

CETICMC 

şuna dolaşmak. 

CEHLI,IP- (sendir-) em. 1. Telkin etmek, 
inandırmak 2. Sersemleşmek, sersem 
halde olmak. 

CEHEK (senek) 3am. Giriş, hol, sofa. 
CEHCAUIUJ (sensatsiya) 3am. cjJp. San

sasyon. 
CEHIM (senim) 3am. İnanç, güven, itimat. 

ceHiM apmy İnanmak, güvenmek: ceHiM 
al(may güveni boşa çıkmamak. 

CEHIMLI,I (senimdi) Cbll-1. İnanılır, güve
nilir, itimatlı. emin. 

CEHIMLI,IJIIK, -ri (senimdilik, -gi) 3am . 

Güvenirlik, emin olma. 
CEHIMCI3 (senimsiz) CbtH. İnançsız, gü

venilmez, itimatsız, şüpheli. 
CEHIMCI3LI,EH- (senimsizden-) em. Şüp

helenmek, kuşkulanmak: jJocmapbt om1-1 
cel-liMci3ÔeHe l(apaôbt. Dostları ona şüp
heyle baktı. 

CEHIMXAT (senimhat) 3am. Vekaletname. 
CEf( (sen) Jam. Buzların çözülmesi, buz 

parçası. 

CEf(riP (sefigir) Cbt!-1. Yüksek, ulu, yüce. 
ce!fzip may ulu dağ, yüce dağ. 

CEIT, -6i (sep, -bi) (1) 3am. Yardım, destek. 
cen 6oJZy yardımcı olmak, yardım et
mek. 

CErı-· (sep-) (ce6e;:ı,i, ceyin) (Il) em. L. 
Tohum serpmek. 2. Yemeğe tuz, biber 
vb. ekmek. 3. Yağdırmak, saçmak: Kp1 
1-lfpbtH cenmi Güneş ışınlarını (etrafa) 
s açtı. 

CEITEPATM3M (seperatizm) 3am . JZam . Ay
rılma akımı. 

CEITEPATMCT (seperatist) 3am. JZam. Ay
rılma taraftarı. 

CEITEPATOP (seperator) Jam. JZam. Sütten 
kaymağı ayıran makine, ayıncı. 

CEITKIIII (sepkiş) CbtJ-t. Tohum ekme ma
kinesi, mibzer. 

CEIT-CEJILI,IP (sep-seldir) CbtH. ı. Çok sey
rek, aralıklı. 2. İncecik. cen-ceJZÔip Mama 
incecik kumaş. 

CEIT-CEPfEK (sep-sergek) Cbt!-1. Capcanlı, 

dipdinç. 
CEITCI1C (sepsis) 3am. zp. Meô. Kanda has

talık yapan bir bakteri bulunmasından 
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ileri gelen her türlü hastalık, septisemi. 
CEilTE- (septe-) (1) em. 1. (kopmuş ip) 

Bağlamak. 2. aybLC. Sürdürmek, devam 
ettirmek. 

CEilTE- (septe-) (Il) em. AUH<:e. İsimleri 
hal çekimine sokmak, çekimlemek. 3am 
eciMHİH cenmeAyi ismin hallere göre 
çekimi en m esi. 

CEilTEC- (septes-) em. 1. Yardımlaşmak, 
yardımcı olmak. 2. aybLC. Devam etmek, 
sürmek. 

CEilTIK*, -ri (septik, -gi) 3am. Yardım, 

destek. 
CEilTIK: cenTİK :IKaJIFay (JIHHrB.) İsmin hal 

ek leri. 
CEPEM- (serbiy-) em. Dik ve kalkık dur-

mak. 
CEP: cep 6oH:ıı.aK. Evlenmemiş, bekar. 
CEPBART (servant) 3am. if;p. Vitrin. 
CEPBI13 (serviz) 3am. Tabak, çay, kahve 

vb. takımı. 
CEPfEK (sergek) cbtH. 1. Uykusu hafif, 

uyanık. 2. aybıc. Dinç, çevik, canlı. 
CEPfEKTEH- (sergekten-) em. Uykusu 

açılmak, canlanmak: Tal{FbL cybLI(maH 
cepıeKmeHin I(aAabLI(. Sabah sağuğu 

uykumuzu açtı. 
CEPfEKTIK, -ri (sergektik, -gi) 3am. Uya

nıklık, çeviklik, hareketli lik. 
CEPfl- (sergi-) em. Canlanmak, dinç ol

mak: YiiKbtaaH cepzin mypabLM. Uyku
dan dinç olarak kalktım . 

CEPfiTKIIII (sergitkiş) CbtH. Dinlendirici, 
serinletici. 

CEPEll- (serey-) em. 1. Boylu boyunca 
yatmak, uzanmak. 2. Kaskatı kesilmek, 
donakal mak. 

CEPEHfEH (sereygen). CEPEK (serek) 
CbtH. Uzun boylu. 

CEPEK (serek) CbtH. bkz. CEPEHfEH. 
CEPEHMA (serenada) 3am. if;p. My3. Sesli 

olarak söylenen veya müzik aracılığı ile 
çalınan serbest biçimli müzik parçası, 

serenat. 
CEPEfUI,E- (sereiide-) em. (uzun kimse 

veya nesne) Belirmek, görünmek: 
Cepel{aeıeH 6ipey KeAe :>Kambtp. Uzun 
boylu biri geliyor. 

CEPTIIIIJI 

CEP)J(AHT (serjant) 3am. if;p. Çavuş . 

CEPMH (seriya) 3am. ;ıam. 1. Dizi, seri. 
2. Bir fabrika veya atölyenin uzun bir 
süre aynı iş üzerinde çalıştığı üretim 
tipi, seri. 

CEPMHJihl (seriyalı) CbLH. Seri halinde, 
birden çok bölümden oluşan . 

CEPKE (serke) 3am. 1. Beş altı yaşlarında 

ve kısırlaştırılmış olan erkek keçi. 2. 
aybtc. Önder, lider. 

CEPKEIII (serkeş) 3am. Bir iki yaşlarında 
ve kısırlaştırılmış olan erkek keçi . 

CEPJIET- (serlet-) em. (yağmur) Şiddetli 
yağmak. 

CEPME- (serme-) em. Kollarını açmak, 
sallamak: CepiK KOAbLH cepMeii. ceii.Aeai. 
Serik el kol hareketi ile konuştu. OA 
KYAauı cepMen :>~epai. O, kulaçlayarak 
yüzdü. I(aHam cepMey uçmak. 

CEPHE (serne) 3am. Birkaç kişinin bir ara
ya gelerek hayvan kesip yeme adeti. 

CEPill- (serpi-) em. 1. El ve ayakları sal
lamak. 2. Bir şeyi bir tarafa doğru 

itmek, fırlatmak, atmak: OA KepneciH 
cepnin macmaabı. O, yorganını fırlatıp 

attı. 3. aybtc. Kafasından çıkarıp atmak, 
düşüncelerinden uzaklaşmak , kafasın

dan silmek: AcKam 6acbLH aybtpml(aH 
oiiabı cepnin macmaabt. Asqat kendini 
rahatsız eden düşünceleri kafasından çı
karıp attı. 

CEPiliH (serpin) 3am. 1. Darbe, vuruş, çar
pış. 2. aybLC. Tempo, hız: YJICbtM 30p 
cepniHMeH JICYMbLC icmeyae. Ekip hum
malı bir şekilde çalışmakta. 

CEPiliHllE- (serpinde-) em. Bir işi tem
polu ve hızlı yapmak: OA aoM6bLpaHbl 
cepniHaeii mapmmbt. O, dambırayı ri
timli bir şekilde çaldı. 

CEPiliHlll (serpindi) CbLH. Tempolu, hızlı, 
ritimli, ritmik. 

CEPT* (sert) 3am. up. Vaat, yemin, ant. 
cepm 6aii.Aay (6epy) söz vermek, va
detmek; cepmmeH ma10 (cepmiH 6py) 
sözünde durmamak, yemini bozmak. 

CEPTTI (sertti) CbtH. Yeminli. 
CEPTIIIIJI (sertşil) CbLH. Sözünde duran, 

vaadini yerine getiren, emin. 
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CEPYEH* (serüven) 3am . up. Gezi, gezin
ti. cepyeH :»<:acay gezinti yapmak, do
laşmak. 

CEPYEH.Lı:E- (serüvende-) em. Dolaşmak, 

gezmek, gezinmek. 
CEPYEHIIIIJI (serüvenşil) CbLH. Gezmeyi 

seven kimse, gezenti . 
CEPYJIEH- (serüvlen-) em. Cesaretlenmek, 

güçlenmek. 
CEPI* (seri) 3am. ap. 1. Güzel giyinen, ma

rifetli delikanlı. 2. aybtc. Yiğit, mert 
delikanlı . 

CEPIK, -ri (serik, -gi) 3am. up. 1. Yol ar
kadaşı , yoldaş. 2. aybtc. Avuntu, teselli. 

CEPIKTEC (seriktes) 3am. Arkadaş, dost, 
yoldaş. 

CEPIJIIK, -ri (serilik, -gi) 3am. Oyuna, eğ
lenceye düşkün olma. 

CEPIIIIlE (serippe) (1) 3am. Yay, zembe
rek. 

CEPIIIIlE (serippe) (Il) 3am. Tetik, ma
nivela. 

CEC* (ses) 3am. up. Gözdağı , tehdit, kor
kutma. eec aJZy şüphelenmek, kuşku

lanmak; eec 6iJZaipy tehdit etmek, göz
dağı vermek. 

CECKEH- (sesken-) em. 1. Çekinmek, 
korkmak. 2. aybLC. Şüphelenmek: OJZ 
ewKiMHeH cecKeH6eiiai. O, kimseden 
korkmaz. 

CECKEHIIIEK (seskenşek) CbtH . Korkak, 
ödlek, yüreksiz. 

CECIIEM: eecnew K,aTY Aniden, birden öl
mek, fücceten gitmek. 

CECCIUI (sessiya) 3am. JZ am. ı. Toplantı, 

oturum. 2. nea. Sınav , imtihan dönemi . 
:»<:a3FbL ceccufl yaz İmtihanları. 

CECTEH- (sesten-) em. Kaş larını çatmak, 
sert bakmak. 

CECTPA (sestra) 3am. Mea. Hemşire . 

CECTI (sesti) CbLH. Yüzü sert, soğuk. 
CETI- (seti- ) (ceTH,ll,İ) em. Devenin ya da 

atın bumuna en (damga, işaret) vurmak. 
JKbUIKbLHbLH maHaybtH cemy atın bumu
na en vurmak. 

CETIJI - (setil- ) em. 1. (dikiş) Sökülmek. 2. 
ay b/C. Dağılmak , azalmak, yayılmak: 

EyJZ m cemiJZ ai. Bulutlar dağıldı. 

CMK,biPIIIhl 

CETIHE- (setine-) em. 1. (kumaş) Sökül
rnek. cemiHe2eH KUiM sökük elbise. 2. 
aybtc. Dağılmak, yayılmak. 3. aybtc. Ka
labalıktan sıyrılıp dışına çıkmak, kala
balıktan ayrılmak. 

CEHJIKA (seyalka) 3am. op. Tohum ekme 
makinası, mibzer. 

CH (si) (I) 3am. My3. Gam dizisinde la ile 
do arasındaki ses ve bu sesi gösteren 
nota işareti. 

CH- (siy-) (Il) em. İşemek. omKa cu10 vefa
sızlık yapmak. 

CHfAPA* (sigara) 3am. rjJp. Yaprak siga
rası, puro. 

CHfAPETA (sigareta) 3am. rjJp. Sigara. 
CHfHAJI (signal) 3am. JZam. 1. Korna, 

kH'tkson. 2. Sinyal, işaret. 
CHfHAJIH3AUHH (signalizatsiya) 3am. 

JZam. Alarm. 
CH.Lı:A (siyda) CbtH. ı. Uzun ve dalsız 

(ağaç). 2. aybLC. Uzun boylu, zayıf. cuaa 
6oiiflbt Kici uzun boylu kişi . 

CH,UAJIAH- (siydalan-) em. İncelmek, cı
lızlaşmak. 

CH.IT,AM (siydam) CblH. I. İnce, uzun. cuaaM 
araw uzun, ince ağaç. 2. aybtc. Derli 
toplu. 

CH.IT,AM.Lı:A- (siydamda-) em. Ağaçların 

dallarını budamak. 
CH.LJ:AH: (siydafi) CbLH. ı. Yaprakları seyrek, 

az. 2. aybLC. Biraz ince, uzunca. 
CHK,biP (siyqır) 3am . ap. 1. Sihirbaz, bü

yücü, efsuncu. 2. aybtc. Sır, gizem. 
CHK,biP JIA- (siyqırla-) em. 1. Sihirlemek, 

büyülemek, efsunlamak. 2. aybtc. Etki
lemek, aklını başından almak. 

CHK,biPJIAH- (siyqırlan-) em. Sihirlen
mek, büyülenmek. 

CHK,biPJihi (siyqırlı) CbLH . 1. Sihirli, büyü
lü, efsunlu . 2. aybtc. Gizemli, esraren
giz . 

CHK,biPCbi- (siyqırsı - ) em. Hile yapmak, 
kurnazlık etmek. 

CHK,biPCbiH- (siyqırsın-) em. Uyanık, 

kumazmış gibi davranmak. 
CMK,biPillbi (siyqırşı) 3am. 1. Büyücü, si

hirbaz, efsuncu. 2. aybtc. Hilekar, dü
zenbaz. 

yyü
Vurgu

yyü
Vurgu
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CHJIHKAT (silikat) Jam. ;zam. MUH. Cam, 
çimento, tuğla gibi maddelerin birle
şiminde kullanılan tuz. 

CHJIHK03 (silikoz) Jam. ;zam. Mea. Silis 
tozu içinde çalışan işçilerin yakalandığı 
hastalık, silikoz. 

CHJIJIOfH3M (sillogizm) Jam. ıp. 11oı. 

Doğru olarak kabul edilen iki yargıdan 
üçüncü bir yargı çıkarma temeline da
yanan bir akıl yürütme yolu, kıyas. 

CHJIOC (silos) Jam. ucn. Doğranarak ma
yalanmış yem, silos. 

CHMEH03 (simbioz) Jam. ıp. 6uo11. Ortak 
yaşama, simbiyoz. 

CHMBOJI (simvol) 3am. ıp. Sembol, imge, 
remiz, timsal, simge. 

CHMMETPH.H (simmetriya) 3am. ıp. Si
metri. 

CHMMETPH.HJibl (simmetriyalı) Cbll-l. Si
metrik, mütenazır. 

CHMII03HYM (simpoziyum) Jam. !lam. 

Sempozyum. 
CHMIITOM (simptom) 3am. ıp. Mea. Bul

gu, araz, semptom. 
CHM<I>OHH.H (simfoniya) Jam. ıp. My3. 

Sonat biçiminde orkestra eseri, senfoni. 
CHHfOPMAHH3M (singormanizm) Jam. 

ıp. Ses uyumu. 
CHH,UPOM (sindrom) Jam. ıp. Özel bir 

bozukluğu belirleyen, bir arada gö
rülen, teşhisi kolaylaştıran bulgu ve be
lirtilerin tümü, sendrom. 

CHHOJIOf (sinolog) Jam. !lam. Sinoloji 
bilgini, Çin uzmanı, sinolog. 

CHHOJIOfH.H (sinologiya) Jam. !lam. Ko
nu olarak Çin ve Çinliler ile ilgili bilgi
leri (dil, uygarlık, tarih) ele alan fılo

loji, sinoloji. 
CHHOHHM (sinonim) Jam. ıp. Anlamdaş, 

eş anlamlı. 

CHHOIITHK (sinoptik) 3am. ıp. Hava tah
mini, meteroloji uzmanı. 

CHHTAKCHC (sintaksis) 3am. ıp. llUHıe. 

Cümle bilgisi, sentaks. 
CHHTE3 (sintez) Jam. ıp. Birleşim, sentez. 
CHHTE3,UE- (sin tezde-) em. Sentez yap

mak. 
CHHTETHKA (sintetika) 3am. ıp. XUM. Bir-

CMPAK, 

leşim yoluyla elde edilen, birleşimli, 

sentetik. 
CHHYC (sinus) Jam. 11am. Mam. Trigo

nometrik bir çember üzerine taşınmış 

bir yayın ucunun ve bu yaya karşılık 
olan merkez açısının ordinatı, sinüs. 

CHOHH3M (sionizm) Jam. rjJp. (Küdüs'ün 
eski adı olan Sion'dan) XIX. yy. son
larında çeşitli ülkelerden Yahudilerce 
ortaya atılan, Filistin' de bağımsız bir 
Yahudi devleti kurmayı amaçlayan 
akım, siyonizm. 

CHIIA- (siypa-) em. Okşamak. MaJ{aa
UbLHaH (6acbmaH) cunay acımak, mer
hamet etmek. 

CHllAJIA- (siypala-) em. 1. Okşamak, sı

vazlamak. 2. aybtc. Elle yoklamak: I(a
pa!fFbtaa cuna/lan :>~eyp. Karanlıkta el 
yardımıyla yürüyor. 

CHIIAJIAK,TA- (siypalaqta-) em. Şaşırmak, 

eli ayağına dolaşmak: 011 cuna!laK,man 

:>~eayan 6epe a/lMaabt. O, şaşırıp cevap 
veremedi. 

CHilAJIAH- (siypalan-) em. 1. Elle yokla
mak, araştırmak. 2. aybtc. Süslenmek: 
AuHaHbtlf a/labmaa 6ip caram cuna
!laHabt. Aynanın önünde bir saat süs
lendi. 

CHIIAT (siypat) Jam. ap. 1. Görünüş, sıfat, 
yüz. 2. aybtc. Nitelik, özellik, vasıf, sı

fat. 
CHIIATIA- (siypatta-) em. Tasvir etmek, 

betimlemek. K,btCK,auta cunammay kısa
ca betimlemek; aybt3uta cunammay söz
lü (olarak) tasvir etmek. 

CHilAITAMA (siypattama) Jam. Tasvir, be
timleme. K,btCK,auta cunammaMa kısaca 

betimleme. 
CHIIATIAC (siypattas) CbtH. Aynı vasıflara, 

özelliklere sahip. 
CHIIATibl (siypattı) CbLH. Nitelikli, vasıflı, 

belli bir özelliğe sahip. FblllbtMU cunam

mbt Kimanuta ilmi nitelikli kitapçık. 
CHP~ -Fbi (siyraq, -ğı) Jam. 1. Baldır, in

cik. 2. aybtc. (masa, sandalye vb. için) 
Ayak. f3bLH cupaK. uzun bacaklı; 6yu
peKmeH cupaK. utbtrapy öküzün altında 
buzağı aramak, skandal çıkarmak; cu-
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CllPAK,Thi 

parbt UlbtKI<aH Keôeu çok fakir, baldırı 

çıplak 

~MPAK,Tbl (siyraqtı) CbtH. ı. Ayağı olan, a
'- yaklı. 2. Uzun bacaklı. 

CilPAT (siyrat) 3am. ap. KeHe. Sırat köp
rüsü. cupammaH emy sırat köprüsünden 
geçmek. 

CilPE- (siyre-), CilPEKTE- (sirekte-) em. 

ı. Seyrekleşmek, seyretmek: Eacmarbt 

waw cupen Ke!leôi. Saçları seyrek
leşiyor. 2. Sayı s ı azalmak, eksilmek. 

CilPEK (siyrek) CbtH. l. Seyrek. 2. Ara sı
ra, bazen, seyrek. cupeK Mema!lÔap az, 
nadir bulunan madenler. 

CilPEKCI- (siyreksi-) em. Seyrelmek, sey
rekleşmek. 

CilPEKTE- (siyrekte-) em. bkz. CMPE-. 
CilPEKTIK, -ri (siyrektik, -gi) 3am. l. Sey

rekıik. 2. Ender, az bulunma. 
CMCA (siysa) 3am. Pamuktan yapılmış bir 

tür kumaş. 
CilCTEMA (sistema) 3am. 1. Sistem. 2. 

Rejim, yönetim sistemi. 
CilbiK, (siyıq) (CHIO>I) 3am. up. Dış görü

nüş , biçim, çehre. CUKbL :»caMaH aôaM 

itici , suratsız adam. 
CilhiK,Chl3 (siyıqsız) CbLH. Çirkin, bi-

çimsiz. 
CilhiK,Chi3,UAH- (siyıqsızdan-) em. Çir

kinleşmek, biçimsizleşmek. 

CM hi H- (si yın-) em. ôiHu. 1. Allah'a sı
ğınmak, münacaat etmek. K,yôaura 

( Arlllara) CbLUbLHY Allah' a sığınmak. 2. 
aybtc. Hünnetle eğiımek, saygı gös
termek, değer vermek: MeHilf cubt

HapbtM ôa, CbLU!lapbtM ôa - aHaM. Ben 
sadece anaının önünde eğilir ve ona say
gı duyarım. 

CilhiP (siyır) (1) Jam. 1. Büyükbaş hayvan, 
s ığır. 2. İnek: 6payflbt cubıp buzağılı 
inek; CUbtp :»Cblflbt on iki hayvanlı Türk 
takviminde sığır yılı. 

Cil hiP- (s iy ır-) (Il) em. Sıyırmak, çıkar

mak, saymak: Araıumbtlf J(a6btrbtH cu

bıpÔbı. Ağacın kabuğunu soydu. 
CilhiPlllhl (siyırşı) Jam . Sığırcı. 

Cil51 (siya) 3am. up. Mürekkep. 
Cil51K,*, -Fbi (siyaq, -ğı) Jam. Görünüş, yüz, 

COEAJIAK, 

çehre: 0Hbtlf cuRrbı ayMaraH eKeci. O, 
babasına çekmiş, babasına çok benziyor. 

Cl151K,TAH- (siyaqtan-) em. Benzemek, gi
bi olmak, andınnak: Oll f!lKeH Kici cu

JlJ(maHbın ceu!leÔi. O, büyük adammış 
gibi konuştu. 

Cil51K,Thl (siyaqtı) UlbLfl. Benzer, gibi. 
Cil51JIA- (siyala-) em. Mürekkeplemek, 

mürekkep dökmek . 
Cil51CAYbiT (siyasavıt) 3am. Mürekkep 

hakkas ı. 
CKA<l>AH,llP (skafandr) 3am. rjJp. Dalgıç ve 

uzay elbisesi. 
CKBEP (skver) 3am. ar. Şehir bahçesi, kü

çük park. 
CKE'PI (sketç) 3am. ar. eôe6. Güldürü ni

telikli kısa oyun, skeç. 
CKilP,ll (skird) Jam. ap. Loda, küme, yığın. 
CKil<l> (skif) 3am. ar. M. Ö. VIII-VII. yy ' 

larda Orta Asya'dan Güney Rusya'ya 
göç eden bir kavim, İskitler. 

CKJIEP03 (skleroz) Jam. ıp. Meô. Doku 
sertleşmesi, skleroz. 

CKPMIIKA (skripka) Jam. ap. My3. Keman. 
CKYJihiiTOP (skulptor) Jam. !lam. Heykel

traş. 

CKYJihiiTYPA (skulptura) Jam. !lam. Hey
keltraşlık, yontmacılık, oymacılık. 

CJIAH,ll (slayd) 3am. ar. Saydam bir yüzey 
üzerine alınmış, projeksiyanda kullan
maya özgü pozitiv görüntü, diyapozitif, 
slayt. 

CJIAJIOM (slalom) 3am. Hape. cnapm. Ka
yak sporunda bayraklarla işaretlenmiş 

birtakım dönemeçlerden oluşan, pist 
üzerinde yapılan bir yarış türü, slalom. 

CJIECAPh (slesar') Jam. ap. Tesviyeci, çi
lingir. 

CJIET (slyot) Jam. ap. Kongre, toplantı. 
CMEHA (smena) 3am. ap. Vardiyo, takım, 

posta. 
CMOJIA (smola) 3am. ap. Katran. 
CHAMIIEP (snayper) 3am. ar. Keskin ni

şancı. 

COEAJIAK, (sobalaq) (1) CbtH. 1. Karışmış, 

karınakarışık olmuş (yün). 2. aybtc. E
linden iş gelmeyen, beceriksiz. 

COEA.JIAK, -Fbi (sobalaq, -ğı) (Il) Jam. 
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COEOP 

JK:ep2. Közde pişirilen ekmek. 
COEOP (sobor) 3am. op. Katedral, kilise. 
COEbl~ -Fbi (sobıq, -ğı) 3am. Mısır 

koçanı. :;~ey2epi co6btFbL mısır koçanı. 

COBET (sovet) 3am. op. Kurul, heyet, 
konsey. 

COBX03 (sovhoz) 3am. op. Sovyet döne
minde devlet eliyle yönetilen tarım iş

letmesi. 
COFbiM (soğıın) 3am. 1. Kışın kesilmek 

için özel olarak semirtilen hayvan. 2. 
Kış için özel olarak kesilen hayvan ve 
bu hayvanın eti, etlik. 

COFbiC (soğıs) (I) 3am. Savaş, muharebe, 
harp. YJZbt OmaH corbtCbt İkinci Dünya 
Savaşı. 

CO Fbi C- (soğıs-) (Il) em. ı. Harp etmek, 
savaşmak. 2. Çatışmak, dövüşrnek 3. 
Çarpışmak, tokuşmak: EKeyiHii{ 6acbt 
corbtCbtn K,aJZabt. İkisinin kafası çarpıştı. 

COFbiCTbiP- (soğıstır-) em. Tokuştur-

mak, vurmak. 
COFbiCK,YMAP (soğısqumar) CbLH. Savaş 

yanlısı. 

CO,UA (soda) 3am. ar. Karbonat. 
CO)J,AH (sodan) ec. Ondan, o zamandan. 

coaaH 6epi O zamandan beri; coaaH COH 
ondan sonra. 

C0,11.biP (sodır) CbtH. Yaramaz, haşarı, ele 
avuca sığmayan. 

C0,11.biPJIAY (sodırlav) CbLH. Biraz yara
maz, şımarıkça. 

CO,II;biPJibl~ -Fbi (sodırlıq, -ğı) 3am. Ya
ramazlık, haşarılık, şımarıklık. 

C03 (soz) (1) 3am. Mea. Bel soğukluğu. 
C03- (soz-) (Il) em. 1. Çekmek, uzatmak, 

gennek. 2. Konuşmayı sürdürmek, de
vam ettirmek. 3. Bir işi geciktirmek, 
vaktinde bitirmemek. co3 6yuaara caJZy 
işi geciktirmek, uzatmak. 

C03AK, -Fbi (sozaq, -ğı) 3am. Yayın iki u
cunu birleştiren ip, kiriş. 

C03AJIAH; (sozalafi) 3am. Yavaş, ağır hare
ket. 

C03A.JIAH,UA- (sozalafida-) em. Yavaş, a
ğır hareket etmek. 

C03AJIAH;K,bl (sozalafiqı) CbtH. 1. Yavaş, 
ağır (hareket). 

COHTAJI 

2. Sıkıcı, uzun (konuşma). 
C03EAH: co36aiffa ca.rıy Geciktirmek, u

zatmak. 
C03EAHJIA- (sozbayla-)- C03EAJIA- (soz

bala-) em. ı. Çekmek, germek. 2. 
Geciktirmek, uzatmak. 

C03EAJIA- (sozbala-) em. bkz. C03EAHJIA. 
C03EAJIAK,TA- (sozbalaqta-) em. Geciktir

mek, uzatmak. 
C03biJI- (sozıl-) em. Uzamak, uzanmak, 

gerilmek. 
C03biJIFbiiii (sozılğış) CbtH. Çabuk, kolay 

gerilen, esnek. 
C03biJibiH;K,bl (sozılıfiqı) CbLH. Biraz ger

gin, uzunca. 
C03biM: K;OJI C03biM Çok yakın. 
C03biM,II;bl (sozımdı) CbtH. 1. Çabuk, kolay 

gerilen, esnek. 2. Ağır, yavaş söylenen. 
C03biM,II;biJibl~ -Fbi (sozımdılıq, -ğı) 3am. 

1. Çabuk, kolay gerilme, esneklik. 2. 
Ağır, yavaş söyleme. 

coı!ı (soy) (1) 3am. Soy, sülale. 
COJ!ı:- (soy-) (COH,ll,bi, COMblll) (Il) em. 1. 

(hayvan) Kesmek, yüzmek: K,oHaK,K,a 
K,OU couabt. Misafirlere koyun kesti. 2. 
Kesici bir aletle yaralamak. 3. aybtc. 
Dövmek, vurmak: K;ıMUibLMeH couabt. 
Kamçıyla dövdü, kamçıladı. 

COİİFbiJIA- (soyğıla-) em. Dilim dilim, 
parça parça etmek. 

COİİ,UAYbiJI (soydavıl) cbtH. Büyük, iri, ko
caman. 

COJ!ı:,UAYbiJI,UAJ!ı: (soydavılday) CbtH. Çok 
büyük, devasa. 

COİİ,IJ;M- (soydiy-) (coM.ıı.uMbi, cow.ıı,ubın) 
em. Dimdik, dikili durmak. 

COİİKAH (soyqan) 3am. 1. Felaket, yıkım, 
karışıklık, kargaşa. 2. Kavgacı, fesatçı, 

münafık, ordu bozan kimse. couK,aH 
ca11y karışıklık çıkannak. 

COİİKAH,UA- (soyqanda-) em. Fesat çıkar
mak, kargaşa yaratmak, ortalığı karış

tırmak. 

COJ!ı:KAH,II;biK, -Fbi (soyqandıq, -ğı) 3am. 
Fesatçılık, fıtnecilik , karışıklık. 

COHK,bl (soyqı) CbtH. Kaba, nezaketsiz. 
COJ!ı:Jibl (soylı) CbtH. KeHe. Soylu, asil. 
COJ!ı:TAJI (soytal) 3am. Dört yaşındaki dişi 
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at. 
COİİTAJI.II,Aİ1 (soytalday) CbtH. İri, dev gibi, 

uzun. 
COİİhiJI (soyıl) Jam. Topuz, çomak. coubtfl 

caJZbtM çok yakın yer. coiiblfl corap a) 
topuz kullanabilecek yaştaki kimse b) 
birinin (sahibinin) ağzıyla konuşan 

kimse; coiibtflbtH cory birinin ağzıyla ko
nuşmak. 

COİİbiJI)l,A- (soyılda-) em. Topuz, çomak 
ile vurmak. 

COİİhiM (soyım), COİİbiC (soyıs) Jam. 
Kesilecek hayvan, kesimlik. 

COİİhiC (soyıs) Jam. bkz. COİİhiM. 
CO K,- (soq-) (cOFa)J,bı, COFbm) em. 1. Vur

mak, çarpmak: 2. Kamçıyla vurmak. 3. 
Tıklatmak, çalmak: EciKmi coK,mbt. 
Kapıyı çaldı. 4. Uğramak: OJZ iJyKeHze 
coK,mbt. O, dükkana uğradı. 5. Metalden 
her türlü eşya yapmak: TeMipdeH mara 
coK,mbt. Demirden nal yaptı. 6. (ev, bi
na) İnşa etmek. 7. aybtC. Oburlaşmak, 
oburluk etmek: OJZ HaH MeH Maudbt co
Fbm ombtp. O, ekmekle yağı büyük bir 
iştahla, oburca yiyor. 8. aybtC. Bir şeyi 
abartmak, atıp tutmak. corbm caJZy a) 
vurmak, d övmek b) konuşmasına fırsat 
vermemek, ağzını açtırmamak: TeMipdi 
Kbt3FaH Ke3de caK, (MaK,aJZ). Demir ta
vında dövülür (atasözü). 

COK,A (soqa) Jam. Saban, kara saban, pul
luk. 

COK,A: coK,a 6acbl Yalnız, kimsesiz, tek ba
şına. 

COK,A-CAİİMAH (soqa-sayman) Jam. 
Saban, pulluk takımı. 

COK,lf- (soqiy-) em. Tek başına, yalnız 

kalmak: OJZ K,apmaiiraHda coK,ubtn 
JK:a-1Fbt3 K,aJZdbt. O, yaşlandığında tek 
başına kaldı. 

COK,K,AH (soqqan) CbtH. 1. Deli, yarım 

akıllı. 2. Alçak, terbiyesiz, ahlaksız. 
COK,K,bl (soqqı) Jam. 1. Darbe, vurma, 

vuruş . 2. Saldır~yı, taarruzu püskürtme: 
)f(ayra coK,K,bt · 6epiJi. Düşmanı geri 
püskürttü. coK,K,btra JK:btry öldüresiye 
dövmek. 

COK,IIA (süqpa) (1) Jam. El yapımı (ev, 

COJI 

soba, duvar vb.). 
COK,IIA (soqpa) (Il) Jam. Vakit vakit 

ortaya çıkan aynı türden fizyolojik 
bozuklukların bütünü, nöbet. 

COI<,IIAKc -Fbi (soqpaq, -ğı) Jam. Patika, 
keçi yolu. eMip coK,naFbt hayat yolu. 

COK,IIAJibl (soqpalı) cbtH. ı. Nöbetli (has
talık). 2. My3. Vurmalı (çalgı). 

COK,TA (soqta) Jam. ı. Çıban özü. 2. Av 
köpeği veya av kuşlarına verilen et par
çası. 

COK,TAJI (soqtal) Jam. İri, cüsseli adam. 
COK,TAJIA- (soqtala-) em. Yoğurmak, ez

mek. 
COK,TAH (soqtan) Jam. Dört yaşındaki er

kek deve. 
COK,TAH.II,Aİ1 (soqtanday) cbtH. İri, cüsseli, 

iri, yapılı. 
COK,ThiFhiC (soqtığıs) (1) Jam. Çarpışma, 

çatışma. 

COK,ThiFhiC- (soqtığıs-) (Il) em. Çarpış

mak, çatışmak 
COK,TbiK,- ( soqtıq-) ( COK;TbiFa)J,bi, COK:fbi

Fblll) em. 1. Çarpışmak, tokuşmak 2. 
aybtc. Sataşmak, belaya bulaşmak 

COK,ThiK,K,bllll (soqtıqqış) CbtH. Sataşkan, 
saldırgan, mütecaviz. 

COK,ThiK,IIAJlhl (soqtıqpalı) CbtH. 1. Sa
taşkan, saldırgan. 2. aybtC. Zahmetli, 
meşakkatli. 

COK,biP (soqır) CbtH. ı. Kör, ama. 2. aybtC. 
Cahil, nadan. coK,btp ceHiM batıl inanç, 
körü körüne başlanma; COK,btpra maRK, 
ycmamK,aHdau alen!, açık. 

COK,biPJibl~ -Fbi (soqırlıq, -ğı) Jam. ı. 

Körlük, amalık. 2. aybtc. Cahillik, ce
halet. 

COK,biPTEKE (soqırteke) Jam. Körebe. 
COK,biPlYİİE (soqırtüye) Jam. Deve sayı

sının yüze ulaştığını bildiren bir söz. 
COK,biPThiiiiK,AH (soqırtışqan) Jam. Kös

tebek, kör sıçan. 
COK,biPIIIIEK (soqırişek) Jam. 1. Kör ba

ğırsak, apandis. 2. Apandisin iltihaplan
ması, apandisit. 

COJI (sol) (1) CbtH. Sol, sağ karşıtı: CoJZra 
6ypbtfldbt. Sola döndü. 

COJI* (sol) (Il) ec. Bu, şu, o. coJZ KyHi o 
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gün; cofl :»eOflbt; o sefer, o zaman. 
COJI- (sol- ) (III) em. ı. S olmak, sararmak: 

fyflaep cycbt3 K,a!lca co!laabl. Güller su
suz kalınca solar. 2. aybtc. Zayıflamak, 

erimek, sararıp solmak: KjıiJFbtaaH 

coflabt. Dertten, sıkıntıdan sararıp soldu. 
COJIAll (solay) yem. 1. Şöyle, böyle. 

co!laiJ K,apau şu tarafa doğru. 2. Öyle 
( onaylama bildirir). co!lau i cm ey K e peK 
öyle yapmak gerek. 

COJJAK,Aİİ (solaqay) Cb/H. 1. Solak. 2. Ters, 
aksi (kimse). 

COJJAK,AİİJIAH- (solaqaylan-) em. ı. Sol 
elini kullanmak. 2. ayb/C. Başka tarafa 
çekmek, ters davranmak. 

COJIEhiP (solbır) CbtH. Boş, gevşek, ağır. 
COJIEhiPA- (solbıra-), COJIEhiPAM-

(solbıray-) em. 1. (giysi) Sarkmak, s ün
rnek, akmak. 2. Uyuşuk, süklüm pük
lüm olmak. 

COJIBhiPAM- (solbıray-) (coJ16bipaH)J,bi , 

COJ16bipa10bi) em. bkz. COJIBhiPA- . 

COJIFYPJihiM (solğurlım) Ulblfl. O kadar. 
COJIFhiH (solğın) CbtH. 1. Solgun, solmuş. 

coflFbtH m yemi M ama solgun, rengi 
so lmuş kumaş . 2. ayb/C. Boş, gevşek, 

pasif, cansız . 

COJIFhiH,Uhl~ -Fbi (solğındıq, -ğı) 3am. 1. 
Solgunluk, sönüklük. 2. Durgunluk, 
pasiflik. 

COJILT.AT (soldat) 3am. HeM. Asker. K,amap-

aarbt co/laam er, asker. 
COJII1,UOJI (solidol) 3am. op. Makine yağı. 
COJII1CT (solist) 3am. !lam. My3. Solist. 
COJIK,hiJI (solqıl) 3am. Zonklama, sancı. 
COJIK,hiJILT.A- (solqılda-) em. ı. S all an-

mak, sarsılmak 2. Zonklamak, sancı

mak: EacbiM co!lK,btflaan aybtpbtn myp. 
Başım zonkluyor, çok ağrıyor. 3. 
Hıçkırarak ağlamak: Ea!la co/LK,blflaan 
:JICbtflaabt. Çocuk hıçkırarak ağladı. 4. 
aybtC. Kararsız olmak, tereddüt etmek. 

COJIK,hiJI,UAK, (solqıldaq) Cb/H. ı. Kolay 
bükülen, kolay eğilen, esnek. 2. ayb/C. 
Değişken, kararsız . 

COJIK,hiJI,UAK,Thl~ -Fbi (solqıldaqtıq, -ğı) 

3am. l . Kolay bükülüp eğilme, esnek
lik. 2. aybtc. Kararsızlık, değişkenlik. 

COHAJIA 

COJIO (solo) 3am. um. My3. Solo. 
COJIITI1- (solpi-) em. 1. Sünmek, sark

mak. 2. aybtC. Durgun, bitkin, cansız bir 
halde olmak: Oll :JICfMbtcmaH co!lnubtn 
K,aiJmmbl. O, işten yorgun argın geldi. 

COJIIThi (solpı) CbLH. 1. Yere sürünen, uzun. 
2. ayb/C. Düz olmayan, engebeli. 

COJITAK, (soltaq) CbtH. Topa!, aksak. 
COJITAK,TA- (soltaqta-) em. Topallamak, 

aksamak. 
COJITYCTIK, -ri (soltüstik, -gi) 3am. Kuzey. 

co!lm ycmiK-6ambtc kuzeybatı; 

co!lmycmiK-UlbtFbiC kuzeydoğu. 
COJihl~ -Fbi: COJlbiFbiH 6acy a) Dinlenmek, 

nefestenrnek b) Ağlamayı bırakmak , 

kes m ek. 
COJibiPK,A- (solırqa-) em. Çok yorulmak, 

nefes nefese kalmak. 
COJih<I>E,U)f(I10 (solfedjio) 3am. um. My3. 

1. Notaları değerlerine göre seslendir
ıneyi amaçlayan müzik çalışması, solfej. 
2. Müzik ezgilerinin uygulanışı. 

COJI51PKA (solyarka) 3am. op. Gaz yağı. 
COM* (som) (1) 3am. Yüz kuruşa eşit para. 
COM* (som) (Il) 3am. Atiarda görülen bir 

tür yara. 
COM (som) (III) CbtH. 1. Bütün, som. coM 

aflnibtH som altın. 2. Sağlam, yapılı, 

güçlü. 
COMA* (soma) 3am. op. Tutar, yekı1n, top

lam. :>ICaflnbt coMaCbl genel tutarı . 

COMALJ.AM (somaday) Cb/H. iri, kocaman, 
devasa. 

COMAJihl (somalı) CbtH. Paralı, zengin. 
COMEAJI (sombal) 3am. Tomruk. 
COMLT.A- (somda-) em. 1. Sağlam yapmak, 

sağlamlaştırmak. 2. aybtc. Tam ve 
yerinde tasvir etmek: )/(a3yıubt KeuinKep 
6eiJHeciH :>JcaK.Cbl coMaaraH. -i azar, kah
ramanı başarıyla tasvir etmiştir. 

COHA (sona) 3am. 300/l. Sığır sineği, büve. 
COHALT.A (sonada) yem. Eskiden, önceden, 

bir zamanlar. 
COHALT.AfiLT.AH (sonadaydan) yem. Uzak

tan, ta oralardan: Oll coHaaauaaH KepiH
ai. O, ta uzaklardan göründü. 

COHAJIA- (sonala-) em. Sığır sineğinden 

korun mak. 
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COHAH (sonan) yem. O zamanlardan beri, 
ondan sonra, bu güne kadar: CoHaH 
KeiiiH (eoHaH eolf) Ondan sonra. 

COHAP (sonar) 3am. İlk kar: CoHapiJa a!fra 
lUbLKmbt. İlk kardan sonra ava çıktı. KaH 
eoHap kalın kar. 

COHAPJIA- (sonarla-) em. İlk kardan sonra 
ava çıkmak, avlanmak. 

COHAPIIIbl (sonarşı) 3am. İlk kada ava çı
kan kimse, avcı. 

COHATA (sonata) 3am. um. My3. Bir veya 
iki çalgı için yazılmış üç veya dört 
bölümden oluşan müzik eseri, sonat. 

COHAY (sonau) ec. 1. Şu, ta. coHay mypraH 
yii ta oradaki (uzaktaki) ev. 2. Eski, 
geçmişteki. coHay 3aMaHHaH 6epi eski
den beri. 

COH,llA* (sonda) yem. 1. O an, o zaman, o 
vakit, o sırada. 2. Orada, o tarafta. 

COH,llAİİ (sonday) yem. O kadar, onun 
gibi, onun kadar, çok: 0!1 eoHiJaii JKaK
CbL aiJaM. O, çok iyi biri. 

COH,llAİİ-AK, (sonday-aq) MoiJ. Bununla 
birlikte, ayrıca, bundan başka, bununla 
beraber. 

COHL(biK,TAH (sondıqtan) tublfl . Onun için, 
o nedenle. 

COHET (sonet) 3am. rjJp. aiJe6. İki dörtlü 
ve iki üçlüden oluşan, on dört mısralı bir 
batı şiiri türü, sone. 

COHlliA (sonşa), COHIIIAMA (sonşama) 

yem . O kadar, onca, öyle. 
COHIIIAMA (sonşama) yem. bkz. COH

lliA. 
COHbl (sonı) ebtH. ı. Bakir, el değmemiş, 

işlenmemiş. eoHbL JKaiibt!lbLM el değme
miş yaylak. 2. aybte. Taze, yeni. COHbt 
niKip yeni düşünce; coHbL tubtrapMa yeni 
eser. 

COHbiJIA- (sonıla-) em. Ayak değmemiş 
otlaklarda yayılmak, otlamak. 

COHbiJlbiK, -Fbi (sonılıq, -ğı) 3am. 1. Ba
kirlik, el değmemişlik 2. Yenilik, taze
lik. 

COHbiMEH (sonımen) yem. HüUisa, kısa
ca, öylece, özetle. COHbLMeH 6ipıe (Ka
map) onunla birlikte. 

CO~* (son) tublfl. Sonra. 

COP AK,hiJIAY 

COizybl (sofiğı) CbLH. Son, sonuncu, nihai. 
CO~bl (sofiı) 3am. Sonu, sonucu. JKY-

Mbtcmbtlf COlfbL işin sonu. 
CO~biHAH (sofiınan) yem. Sonradan, ar

kasından, peşinden. 

CO~biHIIIA (sofiınşa) yem. Peşi sıra, ar
kasından, ardınca. 

CO~biPA (sofiıra) yem. Sonra. 
COilAÜ- (sopay-) (cona.H)J.bi, conaıobi) em. 

1. Uzamak, incelmek, süzülmek: DHbLif 
6emi conaiibtn Keminmi. Onun yüzü sü
zülmüş. 2 .. Dik, dimdik durmak. 

COIIAK,IIIAJIAY (sopaqşalav) CbLH. Biraz o
val, uzunca. 

COIIPAHA (soprana) 3am. um. My3. Kadın 
veya genç erkek çocuklarda en ince ses, 
soprano. 

COII-COJIFbiH (sop-solğın) CbLH. Çok sol
gun, silik. 

COII-COIIAK, (sop-sopaq) CbLH. Çok oval, 
ince. 

COIIbl (sopı) 3am. ap. iJiHu Mutasavvıf, 

derviş, sofu. 
COIIbiJibiK, -Fbi (sopılıq, -ğı) 3am. Sofu

luk. 
COP* (sor) (1) 3am. Felaket, talihsizlik, şer. 

copbt KG!lbL.lf Kici talihsiz kişi; copbtMa 
Kapaii talihsizliğime göre; copbt KaiiHay 
talihsizliğe duçar olmak. 

COP* (sor) (Il) 3am. Tuzlak, tuzlu arazi. 
COP- (sor-) (III) em. ı. Emme k, so ğur

mak, sorumak: Epay eHeciHilf eMıueıiH 
eopiJbt. Buzağı anasının memesini emdi. 
2. (sigara, pipo vb. için) içmek, çekmek. 
3. aybtc. Birisinin hakkını yemek, haksız 
kazanç sağlamak. 4. aybtc. Sarartmak, 
bozartmak, morartmak 5. ay bt c. Zayıf
latmak, bitkin düşürmek. cy!liKmeii copy 
sülük gibi emmek, sömürmek. 

COPA (sora) (l) 3am. Gözyaşı, sümük. 
COPA (sora) (Il) 3am. 6om. Kenevir, kendir. 
COPAEA (soraba) 3am. Bir tür püsküllü ka-

dın başlığı. 

COP AM- (soray-) (copaMbi, copaıobi) em. 
Yüksek, uzun olmak. 

COPAK,bl (soraqı) CbLH. Kaba, görgüsüz. 
COPAK,biJIAY (soraqılav) CbLH. Biraz kaba, 

görgüsüzce, yakışıksızca. 
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COPAH; (soran) (1) 3am. Tuzlak, tuzlu arazi. 
COPAH; (soran) (Il) 3am. Zirve, doruk. 
COPAH,UA- (soranda-) em. Uzun boylu ve 

hantal görünmek. 
COPATITA- (sorapta-) em. Höpürdetmek, 

hopurdatmak. 
COPFAJIA- (sorğala-) em. Damlamak, dö

külmek, akmak. 
COPFbl- (sorğı-) em. Suyu çekilerek, kuru

maya başlamak. 
COPFbiiii (sorğış) CbiH. Emici. copFbiUl K,a

ra3 sünger, kurutma kağıdı. 
COPJIA- (soda-) em. Çile çekmek, azap 

görmek: O!l copilan K,aflabi. O, derde, 
kedere duçar oldu. 

COPJIAH- (sorlan-) em. Tuz oluşmak, tuz:
laşmak. 

COPJibl (sorlı) (1) CbiH . Uğursuz, talihsiz, 
biçare. 

COPJibl (sorlı) (Il) CbiH. Tuzlu (toprak) . 
COPJibi-COPTAH; (sorlı-sortan) 3am. Zira

ate elverişsiz, tuzlu arazi . 
COPMAI\.UAİİ (sormanday) CbiH. Dertli, ke

derli, talihsiz. 
COPilA (sorpa) 3am. up. Çorba. 6MbiK, cop

naebi balık çorbası; yuı K,ai1Haca cop

naebi K,OCblflMay hiçbir ortak yanları ol
mamak. 

COPIIA.JIAH:- (sorpalan-) em. Çorba iç
mek, karnını doyurmak. 

COPIIAJibiK, (sorpalıq) CbiH. Çarbalık 6ip 

copnMbiK em bir çarbalık et. 
COPIIA-CY (sorpa-su) 3am. Çorbalar. 
COPT (sort) 3am. rjJp. Sınıf (kalite) , çeş it , 

nevi. 6ipiHuıi copm birinci sınıf. 
COPTAH; (sortan) CbiH. Tuzlak, tuzlu arazi. 
COPTAH,UA- (sortanda-) em. (toprak) Tuz

lu duruma gelmek. 
COPTAH):(biK, -Fbi (sortafidıq, -ğı) 3am. 

Tuzlu olma, tuzlak hale gelme. 
COPTTA- (sortta-) em . Çeşitlerine göre a

yınnak, cins cins ayırmak 
COPbiK,- (sorıq-) (copbiFa)l,bi, COpbiFblll) 

em. Suyu çekilmek, kurumaya başla

mak. 
COCTll- (sostiy-) em. Ş aş ırmak, şaşkın 

şaşkın bakmak: 8i1efl cocmubın mypbın 

K,aflabi. Kadın şaşkın şaşkın baka kaldı. 

cer1c 

COCbiH (sosın) Ulbifl. Sonra: Oll cocbiH He 

aeai? O, sonra ne dedi? 
COT (sot) 3am. op. ı. Mahkeme. com yKiMi 

mahkeme kararı; com uıeuıiMi mahkeme 
kararı; com UlbiFbmaapbi mahkeme gi
derleri. 2. Hakim, yargıç. commbilf 

KYKbiK,mapbi yargıcın hakları. 

COTAHAK, (sotanaq), COTK,AP (sotqar) CbiH. 

Yaramaz, hay laz. 
COTK,AP (sotqar) CbiH. bkz. COTAHAK,. 
COTK,APJIAH- (sotqarlan-) em. Yaramaz

lık etmek, haylazlaşmak 
COTK,APJibiK, -Fbi (sotqarlıq, -ğı) 3am. Ya

ramazlık, haylazlık 

COTTA- (sotta-) em. Mahkemeye çıkar

mak, yargılamak, ceza vermek. 
COTTAC- (sottas-) em. Karşılıklı dava aç

mak, dava etmek. 
COYC (sous) 3am. rjJp. Salça, sos. 
CO<Dll3M (sofizm) 3am. ıp. rjJU!loc. ı. Saf

satacılık 2. Sofizm. 
CO<DllCTllKA (sofistika) 3am. ıp. Yanıltı cı 

söz, yanıltmaca, mugalata, sofistik 
COUllAJI (sotsiyal) 3am. cjJp. caflc. Sosyal , 

içtima1, toplumsal. 
COUllAJI-,ll;EMOKPAT (sotsiyal-demokrat) 

3am. rjJp. Sosyal demokrat. 
COUllAJill3M (sotsiyalizm) 3am. rjJp. Sos

yalizm, toplumculuk. 
COUllAJillCT (sotsiyalist) 3am . rjJp . Sos

yalist, sosyalizm yanlısı. 
COUllAJIOf (sotsiyalog) 3am. rjJp. Sosyo

log, toplum bilimci . 
COUllAJIOfll51 (sotsiyalogiya) 3am. rjJp . 

Toplum bilimi, içtimaiyat, sosyoloji. 
COH (soya) 3am. :>~ean. Fasulyeye benzer 

bir bitki, soya. 
C051Y (soyav) 3am. 1. Bitkinin yapraksız 

sapı. 2. Diken. 3. aybiC. Büyük, uzun. 
COHYJIAH- (soyavlan-) em. (yaprak) Dö

külmek. 
cerE (söge) 3am. Dişi karaca. 
cerıH- (sögi1-ı- ) em. Kendi kendini suçla

mak. 
cerın- (sögil-) em. Sökülmek. 
cerıc (sögis) 3am. Kınama cezası. aybi3Ula 

ceıic sözlü kınama cezası; ceıic afly kı

nama cezası almak; ceıic 6epy kınama 
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cezası vennek; ce2ic ecmy azar işitmek . 

ce3 (söz) 3am. 1. Bir veya birkaç heceden 
oluşan ve anlamı olan ses birliği, ke
lime, sözcük. 2. Kesinlik kazanmayan 
haber, söylenti. 3. Bir toplantıda yapılan 
konuşma. 4. Müzik parçalarının yazılı 

metni, güfte. ce3 ma6bL kelime türü; ce3 
mepKiHi asıl mesele, konunun özü; ce3-
ze K,afly (iflizy) dile düşmek, adı çık

mak; ce3iJilf K,bLcl(aCbL sözün kısası, hü
lasa; Ce3 cyiieKmeH emeiJi, maRK, em

meH emeiJi (MaK,afl) . Kılıç yarası geçer, 
dil yarası geçmez (atasözü). ce32e K.Y
JlaK, acy dinlemek, kulak vermek; ce3-
iJilf MaiibLH maMbL3Y edebi konuşmak, iyi 
ve güzel konuşmak; ce3iH emKi3y söz 
geçirmek, dinletmek; c83iH JK:epze mac
maMay sözünü dinlemek, bir d ed · · ini 
iki etmemek. 

Ce3EE-Ce3 (sözbe-söz) yem. Kelimesi ke
limesine, tam tamına. 

C83,llEC- (sözdes-) em. KeHe. Konuşmak, 

söyleşmek. 

C83)liK, -ri (sözdik, -gi) 3am. Sözlük, lü
gat kitabı. c83iJiK K,op söz hazinesi, söz 
varlığı. 

C83CI3 (sözsiz) yem. Sözsüz, tartışma
s ız , kayıtsız, şartsız: 0Jl ce3ci3 6yziH 
KefleiJi. O, bugün muhakkak gelecek. 

C83TI3EE (söztizbe) 3am. Dizin, in-
deks. 

C83Y AP (sözü var), C03IIIEH; (sözşefi) CbLH. 
Hatip, söz ustası. 

C83YAPJIAH- (sözüvarlan-), Ce3IIIEH;
)lEH- ( sözşefi den-) em. Güzel ve uzun 
konuşmak. 

C83IIIEH; (sözşefi) CblH . bkz. Ce3YAP. 
ce3IIIEH;.llEH- (sözşefiden-) em. bkz. 

C83YAPJIAH-. 
cetLıE- (söyle-) em. 1. Konuşmak, söyle

mek. 2. Söylenmek 
cefiJIEM* (söylem) 3am. JlUH26. Cümle, 

tümce . ceuJleM MfUte!lepi cümlenin öğe
leri , unsurları. 

cefiJIEME- (söyleme-) em. Söylemek, 
konuşmak. 

cefiJIEMIIA3 (söylempaz), cefiJIEYIK 
(söylevik) CbLH. 3Kcnp. Çok konuşan, 

C8PE 

geveze, lafazan. 
Ce:fiJIEMIIIE (söylemşe) 3am. Küçük 

cümle, cümlecik. 
cefiJIEC- (söyles-) em. Söyleşmek, ko

nuşmak. 

cefiJIECTIP- (söylestir-) em. Söyleştir
mek, konuşturmak. 

cefiJIEYIK (söylevik) cbLH. bkz. cefi
JIEMIIA3. 

cefiT- (söyt-) em. Öyle yapmak, öyle et
mek: CeiimKeH JICeH. Öyle yapmak (da
ha) uygun. 

cefinrı (söytip) lUblJl . Öylece, böylece. 
CeK, -ri (sök, -gi) (1) 3am. Dan . 
CeK- (sö k-) (cere,rı;i, cerin) (Il) em. Sö k

rnek, dikişi ayırmak. 
CeK- (sök-) (cere,rı;i, cerin) (III) em. Pay

lamak, azarlamak, sövmek. 
COKET (söket), CeJIEKET (söleket) 3am. 

ap. Yüz kızartıcı, ayıp, abes: MyHbllf 
H ec i ceK em? Bunun nesi ayıp? 

CeKETCIH- (söketsin-) em. Ayıp, abes 
saymak; yakışıksız, uygunsuz bulmak. 

CeKETTIK, -ri (sökettik, -gi) 3am. Yakı

şıksızlık, münasebetsizlik, abeslik. 
ceKTE- (sökte-) em. Dan, buğday vb. şey-

leri kabuğundan ayıklamak. 
COJI (söl) em. Öz su, usare. 
COJIEKET (söleket) 3am. bkz. CeKET. 
ceJIKEEAfi (sölkebay) 3am. KeHe. Bir lira-

lık gümüş akçe. 
ceJIIIM- (sölpiy-), ceJIIIIPEfi- (sölpirey

) em. Süklüm püklüm olmak, büzülüp o
turmak. 

CeJIIIIPEfi- (sölpirey-) em. bkz. CeJIIIM
CeH- (sön-) em. 1. Sönmek, parlaklığını, 

ışığını yitirmek: JlJaM ceHin K,aJl iJbL. 
Lamba söndü. 2. aybLC. Bitmek, tüken
mek, kesilmek: CeHzeH yMim K,auma 
mymaHiJbL. (kesilen) Umudu yeniden 
yeşerdi, canlandı. 

ceH,lliP- (sö ndir-) em. Söndürmek. 
CeH;KE (söfike) (1) 3am. 6om. Çalılık, fun

dalık. 

CeH;KE (söfike) (Il) CbLH. Sararmış , solmuş , 

kurumuş. 

CePE (söre) (1) 3am. Kurut ve çökelek ku
rutma tahtası. 
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cePE (söre) (Il) Jam. ı. Raf. Kirnan cepeci 

kitap rafı, kitaplık. 2. Tahta sedir, ke
revet, peyke. 

C8PE (söre) (III) 3am. cnopm. Bir yarışın 
son bulduğu yer veya çizgi, varış: 

Cepeıe 6apiHeH 6ypbLH Ke!liJi. Yarışa 

herkesten önce geldi. 
CIIAPTAKHA,II.A (spartakiada) 3am. ıp. Spor 

yarışması. 

CIIEKTAKJih (spektakl) 3am. ıp. Temsil, ti
yatro oyunu. 

CIIEPMAT030H,II, (spermatozoit) 3am. ıp. 

Er bezi borucuklarının ürettiği atınığın 
içinde bulunan erkek döl hücresi. 

CIIH,II,OMETP (spidometr) 3am. ar. Kilo
metre sayacı , sürat sayacı. 

CIIHPAJih (spiral) Jam. !lam. Spiral, sar-
mal, helezoni. 

CIIHPT (spirt) 3am. um. İspirto, etil alkol. 
CIIOPT (sport) 3am. ar. Spor. 
CIIOPTIIIhl (sporcu) 3am. Sporcu. 
CIIPHHT (sprint) 3am. ar. Kısa mesafe ko-

şusu. 

CIIPHHTEP (sprinter) 3am. ar. Kısa me
safe koşucusu. 

CIIYTHHK, -ri (sputnik, -gi) Jam. op. Peyk, 
uydu. 

CTAEHJIH3ATOP (stabi lizator) Jam. !lam. 

mex. Dengeleyici, stabilizator. 
CTA,IJ,HOH (stadiyon) 3am. ıp. Stadyum. 

rjJym6o!l cmaiJuoHbt futbol stadyumu. 
CTAIK (staj) 3am. rjJp. Bir kimsenin mes

lek bilgisini artırmak için herhangi bir 
kurumda çalışarak geçirdiği dönem. 

CTAMEP (stayer) 3am. ar. cnopm. Uzun me
safe koşucusu, mukavetçi. 

CTAKAH (stakan) 3am. op. Bardak. 
CTAH.n:APT (standart) 3am. ar. Standart, tek 

biçim. 
CTAH.n:APTTA- (standartta-) em. Standart

laştırmak , tek tip hale getirmek. 
CTAHOK, -rhı (stanok, -gı) Jam. op. Tezgah, 

torna, makine. 
CTAHUH51 (stantsiya) Jam. rjJp. istasyon. 

aemo6yc cmaHU,UflCbL otogar, terminal. 
CTAPOCTA (starosta) 3am. op. Sınıf baş

kanı, mümessil. 
CTAPT (start) Jam. ar. cnopm. Çıkış, start, 

CY 

dep ar. 
CTAPTEP (starter) 3am. ar. mex. Marş, star

ter. 
CTAPIIIHHA (starşina) 3am. op. Başçavuş. 

CTATHCTHKA (statistika) 3am. !lam. İstatis
tik, sayımlama. 

CTATYJI (statuya) 3am. !lam. Heykel. 
CTATh51 (statya) 3am. op. Madde. K,bLfl

MbLCmbtK, KoOeKc cmambflCbt ceza kanu
nu maddesi. 

CTEH,II, (stend) 3am. ar. Bir sergide veya 
fuarda ürünlerin sergilendiği yer, sergi
lik, stant. 

CTEHOfPAMMA (stenogramma) 3am. ıp. 

Stenografı ile yazılmış metin. 
CTEHOKAP,II,HJI (stenokardiya) 3am. ıp. 

MeiJ. Bir tür kalp hastalığı. 
CTETOCKOII (stetoskop) Jam. !lam. MeiJ. 

Kalbin, iç organların hareketlerini ve 
seslerini dinlemeye yarayan alet, 
stetoskop. 

CTHJIHCTHKA (stilistika) 3am. ıp. Anlatım 

bilimi, stilistik. 
CTHJih (stil) 3am. ıp. ÜslGp, tarz, biçim, 

stil. 
CTHIIEH,II,HAT (stipendiat) 3am. !lam. Ö-

zel burs alan öğrenci, bursiyer. 
CTHIIEH,II,HJI (stipendiya) Jam. !lam. Burs. 
CTOJI (stol) 3am. op. Masa. 
CTOMATOJIOf (stomatolog) Jam. ıp. Diş 

doktoru. 
CTOMATOJIOfHJI (stomatologiya) Jam. ıp. 

Diş hastalıkları bilimi. 
CTPATEfHJI (strategiya) 3am. ıp. Strateji. 
CTPATOC<l>EPA (stratosfera) 3am. !lam. 

acmp. Kat yuvarı, stratosfer. 
CTPEJIKA (strelka) Jam. op. 1. İbre. 2. Ok 

işareti. 

CTY,II,EHT (student) Jam. !lam. Yüksek 
öğrenim öğrencisi. 

CTY,II,HJI (studiya) 3am. um. ı. Resim, hey
keltraşlık atölyesi. 2. Radyo, film stüd
yosu. 3. Sanat okulu. 6aflem cmyiJUHCbL 

bale okulu. 
CTIOAP,II,ECCA (styuardessa) 3am. ar. Has

tes. 
CY (su) 3am. I . Su. 2. Deniz, akarsu. 3. 

Yaşlı, nemli. ay3bLHbtlf cybı KYPY öve 
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öve bitirememek; Cy iwKeH K.YabtFbtl{a 

myKipMe (MaK,a.n). Yemek yediğin kaba 
tükürme (atasözü). ey JlcypeK korkak, 
yüreksiz; ey K,apaJ-{Fbl ama, kör; ey MU 

beyinsiz, ahmak; ey MfpbtH sümüklü; ey 

meciH bedava, sudan ucuz. 
CYAHT (suvayt) Jam. Yalancı kimse. 
CYAHTThl~ -Fbi (suvayttıq, -ğı) Jam. Ya

lancılık. 

CY ATI- (suval-) em. ı. Suyu çekilmek, ku
rumak. 2. Sütten kesilmek: Cubtp cy

G.flbtn Kemmi. İneğin sütü kesildi. 3. 
aybtc. Zayıflamak, incelmek. 

CYAP- (su var-) em. 1. (hayvana) Su 
vermek, suvarmak. 2. (toprak, bitki vb.) 
Su vermek, sulamak. 3. aybtc. Demire su 
vermek. 

CYAPFhiiii (suvarğış) Jam. Sulamada kul
lanılan bir tür alet. 

CYAPMATihl (suvarmalı) CbtH. Sulamalı. 

CYAT (suvat) 3am. Hayvan suvaracak yer, 
suvat, yalak. 

CYATTA- (suvatta-) em. Suvattan su iç
mek. 

CYBBEHUlUI (subventsiya) 3am. !lam. 

Devletçe yapılan para yardımı, destek
leme, sübvansiyon. 

CYB051Y (suboyau) Jam. Sulu boya. 
CYBCM)lJ151 (subsidiya) Jam. !lam. Para 

yardımı, nakdi yardım. 
CYETPOTIMK, -ri (subtropik, -gi) 3am. cf;p. 

Tropikal bölgelere yakın, fakat daha 
yüksek bir enlemde olan, astropikal. 

CYEbEKT (subekt) 3am. !lam. ı. cj;UilOC. A
dam, şahıs. 2. ıpaMM. Özne. 

CYBEHMP (suvenir) Jam. cf;p. Hediyelik eş
ya . 

CYFAP- (suğar-) em. Sulamak, su varmak: 
Maxma cyrapabt. Pamuğu suladı. 

CY,J._-\11: (suday) CbtH. Su gibi, suya benzer. 
cyaau ary dili sürçmeden, su gibi ko
nuşmak: jJocbtM mypiKweıe cyaau. Ar
kadaşım su gibi Türkçe konuşuyor. ey 

JICaHa çok yeni; cyaau ciMipy haksız 

kazanç sağlamak. 
CY)l,hiP (suvdır) Jam. 1. Hışırtı, hışıltı, fı

şı rtı. 2. aybtC. Palavracı , boşboğaz. 

CY,ll,hiPA- (suvdıra-) em. 1. Hışırdamak, 

CYCA 

fışırdamak. 2. aybtc. Boşboğazlık et
mek. 

CY,ll,hiPAK, (suvdıraq) CbtH. 1. Hışırtılı, 

hışıltılı. 2. aybLC. Palavracı, boşboğaz . 

CYK,AİİT: cyı<,aiiT :>KeJI Dinmeyen rüzgar. 
CYK,AH: cyı<,aHbi cyiiMey Hoşlanmamak, be

ğenmemek. 

CYK,APAK,YC (suvqaraqus) Jam. 300/l. Bü
yük ve yırtıcı bir kuş . 

CYJIA- (sula-) em. 1. Sulamak, suvarmak. 
2. Islatmak. 

CYJIAH- (sulan-) em. ı. Sulanmak. 2. Is
lan mak. 

CYJIAH,ll,hiP- (sulandır-) em. Sulandır

mak, sulamak. 
CYJIAY (sulav) CbtH. Biraz ıslak, suluca. 
CYJihl (sulı) CbtH. 1. Sulak, sulu. 2. Islak, 

nemli, yaş. 
CYJihl~ -Fbi (sulıq, -ğı) (1) 3am. El bezi. 
CYJihl~ -Fbi (sulıq, -ğı) (Il) 3am. Yağmur

luk, muşamba. 

CYJihi~ -Fbi (sulıq, -ğı) (lll) Jam. At ve 
hayvanların gemlerinin altına takılan 

küçük zincir, suluk zinciri. 
CYJih<I>AT (sulfat) Jam. cf;p. xuM. Sülfirik 

asidin tuzu veya esteri, sülfat. 
CYMAI<AH (sumaqay) CbtH. Açıkgöz, uya

nık; açgözlü. 
CYMAI<AHJIAH- (sumaqaylan-) em. 

Hakkına razı olmamak, başkalarının 

hakkına tecavüz etmek. 
CYMAH,ILA- (sumanda-) em. İşgüzarlık et

mek, işgüzarca davranmak, ukalalık 

yapmak. 
CYOThi (suotı) Jam. 6om. Ekme ot (yonca 

vb.). 
CYTIEPMAPKET (supermarket) 3am. ar. 

Büyük mağaza, süpermarket 
CYPET (suret) Jam. ap. 1. Resim, tablo. 

KimanmaFbi cypem kitaptaki resim. 2. 
Fotoğraf, resim. aocbtMHbtlf cypemi ar
kadaşımın fotoğrafı; cypemKe m ycy fo
toğraf çektirrnek 

CYPETKEP (suretker) Jam. Ressam. 
CYPETTE- (surette-) em. Tasvir etmek, be

timlemek. 
CYPETIIII (suretşi) 3am. Ressam. 
CYCA- (s usa-) em. ı. Susamak. 2. aybtc. 
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Özlemek, hasret çekmek, susamak. 
CYCAMhiP* (susamır) 3am. Meo. Diyabet, 

şeker hastalığı. 

CYCAP (susar) Jam. 300!l. Ağaç sansarı, 

zerdeva. 
CYCAPFAJI,UAK., -Fbi (susarğaldaq, -ğı) 3am. 

6om. Düğün çiçeği. 
CYCAT- (susat-) em. Su satmak. 
CYCEIIKIIII (susepkiş) 3am. Çiçek sulama 

kabı, püskürdeç. 
CYChi- (susı-) em. Kolayca yer değiştir

mek, kaymak, inmek. 
CYCbiJI,II,A- (susılda-) em. Hışırdamak, fı

şırdamak: Arawmbtlf :>~canbtpaK,mapbt 

cycbt!loauobt. Ağacın yaprakları hışırdı

yor. 
CYCbiJI,II,AK, (susıldaq) CbtH. 1. Dökülen, a

kıcı (kum vb.) . 2. Hışıltılı, kaygan (ku
maş). 3. aybtC. Boşboğaz, geveze: Cy
Cbl!lOaK. aue!l Geveze kadın. 

CYChiH (susın) Jam. içecek. caJZK,btH cy
CbLHoap soğuk içecekler. 

CYCbiH,II,A- (susında-) em ı . Susamak. 2. 
aybtc. Tahsil, öğrenim görmek. 

CYCbiPA- (susıra-) em. 1. Çok susamak. 
CYTEri (sutegi), CYTEK, -ri (sutek, -gi) 

Jam. xuM. Hidrojen. 
CYTEK, -ri (sutek, -gi) 3am. bkz. CYTEri. 
CY<I>H3M (sufizm) 3am. ap. XII-XV. yy. 

arasında ortaya çıkmış olan dini, tasav
vufi akım, sofilik. 

CY<I>JIEP (suflyor) 3am. rjJp. Suflör. 
CYXAP (suhar) Jam. op. Kurumuş, kaskatı 

olmuş ekmek. 
CYIIIA (suşa) yem. Su gibi, suya benzer: 

Illapanmbt cywa ciMipoi. Şarabı su gibi 
içti. AK.ULaHbt cywa canbtpobL. Parayı su 
gibi harcadı. OJZ K,a3aK,wa cywa arbm 
m yp . O, Kazakçayı su gibi biliyor. 

CYIIIbl (suş ı) 3am. ı. Su taşıyıcı, saka. 2. 
Sulama işi yapan, sucu. 

CYIIIbiJIK,APA (suşılqara) 3am. 300!l. Kara
tavuk, kara ardıç. 

CYIIIbiHbl (suşını) 3am. Sürahi. 
CYbl- (suvı) em. ı. Soğumak: KyH cybtObt. 

Hava soğudu. 2. aybtc. Dinlenmek, 
nefeslenmek. 3. aybtC. Araları açılmak, 
soğumak: OJZapobLlf apa!lapbt cybm 

CYF AHAK,TbiK, 

Kemmi. Onların arası soğudu. 
CYbi.K, (suvıq) CbtH. 1. Soğuk. K,apa cybLK 

kuru, kara soğuk; cybtl( :>~cal( soğuk 

bölge. 2. aybtc. Soğuk (kimse). myci cy
btK. aoaM soğuk görünüşlü kimse; CybtK, 
Ke36eH K,apay soğuk bakmak, beğen
memek; cybtK, ce3 (xa6ap) kara haber; 
cybLK mwo soğuk almak, üşütmek. 

CYbi.K,TA- (suvıqta-) em. ı. Üşümek, tit
remek. 2. aybtC. Araları açılmak, soğu
mak. 

CYhi.K,Tbl~ -Fbi (suvıqtıq, -ğı) 3am. ı. So
ğukluk. 2. aybLC. Soğuk olma (insan). 

CYbiJI,II,AK, (suvıldaq) CbtH. ı. Fışırtılı, 

hışırtılı. 2. aybtc. Boşboğaz, geveze. 
CYbiH- (suvın-) em. Soğumak. K.Bl{İfli cy

btHy hevesi kaçmak. 
CYbiP- (suvır-) em. 1. Çıkarmak: l(clflma

cbtHaH K,O!lbtH cybtpbtn aJZobt . Elini ce
binden çıkardı. 2. aybtc. Koparmak, 
çekmek: AybtpraH micmi cybtpbtn aJZObl. 
Ağrıyan dişi çekti. cybtpbtn caJZMa a) 
doğaçlama. b) ozan, aşık. 

CYbiPMA (suvırma) 3am. Çekmece. 
CYbiPMAJibl (suvırmalı) CbLH. Çekmeceli . 
CYhiPT~ -Fbi (suvırtpaq, -ğı) 3am. 

Kumaşın kenanndan çekilen ip: Eip 
cybLpmnaK. :>~ein G!lMay Hiçbir şeyine 

dokunmamak. 
CYbiPTIIAK,TA- (suvırtpaqta-) em. 1. Çek

mek, çıkartmak. 2. Uzatmak: OJZ al{ci
MeciH cybtpmnaK,man ombLp. O, konuş
masını uzatıyor. 

CYhiC- (suvıs-) em. Küsüşmek, bozuş

mak, araları bozulmak. 
CYbiCTbl~ -Fbi (suvıstıq, -ğı) Jam. Dargın

lık, soğukluk, küskünlük. 
CYbiT (suvıt) (1) yem. Acil, acele, ivedi. 
CYhiT- (suvıt-) (Il) em. Soğutmak: KyH 

cybtmmbL. Hava soğudu. Mornopobt 
cybtmy motoru soğutmak; m yciH cybtmy 
suratını asmak. 

CYFAHAK, (suğanaq) cbtH. 1. Hırsız, eli u
zun. 2. aybtc. Obur, açgözlü. 

CYFAHAK,TAH- (suğanaqtan-) em. 1. Obur
laşmak, aç gözlülük etmek. 2. Belli et
meden bakmak. 

CYFAHAK,Tbl~ -Fbi (suğanaqtıq, -ğı) 3am. 
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Oburluk, aç gözlülük. 
CYFbiH (suğın) 3am. Erkek geyik. 
CYMK,biJI (suyqıl) CbtH. ı . Sıvı. cyuKbtJZ ac 

sulu yemek. 2. Gür olmayan, seyrek. 
cyilKbl!l uıauı seyrek saç. 3. aybtc. Hay
laz, delişmen. 

CYMK,biJI)lAH- (suyqıldan-) em. ı . Sıvılaş
mak. 2. Seyrekleşmek, seyrelmek. 3. 
aybtc. Haylazlık etmek, hafiflik etmek. 

CYMbiK, (suyıq) cbtH. 1. Sıvı: CyubtK JICeJZiM 
Sıvı yapıştırıcı. 2. Gür olmayan, seyrek. 
3. aybtc. Haylaz, hayta, hafif. 

CYMbiK,TA- (suyıqta-) em. 1. Sıvılaşmak. 
2. Seyrelmek, seyrekleşmek. 

CYMbiK,TAY (suyıqtav) CbtH. 1. Biraz sulu , 
sıvıca. 2. Seyrekçe. 3. aybtc. Biraz 
hafif, haylazca. 

CYMbiK,TbiK, -Fbi (suyıqtıq, -ğı) 3am. ı . 
Sıvı olma, sıvılaşma. 2. Seyreklik. 

CYMbiJI- (suyıl-) em. ı. Sıvılaşmak . 2. 

Seyrekleşmek. 3. Dağılmaya, yayıl

maya başlamak. 4. aybtC. Kalitesi, dere
cesi düşmek. 

CYK, -Fbi (suq, -ğı) (1) 3am. N azar, bakıştaki 
çarpıcı ve öldürücü güç. 2. Aç gözlü, o
bur kimse. 

CYK,- (suq-) (cYFaAbi, CYf'biD) (Il) em. 1. 
Batırmak, saplamak, sokmak: flbtULGK 
cyKmbt. Bıçak sapladı. 2. Koymak, so
kuşturmak, doldurmak. 

CYK,EAT (suqbat) 3am. ap. bkz. CYXEAT. 
CYK,EATTAC- (suqbattas-) em. bkz. CYX

EATTAC-. 
CYK)1- (suqiy-) em. Çok dikkatle, dört 

gözle bakmak. 
CYK,K,biJIA- (suqqıla-) em. (art arda) Sap

lamak, batırmak. 2. aybtc. Sancımak, 

zonklamak, acımak. 
CYK,ITA (suqpa) 3am. Sürgü, mandaL 
CYK,CbiP (suqsır) 3am. 300JZ. ı. Boz renkli 

küçük bir ördek. 2. aybtc. Alçak, ahlak
s ı z. 

CYK,CbiPJIAH- (suqsırlan-) em. Rengi kaç
mak, bozarmak. 

CYK,TA- (suqta-) em. Bir şeyi işaret par
mağ ıy la göstermek, işaret etmek. 

CYK,TAM: cyıçrau K,a,LI.aJiy Alınmak, gücen
mek . 

CYMbiPAM 

CYK,TAH- (suqtan-) em. Gözünü dikmek, 
yiyecekmiş gibi bakmak. 

CYJIA- (sula-) em. Boylu boyunca uzan
mak, yatmak. cyJZan JICGmKaH arauımap 
devriimiş ağaçlar. 

CYJIEA (sulba) 3am. ı. Bir şeyin uzaktan 
görünüşü, silueti, karaltısı. 2. aybtc. 
Plan, proje. 

CYJIEAJIAH- (sulbalan-) em. 1. Bir şeyin 
karaltısı, silueti görünmek. 

CYJITAH (sultan) 3am. ap. ı Hükümdar, 
sultan. 2. Bir şeyin en güzeli : OJZ :>Jci-

2immil{ cyJZmaHbt. O, yiğitlerin sultanı. 
CYJITAH,[(biK, -Fbi (sultandıq, -ğı) 3am. 

Sultanlık, saltanat 
CYJIY* (sulu) CbtH. Güzel, alımlı, yakışıklı. 

cyJZy eueJZ güzel kadın; cyJZy J1Ci2im ya
kışıklı erkek. 

CYJIYJIA- (sul ula-) em. Güzelleştinnek, 

süslemek, bezemek. 
CYJIYJIAY (sululav) CbtH . Biraz yakışıklı , 

güzelce. 
CYJIYJlbiK, -Fbi (sululıq, -ğı) 3am. Güzel

lik, yakışıklılık 
CYJIYCAPbl (sulusarı) 3am. acmp. Ülker, 

Süreyya takım yıldızı. 
CYJIYbiPAK, (suluvıraq) CbtH. Daha yakışık

lı, daha güzel. 
CYJibl* (sulı) 3am. 6om. Yulaf. 
CYJlbiK,: cyJibiK; ıycin :IKaTy Bitkin düşmek, 

mecali kalmamak. 
CYM (sum) CbtH . 1. Kurnaz, açıkgöz. 2 . Za

lim, acımasız, insafsız, kıyıcı. cyM 
OYHUe vefasız, fani, yalan dünya. 

CYM)lAH- (sumdan-) em. 1. Kurnazlık et
mek. 2. Zulmetmek; insafsız, acımasız 

olmak. 
CYM,UbiK, -Fbi (sumdıq, -ğı) 3am. 1. 

Uğursuzluk; kötülük, art niyetlilik . 2. 
Kötü, kara haber. HemKefl cyMobtK 
korkunç, dehşet verici; cyMdbtK xa6ap 
kara, kötü haber. 

CYMIIAfıbl (sumpayı) CbLH. Terbiyesiz, ah
laksız, sevimsiz, iğrenç . 

CYMilAİİbiJlbiK, -Fbi (sumpayılıq , -ğı) 3am. 
Ahlaksızlık, sevimsizlik, iğrençlik 

CYMbiPAM (sumıray) CbLH. İğrenç , alçak, 
rez il. 
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CYMbiPAHJIAH- (sumıraylan-) em. Se-
vimsiz, iğrenç görünmek. 

CYMbiPAHJibl~ -Fbi (sumıraylıq, -ğı) 3am. 
İğrençlik, alçaklık, rezillik. 

CY.H;FAK., -Fbi (sunğaq, -ğı) (1) 3am. Kuğu
nun uzun boynu. 

CY.H;FAK, (sunğaq) (Il) cbtH. Uzun boylu. 
CY.H;FAK,TAH- (sunğaqtan-) em. Uzun 

boylu olmak. 
CY.H;FAK,Tbl~ -Fbi (sunğaqtıq, -ğı) Jam. U

zun boyluluk, selvi boyluluk. 
CY.H;Fbl (sunğı) 3am. Süngü. 
CY.H;FbiJIA (sunğıla) cbtH. 1. Zeki, akıllı , 

bilgiç. 2. aybıc. Kurnaz, hilekar. 
CY.H;FbiJIAJibiK, -Fbi (sunğılalıq, -ğı) 3am. 

1. Zeki! ik, akıllı lık . 2. aybtC. Kumazlık, 

hilekarl ık. 
CY.H;K.AP (sunqar) 3am. ı. Sungur. 2. aybtc. 

Cesur, gözüpek. 
CY.H;K,hiJI (sunqıl) 3am. ı . Çığlık; kuş sesi. 

2. aybtc. Ağıt yakmak, iniltili sesler çı
kartarak boğuk boğuk ağlamak. 

CYH;K,biJIM- (suiiqılda-) em. 1. Çığ-

rışmak. 2. Yüksek sesle ağlamak, ağıt 

yakmak. 
CYn-CYbiK, (sup-suvıq) CbtH. Sopsoğuk, 

çok soğuk. 
CYn-CYP (sup-sur) CbtH. Bomboz, çok 

boz. 
CYilA (supa) CbLH. Güzel olmayan, yakı

şıksız, çirkin. 
CYP* (sur) (I) CbtH. Çehre, yüz, sima. cypbt 

K,auıy rengi atmak. 
CYP* (sur) (Il) CbLH. Boz, gri, kül ya da 

duman rengi. cyp JICbL!laH a) boz yılan b) 
düşman, hasım. 

CYPA- (s ura-) em. ı. Sormak, öğrenmek 
istemek. 2. Rica etmek, istemek. JICeH 
cypay hal hatır sormak; KeuıipiM cypay 
özür dilemek. 

CYPAFbiiii (surağış) CbtH. Çok soru soran, 
meraklı. 

CYPAFhiiiiTA- (surağışta-) em. Sorup dur
mak. 

CYPAK., -Fbi (suraq, -ğı) 3am. Soru, sual: 
CypaK,K.a Jtcayun 6epai. Soruya cevap 
verdi. cypaK. a.rzy sanığı sorgulamak. 

CYPAHIIIAK, (suranşaq) CbtH. Devamlı biri-

CYPbiK, 

lerinden bir şeyler isteyen (kişi). 
CYPAHIIIAK,TbiK, -Fbi (suranşaqtıq, -ğı) 

3am. istekleriyle etrafındakileri bıktır
ma. 

CYPAHbiC (suranıs) 3am. istek, talep, arzu. 
m ymbtHJULbl!lap cypaHbtCbt tüketici ta
lebi . 

CYPAllbiJI (surapıl) CbtH. ap. ı. Düzensiz, 
karmakarışık 2. aybtc. Şiddetli, sert 
(savaş). 

CYPAllbiJI)lAH- (surapıldan-) em. 1. Dü
zensiz, karmakarışık olmak. 2. Kırıp 

geçirmek, kasıp kavurmak. 
CYPAllbiJI,I_(bl (surapıldı) CbtH. Çok sert, 

şiddetli, azaplı, çileli . 
CYPACTbiP- (surastır-) em. Soruşturmak 
CYPAY (surav) 3am. Sual, soru. 
CYPAYJibl (suravlı) CbtH. flUHce. Sorulacak 

olan. cypayflbL ceu!leM soru cümlesi. 
CYPAYChl3 (suravsız) CbtH. 1. Sorusuz, 

sualsiz. 2. izinsiz, ruhsatsız. 
CYPFbiJIT (surğılt) CbtH. 1. Biraz boz, boz

ca. 2. aybtc. Solgun, zayıf. 
CYPFbiJITTAH- (surğılttan-) em. Bozar

mak. 
CYP.K,Aİİ (surqay) CbtH. 1. Boz, bozarık. 2. 

aybtc. Solgun, zayıf. 3. aybtc. Keyifsiz, 
neşesiz. 4. aybtc. Çileli, zor, sıkıntılı. 5. 
aybtc. Kalitesiz, değersiz . cypK,au 3a
MaH sıkıntılı, çileli dönem. 

CYP.K,AİİJIAH- (surqaylan-) em. Rengi kaç
mak, bozarmak. 

CYPK,IUI (surqiya) CbLH. Alçak, terbiyesiz, 
ahlaksız . 

CYPK,IUIJIAH- (surqiyalan-) em. Alçak-
laşmak, ahlaksızlaşmak, terbiyesizleş

mek. 
CYPK,lUIJibl~ -Fbi (surqiyalıq, -ğı) 3am. 

Alçaklık, ahlaksızlık, terbiyesizlik 
CYPJIAH- (surlan-) em. Rengi kaçmak, 

rengi atmak, kanı çekilmek, solmak. 
CYPChl3 (sursız) CbtH. Çirkin, yakışıksız, 

tipsiz. 
CYPCbl3)lAH- (sursızdan-) em. Rengi kaç

mak, rengi atmak. 
CYPChi3,Ubl~ -Fbi (sursızdıq, -ğı) Jam. 

Çirkinlik, güzel olmama. 
CYPbiK, (surıq) (cypK,bı) 3am. Dış görünüş . 
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cypK,bt K,amy güzelliğini kaybetmek. 
CYPbiK,Chl3 (surıqsız) cbtH. Çirkin, güzel 

olmayan. 
CYPbiK,Cbi3.II,AH- (surıqsızdan-) em. Gü

zelliğini kaybetmek, çirkinleşmek. 
CYPbiii (surıp) (cypnbi) 3am. Üzerinde 

baskıyla yapılmış renkli biçimler 
bulunan pamuklu kumaş, basma. 

CYPbiii: cypbm eT Kemiksiz, yumuşak et. 
CYPbiiiTA- (surıpta-) em. Ayırmak, seç

mek, sınıflandırmak . 

CYPbiiiTAJI- (surıptal-) em. Ayrılmak, 

seçilmek. 
CYPbiiiTAYJibl (surıptavlı) cbtH. 

Ayrılmış, seçilmiş, sınıflandırılmış. 

CYC* (sus) 3am. Heybet, soğuk yüz. cycbt 
6acy korku vermek, korku hissi uyan
dırmak; cycbt JK:aMaH korku verici yüz. 

CYCTAH- (sustan-) em. (yüz, çehre) Korku 
vermek, korku hissi uyandırmak. 

CYCTbl (sustı) CbtH. Yüzü soğuk, sert. 
CYCTbiJibiK, -Fbi (sustılıq, -ğı) 3am. Yüzü 

soğukluk, sertlik, katılık. 
CYXEAT (suhbat), CYK,EAT (suqbat) 3am. 

ap. Sohbet, konuşma, görüşme. cyx6am 

KYPY sohbet etmek. 
CYXEATIAC- (suhbattas-), CYK,EATIAC

(suqbattas-) em. Sohbet etmek, söyleş

mek. 
CYEE (sübe) 3am. 1. Kaburgaların bel e 

doğru olan kısmındaki yağlı et, pirzola. 
2. aybtc. Seçkin, ileri gelen. 

CYEEJIEH- (sübelen-) em. ı. (kaburga) 
Yağ bağlamak . 2. aybtc. Kibirlenmek, 
böbürlenmek. 

CYEEJII (sübeli) cbtH . ı . Etli, semiz. 2. 
aybtc. İleri gelen, hatırı sayılır (kimse). 

CY)llfEP (südiger) 3am. Sonbaharda na
dasa bırakılmış tarla. 

CY3- (s üz-) (1) em. (boynuzlu hayvan) 
Boynuzlamak, süsmek, tos vurmak. 

CY3- (s üz-) (Il) em. ı. Süzmek, s üz geçten 
geçirmek. 2. Tor ile, ağla balık av
lamak. 3. aybLC. Etrafı kolaçan etmek, 
süzmek. 

CY3EE (süzbe) 3am. Süzme yoğurt. 
CY3ri (süzgi ) 3am. Süzgü, süzgeç. 
CY3riiii (süzgiş) 3am. Süzgeç. 

CYİİEMEJI,IJ;E 

CY3EfEH (süzegen) CbLH. Süsen, boynuzla
yan, toslayan. 

CY3EK*, -ri (süzek, -gi) 3am. Kara humma, 
tifo. 

CY31H)ll (süzindi) Cb/H. Süzülmüş olan, 
süzülerek elde edilen. 

CY3IC- (süzis-) em. 1. Toslaşmak. 2. 
aybtc. Çekişmek, didişmek . 

eYfi- (süy-) em. 1. Öpmek. 2. Aşık ol
mak, sevmek. 3. Beğenmek, hoşlan

mak: 0Aap cyiün K,OCblflabt. Onlar seve
rek evlendiler. MeH Kirnan ol()labt cy
iieMiH. Ben kitap okuruayı seviyorum. 

CYHE- (s üye-) em. ı. Desteklemek, da ya
mak: KypeKmi K,a6bLprara cyiien K,ou
abt. Küreği duvara dayadı. 2. aybtC. 
Kollamak, desteklemek. apK,a cyuey 
(birinden) destek almak, (birine) arka
sını dayamak. 

CYHEK, -ri (süyek, -gi) 3am. ı. Kemik. 2. 
Çadırın iskeletini oluşturan çubuklar. 3. 
aybtc. Naaş, ceset. 4. aybtc. Soy, nesep, 
kök. 

CYHEK-CMIK, -Fbi (süyek-sayaq, -ği) 3am. 
Et artıkları: JfmKe cyueK-caJIK, caflabt. 
Köpeğe et artığı verdi .. 

CYHEKCI3 (süyeksiz) CbtH . Kemiksiz . 
CYHEKTEH- (süyekten-) em. Kemikleş

mek, katılaşmak. 
CYHEKTEC (süyektes) cbtH. Hısım, akra

ba, dünür. 
eYfiEKTI (süyekti) CbLH. ı. Kemikli, iri ya

pılı. 2. Çekirdeği kalın ve sert kabuklu. 
CYHEKTIJIIK, -ri (süyektilik, -gi) 3am. Ke

miklilik, iri yapılılık. 
CYHEKIIII (süyekşi) 3am. Defın işleri ya

pan, defneden kimse, mezarcı. 
CYHEJI (süyel) 3am. 1. Siğil. 2. N asır. 
CYHEJI,UEH- (süyelden-) em. Siğilleşmek, 

nasırlaşmak. 

CYHEJI)JJ (süyeldi) CbtH . Siğili olan, siğilli. 
CYHEM (süyem) 3am. Karış. 
CYHEM)lE- (süyemde-) em. Karışla ölç

mek, karışlamak. 
CYHEMEJI (süyemel) 3am. ı . Destek, daya

nak. 2. aybtc. Koruyan, kollayan . 
CYHEMEJI)lE- (süyemelde-), CYHEME

JIE- (süyemele-) em. 1. (hasta, yaşlı 
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vb.) Kaldırmak, kalkması için destek 
olmak. 2. aybıc. Yardım etmek, des
teklemek, arka çıkmak. 3. aybtc. Şar

kıcıya müzik aletiyle eşlik etmek. 
CYİ1EMEJIE- (süyemele-) em. bkz. CYİ1E

MEJI,UE-. 
CYİ1EH- (süyen-) em. 1. Dayanmak, yas

lan mak. 2. aybtc. Bir şeyi esas tutmak, 
bir şeye dayanmak. 3. aybtC. Birisine 
güvenmek. mifliMeH :JICGFbtHa cyiieHy bil
giçlik taslamak. 

CYİ1EHIIII (süyeniş) 3am. 1. Dayanak, des
tek. 2. Komyucu, kollayıcı. 

CYİ1EYCI3 (süyevsiz) CbLH. Dayanaksız, 
desteksiz, savunmasız. 

CYİ1EYII11 (süyevşi) 3am. Dayanak, 
destek. 

CYHKE- (süyke-) em. 1. Yüzeysel, ge
l işigüzel silmek. 2. Çok yakınından geç
mek, yan aşmak. 3. Çala kalem yazmak. 

CYHKEKTE- (süykekte-) em. Gelişigüzel, 
çabucak yazıvermek 

CYİ1KEJI- (süykel-), CYİ1KEH- (süyken-) 
em. 1. Dokunmak, sürünmek, değmek. 
2. Çala kalem yazmak. 

CYİ1KEH- (süyken-) em. bkz. CYİ1KEJI-. 
CYİ1KIM,UEH- (süykimden-) em. Sevimli, 

şirin, çekici görünmek. 
CYİ1KIM,UI (süykimdi) CbLH. I. Alımlı, şi

rin, sempatik, sevimli. 2. Kulağa hoş ge
len (ses, müzik vb.). 

CYİ1KIM,UIJIIK, -ri (süykimdilik, -gi) 3am. 
Çekicilik, alımlılık, sevimlilik, hoşluk. 

CYİ1KIMCI3 (süykimsiz) Cb/H. Sevimsiz, 
hoşa gitmeyen. 

CYİ1KIMCI3,UEH- (süykimsizden-) em. 
Sevimsizleşmek, hoşa gitmemek. 

CYHKIMCI3,UIK, -ri (süykimsizdik, -gi) 
3am. Sevimsizlik, hoşa gitmeme. 

CYMMEH (süymen) 3am. Küskü: OJLap 
cyi1MeHMeH MY3 ouabl. Onlar küsküyle 
buzu oydular, deldiler. 

CYMPE- (süyre-) em. 1. Sürümek, sü-
rüklemek. 2. aybtc. Yardım etmek, des
tek olmak. a/lra cyilpey ileri götürmek, 
ilerletmek; eciKmezi 6acbtH mepze cyu
pey yüksel tmek, adam etmek. 

CYİ1PEJIE- (süyrele-) em. Sürü rnek, sü-

CYÜIC 

rüklemek. 
CYİ1PEH,llE- (süyrefide-) em. 1. (yılan) 

Kıvrılarak sürünmek, akmak. 2. aybtc. 
Aralıksız dedikodu yapmak. 

CYİ1PET- (spyret-) em. Sürümek, sürüklet
mek. 

CYİ1PETIJI- (süyretil-) em. Düşe kalka yü
rümek, sürüklenmek. 

CYMPIK, -ri (süyrik, -gi) 3am. Kamışın ve
ya sulak yerde yetişen bitkilerin tatlı, 

beyaz kökü. cyupiK caycaK, ince, narin 
parmak. 

CYİ1PIKTEH (süyriktey) CbLH. İpince, zarif, 
güzel. 

CYİ1PIKTEH- (süyrikten-) em. (bitki) Top
rağa kök salmak. 

CYİ1CIH- (süysin-) em. İmrenmek, hayran 
olmak, haz duymak: Apmucmilf oubt
HbLHa cyilciHai. Artistin oyunculuğuna 

hayran kaldı. TaMaK,mbt cyuciHe ;;~eeai. 

Yemeği zevkle yedi. 
CYİ1CIHEPJIIK (süysinerlik) CbtH. İmren

dirici, hayran bırakıcı, keyif verici. 
CYİ1IKTI (süyikti) CbLH. Sevgili, değerli. 
CYİ1IH- (süyin-) em. Sevinmek, memnun 

olmak, hayran olmak. 
CYİ1IHIIII (süyinşi) 3am. Müjde: EaJLara 

cyuimui2e 100 mel{2e 6epai. Çocuğun, 

müjdesine karşılık 100 tenge verdi. 
CYİ1IHIIIIJIE- (süyinşile-) em. 1. Müjde 

vermek, müjdelemek. 2. Müjde iste
rnek. 

CYHIHIII1 (süyiniş) 3am. Sevinç, kıvanç. 
cyiliHiw ce3iMi sevinç duygusu. 

CYİ1IHIIIITI (süyinişti) CbtH. Sevinçli, kı
vanç verici, memnun edici. 

CYİ1ITI-KYIII- (süyip-quş-) em. Sevip ok
şamak: AHacbt f/lbtH cyuin-Kywmbt. An
nesi oğlunu sevip okşadı. 

CYİ1IP (süyir) 2eoM. Sivri. cyuip 6ypbtUL 
dar açı. 

CYİ1IPJIE- (süyirle-) em. Sivrileştirmek, 
sivriltmek. 

CYMIC- (süyis-) (1) em. 1. Öpüşmek, 
sevişmek. 2. Aşık olmak, sevmek: Ollap 
cyuicin K,OCbtflFaH. Onlar severek evlen
mişler. 

CYMIC (süyis) (Il) 3am. 1. Öpüş, öpme. 2. 
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CYMI CIIEHIIIIJIIK 

Aşk. 

CYMICIIEHIIIIJIIK, -ri (süyispenşilik, -gi) 
3am. Sevgi, muhabbet. omaHra aezeH 

cyilicneHUJifliK vatan sevgisi. 
CYJifl (sülgi) 3am. Havlu: Cy!l2İMeH cyp

miHai. Havluyla silindi. 
CYJI,UEP (sülder) 3am. Çok zayıflık, iskelet. 

K.YP cyflaepi K,afly bir deri, bir kemik 
kalmak. 

CYJIE (süle) yem. Gelişi güzel, üstünkörü. 
CYJIECOK, (sülesoq) CbtH. İsteksiz, hevessiz, 

gönülsüz. 
CYJIECOK,TAH- (sülesoqtan-) em. isteksiz

lik etmek, hevessizlik etmek, gönülsüz 
davranmak. 

CYJIECOK,Tbl~ -Fbi (sülesoqtıq, -ğı) 3am. 

isteksizlik, hevessizlik, gönülsüzlük. 
CYJIIK, -ri (sülik, -gi) 3am. 300il. I. Sülük. 

2. aybtc. Birinin hakkını yiyen, haksız 
kazanç sağlayan. cyfliK K,apa çelimsiz, 
kara donlu at. 

CYJIIKTEM (süliktey) CbtH. İnce, cılız. 
CYMEI (sümbi) 3am. Ateşli silahların içini 

temizlemekte kullanılan çubuk, harbe, 
harbi. 

CYMEIL(EM (sümbidey) CbtH. Harbi gibi, in-
cecik ve düz. 

CYMEIJI (sümbil) 3am. 6om. Sümbül. 
CYMErJI: CYMOiJI Illalll Uzun ve gür saç. 
CYMEIJIE (sümbile) (1) 3am. ap. 1. 

Ağustos aymın eski adı. 2. Ağustos a
yında görünen parlak bir yıldız. 

CYMEIJIE- (sümbile-) (Il) em. (silah) Har
bi ile temizlemek. 

CYMEKTE- (sümekte-) em. (su, ter vb.) 
Damlamak, akmak. 

CYMEJIEK (sümelek) CbtH. Sevimsiz, cesa
retsiz. tembel, sümsük. 

CYMEJIEKTE- (sümelekte-) em. Sevimsiz
leşmek, sümsükleşmek, pısırıklaşmak. 

CYMEJIEKTEY (sümelektev) CbtH. Biraz se
vimsiz, sümsükçe. 

CYMEJIEKTIK, -ri (sümelektik, -gi) 3am. 

Sevimsizlik, sümsüklük, pısırıklık. 
CYMEJIEH;UE- (sümelefide-) em. Zavallı, 

aciz, garip davranmak. 
CYMETIJI- (sümetil-) em. 1. Islanmak. 2. 

(insan) Büzülmek, kıvrılmak. 3. Sürük-

CYPfl 

lenmek, sürünmek. 
CYMIIM- (sümpiy-) em. Süklüm püklüm 

olmak, sinmek. 
CYMIPEM- (sümirey-) em. Aciz, zavallı bir 

hal almak. 
CYfHEK, -ri (sügnek, -gi) 3am. Buz sarkıtı. 
CYHL(ET (sündet) 3am. ap. I. Peygamber 

efendimizin müslümanlarca uyulması 

gerekli sayılan davranışları ve herhangi 
bir konuda söylemiş olduğu sözler. 2. 
Erkek çocuğu sünnet etme. cfHaemKe 

ombtpFbt3Y sünnet ettirmek; cyHaem moil 

sünnet düğünü. 
CYHL(EITE- (sündette-) em. Sünnet ettir

mek. 
CYH,fYIIII (süfigüvşi) 3am. Dalgıç, balık a

dam. 
CYH,fYIP (süfigüvir), CYH,flfllll (süfigi

giş) CbtH. Suya iyi dalan, dalgıç. cyl{

cyip K,ailbtK, deniz altı. 
CYH,fl (süfigi) (1) 3am. KeHe. I. Süngü. 2. 

Keci6. Olta. 
CYH,fl (süfigi) (Il) 3am. Buz sarkıtı. 
CYH,fl- (süfigi-) (III) em. Suya dalmak: Oil 

cyra cyl{ciai. O, suya daldı. 2. Gö
mülmek, kaybolmak: Cyily au 6yilmK.a 

cyl{ciai. Güzel ay, bulutların arkasına 

gizlendi. 
CYH,fl (süfigi) (IV) Mea. Vücut içinde her

hangi bir boşluk veya mesafeye so
kulan, teşhis, inceleme, tedavi ve dışarı 
sıvı atmada kullanılan araç, sonda. 

CYH,flfllll (süfigigiş) 3am. bkz. CYH,fYIP. 
CYH,fiJIE- (süfigile-) em. I. Süngülemek. 

2. Laf dokundurrnak, iğneleınek. 
CYII-CYMKIM,UI (süp-süykiındi) CbtH. Çok 

sevimli, çekici, cana yakın. 
CYII-CYMPIK (süp-süyrik) CbtH. İncecik ve 

uzun. 
CYII-CYMIP (süp-süyir) CbtH. İncecik, sivri. 
CYP (sür) (1) 3am. 1. Uzun müddet sak

lamak üzere tuzlanmış et. 2. aybtc. Uzun 
süre, aynı durumda bulunan (kar vb.). 
cyp 6ouaaK, uzun süre evlenmeyen 
erkek, müzmin bekar. 

CYP- (sür-) (Il) em. 1. (vücut) Sıyrılınak, 
çizilmek. 2. Bir şeyin üstünü sıyırrnak. 

CYPfl (sürgi) 3am . Rende, planya. 
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CYPfiJIE 

CYPfiJIE- (sürgile-) em. Rendelemek, 
pHinyalamak, yontmak. 

CYPfiJIEH- (sürgilen-) em. Rendelenmek, 
yontulmak. 

CYPfiJIEYIIII (sürgilevşi) 3am. Rendeci, 
planyacı. 

CYPfiH (sürgin) 3am. Sürgün. eyp2iH2e my

ey sürgün edilmek. 
CYPfiHIIII (sürginşi) 3am. Sürgün edilen, 

sürülmüş kimse, sürgün. 
CYPE* (süre) 3am. ap. aiHU. ı. Kur'an-ı 

Kerim'in bölünmüş olduğu 114 bölüm
den herbiri, sure. 2. Plan, taslak. eype 

aiimbte iki aşığın (ozanın) UZUn SÜre 
yaptıkları atışma. 

CYPEM: :IKhiiUJ.bi cypeü Deli, çılgın. 
CYPEJIE- (sürele-) em. Ayrıntılı, detaylı 

anlatmak. 
CYPEJII (süreli) ebtH. Ayrıntılı, detaylı. 

CYPEH: cypeu ~ic Koşuşturma. eypeH 

l(oey bağırıp çağırmak. 

CYPEH;CI3 (süreiisiz) ebtH. Rengi kaçmış, 
solgun. 

CYPEH;CI3)]JK, -ri (süreiisizdik, -gi) 3am. 

Gösterişsizlik, alımsızlık, çirkinlik. 
CYPJIE- (sürle-) em. ı. ( tuzlanmış et, balık) 

Tütsülemek, kurutmak. 2. ( doğranmış 
yemi mayalanmak üzere) Gömmek. 

CYPJIEY (sürlev) ebtH. Eski yol, patika, çı
ğır. 

CYPME (sürme) 3am. up. Kirpik diplerine 
sürülen siyah boya, sürme. 

CYPMEJIE- (sürmele-) em. Sürmelemek, 
sürme çekmek. 

CYPT- (sürt-) em. Silmek, temizlemek, ku
rulamak. 

CYPTKIJIE- (sürtkile-) em. Silip durmak, 
temizleyip durmak. 

CYPTKIIII (sürtkiş) 3am. Temizlik bezi, sil
gi. 

CYPTIH- (sürtin-) em. Kurulanmak 
CYPIH- (sürin-) em. 1. Tökezlemek, düşe

yazmak. eyptHın Kemy tökezlemek; 
eypiHin l(y;zay tökezleyip düşmek; Dil 
ebtHHaH eypiH6eii emmi. Sınavdan yüzü
nün akıyla çıktı. 2. aybte. Yanılmak, 

hata yapmak. 
CYPIHfiiii (süringiş) ebtH. Tökezleyip du-

ChiEA 

ran, sürünen. 
CYPIHIIIEK (sürinşek) ebtH. Tökezleyip 

duran (at). 
CYPIHIIIEKTIK, -ri (sürinşektik, -gi) 3am. 

l. Sürçme, tökezleme, ayağı takılma. 2. 
ay bt e. Yanı lma, hata yapma. 

CYPIHIII-K,AEbiHbiii ( sürinip-qabınıp) 
yem. Alelacele, paldır küldür. 

CYPIHIC (sürinis) 3am. ı. Tökezleme, 
sürçme. 2. aybte. Yanılgı, hata. 

CYf (süt) 3am. Süt. eym eHiMaepi süt ü
rünleri; eym KeHJICe en son doğan çocuk; 
eym nieipiM çok kısa sürede. eymmeH 

al(, eyaaH ma3a sütten ak, sudan temiz, 
günahsız, masum; eymiH al(may hakkını 

vermek, görevini yerine getirmek. 
CYf)I{AllbiPAK_. -Fbi (sütjapıraq, -ğı) 3am. 

6om. Marul. 
CYfK,OPEKTIJIEP (sütqorektiler) 3am. 

Memeliler. 
CYfCI3 (sütsiz) ebtH. 1. Sütü az, sütsüz 

(inek) 2. Süt katılmamış, süt eklenme
miş (çay vs.). 

CYTfEM (süttey) ebtH. Süt gibi, bembe
yaz, tertemiz. eymmeii :>~Capbtl( apay
dınlık. 

CYTfEH- (sütten-) em. (bitki tohumu) 01-
gunlaşmak, tanelenmek. 

CYTfl (sütti) ebtH. Sütü bol, sütlü. 
CYTfiJIIK, -ri (süttilik, -gi) 3am. Sütü bol 

olma, sütlü olma. 
CYfXAHA (süthana) 3am. 1(3. up. Sütün 

saklandığı yer. 
CYfiiii (sütşi) 3am. Süt satan, sütçü. 
CY<I> (süf) oa. Baksıların, hocaların tedavi 

sırasında üflerken çıkardığı ses. 
C<I>HHKC (sfinks) 3am. rjJp. Mısır'da eski 

Mısırlılar çağından kalma kadın başlı 

aslan vücutlu heykel, sfenks. 
CXEMA (shema) 3am. 2p. Şema: exeMa ebt3Y 

şema çizmek. 
CXOJIACTMKA (sholastika) 3am. 2p. Sko

lastik. 
CUEHAPMM (stsenariy) 3am. um. Senaryo. 

· cqE:TqMK. (sçyotçik) 3am. op. Sayaç (e
lektrik, taksimetre vb.). 

C'bE3..U (syezd) 3am. op. Kongre, kurultay. 
CbiEA- (sıba-) em. Küfür etmek, sövmek. 
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CbiEAFA 

CbiEAFA (sı bağa) Jam. 1. Değerli misafirler 
için kışlık etten ayrılan pay: Eac yJZ
KeHHil{ cbı6aracbı . Koyun başı 

büyüklerin ve ileri gelenlerin payıdır. 2. 
ay b/C. Pay, hisse. CbJ6aracbLH a!ly a) 
kendi payını almak b) hakettiği cezayı 
almak; CbJ6aracbLH 6epy a) payını 

vermek b) hakettiği cezayı vennek. 
ChiEAti (sıbay) CbLH. İçli dışlı, yakın, kom

şu . CbL6aii K.OHY komşu olmak. 
ChiEAtiJIAC (sıbaylas) CbLH. 1. Komşu, yan 

yana, sınırdaş. 2. Suç ortağı. 
ChiEAfiJIACThiK, -Fbi (sıbaylastıq, -ğı) 

Jam. 1. Yakınlık , tanışıklık 2. aybıc. 

Suç ortaklığı. 
ChiEAH- (sıban-) em. Sıvamak, kıvınnak. 

CbJ6aHa Kipicy kolları sıvamak, bir işe 

g i rişrnek 

ChiEJihiP (sıbdır) Jam. Fışıltı, hışırtı. Cb/6-
0bip emy hışırdamak, fışırdamak. 

CbiEJihiPJIA- (sıbdırla-) em. Fısıldamak, 

h ı ş ırdamak, hışıldamak. 

ChiEJihiPChl3 (sıbdırsız) CbLH. Hışırtısız, 

sess iz . 
Cbl.6hl3Fhl (sıbızğı) Jam. Kaval. CbL6bL3Fbl 

mapmy kaval çalmak. 
Cbl.6hi3FhiJIAT- (sıbızğılat-) em. (yumu

şak sesle) Şarkı söylemek. 
Chl5hi3Fhllllhl (sıbızğışı) Jam. Kaval ça

lan . kavalcı kimse. 
Cbl5hL1hiK,TA- (sıbılıqta-) İnce ince yağ

mak. çiselemek. 
Chi5hiP (s ıbır) Jam. Fısıltı , fısıldama . 

Chl5hiP.ııA- (sıbırla-) em. Fısıldamak, fısıl
dayarak konuşmak. 

Chi5hi P.1AK, (sıbırlaq) CbLH. Fısıldayarak 

konuşan , fısıldayan, fiskosçu. 
ChiEhiP.1AC- (sıbırlas-) em. Fısıldaşmak. 

CbiObip.wcbm ceii!lecy fısıldaşarak konuş
mak. 

ChiEhiC (s ıbı s) Jam. 1. Söylenti. 2. Ses, se
da. 

ChiEhiCChl3 (s ıbı s sız) CbLH. Sessiz, seda
s ı z. 

ChiF MI: biFaft Me H ChiFaH Seçkinler, el it 
tabaka. 

ChiFAtiJIA- ( sı ğay l a - ) em. Seçmek, tercih 
etmek: Amm bl CbJFau!lan MiHOi. En iyi 

Cbi3FbiJIA 

atı seçip bindi. 
ChiFAJIA- (sığala-) em. Gözetlemek, gizl i

ce bakmak, belli etmeden bakmak. 
ChiFAPAIUI,A- (sığaranda-) em. Gözlerini 

kısıp bakmak. 
ChiFbiM (sığım) Jam. 1. Baskı, zulüm: 

O!lap :>JCayObtlf CbtFbiMbJHaH K.ymbJJlObt. 
Onlar düşmanın baskısmdan kurtuldu . 2. 
Bir avuç, azıcık. 

CbiFhiM,UA- (sığımda-) em. 1. Sıkmak, 

kıstırmak. 2. aybtc. Baskı altına almak, 
zorlamak. 3. aybLC. Azar azar, gıdım 

gıdım: AK.UWHbt CbtFbtMOan ycma . 
Paranı dikkatli kullan. 

CbiFhiH- (sığ ın-) em. (çamaşır) Sıkmak. 
ChiFhiPAti- (sığıray- ) (ChiFhıpaH,Uhi, cbı 

Fhıpaıohı) em. 1. Gözlerini kısarak bak
mak. 2. aybtc. (ışık) Sönükleşmek, cı

lızlaşmak. 

Cbi,I(biP- (sıdır-) em. ı. Yaralanmak 2. 
(kabuk veya deri) Soymak, yüzmek. 
:>JCOH mepiciH CbtObipy cezasını vermek, 
dövmek. 

Cbi,I(hiPA (sıdıra) yem. Tamamen, top
yekün, hep birden: )/(aJbtJZFaHObt CbL
Obtpa OK,bın utbtK,mbı. Yazılanların hep
sini okudu. 

Chi,Il,hiPMAJIAT- (sıdırmalat-) em. Hızlan

dırmak, acele ettirmek. 
Chi,Il,hiPT- (sıdırt-) em. Hızlandınnak, hı

zını arttınnak. 

Chl3 (sız) (1) Jam. 1. Nem, rutubet. 2. aybtC. 
Küskünlük, öfke. Cbt3 emy üşütmek, so
ğuk almak. 

Chl3- (sız-) (Il) em. 1. Çizmek. 2. Yazı

lanları silmek. 3. Kelimenin ya da cüm
lenin altını çizmek, altına çizgi çekmek. 

Chl3: Taıı; Chl3 6epy Şafak sökmek, tan 
ağarmak 

Chl3AT (sızat) Jam. 1. Çatlak. 2. aybıc. 

Kırgınlık, dargınlık 

Cbl3ATTA- (sızatta-) em. ı. Çatlamak, çiz
giler oluşmak . 2. Damla damla, azar a
zar akmak, damlamak 

Chl3EA (sızba) Jam. Şema. 
Chl3EA: ,LI,hiM Cbl36ay Ağzına lokma koy

mamak, hiçbir şey yememek. 
Cbl3FhiJIA- (sızğıla-) em. Çiziklemek, çi-
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Chi3Fhllli 

zip durmak. 
Chi3Fhllll (sızğış) Jam. Cetvel. 
Chi3,UA- (sızda-) em. 1. Sızlamak, zonkla

mak. 2. aybtc. Kibirlenmek, böbürlen
mek, büyüklenmek. 6acbt aybtpbtn 6a!l
mbtpbı Cbt30ay hastalanmak. 

Chi3,UAH- (sızdan-) em. ı. Böbürlenmek, 
kibirlenmek. 2. Öfkeyle bakmak. 

Chi3,UAY (sızdav) CbtH. Biraz rutubetli, 
nemlice. 

Chi3,UAYhiK., -Fbi (sızdavıq, -ğı) Jam. 

Çıban: OraH Cbt3oaybLK UibtK.mbı. Onun 
vücudunda çıban çıktı. 

Chi3,UAYhiT (sızdavıt) Jam. Nemli, rutu
betli yer. 

Chl3)lh1K., -Fbi (sızdıq, -ğı) Jam. 1. Dişler 

arasındaki boşluk, aralık. 2. Kösele 
şerit. 3. Nehirden ayrılan küçük dereler. 

Chl3)lhiK,TA- (sızdıqta-) em. 1. Yavaş ya
vaş, ince ince akmak. 2. Giyim ve ev 
eşyalarını çizgilerle süslemek. 3. (ışık) 

Yeterli olmamak, az olmak. 
Chl3hiK., -Fbi (sızıq, -ğı) Jam. 1. Çizgi, hat. 

2. aybıc . Yüzde, alında oluşan kırışıklık 
3. aybıc. Alın yazısı, kader. 4. aybtc. 
Dert, keder, sızı. 

Chl3hiK,TA- (sızıqta-) em. Çizgi, hat çiz
mek. 

Chl3hiK,IIIA (sızıqşa) Jam. !lUH2e. Kısa çiz
gi, tire. 

Chl3hiJI- (sızı!-) (1) em. 1. Çizilmek. 2. 
Taslağı yapılmak, kağıda çizilmek. 

Chl3hiJI- (sızıl-) (Il) em. 1. Ki barlık 
etmek, nezaket göstermek. 2. Yüzüne 
nazlı bir anlam vermek, uyumlu ve 
salmarak yürümek, süzülmek. 

Chl3hiJIMAJihl (sızılmalı) CbtH. Kulağa hoş 
gelen, gönül açıcı, rahatlatıcı. 

Chill (sıy) (1) Jam. 1. Saygı, hürmet, değer. 
cbıu Kepcemy saygı göstermek. 2. Hedi
ye, am1ağan: Cbıiira CbLU, Cbtpara 6a!l. 
Her şey karşılıklı. Cb/U KOHaK değerli 

misafir, kıymetli konuk. 3. aybiC. Biri
sine ayrılan pay, hisse. 

Chill- (sıy-) (cbi.SIJJ,bi, CbiiObi) (Il) em. ı. 
Sığınak, almak: Ey!l meampra MbLH Kici 
CbLJIObt. Bu tiyatro bin kişi alır. 2. aybtc. 
Geçinmek, uyum sağlamak, uzlaşmak: 

ChiMhiM,llhl 

0/l K.aiioa 6apca oa Cb/JlObl. O, nereye 
giderse gitsin, uyum sağlar. 3. (ayak
kabı, elbise) Numarası, bedeni uygun 
gelmernek 0Hbllf emiıi CbtiiMau KaJlObl. 
Onun çizmesi ayağına küçük geldi. 
aK.btllra CbLUMaiimbLH akıl almaz; eKi 
KO/lbl a/lObLHa CbtUMay ne yapacağını 

bilememek, sıkılmak. 
Chlll-K,OIIIEMET (sıy-qoşemet) , Chlll

K;YPMET (sıy-qurmet) 3am. İzzet ik
ram, saygı, hürmet. 

Chlll-K;YPMET (sıy-qurmet) Jam. bkz. 
Chlll-K,OIIIEMET. 

ChlllJIA- (sıyla-) em. Saygı göstermek, 
hürmet etmek, saymak: Ama-aHal{bt 
CbLU!la. Anne babana saygı göster. 2. 
Hediye, armağan etmek: O!l MaraH ca
ram CbLU!laObı. O, bana saat hediye etti. 

ChlllJIAFAH)lhiK., -Fbi (sıylağandıq, -ğı) 
Jam. Saygı, hürmet etme, sayma. 

ChlllJIAH- (sıylan-) em. 1. Değer ve
rilmek, saygı gösterilmek. 2. Hediye 
verilmek, ödüllendirilmek. 

ChlllJIAC (sıylas) CbLH. Birbirine karşı say
gılı. 

ChlllJIAC- (sıylas-) em. Karşılıklı saygı 

göstermek, birbirine değer vermek. 
ChlllJIACThiK., -Fbi (sıylastıq, -ğı) Jam. 

Birbirine saygılı olma. 
ChlllJIACYIIIhiJihiK., -Fbi (sıylasuvşılıq, -ğı) 

Jam. Karşılıklı saygı göstenne, dostluk. 
ChlllJIAChiM)lhl (sıylasımdı) CbtH. Uyum

lu, barışık. 
ChlllJihl (sıylı) cbıH. ı. Sayın, muhterem. 2. 

Değerli, kıymetli, önemli. 
ChlllJihiK., -Fbi (sıylıq, -ğı) Jam. ı. Hediye, 

armağan. 6ara!lbL CbLU!lbtK.map pahalı 

hediyeler. 2. Ödül, mükafat. MeM!le
KemmiK CblMbtK devlet ödülü; CbLUflbtK. 
6epy ödüllendirmek, mükafatlandırmak . 

Chlll-ChiEAFA (sıy-sıbağa) Jam. Hediye, 
armağan. 

ChlllChl3 (sıysız) CbtH. Değersiz, saygın 
olmayan, itibarsız. 

Chlll-ChHIIIAT (sıy-sıyapat) 3am. 1. He
diye, armağan. 2. Saygı, değer, hürmet. 

ChillhiM (sıyım) 3am. Kapasite, hacim. 
ChlllhiM)lhl (sıyımdı) CbtH. Kapasiteli, 
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hacimli. 2. Uyumlu, kolay intibak eden. 
CbtUbtMabt Kici uyumlu insan; aK,buıra 

cbtUbtMabt akla yatkın, uygun. 
ChiHhiM)l,hiJihl~ -Fbi (sıyımdılıq, -ğı) 

3am. İçine alabilme kabiliyeti, kapasite, 
s ığım. 

ChiHhiMChl3 (sıyımsız) CbLH. ı. Geçimsiz, 
saygın olmayan, itibarsız. 2. Uygunsuz, 
e lverişsiz, yarayışsız. 3. Kapasitesiz, 
hacimsiz, dar. 

ChiHhiMCb13J1:hl~ -Fbi (sıyımsızdıq, -ğı) 
3am. 1. Geçimsizlik, saygın olmama. 2. 
Kapasitesi dar olma, hacimsizlik, darlık. 

ChiHhiH- (sıyın-) em. Allah'a sığınmak, 
ibadet etmek, kulluk etmek. 

ChiHhiC- (sıyıs-) em. ı. Sığışmak, yerleş
mek. 2. İyi geçinmek, anlaşabilmek. 

ChiK,- (sıq-) (CbiFa,ı::J,bl, CbiFbm) em. 1. (ça
maşır vb.) Sıkmak. Kip Cbtry çamaşır 

sıkmak . 2. (boğaz vb.) Sıkmak: 

TaMaFbtHaH CbLI(mbL. Boğazını sıktı. 

K83İHİJ{ :JICQCblH CbifY göz yaşını silmek. 
ChiK,AK, -Fbi (sıqaq, -ğı) 3am. 1. Alay, 

şaka, latife. 2. eae6. Hiciv, hicviye, 
t aş lama. Cbtl(aK. emy alay etmek. 

ChiK,AK,-83IJI (sıqaq-azil) 3am. 1. Alay, 
şaka, mizah. 2. ooe6. Hiciv, yergi. 

CbiK,AK,K,OH (sıqaqqoy) CbtH. Şakacı, alay
cı. dalgacı. 

CbiK,-\K,TA- (sıqaqta-) em. Dalga geçmek, 
alay etmek. 

CbiK,-\C- (sıqas-) em. Sıkışmak, doluşmak 

pKeH 3QJZ FQ Cb/K,QCI(QH XQJlbll( büyük 
salonu dolduran kalabalık. 

CbiK,-\YJihl (sıqavlı) CbtH. Ağzına kadar do
lu. tıklım tıklım. 

CbiK,ll- (s ıqiy-) em. ı. Karnını doyurmak: 

(]_z C'0ZKIJ.'0m mmi<1~ı.. G, k\\m\m i;~k~ 
doyurdu . 2. Güzel, şık giyinmek: OJZ 
Keweze CbtK.Ubtn KUİHin WbtK,mbL. O, so
kağa şık giyinip çıktı. 

CblK,fl-\.,1..-\- (sıqpala-) em. Bir şeyi eli ile 
sıkmak, sık ıp durmak. 

CbiK,ITbiPT- (s ıqpırt-) em. 1. Çok sert bir 
dille azarlamak. 2. Yalan söylemek: OJZ 
emipiKmi cyaau CbtK,nbtpmmbt. O, su gi
bi yalan söyledi. 

CbiK,CH- (s ıqsiy - ) (cbıı<;cuH)lbl, Cbi:K;CHbm) 

ChiJIA 

em. ı. Göz süzmek, gözlerini kısarak 
bakmak: OJZ cbtK,cuJl K,apaabt . O, gözle
rini kısarak baktı. 2. (ışık) Solmak, sö
nük duruma gelmek. 

ChiK,CMMA (sıqsiyma) (1) 3am. :JICepı. 

Kandil: Cbtl(cuMa :JICaJZn emin ceHai. 
Kandil birden sönüverdi . 

ChiK,CHMA (sıqsiyma) (Il) CbtH. Az ışık ve
ren, ışığı az, sönük. 

ChiK,CbiPAH- (sıqsıray-) em. Gözlerini kı
sarak, süzerek bakmak. 

ChiK,TA- (sıqta-) (1) em. I. Bastırarak, sı

kıştırarak koymak. 2. Sıkıştırmak, zor
lamak. 

ChiK,TA- (sıqta-) (Il) em. Ağlamak, göz
yaşı dökmek. 

ChiK,biJI)l,AH- (sıqıldan-) em. Bir şeye 

benzemek, gibi görünmek, andırmak: 
AllbtcmaH Kici cbtl(buıaaHbtn KepiHai. 
Uzaktan biri geliyor gibi göründü. 

ChiK,biJI.Uhl (sıqıldı) tubUl. 1. Benzer, gibi, 
şekilde: Hmmi!f micmepi K,acl(bıpabtlf 

micmepi cbLI(bLJZabı emKip. Köpeğin 

dişleri, kurdun dişleri gibi keskin. 2. 
Sanki, gibi: MeH oHbt KepıeH cbtl(bUlabı 

eaiM. Ben onu daha önce görmüş gi
biyim. 

ChiK,biJihiK,*, -Fbi (sıqılıq, -ğı) 3am. Kah
kaha: EaJZaJZapabılf cbtl(bUlbLFbL ecmiJZai. 
Çocukların kahkahası işitildi. 

ChiK,biJlhiK,TA- (sıqıldıqta) em. Kahkaha 
atmak, kahkahayla gülmek. 

ChiK,biP (sıqır) 3am. Gıcırtı, gıcırdama. 

eciKmilf Cbtl(btpbt kapı gıcırtısı. 
ChiK,biPJIA- (sıqırla) em. ı . Gıcırdamak. 2. 

(kemik) Kıtırdamak. 3. (soğuk) İliğine 
işlemek. 

ChlK,blflli\.YhlK, (~\(\\Üô.\(V~\,\ (l) C{)U\. G\
cırtı çıkaran, gıcırdayan. 

CblK,biPJIAYhl~ -Fbi (sıqırlavıq, -ğı) (Il) 
3am. Çadırın çift kanatlı tahta kapısı. 

ChiJIA- (sı la-) (1) em. ı. Bir yapının du
varlarına sıva vurmak, sıvamak. 2. Sı

vazlamak, ovmak: Aypyabtlf l(OJZbtH Cbt
JZaabt. Hastanın kolunu ovdu. 3. aybtc. 
Bakmak, bakım yapmak, ilgilenmek. 
6oiibtH cbuıay süslenmek, makyaj yap
mak. 
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CbiJIA* (sıla) (Il) 3am. 300!1. Levrek
gillerden, tatlı sularda yaşayan, eti be
yaz ve lezzetli bir balık, sudak. 

CbiJIA: CbiJia 6oif Selvi boylu. 
CbiJIAK, -Fbi (sılaq , -ğı) 3am. Harç, sıva. iw

Ki Cbt!laK, iç sıva ; KYM Cbt!laK, çimento 
harcı ile sıva. 

CbiJIAK,TA- (sılaqta-) em. Sıvayla kapla
mak, sıvamak. 

CbiJIAK,Illbi (sılaqşı) 3am. Duvarları sıva

yan kimse, sıvacı. 
CbiJIAK,lllbiJibiK, -Fbi (sılaqşılıq, -ğı) 3am. 

Sıvacılık , sıvama işi. 

CbiJIAH- (sılan-) em . I . Sıvanmak. 2. Süs
lenmek, kendine çeki düzen vermek. 

CbiJIAHbiii-CIUIAHbiii (sılanıp-siypanıp) 

yem. Süslenip püslenip, takıp takıştırıp. 
Cbl.JIAH: (sılafi) CbLH. ı. Süslü püslü. 2. Gü

zel, zarif, narİn, selvi boylu. 
CbiJIAH.ll,A- (sılaı1da-) em. Süslenmek, gü

zel görünmek , farkedilmek . 
CbiJIAII-CMIIA- (sılap-siypa-) em. l. Ov

mak, sıvazlamak. 2. Özenle bakmak, il
gilenmek. 

CbJJIAYJlbi (sılavlı) CbtH. Sıvalı , sıvanmış. 

CbiJIAYlllbi (sılavşı) 3am. Sıva yapan, sı

vacı. 

CbiJIEbiP (sılbır) CbLH. 1. Boş , gevşek , yu
muşak, beceriksiz. Cbt!l6btp aaaM gev
şek, uyuşuk kimse. 2. Yavaş, ağır, ahes
te. Cbt!l6btp JKypic yavaş , ağır yürüyüş. 

CbiJIEbiPA- (sılbıra-) em. l. Ağır ve 
gevşek hareket etmek, gevşemek. 2. 
İnce ince yağmak, aralıksız çiselemek: 
KyH Cbtfl 6btpan Jlcaybtn myp. Yağmur 

çiseliyor. 
CblJIEblPJibiK, -Fbi (s ılbırlıq, -ğı) 3am. 

Gevşeklik , uyuşukluk . Cbtfl6btp!lbtK,K,a 

ca;1btHy gevşeklik etmek, uyuşuk dav
ranmak . 

CbiJI.ll,biP (sı Idır) (1) 3am. 1. Şırıltı, şıngırtı. 
2. Hışırtı. cbıfl abtp K,aFJl ş ırıldamak . 

CbiJI.ll,biP (sı Idır) (Il) CbtH. 1. Boş, an
lamsız. Cbtflabıp ce3 boş söz, laf. 2. Sulu, 
suyu çok. cbtflabtp KeJice sulu çorba. 

CbiJI.ll,biPA- (sıldıra-) em. Şıngırdamak , 

şırıldamak: K.olfbtpay cbtfl abtpaabt. Zil 
çaldı (şıngırdadı). 

