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ANKARA
(ROMAN)

ÖN SÖZ
"Ankara romanının incelenmesi" Y. Kadri Karaosmanoğlu'nun romancı hüvviyeti
dışında uslupcu özelliğini ve edebi eserin öncelikle bir uslup meselesi olduğunu anlaşırım ortaya
kaynak amacıyla hazırlanmıştır.
Y. Kadri dilde sadeleşme düşüncesinde olduğu halde Türkçe' de Karşılıktan buluna
Arapça, Farsca kelimeleri, bu dillerin kurallarıyla yapılmış tamlamaların romanlarında çok yer
vermiştir. Yazar bunlardan başka Batı dillerinden alınan kelimelerede düşkünlük göstermiştir.
Bunların çoğu konuşma ve yazı dilimizde kullanılan kelimeler değildir.
Nitekim küçük bir sözlük niteliğindeki bu çalışma alfebetik sıraya konulan
kelimelerin Ankara romanında hangi dillerden alındığı, hangi sayfada ve anlamlarda kullanıldığı
gösterilmeye çalışılmıştır.
Çalışmanın başından sonuna kadar yankın ilgi ve yardımlarını
hocam Doç. Dr. Bülent Yorulmaz' a en içten teşekkürlerimi sunarım.
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GİRİŞ
Yakup Kadri Karaosmanoğlu, XX. Yüzyılda Türk Milleti 'nin geçici tarihi ve sosyal
değişmeyi anlatan romanlar yazmıştır. Ankara (1934) isimli romanda Selma adlı kadın
kahramanın şahsında Ankara Şehrinin üç merhalesini ortaya koyar.
Birincisi düşmanla savaştığımız yıllardaki küçük mahrumiyetler içinde, fakat Milli
Mücadele için efsanevi bir güç olan Ankara. İkincisi, Milli Mücadele bittikten sonra, medeniliği
Batılaşma olarak anlayan Ankara. Üçüncüsü Cumhuriyet' in 20. yılında artık terkibini kurmuş,
batı medeniyetinden gelen unsurları kendi kültür potasında eritmiş, sağlam nesiller çıkartmış
Ankara.

YAZARIN HAY ATI
Y. Kadri Karaosmanoğlu, Kahire'de doğdu. Babası Abdülkadir Bey, Batı Anadolu'
da XVII. y.y. sonlarından beri sözü geçen Karaosmanoğullarındandır. Yakup Kadri, altı yaşında
iken, ailesiyle birlikte Manisa' ya geldi. İlköğretimini Feyziye Mekteb-ı ibtidaisinde gördü. Bir
sürede İzmir lisesinde okudu. İskenderiye' de Fransızca öğrendi. Meşrutiyetten bir kaç ay önce
İstanbul' a döndü. Arkadaşı Şahabettin Süleyman aracılığıyla "Fecr-ı Ati" topluluğuna katıldı.
Sevet-ı Finun dergisinde aynca Resimli Kitap, Rubab, Türk Yurdu vb... dergi ve gazetelerde
yayınladığı makale, mensur şiir, hikaye, kısa oyun, deneme vb... gibi çeşitli türlerdeki yazılarıyla
ünü gittikçe genişledi. Üsküdar lisesinde edebiyat öğretmenliği yaptı. Mütakere devrinde İkdam
ve Dergah gibi gazete ve dergilerde yazdığı makale ve hikayelerde Kurtuluş Savaşı' nı
destekledi. Bu dönemde İkdam ve Akşam gazetelerinde ilk romanlarını tefrika ettirdi.
Anadolu'ya geçti. Cumhuriyet devrinde Mardin ve Manisa milletvekilliklerinde Kurucu Meclis
üyeliğinde, Tiran, Prak, Lahey, Tahran, Bern elçiliği görevlerinde bulundu; aynca Ulus,
Tercuman, Milliyet ve bezeri gazetelerde Kadro, Varlık, Hayat vb... dergilerde makale, roman ve
anılarını yayınladı.