CbiJITbiK, 

CbiJI.ll,biPAK, (sıldıraq) CbtH. Boş, fuzull , 
gereksiz. CbtflabtpaK ce3 boş söz, laf. 

CbiJI.ll,biP JIA- (sıldırla-) em. Şangırdamak, 

şangır şangır ses çıkmak. 
CbiJI.ll,biPCbl3 (sıldırsız) CbtH. Şırıltısız , 

sessiz. 
CbiJI.ll,biP-CbiJI.ll,biP (sıldır-sıldır) e!l. Şırı! 

şırı! , şıngır şıngır. 

CbiJIK,: CbiJIK, eTy Aniden düşmek, yıkıl

mak. 
CbiJIK,M- (sıylqiy-) em. Halsiz düşmek, ta

katsiz kalmak. 2. Tıka basa yemek, iç
mek: 0!1 CbtflKUfl moiibtn a!labt. a) O, tı
ka basa yedi . b) Çok içki içti, sarhoş ol
du . 

CbiJIK,-CbiJIK,: CbiJIK,-CbiJIK, KYJIY Kıkır kı

kır gülmek, kıkırdamak . 

CbiJIK,biJI.II,A- (sılqılda - ) (1) em. 1. Gevşe
mek. 2. aybtc. Salınmak. 

CbiJIK,biJI.ll,A- (sılqılda-) (Il) em. 1. İçin
den gelerek, kıkır kıkır gülmek. 2. aybtc. 

(su) Şırıl şırıl, gürül gürül akmak. 
cbtflKbtflaau (cbtflKbtflaan) Kf!IY keyifle 
kahkaha atmak. 

CbiJIK,biM (sılqım) CbtH. Süs meraklısı , 

süslü, havalı. 
CbiJIK,biM.ll,AH- (sılqımdan-) (1) em. Şık 

giyinınek , süslenmek, havalı olmak. 
CbiJIK,biM.ll,AH- (sılqımdan-) (Il) em. 1. 

Şakalaşıp sevinçten gülmek. 2. (su) Şı
rıl şırıl akmak. 

CbiJIK,biT- (sılqıt-) em. (su) Lı kır lıkır 

içmek, (yemek) çiğnemeden yutmak, 
hapur hupur yemek. 

CbiJITAY (sıltav) 3am. Mazeret, bahane, 
sözde sebep. Cbt!lm ay aiimy mazeret i
leri sürmek, bahane göstermek; Cbt!lmay 

ma6y bahane bulmak. 
CbiJITAYPAT- (s ıltavrat-) em. Mazeret 

sunmak, bahane etmek, sebep göster
mek. 

CbiJITAYlllbiJI ( sıltav ş ıl) CbLH. Bahane bul
makta usta olan (kimse). 

CbiJITbl- (sıltı-) (CbiJITH)l.bi, CbiJITHbm) em. 

Hafifçe topallamak, aksayarak basmak, 
aksamak: 0!1 Olf aRFbtHaH Cbt!lmuabı. O
nun sağ ayağı aksıyor. 

CbiJITbiK, -Fbi (sıltıq , -ğı) 3am. Hafif topal, 
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aksak kimse. 
CbiJITbiK,TA- (sıltıqta-) em. Topallamak, 

aksamak. 
CbiJITbiMA (sıltıma) 3am. Hafif topallama, 

aks ama. 
ChlJibi- (sılı-) em. 1. Eti kemiğinden ayır

mak, sıyım1ak, soymak. 2. aybtc. Or
tadan kaldınnak, yok etmek: )/(aMaH 

aaemmi Cblflbtn macmaabt. Kötü alışkan-

. lıklarından sıyrıldı. 
ChiJihUI;FbiP (sılıfi.ğır) CbtH. Zayıfça, ince, 

narİ n. CblJlbtlfFblp JKiıim zayıf delikanlı. 

Cbl\1 (sım) (1) 3am. Tel. CbtM mapmy tel 
çekmek; meflerjJoH CbtMbt telefon teli; 
Cbt.wra mapmK,aHaau dümdüz. 

Chi:\I (s ım) (Il) 3am. :Jicepı. Pantolon. 
Cbi'\IAK,* (sımaq) Ulbtfl. Gibi, benzer. aK,btH 

Cbi.HaK. şairlik tasiayan kimse. 
Chl\lEAJI (sımbal) 3am. Bağ, bağlam, 

balya. demet, deste. 
Cbl:\15.-VIUA- (sımbalda-) em. 1. Denk yap

mak. balyalamak. 2. Süslemek, beze
rnek. 

Cbl\Ib.\T (s ımbat) 3am. Endam, dış görü
nüş. CbiM6ambt :>JcaK,cbt K.bt3 endamlı, 

göster i ş li kız. 

Cbl'\IEA ITA- (sımbatta-) em. Güzelleştir

me k. süslemek, bezemek. CbiM6amman 

cell.zey güzel konuşmak. 
Cbll\IEAIT.lli- (s ımbattan-) em. 1. Endamlı 

olmak. 2. Güzelleşmek, süslenmek. 
CbiMEAIT.\C (sı ınbattas) CbtH. Dış görünüş 

olarak benze r. 
CbiMEATibl (sı ınb attı) CbtH. Endamlı, a

lımlı, boylu poslu . 
CbiMEATTbiJIAY (s ımbattılav) CbtH. Biraz 

endamlı, alımlıca . 

CbiMEATTbiJibl~ -Fbi (s ımbattılıq, -ğı) 

'Ja m. Endamlılık, alımlılık , boylu poslu
luk . 

Cbll\1EATTbiPAK, (sımbattıraq) CbtH. Daha 
a lımlı , daha boylu poslu. 

Cbll\IEATllibl (sımbatşı) 3am. Heykeltıraş, 

yontuc u. heykelci. 
CbiMD.Afi (s ımday) CbtH. 1. Tele benzer, tel 

gibi. 2. ayb/c. Dümdüz, dimdik. cbtMaau 

mapmbtJZFaH dümdüz. 
CbiMIIJ.1- (s ıınpiy-) em. 1. Mahrum olmak, 

ChiHAMDA3 

yoksun kalmak. 2. aybtc. Kısa kalmak, 
kı s almak. 

CbiMIIbi~- (sımpıfi.da-) em. (bir iş) 

Hızlı, çabucak yapmak. 
CbiMilbiC (sımpıs) 3am. Elinden iş gelme

yen, beceriksiz kimse. 
CbiMIIbiCTAH- (sımpıstan-) em. Azalmak, 

seyretmek, seyrekleşmek. 
CbiH (sın) (I) 3am. 1. Deneme, deney, tec

rübe, sınama: Corbtc aybtp CbtH 6oflabt. 

Savaş ağır bir tecrübe oldu. 2. Eleştiri, 

tenkit. 3. Ayıplama, suçlama, kınama. 
CbtH MaK,a!la eleştiri yazısı; CbtHra afly 

eleştirmek; CbtH Ke36eH K,apay ayrıntılı 

şekilde ele almak; CbtH mary suçlamak. 
CbiH (sın) (Il) 3am. Tabii özellik, doğal 

yapı. CbtH eciM (ıpaMM.} nitelik bildiren 
söz, sıfat. 

ChiH- (sın-) (III) em. Kırılmak, parçalan
mak: 0Hbtlf K,Oflbt CbLHabt. Onun kolu kı
rıldı. 2. aybtc. Boyun eğmek, razı ol
mak, yatışmak . 3. aybtc. (soğuk) Kırıl

mak, etkisi azalmak: TycKe K,apau aJl3 

CbiHabl . Öğlene doğru ayazın etkisi azal
dı. 

CbiHA (sına) (1) 3am. Ağaç veya demir çi
vi. Cb/HG :JICG3Y çivi yazısı. 

CbiHA- (sına-) (Il) em. 1. Denemek, tec
rübe etmek, sınamak: )/(al{a Mautu!-laHbt 

CbtHaabt. Yeni arabay ı denedi. 2. Eleş

tirmek, tenkit etmek: Eip JKaK,mbt 

CbLHaabt. Tek yönlü eleştirdi. 
CbiHAFbllli (sınağış) cbtH. Eleştirmeyi, 

tenkit etmeyi çok seven, kusur bulucu. 
CbiH~ -Fbi (sınaq, -ğı) 3am. 1. Deney, 

kontrol. 2. Sınav, imtihan. CbtHaK, :>Kyp-

2İ3Y a) imtihan etmek b) deney yapmak. 
CbiHAK,TA- (sınaqta-) em. Sınamak, dene

mek, imtihan etmek. 
ChiHAK,lliA (sınaqşa) 3am. (üniversite öğ

rencileri için) Öğrencilerin sınav not
larını gösteren belge, not defteri. 

CbiHAK,llibl (sınaqşı) 3am. Sınav yapan, 
imtihan eden kimse. 

CbiHAJIA- (sınala-) em. 1. Takozlamak, 
çivilemek. 2. aybtC. Yavaş yavaş arasın

dan geçmek, arasına girmek. 
CbiHAMIIA3 (sınampaz) CbLH. Eleştirmeyi, 
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tenkit etmeyi çok seven. 
CbiHAll, -fibi (sınap , -bı) 3am. Civa. 
CbiHAll-MIHE- (sınap-mine-) em. Eleştir

mek, ayıplamak, suçlamak. 
CbiHAllTAİİ (sınaptay) CbtH. Tertemiz, bil

lur, duru. cbmanmau 6pblilY çabucak 
karar değiştirmek. 

CbiHAYCbl3* (sınavsız) CbtH. Eleştirilme

den, eleştiriye konu olmadan. 
CbiHAYIIIbl (sınavşı) (1) 3am. Eleştirici. 

CbiHAYIIIbl (sınavşı) (Il) 3am. Herhangi 
bir cihazın çalışıp çalışmadığını kontrol 
eden kimse, deneyici. 

CbiHFbiiii (sınğış) cbtH. Kolay ve çabuk 
kırılan, kırılgan . 

CbiHM- (s ında-) em. Güzelleştirmek, süs
lemek, bezemek. 

CbiH,II.AP (sındar) CbtH. Uzun boylu, dim
dik. 

CbiH,II.APJibl (sındarlı) (1) CbtH. 1. Uzun, 
endamlı. 2. Ki bar, nazik, nezaketli. 3. 
aybtc. Ağırbaşlı, vakur, sabırlı, onurlu. 

CbiH,II.AP Jlbl ( sındarlı) (Il) C bL H. Kritik, en
dişe verici. 

CbiH.I(bl* (sındı) (1) Wbtfl . Gibi, benzer. 
A6au cbLHabı Abay gibi. 

CbiH,Ubl* (sındı) (Il) CbLH. Zor, kritik, en
dişe verici . 

CbiH.I(biP- (sındır-) em. 1. Kırmak, parça
lamak. 2. Ortasından veya kenanndan 
koparmak, bölmek: O;ı MaraH HaH 

CbtHabtpbın 6epai. O, bana ekmeğin kena
nndan bir parça bölüp verdi. 

CbiH-ECKEPTllE (sın-eskertpe) 3am. Eleş

tiri yazısı, tenkit. 
CbiH-C.HllAT (sın-siypat) 3am. Bir şeyin 

kendine has niteliği , özelliği. 

CbiH-CbiMEAT (sın-sımbat) 3am. Yüz, 
çehre, sima. 

CbiHIIIbl (sınşı) 3am . Eleştirmen , münekkit. 
CbiHIIIbiJI (sınşıl) CbLH. Eleştirmeyi, tenkit 

etmeyi seven (kişi) . 

CbiHbl~ -Fbi (sınıq , -ğı) (1) 3am. 1. Kırık , 

sınık. 2. Kırıntı , kırık. WbtHbt CbtHbLFbL 

cam kırığı; CbtHbLKKa Cbtflmay i3aey ba
hane aramak. 

CbiHbiK, (sınıq) (Il) CbLH. ı. Kırılan, kırıl

mış, parçalanmış. 2. aybıc. Hüzünlü, 

ChillAfibi 

üzgün. aJJCapbl ( 8Jfi, J1Cf3İ) Cb/H bl!( aaaM 
hüzünlü, kederli insan. 3. aybıc. Kibar, 
edepli, nezaketli. 

CbiHbiK,Cbl- (sınıqsı-) em. Kibar, nezaket
li olarak görünmeye çalışmak. 

CbiHbiK,TAY (sınıqtav) CbtH. Biraz hüzünlü, 
üzgün. 

CbiHbiK,Illbl (sınıqşı) 3am. Sınıkçı, kırıkçı. 

CbiHbiK,IllbiJibl~ -Fbi (sınıqşılıq , -ğı) 3am. 

Sınıkçılık , kırıkçılık. 

CbiHblll, -fibi (sınıp, -bı) 3am. ap. Sınıf: O;ı 

ywil-twi CbLHbınma ol(uabı. O, üçüncü sı
nıfta okuyor. 

Cbl:aAif (sıfiay) 3am. Tavır, gidişat, durum, 
vaziyet. 

Cbi:aAifJIAC (sıfiaylas) CbLH. 1. Benzer, 
gibi, mürnasiL ocbt Cbtlfau;ıac cypemmep 

buna benzer resimler. 2. Yaşıt, akran, 
eşit. 

Cbi:aAifJibl (sıfiaylı) CbtH. ı. Gibi, benzer. 
2. Yatkın, meyilli. 

Cbl~ (sıfiar) 3am. ı. İkizlerden, çiftler
den biri . 2. Bir şeyin eşi , dengi. 3. Bir 
nesnenin bünyesini oluşturan ikinci 
yarısı, kısmı. 

Cbi~JIAC (sıfiarlas) CbtH. Eşit, denk olan. 
CbiH;FbiP (sıfiğır) Jam. ı. Şıngırtı, şıngır

dama sesi. 2. Katıla katıla gülme sesi. 
CbllfFblp KfilKİ katıla katıla gülüş. 

CbiH;FbiPJIA- (sıfiğırla-) em. 1. Şıngır

damak, şırıldamak . 2. Katıla katıla gül
rnek. 

CbiH;FbiT- (sıfiğıt-) em. Lıkır lıkır içmek. 
CbiH;K,biJI,nA- (sıfiqılda-) em. 1. Kıkırkıkır 

gülmek. 2. (su) Şırıldamak , ş ırıl şırıl 

akmak: EyJıaK cbL!fKbLJlaan arbın JJCa

mbLp. Pınar şırıl şırıl ak ıyor. 3. Ötrnek, 
şakımak. 

CbiH;CY (sıfi.suv) Jam. KeHe. Gelin olan kı
zın ailesi ve yakınları ile vedalaşrna a
nında ağlayarak duygularını şiir yolu ile 
terennüm etmesi ge l eneği. 

CbiH;Cbl- (s ıfi s ı- ) em. Ağıt yakmak. 
CblllA* (s ıpa) (1) Jam. ap. map. İleri gelen, 

davranı ş larıyla örnek olan kimse. 
CblllA* (sıpa) (Il) 3am. Seki, peyke. 
CblllAİİbl (sıpayı) cbtH. ı. Ki bar, edepli , 

nezaketli. 2. Sade, sıradan , gösterişsiz. 
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ChiiL;\l)hifEPIIIIJIIK, -ri (sıpayıgerşilik, -
gi ), ChiiiAİİhiJihiK,. -Fbi (sıpayılıq, -ğı) 
Jam . 1. Edeplilik. 2. Sadelik, gösteriş
sizlik 

ChiiL;\l)hiJIA- (sıpayı la-) em. ı. Nezaket 
göstermek, kibar olmak. 2. Sadeleşmek, 

gösterişsiz, mütevazı hale gelmek. 3. 
Kırmadan, kibarca, nazikçe anlatmak: 
Oı e3iHilf oiibtH Cbtnaiiblfıan aiimmbt. O, 
kendi fikrini kibarca söyledi. 

Chiii.AI1.hiJihiK,. -Fbi (sıpayılıq, -ğı) Jam. 

bkz. ChiiiAİİhifEPIIIIJIIK. 
ChillillA (sıpşa) Jam. Yapısının uzun süre 

dayanıklı olması için çamuruna at kılı 

karıştırılmış, taştan örülmüş olan küm
bet. 

ChiTI-Chi.JI,nhiP (sıp-sıldır) CbtH. 1. Çok 
sulu, suyu bol. 2. Aslı olmayan, boş, de
ğersiz. 

ChiTIChiH; (sıpsıii) Jam. ı. Dedikodu, uy
durma, söylenti. 2. Atik, çevik, yürük. 

ChiTI-ChiiiAİİhi (sıp-sıpayı) CblH. ı. Çok 
ki?ar, pek nazik. 2. Gayet güzel, terte-
m ız. 

ChiTITA- (sıpta-) em. D üzel tmek, yontmak. 
ChiTITAll (sıptay) Cb/H. Düzgün, dümdüz. 

cbınmaii KUiHy derli toplu , tertemiz gi
yinmek. 

ChiTihiJI.[{A- (sıpılda-) em. 1. Durmadan, 
hızlı konuşmak, dırdır etmek: O!l ay3bl 

ay3bLHa :>Kyl(naii cbtnblflaaii 6epai. O dır 
dır edip duruyordu. 2. Hızlı hareket et
mek, çevik olmak. 

ChiTihiP- (sıpır-) em. ı. Süpürmek, temiz
lemek: O!l 6eflMeHi cbınbtpabı. O, odayı 
süpürdü. 2. aybtc. Silip süpürmek: O!lap 

ôap11bLK Jammbt cbınbtpbın a!labı. Onlar 
herşeyi silip süpürdüler. 3. Soyunmak. 
4. Sıyırmak, soymak: MeH l(ouabtlf 

mı:piciH CbLnblpbın a!labtM. Ben koyunun 
derisini yüzdüm. 

ChiTihiPA ( sıpıra) (1) Jam. İnce, ham 
deriyle kaplanmış, üstünde yufka açılan 
alçak yer sofrası. 

ChiTihiPA (sıpıra) (Il) yem . ı. Bütün, tüm, 
tam, tamam: )/(aKCbUlbll( l(bUICG!f - Cbl

nbıpa KbUl (AwKa!l). İyilik yapacaksan 
tam (herkese) yap. 2. Saygı, hürmet. 

ChiPFAK,TA 

CbLnbtpa cory (:>Ka!lMay) yemeği silip 
süpürmek. 

ChiTihiPFhiiii (sıpırğış), ChiTihiPTK,bi (sı
pırtqı) Jam. Süpürge. 

ChiTihiPFhiiiiTA- (sıpırğışta-) em. Süpür
rnek, temizlemek. 

ChiTihiPT- (sıpırt-) em. ı. Süpürtmek. 2. 
Hızlı geçmek, s üratli gitmek. 3. Küf
retmek, sövmek: MeHilf OHbt cbı

nbtpml(aHHaH 6acl(a eUt !la:»CbtM 6oflraH 

:>KOI(. Benim ona küfretmekten başka 
yapacak bir şeyim yoktu. 

ChiTihiPTK,bi (sıpırtqı) 3am. bkz. ChiTihiP
Fhiiii. 

ChiTihiPYIIIhi (sıpıruşı) 3am. Sokak süpü
rücüsü, süpürgeci, çöpçü. 

ChiTihiPhiH):(hl (sıpırındı) Jam. Süprüntü. 
ChiP (sır) (1) Jam. ap. ı. Sır, gizem. 2. Bir 

işin özü, püf noktası, sırrı. cbtp aJlabtpy 

sır vermek; Cbtp aUty (UtaUty, Utepmy) 

sırrını söylemek; cbtp 6epMey (6iAaip

Mey) sır saklamak, sır tutmak; cbıpra 

6epiK sır küpü. 
ChiP* (sır) (Il) Jam. Peynir. 
ChiP (sır) (III) 3am. Boya. CblpbL Kemy bo

yası gitmek, eskirnek 
ChiPA* (sıra) 3am. Bira. 
ChiPAXAHA (sırahana) Jam. 1(3. up. Bira

hane. 
ChiPAIIIhi (sıraşı) Jam. Bira yapıp satan 

kimse, biracı. 
ChiPEA3 (sırbaz) (1) Jam. İyice pişen, yu

muşacık, taze kuzu eti. 
ChiPEA3 (sırbaz) (Il) CbtH. Yüksek kişilik 

sahibi (kimse). 
ChiPFA (sırğa) Jam. 1. Küpe. 2. Hayvanın 

kulağına takılan bir tenekeyle sahibini 
ve numarasını belirten bir işaret. KY

JlGfbtHa Cbtpra ca!ly (3n1Hıp.) kıza söz 
kesme k. 

ChiPFAK,. -Fbi (sırğaq, -ğı) (1) Jam. Soğuk 

havalarda yerde oluşan kaygan, ince buz 
tabakası. 

ChiPFAK. (sırğaq) (Il) Cb/H. Sözünde dur
mayan, dönek, sebatsız. Cbtpral( Jlcayan 

kaçamak cevap. 
ChiPFAK.TA- (sırğaqta-) em . 1. Kaçınmak, 

imtina etmek. 2. Bir işi uzatmak, yokuşa 
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sürmek. 
ChiPFAJIA- (sırğala-) em. Gözetlemek, gö

züyle takip etmek, izlemek. 
ChiPFAJihl (sırğalı) (I) 3am. 6om. Kaba 

yonca. 
ChiPFAJihl (sırğalı) (II) CbLH. Küpeli, küpe 

takmış. 

ChiPFAJihiK., -Fbi (sırğalıq, -ğı) 3am. Kulak 
memesi. 

CbiPFAHA- (sırğana-) em. 1. Kaymak. 
UJaHaMeH Cbıprmıay kızakla kaymak. 2. 
aybtc. Akıp geçmek, gitmek: YaKbtm 
CbtpraHan 6apaobı. Vakit akıp geçiyor. 
3. aybtc. Geçici, kalımsız, fiini olmak. 

CbiPFAHAK., -Fbi (sırğanaq, -ğı) 3am. 1. Buz 
pateni, sahası. 2. CbLH. Geçici, kalımsız, 
fani. CbtpraHaK marobtp tani ömür. 3. 
CbtH. Kaygan, kaygın, kayıcı. CbtpraHaK 

MYJ kaygan buz. 
ChiPFAHAK,TA- (sırğanaqta-) em. 1. Ayağı 

kaymak, kaymak. 2. aybıc. Kaçınmak, 

kaçmak. 
ChiPFbl- (sırğı-) em. Kaymak, hızlı git

mek, patinaj yapmak. 
CbiPFhiTTIA (sırğıtpa) cbm. Kaçamak, oya

layıcı , baştan savma (söz). 
ChiPFbiiii (sırğış) 3am. Kapının önündeki 

kar, çöp, harman yerindeki buğday vs. 
yi toplamak için kullanılan uzun saplı ve 
geniş küreğe benzer bir alet. 

ChiP.II,AK., -Fbi (sırdaq, -ğı) 3am. KeHe. Tek 
hörgüçlü devenin sırtında yük taşımak 
için kullanılan bir çeşit eyer. 

ChiP.II.AH: (sırdan) (1) CbtH. 1. Cimri, pinti , 
hasis, eli sıkı. 2. Fakir, yoksul. 

ChiP.II.AH: (sırdan) (II) CbtH . Baştan savan, 
kaçan, sözünde durmayan, dönek. CbLp
aaF{ mapmy sırtını dönmek. 

ChiP,li,AH)l,A- (sırdanda-) em. Baştan sav
mak , savsaklamak, oyalamak. 

ChiP)lECTE (sırdeste) CbLH. Ketum, ağzı sı
kı. 

CbiPMFAH (sıriyğan) CbLH. İnce, uzun 
boylu. 

ChiPKAT (sırqat) 3am. ı. Hastalık. 2. Hasta. 
aybtp CbtpK,am ağır hasta. 

CbiPK;\TIAH- (sırqattan-) em. Hastalan
mak, hasta olmak. 

Cb IPT 

ChiPK,ATIAY (sırqattav) CbLH. Biraz hasta, 
sağlığı bozuk. 

ChiPK,ATihi (sırqattı) CbLH. Hasta olan, has
talıklı. 

ChiPK;\TihiK., -Fbi (sırqattıq, -ğı) 3am. Has
ta olma, hastalık. 

CbiPK,biPA- (sırqıra-) em. Sancımak, sız-

lamak: caii-cyiieıi cbıpK,bıpay a) ke-
mikleri s ızlamak b) içi sızlamak. 

ChiPJIA- (sırla-) em. Boyamak: )/(acbıfl 6o
flyMeH CbLp!laObl. Yeşil boyayla boyadı, 
yeşile boyadı. 

CbiPJIAC (sırlas) (1) CbLH. Canciğer, sıkıfıkı, 
sırdaş. 

ChiPJIAC- (sırlas-) (Il) em. Sırrını paylaş

mak, sır vermek. 
ChiPMA* (sım1a) (1) 3am. Kapİtoneden 

dikilmiş dış giyim (palto vs.). 
ChiPMA* (sınna) (Il) 3am. Tipi, kar fırtı

nası. 

ChiPMA* (sırma) (III) 3am. Fermuar. Kyp
meHil{ CbLpMaCbL montun fermuarı. 

ChiPMAK., -Fbi (sırmaq, -ğı) 3am. Üzeri 
nakışlarla süslü halı veya kilim yerine 
kullanılan keçe, döşeme. 

ChiPHAM (sırnay) 3am. 1. Mızıka, armoni
ka. 2. Akordeon. 

ChiPHAMJIAT- (sırnaylat-) em. 1. Mızıka 

çalmak. 2. Akordeon çalmak. 
CbiPHAMlllhi (sırnayşı) 3am. ı. Mızıkacı. 

2. Akordeoncu. 
CbiPllhiJI)lAT- (sırpıldat-) em. Bol ayak

kabı giyildiğinde lap lap diye ses çıka
rarak yürümek. 

ChiP-CMTIAT (sır-siypat) 3am. Hal, durum, 
vaziyet. 

CbiPChl3 (sırsız) (1) CbtH. Gizlisi saklısı ol
mayan. 

CbiPChl3 (sırsız) (Il) CbtH. Boyanınamış, 

bo yas ız. 
CbiP-CbiMEAT (sır-sımbat) 3am. Endam, 

alım, boy pos. 
ChiP-ChiP: Cbıp-cbıp eTy Hırıldaınak, hırıl 

hırıl etmek. 
CbiPT* (sırt) 3am. Dış. yiioil{ cbıpmbı evin 

dışı; K,QflQHblH, CbtpmbLHOQ şehir dışında; 
cbıpm iJyHue dış dünya; Cbtpm KUiM dış 

giyim; Cbtpm aiJaM yaban, yabancı, el 
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adamı; Cbtpm auHa!ly (6epy) sırtını dön
mek; CbtpmmaH (cbtpmbtHaH) moH niwy 

işin aslını astarını bilmeden yorum yap
mak. 

CbiPTAK,TA- (sırtaqta-) em. Kaçınmak, u
zak durmak. 

CbiPTK,APbl (sırtqarı) yem. Dışında, dı

şarısında, haricinde. 
CbiPTK,bl (sırtqı) CbtH. Dış taraftaki, dı

şarıdaki, yabancı. cbtpmKbt eciK dış ka
pı; CbtpmKbl icmep MUHUCmpflici dış işle

ri bakanlığı. 
CbiPITA- (sırtta-) em. Uzaklaşmak, kendi

ni soyutlamak. 
CbiPITAM (sırttay) (1) yem. Gıyaben, dış

tan . 
CbiPITAM (sırttay) (Il) yem. Dışardan: 0!1 

cbtpmmaii oKuabt. O, açık öğretiınde o
kuyor. 

CbiPITAH* (sıı·ttan) CbtH. ı. İyi cins (köpek, 
kurt). 2. aybtc. Güçlü, sağlam, kuvvetli 
( delikanlı). 

CbiPITAH,UbiK., -Fbi (sırttandıq, -ğı) Jam. 

Güçlülük, kuvvetlilik. 
CbiPTbiJI (sırtı!) Jam. Tıkırtı, takırtı. 

CbiPTbiJI,UA- (sırtılda-) em. Tıkırdamak, 

takırdamak. 

CbiPIIIbl (sırşı) Jam. Boyacı, boya yapan 
kimse. 

ChiPIIIbiJI (sırşıl) CbtH. Gizemli. esrarengiz. 
CbiPbi- (s ın-) em. Sık olarak, aralıksız dik

mek . 
CbiPbiK.TAM (sırıqtay) CbtH. Sırık gibi, 

s ırı ğa benzer. 
CbiPbLl (s ırıl) 3am. Hırıltı. 

CbiPbLl,UA- (sırılda-) em. Hırıltı çıkam1ak, 

hırıldamak. 

CbiPbiCTbiP- (sırıstır-) em. Toplamak, bir 
araya getirmek. 

CbUIITAT ( sıyapat) Jam. Saygı, değer, kıy

met . 
Cbl5IITA.Tibi (s ıyapattı) cbtH. 1. Saygıdeğer, 

saygın . kıymetli. 2. Gösterişli, endamlı, 
al ımi ı, güzel. 

CII>IP.lE- (s ibirle-) em. Şafak sökmek, tan 
ağam1ak. 

CUIIK, -ri (s idik. -gi ) Jam. Sidik. 
CI3 (siz) ec . Siz. 

CIJliKTIEJlE 

CI3-EI3 (siz-biz) ec. İki kişi arasındaki dü
zeyli, medeni ilişki. 

CIJIEH- (siley-) em. Dona kalmak, şaşırıp 
kalmak. 

CIJIEHT- (sileyt-) em. 1. Vurup yere yık
mak, sermek, devirmek: 0!1 6ipeyai Ky

peKneH cifleiimin caflabt. O, birisini kü
rekle yere serdi. 2. aybtc. Öldürmek. 

CIJIEKEH (silekey) Jam. Tükürük, salya. 
CIJIEKEHJIE- (silekeyle-) em. Tükürüğünü 

üstüne başına bulaştırmak. 
CIJIEJIE- (sil ele-) em. Çok yorulmak, bitkin 

düşmek, dermansız kalmak. 
CIJIEM (silem) Jam. Sıradağlar silsitesinin 

bittiği, yüksekliğinin azaldığı yer. 
CIJIEH- (silen-) em. Ant içmek, yemin et-

mek. 
CIJIET (silet) Jam. Mazeret, bahane. 
CIJIKI- (silki-) em. Silkmek. sarsmak. 
CIJIKIJIE- (silkile-) em. I. Silkelemek, si lk-

rnek, sarsmak. 2. aybtC. Hatasını yüzüne 
vurma k. 

CIJIKIH- (silkin-) em. ı. Sarsılmak, silkin
rnek. JK:ep ciflKiHy deprem olmak. 2. 
aybtc. Öfkelenmek, sinirlenmek. 

CIJIKIH,UIP- (silkindir-) em. I. Sarsmak, 
silkindirmek. 2. aybtc. Gündemi sars
ınak, gündemi değiştirmek. 

CIJIKIHIC (silkinis) Jam. 1. Silkiniş, silkin
me. 2. aybtc. Uyanış, intibah. 

CIJITE- (sil te-) em. 1. Yöneltmek, yön 
göstermek. 2. Sallamak. KOfibil-l ciflmey 

elini sallamak. 3. aybtc. Bir şeyi öz
gürce, kendini sınırlamadan yapmak: 
/l,ocbtMHbtlf !(af/aM ciflmecil-te pu3a 

6o!labtM. Arkadaşıının özgürce yazma
sına sevindim. acbtpa ciJlmey aşırıya 

kaçmak, dozunu kaçırmak. 
CIJITEME (silteme) Jam. Kaynak göster

me, dipnot. 
CIJITEY: CİJITey eciM,LJ,iri (J1uH2e.) işaret za

mırı. 

CIJITI (silti) Jam. xuM. Alkali. 
CIJIIKTIE: CİJIİKneci lllbiFY a) Çok kaynayıp 

ezilmek, helmelenmek. b) aybtC. Yo
rulmak, bitkin düşmek. 

CIJIIKTIEJIE- (silikpele-) em. Eleştiri yağ

muruna, topa tutmak. 



-508-

CIJIIMTIK 

CIJIIMTIK, -ri (silimtik, -gi) 3am. İşe ya
ramaz, ayak takımı. 

CIMIP- (simir-) em. Birden içmek, bir 
dikişte içmek. ciMipin cafly birden içi
vermek. 

CIH;- (sin-) em. 1. (koku vs.) Sinmek: Cy 

KYMFa cil{in Kemmi. Su kurnda emildi. 
2. aybtc. Karışmak, bütünleşmek. 3. 
aybtC. Yok olmak, gözden kaybolmak. 

CIH;EIP- (sinbir-) em. Sümkürmek. 
CIH;JII (sinli) 3am. (ablası için) Küçük kız 

kardeş. 

CIH;IM.II:I (sinimdi) CbtH. Sindirime elverişli, 
kolay hazmedilen. 

CIH;IM,UIJIIK, -ri (sinimdilik, -gi) 3am. Sin
direbilir, bazınedebilir olma. 

CIH;IMCI3 (sinimsiz) CbtH. Sindirimi zor, 
hazmedilmesi kolay olmayan. 

CIH;IP (sinir) (1) 3am. Duyu ve hareket 
uyarılarını beyinden organlara, organ
lardan beyne ileten beyazımsı teller ve 
bu telierin oluşturduğu demet, sinir. ci

lfipi mapmbtfly kramp girmek; cil{ipi 

tubLKKm-t Keaeii çok fakir kimse. 
CIH;IP- (sinir-) (Il) em. S indirmek, hazmet

mek: 0Hbtlf acK,a3aHbL maMaK,mbt :>~caK,

Cbt cil{ipeai. Onun midesi yemeği iyi 
sindiriyor. 2. aybtc. Sahiplenmek, be
nimsemek. 

CIH;IC- (sin is-) em. Kaynaşmak, bütünleş

mek. 
CIH;ICTI (sifiisti) CbLH. Alışılmış, alışılage

len, sıradan. 
CIPe (sira) Maa. Galiba, herhalde, belki. 
CIPfE (sirge) 3am. Buzağı ve dananın anne

sini emmemesi için bumuna bağlanan 
şey, burunsak, burunsaklı k. 

CIPfEJIE- (sirgele-) em. Buzağı ve dananın 
emmemesi için bumuna burunsak veya 
sivri bir nesne takmak. 

CIPE- (si re-) em. Sertleşmek, katılaşmak. 

CIPEJIE- (sirele-) em. Bastırarak, tıka basa 
doldurmak. 

CIPEC- (sires-) em. 1. Donmak, katılaş

mak: CybtK,maH cipecin Kambtn K,aflabtM . 

Soğuktan dondum. 2. Hareket edeme
mek, esnekliğini kaybetmek. 3. Dimdik, 
kımıldamadan durmak: Coflaam cipecin 

CIOPllPII3 

myp. Asker esas duruşta, hazırolda du
ruyor. 4. Bol miktarda bulunmak, çok 
olmak: Maıa3uHae 6yubtMaap cipecin 

m yp. Mağaza, ağzına kadar eşya dolu. 5. 
aybtc. Söz dinlememek, inatlaşmak. 

CIPKE (sirke) (1) 3am. Bit yumurtası, sirke. 
cipKeci ey KemepMeumiH Kici çabuk si
nirlenen kimse. 

CIPKE (sirke) (Il) 3am. Salatalara, yemek
Iere ekşilik vermek için kullanılan ekşi
miş üzüm suyu, sirke. 

CIPKEJIE- (sirkele-) em. Sirkelenmek, sir k e 
basmak. 

CIPKIPE- (sirkire-) em. Sağanak halinde 
yağ mak. 

CIPHE (sirne) 3am. Bitki sapında veya hay
vanların kemikleri içinde bulunan öz, 
ilik. 

CIPI (siri) 3am. 1. Sığır ve devenin sert
leşmiş, kurutulmuş derisi. 2 . Kösele. 3. 
CbtH. aybtC. Sertleşmiş, katılaşmış . 

CIPIH;KE (sirinke) 3am. Kibrit. cipil{Ke 

JICary kibrit çakmak. 
CIO)I(ET (syujet) 3am. r/Jp. Süje, konu, mev

zu. 
CIO)I(EITEC (syujettes) CbLH. Konusu aynı, 

mevzuu bir olan. 
CIOIITA (syuita) 3am. r/Jp. My3. Aynı tonda 

yazılmış çalgı parçaları dizisi, süit. 
CIOPIIPH3 (syurpriz) 3am. r/Jp. Beklenme

dik olay, sürpriz. 
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TA 

TA (ta), TE (te) utbtfl. İki cümle veya eş gö
revli öge ile sonraki arasında "-den baş
ka" anlamıyla ilişki kuran ve Kazak 
Türkçesi' nde "da, de, ta, te" olarak dört 
türü bulunan kuvvetlendirme edatı. 

TAEA* (taba) (1) 1am. up. İçinde ekmek pi
şirilen kap, tava. ma6a HaH tava ekmeği. 

TAEA* (taba) (Il) 1am. Bir kimsenin ba
şarısızlığına sevinerek bunu "oh olsun" 
şeklinde dışa vurma. ma6a 6ofly rezil ol
mak. 

TAEAK., -Fbi (tabaq, -ğı) (1) 1am. ap. ı. Ta
bak. e3 ma6arbtH e3iHe mapmy ettiğini 

bulmak; ma6al( mapmy yemek ikram 
etmek. 2. PHlk (müzik). 

TAEAK., -Fbi (tabaq, -ğı) (Il) 1am. Bir adet 
kağıt, bir varak. 

TAEAK,TAll (tabaqtay) CbtH. Tabak gibi bü
yük, yayvan . 6emi ma6al(mau geniş 

yüzlü. 
TAEAK,TAC (tabaqtas) CbtH. Aynı sofrayı 

paylaşan (kimseler). 
TAEAK,Illbl (tabaqşı) 1am. Düğün ve kutla

malarda konuklara yemek dağıtan kim
se. 

TAiiAJIA- (tabala-) em. Birinin başarısızlı
ğına sevinmek. 

TAEAJIAYlllbi (tabalavşı) 1am. Başkasının 

başarısızlığına sevinen, alay eden kimse. 
TAEAJIAYlllbiJihiK. -Fbi (tabalavşılıq, -ğı) 

1am. Başkasının başarısızlığına sevinme 
hali. 

TAEAJI)lbiPbiK. -Fbi (tabaldırıq, -ğı) 1am. 

Eşik, kapı eşiği . ma6aflObtpbtFbtH mo30bt

py sürekli gelip gitmek, kapısını aşındır
mak. 

TAEAH (taban) (1) 1am. 1. Ayak tabanı. 2. 
Nehir, akarsu yatağı: ma6aH aKbt, Mal{

oau mepi alın teriyle elde edilen kazanç; 
nıa6aH acmbtHoa aniden, beklemeksizin, 
ikil; nıa6aH :>1ca36au hiç kıpırdamadan, 
harekets iz: ma6aH mipey 

(T, t) 

TAEJIETKA 

bir yere yerleşmek. 
TAEAH)lA (tabanda) (1) yem. Hemen, acil, 

beklemeksizin. 
TAEAH)lA- (tabanda-) (Il) em. 1. Kımılda

madan hareketsiz olarak kalmak. 2. Var 
gücüyle çekmek. 3. aybtc. inat etmek. 

TAEAH)lA- (tabanda-) (lll) em. Tabam a
şınmış ayakkabıya yeni, ek bir taban 
yapmak. 

TAEAH)lAFAH (tabandağan) yem. Tam, tam 
tamına, kesin olarak: Ta6aHoaraH 

JICUbtpMa JICbtfl emmi. Tam yirmi yıl 

geçti. 
TAEAH)lhl (tabandı) CbtH. ı. Tabanlı, tabanı 

olan. 2. aybtc. Sözüne sadık, istikrarlı, 

sebatlı. 

TAEAH)lhiJihiK. -Fbi (tabandılıq, -ğı) 3am. 

Sebatlı lık, dayanıkiılı lık. ma6aHObtflbtK 

Kepcemy mukavemet göstermek. 
TAEAHCbi3 (tabansız) CbLH. 1. Tabanı ça

kılmamış olan, tabansız. 2. Sebatsız, da
yanaksız, istikrarsız, azimsiz. 

TAEEJih (tabel) 1am. flam. 1. İşçi ve me
murların günlük çalışmalarının kayde
dildiği tablo, çalışma grafiği. 2. Okul 
karnesi. 

TAEEJihllli (tabelşi) 1am. Tablo doldurma 
işiyle uğraşan kimse, kayıt memuru. 

TAEMFAT (tabiyğat) 1am. ap. 1. Tabiat, do
ğa. ma6uram 6auflbtFbt tabi! zenginlik; 
ma6uram 3aHbt tabiat kanunu. 2. aybıc. 

Her bir nesnenin, kavramın kendine 
mahsus özelliği. ma6urambt I(aJlaMay 

hoş görmemek, nefret etmek. 
TAEMFATTAHY (tabiyğattanuv) 1am. ap. 

K3. Tabiat ve yaradılışla ilgili bilgi 
veren bi-lim, doğa bilimi. 

TAEMFM (tabiyğiy) CbtH . ap. Tabi!, doğal. 
TAEMFMJibiK. -Fbi (tabiyğiylıq, -ğı) 3am. 

Ta-bil olma, doğal olma durumu, 
doğallık, tabillik. 

TAEJIETKA (tabletka) 1am. rjJp. Düz ve 
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TAEJIMUA 

yassı biçimde yenecek veya yutulacak 
madde, iHiç, tablet. 

TAEJIMUA (tablitsa) 3am. Jiam. Grafik biçi
minde verilen bilgi, tablo. 

TAEY (tabuv) 3am. cpp. 3mHo2p. 1. Kutsal 
sayılan bazı insanlara, hayvanlara, nes
nelere dokunulmasını, kullanılmasını 

yasaklayan, aksi yapıldığında zararı do
kunacağı düşünülen dini inanç, tabu. 2. 
zpaMM. Güzel adlandırma, örtmece. 

TAEbiR (tabın) (1) 3am. Geyik, ceylan ve 
inek sürülerinin genel adı. 

TAEbiH- (tab ın-) (Il) em. 1. Tapınmak, tap
mak. 2. aybLC. Baş eğmek, itaat etmek, 
bağlanmak. 3. Bir kişiye veya nesneye 
yönelik olarak aşırı sevgi ve hayranlık 
hisleri duymak. 

TAEbiHFbllll (tabınğış) CbLH. 1. Tapan, ta
pınan, dini emir ve yasakları titizlikle 
uygulayan. 2. aybLC. Yöneticilerin, üst 
düzeydeki insanların meşru olmayan 
isteklerine kayıtsız şartsız uyan. 

TAEbiC (tabıs) (I) 3am. 1. Kar, gelir, ka
zanç, fayda. :>ICbLJiabLK ma6bLC yıllık ge
lir; y;ımmbtK ma6btC milll gelir. 2. Ulaşı
lan bir başarı, elde edilen muvaffakiyet. 
rbtflbLMU ma6btc ilmi başarı; ma6btC cen
mici (JiuHze.) belirtme hali, akkuzativ 
hali. 

TAE bi C- (tabı s-) (Il) em. 1. Buluşmak, ka
vuşmak. 2. aybtc. Birbirini anlamak, ba
rışmak, birbirine karşı anlayışlı olmak. 
3. (hayvan yavrusu) Anasına kavuşmak: 
ma6btC emy (Kbtily) teslim etmek; mill 
ma6bLcy ortak dil bulmak, anlaşmak. 

TAEbiCCbl3 (tabıssız) CbLH. 1. Kazançsız, 

gelirsiz, karsız, faydasız. 2 aybtc. Neti
cesiz, başarısız. 

TAEbiCTA- (tabısta-) em. ı. Emaneti sahi
bine teslim etmek. 2. Emanet etmek. 

TAEbiCTbl (tabıstı) cbLH. 1. Karı, kazancı, 

geliri bol. 2. Başarılı, muvaffak. 
TAEbiT (tabıt) 3am. ap. Ölünün mezarlığa 

"' götürülürken içine konduğu sandık, ta
but. 

TAFA (tağa) 3am. At, öküz gibi hizmet hay
vanlarının tırnaklarına çakılan demir 
parçası, nal. mara Kary nal çakmak. 

TAFATThiJihiK, 

TAFAM (tağay) 3am. Annenin erkek kardeşi, 
d ayı. 

TAFAMbiH (tağayın) 3am. Gerçek, hakikat, 
doğru. 

TAFAMbiH,I.(A- (tağayında-) em. 1. Tayin 
etmek, atamak :>ICaHa Kbt3MemKe ma
raiibmaay yeni bir göreve atanmak. 2. 
Belirlemek, tayin etmek. 3euHemaKbt 
maraubmaay emekli maaşı bağlamak; 

yaKbtm maraubmaay zaman belirlemek, 
tayin etmek. 

TAFAllbiH,I.(AJI- (tağayındal -) em. Atan
mak, tayin edilmek, tayin olmak. 

TAFAJIA- (tağala-) (1) em. Nallamak, nal 
çakmak. 

TAFAJIA: Arına TaFaJia Allah'ın yüceliğini i
fade eden sıfat, Allah Teala, Yüce Al
lah . 

TAFAJibl (tağalı) CbLH. Nal çakılmış, nallı. 
TAFAM (tağam) 3am. ap. Yemek, aş, yiye

cek, taam. maraM aaubmaay yemek 
hazırla-mak. 

TAFAM,I.(AC (tağamdas) CbtH. Aynı sofrayı 

paylaşan (insanlar). 
TAFAM)lbiK, (tağamdıq) CbLH. Yemeklik, aş

lık. 

TAFAH (tağan) (1) 3am. KeHe. ı. Ocak ve o
cak türü, eşyaların ayağı. 2. Üç ayaklı 
demir ocak. 

TAFAH (tağan) (Il) 3am. Bir çeşit karga. 
TAFAH~ -Fbi (tağanaq, -ğı) 3am. 300JI. 

Serçegillerden bir tür kuş. 
TAFAH)lA- (tağanda-) em. Yerinden kımıl

damamak, bir yerde hareketsiz durmak. 
TAFAT (tağat) 3am. ap. Takat, tahammül, 

dayanma, sabır, direnç. mararn mannay 
sabrı tükenmek, dayanamamak 

TAFATCbi3,I.(AH- (tağatsızdan-) em. Takatİ 

kesilmek, sabrı tükenmek, direncini 
kaybetmek, dayanamamak. 

TAFATCbl3)lbl~ -Fbi (tağatsızdıq, -ğı) 3am. 
Takatsizlik, sabırsızlık, dirençsizlik. 

TAFATTA- (tağatta-) em. Takat, sabır sebat 
göstermek, dayanmak . 

TAFATTbl (tağattı) CbLH. "rakatli, sabırlı, se
batlı, dayanıklı. 

TAFATTbiJibl~ -Fbi (tağattılıq, -ğı) 3am. Sa
bırlılık, sebatlılık. 
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TAF,UhiP 

TAF,UbiP (tağdır) 3am. ap. 1. oiHu. İnsan i
radesi dışında gelişen olaylar, yazgı, 

kader, alın yazısı. 2. Ömür, hayat, ya
şam, gidişat. marobtp :>Kemy eceli gel
mek, vadesi dolmak. 

TAF,UhiPJIAC (tağdırlas) cbtH. Kaderi bir, a
lınyazısı benzer. 

TAF3hiM (tağzım) 3am. ap. Tazim, izzet, 
hürmet, saygı. 

TAFbl (tağı) (1) CbtH. 1. Yabani, vahşi. 2. 
ay btc. Kültürsüz, az gelişmiş. 3. aybtc. 

Acımasız, sert. 
TAFbl (tağı) (Il) Ulblfl. Daha, ve, bundan 

başka, yine anlamında kullanılan edat: 
TaFbt He cypaiicbtl{? Başka soracağın 

bir şey var mı? marbtCbtH marbt (m.m.) 

vesaire, vb. 
TAFbiJIAH (tağılan) (1) 3am. 300/l . Üstünde 

yirmi otuz cm.lik iğnesi bulunan iri bir 
tür dağ kirpisi, oklu kirpi. 

TAFblJIAH- (tağılan-) (Il) em. 1. Yaba
nileşmek, vahşileşrnek 2. aybtc. Acı

masızlaşmak, canavarlaşmak, vahşileş

mek. 
TAFbiJibiK, -Fbi (tağılıq, -ğı) 3am. 1. 

Vahşilik, yabanilik 2. aybtc. Zalimlik, 
acımasızlık 3. aybtc. Cahillik, gerili k, 
geri kalmışlık. 

TAFbiJlbiM (tağılım) 3am. ap. Talim, ör
nek, misal, ibret. marbillbtM mymy örnek 
almak. 

TA)KAJJ (tajal) 3am. ap. ı. oiHU. Dini inanış
Iara göre kıyamete yakın bir zamanda 
çıkacağına inanılan yalancı ve kötü ya
ratılışlı kimse, deccal. maJKa!loaii 

deccal gibi . 2. aybtc. Felaket, afet. 3. 
aybtc. Kurnaz, hilekar, belalı. 

TA3 (taz) 3am. 1. İnsan başında çıkan ve saç 
dökülmesine yol açan bulaşıcı bir has
talık , saç mantarı, saç kıran. aiiHa ma3 

baş ında hiç saçı olmayan kimse; K.btpMa 

maJ başında yer yer saçı olan kimse; 
me6e,1 nıaJ tepesindeki saçları dökülmüş 
olan ki mse, dazlak. 2. aybtc. Kel, daz
lak . maJ Ke6iH KUJO (ma3 l(GilnbtHa 

m ycy) eski haline dönmek, tekerrür et
mek. 

TA3A* (taza) CbtH. 1. Temiz, kirsiz. 2. Sun'! 

TAMFAK,TA 

olmayan, katıksız, saf; tabii, doğal. 

ma3a KyMic saf gümüş. 3. aybtc. 

Namuslu, temiz, dürüst (insan). ma3a 

aoaM temiz, dürüst, namuslu kimse; 
K.YilaH ma3a aiibtry tamamen iyileşmek. 

TA3AJIA- (tazala-) em. Temizlemek, pakla
mak, arındırmak 

TA3AJIAH- (tazalan-) em. Temizlenmek, 
paklanmak, arınmak. 

TA3AJIAY (tazalav) cbtH. Temizce, pakça, a
rınmış. 

TA3AJIAYIIIbl (tazalavşı) 3am. Temizlikçi. 
TA3AJlbiK, -Fbi (tazalıq, -ğı) Jam. 1. Temiz

lik, saflık, paklık, sadelik. 2. aybtc. Dü
rüstlük, temizlik, art niyetli olmama 
hali. 

TA3AP- (tazar-) em. 1. Temizlenmek, arın

mak. 2. aybtc. Kötü, zararlı fikirlerden 
ve niyetlerden arınmak. 

TA3APAK, (tazaraq) CbtH. Temizce, daha te
miz. 

TA3APT- (tazart-) em. Temizlemek, arın

dırmak 

TA3APTK,biiii (tazartqış) 3am. Temizlik 
malzeme leri. 

TA3IIIA: TaJma 6a.rıa Keloğlan. 
TA3bi (tazı) 3arr up. 300/l. Tazı. ma3btMeH 

al{ ayilay tazıyla avlanmak. 
TAM (tay) (1) 3am. İki yaşına kadar olan at 

yavrusu, tay. maiira ma1{6a 6acl(aHoaii 

apaçık, aşikar, besbelli. 
TAM (tay) (Il) 3am. Top, ferde: Ombt3 maii 

JKi6eKmi aKellin macmaii callObt . Otuz 
top ipeği getirip bıraktı. 

TAM- (tay-) (III) em. 1. Kaymak, dengesini 
kaybetmek. 2. aybtc. Sıvışmak, kaçmak, 
kaytarmak. 3. aybtC. Caymak, vazgeç
rnek. 4. aybtc. Sapmak, yoldan çıkmak . 

6acbtHaH 6arbt maJO talihsizliğe uğ

ramak. 
TAMfA (tayga) Jam. op. Avrasya'nın ku

zeyinde, Sibirya ile Uzakdoğu'da bu
lunan iğne yapraklı , sık çam ormanları , 

tayga. 
TAMFAK, (tayğaq) CbtH. ı. Kaygan, kaygın . 

2. aybtc. Dönek, kaypak. 
TAMFAK,TA- (tayğaqta-) em. l. Kaymak, 

sendelemek. 2. aybtC. Çekinmek, te-
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TAHFAHA 

reddüt etmek, ikirciklenmek. 
TAİİFAHA- ( tayğana-) em. Kaymak. 
TAİİFAHAK, (tayğanaq) Cb/H. 1. Kaygan , 

kaygın, kayağan. 2. ay btc. Dönek, kay
pak. 

TAİİFAHAK,TA- (tayğanaqta-) em. Sürekli 
kaymak, kayıp dum1ak. 

TAMFbilll (tayğış) CbtH. 1. Çok kayan , 
sürekli kayan. 2. aybtc. Kaypaklığı 

alışkanlık edinmiş (kimse). 
TAMLI,hiP- (taydır-) em. 1. Kaydırmak. 2. 

Vazgeçirmek, caydırmak, geri dön
dürmek: /{p3aK XaflKblH eHai 6yJZ JICOJl
aaH ewKİM ae mauablpa aJZMauabt. Ka
zak halkını artık bu yoldan hiç kimse 
geri çeviremez. 3. aybtc. Tahttan indir
mek, düşürmek: XaHabl maKmaH mau
ablpabl . Hanı tahttan indirdi. 

TAİİKAK, (tayqaq) CbtH. Değişken, sabit ol
mayan, kaypak. 

TAMKAK,Chl- (tayqaqsı-), TAİİKAK,TA
(tayqaqta-), TAİİKAJIAK,TA- (tayqa
laqta-) em. Çekinmek, ürkmek, kaçın
mak, cesaret edememek. 

TAİİKAK,TA- (tayqaqta-) em. bkz. TAM
KAK,Chl-. 

TAİİKAJIAK,TA- (tayqalaqta-) em. bkz. 
T AİİKAK,Chi-. 

TAMKAP (tayqar) Jam. İki yaşındaki eşek. 
TAM-KYJihiH (tay-qulın) Jam. Tay, kulun, 

at yavrularının genel adı. 
TAİİ-KYJihiH,ll,AM (tay-qulınday) CbtH. Tay, 

kulun gibi, at yavrul arı gibi. maii -Ky
flbtHoau me6icy gençlik çağını birlikte 
geçirmek, beraber büyümek. 

TAİİK,hl (tayqı) (1) Cb/H. Kalkık, çıkık, yas
sı. 

TAMK,hl- (tayqı-) (Il) em. 1. Cesareti yet
ınemek, dirençsizlik göstermek, kaçın
mak. 2. aybtc. Değişmek, caymak, vaz
geçmek: Ce3iHeH maUKbtn WbtKmbt. Sö
zünden caydı. 

TAİİ~ -Fbi (taylaq, -ğı ) Jam. İki yaşın ı 
doldurmamış deve yavrusu, taylak. 

TAMJihi-TA5IK, -Fbi (taylı-tayaq , -ğı) 3am. 
Çoluk çocuk, genç yaşlı, yediden yetmi
şe herkes. 

TAİİM (tayın) Jam. ar. cnopm. Spor 
müsabakalarında sürenin bir kısmı, 

TAHbl3 

devre. 
TAİİMAH;: TaiiMaıı; lGlFY Çekinmemek, 

korkmamak, ürkmemek. 
TAMMAlUlA (taymanda-) em. Çekinme-

mek, korkmamak, cesaret etmek. 
TAMTIA (taypa) Jam. ap. Kabile, boy, taife. 
TAMIIAK, (taypaq) CbtH. ı. Alçak, kısa , 

bodur. maunaK yu yüksek olmayan ev . 
2. Yayvan, yassı. 

TAMIIAK,ThiK, -Fbi (taypaqtıq, -ğı) 3am . 
Alçaklık, kısalık, bodurluk, yüksek 
olmama hali . 

TAİİTIAJI- (taypal-) em. (at) Rahvan yü
rümek. 

TAMTIAJihl (taypalı) CbtH. Birkaç kabileden 
oluşmuş olan (halk, kavim). 

TAMPAH; (tayrafi) Jam. ı. Hantal yürüyüş. 
2. aybtc. Rahat davranma. 

TAİİPAH;,ll,A- (tayrafida-) em. 1. (deve) 
KoşmakS . 2. aybtc. Sevinçten koşmak, 

rahat davranmak; kurumlanmak. 
TAMCAK, (taysaq) CbtH. Çekingen, korkak, 

ürkek, cesaretsiz (kimse). 
TAMCAK,TA- (taysaqta-), TAMCAJI- (tay

sal-) TAMhiH- (tayın-) em. Çekinmek, 
korkmak, cesaret edememek, gözü kes
memek. 

TAMCAJI- (taysal-) em. bkz. TAİİCAK,TA-. 
TAM-TAM (tay- tay) Cb/H. Top top, bal ya bal

ya, deste deste. mau-mau Mama top top 
kumaş . 

TAMTAJIAC (taytalas) (1) Jam. 1. Çekişme, 
didişme, dalaşına, kavga etme. 2. Aynı 
seviyede, denk, eşit , akran olma. 

TAMTAJIAC- (taytalas-) (Il) em. l. Çekiş
mek, tartışmak: MeHiMeH maumaJZacyra 
ceH aJZi :JICaccbtH. Sen benimle boy ölçü
şebilmek için hala çok gençsin. 2. 
Mücadele etmek, yarışmak, rekabet et
mek. 

TAM-TY~ -Fbi (tay-tuvlaq, -ğı) Jam. Za
yıf, çelimsiz, bakımsız at. 

TAM1YHK, -Fbi (taytuyaq, -ğı) Jam. Tayın 
tırnağı büyüklüğündeki altın, gümüş vs . 

TAM<l>YH (tayfun) Jam. Kbtm. Tayfun, sik
lon . 

TAMhl3 (tayız) Cb/H. 1. Derin olmayan, sığ. 
2. aybtc. Düşünce ufku dar, sığ düşün-

yyü
Vurgu

yyü
Vurgu
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celi, yüzeysel fikirli (kimse). 
TAİİh13LI.A- (tayızda-) em. (nehir, dere, göl 

vb.) Derinliğini kaybetmek, sığlaşmak, 
suyu çekilmek. 

TAİİhl3)lhl~ -Fbi (tayızdıq, -ğı) Jam. 1. 
Sığlık, derin olmama durumu. 2. aybıc. 

Sığ düşüncelilik, yüzeysellik. 
TAİİhiH- (tayın-) em. bkz. TAİİCAK,TA-. 
TAİİhiHEA- (tayınba-) em. Çekinmemek, 

korkmamak, ürkmemek, gazunu 
budaktan sakınmamak: OmaHbLM fUlİH 

e;zyaeH ae maUbLH6aUMbLH. Vatanım için 
ölümden bile korkmam. 

TAİİhiHIIIA (tayınşa) Jam. İki yaşını dol
durmamış inek yavrusu, düve. 

TAKCil (taksi) Jam. rjJp. Taksi. maKcu yc
may (ally) taksi tutmak. 

TAKCMIIII (taksişi) Jam. Taksici, taksi şo
fürü, taksi İşleticisi. 

TAKCOMETP (taksometr) 3am. HeM. 2p. 
Taksi metre. 

TAKCO<l>OH (taksofon) Jam. HeM. Ankesör
lü telefon. 

TAKT (takt) Jam. !lam. My3. Ahenk, tempo, 
ritm. 

TAKTMKA (taktika) Jam. rjJp. Taktik, tabiye. 
TAK,* (taq) (1) Jam. Matematikte tek sayılar 

(1, 3, 5 ... ). 
TAK,*, -Fbi (taq, -ğı) (Il) Jam. up. Taht. 
TAK,* (taq) (III) yem. Tam, kesin, kat'i: 

)}(ofl a!lbLC, maK ym KYH JJCYPY KepeK 
Yol uzun, tam üç gün yürümek gerek. 

TAK,- (taq-) (TaFa)lbi, TaFbın) (IV) em. 1. 
Bir şeyi başka bir nesneye asmak, yapış
tırmak, iliştirmek, takmak. myuMe mary 
düğme dikmek. 2. Bağlamak, saımak, 

takmak. za!lcmyK mary kıravat takmak; 
aubın mary suçlamak, itharn etmek; CbLH 
mary eleştirmek, tenkit etmek, eksik
liğini göstermek. 

TAK,: TaK. eTy 1. "Tak" sesi çıkmak. 2. 
Söyleneni anında "tak" diye cevapla
mak. 

TAKA* (taqa) (1) Jam. Ayakkabı topuğu, 
ökçe. 

TAKA* (taqa) (Il) Jam. Tam, gerçek, hakiki. 
TAKA- (taqa-) (III) em. Yaklaşmak, yakın

laşmak, dayanmak. 

T AK,hiJIETII 

TAK,AK,TA- (taqaqta-) em. Bir şeyi tekrar 
tekrar, ısrarla dile getirip muhatabını ra
hatsız etmek, bezdirmek, bıktırmak. 

TAKAM (taqay) yem. Yakın, yaklaşık. 
TAK,I1H (taqiya) Jam. ap. İnce kumaştan ve 

çoğunlukla yarım küre biçiminde başlık, 
takke. Kecmefli maKWl üstü nakışlı tak
ke; e36eK maKUJICbL Özbek takkesi. 
T~ -Fbi (taqpaq, -ğı) Jam. Şiir 

okumak, şiir söyleme. maKnaK aumy 
şiir okumak. 

TAK,IIAK,TA- (taqpaqta-) em. 1. Ezberden 
şi ir okumak, inşat etmek. 2. U s ta ca söz 
söylemek, şiir gibi konuşmak. 

TAK,ChiP (taqsır) Jam. ap. map. Eski devir
lerde sultan, han, padişah gibi yüksek 
dereceli insanlar için kullanılan "Efen
dim, Hazretleri", anlamlarını içeren bir 
hitap sözü. 

TAK,CIPET (taqsiret) Jam. ap. Azap, cefa, 
sıkıntı. maKcipemiH mapmy (mezy) (bir 
şeyin) sıkıntısını azabını çekmek. 

TAK,TA (taqta) Jam. up. 1. Tahta, yazı tahta
sı. 2. Afış, ilan. 

TAK,TAİİ (taqtay) Jam. Tahta, ağaç. 
TAK,TAİİLf.AM (taqtayday) CbLH. Dümdüz, 

tahta gibi, yüzeyi düz olan. 
TAK,TAİİJIA- (taqtayla-) em. Tahta çakmak, 

tahta döşemek. 
TAK,TAİİJihl (taqtaylı) CbLH. Tahtalı, tahta 

döşenmiş. 

TAK,TAİİIIIA (taqtayşa) Jam. Küçük tahta, 
tahta parçası. 

TAK,YA (taquva) CbLH. ap. Allah korkusu 
olan, dindar (kimse) . 

TAK,YAJIAH- (taquvala-) em. Takva sahibi, 
dindar olmak. 

TAK,hiJILI.A- (taqılda-) em. 1. Takırtı sesi 
çıkarmak, takırdamak. 2. Hazır cevap 
olmak, anında karşılık vermek. 

TAK,hiJI)lAK, (taqıldaq) CbLH. Hızlı, canlı ve 
güzel konuşan; hazır cevap. 

TAK,hiJILI.AT- (taqıldat-) em. Takırtı sesi çı
kartmak, takırdatmak. 

TAK,hiJIETTEC (taqılettes), TAK,hiJIETTI 
(taqıletti) CbLH. Benzer, gibi, misali, şek
linde. 

TAK,hiJIETTI (taqıletti) CblH. bkz. TAK,hl-
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JIETIEC. 
TAK,hiJI-TYK,biJI (taqıl-tuqıl) yem . Zar zor, 

güçlükle, zorlukla. 
TAK,hiM* (taqım) Jam. At sırtına oturuldu

ğunda ata değen dizin iç kısmı. maK,btM 

caily (maK.btMbt mwo) ata binmek; 
maK,btMbt amK,a :>~CapbLMay atı olmamak. 

TAK,hiM)J,A- (taqımda-) em. Atı dizleri vur
mak suretiyle koşturmak, hızlandırmak. 
2. aybtc. Arkasından gitmek, takip 
etmek, kovalamak. 3. aybLC. Peşini bı

rakmamak, ardına düşmek. 
TAK,hiP (taqır) Jam. ıeoıp. 1. Çorak, ve

rimsiz yer. 2. Bitki örtüsü kurumuş, ço
rak yer. 3. Boş, tamtakır olan yer. ma

K.blp 6ac dazlak. 
TAK,hiPAH- (taqıray-) (TaK;bıpaH,LI,bi, TaK;bı

paıobı) em. Saçını kestirmek, kazıtmak. 
TAK,hiPJIA- (taqırla-) em. Tamtakır etmek, 

hiçbir şey bırakmamak 
TAK,hiPJIAY (taqırlav) CbtH. Yeşili az, ve

rimsiz, çorak yer. 
TAK,hiP-TA3A (taqır-taza) yem . Tamamen, 

büsbütün. 
TAK,hiPIIIhiJihl~ -Fbi (taqırşılıq, -ğı) Jam. 

Çoraklık, kuraklık, yağışsızlık. 

TAK,hiPhiTI, -6bı (taqırıp, -bı) Jam. 1. Yazılı 
bir metnin başlığı, adı. 2. Bir metnin ko
nusu, teması. 

TAK,hiPbiTITAC (taqırıptas) CbLH. Konusu 
bir, teması benzer. 

TAK,hiPhiTIThiK, (taqırıptıq) CbtH. Temayla 
ilgili, konuya ilişkin, belirli bir konuya 
mahsus. 

TAK,hiPhiTIIIIA (taqırıpşa) Jam. Kısa, kü
çük başlık, alt başlık. 

TAK,hiC (taqıs) CbtH. Kurnaz, hilekar, açık
göz, uyanık. 

TAK,hiCTAH- (taqıstan-) em. Kurnaz, hile
kar, uyanık olmak; açıkgözlülük yap
mak. 

TAJI (tal) (1) Jam. Yaş dalları olan, ince 
yapraklı ağaç. 

TAJI (tal) (Il) Jam. Çok benzer, aynı cins 
nesnelerden her biri. 6ip mail ıuaıu bir 
tel saç. 

TAJI- (tal-) (III) em. 1. Bayılmak, kendini 
kaybetmek. mailbin K,aily bayılmak. 2. 

TAJIAHTihl 

Aşırı yorulmak, halsizleşmek, bitkin 
düşmek. Ke3i maily baka baka, bekleye 
bekleye yorulmak; eJeıi maily karnı a
cıkmak. 

TAJI: TaJI TYC Tam öğle vakti , dalöğle. ma 

na mail m ye güneşin en tepeye çıktığı 

an. 
TAJIA- (tala-) em. 1. (köpek, kurt vb.) Diş

lemek, ısırmak, dalamak. 2. (arı, sinek 
vb.) Sokmak, iğnesini batırmak, ısır

mak. 3. aybtc. Soymak, yağmalamak, ta
lan etmek. 

TAJIAEA (talaba) Jam. ap. Medrese 
öğrencisi, talebe. 

TAJIAH (talay) (1) yem. 1. Nice, çok, birçok . 
2. Çeşit çeşit, her türlü, türlü türlü. 
mailauaaH 6epi uzun zamandır, epeydir; 
mailau :>~Cep biraz uzak yer; mailauabL 

KepıeH çok şey görmüş geçirmiş, 

olgunlaşmış, feleğin çemberinden geç
miş. 

TAJIAİİ (talay) (Il) Jam. ap. Baht, kader, 
talih, nasip, alın yazısı: TailaUbtlf ecciH .' 

Bahtlı ol, mutlu kal! mailaUbL meMeH 

mycy nüfuzu azalmak, otoritesini kay
betmek 

TAJIAHFhl (talayğı) CbtH. Çoktan beri, es
kiden beri. 

TAJIAH-TAJIAİİ (talay- talay) cbtH. Çeşit çe
şit, her türlü, türlü türlü. 
T~ -Fbi (talaq, -ğı) (1) Jam. ap. İslam 

dininde evliliğin sona ermesi, boşanma, 

talak. mailaK, emy (K.btily) boşamak. 

T~ -Fbi (talaq, -ğı) (Il) Jam . aHam. Da
lak. 

TAJIAK,Aİİ: TY TaJiaK,aü Darmadağınık, pa
ramparça, saçılmış. 

TAJIAH- (talan-) em. up. Talan olmak, ta
lana uğramak, yağmalanmak. 

TAJIAH.Uhl (talandı) Jam. Talan, soygun , 
yağma, çapul. 

TAJIAHT (talant) Jam. ıp. Yetenek, özel ka
biliyet. 

TAJIAH-TAPA)J( (talan-taraj) Jam. up. Talan, 
soygun, vurgun, yağma. 

TAJIAHTChl3 (talantsız) CbLH. Yeteneksiz, 
kabiliyetsiz, beceriksiz. 

TAJIAHTihl (talanttı) CbtH. Yetenekli, kabi-
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liyetli. 
TAJIAHTTbiJibiK. -Fbi (talanttılıq, -ğı) Jam. 

Yeteneklilik, kabiliyetli olma. 
TAJIAIT, -fibi (talap, -bı) Jam. ap. l. istek, 

heves, talep. 2. Maksat, dilek, amaç. 3. 
Görev, sorumluluk. :>1cac maflan genç, 
yetişkin; ma!1a6btlfa HYP :>JCaycbtH.' bahtlı 
ol, tüm arzuların gerçekleşsin! 

TAJIAIIAM (talapay) Jam. 1. Etrafa saçılmış 
olan şeyleri itişe kakışa toplama. 2. 
Talan, kapışma, soygun, çapul. 

TAJIAITAMJIA- (talapayla-) em. Kapışmak, 
talan etmek, soyup sağana çevirmek. 

TAJIATIKEP (talapker) CbtH. 1. Aday, talep 
eden, talepte bulunan, talip (kimse). 2. 
Jalf. Savcılığa resmi şikayette bulu
narak, hakkını arayan (kimse). 

TAJIAITCbl3 (talapsız) CbtH. 1. Talebi ol
mayan, isteksiz, arzusuz, maksatsız, 

amaçsız . 2. yem. Talep etmeden, amaç
sızca, maksatsızca. 

TAJIAIT-TAJIFAM (talap-talğam) Jam. Talep 
ve seçicilik, amaç ve zevk, amaç ve a
maca uygun seçim. 

TAJIAITTAH- (talaptan-) em. Hedef olarak 
belirlenen noktaya ulaşınaya çalışmak, 
amacına ulaşmak için gayret etmek, ça
l ı şmak, didinmek. 

TAJIAITTAHYIIlbiJibiJ<. -Fbi (talaptanuvşı

lıq, -ğı) Jam. Bir şeyi öğrenmeye ve el
de etmeye yönelik gayret, heves, hırs. 

TAJIAITTbl (talaptı) CbtH. Hedeflediği amaca 
kilitlenmiş, istekli, arzulu, kabiliyetli, 
hırslı. 

TAJIAITTbiJlbiJ<. -Fbi (talaptılıq, -ğı) Jam. 
Kararlılık, azim. 

TAJIATI-TIJIEK (talap-tilek, -gi) Jam. 1. He
deflenen şey, maksat, amaç. maflan-mi
J7eciHe JICemy amacına, hedefine ulaş

mak. 2. İhtiyaç, gereksinim. 
TAJIATIIllbiJI (talapşıl) CbtH. Azimli, hırslı, 

hevesli. 
TAJIAC (talas), TAPibi C-TAJIAC (tartıs

talas) (1) Jam. 1. Belirli bir konudaki 
fikir ayrılığı, fikir kavgası, tartışma, po
lemik. niKip ma;zac tartışma. 2. Çekiş

me, münakaşa, dalaş. 3. Eşit, denk. 4. 
CbtH. Şüpheli, tartışmalı, çözümsüz. 

TAJI,I.(AYChl3 

TAJIAC- (talas-) (Il) em. 1. Tartışmak, çe
kişmek, didişmek, münakaşa etmek. 2. 
(kurt, köpek vb.) Dalaşmak, boğuşmak. 

TAJIACA-TAPMACA (talasa-tarmasa) yem. 
Tez, çarçabuk, alelacele. 

TAJIACK,bllll (talasqış) CbtH. Devamlı da
laşan, dalaşmayı, münakaşayı seven, 
tartışmacı. 

TAJIACCbl3 (talassız) cbtH. Şüpheye, tartış

maya, münakaşaya yol vermeyen. 
TAJIAC-TAPTbiC (talas-tartıs) Jam. Tartış

ma, münakaşa, çekişme, didişme, kavga 
döğüş. 

TAJIFA- (talğa-) em. Seçmek, seçici olmak, 
tercih etmek. maMaK, maflraMay yemek 
seçmemek; KuiM ma!lray giysilerini 
kendi zevkine göre seçmek; KepeziH 
ma!lran afly ihtiyacı olan şeyleri seçip 
almak. 

TAJIFAFbllll (talğağış) CbtH. Seçici, seçen, 
titiz (ki m se). 

TAJIFA)I(AY (talğajav) Jam. Besin, gıda 

maddesi. 
TAJIFA)I(AYJIA- (talğajavla-) em. Kıt kanaat 

geçinmek, zorlukla geçimini sağlamak. 
TAJIFAM (talğam) Jam. Zevk, beğeni. 
TAJIFAM.ll,bl (talğamdı) CbtH. Zevkli, zevk 

sahibi (kimse). 
TAJIFAMITA3 (talğampaz) CbtH. Zevkli, zevk 

sahibi, özenle seçen. 
TAJIFAMCbl3 (talğamsız) CbtH. Zevksiz, 

zevk sahibi olmayan, seçmesini bilme
yen. 

TAJIFAMIIlbiJI,UbiJ<. -Fbi (talğamşıldıq, -ğı) 

Jam. Zevkli olma, seçmesini bilme, ö
zenli olma. 

TAJIFAYJibl (talğavlı) CbtH. Seçme, seçil
miş, seçkin, özenli, güzide. 

TAJIFAYCbl3 (talğavsız) CbtH. Özensizce, 
itina göstermeden. maflraycbt3 KuiHy 

zevksiz giyinmek. 
TAJI,UA- (talda-) em. 1. Dallara ayırmak. 2. 

Yorumlamak, çözümlemek, tahlil 
etmek, analiz etmek, incelemek. 

TAJI,UAY (taldav) Jam . Yorum, tahlil, analiz, 
çözümleme, kontrol. maflaay JJcacay a
naliz etmek. 

TAJI,UAYCbl3 (taldavsız) CbtH. Tahlilsiz; 
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analiz, inceleme yapılmamış olan. 
TAJI.IJ:biPMAIII (taldırmaş) CbtH. Nazik, in

ce, zarif. 
TAJI.IJ:biPMAIIITAH- (taldırmaştan-) em. 

İncelmek, nazikleşmek, güzelleşrnek 
TAJI.IJ:biPMAIIITAY (taldırmaştav) CbtH. 

N azi k çe, zarif çe. 
TAJIK,AH (talqan) Jam. Kavrulmuş buğday, 

dan gibi tahılların öğütülmesiyle elde 
edilen un. 

TAJIK,AH;ı:A- (talqanda-) em. 1. Kavrulmuş 
tahılı değinnende ezerek un haline 
getirmek, öğütmek. 2. aybtc. Kırmak, 

geçirmek, parçalamak, yok etmek, imha 
etmek. 

TAJIK,bl (talqı) Jam. ı. Deriyi germek ve 
uzatmak suretiyle daha iyi bir hale 
sokmada, daha işlenmiş duruma 
getinnede kullanılan , ağaçtan yapılmış 

bir alet. 2. aybtC. İnsanın başına gelen 
büyük sıkıntı, zorluk, cefa, çile. 3. aybtc. 
Tahlil, analiz, yorum. maflK,btFa cafly bir 
topluluğun tartışmasına sunmak, değer
lendirmek, tahlil etmek. 

TAJIK,biJIA- (talqıla-) em. ı. Kuruyup bü
zülmüş olan deriyi işlemek, yumu
şatmak. 2. Bir işi, bir konuyu etraflıca 
değerlendirmek, fikir alışverişinde bu
lunmak. 

TAJIMA (talma) (1) Jam. Mea. Vakitli 
vakitsiz insanı yakalayan bayılına has
talığı, sara, tutarak. 

TAJIMA (talma) (Il) CbtH. Zayıf, ince, nazik. 
mallMa myc güneş ışınlarının yeryüzüne 
en dik indiği vakit, tam öğlen vakti , 
dalöğle; mallMa uwK, bahar, bahar mev
simi . 

TAJIMA- (talma-) (III) em. Nefes almak
sızın çalışmak, bıkmaksızın araştırma 

yapmak, çalışıp çabalamak. 
TAJIMA- (talma-) (IV) em. Çiğnemek, 

ağızda gevelemek. mallMan JKymy iyice 
çiğneyip, yutmak. 

TAJIMAYPA- (talmavra-) em. Halsizleşmek, 
güçsüzleşmek , mecali kalmamak, aşırı 

yorgunluk duymak. 
TAJIMAYCbl- (talmavsı-), TAJIMAYCbi

PA- (talmavsıra-) em. Kesilmek, güç-

TAJIIIIhiK,TA 

süzleşmek, derınanı kalmamak. 
TAJIMAYCbiPA- (talmavsıra-) em. bkz. 

TAJIMAYCbl-. 
TAJIOH (talon) Jam. rjJp. ı . Bir şeyi, bir nes

neyi alabilmek için gösterilmesi zorunlu 
olan makbuz, fiş. 2. Bir evrakın, mak
buzun ya da fişin yırtıldıktan sonra ka
lan parçası. 

TAJIITbiH- (talpın-) em. ı. Hareket etmek, 
yönelmek: Eafla mypyra maflnbmabt . 
Çocuk (yerinden) kalkmaya çalıştı. 2. 
aybtc. Bir amaca ulaşmak için aşırı arzu 
duymak, gayret etmek, heyecanla uğ
raşmak, didinmek. 

TAJIITbiHbiC (talpınıs) 3am. 1. Girişim, te
şebbüs. 2. aybtc. Belirli bir amaç doğ

rultusunda heyecanla çalışma, gayret 
gösterme, uğraşma, didinme. 

TAJITAM- (taltay-) (Ta.JITa.H,LJ,bl, Ta.JITaiObi) , 

TAJITM- (taltiy-) em. Ayakları iki yana 
doğru açmak. 

TAJITAK, (taltaq) CbtH. Yamuk, çarpık ba
caklı (kimse). 

TAJITAK,TA- (taltaqta-) em. Ayağını çarpık 
basmak, iki ayağını açarak yürümek. 2. 
aybtc. Çalımla yürümek. 

TAJITAHJiAM (taltanbay) 3am. ı . Dangalak, 
akılsız, düşüncesiz kimse. 

TAJITAI\UA- (taltanda-) em. ı. Ayakların a
rasını açarak yürümek. 2. aybLC. Kibir
lenmek, böbürlenmek; göğsünü kabart
mak. 

TAJITM- (taltiy-) em. bkz. TAJITAM-. 
TAJIIIIA (talşa) CbtH. Dal gibi, ince, K,blfl tua 

MOUHbLM maflıua boynum kıldan ince, ne 
dersen kabulüm, emrine amadeyim. 

TAJIIllbiK., -Fbi (talşıq, -ğı) (1) 3am. Her
hangi bir nesneyi meydana getiren par
çacıklar, kısımlar, bir maddenin hüc
releri, doku, lif. MaKma mafl UlbtFbt pa
muk lifi. 

TAJIIllbiK., -Fbi (talş ıq , -ğı) (Il) 3am. Do
yurmayacak kadar az yiyecek. mafl
UlbtK,Cb/3 K,afly yiyeceksiz kalmak. 

TAJIIllbiK,TA- (talşıqta-) em. ı. Dal dal et
mek, dallara, liflere ayırmak. 2. aybLC. 
Tasarruf etmek, azar azar kullanmak, tü 
ketmek. 
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TAJIIIIhiK,TAH 

TAJIIIIbiK,TAH- (talşıqtan-) em. Liflere ay
rılmak, dal dal olmak. 

TAJIIIIbiK,Tbl (talşıqtı) CbtH. Lifli, dokulu , 
liflere ayrılmış. 

TAJibJK,- (talıq-) (TaJibiFa)l.bl, TaJibiFbın) 

em. Y oru lmak, hal siz, bitkin düşmek, 

derınanı kalmamak, güçsüzleşmek, me
calsiz kalmak: Oll ma!lbtEbtn yiibtl(maii 

aJZMaabt. O, yorgunluktan uyuyamadı. 
TAJibiK,Cbl- (talıqsı-) em. 1. Kendini kay

betmek, bayılmak. 2. Halsizleşmek, 

yorulmak, bitkin düşmek. 
TAJlbiC (talıs) 3am. Hayvan derisinden 

yapılan bir tür çuval, torba, heybe. e2i3 

mepiciHeH icme!lceH ma/lbtc öküz de
risinden yapılmış torba. 

TAJlbiCTAH (talıstay) Cb/H. Büyük, iri, ko
caman. 

TAM* (tam) (1) 3am. JKep2. 1. Balçıktan , 

kerpiçten elle yapılmış, çatısız ev, dam. 
maM ca!ly ev yapmak. 2. Mezar, kabir. 
maM myprbt3y mezar yapmak 

TAM- (tam-) (Il) em. Damlamak KiHaiK 

KGHbt maMraH JKep doğup büyüdüğü 

yer; KGHbt JKepce maM6ay fiyatı, değeri 

art mak; m ye i H mapmca Ma ii bt maMbtn 

m yp verimli, bereketli toprak. 
TAMAK, -Fbi (tamaq, -ğı) (1) Jam. Boğaz, 

imik. maMarbtH KeHey boğazını temiz
lemek; maMarbt icy ümitlenmek. 

TAMAK, -Fbi (tamaq, -ğı) (Il) 3am. Yemek, 
aş , yiyecek. epmeHci maMal( kahvaltı , 

m ye Ki maMal( öğle yemeği, Keıuxi 

maMal( akşam yemeği; apaM maMal( a
salak, parazit. 

TAMAK,CAY (tamaqsav) CbtH. Obur, boğa
zına düşkün. 

TAMAK,CbiPA- (tamaqsıra-) em. Acıkmak, 

yemek yiyesi gelmek. 
TAMAK,TA- . (tamaqta-) em. (kurt) Avını 

boğazından yakalayarak öldürmek. 
TAMAK,TAH- (tamaqtan-) em. Yemek ye

mek, karnını doyurmak: Anbl!l-rynblfl 

maMaKmaHbtn JKfMbtcl(a Kemmi. Çar
çabuk yemeğini yiyip işe gitti. 

TAMAK,TAH,UbiP- (tamaqtandır-) em. Ye
dirmek, içirmek, birisinin karnını do
yurmak. 

TAMIIIhiJIA 

TAMAK,TbiK, (tamaqtıq) CbtH. Yemeklik, aş
lık. 

TAMAM (tamam) ec. Hepsi, tüm, tamamı, 
bütün, bütünü. 

TAMAM,UA- (tamamda-) em. Tamamla
mak, bitirmek, sonuçlandırmak 

TAMAM,II,AJl- (tamandal-) em. Tamamlan
mak, sonuçlanmak, bitmek. 

TAMAH (taman) yem. Yakın, doğru, 

yaklaşık . KeıuKe maMaH akşama doğru. 

TAMAIIIA* (tamaşa) 3am. up. 1. Oyun, eğ
lence, seyre dayalı eğlence programı. 2. 
Şahane, enfes, harika. 

TAMAIIIAJ1A- (tamaşala-) em. Büyük bir 
beğeniyle seyretmek, izlemek, temaşa 

etmek. 
TAMAIIIAJ1bl (tamaşalı) CbtH. İlginç, çekici, 

eğlenceli. 

TAMAIIIAJ1bl~ -Fbi (tamaşalıq, -ğı) Jam. 

Eğlence, seyir. 
TAMAIIIAIIIbiJI (tamaşaşıl) cbtH. Eğlenceyi 

seven, eğlenmeye düşkün. 
TAMBYP* (tambur) Jam. r/Jp. Bazı taşıtlarda 

kapı önünde merdiven başlarında veya 
ortasında bulunan yer, salıanlık 

TAMIIOH (tampon) Jam. cjJp. Kanı silmek 
veya durdurmak için kullanılan gaz bezi 
yumağı, tampon. 

TAMCAH- (tamsan-) em. 1. Yemeğin veya 
bir meyvenin tadına bakmak. 2. aybtC. 

Ağzının suyu akmak, irnrenmek, hayran 
kalmak. 

TAMCAHbiC (tamsanıs) Jam. İrnrenilen, 
hayranlık duyulan iş. 

TAM-TYM (tam-tum) CbtH. Azıcık, biraz, 
birazcık. 

TAM-TYM,UAII (tam-tumdap) yem. Azar a
zar, azıcık, biraz. 

TAMTbl~ -Fbi (tamtıq, -ğı) 3am. Kalıntı, ar
tık. 

T~ -Fbi (tamuq, -ğı) 3am. cora. aiHU. ı. 

Cehennem, tamu. maMyl( ombt çehen
nem ateşi. 2. aybtc. Mihnet, azap, cefa. 

TAMilibi (tamşı) 3(lm. Damla. 
TAMIIIbiJIA- (tamşıla-) em. Damlamak, 

damla damla akmak: MalfaaiibtHaH mepi 

maMLUbl!lan m ypabt. Alnından damla 
damla ter akıyordu. 
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T AMIIIhiJIAT 

TAMIIIhiJIAT- (tamşılat-) em. Damlatmak, 
damla damla akıtmak. 

TAMhl3 (tamız) (1) 3am. Ağustos ayı, 

ağustos. 

TAMhi3- (tamız-) (Il) em. Damlatmak, 
akıtmak. MaubtH maMbt3btn aumy edebi 
bir dille anlatmak. 

TAMhl3- (tamız-) (III) em. Alevlendirmek, 
tutuşturmak: Ommbt maMbt3btn :JKi6ep. 

Ateşi yakıver. 

TAMhi3)1,A- (tamızda-) em. Terleyip su
samak. 

TAMhi3hiK, -Fbi (tamızıq, -ğı) 3am. Çalı çır

pı, çıra. 

TAMhl3hiK,TA- (tamızıqta-) em. 1. Çalı çır
pıyla ateşi tutuşturmak 2. aybtc. Usulca, 
ağır ağır hareket etmek. 

TAMhiJI.IKhi- (tamıljı-) em. (hava) Dingin, 
sakin olmak. 2. aybtc. Şarkı dinleyerek 
kulağın pasını silmek. 

TAMhiP (tamır) (1) 3am. 1. Bitki kökü. 2. 
Damar. 3. Köken, asıl, temel. 

TAMhiP (tamır) (Il) 3am. Ahbap, dost, gö
nüldaş insanlar. 

TAMhiPJIA- (tamırla-) em. Kök salmak, 
yayı lmak. 

TAMhiPJIAH- (tamırlan-) em. 1. Damar
lanmak, kök salmak. 2. aybtc. Büyümek, 
güçlenmek. 

TAMhiPJihiK, -Fbi (tamırlıq, -ğı) 3am. 

Dostluk, ahbaplık, yarenlik. 
TAMhiP-TAHhiC (tamır-tanıs) 3am. Gönül

daş, ahbap, dost, yaren. 
TAMhiPIIIhi (tamırşı) 3am. 1. Nabız tuta

rak, hastalık teşhisinde bulunabilen kişi, 
halk hekimi. 2. aybtc. Sezgi gücü yük
sek, hisleri kuvvetli. 

TAH- (tan-) em. Caymak, vazgeçmek, kı
vırmak, kabul etmemek. ce3iHeH ma

Hbtn Kemy sözünden dönmek, caymak; 
ecmeH maHy kendini kaybetmek, bayıl
mak. 

TAHA (tana) (1) 3am. İki yaşını doldurma
mış olan inek yavrusu, dana. 

TAHA (tana) (Il) 3am. Bayanların elbi
selerine taktıkları, akik veya gümüşten 
düğme. maHa Ke3 iri, yuvarlak, güzel 
göz. 

TAHhiP JlhiK, 

TAHA-MOHIIIAK, -Fbi (tana-monşaq, -ğı) 

3am. Düğme ve boncuk türü süs eş

yalan, bijuteri. 
TAHAll (tanap) 3am. Tarla, arazi, arsa. 
TAHAY (tanav) 3am. Burun, geniz. maHay 

K,ary hemen kızmak, hemen 
öfkelenmek; maHaybtH Kemepy kibir
lenmek, burnu havada olmak; maHaybt 

ıue!leKmeu 6ofly aşırı övünmek, 
gururlanmak. 

TAHAYJIA- (tanavla-), TAHAYPA- (tanav
ra-) em. Nefesi tükenmek, nefes nefese 
kalmak. 

TAHAYPA- (tanavra-) em. bkz. TAHAYJIA-. 
TAHfEHC (tangens) 3am. !lam. Mam. Tan-

jant. 
TAH..UhiP (tandır) 3am. Tandır. 

TAHK (tank) 3am. ar. Tank. 
TAHKEP (tanker) 3am. ar. Petrol, mazot vs. 

ürünleri taşıyan yük gemisi, tanker. 
TAHThi- (tantı-) em. Yersiz konuşmak, 

gevezelik yapmak, boşboğazlık etmek. 
TAHThiK, (tantıq) CbtH. Ağzına geleni söy

leyen, geveze, boşboğaz (kimse) . 
TAHhi- (tanı-) em. Tanımak, teşhis etmek: 

HayK,ac eıuKiMOi maHbtMaUObt. Hasta 
kimseyi tanımıyor. 

TAHhiFhiChl3 (tanığısız), TAHhiMACTAM 
(tanırtıastay) CbtH. Tanınmayacak de
recede değişmiş olan: O!l maHbtrbtCbt3 

(maHbtMacmau) e32epin KemKeH. O, 
tanınmayacak kadar değişmiş. 

TAHhiK, (tanıq) CbtH. MalUm olmayan, meç
hul. 

TAHhiK,TA- (tanıqta-) em. Açıklığa kavuş

turmak, kanıtlamak. 
TAHbiJI- (tan ıl-) em. Tanınmak, bilinmek 
TAHhiM (tanım) 3am. İdrak , kavrama. ma

HbtM meopuRCbl idrak teorisi; oyHue ma

HbtMbl dünya görüşü . 

TAHhiMAJI (tanımal) CbtH. Tanınmış, ünlü, 
meşhur. 

TAHhiMACTAfı (tanımastay) CbtH. bkz. TA
HbiFbiCbl3. 

TAHbiM..UhiK, (tanımdıq) CbtH. idrakla ilgili, 
kavrama ile aHikalı. 

TAHhiPJihiK, (tanırlıq) CbtH. Tanınabilirlik, 

tanınması mümkün olan. 
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TAHhiC 

TAHbiC (tanıs) (I) CbLH. Tanış, tanıdık, 
bildik. maHbLC :JICO!l bilinen yol; maHbLC 
Kici tanıdık biri; ecKi maHbLC eski bir 
tanıdık ; :J/Cf3 maHbLC aşina, tanıdık bir 
yüz. 

TAHbiC- (tanıs-) (Il) em. 1. Tanışmak. 2. 
Bir şeyi öğrenmek, görmek: Ei3 
CmaM6yflabLlf mapuxu opbLHaapbLMeH 
maHbLCmbLK,. Biz İstanbul'un tarihi yer
lerini gezip gördük. 3. incelemek, araş
tırmak: Fbl!lblMU eae6uemmepMeH ma
HbLCmbL. ilmi eserleri inceledi. 

TAHbiC-EIJIIC (tanıs-bilis) CbLH. Tanıdık, 

bil dik. 
TAHbiCThl~ -Fbi (tanıstıq, -ğı) 3am. Ta

nıdık; tanışıklık. 

TAHbiCThiP- (tanıstır-) em. Tanıştırmak, 

takdim etmek. 
TAHbiT- (tanıt-) em. Tanıtmak. 
TAH; (tan) (I) 3am. Tan vakti, şafak, seher. 

ma!f ambLpMay gün göstermemek, rahat 
vermemek; malfabL ma!fra ypy gece 
boyu hiç uyumamak; ma!f l(bl!lalf 6epe 
tan yeri ağarırken, şafak sökerken; ma!f 
CbL3 6epy tan ağarmak, şafak sökmek. 

TAH; (tan) (Il) 3am. Apışlık, ağ. 
TAH; (tan) (III) CbLH. Hayret veren, şaşkınlık 

uyandıran. ma!f l(a!ly hayret etmek. 
TAH;- (tan-) (IV) em. 1. Sıkıca bağlamak, 

sarmak: K,o!lbLH malfbLn a!labL. Kolunu 
sıkıca sardı. 2. aybLC. Suçu başkasının 
üzerine atmak, iftira etmek. 

TAH;EA (tanba) 3am. 1. Damga, işaret, mü
hür. ma!f6a 6acy damga vurmak. 2. 
aybtc. İz, leke: EemiHae KyuiK ma!f6acbL 
6ap. Yüzünde yanık izi var. 

TAH;EAJIA- (tan bala-) em. Damgalamak, 
mühürlemek, işaret koymak. 

TAH;EAJIAH- (tanbalan-) em. Damgalan
mak, mühürlenmek, işaretlenmek. 

TAH;EAJihl (tafibalı) CbLH. Damgalı, mühür
lü, işaret konulmuş. 

TAH;FA)KAİİhiii (tafiğajayıp) CbLH. Harika, 
olağanüstü, müthiş. 

TAH;FAJI- (tafiğal-), TAH;biPKA.- (tafiırqa-) 
em. Hayret etmek, şaşmak, şaşır-

mak. 
TAH;Fbl (tafiğı) CbLH. Sabahki, sabah, seher-

TAH;ChiK.K,O M 

deki. 
TAH;Fbiiii (tafiğış) 3am. 1. İki nesneyi bir 

birine ekleyen bağ. 2. Çadırın iki ka
nadını birbirine bağlayan işlemeli şerit, 

bağ . 

TAH)I.A- (tanda-) em. Seçmek, seçip almak, 
tercih etmek. 

TAH)I.AFbiiii (tafidağış) CbLH. Seçici, seç
mesini bilen, zevk sahibi. 

TAH)I.Afl (tanday) 3am. Damak. malfaau 
K,aK,mbLpy hayrete düşürmek; ma!faaubL 
Ke6y damağı kurumak, susamak; malf
aaubLH :JICi6imy biraz içmek; malfaa
UblHQH 6afl maMraH ağzından bal akan, 
bülbül gibi şakıyan şarkıcı, usta hatip; 
:JICe3 malfaau güzel sesli, güzel şarkı 

söyleyen. 
T~ -Fbi (tafidaq, -ğı) 3am. Vücut üze

rinde görülen beyaz lekeler, alacalıklar. 
TAH)I.AMA (tafidama) CbLH. Seçkin, seçilmiş. 
TAH)I.AMAJihl (tafidamalı), TAH)I.AYJihl 

(tafidavlı) CbLH. Seçkin, seçme, seçilmiş. 
TAH)I.AH- (tandan-) em. Şaşmak, hayrete 

düşmek. 

TAH)I.AHAPJibiK, (tandanarlıq) CbLH. Şaşır

tıcı , hayret verici, olağanüstü, muhte
şem. 

TAH)I.AHbiC (tafidanıs) 3am. Hayret, şaş

kınlık. 

TAH)I.AYJibl (tafidavlı) CbLH. bkz. TAH)I.A
MAJibl. 

TAH;EPTEH; (tanerten) yem. Sabahleyin. 
malfepmelfHeH KeULKe aeuiH sabahtan 
akşama kadar. 

TAH;EPTEH;fiJIIK (tafiertefigilik) 3am. Sa
bah vakti, seher vakti. 

TAH;K,II- (tanqiy-) em. Kalkmak, diklen
mek. MfPHbl ma!fl(UFQH aaaM kalkık 
burunlu kimse. 

TAH;K,YPAİİ (tanquvray) 3am. 6om. Ahudu
du. 

TAH;K,hl (tafiqı) CbtH. Kısa, alçak, uzun ol
mayan. 

TAH;Cbl~ -Fbi (tafisıq, -ğı) 3am. 1. Merak, 
heves. 2. aybtc. İhtiyaç, gereksinim. 
malfCbtK, 6ofly heves etmek, arzulamak. 

TAH;ChiK,K,Ofl (tafisıqqoy) cbLH. Heveskar, 
hyvesli, meraklı. 
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TAH;ChiK,TA 

TAH;CbiK,TA- (tafisıqta-) em. Meraklanmak, 
heveslenmek. 

TAH;-TAMAIIIA (tafi-tamaşa) yem. Şaşkın 

bir vaziyette, hayretler içinde. 
TAH;YJibl (tafiuvlı) CbtH. Bağlanmış, 

sarılmış, bağlı, sarılı. 

TAH;biPK,A- (tafiırqa-) em. bkz. TA!zy'AJI- . 
TAn, -6bl (tap, -bı) (1) 3am . Sınıf, grup. 

:>K:fMbtCUlbt ma6bt işçi sınıfı. 

TAn, -6bl (tap, -bı) (Il) Jam. Bir nesnenin 
başka bir nesnede bıraktığı iz, leke. 
caycal( ma6bt parmak izi. 

TAn, -6bl (tap, -bı) (III) Ateşin közünden 
etrafa yayılan sıcaklık, hararet: 111aii

HeKmi ommbtlf ma6btHa l(oiiabt. Çaydan
lığı ateşin üzerine koydu. 

TAn- (tap-) (Ta6a,nbl, Taybln) (IV) em. 1. 
Bulmak: 0Hbt i3aeıeH :>~eepiMHeH 

manmbtM. Onu aradığım yerde buldum. 
2. aybtc. Kazanmak, kar sağlamak . al(

uıa ma6y para kazanmak. 3. Doğurmak, 
yavrulamak: 0Hbllf eiiefli f!l manmbt. 

Onun hanımı bir oğlan doğurdu; aMafl 

ma6y çare bulmak. 
TAn (tap) (V) Ulblfl. Tam, gerçek, tıpkı. 

l(MaHbtlf man opmacbt şehrin tam or
tası. 

TAn: Tan 6oJiy Tesadüf ~tmek, rastlamak, 
karşılaşmak. man 6epy hemen harekete 
geçmek, atılmak; m ana mafl m ye tam 
öğle vakti, dalöğle. 

TAllAJI (tapal) CbtH. Kısa, alçak, yatık, 

bodur. 
TAIIAJI,IlAY (tapaldav) CbtH. Biraz kısa, al

çak, bodurca. 
TAIIA.JI,I(biK, -Fbi (tapaldıq, -ğı) 3am. Kı

salık, alçaklık, bodurluk. 
TAnAHIIlA (tapanşa) 3am. Tabanca. 
TAnA-Tbill (tapa-tıp) CbtH. Hareketsiz, sa

kin, durgun. 
TAll)KbiJIJ(biPMA- (tapjıldırma-) em. 1. 

Hareket ettirmemek, kımıldatmamak. 2. 
Bir dediğini iki etmemek; hemen uygu
lamak. 

TAllK,AHCbl- (tapqansı-) em. Bulmuş gibi 
davranmak. 

TAllK,AH-TMIHFAH (tapqan-tayanğan) 

3am. Biriktirilen mal, mülk, birikim. 

TAlihiP AK, 

TAllK,biP (tapqır), TAIIK,biiii (tapqış) CblH. 

Zeki, kıvrak zekalı. 
TAllK,biPJIAH- (tapqırlan-) em. Zeki, akıllı 

olmak. 
TAllK,biPJibiK, -Fbi (tapqırlıq, -ğı) 3am. 

Zeki olma durumu, zekilik. 
TAllK,biiii (tapqış) CbtH. bkz. TAllK,biP. 
TAllCbiP- (tapsır-) em. 1. Bir işi bir kim

seye verme, yükleme, sorumluluğuna 

verme. 2. Teslim etmek, vermek: :>~eaH 

mancbtpy canını teslim etmek, ölmek. 
TAllCbiPMA (tapsırma) 3am. Bir kimseye 

verilmiş , yüklenmiş iş, vazife, ödev, 
görev. 

TAllCbiPbiHJ(bl (tapsırındı) CbtH. Yükle
nen, verilen, sorumluluğuna bırakılan, 

teslim edilen. 
TAllCbiPbiC (tapsırıs) 3am. Sipariş, ısmar

lama. 
TAllTA- (tapta-) em. 1. Ayaklarıyla bas

mak, ezmek, çiğnemek . uıenmi manmay 

çimenieri ezmek. 2. Demiri ateşte kızdı
rarak dövmek. 3. aybtc. İmha etmek, yok 
etmek, harap etmek. 4. aybtC. Beğen

memek, kendini üstün görmek. 
TAn-TA3A (tap-taza) CbtH. Tertemiz. 
TAn-TAK,biP (tap-taqır) cbtH. Kel; boş, düz, 

dümdüz, bomboş, tamtakır. 
TAllTAYJibl (taptavlı) CbtH. işlenerek hazır 

hale gelmiş olan. 
TAllTAYPbiH (taptavrın) 3am. Ezilmiş, 

ayaklar altında kalmış, basıla basıla yol 
şeklini almış yer. 

TAn-TYHHAK,TAll (tap-tuynaqtay) CbtH. 

Muntazam, düzenli, tertipli. 
TAllTbiK, (taptıq) CbtH. Sınıfla ilgili. 
TAlliiibl (tapşı) CbtH. Yetersiz, az, eksik, 

ender, nadir, kıt. 
TAlliiibiJIAH- (tapşılan-) em. Kıt , yetersiz, 

az miktarda bulunmak. 
TAlliiibiJIAY (tapşılav) CbtH. Yetersizce, bi

raz kıt, eksikçe. 
TAlliiibiJibiK, -Fbi (tapşılıq , -ğı) 3am. 

Azlık, kıtlık, yetersizlik, eksiklik. man

Ulblflbtl( Kepy kıtlık çekmek, eza, cefa 
çekmek. 

TAllbiPAK, (tapıraq) efi. Nal sesi (at, deve 
vb.) . 
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TAP 

TAP (tar) CbtH. Dar, geniş olmayan. 6eui!li 

map kıskanç, kıskanan; KeKipeıi map 

ufuksuz, vizyonsuz, dar görüşlü; map 

JK:epiJe K,O!l co3y dar zamanda yar-dım 
eli uzatmak; map K.ypcarbtH Ke}feumy, 

mac eMULeziH JK:i6imy çocuk sahibi 
olmak; maK,UflCbtHa map Ke!ly küçümse
mek, azımsamak, yetersiz bulmak. 

TAPA- (tara-) (1) em. ı. Dağı lmak, gitmek: 
K,oHaK,map yiillepiHe mapan Kemmi. Mi
safırler evlerine gittiler, dağıldılar. 2. 
Yayı lmak, büyüme k, genişlemek: 8R
ziMe aybtil apacbtHa me3 mapaiJbt. Söz 
köye hemen yayıldı. 3. Sindirmek, haz
metmek: K,btMbt3 6oura me3 mapauiJbt. 

Kımız kolay hazmedilir. 4. aybtc. Ayıt

mak, kendine gelmek, dinmek. 
TAPA- (tara-) (Il) em. (saç, sakal vb.) Tara

mak. 
TAPAFhiiilTA- (tarağışta-) em. Tekrar tek

rar taramak, tarayıp durmak. 
TAPA3hl (tarazı) (1) 3am. up. ı. Ağırlık öl

çüm aleti, terazi. 2. aybtc. Ölçüm, gös
terge. 

TAPA3bl (tarazı) (Il) 3am. acmp. 1. Ço
ğunlukla kış günleri tan vaktine yakın 
görülen yıldız, terazi yıldızı. 2. Zodyak
ta Başakla Akrep yıldızı arasında bulu
nan burcun adı, Terazi. 

TAPA3hl (tarazı) (III) CbtH. Zayıfça, sıska, 

ince (vücut). 
TAPA3hiJIA- (tarazıla-) em. 1. Bir şeyin a

ğırlığını teraziyle ölçmek, tartmak. 2. 
ay btc. Değerlendirmek, not vermek, de
ğer biçmek. 

TAPA3bllllhl (tarazışı) 3am. Terazi ile ölç
me işini yapan kimse. 

TAPAfı- (taray) em. Daralmak, azalmak. 
TAP~ -Fbi (taraq, -ğı) (1) 3am. Tarak. am 

mapaK kaşağı; mapaK, 6Mma yırtıcı 

hayvanları zararsız ha.le getirmek için 
yapılmış alet. 

TAPAK,*, -Fhı (taraq, -ğı) (Il) 3am. Kağıt, ki
tap vs . kınasi ye malzemelerinin bir yap
rağı , bir sayfa kağıt. 

TAPAK,AH (taraqan) 3am. 300/l. Tarım a
çısından zararlı , uzun kanatlı, bıyıkları 
olan, her türlü şeyi yiyen böcek, haşere, 

TAP ATK,hllll 

hamam böceği, 
TAPAI<,IO'İİPhiK., -Fbi (taraqquyrıq, -ğı) 

3am. 300/l. Kemirgengillerden, ekinler 
için zararlı, uzun kuyruklu bir hayvan, 
tarla sincabı. 

TAPAK,TA- (taraqta-) (1) em. Taramak. 
TAPAK,TA- (taraqta-) (Il) em. Kitabın veya 

defterin sayfalarını açmak. 
TAPATI- (taral-) (1) em. Dağı lmak, ya yıl

mak. 
TAPATI- (taral-) (Il) em. Taranmak. 
TAPATlFbi (taralğı) 3am. Üzengiyi eyere 

bağlayan kayış. 

TAPAM (taram) 3am. Saha, bölüm, parça, 
kol. 

TAPAM,II.A- (taramda-) em. Bölümlere, par
çalara, koliara ayırmak. 

TAPAMbiC (taramıs) 3am. 1. aHam. Sinir 
kiriş. 2. Büyükbaş hayvanların diz ka
pağı ile topukları arasındaki sinirleri 
kurutup liflerinden burmak suretiyle el
de edilen ve çizme, ayakkabı vs. eşya
ları dikmeye yarayan sağlam ip. 3. aybtc. 

Zayıf, sıska, cılız. mapaMbtCbtHa illiHy 

İyice zayıflamak, bir deri bir kemik kal
mak. 

TAPAMbiCTAH- (taramıstan-) em. Zayıfta

mak, bir deri bir kemik kalmak. 
TAPAMhiCTbl (taramıstı) CbtH. Kemikleri 

sayılacak derecede zayıf, sıska. 
TAP AH- (taran-) em. Taranmak. 
TAPAHTAC (tarantas) 3am. Dört tekerlekli, 

çoğunlukla üzeri kapalı, kenarları 

bulunan hafif bir araba türü. 
TAPAH; (taran) cbtH. ı. Dar, küçücük. 2. 

aybtc. Cimri, pinti, eli sıkı. 
TAPAIJ.I];hiK., -Fbi (tarafidıq, -ğı) 3am. 1. 

Darlık, dar olma durumu. 2. aybtc. 

Cimrilik, pintilik. 
TAPAn, -6hı (tarap, -bı ) 3am. ap. Yön, ta

raf. ep mapan her taraf. 
TAPAITThi (taraptı) (1) Uibl!l. Hakkında, 

doğrultusunda. ' 
TAPAITTbl (taraptı) (Il) CblH. Çok bölüm

den oluşan, çok yönlü. 
TAPAT- (tarat-) em. Dağıtmak, yaymak. 

xam mapamy mektup dağıtmak. 
TAPATK,bllll (taratqış) CbLH. Bir şeyi, bir 
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nesneyi devamlı olarak dağıtan alet, ci
haz. 

TAPATbiJI- (taratıl-) em. Dağıtılmak, ya
yılmak. 

TAPAY (tarav) 3am. l. Bölüm, kısım, fasıl 
(kitap, dergi vb.). 2. Kol , dal, branş . Fbt

flblMHbtlf mapayflapbt ilim dalları. 
TAPAYJIA- (taravla-) em. Bölümlere ayır

mak, tasnif etmek. 
TAPAYbiK., -Fbi (taravıq, -ğı) 3am. ap. aiHu. 

Teravih namazı. 
TAPEAM- (tarbay-) em. Yayı lmak, genişle

mek; araları açık durumda olmak. 
T APEAH: (tar b an) efi. Yere sert sert basarak 

yürürken çıkan ses. 
TAPEA.H,I(A- (tarbanda-) em. Paytak paytak 

yürümek. 
TAPEH- (tarbiy-) em. Arasını açmak, 

aralamak. map6uraH eayeal(map arası a
çık parmaklar. 

TAPFAK., -Fbi (tarğaq, -ğı) (1) 3am. Çil, 
benek, yüzdeki leke. mapral( 6em çilli 
yüz. 

TAPFAK., -Fbi (tarğaq, -ğı) (Il) 3am. 300fl. 

Çölümsü, bozkır vb . yerlerde yaşayan 
küçük, boz renkli kuş, çil, dağ tavuğu. 

TAPFAK., -Fbi (tarğaq, -ğı) (III) 3am. 6om. 
Kurak yerlerde biten, hububatgillerden 
bir bitki. 

TAPFbiJI (tarğıl) ebtH. Benekli, alacalı, ça
par. mapFb/JI eubtp alacalı inek. 

TAPFbiJIMH- (tarğıldan-) em. ı. Benekli, 
alaca olmak. 2. aybte. (ses) Hırıltılı, kı
sık çıkmak. 

TAPHK,AT (tariqat) 3am. ap. aiHu. Tarikat. 
TAPH<l> (tarif) 3am. rjJp . Resmi olarak be

lirlenen fıyat, piyasada malın kazandığı 
değer, fıyat, tarife. mapurjJ 6oiibtHuw 

tarifeye göre. 
TAPH<l>TE- (tarifte-) em. Fiyat, tarife belir

lemek. 
TAPHX (tarih) 3am. ap. ı. Tarih. 2. aybte. 

Rivayet, efsane, hikaye: Eyfl el-(ciMeHilf 
mapuxbtH MeHeH 6aeK.a eutKiM 6iJZMeuai. 

Bu hikayenin tarihini benden başka hiç 
kimse bilmiyor. 

TAPHXMIT (tarihayat) 3am. ap. Arkaizm, 
kullanımdan düşmüş sözler, adlandır-

TAPC 

malar. 
TAPHXH (tarihiy) ebtH. ap. Tarihi, tarihle 

ilgili, tarihsel. 
TAPHXHAMA (tarihnama) 3am. ap. up. 

Tarih bilimi kaynaklarını inceleyen 
bilim dalı, historiyografı. 

TAPHXTblK, (tarihtıq) ebtH. Tarihi, tarihle 
ilgili, tarihe dair. 

TAPHXIIIbl (tarihşı) 3am. Tarihçi. 
TAPMXIIIbiJI (tarihşıl) ebtH. Tarih bilimini 

seven, tarihe meraklı, tarihe ilgi duyan 
(kimse). 

TAPHXIIIbiJI.[(blK., -Fbi (tarihşıldıq, -ğı ) 

3am. 1. Maddeyi ve değişimi tarih ba
kımından inceleme işi, historizm. 2. 
Tarihi olgulara ve gerçekliğe tam uy
gunluk. 

TAPK,A- (tarqa-) em. ı. Bölünüp dört bir 
yana dağılmak, saçılmak, yayılmak. 2. 
aybte. Dinmek, normale dönmek, 
duzelmek, yatışmak. autybt mapK.ay öf
kesi dinmek, yatışmak. 

TAPK,AT- (tarqat-) em. Bağlanmış veya ö
rülmüş bir şeyi çözmek, açmak. 

TAPJIAH (tarlan) ebtH. 1. Benekli, alacalı, 

çapar. 2. aybte. Kendi işinde usta, 
uzman, tecrübeli. map;ıaH mapmy yaşı 

ilerlemek, yaşlanmak. 
TAPJIAH,ll.AH- (tarlandan-) em. Yaşlanmak, 

ihtiyarlamak. 
TAPJIAH.[(blK., -Fbi (tarlandıq, -ğı) 3am. 

Görmüş geçirmişlik, deneyimlilik, ol
gunluk. 

TAP~ -Fbi (tarmaq, -ğı) 3am. Bölüm, 
kısım, madde, bap, kol. 

TAPMAK,TA- (tarmaqta-) em. Bölümlere, 
maddelere ayırmak . 

TAPMAK,IIIA (tarmaqşa) Jam. Küçük bö
lüm, iç madde, fıkra. 

TAPIIA: Tapna 6ac caJiy Kapmak, hızla çe
kip almak. 

TAPTibl- (tarpı-) em. Tepmek, çifte atmak. 
TAPC (tars) (1) efi. 1. Düşme, vurma, atma 

gibi eylemler sırasında ortaya çıkan ses; 
pat, küt, pat küt: Mb/JimbtK. mape emmi. 

Silah patladı. 2. aybte. yem. Sağlamca, 

sıkıca anlamlarını veren bir ses. 
TAPC (tars) (Il) yem. Tamamen, hepten, 
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büsbütün: Ke3iH mapc :»eyMabt. Gözle
rini sıkıca yumdu. 

TAPC-TYPC (tars-turs) efl. Pa tır kütür etme, 
gümbür gümbür ses çıkarma, takırtı , 

patırtı, kütürtü. 
TAPChiJI (taı·sıl) Jam. Gürültü, patırtı. 
TAPChiJI,[(A- (tarsılda-) em. Gürültü, patırtı 

çıkarmak. 

TAPChiJI,[(AT- (tarsıldat-) em. Gürültü, 
patırtı çıkartmak, takırdatmak . 

TAPChiJI-TYPCbiJI (tarsıl-tursıl) efl. Gürül
tü patırtı, takırtı tukurtu. 

TAPCbiH- (tarsın-) em. Dar bulmak, dar 
kabul etmek, dar olduğunu düşünmek. 

TAPT- (tart-) em . 1. Kendine çekmek. 2. 
Taşımak, ulaştırmak. 3. Sarmak, do
lamak, takmak. 4. Germek, tutmak. 5. 
Yutmak, ıçme almak: 0Jl meMeKi 

mapmnauabt. O, sigara içmiyor. 6. 
Müzik aleti çalmak: YUl au İUliHae aoM-

6btpa mapmyabt yupeHaiM. Üç ayda 
dombıra çalınayı öğrendim. 7. Çekmek, 
benzemek: MeH aKeMe mapmK,aHMbtH. 

Ben babama çekmişim. 8. İthaf etmek, 
armağan etmek. 9. aybtc. İlgisini çek
mek. 1 O. aybtc. Öğütmek, un ufak et
mek. 11. aybtc. Ölçmek, tartmak. 12. 
aybtc. Aniden bir tarafa yönelip gitmek. 
mapmbtn afly zorla elinden çekip almak; 
mapmbın :»ei6epy tokat atmak, tokatla
mak. 

TAPTA (tarta) Ulbtfl. Yakın, civarında, yak
laşık, sularında: MeKmenme 300-ıe 

mapma OKyUlbt 6ap. Okulda yaklaşık üç 
yüz öğrenci var. 

TAPTAPJibiK,: K93 TapTapJibiK, Dikkat çeki
ci, göz kamaştırıcı. 

TAPTK,AHCbl- (tartqansı-) em. Çekiyormuş 

gibi görünmek. 
TAPTK,biJIA- (tartqıla) em. Sürekli, defalar

ca, aralıksız çekmek. 
TAPTK,biiii (tartqış) CbtH. Çekici, çekme ö

zelliği olan. KYH cayfleciH mapmK,btUl. 

güneş ışınlarını çeken. 
TAPTITA (tartpa) (1) Jam. Eğeri karnından 

dolanarak atın sırtına bağlayan kayış, 

ko lan. 
TAPTITA (tartpa) (Il) Jam. Masa, dolap gibi 

TAPThiC 

şeylerin dışarıya çekilen gözü, çekme, 
çekmece. 

TAPTITA (tartpa) (III) Jam. Avcı kuşları 

eğitme, olgunlaştırma sürecinde verilen 
et. 

TAPTITA (tartpa) (IV) Jam. Bataklık, sazlık. 

TAPTfiAK, (tartpaq) CbtH. ilerlemeye engel 
olan, yenileşmeye karşı, gerici. 

TAPTfiAK,TA- (tartpaqta-) em. 1. Geriye 
çekmek. 2. Ertelemek, sonraya bı

rakmak. 
TAPTITAJIA- (tartpala-) em. Ko lan çekmek, 

bağlamak. 

TAPTThiP- (tarttır-) (1) em. Çektirmek. 
TAPTThiP- (tarttır-) (Il) em. Boğa, eşek, 

aygır gibi hayvanları kısırlaştırmak , 

burmak, iğdiş etmek. 
TAPfY (tartuv) Jam. Armağan, hediye. 

mapmy mapmmbt aımağan verdi, hediye 
etti. 

TAPTY-TAPAJIFhl (tartuv-taralğı) Jam . He
diyelik eşya. 

TAPTbiJI- (tartı!-) em. (su) Çekilmek, aza l
mak. 

TAPTbiJibiC (tartılıs) Jam. Çekim. map

mblflbtc 3QlfbL doğadaki çekim kanunu . 
TAPTbiM (tartım) (1) 3am. Çekicilik, ca

zibe, alımlılık 
TAPTbiM (tartım) (Il) K8Ci6. Balık hali. 
TAPThiM)l,bl (tartımdı) CbLH. Çekici, se

vimli, dikkat çekici, cazibeli, sempatik. 
TAPTbiM,[(biJibl~ -Fbi (tartımdılıq, -ğı) 

Jam. Çekicilik, cazibe, sempati, sevim
lilik. 

TAPTbiMChl3 (tartımsız) CbLH. Çekici ol
mayan, sevimsiz. 

TAPTbiMCbl3,[(bl~ -Fbi (tartımsızdıq, -ğı) 

Jam. Sevimsizlik, çekici olmama. 
TAPThiH- (tartın-) em. Çekinmek, sa

kınmak, kaçınmak 

TAPTbiHIIIAK, (tartınşaq) CbLH. 1. İnatçı, 
aksi, gerici, yobaz. 2. aybtc. Çekingen, 
ürkek. 

TAPThiHIIIAK,TA- (tartınşaqta-) em. Çekin
mek, sakınmak 

TAPThiH,K.hiPA- (tartıfiqıra-) em. Birazcık , 

azıcık çekmek. 
TAPTbiC (tartıs) 3am. Çekişme, mücadele, 

yyü
Vurgu

yyü
Vurgu



-524-

TAPTbiCChl3 

münakaşa, atışma, dalaşına, tartışma, 

polemik. man mapmbtCbt sınıf müca
delesi . 

TAPThiCChl3 (tartıssız) CbtH. Tartışmasız, 

çekişmesiz, münakaşasız. 

TAPThiC-TAJIAC (tartıs-talas) 1am. bkz. 
TAJIAC (1). 

TAPThiCThl (tartıstı) CbLH . Çekişmeli, 

heyecanlı, canlı, ilginç, mücadele dolu. 
TAPXAH (tarhan) 1am. KeHe. 1. Eski 

Türklerde dokuz kez kahramanlık 

gösteren kişiye verilen üst dereceli 
unvan, mertebe, tarkan. 2. Bolşevik 

devriminden önce Orta Asya hanlık

larında idarecilere verilen bir unvan. 
TAPIIIhiJihl~ -Fbi (tarşılıq, -ğı) 3am. 

Yoksulluk, yokluk, kıtlık. 
TAPhl (tan) 3am. 1. Dan, akdarı. 2. Dan 

tanesi. aK,maraH mapbt - temizlenmiş, 
ayıklanmış dan. 

TAPhiFYIIIhiJihl~ -Fbi (tarığuvşılıq, -ğı) 

1am. Yoksulluk, muhtaçlık, zamret çek
me. 

TAPhiMll (tarıday) CbtH. Dan gibi, çok kü
çük. 

TAPhiK,- (tarıq-) (TapbiFa,ı:J,bl, TapbiFbın) 

em. Yoksulluk, sıkıntı, zaruret, darlık 
çekmek. 

TAPhiJI- (tani-) em. 1. Daralmak. 2. aybtc. 

Cimrilik yapmak. 
TAPhiJIT- (tarılt-) em. Daraltmak, küçült

mek. 
TAPhiH- (tarın- 1 (1) em. Sıkıntı, yoksulluk 

çekmek. 
TAPhiH (tarın) (Il) CbtH. Dar, daracık. 
TAPhillibi (tarışı) 1am. Dan eken, darıcı. 
TAC* (tas) 3am. 1. Taş. 2. Oyun taşı. oo-

MUHO macmapbt domino taşı; 

ıuaXMammbtlf macmapbt satranç taşları; 

ma c m y;ıeK dört yaşındaki kartal; mac 

:>KemiM kimsesiz, kimi kimsesi olmayan; 
mac K,apa!fFbt zifiri karanlık; macbt epze 

ooMa;ıay talihi, bahtı açılmak; mac me6e 

tam tepe, tam tepesine. 
TACAJIA- (tasala-) em. Bir şeyi kendine 

siper edinmek, bir şeyin arkasına gizlen
mek, görünmemeye çalışmak. 6ou ma

ca;ıay gizlenmek, saklanmak 

TA.CT.lli 

TACAJIAY (tasalav) CbtH. Pek göze gö
rünmeyen yer, kuytu. 

TACAJihl (tasalı) CbtH. Gözden uzak, giz
lenecek yeri olan, kuytu, dulda. 

TACATihl~ -Fbi (tasattıq, -ğı) 1am. KeHe. ı . 

Belirli bir dileğin yerine gelmesi için 
Allah yolunda kurban kesip, etini halka 
dağıtma adeti. 2. aybtC. Sadaka, kurban, 
adak. 3. Kuraklık zamanında halkın kur
ban keserek yağmur duasına çıkması. 

TACEAKA (tasbaqa) 3am. 300/l. Kaplum
bağa, tosbağa. mac6aK,a aJllf (JK:ypic) 

kaplumbağa yürüyüşü . 

TACEAYhiP (tasbavır) CbtH. Taş yürekli, taş 
bağırlı, merhametsiz, acımasız, gaddar. 

TAC:/KAPFAH (tasjarğan) 3am. 6om. Taşkı

ran otu. 
TACKEHE (taskene) 3am . Küçük, yapışkan 

Jr ne. 
TACK,AE~ -Fbi (tasqabaq, -ğı) 3am. Ka

buğu sert, sarı renkli kabak. 
TACK,biJIA- (tasqıla-) em. Bir şeyi bir 

yerden alıp başka bir yere götürmek. 
TACK,biH (tasqın) 1am. ı. Taşkın, sel. 2. 

aybtc. Aşırı güç, enerji. 
TACK,biH,nA- (tasqında-) em. Taşmak, sel 

olmak. 2. aybtc. Coşmak, dolup taşmak. 
TACK,biH,II,hl (tasqındı) CbtH. Taşmış, coş

muş, sel olmuş. 
TAC8KI1E (tasökpe) 1am. eem. Hay

vanlarda görülen bir tür ciğer hastalığı. 
TACilA (taspa) 1am. işlenmiş , tüysüz de

riden dilimlenmiş ince kayış . macna 6eJZ 

ince belli; macna :>KO!l uzun, ince yol. 
TACIIAJIA- (taspala-) (I) em. ı. (deri yi) İn

ce dilimiere ayırmak. 
TACIIAJIA- (taspala-) (Il) em. Sının ile 

dikmek, teyellernek 
TACillf~ -Fbi (taspiyq, -ğı) 3am. ap. Tes

pih, tesbih. 
TACTA- (tasta-) em. Bırakmak, terketmek, 

atmak: EaJZaJZbtK.mbt macma. Çocukluğu 

bırak. ay3btHaH macmaMay dilinden dü
şürmemek. 

TACTAİİ (tastay) CbtH. ı. Taş gibi, sert. 2. 
aybtc. Buz gibi, çok soğuk. macmau 

6ambtn, cyoau ciey (bir yerin) parçası 
olmak, orayla bütünleşmek, ordan biri 
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olmak; macmaii K,apal{Fbt zifirl karan
hk; macmaii K,amy hiç hareket etme
mek, taş kesilmek. 

TACTAK, (tastaq) CbtH. Taşlık (yer). 
TAC-TATIK,AH (tas-talqan) yem. Param

parça, darmadağınık, virane, harabe. 
mac-ma!IK,GH 6ofly çok sinirlenmek. 

TACTAM: TaHı<; TaeTaM )Kep Çok yakın, bir 
adımlık yer. 

TACTAH,Uhl (tastandı) CbtH. Terk edilmiş, 

metruk, bırakılmış. 
TACTYJIEK, -ri (tastülek, -gi) Jam. Dört ya

şındaki kartal. 
TACThl (tastı) CbLH. Taşlı, taşla karışık. 
TACYillhl (tasuvşı) Jam. Taşıyıcı, gö

türücü . .JICYK macywbt yük taşıyıcı, ha
mal. 

TACillbl (tasşı) Jam. Taş ören kimse, taş 

ustası. 

TAChl- (tası-) (1) em. Taşımak, götürmek. 
.JICYK macy yük taşımak. 

TAChl- (tası-) (Il) em. 1. Taşmak: 8JeH 
, macbtabL. Nehir taştı. 2. aybtc. Neşeyle 

dolup taşmak, coşmak. 
TAChiMATI (tasımal) Jam. 1. Taşıma, ta

şımacılık, nakliyat 2. Satır sonuna gelen 
kelimeyi hece yapısına göre bölerek 
ikinci satıra geçirme yöntemi. 

TAChiMATI,UA- (tasımalda-) em. Taşıma

cılık yapmak. 
TAChiP (tasır) Jam. 1. Patırtı kütürtü, gü

rültü patırtı, takırtı. 2. CbtH. aybtc. Kaba, 
nezaketsiz (kimse). 

TAChiPAK, (tasıraq) CbtH. Kaba, haşin, sert, 
sevimsiz (kimse). 

TAChiPAK,TA- (tasıraqta-) em. Kabalık 

yapmak, nezaketsizce davranmak. 
TAChiPK,A- (tasırqa-) em. 1. (at) Tımağına 

taş batması sonucu yere basamamak, 
aksamak. 2. aybtc. Y adsımak, yadırga
mak. 

TAChiPJIA- (tasırla-) em. Gürültü patırtı 

çıkartmak. 

TAChiPJIAT- (tasırlat-) em. Tıpırdatmak, 

gürültü patırtı çıkartmak. 
TAChiP-lYChiP (tasır-tusır) 3am. Gürültü 

patırtı. 

TAChiT- (tasıt-) em. Taşıtmak 

TAThiPJihiK, 

TAT* (tat) (1) Jam. Pas. mam 6acK,aH K,afl
K,aH pasianmış kalkan. 

TAT- (tat-) (Il) em. 1. Tatmak, tadına bak
mak. 2. aybtc. Hayatın acı ve tatlı gün
lerini yaşamak. 

TATAJIA- (tatala-) em. iltifat etmek, saygı 
göstermek. 

TATAY (tatav) Jam. KeHe. Art niyet, kötü 
düşünce, sinsi fikir. 

TATAYChl3 (tatavsız) cbtH. Gizlisi saklısı 

olmayan, açık. 
TATTAH- (tattan-) em. Paslanmak, pas tut

mak. 
TATY (tatuv) CbtH. İyi geçinen, dost ge

çinen, birlik ve barış içinde yaşayan 

(kimseler). 
TATYJIAC- rtatulas-) em. Barışmak, uzlaş

mak. 
TATYJIACThl~ -Fbi (tatuvlastıq, -ğı) Jam. 

Barış içinde, dostça yaşam. 
TATYJIACThiP- (tatuvlastır-) em. Barıştır

mak, uzlaştırmak, ara bulmak. 
TATYJihl~ -Fbi (tatuvlıq, -ğı) 3am. Dostluk, 

barış . 

TATY-T8TTI (tatuv-tatti) CbtH. Dostça, barış 
içinde, kavgasız, gürültüsüz. mamy
memmi eMip cypy gül gibi geçinmek. 

TAThl- (tatı-) (1) em. Denk gelmek, denk 
düşmek; d eğmek. m yKKe mambtMay 
hiçbir işe yaramamak 

TAThi- (tatı-) (Il) em. ı. Tatlan mak, lezzet
lenmek. 2. Tadı kaçmak, bozulmak. 

TAThiM (tatım) (1) CbtH. Bir yudum, bir 
içimlik (su, kımız vb.). 

TAThiM (tatım) (Il) 3am. Değer, kıymet, ö
nem. 

TAThiM,Uhl (tatımdı) CbtH. 1. Tadı güzel, 
lezzetli, leziz. 2. aybtc. İşe yarar, tatmin 
edici, tatminkar. 

TAThiMChl3 (tatımsız) CbtH. ı. Yavan, tat
sız. 2. aybtc. İşe yaramaz, faydasız, de
ğersiz. 