ABİDE (A): Yadigar kalacak eser.
"Yüreğine ancak mubarek abideler önünde hissedilen bir huşu çöktü."
(s.76,22.sat, 7.k)
(s.214,23.sat,5.k)
ABTES (F) El yıkama suyu
"Caıniinin çeşmesinden abtes alıyordu."
(s84,1 lsat,7.k.)
ACELE (A) : Çabuk, çabukluk
"İşte geldi acele edelim."
(s. 72,4.sat,3 .k)
(s.149, 14.sat, 1 O.k)
ACEMİ (A): Tecrübesiz, toy
"Bizim gibi acemilik çekmesinler."
(s.125,20.sat,4.k)
(s.138,6.sat,6.k)
(s.127,7.sat,7.k)
ACZ (A) : Becerisizlik
"Bu insana, her dakika, fukaralığa aczi söyleyen ... "
(s.41,8.sat, 1.k)
ADAB-1 MUAŞERET : İçtimai yaşayış bilgisi, usulleri.
"Fransızca dans adab-ı muaşeret dersleri verildi."
(s.117 ,4.sat,6.k)
(s.120,4.sat,5 .k)
AD.-\P (A):
1. Terbiyeler, utanmalar.
2. Usuller, yollar, kaideler
"Avrupada adap ve muaşerete dair ne kadar kitap görürsem alıp okuyorum."
(s.128, 1 O.sat,3.k)
ADDETMEK (A) : Soymak, itibar etmek
"Ne analardan, ne bunlardan addediyordu."
(s.150, 15.sat,3.k)
(s.168,17.sat,2.k)
ADELE (A) : Kas
"Adelesi daha çok katılaşmış olarak döndü."
(s.194.4.sat, 1 .k)
ADET: (A) 1) Görenek.usul.tabiat.alışkanlık
"Bir harekette çıkmak adetidir."
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ABİDE (A): Yadigar kalacak eser.
"Yüreğine ancak mubarek abideler önünde hissedilen bir huşu çöktü."
(s.76,22.sat, 7.k)
(s.214,23.sat,5.k)
ABTES (F) El yıkama suyu
"Caıniinin çeşmesinden abtes alıyordu."
(s84,1 lsat,7.k.)
ACELE (A) : Çabuk, çabukluk
"İşte geldi acele edelim."
(s.72,4.sat,3.k)
(s.149, 14.sat, 1 O.k)
ACEMİ (A): Tecrübesiz, toy
"Bizim gibi acemilik çekmesinler."
(s.125,20.sat,4.k)
(s. 138,6.sat,6.k)
(s.127,7.sat,7.k)
ACZ (A) : Becerisizlik
"Bu insana, her dakika, fukaralığa aczi söyleyen ... "
(s.41,8.sat, l.k)
ADA.B-1 MUAŞERET : İçtimai yaşayış bilgisi, usulleri.
"Fransızca dans adab-ı muaşeret dersleri verildi."
(s.117,4.sat,6.k)
(s. 120,4.sat,5.k)
AD.-\P (A):
1. Terbiyeler, utanmalar.
2. Usuller, yollar, kaideler
"Avrupada adap ve muaşerete dair ne kadar kitap görürsem alıp okuyorum."
(s.128, 10.sat,3.k)

"

ADDETMEK (A) : Soymak, itibar etmek
"Ne onalardan, ne bunlardan addediyordu."
(s.150, 15.sat,3.k)
(s.168,17.sat,2.k)
ADELE (A) : Kas
"Adelesi daha çok katılaşmış olarak döndü."
(s.194.4.sat, l .k)
ADET: (A) 1) Görenek,usul,tabiat,alışkanlık
"Bir harekette çıkmak adetidir."

(s.151, 13.sat.,9.k.)
(s.191,12.sat., 4.k.)
(s.191,16.sat.,3.k)

ADETA :(A) 1) Bayağı ,basbayağı.
(s63,9.sat., l.k.)
(s.76,2 l.sat.,6k)
(s.85, 13.sat.,9.k.)
(s.90, 1 O.sat,3.k.)
(s.93, 21.sat,2.k.)
(s.85, 13.sat,9.k.)
(s85,29sat,8.k.)
(s.86, 16.sat, 7 .k.)
(sl 02,27.sat,6.k.)
(s.94, 18.sat,5.k.)
(s99,6.sat, l.k.)
(sl 06,2.sat, l.k.)
(sl 06, 19.sat,6.k.)
(s 108,24.sat,4.k.)
(s202, 13.sat, l.k.)
(s204,7.sat,4.k.)
(s208, 16.sat,3 .k.)
(s213,5.sat,6.k.)
(s223, 13.sat,3.k.)
(s230, 15.sat,4.k.)
(s 196,2.sat, 7.k.)
(s 186,23sat,5.k.)

(sl 11,14.sat,3.k.)
(sl 14,30.sat,4.k.)
(sl 15,9.sat,5.k.)
(sl 15,24.sat,1.k.)
(sl 16,17.sat,7.k.)
(s 126,6.sat,2.k.)
(s 138, 13 .sat,6.k.)
(s138,17.sat,2.k.)
(s 140,20.sat, 7 .k.)
(s 141, 13.sat,1.k.)
(s160,11.sat,6.k.)
(sl 34,21.sat,5.k.)
(sl 92, 14.sat,3.k.)
(s 197,5.sat,3.k.)
(s203, 13.sat,4.k.)
(s207,30.sat,5.k.)
(s210,2.sat 2.k.)
(s215, 12.sat,7 .k.)
(s227, 18.sat6.k.)
(s134,21 .sat5.k.)
(s222,17.sat,3.k.)