TAThiMChi3)J,hl~ -Fbi (tatımsızdıq, -ğı) 

Jam . İşe yaramazlık, faydasızlık, değer
sizlik. 

TAThiP (tatır) 3am. Çorak, tuzlu, kıraç yer. 
TAThiPJihiK, (tatırlıq) CbtH. Yarar, uygun, 

elverilşli. icKe mambLp!lbtK, işe yararlık. 
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TATbiP-TATbiMAC (tatır-tatımas) CbtH. 

Birazcık tadı olan, tatsızca. 
TAY* (tav) 3am. Dağ. mayab/If 6acbt dağın 

başı; mayaa J1cypin, macma ecy gurbet 
elde çileli bir ömür sürmek. 

TAYAH* (tavan) 3am. Güç, kuvvet, medil, 
derman. mayaHbl Kaiimy (warbtfly) gü
cünü kaybetmek. 

TAYAH,Ubl (tavandı) Cb/H. Sebatlı, azimli . 
TAYAHCbi3 (tavansız) CbtH. Azimsiz, güç

süz, pısırık. 
TAYATI: Tayan K,hiJlY a) Kulluk etmek, iba

det etmek, tavaf etmek: K,oJK:a AxMem 

flcayuailf KeceHeciHe mayan Kbtflbm 

KaiimmblK. Hoca Ahmet Yesevl'nin 
türbesini ziyaret edip döndük. b) Ta'zim 
etmek, aşırı saygı göstermek. 

TAY,UAH (tavday) CbLH. Dağ gibi, dağ kadar. 
mayaau maflan (yMim) büyük azim (u
mut). 

TAYEliiKI (taveşki) 3am. Dağ keçisi. 
TAY-KEH (tav-ken) 3am. Maden dağı. 
TAYK,biMET (tavqımet) 3am. Sıkıntı, zor-

luk, azap. mayKb!MemiH mapmy (bir 
şeyin) sıkıntısım, zorluğunu çekmek. 

TAYJI~ -Fbi (tavlaq, -ğı) 3am. Dağ keçisi 
yavrusu, oğlak. 

TAYJibi (tavlı) Cb/H. Dağlı, dağı olan, dağ
lık. 

TAYJibl-TACTbl (tavlı-tastı) CblH. Dağlı taş

lı. 

TAYCbiHIII~ -Fbi (tavsınşaq, -ğı) (I) 3am. 

Sabun kalıntısı. 
TAYCbiHlll~ -Fbi (tavsınşaq, -ğı) (Il) 

3am. Antik eşya. 
TAYTAH (tavtan) (I) 3am. Dişi kaplan. 
TAYTAH (tavtan) (Il) 3am. Hani balığı. 
TAY-TAC (tav-tas) 3am. Dağ taş. 

TAY-TAY (tav-tav) Cb! H. Tepe tepe, dağ dağ. 
TAYTEKE (tavteke) 3am. 300!l. Erkek dağ 

keçisi. 
TAY-T8EE (tav-töbe) 3am. Dağ tepe. 
TAYlllA (tavşa) 3am. Dam evin duvarındaki 

kapkacak konulan oyuk, terek. 
TAYbl: Taybl IGtHTY (ıııaFbiJlY) Cesareti, 

şevki kırılmak. 

TAYbiK, -Fbi (tavıq, -ğı) 3am. Tavuk. TaybLK 

JK:YMbLpmKaCbL tavuk yumurtası. 

T8)KIKE 

TAYbiK,XAHA (tavıqhana) 3am. K3. up. Kü
mes. 

TAYbiC- (tavıs-) (I) em. Tüke tmek, bi ti r
mek. 

TAYbiC (tavıs) (Il) 3am. 300!1. Tavus kuşu. 

TMl- (ta ya-) (I) em . Yaklaşmak, yanaş 

mak. 
TMl- (ta ya-) (Il) em. Dayamak, diremek. 
TM13 (tayaz) CbtH. 1. Derin olmayan, sığ. 2. 

aybLC. Vizyonsuz, ufku dar, dar görüştü . 

Ka!lmacbt ma5l3 parası az olan (kimse). 
TM13,UA- (tayazda-) em. Sığlaşmak, derin

liğini kaybetmek. 
TMI3,UAY (tayazdav) CbtH . Biraz sığ, derin 

olmayan. 
TMIK, -Fbi (tayaq, -ğı) 3am. Değnek, sopa. 

aca maJlK baston; maJlK acmbmaa JK:YPY 

yaşamı sıkıntıyla geçmek; eflinmi maJlK 

aen 6iflMey bilgisiz, kara cahil olmak; 
maJlKKa JK:btFy öldüresiye dövmek. 

TMIK,TA- (tayaqta-) em. Vurmak, dövmek, 
sopayla dövmek. 

TMIK,TAM (tayaqtay) CbLH. Değnek, sopa gi
bi uzun. 

TMIK,IIIA (tayaqşa) (I) 3am. Küçük değnek. 
TMIK,IIIA (tayaqşa) (Il) 3am. Virüs, mik

rop. 
TMIH- (ta yan-) em. 1. Dayanmak. maJlK 

maJlHY bastona, değneğe dayanmak. 2. 
Yaklaşmak: )f(yMbtc 6imy2e mafmabl. 

İşin sonuna yaklaştık. 
TMIHbllll (tayanış) 3am. 1. Dayanak, des

tek. 2. aybLC. Kollayıcı, destek, hami. 
TMIY (tayav) CbLH. Yakın, doğru. ombL3Fa 

maJly otuza yakın. 
TMIY,UA (tayavda) yem. Yakmda, yakın 

zamanda: O!lap maJlyaa Kefleai. Onlar 
yakında gelecek. 

T8E8PIK, -ri (Uibarik, -gi) 3am. ap. 1. 
Tebareke suresi. 2. Annağan, hediye. 3. 
Ölen kişinin dağıtılan eşyası. 

T8EET (tabet) 3am. iştah. ma6emi wa6y 

iştahı açılmak. 

TH)K (taj) 3am. ap. Taç. maJIC KU2i3y taç 
giydirmek. 

T8)1(-T~ -Fbi (üij- taq, -ğı) 3am. ap. up. 

Taç taht. 
T8)1(1KE (tajike) 3am. Atışma, tartışma, 
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çekişme, dövüş. 

T8:1KIKEJIE- (tajikele-) em. Alay etmek, 
dalga geçmek. 

T8:1KIKEJIEC- (tajikeles-) em. Atışmak, 

ağız dalaşı yapmak. 
T8:1KIM: TaJKiM eTy Eğilerek saygı gös

termek. 
T8:1KIPI1BE (tajiriybe) Jam. ap. Tecrübe, 

deneyim. meJK:ipu6e JJCacay tecrübe et
mek, denemek. 

T8:1KIPI1BEJIEH- (tajiriybelen-) em. Tecrü
be, deneyim kazanmak. 

T8:1KIPI1BEJII (tajiriybeli) CbtH. Tecrübeli, 
deneyimli, görmüş geçirmiş. meJK:i

pu6efli ycma3 tecrübeli öğretmen. 
T8:1KIPI1BEJIIK, -ri (tajiriybelik, -gi) 3am. 

Tecrübeli, deneyimli olma. 
T8H (tay) oa. Yürümeye veya ayakta dur

maya başlayan çocuğa söylenen söz, tay 
tay. 

T8HEM (tayem) 3am. ap. aiHU. Su bulun
mayan yerde su niyetiyle toprak, kum 
gibi şeylerle abdest alma, teyemmüm. 

T8HKE (tayke) 3am. Aşık kemiğinin iki dik 
tarafından biri. 

T8HT (tayt) oa. Bir şeyi yapmayı menetme 
anlamında kullanılan ünlem. 

T8W-T8W (tay- tay) oa. Tay tay. 
T8H-T8HJI8- (tay-tay la-) em. Çocuğa, a

yakta durmayı, yürümeyi öğretirken 

"tay tay" sözleriyle teşvik etmek. 
T8HIPI (tayiri) oa. Tatmin olmama, beğen

meme durumlarında kullanılan ifade. 
T8KAfiiiAP (takappar) CbtH. Mağrur, kibirli. 
T8KAfiiiAPJIAH- (takapparlan-) em. Mağ

rurlanmak, ~ibirlenmek. 
T8KAfiiiAPJibi~ -rbı (takapparlıq, -ğı) 

Jam. Mağrurluk, kibirlilik, tekebbür. 
T8KAIIIIAPCbi- (takapparsı-) em. Kibire, 

gurura kapılmak. 
T8JIKEK, -ri (talkek, -gi) Jam. Alay, is

tihza. ma!lKeK emy alay etmek; mar

abtpabtli mafltcezi kaderin cilvesi . 
T8JIKEKTE- (talkekte-) em. Alay etmek, 

istihza etmek, dalga geçmek. 
T8JIIIIIII (talpiş) c bt H. ;;~eepc. Şımarık, nazlı. 

maJıniuı Kbt3 nazlı kız. 

T8JIIIIIIITIK (talpiştik) 3am. Şımarıklık, 

T8HJPCI 

nazlı olma. 
T8JITIPEK (taltirek) CbLH. Yalpalayan, sen

deleyen, ayakta duramayan. 
T8JITIPEKTE- (taltirekte-), T8HTIPEK

TE- (tantirekte-) em. Sendeleme k, yal
palamak: Ta!lmipeKmen KY!lan mycmi. 

Sendeleyerek yere düştü. 
T8JIIM (talim) Jam. ap. Talim, terbiye. 

ma!liM a;ıy a) örnek almak b) tahsil 
görmek. 

T8JIIMfEP (talimger) 3am. ap. up. Öğret
men, hoca, terbiyeci. 

T8JIIMlll (talimdi) cbtH. Talimli, eğitimli, 

terbiyeli. 
T8JIIMlliJIIK, -ri (talimdilik, -gi) Jam. 

Eğitimli, talimli, terbiyeli olma. 
T8JIIMCI- (talimsi- em. Naza çekmek, 

ağırdan satmak. 
T8JIIMCI3 (talimsiz) cbtH. Eğitimsiz, 

terbiyesiz, görgüsüz . 
T8JIIM-T8PBI1E (talim-tarbiye) 3am. Eği

tim öğretim. 
T8MIIEH,UE- (tampefide-) em. (küçük ço

cuk) Tıpış tıpış yürümek. 
T8MIIIIII (tampiş) CbLH. Küçük, kısa. 

T8H (tan) (1) Jam. up. Vücut, beden, ten. 
maH ma3aflbtFbt vücut temizliği. 

T8H (tan) (Il) CbtH. Ait, has, özgü. 
Kbt3aapra maH epeKuıefliK kızlara has 
özellik; JJCOKKa maH yok denilecek ka
dar az. 

T8H8IIIC (tanapis) Jam. ap. ;;~eepz. Din-
leornek için verilen ara, teneffüs. 

T8HlliK, -ri (tandik, -gi) 3am. Özgülük, 
haslık, aitlik. 

T8HTI: TaHTİ 6oJiy 1. Razı olmak. 2. Hay
ran kalmak, imrenmek, gıpta etmek. 

T8HTIJIIK, -ri (tantilik, -gi) Jam. I. Tatmin 
olma hftli, razılık. 2. İmrenme, hayran 
olma. 

T8HTIPEKTE- (tantirekte-) em. bkz. T8JI
TIPEKTE-. 

T8HJP (tafiir) 3am. aiHu. I. Tanrı, Allah. 2. 
Kudretli, güç sahibi, pir, üstad. TaJtip 

arnKaH lfmetlenmiş, m el 'un; Ta!fip 

JK:apbtflKacbtH Allah bağışlasın, esirge
sin. 

T8HJPCI- (tafiirsi-) em. Kendini Allah 
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yerine koymak, kendini Tanrı gibi 
görmek, Tanrılık taslamak. 

T8TIEJITEK (tapeltek) CbtH. Kısa, bodur, 
bücür. 

T8TICIP (tapsir) 3am. ap. aiHU. KeHe. Kur
an'ın açıklaması, tefsir, 

T8ll-T8TTI (tap-tattİ) CbtH. 1. Çok tatlı, 

Iezzetli, leziz. 2. aybtC. Çok sevimli, 
şırı n. 

T8ll-T8YIP (tap-tavir) cbtH. Gayet iyi, pek 
güzel. 

T8TITIIII (üiptiş) CbLH. ap. Etraflı, çok 
yönlü, ayrıntılı. 

T8TITIIIITE- (üiptişte-) em. Bir şeyi et
raflıca, ayrıntılarıyla bilmek, konuya ha
kim olmak. 

T8PEME (tarbiye) 3am. ap. Terbiye, eğitim. 
ama-aHa mep6ueci ana baba terbiyesi . 

T8PEMEJIE- (tarbiyele-) em. Terbiye ver
mek, eğitmek. 

T8PEMEJIEHYIIII (üirbiyelenuşi) 3am. Ter
biye alan, eğitilen. 

T8PEMEJII (tarbiyeli) CbtH. Terbiyeli, edep
li , ahlaklı. 

T8PEMEJIIJIIK, -ri (tarbiyelilik, -gi) 3am . 

Terbiyeli, eğitimli, ahlaklı olma. 
T8PEMECI3 (tarbiyesiz) CbtH. Terbiyesiz, 

. görgüsüz, ahlaksız . 

T8PEMECI3J(IK, . -ri (tarbiyesizdik, -gi) 
3am: Terbiyesizlik, görgüsüzlük, ahlak
sızlık. 

T8PEMEIIII (üirbiyeşi) 3am. Terbiyeci, eği
tici, eğitmen. 

T8PEJIKE (tarelke) 3am. ap. Tabak. 
T8P)J(IME (tarjime) 3am. ap. Tercüme, çe

vırı. 

T8P)J(IMEJIE- (tarjimele-) em. Çevirmek, 
tercüme etmek. 

T8P)J(IMEIIII (tarjimeşi) 3am. Mütercim, 
tercüman, çevirmen. 

T8PK: T<O)PK eTy Dünyadan bezmek, bık

mak, usanmak. 
T8PTITI, -6i (tartİp, -bi) 3am. ap. Tertip, di

siplin, düzen. 
T8PTITICI3 (tartipsiz) CbtH. 1. Düzensiz, 

tertipsiz, gelişigüzeL 2. aybtc. Terbi
yesiz, yaramaz. 

T8PTITICI3J(IK, -ri (tartipsizdik, -gi) 3am. 

T8TTIPEK 

Tertipsizlik, düzensizlik. 
T8PTITITE- (tartipte-) em. Düzenlemek, 

tertiplemek, nizama sokmak. 
T8PTITITI (tartipti) CbtH. Tertipli, düzenli, 

disiplinli. mepminmi 6a.aa düzenli, di
siplinli çocuk. 

T8PTITITIJIIK, -ri (tartiptilik, -gi) 3am. Ter
tipli, düzenli, disiplinli olma. 

T8PI3J(EH- (tarizden-) em. Benzemek, gibi 
görünmek, andırmak 

T8PI3J(EC (tarizdes) CbtH. Benzeyen, andı
ran . 

T8PI3J(I (tarizdi) tubtfl. Benzer, gibi: O!l 

eıuHepceHi ce3e K,auMaraH mepi3ai. O, 
halen hiçbir şeyi hissetmemiş gibi. 

T8PI31 (tarizi) Maa. Galiba, herhalde. 
T8CEI (tasbi) 3am. ap. Tesbih. 
T8CIJI (tasil) 3am. UsGl, üslOp, metod, yön

tem. 
T8CIJI,ll,EH- (tasilden-) em. Alışmak, dene

yim kazanmak. 
T8CIJIK,Oİİ (Uisilqoy) CbtH. UsOl erkan, yol 

yordam bilen (kimse). 
T8CIJIIM: :/KaH TaciJiiM eTy Canını teslim 

etmek, can vermek. 
T8TE (tate) 3am. Abla, teyze. 
T8TEM (t~itey) 3am. Yaşça büyük kadınlara 

kullanılan saygı ifadesi, abla, teyze. 
T81TI (tatti) CbtH. ı. Şeker tadında olan, 

tatlı, lezzetli. 2. 3am. Şekerli şeylerle 

yapılan yiyecek, tatlı. 3. aybtc. Yakın, 

değerli. 4. aybtc. Hoş, çekici. 5. aybtc. 

Barış, birlik ve beraberlik içinde olan, 
dost. 6aflaau memmi baldan tatlı; 

memmi mifl gönül alıcı söz, tatlı dil. 
memmi yul(bt tatlı, derin uyku. 

T81TI-JJ;8MJJ;I (tatti-damdi) CbtH. Tatlı, lez
zetli. 

T81TI:~YMAP (tattiqumar) cbtH. Tatlı düş

künü. 
T81TIJIEY (tattilev) CbtH. Biraz tatlı, tatlıca. 
T81TIJIIK, -ri (tattilik, -gi) 3am. ı. Tatlılık, 

lezzetlilik, lezizlik. 2. Anlaşmak, uyuş
ma, geçim. Ke!liHi MeH eHeciHilf apa

Cbmaarbt memmifliK gelinle kaynananın 
arasındaki uyum. 

T81TIPEK (tattirek) CbtH. Daha tatlı, daha 
lezzetli. 



-529-

T8TTICIH 

T8TTICJH- (tattisin-) em. Çok şekerli oldu
ğu için yiyip içememek. 

T8Y (tav) yem. ;;K:epz. İlk , ilk defa. mEJy 

6acma ilk başta. 
T8Y: Tay eTy ibadet etmek. 
T8YEE (Uivbe) 3am. ap. Tövbe etme; şük

retme, razı olma. mey6eci K,a6wı 6ofly 

dileği gerçekleşmek; mEJy6eciHeH :JICa

lfbLflY (J~Ca3blflY) yoldan sapmak, Allah'ı 
unutmak; mey6eciHe JW!ly şükretmek, 

kanaat etmek. 
T8YEEJIE- (tavbele-) em. Tövbe etmek. 
T8YEEII1JJI (üivbeşil) Cb/H . Çok şükreden 

(kimse). 
T8YEKEJI (tavekel) 3am. ap. Tevekkül. 

meyeKe!lze 6e!l 6au11ay (6yy) bir işi yap
maya kararlı olmak, azmetmek. 

T8YEJI.UE- (tavelde-) em. Bağlamak, ba
ğımlı, tabi kılmak. 

T8YEJI.UI (taveldi) cbtH. Bağlı, bağımlı, ta
bi. meyefloi K,btfly bağımlı kılmak . 

T8YEJI.UIJIIK, -ri (taveldilik, -gi) 3am. Ba
ğımlılık, tabilik, aitlik 

T8YEJI.UIK (taveldik) 3am. zpaMM. İyelik, 
sahiplik, mülkiyet. meye11oiK :JK:a!lray 

isim soylu kelimeye eklenerek kime 
veya neye ait olduğunu bildiren ek, 
iyelik eki, mülkiyet eki. 

T8YEJICI3 (tavelsiz) CbtH. Bağımsız, erkli. 
T8YEJICI3lliK, -ri (tavelsizdik, -gi) Jam. 

Bağımsızlık, istiklal. yflmmbtK, meye!l

ci3oiK milli bağımsızlık. 
T8YET (tavet) 3am. Ön iki ayağı uzun çe

kirgegillerden bir tür böcek. 
T8YJIIK, -ri (tavlik, -gi) Jam. Yirmi dört 

saat, bir gün. 
T8YJIIKTE- (tavlikte-) em. Yirmi dört sa

ate uzatmak, gün boyu devam ettirmek. 
T8YPAT (tavrat) Jam. ap. Hz. Musa'ya bil

dirilen Tanrı buyruklarını kapsayan, 
İbranllerin din kitabı, Tevrat. 

TaYin, -6i (tavip, -bi) Jam. ap. Bahşı, halk 
hekimi, tabip. 

T8YinTIK, -ri (taviptik, -gi) Jam. Hekim
lik, tabiplik 

T8YinlliiJIIK, -ri (üivipşilik, -gi) Jam. He
kimlik işleriyle uğraşma . 

T8YIP (tavir) Cb/H. Kötü olmayan, iyi. 

TEEIPEHICTI 

T8YIPJIEH- (tavirlen-) em. 1. İyi duruma 
gelmek, düzelmek. 2. Hastalıktan kur
tulmak, iyileşrnek 

T8YIPJIEY (tavirlev) CbLH . Nisbeten daha 
iyi, biraz daha iyi. 

T8YJPJIIK, -ri (tavirlik, -gi) 3am. İyilik, 
doğruluk, düzgünlük. 

T8lliEK, -ri (taşek, -gi) Jam. Meyve çe
kirdeği. 

T8II1TEK (taştek) cbtH. Kısa, bodur. 
T81IITM- (taştiy-) em. I. Göze küçük ve 

sevimsiz görünmek. 2. aybtc. Kibirlen
mek, kendini üstün görmek. 

TBQPqECTBO (tvorçestvo) 3am. op. Ya
ratma kabiliyetli, yaratıcılık, sanat. 

TE (te) UJb/11. bkz. TA. 
TEATP (teatr) 3am . zp. Tiyatro. xa!lbiK me

ampbl halk tiyatrosu. 
TEATPTAHY (teatrtanuv) 3am. zp. K,3. Ti

yatro bilimi, tiyatro bilgisi. 
TEEEfEH (tebegen) CbtH. Yanına kimseyi 

yanaştım1ayan, tepen, çifte atan (at). 
TEEEH (teben) Jam. Çuvaldız, uzun iğne. 
TEEETEİİ (tebetey) Jam. Börk içine giyilen 

küçük takke. 
TEEJH (tebin) (1) Jam. Hayvanların kışın 

kar altında kalan otları yemesi için çı

karıldıkları otlak. 
TEEIH- (tebin-) (Il) em. 1 Tepinmek. 2 

aybıc. Öfkelenmek, sinirlenmek, kız
mak. 

TEEIH.UE- (tebinde-) (1) em. (hayvan) Kar 
altındaki otları ayaklarıyla açarak 
yemek . 

TEEIH.UE- (tebinde-) (Il) em. 1. (ot vb.) 
Çok çıkmak, bitmek. 2. Bıyık terlemek. 

TEEIH.UEH (tebindei) CbtH. Küçük, avuç içi 
kadar. 

TEEIH.UIK, -ri (tebindik, -gi) 3am. Kışın 

kar altında atların büyümesine elverişli 
yer. 

TEEIHlliEK (tebinşek) Cb/H. Tepinip duran . 
TEEIPEH (tebiren) em. Heyecanlanmak, 

coşmak. 

TE&IPEHIC (tebirenis) 3am. Heyecan, coş
ku. 

TEEIPEHJCTJ (tebirenisti) CbLH. Coşkulu, 

heyecanlı. 
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TEEIC- (tebis-) em. 1. Birbirini tepmek, 
tepişmek. 2. aybtc. Didişmek, çekiş

mek. K.YflbLH-mauaau (mau -K,yflb/Haau) 

me6icin 6ipıe ecy küçüklüğünden beri 
beraber olmak, birlikte büyürnek 

TEfEHE (tegene) 3am. Ağaçtan veya 
metalden yapılan işlemeli, içine kımız 
veya yemek konulan kap, tekne. 

TEfEHEl(EM (tegenedey) CbtH. Tekne gibi , 
büyük, kocaman. 

TEfEPIK, -ri (tegerik, -gi) 3am . Altlık, 

tencere, çaydanlık altlığı, nihale. 
TEfEPilll (tegeriş) 3am. Keçe çadırın yan 

kısımları ile direkçİklerini bağlayan 

işlemeli bağ. 

TEfEYPIH (tegevrin) 3am . Hız, güç, 
kuvvet. meıeypiHai JICicim güçlü deli
kanlı. 

TEfEYPIH,I1;E- (tegevrinde-) em. Güçlen
rnek, (deniz) kabarmak, şiddetlenmek. 

TEfEYPIHl(l (tegevrindi) CbtH. 1 Güçlü, 
şiddetli. 2. Güçlü, kuvvetli , kararlı . 

TEfElll (tegeş) 3am. Yemek, su koymak 
için yapılmış, kenarları dik, büyük kap, 
çanak. 

TEDKEMJIEH- (tegjeylen-) em. Düzene 
girmek, tertipli hale gelmek. 

TEri (tegi) ıubtfl. Galiba, herhalde: O;ı, meıi 

aeMOJlbtCma. O, herhalde tatilde. 
TEfiH (tegin) (1) CbtH. Bedava, ücretsiz. 

meıiH 6epy bedava vermek; meıiH eMaey 

ücretsiz tedavi etmek. meıiH OKY parasız 

okuma. 
TEfiH (tegin) (Il) yem. Boşuna, nafile : 

OcbLHaa meıiH KeflMeai. Buraya boşuna 
gelmedi. ER6eıiM meıiH Kemneai. Eme
ğim boşa gitmedi. 

TEfiH,I1;E (teginde) yem . Herhalde, aslında . 

TEfiHl(IK, -ri (tegindik, -gi) 3am. Bedava, 
ücretsiz, karşılıksız olma. 

TEfiHHEH-TEfiH (teginnen-tegin) yem. 

Hiç para vermeden, karşılıksız. meıiH

HeH-meıiH a;ıy parasız almak. 
TEfiC (tegis) (1) CbtH. Düz, engebesiz. me

ıic JICep düz yer. 
TEfiC (tegis) (Il) ec. Hepsi , tümü, tamamı : 

Aybtil meıic aMaH. Köydekilerin hepsi 
iyi. 

TEK 

TEfiCTE- (tegiste-) em. 1. Düzeltmek, en
gebesiz hale getirmek. 2. Tesviye et
mek, kenarlarını aynı ölçüye getirmek. 

TEfiCTEY (tegistev) CbtH. Biraz düz, enge
besi az, düzce (yer). 

TEfiCTIK, -ri (tegistik, -gi) 3am. 1. Enge
besiz, düz olma. 2. Uçsuz bucaksız boz
kır. 

TE)J(E- (teje-) em. Durdurmak, frenlemek, 
engel olmak, hızını kesmek. 

TE)J(Efllll (tejegiş) 3am. JICepz. Fren sis
temi, fren pedali. 

TE)J(EYJII (tejevli) CbtH. Sınırlandırılmış , 

ölçülü . 
TE)J(EYCI3 (tejevsiz) CbtH. Sınırsız, engel

siz, ölçüsüz. 
TE)J(EYilll (tejeviş) 3am. mex. Fren sistemi , 

emniyet sistemi. 
TE3 (tez) (1) yem. Tez, çabuk, acele, ivedi . 

me3 apaaa çabuk, ivedi, hemen, derhal. 
TE3 (tez) (Il) 3am. I. Eğik ağacı düzelten 

düz ağacı eğen makina. 2. aybtc. Öğüt, 
nasihat, mahkeme. J~Cypmmbtlf me3iHe 

ca;ıy halkın önünde yargılamak, sorgu
lamak. 

TE3EE-TE3 (tezbe-tez) yem . Tez, çabuk, a
cele, ivedi, derhal. 

TE3l(E- (tezde-) em. Hızlanmak, çabuk
laşmak , ivedilik kazanmak. 

TE3l(EY (tezdev) CbtH. Biraz hızlı, çabukça. 
TE3l(IK, -ri (tezdik, -gi) 3am. Tezlik, çabuk

luk, hızlılık 
TE3EK, -ri (tezek, -gi) 3am . Tezek. 
TE3EKllll (tezekşi) CbtH . Tezek toplayıcı , 

tezek işiyle uğraşan . 

TE3MC (tezis) 3am. ıp . 1. Bir metnin, ma
kalenin, tebliğin vs. özeti , hulasa. 2. 
Anafikir, sonuç. 

TE3MCTE- (teziste-) em. Özet çıkarmak , 
fikrini belirtmek, özetlemek. 

TE3-TE3 (tez-tez) yem. Çok çabuk, göz açıp 
kapayıncaya kadar. 

TE3IPEK (tezirek) CbtH. Daha tez, çabucak. 
TEM3M (teizm) 3am. 2p. cjJu;ıoc . Kainatı 

Tanrı ' nın eseri kabul eden felsefe, Tan
ncılık 

TEK* (tek) (1) yem. l. Boş, boşuna: YaKbtm 

meKKe ~eemmi. Vakit boşuna gitti. 2. 
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Karşılıksız, ücretsiz, bedava. 
TEK (tek) (Il) yem. Tek, sadece, yalnızca: 

TeK CQFQH au m bın m ypMblH. Sadece 
sana söylüyorum. 

TEK*, -ri (tek, -gi) (III) 3am. Soy, nesil, 
kök, köken. eJZeyMemmiK meıi sosyal 
menşe. 

TEK* (tek) (IV) oo. "Yeter, kes, sus" an
lamlarında, konuşanı susturma amacıy
la söylenen söz. 

TEKE (teke) Jam. Teke. meKe caKall keçi 
sakal; me K e mipec birbirini yenememe. 

TEKE)J(AYMhiT (tekejavmıt) 3am. Soylu bir 
Türkmen atı . 

TEKEKTE- (tekekte-) em. (at) Biniciyi sar
sarak yürümek. 

TEKEMET (tekemet) Jam. Desenli keçe. 
TEKECAK,AJI (tekesaqal) 3am. 6om. Teke

sakalı. 

TEKEilliK, -ri (tekeşik, -gi) 3am. 1. Henüz 
yaşını doldurmamış teke. 2. aybtC. Yö
neticilik taslayan, kendine yönetici süsü 
veren kimse. 

TEKKE* (tekke) yem. Boşu boşuna, nafile, 
öylesine. 

TEKOIIllEK, -ri (tekpişek, -gi) 3am. JKepı. 

Basamak, merdiven. 
TEK CEP- (tekser-) em. 1. Kontrol etmek, 

denemek. 2. Teftiş etmek, denetlemek. 
KyJKammapObt meKcepy belgeleri 
denetlemek. 3. Muayene etmek. 

TEKCEPYCI3 (teksrüvsiz) CbLH. Kontrolsüz, 
gözetimsiz, teftişsiz. 

TEKCEPYilll (tekserüvşi) 3am. Müfettiş, 

kontrol ör. 
TEKCEPIC (tekseris) 3am. Kontrol, denetim, 

revizyon. 
TEKCT (tekst) Jam. !lam. Metin, tekst. 
TEKCTOJIOf (tekstolog) Jam. JZam. Metin 

bilimci, tekstolog. 
TEKCTOJIOflUI (tekstologiya) 3am. JZam. 

ıp. Metin bilimi, tekstoloji. 
TEKCI3 (teksiz) CbtH. ı. Soyu belli ol

mayan, soysuz. meKci3 aoaM soysuz 
kimse. 2. aybtc. Terbiyesiz, görgüsüz; 
meKci3 6aJZa terbiyesiz çocuk. 

TEKCI3JIIK, -ri (teksizdik, -gi) Jam. Soy
suzluk, terbiyesizlik, görgüsüzlük. 

TEJIE,I.(M,I.(AP 

TEKTEH-TEK (tekten-tek), TEKTEH-TEKKE 
(tekten-tekke) yem. Boşu boşuna, boş 

yere. 
TEKTEH-TEKKE (tekten-tekke) yem . bkz. 

TEKTEH-TEK. 
TEKTEC (tektes) CbtH. 1. Soydaş, aynı soy

dan olan. m yp Ki me Km ec xa;1btKmap 

Türk soyundan olan halklar. 2. Benzer, 
gibi. 

TEKTI (tekti) CbtH. 1. Soydaş, aynı soydan 
olan. 2. Asil, soylu. meKmi aoaM soylu 
kişi. 

TEKTIJIIK, -ri (tektilik, -gi) 3am. Soyluluk, 
asillik. 

TEKillE (tekşe) (1) 3am. KeHe. Küçük, 
değerli eşyalar konulan kutu; dört kö
şeli küçük sandık. 

TEKillE (tekşe) (Il) 3am. 1. Küp. 2. Raf. 3. 
Dağ yamaçlarındaki küçük ova, düz yer. 
4. CbtH. Kübik, küp biçiminde olan. 6ip 

meKute Memp bir metre küp. 
TEKIPEK (tekirek) 3am. Binicisini sarsan at 

yürüyüşü. 

TEKIPEKTE- (tekirekte-) em. (at) Binicisini 
sarsarak yürümek. 

TEJI* (tel) CbtH . Kendi anasından başka bir 
hayvanı emen (yavru). mefl K03bt kendi 
anasıyla beraber başka bir koyunu da 
emen kuzu; mefl ecKeH birlikte büyüyen, 
yetişen; mefl eMy yoksulluk çekmemek, 
sıkıntı gönn~mek. 

TEJIEBII31UI (televiziya) 3am. ıp. !lam . Te
levizyonun yaptığı gösterim işi. 

TEJIEBII30P (televizor) 3am. ıp. !lam. Te
levizyon alıcısı. 

TEJIEfEM (telegey) 3am. 1. Büyük alanı 
kaplayan su (göl, deniz). 2. CbtH. Pek 
çok, hesapsız, sayısız. 

TEJIEfEMJIEH- (telegeylen-) em. (su) Et
rafa yayılmak, geniş alanı kaplamak. 

TEJIEfEM-TEI{I3 (telegey-tefiiz) CbtH. 

Uçsuz bucaksız, engin. 2. Pek çok, sa
yısız. 

TEJIEfPAMMA (telegramma) 3am. ıp. Tel
graf. meJZeıpaMMa 6epy telgraf çekmek. 

TEJIEfPA<l> (telegraf) 3am. ıp. ı. Telgraf. 2. 
Telegrafişiyle uğraşan birim. 

TEJIEJIIIJIAP (teledidar) 3af11. ıp. up. Te-
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levizyon. 
TEJIEOJIOfHJI (teleologiya) 3am. ep. 

rjJu11oc. Evreni maksatlarla sonuçlar ara
sında bir ilişkiler sistemi olarak gören 
teori, teleoloji. 

TEJIEITATHH (telepatya) 3am. ep. Uza du
yum, telepati. 

TEJIECKOIT (teleskop) 3am. ep. Teleskop, ı

rakgörür. 
TEJIECITEKTAKJib (telespektakl) 3am. ep. 

rjJp. Televizyondan gösterilen temsil, o
yun. 

TEJIECTY)lMH (telestudiya) 3am. ep. um. 
Televizyon stüdyosu. 

TEJIETAtln (teletayp) 3am. ar. İki merkez 
arasında, kararlaştırılmış işaretierin yar
dımıyla yazılı haberlerin veya belgelerin 
iletimini sağlayan telgraf makinesi. 

TEJIETPAHCJIJITOP (teletranslyator) 3am. 
ep. ;zam. Televizyon yayın sistemi. 

TEJIE<l>OH (telefon) 3am. ep. Telefon. me
JlerjJoH cory telefon açmak, telefon et
mek; me!lerjJoHra UIOK,btpy telefona ça
ğırmak. 

TEJTE<l>OH.LI,A- (telefonda-) em. Telefon aç
mak, telefon etmek, telefonla aramak. 

TEJIE<l>OHli,AH)lbiP- (telefondandır-) em. 
Telefon bağlamak. 

TEJIE<l>OHHCT (telefonist) 3am. ep. Te
lefoncu, santral memuru, santralci . 

TEJIEXAEAP (telehabar) 3am. ep. ap. Te
levi zyon haberi. 

TEJIK,Y)KAT (telqujat) 3am. Aslı yerine ge
çen, orij ina li ile aynı hükümdeki evrak, 
belge. 

TEJIMEH,: TeJIMeH; :ı<,ary Sürekli olarak ve 
rahatsız edercesine bir şey istemek. 

TEJIMEH,I(E- (telmende-) em. Bir şey 

umarak yalvarırcasına bakmak. 
TEJIMIP- (telmir-) em. 1. Gözünü ayır

mamak, gözünü dikip bakmak. 2. aybtc. 
Bir şey umarcasına bakmak. 

TEJJI1EK, -ri (tel pek, -gi) 3am. 1. Bir miğfer 
türü. 2. Takke benzeri ince bir başlık . 

K.bt3btfl me11neKmi K,bt3 kırmızı başlıklı 

kız. 

TEJIYJII (telüvli) CbtH. Bir kişiye ya da bir 
nesneye ait kılınmış, maledilmiş, sahip-

TEMIPIIII 

lenilmiş. 

TEJII- (teli-) em. 1. Yavrusu ölen bir hay
vana başka bir yavruyu emzirmesi için 
yanına koşınak, alıştırmak. 2. aybtc. 
Uygun, layık, münasip görmek. 3. aybtc. 
Evlendirmek: 0Hbt e3 K,OflbtMMeH 6ipeyee 
me!luMiH. Onu kendi elimle evlendire
ceğim. 

TEJII-TEHTEK, -ri (teli-tentek, -gi) 3am. 
Yaramaz, haylaz, hayta, kaba, kavgacı 
kimse. 

TEMA (tema) 3am. ep. Tema, konu. 
TEMEP (tembr) 3am. ifJp. My3. Sanatçının 

tabi! sesi . 
TEMEKI (temeki) 3am. up. 1. Tütün. 2. Si

gara. meMeKi uıeey (mapmy) sigara iç
mek; meMeKi mymiHi sigara dumanı. 

TEMEKIIIII (temekişi) 3am. 1. Tütün üre
ticisi, tütüncü. 2. Sigara tiryakisi. 

TEMEH (temen) 3am. Tanıdık olmayan, ya
bancı kimse, el. 

TEMEHE (temene) 3am. Şecerede sekizinci 
göbekten torun. 

TEMITEPAMEHT (temperament) 3am. !lam. 
Tabiat, huy, mizaç. 

TEMITEPATYPA (temperatura) 3am. !lam. 1. 
Sıcaklık, ısı. 2. Ateş, hararet. meM
nepamypa e!luıey ateşini ölçmek. 

TEMIP (temir) 3am. Demir. meMipaeH myu
Me myueai on parmağında on marifet; 
TeMipai K.bt3YbLHaa coK. (MaK,afl). Demir 
tavında dövülür (atasözü) . 

TEMIP).:(EM (temirdey) CbtH. 1. Demir gibi, 
demire benzer. 2. aybtc. Güçlü, kuvvetli. 

TEMIPETKI (temiretki) 3am. Mea. Kaşıntı 

yapan, bulaşıcı bir cilt hastalığı. 
TEMIPK,A3biK, -Fbi (temirqazıq, -ğı) 3am. 

acmp. Demirkazık , Kutup Yıldızı. 
TEMIPJIE- (temirle-) em. Demirle kapla

mak, bir şeyin üstüne demir çakmak. 
TEMIPJII (temirli) CbtH . 1. Demirli, demiri 

bol. 2. Demirle kaplanmış, demirle 
işlenmiş. meMip!li ap6a demirle kaplı a
raba. 

TEMIPTAC (temirtas) 3am. Demir madeni. 
TEMIP-TEPCEK, -ri (temir-tersek, -gi) 3am. 

Demirden yapılmış eşyalar. 
TEMIPIIII (temirşi) 3am. Demirci, demir 
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ustası. 

TEHHMC (tennis) 3am. cnopm. Tenis. ycmeJZ 
meHIIUCİ masa tenisi; meHHuc ao6bL tenis 
topu; meHHUC paKemKacbt tenis raketi. 

TEHHI1CIIII (tennisşi) 3am. Tenisçi. 
TEHOP (tenor) 3am. um. My3. ı. En tiz er

kek sesi, tenor. 2. Sesi böyle olan sa
natçı. 

TEHTEK, -ri (tentek, -gi) 3am. eem. (1) 
Beyine kurtçukların musallat olduğu bir 
hayvan hastalığı. 

TEHTEK, -ri (tentek, -gi) (Il) CbLH. 1. Afa
can, yaramaz. meHmeK 6oJZy yaramazlık 

yapmak; eJK:eciHii-l me1-1me2i ninesinin 
yaramazı. 2. aybtC. Hoşa giden, sevilen 
erkek çocuğu şanartmak için kullanılan 
söz. meNrneK ey alkollü içecekler, içki. 

TEHTEKTIK, -ri (tentektik, -gi) 3am. Afa
canlık, yaramazlık. meNmeKmiKKe ca
Jlbll-lY yaramazlık yapmak. 

TEHTIPE- (ten tire-) em. 1. Başı boş gez
mck, avare dolaşmak. 2. Geçimini sağ
lamak amacıyla yollara düşmek. 

TEHTIPEfiiii (tentiregiş) CbtH. Başı boş, a
vare geznıeyi seven, bunu adet edinmiş. 

TER;* (tefi) (1) 3am. Yük arabasına yüklen
mek üzere bağlanmış, balyalanmış yük, 
denk. MaK,ma mel-:(aepi pamuk balyaları. 

TER;* (tefi) (Il) CbLH. 1. Denk, aynı ölçüde, 
eşit. 2. Birbirine layık, münasip (çift) . 
meJ-l KeJZMey uygun olmamak, denk gel
memek; melf Kepy eşit davranmak, ayı
rım yapmamak. 

TEH;EE-TER; (tefibe-tefi) yem. Tıpa tıp , 

aynı. 

TEH;EIJI (tefibil) Cb/J-1. Alaca, alacalı, çilli. 
mel-:(6iJZ oon futbol topu. 

TEH;EIJI,Il,EH- (tefibilden-) em. Alaca
lanmak, alacalı bulacalı bir hal almak, 
çillenmek. 

TEH;fE (tefige) 3am. 1. Para, bir malın 

değerinin karşılığı olan para. 2. Ka
zakistan 'ın para birimi, tenge. 3. Gümüş 
akçe. meJ-l2e K,Ombtp gümüş tenge bü
yüklüğünde yara. 

TEH;fE){(AllhiPAK,, -Fbi (tefigejapıraq, -ğı) 

3am. 6om. Madeni para büyüklüğünde 
ve yuvarlaklığında yapraklı bir bitki. 

TEH;EYCI3 

TEH;fEJII (tefigeli) CbtH. 1. Paralı, zengin. 2. 

KeHe. Gümüş tenge takmış olan. 
TEH;fEJIIK, -ri (tefigelik, -gi) (1) 3am. Bir 

ucu delinerek giysi üzerine takılan gü
müş para. 

TEH;fEJIIK (tefigelik) (Il) Cb/H. Bir tengeye 
eşit, değer: 0Nbtlf K.YNbt 6ip me]f2eJZiK. 
Onun değeri bir tenge. 

TEH;fEP- (tefiger-) em. Denkleştirmek, e
şitlemek, eşit hale getirmek. 

TEH;,IJ,E- (tefide-) em. ı. Denk yapmak, 
denklemek. 2. (at, deve vb.) Yükü iki 
tarafı eşit olacak şekilde yüklemek. 

TEH;,Il,Ell (tefidey) (1) Cbll-l. Büyük, iri, ko
caman. 

TEH;,Il,Ell (tefidey) (Il) yem. Denk, eşit de
recede. me]faeii emin 6eJZy eşit olarak 
bölmek. 

TEH;,Il,EME (tefideme) 3am. Mam. Denklem. 
TEH;,IJ,EC (tefides) CbtH. 1. Yaşıt, akran . 2. 

Denk, eşit, denktaş. me]faeci JlcoK, eşi 

benzeri olmayan. 
TEH;,IJ,ECCI3 (tefidessiz) CbLH. Eşsiz benzer

siz, emsalsiz, eşi benzeri olmayan. 
TEH;,IJ,ECTIP- (tefidestir-) em. Özdeş kıl

mak, özdeşlemek, eşitlemek, denkleş

tirmek. 
TEH;,IJ,EY (tefidev) 3am. Mam. Denklem. 
TEH;,Il,IK, -ri (tefidi, -gi) 3am. 1. Denklik, 

eşitlik, müsavat. 2. Kanun önündeki 
denklik, eşitlik, özgürlük. mel-:(aiK aJZy 
eşit olma hakkı elde etme; eiieJZ mel-:(ai2i 
kadın eşitliği. 

TEH;E- (tefie-) em. 1. Denk hale getirmek. 
denkleştirmek. 2. Denk saymak; eşit, bir 
tutmak; benzetmek. 

TEH;EJI- (tefiel-) em. Eşit, denk olmak. 
TEH;EC- (tefies-) em. Eşit olmak, eşit du

ruma gelmek. 
TEH;ECTIP- (tefiestir-) em. Dengel emek, e

şitlemek, denk, eşit hale getirmek. 
TEH;EY (tefiev) 3am. ı. Mukayese, ben

zetme: ONbt caraN mel-ley2e 6oJZMaiiabt. 
Onu seninle karşılaştırmak mümkün 
değil. 2. oae6. Teşbih, benzetme. 

TEH;EYCI3 (tefievsiz) CbLH. ı . Benzersiz. 
eşsiz, emsalsiz. 2. Sınırsız, ölçüsüz, had
siz, hesapsız. 
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TEH;KM- (tefikiy-) em. ı . Şişmek, kabar
mak: Cubtpobtlf iwi me]fKuin Kemmi. 

İneğin karnı şişti. 2. Kaba saba, biçimsiz 
görünmek. 

TEH;CEJI- (tefisel-) em. Sendelemek, yalpa
lamak, iki yana doğru sallanmak: Kyw
mi JKeJZoeH arawmap me]fceJZin myp. 

Sert rüzgardan ağaçlar sallanıyor. 
TEH;CI3 (tefisiz) C bt H. ı. Denk, eşit, benzer 

olmayan. 2. Eşsiz, benzersiz, emsalsiz. 
TEH;CI3,UIK, -ri (tefisizdik, -gi) 3am. Eşit

sizlik, müsavatsızlık. manmbtK, mel{

ci3oiK toplumsal eşitsizlik. 
TEH;CIH- (tefisin-) em. Denk görmek, eşit 

kabul etmek, eşit olduğunu varsaymak 
TEH;-TEH; (tefi-tefi) yem. Top top, bal ya 

bal ya. 
TEH;I3 (tefiiz) 3am. 1. Deniz. me!fi3 aypybt 

deniz tutması; awbtK, me]fi3ıe Wbtry 

denize açılmak; mel{i3 ;;~earacbt ·deniz 
kıyısı ; me]fi3 moJZK,bLHbt deniz dalgası; 

mel{i30İ!f my6i denizin dibi. 2. aybtc. 

Bolluk, çokluk, sınırsızlık 
TEH;I3,UEİİ (tefiizdey) CbtH. 1. Deniz gibi. 2. 

aybtc. Uçsuz bucaksız, engin, ölçüsüz, 
bol. 

TEH;I3llll (tefiizşi) Jam. Tayfa, gemici. 
TEOJIOf (teolog) Jam. Teolog, ilahiyatçı , 

din bilgini. 
TEOJIOfMH (teologiya) 3am. ıp. rjJuJZoc. 

Teoloji, ilahiyat, tanrı bilimi . 
TEOPEMA (teorema) 3am. ıp. Mam. Teo

rem, teori. 
TEOPMH (teoriya) 3am. ıp. Teori, kuram. 
TEn- (tep-) (Te6eJJ,i, Teyin) em. 1. (at, eşek 

vb) Çifte atmak, tepmek, te km e atmak. 
2. Kayak yapmak, patenle kaymak. 
KOHbKU me6y patenle kaymak; 
walfFbt me6y kayak yapmak; CbtpmK,a 

me6y yabancı görmek, el saymak, 
uzakta tutmak; mence meMip pemiH taşı 

sıksa suyunu çıkarır. 
TEfiEKTE- (tepekte-) em. (atı veya eşeği 

binili durumdayken) Topuklarla vurup 
hızlandırmak, topuklamak. 

TEfiE-TEH; (tepe-tefi) C bL H. Aynı derecede, 
aynı, eşit. 

TEfiE-TEH;,UIK, -ri (tepe-tefidik, -gi) 3am . 

TEPE ET 

Aynılık, eşitlik, dengeli olma. 
TEfiKI* (tepki) Jam. ı. Tepik, çifte, tekme: 

0Hbt menKiHil{ acmbtHa aJZObt. Onu 
ayakları altına alıp tekmeledi. 2. aybtc. 

Zulüm, eziyet. menKi Kepy (;;~eey) eziyet, 
azap çekmek. 

TEIIKIJIE- (tepekile-) em. 1. Tekmelemek, 
tekme atmak. 2. (toprak) Eastırarak 

düzeltmek. 
TEIIKllllEK, -ri (tepkişek, -gi) Jam. Mer

diven, basamak. 
TEIIJIM~ (teplitsa) 3am. op. Sera. 
TEIIJIOB03 (teplovoz) 3am. op. Dize! 

lokomotif. 
TEIIJIOXO.U (teplohod) Jam. op. Dizel 

motorlu gemi . 
TEIICIH- (tepsin-) em. Aşırı sinirlenmek, 

tepinmek. 
TEII-TEfiC (tep-tegis) CbtH. Dümdüz, pü

rüzsüz. 
TEIIllll- (tepşi-) em. Te yel yapmak, teyel

lemek. 
TEP (ter) (1) 3am. Ter. mep Wbtry terlemek; 

apaM mep 6oJZy boş yere çabalamak; 
Mal{oau mep alın teri; mepiH camy 

çalışıp, çabalamak, emek sarfetmek; 
JICaH mepıe mycy çok zorlanmak, güçlük 
çekmek; mep meıy ter dökmek. 

TEP- (ter-) (Il) em. Dermek, derlemek, 
toplamak. ıyfl mepy çiçek toplamak. 

TEPAIIMH (terapiya) Jam. ıp. Meo. Terapi, 
iyileştirme, tedavi. 

TEPEE- (terbe-) em. 1. Sallamak. 6eciK 

mep6ey beşik sallamak. 2. 
Duygulandırmak, duyguları harekete 
geçirmek. K,aJZaM mep6ey yazı yazmak, 
kalem oynatmak. 

TEPEEJI- (terbel-) em. Sallanmak, kımıl

damak, ırganmak . 

TEPEEJIMEJII ( terbel m el i), TEPEETIIEJII 
(terbetpeli) Cb/H. Sallanan, ırgalanan. 

TEPEEJIIC (terbelis) 3am. 1. Sallanma, 
kımıldanma , hareket etme. 2. ifJu3. Tit
reşim. 

TEPEEH- (terben-) em. 1. Duygulanmak, 
coşmak. 2. Sallanmak, hareket etmek. 

TEPE ET- (terbet-) em. Sallamak, kıınıldat
mak. 6eciKmi mep6emy beşiği sallamak. 
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TEPEETllEJII (terbetpeli) CbLH. bkz. TEP
EEJIMEJII. 

TEPfE- (terge-) em. 1. Sorguya çekmek, 
soruşturma yapmak. 2. aybıc. Araş-

tırmak, sorup soruşturmak . 

TEPfEY (tergev) 3am. Sorgu, soruşturma. 

mepeey opbıHaapbt sorgu merci leri. 
TEPfEYJII (tergevli) CbtH. Soruşturulan, 

sorgulanmakta olan, sanık. 
TEPfEYCI3 (tergevsiz) CbtH. Sorgusuz sual

siz, soıuşturmasız. 
TEPfEYIIll (tergevşi) 3am. 3alf. Sorgu ha

kimi, sorgu yargıcı. 
TEPriJIE- (tergile-) em. Aralıksız, durmak

s ı zın derınek, toplamak, derleınek. 
TEPE3E (tereze) 3am. Pencere. mepe3eci 

melf derecesi, konumu, mertebesi, denk, 
eşit. 

TEPE3EJIEC (terezeles) CbLH. Konumu, 
derecesi , mertebesi eşit, denk. 

TEPE3EJII (terezeli) CbtH. Pencereli, 
penceresi olan. 

TEPEK*, -ri (terek, -gi) 3am. Kavak, kavak 
ağacı. 

TEPEKTEfı (terektey) CbtH. Kavak ağacı 
g: ibi uzun. 

TEP.__EH: (teren) CbtH. 1. Derin, dibi 
gözükmeyen. mepelf KYabıK derin kuyu. 
2. aybıc. Değerli, kıymetli, önemli. 
mepeH 6iJıiM derin bilgi. 3. yem. 
Etraflıca, genişçe, çok yönlü, derinle
mes ine. mepeH JKapa derin yara; mepelf 
ce3 iM derin duygu. 

TEPE:ru:ı:E- (terende-) em. 1. Derin duruma 
g:el mck, derinleşmek . 2. aybtc. Bir 
konuda uzmanlaşmak, derinleşmck. 

TEPEH,JEH- (terenden-) em. Derinleşmek , 

dcrinlik kazanmak. 
TEPEH,.JET- (terendet-) em. Derinl etmek, 

der in leştinnek, derinlik kazandırmak 
TEPEH,JEY (terendev) cbm. Biraz derin, 

der ince. 
TEPEH,JIK, -ri (terendik, -gi) 3am. De

rinlik . e3eHHiH mepelfaiei nehrin de
rinli ğ i. 

TEPEH:IPEK (terenirek) CbtH. 1. Daha derin, 
derince. 2 . aybtc. Çokça, derinlemesine. 

TEPJIE- (terle- ) em. Terlemek. 

TEPI 

TEPJIEriiil (terlegiş) 3am. Çok terleyen 
kimse. 

TEP JIEll-TEllllll- (terlep-tepşi-) em. Çok 
terlemek, terden sıni sıklam olmak. 

TEPJIET- (terlet-) em. 1. Terletmek. 2. 
aybtc. Güçlük çıkarmak. am mep!lemy 
uzun yol gitmek. 

TEPJIIK*, -ri (terlik) 3am. Koyun yününden 
(yapağıdan) yapılan ter emici keçe tü
ründe bir örtü, ter emici örtü. 

TEPME* (terme) (1) 3am . Kazak s.özlü ede
biyatında dombıra eşliğinde terennüm e
dilen bir nazım türü. 

TEPME* (terme) (Il) 3am. Motifli, desenli 
dokuma. 

TEPMEJIE- (termele-) em. (kil im, halı vb.) 
Motifli, desenli olarak dokumak. 

TEPMllH (termin) 3am. !lam. Terim, kav
ram. mepMuH ce3aep terimler; FbtflbLMU 
mepMuHaep ilmi terimler, bilimsel 
terimler. 

TEPMllHOJIOfllH (terminologiya) 3am. 
!lam. Terminoloji . 

TEPMO (termo) 3am. ep. Isı, sıcaklık. 
TEPMOMETP (termometr) 3am. ep. Ter

mometre, sıcakölçer. 
TEPMOC (termos) 3am. ep. Termos. 
TEPPllTOPllH (territoriya) 3am. !lam. Bir 

ülkenin sınır çizgileriyle belirlenmiş 

toprakları. 

TEPPOP (terror) 3am. !lam. Terör, cana kıy
ma, malı yakıp yıkma, korku salma. 

TEPPOPll3M (terrorizm) 3am. !lam. Te-
rörizın, tedhişçilik. 

TEPPOPllCT (terrorist) 3am. !lam. Terörist. 
TEPTE (terte) 3am. Araba oku, ok. 
TEPIIlEH: (terşen), TEPIIliJI (terşil) CbtH. 

Çok terleyen, sürekli terleyen. 
TEPIIlE:ru:ı:IK, -ri (terşefidik, -gi) 3am. Çok 

terleme. 
TEPIIll- (terşi-) em. Biraz terleınek. 
TEPIIliJI (terşil) CbtH. bkz. TEPIIlEH:. 
TEPI (teri) 3am. 1. Deri, ci lt. 2. Kesilmiş 

hayvanın derisi, post. 6ac mepici 
Ke!licneeeH uğursuz, sevimsiz, çirkin; 
mepici Kelf hoş görülü, anlayışlı; me
piciHe CbtiiMay öfkelenmek, hiddetlen
mek, küplere binmek. 



-536-

TEPIM 

TEPIM (terim) 3am. Bir şeyi derme, 
derleme, toplama ışı. MaK,ma mepiM 
pamuk toplama. 

TEPIMIIII (terimşi) 3am. Deren, derleyen, 
toplayan kimse. 

TEPIC (teris) CbLH. 1. Yanlış, hata. mepic ic 
yanlış iş. 2. Geri, ters, karşı. mepic 
6arbtm ters yön. 3. Yakışıksız, yersiz, 
uygunsuz, düzensiz. mepic aÜHafly karşı 
olmak; mepic 6ama beddua, lanet; mepic 
JK:Ofl yanlış tutum, yanlış yol; mepic 
KepMey doğru bulmak olumlu karşıla

mak. 
TEPICKEM (teriskey) 3am. Kuzey, kuzey 

yönü. 
TEPICKEH (terisken) (1) 3am. Med. Arpacık, 

it dirseği . 

TEPICKEH (terisken) (Il) 3am. 6om. 
Bozkırda yetişen yuvarlak ve yapışkan 
dikenli bir çalı türü. 

TEPICTEY (teristev) CbtH. Uygunsuz, 
münasebetsiz, ters. 

TEPICTIK, -ri (teristik, -gi) (1) 3am. Kuzey. 
mepicmiKme kuzeyde; mepicmiK JK:GK 
kuzey tarafı; mepicmiK :>~cefl kuzeyden 
esen rüzgar, poyraz. 

TEPICTIK, -ri (teristik, -gi) (Il) 3am. 
Terslik, uymazlık. 

TEC- (tes-) em. Delmek, delik açmak. 
K,a6btpFal-lbt mecy duvarı delmek; Cbtpm 
mary ywil-l KYllGFbtH mecmi. Küpe 
takmak için kulağını deldi. KeKeÜ mecmi 
çok önemli, can alıcı (mesele); mecKel-l 
may çok uzak , ücra yer. 

TECE (tese) 3am. 1. Çapa. 2. aybtc. 
Keskinliğini kaybetmiş, kör bıçak. 

TECEJIE- (tesele-) em. Kazınayla kazmak. 
TECKIJlE- (teskile-) em. Tekrar tekrar 

delmek, delik deşik etmek. 
TECKIIII (teskiş) 3am. Delgi, matkap. 
TECIK, -ri (tesik, -gi) (1) 3am. Delik, deşik. 

meciK eKne çile çekmiş kimse, çilekeş. 
TECIK (tesik) (Il) Cbtl-l. Delinmiş, delikli, 

deliği olan. meciK wefleK delik kova. 
TECIKK83 (tesikköz) 3am Kapı deliği, 

gözetierne deliği. 
TECIJl- (tesil-) (1) em. Delinmek. 
TECJJl- (tesil-) (Il) em. Gözlerini ayırma-

THEJI 

dan bakmak. 
TECIPEM- (tesirey-) em. Gözlerini kırpma

dan dik dik bakmak. 
TETE (tete), TETEJIEC (teteles) CbtH. ı. 

Aralarında bir iki yaş farkı olan 
kardeşlerden her biri: EKeyi meme, apa
Cbt 6ip -:>K:ac. İkisinin arasında bir yaş 
var. 2. Akran, yaşıt. 

TETEJlEC (teteles) CbtH. bkz. TETE. 
TETEJIIK, -ri (tetelik, -gi) 3am. Yaş olarak 

birbirine yakın olmak. 
TETPAUHKJlHH (tetratsiklin) 3am. zp. Med. 

Soğuk algınlığı halinde içilen bir tür 
ilaç. 

TETIK, -ri (tetik, -gi) 3am. 1. Alet, parça. 2. 
aybtc. Temel, öz düşünce . icmil-{ memiziH 
6ifıy işin özünü bilmek. 

TEXHHK*, -ri (tehnik, -gi) 3am. zp. Teknik 
bilim uzmanı. 

TEXHHKA (tehnika) 3am. zp. 1. Teknik, 
teknik bilim. 2. Üretimde kullanılan 
araçların genel adı. 

TEXHHKYM (tehnikum) 3am. Teknik okul, 
teknik lise. 

TEXHOJlOflUI (tehnologia) 3am. zp. 
Teknoloji. 

TH- (tiy-) em. 1. Değmek, dokunmak, 
temas etmek. 2. Bir şeyi elde etmek, 
sahiplenmek. 3. Birisine bulaşmak, dil 
uzatmak. 4. (kız) Kocaya varmak, 
evlenmek. aybt3 mwo tadına bakmak; 
aybtp mwo ağırına gitmek, dokunmak; 
epiK mwo özgürlüğüne kavuşmak. 

THfl3- (tiygiz-) em. Değdirmek, dokun
durmak, temas ettirmek. 

THE- (tiye-) em. Yüklemek. doldurmak. 
'JK:YK muey yük yüklemek. 

THEfiili (tiyegiş) , THEYilli (tiyeviş) 3am. 
Yük ve benzeri eşya l arı arabaya yükle
mek için yapılmış özel alet, kaldıraç. 

THEK, -ri (tiyek, -gi ) 3am. ı. Müzik alet
lerinde köprü. 2. Sürgü, kapı mandalı. 
eciKmil-{ muezi kapı mandalı. 

THEKCI3 (tiyeksiz) C bt H. 1. Köprüsüz (mü
zik aleti ). 2. Sürgüsüz. 

THEKTE- (tiyekte-) em. Sürgülemek, sür
güyü çekmek. 

THEJl- (tiyel-) em. Yüklenmek, yük do!-
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d uru lmak. 
THECI (tiyesi) CbtH. Hisse, pay, hak: MeHiH 

mueciM. Benim hissem. 
THEYJII (tiyevli) CbtH. Yüklenmiş, yüklü. 
TıiEYilll (tiyeviş) Jam. bkz. TMEfllll. 
THHAK,TAll (tiynaqtay) Cb/H. Küçücük, 

azıc ık, kırıntı, zerre kadar. 
THII (tip) Jam. ep. 1. Tip, model. :JICaf(a 

munmi MawuHa!ıap yeni model oto
mobiller. 2. Benzerlik gösteren nesneler 
ve olaylar bütünü, tip, cins, tür. 3. aae6. 
Tip. 4. aybtc. Özellikleri olan kişi. 

THIIOfPA<l>IHI (tipografiya) Jam. ep. 
Tipografya, basımhane, matbaa, basım
evi . 

Tl1IIOJIOfl1.H (tipologiya) Jam. ep. Tipo
loji . 

THIITEC (tiptes), TMllTI (tipti) CbtH. Aynı 
tipten, birbirine benzer. 

THIITI (tipti) CbtH. bkz. THIITEC. 
THIIhiJI (tipıl) CbtH. Düz, dümdüz, yerle 

yeksan. munblfı K,bt!ly yok etmek, imha 
etmek. 

Tl1IlhiJI2!A- (tipılda-) em. Düzlemek, düm
dü z etmek. 

THIIhiH,IIA- (tipında-) em. Sık adımlarla, 

çabuk yürümek. 
THP (tir) Jam. cjJp. Atış alanı, poligon, 

talimgah. 
THPA)I( (tiraj) Jam. rjJp. ı. Tiraj, baskı. Ken 

mupaJK6eH WbtK,K,aH Kiman yüksek 
tirajda basılan kitap. 2. Piyango ve ben
zeri şans oyunlarında kazanan numara
ların gösterildiği liste; çekiliş. JZomopefl 
6uJZemiHiH mupaJicbt piyango biletinin 
çekilişi. 

Tl1PA)I(2!hl: Ken THpa)Kl].bi Tirajı yüksek. 
THPAH (tiı·an) Jam. zp. Tiran, despot, dik

tatör. 
THTAH (titan) Jam. zp. xuM. Titan. 
THTIEll (tittey), TMTIM,I(Ell (titimdey) 

CbtH. Küçücük, azıcık, zerre kadar. 
THTYJI (titul ) Jam. !lam. Özel olarak veri

len yüksek dereceli bir unvan . 
TMTbiK, -Fbi ( titıq , -ğı) Jam. Güç, kuvvet, 

hal, mecal. 
Tl1ThiK,TA- (tit ıqta - ) em. Güçsüzleşmek, 

yorulmak, halsizleşmek, mecali kalma-

TIHIHAK,Cbl3 

mak. mumbtFbt KYPY çok yorulmak, hal
siz düşmek . 

THTIM,UEll (titimdey) CbtH. bkz .. THTTEM. 
THhiH (tiyın) , THhiH-TEEEH (tiyın-teben) 

Jam. 1. Metal, bozukpara, kuruş . 2. 
aybtc. Akçe, para. 

THhiH,UA- (tiyında-) em. 1. Kuruş kuruş 

biriktirmek. 2. (para) Bozdurmak. 
TMhiHChl3 (tiyınsiz) CbtH. Parasız, akçesiz. 
THbiH-TEEEH (tiyın-teben) Jam. bkz. TM

hiH. 
TMhiHlllbiJI (tiyınşil) CbtH. Paragöz, para 

canlısı , parayı seven. 
TMIM2!1 (tiyimdi) CbtH. 1. Yararlı, faydalı. 

2. Uygun, kullanışlı , elverişli. 

TMIM,UIJIIK, -ri (tiyimdilik, -gi) Jam. Uy
gunluk, elverişlilik , karlılık , yararlılık 

TMIMCI3 (tiyimsiz) CbtH. Uygunsuz, el
verişsiz, karsız , faydasız . 

TMIH (tiyin) Jam. Sincap. 
THIII-KAlll- (tiyip-qaş-) em. Bir şeyi yarım 

yamalak yapmak. muin-K,aUibtn :JICYMbtc 
icmey kendini işe vermemek, i ş yap
maktan kaçınmak 

TMill-KAlllllA (tiyıp-qaşpa), TMIII-KAlll
Thl (tiyıp-qaştı) CbtH. Yarım yamalak, 
yüzeysel, üstünkörü . 

THIII-KAlllTbl (tiyıp-qaştı) CbtH. bkz .. 
THIn-KAlllllA. 

TIUC (tiyis) (1) CbtH. Zorunlu , mecburi, 
gerek, lazım: OJZ Ke!lyee muic. Onun gel
mesi gerekir. 

THIC- (tiyis-) (Il) em. Takılmak , dokun
mak, sataşmak 

Tl1ICCI3 (tiyissiz) CbtH. Yersiz, uygunsuz, 
gereksiz. 

TMICTI (tiyisti) CbtH. İlgili , gereken, ait 
olan: Tuicmi aK,wacbtH aJZabt . Kendine 
ait olan parayı aldı. 

TMICIHlllE (tiyisinşe) yem. Gereğince, 

mümkün olduğu kadar, uygun biçimde. 
TM.HHAK, -Fbi (tiyanaq, -ğı) Jam. l . Da

yanak, direk. 2. Sabitlik, devamlılık : 

0HbtH iciHae muflHGK :JKOK. O işinde 

istikrarlı değil. muflHaK, mannay huzur, 
sükunet bulamamak. 

TM.HHAK,Chl3 (tiyanaqsız) cbtH. Sabit 
olmayan, istikrarsız, düzensiz. mwıHaK,-
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Cbt3 adaM düzensiz kimse. 
TIUIHAK,TA- (tiyanaqta-) em. 1. Başlanmış 

bir işi bitirmek, neticelendirmek: !emi 

muJZHaK,maObt. İşi sonuçlandırdı, tamam
ladı. 2. Bir şeyi etraflıca açıklığa kavuş
turmak. 

TlUIHAK,Tbl (tiyanaqtı) CbtH . Düzenli, istik
rarlı. 

TKAHb (tkan) 3am. ap. 6ua!l. Doku. :J1cyiixe 

mKaHbi sinir dokusu. 
TOEA (toba) ad. ap. 1. Allah'a şükür. 2. 

Şaşkınlık, hayret gibi durumlarda kul
Ianılan "tövbe" anlamında bir söz. 

TOEAP (tobar) 3am. Büyükbaş hayvanların 

baharda dökülen tüyleri. 
TOEAPCbl- (tobarsı-) em. Biraz kurumak, 

kurumaya yüz tutmak. 
TOEbi:K,, -Fbi (tobıq, -ğı) 3am. aHam. ı. 

Topuk. ma6btFbt UlbtFy topuğu çıkmak. 

2. Büyükbaş hayvanın topuğu. 

ma6btFbtHaH da Ke!lMey tırnagı bile 
olamamak; ma6btK,maH K,ary vefasızlık 

etmek. 
TOEbiK,TAfi (tobıktay) Cblli. Topuk gibi, 

topuk benzeri, küçücük. 
TOEbiJIFbl (tobılğı) 3am. Kamçıya sap 

olarak veya baston olarak kullanılan 

kızılcık ağacı. 

TOEbiP (tobır) 3am. Halk kitlesi, grup, ka
labalık . ma6btp apacbtMeH JKbtfl:JICY kala
balık arasından geçmek. 

TOEhiPJIA- (tobırla-) em. Toplan mak, bir 
araya gelmek, kalabalık oluşturmak. 

TOBAP (tovar) 3am. Ticari mal, alınıp 

satılabilen ticaret eşyası, mal. manU/bt 

maeap kıt, az bulunan mal. 
TOFA (toğa) 3am. KeHe. Kemer, kayış 

to kas ı. 
TOFA: 6ip TOFa Ağırbaşlı, olgun, istikrarlı. 
TOFAfı (toğay) (1) 3am. Çalılık, ılgın 

ağaçlarından oluşan orman. 
TOFAfı- (toğay-) (Il) em. Doymak: Em 

:JICen, mamubtn a!ldb/K,. Et yiyerek 
doyduk. 

TOFAHJlbl (toğaylı) 3am. Sık ılgın 
ağaçlarından oluşan ormanlık alan. 

TOFAfiPAK,, -Fbi (toğayraq, -ğı) 3am. Atın 
karnı. 

T03 

TOFAH (toğan) 3am. 1. Bent, su bendi, 
baraj. 2. Tarlaları, bağ bahçeyi sulamak 
için yapılmış olan kanal, su kanalı. 

TOFAHAK,, -Fbi (toğanaq, -ğı) 3am . JKepz. 

Yük, top, balya, tomar. 
TOFAHAK,TA- (toğanaqta-) em. Jlcepz. 

Balya balya, top top edip bağlamak. 
TOFAH,lJ,A- (toğanda-) em. Baraj, be nt 

yapmak, set çekmek. 
TOFbl3 (toğız) caH. 1. aybLC. 3mHazp. 

Dokuz: ToFbt3 K,a6ammbt yii ca!ldbt. 

Dokuz katlı ev yaptı. 2. Kazak gele
neklerine göre verilen hediye veya 
cezanın dokuz olması, dokuza tamam
lanması. 

TOFbi3).J,biK, -Fbi (toğızdıq, -ğı) 3am. 1. 
Dokuzia ilgili, dokuza ait. 2. Dokuzlu 
oyun kartı. 3. en ap m. Futbolda doksan 
tabir edilen kale noktası. 

TOFbl3:ı<yMAJIAK, -Fbi (toğızqumalaq, -ğı) 

3am. Dokuz taş oyununa benzer bir tür 
Kazak milli oyunu. 

TOFbJ3:ı<yMAJIAK,IIIbl (toğızqumalaqşı) 

3am. Toğızkumalak oyuncusu. 
TOFbl3biHlllbl (toğızınşı) caH. Dokuzun

cu. 
TOFbiJI- (toğıl-) em. Toplu olarak gitmek, 

akın etmek. myc-mycmaH moFbt!lFaH 

xa!lbtK, her taraftan akın eden halk. 
TO Fbi C- (to ğı s-) (1) em. Çekişmek, savaş

mak. 
TOFblC- (toğıs-) (Il) em. 1. Kavuşmak, bu

luşmak, karşılaşmak. 2. aybtC. Hemfikir 
olmak, aynı fikri paylaşmak. 

TOFbiC (toğıs) (III) 3am. Savaş, vuruş, 

mücadele. 
TOFbiT- (toğıt-) em. ı. Küçükbaş hayvan

ları akarsu ya da ilaçlı sudan geçirmek. 
2. aybtc. Bir şeyin içine sokmak, ba
tırmak. 

TOFbllliAPJIAH- (toğışarlan-) em. 1. Ufak 
tefek, önemsiz şeylerle uğraşmak. 2. 
Tembelleşmek , hımbıllaşmak. 

TOFhiiiiAP JlbiK, -Fbi (toğışarlıq, -ğı) 3am. 

ı. Ufak tefek, önemsiz şeylerle uğraşma 
durumu. 2. Tembellik, hımbıllık. 

T03* (toz) (1) 3am. Kayın ağacının, aka
ğacın kabuğu. 



-539-

T03 

T03- (toz-) (Il) em. 1. Köhneleşmek, 

eskimek, yıpranmak: KuiMi a6ôeH 
mo3btnmbt. Elbisesi çok eskimiş. 2. 
Dağılmak, saçı lmak. 3. aybtc. Sefalete 
düşmek. 

T03AK,, -Fbi (tozaq, -ğı) Jam. up. I. 

Cehennem, tamu. moJaK ombt cehen
nem ateşi. 2. aybtc. Azap, işkence. mo
JaKmaH KYmKapy işkenceden kurtar
mak. 

T03AH, (tozan) Jam. Toz, toz toprak, tozan. 
moJal{ Kemepy toz çıkarmak. 

T03AH)l,A- (tozafida-) em. Tozlanmak. 
T03AH)l,AH- (tozafidan-) em. (bitki) Toz

laşmak; tozlanmak, toz konmak. 
T03AH)l,ATK,bllll (tozafidatqış) CbtH. Bit

kilerde toztaşınayı sağlayan (böcek). 
T03AH)l,hl (tozafidı) CbtH. Çok tozlu. 

mo3al{Ôbt aya tozlu hava; moJal{Ôbt JICO!l 
tozlu yol. 

T03FAK, (tozğaq) cbıH. Tez eskiyen, çabuk 
yıpranan. 

T03FhiH (tozğın) Cb/H. 1. Rengi atmış, 

biraz eski. 2. aybtc. Serseri, hayta. 
T03FhiH).IA- (tozğında-) em. ı. Tamamen 

eskimek, oldukça yıpranmak. 2. Dağıl

mak, saçılmak. 3. Sefalete düşmek. 
T03FhiH)],hiK, -Fbi (tozğındıq, -ğı) Jam. 

Eskimişlik, yıpranmışlık. 

T03)],hiP- (tozdır-) em. Eski tmek, yıprat

mak. aRK KUiMôi me3 mo3Ôbtpy ayakka
bıyı çabuk eskitmek. 

T03-T03 (toz-toz) CbLH. Eski püskü, param
parça, pejmürde. 

T03hiK, (tozıq) CbtH. Eski püskü, eski. 
mo3btFbt :>1cemy tamamen eskimek. 

T03hiH;K,hl (tozınqı) CbtH. Biraz eski, es
kice. 

TOM (toy) (1) 3am. Şölen, ziyafet, düğün, 
toy. mou JICacay düğün yapmak; fUJleHy 
moubı düğün; cyHôem moubt sünnet 
düğünü; mou aCbl düğün yemeği. 

TOM- (toy-) (TOfl)lbi, TOIObi) (Il) em. 1. 
Doymak, doyuncaya kadar yemek, 
içmek: TaMaKKa mouÔbtM. (yemeğe) 

Doydum. 2. aybıc. Usanmak, bıkmak: 

CeHeH mouÔbiM. Senden bıktım. CeHil{ 
ce3iHe mouÔbtM. Senin sözünden usan-

TOMXAHA 

dım. mouraH K03btôau sessiz sakin, us
lu, uysal. 

TOM-)],YMAH (toy-duman), TOM-,r:ı:YPMEK, 
-ri (toy-dürmek, -gi) Jam. Düğün, şölen, 
toy, eğlence. 

TOM-)],YPMEK, -ri (toy-dürmek, -gi) 3am. 
bkz. TOM-)],YMAH. 

TOM)],biP (toydır) em. Doyunnak, açlığını 
gidermek. 

TOMKAIUI,A- (toykafida-) em. Sallana sal
lana yürümek, yalpalamak. 

TOMJIA- (toyla-) em. Bir şeyi kutlamak, 
tören yapmak, bayram yapmak. 

TOMJibl (toylı) CbLH. Düğüne has, düğün
lük. 

TOMJibiK, (toylık) CbtH. Toya has, toya 
özgü, toya ait. 

TOMMAK,AJIA (toymaqala) Jam. Fikir 
adamlarının ve sanatçıların doğum gün
leri dolayısıyla yazılan kutlama yazıları. 

TOMITAH, (toypafi) 3am. Heyecanlanma, 
parlama. 

TOMIIAll):(A- (toypafida-) em. Hızlı adım
larla çabuk yürümek. 

TOM-TAMAIIIA (toy-tamaşa) 3am. Düğün 
demek; toy, şölen, ziyafet, eğlence. 

TOMTAH, (toytafi) Jam. Kaba saba hareket, 
ka balık. 

TOMTAH)l,A- (toytafida-) em. 1. Aksamak, 
topallamak. 2. Kaba saba hareketlerde 
bulunmak. 

TOMTAP- (toytar-) em. ı. Eğmek, bükmek. 
wezeHi moumapy çiviyi eğmek. 2. Dur
durmak, hızını kesmek, geri çektirmek. 
JlcayÔbLJ{ wa6ybLflbtH moumapy düşmanın 

saldırısını kesmek. 
TOMTAPK,AP (toytarqar) 3am. Toyun , 

eğlencenin bitiminde söylenen söz, şar
kı. 

TOMTAPhiC (toytarıs) 3am. Taarruzu püs
kürtme, geriye çekilmek zorunda bırak
ma. moumapbtc Kepcemy taaı-ruz etmek. 

TOİi-TOEbiP (toy-tobır) 3am. bkz. TOM
TOMAJIAK,. 

TOH-TOMAJIAK, -Fbi (toy-tomalaq, -ğı), 

TOH-TOEbiP (toy-tobır) 3am. Küçük 
çaplı düğün dernek; toy, şölen, eğlence. 

TOHXAHA (toyhana) Jam. K3. up. Düğün 



-540-

TOMili hi 

salonu . 
TOMillhl (toyşı) 3am. Düğün misafıri. 
TOMillhiJIA- (toyşıla-) em. Düğüne, eğ

lenceye gitmek. 
TOMhiM (tayını) 3am. ı . Doyum, tatmin. 

kanaat. maubLMbL .JKaK aoaM doyumsuz 
kimse. 2. Bolluk, bereket 

TOMhiM.Uhl (toyımdı) CbtH. ı. Çabuk do
yuran. 2. Kanaatkar, gözü tok. 

TOMhiMChl3 (toyımsız) CbtH. Doyumsuz, 
kanaatsiz, açgözlü. 

TOMhiMChi3.[(AH- (toyımsızdan-) em. 
Doyumsuz olmak, kanaatkar olmamak, 
açgözlülük etmek, tamah etmek. 

TOK (tok) 3am. Elektrik cereyanı, akımı. 

aiiHbLMa!lbL maK dalgalı akım, alternatif 
cereyan; Jlcarapbı KepHeyJZi maK yüksek 
frekanslı cereyan; meMeH KepHeyJZi maK 
düşük frekanslı cereyan. 

TOKAPh (tokar) 3am. Tornacı. 
TOK, (tok) (1) CbtH. 1. Tok. 2. Karnı tok, 

sırtı pek, 3. aybıc. Şişman, semiz. maK, 
6ei12e hazırlıksız, kısa mesafeli at yarışı; 
maK, iweK kalın bağırsak. 

TOK, -Fbi (toq, -ğı) (Il) 3am. Besin değeri, 
besleyicilik. maK, maMaK besin değeri 

yüksek yemek. 
TOK,: TOK: eTepi Bir işin özü, aslı, püf 

noktası. maK, emepiH aumy işin aslını 

söylemek 
TOK;\MJIAC- (tokaylas-) em. Bir yerde top

lanmak, buluşmak, bir araya gelmek. 
TOKAJI (toqal) (1) 3am. Bir kimsenin birinci 

hanımından sonra almış olduğu eş veya 
eşler, kuma. 

TOKAJI (toqal) (Il) CbLH. 1. Boynuzsuz keçi, 
sığır v.s. 2. Alçak, yüksek olmayan. 
maK,afl 6ai1Jlbt kısa boylu. 

TOKAJI.UhiK, -Fbi (toqaldıq, -ğı) 3am. Ku
ma olma durumu. 

TOK,Alll (toqaş) 3am. Yağda veya tandn·da 
pişirilen bir tür ekmek. 

TOK,MEMIJI (toqmeyil) cbtH. Kanaatkar, e
lindekiyle yetinen, fazla kazanma hırsı 
olmayan, yetingen. 

TOK,MEMIJI.UEH-
em. Kanaatkar 
yetinmek. 

(toqmeyilden-) 
olmak, elindekiyle 

TOK,TAYChl3 

TOK,MEMIJI.UIJIIK, -ri (toqmeyildilik, -gi ) 
3am. Kanaatkarlık, yetingenlik. 

TOK,llAK, -Fbi (toqpaq, -ğı) 3am. ı . 

Tokmak. 2. Darbe, ceza. maK,naK, :>Kafi 
uzun ve gür yele; maKnaK .J1cey darbe 
yemek. 

TOK,IIAK,TA- (toqpaqta-) em. Tokmakla
mak, üst üste darbe vurmak. 

TOK,IIAK,TAM (toqpaqtay) CbtH. Tokmak 
gibi kalın. maK,naK,mau 6ypbtM çok kalın 
saç örgüsü. 

TOK,IlAK,TAT- (toqpaqtat-) em. Tokmaklat
mak, takınakla vurdurmak. 

TOK,CAH (toqsan) (1) caH. Doksan. maK,
caH aybı3 c030iH ma6bıK,mai1 myuifti u
zun sözün kısası . 

TOK,CAH (toqsan) (Il) 3am. l. Yılın dörtte 
birlik dilimi. 2. Okullarda öğretim 

yılının dörtte biri. maK,caH myp!li çeşitli , 

çok çeşit. 
TOK,CAHhiHillhl (toqsanınşı) caH. Doksa

nıncı. 

TOK,ChiH- (toqsın-) em. Tokluk hisse tmek, 
doymak. 

TOK,TA- (toqta-) em. ı. Durmak, durak
lamak. 2. Bir yerde kalmak, konak
lamak: AlıMamb/Fa 6apFaHOa aacbtMHblH 
yuiHe maK,maabtM. Alnıatı'ya gittiğimde 
arkadaşıının evinde konakladım. 3. 
aybtc. Bir şeyin üzerinde durmak, izah 
etmek: EwiHaaMawbt aJZaarbt MiHaem
mepce maK,maabı. Konuşmacı yapılacak 
işleri izah etti. 4. aybıc. Sonuca, karara 
varmak. 5. aybtc. ilerlemiş yaş veya 
hastalık nedeniyle hamile olması imkan
sızlaşmak. 6. aybtc. (hayvanlarda cinsel 
istek) Durmak, bitmek. 

TOK,TAJihiC (toqtalıs) 3am. Durma, du
raklama, duraklayış , ara verme. 

TOK,TAM (toqtam) 3am. l. Netice, karar, 
sonuç. 6ip maK,maMra Kefly bir sonuca 
ulaşmak. 2. Yasak, sınırlandınna. 

TOK,TAT- (toqtat-) em. Durdurmak, kes
rnek. aubtHabt maK,mamy oyunu durdur
mak; aK,btfl maK,mamy akıl durdurmak. 

TOK,TAY (toqtav) 3am. bkz. TOK,TAJihiC. 
moK,may aumy teselli etmek, avutmak. 

TOK,TAYChl3 (toqtavs ı z) yem. 1. Durma-
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dan, durmaksızın, aralıksız. 2. Engelsiz, 
manisiz, hemen. 

TOK,Tbl (toqtı) Jam. Toklu. 
TOK,TbiK, -Fbi (toqtıq, -ğı) Jam. 1. Tokluk, 

tok olma hali. 2. Bolluk, bereket, esen
lik. 

TOK,Tbl-TOPhiM (toqtı-torım) Jam. Yete
rince olgunlaşmamış toklu. 

TOK,Yillbl (toquvşı) Jam. Dokumacı. 

TOK,IllbiJlbiK, -Fbi (toqşılıq, -ğı) Jam. Do
kumacılık. 

TOK,bl- (toqı-) (1) em. Dokumak, örmek. 
6aunaK moxy çorap örmek. 

TOK,bi- (toqı-) (Il) em. I. (at, eşek vb.) 
Eyer altına teğelti koymak. 2. Yeterince 
an lamak, kavramak, öğrenmek: Eyfi ce-

3iMdi Kel{iJZiHe moKbtn all. Bu sözümü 
iyi dinle, unutma. 

TOK,biJl (toqıl) (1) Jam. "Tok tok" şeklinde 
çıkan ses. 

TOK,biJl- (toqıl-) (Il). em. Dokunmak, ö
rülmek. 

TOK,biJil(AK, -Fbi (toqıldaq , -ğı) 3am. 300/l. 

Ağaçkakan. 

TOK,biM (toqım) Jam. Atın sırtına eyerin 
batmaması için iki kat halinde keçeden 
yapılan örtü, teğelti . 

TOK,biMA (toqıma) CbtH. 1. Dokuma, örme. 
2. Jam. Kumaş dokuma işiyle uğraşan 

i ş l etme, iş yeri. 
TOK,biMAillbl (toqımaşı) Jam. Dokumacı, 

dokuma ustası. 
TOK,biMAlllbiJibiK, -Fbi (toqımaşılıq, -ğı) 

Jam. Dokumacılık, tekstil. 
TOK,biM)lA- (toqımda-) em. Atın sırtına te

ğelti koymak. 
TOK,biMKAFAP (toqı mqağar) Jam. 3mHoıp. 

Yolcuya veri len armağan, yiyecek, yol
luk. 

TOK,biP (toqır) Jam. "Takır tukur, paldır 
küldür, tak tuk" sesleri. 

TOK,biPA- (toqıra-) em. 1. Durmak, ke
silmek. 2. 3KOH. (işletme, fabrika) Üre
tim durmak. K03Fa;ıbtc mOKbtpadbt hare
ket durdu. 

TOK,biPAM- (toqıray-) em. 1. Başında hiç 
saç kalmamak, kel olmak. 2. Boş kafalı 
olmak. 

TOJIFAH 

TOK,biPAY (toqırav) Jam. Duraklama, dur
gunluk; kıtlık. 

TOK,biPAYillbiJibiK, -Fbi (toqıravşılıq, -ğı) 

3am. ilerlemenin, gelişmenin durması. 
TOJI- (to I-) em . 1. Dolmak: YudiH iwi 

Kiciıe molla 6acmadbt . Evin içi insan
larla dolmaya başladı. 2. Belirli bir yaşa 
gelmek: Eubtfl JJcacbt e!lyıe mOJıabt. Bu 
yıl elli yaşını doldurdu. 3. aybtc. Et
lenmek, semirmek. Kel-(i!li mofly Mem
nun kalmak, tatmin olmak. 

TOJIAFAH (tolağay) (1) 3am. Durmadan 
esen rüzgar. 

TOJlAFAH (tolağay) (Il) CbtH KeHe. Bomboş 
(alan, orman vb.). 

TOJIAMbiM (tolayım) yem. ı. Toptan. mo

lla U btM cambtn a!ly toptan satın almak. 2. 
Tamamen, hepten, tamamiyle. 

TOJIAPCAK, -Fbi (tolarsaq, -ğı) 3am. Ayak 
bileği: Cy mo!lapcaKmaH acnauabt . Su a
yak bileğini geçmiyor. 

TOJIAPCAK,TA- (tolarsaqta-) em . Su, ça
mur, bataklık gibi yerlerde dizlerine ka
dar batarak yürümek. 

TOJIAC (tolas) Jam. Ara, yavaşlama, sü
kunet; sessizlik; sakinlik, duraklama. 

TOJIACCbl3 (tolassız) CbLH. Aralıksız, dur
madan (yağmur, rüzgar vb.). 

TOJIACTA- (tolasta-) em. Aza! mak, 
dinmek, yavaşlamak: )/(al{6btp mo!lac

madbt . Yağınur yavaşladı. )/(efi mo!lac

madbt. Rüzgar dindi. 
TOJIFA- (tolğa-) em. ı. Saliayarak çevir

mek, döndürmek. cadaKmbt moflran 

mapmy oku saliayarak çekmek. 2. Söy
lemek, şakımak. 3. Bir konuda derin 
düşüncelere dalmak. mepel-( mailray 

derin düşüncelere dalmak. 4. Çiğneme
den yemek, yutmak. 

TOJIFAK,, -Fbi (tolğaq, -ğı ) Jam. l. Doğum 
sancısı. mo!lrarbt Kbtcy doğum sancısı 

başlamak. 2. aybtC. Çok düşündüren 

mesele, heyecan, tedirginlik. mo!lrarbt 

JJCemy a) doğum vakti gelmek b) vakti, 
sırası gelmek. 

TOJIFAM (tolğam) 3am. Etraflıca düşüne

bilme yeteneği. 
TOJIFAH- (tolğan-) em . Etraflıca düşün-
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mek; hayallere dalmak, derin düşünce
lere dalmak. 

TOJIFAHbiC (tolğanıs) Jam. İnsanın derin 
düşüncelere dalmış olma durumu, tefek
küre daima. 

TOJIFAHbiCTbl (tolğanıstı) CbtH . . Derin dü-
şüncelere garkolmuş. ' 

TOJIFAT- (tolğat-) em. Doğum arefesinde 
çok şiddetli sancı çekmek, doğum san
cısı çekmek. 

TOJIFAY (tolğav) Jam. Belirli bir olay ya da 
kişiye ithafen dombıra eşliğinde 

makamla okunan şiir. 
TOJIK,bl- (tolqı-) em. ı. (rüzgarın etkisiyle) 

Dalgalanmak. 2. aybLC. Heyecan
lanmak; duygulanmak. 3. aybtc. Huzuru 
kaçmak, tedirgin olmak. 

TOJIK,biMAJibl (tolqımalı) CbLH. ı. Değiş

ken, kararsız. 2. Ahenkli , makamlı. 
TOJIK,biH (tolqın) Jam. Dalga. 
TOJIK,biH,UA- (tolqında-), TOJIK,biH,UAH

(tolqından-) em. Dalgalan mak, dalga 
oluşmak. 

TOJIK,biH,UAH- (tolqından-) em. bkz. TOJI
K,biH,UA-. 

TOJIK,biHbiC (tolqınıs) Jam. İnsanın için
deki kıpırdanma, heyecan, duygulanma. 

TOJITbiP- (toltır-) em. 1. Doldurmak. 2 . 
Yerine getirmek, gerçekleştinnek. :JJcoc
napabt moJLmbLpy planı gerçekleştirmek. 
3. Boşlukları doldurmak, eksikleri ta
mamlamak. WbtFbtHaapabtlf opHbtH 
moflmbLpy eksikleri tamamlamak. 4. 
Memnun etmek, razı kılmak. 

TOJlbl (tolı) CbtH. I. Dolu, dolmuş. 2. Çok, 
bol, sayısız, hadsiz. 

TOJihiK, (tolıq) (1) yem. Eksik olmayan, 
tam. 

TOJibiK, (tolıq) (Il) CbLH. 1. Dolu, dolmuş . 

2. Balık etli, dolgun (kimse). 
TOJibiK,- (tolıq-) (TOJihiFa)l.bl, TOJihiFbın) 

(III) em. ı. Bollaşmak , artmak, çoğal
mak. 2. Dolgunlaşmak, tombullaşmak. 

TOJibiK,Cbl- (tolıqsı-) em. ı . Gürbüz
leşmek, serpilmek, gelişmek. 2. Dalga
lanma. 

TOJibiK,TA- (tolıqta-) em. Tamamlamak, 
eksiklerini gidermek. 

TOMilAH 

TOJlbiK,TAY (tolıqtav), TOJlbiK,IIIA (tolıq

şa) cbtH. ı. Tamamına yakın, çoğu. 2. 
Şişmanca, etine dolgun. 

TOJibiK,TAYhiiii (tolıqtavuş) Jam. ıpaMM. 

Tümleç. 
TOJlbiK,ThiK, -Fbi (tolıqtıq, -ğı) 3am. Tom

bolluk, dolgunluk. 
TOJlbiK,TbiP- (tolıqtır-) em. Eksikliğini ta

mamlamak; ilave etmek, olgunlaştır

mak. 
TOJibiK,IIIA (tolıqşa) CbLH . bkz .. TOJlbiK,

TAY. 
TOJlblM,Ubl (tolımdı) CbLH. Yeterli de

recede olgun, derin. moflbtMabt ceuJLeM 
(ıpaMM.) tam cümle. 

TOJlbiMChl3 (tolımsız) CbtH. Yeterli dere
ceye gelmemiş, olgunlaşmamış, eksik, 
yetersiz. 

TOJlbiC (tolıs) em. 1. Kilo almak; şişman
lamak. 2. aybLC. Olgunlaşmak, kemale 
ermek. 

TOJlb (tol) Jam. cjJp. Karton. 
TOM (tom) 3am. Bir eserin ayrı ayrı basılan 

bölümlerinden herbiri, cilt. yw moMabtK 
üç ciltlik; Ken moMabtK çok ciltli. 

TOMAFA (tomağa) 3am. Kartalın gözlerini 
kapalı tutmak için başına geçirilen deri 
örtü . 

TOMAFAJIA- (tomağala-) em. Ava gitme
den önce kartalın gözlerini kapatmak. 

TOMAFA-TYllbiK, (tomağa-tuyıq) CbtH. Hiç 
kimseyle ilişkisi olmayan, asosyal. 

TOMAK, (tomak) cbtH. Korkak, cesaretsiz, 
ürkek. 

TOMAP* (tomar) (I) 3am. 1. Kesilmiş a
ğacın kuruyan kökü, dip tarafı. 2. Kü
tük. 

TOMAP* (tomar) (Il) Jam . Sulak, sazlık 

yer. 
TOMAP,li.Aİİ (tomarday) CbiH. Kütük gibi, 

kocaman, büyük, iri. 
TOMAT (tomat) 3am. Salça, domates ez

mesi. 
TOM,UA- (to mda-) em. Cilt cilt, ciltler ha

linde yayınlamak, çıkarmak. 
TOMII: TOMn eTy Küt, pat diye düşmek. 
TOMIIAH- (tompay-) (ToMnaH)J,hi, TOM

naıohı) em. Şişmek, kabarmak. 

yyü
Vurgu
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TOMI1AK, (tompaq) CbLH. ı . Şişkin, çıkıntılı , 

kabarık. 2. Yersiz, uygunsuz. 
TOMI1AK,TAH- (tompaqtan-) em. Şişmek, 

kabarmak. 
TOMI1AK,TAY (tompaqtav) CbLH. 1. Birazcık 

şişkin , ka bank. 2. aybLC. Yersiz, uy
gunsuz, münasebetsiz. 

TOMITAF(: TOMnaıı: IGlFY Aşırı ilgi göster
mek, üstüne düşmek. 

TOMilAH)l,A- (tompanda-) em. Kısa adım
larla, çabuk, tıpış tıpış yürümek: EaJZa 
moMnal{aan eKeciHilf a!labLHaH UlbLK,mbL. 
Çocuk tıpış tıpış yürüyerek babasını 

karşıladı. 

TOMllM- (tompiy-) em. Uysal, sevimli gö
rünmek. 

TOMCAP- (tomsar-) em. Somurtmak, surat 
as mak. 

TOMChiP AM- (tomsıray-), TOH;biPAll
(tonıray-) em. Ses çıkarmadan, sornur
tarak oturmak. 

TOM-TOM (tom-tom) CbLH. Cilt cilt (kitap). 
TOMbiPbiK, (tomırıq) CbtH. Görünüşte sakin 

ancak sinidendiğinde gözü hiçbir şeyi 

görmeyen, dikbaşlı , inatçı. 

TOMbiPbiK,TAH- (tomırıqtan-) em. Dik
lenmek, dikbaşlılık yapmak, inatçılık et
mek. 

TOH (ton) (1) 3am. Kürk. ;;~eara!lbt moH 
yakalı kürk; K,btcK,a moH kısa kürk; moH 
niwy a) kürk biçrnek b) birisinin arka
sından yorum yapmak, biri hakkında de
ğerlendirme yapmak. 

TOH (ton) (Il) 3am. My3. Ton, ses, seda. 
TOHA- (tona-) em. Yağmalamak, soymak, 

talan etmek, gaspetmek. 
TOHAYlllbiJibiK, -Fbi (tonavşılıq , -ğı) 3am. 

Çapulculuk, eşkıyalık, yağmacılık 
TOH,[(bl (tondı) CbLH. Kürklü, kürk giymiş. 
TOH3MJIJIMT (tonzillit) 3am. JZam. Mea. Bir 

tür tükürük bezi hastalığı. 
TOHMKA (tonika) 3am. 2p. My3. Müzik 

aletinin en ince ses çıkaran teli. 
TOHHA (tonna) 3am. 2p. Bin kilogram, 

ton. 
TOHHAJIA- (tonnala-) em. Ton ton yükle

mek, yerleştirmek . 

TOH: (tofi ) (1) 3am. 1. Don. 2. aybLC. (kalp) 

TOTIAJIAF( 

Katılaşmak, taşlaşmak . mol{ Mail iç ya
ğı, don yağı; mol{ MOUbtH inatçı, dediği 

dedik (kimse). 
TOH;- (ton-) (Il) em. 1. Donmak, üşümek. 

cybLK,maH moey soğuktan donmak.2. 
(hava) Soğumak. 

TOH,A3bl- (tonazı-) em. Donmak, üşümek . 

TOH,A3biT- (tonazıt-) em. Don durmak. 
TOH,A3biTK,bllll (tonazıtqış) 3am. Buzdo-

labı. 

TOH;FAK, -Fbi (tonğaq, -ğı) (I) 3am. Süt e
men hayvan yavrusunun dışkısı. 

TOH;FAK, (tonğaq) (Il) CbLH. Soğuğa daya
nıksız, çok üşüyen . 

TOH;FAK,TbiK, -Fbi (tofiğaqtıq , -ğı) 3am. 
Soğuğa dayanıksızlık , çok üşüme. 

TOH;Fb1Cbl3 (tonğısız) CbLH. Üşümeyen , 
soğuğa karşı dayanıklı (kimse). 

TOH:,UAH- (tondan-) em. (toprak) Don tut
mak, donmak. 

TOH)(biP- (ton dır-) em. Don durmak. 
TOIU<,Afi- (tofiqay-) (TOH;K,aH,ll,bi, TOH;

K,aiObi) em. Eğilmek, domalmak. 
TOH;KAJIAH:: TOH;K,aJiaıı; acy a) Yuvarlan

mak. b) Yenilmek, rezil olmak. 
TOIU<AJIAIUlA- (tonqalanda-), TOH;KAH;

,UA- (tonqafida-) em. Düşe kalka 
yürümek, yalpalamak. 

TOIU<,AIUI.A- (tofiqafida-) em. bkz. 
TO H;K,AJIAH:,UA-. 

TOH:K,bl- (tofiqı-) em. (at, eşek) Tepmek, 
çifte atmak. 

TOH;K,biJI (tonqıl) 3am. İçi boş bir şeye vu
rulduğunda çıkan ses, tangır tungur. 

TOH;K,biJI,UA- (tofiqılda-) em. ı. Tangır

damak. 2. aybtC. Homurdanmak, söylen
mek. 

TOH;biPAM- (tonıray-) em. bkz. TOMCbi
PAll-. 

TO ll*, -6bı (top, -bı) 3am. 1. Grup, ka
labalık. 2. Sınıf, birim mo6bLH ;;~ea36ay 

birlikte hareket etmek, birbirinden ayrıl
mamak. 

TOnAll (topay) 3am. Büyükbaş hayvanların 
aşık kemikleri . 

TOI1A.TIAH: (topalan) 3am. 1. Koyunlarda 
görülen, öldürücü ve bulaşıcı bir has-
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talık, şarbon, yanıkara. 2. aybtc. Telaş , 

panik, kargaşa, hengame. 
TOITAH (tapan) Jam. ap. Hububatın, sa

manın öğütülmüşü. 

TOIIAH: Tonau ey Tufan. 
TOITAC (topas) CbtH . 1. Kör. monac nbtUial( 

kör bıçak. 2. aybtc. Ufku, düşünce 

dünyası dar, dar görüşlü, cahil, bilgisiz 
(kimse). 

TOIIACTAH- (topastan-) em. ı. Körlenmek, 
körleşmek. 2. aybtc. Aptallaşmak, ah
maklaşmak. 

TOITACTAY (topastav) CbtH. Cahilce, dar gö
rüştü. 

TOIIACTbiK, -Fbi (topastıq, -ğı) Jam. Ca
hillik, dar görüşlülük. 

TOIIATAM (topatay) Jam. Yolculuğa 
çıkarken beraberinde alınan tahta kap, 
tas. 

TOIIOfPACl>l1Jl (topografiya) Jam. ep. 1. 
Topoğrafya bilimi. 2. Bir kara par
çasının doğal engebe ve özelliklerini 
kağıt üzerinde çizgilerle gösterme işi , 

topoğrafya. 

TOIIOH1IMI1KA (toponimika) Jam. ep. Yer 
adlarını inceleyen bilim dalı, toponim. 

TOIICA (topsa) Jam. Kapı, pencere gibi 
nesnelerin menteşesi: EciK moncacbtHaH 

WbtFbtn Kemmi. Kapı menteşeden çıktı. 

moncacbt 6ocay merhamet etmek, acı

mak. 
TOIICAJIA- (topsala-) em. Menteşe yerleş

tirmek, takmak. 
TOIITA- (tapta-) em. Toplamak, yığmak, 

bir araya getirmek. 
TOIITAMA (toptama) Jam. Konu ve muh

teva bakımından benzer eserlerin topla
mı, derleme. 

TOIITAC- (top tas-) em. Toplan mak, birik
mek. 

TOIITACTbiP- (toptastır-) em. 1. Biriktir
mek, bir araya getirmek. 2. Sınıflandır

mak, gruplara ayırmak, tasnif etmek. 
TOII-TOJibiK, (top-tolıq) CbtH. Dolgun , 

tombul, şişmanca. 
TOII-TOII (top-top) CbtH. Grup grup. 
TOIIIllbl (topşı) Jam. 1. (kuş) Kanat: 

EypKim monwbtCbtMeH col(mbt. Karta! 

TOPFhiJI 

kanadıyla vurdu. 2. aybtc. Yorum, 
tahmin: TonwbtHbt Koli, KeJiHae KepeMi3. 

Fikir yürütmeyi bırak, vakti gelince 
görürüz. 

TOIIIIIbiJIA- (topşıla-) em. Bir konu hak
kında fikir yürütmek, tahminde bulun
mak. 

TOIIbl (topı) Jam. Genellikle keçeden 
yapılan ucu sivri veya yüksek başlık , 

kül ah . 
TOIIbiP (topır) Jam. ı. Kalabalık, grup. 2. 

Ayak patırtısı. ammbtl{ monbtpbt atın a
yak sesi. 

TOIIbiPAK, -Fbi (topıraq, -ğı) Jam. Toprak . 
caJabt monbtpal( killi toprak; cyapMaJibt 

monbtpaK sulu arazi; Tonbtparbt mopKa 

6oJicbtH! Mekanı cennet olsun, rahat 
uyusun! monbtpal( 6yiibtpy defnedilmek, 
gömülmek. 

TOIIbiPAK,TAH- (topıraqtan-) em. Toprağa 

dönüşmek, toprak olmak. 
TOIIbiPAill (topıraş) Jam. Biçimsiz ve 

yavaş yürüyen at. 
TOIIbiPJIA- (topırla-) em. Toplu halde gir

mek, toplu hareket etmek, üşüşmek, top
lanmak. 

TOP (tor) Jam. ı. Ağ. 2. Parmaklık. meMip 

mop demir parmak lık. mopra m ycy 

tuzağa düşmek, yakalanmak; mop JK:aJO 

a) suya ağ atmak b) tuzak kurmak. 
TOP AM (toray) Jam. Domuz yavrusu. 
TOPAMJIA- (torayla-) em. (domuz) Yavru

lamak, eniklemek. 
TOPAJI- (toral-) em. Etlenmek, semirmek. 
TOPAH;Fbl (toranğı) Jam. 6om. Bir çeşit ka

vak ağacı. 
TOPAII, -6bi (torap, -bı) Jam. Yolların ke

siştiği yer, kavşak. meMip JICOJI mopa6bt 

demir yolu kavşağı. 
TOPFAM (torğay) Jam. Serçe, serçe kuşu. 
TOPFAM,UAM (torğayday) CbtH. ı. Çok kü

çük, minik, minicik. 2. Büyükçe, irice. 
moprauaau moJy çil yavrusu gibi dağıl
mak; moprauaau ıubtpbtJiaay feryat et
mek. 

TOPFAYhiT (torğavıt) Jam. KeHe. 1. Zırh. 

2. Bir Kalmuk kabilesi. 
TOPFhiJI (torğıl) cbtH. Doruyayakın bir at 
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don u. 
TOPFbiJIT (torğılt) CbtH. Solgun doru at do

nu. 
TOPFbiH (torğın) 3am. Çok değerli, ince i

pek kumaş. 
TOPK,A (torqa) 3am. 1. En iyi cins, değerli 

bir ipek türü. 2. aybtc. Rahat, yumuşak, 
sevimli. 

TOPK,AJibl (torqalı) CbtH. 1. Değerli. mop
K,aJibt mou görkemli düğün. 2. aybtC. İ
pekli, ipek giyinmiş. 

TOPK,AIIIIIbiK, -Fbi (torqapşıq, -ğı) 3am. 
File, torba. 

TOPJIA- (torla-) em. 1. Yamamak, yama 
vurmak, gözemek: 1liYflbtK,mbtlf :>JCbtp
mbtFbtH mopJiaabt. Çorabın yırtığını 

yamadı. 2. (kavun) Olgunlaşmaya başla
dığında üstünde çizgiler belirmek. 3. 
Kaplamak, sarmak, kuşatmak: Ey11m 
acnaHabt mop11aabt. Bulutlar gökyüzünü 
kapladı. 

TOPJIAH- (torlan-) em. (gökyüzü) Bulut
lanmak, bulut basmak. 

TOPM03 (tormoz) 3am. zp. Fren. 
TOPIIAK, -Fbi (torpaq, -ğı) 3am. 1. Buzağı, 

dana. 2. acmp. Boğa. 
TOPITE,UA (torpeda) 3am. 11am. ecK. Torpil 

atmaya yarayan küçük ve çok hızlı gi
den savaş gemisi, torpido. 

TOPC: Topc eTy a) (ses) Çok yüksek 
çıkmak, gü m güm etmek. b) Sinirlen
mek. 

TOPCI1- (torsiy-) em. 1. Kilo almak, şiş

manlamak. 2. aybtc. Darılmak, küsmek. 
TOPCbiK, -Fbi (torsıq, -ğı) 3am. işlenmiş 

deriden yapılan ve içine içecek konulan 
kap, matara. 

TOPCbiK,TAfi (torsıqtay) CbtH. Tıknaz, tom
bul, dolgun. mopcbtK,mau 6aJia tombul 
çocuk: mopcbtK,maii 6o11y tombul olmak. 

TOPCbiJl,IlA- (torsılda) em. 1. Pat küt et
mek. 2. aybtc. Küsmek. 

TOPCbiJIILAK, (torsıldaq, -ğı) (1) 3am. (ba
lık için) Hava kesesi. 

TOPCbi.JI,llAK, -Fbi (torsıldaq, -ğı) (Il) 3am. 
6om. Bir tür kamış. 

TOPT (tort) 3am. um. Pasta. 
TOPTA (torta) (1) 3am. Tereyağı 

TOCK,AYbiJI 

eritildiğinde kabın dibinde kalan çökelti, 
tortu. 

TOPTA (torta) (Il) 3am. 300JI. Çamça balığı. 
TOPTAJIA- (tortala-) em. Tereyağını 

eriterek tortusundan ayırmak 
TOPT~- (tortafida-), TOPTI1- (tortiy-) 

em. :>JCepz. Somurtmak, küskünlüğünü 

belli ederek sessizce oturmak. 
TOPTI1- (tortiy-) em. bkz. TOPT~-. 
TOPYJlbi (toruvlı) CbtH. Gözetime alınmış, 

kontrol altında tutulan, takip edilen. 
TOPYilibi (toruvşı) 3am. Gözcü, takipçi, 

kontrol eden. 
TOPYbiJI (toruvıl) 3am. Bir şeyi dışarıdan 

gözetleme, takip etme işi. 
TOPYbiJI,UA- (toruvılda-) em. Bir şeyi gö

zetlemek, takip etmek. 
TOPbi (ton) (1) CbtH. 1. Doru (at). 2. Esmer 

(insan) . K,apa mopbt eiie11 esmer kadın. 
TOPbi- (ton-) (Il) em. Takip etmek, gö

zetlemek. 
TOPbiK,- (torıq-) (TophıFa.Ubi, TOphiFhın) 

em. Ümitsizliğe düşmek, ümidini kes
rnek. eMipaeH mopbtry hayata küsmek. 

TOPhiM (torım) 3am. 1. Tek hörgüçlü deve 
yavrusu. 2. Toklu. 

TOC- (tos-) em. 1. Beklemek: Aemo6ycmbt 
:>JCapmbt caram mocmbtM. Otobüsü 
yarım saat bekledim. 2. Karşılamak: 

011apabt :>JCollaaH mocbtn aJiabtM. Onları 
yolda karşıladım . 3. Engellemek, önünü 
almak. 

TOCAJI: (tosafi) (1) CbtH. Sağır. 
TOCAJI: (tosafi) (Il) CbtH. Yabancı, yad, el. 
TOCAH,.IJ;biK, -Fbi (tosafidıq, -ğı) 3am. Ya-

bancılık, yad olma. 
TOCAJI:Cbl- (tosafisı-) (1) em. Yabancılık 

çekmek, alışamamak, yadsımak. 
TOCAJI:Cbl- (tosafisı-) (Il) em. Sağırlaş

mak, kulağı işitmemek. 
TOCAIT, -6bı (tosap, -bı) (1) 3am. :>JCepz. 

Deniz veya göl suyunun kıyıya attığı çer 
çöp. 

TOCAIT, -6hı (tosap, -bı) (Il) 3am. Şeker 

eklenip kaynatılan meyve. 
TOCAITTA- (tosapta-) em. Süte yağ ekleye

rek kaynatmak. 
TOCK,A.YbiJl (tosqavıl), TOCK,biH (tosqın) 
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3am. 1. Baraj, set, engel. 2. Pusu. 
TOCK,AYhiJIL{A- (tosqavılda-) em. Pusu 

kurmak, pusuya yatmak. 
TOCK,AYbiJICbl3 (tosqavı l sız) CbtH . Engel

siz, setsiz. 
TOCK,biH (tosqın) 3am. bkz. TOCK,AYbiJI. 
TOCK,biHL{A- (tosqında-) em. Engellemek, 

mani olmak, durdurmak, set çekmek. 
TOCITA (tospa) 3am. Su deposu. 
TOCTIAJIA- (tospala-) em. 1. Su bendi 

yapmak. 2. Bir şeyi engellemek, mani 
olmak. 

TOCT (tost) 3am. Bir kimsenin ya da bir 
şeyin şerefine kadeh kaldırırken söy
lenen dilek sözü. 

TOCTAFAH (tostağan) 3am. Tahta kase. 
TOCTAFAH.II.AM (tostağanday) CbtH. Yusyu

varlak ve büyük. mocmaraHôat1 K03 iri 
gözler. 

TOCbiJI- (tosıl - ) em. Ne diyeceğini 

bilemeyip duı·aklamak, kalakalmak , 
duraksamak: Oil cmôeH mocbtflbtn 
K,aflÔbt. O, ne diyeceğini bilemeyip 
kalakaldı. 

TOChiH* (tosın) Cbll-l. l. Yabancı , yad, el. 
mocbtH aôaM yabancı kimse . 2. Birden, 
anı, beklenmedik. mocbtH oK,ura bek
lenmedik bir olay . 

TOCbiHHAH (tosınnan), TOCbiHHAH-TO
CbiH (tosınnan-tosın) yem. Aniden, an
sızın, birdenbire, rastgele . 

TOChiHHAH-TOCbiH (tosınnan-tosın) 

yem. bkz. TOCbiHHAH. 

TOCbiPAM- (tosıray-) em. Hiç kimseye 
yaklaşmamak , diğerlerinden ayrılmak, 

infirat etmek. 
TOCbiPAH: (tosıran) Cbll-t. Darılgan , kırılgan 

(huy). 
TOChiPAH:LlA- (tosıranda- ) em. Dan lmak, 

kın lmak. 
TOCbiPK,A- (tosırqa-) em. Yadırgamak, 

ısınamamak, yadsımak. 

TOT (tot) 3am. Pas, demir pası. mom 6acy 
paslanmak; mom aJIMat1mbtH paslan-
maz. 

TOTAM (totay) CbtH. Serbest büyümüş, şı
marık, hayta. 

TOTM- (totiy-) em. Zor durumda kalmak, 

T8EE 

sıkıntı çekmek: Eap .MGflbt.MftaH at1pbt
flbtn, momubtn K.GflÔbt.M. Bütün hayvan
larımdan ayrılınca zor durumda kaldım . 

TOTlUIMhiH (totiyayın) 3am. Göz taşı , 
bakır sülfatı. 

TOTIAH- (tottan-) em. Paslanmak, pas 
tutmak. 

TOTbl (totı) 3am. up. Papağan. 
TOThiK, -Fbi (totıq, -ğı) (1) 3am. xu.M. 

Oksit, pas. 
TOThiK,- (totıq-) (TOTbiFa.Ubi, TOTbiFbın) 

(Il) em. ı. Paslan mak, pas tutmak. 2. 
Güneş ve rüzgarda karannak, yanmak. 

TOTbiK,TAH- (totıqtan-) em. ı. Oksit
lenmek, paslanmak. 2. Güneşten ve 
rüzgardan yanmak. 

TOTbiK,TbiPFbllll (totıqtırğış) 3am. Çabuk 
paslanan, paslanmaya elverişli . 

TOillAJIA (toşala) (1) 3am. 6om. Bektaşi 

üzümü. 
TOillAJIA (toşala) (Il) 3am. Tepesi delik, 

içine yiyecek konulan bir kap. 
T051T (toyat) 3am. Avcı kuşuna (karta!) 

yakaladığı hayvanın taze, sıcak etinden 
verilen parça. moflm afly a) yem yemek, 
karnını doyurmak b) haz almak, mem
nun olmak. 

T051TCbl3 (toyatsız) CbtH. Doyumsuz, ka
naatkar olmayan. 

T051TCbi3L{AH- (toyatsızdan-) em. Obur
luk etmek, açgözlülük yapmak. 

T051TIA- (toyatta-) em. l. (karta!) Avladığı 
hayvanın etinden doya doya yemek. 2. 
aybtc. Tatmin olmak, kanaat etmek. 

T051TTAT- (toyattat-) em. Kuşa yem ver
mek, doyurmak. 

T051TlllbiJI (toyatşıl) CbtH. Obur, açgözlü, 
tamahkar. 

TGEE (töbe) (1) 3am. Tepe. 
TGEE (töbe) (Il) 3am . 1. Doruk, zirve. 2. 

Başın üst kısmı , tepesi. me6e 6u en üst 
mertebeli bey; me6e Kepcemy bir 
görünüp kaybolmak; me6eHHeH ypFbtp 
Allah seni kahretsin; me6eci KOKKe 
Jfcemy mutluluktan havalaı·a uçmak. başı 
göğe ennek; me6eciHeH K.YU K,a3y 
eziyet etmek, azap göstermek; me6e 
wawbt miK mypy korkudan saçları diken 
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diken olmak. 
T8EE,UEM (töbedey) CbLH. Tepe gibi, büyük, 

kocaman. 
T8EEJI (töbel) 3am. Atların alınlarında 

bulunan beyaz leke, sakar, akıtma. am 
me6efliHoeii azıcık, az, biraz. 

TGEEJI,UIPIK, -ri (töbeldirik, -gi) 3am. 

Kadın başlıklarının tepesindeki süs. 
T8EEJIE- (töbele-) em. Tepelemek, üst 

üste vurmak, tekmelemek. 
T8EEJIEC (töbeles (1) 3am. Kavga, dövüş: 

YpblC me6eJlecKe aiiHailObl. Ağız dalaşı 
kavgaya dönüştü. me6eJlec UlbLrapy 
kavga çıkarmak. 

T8EEJIEC- (töbeles-) (II) em. Dövüşmek , 

kavga etmek, yumruklaşmak. ;;~cyObl

pb!KmacbLn me6eJlecy yumruk yumruğa 
kavga etmek. 

T8EEJIECK,OM (töbelesqoy) CbLH. Kavgayı , 
dövüşü seven, kavgacı. 

T8EEJIIK, -ri (töbelik, -gi) 3am. Bir nes
nenin en üst noktası, en yukarı tarafı. 

T8EET (töbet) 3am. ı. Bir cins büyük erkek 
köpek. 2. aybLC. İt oğlu it. 

T8EEUIIK, -ri (töbeşik, -gi) 3am. Küçük te
pe. tepecik , tümsek. 

T86ElliiKTEH- (töbeşikten-) em. Tepecik 
oluşmak, tepe, tümsek haline gelmek. 

T86ElliiKTEY (töbeşiktev) CbLH. Çok bü
yük olmayan, tepecik kadar. 

T8fLl- (tögil-) em. 1. Dökülmek. 2. ayb/C. 
Akıcı şekilde okunmak, akıp gitmek (şi
ir. şa rkı ) . 

T8f1Hlll (tögindi ) CblH. Dökülmüş, dökü
len , döküntü. 

T83- (töz-) em. Dayanmak, direnmek, sab
retmek. 

T83fiCI3 (tözgisiz) CblH. Dayanılmaz, çe
kilmez. me32ici3 Jlcaroaii dayanılmaz 

ha ı. 
T83fllli (tözgiş), T83IMTIA3 (tözi mpaz), 

T83IMTAJI (tözimtal) CbLH. Her türlü 
zorluğa dayanabilen, dayanıklı. 

T83IM (tözim) 3am. ı. Sabır, metanet, ta
kat. dayanma. me3iMi maycbLilY sabrı tü
kenmek. 2. Sağlamlık, uzun ömürlülük 

T831Mlll (tözimdi) CbLH. ı. Dayanıklı, sa
bırlı. metin. 2. Sağlam , sert, berk . 

T8JIE 

T83IM,UIJIEY (tözimdilev) CbLH. Biraz da
yanıklı, biraz sabırlı. 

T83IM,UIJIIK, -ri (tözimdilik, -gi) 3am. ı. 

Dayanıklılık, sabırlılık, metanet 2. Sağ
lamlık, uzun ömürlü olmak. Mawu
HaHbLH m83iMOiflici arabanın sağlamlığı. 

T83IM,IUPEK (tözimdirek) CbLH. Daha da
yanıklı, daha metanetli, daha sabırlı. 

T831MITA3 (tözimpaz) CbLH. bkz. T83fllli. 
T83IMCI3 (tözimsiz) CbLH. Dayanıksız, ta

katsiz, sabırsız. 
T83IMCI3)J,EH- (tözimsizden-) em. Sabır

sızlanmak, tahammül edememek. 
T83IMCI3lliK, -ri (tözimsizdik, -gi) 3am. 

Sabırsızlık, takatsizlik, metanetsizlik, 
dayanıksız lık. 

T831MTAJI (tözimtal) CbLH. bkz. T83fllli. 
T8K- (tök-) (Tere,IJ.i, Terin) em. ı. Dökmek, 

boşaltmak. 2. aybıc. Varını yoğunu 

saçmak, israf etmek. aKwa meıy pa
raları savunnak. 3. aybLC. (şarkı, şiir) 

Söylemek. aH meıy arka arkaya şarkı 

söylemek. 4. aybLC. İp sannak. a6bL
poiibLH meıy rezil olmak; Ke3 :JICaCbLH 
meıy gözyaşı dökmek; mep meıy ter 
dökmek. 

T8KITE (tökpe) CbLH. 1. Dökülmüş, yayıl
mış. 2. Aralıksız, irticalen, üst üste şiir 
okuyabilen (ozan). 

T8KITEKTE- (tökpekte-) em. Üst üste 
dökmek, art arda sıralamak. 

T8KITEJIE- (tökpele-) em. 1. Döküp dur
mak. 2. aybLC. Üst üste, çabuk çabuk 
söylemek. 

T8JI (töl) (1) 3am . Hayvanın yeni doğmuş 
yavrusu. mefl aiibL Nisan, Mayıs ayları; 
mefl 6acbt ilk doğan yavru hayvan. 

T8JI (töl) (II) CbLH . Bir kişiye veya nesneye 
ait, birisinin mülkiyetinde olan. 

T8JI)J,E- (tölde-) em. (hayvan) Yavrula
mak: EubLfl Mail epme mefloeoi. Bu yıl 
hayvanlar erken yavruladı. 

T8JI)J,EME (töldeme) 3am. Yavrulama 
mevsimi, yavru alma zamanı. 

T8JI)J,ET- (töldet-) em. Yavrulatmak. 
T8JILI,I (töldi) Cblfl. Yavrulamış, yavrusu 

olan (hayvan). 
T8JIE- (töle-) em. Ödemek, ödeme yap-
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mak. e}f6eJWI(bt meJZey maaş ödemek; 
KOJZMa-I(oJZ meJZey peşin ödemek. 

T8JIEM (tölem) Jam. Ödeme, ücret. 
TeJIEMAK,hl (tölemaqı) Jam. Aylık, maaş. 

TeJIK)JKAT (tölqujat) Jam. Kimlik. 
TeJIXAHA (tölhana) Jam. 1(3. up. Yeni do-

ğan bir yavruya özel olarak bakmak ve 
beslemek üzere hazırlanmış olan yer. 

TeMEH (tömen) yem. 1. Aşağı, alt. 2. 
aybtC. Düşük, aşağı. meMeH aapeJICe dü
şük derece. 

TeMEH)lE- (tömende-) em. 1. Seviyesi in
mek, düşmek, alçak duruma gelmek. 2. 
Aşağıya doğru inmek, inişe geçmek. 3. 
Durumu kötüleşrnek 4. Azalmak, 
düşmek, inmek. 5. aybtc. Hizmet derece
si gerilemek, düşmek. 

T8MEH)lET- (tömendet-) em. Aşağı çek
mek, düşürmek, indirmek. 

TeMEH)lEY (tömendev) CbtH. Kalitesi, de
ğeri düşük, kalitesizce. 

TeMEH)liK, -ri (tömendik, -gi) Jam. ı. 

Alçaklık. 2. aybtc. Kalitesizlik, değersiz
lik. 

T8MEHCI- (tömensi-) em. Sakinleşmek, 

yatışmak. 

TeMEHIIIIK (tömenşik) CbtH. Mütevazı, al
çakgönüllü. 

TeMEHIPEK (tömenirek) CbtH. ı. Daha aşa
ğı, alçakca. 2. Biraz oyuk, oyukça. 

TeMIIEK, -ri (tömpek, -gi), TeMIIEIIIIK, 
-ri (tömpeşik, -gi) Jam. Küçük tepe, 
tümsek, tepecik 

TeMIIEIII (tömpeş) (1) Jam. JICepı. Tepe, 
tepecik 

TeMIIEIII (tömpeş) (Il) Jam. Bir şeye üstü 
üstüne vurma, dövme. 

T8IIEIIITE- (tömpeşte-) em. Üst üste vur
mak. 

TeMIIEIIIIK, -ri (tömpeşik, -gi) Jam. bkz. 
TeMIIEK. 

Te H- (tön-) em. Alta almak için birinin 
üzerine abanmak, çullanmak. 

TeH:KEP- (tönker-) em. ı. Çevirmek, altını 
üstüne getirmek. 2. aybtc. Devirmek, a
yak altına almak. 3. aybtc. Sürmek, sür
güne göndermek. 

T8H;KEPIJI- (tönkeril-) em. Devrilmek, 

T8PEJIIK 

düşmek: MautuHacbt 
meı-ıKepiJZin, KU bt H JICaraaura m ycinmi. 

Arabası yolda devrilince zor durumda 
kalmış. 

TeH:KEPIC (tönkeris) Jam. map. Devrim, 
inkılap, ihtilal. 

TeH:KEPICIIII (tönkerisşi) Jam. map. De
vrimci, ihtilalci. 

TeH:IPEK (tönirek) Jam. Etraf, civar, çevre. 
me}fipeKKe Ke3 caJZy etrafa göz atmak. 

TeH:IPEKTE- (tönirekte-) em. Uzağa gi
dememek, bir şeyin etrafında dönüp 
durmak. 

Ten, -6i (töp, -bi) Jam. Bira imalinde 
kullanılmış arpa posası; patates ve hu
bubat posası. I(bt3blfluta me6i pancar po
sası. 

Te nE- (töpe-) em. 1. Üst üste vurmak 2. 
aybtC. Durmadan, aralıksız devam et
mek. 

TeiiEJIE- (töpele-) em. Devamlı, aralıksız 

devam etmek. aHai meneJZen 6epy ara
lıksız şarkı söylemek; meneJZen JICfMbtc 

icmey durmadan, harıl harıl çalışmak. 
TeP (tör) Jam. Evin en değerli yeri, baş 

köşe, tör. mepıe 03y baş köşeye otur
mak; mepaeH opbtH aJZy başkalarından 

kıymetli olmak; mepiHeH Kepi JICGI(btH 

bir ayağı çukurda. 
TePAFA (törağa) Jam. Başkan, reis. Ma

JICiflic meparacbt meclis başkanı. 
TePAFAJihiK, -Fbi (törağalıq, -ğı) Jam. 

Reislik, başkanlık. 
TePAJIK,A (töralqa) Jam. Başkanlık heyeti. 
TeP)lEM: eciK neu Tep,n;eü 1. Çok yakın, bir 

adımlık yer. 2. İri, kocaman (at) 
TePE (töre) 1. KeHe. Asilzade, aristokrat, 

soylu. 2. Yüksek makam, mevki sahibi. 
3. aybtc. Kadı, hakim. 4. aybtc. En iyi. 
I(bt3abtli mepeci kızın en iyisi; aKbtHHbtli 

mepeci şairinen iyisi. 
TePEJIE- (törele-) em. Hüküm vermek, 

karar vermek, kural koymak. 
TePEJIIK (törelik) (1) CbtH. Asilzadelik, 

soylulukla ilgili. 
TePEJIIK, -ri (törelik, -gi) (Il) Jam. 

Hüküm, karar. mepe!liK aumy hükme 
bağlamak. 
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TePEIIli (töreşi) Jam. ı. Hüküm veren, 
hakim, kadı. 2. cnopm. Hakem. 6ac 

mepewi baş hakem. 
T8PEIIIIJI.I(IK, -ri (töreşildik, -gi) 3am. 

Makam, mevki, koltuk düşkünlüğü. 
T8PEIIIIJIIK, -ri (töreşilik, -gi) 3am. ı. 

Hakimlik, kadılık. 2. Arabuluculuk. 
T8PKIH (törkin) Jam. 1. Gelinin kendi 

akrabaları. 2. aybtc. Köken, kök, çıkış 

noktası. 8H2iMe mepKiHi konunun çıkış 
kaynağı ; ce3 mepKiHi (lluHıe.) kelimenin 
menşei, köken bilgisi. 

T8PKIH,L(E- ( törkin de-) em. (gelin) Kendi 
ai le ve yakınlarını ziyaret etmek. 

T8PKIH,L(EC (törkindes) CbtH. 1. Aynı yer
den olan (gelinler). 2. aybtc. Aynı kök
ten, kökeni bir. 

T8PJIET- (törlet-) em. Baş köşeyy otur
mak. 

T8PT (tört) Dört. mepm my11 iK deve, at, 
koyun, sığır gibi hayvanların genel adı; 
nıepm a51FbLHaH miK mypFbt3y (kendi) 
ayakları üzerinde durmasını sağlamak; 
nıepm Ke3i myce11 toplu, cumhur ce
maat; mepm KY6bt!laCbt melf işleri yo
lunda, derdi tasası olmayan; mepm my

_ıici cau zengin, hali vakti yerinde. 
TSPTEY (törtev) caH. Dört tane, dört adet. 
T8PTJ\IJI (törtkil) 1. Jam. Dört köşeli bir 

desen. nakış türü. 2. CbLH. Dört köşeli. 
mepmr:.i11 ycme11 dört köşeli masa; 
mepmr:.i.1 ayHue bütün dünya. 

T8PTJ\L1llE- ( törtki lde-) em. Dört köşeli 
hale getirmek. 

T8PTfl-\K, (törtpaq) CbtH. Kısa boylu ve ge
ni - omuzlu (kimse). 

T8PTTl-\K,TAH- (törtpaqtan-) em. Cüsseli 
\e =ü.;lü ha le gelmek. 

T8PTI.-\F.ili ( törttağan) Jam. no3m. Dört
lük. ·na. 

T8PTI.-\F.llil-\.- (törttağanda-) em. Diz üs
tü çöküp elle rini yere dayayarak dur
mak. 

T8PTIIJ\. -ri (törttik, -gi) Jam. 1. Ders 
geçme si -re mi nde dört notu. 2. Dört 
unsurdan . parçadan oluşmuş şey. 

T8PTIHIJ1I ( t ö rtinşi) ca H. Dördüncü. 
T8C* (tö ) (I ) Jam. 1. Döş . göğüs. 2. 