ADİ (A) : Bayağı,aşağı, değersiz.
"Adi, bayağı filmler çekmekten vazgeçmişler."
(s. 191,28.sat,4.k)
AFET (A) : Büyük, felaket, bela.
"Afetlerden arda kalmış taş ve toprak yığınları."
(s. 197,27 .sat, 1 .k)
AHALİ (A) : Halk
"Bir de baktım ahali toplanmış."
(s.123,5.sat, l .k)
AHBAB (A): Dost,bildik,tanıdık.
"Şişman kız kırk yıllık ahbab gibi onun boynuna atılmaya kalkışmıştı."
(s.49,28.sat,2.k)
(s.63,3.sat,4.k.)

(s. 71 ,27.sat, l.k.)
(s. 79, 12.sat,4.k)
(s.96,3.sat,9.k.)
(s.155,21.sat,5.k)
(s. 158, 7.sat,3.k.)
(s. 159,27.sat,2.k)

AHENK (F) Uygunluk, düzen, çalınıp eğlenme
"Gözü oyalayan bir gölge ve çizgi ahengi vardı."
(s.46,1 l.sat,6.k)
(s.59,1 l.sat,6.k)
(s.150,20.sat, 1 .k)
(s.163,5.sat,4.k)
(s.182, 14.sat,6.k)
(s.198, 12.sat, 7.k)
AHKAM (A . Hükm'den) Emirler, hükümler. ,
"Bizim arkadaşlar Times'den ahkam çıkarmaya çalışırlar."
(s.52,5.sat,4.k)
AKIBET (A) : Nihayet, son
"Neşeti böyle bir akıbetten sakın."
(s.205,5.sat,4.k)
(s.210,24.sat,4.k)
(s.210,24.sat, 7 .k)
(s.220,25 .sat,6.k)
AKLISELİM (A) :Sağduyu
"Şekli şemaliaklıselimi temsil eden"
(s64, 18sat,4.k.)
(s 191,7.sat,5.k.)
AKRABA (A karib'den): Aralarında soy yakınlığın olan
"Akraba ve taallükat bir arada oturdu."
(s53,29.sat, l .k.)
(s64,28.sat,3.k.)
AKS (A): Çarpma, çarpıp geri dönme
"Çalgı sesin aksettiği işitilmez."
(s 166,24.sat,5.k.)

AKSİ (A): Ters,zıt,inatçı,
"Tamamiyleaksini düşünüyordu."
(s164,2.sat,7.k.)

ALA (FR): !)Kirleten 2) (A) İhsanlar,bağışlar
"Ne alaöyle ise"
(s52,25sat,2.k.)
(s61 ,23.sat, 1 .k.)
(s 134, 12.sat,5.k.)

ALAFRANGA (İtal): Avrupalı usulünde, tarzında
"Amma da alafranga bir salon zabiti"
(s.50,5.sat,3.k)
(s.51,17.sat,4.k)
(s. 109,4.sat,5.k)
(s. 123,20.sat,3.k)
(s. 127,28.sat,7.k)
(s.131 ,25.sat, l.k)
(s. 147,6.sat,4.k)
ALAKA (A) İlgi, ilişki
"Oyuna alaka gösterir gibiydi."
(s. 143,8.sat,3.k)
(s.207,8.sat,6.k)
(s. 159,20.sat, 1 .k)
(s.221, 11.sat,4.k)
(s. 176,7.sat,5.k)
(s.224,3.sat,l.k)
(s. 192, l.sat,4.k)
(s.224,23.sat,6.k)
(s. 199, 14.sat,5.k)
(s.226,6.sat,4.k)
(s.204,7.sat,6.k)
(s.229,7.sat,6.k)
( s.204, 13.sat,8.k)
ALAMET (A) : İzler, nişanlar
"Gidinceye kadar türlü türlü rahatsızlık alameti gösterdi."
(s.40,6.sat,2.k)
(s.l 16,5.sat,3.k)
(s. 176,22.sat,8.k)
(s. 179,2 l.sat,3.k)
(s. 196, 15.sat,4.k)
(s.208,23.sat,2.k)
(s.221, 16.sat,8.k)
ALANİYET (A) Şöhret,ün dış yüz
"İşi alaniyete vurmuşlardı."
(s82, 1 sat, 1 O.k)