T8CTEC 

Hayvanların göğüs kafesi. 3. Kadın, kız 
göğsü, meme. 4. aybtc. Dağ ve tepe 
yüzü, yamacı, yakası: mec l(ary (cory) 

övünmek, böbürlenmek; mec Kallma 

gömlek cebi; mec ma6aHaan J~Camy 

(hayvan) karnı üzerine yatmak. 
Tec (tös) (Il) Jam. Örs. mecKe ca!lbtn cory 

örste dövmek. 
T8CAFAIII (tösağaş) Jam. 1. Sedir. 2. At 

arabasının iki ön tekerleğini birleştiren 
köprü demirinin üstündeki ağaç . 

T8CE- (töse-) em. 1. Döşemek, sermek. 
eaeHıe KifleM mecey yere halı sermek. 2. 
aybtc. Kulağını dayayıp dinlemek. 

T8CEK, -ri (tösek, -gi) Jam. 1. Döşek, 

yatak. meceKKe J~Caml(bt3Y yatağa ya
tırmak. 2. Sedir. 

T8CEKMIK, -Fbi (tösekayaq, -ğı) Jam. 

Üstüne yatak, yorgan, döşek konulan 
sandığa benzer bir ev eşyası, yüklük. 

T8CEIOKATIK,biiii (tösekjapqış) Jam. Örtü, 
yatak örtüsü. 

T8CEK-OPbiH (tösek-orın) Jam. Yorgan, 
yatak. 

T8CEJI- (tösel-) em. 1. Döşenmek, se
rilmek. 2. Alışmak, uyum sağlamak, 

benimsernek CQ/lm :>JCypyıe meceJZy ata 
binmeyi öğrenmek. 

T8CEH,L(I (tösendi) CbtH. Çakılla, kumla dö
şenmiş olan. 

T8CEHIIII (töseniş) Jam. 1. Evde zemine 
serilen kilim, şilte, döşek, keçe vb. 2. 
Büyükbaş hayvanların altına serilen sa
man vb. şeyler. 

T8CKEM (töskey) Jam. Dağın veya tepenin 
yamaç kısmı. 

T8CKEMJIE- (töskeyle-) em . Dağlık ve te
pe lik yerlerin yamacından, eteğİnden 

yukarıya doğru çıkmak. 

T8CTAEAH (töstaban) Jam. ı. Deve çök
tüğünde göğsünün yere değen kısmı. 2. 
Toprak set. 

TeCTEK (töstek) CbtH. :>1cep2. Cüsseli, iri 
yapılı. 

T8CTEKTEY (töstektev) CbtH. Biraz cüsseli, 
ın yarıca. 

T8CTEC- (töstes-) em. Kucaklaşmak, sarıl

mak. 
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TOCTII- (töstiy-) em. Dışarıya doğru sark
mak, çıkıntı oluşturmak. 

TOCTI (tösti) CbtH. iri yarı, cüsseli, yapılı. 
TOCTIK, -ri (töstik, -gi) 3am. Hayvanın 

yağıyla ve derisiyle birlikte sıyrılıp alı 

nan göğüs kemiği. 
TOTE- (töte-) (1) em. Direnmek, dayan

mak, sebat etmek. 
T8TE (töte) (Il) CbtH. Kestirme (yol). 
TOTE.UEH (töteden) yem. Ansızın, birden, 

beklenmedik anda. meme J/Ca3Y Arap 
harfli eski Kazak alfabesi; meme OKJ! 
Arap harfli Kazakça metinleri okuma 
yöntemi; memeaeH cypai( 1(010 bek
lenmedik anda soru sormak. 

TOTE.IlEH-T8TE (töteden-töte) yem. Doğ

ruca, kestirme yoldan. memeaeH-meme 
OH KUIIOMemp kestirme yoldan on kilo
metre. 

TOTRJJE- (tötele-) em. Kestirmeden git
mek. 

TOTRJJEY (tötelev) CbtH. Biraz yakın, ya
kınca (yol). 

TOTEH (töten) Cb/H. :>!Cepe. Çok özel, 
olağanüstü, sıradışı, fevkalade. memeH 
xa6ap çok özel haber. 

TOTEHHEH (tötennen) yem. Beklenmedik 
anda ve yerde, birden bire, aniden. 

TOTEHIIIE (tötenşe) Cb/H. FevkaHide, ola
ğanüstü. memeHwe J/Caraau olağanüstü 

hal. 
T8TECIH (tötesin) em. Yakın saymak, ya

kın hissetmek. 
TPAfE.IlliH (tragediya) 3am. ep. aae6. 

Konusunu efsanelerden ya da tarihi 
olaylardan alan, acıklı sonuçlarla 
bağlanan bir tür tiyatro eseri, trajedi. 

TPAEKTOPIIH (traektoriya) 3am. 11am. 1. 
Uçuş yörüngesi; yörünge. 2. Mermi 
yolu. 

TPAKTAT (traktat) 3am. 11am. Herhangi bir 
konuda yapılan ilmi araştırma, ince
leme, tez. 

TPAKTOP (traktor) 3am. 11am. Traktör. 
UlbtHJICbtp ma6aH mpaKmop paletli trak
tör. 

TPAKTOPIIIhl (traktorşı) 3am. Traktörcü, 
traktör sürücüsü. 

TPOJIJIEMEYC 

TPAMBAfı (tramvay) 3am. ar. Tramvay. 
mpaMeau mlllaaMacbl tramvay durağı. 

TPAMIIJUIH (tramplin) 3am. cjJp. cnopm. 
Tramplen, sıçrama tahtası. 

TPAH311CTOP (tranzistor) 3am. ar. Transis
tor. 

TPAHCKPI1Illl,l151 (transkriptsiya) 3am. 
11am. Transkripsiyon, çeviriyazı, yazı 

çevrimi. 
TPAHCJIIITEPAll,HH (transliteratsiya) 3am. 

Transliterasyon; başka bir dile ait keli
meyi okunuşunu dikkate almadan, harf 
harf çevirmek; harf çevirisi . 

TPAHCJIHll,HH (translyatsiya) 3am. ı. 

Yayınlama, yayın yapma işi. 2. Yayın, 
yayınlanan şey. 

TPAHCIIAPAHT (transparant) 3am. cjJp. 1. 
Pankart, döviz. 2. Çizgili kağıt. 

TPAHCIIOPT (transport) 3am. 11am. Ulaşım 
araçları, vasıta, taşıt. 

TPAHIIIEH (tranşeya) 3am. cjJp. acK. Hen
dek, siper. 

TPAII (trap) 3am. eo11. Merdiven, iskele. 
TPACCA (trassa) 3am. HeM. 1. Otoban, ka

rayolu. 
TPAXOMA (trahoma) 3am. ep. Mea. Bulaşıcı 

bir göz hastalığı, trahom. 
TPHEYHA (tribuna) 3am. 11am. Kürsü. 

mpu6yHaaaH ceu11ey kürsüden konuş

mak. 
TPHEYHAJI (tribunal) 3am. 11am. 3alf 

Yüksek mahkeme. 
TPHfOHOMETPHH (trigonometriya) 3am. 

ep. Trigonometri. 
TPHKO (triko) 3am. rjJp . ı. Triko. 2. cnopm. 

Triko kumaşından dikilmiş spor elbi
sesi. 

TPHKOTA)I( (trikotaj) 3am. cjJp. Trikotaj , 
triko mamulleri. 

TPHKOTHH (trikotin) 3am. Yüne kimyasal 
maddeler karıştırılarak dokunan, değişik 
renkli , değerli bir kumaş. 

TPIIJIJIHOH (trilhon) 3am. rjJp. Trilyon. 
TPHJIOfHH (trilogiya) 3am. aae6. 2p . 

Bir yazarın, konu ve fikri yapı olarak 
birbirini izleyen bir eseri, üçleme, triloji . 

TPOJIJIEfıEYC (trolleybus) 3am. ar. Tro
leybüs . 
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TPOII (trop) 3am. 2p. eoe6. Edebi eserlerde 
kelimelerin ya da kelime gruplarının 

mecaz anlamlarıyla kullanılması; mecaz 
sanatı. 

TPOIII1K, -ri (tropik, -gi) 3am. 2p. Tropik 
kuşak, tropika. 

TPOC (tros) 3am. 20/l. Halat, urgan. 
TPOTYAP (trotuar) 3am. rjJp. Kaldırım, ya-

ya kaldırımı. 
TPYEKA (trubka) 3am. op. 1. Pipo. 2. Ahize. 
TPYIIIIA (truppa) 3am. HeM. Tiyatro grubu . 
TPIOK (tryuk) 3am. rjJp. Sinema veya 

tiyatroda teknik ustalıkla yapılan gös
teri, trük. 

TPIOM (tryum) 3am. 2011. Geminin yük am
barı, en alt bölümü, sintine. 

TPIOMO (tryumo) 3am. rjJp. Büyük ayna, 
boy aynası. 

TY (tuv) (1) 3am. Sancak, bayrak. 
TY (tuv) (Il) Cb/H. 1. Kısır. my cubtp kısır i

nek . 2. aybtc. Bakir, taze. 
TY- (tuv-) (lll) em. 1. Doğmak: Oll 6ubLII 

myobt. O, bu sene doğdu. 2. Doğurmak: 
auell iM Yil mydbl. Eşim erkek çocuk 
doğurdu. 3. aybLC. Kurulmak, ortaya çık
mak, belirnıek: MaraH 6ip oii myobt. 
Aklıma yeni bir şey geldi. MyMKiHoiK 
nıyobt. Fırsat düştü . 4. (yeni ay) Girmek, 
başlamak. 5. Yoktan var olmak, peyda 
olmak. aubL OHbtHaH myy bahtı açılmak, 
y ıldız ı parlamak; EJH2iMeoeH EJH2iMe myy 
laf lafı açmak; 3aMaH myy fırsat 

ç ıkmak; myMaii mya weKKip geberesice. 
TY (tuv) (IV) ec. Uzaklık bildiren söz, ta. 
TY (tuv) (V) oo. "Aman! " anlamında 

şaşırma veya üzülme, pişmanlık belirten 
bir ünlem; tüh. 

TY-VKAT (tuvajat) 3am. Sekizinci göbekten 
to run. 

TYEEPKYJ1E3 (tuberkulyoz) 3am. !lam. Tü
berkülöz, verem. 

TYR-\ (tu va) 3am. Tuva Özerk Cumhuri
yeti ' nde yaşamakta olan Türk kökenli 
bir halk ve bu halktan olan kimse. 

TYFAH ( tu vğan) CbLH. 1. Öz. myraH ara 
büyük erkek kardeş; myraH 6a!la öz 
evHlt: myraH e11 doğduğu ülke. 2. 3am. 
Akraba. myraHbtM 'JICOK, akrabam yok. 3. 

TYPAJIAY 

Doğum. myraH KYH doğum günü; myraH 
JICepi doğum yeri. 

TYFAH-TYhiCKAH (tuvğan-tuvıskan) 3am. 
Hısım akraba. 

TYJ1A- (tuvla-) em. 1. (at) Şahlanmak, şaha 
kalkmak. 2. aybLC. Öfkelenmek, sinirlen
mek. 3. aybLC. (dalga) Kıyıyı dövmek. 

TYJIAK,, -Fbi (tuvlaq, - ğı) 3am. 1. Üzerinde 
yün çırpmak ya da oturmak için 
kullanılan kurutulmuş, hayvan postu . 2. 
aybLC. Çok binilmiş , zayıf at. 

TYJIAK,TAH: TyJiaK,Tail cyilpeTy Eziyet et
mek, cefa çektirmek. 

TYMA (tuvma) (1) CbLH. Doğal, tabii. 
TYMA (tuvma) (Il) 3am. 'J1Cep2. Hısım, ak

raba: Ei3 myMa 6o!lbLn KemmiK. Biz ak
raba olduk. 

TYMhiChiH.IT,A (tuvmısında) yem. Doğalı 

beri, ömründe, doğdu doğalı. 
TYMhiChiHAH (tuvmısınan) yem. Yaradı

lıştan, doğuştan. 

TYHıı:PA (tundra) 3am. rjJuH. 2eo2p. Kuzey 
Kutbu'na yakın bölge-lerin bitki örtüsü 
ve bu bitkilerle kaplı geniş alan, kutup 
bozkırı , tundra, tondura. 

TYHHEJih (tunnel) Jam. ar. Tünel. 
TYP* (tur) (1) 3am. 300/l. Artık soyu tüken

miş olan yaban sığırı. 
TYP (tur) (Il) 3am. !lam. cnopm. Spor 

müsabakalarında aşama, finale uzanan 
aşamalardan her biri, tur. 

TYPA (tuvra) (1) CbtH. 1. Dosdoğru, doğru; 

direkt. 2. Tam, kesin. mypa caram eKioe 
tam saat ikide; Typa OH 6ec JICbtfl 
6oflbLnmbt. Tam on beş yıl oldu. 3. aybLC. 
Doğru, adil. mypa JICO!lra caJiy doğru 
yolu göstermek; mypaCblH aumy doğ
rusunu söylemek. 

TYPA- (tuvra-) (Il) em. Doğramak, kes
mek. 

TYPA,UAH-TYPA (tuvradan-tuvra) yem. Yü
züne karşı, açıkça. mypaoaH-mypa 
ceuJiey dobra dobra konuşmak. 

TYPAJ1A- (tuvrala-) em. 1. Dosdoğru, di
rekt yürümek. 2. Doğrulamak, ispat
lamak. 

TYPAJ1AY (tuvralav) CbLH. Doğruca, biraz 
doğıu . 
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TYPAJibi (tuvralı) Uiblfl. Hakkında, ilgili, 
yönünde konusunda. JKYMbLe mypa!lbL iş 

hakkında. 

TYPAJibiK,, -Fbi (tuvralıq, -ğı) 3am. Doğru
luk, dürüstJük, adillik. mypa!lblFblH aumy 
doğrusunu söylemek. 

TYPAM (tuvram) 3am. Lokma, parça. 6ip 
mypaM HaH bir lokma ekmek. 

TYPAMbill.ITA (tuvramışta) em. Doğramak, 
parça parça etmek. 

TYPAYlllbi (tuvravşı) 3am. (et) Sofra ba
şında etleri dilimleyen kimse. 

TYPAIIIbiJI (tuvraşıl) ebtH. Dürüst, adil 
(kimse). 

TYPAIIIbiJI,Il;biK, -Fbi (tuvraşıldıq, -ğı ) 

3am. Doğruluk , dürüstlük, adil olma. 
TYPEHHA (turbina) 3am. 11am. Türbin. 6y 

myp6uHaebL buhar türbini . 
TYPI13M (turizm) 3am. rjJp. Turizm. 
TYPHCT (turist) 3am. rjJp. Turist. 
TYPHHK, -ri (turnik, -gi) 3am. rjJp. enopm. 

Barfiks. 
TYPHHP (turnir) 3am. rjJp. enopm. Turnuva, 

spor yarışması. 
TYChiPA- (tuvsıra-) em. (toprak, arazi) 

Ekilip biçilmemek, kullanılmaz halde 
olmak. 

TY-TA.JIAKAfı (tuv-talaqay) yem. Kapışılır
casına, kapış kapış. 

TY-TA.JIAKAfıJIA- (tuv-talaqayla-) em. Kar
makarışık olmak. 

TY<DJII1 (tufli) 3am. Ökçeli ayakkabı, is
karpin. 

TYIIIA (tuvşa) 3am. Bir yaşındaki dişi keçi, 
çe biç. 

TYlllb (tuş) 3am. HeM. Çini mürekkebi. 
TYbiM (tuvım) 3am. Yaradılış, doğum. 
TYbiH,rı:A- (tuvında-) em. Çoğalmak, art-

mak, üremek: Eip ouaaH 6ip ou 
mybLHaauabt. Bir düşünceden yeni bir 
düşünce doğar. 

TYbiH,Il;AC (tuvındas) ebtH. Aynı temayı 

işleyen, aynı türde yazılmış (eser). 
TYbiH,llbi (tuvındı) 3am. Eser, çalışma. 
TYbiPJibiK, -Fbi (tuvırlıq, -ğı) 3am. Çadırın 

kenar kısımlarını örten keçe örtü. 
TYbiPbiJI- (tuvırıl-) em. Semim1ek, şiş

manlamak. 

1YF:IKhiH,UA 

TYbiC (tuvıs) 3am. 1. Akraba: 011 6i3ze 
mybte 6o11aabt. O, bizim akrabamız olur. 
2. aybte. Dost, arkadaş. 

TYbiCK,AH (tuvısqan) 3am. 1. Akraba kim
seler. 2. aybte. Kardeş ülkeler. mybteKaH 
xa!lbtKmap kardeş halklar. 3. "Kardeş, 

arkadaş!" anlamında kullanılan seslen
me veya hitap sözü. 

TYbiCK,AHCbi3 (tuvısqansız) ebtH. Akra
basız, kimsesi olmayan. 

TYbiCK,AH-TYFAH (tuvısqan-tuvğan) 3am. 
Hısım akraba. 

TYbiCK,AHIIIbiJI (tuvısqanşıl), TYbiC-
IllbiJI (tuvısşıl) ebLH. Akrabalarına düş
kün, akrabalık ilişkilerine önem veren 
(kimse). 

TYbiCK,AHIIlbiJI,llbiK, -Fbi (tuvısqanşıldıq, 

-ğı), TYbiClllbiJI,llbiK, -Fbi (tuvısşıldıq, 

-ğı) 3am. Akrabalara düşkünlük, akra-
balık bağlarını sağlam tutma. 

TYbiCCbi3 (tuvıssız) ebtH. Akrabasız, ya
kınsız. 

TYbiCCbi3.IlbiK, -Fbi (tuvıssızdıq, -ğı) 3am. 
Akrabasızlık, kimsesizlik. 

TYbiCCbiPA- (tuvıssıra-) em. Akrabalarını 
özlemek. 

TYbiCTAC (tuvıstas) (1) ebLH. Akraba, soy
daş. 

TYbiCTAC- (tuvıstas-) (Il) em. 1. Akraba 
olmak. 2. Yakınlık kurmak. 

TYbiCTACTbiP- (tuvıstastır-) em. Yakın

laştırmak, yakınlaşmalarını sağlamak 

TYbiC-TYMA (tuvıs-tuvma) 3am. Yakınlar, 
hısım akraba. 

TYbiCTbiK, -Fbi (tuvıstıq, -ğı) 3am. Akra
balık , yakınlık. mi11aepailf mybtembtFbt 
dillerin akrabalığı. 

TYbiCIIIA (tuvısşa) yem. Akraba gibi, akra
baca. 

TYbiClllbiJI (tuvısşıl) ebtH. bkz. TYbiC
J<AHIIlbiJI. 

TYbiCIIIbiJI,llbiK, -Fbi (tuvısşıldıq, -ğı) 

3am. bkz. TYbiCK,AHlllbiJI,Il;biK,. 
1YF/Kl1- (tuğjiy-) em. Boynu bükük ol

mak. 
lYF)I(biH; (tuğjıfi) e11. "Garc gurc, gacırt 

gucurt!" diye çıkan sesler. 
lYF)I(biH;,rı:A- (tuğjıfida-) em. Gıcırdamak , 
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gacır gucur etmek. 
TYFhiP (tuğır) (1) 3am. 1. Avcı kuşların 

konaklama yeri. 2. aybıc. Bir nesnenin 
altına konulan destek, dayanak. 

TYFhiP (tuğır) (Il) 3am. Soylu olmayan, 
ancak dayanıklı ve ağır yük taşıyabilen 
at. 

TYFhiPJihl (tuğırlı) Cb/H. Atlı, bineği olan. 
TYFhiPChl3 (tuğırsız) CbLH. Konaklayacak 

yeri olmayan (avcı kuşu). 
TY)KhiP- (tujır-) em. 1. Ovalleştirmek, de

ğirmileştirmek, yuvarlaklaştırmak. 2. 
aybıc. HuHisa etmek, özetlemek. 

TY)KhiPhiM (tujırım) 3am. Karar, sonuç, 
özet. 

TY)KhiPhiM)lA- (tujırımda-) em. 1. (ağaç) 
Yumrulaştırmak, değirmileştirmek. 2. 
aybıc. Özetlemek, sonuç çıkarmak, 
huHisa etmek, konuyu bağlamak. aum
K,aH cmôepôi my:»CblpbiMÔay söylenen 
sözleri özetleyip sonuca bağlamak. 

TY)KhiPhiM.IJ:hl (tujırımdı) CbLH. Sonuçlan
mış, sonuca bağlanmış (karar). 

1Y3 (tuz) 3am. Tuz. acmbLlf my3bLH Kepy 
yemeğİn tuzuna bakmak; m f3bl :»Capac
nay anlaşamamak, geçinememek; my-
3bLH mamy ekmeğini yemek, dost olmak; 
m f3bL :»Ce]fifl şanssız, tali h siz (kişi). 

1Y3AK, -Fbi (tuzaq, -ğı) 3am. Tuzak. my3aK, 

K.YPY tuzak kurmak; my3aK,K,a mycy tu
zağa düşmek. 

1Y3)lA- (tuzda-) em. Tuzlamak 
1Y3llAll (tuzday) CbLH. 1. Tuz gibi, tuz ta

dında. 2. aybıc. Çakır gözlü. 
1Y3MH- (tuzdan-) em. Tuz] anmak, tuz o

luşmak. 

1Y3)lAYJihl (tuzdavlı) CbLH. Tuzlu, tuz ek
lenmiş. 

1Y3-.IJ:8M (tuz-dam) 3am. Nasip. mp-ôeM 
auôuy nasip, kısmet olmak; mp-ôeMi 
6imy rızkı tükenmek, eceli yaklaşmak; 
my3-ÔeMi :»Capacnay anlaşamamak, 

geçinememek; mp-ÔeMiH aK,may yedi
ği ekmeğin hakkını vermek. 

1Y3.IJ:hl (tuzdı) CbtH. Tuzlu. 
1Y3.Iı:hiK, -Fbi (tuzdıq, -ğı) 3am. Tuz, yağ, 

soğan ve sarımsaktan yapılan bir tür sos. 
1Y3.IJ:hiK,TA- (tuzdıqta-) em. 1. Tuzlamak, 

TYJIAH 

tuz ekmek. 2. aybtc. İmalı ve iğneli ko
nuşmak. 

1Y3Chl3 (tuzsız) CbtH. Tuzsuz, tuz ekilme
miş. 

TYİİhiK,TAY (tuyıqtav) CbLH. Kapalı, sus
kun. 

TYİİhiK,ThiK, -Fbi (tuyıqtıq, -ğı) 3am. Ka
palı, suskun olma. 

TYK,II- (tuqiy-), TYK,IIIM- (tuqşiy- ), 
TYK)llhiiJ.UA- (tuqşıfida-) em. Başını 

öne eğmek, boynunu bükmek, boynu 
bükük olmak. 

TYK,IIIM- (tuqşiy-) em. bkz. TYK,II-. 
TYK)llhiiJ.UA- (tuqşıfida-) em. bkz. 1Y

K,ll-. 
1YK,hiJI (tuqıl) 3am. ı. Kısa boynuz. 2. 

aybtc. Bir nesnenin artığı, kalıntısı. 3. 
aybtc. İzmarit. meMeKi m YK.btflbt izmarit. 

1YK,hiJI)lA- (tuqılda-) em. (saç, saka] vb.) 
Kökünden kesmek, tıraş etmek. 

1YK,hiM (tuqım) 3am. 1. Tohum; mahsul. 
K,ap6bt3Ôbtlf myK.bLMbt karpuzun çekir
deği. 2. Cins. MaJZÔbtlf ;)!Ca]fa myK,btM
ôapbt hayvanın yeni cinsi. 3. Soy süHile, 
kök, köken. OJZ amaK,mbt myK,bLMHaH. 
O, asil soylu. 

1YK,hiM)lAC (tuqımdas) CbLH. Aynı kökten, 
aynı soydan, hemcins. 

1YK,hiM.IJ:hl: aCbiJI 'fYK.biM.Ubi Soy, cins 
(hayvan). 

1YK,hiM.IJ:hiK,, -Fbi (tuqımdıq, -ğı) 3am. To
humluk. 

1YK,hiMChl3 (tuqımsız) CbtH. Nesli 
tükenmiş, soyu kurumuş. 

1YK,hiM-TYK,IIJIH (tuqım-tuqiyan) 3am. 
Yedi ata, soy sop, zürriyet, sülbi yedi 
göbek ötesi. 

1YK,hiP- (tuqır-) em. 1. Başını eğmek, 

boynunu içe doğru bükmek. 2. aybtc. 
Susturmak, azarlamak. 

1YK,hiPAM- (tuqıray-), 1YK,hiPT- (tuqırt-) 

em. Başını öne eğmek. 
1YK,hiPT- (tuqırt-) em. bkz. 1YK,hiPAM-. 
1YJI (tul) CbtH. ı. Dul (kadın) 2. aybtc. 

Sahipsiz, kimsesiz. 
1YJIA: ıyJia 6oubı Tüm vücudu. myJZa 6oubt 

myJ-{FbtUlbt ilk göz ağrısı (çocuk). 
1YJIAH: ıyJiau TYTY Aşırı biçimde öfke-
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lenmek, küplere binmek. 
TYJIFA (tulğa) 3am. 1. Kişi, şahıs. 2. Dış 

görünüş, fiziki yapı. my!lraCbt CbtM-
6ammbt fiziği düzgün, güzel. 3. aybtc. 
Dayanak, hami, koruyucu. 6acmbt my;ı
ra asli güç, dayanak. my!lra 6ofly direk; 
dayanak, koruyucu olmak. 

TYJlFAJIAH- (tulğalan-) em. 1. Gürbüz
leşmek, olgunlaşmak. 2. (edebi eserler
deki kahramanlar) Şekillenmek, biçim
lenmek. 

TYJIFAJIAC (tulğalas) CbtH. Yapısı, görü
nüşü çok benzeyen. 

TYJIFAJihl (tulğalı) CbtH. Boylu poslu, iri 
yapılı. 

TYJIFA-TYPIIAT (tulğa-turpat) 3am. Dış gö
rünüş, beden, vücut, tip . 

TYJI)lA (tulda) 3am. 3mHozp. ı. Matem, yas 
tutmak. KyueyiH my!loan OmbtpFGH DUefl 
kocası için yas tutan kadın. 2. Matem 
tutulduğunu belli etmek: ölen kimsenin 
atının yelesini ve kuyruk kıllarını 

kesmek, kara bağlamak vb. 
TYJI,ll,AH- (tuldan-) em. 1. (kadın) Ölen 

kocası için yas tutmak. 2. aybtc. (kadın) 
Dul kalmak, (çocuk) yetim kalmak. 3. 
aybtc. Aşırı derecede bağırıp çağırmak, 
kıyameti koparmak. 

TYJI,UbiP (tuldır) CbtH. (yer) Çıplak, boş, 

ıssız. my!lobtp :>1cemiM kimsesiz, yetim, 
öksüz. 

TYJl,ll,biPCbl3 (tuldırsız) CbtH. Hiçbir şeyi 
olmayan (kimse), çulsuz. 

TYJIIIAP (tu lpar) 3am. 1. Uzak yolculuğa 
dayanıklı, büyük savaşlarda kahraman
ların bindiği, soylu ve çok hızlı koşan 

at. 2. aybtc. Başarılı, bilgili. 
TYJibiM* (tulım) 3am. 1. Saç örgüsü. 2. 

KeHe. Çocukların, kulak ve alın arasına 
ve enselerinin üst kısımlarına nazardan 
korumak amacıyla bırakılan saç, per
çem. 

TYJibiMlllAK, -Fbi (tulımşaq, -ğı) 3am. Kı

sa saç örgüsü. 
TYJibiiiTAW (tulıptay) CbtH. Kürk gibi, ka

lın, kabarık. 

TYMA (tuma) 3am. Yerden çıkan su 
kaynağı, bulak. 

lYMhiJI,.UhiPhiK, 

TYMAH* (tuman) 3am . 1. Sis. 2. aybtC. Be
lirsiz, bulanık. coK,btp m yMaH göz gözü 
görmeyecek derecedesisli hava. 

TYMAH,UAH- (tumandan-) em. I. Sis bas
mak, bulutlanmak. 2. aybLC. Bulanıklaş
mak, belirsiz olmak, puslanmak. 

TYMAH,Ubl (tumandı) CbtH. Sisli, sis bas
mış. 

TYMAP (tumar) 3am. ap. oiHU. Muska, 
nazarlık, tılsım. 6oi1 myMap muska; 
myMap :>1ca3y muska yazmak. 

TYMAPJIA- (tumarla-) em. Muska takmak. 
TYMAPJibi (tumarlı) CbtH. Muskası olan, 

muska takmış. 
TYMAPJlbiK, (tumarlıq) 3am. Muskalık, 

muska olmaya uygun. 
TYMAPUIA (tumarşa) 3am. Küçük muska. 
TYMAPlUAJIA- (tumarşala-) em. Mu s ka 

gibi katlamak, muska şekline sokmak. 
TYMAY (tumav) 3am. Grip, soğuk algınlığı, 

nezle. myMay mwo nezle olmak. 
TYMAYPAT- (tumavrat-) em. Soğuk almak, 

üşütmek, grip olmak. 
TYMAYPATK,bllll (tunıavratqış) CbLH. Sık 

sık grip olan, kolayca soğuk algınlığına 
yakalanan (kimse). 

TYMCA (tumsa) 3am. İlk defa doğurmak 
üzere olan genç kadın veya hayvan. 

TYMCbiK, -Fbi (tumsıq, -ğı) 3am. 1. Burun, 
gaga. 2. zeozp. Tepecik, tünısek. 3. 
Ayakkabının burnu, ön tarafı : 

myMcbtFbtH 6y3y ağzını, bumunu dağıt
mak; myMcbLFbtH Kemepy kibirlenmek, 
burnu havada olmak; m yMCbLFbL macK,a 
mwo sürekli engellerle karşılaşıp yıl

mak, işi yaver gitmemek. 
TYMCbiK,TA- (tumsıqta-) em. Gagasıyla 

vurrnak, gagalamak. 
TYMCbiK,Tbl (tumsıqtı) CbtH. Gagalı, gaga

sı olan. 
TYMCbiK,lllA (tumsıqşa) 3am. Yamaç, e

tek. 
TYMIIIA (tumşa) 3am. Koruyucu bandaj . 
TYMllJAJIA- (tumşala-) em. 1. Ağzı, burnu 

sarmak, kapamak, örtmek. 2. aybtc. Sis 
basmak. 

TYMblJI,UblPblK, -Fbi (tumı\dırıq , -ğı) 3am. 
1. Anasını emmemesi için buzağıların 
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bumuna geçirilen keçe veya deriden 
yapılmış başlık , burunsak, burunluk. 2. 
Doktorların veya tozlu mekanda çalışan 
işçilerin taktıkları koruyucu bandaj. 

1YMhiJI,UhiPhiK,TA- (tumıldırıqta-) em. 
Burunsak takmak. 

TYH- (tu n-) em. 1. Berraklaşmak, durulaş

mak: Cy me3 myHObt. Su çabuk ber
raklaştı. 2. aybtc. Gönle dolmak, içi 
kaplamak. 3. aybtc. Çokça bulunmak, 
kaplamak: EylloipıeH myHbtn myp. Her 
taraf çilekle doldu. 

TYHBA (tunba) 3am. Çökelti, tortu. 
TYH)J,hlPFhllli (tundırğış) 3am. Sıvı mad

delerin süzülüp atıklardan temizlendiği 
yer. 

TYH)J,hlPMA (tundırma) 3am. Tortu , çökel
ti , rüsup. 

JYH)I(hlP (tunjır) (1) 3am. Dişi atmaca. 
JYH)I(biP (tunjır) (Il) CbtH. Kaşları çatık, 

üzgün, sinirli. 
TYH)I(hlPA- (tunjıra-) em. 1. (hava) Ka

panmak. 2. ayb/C. Üzülmek, derin dü
şünceye dalmak, efkarlanmak. 
myHJJCblpau Kally derin düşüncelere dal
mak. 

TYH)I(hlPAH:K,bl (tunjırafiqı), TYH)I(hl
PAYJihl (tunjıravlı) CbtH. Üzüntülü, ke
derli, efkarlı. 

TYH)I(biPAYJihl (tunjıravlı) Cb/H. bkz. TYH
)I(blPAH:K,bl. 

TYHIIIhiK,- (tunşıq-) (TYJIUibiFa.IJ,bi, TYH
UibiFbın) em. I. Boğulmak, nefes atama
mak. cyra myHLllbtry suda boğulmak. 2. 
aybtc. Yok olmak, imha olmak, mahvol
mak. 

TYHIIIhiK,IIA (tunşıqpa) 3am. İnsanın soluk 
almasına engel olan, nefes darlığına yol 
açan bir hastalık, astım. 

TYHIIIhiK,ThiP- (tunşıqtır-) em. Boğmak. 
TYHhiK, (tunıq) CbtH. Temiz, beıTak, duru. 

m YH bt Fbi H Ilaililay huzurunu bozmak; 
myHbtK ey berrak su. 

lYHhiK,TAJI- (tunıqtal-), TYHhiK,TAH
( tunıqtan-) em. Dupduru, berrak, temiz 
hale gelmek. 

TYHhiK,TAH- (tunıqtan-) em. bkz. lY
HhiK,TAJI-. 

TYPAK,Cbl3 

TYHhiK,ThiK, (tunıqtıq, -ğı) 3am. Berraklık , 

duruluk, temizlik . 
TYH;FHbiK, (tunğiyıq) CbLH. 1. Çok derin, 

dipsiz . myHFUbLK meHi3 derin deniz. 2. 
ayb/C. Az konuşan , s ırrını kimseye 
açmayan (kimse). 

TYH;FhiC (tunğis) 3am. Ural-Altay dil 
ailesinden, Doğu Sibirya'da yaşayan , 

avcılık ve balıkçılıkla geçinen yarı gö
çebe bir topluluk , Tunguzlar. 

TYH;Fhllli (tufiğış) Cb/H. ı. İlk, önceki, ilkel. 
myl{Fbtuı pem ilk defa. 2. İlk, birinci 
(evlat). myl{FbiUI 6alla ilk evlat. 

1YII-1YK,biJI (tup-tuqıl) CbtH. Kısacık, ta
mamen kısalmış . 

1YII-1YJI)J,hiP (tup-tuldır) CbtH. Çıplak, boş. 
1YII-TYHhiK, (tup-tunıq) Cb/H. Çok berrak, 

dupduru. 
1YII-1YTAC (tup-tutas) Cb/H. ı. İç içe gir

miş , tek vücut olmuş. 2. Hepsi, tamamı , 

tümü. 
1YP- (tur-) em. l. Durmak, dikilmek: Am 

Kopaoa myp. At ahırda duruyor. 2. 
Kalkmak, ayağa kalkmak. 3. Uykudan 
uyanmak, kalkmak. omblpraH opHbiHaN 
mypy oturduğu yerden kalkmak. 4. (bir 
yerde) Oturmak, ikamet etmek, 
yaşamak. Kaflaoa mypy şehirde 

yaşamak. 5. Ne kadar, kaç: K,aHuıa 

mypaobt? Ne kadar, fiyatı nedir? 6. 
Oluşmak, meydana gelmek: KoMuccuH 
yuı aoaMHaH m ypaObl. Komisyon üç 
kişiden oluşuyor. 7. Bir sözle kelime 
grubu oluşturarak "oluşmak, meydana 
gelmek" anlamlarını verir. 8. Fiillerle 
birleşerek şimdiki zaman fonksiyonu 
üstlenen yardımcı fiil olarak kullanılır: 
Bilelf OKbtn myp. Şiir okuyor. )/(a1{6blfJ 
JJCaybtn m yp. Yağmur yağıyor. 

1YPA (tura) 3am. Çok yol yürümekten 
dolayı atın tımağının zedelenmesi. 

1YPA: y3hiH TYPa Uzun boylu . 
1YPAK, -Fbi (turaq, -ğı) 3am. Yaşanılan yer, 

mekan, mesken, durak. m yparbt .)ICOK 
kalacak yeri olmayan, garip. 

1YPAK,Chl3 (turaqsız) CbtH. l. Kalacak yeri 
yurdu olmayan (kimse). 2. Sabit 
olmayan, değişken . 3. aybtc. Kararsız. 
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TYPAK,Cbi3MH- (turaqsızdan-) em. Sabit 
olmamak, istikrarsızlaşmak, dalgalan
mak. 

TYPAK,Cbi3.1I.AY (turaqsızdav) CbtH. Karar
sız, istikrarsız . 

TYPAK,Cb13.1J.biK, -Fbi (turaqsızdıq, -ğı) 

Jam. istikrarsızlık, kararsızlık, değiş
kenlik. 

TYPAK,TA- (turaqta-) em. Bir yere yerleş
mek, mekan edinmek. 

TYPAK,TAH.ll.biP- (turaqtandır-) em. Kalı

cılaştırmak, stabilize etmek, sabitleştir

mek, istikrar kazandırmak 
TYPAK,Tbl (turaqtı) CbtH. Kalıcı, mütemadl, 

devamlı, aralıksız, daimi. mypaKmbt ce3 

mipKeci (JZuHıe.) deyim. 
TYPAK,TbiJibiK, -Fbi (turaqtılıq , -ğı) Jam. 

Kalıcılık, sebatlılık, değişmezlik , sabit
lik. 

TYPAJIA- (turala-) em. 1. Çok yorulmak, 
bitkin düşl)1ek. 2. aybtC. Yoksulluk 
çekmek, sefalet içinde olmak. 

TYPAH (turan) (1) Jam. up. Türklerin tarih 
boyunca yaşadığı topraklara verilen ge
nel ad, Turan. 

TYPAH* (turan) (Il) Jam. KeHe. Kürsü, min
ber. 

TYPAH* (turan) (III) Jam. JKepı. Krater gö
lü. 

TYPFAYbllli (turğavış) Jam. Meyve konu
lan kap. 

TYPFbl (turğı) (I) Jam. Belirli bir konudaki 
bakış açısı. mapuxu myprbtaaH Kapay 

tarih1 açıdan bakmak, değerlendirmek. 
TYPFbl (turğı) (Il) Jam. Aynı çağda yaşa

yan, çağdaş: Eapi MeHiif mypFbtllapbtM. 

Hepsi benimle yaşıttır. 
TYPFbl (turğı) (III) Jam. Doruk, zirve, şa

hika. 
TYPFbl3- (turğız-) em. ı. Uyandırmak; 

kaldınnak. 2. Yükseltmek, dikmek; 
(duvar) örmek. ecKepmKiuı mypFbt3Y anıt 

dikmek; yuaiJ"( K06btpFOCblH mypFbt3y 

evin duvarını önnek. 
TYPFbiJibiK,Tbl (turğılıqtı) CblH. Yerleşik, 

yerli, eski, kalıcı. 
TYPFbiH (turğın) Jam. Ahali, bir yerleşim 

biriminin sakini. AiıMambtHbLJf 

1YPHIUI3 

mypFbLHaapbt Alınatı sakinleri; myprbtH 

yu yaşanılan yer, ev. 
TYPFbiH:IKAİ1 (turğınjay) Jam. Mesken, 

insanın tüm ihtiyaçlarını karşılaya

bilecek şekilde tanzim edilen mekan. 
TYPFbiCbl3 (turğısız) CbtH. Yaşanmaz, da

yanılmaz; boş, işe yaramaz. m yK K e 

myprbtCbt3 hiçbir işe yaramayan, de
ğersiz, beş para etmez. 

TYPK,bl (turqı), TYPbiK, -Fbi (turıq, -ğı) 

Jam . ı. Bir şeyin uzunluğu. yuai11 

mypKbt evin uzunluğu. 2. İnsanın şekli, 
görünüşü. 

TYPJIAY (turlav) Jam. İstikrar, kalıcılık, sa
bitlik. 

TYPJIAYJibl (turlavlı) CbtH. ı. Kalıcı, istik
rarlı. 2. ıpaMM. Cümleyi oluşturan temel 
öğeler, özne, yüklem. 

TYPMAK, (turmaq) yem. "O şöyle dursun, o 
bir yana, bırak" anlamlarında kullanılan 
bir zarf: OJZ mypMaK, MeH ae myciH-

6eaiM. Onu bırak, ben bile anlamadım. 
TYPMAH (turman) Jam. Koşu, eyer takımı. 

ammbtlf mypMaHbt atın eyer takımı; ep 

mypMaH koşum. 

TYPMAH.1J.A- (turmanda-) em. Eyerlemek, 
eyer vurmak. 

TYPMAH,Ubl (turmandı) CbtH. Eyerli, eyer 
vurulmuş. 

TYPMbiK, (turmıq) Jam. Edeb1 metinlerde, 
erkeklik organını bildirmek ıçın 

kullanılan mecaz! bir ifade. 
TYPMbiC (turmıs), TYPMbiC-:IKAİ1 

(turmıs-jay) Jam. Hayat, yaşantı , 

yaşayış. 6aKbtmmbt mypMbtC mutlu bir 
hayat; mypMbtCKa uıbtFy kocaya varmak; 
mypMbtC KYPY evlenmek, ev bark sahibi 
olmak. 

TYPMbiC-)I(All (tunnıs-jay) Jam. bkz. TYP
MbiC. 

TYPMbiC-CAJIT (tunnıs-salt) Jam. Örf adet, 
gelenek görenek. 

TYPMbiCTAH- (turmıstan-) em. Durumu 
düzelmek, refah seviyesi yükselmek. 

TYPMbiCTbl (turmıstı) cbtH. Durumu, hali 
vakti yerinde; geçim sıkıntısı çekmeyen . 

TYPHIHI3 (turniyaz) Jam. Dan, çökelek, 
yağ, süt ve un karıştırılıp kaynatılarak 
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yapılan bir tür Kazak yemeği. 
1YPIIAİİbl (turpayı) CbtH. Kaba, görgüsüz. 
1YPI1AllhiJIA- ( turpayı la-) em. Kabalık et

mek, görgüsüzlük etmek. 
1YPIIAİİhiJIAY (turpayılav) CbtH. Kabaca, 

görgüsüzce. 
lYPIIAİİbiJibiK, -Fbi (turpayılıq, -ğı) 30m. 

Kabalık, görgüsüzlük, nezaketsizlik. 
1YPnAH: TYJlnau 6a.rıbiK; Tatlı su kefalı, ya

yın balığı. 

1YPI1AT (turpat) 30m. Görünüş, biçim, tip. 
m ypnambt cubtl(Cbt3 görünüşü güzel ol
mayan. 

1YPI1ATCbl3 (turpatsız) CbtH. Çelimsiz, çir
kin. 

1YPI1ATTAC (turpattas) CbtH. Görünüşü, tipi 
benzer; türdeş. 

1YPI1ATTbl (turpattı) CbtH. Boylu poslu, en
damlı. mypnammbt :JKizim boylu poslu 
genç. 

1YPI1ATTbiJibiK, -Fbi (turpattılıq, -ğı) 3am. 
Güzellik, yakışıklılık. 

1YP-1YPJIA- (tur-turla-) em. Devamlı 

"kalk, kalk!" diyerek bir kimseyi rahat
sız etmek. 

1YPYIIIbl (turuvşı) Jam. Mesken edinen, 
sakin. 

1YPbiK, -Fbi (turıq, -ğı) 3am. bkz. 1YPK,hl. 
1YPbiK,Cbl3 (turıqsız) CbtH. Yatay durumda 

uzun olmayan, kısa. 
1YPbiMTAM (turımtay) 3am. 300fl. Boz 

doğan, doğan . 

1YPbiMTAİİ,UAM (turımtayday) CbtH. Doğan 

gibi , doğan benzeri, küçük, minik. 
1YPbiii, -6bi (turıp , -bı) 3am. Turp. 
1YPbiC (turıs) 3am. Duruş, bir noktada ha

reketsiz olarak durma. 
TYC (tus) 3am. 1. Taraf, yan. 2. Yön. ocbt 

mycmo bu yönde, istikamette. 3. Karşı 
taraf. l(apcbt mycma karşıda. 4. Za
manında, döneminde. l(a30K xaHabtFbt 
m ycbtHao Kazak Hanlığı döneminde. 

TYCA- (tu sa-), TYCAYJIA- (tusavla-) em. 1. 
Köstek vurmak, iple veya kayışla 

bağlamak. 2. aybtc. Kendi haline 
bırakmamak, engel olmak, kösteklemek. 

TYCAK, -Fbi (tusaq, -ğı) 3om. Bir ile iki yaş 
arasındaki dişi koyun, şişek. 

TYCbiP 

TYCAMbiC (tusamıs) 30m. Yük hayvan
larının uzağa gitmemesi için ön ayak
larına bağlanan ip veya kayış , köstek, 
bukağı . 

TYCAPJibiK, (tusarlıq) CbtH. Atın ayağının, 

köstek veya bukağı vurulmaya elverişli 
ince kısmı, ayak bileği. 

TYCAY (tusav) Jom. 1. Köstek, bukağı. 2. 
ayb/C. Engel, man i , set. m ycay 6oiibt 
kısa mesafe; mycoy Kecep (3mHozp.) a) 
henüz yürümeye başlayan çocuğun düz
gün yürümesi için ayaklarına bağlanan 
ipin saygıdeğer biri tarafından kesitme 
geleneği b) herhangi bir konuda ilk 
tanıtırnın yapıldığı tören; 05/FbtHa mycoy 
mycy başı bağlanmak, evlenmek. 

TYCAYJIA- (tusavla-) em. bkz. TYCA-. 
TYCAYJibl (tusavlı) CbtH. 1. Köstekli, köstek 

vurulmuş. L. oybtc. Hür olmayan, ba
ğımlı. 

TYCAYCbl3 (tusavsız) CbtH. Kösteksiz , kös
tek vurulmamış. 

TYCITAJI (tuspal) Jam. ı. Kinaye, ima. 
mycnaflMeH ceiifley imalı konuşmak. 2. 
Tahmin yürütme, varsayımda bulunma. 

TYCI1AJIA- (tuspala-) em. Tahmin etmek, 
yorumlamak, kestirmeye çalışmak. 

TYC11AJI,UA- (tuspalda-) em. 1. Tahmin 
etmek, tahminde bulunmak, yorum yap
mak. 2. İmalı, üstü kapalı , dolaylı ko
nuşmak. 

TYCITAJI,UAC (tuspaldas) CbtH. Uygun, ben
zer, paralel. 

TYCITAJI)l,bl (tuspaldı) CbtH .. 1. Tahmin!, 
tahmin edilmiş. 2. İmalı, kinayeli, do
laylı. 

TYC11AJICbl3 (tuspalsız) CbtH. Tahminsiz, 
imasız, kinayesiz, dolaysız, direkt, doğ
rudan. 

TYCITA-TYC (tuspa-tus) yem. ı. Karşılıklı , 

karşı karşıya. 2. Bir olayla, aynı za
manda olan, eş zamanlı. mycna-myc Ke

ilY tesadüf etmek. 
TYCTAC (tustas) CbtH. ı. Akran, yaşıt. 2. 

Çağdaş, muasır. 3. Bir şeye denk gelen. 
TYC-TYCTAH (tus-tustan) yem. Dört yan

dan, her taraftan, her yönden. 
TYCbiP (tusır) 3om. Gürültü, patırtı. 
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TYf (tut) (1) 3am. 6om. Dut. mym arawbt 
dut ağacı. 

m- (tut-) (Il) em. 1. Elle tutmak. 2. 
Asmak. 3. Bırakmamak, yapışmak. 4. 
Yakalamak, ele geçirmek. 5. Saymak, 
kabul etmek, bilmek. ycnıa3 mymy usta 
bilmek, örnek almak: opma mymy oruç 
tutmak. 

TYfA- (tuta-) em. Alev almak, tutuşmak. 2. 
aybtc. Tutuşmak, coşmak. 

lYTAM (tutam) 3am. 1. Tutaın . 2 . Tutaınlık. 
TYTAM.UA- (tutamda-) em. 1. Tutamlamak. 

2. aybtc. Az az, tutam tutam vermek. 
lYTAM,llAM (tutamday) CbtH. Kıpkısa, 

kı sac ık. 
TYTAH- (tutan-) em. Tutuşmak, alev al

mak. 
TYTAHFbllll (tutanğış) CbtH. Tez tutuşan, 

tutuşnıaya elverişli. 

TYfAHFbiiiiTbiK, -Fbi (tutanğıştıq, -ğı) 

3am. Tez tutuşma, tutuşmaya elveriş

lilik. 
TYTAC (tutas) (1) CbtH . Bir, beraber, bütün, 

tüm. mymacbtMeH tam, bütün olarak. 
TYTAC- (tu tas-) (Il) em. Birbirine ek

lenmek, tek vücut olmak. 
TYTACTAM (tutastay) yem. Bütünüyle, 

tamamen, genel olarak. 
TYTACTAH- (tutastan-) em. Bölünmemek, 

bir bütün olmak, tek vücut olmak, bü
tünleşmek. 

TYTACTbiK, -Fbi (tutastıq, -ğı) 3am. Birlik, 
bütünlük, beraberlik . 

TYTAT- (tu tat-) em. Yakmak, tutuşturmak. 
TYIKA (tutqa) 3am. l. Tutamak, tutamaç, 

sap, kol. eciKmif{ mymK,aCbl kapının 

kolu. 2. aybtc. Destek, dayanak. myml(a 
6o11y dayanak olmak. 

TYTKAJibl (tutqalı) Cb/H. Kollu, saplı, 

tutamaklı. 

TYTK,ACbl3 (tutqasız) CbtH. Kolsuz, sapsız, 

tutamaksız. 

TYTK,llbiJI (tutqiyıl), TYTK,llbiJI,llAH (tut
qiyildan), TYfK,llbiJI,llA (tutqiyılda) 

yem. Aniden, birden, hiç beklenmedik 
anda. 

TYTK,IIbiJI.UA (tutqiyılda) yem. bkz. TYT
K,HbiJI. 

1YIIIT AK,AM 

1YTK,I1biJI,llAH (tutqiyıldan) yem . bkz. 
1YTK,I1biJI. 

TYfK,biH (tutqın) Jam. Esir, tutsak, tutuklu . 
mymKbtHFa mycy esir düşmek. 

TYTK,biH.UA- (tutqında-) em. ı. Esir al
mak, tutuklamak, gözaltına almak. 2. 
aybtc. Bir şeyin etkisi altında kalmak. 

TYfK,biH,llAYJibl (tutqındavlı) CbtH. Tu
tuklu, esir alınmış, tutsak. 

TYTK,biHL(biK, -Fbi (tutqındıq, -ğı) 3am. 
Tutsaklık, esaret, tutukluluk. 

TYTK,biP (tutqır) CbLH. 1. Tuttuğunu bı

rakmayan, yapışkan. 2. aybtc. Akıcı, 

rahat konuşamayan, tutuk. 3. aybtc. Ça
buk kavrayan, zeki. 

TYTK,biPJIAH- (tutqırlan-) em. 1. Sıkıca 

tutmak, bırakmamak. 2. Keskinliğini 

kaybetmek, körelmek. 
TYTK,biiii (tutqış) (1) Jam. Kazanı ateşten 

indinnede kullanılan keçe veya başka 
kumaştan yapılan eldiven, ya da tutacak. 

TYTK,biiii (tutqış) (Il) CbLH. Bir şeyi tutup 
bırakmayan. 

TYTTAM (tuttay) CbtH. Çın! çıplak, anadan 
doğma, anadan üryan. 

TYfYJibi (tutuvlı) CbtH. Asılmış, asılı. 
TYfbiK,- (tutıq-) (TyrbiFa)J.bl, TyrbiFbın) em. 

Kekelemek, pepelemek. m ymbtFa ceu
J1ey kekelemek. 

TYfbiK,IIA (tutıqpa) Jam. Kekeme, kekeç. 
TYfbiJI- (tutıl-) em. ı. Tutulmak, yakalan

mak. 2. (ay, güneş) Tutulmak. 3. (kilim, 
halı vb.) Duvara asılmak. 

TYTbiJIFbiiii (tutılğış) CbLH. Tez tutulan, 
yapışkan. 

TYfbiM (tutım) 3am. ı. Avuç, tu tam. 2. 
aybtC. El altında, avuç içinde olma. 

1YTbiML(bl (tutımdı) C bt H. ı. Çabuk 
kavrayan, kıvrak zekalı. 2. aybıc. Ka
rarlı, prensipli. 

1YTbiH- (tu tın-) em. ı. Tüketmek, kul
lanmak. 2. İlke edinmek. 

TYTbiHYIIIbl (tutınuvşı) 3am. Tüketici. 
mymbLHYWbLJ1ap oaaFbl tüketiciler birliği. 

TYTbiHYillbiJiblK, -Fbi (tutınuvşılıq, -ğı) 

3am. Tüketicilik. 
1YIIIIIAPA (tuşpara) Jam. Bir tür mantı. 
1YIIITAK,AM (tuştaqay) CbLH. Uçan, hafif 
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karakterli, delişmen, hoppa. 
TYlllTA.JIAH,.UA- (tuştalanda-), TYlllTAI{

.IIA (tuştanda) em. Yerinde duramamak; 
afacanlık, hoppal ık yapmak; zıplamak. 

TYlllTAI{ (tuştafi) Jam . Uçarılık, yerinde 
duramamazlık, hoppalık. 

TYlllTAH)l,A (tuştafida) bkz. TYlllTAJIAI{
,LJ.A- . 

TYlllbl- (tuşı-) em. Demini almak, lezzetli 
olmak. 

TYlllbiM (tuşım) Jam. Tat, lezzet, tadım. 
TYlllbiMCbl3 (tuşıınsız) CbLH. Tatsız, lez

zetsiz. 
TYlllbiH- (tuş ın-) em. Hissetmek. sezmek. 
TYlllbiP: aybB TYllibip Memnun edici , bah

se değer. 
1Ylllbl (tuşşı) Cb/H. ı. Tuzsuz, yavan, 

içilebilir (su). 2. Acı olmayan (yemek). 
myw.bt emKe muıeH aw,bt maRK masum 
birine yapılan eziyet; eMipiJilf OUI,bLCbL 
Me H m YW.bLCbt hayatın acısı ve tatlısı. 

1YlUhiJIA- (tuşşıla-) em. Tuzdan arıtmak, 
tuzsuz hale getirmek. 

TYill,biJIAY (tuşşılav) CbtH. Tuzu az, az 
tuzlu. 

1YlUblJibl (tuşşılı) cbıH. ı. Az tuzlu. 2. 
aybtc. Rahat. huzurlu. 

TYillbiJibiK, -Fbi (tuşşılıq, -ğı) Jam. Az 
tuzlu olma durumu. 

TYlli,biPAK, (tuşşıraq) CbtH. Tuzu çok az, 
tuzluluk oranı çok düşük. 

1YillbiTK,bllll (tuşşıtqış) Jam. Suyun tuz
luluk oranını düşüren cihaz. 

TY5IK, -Fbi (tuyaq, -ğı) 3am. 1. At, eşek, 

inek gibi hayvanların ayak tırnakları; 

toynak. 2. aybtC. Küçükbaş hayvanlar, 
davar. 3. aybıc. Zürriyet, çocuk; myJlFbll-t 
macK,a cory sıkıntıya uğramak; m YHFbt 
iJzil-ly bir şeyi henüz elde etmek; myHK 
6acnaFal-l bakir, ayak basılmamış; afla 
myflK, fesat, sinsi, kurnaz; awa myHK. 
büyük ve küçük baş hayvanların genel 
adı; KY myflK. acımasız, merhametsiz; 
m YflFbll-l K,UMbLfliJamnay kılını kıpır

datmamak; myHK Kecmi aşırı çiğnenmiş 

(toprak) ; myHK. K,a!lMay soyu kurumak, 
nesli tükenmek; myHK, cepnney hare
ketsiz yatmak, deliksiz uyumak; mbtlf 

TYEITTE 

myflK, güçlü, kuvvetli; mipepıe myHK. 

KOUMay hiçbir şeyi kalmamak, herşeyini 
yitirmek. 

1Y.SIK,Cbl3 (tuyaqsız) CbtH. l . Ayak tırnağı 
olmayan, toynaksız. 2. aybtc. Nesli 
tükenmiş, soyu sopu kunımuş. 

1Y5IK,Tbl (tuyaqtı) CbtH. ı. Toynağı olan, 
toynaklı. 2. aybtc. Soyu. nes ıi devam e
den. 

lYEEfEİİ (tübegey) cbıH. I. Temel, esas, 
asıl, ana. 2. Köklü, yepyeni. 

1YEEfEİİJIE- (tübegeyle-) , 1YEIPJIE-

(tübirle-) em. Ayrıntılı bir şekilde araş

tırmak, incelemek. 
lYEEfEİİJII (tübegeyıi) C bil-l. 1. Asl1, esas, 

temel, köklü . my6eıeufli eJıepic köklü 
değişim . 2. Derinlemesine. çok yönlü, 
etraflı, ayrıntılı. 

1YEEK, -ri (tübek, -gi) Jam. ı . Yarımada. 

2. Nehrin kıvrımı, menderes. 
lYEIH)lE (tübinde) yem. l. Bir şeyin 

dibinde, bir yerin yakınında. 2. 
Sonunda, nihayet, neticede. 

1YEIP (tübir) Jam. 1. Ağaç ve bitki kökü. 
2. Asıl, esas, temel. 3. flUJ-tcB. Kelime 
kökü. 

1YEIPJIE- (tübirle-) em. bkz. lYEEfEİİ
JIE-. 

1YEIPJIEC (tübirles) CbtH. ı. Kökü bir, aynı 
kökten. 2. !lUHcB. Bir kökten çıkmış olan. 

1YEIPJIECTIK, -ri (tübirlestik, -gi) 3am. 
Kökü, kökeni, aynı olma, kökteşlik . 

1YEIPJII (tübirli) Cbl!-l. 1. Kökü olan, köklü. 
2. aybtc. Köklü, belirleyici, esaslı. 

1YEIPTEK, -ri (tübirtek, -gi) 3am. l. 
Kesilen ağacın veya bitkinin kökü. 2. 
aybtC. Kalıntı, artık. 

lYEIPlllEK, -ri (tübirşek, -gi) 3am. Mak
buz, fatura, dekont. 

1YEIT (tübit) 3am. l. Keçi, deve vs. hay
vanların kıllarının altında bulunan 
yumuşak tüy. 2. Tiftik. ewKiHilf my6imi 
tiftik keçisinin ince, parlak, yumuşak 
yünü. 

1YEITCI3 (tübitsiz) Cb/H. Tiftiği olmayan. 
1YEITTE- (tübitte-) em. Hayvanların 

yumuşak tüylerini kıllarından ayırmak, 
ayıklamak. 
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TYEITIEH (tübittey) CbtH. Tüy gibi yu
muşak. 

TYEITTEH- (tübitten-) em. (tüy) Kısa ve 
sık büyümek, gürleşmek. 

TYEITII (tübitti) Cb/H. Gür, kalın, sık (yün). 
TYEITiliE: ıy6inııe ıyry Paramparça et

rnek, mahvetmek. 
TYTE (tüge) Moa. Darılma, küsme, kırılma, 

gücenme anlamı bildiren bir ifade: Aüm
naabtM 6a, my2e!Söylemedim mi? 

TYTEJI (tügel) ec. Hepsi, herkes, tümü, bü
tünü. 

TYfEJI,UE- (tügelde-), TYTEH,UE-
(tügende-) em. 1. Bir şeyin sayımını 

yapmak, yoklamak. 2. Eksiğini gediğini 
gider-mek, eksiğini tamamlamak. 

TYTEJI,UEH (tügeldey) yem. Tamamı, tama
men, herkes, hepsi. 

TYfEH (tügen) ec. Falan, filan, falanca, fa
lan feşmekan. 

TYTEH,UE- (tügende-) em. bkz. TYTEJI
,UE-. 

TYTEHiliE (tügenşe) ec. Herhangi biri, fa
lanca, filanca. 

TYTEC- (tüges-) em. 1. Tamamlamak, bi
tirmek. 2. (yemek) Tüketmek 

TYTIJI (tügil) ıubuı. O bir tarafa, o bir yana, 
o şöyle dursun anlamında kullanılan bir 
edat: OJZ CeH my2ifl, MeHi ae aJZaaabl. O, 
seni bırak beni de aldattı. 

TY3 (tüz) (1) 3am. Evin dışındaki yer, dı

şarı, düzlük. 
TY3- (tüz-) (Il) em. Dizmek, kurmak, oluş

mak. 
TY3,UIK (tüzdik) CbtH. Taşralı, köylü (kim

se). 
TY3E- (tüze-) em. 1. Eğik durumdaki bir 

şeyi düzeltmek. 2. Tamir etmek, onar
mak. 

TY3EJI- (tüzel-) em. 1. Düzelmek 2. Ona
rılmak, iyileşmek. 3. Mizacını düzelt
mek. 

TY3EM (tüzem) 3am. ecK. Sıra, saf, dizi. 
TY3EH: (tüzefi) CbtH. Biraz düzgün, düz

günce. 
TY3ET- (tüzet-) em. Düzeltmek. 
TY3ETKIIII (tüzetkiş), TY3ETYilii (tüze

tüvşi) 3am. Düzeltici, düzenleyici . 

lYfiE 

TY3ETYJII (tüzetüvli) CbtH. Düzeltilmiş, dü
zenlenmiş. 

TY3ETYCI3 (tüzetüvsiz), TY3EYCI3 (tüzev
siz) CbtH. Düzeltilmemiş, değiştirilme

mış. 

TY3ETYilii (tüzetüvşi) 3am. bkz. TY3ET
KIIll. 

TY3EYCI3 (tüzevsiz) Cblli. bkz. TY3ETYCI3. 
TY3Y (tüzüv) CbtH. 1. Doğru, düz, dik. 2. 

aybtc. Doğru, uygun, makul. 6emi m Y3Y 
doğru yolda olmak; mf3y JKOJZFa caJZy 
doğru yolu göstermek. 

TY3YJIE- (tüzüvle-) em. I. Dümdüz etmek, 
doğrultmak, düzeltmek. 2. Yönelmek, 
yön tutmak. 

TY3YJIEY (tüzüvlev) CbtH. Biraz düz, düzce. 
TY3YJIIK, -ri (tüzüvlik, -gi) 3am. I. Düm

düz olma durumu. 2. aybtc. Doğru yol, 
dürüstlük, doğruluk. 

TY311IIJI (tüzşil) CbLH. Dışarıda gezmeyi, 
dalaşmayı çok seven. 

TY31K (tüzik) CbtH. 1. Düz, doğru dürüst. 2. 
Hiçbir yeri bozulmamış, pürüzsüz, 
kusursuz. 

TY3IKTIK, -ri (tüziktik, -gi) 3am. Doğruluk, 
dürüstlük 

TY3IJIIM (tüzilim) 3am. Bir maddenin 
yapısı. 

TY3IJIIC (tüzilis) 3am. Yapı, oluşum, ku
ram. 

TYI1- (tüy-) (1) em. 1. Bir nesneyi havana 
koyarak ezmek, un ufak etmek, toz 
haline getirmek. 2. aybtc. V urmak, 
d övmek. 

TYI1- (tüy-) (Il) em. 1. Düğümlemek. 2. 
aybtc. Anlamak, bilmek, kavramak. 

TYı1:rıJIE- (tüygile-) em. Dürtmek, dür
telemek, üst üste vurmak 

TYI1,UEH: ~eu ıcyp,nac Aynı yıl doğr:-1üŞ 
olan, akran, yaşıt. 

TYI1,UEK, -ri (tüydek, -gi) 3am. 1. Küme, 
grup, dizi. 2. Deste, top, balya. 

TYI1,UEKTE- (tüydekte-) em. Derlemek, 
toplamak, bir araya getirmek. 

TYI1,UEKTI (tüydekti) CbLH. Kümelenmiş, 
derli toplu. 

TYI1E (tüye) 3am. Deve. myüe 6aJZyaH ye
nilmez, güçlü pehlivan; myüeHi myziMeH 
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:J~Cymy deveyi hamuduyla yutmak. 
TYHEEAC (tüyebas) Jam. Birkaç kişinin , 

bir kişinin üzerine çıkarak onu 
çökertıneye çalıştığı oyun. 

TYHE.UEM (tüyedey) CbtH. Deve gibi iri , ko
caman. 

TYHKIKAilbiPAK, -Fbi (tüyejapıraq, -ğı) 
3am. 6om. Dulavrat otu. 

TYHEKEIII ( tüyekeş) Jam. Deve ile kervan 
yolculukları yapan, deve yetiştiren, bes
leyip bakan kişi. 

TYHEK;YJIAK, -Fbi (tüyequlaq, -ğı) Jam. 

Kemirgengillerden bir tür sıçan . 

TYHEK;YC (tüyequs) Jam. Devekuşu. my

iiel(ycmbtlf :JICYMbtpml(acbt devekuşunun 

yumurtası. 

TYHEJIE- (tüyele-) em. Deveye yüklemek, 
deveyle taşımak. 

TYHEJII (tüyeli) CbtH. ı . Devesi olan, de
vesi çok. 2. Deveye yüklenmiş (nesne) , 
deveye binmiş (kimse). 

TYHETAEAH (tüyetaban) Jam. 6om. Deve
tabanı. 

TYHETIKEH (tüyetiken) 3am. 6om. Deve
dikeni. 

TYHEIIII (tüyeşi) Jam. Deve besleyip ba
kan kişi, deveci. 

TYHJIIK- (tüylik-) (ıyii;ıire.ı:ıj, ıyiiJiirin) 
em. ı. Düğümlenmek, kördüğüm olmak. 
2. aybtc. (beden) Tutulmak, kasılmak . 3. 
aybtc. Bastırmak, saldırmak, çullanmak 

TYHME (tüyme) Jam. Düğme. 
TYHME,UAK, -Fbi (tüymedaq, -ğı) Jam. 

6om. Papatya. 
TYHME.UEM (tüymedey) CbtH. Düğme gibi 

küçük, küçücük. 
TYHMEJIE- (tüymele-) em. Düğme i emek. 
TYHMEJII (tüymeli) CbtH. Düğmeli, düğ

mesi olan, düğme dikilmiş. 
TYHMEJIIK, -ri (tüymeıik, -gi) Jam. Düğ

melik, düğme deliği. 
TYHMEHE (tüymene) Jam. MeiJ. Deride çı

kan irinli yara. 
TYHMEIII (tü yın eş) (1) Jam. Yağlı etten, 

bağırsağa doldurulup pişirilen, ufak par
çalara bölünerek kavurulan et. 

TYHMEIII (tüymeş) (Il) Jam. Tablet. 
TYHMEIII (tüymeş) (III) Jam. Yumruk-

TYHTKIJI,UE 

lama, yumruk atma. 
TYHMEIIITE- (tüymeşte-) em. Yumrukla

mak, yumruk atmak. 
TYHHE- (tüyne-) em . Sancımak. 
TYHHEK, -ri (tüynek, -gi) (1) Jam. ı. Bitki 

veya meyve yumrusu. 2. Kavun ve 
karpuzun olgunlaşmamış, ham şekli , 

kelek. 
TYHHEK, -ri (tüynek, -gi) (Il) Jam. eem. 

Tifo. 
TYHHEKTE- (tü ynekte-) em. (dallar) M ey

veye durmak. 
TYHPE- (tüyre-) em. ı. Saplamak, sokmak, 

batırmak, vurmak. HaiiJaMeH m yiipey 

mızrakla vurmak. 2. ay bt c. Yerin dibine 
sokarcasına eleştirmek, tenkit etmek. 

TYHPEfiiii (tüyregiş) Jam. :J1eep2. Eleş
tirmen, tenkitçi. 

TYHPEJIE- (tüyrele-) em. 1. Üst üste 
saplamak, sapiayıp durmak. 2. aybtc. 

Devamlı tenkit etmek. 
TYHPEYIIII (tüyreviş) Jam. Çengelli iğne. 
TYHPEYIIIITE- (tüyrevişte-) em. İlmek, 

çengelle tutturmak veya bağlamak, saçı 
başın üzerinde toplayıp bağlamak. 

TYHCIK, -ri (tüysik, -gi) Jam. ı. Duyuş, 
içgüdü, sezgi, algı. 2. aybtc. Akıl, dü
şünce. 

TYHCIKCI3 (tüysiksiz) , TYHTIKCI3 (tüy
tiksiz) CbtH. 1. Sezgisiz, ferasetsiz . 2. 
Aptal, alık, ahmak. 

TYHCIKCI3,UIK (tüysiksizdik) Jam. Anla
yışsızlık, sezgisizlik, şuursuzluk. 

TYHCIKTE- (tüysikte-) em. Sezmek, his
setmek, iç güdüsel olarak algılamak. 

TYHCIKTEH- (tüysikten-) em. 1. Varlığı 
kavramak, sezmek, algılamak. 2. aybtc. 

Şüphelenmek, kuşkulanmak. 

TYİİCIKTI (tüysikti) CbtH. Akıllı, şuurlu , 
bilinçli. 

TYİİCIH- (tüysin-) em. Sezinlemek, kavra
mak, algılamak. 

TYİİTE (tüyte) CbtH. Körelmiş, eskimiş. 
TYHTEJIEH- . (tüytelen-) em. Körelmek, 

aşınmak, eskirnek 
TYİİTKIJI (tüytkil) Jam. Şüphe, kuşku, 

endişe. 

TYHTKIJI,UE- (tüytkilde-) em. Kuşku lan-
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mak, şüphelenmck, endişelenmek. 
TYMTKIJDKI- (tüytkilji-) em. Du ygulan

mak, hislenmek. 
TYHTKIJIIC- (tüytkilis-) em. Endişelen

mek, heyecanlanınak. 
TYftTIIEK, -ri (tüytpek, -gi) 3am. Ufak 

tefek iş, önemsiz şeyler. 
TYMTIIEKTE- (tüytpekte-) em. Boş o

turmayıp bir şeylerle meşgul olmak, 
oyalanmak. 

TYMTIK, -ri (tüytik, -gi) (1) Jam. Yürek 
sızısı, iç burukluğu. 

TYMTIK, -ri (tüytik, -gi) (Il) Jam. Gönle 
düşen his, endişe, şüphe. 

TYMTIKCI3 (tüytiksiz) Cb/H. bkz. TYM
CIKCI3. 

TYMIJI- (tüyil-) em. 1. Bağlanmak. 2. 
Boğazında düğümlenmek, tıkanmak. 3. 
aybtc. Tutulmak, tutukluk yapmak. 

TYiİIH (tüyin) (1) Jam. 1. Düğüm. 2. aybtc. 

Sonuç, netice; özet. 
TYMIH (tüyin) (Il) Jam. 1. Olgunlaşmamış 

meyve yumrusu. 2. aybtC. Deride oluşan 
kızarıklı k. 

TYMIH)],E- (tü yinde-) em. l. (dallar) Yum
rulan mak, meyveye durmak. 2. aybtc. 

Sonuca, neticeye bağlamak, özetlemek. 
TYMIHCI3 (tüyinsiz) CbtH. 1. Düğümsüz. 2. 

aybtc. Sonuçsuz, neticesiz, önemsiz. 
TYMIHIIIEK, -ri (tüyinşek, -gi) Jam . l. 

Düğüm, bohça. 2. İnsan zihnindeki gizli 
düşünce . 

TYMIHI11EKTE- (tüyinşekte-) em. Bohçala
nıak, düğümlemek, sarmak. 

TYiİIP (tüyir) Jam. l. Tane, parça. 2. Bir 
nesnenin küçük parçası. 

TYMIPJIE- (tüyirle-) em. Ufalamak, parça
lamak. 

TYiİIPTIIEK, -ri (tüyirtpek, -gi) Jam. l. 
Düğümlenme, yumrulannıa, toplanma. 
2. aybtc. Uğursuz kötü haber, yakışıksız 
söz. 

TYiİIPTIIEKTE- (tüyirtpekte-) em. Toplu . 
halde olmak, toplanmak, yumrulanınak. 

TYMIPIIIIK, -ri (tüyirşik, -gi) Jam. Bir 
şeyin en küçük parçası, tanecik 

TYHIPillJKTE- (tüyirşikte-) em. 
Parçalanıak, tane tane yapmak, tanecik-

1YJIEKTE 

lere ayırmak. 
TYMIC- (tü yi s-) em. Kesişmek, kavuşmak. 
TYMICIIE (tüyispe) Jam. Kesişme noktası, 

kavşak. 

TYK, -ri (tük, -gi) (1) Jam. 1. Tüy, kıl, yün. 
2. aybtc. Bitki tüyleri. 

TYK (tük) (Il) ec. Hiçbir şey. 
TYKIIIP (tükpir) Jam. 1. Köşe bucak, ücra 

yer. 2. Uzak yer. 
TYKniPJIE- (tükpirle-) em. 1. Uzaklaşmak, 

ıraklaşmak . 2. aybtc. Bir mesele hak
kında derinlemesine bilgi sahibi olmak. 

TYKIIIPJII (tükpirli) CbtH. Etraflı , detaylı. 

TYKCII- (tüksiy-) em. Somurtmak, kaş

larını çatmak. 
TYKTEH- (tükten-) em. l. Tüylenmek, tüy 

çıkınaya başlamak. 2. (kumaş vb.) Ta
razlanmak. 

TYKTI (tükti) CbtH. 1. Tüylü , kıllı. mY'ani 

Keyoe kıllı göğüs. 2. Yünlü. myKmi Ki

;ıeM yünlü halı. 
TYKIIIE (tükşe) Jam. Çok küçük tüyler (bit

ki veya hayvanlarda). 
TYKIP- (tükir-) em. Tükürmek. 6ipiHilf 

ayJbtHa 6ipi myKipin KOUFGftoau birbi
rinin ağzına tükürmüş gibi, ağız birliği 
yapmış gibi. 

TYKIPfllll (tükirgiş) Jam. Tükürük tablası, 
tükürük kabı. 

TYKIPIK, -ri (tükirik, -gi) 3am. Tükürük. 
TYKIPIKTE- (tükirikte-) em. Tükürük

lemek. 
TYJIE- (tüle-) em. 1. (hayvan) Tüy atmak. 

2. (deri) Pul pul dökülmek. 3. aybtc. 

Yenilenmek, canlanmak, güzelleşmek . 

KaLima my;ıey yeniden doğmak; yeniden 
kurulmak; canlanınak. 

TYJIE)KI- (tüleji-) em. Güzelleşmek, can
lanmak. 

TYJIEM (tüley) Jam. Geniş düzlük, uçsuz 
buçaksız yer. 

TYJIEK, -ri (tü lek, -gi) 3am. 1. (kuş) Tüy 
dökme, atma. my;ıeK yaKbtmbt tüy atma 
süresi. 2. (karta) yavrusu) Büyüyüp 
uçacak hftle gelme. 3. aybtc. Genç ku
şak , yeni nesil. 4. Mezun. 

TYJIEKTE- (tülekte-) em. (hayvan) Tüy 
atmak, dökmek. 
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TYJIEKTI (tülekti) CbLH . Tüyleri dökük, tüy
lerini dökmüş . 

TYJ1EH: TYJieH TYPTY Şeytanın dürtmesiyle 
bir belaya uğramak. 

TYJIKI (tülki) 3am. 1. Tilki. 2. aybtc. Uya
nık , kurnaz, zeki . 

TYJIKI.K,Yİ1PblK,, -Fbi (tülkiquyrıq , -ğı) 
3am. Açıkgözlülük, kurnazlık, uyanık

lık . 

TYJIKIIIIE (tülkişe) Cb/H. Tilkiye benzer, til
ki gibi . 

TYJIIK, -ri (tülik, -gi) 30111. Büyük ve küçük 
baş hayvanların genel adı. mep111 111y;ıi2i 
cau bolluk içinde istediği gibi rahat ya
şayan , yediği önünde yemediği arka
sında . 

TYJI IK: a3blK,-TYJIİK Yiyecek içecek gıda 

maddeleri. 
TYJIIKTEH- (tülikten-) em. (hayvan) Ço

ğalmak, artmak. 
TYJIIKTI: TepT TYJIİKTi Zengin, hali vakti 

yerinde. 
TYMEH (tümen) 3a111. ecK. KeHe. Tümen. 
TYMEHEACbl (tümenbası) 3am. fJCK. Tü

men başı, tümgeneraL 
TYH (tün) 3am . Gece. myH opmacbt gece 

yarısı; myH yiiKbtCbtH mepm 6eJLy gece 
boyu gözünü yummamak, gözüne uyku 
girmemek. 

TYHrı (tüngi) Cb/H . Geceleyin , geceye ait. 
TYH,UEJIET- (tündelet-) em. Gece vakti yü

rümek, dolaşmak. 
TYH,UIK, -ri (tündik , -gi) 3am. Çadırın te

pesini örten dört köşeli keçe. 
TYH,UIKTE- (tündikte-) em. Keçe çadırın 

tepesini örtmek, kapatmak. 
TYHE- (tü ne-) em. 1. Gecelemek. 2. aybtC. 

Türbede gecelemek, türbede geceleye
rek evliyalardan medet ummak. 

TYHEK, -ri (tünek, -gi) 3am. 1. Zifir1 ka
ranlık. 2. ayb/C. Dert, sıkıntı, zorluk. 

TYHEME (tüneme) 3am. Geeeleme yeri , 
gece konaklanan yer. 

TYHEMEJI (tünemel) 3am. 1. Geceleme, 
konaklama yeri. 2. cbtH. Üzerinden bir 
gece geçmiş, dünden kalan (kımız). 

m yHeMefl K,an turistler için hazırlanan 
özel yatak. 

1YIIHYCK,A 

TYHEMEJI,UE- (tünemelde-) em. Bir yerde 
gecelemek, konaklamak, yatıya kalmak. 

TYHEMEJIET- (tünemelet-) em. Hayvan
ları ahıra getirmeden otlakta, yaylada 
geceletmek. 

TYHEP- (tüner-) em. 1. (hava) Bozmak, 
kararmak. 2. aybıc. Somurtmak, kaş

larını çatmak. 
TYHEPIH:KI (tünerinki) cbtH. 1. Kararmış, 

bulut kaplamış. 2. aybıc. Kaşları çatık, 

somurtkan, sinirli. 
TYHEYrYHri (tünevgüngi) , TYHEYIYHI 

(tünevgüni) yem. Birkaç gün önceki. 
TYHEYITHI (tünevgüni) yem. bkz. TY

HEYrYHfl. 
TYH-TYHEK, -ri (tün-tünek, -gi) 3am. Hiç

bir şeyin görünmediği zifır1 karanlık 

gece. 
TYHJJI- (tünil-) em. Umudunu kesmek, i

nancını kaybetmek. mipwifliKmeH my
I{ifly hayattan umudunu kesmek. 

'fYH:IJlriiii (tüfiilgiş) CbLH. inancını kaybet
miş, karamsar, bedbin. 

'fYH:IJIYIIIIJIIK, -ri (tüfiilüvşilik, -gi), 
TYH:IJIIC (tünilis) 3am. Ümitsizlik, ka
ramsarlık, bedbinlik 

TYH:IJIIC- (tü n ilis-) (1) em. Ümitsizliğe ka
pılmak, karamsar olmak. 

'fYH:IJIIC (tünilis) (Il) 3am. bkz. TYI:IJ
JIYIIIIJIIK. 

TYTI*, -6i (tüp, -bi) (1) 3am. 1. Dip; alt. 
me]fi3aili my6i denizin dibi. 2. Ağaç, ot 
vb. şeylerin kökü. ara w m bL m y6iMeH 
JKYilY ağacı kökü ile sökmek. 3. Kök 
(ağaç). KbtpbLK, myn GllMa arawbL kırk 

kök elma ağacı. 4 . Bir şeyin yanı , yan 
tarafı. arawmbtlf my6iHae ağacın dibin
de, gölgesinde. 

TYTI*, -6i (tüp, -bi) (Il) 3am. Soy, sülale, 
kök. myn amacbt, ecdadı; my6i JICGK,Cbt 
aaaM SOylu bir aileden gelen; my6iHe 
JKemy kökünü kurutmak; m yn maMbtpbt 
soyu, sülalesi . 

TYTIKI (tüpki) CblH. 1. Dipteki, köşedeki . 2. 
aybtc. Ana, temel, esas. 

TYTIKIJIIKTI (tüpkilikti) Cb/H . istikrarlı , dü
zenli. 

TYTIHYCK,A (tüpnusqa) 3am. Orijinal, asıl 
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nüsha. 
1YTICI3 (tüpsiz) CbtH. Dipsiz, sınırsız, 

derin. 
1YTICI3)liK , -ri (tüpsizdik, -gi) 3am. Sı

nırsız derinlik, dipsizlik. 
1YTITE- (tüp te-) em. 1. Bitki köklerini 

çapalayarak kabartmak, havalandırmak . 

2. Ciltlemek, kaplamak. 3. (bitki) Kök 
salmak. 4. Yama yapmak, yamamak. 5. 
aybtc. Bir meseleyi sonuçlandırmak. 

m ynmen Ke!l2eHOe doğrusu, esasında, as
lında. 

1YTITEC (tüptes) CbtH. Aslı , esası bir, soy
daş. 

1YTITEYIIII (tüptevşi) 3am. Ciltçi , mücellit. 
ITTI-TYK,IUIH (tüp-tuqiyan) 3am. :>~cep2. 

Soy süHUe, cet. 
1Yll-1YfEJI (tüp-tügel) ec. Tümüyle, her 

yönüyle, tamamen. 
1Yll-1Y3Y (tüp-tüzüv) CbtH. Dimdik, düm

düz. 
TYP (tür) (1) 3am. l. Cins, tür. eciMOiK 

myp!lepi bitki türleri. 2. Yüz, çehre; 
şekil, görünüş. m yp i :>~CaM aH aoaM se
vimsiz, görünüşü hoş olmayan. 3. Yö
netim, idare şekli. 4. Renk . MamaHbtH 
mypi kumaşın rengi. 

TYP- (tür-) (Il) em. 1. Sıvamak, kıvınnak. 

2. aybtC. Dağıtmak, yarınak, bölmek. 
TYPEfEJI- (türegel-) em. Ayağa kalkmak. 
TYPEH (türen) 3am. Pulluk, saban demiri. 
TYPKI: ıypKi TiJI.uepi Türk lehçe ve şi-

veleri. mypKi xaflbtK,mapbt Türk halkları. 
TYP JIE- (türle-) em. 1. Güzelleştirmek, 

bezemek, süslemek. 2. Türlere bölmek, 
ayırmak. 

TYPJIEH- (türlen-) em. Türü değişmek, 

şekil almak, değişmek. 
TYPJIEH)JJP- (türlendir-) em. Çeşitlen

dirmek, şekillendirmek, değiştirmek. 
TYPJIEC (türles) CbtH. Tipi, yüzü birbirine 

benzer. 
TYPJII (türli) CbtH. Türlü, çeşitli. a!lyaH 

myplli çeşitli; ap myplli her çeşit; 6ip 
m yp !li a) bir çeşit, bir tür b) değişik, 

enteresan; myplli-mycmi me!leeu3op 
renkli televizyon. 

TYPJIIIIIE (türlişe) CbtH. Her çeşit, türlü tür-

1YPTIIEK 

lü, çeşit çeşit. 
TYPME (türme) (1) 3am. Hapishane, ce

zaevi . mypMe2e ombtpFbt3y (:>~ca6y) hap
setmek, hapse atmak. 

TYPME (türme) (Il) CbtH. Katlanabilir, açı 

labilir (şey). mypMe Jlcara katlanıp açı
Iabilen yaka. 

TYPMEJIE- (türmele-) (1) em. Yukarı kal
dırmak, sıvamak. 

TYPMEJIE- (türmele-) (Il) em. Cezaevine 
atmak, hapsetmek. 

TYPMEIIII (türmeşi) 3am. Gardiyan. 
TYPlll (türpi) 3am. 1. Törpü . 2. aybtc. Ka

ba, nezaketsiz. 
TYPlll)lEM (türpidey) CbtH. Törpü gibi, tör

püye benzer. mypnioeii mwo hoşuna 

gitmemek, beğenmemek . 

TYPlliJIIK (türpilik) CbtH. Kabalık, neza
ketsizlik. 

TYPCI3 (türsiz) CbtH. Renksiz, biçimsiz, 
rengi atmış. 

TYPCI3)liK, -ri (türsizdik, -gi) 3am. Bi
çimsizlik, şekilsizlik, renksizlik. 

TYPT- (türt-) em. 1. Dürtmek, vurmak. 2. 
aybtc. Not almak. K832e mypmce KepiH-
6ec zifırl kaı:anlık , mypm, ıuaiimaH, 

mypm birinin başına bela gelsin diye 
söylenen kargış sözü. 

TYPTEK, -ri (türtek, -gi) 3am. Ufak tefek 
işlerle uğraşmak. 

TYPTEKTE- (türtekte-) em. Bir şeye alış

maya gayret etmek, uyum sağlamaya 

çalışmak . 

TYPTII- (türtiy-) em. Kabarmak, şişmek. 
TYPTKI (türtki) 3am. 1. Sebep, vesile, 

neden. 2. aybtc. işkence, baskı, cefa. 
K832e m ypmKi 6o!ly sevilmemek, göze 
batmak. 

TYPTKIJIE- ( türtki le-) em. 1. Devamlı 

dürtmek, dürtüklemek. 2. aybı c. Yaz ma 
çizme işiyle oyalanmak. 3. aybtC. Baskı 
yapmak, eziyet etmek. 4. aybtc. Bir şeyi 
bahane ederek oyalamak, rahatsız 

etmek. 5 . aybtc. Araştırmak, incelemek. 
TYPTKIIIITE- (türtkişte-) em. Bir şeyi dür

tüklemek, dürtüp durmak. 
TYPTllEK, -ri (türtpek, -gi) 3am. 1. Tekrar 

tekrar dürtme. 2. aybtc. Baskı, eziyet. 3. 
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aybtC. Ufak tefek işler. 

1YPTllEKTE- (türtpekte-) em. 1. Dürtük
lemek. 2. aybtc. Ufak tefek işlerle meş
gul olmak, oyalanmak. 3. aybtc. Birşey
ler karalamak. 4. ayb/C. Bir şeyi bilme
ye, öğrenmeye çalışmak. 

TYPIIIIK- (türşik-) (ıypınire,LJ,i, ıypınirin) 

em. Tüyleri ürpermek, diken diken ol
mak; tiksinmek. 

1YPIK (türik) (I) 3am. ı. Asya ve Doğu 
Avrupa da yaşayan, Türkçe'nin çeşitli 

lehçelerini konuşan soy ve bu soydan 
olan kimse, Türk. 2. Türkiye Cumhu
riyeti sınırları içinde yaşayan halk ve bu 
halktan olan kimse. 

1YPIK* (türik) (Il) CbtH. Kalkık, kaldırılmış, 
katlanmış, dürülmüş . KY!lOFbt mypiK ku
lağı delik. 

IYPIH;KI (türinki) Cb/H. Yukarı doğru kıv

rılmış, kaldırılmış, kalkık. 

1YC (tüs) (I) 3am. Renk. Kbt3btfl myc kı

rmızı renk. 
1YC (tüs) (Il) 3am. Gün ortası, öğle. 
1YC (tüs) (III) 3am. Düş, rüya. myc Kepy 

rüya görmek. 
1YC (tüs) (IV) 3am. Tip, görünüş. myci 

JICbtflbt güler yüzlü, sempatik. 
1YC- (tüs-) (V) em. l. İn rnek, düşmek. 

ammaH mycy attan inmek. 2. Girmek, 
yerleşmek. yHueepcumemKe mycy üni
versiteye girmek. 3. Görevden alınmak. 
4. !lUH28. (ses) Düşmek. 5. Başlamak, 

girmek; myMaH mycy sis kaplamak; Kf3 
mycy sonbahar gelmek; cybtK mycy so
ğuklar başlamak. 6. Mal olmak. ap3aHra 
m ycy ucuza mal olmak; KbtM6amKa 
mycy pahalıya mal olmak. 7. (müsa
baka, yarış) Katılmak. JJcapbtCKa mycy 
yarışa katılmak. 

1YCKI (tüski) CbLH. Öğlenki, öğle vaktin
deki. 

1YCKIJIIK, -ri (tüskilik, -gi) 3am. 1. Öğle 
vakti, öğlen. 2. Öğle yemeği. 

1YCCI3 (tüssiz) CbtH. Rengi olmayan, 
renksiz. 

1YCCI3)l;EH- (tüssizden-) em. Rengini 
kaybetmek, renksizleşmek. 

1YCCI3)l;EH)l,IP- (tüssizdendir-) em. Sol-

TYCIHYIIIIJIIK 

duımak; renksizleştirmek. 

1YCCI3)l,EY (tüssizdev) cbtH. Renksizce, 
solgun ca. 

1YCTE- (tüste-) em. Renginden ayırdet

mek, farketmek. 
1YCTEH- (tüsten-) (1) em. Öğle yemeğini 

yemek. 
1YCTEH- (tüsten-) (Il) em. Rengi değiş

rnek, yeni bir renk kazanmak. 
1YCTEHIC (tüstenis) 3am. Öğle yemeği ye

me. 
1YCTEC (tüstes) CbLH. Renktaş, renkleri 

benzer. 
1YCTYHE (tüstüye) 3am. Soylu deve yavru

su. 
1YCTI (tüsti) CbLH. Renkli, ebrull. 
1YCTIK, -ri (tüstik, -gi) (1) 3am. ı. Öğle. 

mycmiKmeH KeiiiH öğleden sonra. 2. 
Öğle yemeği; öğlelik. 

1YCTIK, -ri (tüstik, -gi) (Il) 3am. 2eo2p. 
Güney, cenup. mycmiK JJCaK güney 
taraf. 

1YCIK, -ri (tüsik, -gi) 3am. Meo. Düşük, 

düşük olan, cenin. 
1YCIM (tüsim) 3am. 1. Kar; kazanç, verim. 

myciM a!ly verim almak. 2. Ürün, 
mahsul. 

1YCIM)l,I (tüsimdi) CbtH. Kazancı bol, karlı, 
verimli. m yctM.oi J/Cbtfl verimli yıl. 

1YCIM)l,IJIIK, -ri (tüsimdilik, -gi) 3am. 
Karlılık, verimlilik, kazançlılık 

1YCIH- (tüsin-) em. Anlamak, kavramak: 
C/JpaHU,Y3 milli H m yciHeMiH. Fransızca'yı 

anlıyorum. CeHiJf JJCaroaiibtl{Obt 
myciHeMiH. Senin halinden anlıyorum. 

1YCIHBEYIIIIJIIK, -ri (tüsinbevşilik, -gi), 
1YCIHIKCI3)l,IK, -ri (tüsiniksizdik, -gi), 
1YCIHI CllEYIIIIJIIK (tü sin ispevşi 1 ik) 
3am. Anlaşmazlık, uyuşmazlık 

1YCIHBECTIK, -ri (tüsinbestik, -gi) 
3am. Yanlışlık, hata. 

1YCIHfiiii (tüsingiş) CbLH. Sezgili, dikkatli. 
1YCIH)l;IP- (tüsindir-) em. Anlatmak, izah 

etmek, açıklamak. 
1YCIH)l,IPME (tüsindirme) 3am. l. izah, 

açıklama, anlatma. 2. Yazılı açıklama, 

ifade. myciHoipMe ce3oiK izahlı sözlük. 
1YCIHYIIIIJIIK, -ri (tüsinüvşilik, -gi) 3am. 
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Anlayışlılık, uzlaşmacılık. 

lYCIHIK, -ri (tüsinik, -gi) 3am. 1. Görüş, 
fikir. 2. Bilgi, açıklama. 

1YCIHIKCI3 (tüsiniksiz) Cbll-t. Anlaşılmaz, 

müphem, an !aşılması zor. 
1YCIHIKCI3)lEY (tüsiniksizdev) CbtH. İyi 

anlaşılnıayan, karışıkça. 

1YCIHIKCI3)liK, -ri (tüsiniksizdik, -gi) 
3am . bkz. lYCIHEEYllliJIIK. 

lYCIHIKTEME (tüsiniktenıe) 3am. Bir şey 
veya konu hakkında verilen izah , ifade. 
myciHiKmeMe 6epy ifade vermek. 

lYCIHIKTI (tüsinikti) Cblfl. Belirli, anlaşılır, 
açık. 

lYCIHIKTIJIEY (tüsi niktilev) CbtH. Biraz a
çık, anlaşılır. 

lYCIHIKTIJIIK (tüsiniktilik) Cb/H . Açıklık, 

anlaşılırlık, vuzuh. 
lYCIHIKTIPEK (tüsiniktirek) CbtH. Daha a

çık, daha anlaşılır, daha belirgin. 
1YCIHIMIIA3 (tüsinimpaz) Cb/H. Bir şeyi 

tez anlayan çabuk kavrayan , zeki. 
lYCIHIC- (tüsinis-) em. Anlaşmak, uzlaş

mak. 
lYCIHICIIEYIIIIJIIK, -ri (tüsinispevşilik, -

gi) 3am. bkz. lYCIHEEYliiiJIIK. 
lYCIH;KI (tüsifiki) CbtH. 1. Sarknıış, sarkık. 

2. ayb/C. Üzgün, dertli , kaygılı, bezgin. 
lYCIPYJII (tüsirüvli) Cbll-t. Düşürülmüş, in

dirilmiş. 

lYT- (tüt-) em. (yü n) Di tmek, açmak. JICYI-l 
mymy yün ditmek. 

lYTE- (tüte-) em. 1. Tütmek. 2. Tipilen
mek, tipiye çevirmek. 3. aybtc. Sinirden 
kudurmak, çok öfkelenmek. m ymeci 
Ulbtry parçalanmak, yırtılmak. 

lYTEK, -ri (tütek, -gi) 3am. Tipi. aK my
rneK 6opaH sert kar fırtınası. 

lYTEKTEH: aı<; TyTeKTeuy Tipiye çevirmek, 
tipilenmek. 

lYTEJIE- (tütele-) em. 1. Hayvanın tüyünü 
ditmek, açmak. 2. Yünü, pamuğu 

yolmak. 3. ayb/C. Paramparça etmek, 
yırtmak. 

1YTETYCI3 (tütetüvsiz) Cb/H. Ocağı tütme
yen, ocağı sönmüş. 

lYTE-lYTE (tüte-tüte) Cbll-1. Tüyleri dökül
müş, tüy atmış. 

ThiFbiJl 

lYTIK, -ri (tütik, -gi) (1) Jam. l. Boru. ey 

aramb/H m ynı iK su borusu. 2. Tüp. 
ma:;1cipu6e myrnizi deney tüpü . 3. aHam. 
Damar. K,aH :>1cypemil-l mymiKmep kan 
damarları. 4. Kamış, saz. 

lYTIK- (ti.itik-) (ıyrireni, ıyririn) (Il) em. 
1. Sıcaktan bunalmak, yonılmak 2. 
aybıc. Sinirden, öfkeden kudurmak. 

lYTIKIIIE (tütikşe) Jam. İnce ve kısa boru , 
kliçük tüp. 

lYTIH (tütin) Jam. 1. Duman. 2. aybtc. O
cak, aile ocağı, yuva. mymiH mymenıy 
aile kurmak. 

lYTIH)lE- (tütinde-) em. Tü tmek , duman 
çıkmak. 

lYTIH)lET- (tütindet-) em. Dumanlamak, 
tüttürmek, duman çıkannak. 

lYlYH)liK, -ri (tütindik, -gi) 3anı. Baca. 
1YY (tüv) (1) oô. Bcğcnnıeme, meııınu

niyetsizlik, kızgınlık ifade eden bir tür 
ünlem, tüh. 

TYY (tüv) (Il) ec. "Ta" anlamında işaret 

zamırı. 

lY<l>Y (tüfu) oô. ap. İğrcnme, nefret anla
mını bildiren ünlem. 

lYIIIKIP- (tüşkir-) em. Hapşırmak, aks ır
mak, tıksırmak 

lYIIIKIPIK, -ri (tüşkirik, -gi) 3am . Hapşı
rık , aksıı·ma. 

TbiFYJibl (tığuvlı) CbLH. Gizlenmiş, gizli, 
saklı. 

Th1Fhl3 (tığız) Cblrt. 1. Sık, kalın , yoğun. 2. 
Sağlam , berk. 3. aybtc. Acil, tez. mbtFb/3 
JICYMbtc acil iş. 4. aybiC. Sıkı , yakın. 

mbLFbt3 6aiiJıaHbtc opHamy sıkı iletişim 

kurmak. 
TbiFhl3)lA- (tığızda-) em. Yoğunlaştırmak , 

sıkılaştırmak, sıkıştırmak. 

TbiFbl3)lAY (tığızdav) CbtH. 1. Biraz yoğun, 
sıkıca. 2. aybtC. Biraz acil, çabukça. 

TbiFbl3)lbiK, -Fbi (tığızdıq, -ğı) Jam. ı. 

Sıklık, yoğunluk. xallbtKmbLH mbLFbt3-
ÔbLFbt nüfus yoğunluğu. 2. Sağlanılık, 

sertlik, berklik. 3. ayb/C. Acillik, tezlik, 
çarçabukluk. 

Tb1Fbi3TARH; (tığıztayafi) Cb/1-t. Acele, acil. 
TbiFbiJI- (tığıl-) em. 1. Gizlenmek, sak! an

mak. 2. aybtC. Sinirden konuşamamak 
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TbiFblJIMAK, (tığılmaq) 30111. Saklambaç. 
ThiFbiH (tığın) 3om. Tıkaç, tıpa, mantar, 

tapa. 6emef/KeHiH mbtFbtHbt şişenin ta
pası. 

TbJFbiH).l,A- (tığında-) em. Tıkamak, tıpa

lamak. 
TbiFbiH).l.AYJlhl (tığındavlı) CbtH. Tıkaçlı , 

tıkaçlanmış, tıkalı, tapalı. 

TbiFhlPlllbiK, (tığırşıq) CbtH. Kaslı, sert. 
ThiFhiPLllbiK,TAM (tığırşıqtay) CbtH. Sert, 

kaslı, sağlam vücutlu, gürbüz. 
ThlFblPLllbiH (tığırşın) 3om. Dört yaşın

daki dişi deve. 
TbiFblPhiK,, -Fbi (tığırıq, -ğı) (1) 30m. Hay

vanların burun deliklerinden burunluğu 
çıkmaması için geçirilen kayış. 

ThiFhlPbiK,, -Fbi (tığırıq, -ğı) (Il) 30m. 1. 
Çıkış yeri olmayan sonu kapalı, çıkmaz. 
2. oybtC. Zorluk, sıkıntı, çile. mbtFbtpbtK

KO mipefly çaresiz kalmak, çıkmaza gir
mek. 

TbiFbiPhiK,TA- (tığırıqta-) em. Çıkmaza 

sokmak, kendi haline bırakmamak. 
TbDKbiP- (tıjır-) em. Yüzünü buruşturmak, 

suratını ekşitmek . 

TbDKhiPAH- (tıjıray-) (TbDKbıpa5t}],bi, Tbl

}l{bipaıobl) em. 1. Buruşmak, kırışmak . 

2. oybtc. Burun kıvırmak, beğenmemek , 

hoş lanmamak. 
TbDKbiPAH,IIA- (tıjırafıda-) em. Yüzünü 

buruşturmak, hoşnutsuzluk göstermek. 
Tbl3: Tbl3 eTy Sızlanıak, ağrımak. 

Tb13AK,TA- (tızaqta-) em. Çırpınmak, içi 
yanmak, sızlamak. 

Tbi3AJIAK,TA- (tızalaqta-) em. Acı çekmek, 
canı yanmak, çırpınıp durmak. 

Tbl3biJI (tızıl) 30m. Vız vız şeklıncieki ta
biat taklidi ses, vızıltı. 

Thl3biJl).l,A- (tızılda-) em. 1. V ız vız etmek, 
vızıldamak. 2. Sızlamak, acımak: TiciM 

mbt3btflôon oybtpoôbt. Dişim sızlıyor. 3. 
Debelennıek, çırpınmak. 

Tbl3biJl).l.AK, (tızıldaq) CbLN. Sabırsız, sız

Ianan (kimse). 
ThiH- (tıy-) em. 1. Kesmek, dindirmek. 

K83 JJCOCbllt mb!IO göz yaşını dindirnıek. 
2. Yasaklamak, engellemek, alıkoymak: 
Q;ı MeHi .JJcaMOH icmeH mbtÜÔbt. O, beni 

TbiK,biPIIIbl 

kötü işlerden alıkoydu. 
ThiWbiM (tıyım) 30m. Alıkoyma, menet

me, yasak. mbtÜbtM cafly a) yasaklamak 
b) sona erdirmek. 

Tbll1biMCh13 (tıyımsız) CbtH. Engelsiz, ya
saklanmamış, serbest. 

TbiK,- (tıq-) (TbiFMbi, TbiFbın) (1) em. 1. 
Saplamak, sokmak. 2. Bir şeyin içine 
sokmak, koymak, girdirmek. 

TbiK,- (tıq-) (TbiFaJl,bi, TbiFbın) (Il) em. 1. 
Gizlemek, saklamak: i(ara3Ôbt KOÜHbtHo 

mbtKmbt. Kağıdı koynuna sakladı. 2. 
aybtc. Hapse atmak, içeriye tıkmak. 

ThiK,: TbiK. eTy Tık etmek. 
ThiKAK,TbiK,, -Fbi (tıqaqtıq, -ğı) 3om. Kıs

kaca alma, baskı yapma, rahat vermeme, 
nefes aldırmanıa. 

ThiK,K,bllllTA- (tıqqışta-) em. 1. Üst üste, 
aceleyle tıkmak , tıkıştırmak, sokuştur

mak. 2. oybtc. Gizlenıek, saklamak. 
ThiK,HAJIA- (tıqpala-) em. I. Bir şeyi da

yatınak, diretmek. 2. aybtc. Kendi dü
şüncesini, idealini yerli yersiz dayat
mak, zorla benimsetmek. 

TbiK,CbiP- (tıqsır-) em. Sıkıştırmak, kova
lamak, yakalamaya çalışmak. 

TbiK,-TbiK, (tıq-tıq) efi. Tık tık etme, tıkır

dama, tık tık diye çıkan ses. 
ThiK,biJl (tıqıl) 3om. Tıkırtı, takıı·tı. 

ThiK,biJl).l,A- (tıqılda-) em. 1. Tıkırdamak. 
2. oybtc. Takır takır konuşmak, hızlı ko
mışmak. 

ThlK,biJI).l.AK, (tıqıldaq) Cb/H. 1. Tık tık e
den, tıkırdayan. 2. Vıdı vıdı eden dırdır
cı. 

TbiK,biP (tıqır) (1) 3am. Tıkırtı, takırtı. 

ThiK,biP (tıqır) (Il) CbtH. Uzun olmayan, 
kısa. mbtKbtp ıuoıu kısacık saç. 

ThiK,biPJIA- (tıqırla-) (1) em. Tık tık et
mek, tıkırdamak. 

TbiK,biPJIA (tıqırla) (Il) 3om. (saçı) Kısa 

kesmek, tam takır etmek. 
ThiK,biPJIAY (tıqırlav) cbut. Biraz kısa, kı

saca (saç, tüy v.b). 
TbiK,biPillbl- (tıqırşı-) em. 1. Sabırsızlan

mak, endişelenmek; huzursuz olmak. 
mbtKbtpUtbtn ombtpo OJ/MOY huzursuz 
olup yerinde oturaınamak. 2. Yerinde 
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duramamak. 
TbiJI (tıl) 3am. op. Cephe arkası, cephe ge

risi. 
ThiJIChiM (tılsım) 3am. ap. ı. Sessiz, 

sakin. 2. Tılsım, sır, gizem. mbt!lCbLM 
oyHue gizemli dünya. 

ThiJIChiM,UA- (tılsımda-) em. 1. Sessizleş
mek, sakinleşmek, sükCın bulmak. 2. 
Büyülemek, efsunlamak, sihirlemek. 

TbiJIChiM,Uhl (tılsımdı) CbLH. Tılsımlı, bü
yülü, esrarengiz. 

ThiJIChiMJI;biK, -Fbi (tılsımdıq, -ğı) 3am. 
Sessizlik, sükunet. 

TbiJITM- (tıltiy-) em. (elbise) Uymamak, 
kısa gelmek. 

ThiM (tım) CbLH. Çok, pek, pek çok. mbtM 
a3 çok az;. mbtM f!lKeH çok büyük; mbtM 
6o!lMaca (KYPbtca) hiç olmazsa, en a
zından, bari. 

ThiMAK, -Fbi (tımaq, -ğı) 3am. Tilki, kurt 
v.b. hayvanların derisinden yapılmış 
kışlık kalpak. 

ThiMTIM- (tımpiy-) em. Konuşmamak, 

ağzını açman:.ıak, sessiz durmak. 
ThiMTIMMA (tımpiyma) CbtH. Pek ko-

nuşkan olmayan, içine kapanık. 
ThiMTibiJIJI;AK, (tımpıldaq) CbLH. Hızlı ko

nuşan (kimse). 
ThiMTihiH;: TbiMDbiH; K.aFY Hızlı yürümek, 

tıpış tıpış yürümek. 
ThiMTihiH;,UA- (tımpıfida-) em. Kısa adım

larla çabuk yürümek, tıpış tıpış yürü
mek. 

ThiMCbiPAM-(tımsıray-) em. Konuşma
mak, ağzını açmamak, ses çıkarmamak 

ThiM-TbiPAKAif (tım-tıraqay), TbiPbiM
TbiPAKAif (tırım-tıraqay) yem. Her biri 
bir yana, çil yavrusu gibi dağılarak 

TbiM-ThiPAKAifJIA- (tım-tıraqayla-), 
ThiPK,biPA- (tırqıra-) em. Her biri bir 
yana dağılmak, çil yavrusu gibi dağıt
mak. 

ThiM-TbiPhiC (tım-tırıs) C bt H. Sessiz seda
sız, sakin, tenha. 

ThiMbiK, (tımıq) CbtH. Rüzgarsız, sakin, 
durgun, dingin. 

ThiMhiK,TAY (tımıqtav) CbLH. Biraz 
rüzgarsız, sakince. 

ThiHhiM.l(A 

ThiMhiK,ThiK, -Fbi (tımıqtıq, -ğı) 3am. 
Durgunluk, dinginlik (hava). 

TbiMhiPAİİ- (tımıray-) em. Sessiz, sedasız 
oturmak. 

ThiMbiPChl- (tımırsı-) em. (hava) Rüzgar
sız, durgun ve bunaltıcı olmak, yaprak 
kıpırdamamak. 

ThiMhiPChiK, (tımırsıq) cbtH. ı. Esintisiz; 
boğucu, bunaltıcı. 2. aybtc. Konuşma
yan, ağzını açmayan. 

ThiMhiPChiK,TAH- (tımırsıqtan-) em. (ha
va) Durgun, dingin, boğucu, bunaltıcı 
olmak. 

ThiMhiPChiK,TAY (tımırsıqtay) CbLH. Biraz 
bunaltıcı, dingince. 

ThiMbiPCbiK,TbiK, -Fbi (tımırsıqtıq, -ğı) 

3am. Bunaltıcılık, boğucu olma, din
ginlik, durgunluk. 

TbiH- (tın-) em. 1. Bitmek, tamamlanmak, 
son bulmak. 2. Dinmek, yatışmak, sa
kinleşmek: Ea!la!lapObll{ oaybLCbl mbtH
Obl. Çocukların sesi dindi, kesildi. Ke
!filloeıiciH aumbın mbtHObl. İçini döküp 
rahatladı. 

ThiH,UbiP- (tındır-) em. Bir işi halletmek, 
bitirmek, yapmak. 

TbiHJI;hiPbiMJI;hl (tındırımdı) CbtH. Dik
katli, titiz, itinalı. 

ThiH)l;hiPhiM)l;hiJibiK, -Fbi (tındırımdılıq, 

-ğı) 3am. Dikkatlilik, titizlik, itinalılık 
ThiH/Khl (tıncı) 3am. Bol süt veren bir cins 

in ek. 
ThiHlllhl- (tınşı-), TbiHlllhiK,- (tınşıq-) 

em. Rahatlamak, huzura kavuşmak, sa
kinleşmek. 

ThiHlllhiK,- (tınşıq-) (TbiHlllbiFa,ıı,bı, TbiH

lllbiFbın) em. bkz. ThiHlllbl-. 
ThiHbiK, (tınşıq) (1) CbLH. Sessiz, sakin, 

durgun. TbtHbLK Myxum Büyük Okyanus. 
TbiHbiK,- (tınşıq-) (TbiHbiFa,lJ,bi, TbiHbiFbiD) 

(Il) em. İstirahat etmek, dinlenmek. 
ThiHhiM (tınım) 3am. 1. Huzur, rahat, sü

kunet. 2. aybıc. Sonuç, netice. mbtHbLM 
a!lMay durup dinlenmemek; mbtHbtM 6ep

Mey rahatsız etmek; mbtHbtM mannay 
(KepMey) huzuru kaçmak, tedirgin ol
mak. 

ThiHhiMM- (tınımda-) em. Sakinleşmek, 
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huzura ermek, rahatlamak. 
TbiHbiM)l,bl (tınımdı) CbtH. Becerikli, yete

nekli , titiz. 
TbiHbiMCbl3 (tınımsız) CbtH. Rahatsız; hu

zursuz, sabırsız. 
TbiHbiMChl3,ll,AH- (tınımsızdan-) em. Sa

bırsızlanmak, teHişlanmak, huzuru kaç
mak. 

TbiHbiMChl3)l,biK, -Fbi (tınımsızdıq, -ğı) 

3am. Huzursuzluk, sabırsızlık 
TbiHbiC (tınıs) Jam . 1. Solunum, teneffüs. 

2. aybtc. Hayat, yaşam, ömür. mbtHbtc 

afly nefes almak; mbtHbtc 6eflıici 

(ıpaMM.) noktalama işareti; mbtHbtC JICO

fl bt solunum yolları. 
TbiHbiCTA- (tınısta-) em. Nefes almak, so

lumak. 
TbiHbiiii (tınış) CbtH . 1. Sessiz sakin . 2. 

Rahat, sakin, huzurlu. mbtHbtUL man

mbtpMay rahat vermemek. 
TbiHbiiiiCbl3)l,AH- (tınışsızdan-) em. Ra

hatsız, huzursuz olmak, sabırsızlanmak 
TbiHbiiiiTAJI- (tınıştal-) em. Sakinleşmek, 

sessizleşmek. 

ThiHbiiiiTbiK, -Fbi (tınıştıq, -ğı) 3am. 1. 
Sessizlik, sükfıt, sükunet. 2. Barış, sulh. 

TbiH; (tıfi) CbtH. Güçlü, kuvvetli, dinç: 0fl 

a11i mbLlf. Onun hala gücü kuvveti 
yerinde. 

TbiH;: TbiH; TbiH,LI.ay Kulak kabartmak. 
Tbl~- (tıfiay-) (TbiH;aH)J,bl) em. Güçlen

rnek; kuvvetlenmek, dinçleşmek. 
Tbi~TK,biiii (tıfiaytqış) Jam . Gübre. 
TbiH;FbiJibiK,Tbl (tıfiğılıqtı) (1) CbtH. Dik

katli; özenli, titiz. 
TbiH;FhiJibiK,Tbl (tıfiğılıqtı) (Il) Jam. Ti

tizlik, özenli, dikkatli olma. 
TbiH;,ll,A- (tıfida-) em. Kulak vermek, 

dinlemek. mbtlfaalfbt3aap dinleyiniz. 
ThiH)IAFAHCbl- (tıfidağansı-) em. Dinli

yonnuş gibi yapmak. 
TbiH;K,M- (tıfiqiy-) em. Ağzına kadar, tıka 

basa doymak: TbtlfKUfl moiibtn a!lbLn, 

yubLKmaabt. Tıka basa yiyip uyudu. 
TbiH;K,biJI)lA- (tıfıqılda-) em . (dombra) 

Tıngırd~tmak. 

TbiH;lllhl (tıfişı) Jam. İspiyoncu, casus, a
jan, çaşıt. 

ThiPEAIUI,A 

TbiTI-TliTibiJI (tıp-tiypıl) yem. Büsbütün, 
tamamiyle, tamamen. mbm-munbtfl K,bt

flbtn Kemy yerle bir etmek, yok etmek. 
ThiTI-TliJIHAK,Tbl (tıp-tiyanaqtı) CblH. Çok 

titiz, derli toplu , düzenli. 
TbiTI-TbiHbiK, (tıp-tınıq) CblH. Çok sakin , 

dingin, esintisiz. 
Tbiii-TbiHhllll (tıp-tınış) yem. 1. Çok 

sakin, sessiz. 2. Gamsız, dertsiz, tasasız. 
TbiiihiJI)lA- (tıpılda-), TbiiibiH;,ll,A- (tıpın

da-) em. Tıpış tıpı ş yürümek. 
TbiiibiH;: TbinbiH; K,aFY Kısa adımlarla , hız

lıca yürümek, tıpış tıpış yürümek. 
TbiTibiH;)l,A- (tıpıfida-) em. bkz. TbiiibiJI

)lA-
TbiTihiP (tıpır) Jam. Patırtı, tıkırtı. 

TbiTibiPJIA- (tıpırla-) em. Hareket halinde 
olmak, kıpırdamak. 

ThiP: Tbıp JKaJiaıı;aw Çırıl çıplak, anadan ür
yan. 

TbiPAFAMJIA- (tırağayla-) em. Her biri bir 
yana dağılmak, çil yavrusu gibi dağıt

mak. 
TbiPAM- (tıray-) em. Yayılarak yatmak. 
TbiPAMFAH (tırayğan), TbiPAJ<Aİİ (tıraqay) 

CbtH. Zayıf, sıska . 

TbiPAJ<Aİİ (tıraqay) CbtH. bkz. TbiPAMFAH. 
TbiPAH;: Tblpaıı; acy Yere serilmek, düş

mek. 
TbiPAH;,UA- (tırafida-), ThiPEAH;,UA- (tır

banda-), TbiPEbiH;,ll,A- (tırbıfida-) em. 

Çırpınmak, tepinmek, debelenmek, kı

mıldamak. 
TbiPAYJIA- (tıravla-), TbiPYJIA- (tıruvla) 

em. Ses çıkarmak. 
TbiPAIII* (tıraş) CbtH. Kendini beğenmiş, 

övüngen, farfara, savurgan. 
TbiPAIIITA- (tıraşta-) em. Yapamayacağı 

bir işe girişmek, yeltenrnek 
TbiPAIIITbiK,, -Fbi (tıraştıq, -ğı) 3am. Bir i

şe yeltenme, kalkışma. 
TbiPEAH- (tırban-) em. Çabalamak, gayret 

etmek, çırpınmak . 

TbiPEAHbiC (tırbanıs) Jam. Çaba, gayret, 
ce ht. 

TbiPEAH; (tırbafi) 3am. Çırpınma, tepinme, 
debelenme. 

TbiPEAH;,UA- (tırbafida-) em. bkz. Tbl-
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PAH.LTA-. 
TbiPEAH:-TbiPEAH:: Tbıp6aıı;-Tbıp6aıı; eTy 

Debelenmek, çırpınmak, tepinnıek . 

TbiPEbiKAM (tırbıqay) CbtH. Kısa, bodur, 
bücür. 

TbiPEbiH, (tırbıfi) 3am. Yavaş, ağır, aheste 
hareket. 

TbiPEbiH,II,A- (tırbıfida-) em. bkz. Tbl
PAH,II,A- . 

TbiP)KAH, (tırjafi), TblP)J(blH, (tııjın) Jam. 

Beğenmeme, burun kıvırnıa. 
TbiP)J(AH,I1,A (tırjafida-), TblP)J(blH.IlA

(tırjıfida-) em. Beğennıemek, burun kı

vırmak, dudak bükmek. 
TblP)J(M- (tırji-) em. 1. Kırışmak, bunış

mak, katmer katmer olmak. 2. oybtc. 

Yüzünü ekşitmek, buruşturmak. 
TbiP)I(blH, (tııjın) 3om. bkz. TbiP)KAH,. 
TbiP)I(blH,II,A- (tırjında-) em. bkz. TbiP

)J(AH,II,A. 
TbiPl1- (tıriy-) em. Yayılarak yatmak, 

uzannıak. 

TbiPMFAH (tıriyğan) CbtH. Zayıf, sıska, arık, 
cılız. 

TbiPK,: Tbıpı<; eTKi3y Yellennıek, gaz çıkar
mak. 

TblPK,-TblPK, (tırq-tırq) e;ı. Kıkır kı kır. 

tnbtpK-mbtpK Ky.ny kıkır kıkır gülnıek, 

kıkırdanıak. 

TbiPK,biJI (tırqıl) Jom. Kıkır kıkır gülme, 
kıkırdanıa, kıkırtı. 

TbiPK,bJJI)l,A- (tırqılda-) em. Kı kır kı kır 

gülnıek, kıkırdamak. 

TbiPK,biPA- (tırqıra-) em. bkz. TbiMTbi
PAK,AHJIA-. 

TbiPMA (tıı·nıa), TbiPHAYbllll (tırnavış) 

3am. Tırmık . 

TblPMAJIA- (tırnıala-) em. 1. Tırmalamak, 
tırnaklamak. 2. Üzerinde tırmık çekerek 
toprağı işlenıek. 

TblPMAlllbl (tırnıaşı) 30111. Toprağı tırmık

la işleyen kimse. 
TbiPMbTC- (tırmıs-) em. 1. Çıkmak, tır

nıannıak: Aroıumbtlf 6ocbl!ta mbtpMbtCbtn 

lllbLK111bt. Tırmanarak ağacın tepesine 
çıktı. 2. oybtc. Çabalanıak, gayret etmek. 
yiipe11y2e 11lbtpbtcy öğrenmeye çalışmak. 

TbiPHA (tırna) (1) 3om. 3oo.n. Turna. 

ThiPhiM-ThiPAK,All 

TblPHA- (tırna-) (Il) em. Tırmalamak; tır

naklamak. 
TbiPHAK,, -Fbi (tırnaq, -ğı) 30111. 1. Tırnak . 

2. Pençe, tırnak. mbtpNaFbLNa m ypMoy 

tırnağı bile olamamak; mbtpHaK oc
mbtHaH Kip i3aey hatasını bulmaya çalış
mak. 

TblPHAK,TAII: TbipHaiQ'an :IKHHay Dişinden 

tırnağından artırarak bir araya getirmek, 
biriktirmek. 

TblPHAK,Tbi (tırnaqtı) Cbtll. l. Tırnağı olan, 
tırnaklı. 2 oybtc. Güçlü , kuvvetli, azılı. 

TbiPHAK,lllA (tırnaqşa) 30m. Tırnak işareti . 

TbiPHAJIA- (tırnala-) em. Tırmalamak, tır

naklamak. 
TbiPHAYbllll (tırnavış) 3om. bkz. TbiPMA. 
TbiPII: Tbıpn eTKi36ey Fırsat vermemek, 

göz açtırmanıak. 
TbiPC: Tbıpc eTy Çıt diye ses çıkarmak. 

mbtpc emney konuşınamak, çıt çıkarma

mak. 
TbiPCl1- (tırsiy-) em. 1. Şişmck, kabar

mak. 2. aybtc. Sinirlenmek, küplere bin
mek. 

TbiPC-TbiPC (tırs-tırs) e.n. Çıtır çıtır, şıpır 

şıpır, şıp şıp. 

TLIPCbiJI (tırsıl) 30111. Çıtırdama, çıtırtı, 

şıpırdaına, şıpırtı. 

TbiPCbiJI,llA- (tırsılda-) em. 1. Çıtırdanıak, 
şıpırdamak. 2. aybtc. Öfkelenınek, sinir 
küpü olmak. 

TbiPTl1- (tırtiy-) em. ı. Zayıtlamak, cı

lızlaşmak. 2. (elbise) Dar ve kısa olmak. 
TbiPTblK,, -Fbi (tırtıq, -ğı) Jam. Yara izi. 
TbiPTbiH, (tırtın) 3om. Bir işe kalkışına, 

yelten me. 
TbiPTblH.IlA- (tırtıı1da-) em. ı. Boşuna ça

lışmak, çabalanıak. 2. Bir şey yapınaya 
çal ı şmak, çaba göstermek. . 

TbiPTbiC- (tırtıs-) em. 1. Inat etmek, 
direnınek, ayak diremek. 2. Yüzünü bu
ruşturmak, ekşitmek. 

TbiPY (tımv) 3anz. Turna sesi. 
TbiPYJIA- (tıruvla-) em. bkz. TblPAYJlA-. 
TbiPbiJI (tırıl) 30111. Araba, motor, silah vb. 

nin çıkardığı ses, gürültü. 
TbiPbiM-TbiP.AK,Al1 (tırım-tıraqay) yem. 

bkz. TbiM-TbiPAK,AM- . 
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TbiPbiC- (tıns-) (1) em. Çalışmak, gayret 
etmek , çabalanıak. 

TbiPbiC- (tırıs-) (Il) em. Buruşmak. 

kırışmak, büzülmek. K,a6aFbt (weKeci) 
mbtpbtcy morali bozulnıak, keyfi 
kaçmak, canı sıkılmak 

TbiPbiCKAK, -Fbi (tırısqaq, -ğı) (1) 3am. 
Med. 1. Şiddetli sürgün ve kusmalarla 
kendini gösteren, bulaşıcı, salgın ve 
öldürücü bir hastalık, kolera. 

TbiPbiCK,AK, (tırısqaq) (Il) CbLH. Sinirli, 
asabl, aksi, ters. 

TbiPbiCK,AK,TbiK, -Fbi (tırısqaqtıq, -ğı) 

3am. Asabiyet, sinirlilik, aksilik. 
TbiPbiCK,bllll (tırısqış) CbLH. Çalışan, ça

balayan, gayretli (kimse). 
TbiPbiCYlllbl (tırısuvşı) 3am. Çalışan, çaba 

gösteren, gayretli kimse. 
TbiPbiCbiil-EYPICIII (tınsıp-bürisip), Tbl-

PbiCbiil-I<YPbiCbiil (tırısıp-qurısıp) 

yem. İnatlaşarak, aksileşerek. 
TbiPbiCbiii-IO'PbiCbiii (tırısıp-qurısıp) 

yem. bkz. TbiPbiCbiii-EYPICIII . 
TbiPbiCbiii-TbiPMbiCbiii (tırısıp-tırmısıp) 

yem. Çalışıp, çabalayıp. 
TbiC (tıs) (1) 3am. Dışarı , dış. ca6aKmaH 

mbıc yaKbLm ders dışındaki vakit. 
TbiC (tıs) (Il) 3am. Dış, yüz, kılıf. Jtcac

mbLK,mbLH. mbLCbL yastık yüzü, kılıfı. 
TbiCK,AII, -6bı (tısqap, -bı) 3am. Defter, 

kitap kabı, kitap cildi. 
TbiCK,APbl (tısqarı) yem. 1. Dışarı , dışa

rıya. 2. Uzak, ırak. 
TbiCK,A51K, (tısqayaq) Cbtli. Tecrübeli, gör-

müş geçirmiş. 

TbiCK,bi (tısqı) yem. Dış. harici. 
TbiCCbl3 (tıssız) CbLH. Kılıfsız, kapaksız. 
TbiCTA- (tısta-) em. Kılıf geçirmek, kap-

la mak. 
TbiCTbiK, -Fbi (tıstıq, -ğı) 3am. Kılıflık , ka

paklık. 

TblCbiP (tısır) 3am. Tıkırtı, şıkırtı. 
TbiCblPAM- (tısıray-) em. Kaşlarını çat

ınak, somurtnıak. 

TbiCbiPJlA- (tısırla-) em. Tıkırdamak , şı

kıradaınalc 

Tbllll- ( tış-) em. Büyük abdest etmek, ha
cetini yapmak. 

TI3 

ThiiiiK,AK, (tışqaq) 3am. MeO. ı. İshal , sür
gün, amel. mbtUIK,aK. 6o!lbtn aybtpy ishal 
olmak. 2. aybtc. Elinden hiçbir şey gel
meyen, beceriksiz. 

ThiiiiK,AH (tışqan) 3am. 1. Fare, sıçan. 2. 
On iki hayvanlı Türk takviminde sıçan 
yılı. 

ThJIIIK,AH,.[(AM (tışqanday) Cbtl-t. Küçücük, 
minicik. 

ThllllK,AHillAK,, -Fbi (tışqanşaq, -ğı) 3am. 
Develerin zehirli bir ot yiyerek zehir
lenmesiylc ortaya çıkan bir tür hastalık. 

ThiiiiK,AHlllhiJIA- (tışqanşıla-) em. 1. Fare 
gibi hareket etmek. 2. Fare avlamak, 
yakalamak. 3. aybtc. Önemsiz, değersiz 
şeylerle meşgul olma!<. 

TbllliK,biPT- (tışkırt-) em. (hayvanı) Değ

nekle sürmek, (insanı) sıkıştırma!< , iki 
ayağını bir pabuca sokmak. 

TbllllTAK,AM (tıştaqay) 3am. Hoppa, deıiş
men, hafıfmeşrep. 

ThiWTAJIAH,UA- (tıştalafida-), TbllllTAI{
M- (tıştafida-) em. Yerinele clurama
ınak , uçanlık yapmak. 

TblWTAH,II.A- (tıştafida-) em. bkz. Tblill
T AJ1 AH,II.A-. 

TbllllTM- (tıştiy-) em. Haddini bilınemek. 
ThiiOChl3 (tıyusız) Cb/H. Engelsiz, manisiz, 

serbest, rahat. mbLI-OCbt3 KemKeH terbi
yesiz, başına buyruk. 

TlfYJII (tigüvli-) Cbtl-t. 1. Dikilmiş, dikili. 2. 
Dosyalannıış, dosyaya konulmuş (ev
rak), kaydolınuş. 3. Kurulmuş, kurulu 
(çadır). 

TlfiH (tigin) 3am. Dikim; dikme işi. mizili 
MaUIUiiaCbl elikiş makinesi. 

TlfiH,UI (tigincli) CbtH. Gazete veya der
gilerin biriktirilmi ş sayıları. 

TJfiHEH (tiginen) yem. Dikey, dikine, clik
lemesine. 

TlfiHIIII (tiginşi) 3am. Terzi. 
TlfiHilliJIIK, -ri (tiginşilik, -gi) 3am. Ter

zilik , dikiş işiyle meşgul olma. 
TlfiC (tigis) 3am. Dikiş. mizici coci;?y da

ğılmak, parçalanmak; rniziciH JtcamKbt3Y 
(6i;ıoipMey) örtbas etmek, gizleınek. 

TI3-(tiz-) em. ı. Dizmek, sıralamak . 2. 
ayutc. Toplamak, cliznıek. düzene sok-
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mak. 
TI3EE (tizbe) 3am. 1. Liste. 2. Sıra, katar. 
TI3EEK, -ri (tizbek, -gi) 3am. Dizi, sıra , sil

sile. 
TI3EEKTE- (tizbekte-), TI3EEJIE- (tizbele

), TI3flli1TE-(tizgişte-) em. Dizi dizi 
yapmak, dizmek, sıralamak. 

TI3EEKTI (tizbekti) ebtH. Dizilmiş, sıralan

mış, dizili. 
TI3EEJIE- (tizbele-) em. bkz .. TI3EEKTE-. 
TI3fiH (tizgin) 3am. I. Dizgin. 2. aybte. Ba

ğımsızlık, özgürlük. 3. aybte. Yönetim, 
idare. mi3ıiHce JICa6btey idareyi ele 
geçirmeye çalışmak; mi3ciHaen yemay 
özgürlügünü kısıtlamak; mi3ıiHiH e3 KO

JlbtHa a!ly bağımsızlığa kavuşmak. 
TI3f1Hl(E- (tizginde-) em. ı. Dizginlemek, 

dizgin takmak. 2. aybte. Kendi haline 
bırakmamak, özgürlügünü kısıtlamak. 3. 
aybte. Bir konuya hakim olmak, bilmek. 

TI3fiHllEC (tizgindes) ebtH. Denk, eşit, em
sal. 

TI3fiHllEC- (tizgindes-) em. ı. Aynı hi
zada bulunmak, yanyana olmak. 2. 
aybte. Dalaşmak, çekişmek. 

TI3f1Hl(EYJII (tizgindevli) ebtH. Bağlı, diz
ginli. 

TI3fiHCI3 (tizginsiz) ebtH. ı. Dizginsiz, 
dizgini olmayan. 2. aybte. Dizginsiz, ba
şıboş. 

TI3flli1TE- (tizgişte-) em. bkz. TI3EEK
TE-. 