ALAY (F) : Alay
"Bizi bir alay vahşimi sanıyorlar"
(s.73,21 .sat,5.k)
(s.84,4.sat,6.k)
(s.84,7.sat,2.k)
(s. 173,26.sat,7 .k)
ALA YİŞ(F) Ulaşıklık, ulaşma,gösteriş.
"Hadisenin sessiz ve alayişsiz kahramanı"
(s103,9sat,5.k.)
ALE-L-ADE (A) : Adet olduğu üzere, bayağı
"Alalede bir medeniyet hasretiyle seyrederdi."
(s.148,1 l.sat,4.k)
(s. 159, 19.sat,6.k)
(s. 169,28.sat, 1 .k)
(s.214, 16.sat, 1 O.k)
ALEM(A) Nişan alamet Dünya, cihan
"Bu iş alemindeki müşküllere hiç benzemiyor."
(s.84,28.sat,5.k)
(s.90, 16.sat,8.k)
(s. l 14,16.sat,4.k)
(s.123,25.sat,6.k)
(s. 124,4.sat,4.k)
(s 127,7.sat,8.k)
(s.135,2.sat,4.k)
(s.135,3.sat,5.k)
(s. 141,6.sat,6.k)
(s. 152, 1 .sat,7.k)
(s. 152,3.sat,2.k)
(s. 152,6.sat, l.k)
(s. 152,6.sat,3.k)
(s.l 55, 12.sat,9.k)
(s.158,4.sat,8.k)
(s. 167, 14.sat, 7.k)
(s. 177, 18.sat,8.k)
(s. 177,19.sat,5.k)
(s.199 ,20.sat,4.k)
(s.223,26.sat,5.k)
ALET (A) : Vasıta, makine, aygıt
"Masaj aletlerinin birini alıp birini bırakıyordu.":
(s.139,8.sat, 1.k)
(s.197, 15.sat,5.k)
(s.139,17.sat,5.k)
(s.223,28.sat,9.k)
(s. 162,9.sat,7.k)
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ALEYH (A) : Karşı, karşıt
"Hangisinin aleyhine, hangisyle anlaşmak mümkündür?"
(s.51, 15.sat,5.k)
ALLEGORİK
(s.76,21.sat,7.k)
ALİL (A. İllet'den): Kör, sakat, hasta
"İhtiyarlardan, alillerden, ayırt etmenin imkanı yoktu."
(s. 100~6.sat,7 .k)
AMAZON (PORT) Güney Amerika'da büyük ırmak
"Ala bir amazondur."
(s61,23sat,3.k.)
(s66,3sat,3.k.)
AMELİ(A) : İşleme suretiyle,pratik
"Bu şişman adamın aklıselimle dolu ameli zekası"
(s64, 18sat,6.k)
(s 168, 118.sat, 1 .k.)
AM:ME (A) : Umuma mahsus olan.
"Amm.e efkarı huzurundaki azalar"
(s. 194,,93.sat,7 .k)
ANGAJMAN (Fr): Bir bağlılık veya taahüt ifade eden söz veya akit.
"Her Profösörün yedi, sekiz yerde angazmanı var."
(s.113 _?7.sat,6.k)
ARAZ (A): Hastalık alametleri
"Tıpla tehlikeli bir hastalığın ilk arazları gibi"
(s. 165.,8.sat,l.k)
ARİSTOKRATİK (Fr): Seçkin zümreye ait, soylulara ait.
"Bir taikım aristokratik zevkler ve itiyatlar ediniyordu"
(s. 159- ,,6.sat,5 .k)
ARTİJKLLERİN: Eşyalar
"Yazık ki bu artikllerin bir kısmını stoklar tükenmiş"
(s120,.12sat,3.k)
ARZU (F) : İstek, heves
"Selrma hanım Çankayayı görmek arzusunda bulundu"
(s.71Asat,2.k)
(s. 16~15.sat,3.k)
(s.2001,12.sat, 1.k)
(s.20t.,21 .sat,6.k)

'

.206,7.sat,9.k)
s.209,11.sat,2.k)
s.21 O, 12.sat,8.k)
s.21 O, 14.sat,4.k)
s.216,3 .sat,4.k)
s.220, 18.sat,4.k)
ASALET(Asl'den)Soy ,sop temizliği
Bütün bir ırkın asaletini taşır."
(s98, 12sat,6.k)
ASİ ( A. İsyan'dan)
1. Karşı gelen
2. Haydut
3. Günahkar
"Bu saçlar gibi asi tabiatınız var"
(s.151,9.sat,2.k)
(s.155,25.sat,2.k)
ASİL (A) : Sağlam, Kendi adına hareket eden, edepli, terbiyeli.
"Yüzündeki ıstırap o kadar asildi ki"
(s.169, 16.sat, 1 O.k)

,

ASRİ (A) : Zamana uygun
"Zerafetin en ileri şartlarını yerine getirmek asriliğin ihmali görülmez."
(s.120,6.sat,8.k.)
ASTAR(A .Ç)
1. Yazı satın, sıraları
2. (F) Bir giyeceği, bir eşyayı daha dayanıklı yapmak için kullanılan kumaş
"Kullanılacak iplikten, ilavesi lazım gelen astara kadar birçok aksilikler baş
(s.61,26.sat,5.k)
AŞİKAR (F) Belli, açık, meydanda
"Hepsine birden aşikar oldu."
(s.137,9.sat,4.k)
AŞİNA (F): Bildik, tanıdık
"Selma Hanım, bu adamların aşinalık ve yarenlik ettiğini görmedi"
(s.42, 18.sat,4.k)
AT ALET (A) : İşsizlik, tembellik
"Atalet ve mukavemet varki"
(s.180,2.sat, l .k)

gösterdi"