TI3llE- (tizde-) em. Çökmüş olan deveyi 
ayağa kalkmaması için ayağı bükülü va
ziyette bağlamak. 

Tl3l(EJI- (tizdel-) em. Çaresiz kalmak, bağ
lanmak. 

Tl3llEYJII (tizdevli) ebtH. Bağlı, bağlanmış 
(deve). 

TI3E (tize) 3am. 1. Diz. 2. aybte. Zulüm, 
baskı. mi3e 6yıy a) diz çökmek b) diz 
üstü oturmak, boyun eğmek, teslim 
olmak; mi3e K,oey birleşmek, birlik ol
mak. 

TI3EK.Afl, -6bı (tizeqap, -bı) 3am. 3mHoıp. 

Aşırı soğuk havalarda giyilen, dize ka
dar uzanan konçlu çorap, dizlik. 

TI3EJIEC ( tizeles), TI3EP JIEC ( tizerles) (1) 

TIKEH,IU 

e bm. Y aşıt, akran. 
TI3EJIEC- (tizeles-), TI3EPJIEC- (tizerles-) 

(Il) em. ı. Yan yana gelmek, bir arada 
bulunmak. 2. aybLC. Mücadele etmek. 

TI3EJII (tizeli) ebtH. Güçlü, kuvvetli. 
TI3EJIIK, -ri (tizelik, -gi) 3am. ı. Diz. 2. 

Pantalonun diz kısmı. 
TI3EPJIE- (tizerle-) em. 1. Diz çökmek, 

dizüstü oturmak. 2. Bir şeyi dizlerinin 
altına almak, dizleriyle bastınnak . 

TI3EPJIEC (tizerles) ebtH. bkz. TI3EJIEC (1). 
TI3EP JIEC- ( tizerles-) em. bkz. TI3EJIEC-. 

(Il). 
TI3Kl1IM (tizkiyim) 3am. Pantalon türü 

giysilerin genel adı. 
TI3YJII (tizyüvli) ebLH. Dizili, sıralı, sıra

lanmış, dizilmiş . 

TI3IM (tizim) 3am. Dizim, liste. 
TI31MllE- (tizimde-) em. Listelemek, liste 

yapmak. 
TI31MllEME (tizimdeme) 3am. Liste , dizim. 
TlK (tik) (1) ebtH. 1. Dik, dümdüz. 2. Eğimi 

dik e yakın olan, dik. 3. aybte. Direkt, 
doğrudan. 4. Balıiste ortaya bir şey 

koymak; bir şeyine oynamak. 
TIK-(tik-) (Tire,rı,i, Tirin) (Il) em. Dikiş 

yapmak, dikmek. KuiM miıy elbise 
dikmek. 

TlK- (tik-) (Tire,rı,i, Tirin) (III) em. (ağaç) 

Dikmek, (çiçek) ekmek, (bina) yapmak, 
inşa etmek. 

TlK- (tik-) (Tire,rı,i, Tirin) (IV) em. B ah se 
girmek. 

TIKE,[(EH-TlK (tikeden-tik) yem. Dimdik, 
dosdoğru. 

TIKEM- (tikey-) em. Dimdik olmak, dikel
mek, dik duruma gelmek. 

TIKEJIEM (tikeley) yem. Doğru, direkt, do
laysız, doğrudan. 

TIKEJIEH- (tikelen-) em. Diklenmek, karşı 
durmak, kafa tutmak. 

TIKEH (tiken), TIKEHEK, -ri (tikenek, -gi) 
3am. Diken. miKeH miflai dili kılıçtan 

keskin. 
TIKEH)l;EM (tikendey) ebtH. Diken gibi, siv

ri. 
TIKEHlll (tikendi) ebtH. Dikeni çok olan, di

kenli . 



-573-

TlKEREK 

TIKEHEK, -ri (tikenek, -gi) 3am. bkz .. TI
KEH. 

TIKEH)I(lf,UE (tikenjiyde) 3am. 6om. Akar
su kıyılarında, dağlarda ve sazlık yer
lerde çıkan bir tür iğde. 

TIKECIHEH (tikesinen) yem. Doğrudan, di
rekt, diklemesine. 

TIKI1- (tikiy-), TIKIIII1-(tikşiy-) em. Dim
dik olmak, (saç, sakal) diken diken ol
mak. 

TlKKilli (tikkiş) CbtH. Güzel dikiş yapan 
(kimse). 

TIKCI1- (tiksiy-) em. Dik dik, ters ters 
bakmak. 

TIKCIH- (tiksin-) em. 1. Bir şeyden 

şüphelenmek, kuşkulanmak 2. 
Ürpermek, tiksinmek. 

TIKTE- (tikte-) em. 1. Diklenmek, vü
cudunu dik duruma getirmek. 2. Birşeye 
bakakalmak, gözlerini alamamak. 

TIKTEC- (tiktes-) em. Karşı gelmek, çe
kişmek, kafa tutmak. 

TlKTEY (tiktev) CbtH. 1. Biraz dik, dikçe. 2. 
Cesaretlice, sertçe, dikçe. 

TIKTIK, -ri (tiktik, -gi) 3am. Diklik, dik ol
ma durumu. 

TIKYIIIAK, -Fbi (tikuşaq, -ğı) 3am. 
Helikopter, dikuçak. 

TIKIIIEJIE- (tikşele-) em. Dikeltmek, dik 
duruma getirmek. 

TIKIII11- (tikşiy-) em. bkz. TIKI1-. 
TIKIIIIJI (tikşil) CbtH. ı. Dikçe, biraz dik. 2. 

aybtc. Dik kafalı, inatçı. 
TIKIIIIJI,UEY (tikşildev) CbtH. Biraz dik, 

dikçe. 
TIKIJIEH- (tikilen-) em. Emrivaki yapmak, 

dediğini yaptırmaya çalışmak. 
TIKIPEM- (tikirey-) em. ı. Dimdik olmak, 

dikleşmek. 2. aybıc. Emrivaki yapmak. 
TIJI (til) (1) 3am. 1. Canlıların konuşma ve 

tat alma organı, dil 2. aybtc. İbre (saat). 
3. aybtc. Esir, tutsak. 

TIJI (til) (Il) 3am. 1. Dil, lisan. 2. Bir 
düşünceyi ifade eden anlamlı söz öbeği. 
3. Bir dilin kurallarını, özeliklerini konu 
edinen ders. mifl QflFbtW söz dinleyen, 
söz tutan; mi.Jı ma6btcy anlaşmak, iyi 
geçinmek; mr/ı muci3y sövmek, 

TIJIEK 

azarlamak; miflce JKyupıK söz ustası, 

hatip; mifliHeH 6a!l maMy ağzından bal 
akmak; miflailf MaiibtH maMbt3y ustaca, 
etkili konuşmak; mi!li aU(bt çatal dilli; 
mifli K,btCK,a konuşmayı beceremeyen; 
mifli MeH JKaFbtHa cyueHy gevezelik 
etmek; mifli MipaiH orbtHaau acı sözlü, 
dili keskin; mifli mwo hakaret etmek, 
sövmek; mifliH mapmnay ağzına geleni 
çekinmeden söylemek; mifliHeH ma6y 
dilinin cezasını çekmek; miflilfai mapm 
ağzından çıkanı kulağın duysun. 

TIJI- (til-) (III) em. Dilmek, doğramak, di
limlemek. 

TIJIA3AP (tilazar) CbtH. Söz dinlemeyen, 
söyleneni yerine getirmeyen. 

TIJIAJIFbiiii (tilalğış) cbtH. Söz dinleyen, 
uysal. 

TIJI-AYbl3 (til-avız) 3am. Konuşma organ
ları, dil, ağız. 

TIJIAIIIAP (tilaşar) 3am. ı. KeHe. Köylerde 
çocuk okutan hocalara verilen ücret. 2. 
Konuşma kılavuzu. 

TIJiriJIE- (tilgile-) em. Dilimlemek, par
çalamak. 

TIJI,UE- (til de-) em. Dil uzatmak, hakaret 
etmek. 

TIJI,UEM (tildey) CbtH. Küçücük, azıcık, bir 
dilim. 

TIJI,UEH: ıcy Ti.rmeuy Laf cambazlığı yap
mak. 

TIJI,UEH-TIJifE (tilden-tilge) yem. Dilden 
dile. 

TIJI,UEC (tildes) (1) CbtH. Dilleri bir, akraba. 
TIJI,UEC- (tildes-) (Il) em. Yüz yüze gö

rüşmek, sohbet etmek. 
TIJI,UI (tildi) cbtH. 1. Söz ustası, hatip. 2. Di

li keskin, iğneleyici konuşan. 
TIJI,UIK, -ri (tildik, -gi) (1) 3am. Diş eti. 
TIJI,UIK (tildik) (Il) CbLH. Konuşma diline 

özgü, dil bilimine has. 
TIJI,UIJIEY (tildilev) CbLH. Çekinmeden ko

nuşan, dili keskince. 
TIJI,UIJIIK, -ri (tildilik, -gi) 3am. Söz söy

leme ustalığı, hatiplik. 
TIJIE- (tile-) em. Dilemek, istemek. mifleK 

mifley dilek dilemek, dilek tutmak. 
TIJIEK, -ri (tilek, -gi) 3am. ı. Dilek, arzu. 2. 
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Rica, istek talep: TiJzeıiH K,a6bl!ı 6oflcbtH.' 
Dileğin kabul olsun! 

TIJIEK-TAJIAll, -6bı (tilek-talap, -bı) 3am. 
Dilek arzu, istek, talep. 

TIJIEKTEC (tilektes), TIJTEYJIEC (tilevles) 
CbtH. Dileği bir, niyeti aynı, hemfikir. 

TIJTEKTECTIK, -ri (tilektestik, -gi) 3am. Di
leği bir olma, aynı niyette olma, hem
fikirlik. 

TIJIEKIIII (tilcşi) 3am. Birinin dileğine ka
tılan, dileği bir olan kişi. 

TIJIEMCEK (tilemsek), TIJIEHIIIEK (til
lenşek) CbtH. Devamlı bir şeyler isteyen, 
sürekli dilekte bulunan, dilenci gibi dav
ranan. 

TIJIEMCEKTEH- (tilemsekten-) em. Ken
dine acındırarak bir şeyler istemek. 

TIJ1EMCEKTEY- (tilemsektev) CbtH. Zaman 
zaman aşırı dileklerde bulunan; istemeyi 
fldet edinen. 

TIJIEH- (tilen-) em. 1. Kendi iradesiyle 
isteınek, rica etmek; gönüllü olmak. 2. 
Dilencileşmek, dilenmek. 

TIJIEHWEK (tilenşek) CbLH. bkz. TIJIEM
CEK. 

TIJlEHLIIEKTIK, -ri (tilenşektik, -gi) 3am. 
Dilencilik, devamlı dilenme durumu. 

TIJIEHIIII (tilenşi) 3am. Dilenci. 
TIJTEHIIIIJIEH- (tilenşilen-) em. Dilencilik 

yapmak. 
TIJIEHllliJliK (tilenşilik) 3am. Dilencilik. 
TIJIEPCEK- (tilersek) 3am. (hayvan) Diz. 
TIJ1EY (tilev) 3am. Dilek, ümit, arzu. 
TIJTEYK,OP (tilevqor) 3am. Taraftar, 

kollayıcı, yandaş. 

TIJIEYJIEC (tilevles) CbtH. bkz. TIJIEKTEC. 
TIJIEYJII (tilevli) CbLH. İyi niyetli, bir 

kimseyle aynı dileği paylaşan. 
TIJ1EYCI3 (tilevsiz) CbtH. Ümitsiz, ümidini 

kesmiş. 

TIJ1KEM11E- (tilkenıde-) em. Bir kimsenin 
kalbini kırmak, darıltmak. 

TIJI-K83 (til-köz) 3am. Nazar, göz. 
TIJTMAIII (tilmaş) 3am. Çevirmen, tercü

man, dilmaç. 
TIJ1MALIICbl3 (tilmaşsız) CbtH. Tercüman

sız, çevirmensiz. 
TIJIMAIIITbiK, -Fbi (tilmaştıq, -ğı) 3am. 

TIH 

Çevirmenlik, tercümanl ık, dilmaçlık 

TIJIME (tilme) 3am. Mea. Yılancık hasta
lığı. 

TIJIMEJIE- (tilmele-) em. Dilimlemek, di
lim dilim etmek. 

TIJ1CI3 (tilsiz) CbtH. 1. Dilsiz. konuşama
yan. tat. 2. aybtc. Kaskatı kesilmiş, 

donup kalm ı ş. miflci3 :JJCay sessiz sedas ı z 

gelen bela, felaket. 3. Sessiz sakin. 
miflci3 mpiae sessiz gece; om neH ey -
miflci3 :>1cay yangın ile su baskını sessiz 
(dilsiz) düşman. 

TIJICI311EH- (tilsizden-) em. Sesi sedası 

çıknıamak, dilini yutmak 
TIJI1YMAP (tiltumar) 3am. Küçük 

çocuklara göz değmemesi için boyunla
rına takılan nazariık, muska. 

TIJIXAT (tilhat) 3am. K3. up. Vekaletname, 
senet. 

TIJIIIIE (tilşe) (1) 3am. İbre. 
TIJILIIE (tilşe) (Il) Cbll-1. Dil gibi ince, kü

çük, bir dilim. 
TIJIIIIEJIE- (tilşele-) em. İnce ince dilmek, 

dilimlemek . 
TIJIIIII (tilşi) 3am. l. Muhabir. 2. Dilci, dil 

bilgini. 
TIJIIIIIJIIK, -ri (tilşilik, -gi) 3am. Dilcilik 
TIJIIK, -ri (tilik, -gi) 3am. Dilinmiş, 

kesilmiş. 

TIJIIM: 6ip TiJiiM Dilim, bir dilim. 
TIJIIMII,E- (tilimde-) em. Dilimlemek, par

çalamak. 
TIJIIM-TIJIIM (tilim-tilim) CblH. Dilim di

lim, yırtık pırtık, lime lime. 
TIMTIH- (timtin-) em. Aramak, kolaçan et

mek. 
TIMICKEK (timiskek) CbtH. Arayan, araştı

ran, kolaçan eden. 
TIMICKI- (timiski-) em. Devamlı ve ısrarla 

arayan, araştıran, kolaçan eden, hırsla a
rayan. 

TIMICKIJIE- (timiskile-) em. Aramak, a
raştırmak, takip etmek, peşini bırakma
mak. 

TIMICKIJIIK, -ri (timiskilik, -gi) 3am. De
vamlı arama, takip etme, peşinden git
me. 

TIH* (tin) 3am. Halatı oluşturan örgülerden 
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her biri. 
TIHT- (tint- ), TIHTKIJIE- (tintkile-) em. 

1. Altını üstüne getirerek aramak, araş
tırmak. 2. aybtc. Etrafa dikkatle, y iyecek 
gibi bakmak. 

TIHTKIJIE- (ti ntkile-) em. bkz. TIHT. 
TIHTYilll (tintüvşi) 3am. Arama yapan, 

tahkikat yürüten kişi. 
TIHTIH- (tintin-) em. Arama yapmak, tah

kikat yürütmek. 
TU18-Tlll8 (tipa-tipa) oô. Allah korusun, 

ınaşallah anlamında kullanılan bir ifade. 
TlllTEH (tipten), TillTI (tipti) yem. Hep

ten, hiç , çok, gayet, hatta. minmeN o;ıau 
e.Mec hepten öyle değil: Mam1t minmeN 
Kepezi JICOK. Bana hiç l azım değil. 

Tlfll-THTTEH (tip-tittey) Cb/11. Küçücük, 
minicik. 

TillTI (tipti) yenı. bkz. TlllTEH. 
Tl ll-TlK (tip-tik) Cb/H . Dümdüz, dimdik, 

sarp. 
Tl ll-TIKE (tip-tike) yem. Dosdoğru , direkt. 
TIPE- (tire-) em. Diremek, dayamak. 2. Bir 

şeyi hep aynı noktaya getirmek, bir yere 
odaklamak. 

TIPEK, -ri (tiı·ek, -gi), TIPEHIIll (tireniş) 

3am. 1. Direk. 2. aybtC. Destek, dayanak. 
TIPEKTE- (tirekte-) em. Direk, dayanak, 

destek yapmak. 
TIPEKTI (tiı·ekti) CbtH. Direkli , direği olan, 

dayanaklı, güvenilir. 
TIPEHIIll (tiı·eniş) 3am. bkz. TIPEK. 
TIPEC- (tires-) em. 1. Çekişmek, dalaşmak, 

didişmek. 2. Yoğunlaşmak, sıklaşmak. 
TIPEY (tirev) 3am. 1. Direk. destek, da

yanak. 2. aybıc. Destek, dayanak, hami , 
arka. 

TIPEYJII (tirevli) CbtH. Dayanmış, dayalı. 
TIPEYCI3 (tirevsiz) CbtH. l. Desteksiz, da

yanaksız, direksiz. 2. aybtc. Dayanacak, 
güvenecek, kimsesi olmayan. 

TIPEYIIll (tireviş) 3am. Destek, direk. 
TIPKE- (tirke-) em. 1. Koşınak , eklemek. 

2. Kaydetmek, kayıt yapmak. 
TIPKEME (tirkeme) 3am. Kasa, damper, rö

mork. 
TIPKEC (tirkes) (1) 3am . Terkip, izafet, 

öbek. ce3 mipKeci tamlama. 

TIC 

TIPKEC- (tiı·kes-) (Il) em. Eklenınek, ko
şul mak, peşine takılmak. 

TIPKEC (tirkes) (III) CbtH. Arka arkaya o
lan, sıralı, dizili. 

TIPKECIM (tirkesim) 3am. fiUH26. İzafet, 
bağlanma, öbekleşme yöntemleri . 

TIPKEY (tirkev) 3am. 1. Kasa, damper, 
römork. 2. ikametgah adresi. 3. Kayıt. 

TIPKEYJII (tirkevli) CbtH. 1. Bağlı, öbekli. 
2. Kayıtlı , kaydedilmiş. 

TIPKEYCI3 (tirkevsiz) Cb/N. Kayıtsız, kaydı 

olmayan. 
TIPJIIK-EOJIMbiC (tirlik-bolmıs) 3am. Ha

yat, yaşayış. 
TIPJIIKC13 (tirliksiz) Cbtf-1. 1. Hayat olma

yan. 2. aybtc. işsiz, güçsüz. 
TIPHEK, -ri (tirnek, -gi) (1) 3am. Üç yaşın

daki karta!. 
TIPHEK, -ri (tirnek, -gi) (Il) 3am. Günlük 

yaşantı, gündelik işler. 
TIPHEKTE- (tirnekte-) em. Dişinden tıma

ğından artım1ak. 

TIPCEK, -ri (tirsek, -gi ) 3am. Diz. 
TIPCEKTE- (tirsekte-) em. Peşini bırak

mamak, arkasından gitmek, adım adım 
takip etmek. 

TIPilliJIIK, -ri (tirşilik, -gi) 3am. l. Hayat, 
yaşam. KYHÔefliKmi mipwifliK gü nlük 
yaşam. 2. Dirlik, yaşama. 3. aybtc. İş 
güç. 

TlPilliJIIKCI3 (tirşiliksiz) CbtH. 1. Hayat 
olmayan, yaşamsız. 2. aybtc. Beceriksiz. 
kabiliyetsiz. 

TIPI (tiri) CbtH. Diri. mipi apyaK bir deri bir 
kemik; mipi JlcemiM küçükken hem 
annesini, hem babasını kaybetmiş. 

TIPI)lEH (tiridey) yem. Diri diri, canlı can
lı. mipiôeu e/Iy yaşarken ölü gibi olmale 

TIPIJI- (tiril-) em. 1. Dirilmek, canlan mak. 
2. aybtc. Güçlenmek, kuvvetlenmek. 

TIPIJlE- (tirile-) em. Karta! yavrularını 

canlı hayvan yemeye alıştırmak, eğit

mek. 
TIPIJlT- (tirilt-) em. Diriltmek. 
TIPIJllK, -ri (tiı·i!ik, -gi) 3am. Dirlik, can

lılık. 

TIC (tis) 3am. 1. Diş. {/3Y mic azı dişi; 

KypeK mic kesici (ön) diş; cym mic süt 
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dişi; mic aepi2epi diş doktoru. 2. aybtC. 

Alet edavat, makina dişi. mic J~Capy dişi 
çıkmaya başlamak, mic K,aK,K,aH tec
rübeli , deneyimli; mici 6amnay cesaret 
edememek; miciH K,aiipay diş bilemek, 
kin tutmak. 

TICAFAill (tisağaş) 3am. KeHe. Ağaç saban. 
micaraumeH J~Cep JICbtpmy ağaç sabanla 
toprağı sürmek. 

TICE- (tise-) em. ( çocuklarda) Süt dişleri 
dökülmek, yenileri çıkmak. 

TICEY (ti sev) 3am. Mea. Atlarda görülen diş 
hastalığı. 

TICTE- (tiste-) em. Dişlemek, ıs ırmak. 

TICTEH: TicTeH K,aTTbl Diş gibi sert, sağ
lam. 

TICTEJIE- (tistele-) em. Tekrar tekrar diş
I emek, ısırıp durmak. 

TICTEM: 6ip TİCTeM Bir lokma, küçücük. 
TICTEH- (tisten-) em. 1. Ağzını açmamak, 

konuşmamak 2. aybtc. Sinirlenmek, kız
mak. 

TICTEC- (ti stes-) em. Didişmek, dalaşmak, 

kavga etmek. 
TICEYIK, -ri (tisevik, -gi) (1) 3am. Ker

peten. 
TICEYIK (tisevik) (Il) CbtH. Isırgan (hay

van). 
TICEYIIll (tiseviş) 3am. Testere eğesi. 
TICTI (tisti) cbtH. 1. Dişli, dişi keskin olan. 

2. aybtc. Azılı , güçlü. 
TITIPE- (titire-) em. 1. Titrernek 2. Sarsıl

mak, silkinmek. 
TITIPKEH- (titirken-) em. 1. Ürpermek, 

tüyleri diken diken olmak. 2. İğrenmek, 
tiksinmek. 

TITIPKEHfllll (titirkengiş) CbtH. Hassas, ti
tiz. 

TITIPKEHYilliJIIK, -ri (titirkenüvşilik, -gi) 
3am. Ürperme, refleks, tepki . 

TITIPKEHIC (titirkenis) 3am. Titreyiş, tit
reşim, algılama. 

TI<l>Y (tifuv) oa. Hayal kırıklığı, istenen bir 
şeyin gerçekleşmemesi durumunda söy
lenen bir ünlem, tüh, yazıklar olsun. 

TIOJIEHh (tyulen) 3am. Fok, ayı balığı. 
TIOJih (tyul) 3am. rjJp . Tül. 



Y, y (-uv/ -üv/ -v) 

Y Y AK,ThiJihl 

Y (uv) Jam. 1. Zehir, ağu, sem. 2. aybtc. 
Üzüntü, acı, keder, sıkıntı. y miJıai dili 
zehir gibi, acı dilli; y JK:ezeH K,acK,btpaau 
çok gaddar, merhametsiz, zalim, 
insafsız, kıyıcı. 

YA (va) (1) Jam. Atiarda görülen bir tür 
hastalık. 

YA (va) (Il) oa. 1. Birilerine seslenmek ilgi 
ve dikkat çekmek için kullanılan ünlem, 
hey: Ya, aocmap! Hey dostlar! 2. Sitem, 
yakınma ifade eden söz. 

Y AF A.JIAİİKYMACCAJIAM ( vağalaykümas-
salam) Jam. ap. Arapça "se-
lamünaleyküm" selamlama sozune 
verilen "esenlik, selamet senin üzerinize 
olsun" anlamındaki karşılık, aleyküm
selam. 

YAF)J,A (vağda) Jam. ap. Ant, yemin, vaat. 
yaraa 6au!lacy sözleşmek, antlaşmak, 

karşılıklı yemin etmek. 
Y AF,UAJIAC- ( vağdalas-) em. Sözleşmek, 

antlaşmak, karşılıklı yemin etmek. 
YAF,UAJIACThiK, -Fbi (vağdalastıq, -ğı) 

Jam. ca.Rc. Antlaşma, muahede, pakt. 
YAFJ(A.Jihl (vağdalı) CbtH. Vadeli, sözle

şilen. 

YAF.[(AillhiJI (vağdaşıl), Y8)l,EIIIIJI (va
deşil) CbtH. Sözünü tutan, sözünün eri. 

YAFhl3 (vağız) Jam. ap. Vaaz, öğüt, nasi
hat. 

YAFhi3.1I,A- (vağızda-) em. Vaaz etmek, na
sihat, etmek, öğüt vermek. 

YAFhi3.1I,AYIIIhl (vağızdavşı), YAFhi3IIIhl 
(vağızşı) Jam. Vaiz, propogandacı, 

misyoner. 
YAFhi3IIIhl (vağızşı) Jam. bkz. YAFhi3-

.1I,AYIIIhl. 
YAFhi3IIIhiJI (vağızşıl) CbtH. Vaaz, nasihat, 

öğütvermeyi seven. 
YAHT (vayt) oa. Beğenme ifade eden "Helal 

olsun, aferin" anlamlarında kullanılan 

SÖZ. 

YARhiM (vayım) Jam. ap. Vehim, endişe, 
kaygı. yaubtM JK:ey evhamlanmak, endi-

şelenmek; yersız ve gereksiz korkuya 
kapı lmak. 

YAHbiM)J,A- (vayımda-) em. Endişe etmek, 
kaygılanmak, evhamlanmak. 

Y AHbiM)l,AFbiiii ( vayımdağış ), Y AllhiM
IlibiJI (vayımşıl) CbtH. Evhamlı, endişe
li. 

YAHhiM,Uhl (vayımdı) CbtH. Endişeli, kay
gılı, evhamlı. 

YAHbiM-KAHFhl (vayım-qayğı) Jam. En
dişe, kuruntu, vehim, korku. 

Y AllhiM-KAHFbi Cbl3 ( vayım-q ayğısız) 
CbtH. Endişesiz, vehimsiz, kuruntusuz, 
korku s uz. 

YAHhiMChl3 (vayımsız) CbtH. Endişesiz, 
tasasız, kaygısız, korkusuz. 

YAHhiMCbl3)l,biK, -Fbi (vayımsızdıq, -ğı) 
Jam. Kaygısızlık, endişesizlik, korku
suzluk. 

YAHhiMlllhiJI (vayımşıl) CbtH. bkz. YA
İİhiM)l,AFhiiii. 

Y AHbiMIIIhiJI)l,hiK, -Fbi (vayımşıldıq, -ğı) 
Jam. Tasalı, endişeli, evhamlı olma du
rumu. 

YAK, -Fbi (uvaq, -ğı) (1) Jam. ap. Zaman, 
süre, vakit. 

YAK, (uvaq) (Il) CbtH. Ufak, küçük, minik. 
yaK, aK,ıua bozuk para; yaK, Ma!l küçük
baş hayvan. 

Y AK,A: yaK,a eM ec Önemli değil, birşey de
ğil, önemi yok. 

YAK,IIFA (vaqiyğa) Jam. ap. Olay, vak'a, 
hadise. 

YAK,liFAJibl (vaqiyğalı) CbtH. Birçok olay, 
macera üzerine kurulmuş (hikaye, edebi 
eser). 

YAK,tA- (uvaqta-) em. Ufalamak, öğütmek, 
ezmek. 

YAK,TAFhiiii (uvaqtağış), YATK,biiii (uvat
qış) CbtH. Öğütücü, ufalayıcı. 

YAK,-TYİİEK, -ri (uvaq-tüyek, -gi) Jam. U
fak tefek, önemsiz. 

YAK,ThiJihl (vaqtılı) _yem. Vaktinde, zama
nında. Ammbt yaK,mblflbt cyrap. Ata vak-

yyü
Vurgu

yyü
Vurgu

yyü
Vurgu

yyü
Vurgu

yyü
Vurgu
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tinde su ver. 
YAK,IllhiJI (uvaqşıl) CbtH. Ufak tefek, boş 

işlerle uğraşan; ufak tefek şeylerin 

hesabını yapan (kimse). 
YAK,IllhiJI,IJ;hiK., -Fbi (uvaqşıldıq, -ğı) Jam. 

Ufak tefek, önemsiz, boş işlerle 
uğraş ma. 

YAK,hiT (vaqıt) Jam. ap. 1. Vakit, zaman. 
2. aybtc. Dönem, devir, çağ, devran. 3. 
An, lahza. 6oc yaKbtm boş ·zaman; oa!l 

yaK,btm tam vakit; Keuıeıi yaKbtm akşam 

vakti; JICepcifliKmi yaKbtm yerel saat; 
Kbt3Mem yaK,btmbt mesai saati; Keu 

yaK,btmma bazen; yaK,btmbt 6imy (Kemy) 

vadesi gelmek, ömrü sona ermek. 
YAK,hiTChl3 (vaqıtsız) CbtH. Zamansız, 

vakitsiz, vaktinden evvel, çok erken. 
yaK,btmcbt3 KeflceH K,oHaK, vakitsiz gelen 
misafir. 

YAK,hiTThiK, (vaqıttıq) CbtH. Bir anlık. 
YAK,hiTIIIA (vaqıtşa) yem. Geçici olarak, 

muvakkatten. yaK,btmuıa JICfMbtCKa 

mypy geçici olarak çalışmak; yaK,btmuıa 
el{6eKKe JK:apaMcbt30btK geçici olarak iş 
görememezlik. 

YAK,hiThiH,ILA (vaqıtında) yem. Vaktinde, 
zamanında. 

YAH- (uvan-) em. Avunmak, teselli bul
mak. 

YAT- (uvat-) (1) em. Öğütmek, parçalamak, 
ufalamak, ezmek. 

YAT- (uvat-) (Il) em. 1. Avutmak, teselli 
etmek. 2. Gönlünü almak, gönlünü hoş 
etmek. 

YATK,hllll (uvatqış) CbtH. bkz. YAK,TAFhllll. 
YATYillhl (uvatuvşı) Jam. Avutan, teselli 

eden kimse. 
YAY* (vav) oo. Birilerine seslenmek, ilgi ve 

dikkat çekmek için kullanılan ünlem. 
Y8l(E (vade) Jam. ap. Ant, yemin. yaoe 

6epy vadetmek; yooe 6py sözünde 
durmak; yaoeıe 6epiK sözünün eri; ya

oeciHoe mypy SÖZÜnÜ tutmak; yooeciHeH 

ma10 sözünden dönmek, caymak. 
Y8,llEJIEC- ( vadeles-) em. Vaatte bulun

mak, sözleşmek. 
Y8)1EJII (vadeli) cbtH. Vadeli, sözleşmiş o

lan. 

Y,UA-UTY 

Y8)1ECI3 (vadesiz) CbtH. Sözünde durma
yan, sözünü tutmayan, dönek. 

Y8l(ECI3)liK, -ri (vadesizdik, -gi) Jam. Sö
zünde durmamazlık, döneklik. 

Y8l(EIIIIJI (v adeşil) CbtH. bkz. YAF,ILA
IllhiJI. 

Y8)1( (vaj) (1) Jam . ap. Bahane, mazeret, 
gerekçe. yaJJCiH ma6y bahane bulmak; 
6yfl ceJiH yaJJC eKeH söylediğiniz doğ

ruymuş. 

Y8)1( (vaj) (Il) rcm. Gerçek, doğru, ye
rinde. 

Y8)Kl(EME (vajdeme) Jam . Gerekçe, detil 
gösterme. 

Y8)Kl(I (vajdi) CbtH. İspatlı, delilli, gerek
çeli. 

Y8)KIIJ, -6i (vajip, -bi ) Jam. ap. Vacip, ku-
ral, kaide, kanun. 

Y83MIIA (vaziypa) Jam. ap. Vazife, görev. 
Y83IH (vazin) Jam. ap. KeHe. Vezin, ölçü. 
Y83IP (vazir) Jam. ap. KeHe. Vezir. 
Y83IPJIIK, -ri (vazirlik, -gi) Jam. Vezirlik, 

vezaret. 
Y8KIJI (vakil) Jam. ap. Vekil. 
Y8KIJI).(I (vakildi ) cbtH. Vekalet sahibi. 
Y8KIJI).(IK, -ri (vakildik, -gi) Jam, 1. Vekil 

olma, vekillik. naiplik, vekalet. 2. aybtc. 

Kefil, şahit olmak. 
Y8KIJI).(IJIIK, -ri (\·akildilik, -gi) 3am. 1. 

Vekillik, naiplik. 2. aybtc. Kefalet, şa

hitlik belgesi . 
Y8JIMIT (valayat) Jam. ap. map. Vilayet, 

bölge, mıntıka. 
Y8JII (vali ) cbtH. ap. Ermiş, eren, evliya, 

veli. 
YEAJI).(biPFAH (uvbaldırğan) Jam. 6om. A

ğu otu, baldıran, baldırgan otu. 
YBEPTIOPA (uvertyura) Jam. if;p. My3. 1. 

Operada perde açılmadan önce 
orkestranın çaldığı parça, üvertür. 2. 
Orkestra için yazılan bir bölümlük eser. 

YfPO-<l>MHH (ugro-finn) Jam. Ural dil
lerinden bir dil öbeği, Fin-Ugor. 

Y,Il,AH (uvday) CbtH. 1. Çok acı, zehir gibi. 2. 
aybtc. Çok ağır, güce giden. yoau 

KbtM6am ateş pahası; yoau Mac zil zur
na sarhoş. 

Y,ILA-IIIY (uvda-şuv) Gürültü, patırtı, 
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yaygara. 
Y-)lY (uv-duv) 3am. bkz. Y-lliY. 
Y-)lYJibl (uv-duvlı) ebtH. bkz. Y-lliYJibl. 
YE3)l (uezd) 3am. KeHe. Çarlık dönemi 

Rusyası 'nda ilçe, kaza. 
Y-38P (uv-zar) Jam. Zehir, zıkkım , ağu. 

YKOJI (ukol) 3am. op. İğne, enjektör. 
YKPAMH (ukrain) Jam . Ukrayna halkından 

olan kimse, Ukraynalı. 
YKPOII, -6hı (ukrop, -bı) 3am. op. 6om. 

Dereotu. 
YKAfiTAPMA (uvqaytarma) 3am. 

Zehirlenıneye karşı kullanılan ilaç, pan
zehir, antidot 

YK,AJIA- (uvqala-) em. ı . Ovmak, ovuştur
mak. 2. Mıncıklamak, buruşturmak. 

YK;VIAFAHCbl- (uvqalağansı-) em. Ovu
yormuş gibi yapmak. 

YK,AJIAY (uvqalav) 3am. Ovma, masaj. 
YJIA- (uvla-) em. ı. Zehirlemek, ağılamak. 

2. aybte. Birine zararlı düşünceler, 

duygular aşılamak. 
YJIAFhllli (uvlağış) ebtH. Zehirleyici. 
YJIAH- (uvlan-) em. ı. Zehirlenmek, ağı

lanmak. eaH,btpayKyJıaKmaH y11aHy man
tardan zehirlenmek. 2. aybte. Zararlı dü
şünceler edinmek. 

YJIAHFhllli (uvlanğış) ebtH. Çabuk zehir
lenen, zehirlenıneye meyilli. 

YJIAH)lbiP- (uvlandır-) em. Zehirlemek, 
ağılamak. 

YJIAH)lbiPYllibl (uvlandıruvşı) 3am. Ze
hirleyici. 

YJIAII-lliYJIA- (uvlap-şuvla-) em. Gürültü, 
patırtı yapmak, yaygara koparmak. 

YJIACbiii-lliYJIAChiii (uvlasıp-şuvlasıp) 

yem. Bağıra çağıra, gürültüyle. 
YJIATbiii-lliYJIAT- (uvlatıp-şuvlat-) em. 

Gürültü patırtı çıkarttırmak, ortalığı bir
birine katmak. 

YJIE- (üvle-) em. (rüzgar) Uğuldamak. 

y11eeeH JICep uğuldayan rüzgar. 
YJibl (uvlı) ebtH. 1. Zehirli, ağılı. 2. aybte. 

Zararlı. Yllbt ee3 acı söz. 
YJibiJihiK, -Fbi (uvlılıq, -ğı) Jam. Zehir

lilik. 
YJibl-lliYJibl (uvlı-şuvlı) ebtH. Gürültülü 

patırtı h. 

YTOTilUIJibiK, 

YJibTMMATYM (ultimatum) 3am. 11am. No
ta verme, ültimatom. 

YJibTPAMMKPOCKOII, - 6bı (ultramihos
kop, -bı) 3am. 11am. ep. Ultramikroskop. 

YMA)J()lA- (uvmajda-) em. 1. Buruşturmak, 
büzüştürmek. 2. aybte. Çiğnemek, ez
mek. 

YMA)K)J,AJI- (uvmajdal-) em. ı. Buruşmak, 

büzüşmek. 2. aybte. Ezilmek. 
YMA-.IKYMA (uvma-juvma) yem. Darma

dağınık, tarumar. 
YMAK,-lliYMAK, (uvmaq-şuvmaq) yem. Sü

rü halinde, grı·p grup, topluca. Hmmep 
yMaK-uıyMaK Keuıeee JICUHa!lobt. Kö
pekler sürü halinde sokağa toplandı. 

YHMBEPMAf (univermag) 3am. 11am. Bü
yük mağaza. 

YHMBEPCAJI (universal) ebtH. 11am. Evren-· 
sel, üniversal. 

YHMBEPCMA)lA (universiada) 3am. 11am. 

ep. Üniversite öğrencileri arasındaki 
spor yarışmaları. 

YHMBEPCMTET (universitet) Jam. 11am. Ü
niversite. yHueepeumemKe myey üniver
siteye girmek. 

YHMTA3 (unitaz) 3am. Klozet, alafranga 
tuvalet. 

YPA (ura) oo. Savaş narası, hurra, yaşasın. 
YPAJIA- (urala-) em. Hurra diye bağırmak, 

slogan atmak. 
YPAH (uran) Jam. ep. xuM. Uranyum. 
YP,I(Y (urdu) 3am. Pakistan'ın resmi dili, 

Urduca. 
YPHA (uma) 3am. op. 1. Çöp tenekesi. 2. 

Seçim sandığı. 
YPOJIOf (urolog) Jam. ep. Meo. İdrar yolu 

hastalıkları hekimi, ürolog, bevliyeci. 
YPOJIOfMH (urologiya) 3am. ep. Meo. Tıb

bın idrar yolu hastalıklarını inceleyen 
dalı, bevliye, üroloji. 

YCbl3 (uvsız) ebtH. Zehirsiz. 
YTAC (uvtas) 3am. Kireç. 
YTOIIM3M (utopizm) 3am. rjJu11oe. ep. 

Gerçekleşmesi imkansız tasarı veya 
düşünce, ütopya. 

YTOIIMH (utopiya) 3am. ep. rjJu11oe. Ütopya. 
YTOIIMHJibiK, (Utopiyalıq) ebtH. Ütopyaya 

dayanan, ütopyayla ilgili, ütopik. 
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Yh (uh) oa. Sıkıntı, bezginlik, usanç, acı 

gibi duyguları bildiren söz, of. 
YhiJIE- (ühile-) em. Oflamak. 
YhiJIEll-AhhiJIA- (uhilep-ahıla-) em. Ofla

mak, puflamak. 
~CKE (uçaske) 3am. op. 1. Arsa, arazi. 2. 

acK. Askeri bölge, saha. 
yqMJIMIUE (uçilişşe) 3am. op. Meslek li

sesi, teknik okul. 
Y-IIIY (uv-şuv), Y-ı:ıy (uv-duv) 3am. Gü

rültü, patırtı, şamata. 
Y-IIIYJihl (uv-şuvlı), Y-J(YJibl (uv-duvlı) 

CbtH. Gürültülü, patırtılı, şamatalı. 
Y-IIIYChl3 (uv-şuvsız) CbtH. Gürültüsüz, 

patırtısız. 

YlllhiK,- (uvşıq-) (YWbiFa,uhl, yrnbiFbm) em. 
1. (yara, hastalık vb.) Etkili, tehlikeli 
duruma gelmek, azmak. 2. aybtc. Küs
künlüğü, dargınlığı ileri boyutlara ta
şımak. 

YlllhiK,ThiPYIIIhl (uvşıqtıruvşı) 3am. Kav
gayı, tartışmayı kızıştıran, körükleyen 
kimse. 

Yhl3 (uvız) 3am. 1. Yeni doğurmuş 

memeiiierin ilk sütü, ağız. 2. Ağızdan 
(ilk sütten) yapılan lezzetli yemek. 3. 
aybtc. Yumurtanın akı ve sarısı. 4. aybtc. 
Taze, körpe. ybt3 KbtMb/3 bahardaki ilk 
kımız . 

Ybi3,UAJ!ı (uvızday) cbtH. Körpe, taze, çok 
genç. 

Yhl3,llAH- (uvızdan-) em. I. Ağız gibi ol
mak. 2. aybJc. Beslenmek, güç almak. 

Yhi3,UAY (uvızdav) CbtH. Olgunlaşmamış, 

ham, pişmemiş. 
Yhi3J(hl (uvızdı) CbtH. I. Ağzı olan (süt). 2. 

Yağlı süt. 
Yhl3,11,hiK, -Fbi (uvızdıq, -ğı) 3am. Ağıza 

doyma. 
YhiK, -Fbi (uvıq, -ğı) 3am. Çadırın kub

besini oluşturan çubuklardan her biri. 
YhiK,TAİİ (uvıqtay) CbtH. ipince zayıf, 

değnek gibi. 
YhiJI- (uvıl-) em. Bazı yiyeceklerin fazla 

yenilmesinden dolayı ağızda yaralar 
oluşmak. 

YhiJI,UAll- IIIYbiJI,UAll (uvıldap-şuvıldap) 

yem. Gürültü patırtıyla, şamatayla. 

YIJI)lE 

YhiJI,[I,hiPbiK, -Fbi (uvıldırıq, -ğı) 3am. ı. 

Balık yumurtası. 2. Havyar. ybl!ıabLpbtK 

ıuaıuy (balık) yumurtalamak. 
YhiJI,[I,biPhiK,Thl (uvıldırıqtı) CbtH. Havyar

lı. 

YhiJI)Kbl- (uvıljı-) em. 1. (sebze, meyve) 
Ermek, olgunlaşmak, pişmek: Araıu

mbtl{ G!lMGCbt YblllJK:btn m yp. Ağaçtak i 
elmalar iyice olgunlaşmış. 2. (et) Kıva
mında pişmek. 3. aybtc. Gelişmek, bü
yümek, serpilmek. 

YhiC (uvıs) 3am. 1. Elin iç tarafı, avuç, aya. 
2. Elin yarı yumulmuş şekliyle alabi
leceği miktar. ybtCbtHa a!ly (ycmay) av
cunun içine almak, kendine bağlamak. 
YbtCbtHa m ycy eline düşmek. 

YhiCTA- (uvısta-) em. Avuçlamak. 
YhiCTAİİ (uvıstay) CbLH. Avuç içi kadar, bir 

avuç. 
YhiC-YbiC (uvıs-uvıs) CbtH. Avuç avuç, bol 

bol. 
YbiT (uvıt) 3am. 1. Zehirin etkisi, zehir. 2. 

aybıc. Etki, tesir. 
YhiTChl3 (uvıtsız) CbtH. ı. Zehirsiz, za

rarsız. 2. aybıc. Etkisiz, tesiri az. 
YhlTTA- (uvıtta-) em. ı. Zehiri emek, zehir 

koymak, ilaçlamak. 2. aybıc. Güç, kuv
vet vermek. 

YbiTThl (uvıttı) CbtH. ı. Zehiri i, ağulu, za
rarlı. 2. aybtc. Etkili, tesirli. 

YhiTThiJIAY (uvıttılav) CbtH. l. Biraz ze
hirli, zararlıca. 2. aybtc. Biraz güçlü, ce
surca. 

YbiTThiJihiK, -Fbi (uvıttılıq, -ğı) 3am. 1. 
Zehirlilik, zararlılık 2. Etkililik, tesiri 
bol olma. 

YIJI (üvil) 3am. ı. Rüzgar uğultusu, uğul
dama. 2. Çocuğun dillenıneye başlama
dan önce çıkardığı sesler. 

YIJI,[I,E- (üvilde-) em. (rüzgar) Uğuldamak. 
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YEAIT-IIIYEAIT 

YEAll-IliYJ.)All (ubap-şubap), YEhiPhlll
IliYJ.)hiPhlll (ubırıp-şubırıp) yem. Arka 
arkaya, peş peşe, birbiri ardınca . 

YEhiPhlll- IliYJ.)hiPhlll ( ubırıp-şubırıp) 
yem. bkz. YEAll-IliYJ.)All. 

YFhiM (uğım) 3am. Kavram, mefhum. 
FbLflbtMu yrbLM ilmi kavram. 2. Anlam, 
önem: EyJL ce30e mepeH yrbLM 6ap. Bu 
sözde derin anlam var. 

YFhiM.LI,hl (uğımdı) CbLH. ı. Anlaşılır, 

mantıklı, akla yatkın: KimanmbL!f milli 
yrbtMObt. Kitabın dili anlaşılır. 2. Zeki, 
çabuk kavrayan. yrbLMObL 6aJLa zeki 
çocuk. 

YFhiM.LI,hiJihiK, (uğımdılıq) 3am. Zekilik, 
akıllı lık. 

YFhiM.LI,hiJIAY (uğımdılav) CbLH. Biraz zeki, 
akıllıca. 

YFhiMJ.:ı:hiPAK, -Fbi (uğımdıraq, -ğı) Cb/H. 
Daha anlayışlı, akla yatkın. 

YFhiMllA3 (uğımpaz) CbLH. Zeki, anlayışlı, 
akıllı. 

YFhiMllA3.LI,hiK, -Fbi (uğımpazdıq, -ğı) 

3am. Akıllılık, anlayışlılık, zekilik. 
YFhiMChl3 (uğımsız) CbLH. ı. Anlaşılmaz, 

mantıksız. yrbLMCbL3 ce30ep anlaşılmaz 

sözler. 2. Akılsız, kafası çalışmayan. 
YFhiMChi3.LI,AY (uğımsızdav) CbLH. Biraz 

anlaşılmaz, anlaşılması güç olan. 
YFhiMChi3.LI,hiK, -Fbi (uğımsızdıq, -ğı) 

3am. Mantıksızlık, anlaşılmazlık. 
YFhiMTAJI (uğımtal) CbLH. Zeki, kavrayışlı, 

akıllı. yrbLMmaJL OKJllllbL akıllı, zeki 
öğrenci. 

YFhiMTAJI.LI,AY (uğımtaldav) CbtH. Biraz 
kabiliyetli, zekice. 

YFhiMTAJI.LI,hiK, -Fbi (uğımtaldıq, -ğı) 3am. 
Zekilik, akıllılık, kavrayışlılık. 

YFhiH- (uğın-) em. Anlamak, kavramak. 
icmiH M8H-JICaUbLH fFbiHY olup biteni, 
konuyu kavramak. 

YFhiHFhiiii (uğınğış) Cb/H. Anlayışlı, kav
rayış düzeyi yüksek, zeki. 

YFhiHJ.:ı:hiP- (uğındır-) em. Anlatmak, izah 

Y3A 

etmek, kavratmak. 
YFhiHhiK,Chl3 (uğınıksız) CbtH. Anlaşıl

ması güç, karışık, muğlak. 
YFhiHhiK,Thl (uğınıktı) CbLH. Anlaşılır, akla 

yatkın, mantıklı. 

YFhiHhiC (uğınıs) 3am. Anlayış, kavrayış, 
feraset. 

YFhiC- (uğıs-) em. Anlaşmak, uzlaşmak : 

Ei3 yrbıca aJLMaObLK,. Birbirimizi anlaya
madık. 

Y.LI,Aİİ: eKi y)J.aü a) bütün olmayan, ikiye ay
rılmış b) tereddütlü, kararsız. 

Y.LI,Aİİhl (udayı) yem. Daima, sürekli, her 
zaman, aralıksız: OJL MaraH yoai1bı 

e3iHiH aK,btflbLH aumambLH. O her zaman 
bana tavsiyelerde bulunurdu. 

Y)K)1,AH (ujdan) 3am. ap. Ar, namus, vic
dan. f:>ICOaH 6ocmaHObLFbL vicdan özgür
lüğü. 

Y)I()1,AHChl3 (ujdansız) cbtH. Arsız, vicdan
sız, utanmaz. 

Y)K)1,AHChl3.11,hiK, -Fbi (ujdansızdıq, -ğı) 

3am. Arsızlık, vicdansızlık, namussuz
luk. 

Y)KMAK, -Fbi (ujmaq, -ğı) 3am. Cennet, uç
mak. 

Y)KhiM (ujım) 3am. Kurum, kuruluş, kol
lektif, birlik. yHueepcumem fJICbtMbL üni
versite çalışanları. 

Y)KhiM.LI,AC- (ujımdas-) em. Birleşmek, 

birlik oluşturmak, arka arkaya vermek, 
sırt sırta vermek. 

Y)KhiM.LI,ACThiP- (ujımdastır-) em. Birleş
tirmek, birlik haline getirmek, organize 
etmek. 

Y)KhiM.LI,hl (ujımdı) CbLH. Birlik ve dayanış
ma, halinde olan. 
Y)KhiMWhiJI (ujımşıl) CbLH. İttihatçı, 

teşkilatçı. 

Y3A- (uza-) em. 1. Uzaklaşmak, 

ıraklaşmak: OJL afli pan Keme K,ouraH 
JICOK,. O henüz uzaklaşmadı. 2. (zaman, 
mevsim) Uzayıp gitmek: K,bıc pan 
Kemmi. Kış uzayıp gitti. 
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Y3AFhiPAK, 

Y3AFbiPAK. (uzağıraq) CbtH . Biraz uzak, 
uzakça. 

Y3AK,* (uzaq) (1) 3am . 300JL . Ekin kargası. 
Y3AK, (uzaq) (Il) CbLH. 1. Uzak, ırak. y3al( 

:»coJL uzun yol. 2. Uzun süren, uzun 
süreli; pal( maJf. gece boyu, bütün 
gece; y3al(l(a 6apMay uzun sürmemek. 

Y3AK,TA- (uzaqta-) em. Uzaklaşmak, 

ıraklaşmak. 

Y3AK,TAT- (uzaqtat-) em. Vzaklaştırmak , 

ıraklaştırmak. 

Y3AK,TAY (uzaqtav) CbtH. Biraz uzak, 
uzakça. 

Y3AK,Thl: y:ıaK,Tbi KYH Gün boyu, bütün 
gün. 

Y3AK,TbiK, -Fbi (uzaqtıq, -ğı) 3am. Uzaklık, 

ıraklık, mesafe, ara. KfHHil{ pal(mbtFbt 
günün uzunluğu. 

Y3AK,IIIbiJI (uzaqşıl) CbtH. Uzun mesafeye 
dayanıklı, yorulmayan, yola dayanıklı. 

Y3AMAM (uzamay) yem. Uzamadan, çok 
geçmeden: Ken paMaii KeJLeMiH. Çok 
geçmeden gelirim. 

Y3AP- (uzar-) em. 1. Uzamak, uzayıp 

gitmek: EaJLaHbiH 6oubt papobt . 
Çocuğun boyu uzadı. 2. Uzun sünnek: 
KyH y1apObt. Günler uzadı. 

Y3AT- (uzat-) em. 1. Uzatmak. 2. Kızını 

evlendirmek. 
Y3hiH (uzın) CbtH. 1. Kısa olmayan, uzun. 

2. Alçak olmayan, yüksek. 
Y3biHA: yJbiHa 6oubı Enine boyuna, uzun 

uzadı ya. 
Y3biH,II,AY (uzındav) CbtH. Biraz uzun, 

uzunca. 
Y3blH)J,hl-KEIII (uzındı-keş) Akşama 

kadar, gün boyu. 
Y3hiH,II,biK, -Fbi (uzındıq, -ğı) 3am. 

Uzunluk. 
Y3hiH,II,hl-K,biCKAJibl (uzındı-qısqalı) ebtH. 

Uzunlu kısalı . 

Y3hiHHAH-Y3AK, (uzınnan-uzaq) yem. 
Boylu boyunca. 
Y3biHIIIA (uzınşa) ebtH. 1. Biraz uzun, 

uzunca. 2 . Uzun boylu. 
Y3hiH-IIIYEAK, (uzın-şubaq) ebLH. Boylu 

boyunca uzayan . 
Y3hiHhiPAK, (uzınıraq) ebtH. Epey uzun. 

YMK;\ChlM,I(hiJihiK, 

Y3biH-biPFACbl (uzın-ırğası) 3am. Bir şe

yin esası , özü, temeli. EJH2İMeHiH f3 bLH
btpraebt. meselenin özü. 

YllBAM (uybay) oiJ. Hayret, üzüntü ve 
insanın başka ruh halini bildiren bir 
ünlem. 

YllFAP- (uyğar-) em. 1. Bir karara varmak, 
neticeye ulaşmak. 2. Uygun görmek, ön
görmek: OebiHOa l(aJLy Obt yumpiJbLM. 
Burada kalmayı uygun gördüm, burada 
kalmaya karar verdim. 

YllFAPYhiHIIIA (uyğaruvınşa) yem. Kara
rınca, kararına göre, uyarınca. YHu

eepeumemmiH yurapybtHıua üniversite 
kararına göre. 

YllFAPbiM (uyğarım) 3am. Karar, yargı. 
com yiirapbtMbt mahkeme kararı. 

YllFhiP (uyğır) 3am. map. 1. Orta Asya 'da 
büyük bir devlet ve uygarlık kurmuş, 
yazılı anıtlada sanat eserleri bırakmış 

olan bir Türk kolu ve bu koldan olan 
kimse, Uygur. 2. Doğu Türkistan' da ya
şayan Türk soylu halk ve bu halktan o
lan kimse, Uygur. 

YllFhiPIIIA (uyğırşa) yem. Uygurca, Uygur 
Türkçesi. 

YllK,AC (uyqas) (1) 3am. eoe6. Kafiye, 
uyak. eJLeH yul(aebt şiirin kafıyeci. 

YllK,AC (uyqas) (Il) CbLH. Uygun, benzer, 
aynı. OJLapiJbLlf ammapbt oa yiiKae. On
ların isimleri de aynı. 

YllK,AC- (uyqas-) (III) em. 1. Uygun, denk , 
eşit gelmek. 2. Kafıyeli olmak: Bilelf 
JICOJLOapbt JKal(ebL yul(ael(aH. Şiirin ınıs
raları güzel şekilde kafıyelenmiş. 

YllK,ACChl3 (uyqassız) CbLH. Kafiyesiz , u-
yaksız. 

YllK,ACThl (uyqastı) CbtH. Kafıyeli, uyaklı. 
YllK,ACThiK, -Fbi (uyqastıq, -ğı) 3am . Ka
fıyelilik, ses uyumluluğu , benzerlik. 
YllK,ACThiP- (uyqastır-) em. Kafiyelendir-

mek. 
YMK,ACbiM (uyqasım) 3am. Uyumluluk, a

henklilik. 
YllK,AChiM,II,bl (uyqasımdı) ebtH. Uyumlu , 

kafiyeli, ahenkli. 
YMK,AChiM,II,hiJihiK, -Fbi (uyqasımdılıq, -

ğı) 1am. Uyumlu, kafiyeli , ahenkli olma 
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YMK,hl 

durumu. 
YMK,bl (uyqı) (1) 3am. Uyku. yuKbt 6acy 

uykusu gelmek; yui(btFa 6amy uykuya 
dalmak, uyumak; yul(bt KepMey 

uyumamak; yuKbtCbtH 6y3y (6e;ıy) 

zamansız uyandınnak ; YUKbtCbt uwuaau 

autbL!lY uykusu kaçmak; uta;ıa yuKbt 

(yui(btCbt uta;ıa) uykusunu .tam 
alamamış. 

YMK,bl (uyqı) (Il) 3am. Pankreas. yuKbt 

6e3i uyku bezi, pankreas bezi. 
YMK,biJibl (uyqılı) cbtH. Uyku sersemi olan, 

uykulu. 
YMK,biJibi-OHY (uyqılı-oyav) yem. Uyku 

ile uyanıklık arasında: Eipa3 yul(bt!lbt

o5ly JICammbtM. Biraz uykuyla uyanıklık 
arasında yattım. 

YMK,b1Cbl3 (uyqısız) CbtH. Uykusuz. 
yui(bLCbl3 myHaep uykusuz geceler. 

YMK,biCbi3L(biK, -Fbi (uyqısızdıq, -ğı) 3am. 

Uykusuzluk. 
YMK,biCbiPA- (uygısıra-) em. Sayıklamak. 
YMK,bl-TYİ1K,bl (uyqı-tuyqı), YMIIA-

TY.HnA (uypa-tuypa) CbtH. 

Karmakarışık, alt üst, tarumar. yuKbt

myui(biCbiH utbtrapy a) alt üst etmek, 
altını üstüne getirmek. b) dağı! mak, 
saçı lmak, alt üst olmak. c) keyfini 
kaçırrnak, canını sıkmak . 

YMK,hllllbiJI (uyqışıl) CbtH. Uykucu, 
uykuyu seven, çok uyuyan. 

YMJibiK,- ( uy lı q-) ( yifJibiFa)J,bi, yifJibiFbın) 
em. Biraraya gelmek, toplanmak. 

YMJibiK,TbiP- (uylıqtır-) em. Toplamak, 
bir araya getirmek. 

YfiTIA (uypa) (1) CblH. bkz. YMIIAJIAK,. 
YMIIA- (uypa-) (Il) em. (önüne gelen her 
şey i) Ezmek, çiğnemek: Ammap eıiHai 

yunan macmaabt. Atlar ekini çiğnedi . 

YMilAJIA- (uypala-) em. 1. Buruşturmak, 

karıştınnak. 2. aybtc. Ezmek, çiğnemek. 
YMI1AJIAK, (uypalaq), YMTIA (uypa) (1) 

Cb/H. Karışık, birbirine girmiş, 

buruşmuş. 

TIIIIA-TYİ1I1A (uypa-tuypa) CbtH. bkz. YM
K,bl-TYİ1K,bl. 

YMTK,bl- (uytqı-) em. 1. (rüzgar) Sert es
rnek: )/(eJl yuml(btn corbtn myp. Rüzgar 

YMhiM,[(hiK, 

şiddetle esiyor. 2 . (at, araba) Son hızla 
gitmek. 

YMTK,biMA (uytqıma) CbtH. Şiddetle, çok 
hızlı esen (rüzgar). 

YMTK,biT- (uytqıt-) em. (at, araba) Çok 
hızlı gitmesini sağlamak. 

Yllbl- (u yı-) em. 1. (süt) Mayalanarak yo
ğurda dönüşmek. 2. (kan) Pıhtılaşmak. 
3. Uyuşmak, keçeleşmek: A5ll(mapbt 

yubtn Ka!labı . Ayaklan uyuştu. 4. aybtc. 

Çpk dikkatli dinlemek. yubtn mbtlfaay 

can kulağı ile dinlemek 
YMbiK, -Fbi (uyıq, -ğı) (1) 3am. Yün çorap. 
YMbiK, -Fbi (uyıq, -ğı) (Il) 3am. Batak, ba-

taklık: MautUHQ ael-{ce!leci fUbli(I(Q 

6ammbt. Arabanın tekerleği batağa 

saplandı. 

YMbiK, (uyıq) (III) 3am. Balıkların yumurt
laması için elverişli yer, dalyan. 

YMbiK,- (uyıq-) (yifbiFa)J,bi, yifbiFbiD) (IV) 
em. (köpek, kurt. vb.) Kızana gelmek, 
kızışmak, kızmak. 

YMbiK,: LKep yifbıı<; Cennet gibi yer. 
YMbiK,TA- (uyıqta-) em. Uykuya dalmak, 

uyumak. yut yubtl(maca oubmaa JICOI( 

(myciHe KipMey) aklının ucundan bile 
geçmemek. 

YMbiK,TAFAHCbl- (uyıqtağansı-) em. Uyu
muş gibi yapmak. 

YMbiK,TAT- (uyıqtat-) em. Uyumasını sağ
lamak, uyutmak. 

YİlhiM (uyım) 3am. Organizasyon, kurum. 
EipiKKeH y;ımmap yUbtMbt Birleşmiş 

Milletler. 
YMbiMA: yifbıMa ı<;aH Pıhtılaşmış kan. 
YMbiML(AC- (uyımdas-) em. Düzenlen

mek, organize olmak. 
YMbiML(ACTbiP- (uyımdastır-) em. Orga

nize etmek, düzenlemek. 
YMbiML(ACTbiPFbllll (uyımdastırğış) CbtH. 

İyi organize edebilen, teşkilatçı. 
YMbiML(ACTbiPYillbl ( uyımdastıruvşı) 

3am. Düzenleyici, organizatör. 
YMbiML(ACTbiPYillbiJibiK, -Fbi (uyımdas

tıruvşılıq, -ğı) 3am. Düzenleyicilik, or
ganizatörlük. 

YMbiML(biK, (uyımdıq) CbtH. Organi-
zasyonla ilgili, düzenlemeyle alakalı. 
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YMhiMIIIhiJI 

YMbiMIIIhiJI (uyımşıl) CbtH. Uyum ve 
dayanışma içinde olan. 

YMbiMIIIbiJILI,biK, -Fbi (uyımşıldıq, -ğı) 

Jam. Uyum ve dayanışma halinde 
bulunma. 

YMbiHLI,bl (uyındı) Jam. Tortu, çökelti. 
YMbiC- (uyıs-) em. 1. (saç, ip, sakal vb.) 

Dolaşmak, karışmak. 2. Yı ğı lmak, bir 
yere toplanmak 

YMbiCK,AK, (uyısqaq), YMbiCK,biiii 

(uyısqış) CbLH. Karışık, tez karışan. 
YMbiCK,biiii (uyısqış) CbtH. bkz. 

YMbl CK,AK,. 
YMbiT- (uyıt-) em. Mayalamak. 
YMbiTK,bl (uyıtqı) Jam. 1. Maya, ferment. 

2. aybtc. Önayak olan kimse, öncü: Ofl 
6yfl :JICUbLHHbLif yiiblmK,bLCbL 6o!lobt. O, bu 
toplantının öncüsü oldu. 

YMbiTK,biJihiK, (uyıtqılıq) cbtH. Maya 
olmaya yarar, mayalık. 

YK,- (uq-) (YFMbi, Yf'bin) em. Anlamak, 
kavramak, bellemek: O!l aiimK,aHObt 
yK,naiiobt. O, söylenenleri anlamaz. 

YK,K,biiii (uqqış) CbLH. Çabuk kavrayan, 
zeki. 

YK,K,biiiiTbiK, -Fbi (uqqıştıq, -ğı) Jam. Ze
kilik, zeyreklik, kavrayışlı olma. 

YK,CA- (uqsa-) em. Andırmak, benzemek: 
MeH aKeMe yK,caiiMbLH. Ben babama 
benziyorum. 

YK,CAC (uqsas) CbLH. Benzer, özdeş. 
YK,CACTAY (uqsastav) CbLH. Biraz benzer, 

andıran, okşayan. 

YK,CACTbiK, -Fbi (uqsastıq, -ğı) Jam. Ben
zerlik, özdeşlik. 

YK,CAT- (uqsat-) em. 1. Benzetrnek 2. İşi 
yoluna koymak. 

YK,CATbiMllA3 (uqsatımpaz) cbtH. Bulup 
buluşturan. 

YK,blll, -6bı (uqıp, -bı) Jam. 1. Titizlik, 
itina, özen. 2. Tutumluluk. 

YK,biiiChl3 (uqıpsız) cbtH. Özensiz, 
itinasız, ihmalkar. 

YK,biiiCbi3LI,biK, -Fbi (uqıpsızdıq, -ğı) Jam. 
Özensizlik, itinasızlık, ihmalkarlık 

YK,biiiTA- (uqıpta-) em. İtinalı, titiz, özenli 
olmak: Kima6btlfObL YK.btnman ycma. 
Kitabını özenli kullan. 

YJIIlAJIA 

YK,biiiTbl (uqıptı) CbLH. Özenli, itinalı, titiz, 
dikkatli. 

YK,biiiTbiJibiK, -Fbi (uqıptılıq, -ğı) Jam. 
Özenli, itinalı olma. 

YJI (ul) Jam. 1. Erkek çocuk, oğul. 2. Vatan 
evladı: YllbtM, K,aii :JICepoeHcilf? Oğlum, 
nerelisin? 

YJIAFAT (ulağat) Jam. Bilgi, feraset, örnek. 
YJIAFATTbl (ulağattı) CbtH. Bilgili, ferasetli. 
YJIAH* (ulan) (1) Jam. Erkek çocuk, oğlan . 

YJIAH* (ulan) (Il) Jam. Seçkin askeri mu-
hafız birliği: Ilpe3uoeHm yflaHbt Cum
hurbaşkanı muhafız birliği . 

YJIAH: yJiau JKa3ııaü (IQ>ICTaü) Yaz (kış) 

boyunca, bütün yaz (kış). 
YJIAH-ACbiP (ulan-asır) CbLH. Haddinden 

fazla, payansız, muazzam. 
YJIAH-EAMTAK, (ulan-baytaq) CbLH. Uçsuz 

bucaksız, çok geniş, engin. yflaH-
6aiimaK, K,aJaK, oa!lacbt uçsuz bucaksız 
Kazak bozkırı. 

YJIAHFAMbiP (ulanğayır) CbLH. Uçsuz bu
caksız, hudutsuz. 

YJIAPLI,Afi: yJiapııaü ınyJiay Bağırıp çağır

mak. 
YJIAC- (ulas-) em. Artarak devam etmek, 

sürmek: )f(alf6b1p K,apra yAacmbt. 
Yağınur yerini kara bıraktı. 

YJIACTbiP- (ulastır-) em. Devam ettirmek, 
sürdürmek. 

YJIFAM- (ulğay-) (yJIFa.SI)lbi, yJIFaiObi) em. 
ı . Çoğalmak, büyümek, artmak. 2. Yaşı 
ilerlemek, yaşlanmak :JICacbt yAraiiraH 
Kici yaşı ilerlemiş kişi. 

YJILI,AM (ulday) CbLH. Oğlan gibi. 
YJILI,bl (uldı) CbLH. Oğlu olan, oğullu. 
YJILI,biK, (uldıq) CbLH. Oğlanlara has, oğula 

ait. yflobtK. napbt3. evlatlık vazifesi. 
YJI-K,b13 (ul-qız) Jam. Erkek ve kız. 
YJIMA-:JKYJIMA (ulma-julma) CbLH. Yırtık 

pırtık, paramparça, lime lime. 
YJIIIA (ulpa) cbtH . ı . Yumuşacık, 

bembeyaz. 2. Un ufak. 3. Jam. Bazı 

bitkilerin püskülü. yAna K,ap yumuşacık , 

taze kar. 
YJIIIALI,AM (ulpaday) CbLH. Pamuk gibi, 

yumuşak. 

YJIIIAJIA- (ulpala-) em. Un ufak etmek. 
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YJillAH (ulpan) 3am. Yumuşak tüylü post. 
YJillA-OTAHhiMEH (ulpa-otanımen) yem . 

Soyu sopuyla, bütün süHUesiyle. 
YJIChl3 (ulsız) CbtH. Oğlu olmayan, 

oğulsuz . 

YJIT (ult) 3am. Millet, ulus. y;ım 

MeaeHuemi. milll kültür. 
YJITAEAP (ultabar) 3am. aHam. Çiğnenmiş 

besinin bir kez daha mide sularıyla sin
dirildiği, işkembenin dördüncü bölümü, 
şirden (hayvan). 

YJITAH (ultan) 3am. 1. Kundura tabanı , 

kösele. GRI( KUiMıe y;ımaH I(ary 

ayakkabıya taban çakmak. 2. aybtc. 

N ehir, göl vs. 'nin yatağı. 
YJITAH,UA- (ultanda-) em. (ayakkabıya) 

Taban çakmak. 
YJITAH,ı::t:hl (ultandı) CbtH. Tabanı olan, 

tabanlı. 

YJITAH,UhiK, (ultandıq) CbtH. Taban 
yapmaya yarar, tabanlık 

YJITAHChl3 (ultansız) CbtH. Tabanı 

olmayan, tabansız . 

YJITAP- (ultar-) em. Eski ayakkabı ya yeni 
taban çakmak, pençe yapmak. 

YJITAPAK, -Fbi (ultaraq, -ğı) 3am. Ayağın 

rahat etmesi ıçın ayakkabı ıçme 

yerleştirilen keçe, deri veya kumaş 

parçası, tabanlık y;ımapal( ca;ıy 

ayakkabının içine tabanlık koymak. 
YJITAPAK,TAM (ultaraqtay) CbtH. Avuç içi 

kadar. 
YJITAPAJihiK, (ultaralıq) CbtH. Milletlerarası, 

uluslararası, beynelmilel. 
YJITThl: Ken yJITibi Çok uluslu. 
YJITThiK, (u lttıq) cbtH. Milll, ulusal. y;ım

mbtl( oubLH milll oyun; yAmmbLI( ma6bıc 

milll gelir. 
YJITlllhiJI (ultşıl) CbLH. Milliyetçi, ulusçu, 

varanperver. 
YJITlllhiJI,IJ;hiK, -Fbi (ultşıldıq, -ğı) 3Gm. 

Milliyetçilik, ulusçuluk, vatanperverlik. 
YJIY* (ulu) (1) 3am. 300fl. Salyangoz. 
YJIY* (ulu) (Il) 3am. On iki hayvanlı tak

vime göre beşinci yılın adı, ejder. YAY 
JKblfl bt ejder yılı. 

YJIYTAC (uluvtas) 3am. Deniz kabuğu. 
YJIIIIA (ulşa) yem. Erkek gibi, erkekçe, er-

YMhiTK,hllll 

keksi. 
YJihl (ulı) (1) CbLH. 1. Ulu, yüce, büyük. 2. 

Bilge, düşünür: A6au-I(a3al(mbLif f !lbt 

GI(bLHbt. Abay, Kazakların büyük şairi

dir. filbL .JICfMG cuma günü; filbt cecKe 

dalöğle, tam öğle vakti. 
YJihl- (ulı-) (ymvı,bı, YJibın) (Il) em. 1. 

(köpek, kurt, çakal vb.) Uzun, iniltili , 
ağlar gibi bir ses çıkarmak, ulumak: 
J(p.cl(btp yflu 6acmaabt. Kurt ulumaya 
başladı. 2. aybıc. (rüzgar) Uğuldamak. 
iUii YAY açlıktan karnı guruldamak. 

YJihiK, -Fbi (ulıq, -ğı) (1) 3am. K8He. Üst 
düzey yönetici. 

YJihiK, (ulıq) (Il) CbtH. KeHe. Ulu, büyük. 
YJihiK,Chl- (ulıqsı-) em. Büyüklük tasla

mak. 
YJihiK,TA- (ulıqta-) em. Saygı göstermek, 

değer vermek. 
YJihiK,ThiK, -Fbi (ulıqtıq, -ğı) (1) 3am. Hü

kümdar, yönetici olma. 
YJihiK,ThiK, -Fbi (ulıqtıq, -ğı) (Il) 3am. U

luluk, yücelik. 
YJihiK,lllhiJI (ulıqşıl) CbtH. Makam mevki 

düşkünü. 

YJihiJihi-KillliJII (ulılı-kişili) CbLH. Genç 
ihtiyar, büyüklü küçüklü . 

YJihiJihiK, -Fbi (ulılıq, -ğı) 3am. Ululuk, 
büyüklük, yücelik. 

YJihiC (ulıs) 3am. KeHe. Ulus, millet. f il btc

mbtlf filbt KYHi ulusun ulu günü (Nevruz 
Bayramı, yılbaşı). 

YMAP-JKYMAP (umar-jumar) yem . Üstüste, 
gelişigüzel yığılarak. 

YMChiH- (umsın-) em. 1. İleri atılmak , 
hamle yapmak. 2. işaret etmek. 

YMThiJI- (umtıl-) em. 1. İleri atılmak , 
atılım yapmak, hamle etmek. 2. ay btc. 

Belli bir amaca ulaşmak için çalışmak , 

çabalamak. 
YMThiJIFhllll (umtılğış) CbLH . Çabalayan, 

gayret gösteren, gayretli . 
YMThiJihiC (umtılıs) 3am. Çaba, gayret, 

atılım, hamle. 
YMhiT- (umıt-) em. Unutmak. fMbtm 6o!ly 

unutulmak; fMbtm I(afly hatırlanmamak , 

unutulmak. 
YMhiTK,hllll (umıtqış) , YMhiTIIIAK, (umıt-
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şaq) CbtH. Unutkan. 
YMbiTTbiP- (umıttır-) em. Unutturmak. 
YMbiTIIIAK, (umıtşaq) CbLH. bkz. YMbiT

K,biiii . 
YMbiTIIIAK,TbiK, -Fbi (umıtşaqtıq, -ğı) 

Jam. Unutkanlık. 
YH (un) Jam. Un. 6uaau YHbt buğday unu; 

YH mapmambtH auipMeH un değirmeni. 
YHA- (una-) em. Hoşa gitmek, beğenmek : 

Eyfi MaraH yHan myp. Bu benim 
hoşuma gidiyor. 

YHAMJ(bl (unamdı) CbtH. 1. Hoşa giden, be
ğenilir. yHaMabt ce3 hoşa giden söz. 2. 
Olumlu. yHaMabt 6ei1He Olumlu tip. 

YHAMJ(biJiblK, -Fbi (unamdılıq, -ğı) Jam. 
Hoşa gitme, beğenilirlik. 

YHAMCbl3 (unamsız) CbtH . I . H oşa 
gitmeyen, beğenilmeyen . 2. Olumsuz. 
yHaMcbt3 6ei1He olumsuz tip. 

YHAMCbi3J(biK, -Fbi (unamsızdıq, -ğı) 

3am. Hoşa gitmeme, beğenmeme. 
YHAC- (unas-) em. I. Birbirini beğenmek, 

birbirinden hoşlanmak. 2. Yakışmak, 

uymak: CiJıe aK. Keu!leK yHacaabt. 
Beyaz gömlek size yakışıyor. 

YHACbiM (unasım) Jam. Yakışma, uyma. 
YHACbiMJ(bl (unasımdı) CbtH. Yakışmış , 

yaraşmış , uymuş. 

YHAT- (unat-) em. I. Beğenmek, 

hoşlanmak. 2. Kabul etmek, uygun 
görmek, desteklemek: MeH OHbLlf 
ycbtHbtCbtH yHammbtM. Ben onun 
teklifini destekliyorum. 

YHATYIIIbiJibiK, -Fbi (unatuvşılıq, -ğı) 

3am. Beğenme , hoşlanma. 

YH)KbiPF A: ymKbipFaCbı Tycy Keyfi kaç
mak, morali bozulmak. 

YHTAK,, -Fbi (untaq, -ğı) 3am. Toz, zerre, 
kırıntı. 

YHTAK,TA- (untaqta-) em. Ufalamak, un 
ufak etmek. 

YHIIIA (unşa) yem. Un gibi, una benzer. 
YIJ:Fbl (unğı) 3am. 1. Oyuk, delik. 2 . Nam

lu. 
YIJ:FbiJIA- (unğıla-) em. 1. Oymak, del

mek, çukurlaştırmak. 2. aybtc. Derinle
mesine ele almak. 

YIJ:FbiJI-IIIYH:FbiJI (unğıl-şunğıl) 3am. ı. 

YPFbiJIA 

Eğri büğrü, engebeli yer. 2. aybtc. 
Ayrıntı, teferruat, detay. YlfFbtfl -
ut YlfFblflbLHa aeuiH 6ifly en ince 
ayrıntısına kadar bilmek. 

YIJ:FbiMAJibl (unğımalı) cbLH. Oyulmuş, 

derinleşmiş . 

YIIAfı (upay) 3am. ı. Puan. ynau ece6i 
puan durumu; ynau :JK:oraflmy puan 
kaybetmek; ynau afly puan kazanmak. 
2. aybLC. Üleş, hisse, pay, hak. ynaubtH 

K,aumapy aynısıyla, misliyle karşılık 

vermek. 
YIIAfıJIAC (upaylas) (1) CbLH. Ortak, his

sedar. 
YIIAllJIAC- (upaylas-) (Il) em. Ortak .Ol"' 

mak, ortaklaşmak. 
YII-Y3AK, (up-uzaq) CbtH. Çok uzak. 
YII-YCAK, (up-usaq) CbLH. Ufacık , çok ufak, 

küçücük. 
YII-YHH; (up-uyan) cbtH. Çok edepli, efendi, 

kibar, nazik, ağırbaşlı. 
YIIbiH- (up ın-) em. Pişman olmak, neda

met duymak. 
YP- (ur-) em. V urmak, çarpmak. 6ac ypy 

baş eğmek, saygı göstermek; KB32e ypy 
göze çarpmak; K.yaau ypy (Allah) beH't
sını vermek 

YPA (ura) (1) 3am. Yeraltı deposu, mahzen. 
YPA (ura) (Il) 3am. Ur, tümör. 
YPAH (uran) 3am. Slogan, nara. ypaH 

macmay slogan atmak. 
YPAHfEP (uranger), YPAHIIIbiJI (uranşıl) 

CbtH. Slogancı, nara atmayı seven. 
YPAH,UA- (uranda-) em. Nara, slogan 

atmak. 
YPAHJ(bl (urandı) CbtH. Sloganlı . 

YPAHIIIbl (uranşı) 3am. Slogancı , nara atan 
kimse. 

YPAHIIIbiJI (uranşıl) CbLH. bkz. YPAHfEP. 
YPAHIIIbiJIJ(biK, -Fbi (uranşıldıq, -ğı) 3am. 

Slogancılık. 

YPFAIIIbl (urğaşı) 3am. 1. Dişi (hayvanlar) . 
2. Kadın. 

YPFAIIIbiJibiK, -Fbi (urğaşılıq, -ğı) 3am. 1. 
Dişilik. 2. Kadınlık. 

YPFbl (urğı) 3am . KeHe. Buğday dövmeye 
yarayan büyük tokmağa benzer alet. 

YPFbiJIA- (urğıla-), YPFbliiiTA (urğışta) 
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em. Vurup durmak, üstüste vurmak. 
YPFbllllTA- (urğışta-) bkz. YPFbiJIA-. 
YPKennE (urköppe) cbtH. Geveze, lafazan, 

çok konuşan. 
YPJIA- (urla-) em. Çalmak, hırsızlık etmek, 

aş ırmak. 

YPJIAFbllll (urlağış) Cb/H. Çalmayı, 
hırsızlığı meslek edinen, hırsız. 

YPJIAH- (uı·lan-) em. l. Çalınmak, 

aşırılmak. 2. Gizlenmek, saklanmak. 
YPJIAll-K,APJIAn (urlap-qarlap) yem. 

Oradan buradan çalarak, aşırarak. 
YPJibiK, -Fbi (urlıq, -ğı) 3am . Hırsızlık. 
YPJibiK,-K,APJibiK, -Fbi (urlıq-qarlıq, -ğı) 

3am. Hırsızlık, çalma çırpma. 
YPJibiK,lllblJibiK, -Fbi (urlıqşılıq, -ğı) 3am. 

Hırsızlık yapma, hırsız olma. 
YPnAK, -Fbi (urpaq, -ğı) (1) 3am. Nesil, 

kuşak. JICac ypnaK. yeni nesil. 
YPllAK, -Fbi (urpaq, -ğı) (Il) 3am. Unun 

elendikten sonra, elek üstünde kalan 
kabuk kırıntıları, kepek. 

YPnAK,Cbl3 (urpaqsız) CbtH. Nesilsiz, zürri-
yetsiz. 

YPnAK,TA- (urpaqta-) em. (nesil) 
Çoğalmak, artmak, dal budak salmak. 
YPllAK,Tbl (urpaqtı) CbtH. Soyu sülalesi ge-

niş olan. 
YPT (urt) (1) 3am. Avurt. ypmbt cya;ıy 

zayıflamak, cılızlaşmak. 

YPT (urt) (Il) CbtH. inatçı , direngen. 
YPTTA- (urtta-) em. 1. Yudumlamak. 2. 

Hafif içki içip çakır keyif olmak. 
YPTTAM (urttam) CbtH. Bir yudum, bir yu 

dumluk. 6ip ypmmaM ey bir yudum su. 
YPllibiK, -Fbi (urşıq, -ğı) (1) 3am. İğ, 

eğinnen, kirmen. 
YPllibiK, -Fbi (urşıq , -ğı) (Il) 3am. aHam. 

Oynar eklem, mafsal. mi3eaezi ypUibtK. 
diz ınafsalı. 

YPlllbiK,TA- (urşıqta-) em. Eğirmek. 
YPbi (un) 3am. Hırsız, uğru. l(aflmara my

cem iH ypbt cepçi. 
YPhiK, -Fbi (urıq, -ğı) 3am. 1. Embriyon, o

ğulcuk. 2. Tohum. 
YPbi-K,.-\.Pbl (urı-qarı) 3am. Hırsız. 
YPbiK,TAH- (urıqtan-) em. Tohum ekmek, 

tohum atmak. 

YPhiCThiP 

YPbiK,TAH.Il,biP- (urıqtandır-) em. Sun'! to
humlamak, suni olarak ilkalı etmek. 

YPbiK,TbiK, (urıqtıq) CbLH. Tohumluk, to
hum için ayrılan. 

YPhiMTAJI: ypbiMTaJI .IKep müsait yer, du
rum. 

YPbiMTAJI,UAY (urımtaldav) CbLH. Biraz 
elverişli, uygunca, müsait. 

YPbiMTAJIL(biK, -Fbi (urımtaldıq, -ğı) 3am. 
Elverişlilik, uygunluk, müsait olma. 

YPbiH- (urın-) em. 1. Çarpmak, hızla değ
rnek. 2. Belaya uğramak, belaya çatmak. 

YPbiH: ypbiH KeJiy (6apy) KeHe. (damat) 
Yengelerine hediye alarak gizlice 
nişanlı görmeye gitmek. 

YPbiH.Il,bl: ypbiH.Llbl .IKep Uygun, müsait, 
elverişli zaman, an. 

YPbiHIIlAK, (urınşaq) CbtH. Sataşkan, bela 
arayan. 

YPbiHIIlAK,TbiK, -Fbi (urınşaqtıq, -ğı) 3am. 
Sataşma, rahatsız etme. 
YPblll-)l(biK,- (urıp-jıq-) (ypbiD-.IKbiFa.Llbl, 

ypbiD-.IKbiFbın) em. Vurup kııınak , 

öldüresiye dövmek. 
YPblll-COK,- (urıp-soq-) (ypbın-COFa.Llbl, y

pbiD-COFbiD) em. Dövmek, vurmak. 
YPbiC (urıs) (1) 3am. ı. Savaş, harp, mu

harebe. K.aHabt ypbtc kanlı savaş; ypbtc 
MauaaHbt savaş meydanı; ypbtcma 
JKeHin Ulbtry savaştan galip ayrılmak; 

ypbtcmbt moK.mamy savaşı sona 
erdirmek. 2. Kavga, çekişme. yu İUIÜtİH 
ypbtCbt aile içi tartışma. 

YP hi C- (un s-) (Il) em. ı . Savaşmak, 

muharebe etmek. 2. Azarlamak, 
paylamak, sövmek. 

YPbiC-KEPIC (urıs-keris) 3am. Kavga, 
dövüş. 

YPbiC-K,AFbiC (urıs-qağıs) 3am. Atışma, 

ağız kavgası, çekişme. 

YPbiCK,AK, (urısqaq), YPbiCK,bllll (urısqış) 
CbLH. Kavgacı, asabl, sinirli. 

YPbiCK,AK,TbiK, -Fbi (urıaqaqtıq, -ğı) 3am. 
Kavgacılık, asabllik, sinirlilik 

YPbiCK,bllll (urısqış) CbLH . bkz. YPbiCK,AK,. 
YPbiCTbiP- (urıstır-) em. İki kişiyi 

birbirine düşürmek, kavga ettimıek, 

vuruştunnak. 
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YCAK, (usaq) CbtH. 1. Ufak, küçük. 2. Küçük 
baş hayvan. 3. Bozuk para. ye al( aaaM. 

kıskanç kişi; ycaK ce3 dedikodu. 
YCAK,TA- (usaqta-) em. 1. Ufalamak, 

parçalamak: Emmi ycal(man mypaabt. 

Eti küçücük küçücük parçalara ayırdı. 2. 
aybtc. Küçültmek, ufaltmak. 3. (para) 
Bozdurmak: AKıuacb!H ycal(man aflabt. 

Parasını bozdurdu. 
YCAK,TAFhllll (usaqtağış) 3am. Yem 

hazırlama makinesi. 
YCAK,TAJI- (usaqtal-) em. ı. U falan mak, 

parçalanmak 2. aybtc. Küçülmek, 
ufalmak. 

YCAK,-TYİİEK, -ri (usaq-tüyek, -gi) 3am. 

Ufak tefek eşya, öte beri. ycal(-myueK 

KeMtuifliKmep ufak tefek eksiklikler. 
YCAK,ThiK, -Fbi (usaqtıq, -ğı) 3am. Küçük, 

önemsiz meselelerle ilgilenme. 
YCAK,lllhiJI (usaqşıl) cbtH. Ufak şeylere 

önem veren. 
YCAK,lllhiJI,IlhiK, -Fbi (usaqşıldıq, -ğı) 3am. 

Küçük, önemsiz şeylere önem verme. 
YCAT- (usat-) em. Ufalmak, öğütmek, ez

mek. 
YCK,hiH (usqın) 3am. Çehre, sima, dış gö

lünüş . fCI(blHbl JICQMQH çirkin. 
YCK,hiHChl3 (usqınsız) cbtH. Çelimsiz, bi

çimsiz, çirkin. 
YCK,hiHChi3,IlAH- (usqınsızdan-) em. Çe

limsizleşmek, çirkinleşrnek 

YCK,hiHCbi3,UblK, -Fbi (usqınsızdıq, -ğı) 

3am. Çelimsizlik, çirkinlik. 
YCTA (usta) (I) 3am. up. 1. Usta, eli uz, i

şinin ehli. araıu ycmacbt marangoz; me

Mip ycmacbt demirci, demir ustası. 2. 
aybtc. Hünerli, marifetli . Oil ce3ıe ycma. 

O, laf cambazıdır. 

YCTA- (usta-) (Il) em. 1. Tutmak: DHbLif 

KOflbtHaH ycmaabtM. Onun elinden 
tuttum. 2. Ele geçirmek, yakalamak: 
YpbtHbt yernan aflabt. Hırsızı yakaladı ; 

6aJlaflbtFbt ycmay çocukluğu tutmak; 
JlcaracbtH ycmay hayret etmek, 
şaşırmak; JICbtHbt ycmay öfkelenmek, 
sinirlenmek; maMbtpbtH ycmay ağzını 

aramak. 
YCTA3 (ustaz) 3am. up. Öğretmen, hoca, 

YCTAXAHA 

üstad. aJlratul(bt ycma3 ilk öğretmen : 

meJK:ipu6efli ycma3 tecrübeli hoca; Yc
ma3btlfabt 8Ke]faeu CblUJla. 

Öğretmenine, babana gösterdiğin kadar 
saygı göster. 

YCTA3,UbiK, -Fbi (ustazdıq, -ğı) 3am. Öğ
retmenlik, hocalık. 

YCTA3XAHA (ustazhana) 3am. up. Öğret
menler odası. 

YCTAJibiK., -Fbi (ustalıq, -ğı) 3am. Ustalık. 

YCTAM (ustam) 3am. Kendine hakim ola
bilme, sabır, tahammül. 

YCTAMA (ustama) 3am. Nöbet (sara has
talığı). 

YCTAMAJibl (ustamalı) CbtH. Belirli aralık
larla nöbet halinde gelen (hastalık), has
talık nöbeti. 

YCTAM,Ubl (ustamdı) CbtH. Ağırbaşlı, sakin, 
halim selim. ycmaMabt 6oJZy ağırbaşlı, olgun 
olmak. 
YCTAM,UbiJibiK., -Fbi (ustamdılıq, -ğı) 3am. 

Sakinlik, ağırbaşlılık, soğukkanlılık 
YCTAM,IlbiPAK, (ustamdıraq) CbtH. Daha 

sakin, daha ağırbaşlı, davranışları 

ölçülü. 
YCTAMCbl3 (ustamsız) cbtH. Kendine 

hakim olmayan, sabırsız, tahammülsüz. 
YCTAMCbi3,UbiK., -Fbi (ustamsızdıq, -ğı) 

3am. Sabırsızlık, tahammülsüzlük, 
kendine hakim olarnama durumu. 

YCTAH- (us tan-) em. Belli bir geleneği ya
şatmak, devam ettirmek. 

YCTAHbiM (ustanım) 3am. Tutum, bakış 

tarzı, görüş. 

YCTAP: aT ycTap Yeni doğan erkek çocuk, 
oğul. 

YCTAPA (ustara) 3am. up. Ustura. 
YCTAPT- (us tart-) em. Geliştirmek, 

pekiştirrnek EifliMiH ycmapmmbt. 

Bilgisini arttırdı. 
YCTAC- (us tas-) em. ı. Birbirine tutunmak: 

l(ofl ycmacbm Kefleai. El ele tutuşmuş 
geliyorlar. 2. Güreşmek, güreş tutmak. 
3. Biri ile tartışmak, çekişmek, 

dövüşmek. 

YCTAT- (us tat-) em. ı. Tutturmak. 2. 
Birleştirmek, bağlamak, iliştirmek. 

YCTAXAHA (ustahana) 3am. up. Demirci 
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atelyesi. 
YCTbiH (ustın) 3am. up. Sütun, direk, 

kolon. 
YCbiH- (us ın-) em. ı . Sunmak, vermek: 

MeH oraH ıyil ycbtHObtM. Ben ona çiçek 
verdim. 2. aybtc. Teklif etmek, önermek, 
uygun görmek: 0Hbt MapanamK,a 

ycbtHObtK,. Onun ödüllendirilmesini 
uygun gördük. 

YCbiHAK,Tbl (usınaqtı) CbtH. Çalışkan, 

bece-rikli, marifetli . 
YCbiHbiM: K,OJI ycbiHbiM Çok yakın 

mesafe, yakın yer. 
YCbiHbiC (usınıs) 3am. Teklif, öneri: 

0Hbtl{ ycbLHbtCbt opbLHObt. Onun teklifi 
uygun, yerinde. 

YT- (ut-) (1) em. Kazanmak, yenmek, 
ütmek, utmak: Oil 6ec Mbtlf me}fıe 

ymmbt. O, beş bin tenge kazandı. 

IllaXMammaH MeHi ymbtn Kemmi. 

Satrançta beni yendi. 
YT (ut) (Il) 3am. KeHe. Şubat ayının eski 

adı. 

YTK,biP (utqır) CbtH. Kıvrak zekalı, zeki. 
YTK,biPJibiK, -Fbi (utqırlıq, -ğı) 3am. Ya

rarlılık, faydalılık. 

YTbiK, -Fbi (utıq, -ğı) 3am. Az ve öz söz. 
YTbiK,Tbl (utıqtı) CbtH. Yerinde söylenen 

(söz). 
YTbiJI- (utıl-) em. Yenilmek, mağlfıp ol

mak. 
YTbiJibiC (utılıs) 3am. Yenilgi, yenilme, 

kaybetme, mağlfıp olma. 
YTbiM,Lı;bl (utımdı) CbtH. Faydalı, karlı, ye

rinde. 
YTbiM,UbiJibiK, -Fbi (utımdılıq, -ğı) 3am. 

Faydalı, karlı olma. 
YTbiM,Lı;biPAK. (utımdıraq) CbtH. Daha 

faydalı, daha karlı. 
YTbiMCbl3 (utımsız) CbtH. Faydasız, önem

siz. 
YfbiC (utıs) 3am. 1. Galip gelme, yenme. 2. 

Kazanç, ikramiye. 
Ylll (uş) (I) 3am. Uç. K,apbLHOaıumbtlf yıubt 

kalemin ucu; aumnaK, ce3iM mifliMHilf 

yıubtHOa myp söyleyeceğim söz dilimin 
ucunda; K,Oil yıubtH 6epy yardım eli uzat
mak . 

YIIIK,hiP 

Yili- (uş-) (Il) em. 1. Uçmak: CmaM6yilra 

yıuaK, ma}fepmel{ yıumbt. İstanbul uçağı 
sabah kalktı; 6acbtHaH 6aK,btm yıuy 

talihsizliğe uğramak. 2. aybıc . Hızla git
mek, uçmak. K.ypaK, yıuy fazla ilgi gös
termek, çok iltifat etmek; Mypmmau yıuy 

aniden düşmek. 
Yili- (uş-) (III) em. Soğuktan donarak 

ölmek: TyHoe OaJlaOa 6ollcaK,, yıubtn 

KemeMi3. Gece dışarda kalırsak, donarız. 
Am yıubtn eJlOi. At donarak öldü. 

YIIIA (uşa) (1) 3am. Sağrı. 

YIIIA (uşa) (Il) 3am. Kesilen hayvanın 

yenilebilecek kısımlarının tümü. 
YIIIAK,*, -Fbi (uşaq, -ğı) 3am. Uçak. ecKepu 

yıuaK, askeri uçak. 
YIIIAH: yıııau .uaJia Uçsuz bucaksız bozkır. 
YIIIAH-TEH;I3 (uşan-tefiiz) CbtH. Sınırsız, 

sayısız: Ei30ilf ma6uru 6auJlbtFbtMbt3 yıuaH

me}fi3. Bizim doğal zenginliklerimiz 
sınırsız. 

YIIIATbiH: yıııaTbiH Ta6aK,IIIa Uçan daire. 
YIIIKAJIAK. (uşqalaq) cbtH. Hafif, hoppa, 

havai, uçan. 
YIIIKAJIAK.TA- (uşqalaqta-) em. Hafif, 

uçan, delişmen olmak. 
YIIIKAJIAK.TAY (uşqalaqtau) CbtH. Biraz 

hoppa, uçarıca. 
YIIIKAJIAK.TbiK, -Fbi (uşqalaqtıq, -ğı) 3am. 

Uçarılık , hoppalık, havailik. 
YIIIK,APbl (uşqarı) CbtH. Yüzeysel, sathi, 

gelişigüzel, üstünkörü. 
YIIIK,APbiJibiK, -Fbi (uşqarılıq, -ğı) 3am. 

Yüzeysellik, sathilik, gelişigüzel olma. 
YIIIK,APbiPAK. (uşqarıraq) CbtH . Daha 

yüzeysel, daha sathi,. 
YIIIK,biH (uşqın) 3am. 1. Uçkun, kıvılcım . 

2. aybtC. Bir şeyin nişanı, işareti, 

belirtisi. 
YIIIK,biH,L:ı;A- (uşqında-) em. Kıvılcım saç

mak. 
YIIIK,biH,Ubl (uşqındı) CbtH. 1. Kıvılcımlı , 

kıvılcım saçan. 2. aybtc. Ateşli, 

etkileyici, keskin (söz, bakış vb.). 
YIIIK,biH,UbiP- (uşqındır-) em. Karmaşık 

bir hale sokmak, güçleştirmek. 
YIIIK,biP (uşkır) CbtH. ı. Çevik, atik. 2. 

Hızlı, süratli. flUK,btp noubt3. hızlı tren; 
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yıul(btp ce3 vecize, özdeyiş. 
YIIIK,hiPJIAH- (uşqırlan-) em. 

Keskinleşmek, kıvraklık kazanmak. 
YIIIK,hiPJibiK, -Fbi (uşqırlıq, -ğı) 3am. 1. 

Hızlılık, çeviklik 2. aybtc. Keskinlik, 
etkileyicilik ouabtf{ flUI(blp!lblFbl kıvrak 

zeka. 
YIIIK,hiiii (uşqış) Jam. Pilot. 
YIIIK,hiiiiThiK, -Fbi (uşqıştıq, -ğı) 3am. Pi

lotun görevi, pilotluk. 
YilillA (uşpa) CbLH. 1. Hızlı koşan, yürük. 

2. aybtc. Hoppa, hava!, uçan, delişmen. 
3. aybtC. İnce, hafif (kar, bulut, toz vs.). 

YIIIllAK, -Fbi (uşpaq, -ğı) 3am. aiHU. ı. 

Uçmak, cennet. 2. aybtC. Mutlu, huzurlu 
hayat. 

YIIITA- (uşta-) em. 1. (kalemi n ucunu) Aç
mak. I(apbLHaaıu yıumay kalemin ucunu 
açmak. 2. aybtc. Ustalaşmak. ıue6ep

flİKmi yıumay ustalaşmak. 

YiliTAn (uştap) Jam. op. Sık dokunmuş be
yaz kumaş. 

YIIITAC- (uştas-) em. Bağlanmak, ulan
mak, eklenmek: Ta6btCI(a ma6btC yıu

macmbt. Başanya başarı katıldı, eklendi. 
YIIITACThiK, -Fbi (uştastıq, -ğı) 3am. U

yumluluk, ahenklilik. 
YIIITACThiP- (uştastır-) em. Bağlantı kur

mak, birlikte yürütmek: OJL ozy MeH 

JJCfMbtCmbt yıumacmbtpbtn JJCYP· O, 
okulla işi birlikte yürütüyor. 

YIIITAYJibl (uştavlı) CbtH. Ucu açılmış, ucu 
sivriltilmiş. 

YIIIThl (uştı) CbtH. Ucu olan, ucu sivri. 
YIIIThl-KYİİJII (uştı-k:üyli) yem. Kayıplara 

karışıp, iz bırakmaksızın. ytumbt-Kyii!li 

JJCOI( 6oJLy kayıplara karışmak, sırra ka
dem basmak. 

YIIIThiK, -Fbi (uştıq, -ğı) Jam. 1. Bir şeyin 
ucu, başı, ya da tepesi. 2. aybtc. Bir kim
seye bilmediği bir şeyden ancak sez
direcek kadar söz etme: Ö!f2İMeHİlf 

yıubtFbtH tubtrapabt. Konunun ne oldu
ğunu sezdirdi. 

YIIIhiK, -Fbi (uşıq, -ğı) (1) Jam. Genellikle 
dudakta çıkan; korku, hastalık ve ruhsal 
bunalımlar sonucu beliren kabarcık, 
uçuk: EpHiHe yıubtl( tubtl(mbt. 

YHJIA 

Dudağında uçuk çıktı. 
YIIIhiK, -Fbi (uşıq, -ğı) (Il) Jam. Saman. 

çöp. 
YIIIhiK, -Fbi (uşıq, -ğı) (III) Jam. Dikişten 

sonra iğnenin üstünde kalan kısa ip. 
YIIIhiK,- (uşıq-) (yınbiFa)l.bi, yıiibiFbın) (IV) 

em. 1. (yara) Azmak, iltihabı artmak 2. 
aybtc. (olay) Büyümek, yayılmak: EcKi 

apaJabtK ,I(aiima yıubtl(mbt. Eski kavga 
yeniden alevlendi. 

YIIIhi-K,MhiPhl (uşı-qiyırı) Jam. Sınır hu
dut. 

Ylllhi-K,MhiPCbl3 (uşı-qiyırsız) CbtH. 

Uçsuz bucaksız, sınırsız, hudutsuz. 
YIIIhiK,TA- (uşıqta-) em. I. Hastayı okuyup 
üfleyerek iyileştirmeye çalışmak. 2. aybıc. 

Y enilemek, geliştirmek, sürdürmek: 
Y3iJL2eH af{ziMeHi Kaiima yıubtl(maabı. Ara 
verilen konuşmayı devem ettirdi. 
YIIIhiH- (uşın-) em. (bir şeyden) Tiksinip 

dudağı uçuklamak. 
Ylllhlll-K,OH- (uşıp-qon-) em. ı. Fazla 

iltifat etmek, üstüne düşmek. 2. Uçan, 
hoppa davranmak. 

Ylllhlll-K,OHBA (uşıp-qonba) CbtH. Hafif
meşrep, uçan, delişmen, hoppa. 

YilihiP (uşır) (1) Jam. ap. KeHe. Öşür 
(vergi). 

YlllhiP- (uşır-) (Il) em. 1. Uçurmak. 2. 
(tahılı) Karıştırıp havalandırmak. 

YlllhiPA- (uşıra-) em. 1. Tesadüf etmek, 
rastlamak. 2. Felakete uğramak. 

YlllhiPAC- (uşıras-) em. Tesadüf etmek, 
rastlamak: )f{oJLaa MaraH eıuKiM 

yıubtpacnaabı. Yolda bana kimse denk 
gelmedi. 

YH (u ya) Jam. ı. Yuva. l(ycmbtlf f..RCbL kuş 

yuvası; f..R caJLy yuva yapmak, 
yuvalamak. 2. aybtc. Bir şeyin içine 
yerleştirildi ği o yuk, yuva. 3. aybtc. 

İnsanın kendi evi, doğduğu yer, yuva. 
ytui(aH y..R baba ocağı, evi. 

YHBACAP (uyabasar) 3am. 300/l. Dişi kartal. 
YHJI- (uyal-) em. Utanmak, çekinmek, 

sıkılmak yMraHHaH :JJcepze Kipin Keme 

JJCa3aay utancından yerin dibine 
geçecek gibi olmak. 

YHJIA- (uyala-) em. 1. Yuvalanmak, yuva 
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yapmak. 2. Yığılmak, üşüşmek. 3. 
Çukur kazmak, oyuk açmak. 

Y51JIAC (uyalas) CbtH. Aynı yuvadan olan. 
Y51JIMAM-K,bi3APMAM (uyalmay-

qızarmay) yem. Utanmadan, sıkılmadan. 
Y51JIT- (uyalt-) em. Utandırmak, yüzünü 

yere baktırmak, mahçup etmek. 
Y51JIIIIAK. (uyalşaq) Cb/H. Utangaç, sıkılgan, 

çeki n gen. 
Y51JIIIIAK,TA- (uyalşaqta-) em. U tan mak, 

çekinmek. 
Y51JIIIIAK.ThiK, -Fbi (uyalşaqtıq, -ğı) 3am. 

Utangaçlık, çekingenlik. 
Y51Jihl (uyalı) CbtH. 1. Yuvası olan, yuvalı. 

2. Bir yuvada büyüyen, anası babası bir. 
Y51H; (uyan) cbtH. 1. Yumuşak (pamuk, 

yün). 2. aybtc. Utangaç, sıkılgan, çe
kingen. 

Y51H,UA- (u yanda-) em. 1. Yumuşamak, 

gevşemek. 2. (fluH2e.} Tonlulaşmak. 
Y51H,I(hiK, -Fbi (uyandıq, -ğı) 3am. ı. Utan

gaçlık, çekingenlik. 2. flUH2B. Tonlu
laşma. 

Y51T (uyat) 3am. Ayıp, ar, namus, haya y..Rm 
6ofly ayıp olmak; y..Rm caK,may edepli, 
terbiyeli olmak; y..RmK,a K,aflabtpy utan
dırmak, yüzünü yere baktırmak; y..Rm
maH 6e32eH namussuz, utanmaz. 

Y51TChl3 (uyatsız) CbtH. Utanmaz, hayasız, 
arsız. 

Y51TChl3,1l,hiK, -Fbi (uyatsızdıq, -ğı) 3am. 
Utanmazlık, arsızlık, namussuzluk. 

Y51TChiH- (uyatsın-) em. Ayıp saymak, ya
dırgamak. 

Y51TTAY (uyattav) CbtH. Biraz ayıp, abes. 
Y51TThl: ysıTibl 6oJiy Mahçup olmak, yüzü 

kızarmak. 

Y51TThiK,: ysıTibiFbl }I{OK, Ayıp değil, ayıp 

olmayan. 
Y51TillhiJI (uyatşıl) CbtH. Namuslu, namu

suna düşkün. 
Y51IllhiK, -Fbi (uyaşıq, -ğı) 3am. Küçük yu

va, yuvacık. 



Y, y (Ü, ü) 

YEIP-,n:YEIP 

YEIP-,IlYEIP (übir-dübir) 3am. Ayak sesi: 
AmmapObtlf y6ip-oy6ipi ecmifıoi. Atla-
rın nal sesleri işitildi . 

YE IP JII -IIIYEIP JII ( übirli -şübirli) C bt H. 

Çoluklu çocuklu, kalabalık: Y6ip!li

wy6ip!li 6ofl . Allah çoluk çocuk sahibi 
olmayı nasip etsin. 

YfiJI- (ügil-) em. Öğütülmek, ufalanmak. 
Yfi.Jlfllll (ügilgiş) CbtH . Gevrek, çabuk 

öğütülebilir olan. 
Yfi.JIMEJII (ügilmeli) CbtH. Kolay ufalanan , 

gevrek. 
YfiM: 6ip yriM Bir öğütmelik . 

YfiH.UI (ügindi), YfiTIH.UI (ügitindi) 3am. 

1. Talaş , eğinti . meMipOif( yıiHOici demir 
eğintisi. 2. Kırıntı. HGHHbtf( yıiHOici 
ekmek kırıntısı. 

YfiT (ügit) (1) , YfiT-HACIIXAT (ügit
nasihat) 3am. 1. Öğüt, nasihat. 2. Pro
paganda. yıim aiimy propaganda yap
mak. 

YriT- (ügit-) (Il) em. Öğütmek, ufalamak. 
YfiT-HACIIXAT (ügit-nasihat) 3am. K3. ap. 

bkz. YfiT (1). 
YriTTE- (ügitte-) em . l. Öğütlemek, öğüt 

vermek, nasihat etmek. 2. Propaganda 
yapmak. 

YfiTIEYIIII (ügittevşi) , YfiTIIII (ügitşi) 

3am. Propagandacı. 

YfiTYIIII (ügitüvşi) 3am. Öğüten , öğütücü 
kimse. 

YfiTIIII (ügitşi) 3am. bkz. YfiTTEYIIII. 
YfiTIIIIJIIK, -ri (ügitşilik, -gi) 3am. Propa

gandacılık. 

YriTIJI- (ügitili-) em . Öğütülmek, ufalan
mak. 

YfiTIJifllll (ügitilgiş) CbtH. Çabuk ufala
nan, gevrek. 

YfiTIH.UI (ügitindi) 3am. bkz. YfiHLI.I. 
Y.UE- (üde-) em. Artmak, hızlanmak, şid

detlenmek. 
YLI.E: yı:ı,eciHeH UJhiFY Muradına ennek, di

leği gerçekleşmek. 

YLJ.EJII (üdeli) CbtH. Amaçlı , gayeli . 

Y3EECTEH 

YLI.EM (üdem) 3am. Atılım, hamle, hız . 

YLI.EME (üdeme) CbtH. Hızlı, hızlanan. 

YLI.EMEJIE- (üdemele-) em. Artmak, büyü-
rnek, gelişmek, hızlanmak. 

Y.UEMEJII (üdemeli) CblH . Büyüyen, şiddeti 
artan, hızlanan . 

Y.UEMEJIIK, -ri (üdemclik, -ğı) 3am. Büyü
me, gelişme, artma. 

Y.UEP- (üder-) em. 1. İltica etmek, apar to
par göçmek. 2. aybtc. Ürkmek, korkmak. 

Y.UEPE (üdere) yem. Acil , apar topar. yoepe 

Kewy apar topar göç etmek. 
Y.UEPIC (üderis) 3am. Acele, hızlı hareket. 
YLI.ET- (üdet-) em. Hızını arttırmak , hızlan

dırmak. 

YLI.ETKIIII (üdetkiş) CbtH. Hız arttıran , ça
buklaştıran. 

Y.UEY (üdev) 3am. rjJu3. Hız, sür'at, ivme. 
Y.UIPEM- (üdirey-) em. 1. (saç) Diken 

diken olmak, dikleşrnek 2. aybtc. Kork
mak, ödü kopmak: O!l MaraH yoipeiie 

KapaObl. O, bana korkuyla baktı. 
Y3- (üz-) em. l. Koparmak, çekip almak: 

Am mycaybLH pin Kemmi. At kösteğini 
koparıp gitti . 2. aybtc. Kesmek, durdur
mak, bırakmak: 0 fl MeHiMeH 6aiifla

Hbtcmbt y30i. O, benimle aHikasını kesti, 
bağlantısını kopardı. mence, meMip pe

miH çok sağlam, güçlü. 
Y3EE (üzbe) 3am. Zincir ve benzeri şeylerin 

halkaları; bakla. 
Y3EEKTE- (üzbekte-) em. Kesik kesik ko

nuşmak. 

Y3EEKTEll-C03EAK,TA- (üzbektep-soz
baqta-) em. Uzatmak, oyalamak, işi yo
kuşa sürmek. 

Y3EEJIE- (üzbele-) em. İşlemek , nakışla
mak, bezemek. 

Y3EEJII (üzbeli) CbtH. 1. Halkalı , halkalar
dan oluşan. y36efli Cbtpra halkalı küpe. 
2. Katlanabilir, taşınabilir, portatif. 
p6e!l i OoM6btpa katlanabilir dombıra. 

Y3EEH (üzben) 3am. Erişte çorbası. 

Y3EECTEH (üzbesten) yem. Aralıksız ola-

yyü
Vurgu
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Y3fiJIE 

rak, daima, sürekli, mütemadiyen. 
Y3fiJIE- (üzgile-) em. Parçalamak, param

parça etmek. 
Y3.IUK (üzdik) (I) Cbll-l. Önde gelen, en ön

deki, başarılı. pdiK OKJlLUbL başarılı öğ

renci. 
Y3JJ,IK- (üzdik-) (y3,Uire,Ui, yJ,Uirin) (II) em. 

1. Bitkin düşmek, takatsiz kalmak, güç
süzleşmek. 2. aybıc. Çok acıkmak, 

açlıktan ölmek: AwmaH yJdizin KemmiM. 
Karnım zil çalıyor. 3. aybıc. Arzulamak, 
çok istemek. 

Y3)J,IK-C03,UbiK. (üzdik-sozdıq) CbJH. Ara
larında mesafe olan, arka arkaya gelen . 

Y3.IJIKCI3 (üzdiksiz) CbLH. Aralıksız, de
vamlı , sürekli. 

Y3)J,IKTEH- (üzdikten-) em. Aralannda a
çıklık bulunmak, aralıklı olmak. 

Y3)J,IKTIK, -ri (üzdiktik, -gi) Jam. Başarılı 
olma, muvaffakiyet. 

Y3)J,IK-Y3)J,IK (üzdik-üzdik) Cblli. Kesik ke
sik, aralıklarla . 

Y3EH;fl (üzengi) Jam. Üzengi. 
Y3EH;fiJIEC (üzengiles) (1) cbtH. Arkadaş, 

ahbap, yaşıt. 
Y3EH;fiJIEC- (üzengi les-) (II) em. Yanya

na, paralel gitmek. 
Y3EP- (üzer-) em. Çok istemek, arzu et

mek. 
Y3IK, -ri (üzik, -gi) (I) 3am. Çadırın kubbe

sini oluşturan çubukların üzerine örtülen 
keçe parçası. 

Y3IK, -ri (üzik, -gi ) (II) 3am. İp, urgan vb. 
şeylerin kesik, kopuk olduğu yer. 

Y3IJI- (üzi I-) em. Koparı lmak, kopmak, kc
silmek. 

Y31Jlfiiii (üzilgiş) Cb/li. Kolay kopan, kolay 
kesilen. 

Y31JifiiiiTIK, -ri (üzilgiştik, -gi) 3am. Ko
lay kopma, kolay kesilme. 

Y3IK-KECIK (üzik-kesik) CbtH. Kesilen, 
kopmuş, kesik kesik. 

Y3IJI)J,l-KECIJI)J,I (üzi ldi-kesildi) yem. Ke
sin olarak, kat' iyen, asla, kesinlikle. 
yJifıdi-KeciJZoi Jlcayan kesin cevap: 
piildi-KecL7di 6ac mapmy kesin olarak 
vazgeçmek. 

Y3IJIIC (üzilis) 3am. 1. Ara. fasıla, kesinti . 

YM,llEK-lYM,llEK 

m ye Ke3iHdezi piJZic öğle tatili; yJiflic 
JICapuflJZay ara vermek. 2. Teneffüs. 

Y3IJIICCI3 (üzilissiz) CbtH. Aralıksız, kesin
tisiz. piflicci3 JICfMbtC icmey aralıksız 

çalışmak. 

Y3IM (üzim) Jam. Lokma, parça. 
Y3IM: 6ip y3iM Bir lokma, bir parça. 
Y3IMJJ,E- (üziınde-) em. Dilimlemek, kü-

çük küçük parçalara ayırmak, kopar
mak. 

Y31H)J,I (üzindi) Jam. 1. Parça, bölüm, 
pasaj, alıntı : 8HziMedeH piHdi OK.btÔbtK. 
Hikayeden bir bölüm okuduk. 2. Kesik, 
parça. JlcinmiH piHdici kesik, kopuk ip 
parçası. 

Y3Ill-.IKAP- (üzip-jar-) em. Bölük bölük, 
parça parça etmek. 

Y3Ill-)KYJI- (üzip-jul-) em. Kapı şmak, ace
leyle almak. 

Y3Ill-C03- (üzip-soz-) em. Oyalamak, işi 

yokuşa sürmek. 
Y3Ill-IIIA.JI- (üzip-şal-) em. Üstünkörü, 

gelişigüzel, rastgele yapmak: OJZ yHu
eepcumemme pin-waflbtn OK.bLdbt. O, 
üniversitede üstünkörü, öylesine okudu. 

Y3IP-M83IP (üzir-mazir) Jam. istenilen 
şey, dilek, istek, arzu. 

YM (üy) (1) Jam. 1. Ev. araw yu ahşap cv. 
2. aybıc. Aile, ocak: OJZ yuiMeH Kefldi. 
O, ailesiyle beraber geldi. OJZapdbtfl. yui 
K.oHaK.Ka Kemmi. Onlar ailece ınİsafir

liğe gittiler. 3. İçinde bir iş görülen veya 
bazen belirli bir amaçla kullanılan yer. 
6aJZailap yili yetimhane; yu 6oJZy ev bark 
sahibi olmak; yudeH anıman utbLK.nay 
evden dışarı çıkmaınak; yii ueci aile 
reisi; yu mancbtpMacbt ev ödevi. 

YM- (üy-) (II) em. Bir araya getirmek, yığ
mak: YiidiH aJZdbtHdarbt K.apdbt 6ip 
JICepze yiiin K.OiidbLM. Evin önündeki karı 
bir yere yığdım. 

YMBM)J,AllbiK,, -Fbi (üybiydayıq, -ğı) Jam. 
6om. Karamuk. 

YHTIIIITE- (üygişte-) em. Üstüste yığmak, 
bir yere toplamak. 

YM)J,EW (üydey) CbLH. Büyük, kocaman, de
vasa. 

YW)J,EK-TYM)J,EK (üydek-tüydek) yem. 
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YH,l]J-Yi1: 

Küme küme, öbek öbek, grup grup. 
YMJU-YM (üydi-üy), YMME-YM (üyme-üy) 

yem. Her ev, ev ev. 
YM,lli -YMIHE (üydi-üyine) yem. Evli evine, 

köylü köyüne. 
YMEJIMEJII-CYHEJIMEJII (üyelmeli-süyel

meli) CbtH. Yaşıt, arkan. 
YMEJIMEH (üyelmen) 3am. Ev bark, mal 

mülk. 
YllEJIMEH)lEll (üyelmendey) CbLH. Büyük, 

dev, iri. 
YMEJIMEH)ll (üyelmendi) Cb/H. Kalabalık , 

bir hayli . 
YMEJIMEHIMEH (üyelmenimen) yem. 

Hepsi , tamamen, tümü. 
YMEMEJIE- (üyemele-) em. (yük) Çok, 

aşırı yüklemek. 
YMEH,KI (üyenki) 3am. 6om. Akçaağaç, is-

fenden ağacı. 
Yi1:-)I(Afı (üy-jay) 3am. Ev bark, mal mülk. 
YMKE- (üyke-) em. Sürtmek, sürmek. 
YMKEJIE- (üykele-) em. (birbirine) Sür-

tüştürmek, sürmek. 
YMKEJIIC (üykelis) 3am. Sürtüşme. 
YM-KYI1 (üy-küy) 3am. Ev bark, aile du

rumu. 
YM-KYMCI3 (üy-küysiz), YHCI3 (üysiz) 

CbtH. Evsiz barksız. 
YMKYIIIIK, -ri (üyküşik, -gi) 3am. Evden 

dışarı çıkmayan kimse, ev kedisi. 
YMJIEH- (üylen-) em. (erkekler için) 

Evlenmek: MeHili, aocmapblMHbllf. 6epi 
yCuıeHai. Benim arkadaşlarımın hepsi 
evlendi. 

YMJIEH,IUP- (üylendir-) em. Evlendirmek: 
011 6a11acbtH yiilleHaipai. O çocuğunu ev
lendirdi. 

YMJIEHYIIII (üylenüvşi) 3am. Evlenecek 
kimse. 

TIIJIEC- (üyles-) em. 1. Uymak, denk 
gelmek, yaraşmak. 2. (şiir) Ahenkli , ka
fiyeli olmak. 

YMJIECTIK, -ri (üylestik, -gi) 3am. Uygun
luk, ahenklilik. 

YMJIECIM (üylesim) 3am. Ahenk, uygun
luk, uyum. 

YMJIECIM)ll (üylesimdi) CbLH. Uygun, u
yumlu, ahenkli. 

YHCI3 

YMJIECIMCI3 (üylesimsiz) CbtH. Uyumsuz, 
yakışıksız, ahenksiz. 

YMJII (üyli) Cb/H. Evi olan, evli. 
YMJII-EAPAH)lbl (üyli-barandı), YMJII

)I(AfıJibl (üyli-jaylı) CbLH. Çoluk çocuğu 
olan, evli barklı. 

YMJII-)I(AllJibl (üyli-jaylı) C bL H. bkz. YllJII
EAPAHJibl. 

YMJII-KYMJII (üyli-küyli) CbtH. Çoluk ço
cuğu olan, evli barklı. 

YMME (üyme) 3am. Yığın, küme. 6ip yiiMe 
wen bir yığın ot, !oda. 

YHME-"IKYı1ME (üyme-jüyme) yem. Üst 
üste birikmiş, yığışık, toplanmış halde. 

YMMEK, -ri (üymek, -gi) 3am. Yığın, kü
me. 

YMMEKTE- (üymekte-) em. Tümsek yap
mak, toprağı yığmak. 

YMME-YM (üyme-üy) yem. bkz. YM.lli-YH. 
YM-MYJIIK, -ri (üy-mülik, -gi) 3am. Ev eş

yası. 

YMPEK, -ri (üyrek, -gi) 3am. 30011. Ördek. 
YMPEH- (üyren-) em. 1. Öğrenmek. 2. 

aybLC. Alışmak. 
YMPEHfiiii (üyrengiş) CbLH. Çabuk öğre

nen, çabuk alışan. 
YMPEHYllll (üyrenüvşi) 3am. Öğrenen, öğ

renci. 
YHPEHIIIIKTI (üyrenşikti) CbtH. Sıradan, 

alışılan, alışılagelen. yiipeHwiKmi ol(ura 
alışılagelen olay. 

YHPEHIC- (üyrenis-) em. Alışmak, uyum 
sağlamak, intibak etmek: 011ap 6ip-
6ipiHe me3 yiipeHicmi. Onlar birbirine 
çabuk alıştı. 

YHPET- (üyret-) em. 1. Öğretmek, okut
mak, belletmek. 2. aybLC. (hayvanı) Alış
tırmak, eğitmek. 

YMPETKEHCI- (üyretkensi-) em. Öğre
tiyonnuş gibi yapmak. 

YMPETKilll (üyretkiş) CbLH. Öğretici, öğret
meye hevesli. 

YMPETYIIII (üyretüvşi) 3am. Çalıştırıcı, 

öğreten, öğretici. 

YMPETIJI (üyretil) Öğretilmek. 
YMPETIH)ll (üyretindi) CbLH. Eğitilmiş, 

alıştırılmış. 

YMCI3 (üysiz) CbLH. bkz. Yll-KYMCI3. 
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YİİT 

YMT- (üyt-) em. Alev de tü ylerini yakmak, 
ütülemek. 

YMTill-EYMTill (üytip-büytip) yem. Ne ya
pıp edip. 

YMIIII (üyşi) 3am. 1. Çadır kuran kimse, 
çadırcı. 2. İnşaatçı, yapı ustası. 

YMIIIIK, -ri (üyşik, -gi) 3am. ı. Küçük ev . 
2. (hayvan için) Barınak, kulübe. 

YMIIIIKTEfı (üyşiktey) CbtH. Küçücük, 
ufacık. 

YMIK, -ri (üyik, -gi) , YMIM (üyim) 3am. 
y ığıntı, yığın. 

YMIJI- (üyil-) em. Yı ğı lmak, toplanmak 
YMIJIIll-T8fiJIIll (üyilip-tögilip) yem . Bol 

bol , çokça. 
YMIM (üyim) 3am. bkz. YMIK. 
YMIH)lJ (üyindi) 3am. Yığın, küme. 
YMill-T8K-(üyip-tök-) (yilin-Tereıı,i, yilin

Terin) em. Bol bol, gereğinden fazlasını 
vermek. 

YMIP (üyir) (1) 3am. 1. At sürüsü, yılkı. 2. 
aybtc. Alışılagelen çevre, ortam. yiiip2e 
K,OCbtJiy eski ortamına tekrar dönmek; 
yiiipiHeH aiipbtfly çevresinden uzaklaş

mak, ayrılmak. 
YHIP (üyir) (Il) CbLH. Bir şeye meraklı, he

vesli olan. 
YMIP- (üyir-) (III) em. 1. Bir araya top

lamak, yığmak. 2. aybtc. Kendine bağ
lamak, yakınlaştırmak: OJI ce36eH MeHi 
yilipin eKemmi. O, beni sözleriyle ken
dine bağladı. 

YMIPfllll (üyirgiş) CbtH. Çekici, cana yakın. 
YMIPJIE- (üyirle-) em. (sürü) Kümelere 

ayırmak, gruplara bölmek. 
YMIPJIEC (üyirles) CbLH. Aynı sürüde, kü

mede bulunan. 
YMIPJIEY (üyirlev) CbtH. Biraz meraklı, he

veslice. 
YMIPJII (üyirli) CbLH. Sürü halinde, topluca, 

grup grup. 
YMIPJIIK, -ri (üyirlik, -gi) 3am. Merak, he

ves: ApaK,K,a yuipJiiciM :JICOK,. İçkiye me
raklı değilim. 

YHIPME (üyirme) 3am. Dernek, kulüp. ade-
6uem yiiipMeci edebiyat kulübü. 

YHIPMEIIII (üyirmeşi) 3am. Dernek, kulüp 
başkanı. 

YKIMETIIK 

YMIPCEK (üyirsek) CbLH. 1. Sürüsüne bağlı 
(at). 2. aybtc. Cana yakın, sevecen. 

YMIPCEKTE- (üyirsekte-) em. Merak sar
mak, heves etmek. 

YMIPCEKTEY (üyirsektev) CbLH. Biraz 
meraklı, heveslice. 

YHIPCEKTIK, -ri (üyirsektik, -gi) 3am. 
Cana yakınlık, sevecenlik. 

YMIP-YHIP (üyir-üyir) CbtH. Küme küme, 
sürü sürü. 

YMIPIIIIJI (üyirşil) CbtH. Ortama çabuk 
alışan, kolay uyum sağlayan, girişken. 

YHIPIM (üyirim) 3am. Girdap, burgaç, ana
for. 

YMIPIM,I(I (üyirimdi) CbLH. Cana yakın , se
vecen, girişken. 

YHIPIM,I(IJIIK, -ri (üyirimdilik, -gi) 3am. 
Cana yakınlık, sevecenlik, girişkenlik. 

YK- (ük-) (yreıı,i, yrin) em. ı. Ufalamak, ö
ğütmek. 2. Tahıl tanelerini kabuk
larından ayırmak, dövmek. 

YKKIIII (ükkiş) 3am. Rende. 
YKllE: yıme K,aHT Toz şeker. 
YKllEJII (ükpeli) CbLH. Öğütülmüş, ufa

lanmış, ezilmiş. 

YKI (üki) (1) 3am. 1. Puhu kuşu. 2. Puhu 
kuşunun tüyü. 

YKI (üki) (Il) Kışın göl ve nehir kenarın
daki buzları kırarak, hayvanların su iç
mesi için açılan yer, suvat. 

YKI,[(EH (ükidey) CbtH. Puhu kuşu gibi gü
zel, sevimli. 

YKIJIE- (ükile-) em. Puhu kuşunun tüyüyle 
süslemek. 

YKIJII (ükili) CbtH. Puhu kuşunun tüyü 
takılan, takılmış olan (takke, dombıra). 

YKIM (ükim) 3am. ap. 1. Mahkeme kararı , 

yargı. commbtH. yKiMiH opbtHday mahke
me kararını uygulamak. 2. aybtC. Karar, 
hüküm. 

YKIM,UIK, -ri (ükimdik, -gi) 3am. Hakimi
yet, hükmetme. 

YKIMET (ükimet) 3am. ap. Hükumet. K;ı-

3aK,cmaH yKiMemi Kazakistan hükumeti ; 
yKiMem MaJiiMdeMeci hükumet bildirisi. 

YKIMETTIK (ükimettik) Cb/H. Hükümete 
bağlı, hükumetle ilgili. yKiMemmiK Ko
Muccufl hükumet komisyonu. 
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YKIMIIII 

YKIMIIII (ükimşi) 3am. Hüküm, karar 
veren. 

YKI-1YKI (üki-tüki) yem. Dağınık, darma
dağınık, tarumar. 

YJIEIP (ülbir) 3am. Yumuşak tüylü, değerli, 
pahalı deri, kürk. 

YJIEIPE- (ülbire-) em. 1. Yumuşacık ol
mak. 2. aybtc. İncecik, hafif olmak. 

YJIEIPEK (ülbirek) Cblfl. Hafif, yumuşak, 
ince, zarif. 

YJIEIPEYIK (ülbirevik) CbtH. Çok ince, ince
cik. 

YJlfEP- (ülger-) em. 1. Y etişmek, tamam
lamak, bitirmek: MeH yuıaxl(a apeH yJZ
zepaiM. Ben uçağa zor yetiş tim. 2. (o
kulda) Başarılı olmak. 

YJlfEPIM (ülgerim) 3am. Başarı, başarı du
rumu. 

YJifl (ülgi) 3am. 1. Örnek, numune, nüsha. 
6ac KuiMHi!f yJZzici başlığın modeli. 2. 
Örnek, timsal: OJZap eplliKmi!f yJZziciH 
Kepcemmi. Onlar kahramanlıklarıyla ör
nek oldular. 

YJlfiJIE- (ülgile-) em. Örnek göstermek, 
örnek vermek. 

YJlfiJIEC (ülgiles) CbtH. Benzer, birbirine 
yakın. 

YJlfiJII (ülgili) CbLH. Terbiyeli, başarılı, ör
nek. 

YJlfi-8HEfE (ülgi-önege) 3am. Davranışla
rıyla örnek olma. 

YJlfiCI3 (ülgisiz) CbtH. 1. Modelsiz, örnek
siz, numunesiz. 2. Terbiyesiz, edepsiz. 

YJlfiiiii (ülgişi) 3am. Modelci. 
YJI,llE (ülde) 3am. Pahalı ince kumaş. yJZae 

MeH 6yJZaeze 6eJZeHy (opaHy, MGJlbLHY) 
refah içinde, müreffeh olmak. 

YJI,lliP (üldir), YJI,lliPEK (üldirek) CbtH. Çok 
yumuşak, ipince. 

YJI,lliPE- (üldire-) em. İncelmek, eskimek, 
yırtılmak. 

YJI,lliPEK (üldirek) CbLH. bkz. YJI,lliP. 
YJI,lliPIK, -ri (üldirik, -gi) (1) 3am. Mutfak 

raf ı. 
YJI,lliPIK, -ri (üldirik, -gi) (Il) 3am. Kamış 

püskülü. 
YJI,lliPIK, -ri (üldirik, -gi) (III) 3am. Gazlı 

bez. 

YJIKEH-Kiliii 

YJIE- (üle-) em. Üleştirmek, paylaştırmak, 
bölüştürmek. 

YJIEK, -ri (ülek, -gi) 3am. Tek hörgüçlü er
kek deve. 

YJIEC (üles) (1) 3am. Pay, hisse, üleş. yJZec 
l(ocy katkıda bulunmak. yJZeciH aJZy pa
yını almak. 

YJIEC- (üles-) (Il) em. Üleşmek, bölüş
mek, paylaşmak: B3apa yJZecin aJZabL. 
Kendi aralarında paylaştılar. 

YJIECCI3 (ülessiz) CbLH. Paysız, hissesi ol
mayan. 

YJIECTIK, -ri (ülestik, -gi) 3am. Pay, hisse. 
YJIECTIP- (ülestir-) em. Üleştirmek , dağıt

mak, paylaştırmak 
YJIECTIPYIIII (ülestirüvşi) 3am. Dağıtıcı , 

distrübütör. 
YJIKEM- (ülkey-) em. 1. Büyümek, geliş

mek: EGJlaCbL yJZKeiiin l(GJlbtnmbt. Çocu
ğu büyümüş. 2. Genişlemek, hacmi 
artmak. 3. aybLC. (makam, mevki) Yük
selmek. 

YJIKEMT- (ülkeyt-) em. 1. Büyü tmek. Cy
pemmi yJZKeumy fotoğrafı büyütmek 2. 
aybLc. (makam, mevki) Yükseltmek: 

. 0HbL yJZKeumin JK:i6epai. Onu daha yük
sek makama getirdi. 

YJIKEMTKIIII (ülkeytkiş) 3am. Büyüteç, 
pertavsız. 

YJIKEH (ülken) CbLH. 1. Büyük, iri, 
kocaman. 2. aybtc. Y aşça büyük: Me H 
ceHeH yw JK:ac YJZKeHMiH. Ben senden 
üç yaş büyüğüm. 3. aybtc. Görmüş, ge
çirmiş, ihtiyar. 4. aybtc. Önemli, büyük 
(olay, bayram Vb.). YJZKeH fJUeJl erkeğin 
ilk hanımı; yJZKeH yu baba ocağı. 

YJIKEH,llEY (ülkendev) CbLH. Biraz iri , 
büyükçe. 

YJIKEH,lliK, -ri (ülkendik, -gi) 3am. 1. Bü
yüklük, irilik. 6eJZMeHili yJZKeHaizi oH 
cezi3 ıuapıubt Memp odanın büyüklüğü 
on sekiz metre kare. 2. Yaşça büyük 
olma. 3. aybtc. Büyüklük taslama. 

YJIKEH,lli-KIIIIIJII (ülkendi-kişili), YJI
KEH-KIIIIIJII (ülken-kişili) CbtH. Genç 
ihtiyar, büyük küçük, büyüklü küçüklü. 

YJIKEH-KIIIII (ülken-kişi) CbtH. Yaşiısı 
genci karışık, tümü. 
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YJIKEH- KIIIIIJII 

YJIKEH-KillliJII (ülken-kişili) Cbll-t. bkz. 
YJIKEHLJ;I-KlllliJII. 

YJIKEHCI- (ülkensi-) em. Büyüklük tas la
mak. 

YJIKEHIPEK (ülkenirek) Cb/H. Daha büyük, 
daha iri. 

YJIIIATTAC- (ülpattas-) em. Cana yakın ol
mak, yakıniaşmak 

YJillEK (ülpek) CbLH. Çok yumuşak, hafif, 
yumuşacık. 

YJillEKTEH- (ülpekten-) em. Yumuşacık 

olmak, yumuşamak. 

YJillEPlllEK, -ri (ülperşek, -gi) 3am. aHam. 
1. Kalbin alt bölümünde bulunan ve biri 
(sağdaki) akciğeriere öbürü (soldaki) 
vücuda pompalanacak kanı almaya ya
rayan iki boşluğa verilen ad, karıncık 2. 
Karıncık üzeri'ndeki yağ tabakası. 3. 
CbLH. aybıc. İncecik, yumuşacık 

YJillEPlllEKTEH (ülperşektey) Cb/H . Cazi
beli , sevimli, gencecik. 

YJillEPlllEKTI (ülperşekti) CbtH. Yağlı (et). 
YJilliJI: yJmiJı IGlFY (kalp) Çarpmak, güp 

güp etmek. 
YJilliJILJ;E- (ülpilde-) em. Tüy gibi yu-

muşak, hafif olmak. 
YJilliJILJ;EK (ülpildek) CbtH. Yumuşacık. 

YMEET (ümbet) 3am. ap. Ümmet. 
YME (üme) 3am. İmece. 
YMEJIE- (ümele-) em. Bir işi hep beraber, 

imece usulü yapmak. 
YMEllll (ümeşi) 3am. İmeceye katılan 

kimse. 
YMIT (ümit) 3am. up. Ümit, umut. yMim 

apmy ümit bağlamak; yMim emy ümit 
etmek; yMim Y3Y ümidini kesmek. 

YMITKEP (ümitker) 3am. 1. Ümitli , umutlu, 
uman kimse. 2. Aday. 

YMITKEPJIIK, -ri (ümitkerlik, -gi) 3am. 1. 
Ümit etme, umut besleme. 2. Adaylık 

YMITCI3 (ümitsiz) CbtH. Ümitsiz, umutsuz: 
YMimci3 waiimaH Allah'tan ümit kesil
mez. 

YMITCI3,UIK, -ri (ümitsizdik, -gi) 3am. Ü
mitsizlik, umutsuzluk. 

YMITTEH- (ümitten-) em. Ümitlenmek, u
mutlanmak 

YMITTEHLJ;IP- (ümittendir-) em. Ümitlen-

YH,ll,IJIIK 

dirmek, umut vermek. 
YMITTEC (ümittes) cbtH. Dileği , isteği, 

ümidi bir. 
YMITTI (ümitti) CbtH. Ümitli, umutlu. 

yMimmi 6o11y ümit beslemek. 
YMITTIPEK (ümittirek) CbtH. Daha ümitli , 

daha umutlu. 
YMITllliJI (ümitşil) CbLH. Umut besleyen, ü

mit eden. 
YMITllliJILJ;IK, -ri (ümitşildik , -gi) 3am. U

mut besleme, ümit etme. 
YH (ün) 3am. 1. Ün, ses, seda. 2. Ezgi, me

Jodi. yH JICOK, myH JICOK sessiz sedasız; 
YH K,amnay konuşmamak, ses 
çıkarmamak; yH K,ocy desteklemek, kol
lamak; yHi ewy a) sesi kesilmek b) yok 
edilmek, imha olmak. 

YH,UE- (ünde-) (1) em. Konuşmak, söyle
mek. 

YH,UE- (ünde-) (Il) em. Çağırmak, davet 
etmek. 

YHLJ;EMEH-TYHLJ;EMEH (ündemey-tünde
mey) yem. Ses seda çıkarmadan, 

sessizce. 
YHLJ;EMEC (ündemes) (1) 3am. Oyun sıra

sında konuşmama şartı olan bir tür Ka
zak milll oyunu. 

YHLJ;EMEC (ündemes) (Il) CbtH. Konuşmayı 
sevmeyen, az konuşan. 

YHLJ;EMECTIK, -ri (ündemestik, -gi) 3am. 
Çok konuşmayı sevmeme, az konuşma. 

YH,UEC (ündes) (1) CbLH. Uyumlu, ahenkli , 
benzer. 

YHLJ;EC- (ündes-) (Il) em. Uyumlu, ahenk! i 
olmak; benzemek. 

YHLJ;ECTIK, -ri (ündestik, -gi) 3am. Uyum
luluk, ahenklilik, benzerlik. yHaecmiK 
3al{bt (lluHı.) ses uyumu. 

YHLJ;EY (ündev) 3am. Sesleniş, nutuk, çağrı , 

hitabe. 
YHLJ;I (ündi) (1) cbtH. Sesi gür, sesli. yHai 

aaybLCCbl3aap (llUH28) tonlu, yumuşak 
ünsüzler. 

YH,UI (ündi) (Il) 3am. Hindistan halkından 
veya bu halkın soyundan o lan kimse, 
Hintli. 

YHLJ;IJIIK, -ri (ündilik, -gi) 3am. Sesin yük
sekliği , seslilik 
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YH):(IPEK (ündirek) Cbtfi. Daha sesli, sesi 
yüksekçe. 

YHEM (ünem) Jam. Tasarruf, idareli kul
lanma, tutumlu olma. yaK,btm yHeMi 
zaman tasarrufu. 

YHEM,UE- (ünemde-) em. Dikkatli kullan
mak, tasarruf etmek, idareli tüketmek, 
tutumlu olmak. al(UWHbl yHeMaey parayı 
tasarruflu kullanmak. 

YHEMLU (ünemdi) CbtH. Tasarruflu, idareli. 
YHEM)1JJIIK, -ri (ünemdilik, -gi) Jam. Ta

sarruflu, idareli olma, tutumluluk. 
YHEMK,OP (ünemqor), YHEMilliJl (ünem

şil) cbtH. Tutumlu, tasarruflu. 
YHEMCI3 (ünemsiz) Cb/H. Tasarrufsuz, tu

tumsuz. 
YHEMilliJl (ünemşil) CbtH. bkz. YHEM

K,OP. 
YHEMilliJllliK, -ri (ünemşildik, -gi) Jam. 

Tutumluluk, tasarruflu olma, i~raf etme
me. 

YHEMI (ünemi) yem. Hep, devamlı, her za
man, daima: OJZ yHeMi Kirnan OK,btn 
ombtpaabt. O, her zaman kitap okur. 

YHCI3 (ünsiz) cbtH. Sessiz, sedasız, hiç ko
nuşmayan. 

YHCI3l(IK, -ri (ünsizdik, -gi) Jam. Ses
sizlik, sükunet. 

YHCI3-1YHCI3 (ünsiz-tünsiz), YH-1YHCI3 
(ün-tünsiz) CbtH. Sessiz sedasız, usulca. 

YH-1YHCI3 (ün-tünsiz) Cb/H. bkz. YHCI3-
1YHCI3. 

mrı- (üfigi-) em. Oyuk açmak, çukur kaz
mak. 

YH:fiJIE- (üfigile-) em. Kazmak, oymak. 
YH:riP (üfigir) Jam. Mağara, in. may Ylfcipi 

dağ mağarası 

YH:riPJIE- (üfigirle-) em. Oyuk açmak, çu
kur kazmak. 

YH:IJI- (üfiil-) em. Dikkatle bakmak: OJZ 
MaraH yHifıin K,apaabt. Dikkatle bana 
baktı. KimanK,a YlfiJZin ombtp. Dikkatlice 
kitap okuyor. 

YH:IPEM- (üfiirey-) em. 1. Oyulmak, çu
kurlaşmak. 2. aybtc. Yeri boş kalmak, 
yokluğu hissedilmek: 0Hbtlf opHbl 
YHipeuin m yp. Y okluğu hissediliyor. 

YTI: yn eTKeH :IKeJI :IKOK; Rüzgarsız, çok 
durgun olmak, yaprak kıpırdama. 

YPEMJII 

YTIEJIEK, -ri (üpelek, -gi) Jam. Kamış vb. 
bitkilerin ucundaki püskül, saçak. 

YTITE- (üpte-) em. Çalmak, soyup soğana 
çevirmek: YpblJlap yuai ynmen Kemmi. 
Hırsızlar evi soyup soğana çevirdi. 

YTI-YJIKEH (üp-ülken) CbtH. Çok büyük, 
kocaman. 

YTIIJlllE- (üpilde-) em. l. Üflemek. 2. 
aybtc. Üstüne titremek, gözü gibi 
bakmak. 

YTIIJIE- (üpile-) em. 1. Üflemek, soluk ver
mek. 2. aybtc. Sevip okşamak, üstüne 
titremek. 

YP- (ür-) (1) em. Üflemek, soluk vermek: 
Ea;ıaJZap K.oJZaapbtHaarbt uwpJZapbtH ypai. 
Çocuklar ellerindeki balonları şişirdi . 

ypin aybt3ra caJZraHaau sevimli, çok 
güzel. 

YP- (ür-) (Il) em. 1. Ürümek, havlamak. 2. 
aybtc. Küfretmek, sövmek. 

YP: yp :IKaH;a Çok yeni, taptaze. 
YP: yp.uiH; K,b13hı Huri, cennet kızı. ypaiH. 

K.bt3btHaau cyJZy huri gibi güzel. 
YPfEJIEK (ürgelek) CbtH. Ürkek, korkak. 
YPfEJIEKTE- (ürgelekte-) em. Ürkmek, 

korkmak, çekinmek. 
YPfEJIEKTIK, -ri (ürgelektik, -gi) Jam. Ür

keklik, korkaklık, çekingenlik. 
YPfiJIE- (ürgile-) em. Üst üste üflemek, 

üfleyip durmak. 
YPfiH-CYPfiH (ürgin-sürgin) Jam. Sürgün, 

kovalama, baskı. ypıiH-cypıiHai Ken 
KOpceH aaaM ÇOk zulme uğramış, baskı 
görmüş kimse. 

YPfllll (ürgiş), YPEfEH (üregen) CbtH. Çok 
havlayan, ürüyen . 

YPlliC (ürdis) (I) Jam. Gelenek, görenek, 
töre. 

YPlliC (ürdis) (Il) yem. Hızla, süra'tle. 
YPL(IC~I (ürdisti) CbtH. Geleneksel, ananev). 
YPEfEH (üregen) CbtH. bkz. YPfllll. 
YPEM (ürey) Jam. Panik, korku, dehşet: 

0HbtH. ypeui ywmbt . Onun ödü koptu. 
YPEMJIEH- (üreylen-) em. Korkmak, 

ürpermek, paniğe kapılmak 
YPEMJIEHYilliJIIK, -ri (üreylenüvşilik, -gi) 

Jam. Korkma; dehşete, paniğe kapılma. 
YPEMJII (üreyli) cbtH. Dehşetli, korkunç. 

yyü
Vurgu

yyü
Vurgu

yyü
Vurgu

yyü
Vurgu

yyü
Vurgu
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YPEMCI3 (üreysiz) cbtH. Korkusuz, 
pervas ız. 

YPEMUIIJI (üreyşil) cbtH. Ödlek, korkak, 
yüreksiz. 

YPEMUIIJI)]JK, -ri (üreyşildik, -gi) 3am. 
Ödleklik, korkaklık, yüreksizlik 

YPECIH: ypeciH K,ap Kürtün, kar yığını. 
YPK- (ürk-) em. Ürkmek, korkmak. 
YPKEK (ürkek) CbLH. 1. Ürkek (hayvan). yp

KeK am ürkek at. 2. aytııc. Korkak, 
yüreksiz (kişi). e3iHiJ{ Keflel{KeciHeH 
K,OpK,ambLH ypKeK aaaM kendi 
gölgesinden korkan, ödlek kimse. 

YPKEKTE- (ürkekte-) em. 1. Ürküp dur
.mak. 2. aybtC. Korkmak, çekinmek. 

YPKEKTEY (ürkektev) CbtH. Biraz ürkek, 
korkakça. 

YPKEKTIK, -ri (ürkektik, -gi) 3am. Ürkek
lik, korkaklık. 

YPKEP (ürker) 3am. acmp. Boğa burcunda 
yedi yıldızdan oluşan takım, Süreyya, 
ülker. 

YPKEP)..I,EM (ürkerdey) CbLH. Bir yere top
lanmış, yığılmış. 

YPKIH (ürkin) 3am. Düşman baskısından 
kaçan topluluk, halk. 

YPKIHUIIJIIK, -ri (ürkinşilik, -gi) 3am. 
Sürgün edilme, baskıya maruz kalma. 

YPKIHIUITI (ürkinişti), YPKIH;KI 
(ürkifiki) CbLH. Ürkütücü, korkunç, 
dehşet verici. 

YPKIH;KI (ürkifiki) CbtH. bkz. YPKIHIUITI. 
YPKIT- (ürkit-) em. 1. Ürkütmek. 2. aybtC. 

Korkutmak, ödünü koparmak. 
YPJIE- (ür le-) em. Üflemek. 
YPJIEME (ürleme) CbLH. bkz. YPMEJII. 
YPJIEMEJIE- (ürlemele-) em. Üfleyip dur-

mak. 
YPJIEMEJII: ypJieMeJii OpKeCTp Üflemeli, 

nefesli çalgılardan oluşan orkestra. 
YPJIEYJII (ürlevli) CbtH. Hava basılmış, 

hava doldurulmuş, şişirilmiş. 
YPME* (ürme) cbtH. Esip duran (rüzgar) 
YPME: ypMe 6ypınaK, (6om.) Fasulye. 
YPMEJII* (ürmeli), YPJIEME (ürleme) CbLH. 

1. Nefesli, üflemeli. 2. İçine hava 
doldurulmuş, şişirilmiş. 

YPIIEK (ürpek) CbtH. 1. Yeni tüylenmeye, 

YCTEMCI 

büyümeye başlayan (kuş yavrusu) . capbt 
ypneK civciv. 2. Dağınık, karışık (saç). 

YPIIM- (ürpiy-) em. l. (saç) Dağınık, ka
rışık olmak. 2. aybtc. Titremek, çok 
üşümek. 3. aybtc. Korkmak, ürkmek. 

YPIII (ürpi) 3am. Meme ucu. 
YPIII-TYPIII (ürpi-türpi) CbLH. Tarumar, ka

rışık, darmadağınık. 

YPT (ürt) yem. Aniden, birden bire, çabuk, 
tez. 

YPIK- (ürik-) (ypireıı.i, ypirin) em. 1. Ürk
rnek. 2. aybtC. Korkmak, ödü kopmak. 

YPIM-EYfAK, -Fbi (ürim-butaq, -ğı) 3am. 
Soy, sülale. ypiM6ymarbtMbt3 Ken soyu
muz, sülalemiz çok geniş. 

YCKI (üski) 3am. Matkap, delgi. 
YCKIJIE- (üskile-) em. Matkapla delmek. 
YCKIP (üskir) 3am. (ayaz, rüzgar) Şiddet-

lenmek, etkisi artmak. 
YCKIPIK, -ri (üskirik, -gi) (1) 3am. Şiddetli 

rüzgar, ayaz. 
YCKIPIK, -ri (üskirik, -gi) (Il) 3am. My3. 

Bir çeşit üflemeli çalgı. 
YCKIPIKTI (üskirikti) CbtH. Keskin (rüzgar), 

şiddetli, soğuk (ayaz). 
YCTE- (üste-) em. Eklemek, ilave etmek, 

ulamak. 
YCTEJI (üstel) 3am. Masa: K,oHaK,map 

ycme!l 6acbLHaa ombtp. Konuklar masa 
başında oturuyor. 

YCTEJIE- (üstele-) em. Üst üste eklemek. 
YCTEM (üstem) cbtH. Egemen, hakim. 

yemeM Kyıumep egemen güçler; Mepeiii 
(Mapme6eci) yemeM 6ofly itibarı (merte
besi) üstün olmak. 

YCTEM)..I,IK, -ri (üstemdik, -gi) 3ani. Ege
menlik, hakimiyet. yemeMaiK :>K:yp2i3y 
hakimiyet sürdürmek; yemeMaiK opHamy 
hakimiyet kurmak. 

YCTEM)..I,IJIIK, -ri (üstemdilik, -gi) 3am. 
Hakim olma, hükmetme. 

YCTEME (üsteme) 3am. İlave, ek. yerneMe 
JICfMblC fazla mesai; yerneMe nauaa ek 
kazanç, yan gelir. 

YCTEMEJIE- (üstemele-) em. Üst üste ekle
mek, ilave etmek. 

YCTEMEJII (üstemeli) cbtH. İlaveli, ekli. 
YCTEJ\1CI- (üstemsi-) em. Kendi üstünlü-

yyü
Vurgu

yyü
Vurgu

yyü
Vurgu

yyü
Vurgu

yyü
Vurgu
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ğünü göstermeye çalışmak. 

YCTEMIIIIJI (üstemşil) CbtH. Zorba, zalim. 
YCTEMIIIIJI,UIK, -ri (üstemşildik, -gi) 3am. 

Üstünlük kurma. 
YCTEY (üstev) 3am. ı. Ek, ilave. 2. ıpaMM . 

Zarf. 
YCTI (üsti) ec. ı. Birşeyin tepesi, üstü, üst 

tarafı, yüzü. cyabtlf yemi suyun yüzü. 2. 
Giyecek, giysi, üst baş: Ax.Mem mypbtn 

ycmiH K,aK,mbt. Ahmet kalkıp üstünü 
silkti. 3. Bir olayın geçmekte olduğu an. 
ycmiHeH mycy a) üstüne gelmek. b) 
ağzından almak. 

YCTI-BACbi (üsti-bası) 3am. 1. Üst baş. 2. 
Beden, vücut. 

YCTIH-YCTIH (üstin-üstin) yem. Tekrar 
tekrar, üst üste. 

YCTIH;fl (üstingi) cbtH. Üst taraftaki, üst
teki, yukardaki. :JICepailf ycmilfci K,a6a

mbt yerin üst katmanı. 
YCTIPT (üstirt) (1) 3am. ıeoıp. Sırt, tepe. 

may ycmipmi sıra dağlar. 

YCTIPT (üstirt) (Il) yem. Üstünkörü, alela
cele, baştan savma, ayaküstü: O!l 6yfl 

icKe yemiprn K,apaabt. O, bu işe üstün
körü baktı. 

YCTIPTII (üstirtti) (1) CbtH. Yüksekçe, en
gebeli. 

YCTIPTII (üstirtti) (Il) CbtH. Biraz yüzey
sel, üstünkörü, ayaküstü. 

YCTIPTIIK, -ri (üstirttik, -gi) 3am. Yüzey
sellik, üstünkörü yapma. 

YCTIPTIH (üstirtin) yem. Üstünkörü, yarım 
yamalak. 

YCTIPTIH,UIK, -ri (üstirtindik, -gi) 3am. 

Yarım yamalak, alelacele olma. 
YCTIPIK, -ri (üstirik, -gi) 3am. Rende. 
YCTI-YCTIHE (üsti-üstine) yem. Üst üste, 

ard arda, tekrar tekrar: Yemi- ycmiHe 

meMeKi mapmmbt. Üstü üstüne (üst üste) 
sigara içti. 

YCI- (üsi-) em. Üşümek, donmak: A.R3aaH 

K,oflaapbtM ycin Kemmi. Ayazdan ellerim 
dondu. 

YCifiiii (üsigiş) CbtH. Çabuk üşüyen. 
YCIK, -ri (üsik, -gi) 3am. ı . Don. KeKmeMci 

yciK bahardaki don. 2. Soğuktan donma, 
uyuşma. 

YiliKIP 

YCIHIIl-KAJ.ibiH- (üsinip-qabın-) em. Üşü
mek, donmak. 

YCIP- (üsir-) em. Üşütmek, do nd urmak, 
çok üşütmek. 

YCIT- (üsit-) em. Üşütmek, dondurmak: 
EMa K,OflbtH ycimin a!labt. Çocuk el ini 
üşüttü. 

YT (üt) 3am. ap. KeHe. 1. Şubat ayının eski 
adı. 2. Pencereden içeri vuran güneş 

ışığında görülen toz. 
YTIK, -ri (ütik, -gi) 3am. Ütü. 
YTIKTE- (ütikte-) em. Ütülemek. 
YTIKTEYIIII (ütiktevşi) 3am. Ütü yapan 

kimse, ütücü . 
YTIP (ütir) 3am. cpaMM. Virgül. ymip K,OIO 

virgül koymak. 
Yh (üh) oa. Sıkıntı, bezginlik, usanç, acı 

gibi duyguları bildiren ünlem, of, üf: Yh 
aen aybtp KypciHai. Of diyerek iç çekti. 

YhiJIE- (ühile-) em. Of çekmek, oflamak, 
uflayıp puflamak. 

YhiJIEil-AlıbiJIAll ( ühilep-ahilep) yem. 

Ahiayıp vahlayıp. 

Yili (üş) caH. 1. Üç. 2. Öğrencilere verilen 
orta not, üç. yw KfHaiK rjJ aHu üç günlük 
dünya; yw K,aiiHaca copnacbt K,OCbt!lMay 

birbirinden tamamen farklı olmak, hiç 
benzememek; yw yiibtK,maca myciHe 

(oiibLHa) KipMey kırk yıl düşünse aklına 

gelmemek, inanamamak 
YIIIAPK,AP (üşarqar) 3am. acmp. Bir takım 

yıldızın adı. 

YIIIBYPbiiii (üşburış) 3am. ıeoM . Üçgen. 
YIIIEM (üşem) 3am. Üçüz. 
YIIIEY (üşev) caH. Üç adet. 
YIIIEYJIE- (üşevle-) em. Üçü, üç kişi 

birlikte yapmak: Eyfi :JICfMbtCmbt 

ywey!len icmeaiK. Bu işi üçümüz beraber 
yaptık. 

YiliKIJI (üşkil) 3am. 1. Üçgen şeklinde olan 
nesne. 2. Bazı giysilerin bol olmas ı için 
yanlarına eklenen kumaş, pile, peş. 

YIIIKIJI,UE- (üşkilde-) em. Üçgen gibi 
katlamak, üçgen yapmak. 

YiliKIJITIM (üşkiltim) CbtH . Bir ucu sivri . 
YiliKIP (üşkir) (1) CbtH. ı. Sivri, keskin. 2. 

aybtc. İğneli (söz) . 
YIIIKIP- (üşkir-) (Il) em. aiHu. Hastayı 
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okuyup üflemek. 
YIIIKIPJIE- (üşkirle-) em. Sivrileştirmek, 

sivriltmek: OJZ I(apbLHaaıumbt yıuKip

JZeai. O, kurşun kalemin ucunu sivriltti. 
YIIlKIPJIEY (üşkirlev) Cb/H. Biraz sivri, 

sivri ce. 
YIIIKIPJIIK, -ri (üşkirlik, -gi) Jam. Sivrilik, 

keskinlik. 
YIIIKIPYIIll (üşkiruşi) Jam. Üfürükçü. 
YIIIKIPIII-1YlliKIP- (üşkirip-tüşkir-) em. 

Okuyup üflemek. 
YIIIKIPIII-1YlliKIPIII (üşkirip-tüşkirip) 

yem. Aksırıp tıksırıp. 
YIIIK,AT (üşqat) Jam. 6om. Hanımeli. 
YIIICAHhiC (üşsayıs) Jam. cnopm. Spor

cunun üç dalda katıldığı yarış türü. 
Ylll-T8PT (üş-tört) caH. Üç dört, bir kaç. 
YIIITIK, -ri (üştik, -gi) (1) Jam. Öğrenci

lerin aldığı üç notu, orta. 
YIIITIK, -ri (üştik, -gi) (Il) Jam. cnopm. İlk 

üç. 
YIIITI-KYİİJII (üşti-küyli) yem. İzsiz, iz bı

rakmadan. 
Ylll-YIIITEH (üş-üşten) yem. Üçer üçer. 
Yllll (üşi) Jam. Ölen kişinin ardından üç 

gün sonra verilen yemek, üçü. 
YIIliH (üşin) ıubuı. İçin, dolayı. Eeii-

6imıuiJZiK yıuiH Kypec barış için mü
cadele; ceH yıuiH KeJZaiM senin için gel
dim. 

YllliHIIll (üşinşi) caH. Üçüncü. 
YIOJII (üyüvli) cbtH. Yığılı, yığılmış. fiOJZİ 

6epeHe yığılmış tomruk, kiriş. 



<1>, <i> (F, 0 

<l>A 

<l>A (fa) Jam. My3. Fa notası. 
<l>AEPMKA (fabrika) Jam. ;zam. Fabrika. 

mOKbLMa rjJa6puKaCbL dokuma fabrikası. 
<l>AEPMKAJihiK, (fabrikalıq) CbtH. Fabrikaya 

ait. rjJa6puKaflbLK. 6yiibtMaap fabrika ma
mulleri 

<l>AEPMKAHT (fabrikant) Jam. !lam. Fabrika 
sahibi, fabrikatör. 

<l>AEPMKAT (fabrikat) Jam. !lam. Mamul eş
ya, mamuHit. 

<l>AEYJIA (fabula) 3am. !lam. aae6. Konu, 
süje, olguların düzeni. 

<l>A3A (faza) Jam. ep. Safha, evre, faz. 
<l>AKEJI (fakel) Jam. !lam. Meşale. 

<l>AKMP* (fakir) Jam. ap. 1. Derviş. 2. Si
hirbaz. 

<l>AKCMMMJIE (faksimile) Jam. !lam. Tıpkı

basım, faksimile . 
<l>AKT (fakt) Jam. !lam. Olgu. cjJaKmi!lep 

Kefl mipy deliller göstermek. 
ct>AKTOP (faktor) Jam. !lam. Faktör, etken , 

etmen. 
<l>AKYJlhTATMBTI (fakultativti) CbLH. İhtiya-

r!, istemli, seçime tabi, tercihli. 
rjJaKyflbmamuemi ca6aK. seçmeli ders. 

<l>AKYJlhTET (fakultet) Jam. !lam. Fakülte. 
rjJu!loflOeUfl rjJaKyflbmemi filoloji fakül
tesi. 

ct>AKYJlhTETAPAJlhiK, (fakultetaralıq) CbLH. 

Fakülteler arası. rjJaKyflbmemapa!lbLK. 

JKapbtcmap fakülteler arası yarışlar. 
ct>AJIAHfA (falanga) Jam. ep. aHam. El ve 

ayak parmaklannın tıp bilimindeki adı. 
<l>AJihU: (falts) Jam . HeM. nofluep. Kıvrım. 

<l>AJihU:OBKA (faltsovka) Jam. HeM. no!luıp. 

Kınna işi. 

ct>AJihU:OBil(MK (fa ltsovşşik) Jam. HeM . 

no!luıp. Basılmış formaları katiayan 
kimse, kırmacı. 

<l>AMMJIMJI (familiya) Jam. !lam. Soyadı, a
ile adı. 

<l>AHATM3M (fanatizm) Jam. !lam. Bir kim
seye ya da bir şeye aşırı düşkünlük veya 
tutkuyla bağlılık. 

<I> ATA 

<l>AHATMK (fanatik) Jam. !lam. l. Fanatik, 
bağnaz . 2. aybtC. Bir şeye aşırı bağlılık , 

düşkünlük. 

<l>AHEPA (fanera) Jam. HeM. Kaplama, 
kontrpHik. 

<l>AHTA3MJI (fantaziya) Jam. ep. Muhay
yile, hayal gücü, fantazi. 

<l>AHTACTMKA (fantastika) Jam. ıp. aae6. 

XVIII. yüzyıldan sonra başlayarak 

Fransa'da gelişen bir edebi tür, fantas
tik. 

<l>AH<l>APA (fanfara) Jam . um . My3. 1. Üf
lemeli bakır çalgılardan oluşan orkestra. 
2. Bu orkestranın çaldığı tartımlı ve can
lı parça. 

<l>AP (far) Jam. cjJp. Taşıtların ön bölümün
de bulunan, uzağı aydınlatan güçlü ışık 
verici, far. aemoMo6u!lb rjıapbt otomobil 
farı. 

<l>APBATEP (farvater) Jam. e0./1. Seyir kori
doru. 

<l>APMHfMT (faringit) Jam. ep. Mea. Yutak 
iltihabı, anjin, farenjit. 

<l>APMOKOJIOf (farmokolog) Jam. ep. Mea. 

Farmokoloj i uzmanı , farmokolog. 
<l>APMOKOJIOfMJI (farmokologiya) Jam. 

ep. Mea. İlaçların etkisini ve kuHanıhşını 
inceleyen bilim dalı, farmokoloji. 

<l>APMAQEBT (farmatsevt) Jam. ep. Mea. 

Eczacı. 

<l>APMAQEBTMKA (farmatsevtika) Jam. ep. 

Mea. Eczacılık . 

<l>AP<l>OP (farfor) Jam. up. Kaolinden ya
pılma, beyaz, sert ve yarı saydam çöm
lek hamuru ya da bu hamurdan yapılmış 
(çanak, çömlek), porselen. /(btmaii rjJap

cjJopbt Çin porseleni. 
<l>APIII (farş) Jam. !lam. Kıyılmış et, kıyma. 
<l>APIIITA- (farşta-) em. Eti kıymak. 
<l>ACA,U (fasad) Jam. ifıp. Cephe, alnaç 

(binalarda). ruMapammbLJ-( rjıacaabt bina
nanın cephesi. 

<l>ATA (fata) Jam. Gelinin başını, bazen de 
yüzünü kapayan dantel veya tülden örtü, 
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<l>ATAJII13M 

duvak. 
<I>ATAJUI3M (fatalizm) Jam. ;ıam. rjJwwc. 

Kadercilik, fatalizm, yazgıcılık, cebriye. 
<I>ATMXA (fatiha) Jam. ap. Kur'an'ın genel

likle ölülere rahmet dilemek için dua 
olarak okunan ilk suresi, Fatiha. 

<I>AYHA (fauna) Jam. ;ıam. Belli bir bölgede 
yetişen hayvanların tümü, direy, fa una. 
Opma A3Uf/Hbllf rjJayHaCbl Orta Asya fa
unası. 

<I>AIIIM3M (faşizm) Jam. um. Demokratik 
düzenin yerine aşırı milliyetçiliğe da
yanan ve baskı düzeni kurmayı amaç
layan öğreti, faşizm. rjJauıu3MMeH Kypec 

faşizimle mücadele. 
<I>AIIIMCT (faşist) Jam. um. Faşizm yanlısı 

olan, faşist. 
<I>AIIIMCTIK (faşistik) cbtH. Faşist. rjJauıuc

miK monmap faşist gruplar. 
<I>A3TOH (faeton) Jam. ıp. Tek körüklü, 

dört tekerlekli, genellikle çift atlı binek 
arabası, fayton, payton. rjJaumoH .JICM

aay fayton kiralamak. 
<I>AHHC (fayans) Jam. rjJp. Fayans. 
<1>8JICA<I>A (falsafa) Jam. ıp. Felsefe. 
<1>8HM (faniy) Jam. ap. Ölümlü, gelip geçi-

ci, kalımsız, fani. 
<I>E.UEPAJI.IJ;hl (federaldı) CbLH. Federasyon 

durumunda birleşmiş olan, federal. 
<I>E,11,EPAJIM3M (federalizm) Jam. rjJp. Bir 

çok devletin özel kanuniarına ve 
bağımsızlığa sahip olarak tek bir devlet 
durumunda birleşmeleri yöntemi, fede
ralizm. 

<I>E.UEPAQMH (federatsiya) Jam. !lam. 1. 

Küçük devletlerin tek bir devlet 
durumuna gelmek için yaptıkları ortak
lık; devletler birliği, federasyon. 2. Bir
çok kuruluşlardan oluşan birlik. 

<I>EllEPBEPK (feyerverk) Jam. HeM. Hava! 
fişe k. 

<I>EJih.UMAPlliAJI (feldmarşal) Jam. HeM. 

Mareşal, müşir. 

<I>El(h.IJ;IIIEP (feldşer) Jam. Sağlık memuru. 
<I>EJihETOH (feleton) Jam. HeM. Gazete ve 

dergi fıkrası, hiciv. 
<I>EJihETOHlllhl (feletonşı) Jam. Gazete ve 

dergide fıkra yazarı. 

<l>I13110J10fli.H 

<I>EHOMEH (fenomen) Jam. ıp. ı. rjJuJLoc. 

Olay, olgu, görüngü, fenomen. 2. aybtc. 

Olağanüstü özellikleri olan olay, kimse. 
<I>EO.I(AJI (feodal) Jam. !lam. map. Toprak

larını derebeylik düzenine göre yöneten 
kimse, derebeyi. 

<I>EO.I(AJIM3M (feodalizm) Jam. !lam. Dere
beylik sistemi, feodalizm. 

<I>EP3b (ferz) Janı. up. Ferz, vezir (satranç). 
<I>EPMA (ferma) Jam. rjJp. Çiftlik. maybtl( 

rjJepMaCbt tavuk çiftliği. 
<I>EPMEHT (ferment) Jam. !lanı. 6uo!l. En

zim, maya, ferment. 
<I>EPMEHTTEH- (fermentten-) em. Maya

lanmak 
<I>EPMEP (fermer) Jam. ar. Çiftlik sahibi, 

çiftlik kiracısı. 
<I>ECTMBAJih (festival) Jam. !lanı. Festival. 
<I>ETMIII (fetiş) Jam. nopm. 1. İlkel top

lamlarda doğaüstü bir güç ve etkisi ol
duğuna inanılan canlı veya cansız nesne, 
put, fetiş. 2. aybtc. Tapınırcasına sevilen 
şey veya kimse. 

<I>ETMIIIM3M (fetişizm) Jam. nopm. ı. Fe
tişizm, putperestlik. 2. aybtc. Batıl ve a
kıl dışı güç ve olaylara, kehanetlere i
nanma. 

<I> ETP (fetr) Jam. rjJp. Şapka, çanta, çiçek ve 
başka süs eşyası yapmak için kullanılan 
ince ve yumuşak keçe, fôtr. 

<I>EXTOBAHME (fehtovaniye) HeM. cnopm. 

Dürtücü, kesici ve delici kılıç adı veri
len siHihlarla yapılan spor, eskrim. rjJex

moeaHueMeH uıyrblflaaHy eskrimle uğ

raşmak. 

<I>MfYPA (figura) Janı. !lam. Mam. 1. Figür, 
endam, vücut. 2. Satrançta taş. 

<I>MfYPMCT (figurist) Jam. !lam. cnopm. 

Artistik patinaj yapan kimse. 
<I>M,IJ,EM3M (fideizm) Jam. !lanı . rjJuJLoc. İn

ancılık, imaniye. 
<I>M3MK* (fizik) Jam. ıp. Fizik bilgini veya 

fızikle uğraşan kimse, fızikçi. 
<I>M31IKA (fizika) Jam. ıp . Fizik. 
<l>li3MOJIOf (fiziolog) Jam. ıp . Fizyoloji 

bilgini, fizyolog, fizyolojist. 
<l>li3MOJIOfliH (fiziologiya) Janı. ıp. 6uo!l . 

Canlıların hücre, doku ve organlarının 
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<l>l13MOTEPAI1IUI 

görevlerini ve bu görevlerin nasıl yerine 
geldiklerini inceleyen bilim dalı, fız

yoloji. aaaM cjJU3UO!lOZUflCbl insan fiz
yolojisi. 

<l>M3MOTEPAIUUI (fizioterapiya) 3am. zp. 
Fizik tedavisi, fizyoterapi. 

<l>M3KYJibTYPA (fizkultura) Jam. Beden e
ğitimi, kültürfızik. 

<l>M3KYJihTYPAlllhl (fızkulturaşı) Jam. 
Sporcu, kültür fızikçi kişi. 

cDMKCA)I( (fiksaj) Jam. JZam. Fotoğrafları 

banyo ederken kullanılan kimyasal mad
de, fiksaj. 

<l>MJIAPMOHJUI (filarmoniya) Jam. zp. 
Müzik konserleri derneği, fılarmoni. 

cjJuJZopMOHUfl opKecmpi filarmoni orkes
trası. 

<l>MJIATEJIMCT (filatelist) 3am. zp. Pul kol
leksiyoncusu. cjJuJZameJZucm KepMeci pul 
kolleksiyonu, sergisi. 

<l>HJIATEJIM}l (fillateliya) Jam. zp. Pul kol
leksiyonculuğu. 

<l>MJIMAJI (filial) Jam. !lam. Bir kurum veya 
kuruluşun alt mevkilerdeki iş yerlerin
den her biri, şube. K,oJJCa Ax:Mem ffccayu 
ambLHaaFbl Xa!lbLKapa!lblK Ka3aK-mypiK 
yHLıeepcumemiHili lllbtMKeHm cjJuJZuaJZbl 
Hoca Ahmet Y es evi Uluslararası Ka
zak-Türk Üniversitesinin Çimkent Bölü
mü. 

<l>MJIOJIOf (filolog) Jam. zp. Filoloji uz
manı. 

<l>MJIOJIOriUI (filologiya) Jam. zp. 1. Dili 
ve yazılı belgeleri , dil ve tarih açısından 
inceleme. 2. Dil yoluyla bir toplumun 
kültürünü inceleyen bilim, lisaniyat, fi
loloji. 

<l>MJIOCO<l> (filosof) Jam. zp. Düşünür, fel
sefeci, feylesof, filozof. 

<l>HJlOCO<l>JUl (filosofiya) Jam. zp. Felse
fe. 

<l>MJlhM (film) Jam. ar. Film. 
<l>l1JlhMOTEKA (filmoteka) Jam. ar. Sine

matik, film arşivi. 
<l>HJlhTP (filtr) Jam. JZam. Filtre, süzgeç, 

süzek. 
<l>HJihTPAT (filtrat) Jam. JZam. Filtreden ge

çirilmiş sıvı. 

<l>JIOT 

<l>MHAJI (fina!) Jam. JZam. 1. cnopm. Ele
meli yarışmalarda sonucu belirten karşı
laşma, fina!. cjJuHaJZra UlbLry fınale çık

mak; cjJuHaJZaa oimay fina! oynamak; 
JKapmbLJZau cjJuHaJZ yarı fınal ; uıupeK cjJu
HaJZ çeyrek fina!. 2. My3. Bir müzik par
çasının son bölümü, bitiş . 

<l>MHAHC (finans) Jam. ;ıam. Maliye, para, 
mal, finans. 

<l>HHMIII (fıniş) Jam. ar. Sona erme, biti ş, 
fıniş. 

<l>MHH-YfOP (finn-ugor) Jam. Ural dille
rinin bir öbeği. 

<l>HPMA (firma) Jam. um. Firma. cayaa 
cjJupMaCbl ticari firma. 

<l>HTOllATOJIOf (fitopatolog) 3am. zp. Fi
topatoloji uzmanı, fıtopatolog. 

<l>HTOllATOJIOfl151 (fitopatologiya) Jam. 
zp. Bitki hastalıklarını inceleyen bilim 
dalı , fıtopatoloji. 

<l>JIAfMAH (flagman) Jam. zoJZ. 1. Filo ko
mutanı, sancak kaptanı. 2. Amiral ge
misi. 

cDJIAfliiTOK (flagştok) Jam. zoJZ. Bayrak 
çekilen direk, gönder. 

<l>JIAMHHfO (flamingo) Jam. JZam. Flamin
go, Flaman kuşu. 

<l>JIAHf (flang) Jam. rjJp. EJCK. Kanat, yan, 
ce n ah. 

<l>JIAHEJih (flanel) Jam. cjJp. Keten ve yün
den dokunan kumaş, flanel. 

<l>JIEfMATHK (flegmatik) Jam. zp. Ağır 

kanlı, uyuşuk, flegınatik. 

<l>JIEHTA (fleyta) Jam. um. Yan tutularak 
çalınan, üflemeli bir çalgı, flüt. 

<l>J1EKC1151. (fleksiya) Jam. JZam. zpaMM. 
Gramer görevli ve yapı bakımından ke
lime köklerinin başında , içinde veya so
nunda türlü değişikliklerin olması, bü
kün, insiraf. ce3 cjJJZeKCUflCbL kelime bü
künü. 

<l>JIHfEJih (fligel) Jam. HeM. Ana yapıya ek 
olarak yapılan ek yapı. 

<l>JlOPA (flora) Jam. JZam. 6uoJZ. Bir bölgede 
yetişen bitkilerin hepsi, bitki örtüsü, flo
ra. 

<l>JlOT (flot) Jam. zofl. Filo. eye cjJJZombt ha
va filosu; cayaa cjJJZombt ticaret filosu; 
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<l>JIOTHJIMH 

ecKepu meHi3 rjJwıombt donanma, deniz 
filosu. 

<l>JIOTHJUUI (flotiliya) Jam. rjJp. Bir arada 
ve bir komuta altında bulunan savaş ge
milerinin veya uçaklarının bütünü. 

<l>JIIOfEP (flyuger) Jam. HeM. Yelkovan, fı
rıldak. 

<l>JIIOOfPA<l>HH (flyuografiya) Jam. ;ıam. 

Meo. Röntgencilik. rjJ!lloozparjJuRoaH emy 
röntgen çektirmek. 

<l>J151fA (flyaga) Jam. HeM. Matara. 
<l>OHE (foye) Jam . . rjJp. Bir gösteri ya da 

toplantı binasında , temsil veya toplantı 
aralannda kullanılan dinlenme yeri , 
fuaye. piJZicme rjJoüeze UlbtK,mbtK, arada 
fuayeye çıktık. 

<l>OKYC (fokus) (1) Jam. JZam. rjJuJ. Odak, 
mihrak. 

<l>OKYC (fokus) (Il) Jam. Okus pokus. hile, 
sihir, hokkabazlık. rjJoKyc Kepcemy okus 
pokus yapmak. 

<l>OKYClllbl (fokusşı) Jam. Sihirbaz, hok
kabaz, oyunbaz. 

<l>OJibKJIOP (folklor) Jam. ar. Folklor, 
halk bilimi. 

<l>OJibKJIOPHCTHKA (folkloristika) Jam. 
ar. Halk bilimi, halkiyat, folklor. 

<l>OJibKJIOPlllbl (folklorşı) Jam. Folklorcu, 
folklorist, halk bilimci. 

<l>OH (fon) (1) Jam. JZam. 1. Bir tabloda, ü
zerinde konunun işlendiği boya katı, 

fon. 2. aybtC. Manzara, görüntü. 
<l>OH (fon) (Il) Jam. JZam. Telefon ve rad

yodan gelen ses, gürültü. 
<l>OH)l (fond) Jam. JZam. 1. Belirli bir iş için 

ayrılıp işletilen para, bütçe, fon . 2. İstif, 
stok, rezerv. 

<l>OHEMA (fonema) Jam. zp. JZUHZU6. Fo
nem, ses birimi . 

<l>OHETHKA (fonetika) Jam. zp. flUHZ6. Fo
netik, ses bilgisi. 

<l>OHETMCT (fonetist) Jam. zp. J/UHZ6. Ses 
bilgisi uzmanı, fonetikçi. 

<l>OHOfPAMMA (fonogramma) Jam. Fo
nogram, pleybek. 

<l>OHOfPA<t> (fonograf) Jam. Fonograf, ses
yazar, ses kayıt cihazı. 

<l>OHOJIOfl151 (fonologiya) Jam. J/UHZ6. Ses 

<I> OTO fP A <I> MH 

bilimi . 
<l>OHOTEKA (fonoteka) Jam. PUik arşivi. 
<l>OHTAH (fontan) Jam. !lam. Fıskiye, fı ş

kırık. 

<l>OHTAH,UA- (fontanda-) em. (su) Fıskiye
den fışkırınak. 

<l>OPEJib (forel) Jam. Alabalık. 
<l>OPMA (forma) Jam. !/am. Şekil, biçim, 

tür, kalıp, forma. 
<l>OPMAJIII3M (formalizm) Jam. flam. Bi

çimcilik, formalizm. 
<l>OPMAJIIICT (formalist) Jam. !/am. Bi

çimci, formaliteci, şekilci. 
<l>OPMAHT (formant) Jam. !lam. JlUHZ6. Ya

pım eki. ceJoiJı rjJopMaHmmapbt kelime
nin ekleri. 

<l>OPMAT (format) Jam. ;ıam. Format, bo
yut, ebat. 

<l>OPMYJIA (formula) Jam. Jlam. 1. Kalıp, 

basmakalıp anlatım, formül. 2. Mam. 
Formül. 3. xuM. Birleşik maddelerin 
oranlarını gösteren simgeler, formül. 

<l>OPMYJI51P (formulyar) Jam. JZam. Kitap 
fişi. 

<l>OPTIOCT (forpost) Jam. HeM. BCK. İleri 
karakol. 

<l>OPT (fort) Jam. !/am. Küçük kale. 
<l>OPTETihHHO (fortepyano) Jam. um. Pi

yanonun bir türü . 
<l>OPTQqKA (fortoçka) Jam. op. Pencere üst 

tarafında bulunan ve oda havasının de
ğiştirilmesine yarayan, açılır kapanır bö
lüm. 

<l>OPYM (forum) Jam. !/am. Bazı sorunların 
görüşülerek karara bağlandığı genel top
lantı, forum . 

<l>OC<l>AT (fosfat) Jam. zp. xuM. Fosfat. 
<l>OC<l>OP (fosfor) Jam. zp. xuM. Fosfor. 
<l>OTO (foto) 3am. zp. Fotoğraf, foto, resim. 
<l>OTOAJibEOM (fotoalbom) 3am. zp. rjJp. 

Fotoğraf albümü. 
<1>0TOATII1APAT (fotoapparat) 3am. zp. 

JZam. Fotoğraf makinesi. 
<l>OTOATEJibE (fotoatele) Jam. zp. r/Jp . Fo

toğraf atölyesi. 
<l>OTOfPA<l>* (fotograf) Jam. zp. Fotoğrafçı. 
<l>OTOfPA<l>IIH (fotografiya) Jam. zp. 1. 

Fotoğrafçılık 2. Foto, fotoğraf. 3. Fo-
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~OTOKOPPECITOHnEHT 

toğraf stüdyosu, fotoğrafhane. 
<l>OTOKOPPECIIOH.UEHT (fotokorrespon

dent) 3am. ıp. ;zam . Foto muhabiri . 
<l>OTOK8PME (fotokörme) 3am. ıp. K,3. Fo

toğraf sergisi. 
<l>OTOK8IIIIPME (fotoköşirme) 3am. ıp. 

K3. Fotokopi, kopyalama. 
<l>OTOJIAEOPATOPIUI (fotolaboratoriya) 

Jam. ıp. ;zam. Fotoğraf laboratuvarı. 

<l>OTOJHITOfPA<l>IUI (fotolitografiya) 3am. 

ıp . Taş veya maden üzerindeki örnek
lerin, ışığa duyarlı tabakalar üzerinde 
fotoğraf veya kopya yoluyla çıkarıl

masında kullanılan baskı tekniği , foto
litografi. 

<l>OTOMETP (fotometr) Jam. ıp. Işıkölçer, 

fotometre. 
<l>OTOMOHTA)K (fotomontaj) Jam. ıp. cjJp. 

Fotomontaj. 
<l>OTOOBbEKTIIB (fotoobiyektiv) 3am. ıp. 

Jlam . Fotoğraf makinesi objektifı. 
<l>OTOIIJIEHKA (fotoplyonka) 3am . ıp . op. 

(fotoğraf) Film(i). 
<l>OTOPEIIOPTA)K (fotoreportaj) 3am. ıp. 

ar. Foto röportaj. 
<l>OTOPEIIOPTEP (fotoreportyor) 3am. ıp. 

ar. Foto röportajı yapan. 
<l>OTOCI1HTE3 (fotosintez) 3am. ıp. Fo

tosentez. 
<l>OTOCYPET (fotosuret) 3am. ıp. K3. Fo

toğraf, foto, resim. 
<l>OTOC<l>EPA (fotosfera) 3am. ıp. Işık yu

van , fotosfer. 
<l>OTOTEJIEfPA<l> (fototelegraf) Jam . ıp. 

Fototelegraf cihazı. 
<l>OTOTEPAIIIIH (fototerapiya) 3am. 2p. 

MeiJ. Işığın tedavi amacıyla kullanıl

ması, fototerapi. 
<l>OTOXPOHIIKA (fotohronika) 3am. zp. ı. 

Fotoğraflı haber. 2. Bu haberin hazır

landığı merkez. 
<l>OTOIIIAK)lAK,, -fbi (fotoşaqpaq, -ğı) Jam. 

ıp . K,3 . Fotoğraf çekiminde kullanılan 

çok kısa süreli, güçlü parıltı , flaş. 

<l>OT03JIEMEHT (fotoelement) 3am. ıp. 

flam. cjJu3. Fotosel lamba. 
<l>OT03TIOJJ: (fotoetyud) Jam. ıp. rjJp. Foto 

etüd. 

~YH,UAMEHTAJinhi 

<l>PAfMEHT (fragment) 3am. Jlam. Frag
man, tanıtma hilmi. 

<l>PA3A (fraza) 3am. ıp. Cümle. 
<l>PA3EOJIOfll51 (frazeologiya) 3am. ıp . 

JIUHıe. Tumturaklı sözler; deyim. rjJpa-

3eoJ/oıu5lflbtK emiJiK deyimler sözlüğü . 

<l>PAK, -fbi (frak, -gı) 3am. cjJp. Resm] 
törenlerde giyilen uzun etekli , eteğinin 
arkası beline kadar yırtmaçlı , siyah res
mi erkek ceketi ve takımı , frak. 

<l>PAKUIIH (fraktsiya) 3am. cjJp. ı . Bir 
siyasi partinin politikasını parlamento
da, yerel yönetimlerde, çeşitli kuruluş

larda yürütmek için teşkilatianmış grup. 
2. Bir siyasi partinin içinde, partinin iz
lemekte olduğu ana siyasi çizgiye karşı 
olan grup, fraksiyon . 

<I>PAHK (frank) 3am. cjJp. Fransız para bi ri
mi, frank . 

<l>PAHUY3 (frantsuz) 3am. cjJp. Fransız . 

<l>PE3EP (frezer) 3am. rjJp. Tomacı hkta bir 
deliğİn ağzını genişletmeye yarayan çe
lik alet, freze . rjJpe3ep cmaHoıbt freze 
tezgahı. 

ct>PE3EPJIE- (frezerle-) em. Frezelemek. 
<l>PEHOJIOr (frenolog) Jam. ıp . Frenoloji 

uzmanı, frenolog. 
<l>PEHJJ10fll51 (frenologiya) 3am. ıp . Ka

fatasının biçimine bakarak insanın ka
rakterini ve zihni yeteneğini inceleme, 
frenoloji. 

<l>PECKA (freska) 3am. um. Yaş duvar sıva
sı üzerine kireç suyunda eritilmiş made
ni boyalarla resim yapma yöntemi , bu 
yöntemle yapılmış duvar resmi , fresk. 

<I>PYKT03A (fruktoza) 3am. flam. Meyve 
şekeri, levüloz, früktoz. 

<l>TOP (ftor) 3am. 2p. xuM . Flüor. 
<l>YfA (fuga) 3am. um. My3. Çok sesli mü

zikte bir beste, füg. EaxmbtH (jJyıacbt 

Bach fügü. 
<l>Y)I(EP (fujer) 3am. rjJp. Kadeh , içki bar

dağı, ayaklı bardak. 
<l>YKUIIH (fuktsiya) 3am. 6om. Küpe çiçe

ği. 

<l>YH,ll.AMEHT (fundament) 3am. fl am. Te
mel, taban, esas, dayanak, alt yapı. 

<l>YH,ll.AMEHTAJI)lbl (fundamentaldı) CbtH. 
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<I>YH,llYK 

Sağlam, sağlam temelli. 
<l>YH,UYK, -rbı (funduk, -gı) 3am. Fındık. 

<l>YHKU,MOHAJI (funktsional) 3am. ;ıam. 

Mam. i ş levsel , fonksiyonel. 
<l>YHKU,MOHAJI,Uhl (funktsionaldı) CbtH. 

Fonksiyonel. 
<l>YHKUMH (funktsiya) 3am. !lam. 1. işlev, 

fonksiyon. 2. Bir ya da birçok değişken 
niceliklere bağlı olarak değişen nicelik, 
fonksiyon . 3. İnsan organlarının yaptığı 
görev, belli bir şeyin rolü, önemi. 

<l>YHT (funt) 3am. HeM. Libre, İngiliz lirası. 
<l>YPA)I(KA (furajka) 3am. op. Kasket 
<l>YPfOH (furgon) 3am. c/Jp . Üstü kapalı 

yük arabası . 

<l>YT (fut) 3am. ar. 30,408 cm'ye eşit olan 
İngiliz uzunluk ölçü birimi, ayak, ka
dem, fut. 

<l>YTEOJI (futbol) 3am. ar. cnopm. Futbol. 
<l>YTEOJllllhl (futbolşı) 3am. cnopm. Fut

bolcu . 
<l>YTJ15IP (futlyar) 3am. HeM. Mahfaza, kılıf, 

kutu. 
<l>YTYPM3M (futurizm) 3am. !lam. Yeni ha

yatı övmek, geleneksel edebi kuralları 
yıkmak amacını güden bir edebiyat çı
ğın , gelecekçilik, fütürizm. 

<l>YTYPMCT (futurist) 3am. !lam. Gelecekçi, 
fütürist. 

<l>YTYPOJ10fM5I (futurologiya) 3am. !lam. 

Gelecek bilimi, fütüroloji, 
<l>Y3EJ15I)I( (fuzelyaj) 3am . c/Jp . Gövde (ara

ba, uçak). 



X, X (H, h) 

XAEAP 

XADAP (habar) 3am. ap. Haber, bilgi, sa lık. 

xa6ap a!ly haber almak; x a6ap 6epy ha
ber vermek; xa6apbl JICOK habersiz. 

XADAP,I(AP (habardar) Cb/1-1. ap. up. Haber
li, bilgili , haberi olan. 

XAEAPJIA- (habarla-) em. Haber vermek, 
bilgi vermek, salık vermek. 

XAEAPJIAFhllll (habarlağış) 3am. Radyo 
verici si. 

XADAPJIAMA (habarlama) 3am. 1. Bildiri , 
tebliğ. xa6ap!laMa JICacay tebliğ etmek, 
bildirmek. 2. Duyuru , ilan . 

XADAPJIAMAlllhl (habarlamaşı) 3am. De
ğişik konularla ilgili program yapan 
kimse, sunucu . 

XAEAPJIAH- (habarlan-) em. Haberi ol
mak, malumu olmak. 

XADAPJIAH,llhiP- (habarlandır-) em. Haber 
vermek, bilgi vermek. 

XADAPJIAH,I(hiPY (habarlandıruv) 3am. 

Duyuru, ilan. 
XAEAPJIAC- (habarlas-) em. Haberleşmek, 

i letişim kurmak, iletişmek , muhabere 
etmek. 

XADAPJIAYlllhl (habarlavşı) 3am. Haber 
getiren, haberci. 

XAEAPJihl (habarlı) Cb/H. Haberli, haberi 
olan. 

XAEAPHAMA (habarnama) 3am. ap. up. 1. 
Bildiri , tebliğ, haber. 2. İlan. Xa6ap

HaMa 6acmblpy ilan bastırmak. 
XADAP-OlllAP (habar-oşar) 3am. Haber, 

havadi s. 
XADAP-OlllAPCbl3 (habar-oşarsız) Cb/1-l. 

Habersiz, habersizce. 
XADAPChl3 (habarsız) Cb/H. 1. Habersizce, 

habersiz. 2. ayb/C. Bilgisiz, bilgisi ol
mayan. 

XAEAPCbi3,I(hiK, -Fbi (habarsızdıq, -ğı) 

Jam . Habersizlik , bilgisizlik. 
XAEAPlllbi (habarşı) 3am . Haberci , ulak. 
XA,I(MC (hadis) 3am. ap. aiHU. Hz. Mu

hammed'in sözleri, hadis. 
XA3IPET (haziret) 3am. ap. Büyükterin (pa-

XAJI-K,AL(EP 

dişah, han, evliya, peygamber vs.) adla
rının başına getiri len ünvan, hazret 

XAİ1YAH (hayvan) 3am. ap. 1. Hayvan. 2. 
ayb/C. Azgın , gözü dönmüş, alçak 
kimse. 

XAMYAHAT (hayvanat) 3am. ap. Hayvanat, 
hayvanlar. 

XAMYAH,llhiK, -Fbi (hayvandıq, -ğı) 3am. 

ayb/C. Hayvanca davranma, hayvanlık . 

XAMYAHlllA (hayvanşa) yem. Hayvanca, 
hayvan gibi . 

XAKAC (hakas) 3am. Rusya'daki Hakas 
Cumhuriyeti 'nde yaşayan Türk halkı ve 
bu halktan olan kimse, Hakas. 

XAKIM (hakim) 3am. ap. Bilgin, bilge, ha
kim. 

XAK. (haq) 3am. ap. 1. Hak, hakikat, gerçek: 
01-lb/H aumK,al-/bl xaK,. Onun söyledikleri 
gerçek. 2. aiHU. Hakk, Tanrı. xaK,mbllf 

JK:a3ybl (KeHe) alın yazısı, yazgı, kader. 
XAK,bl (haqı) 3am. 1. Hak: O!lau aey2e 

cel-lilf xaK,btH JICOK. Öyle söylemeye 
hakkın yok. 2. Pay, hisse: XaKblMabt 

meflemin a!labtM. Kendi hakkımı aldım. 
XAJI (hal) Jam. ap. 1. Güç, kuvvet, derman. 

2. Hal , durum, vaziyet. xafl ycmiHae ö
lüm döşeğinde; xafli MYWKifl müşkül du
rumda. 

XAJIAHhiK,* (halayıq) 3am. ap. Halk, toplu
luk, ahali , dinleyiciler. 

XAJIAT* (halat) 3am. Önlük, bornoz, entari, 
ropdöşambr. 

XAJI-AXYAJI (hal-ahuval), XAJI-.IKAİI (hal
jay), XAJI-)I(AF,llAH (hal-jağday) 3am. 

ap. Ahval, vaziyet, dumm, yaşayış. xafl

axyaflbtH cypay hal hatır sormak. 
XAJI-)I(AF,I(AM (hal-jağday) 3am. bkz. XAJI-

AXYAJI. 
XAJI-)I(AM (hal-jay) 3am. bkz. XAJI-AXYAJI. 
XAJIM<l>A (halifa) 3am. ap. aiHU. Halife. 
XAJIM<l>AT (halifat) 3am. ap. aiHU. Hali-

felik, hilafet. Earaam xaflurjJambt Bağ

dat hilafeti. 
XAJI-KA,UEP (hal-qader) 3am. İmkan, 
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XAJI-I<NJ:EPIHIDE 

olanak. 
XAJI-KAUEPIHIIIE (hal-qaderinşe) yem. 

İmkfmlan ölçüsünde, imkanları dahilin
de. 

XAJICI3 (halsiz) CbLH. Halsiz, fena, kötü. 
XAJIYA (halva) 3am. ap. Hel va. 
XAJI<l>E (halfe) 3am. ap. OiHu. Dini eğiti

mini tamamlamış kişilere verilen un
van, derece. 

XAJihiK, (halıq) (xaJIK,bl) 3am. ap. ı. Aynı 

ülkede yaşayan, aynı uyruktan olan 
insan topluluğu. J(p3aK xaflK,bL Kazak 
halkı. 2. Belli bir bölge ya da çevrede 
yaşayanların bütünü, halk: XG!lblKmblli 
aoaMbL 6oflObt. Halka mftl oldu. XaflbLK 
aiimca K,aflm aiimnaiiObl. Halk söylerse 
yanlış söylemez. 

XAJlhiK,APAJihiK, (halıqaralıq) CbLH. Uluslar 
arası, milletler arası, beynelmilel. 

XAJihiK,HAMA (halıqnama) 3am. ap. up. 
Halk bilimi, folklor. 

XAJlhiK,ThiK, -Fbi (halıqtıq, -ğı) 3am. Ulu
sal, milli. 

XAJihiK.lllhiJI (halıqşıl) CbLH. Halkın yararı 
için uğraşan (kimse), halkçı. 

XAJlhiK,lllhiJI.UhiK,, -Fbi (halıqşıldıq, -ğı) 

3am. Halkçılık, popülizm. 
XAMEJIEOH (hameleon) 3am. 2p. ı. Bu

kalemun. 2. aybtC. Sürekli düşünce de
ğiştiren, bukelemun gibi renkten renge 
giren kimse. 

XAMCA (hamsa) (1) 3am. 300fl. Hamsi. 
XAMCA (hamsa) (Il) 3am. ap. aoe6. Klasik 

Türk ve Fars edebiyatında beş mesne
vinin bir araya gelmesinden oluşan e
ser, hamse. 

XAH (han) 3am. Eski Türk ve Moğol halk
larında hükümdar, han. xaH opoacbt ha
nın karargahı; xaH Kemepy han ilan et
mek, tahta geçirmek. 

XAHA (hana) 3am. up. Hane, ev. 
XAH.UhiK, -Fbi (handıq, -ğı) 3am. 1. Han

lık. 2. Hanın egemenliğindeki ülke. J(p-
3aK, xaHObLFbt Kazak Hanlığı; xaHObLK 

KYPY hanlık kurmak. 
XAH3A.llA (hanzada) 3am. K,3. up. Han so

yundan olan, şehzade. 
XAHTAJIAIIAfi (hantalapay) 3am. 3mHocp. 

XMKAJIT 

Bir tür aşık oyunu. 
XAHIIIA (hanşa) 3am. Han kızı, prenses. 
XAHhiM (hanım) 3am. 1. Hanın eşi, hatun, 

sultan. 2. Hanım, hanımefendi. 
XAPAll: xapan 6oJiy Yerle bir olmak. yok 

olmak, harap olmak. 
XAC (has) CbLH. ap. 1. Gerçek, hakiki: Xac 

cyflyObLli HaK, e3i! Hakiki güzelin ta 
kendisi! 2. Has, özgü, mahsus, özel. xac 
MYCbLflMaH gerçek müslüman. 

XACIJI: xaciJI 6oJiy ap. isteği gerçekleşmek, 
yerine gelmek. 

XAT* (hat) 3am. ap. ı. Mektup: AHaMa xam 
JJCa30bLM. Anneme mektup yazdım. 2. 
Yazı: Xam 6iflOİ (maHbLObt). Okuma yaz
ma öğrendi. xamKa JJcyiipiK hızlı 

okuyup yazan. 
XATTA- (hatta-) em. 1. Kaydetmek. 2. Hac

zetmek, el koymak. 
XAITAJI- (hatta!-) em. Haczedilmek, el ko

nulmak. 
XAITAMA (hattama) 3am. Protokol. 
XATTAMAJIA- (hattamala-) em. Protokola 

geçirmek. 
XAT-XAEAP (hat-habar) 3am. ap. Yazılı 

veya sözlü haber, 1)1a1Gmat. 
XATXAHA (hathana) 3am. ap. up. Yazı 

işleri. 

XAT -III OT (hat-şot) 3am. Hesap kitap. 
XATlllhl (hatşı) 3am. ı. Sekreter. JJCeKe 

xamutbt özel sekreter. 2. Katip. 
XATlllhiJlhiK, -Fbi (hatşılıq, -ğı) 3am. Sek

reterlik, katiplik. 
XAThiM (hatım) 3am. ap. oiHu. Kur'an-ı 

Ke-rim'i baştan sona okuyup bitirmek 
ve bunun için yapılan izzeti ikram, 
ziyafet. 

XAYAHA (havana) 3am. OiHu. Havva Ana. 
XAYhl3 (havız) 3am. ap. Havuz. 
XA-XA (ha-ha) efi. Gülerken çıkan ses, kah

kaha. 
Xl:DKPA (hijra) 3am. ap. Hicrl. 
XHKA51 (hikaya) 3am. ap. 1. Baştan geçen 

ilginç olay, serüven, macera. 2. Hikaye. 
XHKMIJIA- (hikayala-) em. Hikaye etmek, 

anlatmak. 
XHKA5IT (hikayat) 3am. ap. Kima6. Edebi 

hikayeterin genel adı, hikaye külliyatı. 



-611-

X MKMIIlibiJI 

X11KA51IllhiJI (hikayaşıl) cbtH. Hikaye an
latmayı seven, hoşsohbet (kimse). 

XI1KMET (hikmet) 3am. ap. 1. Olağanüstü 
durum, keramet, hikmet. 2. aybLC. Azap, 
meşakkat, sıkıntı, eziyet. 

XMMIIK, -ri (himik, -gi) 3am. ;ıam. Kim
yager, kimyacı. 

XliMilKAT (himikat) 3am. ;ıam. Kimyev1 
madde. 

XIIMII.H (himiya) 3am. ;zam. Kimya. aHa
JlumuKaflbLK. XUMUJl anatilitİk kimya; op-
2aHuKaflbLK. XUMUJl organik kimya. 

XMMTA3AJIA- (himtazala-) em. Kuru te
mizleme. 

XIIH.UII (hindi) 3am. ap. Hint dili, Hintçe, 
Hi nd u. 

XMPYPf (hirurg) 3am. 2p. Cerrah, opera-
tör. 

XMPYPfli.H (hirurgiya) 3am. 2p. Cerrahi. 
XJIOP (hlor) 3am. 2p. Klor. 
XJIOPII.U (hlorid) 3am. 2p. Klorik. 
XJIOPJIA- (hlorla-) em. Klorlamak. cyab, 

X!lOpAay suyu klorlamak. 
XJIOPJibl (hlorlı) CbLH. Klorlu. X!lOp!lbl ey 

klorlu su; X!lOp!lbL K.btutK,btfl klorik asit. 
XJIOPO<I>IIJIJI (hlorofill) 3am. 2p. Güneş 

ışığını sağurarak bitkilerde karbon ö
zümlemesini sağlayan ve bitkilere yeşil 
renk veren madde, klorofil. 

XJIOPO<I>OPM (hloroform) 3am. 2p. Renk
siz, hoş kokulu, daha çok anestezide 
kullanılan yatıştırıcı ve uyuşturucu bir
leşik, kloroform. 

XOKKEM (hokkey) 3am. ar. cnopm. Bir u
cu kıvrık sopalarla çayır veya buz üze
rinde iki takım arasında oynanılan top 
oyunu, hokey, çim hokeyi, buz hokeyi. 

XOKKEMilll (hokkeyşi) 3am. Hokey oyun
cusu. 

XOJIECTEPIIH (holesterin) 3am. 2p. Koles
terin, kolesterol. 

XOP* (hor) 3am. 2p. My3. l . Tek veya çok 
sesli olarak yazılmış bir müzik eserini 
uygulamak için bir araya gelen toplu
luk, koro. 2. Böyle bir topluluğun söy
lediği şarkı. 

XOP*: xopıı,biH; IQ>I3bi aiHU. Cennette yaşa
dığına inanılan çok güzel kız, hür1. 

XPOHOfPA<l> 

XOPEOfPA<I>M.H (horeografiya) 3am. 2p. 
Dans ve baleyi oluşturan adım, fıgür ve 
anlatımların tümü, karegrafı, koreografı. 

XOPMEMCTEP (hormeyster) 3am. 2p. HeM. 
Koro şefi. 

XOill (hoş) (1) 3am. up. Beğenilen, duygu
ları okşayan, zevk veren, hoş. xout uic 
hoş koku, mis, rayiha. 

XOill (hoş) (Il) oa. Karşı tarafın iddiasını 
kabul ettiğini bildiren söz; hoş, iyi, gü
zel. 

XOiliCbl3 (hoşsız) CbtH. Gönülsüz, keyifsiz, 
iştahsız. 

XOiliChl3.UhlK, -Fbi (hoşsızdıq, -ğı) 3am. 
Keyifsizlik, gönülsüzlük. 

XOiliTAH- (hoş tan-) em. Keyiflenmek, ne
şelenmek. 

XOiliTblK, -Fbi (hoştıq, -ğı) 3am. 
Keyiflilik, neşeli olma. 

XOiliY AK, (hoşuvaq) CbtH. Hoşnut, 

memnun. 
XPAM (hram) 3am. Tapınak, mabet. 
XPECTOMATM.H (hrestomatiya) 3am. 2p. 

Örnek metinterin yer aldığı kitap. 
XPII3AHTEMA (hrizantema) 3am. 2p. 6om. 

Kasımpatı, krizantem. 
XPMCTIIAH Christian) 3am. 2p. Hıristiyan, 

İsev1, Nasranl. 
XPMCTMAH,ı:ı;hiK, -Fbi (hristiandıq, -ğı) 

3am. Hristiyanlık, İsevllik. 
XPOM (hrom) (1) 3am. 2p. xuM. Krom. 
XPOM (hrom) (Il) 3am. İnce ve yumuşak 

bir deri türü. 
XPOMATMH (hromatin) 3am. 2p. 6uo!l. 

Hücre çekirdeğinde bulunan, soya 
çekimi sağlayan, bazı boyalarla hemen 
boyanabilen madde, kromatin. 

XPOM;:ı;A- (h ro mda-) em. Kromla kapla
mak. 

XPOMOC<I>EPA (hromosfera) 3am. 2p. 
acmp. Kromosfer. 

XPOHIIKA (hronika) 3am. 2p. 1. Kronik. 
vakayiname. 2. Günlük olaylar, havadis, 
aktüalite. 

XPOHOfPA<I> (hronograf) (1) 3am. 2p. 
Tarihi olayların anlatıldığı eski eser, 
vakayiname. 

XPOHOfPA<I> (hronograf) (Il) 3am. 2p. Sü-
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XPOHOJIOfiUI 

reyazar, kronograf. 
XPOHOJIOfiUI (hronologiya) 3am. ep. Za

man bilimi, kronoloji. 
XPOHOJIOfiUIJihiK, (hronologiyalıq) CbtH. 

Zaan bilimsel, kronolojik. 
XPOHOMETP (hronometr) 3am. ep. Süre

ölçer, kronometre. 
XPYCTAJih (hrustal) 3am. ep. 1. Kristal, 

billur. 2. Kristalden, billurdan yapılmış 

XYCHH 

eşya. xpycmaflb ea3a kristal vazo. 
XYTOP (hutor) 3am. op. Rusya ve Ukray

na'da küçük yerleşim merkezi. 
XYK, (huq) 3am. ap. İnsanlık hakkı, siyasi 

hak. 
XYK,hiK, (huqıq) 3am. ap. Adalet, hukuk. 
XYCHM (husni) CbtH. ap. Çok güzel, en gü

zel. xycHu xam güzel yazı sanatı, hüs
nühaL 



h, h (H, h) 
hAIIIIHI 

hAIIHHI (haşiya) 3am. ap. Bir yazı sayfa
sının altına, metindeki herhangi bir ifa
deyle ilgili olarak yazılan açıklama, dip-

h8MM8TCI3 

not, haşiye. 
h8MM8TCI3 (hammatsiz) cbtH. ap. Merha

metsiz, acımasız. 



U, U (TS, ts) 

UEJIJI O<l> AH 

UEJIJIO<l>AH (tsellofan) 3am. ;ıam. zp. Sele
fon. 

UEMEHT (tsement) Jam. HeM. Çimento. 
UEMEHTTE- (tsementte-) em. Çimentola

mak. 
UEMEHTTI (tsementti) CbLH. Çimento karış

tırılmış, çimentolu. 
UEH3 (tsenz) 3am. ;ıam. 1. Vatandaşların 

bazı siyasi haklarına sınır getiren şart. 2. 
3KOH. Sayım, tahrir. 

UEH30P (tsenzor) 3am. Sanat eserlerini de
netleınekle görevlendirilmiş kimse, san
sürcü. 

UEH3YPA (tsenzura) Jam. ;ıam. Sıkı dene
tim, sansür. u.eH3ypaaaH emy sansürden 
geçmek. 

UEHT (tsent) Jam. ar. Amerika, Kanada gi
bi ülkelerde bir doların yüzde birine 
denk olan para birimi, sent. 

UEHTHEP (tsentner) 3am. HeM. Yüz kilo a
ğırlığında kütle birimi, kental. 

UEHTP (tsentr) Jam. ;zam. Merkez. 
UEHTPAJIII3M (tsentralizm) 3am. ;ıam. 

Merkezci 1 i k, merkezi yet. 
UEX (tseh) Jam. HeM. Atölye, daire. 
UIIAH (tsian) Jam. zp. xuM. Karbon ve 

azottan oluşan zehirli, renksiz gaz, 
ki yan us. 

UIIBIIJIII3AUII51 (tsivilizatsiya) Jam. ;ıam. 

Uygarlık, medeniyet. 
UIIBI1JIII3AUI151JIAH- (tsivilizatsiyalan-) 

em. Medenileşmek, uygariaşmak 

UliKJI (tsikl) Jam. zp. l. Devir, devre. 2. 
aae6. Silsile, dizi, sıra. 

UIIKJIOH (tsiklon) Jam. zp. Atmosferde bir 
alçak basınç alanı çevresinde hızla 

dönen rüzgarların oluşturduğu şiddetli 
fırtına, kiklon, siklon. 

Ul1JII1H)J,I1P (tsilindir) Jam. zp. zeoM. 1. Si
lindir. 2. mex. Motorlu taşıtların moto
rundan pistona güçlü bir itiş sağlamak i
çin gaz karışımının yandığı veya patla
dığı yer, silindir. 3. Silindir şapka. 

UIIHK (tsink) Jam. HeM. Çinko. 

UhlfAH 

UHHKOfPA<l>liH (tsinkografiya) Jam. HeM. 

Çoğaltılmak istenilen resim veya yazıla
rın kalıbını çinko üzerine çıkarma 

sanatı, çinkografı. 

UIIPK (tsirk) Jam. ;ıam. Sirk. 
UliPKYJih (tsirkul) Jam. !lam. PergeL 
UIIPKYJIHP (tsirkulyar) 3am. HeM. 

Sirküler, genelge, tamim. 
UIIPKYJIHUI151 (tsirkulyatsiya) Jam. !lam. 

Sirkülasyon, dolaşım, deveran. 
UIICTEPHA (tsisterna) Jam . !lam. Sarnıç, 

tank. 
UIITATA (tsitata) Jam. !lam. Alıntı, iktibas. 

u,umama Keflmipy alıntı yapmak. 
UliTOJIOf (tsitolog) Jam. zp. Hücre bilim

ci, sitolog. 
UliTOJIOfliH (tsitologiya) 3am. 2p. Genel 

biyolojinin hücre bölümü, hücre bilimi, 
sitoloji. 

UIITPA (tsitra) Jam. HeM. My3. Müzik aleti
nin bir türü, zither. 

UIITPYC (tsitrus) Jam. !lam. Narenciye, tu
runçgiller. 

Ull<l>EPEJIAT (tsiferblat) 3am. HeM. Kadran, 
saat minesi. 

UII<l>P (tsifr) Jam. ap. Rakam, sayı. Apa6 

u,urjJpbL Arap rakamları . 

Ull<l>PJIA (tsifrla) Jam. Rakamla 
göstermek, numaralamak. 

UhlfAH (tsıgan) Jam. Çingene. 



q, q (Ç, ç) 

lJAP ):LA III ( çardaş) 3am. İki veya dört za
manlı Macar halk dansı, çardaş. 

IIACTYIIIKA (çastuşka) 3am. op. Rus halk 
edebiyatında iki veya dört mısradan 

olu-şan , komik ezgi li bir tür. 
qEK, -ri (çek, -gi) 3am. ar. Çek, satış fişi , 

fatura. 11eK 6oubLHUW meJZey çekle 
ödeme yapmak; 11eK Kimanwacbt çek 
defteri. 

qEMllHOH (çempion) 3am. ar. Şampiyon . 

qEMllliOHAT (çempionat) 3am. ar. Şampi-

yona, şampiyonluk yarışması. 
qEPEllliUA (çerepitsa) 3am . op. Kiremit. 
qEPTiDK (çertyoj) 3am. op. Resim, kroki . 
qEx (çeh) 3am. Çekoslavakya halkı ve bu 

halktan olan kimse, Çek. 

qEqEH (çeçen) 3am. Kafkasya ' nın kuzey
doğusunda yaşayan bir halk veya bu 
halkın soyundan olan kimse, Çeçen. 

qııHOBHHK, -ri (çinovnik, -gi) 3am. op. 

Memur, bürokrat. 
qYBAIII (çuvaş) 3am. Volga ırmağı kıyısın

da yaşayan, Türk soyundan gelen bir 
halk ve bu halkın soyundan olan kimse, 
Çuvaş. lfyeaw eae6uemi Çuvaş edebi
yatı. 

qyKIIIA (çukşa) 3am. Çukçen, Rusya Fe
derasyonu ' nun Çukot bölgesinde yaşa
yan bir halk ve bu halkın soyundan olan 
kimse. 



m, m (Ş, ş) 

IIIAEAK, 

IIIAEAK,, -Fbi (şabaq, -ğı) (1) 3am. Bir 
tekerleğin merkezinden çemberine 
kadar uzanan çubuklardan her biri, 
parmak. 

IIIAEAK,, -Fbi (şabaq, -ğı) (Il) 3am. Küçük 
balıkların genel adı. 

IIIAEAK,TA- (şabaqta-) em. l . Vücuttaki 
iltihaplı yeri deşmek, patlatmak: JfHe
MeH iciKmi ıua6aK,maiJbL. İltihabı iğney
le deşti . 2. (yün, pamuk) Çubukla vu
rarak havalandırmak, kabartmak. 

IIIAEAJIAH- (şabalan-), IIIAEAJIAIJ.UA

(şabaqlafida-) em. Çok havlamak, çok 
ürümek: lfm ıua6aJZa!-lbLn ypiJi. Köpek 
çok havladı. 

IIIAEAJIAH; (şabalafi) 3am. 1. Havlama, 
havlayış. 2. aybLC. Huysuz mizaçlı, 

geçimsiz, sinirli . 
IIIAEAJIAH,UA- (şabaqlafida-) em. bkz. 

IIIAEAJIAH-. 
IIIAEAH* (şaban) Cbll-l. 1. Tembel, haylaz. 2. 

Yavaş, ağır, aheste: ){(yMbLC ıua6al-l 

:;1cypin JK:ambLp. İş yavaş gidiyor. 
IIIAEAH,LI;A- (şabanda-) em. 1. Tembel

leşmek. 2. Ağır hareket etmek, yavaş
lamak, ağır gitmek. 

IIIAEAH,ll,AY (şabandav) Cb/1-l. 1. Biraz 
tembel, tembelce. 2. Biraz yavaş, ağır
ca. 

IIIAEAH,l1;03 (şabandoz) 3am. ap. l. At 
binicisi, jokey. 2. aybLC. Belli bir sana
tın, işin ustası ; duayen. 

IIIAEAH,ll,biK,, -Fbi (şabandıq, -ğı) 3am. 
Ağır hareket etme. 

IIIAEAH-IIIAP,LI;AK, (şaban-şardaq) Cbll-l. 
Yoksul ve sefil duruma düşen. 

IIIAEAPMAH (şabarman) 3am. Kel-le. Ulak, 
haberci. 

IliAliATA (şabata) 3am. Kel-le. Ağaç 

liflerinden, İpten örülmüş pabuç. 
liJAE,LI;AJibl (şabdalı) 3am. up. Şeftali. 

IIIAE.UAP (şabdar) Cbll-l . 1. Gövdesi sarı 

veya kirli sarı; yele, kuyruk ve hacağın 
alt kısmındaki kılların koyu renkte olan, 

IIIAEhiCKEP 

kula (at). 2. aybıc. Sarışın (insan). 
IIIAEJIOH (şablon) 3am. HeM. 1. Kalıp, 

şablon. 2. aybıc. Basma kalıp örnek. 
IIIAEY (şabuv) 3am. Giysinin etek tarafına 

konulan ek. 
IIIAEYbiJI (şabuvıl) 3am. ı. Saldırı, hücum. 

eye ıua6ybLflbL hava saldırısı. 2. At 
çobanlarının gün boyu atlarla oraya 
buraya koşturması. 3. cnopm. Hücum, 
atak: KoMa!-liJa ıua6ybıJZra UlbLK.mbL. 
Takım atak yaptı. 

IIIAEYbiJI,LI;A- (şabuılda-) em. 1. Devamlı 
hücum etmek, saldım1ak, ileri atılmak. 

2. (insanlar) Koşuşmak, hareketlenmek. 
3. cnopm. Atağa geçmek, hücum etmek. 

IIIAEYbiJI)l,AYlllbl (şabuvıldavşı) Jam. Hü
cum eden, saldıran, baskın yapan kimse. 

IIIAEYbiJilllbl (şabuvılşı) 3am. 1. Düşmana 
saldıranlar, hücum edenler, akıncılar. 2. 
cnopm. Akıncı, forvet, ileri uç 
oyuncusu, hücum oyuncusu. 

IIIAEbiK, -Fbi (şabıq, -ğı) 3am. Bitkilerin 
kök kısmındaki toprağı çapa ile çapa
lama, kabartma, yumuşatma. 

IIIAEbiK,TA- (şabıqta-) em. Bitkileri yaban! 
otlardan temizlemek, çapalamak. 

IIIAEbiK,lllbl (şabıqşı) 3am. Çapa ile 
çalışan işçi, çapacı. 

IIIAEbiH (şabın) (1) 3am. Çayır: 

llla6bLI-ll-lbllf we6i MOJZ. Çayırın otu bol. 
IIIAEbiH- (şabın-) (Il) em. Kudurmak, 

ortalığı kasıp kavurmak. 
IIIAEbiH- (şabın-) (III) em. (hamamda) 

Terlemek. 
IIIAEbiH,LI;biK, -Fbi (şabındıq, -ğı) 3am. Ça

yırlık. 

IIIAEbiPK,AH- (şabırqan-) em. Coşmak, 

ta şmak. 
IIIAEbiC (şabıs) (1) 3am. 1. (at için) Koşma. 

2. At yarışı. 3. aybtc. Hız, sür'at. 
IIIAEbiC (şabıs) (Il) 3am. Çayırlık. 
IIIAEbiC- (şabıs-) (III) em. Savaşmak, çar

pışmak. 

IIIAEblCKEP (şabısker) 3am. At binicisi, 
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liiAEbiCTbl 

jokey. 
IIIAEblCTbl (şabıstı) CbtH. Yürük, hızlı ko

şan (at). 
IIIAEblT (şabıt) 3am. ilham, şevk. 
lliAEbiTTAH- (şabıttan-) em. Coşmak, e

sinlenmek, ilham almak: O!l ıua6btm

maHa ceu!leai. O, heyecanla konuştu. 
lliAEblTTbl (şabıttı) CbLH. Coşkulu, ilham 

dolu, heyecen verici . 
IIIAEblTTblJiblK, -Fbi (şabıttılıq, -ğı) 3am. 

Coşkunluk, esinlenme, ilham alma. 
IIIAFAJI (şağal) 3am. 300!l. Çakal. 
IIIAFAJIA (şağala) 3am. 300!l. Martı. aK, ıua

ra!la beyaz martı . 

IllAFAR (şağan) 3am. 6om. Dişbudak ağa
cı. 

lliAFATAfı: uıaFaTan TİJIİ Adını Cengiz'in 
ikinci oğlu Çağatay'dan alan, Doğu 

Türkçesi'nin XV. yüzyılda oluşan yazı 
dili, Çağatayca. 

IIIAFM (şağiy) 3am. İnce, yumuşak bir ipek 
türü. 

IIIAFbiJI (şağıl) (1) 3am. Toprak yığını, kü
çük tepe, höyük. 

IIIAFblJI- (şağıl-) (Il) em. (göz) Güneş 

ışığından kamaşmak: Ke3i KfHce ıua

FblflbLn myp. Gözleri güneşten ka
maşıyor. 

IIIAFblJiblC (şağılıs) (1) 3am. Döllenme, 
ilk ah. 

lliAFbiJibiC- (şağılıs-) (Il) em. Döllen
mek, aşılanmak 

IIIAFbiJiblC (şağılıs) (III) 3am. (ışık) ak
sederek parlama. 

IIIAFbiM (şağım) 3am. 1. Şikayet. ıuarbtM 

emy şikayet etmek; ıuarbtM ueci şika

yetçi. 2. 3alf. Temyiz. ıuarbtM 6epy 
temyiz etmek. 

IIIAFblMK,OP (şağımqor), IIIAFblMIIA3 
(şağımpaz), IIIAFbiMIIIbiJI (şağımşıl) 

CbtH. Şikayet etmeyi seven (kimse), 
müzevir. 

IIIAFblMIIA3 (şağımpaz) CbLH. bkz. IIIA
FbiMK,OP. 

IIIAFbiMIIIbl (şağımşı) 3am. Şikayetçi. 
IIIAFbiMlllblJI (şağımşıl) CbLH. bkz. IIIA

FblMK,OP. 
IIIAFblH (şağın) (1) CbLH. Küçük, ufak. 
IIIAFbiH- (şağın-) (Il) em. Yakınmak, sız-

liiA)KbiJIM 

lanmak. 
IIIAFbiH,UA- (şağında-) em. Küçültmek, u

faltmak. 
IIIAFbiH,UAY (şağındav) CbtH. Biraz küçük, 

ufakça. 
IIIAFbiH,rı:biK, -Fbi (şağındıq, -ğı) 3am. Kü

çüklük, ufaklık. 
IIIAFbiP (şağır) (1) 3am. 6om. Kumlu 

yerlerde yetişen bir kamış türü. 
IIIAFbiP (şağır) (Il) cbtH. 1. Gözünün 

beyazı karasından çok olan. 2. aybtc. 
Hiddetli , öfkeli. 

IIIAFblPMAK, (şağırmaq) 3am. Güneşli, 

açık hava. 
IIIAFbiPMAK,TAH- (şağırmaqtan-) em. (ha

va) Güneşli ve açık olmak. 
IIIAFbiCTbiP- (şağıstır-) em. Fitne 

sokmak, ara bozmak, kışkırtmak. 6ipeyai 
6ipeyze ıuarbtcmbtpy birbirine düşürmek. 

IIIAFbiCTbiPYIIIbl (şağıstıruvşı) 3am. Fit
neci , ara bozucu, münafık. 

IIIA,Il,biMAH (şadıman) CbLH. up. Şen 

şakrak, neşeli, şen, şaduman. 

IIIA,Il,biMAH)l,bl (şadımandı) CbLH. Neşeli , 

sevinçli, keyifli . 
IIIA,Il,biP (şadır) CbLH. Barut gibi, hiddetli, 

öf-keli. 
IIIA,Il,biPA (şadıra) 3am. Kadınların, başı 

örten pelerinli, eteklikli sokak giysisi, 
çarşaf. 

IIIA,Il,biPAH- (şadıray-) (uıa,ıı,bıpaH,LJ,bt, uıa
,ll,btpaıobı) em. Sert, öfkeli bir şekilde, 

dik dik bakmak. 
IIIA,Il,blPJIAH- (şadırlan-) em. Öfkelenmek, 

hiddetlenmek. 
IIIA,Il,biPJIAY (şadırlav) CbLH. Biraz aksi, 

asab1, huysuzca. 
IIIA,Il,biPJiblK, -Fbi (şadırlıq, -ğı) 3am. Asa

b!lik, sinirlilik, huysuzluk. 
IIIA,Il,biP- III8JIKEC ( şadır-şalkes) C bL H. 

Aksi, inatçı, ters. 
IJlA)K: rniDK eTY Çığlık koparmak. 
IJlA)KA (şaja) 3am. 300!l . Dağlık yerlerde 

yaşayan ötüşü çığlık şeklinde bir kuş. 
IJlA)KAMAİİ (şajamay) 3am. Vardela, 

kösele şerit. 
IJlA)KbiJI,UA- ( şaj ılda-) em. 1. Cızıldamak, 

cızırdamak, cızlamak . 2. aybtc. Kızmak, 
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IIIA)KhiPK;\ll 

bağırıp çağırmak. 

llJA)KbiPK,AM (şajırqay) 3am. İşkembenin 
dışını kaplayan ince zar ve yağ. 

IIIAM (şay) (1) 3am. Kbtm. Çay, çay bitkisi. 
ıuaii KGCblK çay kaşığı; ıuaii aeMaey çay 
demlemek; ıuaii KYJO çay doldurmak, 
koymak. 

IIIAM- (şay-) (ınaH,Ubi, ınaıobı) (Il) em. 1. 
Sudan geçirmek, durulamak. AHKmbt 
cyMeH ıuaiiabt. Kaseyi duruladı, sudan 
geçirdi. 2. (taşkın akan su, nehir) Taşları 
toprakları alıp götürmek. JK:Ybtn ıua10 

kendini temize çıkarmaya çalışmak; m ye 
ıua10 (araya) soğukluk girmek. 

IIIAMEA (şayba) 3am. op. ı. Pul, rondela. 2. 
Hokey topu. 

IIIAMEAJibl: ınaü6a.rıbı xoKKeü Buz hokeyi. 
IIIAM.IT,AM (şayday) CbtH. Bulutsuz, açık 

(hava). 
IIIAMK,A- (şayqa-) em. 1. Sallamak, silk

mek. 2. Kirli bir nesneyi suyun içinde 
çalkalayarak yıkamak, temizlemek. 3. 
aybtC. Dilediği gibi yaşamak: Oil ayHu
eHi ıuaiiKan emmi. O, zevk sefa içinde 
yaşadı. 6ac ıuaiil(ay a) başını hayır 

anlamında saHamak b) şaşkınlıkla baş 

sallamak. 
IIIAMK,AK,TA- (şayqaqta-) em. ı. Sal

lanmak, yerinden oynamak. 2. aybtc. 
Böbürlenmek, kibirlenmek: O!l 
aracbtHbtlf apKaCbtHaa ıuaiiKaKman 

JKyp. O, ağabeyinden güç alarak böbür
leniyor. 

IIIAMK;VI- (şayqal-) em. 1. Sallan mak. 2. 
Silkinmek: )/(ep ci!lKiHai. Deprem oldu. 

IIIAMK;\JlbiC (şayqalıs) 3am. I. Sarsıntı, 

çalkantı, sallantı. 2. aybtc. Siyası 

çalkantı, karışıklık, değişim. 

IIIAMK,AH.llA- (şayqanda-) em. Kibirlen
mek, böbürlenmek. 

IIIAMK,AH-TeK- (şayqap-tök-) (ınaü:ı<,an

Tere.ı:ı.i, ınaü:ı<,an-Terin) em. Refah, var
lık içinde yaşamak. 

UIAMK,AC (şayqas) (1) 3am. 1. Kanlı savaş, 

· çatışma. 2. Münakaşa, tartışma, çe
kişme, mücadele. 

IIIAMK,AC- (şayqas-) (Il) em. 1. Sa
vaşmak, çarpışmak. 2. Tartışmak, mü-

IIIAMIIA 

nakaşa, mücadele etmek; çekişmek . 

IIIAMK,AYbllll (şayqavış) 3am. Bir nesneyi 
çalkalama işini gören, çalkalandığı kap, 
yay ık. 

UIAMK,OP (şayqor) CbtH. Çay tiryakisi. 
UIAMK,OPJIAH- (şayqorlan-) em. Çay tirya

kisi olmak. 
lliAMK,OPJibiK, -Fbi (şayqorlıq, -ğı) 3am. 

Çay tiryakiliği. 
UIAMK,bl (şayqı) 3am. ap. I. Derviş. 2. 

İnsanları güldüren, şakacı, komik kimse. 
lliAMK,biJibiK, -Fbi (şayqılıq, -ğı) 3am. 1. 

Dervişlik. 2. Komiklik, nüktedanlık. 
IIIAMJIA (şayla) (1) 3am. Çadır. barınak. 
IIIAMJIA- (şayla-) (Il) em. Aşırı kilo 

nedeniyle rahat hareket edememek ve 
yerinden kalkamamak. 

IIIAMJIA- (şayla-) (III) em. Kanana kadar 
çay içmek. 

IIIAMJibiK,, -Fbi (şaylıq , -ğı) (1) 3am. 
Sadece çay içmeye yetecek miktardaki 
para, harçlık, cüzl para. 

UIAMJibiK, (şaylıq) (Il) CbtH. Çaya katılan, 
eklenen veya çayla beraber yenilen, içi
len. 

IIIAMJibiK,- (şaylıq-) (ınaüJibiFa)l.bl, 

ınaÜJibiFbm) (III) em. Cesareti kırılmak, 
korkmak, çekinmek, kendinde yeterli 
gücü bulamamak. :>1cype2i ıuaiiflbLFy 

gözü korkmak. 
IliAMMA (şayma) 3am. Yemek artığı. 
IIIAMHA- (şayna-) em. 1. Çiğnemek: carbt3 

ıuaii1-tay sakız çiğnemek. 2. ayb/C. !sır

mak, dişlemek: Aiirbtp KYflbtHabL 
ıuaiiHan macmaabl. Aygır, at yavrusunu 
ısırdı. 6apMaFbLH ıuaiiHay çok pişman 
olmak. 

IliAllHAM (şaynam) 3am. Çiğneyerek yeni
len yemek. 

UIAMHAH)I.A- (şaynanda-) em. Çiğnemek, 
ağzında öğütmek, ezmek. 

IIIAMHAC- (şaynas-) em. Dalaşmak, bir
birini ısınnak. 

IIIAMHEK, -Fbi (şaynek, -gi) 3am. Demlik. 
IIIAMHEKTEM (şaynektey) CbtH. Büyük, iri , 

geniş . 

IIIAMHA- (şaypa-) em. Önüne gelene sataş
mak, musallat olmak, rahatsız etmek. 
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IIIAi1-rıAI1 (şay-pay) Jam. Çay ve çayın ya
nında yenilen hafif yiyecekler. 

IliAHITAY (şaypav) CbtH. Aksi, asab'i, ters, 
küstah (kimse). 

IIIAi1ITAYJIAH- (şaypavlan-) em. Aksileş

mek, kabalaşmak, asabileşmek. 
IIIAi1TIAYJibiK,, -Fbi (şaypavlıq, -ğı) 3am. 

Aksilik, asabilik, küstahlık 
IIIAHCAYbiT (şaysavıt) Jam. Çay kutusu, 

çay lık. 
IIIAH-CY (şay-su) Jam. Çayın yanında 

ikram edilen hafif yiyecekler. 
IIIAi1T (şayt) oa. Koyunları geri çağırmak 

için söylenen söz. 
IIIAi1TAH (şaytan) Jam. ap. 1. İblis, şeytan. 

2. aybtc. Lanetlenmiş, lanetli, mel 'un. 
waumaH a3Fbtpy şeytana uymak; UlaU

maH mypmy şeytan dürtmek, bir belaya 
uğramak; YMİmci3 waumaH ümit kesme, 
ümitsizlik sadece şeytan işidir; apara 

waumaH Kipyaraya kara kedi girmek. 
IIIAHTAHAPEA (şaytanarba) Jam. KeHe. 

Bisikletin halk arasındaki eski adı. 
IIIAHTAH.IJ;AM (şaytanday) CbtH. Şeytanca, 

şeytan gibi, şeytan!. 
IIIAMTAH,UbiK,, -Fbi (şaytandıq, -ğı) 3am. 

Şeytanlık, hilekarlık, kurnazlık 

IIIAHXAHA (şayhana) Jam. K3. up. Çay içi
len mekan, çayhane. 

IIIAHXAHAlllbl (şayhanaşı) Jam. Çayhane 
sahibi. 

IIIAi1Xhl (şayhı) Jam. ap. Herhangi bir dini 
topluluk ya da tarikatın başında bulunan 
kimse, şeyh. 

lllAMbl (şayı) 3am. Yumuşak, ince ipek 
kumaş. 

lllAHhiH- (şayın-) em. Yıkanmak, su dö-
künmek: O!l me3-me3 JKYbtHbtn-

waubLHabt. 0 çabuk çabuk yıkandı. 
lllAMbiH.II;bl (şayındı) 3am. Bulaşık suyu. 
lllAMblll-)KY- (şayıp-juv-) em. Hatasını 

affettirmek; telafi etmek için gönül 
almaya çalışmak. 

lllAMbiP (şayır) (1) Jam. 1. Sakız, reçine. 2. 
Hayvanın, özellikle koyunların tüyle
rinin altında terleme sonucu oluşan ta
baka. 

lliAMbiP (şayır) (Il) Jam. ap. Şair. 

III AK, 

lliAMbiPFAJI (şayırğal) (1) CbtH. JKepı. 
Çabuk alınan, öfkelenen, kızan. 

lllAMbiPFAJI (şayırğal) (Il) CbLH. Saçma, 
abuk sabuk, tutarsız. waubtpra!l 8!fciMe 

saçma konuşma. 
IIIAHbiPFAJI.IJ;AH- (şayırğaldan-) em. 

Sözle rahatsız etmek, laf atmak. 
lllAMbiPJIA- (şayırla-) (1) em. Reçine sür

mek. 
IIIAMbiPJIA- (şayırla-) (Il) em. (hayvan) 

Semirmek, semizlemek, semizleşrnek 
IIIAMbiPJibl (şayırlı) (1) CbtH. Reçinesi 

olan, reçineli. 
IliAH:biPJibl (şayırlı) (Il) CbtH. Şairlik yete

neğine sahip. 
lllAK,*, -Fbi (şaq, -ğı) (1) Jam . 1. Dönem, 

çağ, devir. 6a!la/lbtK waK çocukluk çağı; 
JKacmbtK waKma gençlik çağında; Ka·-

3İpci waKma günümüzde. 2. ıpaMM. Za
man. emKeH waK geçmiş zaman; ocbt 

waK şimdiki zaman; Ke!lep waK gelecek 
zaman. 

lllAK,* (şaq) (Il) CbtH. 1. Tam, uygun. waK 

Ke!ly tam gelmek. 2. yem. Zar zor, güç
lükle: AcnaHaa JKyflabt3aap waK Ke

piHeai. Gökte yıldızlar zar zor görünü
yor; KyAin J~ci6epyıe waK Ka!labtM. Az 
kalsın gülecektim, gülmernek için ken
dimi zor tuttum. OraH aKwa waK Ke!l

Meuai. Ona para yetişmiyor. 
lllAK,- (şaq-) (ıuaFaD.bi, ıuaFbın) (III) em. 1. 

Kırmak, parçalamak, ikiye ayınnak: 

)/(a]fraK warbtn ombtp. Ceviz kırıyor. 

EyA JKepae ceMiwKe waKna]fbt3. Burda 
çekirdek yemeyiniz. (çitlemeyiniz). 2. 
Hesaplamak, paylaştırmak, bölmek. Kici 

6acbtHa waKKaHaa kişi başına düşen. 
lllAK,- (şaq-) (ıuaFaıı,bı, LUaFbın) (IV) em. 1. 

Dişlemek, dalamak, ısırmak, sokmak: 
)J{aJaa KepwiMai Jlcbt/laH warbm a!labt. 

Yazın komşumu yılan soktu. 2. aybıc. 

Ağır sözlerle birbirini incitmek, dil uzat
mak, dille rahatsız etmek. ce36eH warbtn 

a!ly sözleriyle yaralamak, iğneli sözler 
söylemek. 

lllAK,- (şaq-) (ıuaFa,Ubi, LUaFbın) (V) em. 

Yakmak, tutuşturmak: IlfaKnaFbLH war

btn om JKaKmbt. Çakmağını çakıp ateş 
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III AK, 

yaktı. 

IIIAK,- (şaq-) (UJaFa)lbl, UJaFbın) (VI) em. 

Sızlanmak, şikayet etmek, dert yanmak: 
O!l 6ip carammaH 6epi MflfbtH uwrbtn 

ombtp. O, bir saatten beri dert yanıyor. 
lllAK,A* (şaqa) (1) Jam. 1. Yeterince tüy

lenmemiş hayvan yavrusu: I(bt3btfl wa

K,a Yeni doğmuş hayvan yavrusu. 2. 
CbtH. aybtc. Henüz yetişmemiş, toy. 

lllAK,A* (şaqa) (Il) Jam. Bozuk madeni 
para. 

IllAK,AJIAK,, -Fbi (şaqalaq, -ğı) Jam. JKepı. 

Çocuk, bebek, çağa. 
lllAK,AP (şaqar) CbtH. Sinirli, asab1. 
lllAK,APJIAH- (şaqarlan-) em. Sinirlenmek, 

asablleşmek. 

lllAK,APJihiK, -Fbi (şaqarlıq, -ğı) Jam. Si
nirlilik, asab1yet. 

IIIAK.K,hllll (şaqqış) (1) Jam. Kıracak (ce
viz, badem vb.). 

lliAK,K,hllll (şaqqış) (Il) CbtH. Sokan, ısıran, 
dalayan, dişleyen (yılan, böcek vb.). 

IIIAK,IIA (şaqpa) CbtH. İğneli (söz). 
IIIAK,I1A: UJaK,Da K,aHT Kesme şeker. 
IliAK,I1AK, -Fbi (şaqpaq, -ğı) (1) Jam. Çak-

mak taşı. 
IJ.IAK.IIAK. (şaqpaq) (Il) CbtH. Ekose (elbise, 

kumaş vb.) 
IJ.IAK.IIAK.TAM (şaqpaqtay) CbtH. ı. Çakmak 

taşı gibi. KeJaepi waK,naK,mau gözleri 
çakmak çakmak. 2. aybtc. Sert, keskin, 
deli ci. 

IIIAK,TA- (şaqta-) em. 1. Sınırlamak, kısıt
lamak; tutumlu davranmak, tasarruf 
yapmak. K,apa:>~cambtlfabt waK,man 

JICfMCa. Paranı ölçülü harca. 2. (beden, 
ölçü) Uydurmak, uygun hale getirmek. 
TiıiHwi waJL6apbtMabt waK,man 6epai. 

Terzi pantalonumu bedenime uydurdu. 
IIIAK,TAC (şaqtas) CbtH. Aşağı yukarı, he

men hemen, yakın. 
IIIAK,Thl (şaqtı) caH. Sayılardan sonra ge

lerek kadar, yakın anlamlarını veren 
sayı sıfatı. JICY3 waK,mbt KOU yüze yakın 
koyun; OH waK.mbt yu on kadar ev. 

IIIAK,lllA (şaqşa) Jam. Hayvanın boynu
zundan yapılan enfiye kutusu. 

lllAK,IIIA,.UAM (şaqşaday) CbtH. Küçücük, 

IIIAK,hiPhiM 

minnacık. waK.waaau 6acbt wapaaau 

6o!ly kafası kazan gibi olmak, kafası 

şişmek. 

I.IIAI<,IIlAK,A (şaqşaqay) Jam. 300/l. Boz 
renkli bir tür serçe. 

lllAKJllAH.llA (şaqşafida-) em. Kaşlarını 

çatmak, surat yapmak. 
IIIAK.lllM- (şaqşiy-) (lllaiQIIHH)lbl, 

UJaiQIIHJObl) em. 1. (güneş) Çok ısıtmak. 
2. aybtc. Kaş çatmak; ters ters, sertçe 
bakmak. 

IIIAK,hiJI (şaqıl) Jam. Sert cisimlerin birbi
rine değmesi sonucu çıkan ses, şıngırtı. 

IllAK,hiJI,UA- (şaqılda-) em. 1. Şıngırda

mak. 2. aybtC. Cırtlak, tiz sesle konuş
mak. 

IIIAK,hiJI.llAK, (şaqıldaq) (1) CbtH. I. Keskin, 
kulak tırmalayan, cırtlak, tiz (ses). 2. 
Kavgacı, şirret. 

IIIAK,hiJI.llAK,, -Fbi (şaqıldaq, -ğı) (Il) Jam. 

Değirmen taşı. 

IIIAK,hiJI,UAT- (şaqıldat-) em. Şıngırdat

mak, şakırdatmak. 
IIIAK,hiP- (şaqır-) em. 1. Çağırmak: AHaHbt 

waK,btp. Onu çağır. 2. aybtc. (horoz) 
Ötmek: I(opa3 waK,btpabt. Horoz öttü. 3. 
Çağırmak, davet etmek: O!lapabt 

K,OHGKKa waK,btpabtK,. Onları misafırliğe 

çağırdık, onları bize davet ettik. ONbt 

ecKepıe waK,btpabt. Onu askere çağır

dılar. KeMeKKe waK,btpy yardıma çağır

mak; awy ULGK.bLpy sinirlenmek; :>~caH 

waK,btpy nefeslenmek, dinlenmek. 
IIIAK,hiPAti- (şaqıray-) (UJaK,blpaH,llbl, UJa

K,blpaıobl) em. ı. (güneş) Isıtmak. 2. 
aybtc. Dik dik bakmak, sert sert, öfkeyle 
bakmak. 

IIIAK,hiPFAHChl- (şaqırğansı-) em. Davet 
ediyormuş gibi yapmak, yarım ağızia 

davet etmek. 
IIIAK,hiPJIA- (şaqırla-) em. Şangırdamak, 

gıcırdamak. 

IIIAK,hiPY (şaqıruv) Jam. Çağrı, davetiye, 
wai(btpy 6uJLemi davetiye. 

IIIAK,hiPYChl3 (şaqırysız) CbtH. Davetsiz, 
davet edilmeyen. 

IIIAK,hiPhiM (şaqırım) Jam. Bin metre 
uzunluğundaki ölçü birimi, kilometre. 
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IIIAK,biPbiML(All 

IIIAK,hiPhiMJ{AH (şaqırımday) Cb/H. Bir ki
lometre kadar, bir kilometreye yakın. 

lllAJI* (şal) (1) 3am. İhtiyar, yaşlı adam: 
lllafldbtH JJCacbt ceKceHde. İhtiyar seksen 
yaşında. 

lllAJI- (şal-) (Il) em. Çelmek, çel me 
takmak: O.ll MeHi OflFbtMHaH wa.llbtn 
JJCbtKmbt O, beni çelme ile düşürdü. 2. 
İple sıkıca bağlamak. 3. Kurban kes
rnek , adak adamak. Kyp6aH wa.fly kur
ban kesmek. 4. aybtc. İğneleyici konuş
mak, birisini alaya almak, alay etmek. 5. 
(hayvan) Otlamak: Ambt.Mbt3 wa.flbtn 
omman Ke.lledi. Atımız atlayarak geli
yor. 6. (ateş) Hafiften yakmak. OpMaH
dbt epm wa.lldbt. Ormanı alevler sardı ; 

aRKmaH wa.fly engel, mfmi olmak; en
gellemek: KbtpcbtK wa.fly şanssızlığa uğ
ramak; waUtbtH Kbtpay wa)ıy saçları 

ağarmak. 

lllAJI* (şal) (III) 3am. Ev bark, mal mülk. 
lllAJIA (ş ala) (1) 3am. K öz, kor. 
lllAJIA (şala) (Il) CbtH. 1. Çiğ, tam pış

memiş, olgunlaşmamış: Em wa!la 
nicKeH. Et tam pişmemiş . 2. Yarım, ek
sik. wa.fla ecmy yarım yamalak duy
mak; wa.fla cayammbt bilgi düzeyi dü
şük. 

IIIAJIAFAI1: (şalağay) CbtH. Üstünkörü, geli
şi güzel, yarım yamalak, eksik. 

lllAJIAFAI1:JihiK,, -Fbi (şalağaylıq, -ğı) 3am. 
Yarım yamalak olma, eksiklik. 

lllAJIA-)KAHCAP (şala-jansar) CbtH. Ölmek 
üzere olan, can çekişen. 

lllAJIA-)I(AHCAPJIAH- (şala-jansarlan-) em. 
Ölmek üzere olmak, can çekişmek. 

lllAJIAJIAY ( şalalav) CbtH. Biraz eksik, ek
sikçe. 

lllAJIAJibiK, (şalalıq , -ğı) 3am. Üstünkörü, 
yarım yamalak olma, yüzeysellik 

lllAJIAII, -6bl (şalap , -bı) 3am. Ayran. 
lllAJIA-IIYJIA (şala- pula) yem. Üstünkörü, 

yüzeysel , gelişigüzel, rastgele. wa.fla
ny.fla OpbtHdO.flFQH JICfMbiC yarım ya
malak yapılan iş . 

IIIAJIAIITA- (şalapta-) em. Ayran yapmak. 
lllAJIAIII (şalaş) 3am. Üzeri dal ve hasırla 

örtülmüş kulübe, alaçık. 

IIIAJIFbiP JlbiK, 

lllAJIA-IIIAPIIbl (şala-şarpı) yem. bkz. 
lllAJIA-IIYJIA. 

lllAJIEAP (şalbar) 3am. up. Pantolon, şalvar. 
KeH wa.fl6ap geniş pantolon; wa.fl6apdbtH 
btUtKbtpbt pantolonun kemer kısmı, beli. 

IIIAJIEAPJIAH- (şalbarlan-) em. 1. 
Gömlek, atlet vb. giysilerin uç 
kısımlarını pantolonun içine sokmak. 2. 
aybtc. (yüz) Buruşmak, kırışmak. 

lllAJIEAP Jibi (şalbarlı) CbtH. Pantolonlu, 
pantolonu olan. 

lllAJIEAPCbl3 (şalbarsız) CbtH. Pantolonsuz, 
pantolonu olmayan. 

IIIAJIEAP-IIIAJIEAP (şalbar-şalbar) CbtH. 
Çizgi çizgi, kırış kırış. 

IIIAJIEAPIIIAH; (şalbarşafi) yem. Üstünde 
sadece pantolonu kalmış halde. 

IIIAJIFAH (şalğay) (1) 3am. Giysinin alt 
kısmı. 

IIIAJIFAI1: (şalğay) (Il) yem. Uzak, ırak, 

ücra. 
IIIAJIFAHJIA- (şalğayla-) (1) em. Uzaklaş

mak, ıraklaşmak, ıramak. 
IIIAJIFAHJIA- (şalğayla-) (Il) em. Eteğin 

paçasından tutmak, çekmek. 
IIIAJIFAHJIAY (şalğaylav) CbtH. Biraz uzak, 

uzakça. 
IIIAJIFAHJibiK, -Fbi (şalğaylıq, -ğı) (1) 3am. 

Iraklık, uzaklık. 

lllAJIFAHJihiK,, -Fbi (şalğaylıq, -ğı) (Il) 
3am. Bıyığın iki tarafındaki uçları. 

IIIAJIFAH-IIIAJibiC (şalğay-şalıs) CbtH. 1. 

Aksi, inatçı , ters. 2. Eğri büğrü, yamuk 
yumuk, çarpık çurpuk. 

IIIAJIFAM (şalğam) 3am. up. 6om. Şalgam. 
IIIAJIFbl (şalğı) (1) 3am. Kopuz, keman 

yayı. 

IIIAJIFhi (şalğı) (Il) 3am. Tırpan . 

IIIAJIFbi (şalğı) (III) 3am. Bıyığın ucu. 
lllAJIFhiH (şalğın) 3am. Çayır. 
IIIAJIFhiHJ{AH- (şalğından-) em. (ot, çayır) 

Biçilecek seviyeye gelmek, gürleşip 

uzamak. 
IIIAJIFhiH)],hi (şalğındı) CbtH. Bol, gür otlu. 
IIIAJIFbiH)],hiK,, -Fbi (şalğındıq, -ğı) 3am. 

Çayır lık. 

IIIAJIFhiPJibiK,, -Fbi (şalğırlıq, -ğı) 3am . 
Zekilik, akıllılık, dikkatlilik 
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IIIAJIFhiPT 

IllAJIFbiPT (şalğırt) Jam. Saça, sakala 
düşen ak: CaK,aJZbt uıaJZFbtpm mapmmbt. 
Sakalı ağannaya başladı. 

IllAJIFbiPTCbl3 (şalğırtsız) CbtH. Saç ve sa
kallarında ak bulunmayan. 

IllAJIFbiPTTAH- (şalğırttan-) em. (saç, sa
kal) Ağaıınak, ak düşmek . 

IllAJIFbllll (şalğış) (1) C bt H. Ayak çelen, 
ayak çelmede usta. 

IllAJIFbiiii (şalğış) (Il) CbtH. Uzağı gören, 
gözü keskin. 

IllAJIFbllllbl (şalğışı) Jam. Tırpancı. 
liiAJI)l,Y AP (şalduvar) C bt H. Şımarık, hay

laz, yaramaz: OJZ 6aJZacbtH utaJZoyap 
emin ecipoi. O, çocuğunu şımarık yetiş
tirdi. 

liiAJI)l,YAPJIAH- (şalduvarlan-) em. Şıma

rıklık, yaramazlık yapmak. 
liiAJI)l,Y APJibiK, -Fbi (şalduvarlıq, -ğı) Jam. 

Şımarıklık, haylazlık, yaramazlık. 

liiAJI)l,biK,, -Fbi (şaldıq, -ğı) (1) Jam. İh
tiyarlık, yaşlılık. 

liiAJI)l,biK,- (şaldıq-) (ınaJI,LI,biFa.LI.bl, ınaJI

.LI.biFbm) (Il) em. ı. Yorulmak, takati ke
silmek. 2. aybtc. Kötü bir durumla karşı 
karşıya kalmak. 

liiAJI)l,biK,K,biiii (şaldıqqış) CbtH. Sık sık 

kötü durumlarla karşılaşan (kimse). 
IllAJI)KAK, (şaljaq) CbtH. Şımarık, bumunun 

dikine giden (kimse). 
IIIAJI)KAK,TA- (şaljaqta-), IIIAJI)KAJI,L(A

(şaljafida-) em. Aklına geleni yapmak, 
bumunun dikine gitmek, kapris, şıma
rıklık yapmak. 

IIIAJDKAK,TbiK,, -Fbi (şaljaqtıq, -ğı) Jam. 
Şımarıklık, yaramazlık, haylazlık. 

~- (şaljafida-) em. bkz. IIIAJI
)KAK,TA- . 

IIIAJI)I(ll- (Ş a lj i-) (lll amKIUUI,bl, LKa.TILKHIO bl) 

em. Kurulmak, kasılmak. 
IIIAJI-KEMIIIP (şal-kempir) Jam. İhtiyar, 

yaşlı kadın erkek. 
IIIAJIJ<Aİİ- (şalqay-) (ına.JIIGUI.LI.bl, lllaJI

IQIIObl) em, 1. Yaslanmak, dayanmak. 2. 
aybtc. Kendini üstün görmek, büyük
lenmek. 

IIIAJIK,AK, (şalqaq) cbtH. Arkaya doğru yas
sı, arkaya doğru eğik. 

IIIAJITihiJI,llA 

IIIAJIK,AK,T A- ( şalq aq ta-), IIIAJIK,AH.UA

(şalqafida-) em. ı. (vücudu) Arkaya 
doğru germek. 2. aybtc. Kibirlenmek, 
böbürlenmek. 

IIIAJIK,AK,TbiK, -Fbi (şalqaqtıq, -ğı) Jam. ı. 

Arkaya doğru gergin hfdde olma. 2. 
aybtC. Kibirlenmek, böbürlenmek. 

IIIAJIK,A.JIA- (şalqala-) em. 1. Sırt üstü yat
mak. 2. Geriye doğru yaslanmak, da
yanmak. 

IIIAJIK,AH.UA- (şalqafida-) em. bkz. IIIAJI
K,AK,TA-. 

IIIAJIK,AP (şalqar) CbtH. Geniş, uçsuz bucak
sız, sınırsız, engin. utaJZK,ap oaJZa uçsuz 
bucaksız bozkır. 

IIIAJIK,APJIAH- (şalqarlan-) em. Genişle

mek, uçsuz bucaksız, engin olmak. 
IIIAJIK,APJibiK, -Fbi (şalqarlıq, -ğı) Jam. 

Genişlik, enginlik. 
IIIAJIK,AHK,TA- (şalqayaqta-) em. 1. Arkaya 

doğru gerilmek. 2. aybtc. İnatlaşmak, 
aksileşmek, zıtlaşmak. 

IIIAJIK,bl- (şalqı-) em. I. Alevlenmek, alev 
almak. 2. aybtc. Dolup taşmak. 3. aybtc . 
Böbürlenmek, övünmek. 

IIIAJIK,biii-TAC- (şalqıp-tas-) em. Refah ve 
varlık içinde yaşamak, yediği önünde 
yemediği arkasında olmak. 

IIIAJIMA (şalma) (I) Jam. 1. Sarık. 2. Atkı, 
ş al. 

IIIAJIMA (şalma) (Il) Jam. Kement. 
IIIAJIMA (şalma) (III) 3am. İki elin parmak 

uçlarına geçirilen iple oynanan oyun 
türü. 

IIIAJIMA (şalma) (IV) 3am. Bir tür örgü, 
dokuma. 

ııiAJIMAJIA- (şalmala-) (1) em. S arık gibi 
bağlamak, sarmak. 

IIIAJIMAJIA- (şalmala-) (Il) em. Eğitilme

miş ata kement atmak. 
IIIAJIMAIIIbl (şalmaşı) 3am. Atları 

kementle yakalayan kimse. 
IIIAJIII-IIIAJIII (şalp- şalp) eJZ. Suya düşen 

bir şeyin cup diye çıkardığı ses . 
IllAJIIIbiJI (şalpıl) 3am. Suyun, dalgaların 

çıkardığı ses, çırpıntı, şıpırtı. 
IIIAJIIIbiJI)I,A- (şalpılda-) em. (su) Ses çı

karmak. 
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IIIAJITAİİ-EAJITAİİ (şaltay-baltay) 3am. Boş 
söz, laf. 

IIIAJIYATTA- (şaluvatta-) em. Eleştirmek, 

tenkit etmek, hataları yüze vurmak. 
IIIAJI-IIIAK,IIhiT (şal-şaqpıt), IIIAJI-IIIAY

K,AH (şal-şavqan) 3am. Yaşlı, ihtiyar 
kimseler. 

IIIAJI-IIIAYK;\H (şal-şavqan) 3am. bkz. 
IIIAJI- IIIAK,IlhiT. 

IIIAJIIIIhiK, -Fbi (şalşıq, -ğı) 3am. Su 
birikintisi. 

IIIAJIIIIhiK,TAH- (şalşıqtan-) em. Su biri
kintisi oluşmak. 

IIIAJIIIIhiK,Thl (şalşıqtı) Cblll. Su birikintisi 
çok olan. 

IIIAJihiK, -Fbi (şalıq, -ğı) 3am. ı. Sara has
talığı. 2. aybtc. Etki, tesir. 

IIIAJihiK,TA- (şalıqta-) em. ı. Aklını kay
betmek, delirmek. 2. aybtc. (çocuk) 
Rüyada gülmek. 3. aybtc. Sevinmek, içi 
içine sığmamak. 

IIIAJihiM (şahın) 3am. 1. Yetenek, ka
biliyet. IllaflblMbl Ke]f aaaM. Çok ye
tenekli kimse. 2. Uzaklık. Ke3 uLaflbtM 

:»eep. Göz alabildiğince, gözün göre
bildiği en uzak yer. 3. ( Oİl;l, ekini) Bir 
defada biçilebilecek kadar olan yer. 

IIIAJihiM,ll;hl (şah ındı) CbtH. 1. Zeki, kıvrak 
zekalı. 2. Yerinde, uygun (söz). 3. 
Çabuk farkeden. 4. aybtc. Dayanıklı, 

sağlam, yürük (at). 
IIIAJihiM,ll;hiJihiK, -Fbi (şalımdı lıq , -ğı) 

3am. Zekilik, akıllılık 
IIIAJihiHAP-IIIAJihiHEAC (şalınar-şalın-

bas) yem. Hayal meyal, belirgin olma
yan. 

IIIAJihiC (şalıs) (I) CbtH. 1. Eğri büğrü . 2. 
aybtc. Yanlış, hata. ULaflbtC 6acy ya
nılmak, hata yapmak, hata etmek. 

IIIAJihiC (şalıs) (Il) 3am. Çelme takma. 
IIIAJihiCThiK, -Fbi (şalıstıq, -ğı) 3am. ı. 

Zıtlık, çelişki. 2. aybtc. Yanlışlık, hata. 
IDAM (şam) (l) 3am. ap. Mum~ kandil, gaz 

lambası. :»eauaaK (coK,btp} uıaM kandil; 
KepocuH (6iflme) uıaM gaz lambası; Mail 

utaM mum; yemefi utaMbt masa lambası; 
uıaM 6iflmeci lambanın fitili; uıaM 

nua!laCbt {utbtHbtCbt) fanus; utaM :»eary 

IIIAMAChl3)1;hiK, 

lamba yakmak. 
IIIAM (şam) (Il) 3am. Namus, şeref. Illa

Mbllla mwo gururuna dokunmak; co

I{bllla uıaM Qflbtn mycy peşini bırak

mamak, takip etmek. 
IliAMA (şama) (1) 3am. 1. Güç, kuvvet. 2. 

Tahmini ölçü, miktar. 3. aybtc. imkan, 
fırsat. 

IliAMA (şama) (Il) 3am. rjJu3. Fiziksel gücü 
gösteren ölçü birimi. 

IIIAMAJIA- (şamala-) em. Tahmin etmek, 
yorum yapmak. Ke36eH utaMa!lay göz 
kararı. 

IIIAMAJIAC (şamalas) cbtH. 1. Eş değer, 

oran. 2. Y aşıt, akran, emsal. 
IIIAMAJIACThiK,, -Fbi (şamalastıq, -ğı) 3am. 

Oran h lık. 
IIIAMAJihl (şamalı) CbtH. ı. Az, biraz. 2. 

Kadar, aşağı yukarı. 
IIIAMAJihiJIAY (şamalılav) CbtH. Vasat, orta 

hall i. 
IIIAMAJihiJihiK, -Fbi (şamalılıq, -ğı) 3am. 

Azlık, eksiklik. 
IIIAMAMEH (şamamen) yem. Takriben, 

tahminen, aşağı yukarı . 

IliAMAH (şaman) 3am. KeHe. Şamanlıkta, 

gelecekten haber verme, büyü yapma gi
bi görevleri olan, ruhlarla ilişki kurarak 
hastalıkları iyileştirdiğine inanılan din a
damı, şaman, kam, baksı, ozan. 

IIIAMAH,ll;hiK, (şamandıq) CbtH. Şamanlıkla 

ilgili : IllaMaHabti( aiHU YFbtMaap. Şama

nizme ait dini kavramlar. 
IIIAMAHI13M (şamanizm) 3am. Kuzey ve 

Orta Asya'da Türkler, diğer yerlerde de 
başka topluluklar arasında günümüze 
kadar süregelen doğaya tapma, doğaüstü 
ruhlara inanma temeline dayalı din, şa
manlık, şamanizm. 

IIIAMAChl (şaması) Moa. Galiba, herhalde. 
IllaMQCbl O!lap OH-OH 6ec aaaM 6o!lap. 

Galiba onlar on, on beş kişi; )J(a3 6ublfl 

epme utbtramblll 6o!lap. Herhalde bu yıl 
yaz erken gelecek. 

IIIAMAChl3 (şamasız) c bm. ı. Halsiz, güç
süz, kuvvetsiz. 2. aybtc. Çaresiz, çıkış 

yolu olmayan. 
IIIAMAChl3,1l;hiK, -Fbi (şamasızdıq, -ğı) 
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3am. Halsizlik, güçsüzlük, kuvvetsizlik. 
IIIAMAChiH.LIA (şamasında) yem. 

Tahminen, takriben, yaklaşık, aşağı 

yukarı : Caram eKi-yıu ıuaMaCbLHaa. Saat 
iki, üç sularında. 

IIIAMAChiHIIIA (şamasınşa) yem. Mümkün 
olduğu kadar, elinden geldiğince. 

IIIAMA-IIIAPhiK, -Fbi (şama- şarıq , -ğı) 

3am. Güç kuvvet, durum, hal. 
IIIAMA-IIIAPK,hiHIIIA (şama-şarqınşa) 

yem. Gücü yettiğince, elinden geldiği 

kadar. 
IIIAMEhiP (şambır) 3am. 6om . Turp. 
IIIAMEIJI (şambıl) CbtH. Boz (hayvan). 

ıuaM6lfl eceK boz eşek. 
IIIAM.LIAJI (şamdal) 3am. ap. up. Şamdan. 

IIIAM,IlAH- (şamdan-) em. ı. Onuru inci n
rnek, gururu kırılmak: MeHİH aum
KaHaapbtMa ıuaMaaHbm I(aflabı. Söy
lediklerime kırıldı. 2. aybtc. inat etmek. 

liiAM.LJAHFhllii (şamdanğış) CbtH. Öfkeli, 
kızgın, çabuk sinirlenen. 

IllAM,UAHFhiiiiThiK, -Fbi ( şamdanğıştıq, -
ğı) 3am. Öfkeli, sinirli, kızgın olma. 

IIIAMKEC (şaınkes), IIIAMIIIhiJI (şamşıl) 

CbtH. inatçı, aksi . 
IIIAMKECTIK, -ri (şamkestİk, -gi) 3am. i

natçılık, aksilik. 
IIIAMIIAH (şampan) 3am. rjJp . Şampanya. 
IIIAMIIAH.LIAT- (şampandat-) em. Şam

panya içmek. 
IIIAMIIYHh (şampun) 3am. ar. Şampuan. 
IIIAMIIIAT (şamşat) 3am. 6om. Akgürgen, 

kay ın . 

IIIAMIIIhiJI (şamşıl) CbtH. bkz. IIIAMKEC. 
IIIAM-IIIhiPAK, -Fbi (şam- şıraq, -ğı) 3am. 

ap. up. 1. Mum, çırağ. 2. aybtc. Dahi. 3. 
aybtc. Göz ışığı, nuru. 

IIIAMhiPK,A- (şamırqa-) em. Hiddetlen
mek, öfkelenmek, sinirlenmek. 

liiAMhlPK,AHFhllii (şamırqanğış) CbtH. 
Çabuk öfkelenen, hİddetlenen. 

liiAMhiPhiK, (şamırıq) (1) CbtH. Öfkeli, 
hiddetli, sinirli. 

IIIAMhiPhiK,- (şamırıq-) (lllaMbipbiFa,Ubi, 

ıuaMbipbiFbın) (Il) em. Bir şeye darıJ

mak, küsmek, sinirlenmek. 
IIIAH* (şan) 3am. Varil, fıçı. 