AV ARE (F) : Serseri, boş gezen
Avareliğin mahsülü"
(s.200,8.sat,5.k)
AVLU (Yun) : Bir yapının ortasında veya önünde duvarlarla çevrili üstü açık
"Avludan Ömer Efendinin kalın sesi işitildi.
(s8 l ,30sat, 7 .k.)
(s97,26sat, 2.k.)
AVRET (A) Kadın zevce
"Bir avret sesi"
(s84,8sat,1 l.k.)
AYAN (A): Belli, açık
"Bir büyük hakikat ayan olsa"
(s.147,20.sat,8.k)
A YİN (F) : Merasim, tören
"Belki bir ayinin, belki bir çalgının adı idi."
(s.122,1.sat,9.k)
(s.150,7.sat,8.k)
(s.213,25.sat,6.k)

AZA (A): Üye
"Meclis azasının birkaçı gelmiş."
(s.206,26.sat,3.k)
(s.207,13.sat,4.k)
(s.208, 15.sat,2.k)
AZAB ( A): İşkence,keder
"Ne bir azab ne bir korku kaldı."
(s.97,21sat,l.k)
(s.143,26sat,6.k)
(s.146,9sat,5.k)
(s.161,4sat,9.k)
(s.232,13sat,5.k)

(s.l 73,26sat,6.k)
(s.l 79,27sat6.k)
(s.l 98,7sat,6.k)
(s.201,9sat,1 O.k)

AZAD (Fr): Kurtulmuş, serbest olan kimse
"Azad olmaktan muzdaribdirler"
(s.168,2.sat, l .k)
AZADE (F) : Hür, serbest
"Vicdanı her türlü şüpheden azade idi"

yer.

(s.85,8.sat,3.k)
AZAMİ (A): En büyük, en boş
"Millet azami bolluğa ermiş."
(s.202,9.sat, l .k)
(s.209,23sat,5.k.)

BABA YANİLİK(F): Dervişce.
"Bakuşlarında,gülüşlerinde öyle bir saffet öyle bir babayanilikvardı"
(s.48,9.sat,6.k.)
(s.117 ,30.sat,6.k.)
(s.118,3.sat,5.k.)
BEYHUDE (F) :Anlamsız,faydasız
"Tabii,bir netice ve beyhude bir seyahat"
(s.51,5.sat,5.k.)
(s.61 ,8sat,2.k.)
(s. 147 ,23sat,2.k.)
BAHS (A) : Konuşulan şey ,söz,iddalaşma
"Binbaşı Hakkı Bey bahsin ilk adımlarını attı."
(s.52,9.sat,4.k.)
(s.83,6.sat,3.k.)
(s.58, 13sat,3.k.)
(s.86, 19sat,5.k.)
(s.64,5.sat, l.k.)
(s.93,4sat, l.k.)
(s. 73, 16sat,3.k.)
(s.131 ,20sat,4.k.)
(s.73,20sat,2.k)
(s. 132,2 lsat,7.k.)
(s. 76,6.sat,3.k.)
(s.133,29sat,3.k.).
(s. 78,2 l.sat,7.k.)
(s.140, 11 sat,4.k.)
(s.79,9.sat,2.k.)
(s.l 68,4sat, 7.k.)
(s.80,9sat, l.k.)
(s. 167,2 lsat, l.k.)
(s. 167,28sat, l.k.)
(s. l 92,26sat,6.k)
(s.207,16sat,5.k.)
(s.226,1 lsat,2.k.)
BEREKET (A) .Bolluk.saadet.mutluluk
"Bak kaç yıldır ne bet ne 'bereket kaldı."
(s.58, 1 sat,6.k.)
(s.219,5sat, l.k.)
(s.69,4.sat,4.k.)
(s.219,6sat,3.k.)
(s. l 90,29sat,6.k.)