IllAHill hi 

IliAHA (şana) 3am. Kızak. 
IIIAHAK, -Fbi (şanaq, -ğı) (1) 3am. ı. Göv

de (kopuz, dombıra). 2. Değirmende 

öğütülen unun döküldüğü büyük kap. 3. 
At arabası ve arabayı oluşturan gövde 
kısmı. 

IIIAHAK, -Fbi (şanaq, -ğı) (Il) 3am. bkz. 
IliAHAlll 

IIIAHAK, -Fbi (şanaq, -ğı) (III) 3am. Koza. 
IIIAHAK,TA- (şanaqta-) em. Koza bağ

lamak. 
IliAHAIII (şanaş), lliAHAK, (şanaq) 3am. 

Keçi derisinden yapılan, içine ayran, 
kımız vb. konulan tulum. 

IIIAH.LJA (şanda) yem. :>~Cepz. Bazı bazı, 

arada bir, seyrek olarak. 
IIIAHl(03 (şandoz) CbtH. 1. Yarışta birinci 

gelerek ödül alan. 2. :>~Cepz. Güzel, 
alımlı. 

IIIAHl(03l(hiK,, -Fbi (şandozdıq, -ğı) 3am. 
Güzellik, endamlı, alımlı olma. 

lliAHl(YJihl (şanduvlı) yem. Sarılıp sargı

lanarak: K,o!lbt al( 6uHmneH ıuaHayflbt 

eKeH. Eli sargı beziyle sarılıymış. 
IIIAHl(hl- (şandı-) em. Sıkıca bağlamak, 

kördüğüm atmak. 
IIIAHl(hiP (şandır) 3am. Etin çok sinirli 

olan yeri. 
IIIAH:/KAFAİİ (şanjağay) CbtH. Aralıklı, sey

rek, arada sırada görülebilen. AcnaHaa 
ıuaHJ~Carau ;;~eyflabı3aap JICblflmbtpauabt. 
Gökyüzünde seyrek halde görülen 
yıldızlar parlıyor. 

IIIAH"IKAFAİİJIAII (şanjağaylap) IllAH/KAY 
(şanjav) yem. Aralıklarla, seyrek olarak. 

IIIAHJKAY (şanjav) yem. bkz. IIIAHJKA
FAMJIAII. 

IIIAH)J(I:I- (şanjiy-) em. Ar~aya doğru 

gerilmek, yaslanmak. 
IIIAHH- (şaniy) (lllaHHH,Ubi, lllauuıobı) em. 

Kurulmak, kasılmak . 

IIIAHIIIAP (şanşar) CbtH. Sivri dilli, iğnete
yİcİ konuşan. 

IIIAHIIIY (şanşuv) 3am. Soğuk algınlığın
dan kaynaklanan sancı, ağrı. 

IIIAHIIIY.LJAM (şanşuvday) CbtH. Sancı gibi. 
IIIAHIIIYJIA- (şanşuvla-) em. Soğuktan ü

şütmek, sancılanmak. 

IIIAHIIIbl- (şanşı-) em. 1. Batırmak, sap la-
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mak, sokmak: EapMaFbtMa uHe ıuaHıubtn 

a;ıabtM. Parmağıma iğne batırdım. 2. 
aybtc. Alay etmek, dalga geçmek. 

IIIAHIIIhiJI- (şanşıl-) em. Saplanmak. 
IIIAHIIIhiJIMA (şanşılma) CbtH. Dimdik, 

çok dik. 
IIIAHIIIhiMA (şanşıma) CbtH. Sancılı, ağrılı. 

IIIAHhl- (şanı-) em. Alay etmek, dalga 
geçmek. 

IIIAHhlliiK,hl (şanışqı) 3am. 1. Çatal. 
(maMaK,mbt) ıuaHbtULK,btMeH JKey (ye
meği) çatalla yemek. 2. Büyük balıkları 
vurup çekmeye yarayan ucu çengelli 
mızrak, zıpkın. 3. cnopm. Cirit. 

IIIAHhiiiiK,biJIA- (şanışqıla-) em. 1. Tekrar 
tekrar saplamak, batırmak. 2. aybtc. 

Sancımak, ağrımak. 3. aybtc. Dalga 
geçmek, alay etmek. 
~ (şafi) 3am. Toz, toz toprak. ıualf 

JKfK,nac hızlı koşan, yürük; ıualf 

JKfK,mbtpMay (JKybtmnay, muzi36ey) toz 
kondurmamak; ULGlfbLH K,ary (ciJLKY) 

yerden yere vurmak, çalmak. 
~EACAP (şafibasar) 3am. KeHe. Başka 

birine ait olan otlak kullanıldığında 

ödenen vergi. 
I.IIAlzy'AJIAK, -Fhl (şafiğalaq, -ğı) 3am. Ce

viz kabuğu . 

I.IIAlzy'hl (şafiğı) 3am. cnopm. Kayak. 
ıualfFbl me6y kayak yapmak. 

I.IIAllfhlliihl ( şafiğışı) 3am. Kayakçı. 

IIIAH,UA- (şafida-) em. Toz çıkarmak, kal
dırmak, tozutmak. 
~ (şafidaq) CbLH. 1. Tozlu, toz

lanmış. ıual{aaK. JKOJL tozlu yol. 2. aybtc. 

3am. Bulut, sis. 
~TAH- (şafidaqtan-) em. Tozlan

mak, tozlu olmak. 
~Thl (şafidaqtı) CbtH. Çok tozlu, 

tozlanmış. 

IIIAH,UAT- (şafidat-) em. Toz içinde bırak
mak, tozu dumana katmak. 

IIIAH,UAYhiT (şafidauvıt), IIIAH.Jlhl (şafidı) 

CbtH. Toz duman, toz topraklı. 
IIIAH.Jlhl (şafidı) CblH. bkz. IIIAH,UAYhiT. 

I.IJAIU<.: ma~ eTy Tiz ses çıkarmak. 
IIIAIU<All- (şafiqay-) em. Bembeyaz, ter-

temiz olmak. 

III An 

IIIAIU<All: wa~ü TYC Tam öğle vakti, 
dal öğle. 

liiAlU<.AH (şafiqan) CbtH. Bembeyaz, süt 
beyaz. aK, ıualfK,GH 6o3 yii.rıep bembeyaz 
çadırlar. 

IIIAlU<.AH.II.AM (şafiqanday) CbiH. Bembe
yaz, süt gibi beyaz. 

IIIAlU<.AH,[(AH- (şafiqandan-) em. Bembe
yaz, ak pak olmak. 

IIIAlU<.AH.UbiK, -Fbi (şafiqandıq, -ğı) 3am. 

Bembeyazlık, ak pak olma. 
II.IAJU<,OEhl3 (şafiqobız) 3am. My3. Bir tür 

Kazak milll müzik aleti , şankobız, ağız 
kopuzu. 

II.IAJU<,OEhi3Illhl (şafiqobızşı) 3am. Ağız 

kopuzu çalan kimse. 
IIIAlU<.biJI.II.A- (şafiqılda-) em. 1. (martı , 

kartal vb.) Çığlık koparmak. 2. (insan) 
Çığlık atmak. 

IIIAlU<.biJI.UAK. (şafiqıldaq) CbtH. Cırtlak 

sesli, ciyak ciyak bağıran . 

~COPFbiiii (şafisorğış) 3am. Elektrik 
süpürgesi. 

~-T03AH; (şafi- tozafi) 3am. Toz toprak, 
toz duman. ıua!f-mo3alfHaH ma3apmy 

tozunu almak. 
~-IIIYl:I: (şafi-şufi) 3am. 1. Şangırtı, şan

gır şungur etme. 2. aybtc. Kavga, çekiş
me, tartışma. 

~biJITbiP (şafiıltır) CbtH. Sert, keskin , 
kuru, dondurucu (ayaz) . 

~hiJITbiPJIAH- (şafiıltırlan-) em. 

(hava) Soğumak, sertleşmek. 
~hiPAK, -Fbi (şafiıraq, -ğı) 3am. 1. Ça

dırın en üst noktası, kubbesini oluşturan 
yuvarlak. 2. aybtc. Ev, ocak. K,apa ıua

lfbtpaK. baba ocağı. 
~hiPAK,Chl3 (şafiıraqsız) CbtH. Evsiz 

barksız. 

IIIAII*, -6bı (ş ap, -bı) (1) 3am. Butların iç 
tarafı; iki bacak arası, apış , apış arası. 

IIIAII- (şap-) (wa6a,ıı,bı, waYbın) (Il) em. 

Dörtnala, dolu dizgin gitmek. amneH 

ıua6y atla dörtnala gitmek. 
IIIAII- (şap-) (wa6a,ıı,bı, waybın) (III) em. 

Keskin bir aletle kesmek, biçmek. 
araıumbt 6aJLmaMeH ıua6y ağacı baltayla 
kesmek; ıuen ıua6y ot biçmek; ep ıua6y 
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tahtadan eyer yapmak. 
IIIAll- (şap-) (ına6aıı,bı, ınayı,ın) (IV) em. 

Bir şeye yapışmak, tutunup kalmak. 
IIIAII: ınan 6epy Aniden yakalamak, 

tutmak. 
IIIATIAFAT (şapağat), IIIAllK,AT (şapqat) 

Jam. ap. Merhamet, şefkat, acıma . 

wanarambt mwo iyiliği dokunmak. 
IIIATIAFATChl3 (şapağatsız) CbtH. Merha

metsiz, şefkatsiz, acımasız . 

lllillAFATThl (şapağattı) CbtH. Şefkatli, 

merhametli. 
lllAIIAK, -Fbi (şapaq , -ğı) 3am. ap. Tan kı

zı llı ğ ı , şafak. 

lllillAK,TAH- (şapaqtan-) em. Şafak sök
mek. 

llLUIAK,Thl (şapaqtı) CbLH. Şuleli, aydınlık. 

llLHL>VIAK,, -Fbi (şapalaq, -ğı) 3am. Tokat, 
şamar , sille. 

lllillAJIAK,TA- (şapalaqta-) em. 1. Tokat
lamak. 2. Alkışlamak . 

lll\ILlli (şapan) 3am. Kaftan. wanaH KU
ıiJy (:>K:a6y) değerli misafirlere giy
d iri len üzeri işlemeli kaftan. 

lll\IlAH,UhiK, (şapandıq) CbLH. Kaftanlık 

(kumaş) . 

lll\fiK,AH- (şapqan-) em. Değersiz metali 
değerli metalle kaplamak 

lliAITK,AT (şapqat) 3am. ap. bkz. IIIA
fiAFAT. 

lll\fiK,hiJIA- (şapqıla-) (1) em. Koşuştur

ınak , koşuşmak 

lliAfiK,hiJIA- (şapqıla-) (Il) em. Bir şeyi 
kes ip, parçalayıp durmak. 

IIIAITK,hiH (şapqın) Jam. Saldırı, hücum. 
w anKbtHra ywbıpay saldırıya uğramak. 

lllAfiK,hlH)J,A- (şapqında-) em. H ücum et
mek, saldırmak 

lliAITK,hiH,UhiK, -Fbi (şapqındıq , -ğı) 3am. 
Hücum etme, saldırı , istila. 

IIIAITK,biHIIIhl (şapqınşı) 3am. 1. İstilacı. 
2. Haberci, muhbir, ulak. wanKbLHWbl 
J1ci6epy haberci göndermek. 

IIIAITK,hiHIIIhiJlhiK, -Fbi (şapqınşılıq , -ğı) 

Jam. İstilacılık. 
IIIAITK,biiii (şapqış) Cb/H. İyi at binen 

(kimse). 
IIIAilllA (şappa) Jam. Çakı. 

IliAllhiP JIA 

IIIAIITA- (şapta-) em. JK:epı. Yapıştırmak, 

tutturmak. 
IIIAilThiK,- (şaptıq-) (ınanTbiFaAbi, ınan

TbiFbın) em. ı. Azarlamak, çı kı şmak, 

paylamak. wanmbtFbtn ceuJZey 
azarlayarak konuşmak . 2. aybtc. (dalga) 
Kıyıya vurup durmak, kıyıyı dövmek. 

IIIAllThiK,IIA (şaptıqpa) CbtH. Öfkeli, si
nirli. 

IIIAIIThiP- (şaptır-) em. Ayakta işemek. 
IIIAllThiPhiM: aT ınanTblpbiM JKep a) 20-25 

kilometre uzunluğundaki mesafe. b) 
Çok geniş, hacimli. 

IIIAll-IIIAFhiH (şap-şağın) cbtH. Ufacık, 

küçücük, minicik. 
IIIAII-IIIAK, (şap-şaq) CbtH. Üzerine biçilmiş 

gibi uyan (giysi) . 
IIIAlliiiAH; (şapşafi) yem. Tez, çabuk, çar

çabuk, ivedi . wanwaH JK:YPY hızlı 

yürümek. 
IIIAlliJ.IAIU(A- (şapşafida-) em. Hızlandır

mak, çabuklaştınnak . 

IIIAlliiiAH;,UhiK, -Fbi (şapşafidıq, -ğı) 3am. 
Hızlılık, çabukluk, sür'atlilik. 

IIIAIIIIIAf.(hiPAK, (şapşafiıraq) yem. Daha 
çabuk, daha tez. OJZ wanwa.l{btpaK 
6acbtn, aJZaa Kelle JlcamKaHaapbt KJ!btn 
JK:emmi. O, sık adımlarla yürüyerek, 
önündekilere yetişti. 

IIIAITIIIhl- (şapşı-) em. 1. Fışkınnak. 2. 
(at) Şaha kalkmak. 3. aybtc. Tepki 
göstermek: EyJZ ce3ce oJZ wanwbtn 
Kemmi. Bu söz üzerine kan beynine 
sıçradı. 

IIIAilhiJI)J,A- (şapılda-) em. Bağırıp 

çağınnak, taşkınlık yapmak, şinetlik 

etmek. 
IIIAilhiJI,UAK, (şapıldaq) CbtH. Şirret, yayga

racı (kadın). 

IIIAIThiPAIII (şapıraş) CbLH . ı. Şaşı. 2. 
inatçı, aksi. 

IIIAilhiPAIIITAH- (şapıraştan-) em. 1. Ş aşı 
olmak, şaşılaşmak. 2. İnatlaşmak , 
aksileşrnek 

IIIAilbiPAIIIThiK,, -Fbi (şapıraştıq, -ğı) 3am. 
1. Şaşılık. 2. İnatçılık, aksilik. 

IIIAilhiPJIA- (şapırla-) em. Biraraya gel
mek, toplanmak, çoğalmak. 
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IIIAP (şar) (1) 3am. 1. Daire, ç'ember. 2. 
Balon. 3. KBHe. Eski devirlerde oy 
pusulası yerine kullanılan küçük taş: 

wap mapmy yaşlanmak; wapmapan 

dünyanın dört bucağı. 
IIIAPA (şara) (Il) 3am. 1. Büyük kap. araw 

wapa tahta kap. 2. aybtC. Göz yuvası. 3. 
aybtc. (nehir, göl vb.) Seviye: Keil 

wapacbtHaH UlbLJ(mbL. Gölün su seviyesi 
yükseldi. 

IIIAPA (şara) (III) 3am. up. Çare, önlem, 
çözüm yolu. wapa l(oflaaHy önlem 
almak; wapacbLH ma6y çaresini bulmak; 
wapa :JICOK. başka çaresi yok. 

IIIAPMAİİ (şaraday) CbLH. Büyük, devasa. 
IIIAPAİİHA (şarayna) 3am. Jlam. Zırh. 
IllAPAHA (şarana) 3am. ı. Yeni doğmuş o-

lan insan veya hayvan yavrusu üze
rindeki zar. 2. aybtc. Yeni doğmuş 

bebek, nevzat. 
IIIAPAHAJIAC (şaranalas) CbtH. Anneleri bir, 

kardeş, karındaş. 

IIIAPAII, -6bı (şarap, -bı) 3am. ap. Şarap. 

IIIAPAIIAT (şarapat) 3am . ap. Hayır, iyilik, 
merhamet. wapanambL mwo iyiliği do
kunmak. 

IIIAPAIIATTbl (şarapattı) CbLH. Hayırsever, 

iyiliksever, merhametli. 
IIIAPAIIATTbiJiblK,, -Fbi (şarapattılıq , -ğı) 

3am. İyilik, hayırseverlik, merhamet
lilik. 

IIIAPAIIXAHA (şaraphana) 3am . ap. up. 

Meyhane, şaraphane. 
IIIAPACbl3 (şarasız) CbLH. Çaresiz, naçar. 

Dil wapacbL3 Kyuae. O, çaresiz bir 
halde. 

IIIAPACbi3,UAH- (şarasızdan-) (1) em. Ça
resiz kalmak, çıkar yol bulamamak. 

IIIAPACbi3.I(AH (şarasızdan) (Il) yem . Ça
resizlikten, gayri ihtiyar!, ister istemez. 
IllapacbL3aar, KeHai. ister istemez razı 

oldu. 
IIIAPACbl3,ll,blK, -Fbi (şarasızdıq, -ğı) 3am. 

Çaresizlik, naçarlık. 
IIIAPEAK,, -Fbi (şarbaq, -ğı) 3am. Çit, hat: 

Yu wap6aK,neH K,opwaAraH. Ev çitle 
çevrilmiş. 

IIIAPEAK,TA- (şarbaqta-) em. Çitle çevir-

lllAPTRAMA 

rnek. 
IIIAPEOJIAT (şarbolat) 3am. Çelik zırh. 
IIIAPEbl (şarbı) 3am. ı. İnce, yağlı zar. 2. 

CbtH. aybLC. Seyrek, sık olmayan, 
aralıklı. 

IIIAPEbiJIAH- (şarbılan-) em. ı. Yağ bağ

lamak, semirmek, semizlemek. 2. aybtC. 

Toplanmak, kümelenmek. 
IIIAPFbl (şarğı) (1) 3am. aiHu. Şeriat yolu. 
IIIAPFbl (şarğı) (Il) CbLH. ı. Kısa boylu, 

bodur. 2. aybLC. Kıt, az, eksik. 
IIIAPI1FAT (şariğat) 3am. ap. aiHU. İslam 

hukuku, şeriat. 
IIIAPI1FATIIIbiJI (şariğatşıl) CblH. Şeriat 

kanunlarının uygulanmasını isteyen 
kimse, şeriatçı. 

IIIAPI1K, -ri (şarik, -gi) 3am. op. Bilye, 
misket 

IIIAPK,: lllapK, ypy Durup dinlenmemek, 
koşuşturmak. 

IIIAPJIA- (şarla-) em. ı. Gezmek, dolaş

mak, gezinmek. ayHue J1Cf3İH wapilay 

dünyayı gezmek; K,UflflMeH wapilay 

hayal kurmak. 2. Arayıp taramak, karış
tırmak. 

IIIAPIIbl- (şarpı-) em. (yangın , ateş vb.) 
Hafiften yakmak, biraz yakmak; (güneş) 
yakmak. 

IIIAPIIbiC- (şarpıs-) em. 1. Çekişmek, 

tartışmak. 2. Mızrak , kılıç , ok vb. silah
larla çarpışmak , savaşmak. 

IliAPT (şart) (1) 3am. 1. Antlaşma, 

sözleşme , mukavele. wapm :>Kacay 

antlaşmak. 2. Talep, şart. uwpm K,OIO 

şart koşmak. 3. Vazife, görev: K,a3aK, 

mifliH 6i!ly wapm. Kazakça bilmek şart. 
IliAPT (şart) (Il) efl . Bir nesne başka bir 

nesneye birden bire şiddetle çarptığında 
çıkan sert ve hışırtılı ses, şırak, şılap. 

IIIAPT: lllapT JKYfiHY Diz çökmek. 
IIIAPTAEAK,, -Fbi (şartabaq, -ğı) 3am. 

Büyük tabak, tepsi. 
IIIAPTAEAK,TAİİ (şartabaqtay) CbtH. Büyük, 

geniş . 

IIIAPTAPAII, -6bl (şartarap, -bı) 3am. Dün
yanın dört bir yanı, dünyanın dört bu
cağı. 

IliAPTRAMA (şartnama) 3am. ap. up. 
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Kima6. Şartname, sözleşme, mukavele, 
kontrat, akit. 

IIIAPTCbl3 (şartsız) CblH. Şartsız, sözleşme
siz. 

IIIAPTTAC- (şarttas-) em. Kontrat yapmak, 
sözleşme yapmak. 

IIIAPTTACTbiK, -Fbi (şarttastıq , -ğı) 3am. 
Bağlantı, bağ, ilgi, alaka. 

IIIAPTTbl (şarttı) CbtH. 1. Önceden kararlaş
tırılmış, tayin edilmiş. 2. Karşılaştırmalı, 
mukayeseli. 

IIIAPTbiK, (şartıq) CbLH. l. Tam olarak değil 
de yarı kısırlaştırılmış (erkek hayvan). 
2. ay bLC. Kalın kafalı, geri zekalı. 

IIL\PTbiJI (şartı!) 3am. Şaklama, şak şak 

etme. 
IllAPTbiJI)lA- (şartılda-) em. Ş aklamak. 
IIL\.PYA (şaruva) (1) 3am. Köylü, çiftçi. 
lll.\PYA (şaruva) (Il) 3am. İş, çalışma: 

Illapyal:( KGHwa? Seni ilgilendirmez; 
wapyacbLH mbLHObLpy işini halletmek; 
wapyara KbtpbL JK:OK beceriksiz, elinden 
iş gelmeyen. 

lll-\PYAfEP (şaruvager) 3am. Çalışkan, ça
lı şmayı seven kimse. 

IlL-\PYAfEPJIIK, -ri (şaruvagerlik, -gi) 3am. 
Çalışkanlık, titizlik 

IllAPYAIKAİİ (şaruvajay), IIIAPYAK,OM 
( şaruvaqoy) CbLH. Çalışkan, eli yatkın. 

IIL\PYA)I(AMJibiK, -Fbi (şaruvajaylıq, -ğı), 
IIIAPYAK,OMJibiK, -Fbi (şaruvaqoylıq, -
ğı) , IIIAPYAK,OPJibiK, -Fbi (şaruva

qorlıq , -ğı) 3am. Çalışkanlık, eli yat
kınlık 

IIIAPYAK,OM (şaruvaqoy) CbtH. bkz. IIIA
PYA)I(All. 

IIIAPYAK,OMJibiK, -Fbi (şaruvaqoylıq, -ğı) 
3am. bkz. IIIAPYAIKAİİJihiK,. 

IIIAPYAK,OP (şaruvaqor) CbLH. bkz. IIIA
PYA)I(AM. 

IIIAPY AK,OPJibiK,, -Fbi (şaruvaqorlıq, -ğı) 

3am. bkz. IIIAPY A)I(AllJibiK,. 
IIIAPYAillhiJibiK,, -Fbi (şaruvaşılıq, -ğı) 

3am. l. Belli bir iş , çalışma sahası. aybtil 
wapyawbLflbtFbl çiftçilik, ziraat. 2. Küçük 
sınai birlik. 

IIIAP<I> (şarf) 3am. Atkı , fular. 
IIIAPIIIA- (şarşa-) em. Yorulmak, bitkin 

düşmek, mecali kalmamak. Kyme-Ky-

IIIAPhiJI,UA 

me wapway beklemekten yorulmak. 
IIIAPIIIAFbllll (şarşağış) CbtH. Çabuk yo

rulan, halsiz. 
IIIAPIIIAll- IliAJI,11,hiK,- (Şarşap-şaldıq-) 

( lllaplllan -llla.rı,ıı,bıFa,ıı,bı, lllaplllan -lllaJI-

,LJ.biFbın) em. Y orulmak, bitkin düşmek, 
mecali kalmamak. 

IIIAP-IIIAP: lllap-lllap ezy Viyaklamak, cı
yak cıyak bağırmak 

IIIAPIIIAT -(şarşat)- em. Yormak, bitkin 
düşürmek. 

IIIAPIIIAYbiK, (şarşavıq) CbtH. bkz. IIIAP
IIIAFbllll. 

IIIAPillbl (şarşı) 3am . 1. Kenarları ve açı
ları birbirine eşit olan dörtgen, kare. 
wapwbL .Memp metrekare; wapwbt Malf 
ring. 2. Kare şeklindeki başörtü, eşarp 
yazma. 

IIIAPillbiJIA- (şarşıla-) em. 1. Karelemek, 
kare haline getirmek. 2. Üçgen haline 
getirmek. 3. aybtc. Ölçmek, planlamak 

IIIAPillbiJibl (şarşılı) CbtH. Dörtgen, dört 
köşeli . 

IIIAPbiK, -Fbi (şarıq, -ğı) (1) 3am. Gökyü
zü, sema, asuman, gök. wapbLKKa Ke

mepi!ly göğe yükselmek. 
IIIAPbiK, -Fbi (şarıq, -ğı) (Il) 3am. Çark 

taşı, bileği, çark. 
IIIAPbiK, -Fbi (şarıq, -ğı) (III) 3am. Tabak

lanmamış sığır derisinden yapılan ve de
liklerine geçirilen şeritle sıkıca bağlanan 
ayak giyeceği, çarık. 

IIIAPbiK, -Fbi (şarıq, -ğı) (IV) 3am. 
Üzerine iplik, tel, şerit gibi şeyler 
sarılan, kenarları çıkıntılı, ekseni 
boyunca delik olan silindir; makara. 

IIIAPbiK, -Fbi (şarıq, -ğı) (V) 3am. Güç, 
kuvvet, derman, mecal. 

IIIAPbiK,TA- (şarıqta-) em. 1. Yükselmek, 
yükseklere uçmak. 2. aybLC. Gelişmek, i
leri gitmek, yükselmek. 

IIIAPbiK,Illhl (şarıqşı) 3am. Bileğici, 

çarkçı, eğeci . 

IIIAPbiJI (şarıl) 3am. Cırtlak, tiz, kulak tır
malayan ses. 

IIIAPbiJI)lA- (şarılda-) em. 1. Vıyaklamak, 
ciyak ciyak ağlamak . 2. aybtc. Öfkeden, 
sinirden bağırıp çağırmak, sert konuş-
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mak. 
IIIACCM (şassi) Jam. op. mex. Uçağın te

kerleği. 

IIIAT (şat) (1) Jam. aHam. Butların iç tarafı, 
iki bacak arası, apış arası. 

IIIAT (şat) (Il) Jam. İki dağın arasında 
kalan büyük çukur, vadi, koyak. 

IIIAT şat (III) CbtH. up. Şad, sevinçli, 
neşeli. 

IIIAT- (şat-) (IV) em. Sıkı bağlamak. 

IIIAT- (şat-) (V) em. 1. Fitne sokmak, bir
birine düşürmek, ara bozmak. 2. aybtC. 

Abuk sabuk konuşmak, saçmalamak 
lllATA (şata) 3am. Gayri meşru ilişkiden 

doğan çocuk, veledizina, piç. 
IIIATAK, -Fbi (şataq, -ğı) (1) Jam. Kavga, 

çekişme, dövüş, hırgür. wamaK, Ulbttapy 
kavga çıkannak. 

IIIATAK, (şataq) (Il) CbtH. Aksi, inatçı, 

direngen. 2. Karışık, çetrefıl. 
IIIATAK.K,Ofı (şataqqoy), IIIATAK.K,OP (şa

taqqor), IIIATAK,K,YMAP (şataqqu-mar), 

IIIATAK,IIIbiJ1 (şataqşıl) CbtH. Kavgacı, 

şirret, yaygaracı. 

IIIATAK.K,OP (şataqqor) CbtH. bkz. IIIA
TAK.K,Ofı. 

IIIATAK,K,YMAP (şataqqumar) CbtH. bkz. 
IllA T AK.K,O fı. 

IIIAT AK,K,YMAP J1biK,, -Fbi (şataqqumarlıq, -
ğı) 3am. Kavgacılık, şirretlik, 

yaygaracılık. 

IIIATAK,Cbl3 (şataqsız) CbtH. Kavgasız, 

gürültüsüz. 
IIIATAK,TAC- (şataqtas-) em. Kavga etmek, 

dövüşmek, birbirine ginnek. 
IIIATAK,IIIblJ1 (şataqşıl) CbtH. bkz. 

IllA T AK.K,O fı. 
IIIATAC- (şatas-) em. 1. Kafası karışmak, 

aklı karışmak, kafası bulanmak. 2. aybtc. 
Sataşmak, musallat olmak. 

IIIATACTbiP- (şatastır-) em. Karıştırmak, 

şaşırtmak, yanıltmak. 

IIIAT-,I(YMAH (şat-duman) Jam. up. Sevinç, 
mutluluk içinde olma. 

IIIATK,AJ1 (şatqal) Jam. 1. Dağ geçidi, 
derbent, belen. 2. aybtc. Dar, zor za
man. 

IIIATK,AJJ,I(bl (şatqaldı) CbtH. Dağ geçidi 
olan, derbentli, belenli. 

IIIATbiPJIA 

IIIATK,AJIK, (şatqayaq) Jam. I. Atın iki arka 
hacağını ayırarak durması. 2. CbtH. aybtC. 

dolambaçlı, yılankavi. EyJJ -ıuamK,aflK, 

JICO!l. Bu dolambaçlı bir yol. 
IIIATK,AJIK,TA- (şatqayaqta-) em. l. (at) 

Arka iki ayağını açarak durmak. 2. 
aybtC. Y amulmak, eğri büğrü olmak, 
çarpık, çurpuk duruma gelmek. 

lliATIIAK,, -Fbi (şatpaq, -ğı) Jam. Kargacık 

burgacık, okunaksız yazı, karalama. 
IIIATIIAK,TA- (şatpaqta-) em. Karalamak, 

gelişigüzel çizmek. 
IIIATllblPAK, (şatpıraq) CbtH. Abuk sabuk, 

saçma, anlamsız, tutarsız . 

IIIATllbiPAK,TA- (şatpıraqta-) em. Abuk 
sabuk konuşmak, saçmalamak 

IllA TT AH- (şattan-) em. Şad olmak, çok 
sevinmek. 

IIIATTAH,I(biP- (şattandır-) em. Ş ad et
mek, şenlendirmek , neşelendirmek, se
vindirmek. 

IIIATTbi-EYfTbi (şattı-buttı) CblH. Abuk 
sabuk, saçma (söz, konuşma vb.). 

IIIATTbiK, -Fbi (şattıq, -ğı) Jam. Neşe, se
vinç, mutluluk. wammbtKK,a 6eJJeHy se
vinçten uçmak. 

IIIAT-IIIA,I(biMAH (şat-şadıman) CbtH. up. 
Mutlu, şaduman, memnun. 

IIIAThiJ1- (şatıl-) em. 1. (ip) Dolanmak, 
takılmak, dolaşmak. 2. aybtc. Belaya 
uğramak. 

IIIATbiHA- (şatına-) em. 1. Çatlamak, 
yarılmak. 2. aybtc. Sinirlenmek, öfkelen
mek. KB3i ıuambtrtay çok sinirlenmek, 
öfkeden gözü dönmek. 

IllAThiHAYbiK, (şatınauvıq) CbtH. l. Çabuk 
çatlayan, yarılan. 2. aybtc. Sinirli, asab1. 

IIIATbiP (şatır) (1) Jam. Dam, çatı. 

IIIATbiP (şatır) (Il) Jam. Çadır, otağ. 
IIIATbiP (şatır) (III) Jam. Şemsiye. 

IIIATbiPAIII (şatıraş) Jam. 1. Dama oyunu. 
2. Cbl!-t. Dama tahtasına benzer tahta. 

IIIAThiP-KYfiP (şatır-kütir) efl. Patırtı, gü
rültü, çatırtı. 

IIIATbiPJ1A- (şatırla-) (I) em. Çatı, dam 
yapmak. 

IIIATbiPJ1A- (şatırla-) (Il) em. (gök) Gür
lemek. 
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IJJAThiPJihl (şatırlı) Cb/H. Çatısı olan, çatılı, 
daml ı. 

IJJAThiPChl3 (şatırsız) cbtH. Çatısı 

olmayan, çatısız. 
lllAThiP-IllYfhiP (şatır-şutır) eJL. Pat küt 

diye çıkan ses, gürültü patırtı. 
lllA.ThiC (şatıs) (I) 3am. ı. Düğüm, boğum. 

2. aybtc. İlgi, alaka, bağlantı. 3. Melez, 
kırma (deve). 4. Akrabalık bakımından 
yakınlığı olan kişi. 

lllAThiC- (şatıs-) (Il) em. 1. (ip, urgan vb.) 
Karmaşık hale gelmek, kördüğüm ol
mak. 2. Yanılmak, hata yapmak, yanlış 
yapmak. 

IIL\Y (şav) Jam. 1. İhtiyarlık, yaşlılık, 
kartlık. way mapmy ihtiyarlamak, 
kartlaşmak. 2. yem. Yavaşça, usulca, ö
zenle. 

w .. n JKAi1 (şavjay) 3Gm. Dizginle gemi n 
birleştiği nokta. 

lll.-\Y.iKAHJIA- (şavjayla) em. ı. Atın dizgi
nini çekmek. 2. aybLC. Engellemek, 
mani, köstek olmak: OJL wayJJCauJLan 
.ıteHi epKiMe Jlci6epMeai. O benim 
isted iğim gibi hareket etmeme engel 
oldu. 

lll.-\YK,M- (şavqiy-) em. Büzülmek, 
çökmek, iki büklüm olmak. 

lll.-\YK,hiJI,l.I,AC- (şavqıldas-) em. Yüksek 
sesle konuşmak, şamata etmek. 

IIL-\YJIA- (şavla-) em. İhtiyarlamak, yaşlan
mak. 

lllAY JihiK,, -Fbi (şavlıq, -ğı) Jam. İhtiyarlık, 
yaş lılık , kartlık. 

IILAX (şah) (1) Jam. up. Afganistan veya 
İran hükümdarı, şah , şeh. 

IIL-\X (şah) (Il) 3am. Satranç oyununda en 
önemli taş, şah. 

IIIAXEIIEI (şahbibi) 3am. up. K,3. Şahın eşi , 

sul Lan. 
IIIAXIIHIIIAX (şahinşah) 3am. up. Şehin-

şah, şahlar şahı. 

IIIAXMAT (şahmat) Jam. Satranç. 
IIIAXTA (şahta) 3am. op. Maden ocağı. 
IIIAXTEP (şahtyor) Jam. Madenci, maden 

IŞÇISI. 

llJAXAP (şahar) Jam. up. Şehir, kent. 
IllAIII (şaş) (1) Jam . Baş derisini kaplayan 

IIIAIIIJihiK,XAHA 

kıllar, saç. 6yupa ıuaw kıvırcık saç; 
waw emeKmeH saç kadar çok, hadsiz 
hesapsız. 

IJJAIII- (şaş-) (Il) em. l. Saçmak, dökmek, 
serpmek: TaybtK,K,a JICeM wawmbt. Ta
vuklara yem verdi. 2. Yaymak, da
ğıtmak. 3. aybtc. Saçıp savunnak, israf 
etmek, ziyan etmek. 4. (güneş) Işık saç
mak. Ke3i om wawy gözleri parlamak; 
KenKe monbtpaK, wawna çoğunluğa 

karşı gelme (yin). 
IllAillA (şaşa) 3am. Atın tırnağının üst 

tarafındaki uzunca tüyler, paça. wawa
CbtHa wa]f JlcyK,nac a) çok hızlı, yürük 
b) eşsiz, üstün şair; hatip. 

IIIAIIIAK, -Fbi (şaşaq, -ğı) Jam. Saçak, püs
kül. 

IIIAIIIAK,TA- (şaşaqta-) em. Dokumanın 

ucunda saçak bırakmak ya da herhangi 
birşeye püskül takınak: JfoM6btpaHbt 
wawaK,maabı. Dambıranın sapına püs
kül taktı. 

IIIAIIIAK,TAH- (şaşaqtan - ) em. Saçaklan
mak. 

IIIAlllAK,Thl (şaşaqtı) cbıH. Saçaklı, püs
kütlü. 

IIIAIIIAJI- (şaşal-) em. Yemek yerken bir 
şeyin etkisiyle boğulur gibi olmak, bo
ğazına takılmak. 

IliAlllAY (şaşav) yem. Kalabalıktan , sü
rüden uzaklaşarak, ayrılarak. 

IIIAIIIAYJIA- (şaşavla-) em. Kalabalıktan 

ayrılmak, tek başına kalmak. 
IliAIIIAYChl3 (şaşavsız) yem. Saçıp dök

meden, saçıp savurmadan, israf etme
den. 

IIIAillEAY (şaşbav) Jam. Saç bağı, toka. 
IIIAillEAYJIA- (şaşbavla-) em. 1. To ka 

takmak. 2. aybLC. iltifat göstermek, poh
pohlamak. 

IliAIIIEAYJihl (şaşbavlı) CbtH. Tokalı , toka 
takmış. 

IIIAIIIK,All, -fibi (şaşqap, -bı) 3am. Saçların 

dağılmaması ıçın kullanılan ağ 

biçiminde örgü, file. 
IliAIIIJihlK,, -Fbi (şaşlıq, -ğı) Jam. Şiş 

kebap. 
IIIAllJJihiK,XAHA (şaşlıqhana) 3am. K,3. up. 
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Şiş kebap yapan yer, kebapçı. 
IIIAIIlJibii(ıUhl (şaşlıqşı) Jam. Şiş kebap 

yapan ve satan kimse, kebapçı. 
IIIAII111AM-T6KITEM (şaşpay-tökpey) yem. 

Saçıp dÖkmeden, israf etmeden: 
Euaauabı uıaumau-meKneu 'JICUHan 
aJiabLK. Buğdayı saçıp dökmeden 
topladı. 

IIIAII1TAPA3 (şaştaraz) Jam. ı. Berber, 
kuaför. 2. Berberlik, kuaförlük. 

IIIAII11YfK,hiii1 (şaştutqış) Jam. 
Tutturmalı, kıstırgaçlı toka. 

IIIAIIlThl (şaştı) CbLH. Saçı olan, saçlı. 
IIIAIIlY (şaşuv) Jam. Gelinin başından 

aşağı saçılan şeker vb. şeyler, saçı. 
IIIAIIlhiFI;K,hl (şaşıfiqı) CbLH. Düzensiz, 

dağınık , etrafa saçılmış . 

IIIAII1hll1-TeK- (şaşıp-tök-) (ıııaıııbın-

Tere.ıı.i, ıııaıııbm-Terin) em. Saçıp 

dökmek, israf etmek. 
IIIAIIlhiPA- (şaşıra- ) em. 1. S açılmak, 

yayılmak, dağılmak . 2. Su sıçratmak 

püskürtmek. cyabı uıauıbıpamnau 'JICYbLH 
etrafa su saçmadan yıkan. 3. aybıc. 

(güneş ışığı) Etrafa yayılmak, ışık 

saçmak. 
IIIAIIlhiPAH,ll,hl (şaşırandı) CbLH. Dağınık, 

düzensiz, sistemsiz. uıauıbLpaHabı niKip 
dağınık fikir. 

IIIAIIlhiPAH,ll,hiJlhiK, -Fbi (şaşırandılıq, -
ğı) Jam. Belirsizlik, müphemlik, 
düzensizlik. 

IIIAIIlhiPAT- (şaşırat-) em. ı. Dağıtmak. 2. 
Sıçratmak, saçmak, püskürtmek. 

IIlA5I (şaya) CbLH. Çabuk sinirlenen, kızan, 
asa bl. 

IliA51JlhiK, -Fbi (şayalıq, -ğı) Jam. Çabuk 
kızına, sinirlilik, asabiyet. 

IIIA5IH (şayan) Jam. 300JI . ı . Akrep. 2. 
Yengeç : WaRH uıal(mbL. Akrep soktu, 
yengeç ısırdı. 

ınafi (şay) oa. Küçükbaş hayvanıara 

seslenme sözü. 
II18MKEM,IJ,EC- (şaykemdes-) em. Laf 

atmak, sözle sataşmak, rahatsız etmek. 
II18K (şak) 3am. ap. Şek, şüphe, kuşku. 

uıeK KeJimipMey şüphelenmemek, kuşku 
duymamak. 

III8YJII 

II18KIPT (şakirt) Jam. up. l . Medrese 
öğrencisi, şakirt. 2. aybıc. Çırak . 

II18KIPTTIK, -ri (şakirttik, -gi) 3am. 
Şakirte özgü, şakirte has hal ve 
hareketler. 

II18JI,ll,IP (şaldir) Jam. !(apan. Ahmak, 
akılsız, budala kimse. 

II18JI,ll,IP-EYJI)J,IP (şaldir-büldir) CblH. 

Anlamsız, saçma (söz). 
II18JI,IJ,IPJIE- (şaldirle-) em. Düzgün ve 

anlaşılır olmayan bir dille konuşmak. 
II18JIKEC (şalkes) CbLH. Huysuz, yaramaz. 
II18JIKECTEH- (şalkesten-) em. 

Huysuzlaşmak, yaramazlık etmek, 
huysuzlanmak. 

II18JIKECTIK, -ri (şalkestik, -ği) 3am. 
Huysuzluk, aksilik. 

II18JITM- (şaltiy-) (ıııeJITHC)l,i, lll8JITHin) 
em. (kısa boylu kişiler) Göbeğini 

şişirerek durmak veya yürümek. 
II18JII (şali) Jam. up. Kadınların omuzlarını 

örtrnek için kullandıkları geniş atkı, şal. 
II18HM-(şani-) (ıııeuue.ıı.i, ıııeuuin), 

II18HTM- (şanti-) em. Çalım satmak, 
kurum kurum kurulmak. 

II18HTM- (şanti-) em. bkz. II18HM-. 
II18HTIK (şantik) , II18PTIK (şartik) CblH. 

Karnı yağ bağlamış, göbekli olan. 
uıeHmiK l(apbLH epKeK göbekli adam. 

II18H:KIJI,ll,E- (şafikilde-) em. 1. (kısa boylu 
köpekler) İnce sesle havlamak. 2. aybLC. 
Ciyak ciyak bağınnak , ciyaklamak. 

II18H:KIJI,ll,EK (şafikildek) cbıH. Ciyaklayan. 
II18PEAT (şarbat) Jam. ap. Üzüm suyu. 
II18PEATThl (şarbattı) cbıH. Şerbetli, tatlı. 
II18PTIK (şartik) CblH. bkz. II18HTIK. 
III8YfiM (şavgim) Jam. Çay için sıcak su 

hazırlamaya yarayan bölüm, çaydanlık. 
III8YKIJI,ll,EK, -ri (şavkildek, -gi) Jam. 

300JI. İspinozgillerden, tüyleri yeşilimsi, 
ağaçlık ve fundalıklarda yaşayan, güzel 
ötüşlü bir kuş, flürya, yel ve. 

II18YKIJI,ll,EC- (şavkildes-) em. Bir araya 
gelip, kafa kafaya vererek konuşmak, 
söyleşmek. 

II18YJII (şavli) (I) Jam. 300JI. Beş yaşındaki 
erkek karta!. 

III8YJII (şavli) (II) Jam. Uzun saplı, 
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yayvan, delikli kepçe, kevgir. 
III8Y-III8Y (şav-şav) oa. İnce ve tiz 

havlama sesi. 
III8YIJI (şavil) 3am. İnce ve tiz olarak çıkan 

köpek sesi. 
III8YIJI,UE- (şavilde-) em. İnce ve tiz sesle 

havlamak. 
III8YIJI,UEK (şavildek) CbtH. ı. Çok 

havlayan, cıyak cıyak bağıran. 2. aybLC. 
Ciyak ciyak bağıran, yaygara koparan 
(kimse). 

III8IIIKE (şaşke) Jam. op. Kase. 
IllE (şe) ULbLJl. Kazak Türkçesi'nde 

cümlenin sonunda gelen soru edatı, ya: 
Me H KuHora 6apaMbLH1 ceH ULe? Ben 
sinemaya gidiyorum, ya sen? 

WEEEP (şeber) Jam. 1. Usta, mahir. araUL 
we6epi marangoz. 2. yem. Eksiksiz, 
tam, hatasız, kusursuz. 0!1 aHai ULe6ep 
opbtHaaabL. O şarkıyı güzel söyledi. 

WEEEPJIE- (şeberle-) em. Süslemek, 
bezemek, güzelleştirmek. 

WEEEPJIEH- (şeberlen-) em. Ustalaşmak, 

uzmanlaşmak. 

WEEEPJIIK, -ri (şeberlik, -gi) 3am. Ustalık, 

uzmanlık. 

lllEEEPXAHA (şeberhana) 3am. K3. up. 
Atölye. cypem ULe6epxaHaCbL resim 
atölyesi. 

lllEfE (şege) Jam. Çivi. 
IIIEfE,UEM (şegedey) CbLH. Çivi gibi 

sağlam, dayanıklı. 

lllEfEJIE- (şegele-) em. ı. Çivi i emek, 
mıhlamak. 2. aybıc. Perçinlemek, 
pekiştiıınek, sağlamlaştırmak. 

lllEfEJIEYJII (şegelevli) CbLH. Çivilenmiş, 

çivi çakılmış. 
IIIEfEJII (şegeli) Cb/H. Çivisi olan, çivili. 
lllEfEH (şegen) 3am. Kuyunun etrafını 

sağ lamlaştırmak için örülen taşlar ve 
destek olarak konulan tahtalar. 

IIIEfEH,UE- (şegende-) (1) em. (kuyu) 
Duvarlarını taşla örmek, ağaçla 

desteklemek. 
IIIEfEH,UE- (şegende-) (Il) em. (kavun) 

Tevek çiçeklenmek. 
lllEfEHE (şegene) 3am. Fert sayısı az olan 

çekirdek aile. 

IllE K 

IIIEfEP- (şe ger-) em. 1. Geri çekmek, geri 
almak. 2. Çıkarmak, düşmek: )/(acbLH OH 
:>~eacKa ULeıepin aiimmbı. Yaş ını on yaş 
küçük söyledi. 3. Ertelemek, sonraya 
bırakmak: Eyfl :>ICYMbıcmbL KeiiiHıe 

ULeıepin, oii!lacmbtpy KepeK. Bu işi 

sonraya erteleyip düşünmek gerek. 
IIIEfiH- (şegin-) em. Geri çekilmek. )/(ay 

KeiiiH ULeıiHai. Düşman geri çekildi. 
IIIEfiH,UI (şegindi) 3am. İçiimiş sigara 

artığı, izmarit. 
lllEfiHIIIEK (şeginşek) Cb/H. Çekingen, 

sıkılgan, utangaç. 
IIIEfiHIIIEKTE- (şeginşekte) em. 1. 

Çekinmek, sıkılmak, utanmak. 2. Geri 
çekilmek, gerilemek. 

IIIEfiHIIIEKTIK, -ri (şeginşektik, -gi) 3am. 
Utangaçlık, sıkılganlık, çekingenlik 

IIIEfiHIC (şeginis) 3am. Çekilme, geri 
dönme. 

IIIEfiPEM- (şegirey-) (llleripewe,ni, 
llleripewin) em. Gözünü dikip dikkatle 
bakmak. 

IIIEfiPTKE (şegirtke) Jam. Çekirge: 
11JeıipmKeaeH KOpbLKKaH e2İH eKnec. 
Çekirgeden korkan ekin ekmez. 

IIIE,UIPEM- (şedirey-) (llle,nipewe,ni, 
llle,nipewin) em. 1. Kaşlarını çatıp 

bakmak. 2. Gözünü dikip dikkatlice 
bakmak: 0!1 MaraH Ke3irt ULeaipeiimin 
Kapaabı O, bana dikkatle baktı. 

IIIE)KIPE (şejire) 3am. ap. 1. Şecere, soy 
ağacı, soy kütüğü. 2. Vakayiname. 3. 
aybLC. Geçmişte olup biten herşeye vakıf 
olan bilge kimse. 4. Rivayetlere 
dayanılarak yazılan tarih. 

IIIE)KIPEJIE- (şejirele-) em. Olayları 

kronolojik olarak yazmak. 
IIIE)KIPEIIII (şejireşi) 3am. Şecere tutan 

kimse, şecereci. 
IIIEMIH (şeyin) Ulblfl. -e kadar. yiiıe ULeiiiH 

eve kadar; KeULKe ULeiiiH akşama kadar. 
lllEMIT (şeyit) 3am. ap. aiHU. Kutsal bir 

ülkü ya da inanç uğrana savaşırken ölen 
kimse, şehit. 

IIIEK, -ri (şek, -gi) (1) 3am. 1. Sınır, hudut, 
had. 2. Ölçü, limit. ULeK KO/O Sınır, limit 
koymak; sınırlamak. ULeKmeH acy sınırı 
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aşmak, ölçüyü kaçırmak. 
IIIEK (şek) (Il) Jam. ap. Şüphe, kuşku. weK 

KeflmipMey şüphe etmemek, 
kuşkulanmamak. 

IIIEK- (şek-) (ıuere)J.i, ıuerin) (III) em. 
Kenarlarını nakışlamak, süslemek. 
wemiHe Kecme weKKeN opaMafl kenarları 
oyalı yazma. 

IIIEK- (şek-) (ıuere)li, ıuerin) (IV) em. 
(arabaya, kızağa) At koşmak. 

IIIEK- (şek-) (ıuere)J.i, ıuerin) (V) em. 

Sigara içmek: TeMeKi wezy ci3ailf 
aeHcay!lb/Fbl/fbl3FQ K,ayinmi. Sigara 
içmek sizin sağlığınıza zararlıdır. 

IIIEK (şek) (VI) oa. Keçileri yönlendirmek, 
bir yere sürmek için söylenen söz. 

illEKAPA (şekara) Jam. Sınır, hudut. 
MeMJZeKemmiK weKapa ülke sınırı. 

IIIEKAPA.JIAC (şekaralas) CbLH. Sınır 

komşusu, sınırdaş: l(aJaK,cmaH 
8J6eKcmaHMeH weKapaJZac. Kazakistan 
Özbekistan'la sınır komşusudur. 

lllEKAPAJibiK, (şekaralıq) Jam. Sınırla ilgili 
olan. 

IIIEKAPAIIIbl (şekaraşı) Jam. Sınır 

muhafızı , sınır eri. 
IIIEKE (şeke) 3am. Alın, göz ve yanak 

arasında, elmacık kemiğinin üstünde 
bulunan çukurumsu bölge, şakak. 

weKeciHeH J(apay küçümseyerek 
bakmak; weKeciHe mwo ders almak: 
weKeciHeH wepmin :J1cypin aJZy istenilen 
özell iklere sahip olan kimseyi seçip 
evlenmek. 

lllEKEJII (şekeli) CbtH. Şakağı geniş olan. 
WEKEMTAC (şekemtas) Jam. Beş taş 

oyunu. 
WEKEP (şeker) Jam. 1. Şeker. KYM UleKep 

toz şeker. 2. aybLC. Tatlı, şirin. 
IllEKKilll: TeMeKı ıueKKııu Sigara tiryakisi. 
lllEKITER (şekpen) Jam. Yünden 

dokunmuş dış giyim olarak kullanılan 
bir çeşit giysi, cepken. 

lllEKCI3 (şeksiz), IllEKCI3-IllETCI3 
(şeksiz-şetsiz) CbtH. Sonsuz, sınırsız, 

uçsuz bucaksız . 

WEKCI3)liK, -ri (şeksizdik, -gi) Jam. 
Sonsuzluk, enginlik, sınırsızlık 

lliEJIEKTEM 

lllEKCI3-lllETCI3 (şeksiz-şetsiz) CbtH. bkz. 
lllEKCI3. 

IllEKTE- (şekte-) em. Sınırlandınnak, sınır 

koymak, sınır getirmek. 
lllEKTEJl- (şektel-) em. Kesilmek, durmak, 

sınırlanmak: Eip raHa KecinneH 
weKmeJZin K.OJZMay KepeK. Sadece bir 
meslekle sınırianmamak gerek. EaK,btm 
6aiiflbtK,neH weKmeJZMeuai. Saadet 
parayla ölçülmez. 

lllEKTEH- (şekten-) em. Şüphelenmek, 

kuşkulanmak 

lllEKTEC (şektes) (1) CbLH. Sınır komşusu, 

sınırdaş. 

WEKTEC- (şektes-) (Il) em. Komşu, 

yanyana, sınırdaş olmak. 
IIIEKTECTIK, -ri (şektestik, -gi) Jam. 

Komşuluk, yanyana olma, sınırdaşlık. 
lliEKTEYJll (şektevli) CbLH. Ölçülü, sınırlı , 

kısıtlı: YaK,bLmbtM weKmeyJZi. Zamanım 

kısıtlı, sınırlı. 

IIIEKTEYCI3 (şektevsiz) CbLH. Ölçüsüz, 
sınırsız. 

lllEKillEK (şekşek) Jam. Bir tür zararlı 

çekirge. 
IIIEKIIIE: weKıueK aTa (Mwctı.) Kazak 

falkloründe keçiterin piri, koruyucusu. 
IllEKlllH- (şekşiy-) em. Kas ıl mak, çok 

kurumlu olmak. 
IIIEKIJl,LI,EYIK, -ri (şekildevik , -gi) 3am. 

Çekirdek. 
ll1EKIPEM- (şekirey-) em. Küçümseyerek, 

burun kıvırarak bakmak. 
lllEKI C- (şek is-) em. Ağız kavgası etmek, 

çekişmek. 

WEJl (şel) Jam. ı. İnce, yağlı zar. 2. 
Katarakt, perde, ak basma. 

WEJl,LI,E- (şe lde-) em. Derinin yağlı 

tabakasını sıyırmak, almak. 
lllEJl,LI,EH- (şelden-) em. ı. Yağ bağlamak, 

semirmek, semizlemek. 2 . Gözüne 
perde inmek, ak basmak, katarakt 
oluşmak. 

IIIEJl,LI,I (şeldi) CbtH. Semiz, besili. 
WEJIEMT- (şeleyt-) em. Övmek, 

yüceltmek. 
IIIEJIEK*, -ri (şelek, -gi) 3am. Kova. 
IIIEJIEKTEM (şelektey) Cbtl-1 . Büyük, geniş. 
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IIIEJIEKTE- (şelekte-) em. 1. Kovayla 
taşımak. 2. Bardaktan boşanırcasına 

yağmak: )/(al{6btp ıue!leKmen K.YUbtn 
m yp. Yağınur bardaktan boşanırcasına 
yağıyor. 

WEJIEKIIIE (şelekşe) Jam. Küçük, ufak 
kova. 

WEJIH- (şeliy-) em. Şişinmek, şişmek, 

gururlanmak 
WEJIIIEK, -ri (şelpek, -gi) Jam. Lokma, 

pışı. 

WE.JlTIPEİİ (şeltirey) CbtH. Gururlanmak, 
büyüklenmek, kibirlenmek. 

WEJITIPEİİT- (şeltireyit-) em. Övmek, 
methetmek, sena etmek, yüceltmek. 

WEMEH (şemen) Jam. 1. Karında su 
birikmesi sebebiyle olan, şişme ile 
beliren bir hastalık, küpleme. 2. aybtc. 
Merak, kaygı, üzüntü, keder. ıueMeH 

wepiH mapK.amy içini dökmek, dert 
yan mak. 

WE\1EH.IU (şemendi) CbtH. Kaygılı, dertli, 
elemli. 

WE\IIPIIIEK, -ri (şemirşek, -gi) 3am. 
Damarsız bağdokusu, kıkırdak. KeJ-{cipiK 
weMıpıueıi burun kıkırdağı. 

WEMIPIIIEKK,ATA (şemirşekqata) 3am. 
eem. Atlarda görülen bir hastalık. 

WEMIPIIIEKTE- (şemirşekte-) em. Tıka 

basa yemek, çok doymak. 
lileMipıueKmen moii.abt. Tıka basa 
doydu. 

WEMIPIIIEKTEH- (şemirşekten-) em. 
Sertleşmek, katılaşmak 

WEH* (şen) (1) 3am. 1. Bir şeyin etrafı, 

c ivarı, çevresi, dolayı. l(a!laHbtlf opma 
weHiHae şehrin ortasında, orta yerinde. 
2. Belirli bir zaman, süre, vakit. 

IIIEH* (şen) (Il) 3am. At arabasının 

tekerleğinin dışındaki demir çember. 
IIIEH* (şen) (III) Jam. Rütbe, ünvan. 
WEH)lEC (şendes) (1) CbtH. Aynı rütbede 

olan, rütbesi denk. 
IIIEH).IEC- (şendes-) (Il) em. Denk, eşit 

olmak. 
IIIEH)ll (şendi) CbLH. Rütbeli, ünvanı olan. 
IIIEHE- (şen e-) em. Dalga geçmek, alaya 

almak. 

IIIEPMEH,UEJIIK 

IIIEHK,YMAP (şenqumar), IIIEHIIIIJI 
(şenşil) CbtH. Makam, mevki düşkünü. 

IIIEHK,YMAPJihiK,, -Fbi (şenqumarlıq, -ğı) 

3am. Makam, mevki düşkünü olma 
duıumu. 

IIIEHCI3 (şensiz) CbtH. Unvansız, derecesiz, 
rütbesiz. 

IIIEH-IIIEKIIEH (şen-şekpen) Jam. Makam, 
mevki, unvan, rütbe, şan, şöhret. 

IIIEHIIIIJI (şenşil) CblH. bkz. IIIEHK,YMAP. 
IIIEH;I>EP (şenber) Jam. 1. ıeoM. Çember, 

daire. 2. Halka, çember. 3. aybtc. Aynı 
konu ile ilgili bulunan kimselerin tümü, 
muhit, çevre. emicam ıuel{6epi siyaset 
çevresi, siyasi çevre. 

IIIEH:EEPJIE- (şenberle-) em. Çember, 
halka, daire oluşturmak. 

IIIEH:EEPJII (şenberli) CbtH. Çemberli, 
halkal ı. 

IIIEfi:EIPEK: llle~6ıpeK aTy Karnı şişmek. 

IIIEH:fEJI (şengel) (1) Jam. 6om. Dikenli 
çalı. 

IIIEH:fEJI (şengel) (Il) Jam. Pençe, avuç. 
IIIEH:fEJI).lE- (şengelde-) em. 1. Pençesiyle 

yakalamak, pençelemek: EypKim 
myflKtHt mbtpHaFbtMeH wel{<:e!laeai. 
Karta!, tilkiyi pençesiyle kaptı, yakaladı. 
2. A vuçlamak. 

IIIEII, -6i (şep, -bi) 3am. 1. Siper, set. 2. 
aybtc. Büyüklük, çap. 

IIIEII-IIIEII (şep-şep) oa. Tavuğu 

çağınrken söylenen söz, bili biJi . 
IIIEP* (şer) 3am. ap. Hüzün, dert, hasret 

wep mapK,amy içini dökmek, dert 
yan mak. 

IIIEPJIE- (şerle-) em. Dertlendirmek, 
kaygılandırmak, efkarlandınnak. 

IIIEPJIEH- (şerlen-) em. Dertlenmek, 
kaygılanmak, hüzünlenmek. 

IIIEPJIEC (şerles) CbLH. Dert ortağı, sırdaş . 

IIIEPJII* (şerli) CbtH. Dertli, kaygılı, 

hüzünlü. 
III EP JIIJIIK*, -ri (şer! i lik, -gi) 3am. 

D~rtlilik, hüzünlü, kaygılı olma. 
IIIEPMEH).IE (şermende) CbtH. up. Dertli , 

kaygılı, elemli, kederli. 
IIIEPMEH).IEJIIK, -ri (şermendelik , -gi) 

Jam. Çaresizlik, dertlilik, hüzünlü olma. 

yyü
Vurgu

yyü
Vurgu
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lllEPMM- (şermiy-) em. Göbek bağlamak, 
göbeklenmek. 

lllEPT- (şert-) em. 1. Fiske vurmak, 
fiskelemek. 2. Saz teline dokunmak, 
çalmak. 3. aybtC. Bir mesele hakkında 
insanların ilgisini çekecek şeyler 

anlatmak, ilginç şekilde sohbet etmek. 
Cbtp wepmy içini dökmek, dert yanmak. 

lllEPTEP (şerter) 3am. My3. Kazak 
Türklerinin kullandığı kopuz benzeri iki 
ya da üç telli eski bir müzik aleti. 

lllEPTM- (şertiy-) em. Göbek bağlamak, 
göbeklenmek. 

lllEPTKIJIE- ( şertki le-) em. Ardarda fiske 
vurmak. 

lllEPTIIE : rnepTne Kyü Sazın tellerine 
parmak uçlarıyla dokunarak çalınan 

ezgi. 
lllEPTIIEK, -ri (şertpek, -gi) (1) 3am. 

Çocukların birbirlerinin alınlarına fiske 
vurarak aynadıkları oyun. MalfaauaaH 
wepmneK a;ıy alna fiske vurmak. 

lllEPTIIEK, -ri (şertpek, -gi) (Il) 3am. Sıvı 
haldeki ilaçların konulduğu şişe, cam 
kap. 

lllEPTIK (şertik) CbLH. Karnı büyük, 
göbekli. 

lllEPY (şerüv) 3am. 1. Halk, kitle, 
kalabalık. 2. Askeri güç, ordu. 
ca!lmaHammbt wepy Tören alayı. 

lllEPYJIE- (şerüvle-) em. (halk) Topluca 
yürümek, yürüyüş yapmak. 

lllEPYJII (şerüvli) CbLH. Sıraya girmiş, saf 
oluşturmuş, sıralanmış. 

lllEPYllll (şerüvşi) 3am. Gösteri yapan, 
yürüyüşe katılan kimse. 

lllEP-lllEPMEH (şer-şermen) 3am. Dert, 
hüzün, keder. 

lllEP-lllEPMEH,l(I (şer-şermendi) CbLH. 
Dertli, gamlı, kederli, hüzünlü. 

lllET (şet) 3am. 1. Kenar, uç. K,aflaHbLlf 
wemi şehir dışı, şehir merkezinden uzak 
yer. 2. Dış, taşra, ücra, uzak yer. 3. 
Yabancı, yad. MyHaa wem Kici :>KO K.. 
Burda yabancı kimse yok; wem mill 
yabancı dil; wem MeMJleKemmep yabancı 
ülkeler; wem :>Kep (:>Kypm) yabancı yer. 

lllETE.JI (şetel) 3am. Dış memleket, yabancı 

IliETTIK 

ülke. 
lllETE.JI,L(IK (şeteldik) CbLH. Başka ülkeden 

gelen, yabancı. 
lllETEH (şeten) (1) 3am. 6om. Üvez ağacı 

ve onun meyvesi, .üvez. 
lllETEH (şeten) (Il) Sepetçi söğüdünün 

dallarından yapılan çit vb. nesne. 
lllET -:IKAFA (şet-jağa) 3am. 1. Kenar, uç, 

kıyı. 2. aybtc. Bir konu hakkında detaylı 
olmayan bilgi: 8J{ıiMeHilf wem
:>KaracbLH ecmiaiM. Konu hakkında az 
çok bilgi sahibi oldum. 

lllETKEİİ (şetkey) yem. Daha kenarda, 
dışarıda. wemKeu K.afly kenarda, köşede 
kalmak. 

lllETKEİİJIE- ( şetkeyle-) em. Dışlamak, 
soyutlamak, kenara itmek. 

lllETKEİİJIIK, -ri (şetkeylik, -gi) 3am. 
Uzaklık , ücra yerde olma, taşrada 

bulunma. 
lllETKEPI (şetkeri) CbLH. Ücra, uzak, taşra : 

MeKme6iMi3 JKoflaaH wemKepi. 
Okulumuz yoldan uzakta. 

lllETKEPIJIE- (şetkerile-) em. Uzak 
durmak, kendini soyutlamak. 

lllETKI (şetki) CbLH. Kenardaki, uzaktaki. 
lllETCI3 (şetsiz) CbtH. Uçsuz, uçsuz 

bucaksız, sınırsız . 

lllETCI3)]JK, -ri (şetsizdik, -gi) 3am. 
Sınırsızlık, enginlik, uçsuz bucaksız 

olma. 
lllETCI3-lllEKCI3 ( şetsiz-şeksiz) C bL H. 

Sınırsız, uçsuz bucaksız. 
lllETTE- (şette-) em. Soyutlanmak, 

çekilmek, dışında kalmak, uzak durmak. 
lllETTET- (şettet-) em. Dışlamak, uzak 

tutmak. 
lllETTIK, -ri (şettik, -gi) (1) 3am. Hayvanın 

semerini veya eyerini bağlamak için 
göğsünden aşırılarak sıkılan yassı 

kemer, kolan. 
lllETTIK, -ri (şettik, -gi) (Il) 3am. 3mHoıp . 

Kadınların şapkalarının kenarlarına 

taktıkları değerli süs eşyalan . 

lllETTIK, -ri (şettik, -gi) (III) 3am. Kabalık, 
abeslik, nezaketsizlik 

lllETTIK, -ri (şettik, -gi) (IV) 3am. Devenin 
bumundan geçirilen ip, burunsak 
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IllETI H 

lliETIH (şetin) (1) CbtH. Zayıf, güçsüz, cılız. 
lliETIH (şetin) (Il) CbtH. Kaba, nezaketsiz, 

abes. 
lliETIHE- (şetine-) em. (çocuk, genç) 

Ölmek. Eip 6wıacbt J~Cacmaii 
ıuemiHeıeH. Bir çocuğu küçükken 
ölmüş. 

lllETIHER (şetinen) yem. 1. Hep, tümü, 
hepsi, baştan sona kadar. YuJiep 
ıuemiHeH J~Cal{a. Evlerin hepsi yeni. 2. 
İsraf etmeden, hesaplı olarak. 

lliEYJII (şevli) 3am. 300JI. Ana kartal. 
. lliE<D (şef) 3am. rjJp. Yetki ve sorumluluğu 

olan, yöneten kimse, şef. ıuerjJKe aJiy 
kontrolüne almak. 

lliElll- (şeş-) em. 1. (düğüm) Çözmek, 
açmak. 2. (elbise) Soyunmak, çıkarmak . 

3. aybtc. (konu, mesel e) Çözmek, karara 
bağlamak: MaceJieHi aypbtC ıuetuil{i3. 

Meseleyi doğru (şekilde) çözünüz. 4. 
(bilmece, bulmaca) Çözmek. 

lliElliE (şeşe) 3am. 1. Anne, ana. 2. Yaşlı 
kadınlara saygılı bir seslenme sözü 
olarak kullanılan ifade, ana. 

lllElliEfi (şeşey) 3am. 3Kcnp. Yaşlı 
kadınlara saygıyla seslenilirken 
söylenen söz, ana. 

lliElliEK, -ri (şeşek, -gi) (1) 3am. Çiçek. 
lliElliEK, -ri (şeşek, -gi) (Il) 3am. Mea. 

Çiçek hastalığı. 
lliElliEK, -ri (şeşek, -gi) (III) 3am. 

Develerin vücudunda iltihaplanma 
suretiyle beliren hastalık . 

lliElliEJIEC (şeşeles) 3am. Aynı anneden 
doğmuş olan kimseler, kardeş. 

lliElliEJII (şeşeli) CbtH. Annesi olan, anneli. 
lliElliEJIIK, -ri (şeşelik, -gi) 3am. Annelik, 

an alık. 
lliElliEH (şeşen) 3am. 1. Söz ustası, hatip. 

2. Konuşmacı. 
lliElliEH,I1,EH- (şeşenden-) em. Güzel 

konuşmak, hitabeti güçlü olmak. 
lliElliEH,IJ,IK, -ri (şeşendik, -gi) 3am. 

Hatiplik, belagat. ıueıueHaiK ce3 vecize, 
özdeyiş. 

lliElliEHCI- (şeşensi-) em. Hatip gibi 
davranmak. 

lliElliY (şeşüv) 3am. Cevap (bilmece). 

IIIM30<1> PEHMH 

lliElliYCI3 (şeşüvsiz) CbtH. Çözümü 
olmayan, çözülmemiş. 

lliElliYllii (şeşüvşi) (I) 3am. Çözen, 
çözümleyen, çözüm bulan kimse. 

lliElliYllii (şeşüvşi) (Il) 3am. Esas, ana, 
temel, asıl. 

lliElliiJI- (şeşil-) em. Çözülmek, 
çözümlenmek, açıklık kazanmak. 

lliElliiM (şeşim) 3am. Karar, çozum, 
sonuç. ıueıuiMıe KeJiy karara varmak. 
ıueıuiM Ka6btJiaay karar, almak. 

lliElliiH- (şeşin-) em. Soyunmak, üzerini 
çıkartmak. 

lllll (şiy) (1) 3am. 1. Kamış, saz. 2. 
Kamıştan yapılan eşya. ıuu MOUbtH ince 
boyunlu; ıuu J~Cyıipmy fitne sokmak, ara 
bozmak; ıuu tubtry araya soğukluk 

girmek, küskün, dargın olmak. 
lllll (şiy) (Il) 3am. Kibrit çöpü. 
lllll (şiy) (III) 3am. Yara, iltihap. 
lllllEAPK,biT (şiybarqıt) 3am. Fitilli kadife 

kumaş. 

lllll,I1,EH (şiydey) CbtH. Çok ince, incecik. 
lllll,I1,EM (şiydem) 3am. Yünden yapılmış 

kalın giysi, bir tür kaftan. 
lllll,I1,ll- (şiydiy-) em. İncecik, zayıf, sıska 

olmak. 
lllllE (ş iye) (1) 3am. 6om. ~ lişne. ıuue 

J~CeıeHaeu KbtJiy ağzını bumunu kan 
içinde bırakmak. 

lllllE (şiye) (Il) 3am. Kördüğüm. 
lllllEE8PI (şiyeböri) 3am. 300JI. Çakal. 
lllllE,I1,EH (şiyedey) CbtH. Vişne gibi, 

kıpkırmızı, vişne rengi. 
lllllEJIE- (şiyele-) em. Kör düğüm etmek, 

sıkıca bağlamak. 

lllllEJIEH,I1,IP- (şiyelendir-) em. (meseleyi) 
Güçleştirmek, zorlaştırmak, çıkınaza 

sokmak. 
lllllEJIEHIC- (şiyelenis-) (1) em. (ortam) 

Gerginleşmek, karışmak. 

lllllEJIEHIC (şiyelenis) (Il) 3am. Gerginlik, 
kargaşa. 

lllll30<l>PEHllJI (şizofrenya) 3am. rjJp. 
Düşünce, duygu ve davranışlarda 

önemli bozulmaların ortaya çıkması gibi 
belirtiler gösteren bir ruh hastalığı, 

şizofreni. 
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IIHIKI 

IIHIKI (şiyki) CbLH. 1. Pişmemiş, çiğ. ıuuKi 

:JICYMbLpmxa çiğ yumurta. 2. İşlenmemiş, 
ham. 3. aybLC. Açıklık kazanmamış, net 
Olmayan. my6i lUUKi aaaM ŞÜpheli 

adam. 
lliMKI,II,EM (şiykidey) yem. Pişirmeden, çiğ 

olarak. 
lliMKI3AT (şiykizat) 3am. Hammadde. 
lliMKIJIIK, -ri (şiykilik, -gi) 3am. ı. Çiğlik, 

pişmemiş olma. 2. Hamlık 

olgunlaşmamış olma. 
lliMKIJII-lliCIJII (şiykili-pisili) CbLH. ı. 

Kıvamına gelmemiş, olgunlaşmamış. 2. 
aybLC. Eksik, yarım yamalak. 

lliMK,: ınıtK, eTy (kapı) Gıcırdamak. 

lliMK,AH (şiyqan) 3am. Çıban. ıuuK,aH lUbLFy 
çıban çıkmak. 

lliMK,AH,UAM (şiyqanday) Cb/H. Kıpkırmızı. 
lliMK,biJI (şiyqıl) Jam. Cıvıltı. 
lliMK,biJI,II,A- (şiyqılda-) em. 

Cıvıldamak, cıvıldaşmak; 

merdiven vb.) gıcırdamak. 

(kuş) 

(kapı, 

lllMMAI1 (şiymay) 3am. ı. Karalama, 
çiziktirme, müsvedde kağıdı: )f(yMbLCbLM 
EM i ıuuMau KyuiHae. Çalışmalarım hala 
müsvedde halinde. 2. Okunınası zor, 
çirkin yazı. 

lliMMAMJIA- (şiymayla-) em. Rastgele 
çizmek, karalamak. 

lllMMAM-lliATIIAK, -Fbi (şiymay-şatpaq, -
ğı) 3am. Çalakalem, alelacele yazılmış 
el yazısı. 

lliMMHAH3E (şimpanze) 3am. rjJp. 

Şempanze. 

lliHHA (şina) 3am. Araba lastiği. 
lliMHEJih (şinel) 3am. op. Asker paltosu, 

ka put. 
lllMHEJih,II,I (şineldı) 3am. Asker paltosu 

giymiş, kaputlu. 
lllMHhOH (şinon) 3am. op. Kadınların 

genellikle başlarının arkasına taktıkları, 
ek saç, postiş. 

lliMllA (şiypa) 3am. ap. Şifa, derman, 
deva. 

lliMITAfEP (şiypager) 3am. ap. up. Tedavi 
eden, iyileştiren kimse. 

lllMnAJihl (şipalı) CbLH. Sağlığa yararlı , 

şifalı. 

IliM <I> OH 

lliMnAChl3 (şiypasız) CbLH. Tedavisi 
olmayan, şifasız, öldürücü. 

lliMPA- (şiyra-) em. ı. Olgunlaşmak, 

kıvama gelmek. 2. (yıkanan elbise) 
Çekmek, küçülmek. 3. (yer) Kurumak, 
suyu çekilmek. 4. Zindeleşmek, 

dinçleşmek. 5. Hızlı, çabuk yüıümek. 6. 
Büyümek, gelişmek. 7. aybtc. Pişmek, 

olgunlaşmak: BcKepaeH ıuupan Ke!lai. 
Askerden olgunlaşarak geldi. 

lliMPAK, (şiyraq) CbLH. ı. Sert, sıkı, katı. 2. 
Sağlam, dinç, zinde. 3. Çevik, atik. 

lliMPAK,TAH- (şiyraqtan-) em. Çevikleş

mek, atik olmak. 
lllliPAK,TAY (şiyraqtav) CbLH. Çevik; 

hareketli. 
lliMPAK,ThiK,, -Fbi (şiyraqtıq, -ğı), 

lllliPAK,ThiJihiK,, -Fbi (şiyraqtılıq, -ğı) 

3am. Çeviklik, atiklik, hareketlilik. 
lliJiiPAK,ThiJihiK,, -Fbi (şiyraqtılıq, -ğı) bkz. 

lliJiiP AK,ThiK,. 
lllliPAT- (şiyrat-) em. ı. Olgunlaştınnak. 

2. (ip) Bükmek, eğirmek. 3. aybıc. 

Dinçleştinnek, zindeleştirmek. 4. aybıc. 

Yetiştirmek, geliştirmek. MypmbLH 
ıuupamy bıyık burmak, bıyığını eliyle 
düzeltmek. 

lliJiiPEK, -ri (şiyrek, -gi) 3am. up. Bütünün 
dörtte biri, çeyrek. ıuupeK racbtp çeyrek 
asır. 

lllJiiPhiK,- (şiyrıq-) (ınıtpbiFa)lbl, 

ınıtpbiFbın) em. 1. Eğilip bükülmek. 2. 
Y etişmek, olgunlaşmak. 3. Sertleşmek, 

güçlenmek, gucunu artırmak: All3 
ıuupbLKmbL. Ay az sertleşti. 4. Yerinde 
duramamak, kımıldamak, hareket 
etmek, huysuzlanmak. 5. aybıc. 

Sinirlenmek, öfkelenmek. 
lliJiiT (şiyt) 3am. Pamuk tohumu, çiğit. 
IIIMTTEM (şiyttey) Cb/H. Küçücük, zerre 

kadar. 
IIIMTI: ınıtTi MbiJITbiK. (KeHe.) Uzun 

namlulu tüfek. 
IIIM<l>EP (şifer) 3am. HeM. Çatı kaplama 

malzemesi. 
IIIM<l>EPJIE- (şiferle-) em. Çatı kaplamak 
IIIJil<l>OH (şifon) 3am. rjJp. İpek iplikle 

dokunmuş ince, şeffaf kumaş. 
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lll ll <I> O HbEP 

IIHI<l>OHhEP (şifonyer) 3am. rjJp. 
Çekmeeelerine çamaşır konulan dolap, 
şifoniyer. 

IIU:I<l>P (şifr) 3am. rjJp. 1. Gizli 
haberleşmeye yarayan işaretler, şifre . 2. 
Katalog numarası (kitap). 

llUI<l>PJIA- (şifrla-) em. Şifrelemek. 
lllH<l>Jihl (şifrlı) CbtH. Şifreli. 

lllHiliA (şiyşa) (1) 3am. up. Şişe. 
lliHiliA (şiyşa) (Il) 3am. içki şişesi. 
lllHhiP (şiyır) (1) 3am. 1. Yolak, patika, 

yol, iz. 2. CbLH. aybtc. Karışık, çetrefil, 
girift. 

lliHhiP- (şiyır-) (Il) em. 1. B urmak, 
bükmek, kıvırmak. 2. aybtC. Eğinnek, 

bükmek. 
lliHhiPlllhiK,, -Fbi (şiyırşıq, -ğı) 3am. 

Sıkıca eğirilmiş, bükülmüş, dürülmüş, 

sarılmış şey. 

lllHhiPlllhiK,TA- (şiyırşıkta-) em. 
Bükmek, dürmek, sarmak. 

lliHhiPlllhiK,TAYJihl (şiyırşıktavlı), 

lliHhiPlllhiK,Thl (şiyırşıktı) CblH. 
Bükülmüş, dürülmüş, sarılmış. 

lliHbiPlllhiK,Thl (şiyırşıktı) CbtH. 
lliHhiPlllhiK,TAYJibl. 

lliKAJIA (şkala) 3am. ;zam. Ölçek. 
lliKA<l> (şkaf) 3am. op. Dolap. 
lliJIAfEAYM (şlagbaum) 3am. HeM. iner 

kalkar pannaklık. 
lliJIAK, -rbi (şlak, -gı) 3am. HeM. Cüruf , 

maden posası. 
lliJIAKTAH- (şlaktan-) em. Cüruf haline 

gelmek. 
lliJIAHf (şlang) 3am. HeM. Hortum 
lliJIEM (şlem) 3am. op. 1. Miğfer, tolga. 2. 

Başlık, kask. 
lliJII03 (şlyuz) 3am. HeM. 1. Su seviyesini 

yükseltmek için ırınağa veya kanala 
yerleştirilmiş olan özel yapı. 2. Tesviye 
havuzu. 3. Suyun derinliğini ölçmek 
için kulanılan uzun değnek. 

lliHYP (şnur) 3am. Kablo. meflerjJoH umypbl 
telefon kablosu. 

lliOEbiP (şobır) 3am. Yürük at. 
lliOBHHH3M (şovinizm) 3am. rjJp. caflc. 

Değişik ırk ve uluslar arasında 

düşmanlık yaratmayı amaçlayan ve bu 

lll OK, 

yolda kışkırtmada bulunan aşırı 

ulusçuluk akımı, şovenizm. 
lliOBHHHCT (şovinist) 3am. rjJp. 

Şovenizmden yana olan kimse, şoven. 
lliOFAÜHA (şoğayna) 3am. 6om. Deve 

dikeni. 
lliOFhiP (şoğır) 3am. Kalabalık, grup, 

topluluk. 
lliOFhiPJIA- (şoğırla-) em. Toplamak, bir 

araya getirmek. 
lliOFbiPJIAH- (şoğırlan-) em. Toplan mak, 

bir araya gelmek, yığılmak. 
lliOFhiP JIAH.UhiP- (şoğırlandır-) em. 

Biriktirmek, bir araya toplamak, 
yığmak. 

lliO.UhiP (şodır) CbLH. Kaba, asabi, sinirli. 
lliO.UbiPAfı- (şodıray- ) em. Şişmek, 

kabarmak. 
lliO.UhiPJihiK, -Fbi (şodırlıq, -ğı) 3am. 

Asabilik, kabalık. 
lliOll (şoy) CbLH. Dev, kocaman, iri. 
lliOH,UAfı: (şoyday) cbtH . Sağlam, berk, 

dayanıklı. 

lliOllK,H- (şoyqiy-) em. Büzüşmek, 
kırışmak, buruşmak. 

lliOllHAK, (şoynaq) CbLH. TopaJ, aksak. 
lliOÜHAH,llA- (şoynangda- ), 

lliOÜTAH,UA- (şoytangda-) em. 

Aksamak, topallamak. 
lliOllTAH.UA- (şoytangda-) em. bkz. 

lll O ÜHAH,I(A-. 
lliOllhiH (şoyın) 3am. l. Font, dökme 

demir, pik; 2. aybtC. Sağlam, güçlü. 
uıoiibLH :JICOJI demir yol(u). 

lliOllhiH,UAll (şoyınday) CbtH. 1. Ağır, 
gülle gibi. 2. Kapkara, dökme demir 
gibi kara. 

lliOÜbiPbiJI- (şoyırıl-) em. Bel fıtığı 
olmak, 6efli uıoubtpbtflbLn Kafly beli 
ağrı mak. 

lliOÜhiPhiJIMA (şoyırılma) 3al1ı. Bel 
ağrısı, bel fıtığı. 

lll OK,*, -Fbi (şoq, -ğı) (1) 3am. K öz, kor, 
uıoK macmay (caily) kışkırtmak, 

körüklemek. 
lliOK,* (şoq) (Il) CbLH. Bir grup, bir dizi, 

demet, buket. 6ip uıoK. 2Yil bir demet 
çiçek; uıoK. :Jicyflabt3 burç, takım yıldızı. 
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IIIOK;\.İİ 

IIIOK,Aİİ (şoqay) (1) 3am. Deriden yapılmış 
bir tür ayakkabı. 

IIIOK,Aİİ- (şoqay-) (uıOK,aSI,Ubi, UIOK,aiObi), 

IIIOK,l:l- (şoqiy-) em. (Il) Dizlerinin 
üstünde, yürür gibi oturmak. 

IIIOK,l:l- (şoqiy-) em. bkz. IIIOK,Aİİ-. 
IIIOK,IIAP (şoqpar) 3am. l. Çomak, sopa, 

topuz. 2. aybLC. Merkezi güç. K.Ofl 

uwK.nap 6oJLy birinin uşağı olmak, 
uşaklık etmek. 

IIIOK,IIAP.II,Afi (şoqparday) Cb/H. Çomak, 
topuz gibi, çomağa benzer. 

IIIOK,IIAPJIA- (şoqparla-) em. Topuzla
mak, çomakla vurmak. 

IIIOK,IlhiT (şoqpıt) Cb/H. Köhne, çok 
eskimiş, yıpranmış. ULOK.nbtm ULanaH 
eski püskü kaftan. 

IIIOK,IlhiT -IIIOK,IlhiT (şoqpıt-şoqpıt) CbLH. 
Eski püskü, yırtık pırtık, pejmürde. 

IIIOK,TAH- (şoqtan-) em. 1. Köz haline 
gelmek, korlaşmak. 2. Kıvılcım, ateş 

saçmak. 
IIIOK,ThiK, -Fbi (şoqtıq, -ğı) 3am. l. 

Hayvanların ensesi: 83eHHeH ambtMHbLH 
ULOK.mbLFbtHaH yernan emmiM. Nehirden 
atıının boynuna tutunarak geçtim. 2. 
aybıc. Zirve, doruk. ULOK.mbLFbL 6uiK bilgi 
düzeyi yüksek, bilgili. 

IIIOK,ThiK,TAH- (şoqtıqtan-) em. ı. Farklı 

olmak, farklı görünmek, üstün olmak. 2. 
Gururlanmak, kibirlenmek, böbür
lenmek. 

IIIOK,IIIM- (şoqşiy-) em. Büzüşmek, 

büzülmek, pörsümek. 
IIIOK,-IIIOK, (şoq-şoq) 3am. oa. Birinin 

derdine, kederine sevinerek söylenen bir 
ünlem; oh olmuş. 

IIIOK,bl (şoqı) (1) 3am. 1. Doruk, zirve. 2 . 
aybtC. Başarı, muvaffakiyet: Myxmap 
8ye3oembtl{ "A6au :>ICOflbL" 3noneflCbL -
aae6uemİMİ3aİJ{ el{ 6UİK UlOl(bLCbL. 
Muhtar Avezov'un "Abay Yolu" romanı 
edebiyatımızda ulaşılan en yüksek 
noktadır. 

IIIOK,bl (şoqı) (Il) em. Gagalamak. 
IIIOK,biJIAH- (şoqılan-) em. Zirveye 

ulaşmak, çok başarılı olmak. 
IIIOK,biH- (şoqın-) em. 1. Vaftiz edilmek; 

IIIOJIITAH 

Hristiyanlığa kabul edilmek. 2. aybıc. 

Hristiyanlığı kabul etmek. 
IIIOK,hiHL(hl (şoqındı) CbLH. Hrıstiyanlığı 

kabul eden (Müslüman), mürtet. 
IIIOK,biHL(hiP- (şoqındır-) em. Vaftiz 

etmek, Hristiyanlaştırmak. 
IIIOK,biP (şoqır) 3am. 300/l. Mersin balığı. 
IIIOK,biT- (şoqıt-) em. (1) Gagalatmak. 
IIIOK,biT (şoqıt) (Il) em. (at) Dört nala 

gitmek. 
IIIOJI- (şol-) em. 1. Bakmak, etrafı 

gözetlemek. mel{ipeKmi ULOJLY etrafı 

gözetlemek. 2. Göz gezdirmek, 
incelemek: Kimanmapabı ULO!lbtn, 
l(aJICemmi aepeKmi JICUHaabı . Kitapları 

gözden geçirip kendisine gerekli olan 
bilgileri topladı. 3. Geçmişi göz önüne 
getirmek, düşünmek. 

IIIOJIA (şola) 3am. 1. Eğri büğrü, engebeli 
yer. 2. aybıc. Y etişmeme, eksiklik, azlık. 

IIIOJIAK, (şolaq) CbLH. 1. Çolak. 2. Uzun 
olmayan, kısa. ULO!lal( K,aubıpy 

uzatmamak, kısa kesmek. 
IIIOJIAIQKEH; (şolaqjefi) 3am. Bir tür kısa 

kollu yelek. 
IIIOJIAK,ThiK, -Fbi (şolaqtıq, -ğı) 3am. 

Kısalık, kısa olma. 
IIIOJIAH (şolan) 3am. Kiler. 
IIIOJIFhiH,UA- (şolğında-) em. 1. Etrafı 

incelemek, gözetlemek. 2. Göz 
gezdirmek, bakmak. 

IIIOJIFhiHIIIhl (şolğınşı) 3am. Gözlemci , 
keşifçi. 

IIIOJI)KAK, (şoljaq) CbtH. Şımarık, haylaz, 
nazlı. 

IIIOJI)KAK,TA- (şoljaqta-), IIIOJI:IKAH)I.A
(şoljafida-) em. Şımarıklık, haylazlık 

etmek. 
IIIOJI)KAH; (şoljafi) CbLH . Nazlı, şımarık , 

haylaz, bildiğini yapan. 
IIIOJI:IKAH)I.A- (şoljafida-) em. bkz. 

IIIOJI)KAK,TA-. 
IIIOJI)KM- (şoljiy-) em. Sere serpe 

uzanmak. 
IIIOJI)KbiH;M- (şoljıfida-) em. Nazlanmak, 

şımarmak, şımarıklık etmek. 
IIIOJill: uıoJin eTy Cup diye suya düşmek . 

IIIOJillAH (şolpan) 3am. acmp. Çolpan, 
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lllOJITihl 

Venüs, Çoban yıldızı. maH woJLnaHbt 
seher (sabah) yıldızı. 

lllOJIIIhl (şolpı) (1) Jam. ı . Altın ya da 
gümüş süslemeli bir tür saç bağı, toka. 

lllOJIIIhl (şolpı) (Il) Jam. J1cep2. Kevgir. 
lllOJIIIhl- (şolpı-) (III) em. Cup diye ses 

çıkam1ak. 

lllOJIIIhiJI (şolpıl) e!l. Cup diye çıkan ses. 
lllOJIIIhiJI,UA- (şolpılda-) em. Cup diye 

ses çıkarmak. 
lllOJITAH,UA- (şoltafida-) em. ı. (kesik 

kol, kuyruk vb.) Sallanmak, ırganmak, 
2. aybtc. Hafif, uçan davranmak. 

lllOJITH- (şoltiy-) em. Çok kısa olmak, 
kısalmak: )f(eHi uwJLmuFaH KeuJLeK 
Kuinmi. Kolu çok kısa bir gömlek 
gıymış. 

lllOJIYlllhl (şoluvşı) Jam. ı. Kaşif, gözcü, 
iz süren kimse. 2. aybtC. Basında yorum 
yapan kimse. 

lll OM* (şom) (1) Jam. ı. Devenin üzerine 
yük yüklemeden evvel, yükün devenin 
s ırtını yara lamaması için konulan keçe, 
teğelti. 

lll OM- (şom-) (Il) em. 1. Suyun dibine 
batmak, dalmak. 2. aybLC. Düşüneeye 

d almak. 
lllOM* (şom) (III) Jam. ;;~eep2. Yığın, 

tepecik, tümsek. 
lllOMAM (şomai) Jam. Kuyruk sokumu. 
IIIOMEAJI (şombal) Cb/H. İri yarı, dev gibi, 

cüsseli . 
lllOMEAJI,UA- (şombalda-) em. Büyült

mek, irileştirmek. 
IIIOMEAJI,UAM (şombalday) CbtH. İri yapılı, 

cüsseli, iri yarı. 
IIIOMEAJI,UhiK, -Fbi (şombaldıq, -ğı) Jam. 

İrilik, büyüklük, cüsseli olma. 
IllOMFhiiii (şomğış) CbtH. Sık sık 

düşüneeye dalan, çok dalgın. 
lllOMhiJI- (şomıl-) em. 1. Yıkanmak, 

suya girmek, çimmek: 83eH2e 
woMbLflabtK. Nehirde yıkandık. 2. aybtc. 
Bürünmek, gark olmak, batmak. KYH 
H ypblHQ UIOMblflY gün ışığına bürünmek. 

lllOMhiJI,UhiP- (şomıldır-) em. ı. Banyo 
yaptırmak, yıkamak: EaJlaCbLH 
woMbLflabLpabt. Çocuğunu yıkadı. 

liiOPK,AK, 

IllOMhiP (şomır) Jam. 6om. Turp. 
IIIOMhiPT (şomırt) Jam. 6om. Kuş kirazı, 

gelinfen eri. 
IIIOH,UAHAİİ (şondanay) 3am. aHam. Kıç, 

yan. 
lllOH/KAP (şonjar) Jam. Eski devirlerdeki 

yönetici sınıf temsilcileri, bey, sultan. 
IllOH/KAPJihiK,, -Fbi (şonjarlıq, -ğı) Jam. 

Merkeze tam bağlı olmayan bir beyin 
yönetimindeki bölge, beylik. 

IllOHTAM (şontay) Jam. Kese. 
IllOHTM (şontiy) em. Çok kısalmak, 

kısacık kalmak. 
IIIOH; (şofi) CbLH. Kocaman, büyük, dev, 

devasa. 
IllOH:AfiHA (şofiayna) 3am. 6om. Dulavrat 

otu. 
IIIOH;FAJI (şofiğal) Jam. İri taş kütlesi, 

kaya. 
IllOH;KAM- (şofiqay-) em. 1. Çömelmek. 

2. aybtc. Aldatılmak, kandırılmak. 

IllOH;KAMMA (şofiqayma) Jam. Sivri 
burunıu, ökçeli deri çizme. 

IllOH;K,M- (şofiqi-) em. Çömelmek. 
IIIOIIAK, -Fbi (şopaq, -ğı) Jam. Sebze ve 

meyvelerin çekirdeği. wonaK, K.YPilbL 
KepMey hafife almak, bir işin üstesinden 
kolayca gelebileceğini düşünmek, 

çantada keklik zannetmek. 
IIIOIIAH (şopan) 3am . Çoban. 
IIIOIIAHATA (şopanata) Jam. MurjJ. Kazak 

falkloründe koyunların pırı, 

koruyucusu. 
IIIOII-IIIOJIAK, (şop-şolaq) CblH. Çok kısa, 

kısacık. 

IIIOP (şor) 3am. Tümör, ur. 
IIIOP (şor) 3am. Batı Sibirya'da yaşayan 

bir Türk topluluğu, Şor. 
IllOPA (şora) 3am. KeHe. Feodal dönemde 

asilzade, soylu. epKeK wopa erkek gibi 
davranan, giyinen kız, erkek Fatma. 

IllOPAFAM (şorağay) Jam. Sığ sularda 
yaşayan bir tür tuma balığı. 

IllOPEYhiH (şorbuvın) Jam. Oynar 
ekiemierde aynaklığın kalmamasıyla 

eklemin işlemez duruma gelmesi, eklem 
kaynaşması, ankiloz. 

IIIOPK,AK, (şorqaq) CbLH. Beceriksiz, acemi, 
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III O PK,AK,TbiK, 

s akar. 
lllOPK,AK,TbiK,, -Fbi (şorqaqtıq , -ğı) 3am. 

Beceriksizlik, acemilik. 
lllOP JIAH- (şorlan-) em. (yara) Kabuk 

bağlamak, kapanıp izi kalmak. 
lllOPT* (şort) yem. Kat'iyen, kesin olarak, 

kesinlikle. ıuopm 6aii.Jıay sıkıca, sıkı sıkı 
bağlamak; ıuopm CbLHY çabuk kırılmak, 
kırılıvermek; ıuopm JKayan hazır cevap; 
0!1 81:(2iMeciH ıuopm piJi. O, 
konuşmasını birden bire kesti. 

lllOPTAH (şortan) 3am. 300!l. Tuma balığı. 
lllOPTAH,I:J.Aİİ (şortanday) CbLH. Turna 

balığı gibi, tuma balığına benzer. 
lllOPTbl (şortı) 3am. ar. Şort. 
lllOPlllbl- (şorşı-) em. Sıçramak, 

zıplamak. 

lllOPbiJI (şorıl) 3am. Şırıltı, şarıltı. 

lllOPbiJI,IJ,A- (şorılda-) em. Şırı! şırı! 

akmak. 
lll OT (şot) (1) 3am. 1. Çapa. 2. JKepz. 

Sürgü, sürme. 
lllOT (şot) (Il) 3am. Sayı boncuğu, abaküs, 

çörkü. 
lllOTECEll, -6i (şotesep -bi) 3am. Hesap, 

gelir gider kağıdı, defteri. 
lllOTJIAH,.U (şotland) 3am. İskoçya halkı 

ve bu halktan olan kimse, İskoç. 
lllO<DEP (şofyor) 3am. rj;p. Sürücü, şoför. 
lllOlllAH- (şoşay-) em. 1. Çıkık, dik 

görünmek. 2. Sivrilmek, sivrileşmek. 3. 
ay bt C. Yalnız kalmak, tek başına 

durmak. 
lllOlllAK, (şoşaq) (1) CbLH. Dik, sivri . 
lllOIIIAK, -Fbi (şoşaq, -ğı) (Il) 3am. Ot 

yığını , !odası. 

lllOIIIAI<,Aİİ (şoşaqay) CbtH. Hoppa, hava!, 
delişmen . 

lllOlllAJIA (şoşala) 3am. Yiyecek, içecek 
ve erzağın saklandığı yer, kiler. 

lllOIIIAH;: ıııoıııaH; eTy Hoppalık, uçarılık, 

hafiflik etmek. 
lllOiliAH,I(A- ( şoşafida-) em. 1. (kısa kesik 

nesne) Sallanmak ırganmak. 2. ay bt c. 
Düşüncesizce davranmak; hoppalık, 

uçanlık etmek: IIIoıual:(aaMQlJ, aypblC 
ombtp! Uslu dur, ciddi ol! 

lliOlllK,A (şoşqa) 3am. ı. Domuz, hınzır. 2. 

IliH/KI 

aybtC. Akılsız, cahil. 
. lllOlllK,AEOPbiK, -Fbi (şoşqaborıq, -ğı) 

3am. Mea. Kabakulak. 
lllOlllK,A.IT.Afi (şoşqaday) CbtH. Çok şişman. 
lllOlllK,AJibiK, -Fbi (şoşqalıq, -ğı) 3am. 1. 

Domuza has davranış . 2. aybtc. Cahillik, 
alçaklık, hainlik. 

lllOlllK,Alllbl (şoşqaşı) 3am. Domuz 
besleyen , üreten kimse. 

lllülllbl- (şoşı-) em. 1. Ödü kop mak, 
dehşete kapılmak, çok korkmak. 2. 
Ürkmek, korkuyla uyanmak. 

lllOlllbiMAJI,.uAH- (şoşımaldan-) em. 
Sürekli dehşete düşmek, sık sık 

korkmak, herşeyden ürkmek. 
lllOlllbiMAJibl (şoşımalı) CbLH. Sık sık 

korkan, ürken. 
lllOlllbiHAPJibiK, (şoşınarlıq) CbLH. 

Korkunç, dehşet veren, korkulu. 
lllOlllbiT- (şoşıt- ) em. Korkutmak, 

ürkütmek. 
ll18EEJIEK (şöbelek) 3am. Dördüncü 

kuşak, tarunun torunu. 
ll18EEPE (şöbere) 3am. Üçüncü kuşak, 

tarunun çocuğu. 
ll18EEPEJII (şöbereli) CbLH. Torununun 

çocuğu olan. 
rnerEJI (şögel) 3am. On bir yaşındaki 

kartala verilen ad. 
ll18fEH (şögen) 3am. Tencere. 
ll18fEP- (şöger-) em. 1. Deveyi yere 

çömeltmek, çöktürmek. 2. aybtc. (deve) 
· Çiftleştirmek. 

lll8riH,IU- (şögindi-) em. Çökelti , 
çöküntü, tortu. 

lll8riP (şögır) 3am. Kıymık. 
lliH/KE (şöje) 3am. 1. Civciv. maybtK,mbtl:( 

ıueJKeci tavuğun civcivi ; 2. ay btC. 
Büyümemiş, gelişmemiş , bodur kalmış . 

ıueJKe 6ac ince boyunlu, kafası küçük 
olan. 

ll18)J(E,II,EH (şöjedey) CbtH. Civciv gibi, 
civcive benzer. 

ll18)J(EJIE- (şöjele-) em. 1. (civciv) 
Yumurtadan yeni çıkmak . 2. aybıc. 

Zayıflamak, kilo vermek. 
ll18)J(I- (şöji-) em. l. (bitki) Olgunlaşma

dan kurumak. 2. aybtc. İhtiyarlamak, 

yyü
Vurgu
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Ill8)1(1M 

yaşlanmak, çökmek. 
lll8)J(IM (şöjim) 3am. İç giyimlik ucuz ve 

kalitesiz bir tür kumaş. 
lll8)J(IM,UEM (şöjimdey) cbtH. Küçücük, 

ufacık, minicik. 
lli8K- (şök-) em. 1. (deve) Çömelmek, 

çökmek. 2. aybtc. Küçülmek, çökmek: 
Kppm ıueıin KemKeH eKeH. İhtiyar adam 
çökmüş. 3. Yerine oturmak, çökmek: 
y uailf K,a6btpracbt ıueıin Kemmi. Evin 
temeli yerine oturdu, çöktü. 

lli8KE: woKe ıycy Çömelmek, yere 
oturmak, çökmek. 

lll8KEJIE- (şökele-) em. Diz çöküp 
oturmak, diz üstü oturmak. 

lli8KEM,IJ,E- (şökemde-) em. Azar azar, 
yavaş yavaş yemek. 

Ill8KTIP- (şöktir-) em. Çökttirmek, 
çömeltmek. 

lli8K-III8K (şök- şök) e.!LİK. oa. Deveyi 
yere çöktürmek için söylenen söz. 

Ill8KIM: 6ip woKiM Üç parmak ucuyla 
tutulan miktar, çimdik, çitmik, fiske: 
AcnaHaa ıueKiM 6y.!lm :>KOI(. · Gök 
yüzünde hiç bulut yok. 6ip ıueKİM my3 

bir fiske tuz. 
Ill8KIM,IJ,EM (şökimdey) CbtH. Azıcık, 

birazcık, biraz. 
lli8JI (şöl), III8JIEMT (şöleyt) 3am. 1. Çöl, 

sahra. 2. Susuzluk, hararet. ıue.!li K,aHy 

suya kanmak, susuzluğu gitmek. 
Ill8JI,IJ,E- (şölde-) em. 1. Hararet basmak, 

susamak. 2. aybtc. Çok istemek, 
özlemek. 

lli8JI,IJ,Efiiii (şöldegiş) CbtH. Çabuk 
susayan. 

Ill8JI,IJ,EYIT (şöldevit) Jam. Çöl, sahra. 
lli8JIEMT (şöleyt) 3am. bkz. III8JI. 
lli8JIEMTTEH- (şöleytten-) em. Çöle 

dönmek, çölleşrnek 
lli8JIEH* (şölen) CbtH. Susuz, çorak, çöl 

(yer). 
lli8JIMEK, -ri (şölmek, -gi) (1) Jam. mex. 

Mak ara. 
Ill8JIMEK, -ri (şölmek, -gi) (Il) Jam. :>Kepı. 

Şişe. 6ip ıue.!LMeK cym bir şişe süt; 
JJJO.!LMeK Mbllf KfH CbtH6ac, 6ip KfH 
CbtHap (MaK,M). Şişe bin gün kırılmaz, 

III8TIIIIEK 

bir gün kırılır, beHi geliyorum demez 
(atasözü). 

Ill8JIIPKE- (şölırke-) em. Biraz s usamak 
III8MEM- (şömey-), III8MM- (şömiy-) 

em. Bükülmek, kamburlaşmak, iki 
büklüm olmak. 

III8MEJIE (şömele) Jam. Tınaz, dokurcun, 
çeç, ot yığını. 

Ili8MEJIEJIE- (şömelele-) em. Ot yığını 

haline getirmek. 
Ili8MM- (şömiy-) em. bkz. III8MEM-. 
III8MiliEK, -ri (şömşek, -gi) 3am. Çerçöp, 

çalı çırpı. 

Ili8MIIII (şömış) 3am. 1. Çömçe, kepçe. 
ıueMiıuneH copna canbtpy kepçeyle 
çorbayı karıştırmak 2. mex. Kepçe, 
kazaratar. 

III8MIIliTE- (şömışte-) em. Kepçeyle 
almak. 

Ili8H)J(IK, -ri (şönjik, -gi) 3am. Kaplan 
yavrusu. 

III8HiliiK, -ri (şönşık, -gi) Jam. Buzağı 

derisinden yapılan içine küçük şeyler 

konulabilecek kap, çantacık 
III8HJE (şönge) Jam. Diken. 
Ili8HJE):(EM (şöngedey) cbtH. Diken gibi, 

diken si. 
III8HJEJI: Kapi woıı;reJI Kurnaz, uyanık, 

açıkgöz. 

III8H;KEPIJI- (şöngkerıl-) em. Yenilmek, 
düşmek, devrilmek. 

Ill8ll, -6i (şöp, -bi) 3am. Ot. ıuen ıua6y ot 
biçmek; %e.!l mypMaca, ıuenmilf 6acbt 

K,UMbt.!laaMauabt (MaK,a.!L). Ateş olmayan 
yerden duman çıkmaz (atasözü). ıuen 

6acbtH cbmabtpMay kılını kıpırdat

mamak. 
ıııen: won eTy Şap diye öpmek. 
ıııenTE- (şöpte-) em. (tarla, bahçe) 

Yabancı otlardan temizlemek. 
ıııenTECIH (şöptesin), ıııenn (şöptı) 

CbtH. Otu bol, otu olan, otlu, otlak (yer). 
Ill8llTI (şöptı) CbtH. bkz. III8llTECIH. 
III8ll-IliAJIAM (şöp-şalam) 3am. I. Çer 

çöp. 2. 3Kcnp. Y eşillik, sebze. 
Ill8lliiiEK, -ri (şöpşek, -gi) (1) 3am. Çalı 

çırpı, çerçöp: OpMaHHaH ıuenıueK mepai. 

Ormandan çalı çırpı topladı. 
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IIIYMAK,TA 

IIIYJ\11\K,TA- (şuvmaqta-) em. ı. Düzgünce 
katlamak, bükmek 2. aybtc. Kafayı 

top lamak, konsantre olmak: OiibtMabt 

wyMal(mau allMali ombtpMbtH. Kafamı, 

dikkatimi toplayamıyorum. 
IIIYMEP (şumer) 3am. Mezopotamya'da 

yaşamış bir halk ve bu halktan olan 
kimse, Sümer. wyMep milli Sümer dili, 
Sümerce. 

IIIYPYTI*, -fibi (şurup, -bı) 3am. HeM. 

Döndürülerek bir yere sokulan burmalı 
çiv i, vida. 

IIIYCbi3 (şuvsız) CbtH. Gürültüsüz, 
patırtısız . 

IIIY-IIIY (şuv-şuv) 3am. Gürültü, patırtı, 

uğultu. 

IIIYbiJI (şuvıl) 3am. bkz. IIIY. 
IIIYbiJI,UA- (şuvılda-) em. bkz. IIIYJIA-. 
UIYEA- (şuba-) , IllYEAK,TA- (şubaqta-) 

em. Ardı sıra gitmek, katar katar gitmek. 
UIYEAK,TA- (şubaqta-) em. bkz. IllYEA-. 
UIYEAJIAH: (şubalan) CbtH. 1. Ayağa 

do lanan, uzun (giysi) 2. Uzun 
( konuşma, şarkı vb.). 

UIYEAJIAH)_(A- (şubalafida-) em. 1. (giysi) 
Ayağa dolanmak, yerde sürünmek: 
KeCI!leciHilf emeıi wy6alla}faan Keminmi. 

Elbisesinin etekleri ayaklarına dolandı. 
2. Yalpalamak, sallanmak. 

WYEAJIAH,LI,blK,, -Fbi (şubalafidıq, -ğı) 3am. 

l.Yavaşlık , ahestelik, ağır gitme. 2. 
Dağınıklık, düzensizlik. 

lliYEAJIIIIbiH (şubalşın) 3am. Solucan. 
UIYEAP (şubar) CbLH. 1. Benekli, alacalı, 

ala. 2. Çiçek bozuğu, çopur. 
UIYEAP JIA- (şubarla-) em. 1. Benekli, 

a l acalı olmak 2. aybtc. Bozmak, 
kirletmek. millai wy6apllay dili bozmak, 
yabancı kelimeleri dile sokmak. 

UIYEAPJIAH- (şubarlan-) em. 1. Alacalı 

bulacalı görünmek 2. (dil) Bozulmak, 
yabancı dillerin tesiri altında kalmak. 

IIIYEAPJlbl (şubarlı) cbtH. Benekli, alacalı, 
ala. 

IIIYEAPJibiK, -Fbi (şubarlıq, -ğı) 3am. 

Benekli , a lacalı olma. 
IIIYEAT* (şubat) (1) 3am. Deve sütü , 

kımıran: 11Iy6am - epi cycbtHJ epi 

maMal(. Deve sütü hem içecek, he.m 
yiyecek değerindedir. 

IllYEAT- (şubat-) (Il) em. ı. Sürüklemek 2. 
aybtc. Uzatmak. 

IllYEATXAHA (şubathana) 3am. 1(3. up. 
Deve sütü satılan yer. 

IllYEbiP- (şu bır-) em. ı. Ard arda gelmek, 
katar olmak. 2. (ter, salya) Akmak: 
TaMal(mbtlf uiciHeH cilleKeiliM wy6btpabt. 

Y emeğin kokusundan ağzıının suyu 
aktı. 3. Beğenmek, hayran kalmak: O ll 
eHai cilleKeiii wy6btpbtn mbtlfaaabt. O, 
şarkıyı nefesini tutup hayranlıkla 
dinledi . 

IllYEblPbiHL(hl (şubırındı) (1) 3am. 

Mülteci, göçmen. 
IllYEhlPhiHL(hl (şubırındı) (Il) CbtH. 

Uzayıp giden, katar katar, ardarda 
diziimiş olan. 

IIIYFA (şuğa) 3am. up. İnce ve sık, 
dokunmuş yün kumaş, çuha. 

IIIYFAJihl (şuğalı) CbtH. Çuhası olan, çuhalı. 
IIIYFhiJI (şuğıl) CbtH. yem. 1. Acil, acilen, 

ivedi, çabuk: YuaeH wyrblfl UlbLFbtn 

Kemmi. Evden aceleyle çıkıp gitti. 2. 
Aniden, birden: Oll mypiH wyFblfl 

e3ıepmmi. Yüzü, ifadesi birden değişti . 

IIIYFhiJIA (şuğıla) 3am. ap. Güneş ışığı 

ışın, şule. 

IIIYFhiJIA,UAM (şuğıladay) CbLH. Güneş ışığı 
gibi, şafak gibi. 

IIIYFhiJIAJIAH- (şuğılalan-) em. Aydın lan
mak, aydınlık olmak, ışıklanmak. 

IIIYFhiJIAJihl (şuğılalı) CbtH. Aydınlık, 

ışıklı. 

IIIYFhiJIL(AH- (şuğıldan-) em. (iş) Uğraş

mak, meşgul olmak: Oll FbtllbtMMeH 

wyFblflaaHbtn JK:yp. O, bilimsel 
çalışmalarla meşgul. 

IIIYFhiJI)XAHYIIIhiJibiK, -Fbi (şuğıldanuv

şılıq, -ğı) 3am. Uğraşma, meşgul olma. 
IIIYFhiJIL(hiK, -Fbi (şuğıldıq, -ğı) 3am. 

İvedilik, tezlik, acelelik, acele olma. 
IIIY)KhiK, -Fbi (şujıq, -ğı) 3am. Sucuk. 
IIIYK;\.HAK, -Fbi (şuqanaq, -ğı), IIIYK;\.T 

(şuqat) 3am. Hendek. 
IIIYK,AHAK,TA- (şuqanaqta-) em. Boş 

oturmayıp bir şeylerle uğraşmak, 
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IIIYK,AHAK,T AH 

meşgul olmak. 
IIIYK,AHAK,TAll (şuqanaqtay) CbLH. Hendek 

gibi , küçücük. 
IIIYK,AHAK,Thl ( şuqanaqtı) cbtH. Hendeği 

olan, hendekli . 
IIIYK,AT (şuqat) 3am. bkz. IIIYK,AHAK,. 
IIIYK,llll1- (şuqşiy-) em. ı. Dikkatle, gözü 

ayırmadan bakmak: MeH 6yJZ K,aFa3abt 
ıuyK,ıuufl OK,btabtM. Ben bu kağıdı 

dikkatle okudum. 2. aybtc. Birisini 
suçlamak için bahane aramak. 

IIIYK,bl- (şuqı-) em. Gagalamak, oymak, 
eşmek, (burun) karıştırmak. Ke3ze ıuyzy 
yüzüne vurmak 

IIIYK,biJIA- (şuqıla-) em. Tekrar tekrar 
oymak, eşmek, karıştırmak . 2. aybtc. 
Herşeyi merak etmek, kendisini 
ilgilendirmeyen şeylerisorup durmak. 

IIIYK,biP (şuqır) 3am. ı . Çukur, o yuk. 
IIIYK,biPAM- (şuqıray-) em. Çukurlaşmak, 

oyu lmak. 
IIIYK,biPJIA- (şuqırla-) em. Çukur yapmak, 

çukurlaştırmak . 

IIIYK,biPJihl (şuqırlı) CbtH . Çukuru olan, 
çukurl u. 

IIIYK,biPIIIA (şuqırşa) 3am. Küçük, derin 
olmayan çukur. 

IIIYJIFAY (şulğav) 3am. Sarmaveya dolama 
şeklindeki , çorap yerine kullanılan bez, 
dolak. 

IIIYJIFAYJIAH- (şulğavlan-) em. (ayağı) 

Bezle sarmak. 
IIIYJIFhi- (şulğı-) em. 1. Başını sallamak. 

2. aybtc. Kafa sallamak, onaylamak, 
tasdik etmek. 

IIIYJihiK, -Fbi (şulıq, -ğı) 3am. Çorap. 
ıuyilbLK. rjJa6puKacbL çorap fabrikası. 

IIIYJihiK,Chl3 (şulıqsız) CbtH. Çorabı 

olmayan, çorapsız. 
IIIYJihiK,-YlfhiK,, -Fbi (şulıq-uyıq, -ğı) 3am. 

Patik. 
IIIYHAK, (şunaq) CbtH. Kulağı kesik ya da 

yapışık olan. 
IIIYHAK,TAH- (şunaqtan-) em. (ayaz) 

Şiddetlenmek , sertleşmek. 

IIIYHTI1- (şuntiy-) em. Küçülmek, 
kısa! mak, (elbise) çekmek. 

UIY.H:FhiJI (şufiğıl) CbtH. Dibi derin, çukur 

IIIYE8JIAHYilihiJihiK, 

oyuk. ıuyHFbtil ma6aK, çukur tabak, tas . 
UIY.H:K,hiP (şufiqır) 3am. Çukur, oyuk, 

oyun tu. 
IIIYIU<,biPJIA- (şufiqırla-) em. Çukurlaş

tırmak , oymak. 
IIIYII-IIIYEAP (şup-şubar) CbtH. Alacalı 

bulacalı, bezekli. 
IIIYII-UIY.H:K,hiP (şup-şufiqır) CbtH. Çok 

çukur, derin, oyuk olan . 
I1IYP (şur) oa. Guruldama sesi, gurultu, 

gurlama. ıu yp e my karnı guruldamak. 
IIIYPAll (şuray) (1) 3am. 1. At etinin en 

yağlı yeri. 2. Sulak ve verimli yer: 
)f(epailf ıuypaubL ocbt :J~Cep . Burası en 
verimli yerdir. 

IIIYPAll şuray) (Il) 3am. Ata nal çakarken 
veya yabaniliğini gidermek ıçın 

eğitirken atın dudağını iple sıkıca 

bağladıktan sonra kamçı sapını bu ipe 
geçirmek suretiyle atı zaptetme, 
sindirme yöntemi. 

IIIYPAMJihl (şuraylı) CbtH. Bereketli, 
verimli (toprak). 

IIIYPAllJihiJihiK, -Fbi (şuraylılıq , -ğı) 3am. 
Bereketlilik, verimlilik. 

IIIYPAHChl3 (şuraysız) CbtH. Bereketsiz, 
verimsiz. 

IIIYPAT (şurat) 3am. Otu suyu bol yer, 
verimli otlak, mera. 

IIIYPK,: ıııypı<; TeciK Delik deşik, kevgire 
dönmüş . 

IIIYPK,hiPA- (şurqıra-) em. ı. (at) 
Kişnemek. 2. aybtc. (eş, dost vb.) Hasret 
gidermek, haJ hatır sormak: Dil MeHiMeH 
ıuypK,btpacbtn aMaHaacmbt. O, beni 
sevinçle kucaklayıp haJ hatır sordu. 

IIIYPhiJI (şurıl) 3am. Gurultu, gurlama. 
IIIYPhiJI.I(A- (şurılda-) em. Gurlamak, 

guruldamak: KppHbtMbt3 aıubtn, iıuezıMt3 

ıuypbtilaan 6apaabt. Kamımız acıktığı 

için midemiz gurulduyoi. 
IIIYE8 (şüba) 3am. ap. Şek, şüphe, kuşku: 

EyraH ıuy6aM :JICOK,. Bundan şüphem 
yok. ıuy6a myFbt36ay şüphe uyandır

mamak, kuşkulandırmamak. 
IIIYE8JIAH- (şübalan-) em. Şüphelenmek, 

kuşkul anmak. 
IIIYE8JIAHYIIIhiJihiK, -Fbi (şübalanuşılıq , 
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IIIYE8Jibi 

-ğı) 3am. Şüphecilik, septisizm, 
kuşkuculuk. 

11.IY1>8J1hl (şübiilı) CbtH. Şüpheli, kuşkulu . 

11.IY1>8J1hiJ1hiK., -Fbi (şübiilılıq, -ğı) 3am. 

Şüpheli, kuşkulu olma. 
11.IY1>8Ch13.UhiK., -Fbi (şübiisızdıq, -ğı) 3am. 

Şüphesizlik, kuşkusuzluk. 

li.IYI>EPEK, -ri (şüberek, -gi) 3am. 1. Bez, 
kumaş parçası. 2. aybtc. Kılık kıyafet, 

elbise. JICGHbtH wy6epeKKe mfJO hayatını 

ri ske atmak. 
li.IYI>EPEKTEM (şüberektey) CbtH. Sararıp 

solmuş, beti benzi atmış olan. 
lllYl1 (şüy) (1) 3am. Tahta çivi, kazık. 
IIIYH- (şüy-) (II) em. (kuş) Gökyüzünden. 

yere doğru süzülerek uçmak: EypKim 

KeKmeH meMe H Kapa u w yiiiJıai. Kartal 
gökten aşağı doğru süzüldü. 

lllYI1rı- (şüygi-) (1) em. Gark olmak, 
bolluğa kavuşmak. 

lllYI1rı- (şüygi-) (II) em. 1. Ok gibi 
atılmak, ileri fırlamak. 2. aybtc. Derin 
düşüneeye dalmak. 

IIIYHriH (şüygin) 3am. Otu bol yer, mera, 
otlak. 

IIIYHriH.UE- (şüyginde-) em. 1. Verimi 
artmak, bereketlenmek. 2. Otlamak, 
yayı lmak. 

IIIYHfiH.UI (şüygindi) CbtH. Verimli, 
bereketli. 

IIIYH.UE (şüyde) 3am. 1. Ensenin üstü, 
başın arka tarafı. 2. aybtc. Balta, kazma 
vb. arka, ters tarafı. 

I.IIYfı)J,EJ1E- (şüydele-) em. Birinin 
kafasının arkasına vurmak. 

I.IIYfıJJ,EJ1EH- (şüydelen-) em. 

Şişmanlamak, ensesi kalınlaşmak. 
I.IIYfıEEOPI (şüyeböri) 3am. 3001l . Çakal. 
I.IIYfıKE (şüyke) 3am. Eğirilmek üzere 

hazırlanmış yün yumağı. wyuKe 6ac 

yeni (taze) gelin. 
IIIYfıKE.UEM (şüykedey) CbtH. Küçücük, 

minyatür. wyiiKeaeu yu küçücük ev. 
I.IIYfıJJIK- (şüylik-) (ıııyüJiireıd, ıııyüJiirin) 

em. 1. (yırtıcı kuş) Ok gibi atılmak. 2. 
ay bLC. iftira atmak, itharn etmek. 

I.IIYfıiJ1- (şüyil-) em. 1. (yırtıcı kuş) Ok 
gibi fırlamak. 2. aybtc. Dik dik bakmak, 

liiYMEK 

azarlamak. 
I.IIYfıiJJIM (şüyilim) 3am. 6om. Deniz 

kıyısında, göllerde büyüyen beş köşel i 

su cevizi. 
IIIYfıiJJIC (şüyilis) 3am. Saldırı, hücum. 
IIIYfııHınen, -6i (şüyinşöp , -bi) 3am. 6om. 

Kedi otu, valerian. 
IIIYfıiP: MYIJHbiH ıııyüipy Burun kıvırmak, 

beğenmemek . 

IIIYfıiPKEJ1EC- (şüyirkeles-) em. Sami
rniyet kurmak, yarenlik etmek. 

IIIYKIIIII- (şükşiy-) em. Büzülmek, 
bükülmek. 

IIIYKIP (şükir) (1) oa. ap. Allah ' a duyulan 
minneti dile getirme, şükür. Kyaaura 

(Aililara) wyKip Allah'a şükür. 
IIIYKIP (şükir) (II) 6om . Sürüngen kök, 

sürüngen sap. 
IIIYKIPAHA (şükirana) oa. Şükretme, 

mernnuniyet. wyKipaHa emy (KblilY) 

şükretmek. 

IIIYKIPIIIIJ1IK, -ri (şükirşilik, -gi) 3am. 1. 
Allah'a şükretme , şükrünü dile getirme. 
2. aybtc. Esenlik, selamette oluş . 3. 
aybtc. Minnettarlık, gönül borcu. 

IIIYJJ,UIK (şüldik) (1) 3am. Çelik çomak 
oyunu. 

IIIYJ1.UIK, -ri (şüldik, -gi) (II) 3am. 6om. 

Şakayık çiçeği. 
IIIYJ1)J,IP (şüldir) CbtH. Eveleyip geveleyen, 

kem küm eden. 
IIIYJJ,UIPJ1E- (şüldirle-) em. Eveleyip 

gevelemek, kem küm etmek. 
IIIYJ1EH (şülen) 3am. 1. Parasız pulsuz 

bedava dağıtılan yemek veya başka 
şeyler, yardım malzemesi. 2. Cömert, eli 
açık. wyileH mapamy cömertlik etmek. 

IIIYJ1EH)J,IK, -ri (şülendik , -gi) 3am. 

Cömertlik, eli açıklık. 
IIIYJ1EHCI- (şülensi-) em. Cömertmiş 

gibi davranmak. 
IIIYMEK, -ri (şümek, -gi) (1) 3am. 

Çaydanlık, semaver, ibrik vb. şeylerin 

ağız kısmı. 

IIIYMEK, -ri (şümek, -gi) (II) 3am. 3mHo2p. 

Beşikte bebeğin idrarının boşalmas ı için 
kullanılan, boruya benzer kemik alet, 
sümek. 
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IIIYMEK 

IIIYMEK: lllhiJI)].bip ıııyMeK Elin dördüncü 
parmağı, yüzük pannağı . 

IIIYMEKTE- (şümekte-) em. 1. Üst üste 
boşaltmak, dökmek; (yağmur) bardaktan 
boşanırcasına yağmak. 

IIIYMETEH (şümetey) 3am. Küçük 
çocuğun erkeklik organı, pipi . 

IIIYH;fiJI (şüfigil) CbtH. Çukur, oyuk. 
IIIYH;KIJI (şüfikil) 3am. Dedikodu, söylenti, 

kılükal. 

IIIYH;KIJI,UE- (şüfikilde-) em. Dedikodu 
yapmak. 

IIIYH;IPEH- (şüfiirey-) em. Çukurlaşmak, 
derinleşmek: Ke3aepi ıuyHipeiün 

KemKeH. Gözlerinin feri sönmüş. 
IIIYH;IPEK (şüfiirek) CbtH. Gözleri 

çukurl aşmış. 
IIIYniJI,UE- (şüpilde-) em. Dolup taşmak, 

ağzına kadar dolmak. 
UIYIIIPJIE- (şüpirle- ) em. (çocuklar) Bir 

yere toplanmak; (civciv) cıvıldaşmak. 
lllYPEfEH (şüregey) 3am. Çok küçük 

yabani ördek. 
lliYPllllf- (şürşiy-) em. (dudak) 

Büzüştürmek. 

UIYPIIITIE (şürippe) 3am. Tetik. 
UIYPITITIEJII (şürippeli) CbtH. Tetikli, tetiği 

olan. 
Il1YY (şüv) oa. Hayvanları yönlendirmek 

için kullanılan bir ünlem. 
lllhiE)I(AJ[AK, (şıbjalaq), lllhiE)J(hJ:g 

(şıbjıfi) CbtH. Hareketli, heyecanlı, 

teHişlı. 

IllhiE)I(AJ[AK,TA- (şıbjalaqta-) em. Heye
canlanmak, telaşlanmak 

lllhiE)I(hiK,AH (şıbjıqay) cbtH. Hafif, hoppa, 
uçan. 

llihJE)I(bJ:g (şıbjıfi) Cb/H. bkz. 
IllhiE)I(AJJAl(,. 

IllhiE)I(hiH)l:A- (şıbjıfida-) em. Yerinde 
duramamak , rahat edememek. 

IllhiEhiK, -rhi (şıbıq, -ğı) (1) 3am. 1. Filiz. 
2. Çubuk. 3. Yeni yetişmekte olan, yeni 
nesil. 4. Fidan. 6ip ıubt6bLKneH aiiaay 
dediğini yaptıımak, istediğini kabul 
ettirmek. 

IllhiEhiK, -rhi (şıbıq, -ğı) (Il) aHam. Lif. 
IllhiEhiK,TA- (şıbıqta-) em. Çubukla 

IIIhiFAP 

vurmak, dövmek. 
IllhiEhiK,TAH (şıbıqtay) CbLH. İnce, zarif. 
IllhiEhiH (şıbın) (1) 3am. ı. Sinek. 2. aybLC. 

MurjJ. Can. LUbL6btH ;;~eaH hayat, ömür; 
lUbt6btH JICaHbl K83iHe KepiHy canı 

acımak; lUbl6bLH JICaHblH K05lpFa JICep 
mannay Acıdan ne yapacağını 

bilememek, zorlanmak; lUbt6btH ıuaKKaH 

KYPflbt KepMey hissetmemek, etkilen
memek. 

lllhiEhiH (şıbın) (Il) 3am. İskambilde 
sinek. 

IllhiEhiH,UA- (şıbında-) em. ı. (hayvan) 
Üstüne konan sineği kovalamak. 2. 
aybtc. Tartışmaksızın uygun görmek, 
kabul etmek: Kyıumi!lepiM cm aiimca, 
6ac u3eiiMiH utbt6btHaan (A6aii). 
Büyüklerimin söylediklerini itiraz 
etmeden kabul ederim (Abay). 

IllhiEhiH,Uhl (şıbındı) CbLH. Sinekli, sineği 
çok olan. 

IllhiEhiHK,AFAP (şıbınqağar) 3am. Sinek 
öldürmeye yarayan alet, sineklik. 

IllhiEhiHChi3 (şıbınsız) CbtH. Sineksiz. 
IllhiEhiH-IIIIPKEH (şıbın-şirkey) 3am. 

Sinek, sivrisinek vb. haşaratın genel adı. 
IllhiEhiHhiM (şıbınım) 3am. 3MOU, . Sevilen 

birisine canım, sevdiğim anlamlarında 
yöneltilen hitap. 

IllhiEhiPTK,hl (şıbırtqı) 3am. Hayvanları 

sürerken kullanılan uzun değnek, kamçı. 
IllhiEhllll (şıbış) 3am. Bir iki yaş 

arasındaki dişi keçi, çebiç, çebiş. 
IllhiFAH (şığay) (1) CbtH. 1. Fakir, yoksul. 

2. Cimri, pinti. 
IllhiFAH (şığay) (Il) 3am. KBHe. 

Vatanından, yurdundan, ayrı olan, 
uzaklaşan, yerini yurdunu terkeden 
bırakan kimse. 

IllhiFAHEAİİ (şığaybay) CbLH. 3Kcnp. Cimri, 
pinti. 

IllhiFAH (şığan) 3am. Uzak, ırak yer: 
Ei3aiH aybLll ıubLFaHaa. Bizim köyümüz 
uzakta. 

IllhiFAHAK, -rhi (şığanaq, -ğı) 3am. zeozp. 

Körfez. 
IllhiFAP- (şığar-) em. Çıkarmak, 

boşaltmak , bırakmak. Ay3btHaH 
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IIIbiFAPMA 

WbtrapMay söylememek, 
kaçınnamak; eciHeH 

oiibtHaH) WbtrapMay 

çıkannamak, unutmamak; 
WbtFapMay yok saymak. 

ağzından 

(;>ICaÔbLHaH, 

aklından 

WbiFAPMA (şığarma) 3am. 1. Edeb1 eser. 
2 . Edebiyat dersinde öğrencilerin 

yazdığı kompozisyon. 
W b IF AP- IllbiK,IIACTAH ( şığar-şıqpastan) 

yem. Çıkmadan hemen önce. 
llibiFACbl (şığası) 3am. Zarar, ziyan. 
WbiFACbiJibi-KIPECIJII (şığasılı-kiresili) 

CbLH. Şuuru geçici olarak gelip giden. 
llibiFACbiCbl3 (şığasısız) CbLH. Zararsız, 

zıyansız . 

llibiFbiM (şığım) 3am. ı. Mahsul, ürün. 2. 
Çayın demi: YHôi waiibtHbLH WbLFbtMbt 

6ypbLHFbtôau eMec. Hint çayının demi 
eskisi gibi değil. 

WbiFbiM):(bl (şığımdı) CbLH. 1. Verimli, 
bereketli. 2. Kaliteli, iyi demlenen çay. 
3. aybLC. Eli açık, cömert. 

llibiFbiM):(biJibiK,, -Fbi (şığımdılıq, -ğı) 

Jam. Verimlilik, bereketlilik 
WbiFbiMCbl3 (şığımsız) CbLH. 1. Bereket

siz, verimsiz. 2. Eli sıkı, cimri, hasis, 
pinti. 

WbiFbiH (şığın) 3am. ı. Harç, masraf, 
gider. al(waJlau WbtFbtH maddi zarar. 2. 
aybLC. Zayiat, can kaybı. 3. KeHe. Vergi, 
aidat, ödenti. WbtFbtHra yıubtpay 

( 6emueciHeH 6amy) zarara uğramak. 
WbiFblH):(A- (şığında-) em. İsraf etmek, 

har vurup harman savurmak. 
llibiFbiH):(AJI- (şığındal-) em. Masrafa 

girmek. 
WbiFbiH):(AH- (şığından-) em. Zarara 

uğramak, zarar etmek. 6ocK.a 

WbLFbLHÔaHy boşu boşuna, yok yere 
zarara girmek. 

llibiFbiH):(bl (şığındı) (1) Cb/H. Zararlı, 

ziyanlı. 

Wb!FbiHJlbl- (şığındı-) (Il) 3am. Mam. 

!v1atematik işlemlerinde sonuç, çözüm. 
llibiFbiHCbl3 (şığınsız) CbLH. Zararsız, 

zıyans ız: EbLflmbtp eziHôi WbtFbLHCbL3 

JK:uHan aJlÔbLK.. Geçen yıl ekini zarara 
uğramadan topladık. 

IIIbl)lAM,Ilbl 

IllbiFbiHChiH- (şığınsın-) em . Zarardan, 
israftan kaçınmak. 

IllbiFhiP (şığır) 3am. KeHe. 1. Kuyudan 
kovayı çekmeye yarayan ve el ile 
çevrilen alet, çıkrık. 

IllbiFbiPIIIbiK, -Fbi (şığırşıq, -ğı) 3am. 

Kalın, halka demir. 
IllbiFhiPIIIhiK,TA- (şığırşıqta-) em. 1. 

Demir halka takmak. 2. Yumak, halka 
haline getirmek. 

IllbiFbiC (şığıs) (1) 3am. 1. ıeoıp. Doğu, 

şark . maRy tubLFbtc Orta Doğu; K,Ubip 

WbtFbLC Uzak Doğu; lllbtrbtc K,a3aK,cmaH 

Doğu Kazakistan. 2. aybLC. Doğuda 

yaşayanlar, doğulular. 

IllbiFhiC (şığıs) (Il) 3am. (mahsul) Bitme, 
yetişme, çıkma: EubLfl eziHHiH tubLFbLCbl 

JICaMaH eMec. Bu yıl ekinierin verimi iyi 
olacak. 

IllbiFbiC (şığıs) (III) 3am. Gider, masraf, 
harcama. WbLFbLC Kima6bt hesap, gelir 
gider kitabı; lllbtFbtc tubLK.nau Kipic 

KipMeuôi. Masraf etmeden kar elde 
edilmez. 

IllbiFbiC- (şığıs-) (IV) em. Anlaşma 

sağlamak, çıkar yol sağlamak: 
llfblFblCbtn KeJlLCIM2e K,Ofl I(OUÔbt. 

Uzlaşarak anlaşmaya imza attılar. 
IllbiFbiC: lllbiFbiC cenTİK (rpaMM.) 

Uzaklaşma, ayrılma, çıkma, ablatif hali . 
IllbiFbiCTAHY (şığıstanuv) 3am. Doğu 

bilim, şarkiyat, oryantalizm. 
IllbiFhiCTAHYWbi (şığıstanuvşı) 3am. 

Müsteşrik, doğu bilimci , oryantalist. 
IllbiFhiCThiK, (şığıstıq) CbLH. Doğuya has, 

doğuya özgü , şarki. 
Illbi):(A- (şıda-) em. 1. Çekmek, dayanmak, 

sabretmek, çıdamak. cybLI(I(a WbLÔay 

soğuğa dayanıklı olmak. 2. Dayanıklı , 

uzun ömürlü olmak: )/(ai(cbL myJÔaJlraH 

em KenKe UlbLÔauÔbt. İyi tuzlanan et 
uzun süre dayanır, bozulmaz. 

Illbi):(AM (şıdam) 3am. Tahammül, sabır, 
dayanma, çıdam. UlbLÔaMbL Jlcemney 

tahammülü kalmamak, sabrı tükenmek. 
Illbi):(AM):(bl (şıdamdı) Cb/H. 1. Sabırlı, 

dayanıklı, metanetli, metin . 2. Sağlam, 
dayanıklı (eşya). 



-652-

Illhl,ll.AM,L(hiJihiK, 

IIIhi,[(AM,.UhiJihiK, -Fbi (şıdamdılıq, -ğı) 

3am. Sabırlı, dayanıklı olma durumu. 
LUbLaaMabuıbLK Kepcemy sabırlı olmak. 

IIIhi.[(AMChl3 (şıdamsız) CbLH. Dayanıksız, 

tahammülsüz, sabırsız. 
IIIhi,[(AMCbi3,UAH- (şıdamsızdan-) em. 

Sabırsızlanmak, sabrı tükenmek, ta
hammülü kal ma mak. 

IIIhi,[(AMChi3,.UhiK, -Fbi (şıdamsızdıq, -ğı) 

3am. Metanetsizlik, dayanıksızlık, 

sabırsızlık 

IIIhi.[(ATllA- (şıdatpa-) em. Can yakmak, 
acı vermek: AybLpraH miciM LUbLaamnaii 
6apaabL. Ağrıyan dişim çok canımı 

yakıyor. 2. Rahat, huzur vermemek, gün 
göstermemek: eıeii ıueıueci I(bl3abl 

LUbLaamnaabL. Üvey annesi kıza gün 
göstermedi. 

lllbDK: lllbDK eTy Cız etmek. 
lllbDKEAK,TA- (şıjbaqta-), IIIhDKEAJIAK,

TA (şıjbalaqta), lllhDKE~

(şıjbafida-) em. Dört dönmek, teHişla 

koşuşturmak, yüpürmek. 
IIIhDKEAJIAK,: lllbDK6aJiaK, K,acy N e 

yapacağını bilmemek, telaşlanmak. 
lllhDKEAJIAK,TA- (şıjbalaqta-) bkz. lllhDK

EAK,TA-. 
lllhDKE~- (şıjbafida-) em. bkz. 

IIIhDKEAK,TA-. 
IllhDK-EhDK: ınbDK-6bDK 6oJiy İçi 

parçalanmak, yüreği sızlamak, içi 
yan mak. 

IllhDKFhiP- (şıjğır-) em. 1. Kızarmak, 

kavrulmak. 2. aybLC. (güneş) Yakmak. 3. 
aybLC. (halk) Kasıp kavurmak, korku 
vermek. 

IIIhDK-MhDK (şıj-mıj) 3am. Hafif, aperatif 
yemek. 

IIIhDKhi- (şıjı-) em. 1. Kızarmak, 

kavrulmak. 2. (güneş) ısıtmak: KYH 
LUbLJK:bLn myp. Güneş yakıyor. 

lllhDKhiK, -Fbi (şıjıq, -ğı) 3am. 1. Etin yağı 
kavrularak çıkarıldıktan sonra arta kalan 
kısmı. 2. aybLC. Mihnet, meşakkat, 

zorluk. 
lllhDKhiJI (şıjıl) e!l. Cızıltı. 
lllhDKhiJI.[(A- (şıjılda-) em. 1. Cızıldamak, 

cızırdamak. 2. aybLC. Üstüne düşmek, 

IllhiK,biP JIA 

aşırı ilgi göstermek. 
lllhDKhiM (şıjım) 3am. Sicim, kınnap. 
IIIhDKhiM.[(A- (şıjımda-) em. Sicimle 

bağlamak, sicimlemek. 
IIIhDKhiH; (şıjıfi) 3am. idrarını tutarnama 

hastalığı. 

IIIhiK,*, -Fbi (şıq, -ğı) (1) 3am. Çiy, jale, 
şebnem. ma!fepme}fci LUbLK sabah 
vaktindeki çiy; LUbLK JK:YbLmnay toz 
kondurmamak. 

lllhiK,- (şıq-) (ınbiFa,LJ,bl, lllbiFbın) (Il) em. 
1. Çıkmak: Keıue a]fra LUbtl(mbLI(. Dün 
ava çıktık, gittik. 2. Yola, sefere 
çıkmak . 3. (kol, bacak vb.) Çıkmak, 

yerinden oynamak: DHbLif I(Oflbl LUbLFbm 
Kemmi. Onun kolu çıktı. 4. (yaş) 

ilerlemek, (.... yaşa, yaşına) girmek: 
Eubl!l OH morbL3Fa LUbLFbLnmbL. Bu yıl on 
dokuz yaşına girdi. 5. (bitki) Çıkmak, 
bitmek: )f(a!f6bıpaaH KeiiiH ıuen 6imiK 
tubtl(mbL. Yağmurdan sonra her yerde 
otlar bitti. 6. Y ayımlanmak, 
neşredilmek, çıkmak: DHbLif MGI(a!laCbL 
ıa3emKe tubtl(mbL. Onun makalesi 
gazetede çıktı, yayımlandı. 7. Birleşik 

fıillerde yardımcı fıil fonksiyonunda 
kullanılır: O!l xammbl aaybtcman OI(bLn 
tubtl(mbL. O, mektubu yüksek sesle 
okudu. ambt tubtry adı çıkmak; meşhur, 

ünlü olmak; ay3bL MypHbtHaH tubLry 
ağzına kadar dolmak, dolup taşmak; 

mypMbLCI(a LUbtry (kızlar) evlenmek. 
IllhiK,II- (şıqiy-) em. Şık giyinmek, 

modaya uygun giyinmek. 
IIIhiK,K.hiChl3: Kipce~ lllbiK;K.biCbi3 Göz 

alıcı , göz kamaştırıcı. 
IIIhiK,llhiPT- (şıqpırt-) em. Kamçılamak, 

kırbaçlamak. 

IIIhiK,TAH- (şıqtan-) em. Çiy düşmek. 
lllhiK,lllhiT (şıqşıt) 3am. Çene kemiği. 
IIIhiK,hiJI (şıqıl) 3am. Tik tak (saat için), cır 

cır (böcek için), cik cik (kuş için) diye 
çıkan sesler. 

IIIhiK,hiJI.[(A- (şıqılda-) (kuş) Cıvıldamak. 

IIIhiK,hiP (şıqır) 3am. Gıcırtı, gıcırdama 

sesi: EciK tubLKbtp emmi. Kapı gıcırdadı. 
lllhiK,hiPJIA- (şıqH"la-) em. Gıcırdamak : 

Tici tubLI(bLp!laabt. Dişi gıcırdadı. 

yyü
Vurgu
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IIIhiJIA 

IllbiJIA- (şıla-) em. I. Sulandırmak, 

ıslatmak, nemlendirmek: KenKeH HaHObt 

cyMeH tubtflaObt. Kurumuş ekmeği suyla 
ıslattı, yumuşattı. 

IllbiJIATIIllbiH (şılapşın) 3am. Leğen. 

IllbiJIAY (şılav) (I) Jam . Dizgin: Ammbt 

UJbuıaybtHaH ycmaobt. Atı dizgininden 
tuttu. 

IllbiJIAY (şılav) (Il) Jam. Tesir, etki. 
6ipeyoii-ı WbtflaybtHOa 6ofly birisinin 
etkisinde (tesirinde) kalmak, olmak; 
wbtflaybtHaH tubtra aflMay etkisinden 
kurtulamamak. 

IllbiJIAY (şılav) (III) Jam. ıpaMM . Bağlaç. 

IllbiJIAY (şılav) (IV) Jam. Yosun. 
IllbiJIEbiP (şılbır) 3am. Yular. 
IllbiJIFM (şılğiy) (1) CbtH. İşlenmemiş, ham 

(deri). 
IllbiJIFM (şılğiy) (Il) yem. Daima, hep, 

sürekli, herzaman: O!l tubtflru emipiK 

aumaObt. O, her zaman yalan söyler. 
IllbiJI,UbiP (şıldır) 3am. Çınlama, şıkırtı 

tıngırtı. 

lllbiJI,UbiPJIA- (şıldırla-) em. Şıkırdamak, 

çınlamak, tıngırdamak, çıngırdamak. 

IllbiJI,UbiPMAK,, -Fbi (şıldırmaq, -ğı) 3am. 

Şık şık, çıngırak (oyuncak). 
IllbiJI,UbiP-lllbiJI,UbiP (şıldır-şıldır) efl. 

Çıngır çıngır, çın çın, tıngır tıngır : 

TpaMeau KOJ-{btpaybm tublflObtp-ıubtflObtp 

emKi30i ae, :>K:YJ)in Kemmi. Tramvay 
zilini çıngır çıngır çalarak geçip gitti. 

IllbiJIK,M- (şılqiy-) em. Çok fazla, tıka 

basa yemek. 
IllbiJIK,bl- (şılqı-) em . Nemlenmek, 

ısi anmak. 
lllbiJill: 6eTi lllbiJin eTney Utanmamak, 

yüzü kızarmamak. 
lllbiJihiM (şılım) Jam. Sigara. UJbtflbtM 

weıy sigara içmek. 
lllbiJibiMK,OP (şılımqor), lllbiJibiMlllbl 

(ş ılımşı) 3am. Sigara tiryakisi . 
lllbiJibiMlllbl (şılımşı) 3am. bkz. 

lllbiJibiMK,OP. 
lllhiM (şım) 3am. Çim, çimenlik, çimen. 

UJbtM mecey çimlendirmek. 
lllbiM: iıııi lllbiM eTy İçi cız etmek. 
lllbiMAJI (şımal) 3am. 300Jl. En küçük 

lllhiMhiP JIA 

karınca türü. 
lllbiMEAH: lllbiM6aubıHa 6aTy Utandırmak, 

küçük düşürmek. 
lllbiM,UAK, (şımdaq), lllbiM,UAYbiT 

(şımdavıt) CbtH. Çimli, çimenlik (yer). 
lllbiM,UAYbiT (şımdavıt) CbtH. bkz. 

lllbiM,UAK,. 
lllbiMK,A- (şımqa-) em. İyice örtmek, sarıp 

sarmalamak, bürümek: EaJlaHbt tubtM

KGObt. Çocuğu iyice sarıp sarmaladı. 
lllbiMK,AM (şımqay) CbtH. Hepsi aynı olan. 

tubtMKaz1 aK yu!lep beyaz çadırlardan 

oluşan; UJbtMKaz1 I(bt3btfl tamamen 
kınnızı, kıpkırmızı. 

lllbiMlllYbiP (şımşvır) 3am. Maşa. 

lllbiMlllbl- (şımşı-) em. ı. Çimdiklemek: 
O!l MeHi tubtMtubtn aJlObt. O, beni 
çimdikledi. 2. aybtC. İğnelemek, taş 
atmak. 

lllbiMlllbiK, -Fbi (şımşıq, -ğı) 3am. 300Jl. 

ı. Kanarya. 603 tubtMtubtK şakrak kuşu. 

2. Kuşların genel adı. 
lllbJMlllbiJIA- (şımşıla-) em. l. 

Çimdikleyip durmak. 2. aybtC. Sözle 
sataşmak, laf atmak. 

lllbiMlllbiM: 6ip lllbiMlllbiM Bir fiske, 
azıcık. 

lllbiMlllbiMA (şımşıma) CbtH. I. Kıncı, 

iğleneyici (söz) 2. Sert, kuru, şiddetli 

(ayaz) . 
lllbiM-IIIbiM,UAll (şım-şımdap) yem. 

Azar azar, gıdım gıdım . 

IIIbiM-IIIbiTbiPbiK, (şım-şıtırıq) CbtH. 

Anlaşılması zor, karışık, çetrefil, girift. 
tubtM-tubtmbtpbtK of(ura anlaşılması zor 
bir olay. 

lllbiMbiJI,UbiK, -Fbi (şımıldıq, -ğı) 3am. 1. 
Perde. caxHa tubtMbtflObtFbt sahne 
perdesi. 2. Yatağın görünmemesi için 
önüne çekilen perde. 

lllhiMhiP (şımır) CbtH. Güçlü , kuvvetli , 
sağlam . 

lllbiMbiPA- (şımıra-) em. Güçlü, kuvvetli, 
sağlam yapılı olmak. 

IIIbiMbiPK,AH- (şımırqan-) em. Sinirlen
mek, hiddetlenmek, öfkelenmek. 

IIIbiMbiPJIA- (şımırla-) em. 1. Fokur fo kur 
etmek, fokurdamak, 2. aybtc. Ürpermek. 

yyü
Vurgu
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lllhiMhiP n hi K, 

IllbiMbiPJibiK,, -Fbi (şımırlıq, -ğı) 3am. 

Sağlamlık, dayanıklık, güçlülük. 
IllbiH (ş ın) 3am. ı. Doğru, gerçek, hakikat. 

UlblHblH aumy doğrusunu söylemek. 2. 
Cb/H. Gerçek, doğru, hakiki. UlblH oac 

gerçek arkadaş; ULbtH 6aracbt gerçek 
fiyatı. 

llibiHAHbi (ş ın ayı) C bt H. Gerçek, hakiki, 
samimi: UlbtHGUbt ce3iM samimi, içten 
duygu. 

IllbiHAHbiJibiK,, -Fbi (şınayılıq, -ğı) 3am. 

Doğruluk, gerçeklik, hakikat. 
IllbiHAP (şınar) 6om. ı. Çınar ağacı. 2. 

aybtc. Zirve, doruk. 
IllbiHAPMH (şınarday) CbtH. Çınar gibi, 

çınara benzer. 
IllbiHAPJibi (şınarlı) CbtH. Çınarı olan, 

çınarlı. 

IllbiHAIIIAK,, -Fbi (şınaşaq, -ğı) 3am. 

Küçük parmak, serçe parmak. 
UlbtHawarbtHa mambtMay tımağı bile 
olamamak. 

IllbiHAIIIAK,TAfi (şınaşaqtay) CbtH. Serçe 
parmağı kadar, küçücük. 

IllbiHL(A- (ş ında-) em. Canla başla, var 
güçle çalışmak, kendini vermek. 

IllbiHLI,biFbiHL(A (şındığında) yem. 
Aslında, esasında, doğrusu. 

IllbiHJ(biK, -Fbi (şındıq, -ğı) 3am. Gerçek, 
hakikat. 

IllbiH:/KAPA cşınjara) 3am. eem. 

Hayvanlarda et ve deri arasında oluşan 
zararlı şişkinlik, ur. 

IllbiH)I(biP (şınjır) 3am. Zincir. meMip 

UlbiHJK:btp demir zincir; UlbiHJK:btpra 

6auJZayJZbt um zincire bağlanmış köpek. 
IllbiH)I(biPJIA- (şınjırla-) em. Zincirlemek, 

zincire vurmak, zincire bağlamak. 
IllbiH)I(biPJIAH- (şınjırlan-) em. 

Zincirlenmek, zincire vurulmak. 
IllbiH)I(biPJIAYJibl (şınjırlavlı) Cb/H. 

Zincire vurulmuş, zincirlenmiş. 
IllbiH)I(biPJibl (şınjırlı) CbtH. Zincirle 

bağlanmış, zinciri olan, zincirli. 
III bl HT AK,, -Fbi (şıntaq, -ğı) 3am. 1. Dirsek. 

2. Elbisenin dirsek kısmı. 
IllbiHTAK,TA- (şıntaqta-) em. Dirseğini 

dayamak. 

IIIhiiJ;hin,II,A 

IllbiHTYAHT (şıntvayt) 3am. Olayın 
gerçek yönü, işin aslı, esası, doğrusu. 

IllbiHTY AITTI An: lllbiHTyauıran KenreH)J,e 

Doğrusunu söylemek gerekirse, aslında, 
esasında. 

IllbiHIIIbiJI (şınşıl) CbtH. Gerçekçi, dürüst, 
adil. 

IllbiHillbiJIJ(biK,, -Fbi (şınşıldıq, -ğı) 3am. 

Doğruluk, dürüstlük, adil olma. 
IllbiHbl (şını) 3am. ı . Cam. 2. Porselen. 

UlbtHbt Mau eritilmiş kuyruk yağı. 
IllbiHbiMIK,, -Fbi (şınıayaq, -ğı) 3am. Çay 

takımı. 

IllbiHbiTAC (şınıtas) 3am. Fayans. 
IllbiHbiL(AH (şınıday) CbtH. Cam gibi, cama 

benzer, billur, şeffaf. 
IllbiHbiK,- (şınıq-) (lllbiHbiFa)J,bl, 

lllbiHbiFbın) em. Alışmak, pişmek, 

tecrübe kazanmak. 
IllbiHbiJIA- (şınıla-) em. Cam takmak. 

camlamak. 
IllbiHbiJibl (şınılı) CbtH. Cam takılmış , 

cam lı. 
IllbiHbiMEH (şınımen) yem. Gerçekten, 

hakikaten. 
IllbUJ: (şıfi) (1) 3am. ı. Doruk, zirve, şahika. 

2. Uçurum, yar. 
IllbiH; (şıfi) (Il) 3am. My3. Kazak Türklerine 

has bir tür vurmalı çalgı. Ulbtlf emy 

çınlamak. 

IllbiH;FbiP- (şıfiğır-) em. Çığlık atmak, 
bağınnak, haykırmak: K,opzyiJaH 

ULbtlfFbtpbtn JK:i6epoi. Korkudan çığlık 

kopardı. 

IllbiH;L(A- (şıfida-) em. ı . Keskinleştirmek, 

bilemek, eğelemek. 2. aybtc. Geliştir

mek, yetiştirmek. 
IllbiH;L(AYJibl (şıfidavlı) Cb/H. 1. 

Keskinleştirilmiş, bilenmiş, eğelenmiş. 

2. aybtc. Pişmiş, tecrübe kazanmış. 
IllbiH;L(AYillbl (şıfidavşı) 3am. ı. Bileyici, 

eğeleyen kimse. 2. aybtC. Eğitmen, usta. 
IllbiH;K,: lllblfibiK, THMeC lllbl~ eTep 

Dokunmadan çok ağlayan çocuk. 
IllbiH;biJI (şıfiıl) 3am. 1. Şangırtı, şıngırtı, 

tıngırtı, 2. aybtc. Uğultu, çınlama. 

IllbiH;biJIL(A- (şıfiılda-) em. ı. Tınlamak, 

şıngırdamak, şangırdamak. 2. aybtC. 
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IIIhiH:hiJIThiP 

Uğuldamak, çınlamak. 

lllbll{biJITbiP (şınıltır) cbtH. Kuru (ayaz), 
sert (soğuk). 

lllbll{biPAY (şınırav) Jam. ı. Uçurum, yar. 
2. aybtc. Çileli, meşakkatli , sıkıntılı, zor 
dönem. 

lllbiiT: lllbın TOJibl Ağzına kadar, tıka basa 
dolu olan. 

lllbiiTTA (şıpta) CbLH. Saz, kabuk, yaprak 
gibi bir bitki maddesiyle örülmüş taban 
veya tavan örtüsü. 

lllbiiTTAJIA- (şıptala-) em. Kamışla etrafını 
çevirmek. 

Wbiillllbl- (şıpşı-) em. (ter, kan) Şıpır 

şıpır, domur domur akmak. 
WbiiT-lllbiPFACbl3 (şıp-şırğasız) yem . 

Olduğu gibi, değiştirmeden, eski 
haliyle. 

WbiilbiPTK,bl (şıpırtqı) Jam. İnce, körpe 
dal. 

WbiilbiPTK,biJIA- (şıpırtqıla-) em. Çu
bukla vurmak, çubuklamak. 

WbiP: lllhiP 6y3y Birlik, düzen, barışı 

bozmak. 
WbiPA (şıra) Jam. Çam gibi reçineli , 

ağaçların yanmaya elverişli kısmı, çıra. 
WbiPAF,UAH (şırağdan) Jam. up. 1. KeHe. 

Çırağ, mum, kandil. 2. Gaz lambası. 
WbiPAFbiM (şırağım) Jam. 3Kcnp. 

Büyüklerin kendilerinden küçüklere 
söylediği bir hitap, ışığım, yavrum, 
canım. 

IllhiPAM (şıray) (1) Jam. Yüz güzelliği, 

cemal. :>Kblflbl lUbtpaii 6epy güleryüz 
göstermek. 

IllbiPAM (şıray) (Il) Jam. ıpaMM. 
Pekiştirme, güçlendirme. Cblfi eciMHilf 
UJbtpaiillapbt pekiştirme sıfatları. 

lllbiPAMJIAH- (şıraylan-) em. Canlanmak, 
güzelleşrnek 

IllbiPAMJibl (şıraylı) CbtH. Güzel, yakışıklı, 
alımlı. 

IllbiPAMJibiJibiK,, -Fbi (şıraylılıq, -ğı) Jam. 
Güzellik, çekicilik. 

lllbiPAMJibiM (şıraylım) Jam. KeHe. 
Gelinin görümeesine hitap sözü. 

IllbiPAMCbl3 (şıraysız) CbtH. Çirkin, 
yakışıksız. 

IIIhiPllhl 

lllbiPAK, -Fbi (şıraq, -ğı) Jam. up. 1. Çırağ, 
mum, kandil. 2. Gelinin kayıniarına 

söylediği, sevgi ifade eden hitap: 
UJbtparbL ewy (ceHy) ocağı sönmek; 
UJbtpaK. aflbLn mycy birisinin peşine 

düşmek, takip etmek. 
lllbiPAK,Illbl (şıraqşı) Jam. Türbedar, 

türbe bekçisi. 
lllbiPAMbiT- (şıramıt-) em. Gözü ıs ırmak, 

benzetme k. 
lllbiPFAJIAI{ (şırğalafi) Cb/H. 1. 

Karmakarışık, anlaşılmaz. UJbtpraflaH 
;;1caraau karışık bir durum. 2. aybtc. 
Aksilik, terslik. 

IllbiPFAJIAH,II.A- (şırğalafida-) em. 1. 
Oyalanmak. 2. Çıkınaza düşmek, çıkar 

yol bulamamak 
lllbiPK,: lllhiPK. aH:HaJiy Telaşlanmak, ne 

yapacağını bilememek, dört dönmek. 
lllbiPK,A- (şırqa-) em. 1. Şarkı söylemek, 

çığırmak 2. aybtC. Gelişmek, ilerlemek, 
yükselmek. 

lllbiPK,AY (şırqav) CbLH. Uzak, ırak. 
ıubtpK,ay 6uiKKe Kemepilly (wbtry} 
yükselmek, zirveye ulaşmak. 

IllbiPK,biPA- (şırqıra-) em. Ağlamak, 

viyaklamak. Ce6u UJbtpK.btpan :>Kbtflaabt. 
Bebek viyak viyak ağladı. 

lllbiPK,biPAYbiK, (şırqıravıq) CbtH. Çok 
ağlayan, viyaklayıp duran bebek. 

IllbiPMA- (ş ırma-) em. ı. Sıkı s ıkı 

sarmak, bağlamak. 2. Bürümek, 
kaplamak, örtmek: AcnaHabt 6yfl.m 
UJbtpMaabt. Gökyüzünü bulutlar kapladı. 
3. aybtc. ikna etmek, dediğini 
yaptırmak, kandırmak 

lllbiPMAYJibl (şırmavlı) CbtH. Sarılı, bağlı. 

lllbiPMAYbiK, -Fbi (şırmavıq, -ğı ) Jam. 

6om. Sarmaşık. 
lllbiPMAYbiT (şırmavıt) Jam. 3mHoıp. Bir 

tür nakış, desen, motif. 
lllbiPilbl (şırpı) (1) Jam. ı. Dal, budak 

kıprıntısı, çırpı. 2. Kibrit çöpü. UJbLpnbL 
6acbLH cbmabtpMay hiçbir şey 

yapmamak, elini sürmemek, kılını 

kıpırdatmamak. 

lllbiPilbi- (şırpı-) (Il) em. Ağacın 

dallarını budamak. 
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IIIhiPflhiJIA 

IIIbiPIIbiJIA- (şırpıla-) em. 1. Ağacın 

dallarını budamak. 2. Ufalamak, küçük 
parçalara ayırmak. 

IIIbiPT: ıubıpT eTy Çıt etmek. WbLpm yui(bt 

derin, ağır uyku. 
IIIbiPTM- (şırtiy-) em. Kibirlenmek, 

böbürlenmek, kasılmak. 
IIIbiPTTAH: ıubıpTTan Kuiuy Tepeden 

tımağa yeni giysiler giyrnek 
IIIbiPTbiJI):(A- (şırtılda-) em. 1. Çıt 

çıkannak, çıtırdamak. 2. aybtc. Çabuk 
sinirlenmek, öfkesine hakim olamamak. 

IIIbiPIIIA (şırşa) 3am. 6om. Çam ağacı. 
IIIbiPIIIAJlbl (şırşalı) 3am. Çamı çok olan 

yer, çamlık. 
IIIbiPbiK,: LUbipK,biH 6y3y Rahatsız etmek, 

keyfini kaçırmak 
IIIbiPbiJI (şırıl) 3am. 1. Cıvıltı. 2. Telefon 

zili: TeJierjJoH WbtpbtJlbt ecmiJiai. Telefon 
çaldı. 

IIIbiPbiJl):(A (şırılda) I. Cıvıldamak, 

şakımak, ötmek. 2. (zil) Çıngırdamak, 
çalmak. 3. aybtc. Zırıl zırıl ağlamak, 

viyaklamak. 4. aybtC. Çok ilgi 
göstennek, üstüne düşmek. 

IIIbiPbiM: Ke3 LUbipbiMbiH aJIY Kısa bir süre 
uyumak, kestirmek, şekerleme yapmak. 

IIIbiPbiH (şırın) 3am. up. 1. Can suyu, 
özsu, usare. 2. aybLC. Şirin, tatlı. 

IIIbiPbiH):(AH- (şırı ndan-) em. (meyve) 
Tatlanmak, olgunlaşmak, ermek, 
pişmek. 

IIIbiPbiH,llbl (şırındı) CbtH. Tatlı, lezzetli. 
IIIbiPbiHCbiK,K,biiii (şırınsıqqış) 3am. 

Meyve sıkacağı. 
IIIbiPbiiii (şırış) 3am. Sümük. UlbtpbtUl 

6py rahatsız etmek, keyfini kaçırmak 
IlibiT (şıt) 3am. Üzerinde baskı ile yapılmış 

renkli biçimler bulunan pamuklu kumaş, 
basma. 

lllbiTA,UAH (şıtaday) CbtH. İncecik, zar gibi. 
IlibiTTAH (şıttay) CbtH. Tepeden tımağa 

yeni giysiler giyinmiş olan. 
IIIbiTbiMbiP (şıtımır) CbtH. Kuru, sert 

(soğuk, ayaz). 
IIIbiTbiH- (şıtm-) em. Gücenmek, 

dan lmak, kın lmak. 
IllbiTbiHA- (şıtına-) em. l. Çatlamak, 

IIIIMIPKEH 

yarı lmak. 2. (el, ayak) Çatlamak, 
yarılmak: DHblif aJli(-KOJlbL UlbtmbtHan 

KemKeH. Onun eli ayağı çatlamış. 3. 
aybtc. Arası açılmak, araya soğukluk 

girmek. 
IllbiTbiHAK, (şıtınaq) CbtH. Sinirli, asab1, 

aksi. 
IllbiTbiP):(AH (şıtırday) CbtH. Bembeyaz, 

tertemiz. 
IllbiTbiPJIA- (şıtırla-) em. 1. Çıtırdamak. 2. 

aybtc. Bozulmak, kızmak, içerlemek. 
IllbiTbiPMAH (şıtırman) Jam. Anlaşılmaz, 

karrnakarışık, çetrefil olay. 
IllbiTbiPMAH,llbl (şıtırmandı) CbtH. 

Anlaşılmaz, çetrefil, karışık. 
IllbiTbiP-IllbiTbiP (şıtır-şıtır) eJI. Çıtır 

çı tır. 

IllbiTbiPbiH- (şıtırın-) em. Suratını asmak, 
somurtmak, surat yapmak. 

IIIIIiM (şibiy) 3am. Civciv. 
IIII,I(EP (şider) Jam. Bukağı, köstek. wiaep 

caJiy başı boş bırakmamak 

IIII,UEPJIE- (şiderle-) em. Bukağı vurrnak, 
bukağı takmak, kösteklemek. 

IIII,UEPJII (şiderli) CbtH. Bukağılı, köstekli. 
IIII,UEPJIIK, -ri (şiderlik, -gi) Jam. 

Hayvanların köstek vurulan yeri. 
IIII,I(EPCI3 (şidersiz) CbtH. Kösteksiz, 

bukağı vurolmamış olan. 
IIIIKIP8 (şikira) Jam. 300JI. Erkek oğlak. 
IIIIKIP8: KiMuiıı; ıuiKipecbı Sen kim 

oluyorsun? 
IIIIJI (şil) 3am. 300J1. Dağ tavuğu, çil. 
IIIIJIEM- (şilbiy-) em. Zayıflamak, 

kurumak, süzülmek. 
IIIIJI,UE (şilde) Jam. up. Temmuz (ayı). 
IIIIJI,UEK,OH;bl3 (şildeqofiız) Jam. 300J1. Cır 

cır böceği, cırlak. 

IIIIJI,UEXAHA (şildehana) 3am. K3. up. 

Doğan bebek için düzenlenen eğlence. 
IliiJITEP (şilter) 3am. Tül perde. 
IIIIJIIK, -ri (şilik, -gi) Jam . Bodur ağaç 

veya çalı. 
IliiJIIKTI (şilikti) Cb/H. Çalılık (yer). 
IIIIJIIH;riP (şilifigir) 3am. Boğucu, bunaltıcı 

sıcak. 

IIIIMIPKEH- (şimirken-), IIIIMIPIK
(şimirik-) em. 1. Ürpermek, titrernek 2. 

yyü
Vurgu
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llliMIPIK 

ayb/C. Sıkılmak, çekinmek, utanmak 
llliMI PIK- (şimirik-) em. bkz. IIIIMIP

KEH-. 
IIIIMIPIKOE- (şimirikpe-) em. Korkma-

mak, çekinmernek :JKY3i (6emi) 
wiMipiKney utanmamak, sıkılmamak 

IIIIH;KIJI,.UE- (şi fiki lde-) em. İnce, tiz ses 
çıkanııak 

IIIIH;KIJI,.UEK (şifikildek) Cb/H. Cırtlak, tiz 
ses li. 

llllll-IIII1KI (şip-şiyki) Cb/H. 1. Pişnıemiş, 

çiğ olan. 2. ayb/C. Tay, acemi, 
tecrübesiz. 3. ayb/C. Yalan. win-wuKi 
emipiK tamamen yalan. 

IIIIPEH- (şiren-) em. l. Yayılmak, 

gerinmek. 2. ayb/C. Kurulmak, kibir
lenmek. 

llliPEHIIIEK (şirenşek) Cb/H. Kibirlennıeyi, 

böbürlenmeyi seven (kimse). 
IIIIPKEH (şirkey) 3am. Küçük sinek, sirke 

sineği. 

IIIIPKEY (şirkev) (1) 3am. aiHu. Kilise. 
IIIIPKEY (şirkev) (Il) 3am. Hata, kusur, 

ayıp. 6emKe wipKey 6o11y yüzü kara 
olmak. 

IIIIPIT 

IIIIPKEYJII (şirkevli) CbtH. Yüzü kara. 
IIIIPKIH (şirkin) W bill . 1. Özlem, hasret vb. 

duyguları pekiştirnıek için söylenen 
ünlen'l, keşke , hey gidi, ah vb.: lllipKiH 
:JICaCmbLK aaypeH! Hey gidi gençlik. 2 . 
ayb/C. Zavallı, biçare, garip. 

IIIIPHE (şirne) 3am. Bitki özü. 
III IPI- (ş iri-) em. ı. Bozulmak, çürünıek. 2. 

aybtc. Mahvolnıak, bitmek, ölmek. 
mypMeae wipy hapiste çürümek. 3. ayb/C. 
Hesapsız, sayısız. wipizeH 6aii 
servetinin, malının haddi hesabı 

olmayan, zengin. 
IIIIPifllll (şirigiş) Cb/H. Kolay, çabuk 

çürüyen, bozulan. 
IlliPIK (şirik), IIIIPIH,I(I (şirindi) CblH. ı. 

Çürük. wipiK al/Ma çürük elma. 2. ayb/C. 
Elinden iş gelmeyen, sünepe, beceriksiz, 
sümsük. 

IIIIPIKTIK, -ri (şiriktik, -gi) Jam. ı. 

Çürüklük, bozulmuş olma. 2. Sünepe, 
sümsük olma. 

IIIIPIH,I(l (şirindi) Cb/H. bkz. IIIIPIK. 
IIIIPIT- (şirit-) em. Çürütmek. 



m, m (şç, şç) 

IllET KA 

IUETKA (şşyotka) Jam. op. Fırça. 
IUETKAJIA- (şşyotkala-) em. op. Fırça ile 

sürtmek, fırçalamak. 
IUM (şşiy) Jam. op. Lahana çorbası. 



bl, bl (1, ı) 

blöhiJDKbl 

blEhiJDKbi- (ıbıljı-) em. Yavaş çalışmak, 

yavaş hareket etmek. ağırdan almak. 
bii>biJlhiC (ıbılıs) 3am. ap. Kef!e. İblis, 

şeytan . 

bl.GbiP-IKblEbiP (ıbır-jıbır) 3am. Ağır, ya
V.QŞ hareket. 

biEhiPCbl- (ıbırsı-) em. Gelişigüzel, dü
zensiz, dağınık olmak. 

hiEhiP-CbiEhiP (ıbır-sıbır) 3am. Dedikodu. 
söy lenti. 

hiEbiPChiK, -Fbi (ıbırsıq, -ğı) 3am. Çöp, 
çer çöp. 

bJFAH-ChiFAı1 (ığay-sığay) CbiH. Seçilmiş, 
en iyi si, kalburüstü. 

biFbi-IKbiFhl (ığı-jığı) Cb/H. Kalabalık, 

hınca hınç , kütle, yığın . Kef(ceHill wıobt 

btFbi-JICbiFbt aowı1. Dairenin önü hınca 
lıınç insanlarla dolu. 

hiFbiH-IIIbiFbiH (ığın-şığın) 3am. Masraf, 
gider, harcama. 

biFhiH-IliblFhiHChl3 (ığın-şığınsız) Cb/H. 

Masrafsız, gidersiz. 
hiFbiP ( ığır) Cbtfl. Bıktırıcı , sıkıcı, 

bezdiri ci. biFbtp 601ıy bıkmak; btFblp e my 

bıktırmak . 

hlFblPJIA- (ığırla-) em. Bıktırmak, usan
dırmak, bczdirmek. 

blFbiC- (ığıs-) em. 1. Kaymak, yer değiş
tirmek. 2. aybtc. Çekinmek, ürkmek, 
kork mak. 

biFhiCTA- (ığısta-) em. 1. (rüzgar, dalga) 
Zıddına , geliş yönünün tersine gitmek. 
2. ay btc. Biraz korkınak , çekinmek. 

biFblCTbiP- (ığıstır-) em . Sıkıştırmak, 

kaydırmak 

bl)lhiPA- (ıdıra-) em. 1. Dağı lmak, parça
lanmak 2. Seyrelmek, seyreklcşmek 3. 
Yırtılınak, sökülınek. 

bl)l,hJPAFhiiii (ıdırağış) Cb/H. Kolay dağı
lan, çabuk yayılan, gevşek. 

bl)l blPAH:K,hi (ıdırafiqı) Cblfl. Seyrek, da
ğınık. 

bl,LI, biPAH:K,biJJAY (ıdırai'iqılav) Cbllt. Biraz 
scyrek, dağınıkça . 

hl3FAP 

hiJ].hiPAH:K,hi.JlhiK, -Fbi (ıdıranqılıq, -ğı) 

:.wm. Seyrcklik, dağınıklık 
bi,LI,biPAT- (ıdırat-) em. Scyrekleştirınek, 

dağıtınak, bölmek, yıkmak: YubtA-tObt 

btObtpammbt. Teşkilatı dağıttı. 

bl)lhiPhiC- (ıdırıs-) (1) em. Şaşı olmak. 
hl)l,hJPhiC (ıdırıs) (Il) 3am. Değişik, ku

maş parçaları biraraya getirilerek dikilen 
yorgan. 

bl)lhiC (ıdıs) Jam. Kap. 
hi,LI,biC-MIK, -Fbi (ıdıs-ayaq, -ğı) 3am. Kap 

kacak, mutfak eşyası, tabak çanak. 
h13A (ıza) 3am. ap. Hiddet, gazap, kızgın

lık, hınç, öfke. bt3a 6wıy sinirlenmek, öf
kelenmek; bt3a KepHey çok sinirlenmek, 
aşırı hiddetlenınek. 

hl3hi-KEK, -ri (ıza-kek, -gi) 3am. Öç, kin, 
intikam, öfke. 

hi3A-KEKTI (ıza-kekti) Cb/H. Kinli, kindar, 
öfkeli. 

hi3AK,OP (ızaqor) CbtH. Asabl, sinirli, 
alıngan. 

hi3AK,OPJIAH- (ızaqorlan-) em. Asabilcş

mek, sinirlenmek, öfkelenmek. 
bi3AK,OP.JlhiK, -Fbi (ızaqorlıq, -ğı) 3am. 

Sinirlilik, asabllik, öfkelilik. 
bi3AJIAH- (ızalan-) em. Öfkelenmek, sinir

lenmek. 
hi3A.Jlhl (ızalı) CbtH. Öfkeli, kızgın, sinirli . 
hi3AChJ3 (ızasız) CbtH. Öfkesiz, sinirsiz, 

kin siz. 
hi3EAHJIAH- (ızbaylan-) em. Hastalıktan 

dolayı keyfi kaçmak, ncşesi bozulmak. 
hi36AP (ızbar) 3am. Korkunç soğuk, sert 

yüz. bl36apbtHaH cecKeJ-ty yüzünlin so
ğukluğundan çekinmek. 

hl3.EAPJIAH- (ızbarlan-) em. Kaşlarını çat
mak, suratını asmak. 

hi3EAPJihl (ızbarlı) Cb/lt. Hışımlı, hiddetli, 
sert. 

bi3EAPChl3 (ızbarsız) Cbll-1. Öfkesiz, hid
detsiz .. 

bl3FAP (ızğar) 3am. J. Kuru ayaz, sert so
ğuk. 2. aybtc. Sinir, öfke, hicldet. 
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bi3FAPJIAH 

hi3FAPJIAH- (ızğarlan-) em. Suratını as
mak, kaşlarını çatmak. 

hi3FAPJihl (ızğarlı) CbLH. 1. Sert, soğuk, 

(ayaz). 2. aybtc. Asık suratlı, somurtkan, 
hiddetli. 

hi3FAPChl3 (ızğarsız) CbLH. Soğuk olma
yan, ılık, yumuşak (hava). 

hi3Fhl- (ızğı-) em. 1. Hızla geçmek, 
süratle gitmek. 2. Soğuk rüzgar esmek. 
3. Çok olmak, bir hayli fazla olmak. 

hi3FhiP- (ızğır-), hi3FhiPhiK,TA- (ızğırıq

ta-) em. (rüzgar) Sert, şiddetli esmek. 
hi3FhiPhiK, (ızğırıq) CbLH. Soğuk rüzgar. 
hi3FhiPhiK,TA- (ızğırıqta-) em. bkz. hi3-

FhiP-. 
bl3FhiPhiK,Thl (ızğırıqtı) CbLH. Sert, soğuk, 

rüzgarlı (hava). 
hi3FhiT- (ızğıt-) em. Hızlı yürümek, sürat

li gitmek. 
hi3.I(H- (ızdiy-) em. Güzel ve şık giyin

rnek, giyinmesini bilmek. 
hl3hiJI (ızıl), hl3hiH; (ızıfi) 3am. Vızıltı. 

apaHbLlf bL3blJlbL arı vızıltısı. 

hl3hiJI.I(A- (ızılda-), bl3hiH,M- (ızıfida-) 

em. Vızıldamak. 

hl3hiJI.I(AK, (ızıldaq), hi3hiJI.I(AYhiK, 
(ızıldavıq), hl3hiH;IllhiJI (ızıfişıl) CbLH. 

Vızıldayan, vızlayan. 

hl3hiJI.I(AYhiK, (ızıldavıq) CbLH. bkz. 
hl3hiJLUAK,. 

hl3hiH; (ızıfi) 3am. bkz. hl3hiJI. 
hl3hiH,M- (ızıfida-) em. bkz. hl3hiJI.I(A-. 
hl3hiiJ.[(hl (ızıfidı) CbLH. Vızıltılı. 

hl3hiH;Chl3 (ızıfisız) CbLH. Vızıltısız. 

h13hiH;IllhiJI (ızıfişıl) CbLH. bkz. hl3hiJI-
.I(AK,. 

hiK, -Fbi (ıq, -ğı) (1) 3am. 1. Barınak, ko
runak, kuytu yer. 2. aybtc. Etki, tesir. 
bLFbtHa JICbtFblJlY ( Keıuy) birinin tesirinde 
kalmak; bLFbLH ma6y yolunu bulmak. 

hiK,- ( ıq-) (biFa.lJ.bi, biFbııi) (Il) em. 1. Sert 
yağışlı ve rüzgarlı havalarda hayvan
ların barınak, kuytu yer araması. 2. (sel) 
Önüne katıp götürmek. 3. aybtc. Kork
mak, çekinmek: O!l K,UbLHabtK.maH bLK.

nauabt. O, zorluktan yılmaz. 
hiK,IIAJI (ıqpal) 3am. Etki, tesir. btK,nQ/l 

emy etkilemek, tesir etmek; btK,nQ/lbtHaa 

K,a!ly tesirinde kalmak. 

blK,IIIAM.Ubl 

hiK,IIAJI.I(hl (ıqpaldı) CbLH. Etkili, tesirli . 
hiK,IIAJI.I(hiJihiK, -Fbi (ıqpaldılıq , -ğı) 3am. 

Etkililik, tesirlilik. 
hiK,IlhiJI-)KhiK,IlhiJI (ıqpıl-jıqpıl) 3am . 

Engebeli, inişli yokuşlu, pürüzlü. 
hiK,TA- (ıqta-) em. Korunmak, sığınmak . 

6opaHHaH btK,may fırtınadan korunmak 
hiK,TAChiH (ıqtasın) 3am. Barınak, koru

nak, kuytu yer, sığınacak yer. 
hiK,TAChiH.I(hl (ıqtasındı) CbLH. Korunaklı, 

kuytu. 
hiK,TAChiHChi3 (ıqtasınsız) CbLH. Barınak

sız, korunaksız. 

hiK,TAY (ıqtav) CbtH. Barınılabilir, korunak
lı. 

hiK,THMAJI (ıqtiymal) yem. ap. ihtimal. 
hiK,THMAJI.I(hiK, -Fbi (ıqtiymaldıq, -ğı) 

3am. Muhtemel, olabilirlik, olasılık. 
hiK,THMAJIChl3 (ıqtiymalsız) CbtH. Müm

kün olmayan, olma ihtimiHi bulunma
yan. 

hiK,THHP (ıqtiyar) 3am.ap. İrade, arzu, is
tek, dilek: 83 btK,mllilpbLMMeH KellaiM. 

Kendi isteğirole geldim. 
hiK,THHPChl3 (ıqtiyarsız) CbLH. İsteksiz, ar

zusuz. 
hiK,THHT (ıqtiyat) CbtH. ap. ihtiyatlı, ted

birli, dikkatli. btK,mwlm 6o!ly dikkatli ol
mak. 

hiK,THHTChl3 (ıqtiyatsız) CbLH. İhtiyatsız, 
tedbirsiz, dikkatsiz. 

hiK,THHTChi3.I(hiK, -Fbi (ıqtiyatsızdıq, -ğı) 

3am. İhtiyatsızlık, tedbirsizlik. 
hiK,THHTTA- (ıqtiyatta-) em. ihtiyatlı, dik

katli olmak; tedbirli davranmak 
hiK,THHTThl (ıqtiyattı) CbLH. ihtiyatlı, ted

birli, dikkatli .. 
hiK,THHTThiJihiK, -Fbi (ıqtiyattılıq, -ğı) 

3am. ihtiyatlı, tedbirli olma. 
hiK,IIIAM (ıqşam), hiK,IIIAM.I(hl (ıqşamdı) 

CbLH. 1. Düzenli, derlitoplu. 2. Büyük ol
mayan,küçük. 

hiK,IIIAM.I(A- (ıqşamda-) CbLH. Hacmini da
raltmak, küçültmek. 

hiK,IIIAM,I(AY (ıqşamdav) CbLH. Biraz kü
çük, ufakça. 

hiK,II.IAM.I(hl (ıqşamdı) CbLH. bkz. hiK,
IIIAM. 
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biK)liAM,lı;hiJihiK, 

biK,lllAM)l,biJihiK., -Fbi (ıqşamdılıq, -ğı) 

Jam. Düzenli, derli toplu olma, intizam
lılık. 

biK,bl (ıqı) oa. Eşeği yürütmek için söy
lenen söz, ço. 

biK,biJIAC (ıqılas), hiK,hiJIAC-HMET (ıqılas
niyet), hiK,biJIAC-hiHTA (ıqılas-ınta) 

Jam. ap. ı. İyi niyet, samirniyet 2. Gay
ret, çaba, dikkat. bLI(buzac 6i;ıiJipy niyet 
etmek; bLI(bUlac Kepcemy hürmet etmek, 
saygı göstermek. 

biK,biJIAC-HMET (ıqılas-niet) Jam. ap. bkz. 
biK,biJIAC. 

biK,biJIACChl3 (ıqılassız) CbLH. İsteksiz, gö
nülsüz, ilgisiz. 

biK,biJIACChi3,[(AY (ıqılassızdav) CbLH. Bi
raz gönülsüz, İsteksizce. 

biK,biJIACChl3)l,hiK., -Fbi (ıqılassızdıq, -ğı) 

Jam. isteksizlik, ilgisizlik, gönülsüzlük 
biK,biJIACTAH- (ıqılastan-) em. Arzula

mak, istemek, heveslenmek. 
biK,biJIACThl (ıqılastı) CbLH. istekli, arzulu, 

hevesli. 
biK,biJIACThiJihiK., -Fbi (ıqılastılıq, -ğı) 

Jam. İsteklilik, arzulu olma, hevesli ol
ma. 

biK,biJIAC-hiHTA (ıqılas-ınta) Jam. bkz. 
hiK,biJIAC. 

biK,biJihiK., -Fbi (ıqılıq, -ğı) Jam. Hıçkırık. 

bLI(bUlbLI( amy hıçkırmak. 
biK,biJihiK,TA- (ıqılıqta-) em. Hıçkırıp dur

mak. 
hiK,biJihiM (ıqılım) Jam. Yabancı, el, yad. 
biJIEhiPA- (ılbıra-) em. ı. İyice pişmek, 

kıvamına gelmek. bUl6bıpan nicKeH em 
tam kıvamında pişen et. 2. aybıc. Yavaş, 
ağır hareket etmek. 

hiJIFAJI (ılğal) Jam. Rutubetli, nemli hava 
veya toprak. 

hiJIFAJI,[(A- (ılğalda-) em. Islatmak, rutu
betlendirmek, nemlendirmek. 

hiJIFAJI,[(ATK,bllll (ılğaldatqış) Jam. Nem
lendirici. 

hiJIFAJI)l,hl (ılğaldı) CbLH. Nemli, rutubetli. 
biJIFAJI)l,hiJihiK., -Fbi (ılğaldılıq, -ğı) Jam. 

N emlilik, ıslaklık, rutubetlilik 
hiJIFAJIChl3 (ılğalsız) CbLH. Nemsiz, kuru, 

rutubetsiz. 
hiJIFAJIChl3,[(hiK, (ılğalsızdıq) Jam. Nem-

hiH,lı;hiH 

sizlik, kuruluk, rutubetsizlik. 
hiJIFM (ılğiy) yem. 1. Daima, her zaman, 

sürekli, devamlı: )f(yMbLCI(a Oil bUlFU ep
me KeJZeiJi. O, işe her zaman erken gelir. 
2. Hep, tüm. bUlFu JK:acmap tüm gençler. 

hiJI)l,M (ıldiy) Jam. Bayır, inişli yer, şev. 
hiJI)l,MJIA- (ıldila-) em. Yüksekten aşağıya 

doğru inmek. 
hiJI)l,MJihl (ıldiylı) CbLH. Şevli, hayırlı. 
hiJI)l,hiM .,)KbiJI,[(hiM (ı ldım-j ıldım) yem. 

Tez, çabuk, ivedi, acele. 
hiJillhiJI,[(A- (ılpılda-) em. 1. Çabuk ha

reket etmek. 2. aybıc. (bıçak, balta vb.) 
Keskin olmak. 

hiJillhiH;-:IKhiJillhiH; (ılpın-jılpın) yem. 
Çarçabuk, tez tez. 

hiM (ım) Jam. İm, işaret, mimik. bLM l(ary 
( JK:acay) işaret etmek. 

hiM,[(A- (ımda-) em. işaret etmek, mimik
lerle konuşmak. bLMdan Kepcemy işaret 

ederek göstermek; bLMiJan UWI(bıpy işaret 
ederek çağırmak. 

hiM,[(AC-:IKhiM,[(AC (ımdas-jımdas) CbLH. 
İçli dışlı, senli benli, kafadar. 

hiMK,biPhlll-:IKhiMK,hiP- (imqırıp-jımqır

) em. Çalmak, yürütmek, aşırmak. 
hiMChl3 (ımsız) CbLH. İşaretsiz, mimiksiz. 
hiMhi-:IKhiMhl (ımı-jımı) Jam. Kumazlık, 

hilekarlık 

hiMhiPA (ımıra) Jam. Anlaşma, uzlaşma. 

bLMbıpara Keily anlaşmak. 

hiMhiP AJIAC- ( ımıralas-) em. Anlaşmak, 

uzlaşmak, uyuşmak. 

hiMhiPAChl3 (ımırasız) CbLH. Anlaşmaya 

razı olmayan, uzlaşmaya yatkın değil, 

uzlaşma karşıtı. 

hiMhiPAChi3J(hiK, (ımırasızdıq) CbLH. Uz
laşmazlık, anlaşmazlık, uyuşmazlık 

hiMhiPAIIIhiJI (ımıraşıl) CbLH. Uzlaşma ta
raftarı, uzlaşmacı, uzlaşma yanlısı. 

hiMhiPAIIIhiJI)l,hiK., -ibı (ımıraşıldıq, -ğı) 
Jam. Uzlaşmacılık 

hiMhiPT (ımırt) Jam. Akşam vakti, akşam 
karanlığı, gurup vakti. bLMbıpm JK:a6buzy 
(mycy, yuipilly) karanlık çökmek. 

hiH,[(hiH (ındın) Jam. Niyet, gaye, asıl 

maksat. bLHiJbLHbL auıbuzy tamalı etmek; 
bll!iJPLHbL Ke6y çok susamak, hararet bas-
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hiH)KhiK, 

mak. 
hlH/KhiK, (ınjıq) CbLH. Çekingen, sünepe, 

pısırık, uyuşuk. 

hiH)I(hiK,TAH- (ınjıqtan-) em. Çekinmek, 
pısmak, evelemek, gevelemek. 

hiH)I(hlK,TAY (ınjıqtav) CbtH. Biraz çekin
gen, korkakça. 

hiH)I(hiK,ThiK, -Fbi (ınjıqtıq, -ğı) Jam. Çe-
kingenlik , uyuşukluk , pısırıklık, 

sünepelik. 
hiHCAn, -Ôbl (ınsap, -bı ) Jam. ap .• Jlcepı . 

İnsaf, dürüstlük blliCa6bi 6ap aoaM in
saflı kişi. 

hiHTA (ınta), h1HTA-3EMIH (ınta-zeyin), 
hiHTA-hiK,hiJIAC (ınta-ıqılas) Jam . He
ves, niyet, istek, dilek, arzu. 

hlHTA-)J(lfEP (ınta-jiger) Jam. Gayret, ça
ba. 

hiHTA-3EMIH (ınta-zeyin) Jam. bkz. hiH
TA. 

hiHTAJIAH- (ıntalan-) em. Arzu etmek, is
teklenmek, heveslenmek. 

hiHTAJIAHll,hiP- (ıntalandır-) em. Teşvik 

etmek, şevk vermek, isteklendirmek, ö
zendirmek. 

hiHTAJIAHll,hiPYlllhl (ıntalandıruvşı) Jam. 

Özendirici, teşvikçi, şevk verici. 
hiHTAJihl (ıntalı) CbLH. Hevesli, istekli. 
hiHTAJihiJihiK, -Fbi (ıntalılıq, -ğı) Jam . 

Heveskarlık, isteklilik 
hiHTAChl3 (ıntasız) CbtH. İsteksiz, arzusuz, 

hevessiz. 
hlHTAChl3)lhiK, -Fbi (ıntasızdıq, -ğı) 3am. 

isteksizlik, arzusuzluk, hevessizlik 
hiHTA-hiK,hiJIAC (ınta-ıqılas) 3am . bkz. 

hiHTA. 
hiHThi3AP* (ıntızar) Jam. ap. 1. İhtiras , ar

zu. 2. Heves, merak, ilgi . 
hiHThi3APJIAH- (ıntızarlan-) em. Arzu la

mak, istemek, heveslenmek. 
hiHThi3APJihl (ıntızarlı) CbtH. İhtiraslı, aşı

rı istekli. 
hiHThi3APJihiK, -Fbi (ıntızarlıq, -ğı) Jam. 

İhtiraslılık, isteklilik, heveslilik 
hiHThiK, -Fbi (ıntıq, -ğı) 3am. istek, ihtiras, 

arzu. bLHmbLK 6ofly arzulamak. 
blHTbiK,TbiK, -Fbi (ıntıqtıq, -ğı) 3am. 1. 

İhtiras, arzu etme, isteme. 2. Meraklılık, 
heveslenme. 

hlli:FhiPY 

hiHThiMAK, -Fbi (ıntımaq, -ğı) 3am. ap. İt
tifak, birlik, beraberlik. 

hiHThiMAK,-EIPJIIK, -ri (ıntımaq-birlik, -
gi) 3am. Birlik, beraberlik, kardeşlik. 

hiHThiMAK,Chl3 (ıntımaqsız) CbLH. Birlik 
anlayışından yoksun. 

hiHThiMAK,TAC- (ıntımaqtas-) (1) em. 

Birleşmek, dayanışmak. 

hiHThlMAK,TAC (ıntımaqtas) (Il) CblH. 

Dayanışmalı, birlik ve beraberlik içinde 
olan, iyi geçinen. 

hiHThiMAK,TACThlK, -Fbi (ıntımaqtastıq, -
ğı) Jam. Dayanışma, birlik içinde olma. 

hiHThiMAK,Thl (ıntımaqtı) CbtH. Birlik ve 
beraberlik içinde olan, dostça geçinen . 

hiHThiMAK,ThiJihiK, -Fbi (ıntımaqtılıq, -ğı) 

3am. İttifakçılık, birlik ve beraberlik 
içinde olma. . 

hiHThiMAK,IllhiJI (ıntımaqşıl) CbLH. Ittifak
çı, birlik yanlısı. 

hlHThl-lllhiHThiMEH (ıntı-şıntımen) yem. 

Gönülden , samimiyetle, içten . 
hJH;FAM (ıfiğay) (1) yem. 1. Her zaman, dai

ma, hep. 2. Hep, tamamen. 
hiH;FAM (ınğay) (Il) Jam. Fırsat, olanak. 

bLl{FGUbll-ta JKbLFbLflY dediğini yapmak, 
ikna olmak. 

hll-I;FAMJIA- (ıfiğayla-) em. Hazırlamak, 
uygun hale getirmek, uydurmak. 

hiH;FAMJihl (ıfiğaylı) Cb/H. Uygun, elverişli, 
müsait. 

hiH;FAMJihiJIAY (ıfiğaylılav) CbLH. Biraz uy
gun, elverişli, müsaitçe. 

hiH;FAMJihiJihiK, -Fbi (ınğaylılıq, -ğı) 3am. 

Uygunluk, elverişlilik 
hiH;FAMChl3 (ıfiğaysız) CbLH. Elverişsiz, 

uygunsuz, rahatsız . 

hiH;FAMChl3)lAH- (ııl.ğaysızdan-) em. 

Mahcup olmak, utanmak, rahatsız ol
mak. 

hiH;FAHChi3,[(AY (ıfiğaysızdav) CbLH. Biraz 
uygunsuz, rahatsızca. 

hiH;FAMChi3JlhiK, -Fbi (ınğaysızdıq, -ğı) 
3am. Elverişsizlik, rahatsızlık , uygun
suzluk. 

hiH;FhiPY (ıiiğıruv) 3am. Ağaçtan eşya oy
mak için kullanılan kısa saplı, eğik yüz
lü bir tür bıçak. 
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hiH;-)I(biH; 

bll{-)Kbll{ (ıii-j ıfi) , bll{-lllbll{ (ıfi-şıfi.) efi. 

Gürültü patırtı, yaygara, şamata. 
biH:K.: biH;K, .neMey Çıt dememek, gıkı çık-

mamak. 
bii{K)1T- (ııiqiyt-) em. Sert vurmak. 
bll{K,biJI (ıiiqıl) 3am. İnilti , inierne sesi. 
biH:K,biJIM- (ıiiqılda-), bii{biPCbi- (ınır-

sı - ) em. Acı, üzüntü belirten kesik sesler 
çıkarmak, inlcınek, inildemek. 

bll{K,biJI-Cbll{K,biJI (ıiiqıl-sıfiqıl) 3am. Sız

lanma, inleme. 
bll{K,biJI -Cbll{K,biJI Cbl3 ( ıiiqıl-sıiiq ıl s ız) 

CbtH . İnlemeden sızlanmadan, iniltisiz. 
bll{-lllbll{ (ıii-şıfi) efi. bkz. bll{-)Kbll{. 

bll{-Wbll{Cbl3 (ıii-şıfisız) Cb/H . Gürültü
süz, patırtısız, şamatasız. 

bll{biJT (ıiiıl) 3am. Mırıltı, terennüm. 
bll{biJI,UA- (ıfiılda-) em. Mırıldanmak, te

rennü m etmek. 
bll{biPAH- (ıı1ıran-) em. l. İnlemek, sız

lanmak. 2. Kibirlenmek, böbürlenmek. 
bll{biPCbi- (ıiiırsı-) efi. bkz. bll{K,biJI

,UA-. 
bll{blPlliAK, -Fbi (ıfiırşaq, -ğı) 3am. Öküze 

yük yüklemek veya binrnek için vurulan 
bir tür semer. bllfblpıuarbt ai1Hafly (ıubt

ry) kemikleri çıkmak, bir deri, bir kemik 
kalmak. 

biil-PAC (ıp-ras) CbtH. Yalansız, dosdoğru. 

biil-biK,IllAM (ıp-ıqşam) CbtH. Derli toplu, 
dü zenli. 

biil-bll{FAfıJibl (ıp-ıiiğaylı) Cblfl . Çok mü
sait, pek elverişli, uygun, rahat kullanış
lı. 

biil-biCTbiK (ıp-ıstıq) Cb/H. Sımsıcak. 

hiP: blp eTy Hır etmek, hırlaınak. 
bl PEA!{ ( ırbafi.) Jam. Yerli yersiz gülme, sı

rıtma. 

biPEAI{M- (ırbafida-), biPEH- (ırbiy-) 

em. Dişlerini göstererek, şaşkınlık, kur
nazlık veya alay belirtir biçimde gül
mek, sıntmak . 

biPEl1- (ı rbiy-) em. bkz. biPEAH)lA-. 

biPFA- (ırğa-) em. Sallamak, silkelemek, 
ırgalamak. 

biPFA: yJbiH blpFaCbl İçerik, muhteva, maz
mun. 

biPFAfı (ırğay) 3am. 6om. Kızılcık ağacı. 

hiP)f(AJ(,TA 

biPFAfiMfı (ırğayday) Cbll-l. Çıta gibi uzun , 
s ırık gibi. 

hiPFAfiJibl (ırğaylı) CbtH . Kızılcık ağacı 
çok olan (yer), kızılcıklı (yer). 

biPFAK, -Fbi (ırğaq, -ğı) (1) 3am. 1. Ritim, 
tempo. 2. Sallanma, ırganma. 

hiPFAK, -Fbi (ırğaq, -ğı) (Il) 3am. 3111f!Ocp. 

Yırtıcı kuşları eğitirken bir ucu kazığa, 
diğer ucu kuşun ayağına bağlanan ip. 

hiPFAK, -Fbi (ırğaq, -ğı) (III) 3am. Bile
zikteki işleme. 

biPFAK, -Fbi (ırğaq, -ğı) (IV) 3am. Rahvan 
yürüyüş (at). 

biPFA:KCbl3 (ırğaqsız) Cbll-l. Ritimsiz, tem
posuz. vezinsiz, ahenksiz. 

biPFAK,TA- (ırğaqta-) em. Sallanmak, ırga
lanmak, ırganmak. 

biPFAKTbl (ırğaqtı) Cb/H. Ritimli , ahenkli. 
biPFAJI- (ırğal-) em. 1. Sallan mak, sallana 

sallana gitmek, salınmak. 2. ayb/C. Ağır, 

aheste yürümek. 
biPFAJIA:KTA- (ırğalaqta-), biPFAJIAH,llA

(ırğalafida-) em. Sallanmak, ırgalanmak. 
biPFAJIAH,llA- (ırğalafida-) em. bkz. biP

FA)JAKTA-. 
biPFAJibiil-)KbiPFAJibUI ( ırğalıp-jırğalıp) 

yem. Sallana sallana, aheste aheste, ace
lesiz, salma salma. 

biPFAJihlC (ırğalıs) 3am. Sallanma, salla
nış, salınma , ırganma. 

hiPFAI{ (ırğafi) 3am. Usulca hareket, ya
vaşça gidiş. 

biPF Al{M- (ırğaiida-) em. Sallana sallana 
gitmek. 

biPFAI{-biPFAI{ (ırğafi.-ırğafi) efi. Ağır ağır, 

sallana sallana, aheste aheste. 
biPFbi- (ırğı-) em. Atlamak, zıplamak. 
biPFhiH (ırğın) CbiH. Bol , çok, fazla. 
biP.UY (ırduv), biP.UY-.UbiP.UY (ırduv-dır

duv) 3am. Eğlence, şenlik, şölen. 

hiPllY-llhiPllY (ırduv-dırduv) 3am. bkz. 
biP)];Y. 

biP)KAK, -Fbi (ırjaq, -ğı), biP)Kbll{ (ııjıii) 

3am. Sırıtkanlık, sırıtma. 

hiP~fı (ırjaqay) Cb/1-1. 3Kcnp. Sırıtkan, 

s ın tık. 
biP~TA- (ırjaqta-), bJP)I(AH:.llA- (ııjafi

da-), blP)KH- (ırji-), blP)Khll{M- (ır-
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biP)I(A)JAK, 

jıfida-) em. Sıntmak, yerli yersiz gül
rnek. 

biP.IKAJIAK, (ırjalaq) CbtH. Sıntkan, sıntık. 
hiP~ (ırjalafi) 3am. Sıntma, sıntış. 
biP)I(AJJAIJ)lA- (ırjalafida-) em. bkz. biP-

)KAK,. 
biP.IKAH,BAH (ırjafibay) CbtH. !(apan. Yerli 

yersiz gülen, herşeye gülen. 
biP:JKAIWA- (ırjafida-) em. bkz. biP)KAJ(,-

TA-. 
biP)I(M- (ırjiy-) em. bkz. biP)KAJ(,TA-. 
biP)I(biH; (ırjıfi) 3am. bkz. biP)KAK,. 
biP)I(bl:ıı,.nA- (ırjıfida-) em. bkz. biP)KAJ(,-

TA-. 
biP)I(biH;-biP)I(biH; (ırjıfi-ırjıfi) eJZ. Kıs kıs 

(gülme, pişmiş kelle gibi sıntma). 
biPK,biJI (ırqıl) eJZ. Şişman insanların gü

lerken çıkarttığı ses. 
biPK,biJI,II,A- (ırqılda-) em. Kıkırdamak, kı

kır kıkır gülmek. 
biPCM- (ırsiy-) em. ı. Sıntmak. 2. Göze 

çarpmak: /(p6btpracbt btpcuraH MM. Ke
mikleri sayılan hayvan. 

biPCbiJI (ırsıl) Jam. Hınltı, fosurtu. 
biPCbiJI,II,A- (ırsılda-) em. Soluk soluğa 

kalmak, fosurdamak, hınldamak. 
biPC-biPC (ırs-ırs) eJZ. Soluk soluğa, nefes 

nefese. 
biPIIIbi- (ırşı-) em. Sıçramak, atlamak, 

fırlamak: Ke3iHeH :JK:ac btpıubtn Kemmi. 
Göz yaşlarını tutamadı. 

biPbiK, -Fbi (ınq, -ğı) Jam. İrade, istek, 
arzu. btpbtl(l(a KeH6ey boyun eğmemek, 
itaat etmemek. 

hiPhiK,Cbl3 (ırıqsız) cbtH. ı. Tabi, bağlı. 2. 
Gayri ihtiyari, irade dışı. 

biPbiK,Tbl (ınqtı) CbtH. Azimli, iradeli. 
hiPbiJI (ınl) 3am. Hınltı. 
biPbiJI,II,A- (ınlda-) em. Hırlamak, hınlda

mak. 
biPbiJI,II,AC- (ınldas-) em. 1. Hırlaşmak, 

hınldaşmak. 2. aybtc. Çekişmek, ağız 

kavgası yapmak, hırlaşmak. 
hiPhiM (ının), biPbiM-CbiPhiM (ının

sının) Jam. Batıl inanç, batıl itikat, boş 
inanç. 

biPbiMCbl3 (ınmsız) CbtH. 1. Töresiz, 
töreye uymayan. 2. Hiç bir şeysiz, boş. 

bl CK,biPbiK, 

biPbiM-CbiPbiM (ının-sının) Jam. bkz. 
hiP hiM. 

biPbiMIIIbiJI (ınmşıl) cbtH. Batıl itikatlı, 

batıl inanç sahibi. 
biPbiMIIIbiJIL(biK, -Fbi (ınmşıldıq, -ğı) 

3am. Gelenekçi lik, an' anecilik, muha
fazakarlık. 

biPbll:J;-)I(biPbiH; (ınfi-jınfi) Jam. Çekişme, 
anlaşmazlık, münakaşa. 

biPbiC (ıns), biPbiC-BEPEKE (ıns-bereke), 
biPbiC-,.U8YJIET (ıns-davlet) Jam. ı. 

Rızk, servet, bereket, zenginlik. 2. 
Kısmet, nasip. 

biPbiC-BEPEKE (ıns-bereke) Jam. bkz. 
biPbiC. 

biPbiC-,.U8YJIET (ıns-davlet) Jam. bkz; 
biPbiC. 

hiPbiCTbl (ınstı) CbtH. Rızklı, serveti bol, 
talihli, nasipli, kısmetli, şanslı. 

bl C- (ıs-) (I) em. Sürtmek, sürtüştürmek: 
TiciH btcmbt. Dişlerini fırçaladı. 

biC (ıs) (Il) Jam. İs, duman lekesi, is le
kesi. 

biCK,AT (ısqat) 3am. ap. aiHu. Ölenlerin 
kılınmamış namazları ve tutulmamış 

oruçları için verilen sadaka, ıskat. 
biCK,AHK, (ısqayaq) CbtH. Feleğin çemberin

den geçen, tecrübeli, görmüş geçirmiş. 
biCK,AHK,TAH- (ısqayaqtan-) em. Kaşları

nı çatmak, soğuk davranmak, ters ters 
bakmak. 

biCK,AHK,TAY (ısqayaqtav) CbtH. Kurnazca, 
sinsice. 

biCK,MT- (ısqiyt-) em. !(apan. Atıp tutmak, 
palavra atmak. 

biCK,bl (ısqı) Jam. Gümüşü pariatmak için 
kullanılan, deriyle kaplanmış tahta alet. 

biCK,biJIA- (ısqıla-) em. Ovalamak, sürt
mek, sürtüştürmek. 

biCK,biJITbiM (ısqıltım) CbtH. Ilık. 

biCK,biP- (ısqır-) em. Is lık çalmak, ıslık se
si çıkarmak. 

biCK,biPFbiiii (ısqırğış) CbtH. İyi ıslık çalan 
(kimse). 

biCK,biPT- (ısqırt-) em. ı. Şaklatmak. 2. 
aybtc. Atıp tutmak, palavra atmak. 

biCK,biPbiK, -Fbi (ısqınq, -ğı) Jam. 1. Dü
dük. 2. Islık. 
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bl CK,hiPhiH 

biCK,hiPhiH- (ısqırın-) em. Hiddetlenmek, 
ters ters bakmak. 

biCK,hllll (ısqış) 3am. Keman, kopuz gibi 
çalgılarda, titreşim yoluyla ses çıkar

maya yarayan parça, yay. 
hiCIIAJIA- (ıspala-) em. İki şeyi birbirine 

sürmek, sürtüştürmek. 
biCChl (ıssı) CbtH. Bunaltıcı, sıcak. 
biCChiJIA- (ıssıla-) em. Sıcaktan bunal

mak, terlemek. 
biCChiJihiK., -Fbi (ıssılıq, -ğı) 3am. Sıcak

lık, havasızlık. 

biCChiJihi-CYhiK,Thl (ıssılı-suvıqtı) cbtH. 
1. Bir sıcak bir soğuk. 2. İyi kötü, ağır 
hafif. 

biCTA- (ısta-) em. Tütsülemek, tütsü yap
mak. 

biCTAYJihl (ıstavlı) CbtH. Güneşte kurutul
muş, tütsülenmiş. 

biCThiK., -Fbi (ıstıq, -ğı) (1) 3am. 1. Sıcak, 
çok ısınmış. btcmbtK. uwu sıcak çay. 2. 
Havadaki yüksek ısı, hararet. 3. aybtc. 
Değerli, kıymetli, sıcak: BpKiMHilf e3 
myraH JICepi e3iHe btCmbtK.. Herkese 
doğduğu toprak sıcak gelir. btCmbtFbtHa 
Kyiiin, cybtiOtHa moızy acı tatlı herşeyi 

paylaşmak. 

hiCThiK, (ıstıq) (Il) CbtH. Vücut ısısı, ateş, 

h araret 
biCThiK,TA- (ıstıqta-) em. Terlemek, yan

mak, ateş basmak, hararetlenmek. 
hiCThiK,TAİİ (ıstıqtay) yem. Sıcak olarak, 

sıcak halde, sıcak sıcak. 
hiCThiK,TAY (ıstıqtav) cbtH. ı. Biraz sıcak. 

2. aybtc. Daha değerli, daha kıymetli. 
hiCThiK,ThlK., -Fbi (ıstıqtıq, -ğı) 3am. ı. 

Sıcaklık. 2. aybtc. Değerli, kıymetli ol
ma. 

hiClllhl (ısşı) 3am. Tütsüleyen, tütsü ya
pan. 

biChi- (ısı-) em. 1. Hava sıcaklığı artmak, 
ısınmak. 2. Vücut ısısı artmak, ateşi 

yükselmek, hararetlenmek. 
hiChiJI (ısıl) (1) 3am. Rüzgar uğultusu, yı

lan tıslaması. 
hiCbiJI- (ısıl-) (Il) em. Bir işe alışmak, us

talaşmak, deneyim kazanmak. 
hiChiJI,I(A- (ısılda-) em. Tıslamak, uğulda-

hiiiiK,hiP JlhiK, 

mak. 
hiChiJI,l1,AI1-11hiChiJI)lAII (ısıldap-pısıldap) 

yem. Oflayıp poflayıp , nefes nefese, so
luk soluğa. 

hi ChiP- (ısır-) em. İ tmek, itelemek, sıyır
mak. 

hiChiPAIT, -6bı (ısırap, -bı) 3am. ap. İsraf, 
savurganlık, tutumsuzluk. btCbtpan K.buty 
israf etmek. 

hiChiPAITK,OP (ısırapqor) , hiChiPAIT-
lllhiJI (ısırapşıl) CbtH. Savurgan, müsrif, 
tutumsuz. 

hiChiPAITK,OPJihiK., -Fbi (ısırapqorlıq , -ğı) , 

hiChiPAillllhiJI,I(hiK., -Fbi (ısırapşıldıq, 

-ğı) 3am. Savurganlık, tutumsuzluk, 
müsriflik. 

hiChiPAI1Chl3 (ısırapsız) CbtH. İsraf etme
den, saçıp savurmadan. 

hiChiPAITTA- (ısırapta-) em. İsraf etmek, 
saçıp savurmak 

hiChiPAillllhiJI (ısırapşıl) CbtH. bkz. hiChi
PAITK,OP. 

hiChiPAillllhiJI,I(hiK., -Fbi (ısırapşıldıq, -ğı) 

3am. bkz. hiChiPAITK,OPJihlK,. 
hiChiPMA* (ısırma) 3am. Sürgü, tapan. 
hiChiT- (ısıt-) em. Isıtmak, sıcak tutmak. 
biT- (ıt-) em. Fırlamak, atılmak, sıçramak. 
hiTK,bl- (ıtqı-) em. Fırlamak, atılmak, fış-

kırmak. 

hiTK,biJIA- (ıtqıla-) em. Art arda fırlamak, 
atılmak, fışkırmak. 

hiThiPhiH- (ıtırın-) em. Tiksinmek, yüzü
nü buruşturmak. 

hllllK,biH- (ışqın-) em. Bütün gücünü 
vermek, tüm gücünü kullanmak, var 
gücüyle bir şeyi yapmaya çalışmak. 

hllllK,biHhiC (ışqınıs) 3am. Var gücünü, 
bütüm gücü kullanılarak yapılan hare
ket. 

hllllK,biP (ışqır) 3am. Şalvar veya iç donu
nu bele bağlamak için bunlara geçirilen 
bağ, uçkur. 

hllllK,biPJIAH- (ışqırlan-) em. Gömlek vb. 
giysilerin eteğini pantolonun içine koy
mak. 

hllllK,biPJihiK., -Fbi (ışqırlıq, -ğı) 3am. Uç
kur geçirilmek için katlanmış kenar, uç
kurluk. 
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hllliTAH 

hlllJTAH (ıştan) 3am. Uzun paçalı don. 
billiTAHCbl3 (ıştansız) Cbtlf. Donsuz, donu 

olmayan. 



I, ı (i, i) 

IEIJIIC 

I6LTIIC (ibilis) 3am. ap. 1. iJiHu. İblis, şey
tan. 2. aybtc. Azgın, alçak, şercfsiz; ah
laksız. 

DKllAFAT (ijdağat) 3am. ap. istek, heves, 
gayret, çaba. i:J1coaram emy gayret et
mek. 

DK,llAFATCbl3 (ijdağatsız) Cblfl. İsteksiz, 
hevessiz, gayretsiz. 

DKllAFATCbl3,1lhlK, -Fbi (ijdağatsızdıq, -ğı) 

Jam. isteksizlik, hevessizlik, gayretsiz
lik. 

DK,llAFATTA- ( ijdağatta-) em. Gayret et
mek, çaba göstermek. 

DKllAFATTbl (ijdağattı) CblH. istekli, gönül
lü , hevesli, gayretli, arzulu. 

DKllAFATTbiJibiK,, -Fbi (ijdağattılıq, -ğı) 

3am. Gayretlilik, isteklilik. 
l3 (iz) 3am. 1. iz, belirti. KaCK,btpiJbtH i3i 

kurdun izi. 2. Patika, yolak, keçi yolu. 
3. aybtc. Ekol , akım. 4. aybtc. Belirti , a
lamct, nişan, im. İ3 Kecy takip etmek. iz 
sürmek; i3 K,afliJbtpy iz bırakmak ; i3İH 

6acy izinden gitmek. devam ettirınek; 
iJiH cybllny habersiz gitmek; i3i cybL4tay 
çok gccikmcmek, arayı soğutmamak. 

13AlllAP (izaşar) 3am. Öncü, ön ayak olan 
kimse. 

136ACAP (izbasar) 3am. Halef. takipçi 
136ACAPJihiK, -Fbi (izbasarlıq, -ğı) 3am. 

Kendinden evvelkilerin yaptıklarını 

sürdürme, devam ettirme, takipçilik. 
13oE-l3 (izbe-iz) yem. Peşi sıra, peş peşe , 

birbirinin ardı sıra. 
13fl (izgi) CbtH. iyi, hayırlı , samimi, içten. 
13rl.JliK, -ri (izgilik, -gi) 3am. SamimiyeL 

iyilik. 
13fiJliKTI (izgilikti) CbtH. Hayırlı, iyi, ya

rarlı. 

I3LIE- (izde-) em. 1. Aramak, bulmaya ça
lı şmak. 2. Gereksinim duymak, ihtiyaç 
hissetmck. 3. Araştırmak, incelemek, 
öğrenmeye çalışmak: OJ/ OKJl i3ôen K,a
J ıaFa Ke;u)i. O, okumak için şehre geldi. 
iJiJey cafly arayıp sormak, sorup soruş-

I3IIIIJI)liK 

turnıak. i3iJe2e112e cypaFaH tam istediği 

gibi. 
13)_.(EMTIA3 (izdempaz), 13)_.(EHfllll (iz-

dengiş) CbtH. Araştırma meraklısı, araş

tırmayı ve incelemeyi seven. 
13,1lEMTIA31lhiK, -Fbi (izdempazdıq, -ğı) 

3am. Araştırma, inceleme meraklısı ol
ma. 

13)_.(EHfllll (izdengiş) CblH. bkz. 131lEM
TIA3. 

131lEHYIIll (izdenüvşi) 3am. ı. İnceleme 
yapan, araştırmacı. 2. aybtc. Ricada bu
l u nan kimse, ri c acı. 

13,1lEHYIIliJIIK, -ri (izdenüvşilik, -gi) 3am. 

Araştırma, inceleme yapma. 
13)_.(EHIC (izdenis) 3am. Arayış , araştırma. 

131lECTIP- (izdestir-) em. Araştırmak , ara
mak, tetkik etmek. 

13)_.(EYCI3 (isdevsiz) Cblfl. Kimsesiz, sahip
siz, arayıp soranı olmayan. 

13)1,EYllll (izdevşi) 3am. Aramacı, arayıcı, 

bir şey bulmaya çalışan kimse. 
13ET (izet) 3am.ap. İzzet, nezaket, edep. 

i3em Kepcemy nezaket göstermek; i3em 
111y111y saygı göstermek. 

13ETCI3)l,IK, -ri (izetsizlik, -gi) 3am. Neza
ketsizlik, edepsizlik. 

13ETTI (izetti) CbtH. Terbiyeli, görgülü, ne
zaketli, edepli. 

13ETTIJIIK, -ri (izettilik, -gi) 3al11. Nezaket, 
incelik, edeplilik. 

13CI3 (izsiz) CbtH. 1. İzi olmayan, izsiz. 2. 
aybtc. Habersiz, malumats ız. 3. aybtc. 
Dikkate alınmayan, gözardı edilen. 

13-TY3 (iz-tüz) 3am. Haber, işaret , iz, be
lirti. 

13-TY3CI3 (iz-tüzsiz), 13IM-J<AflbiM (i
zim-qayım) yem. Habersiz, ma!Cımatsız. 
i3 - mpci3 Kemy (;;JcoFafly) ortadan ha
bersizce kaybolmak. 

I3llll (izşi) 3am. İzci , iz süren, keşşaf. 
13llJIJI (izşil) CbtH. İz süren (köpek) 
I3WIJI,lliK (izşildik) 3al11. izeilik etme, ız 

sürnıe. 
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13IM-K,AMhiM 

13IM-KAllhiM (izim-qayım) yem. bkz. 13-
1Y3CI3. 

13IHIIIE (izinşe) yem. Arkasından, ardın

dan, ardınca: Ypbuıap i3iHLue ycma!labı. 

Hırsızlar ardınca (hemen) yakalandı 
IJI- (il-) em. 1. As mak, takmak: Ilaflbmo

CbLH i;ııiwKe i;ıin K,ouabL. Paltosunu askı
ya astı. 2. Sürgülemek, kilitlemek. EciK
miH i;ııeıiH i;ıin K,ou. Kapının sürgüsünü 
kapat. 3. (kuş) Kapmak, yakalamak. 4. 
aybıc. Sırtına geçirmek, giymek. i;ıin 

a;ıap işe yarar; i;ıin aKemy sürdürmek, 
devam ettirmek. 

IJIEI- (ilbi-) em. Ağır hareket etmek, yavaş 
hareket etmek. 

IJIEIC (ilbis) Jam. 300!l. Leopar. 
IJifEK, -ri (ilgek, -gi), IJifEIIIEK, -ri 

(ilgeşek, -gi), IJIMEIIIEK, -ri (ilmeşek, -
gi) Jam. 1. ilik. 2. Mandal, sürgü. 

IJifEKTE- (ilgekte-) em. İliklemek, düğme
lemek. 

IJifEPfl (ilgergi) CbLH. I. Evvelki, önceki. 
2. Gelecekte, ilerde. 

IJifEPI (ilgeri) yem. İleri, ileri doğru. 
IJifEPI,I(E (il geride) yem. Eskiden. 
IJifEPI-KEMIH (ilgeri-keyin) yem. İleri ge-

ri, öne arkaya. 
IJifEPIJIE- (ilgerile-) em. ilerlemek, ileri 

gitmek. 
IJifEPIJIEY (ilgerilev) CbLH. Biraz ileri, öne 

doğru. 

IJifEPIJIEYIIIIJIIK, -ri (ilgerilevşilik, -gi) 
Jam. İlerleme, ileri gitme 

IJifEPIH,I(I: İJirepiHJli biK,IIaJI flUH2B. İlerle
yici benzeşme. 

IJifEIIIEK, -ri (ilgeşek, -gi) Jam. bkz. IJI
fEK. 

IJifiP (ilgir), IJifllll (ilgiş) (Il) CbLH. İyi 
tutan, iyi yapışan; becerikli, eli uz. 

IJifllll (ilgiş) (1) Jam. 1. Askı. 2.Mandal, 
sürgü. 

IJifllll (ilgiş) (Il) CblH. bkz. IJifiP. 
IJI,II.AJI,I(A (ildalda) CbtH. ihtiyacı zar zor gö

ren, zayıf, idarelik 
IJIE* (ile) yem. Peşi sıra, çabuk, hemen, a

nında, tez. 
IJIEKEP (ileker) CbtH. I. ihtiyacı zar zor 

gören. 2. Faydalı, işe yarar hale 

IJIIHill-CAJihiHhlll 

getirme. 3. ayb/C. Zayıf bünyeli, hemen 
hasta olan. 

IJIEC- (iles-) em. I. Peşine takılmak, ar
kasından gitmek, izlemek. 2. aybıc. Ö
zenmek. 

IJIECTIE: iJiecne ay)lapMa Aynı anda, eş 
zamanlı olan tercüme, simültane tercü
me. 

IJIE-IIIAJIA (ile-şala) yem. Derhal, hemen, 
vakit geçirmeden. 

IJIKI (ilki) CbLH . İlk, önceki, evvelki. 
IJIMEK*, -ri (ilmek, -gi) (1) Jam. 1. Çengel; 

askı. 2. Manda!, sürgü. 
IJIMEK, -ri (ilmek, -gi) (Il) Jam. İlmek. 
IJIMEKTE- (ilmekte-) em. Hafif bir düğüm 

yaparak bağlamak, ilmek. 
IJIMEIIIEK, -ri (ilmeşek, -gi) Jam. bkz. IJI

fEK. 
IJIMH- (ilmiy-) em. Bir deri, bir kemik 

kalmak, çok zayıflamak. 
IJITHTIAT (iltiypat) Jam. ap. Alaka, ilgi, ih

timam, nezaket, iltifat. i;ımunam Kep
cemy iltifat etmek. 

IJITHTIATTbl (iltiypattı) CbLH. İltifatlı, müte
vazı, edepli. 

IJITHTIATTbiJibiK, -Fbi (iltiypattılıq, -ğı) 

Jam. Mütevazılık, edeplilik. 
IJIY (ilüv) KeHe. Jam. Nişanlı görmeye gi

derken damadın götürdüğü hediye. 
IJIY,I(E (ilüvde) yem. Çok seyrek, bazen, a

rada sırada. 
IJIYJII (ilüvli) CbLH. Asılı, asılmış, iliştiril

mış. 

IJIIKTIE : iJiiKne ce3 Sözünü kesme, araya 
gırme. 

IJIIKTEC (iliktes) CbtH. Alakalı, ilgili, iliş

kili, bağlantılı. 
IJIIK-IIIATbiC (ilik-şatıs), IJIIK-IIIATbiC

TbiK, -Fbi (ilik-şatıstıq, - ğı) Jam. İçli 
dışlı olma, samimiyet, yakınlık. 

IJIIK-IIIATbiCTbiK, -Fbi (ilik-şatıstıq, -ğı) 

Jam. bkz. IJIIK-IIIATblC. 
IJIIM (ilim) Jam. Bilim, ilim. 
IJIIM,I(AP (ilimdar) CblH. Bilgili, bilgi sahi

bi. 
IJIIM,IU (ilimdi) CbiH. Bilge, bilgili, alim. 
IJIIHITI-CAJibiHbiTI (ilinip-salınıp) yem. 

Zor hareket edip, güçlükle kımıldayıp. 



-671-

IJIIHIC 

IJIIHIC- (ilin is-) em. 1. İlişmek. 2. aybtc. 
Sataşmak, musaHat olmak. 

IJIIIT-KAJ<.- (ilip-qaq-) (İJIİU-K,aFaLJ.bi, İJIİn

K,aFbm), IJIIIT-TAPT- (ilip-tart-) em. 
Dalga geçmek, alay etmek. 

IJIIIT-K,AK,IIA (ilip-qaqpa), IJIIIT-TAPTIIA 
(ilip-tartpa), IJIIIl-lliAJIMA (ilip-şalma) 
CbtH . Dokundurmalı , istihzalı, alaylı 

(söz) . 
IJIIIT-TAPT- (ilip-tart-) em. bkz. IJIIIT

KAJ<.-. 
IJIIIT-TAPTITA (ilip-tartpa) Cb/H. bkz. IJIIIT

KAK.ITA. 
IJIIIl-lllAJI- (ilip-şal-) em. Sataşmak, laf 

atmak. 
IJIIIl-lllAJIMA (ilip-şalma) CbtH. bkz. IJIIIT

KAK.ITA 
IH (in) Jam. İn, mağara. 
IH,UET (indet) (1) 3am. ap. Salgın hastalık, 

bulaşıcı hastalık, maraz. 
IH,UET- (indet-) (Il) em. Kavalayarak inine 

tık mak. 
IH,UETTI (indetti) CbtH. Salgın, bulaşıcı 

(hastalık) . 

IH:/KY (inju) Jam. İnci, mercan . . 
IH)I(YIYJI (injugül) Jam. 6om. Inci çi~eği. 
IH)I(IJI (İncil) 3am. ap. aiHu. Hz. ~sa'ya 

indirildiğine inanılan kutsal kitap, Incil. 
JH)I(IP (incir) Jam. 6om. ap. İncir. 
IHI (ini) 3am. 1. Küçük erkek kardeş. 2. 

Y aşça küçük erkek. 
IHI-KAPhiH,UAC (ini-qarındas) Jam. Erkek 

ve kız kardeş, kardeşler. 
IHIJII (inili) Cb/H. Erkek kardeşi olan. 
IHIJIIK, -ri (inilik, -gi) Jam. Kardeşlik. 
IHilllEK, -ri (inişek , -gi) Jam. Kardeş-

ciğim. 

IH:f8 (ifiga) oa. İnga (bebeğin ağlaması) . 
IHf8JIA- (ifigala-) em. Ingalamak, 

viyaklamak, (çocuk) ağlamak . 

IHfEH (ingen) Jam. Çift hörgüçlü dişi de-
ve. 

IHfEHlllE (ingenşe) Jam . Dört-beş ya
şındaki dişi deve. 

IH:K8P (ifibir) CbtH . Hevesli, ihtiraslı, tut
kulu . İlfK8p 6o;ıy heveslenmek, tutul
mak. 

IH:K8PJIAH- (ifikarlan-) em. Heveslen
mek, arzulamak, istemek. 

IPIJIIK 

IH:K8PJihiK, -Fbi (inkarlıq, -ğı) Jam. He
vesli, istekli, arzulu olma. 

IH:IP (ifiir) Jam. Alaca karanlık, gurup vak
ti. 

IH:IP.UE (ifiirde) yem. Akşam, gurup vakti . 
lll-IPI (ip-iri) CbtH . Çok iri , devasa, ko

caman. 
IPfE (irge) Jam. 1. Duvarın alt tarafı. 2. Te

mel: Yuailt ipıeciH KaJiaabL. Evin te
melini attı. 3. aybtc. Yakın yer, civar, 
do lay, çevre. ipceciH ayJiaK. caJiy uzak 
durmak, ilgisini kesmek; ipce Kemepy 
temeli atılmak; ipce me6y yerleşmek , te
mel kakmak. 

IPfEJIEC (irgeles) CbtH. Komşu, sınırdaş . 

IPfEJIECTIK, -ri (irgelestik, -gi) 3am. 
Komşuluk, sınırdaşlık, yakınlık. 

IPfEJII (irgeli) CbtH. Temeli sağlam, güçlü. 
IPfETAC (irgetas) Jam. Temel taşı. 
IPE- (ire-) em. Hayvanın derisini elle yüz

rnek, soymak. 
IPKEC-TIPKEC (irkes-tirkes), IPKIC-TIP

KIC (irkis-tirkis) Cb/H. Arka arkaya, bir
biri ardına dizilmiş. 

IPKYCI3 (irküvsiz), IPKIJIICCI3 (irkili ssiz) 
cbtH. Engelsiz, kesintisiz, aralıksız. 

IPKIJI- (irkil-) em. Tereddüt etmek, durak
samak, irkilmek. 

IPKIJIIC (irkilis) 3am. Tereddüt, durak-
sama, aralık. 

IPKIJIICCI3 (irkilissiz) CbtH. bkz. IPKYCI3. 
IPKIH,UI (irkindi) CbtH. Su birikintisi. 
IPKIC (irkis) Jam. 1. Kıvrım, büklüm. 2. 

Pürüz, engebe. 
IPKIC-TIPKIC (irkis-tirkis) CbtH. bkz. IP

KEC-TIPKEC. 
IPI (iri) (1) CbtH . İri , büyük, kocaman. ipi 

K,apa MaJI büyükbaş hayvan . 
IPI- (iri-) (Il) em. 1. Ekşiınek, tadı bo

zulmak. ipiceH cym ekşimiş süt. 2. Es
kimek, yıpranmak, aşınmak. 

IPIKTE- (irikte-) em. Seçmek, seçip almak, 
ayıklamak, tercih etmek. 

IPIK-llliPIK, -ri (irik-şirik, -gi) 3am. Çürük 
çarık. 

IPIJIEH- (irilen-) em. İrilenmek, iri olmak, 
büyümek. . 

IPIJIIK, -ri (irilik, -gi) 3am. 1. lrilik, 
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IP IJI I-KliiiiJII 

büyüklük. 2. aybtc. Kibirlenme, böbür
lenme. 

I PJJII -KIIIIIJTI ( irili-kişii i), IPIJII-YAK,Tbl 
(irili-uvaqtı), IPIJII-YCAK,Tbl (irili
usaqtı) C bt H. irili ufaklı, büyüklü kü
çüklü. 

IPIJTI-YAK,hiTbl (irili-uvaqtı) Cb/H. bkz. IPI
Jll- KIIIIIJTI. 

IPIJII-YCAK,Tbl (irili-usaqtı) CbLH. bkz. IPI-
JII-KIIIIIJTI. 

IPIMIIIIK, -ri (irimşik, -gi) 3am. Peynir. 
IPIH: (irif\) 3am. İrin, cerahat, iltihap. 
IPIH,II,E- (irinde-) em. İrinlenmek, iltihap-

lanmak, irin toplamak. 
IPIH,II,I (irindi) CbtH. İrinli, iltihaplı. 
IPIIT-IIIIPI- (irip-şiri-) em. Çürümek, ko

kuşınak . 

IPITKI (iritki) 3am. 1. Bozan, ekşiten şey. 2. 
aybıc . Anlaşmazlık, fıtne, fesat. ipimKi 
ca!ly fıtne sokmak, fesat çıkarmak. 

IPITKIIIIIJT (iritkişil) CbtH. Ara bozan, fitne
ci, fitne fücur. 

IPITKIIIIIJI)liK, -ri (iritkişildik, -gi) 3am. 
Arabozuculuk, fitnecilik. 

IC* (is) (1) 3am. ı. İş, uğraş, çalışma. 2. 

aybtc. Dava. ic :>~cpiHôe sözde değil 

(çalışarak); icKe acy işe yaramak; icKe 
cGm kolay gelsin; icmeH LUbLFy kul
lanım dışı kalmak, işe yaramaz hale gel
mek; icmi Jfca6y örtbas etmek, davayı 
kapatmak: i ci m ycy işi düşmek. 

IC- (is-) (Il) em. Şişmek, kabarmak. 
A.Hrbt.M icin Kemmi. Ayağım şişti. 

IC-8PEKET (is-tireket) 3am. Hareket, dav
ranış , iş, faaliyet. 

ICEK, -ri (isek, -gi) 3am. İki yaşındaki iğdiş 
edilmiş koç. 

JCKEK, -ri (iskek, -gi) 3am. Cımbız. 
ICKEKTE- (iskekte-) em. Cımbızlamak, 

cıınbızla yolmak. 
ICKEP (isker), ICIIIIJT (isşil) CbtH. Erbap, 

hanıarat, iş adamı, becerikli. 
ICKEPJIIK, -ri (iskerlik, -gi) 3am. 

Beceriklilik, ustalık, iş bilirlik, mahirlik. 
IC-K,l1Mb1Jl (is-qiymıl) 3am. Hareket, dav

ranış. 

ICMEP (ismer) Cb/H. Üstat, usta, erbap, be
cerikli, elinden her iş gelen (kimse). 

Illi 

ICMEPJTIK, -ri (isınerlik, -gi) 3am. Ustalık, 

beceriklilik, ınaharetlilik . 

ICITET (ispet) 3am. Şekil, tür, biçim. 
ICIIETTEH- (ispetten-) em. Benzemek, gibi 

olmak. 
ICIIETTEH,ı::ı:IP- (ispettendir-) em. Benzet-

mek, gibi yapmak. 
ICITETTEC (ispettes) Cb/H. Gibi, benzer. 
ICIIETTI (ispetti) CbtH. Gibi, benzeri. 
ICCAIIAP (issapar) 3am. Görevli gitme, gö-

revlendirilme. 
ICCI3 (issiz) CbLH. İşsiz, uğraşsız. 
ICCI3,ı::ı:IK, -ri (issizdik, -gi) 3am. İşsizlik. 
ICTE- (iste-) em. 1. Yapmak, ortaya koy-

mak. 2. Çalışmak, hizmet etmek. :>~caK

CbtflbtK icmey iyilik yapmak; JJCY.MbLC ic
mey çalışmak; myK icme.Mey hiçbir şey 
yapmamak. 

ICTEC (istes) CbtH. İş arkadaşı, birlikte çalı
şan (kimseler). 

ICTECTIK, -ri (istestik, -gi) 3am. Birlikte 
çalışma. 

ICTI (isti) Cbll-1. 1. İşi olan (kimse). 2. aybLC. 
Suçlu, kabahatli. 

ICTIK, -ri (istik, -gi) 3am. Şiş. 
ICTIKTE- (istikte-) em. Sivriltmek, sivrileş

tirmek. 
ICTIKTEY (istiktev) Cb/H. Biraz sivri, sivri

ce. 
ICIIIEH: (isşen) cbLH. Becerikli, kabiliyetli, 

hamarat, işgüzar. 
IClllEH,II,IK, -ri (isşendik, -gi) 3am. Çalış

kanlık, işgüzarlık. 

ICllliJI (isşil) CbiH . bkz. ICKEP. 
ICIK, -ri (isik, -gi) 3am. Şişkinlik, kabarık

lık. 

ICIH;KI (isinki) CbLH. Biraz şişıniş, şişkince, 
kabarıkça. 

ICII1-KEI1- (isip-kep-) (icin-Ke6eıı,i, icin
Keyin) em. 1. Şişmek. 2. aybLC. Büyük
lenmek, şişinmek. 

Illi* (iş) (1) 3am. ı. İç, karın. 2. Birşeyin 
içi, iç tarafı. iıu Kui.M iç çamaşırı; iıui 

nb!CY canı sıkılmak, içi sıkılmak; iıui 

ıuypKbtpay karnı guruldamak, karnı 

acıkmak; iıumap!lbLK JJCacay (Kepcemy) 
elindekini vermeye kıyamamak; tıut 

6aybtpbtHa Kipy tatlı dille kendine bağ-
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lamak, kendini sevdirmek; iwi K.a3aH
aau K.aiirtay öfkelenmek küplere bin
rnek; iwiHe e!l K.OHY açlığını bastınnak; 

iwi mymiH, CbLpmbL 6ymiH kederli, tasalı, 
dertli. 

Illi- (iş-) (Il) em. 1. içmek, yudumlamak. 
2. Yemek yemek, yiyip içmek. iwKeH 
acbt 6oubLHa 6amnay boğazından geç
memek, boğazına dizilmek; iwKeH acbtH 
JK:epıe K.0!-0 aşırı ilgi göstermek, saygı
sından dolayı fazla iltifat etmek. 

IlliEK, -ri (işek, -gi) Jam. 1. Bağırsak. 2. 
Tel (kopuz, dombıra vb.). iweıi K.am
K.aHwa KYflY çok gülmek, uzun süre 
gülmek. 

IlliEK-K,APbiH (işek-qarın) Jam. İşkembe, 
iç, karın, bağırsak. 

IlliEK-CIJIE: iıııeK-ciJieci K,aTY Katılarak 

gülmek. 
IlliEKTI (işekti) CblH. Telli, tel takılmış 

(dombıra). 

IlliKEPI (işkeri) yem. İçeri, içeri doğru. 
llliKI (işki) CbtH. İç taraftaki, içindeki, iç

teki, dahili. 
IlliKIJIIK, -ri (işkilik, -gi) (1) Jam. Hayvan 

eyerİnİn altına konulan yumuşak keçe. 
IlliKIJIIK, -ri (işkilik, -gi) (Il) Jam. İçki, 

alkol. iwKifliKKe ca!lbLHY içki bağımhsı 
olmak, alkolik olmak. 

IlliKI-TbiCK,bl (işki-tısqı) CbtH. İç ve dış. 
IlliKilli (işkiş) Jam. Alkolik, ayyaş, içki 

bağımlısı. 

IlliKilliTIK, -ri (işkiştik, -gi) Jam. İçki ba
ğımlısı olma, ayyaşhk. 

IlliiiEM-)KEMEfı (işpey-cemey) yem. 1. 
Yemeden içmeden. 2. Boşu boşuna, boş 
yere. 

IlliiiEK, -ri (işpek, -gi) Jam. Eyerin altına 
konan yumuşak keçe. 

IlliTEfi (iştey) yem. İçinden, kendi ken
dine, için için. 

IlliT!-ThiCThl (işti-tıstı) C bL H. İç li dış lı, sıkı 
fıkı. 

IlliiK, -ri (işik, -gi) Jam. İçi hayvan deri
sinden, dışı ise kumaştan yapılan bir tür 
dış giyim. 

IlliiM: 6ip iıııiM Bir içimlik, bir içim. 

llll-ChiPThl 

IlliiM,[(IK, -ri (işimdik, -gi) Jam. 1. içecek, 
meşrubat 2. Alkol, içki. 

Illiiil-)KE- (işip-je-) em. 1. Yiyip içmek. 2. 
Yiyecek gibi bakmak, gözünü ayır

madan bakmak. 
Illiiil-)KEM (işip -jem) Jam. Yiyecek içe

cek, gıda maddeleri. 
IlliiPTKI (işirtki) 3am. KeHe. Muska ile içi

rilen su, muska suyu . 
Illi-CbiPTbi (iş-sırtı) 3am. İçi dışı. 
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3BAKYAUIHI 

3BAKYAIJ:IUI (evakuatsiya) 1am. ;zam. Tah
liye, göçürme, boşaltma. 

3BAKYAII:IUIJIA- (evakuatsila-) em. Tah
li ye etmek, göçürmek. 

3BOJIIOUII.SI (evolyutsiya) 1am. ;zam. Te
kamül, evrim. 

3BPHKA (evrika) 3am. ıp. İnsanın aklına 
yeni bir fikir geldiğinde bağırarak "bul
dum buldum" anlamında söylenilen söz. 

3BPHCTHKA (evristika) 3am. ıp. Bilimsel 
icat yapabilmenin yollarını inceleyen bi
lim dalı. 

3B<l>EMI13M (evfemizm) 3am. ıp. Hüsnü
tabir. 

3f0113M (egoizm) 1am. ;zam. Egoizm, ben
cillik, hodbinlik. 

3fOUEHTPH3M (egotsentrizm) 1am. JZam. 

Dünyada bireyin benliğini merkez sayan 
felsefi görüş, egosantrizm. 

3KBATOP (ekvator) 1am. JZam. Ekvator, eş
lek. 

3KBHBAJIEHT (ekvivalent) 3am. JZam. 

Mukabil, eşdeğer, karşılık, denk. 
3KBHBAJIEHTIIK, -ri (ekvivalenttik, -gi) 

1am. Mukabil olma, eşdeğer olma, denk
lik. 

3K30fAMHH (ekzogamiya) 1am. ıp. 

Akraba evliliğini yasaklama, egzogami. 
3K30THKA (ekzotika) CbtH. ıp. Egzotikizm. 
3K30THKAJihiK, (ekzotikalıq) 3am. Uzak, 

yabancı ülkelerle ilgili, bu ülkelerden 
getirilmiş, . yabancı!, egzotik. 

3KJ1IIA)K (ekipaj) 3am. ifıp. Ekip, müret
tebat, tayfa. 

3KJIEKTH3M (eklektizm) 3am. ıp . Eklek
tizm, seçmecilik. 

3KJII1llTHKA (ekliptika) 1am. ıp. acmp. 

Ekliptik, eksen, yörünge. 
3KOJIOfHH (ekologiya) 3am. ıp. Ekoloji, 

çevre bilimi. 
'3KOHOM~KA (ekonomika) -3am. ıp. 1. 

Ekonomi, iktisat. 2. Ekonomi bilimi, ik
tisat. 

3KOHOMHCT (ekonomist) 3am. ıp. Eko-

3KCllPECC 

nomist, iktisatçı. 
3KPAH (ekran) 3am. ifıp. Beyaz perde, gö

rüntülük, ekran. 
3KPAHM- (ekranda-) em. Edebi eserleri 

beyaz perdeye aktarmak. 
3KCKABATOP (ekskavator) 3am. Jlam. Kazı 

makinesi, kazaratar, kazmaç, ekskava
tör. 

3KCKABATOPlllhl (ekskavatorşı) 3am. 

Ekskavatör operatörü. 
3KCKYPC (ekskurs) 1am. JZam. Asıl ko

nudan uzaklaşma, sapma. 
3KCKYPCAHT (ekskursant) 3am. JZam. Tu

rist, gezgin, seyyah. 
3KCKYPCHH (ekskursiya) 3am. JZam. Gezi, 

seyahat 
3KCJII16PHC (ekslibris) 1am. JZam. Bir 

kitabın kime, nereye ait olduğunu göste
ren işaret, damga. 

3KCllAHCHOHI13M (ekspansionizm) 1am. 

JZam. Yayılma politikası, yayılmacılık. 

3KCllAHCHH (ekspansiya) 1am. Aam. Siya
si ve ekonomik. 

3KCllE,I(HTOP (ekspeditor) 3am. JZam. Mal 
sevkeden. 

3KCllE,IJ:HUHH (ekspeditsiya) 3am. JZam. 

Araştırma grubu, gezi grubu. 
3KCllEPHMEHT (eksperiment) 1am. JZam. 

Deneme, deney, tecrübe. 
3KCllEPT (ekspert) 3am. JZam. Bilirkişi, uz

man, eksper. 
3KCllEPTI13A (ekspertiza) 3am. JZam. Eks

perlerce yapılan denetleme, keşif, kont
rol, ekspertiz. 

3KCll0311UHH (ekspozitsiya) 1am. JZam. 

Ekspozisyon, sergi. 
3KCllOHAT (eksponat) 3am. JZam. 

Sergilenen, sergide teşhir edilen mal. 
3KCllOPT (eksport) 3am. JZam. ihraç, ihra-

cat. 
3KCllPECC (ekspress) 3am. JZam. Yalnız 

büyük duraklarda duran, büyük iskele
tere uğrayan ve çok hızlı giden tren, 
uçak veya gemi ekspres: All.Mambt-
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3KCllPECCMOHI13M 

AcmaHa 3Kcnpecc noubt3bt. Almatı-

Astana ekspresi (tren). 
3KCIIPECClfOHM3M (ekspressionizm) 

Jam. ;zam. Dışa vurumculuk, ekspres
yonizm. 

3KCIIPECCM51 (ekspressiya) Jam. !lam. 

Taşkınlık, canlılık, heyecan, ifade kuv
veti. 

3KCIIPOMAT (ekspromat) Jam. !lam. 

İrticaten söylenen söz, tuh1at. 
3KCIIPOIIPMATOP (ekspropriator) 3am. 

!lam. Mülksüzleştiren. 

3KCIIPOIIPMAJJ,lf51 (ekspropriatsiya) 3am. 

!lam. Mülksüzleştirme. 

3 KCTEH CMBTEH,U:IP- ( ekstensi vtendir) 
em. Üretimi arttırmak, mahsülü çoğalt
mak. 

3KCTEHCMBTI (ekstensivti) CbtH. Üretimi 
arttırmaya yönelik. 

3KCTEPH (ekstern) Jam. !lam. Herhangi bir 
öğrenim görmeden sınav veren kimse. 

3KCTPAKT (ekstrakt) Jam. !lam. İHiç ya
pımında kullanılan bitki özü. 

3KCTPEMM3M (ekstremizm) 3am. !lam. 

Aşırılık, ifrat, taşkınlık, ileri gitme. zor 
kullanma. 

3KCTPEMMCT (ekstremist) Jam. !lam. Aşı

rı, müfrit. 
3KCJJ,EHTPMK, -ri (ekstsentrik, -gi) Jam. 

!lam. Alışılagelmiş, herkesçe kabul gör
müş hareket ve davranışları komik gös
teren sirk veya sahne artisti. 

3KCJJ,ECC (ekstsess) Jam . !lam. İfrat , a
şırılık, açgözlülük, tamahkarlık. . 

3JIACTMK, -ri (elastik, -gi) Jam. ep. Elas
tik, esnek nesne. 

3JIEBATOP (elevator) Jam. !lam. Tahıl , 

yumru, kök gibi ürünlerin korunduğu , 

saklandığı veya depolandığı ambar, silo. 
3JIEflf51 (elegiya) Jam. ep. Ağıt; içli, acıktı 

yakarışları, yakınmaları ve melankolik 
duyguları anlatan şiir; eleji. 

3JIEKTP (elektr) Jam. ep. Elektrik. 3JleKmp 

JK:apbtFbt elektrik ışığı; 3JleKmp xyambt 

elektrik enerjisi. 
3JIEKTPlfK*, -ri (elektrik, -gi), Jam. ep. 

Elektrikçi. 
3JIEKTPOB03 (elektrovoz) Jam. ep. op. 

3JIEMEHT 

Elektrikle çalışan lokomotif. 
3JIEKTPO,U (elektrod) Jam. ep. Bir elektro

litin içine daldırılan iki iletken çubuktan 
her biri , elektrot. 

3JIEKTPOKAP,UMOfPAMMA (elektrokardi
ograınma) Jam. ep. MeiJ. Kalp hareket
lerinin çizgilerle gösterilmiş grafiği, 

kar di yogram, elektrokardi yograın. 
3JIEKTPOKAP,UMOfPA<D (elektrokardiog

raf) Jam. ep. MeiJ. Kalbin hareketlerini 
grafik biçiminde kaydeden cihaz, 
kardiograf, elektrokardiyograf. 

3JIEKTPOJIM3 (elektroliz) Jam. ep. Bir 
elektrik akımının etkisiyle ortaya çıkan 
kimyasal ayrışma, elektroliz. 

3JIEKTPOMAfHMT (elektromagnit) 3am. 

ep. Elektromaniyetik. 
3JIEKTPOMETP (elektrometr) Jam. ep. ifJp. 

Elektrikte kullanılan türlü ölçü cihazları, 
elektrometre. 

3JIEKTPOMEXAHMK, -ri (elektromehanik, 
-gi) Jam. ep. Elektromekanik uzmanı. 

3JIEKTPOMOHTEP (elektromontyor) 3am. 

ep. rjJp. Elektrik tesisatçısı. 
3JIEKTPOH (elektron) 3am. ep. Negatif 

elektrik bulunduran atom parçası, elek
tron. 

3JIEKTPOCTAHJJ,M51 (elektrostantsiya) 
3am. ep. ifJp. Elektrik santralİ. 

3JIEKTPOTEXHlfK, -ri (elektrotehnik, -gi) 
3am. ep. Elektroteknik mühendisi. 

3JIEKTPOTEXHMKA (elektrotehnika) 3am. 

ep. Elektroteknik. 
3JIEKTPOXlfMM51 (elektrohimiya) Jam. ep. 

!lam. Elektrik akımının etkisiyle ortaya 
çıkan kimyasal değişmeleri ve kimya iş
lemlerinde oluşan enerjiyi elektrik üre
timindeki kullanımını araştıran bilim da
lı , elektrokimya. 

3JIEKTPO<DOH (elektrofon) Jam. ep. Fo
nograf kayıtlarını okumak ve elektrik a
kımının aracılığıyla yükselterek sese çe
virmek için gerekli araçları içinde topla
yan cihaz, elektrofon. 

3JIEMEHT (element) Jam. !lam. xuM. Kim
yasal çözümlemeyle ayrıştırılamayan 

veya birleşim yoluyla elde edilemeyen 
madde, element. 
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3JII1KCI1P 

3JIMKCMP (eliksir) 3am. ap. Tıpta ve koz
ınetiktc kullanılan bir tür sıvı. 

3JIMTA (elita) Jam. cj.Jp. 1. Seleksiyon yo
luyla elde edilen iyi cins hayvan ya da 
bitki. 2. Belli bir toplumun seçkin in
sanları, elit. 

3JIJIMIIC (ellips) 3am. ep. Mam. Bütün nok
talarının odak denilen belirli iki ayrı 

noktaya olan uzaklıklarının toplamı bir
birine denk olan kapalı eğri, elips. 

3JIJIMIICMC (ellipsis) Jam. ep. Kesik cüm
le. 

3JIJIMIICOM,U (ellipsoid) 3am. ep. Mam. Bir 
elipsin kendi ekseni etrafında döndürül
mesiyle oluşan cİsınin biçimi, elipsoit. 

3JII03M51 (elyuziya) 3am. ;ıam. Fonem düş
mesi. 

3MAJih (emal) 3am. cj.Jp. 1. Emaye. 2. Diş 
mi nesi. 

3MEAPfO (embargo) Jam. ucn. Bir malın 
serbest sürümünü engellemek için konu
lan yasak, ambargo. 

3MEJIEMA (emblema) 3am. ep. Amblem, i
şaret. 

3MEPMOJIOf (embriolog) 3am. ep. Embri
yolog, embriyoloji uzmanı. 

3MEPMOJIOfM51 (embriologiya) 3am. ep. 

Dölüt durumuna gelinceye kadar oğul

cuğun geçirdiği gelişim evrelerini ince
leyen biyoloji kolu, embriyoloji. 

3MMfPAHT (emigrant) 3am. ;ıam. Göç
men, muhacir. 

3MMfPAUM51 (emigratsiya) Jam. ;ıam. 

Hicret, muhaceret, göç. 
3MMCCM51 (emissiya) Jam. ;ıam . Devletçe 

para, senet ve tahvil çıkarma, piyasaya 
sürme, emisyon. 

3MOU:M51 (emotsiya) Jam. ;ıam. Duygu, 
his, sezgi. 

3MOU:MHJihiK, ( emotsiyalıq) C bt H. Duygu
sal, hissi, sezgisel. 

3MIIMPM3M (empirizm) 3am. ep. cj.JU!loc. 

Deneycilik, ampirizm. 
3MIIMPM3MJIJK (empirizmdik) CbtH. Tec

rübeden elde edilen, deneysel. 
3MIIMPMOKPMTMU:M3M (empiriokritit-

sizm) 3am. ep. cj.Jwıoc. Ampiriyokriti
sizm. 

3III1fPA<I>I1KA 

3MYJihCM51 (emulsiya) Jam. ;ıam. xuM. E
mülsiyon. 

3M<DA3A (emfaza) 3am. ep. Kelimenin özel 
bir etki ile rahat biçimde söylenmesinin 
dil bilimi ve edebiyattaki adı. 

3M<DM3EMA (emfizema) Jam. ep. Mea. Ak
ciğerin büyümesi sonucu ortaya çıkan 
hastalık. 

3HJ(OKPMHOJIOf (endokrinolog) 3am. ep. 

Endokrinolog, endokrinoloji uzmanı. 
3H,UOKPMHOJIOfM51 (endokrinologiya) 

3am. ep. cj.Ju3UO!l. İç salgı bilimi, endok
rinoloji. 

3HJ(OCKOII (endoskop) 3am. ep. İnsan 
vücudunun herhangi bir boşluğunu mua
yeneyi kolaylaştırmak için aydınlatıp 

görünür hale getiren alet, andoskop, en
doskop. 

3HJ(IIIIIMJih (endşpil) Jam. HeM. Satranç 
oyununda sonuç devresi. 

3HEPfETMK (energetik) 3am. ep. Enerji 
uzmanı. 

3HEPfETMKA (energetika) Jam. ep. Enerji 
ilmi. 

3HEPfM51 (energiya) 3am. ep. Enerji. 
3HTOMOJIOf (entomolog) 3am. ep. Böcek 

bilimci, entomolog, entomolojist. 
3HTOMOJIOfM51 (entomologiya) Jam. ep. 

Böcek bilimi, entomoloji. 
3HTY3MA3M (entuziazm) 3am. ep. Şevk, 

heyecan, hırs. 
3HTY3MACT (entuziast) 3am. ep. Hırslı , 

şevkli, özverili adam. 
3HU:MKJIOIIEJ(MCT (entsiklopedist) 3am. 

ep. Ansiklopedik bilgi sahibi, mütebah
hir. 

3HU:MKJIOIIEJ(M51 (entsiklopediya) 3am. 

ep. Ansiklopedi. 
3HOJIMT (enolit) Jam. ep. apxeofl. Kaba taş 

devri. 
3IIEHTE3A (epenteza) Jam. ep. epaMM. Ke

lime ortasında ses türemesi. 
3IIMfOH (epigon) Jam. ep. Taklit eden, 

taklitçi. 
3IIMfPAMMA (epigramma) Jam. ep. Hic

veden küçük manzume. 
3IIMfPA<l>MKA (epigrafika) Jam. ep. Yazıt 

bilimi, epigrafi. 
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3llll).:(EMllOJIOf 

3IUI,lJ,EMMOJIOf (epidemiolog) 3am. ıp. 

Epidemiyolojist, salgın hastalıklar uz
manı, epidemiyolog. 

3IIM,ll,EMMOJIOfMJI (epidemiologiya) 
3am. ıp. Salgın hastalıkları inceleyen bi
lim dalı, epidemoloji. 

3IIM,ll,EMMJI (epidemiya) 3am. ıp. Salgın 

hastalık, epidemi. 
3IIM30,ll, (epizod) 3am. ıp. 1. Olay, vaka, 

olgu. 2. aoe6. Bir roman veya hikayede 
ikinci derecede bir olay, epizot. 

3IIMKA (epika) 3am. ıp. Epik eserler. 
3IIMKYPEM3M (epikureizm) 3am. ıp. 

rjJuJloc. Epiküros 'un düşüncelerinin ya-
şama ilkesi yapılması; hazlara, sevinç
iere yönelik bir hayatın hedef edinilme
sini ileri süren öğreti, epikürosçuluk. 

3IIMJIOf (epilog) 3am. ıp. aae6. Bir eserin 
sonuç bölümü, epilog. 

· 3IIMTA<I>MJI (epitafiya) 3am. ıp. Mezar ki
tabesi. 

3IIMTEJIMM (epiteliy) 3am. ıp. aHam. Tek 
veya çok hücreden oluşan, vücudun bü
tün dış ve iç yüzeylerini kaplayan doku, 
epitelyum. · 

3IIMTET (epitet) 3am. ıp. aoe6. Teşbih 

(benzetme) yoluyla anlatım. 
3IIMU,EHTP (epitsentr) 3am. ıp. Deprem 

merkezi. 
3IIOC (epos) 3am. ıp. aoe6. Destan. 
3PMTPOU,MT (eritrotsit) 3am. ıp. Alyuvar. 
3P03MJI (eroziya) 3am. Jlam. Erozyon, a-

şınma. 

3PY,ll,MT (erudit) 3am. Jlam. Mütebahhir, 
geniş bilgisi olan kişi. 

3PY,ll,Mll,MJI (eruditsiya) 3am. Jlam. Engin 
bilgi, geniş bilgi. 

3CKA,ll,POH (eskadron) 3am. rjJp. Süvari bö
lüğü, bölük. 

3CKAJIATOP (eskalator) 3am. Jlam. Seyyar 
merdiven. 

3CKM3 (eskiz) 3am. rjJp. Eskiz, taslak, kro
ki. 

3CIIA,ll,POH (espadron) 3am. ucn. cnopm. 
Eskrimdekullanılan bir tür kılıç. 

3CIIEPAHTO (esperanto) 3am. Polonyalı 

doktor L. Zamenhof tarafından bütün 
milletlerce kullanılmak için 1 887'de ha-

3THOJillHfBllCTllKA 

zırlanmış, grameri on altı kurala daya
nan, kolay bir yapma dil, esperanto. 

3CCE (esse) 3am. rjJp. aoe6. Deneme. 
3CTAKA,ll,A (estakada) 3am. rjJp. Estakat, is

kele, köprü. 
3CTAMII (estamp) 3am. rjJp. Basma resim. 
3CTA<I>ETA (estafeta) 3am. um. Bayrak ya

rışı. 

3CTET ( estet) 3am. ıp. Güzellik meftun u, 
estetizm taraflısı. 

3CTETM3M (estetizm) 3am. ıp. Estetizm, 
estetikçilik, güzel duyuculuk. 

3CTETMKA (estetika) 3am. ıp. Estetik. 
3CTETMKAJihiK, (estetikalıq) cbtH. Estetik. 
3CTOH (eston) 3am. rjJp. Estonyalı, Eston-

ya halkından olan kimse. 
3CTPA,IJ,A (estrada) 3am. ucn. 1. Sahne. 2. 

Bir oyun veya filrnin bölümlerinden her 
biri. 

3TA)KEPKA (etajerka) 3am. rjJp. Etajer. 
3TAJIOH (etalon) 3am. rjJp. 1. Ayar. 2. 

aybtc. En iyi örnek. 
3TAII, -6hı (etap, -bı) 3am. rjJp. Etap, mer

hale, aşama. 
3TMKA (etika) 3am. ıp . 1. Ahlak bilimi. 2. 

Etik, ahlak. 
3TMKET (etiket), 3TMKETKA (etiketka) 

3am. rjJp. Etiket. 
3TMKETKA (etiketka) 3am. rjJp. bkz. 3TM

KET. 
3TMJI (etil) 3am. ıp. xuM. Organik birleşik

lerin birieşimine giren karbon ve hidro
jen atomları grubu, etil. 

3TMJIEH (etilen) 3am. ıp. Yanıcı, renksiz, 
karbon ve hidrojen birleşimi. 

3TMMOJIOf ( etimolog) 3am. ıp. Etimolog, 
etimoloji uzmanı. 

3TMMOJIOfMJI (etimologiya) 3am. ıp. 
Etimoloji. 
3TMOJIOfMJI (etiologiya) 3am. ıp. Etioloji. 
3THMKAJihiK, ( etnikalıq) CbtH. Etnik, ka-

vimle ilgili, kavmi. 
3THOfPA<I> (etnograf) 3am. ıp. Etnografya 

uzmanı. 

3THOfPA<I>MJI (etnografiya) 3am. ıp. Et
nografya, kavmiyat. 

3THOJIMHfBMCTMKA (etnolingvistika) 
3am. ıp. Jlam. Köken dilbilimi. 
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3IIIEJIOH 

3THOJIOfiUI (etnologiya) Jam. ıp. Etnolo
ji, ırk bilimi. 

3THOMETO,UOJIOfiUI (etnometodologiya) 
Jam. ıp. Etnometodoloji. 

3THOHMM (etnonim) Jam. ıp. Irk, kavim 
adları. 

3THOHMMMKA (etnonimika) Jam. ıp. 

Onomastiğin halk, kavim vb. adlarını 

inceleyen dalı. 

3IDEJIOH 

3THOCOQMOJIOfMH (etnosotsiologiya) 
Jam. ıp. !lam. Halk sosyolojisi. 

3TIO,U (etyud) Jam. rjJp. 1. Taslak. 2. Belli 
bir konuyu inceleyen, araştıran eser ve
ya yazı. 

3<l>MP (efir) Jam. ıp. 1. Eter. 2. Hava. 
3<l><l>EKT (effekt) Jam. !lam. Etki, tesir. 
3IDEJIOH (eşelon) Jam. rjJp. ecK. I . 

Kademe. 2. Katar. 



10, ıo (YU, yu) 

lO EKA 

IOEKA (yubka) 3am. op. Etek. 
IOMOP (yumor) 3am. ar. aôe6. Mizah. 
IOMOPJihl (yumorlı) CbtH. Mizahi, gülünç. 
IOMOPIIIhl (yumorşı) 3am. Mizahçı, mizalı 

yazarı. 

IOHfA (yunga) 3am. HeM. Gemilerde kü
çük ya~taki tayfa yamağı, miço. 

IOPIIC,IUIKUIHI (yurisdiktsiya) 3am. ;ıam. 

Yargı yetkisi, kaza hakkı. 

IOCTMUHJJ 

IOPliCKOHCYJihT (yuriskonsult) 3ı· 

;ıam. Hukuk müşaviri. 
IOPIICIIPY,rı;EHUIHl (yurisprudentsi y •. 

3am. ;ıam. Hukuk ilmi. 
IOPIICT (yurist) 3am. HeM. Hukukçu. 
IOCT11Ul151 (yustitsiya) 3am. ;ıam. Adliye. 

H, B (YA, ya) 

51 (ya) ULbt!l. İle, veya, ya da. 6yciH fl epmel{ 

bugün veya yarın. 
51FHI1 (yağni) ULbt!l. Yani: Meıuimme .JicyMa 

KfHi, 5lrHU 6eciHULi MaMbtpÔa 60/lOblM. 

Camiye cuma günü1 yani beş Mayıs 'ta 
gittim. 

H,n;PO (yadrô) 3am. op. 1. Çekirdek. 2. Nü
ve, öz. 3. cnopm. Gülle. 

JI,rı;POJihiK, (yadrolıq) CbtH. Nükleer. 5lÔpo

!lbtK, 3Hepzufl nükleer enerji; 5lÔpO!lbtK, 

K,apy-.JicapaK, nükleer silah. 
51Kl1 (yaki) ULbt!l. Veya, veyahut, ya da, 

yani: O!l K,a!laôa flKU aybt!lÔa. O, şehirde 
veya köyde. 

HKOPh (yakar) 3am. op. Demir, çapa 
(gemide). 

.HXTA 

JIKYT (yakut) 3am. Kuzeydoğu Sibirya'da 
yaşayan bir Türk 
Topluluğu veya bu topluluktan olan 
kimse, Saha Türkü, Yakut. 

HHTAPh (yantar) 3am. op. Kehribar. 
JlllhlP-AM (yapır-ay), JlllhiP-AY (yapıı · 

·av), HllhiPhiM-Ati: (yapının-ay), 
JlllhiPhiM-AY (yapının-av) oô. Eyvah. 

JlllhiP-AY (yapır-av) oô. bkz. JlllhiP-AM. 
JlllhiPhiM-AM (yapının-ay) oô. bl. 

JlllhiP-AM. 
JlllhiPhiM-AY (yapının-av) oô. bb_ 

HllhiP-AM. 
JIXTA (yahta) 3am. ar. Y at. flxmaMeH 

cepyeHÔey yatla gezmek, dolaşmak. 
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