BELAGAT (A): İyi,güzel ,pürüssüz söz söyleme
(s.58, 14sat,3.k.)
(s. l 34,22sat,8.k)
BILDIR (HALK DİLİ): GEÇEN YIL

Bıldır armut devşirirken havuzlu bağda ne ğördün"
(s.59,20.sat,6.k.)
BRA VO(İTAL): Aferin çok iyi
Hah şöyle,hah böyle ... bravo!"
(s.94, 7 .sat,2.k.)
(s.67 ,5sat,5.k.)
(s.94,7.sat,3.k.)
(s.72, 18sat, l .k.)
(s.92,29sat, l .k.)
(s.94,7.sat,l .k.)
BERRAK (A)Nurlu,pek parlak,duru,açık
(s.74,27sat,4.k.)
(s.183, 1 sat, 7.k.)
(s. l 93,23sat, l .k)
(s.228,21 sat,5 .k.)
BİZZAT (A) Kendi,kendisi
" ... bizzat Nazif davet etti."
(s.79, 12sat,5.k.)
(s.l 28,29sat, 7.k.)
(s.181, 7sat,5.k.)
(s.196,9.sat,6.k.)
(s.200,24sat,6.k.)

BAHTİYAR (F) : Bahtlı,talihli,mutlu
"Bu ıstırabın içinde peşin bir bahtiyarım"
(s.91,30sat,4.k.)
(s.97,23sat,7.k.)
(s.156, 13sat,6.k.)
(s.232, 7sat,5.k.)
BİLAKİS (A) : Aksine,tam tersi
"Bilakis hanım efendi ile hep bu topraklarda yürüdük"
(s.93,3sat,l.k.)
(s.133, 16sat, l .k.)
(s.206,6.sat, 1 O.k.)
(s.164,3.sat,2.k.)
(s.219, 17sat,4.k.)
(s.195.8.sat, l.k.)
(s.226,6.sat,6.k.)
BİTTABİ (A): Tabiyatiyle,tabi olarak
"Bittabi,hiç muvaffak olamadılar."
(s.93,25sat,8.k.)

'

BADİRE (A)Musubet,felaket,
asıl bir badireden gectiğini haber verdi."
(s.97 ,8sat,5 .k.)
BEDBAHT(F): Bahtsız,bahtı kara,talihsiz
e kadar bahtsız oldugunu da biliyordu."
(s. 107,9sat,2.k.)
(s. 120, 15sat,4.k.)
(s. 193, 14sat,2.k.)
(s.210,6sat,6.k.)
BALO (İTAL): Danslı toplantı
"Hiç şüphesiz balo burada düzenleniyor."
(s.121, 7sat,2.k.)
(s.l 78,15sat,6.k.)
(s.123,lOsat, 1.k.)
(s.123, 1 Osat,3.k.)
(s.125,6sat,4.k.)
(s.126,8sat,5.k.)
(s.128,2 lsat, 7.k.)
(s.133,32sat, 1 .k.)
(s. l 34,20sat, 1 .k.)
BAHUSUS (F): Hususiyle, en çok
"Bahusus ,hatırlatmak lütfunda bulunda."
(s.131, 19sat, 7.k.)
(s.131,20sat,6.k.)
(s.131,22sat2.k.)
(s.133,2sat,5.k.)
(s. l 97,22sat,4.k.)
(s.222,5sat,5 .k.)
(s.224,2sat,2.k.)
(s.226,8sat,7:k.)
BİZOTE Oymalı kenarı süslü
"Lavabonun bizote oymaları öyle .bir teknikle yapılmıştı."
(s.139,3sat,2.k.)
BUHRAN (A): Hastalığın en ağır zamanı
"Yeni bir buhran devresine girdi."
(s. l 65,4sat,3.k.)
(s.165, 11 sat,5.k.)
(s.198,28sat, 7 .k.)
(s.200,4sat,5 .k.)
BİLHASSA (A): Mahsus,hususi olarak,hele
"Bilhassa Neset Sabite göstermek istemiyordu."

(s. 167,5sat,7 .k.)
BLAEK BATOM :Sözsüz oyun
"Bir blaek betomu andırıyordu."
(s. 174,22sat,7 .k.)
BAHT (F): Talih,kader,kısmet
"Bahtsız bir kadınmış."
(s. 178, 1 lsat, 1 .k.)
(s.201,17sat,7.k.)
BAHANE(F): Vesile,sebeb,
"Meseleyi bahane edip,genç kızı evinde bulmaya gitti."
(s.226,7sat,3.k.)
BAHŞ (F): Bağış,ihsan
(s.232, 14sat,8.k.)
BİNAENALEYH(A):
(s.232,26sat,6.k.)

Bunun üzerine,bundan dolayı

CENNETİALA(A): Cennetin en yüksek katı,8.kat
"Kimsesiz cennetiala bile cekilmezmiş."
(s.45,31 sat,5 .k.)
CENTİLMEN(İNG):Cemiyet
"Pek de centilmen."
(s.49, 14sat,5.k.)

hayatına yatkın

CEHENK HAND Selam selamlama
(s.50, 1 sat,3.k.)
CİDDİ(A): Gercek, ağırbaşlı
"Bu şakayı yaparken de yüzü ciddi idi."
(s.67, 14sat,5.k.)
(s.94, 14sat,7 .k.)
(s.121 ,27sat,4.k.)
(s. 128, 13sat,5.k.)
(s. 14 7,4sat,3 .k.)
(s. 162, 12sat, 1 .k.)
CÜRRET(A): Cesaret,atılganlık,yiğitlik
"Nazif Bey hareminin bu cürretine hayran hayran bakıyordu."
(s.65,6sat,3k.)
(s.203,3sat,8k.)
CA YİZ (ACEY AZ'DAN) Olan,olabilir

Bu iniş çıkışlar asla caiz degil."
(s.67, 18sat, 1.k)
CEPHE (F): Savaş meydanı
cepheden fena haberler mi
(s.70,8sat, 7 .k)
(s.94,24sat,7.k)
{s.98,3sa5,5 .k)
{s.98,24sat,7.k)

gelmişdi?"
(s.99, 15sat,6k.k)
(s.1381 Osat,5k.)
(s. l 52,22sat,3 .k)

CEMİLELİ:Hoşa gidici
Güzelliği hakkında cemileli bir söz mü söyleyelim."
(s.80,lsat,1.k)
CEPHANE (FARS) : Şavaşta kullanılan bütün ateşli silah mermilerinin genel .
adı.
"Adata küçük bir cephane hazırlanmıştı."
CEMİYET (A):Topluluk
"Bunlar cemiyet harici gibi
(s. l 00,7sat,7.k)
(s.134,13sat,3.k)
(s.134, 13sat,6.k)
(s.134,14sat, 7.k)
(s. l 98,22sat, 7.k)
(s.198,13sat,2.k)
(s.191, 1 Osat,3.k)
(s.190,7sat, 7.k)
(s. l 90,3sat,6.k)
(s.146,29sat,4k.)
(s.150,12sat,6k.)

bir şey olmuştu."
(s.150, 16sat, 7.k)
(s. l 53,2sat,8.k)
(s.189,9sat,2.k)
(s.189, IOsat,6.k)
(s.189, 13sat,7.k)
(s.191,17sat,7.k)
(s. l 98,23sat,6.k)
(s.201,1 lsat,7.k)
(s.210,8sat,3.k)
(s.232,25sat,2k)

CEVELAN(F): Dolaşma,dolanma
"Düşman teyyaresi Ankara'nın üstünde bir cevelan yaptı."
(s. 107,29sat,3.k)
( s.190,12sat,5.k)
CİHET(A): Yön ,taraf yüz.yer
"Bu komisyon işin teknik cihetini tetkik edecek."
(s.115,14sat,3.k)
CİVAR (A): Çevre.yöre
"Civar köylerden getirilmiş bir kadın."
(s.80,21sat,2.k)
CAMİİ (A CEM'DEN) İcinde namaz kılınan ibadet yeri
"Namazı camiide kıldı."

'

83,2sat,8.k)
84,1 lsat,5.k)
174,23sat,5.k)
CEVHER (A)Maya,öz
endi cevherimden bir cemaat içinde yaşadığımı hissediyordum."
s.92,3sat,8.k)
s.156, l 6sat,9 .k)
s.206, 11 sat,6.k)
CEMAAT (A. cem'den): İnsan topluluğu
Kendi cevherimden bir cemaat içinde yaşadığımı hissediyorum."
(s.160, 19.sat,8.k)
CERRAH (A) : Operatör Doktar
Bir nevi Cerrahtı"
(s. 167,1.sat,5.k)
(s.167,2.sat,9.k)
COURTİSANE: Dalkavuk, Saray soylusu
"Ben, bize verdiğiniz courtisane hürriyetini istemiyorum"
(s.168, 1 O.sat,2.k)
CEFA (A) : Eziyet, incitme
"Bu son ayların cefaları hiç bir insanın çekemeyeceğikadar ağırdı.
(s.173,27.sat,7.k)
(s.193, 15.sat,5 .k)
CİLVE (A) : Kırıtma, tecelli görme
"Dehrin cilvesine karşı öyle bir duygusuzluk varki"
(s. 180, l.sat,3.k)
CİHAN (F) : Dünya, alem
"Cihanın dört bir köşesinden gelmiş"
(s. 183,8.sat,2.k)
CENUP (A): Güney
"Cenup vilayetlerin birinde"
(s. 186, l .sat,4.k)
(s. 197, 12.sat,3.k)
CÜMBÜŞ (F): Eğlence
"Bütün cümbüşü çalgıları geldi çattı"
(s. 120, 19.sat,9.k)
CESARET (A) : Cesurluk, yüreklilik
"Bundan cesaret alan köylü ona daha ziyade sokuldu"

s.123, 15.sat,6.k)
(s.169,16.sat,l l.k)
CAZİBE (A. Cezb'den): Çekim, yerçekimi, alımlı, sevimli
Tuhaf bir cazibe onları birbirlerine doğru çekiyordu"
(s.132, 16.saat,5 .k)
(s.186, 14.sat,5.k)
(s.206.2.sat,3 .k)
(s.206,3 .sat,2.k)
(s.215,23.sat, 1.k)
(s.221,25 .sat,2.k)
CAZİP (A. Cezb'den): Cezbeden, çeken
En cazip şeyler gibi geliyordu"
(s.161, 12.sat,3 .k)
(s.170,90.sat, l .k)
CERHİ (A) : Çürüme
Söze cerhi kabil olamayan bir nas kuvveti veriyordu"
(s.162,23.sat, 1 O.k)
CEREYAN (A) : Akma, akın, gidiş
"Bu hareket ve cerayanı kestirmek müşküldü."
(s.189,7 .sat,6.k)
(s.191, 16.sat,5.k)
(s.208, 13.sat,7.k)
CEHENNEM (A): Ahirette günahkar kul'un gideceği azap yeri
"Suratına öyle bir Cehennem damgası basmıştı."
(s.191,23 .sat,5 .k)
ÇEHRE (F): Yüz, surat, surat asma
"Ankaranın çehresi ve bütün yeni Türkiyedeki hayat tarzı"
(s.189, l .sat,2.k)
(s.194,3.sat,6.k)
ÇEŞN (F) : Bayram, ziyafet
"Başbaşa kaldıkları vakit sözleri büsbütün baharatlı bir çeşni alırdı."
(s.58,9.sat,4.k)
ÇİRKEF (F) : Kokuşmuş pis su
"Nereden çıktığı bilinmeyen çirkef gibi bir su vardı"
(s.62, 18.sat,4.k)
DAİMA (A Devarn'dan) : Bir düzeyi, her vakit
"Daima tetik dururuz."
(s.68, 16.sat,3.k)
(s.194, 12.sat,5.k)

(s.117,32.sat,7.k)
(s.156,3 .sat, l .k)
(s.188,29 .sat,4.k)
(s.188,29 .sat,6.k)
(s.188,31 .sat,6.k)
(s.194,9.sat,6.k)
(s.194, 12.sat, 1.k)

(s.194, 16.sat, l .k)
(s.200,26.sat,6.k)
(s.200,28.sat,4.k)
(s.223,28.sat,6.k)
(s.231, 16.sat,5.k)

DEHA (A): Zekiliğin ve uygunluğun son derecesi
Deha orada"
(s.72, 1 O.sat,l .k)
DÜRÜST (F) : Doğru, düzgün, sağlam
Askerde dürüst idi."
(s.72,22.sat,2.k)
DA VET (A) : Çağırma, çağrı, ziyafet
"Bizzat Nazif davet etti."
(s 159,9.sat, 7.k)
(s.79, 12.sat, 7.k)
(s.l 81,5 .sat,9 .k)
(s. 119,4.sat,6.k)
(s.182,31.sat, l .k)
(s. 146, 13.sat,4.k)
(s.208,4.sat,3.k)
(s. 156, 19.sat,4.k)
(s.226, 12.sat,8.k)
DERHAL (F) : Hemen,o anda, şimdi
Hakkı bey derhal sözlerini kesiyor."
(s.80,11.sat,5.k)
(s.223,20.sat,2.k)
DAHİL (A . Duhul'den) : İçinde
"Herkes dahil olmak üzere gülüşmeye başladı"
(s.53,2.sat,3.k)
DEVŞİRMEK : Toplamak, bir araya getirmek
"Bıldır armut devşirirken havuzlu bağda ne gördündü."
(s.59,20.sat,8.k)
"
(s.59,26.sat,4.k)
(s.79,21.sat,5.k)
DUA (A) : Allaha yalvarma, niyaz
"Dudakların arasından ş-bir dua gibi şu sözler döküldü"
(s.65, 15.sat,3.k)
DİK.KAT (A) : Dakiklik, incelik, doğruluk
"Yzüne hiç dikkatle baktığınız oldu mu?"
(s.90,27.sat,6.k)
(s.183, 10.sat,4.k)

(s.218, 12.sat,9.k)
DAİRE {A) : Çember, memurun çalıştığı yer.
"Kerpiç duvarda çizilen dairenin tam ortasında bir delik açılmıştı."
(s.94,5.sat,4.k)
(s.171,6.sat,3.k)
(s.193,28.sat,2.k)
(s.206,25.sat,5.k)
(s.216, 18.sat, l .k)
DESTAN (F): Hikaye, kıssa
"Adeta destani bir rüyaya dalmıştı"
(s.94, 18.sat,6.k)
(s.193,4.sat, 1 .k)
(s.98, l .sat,2.k)
(s.207,30.sat,6.k)
(s. 103,9 .sat, 1 .k)
(s.207,30.sat,8.k)
(s. 192,29.sat,6.k)
(s.212,9.sat, 7.k)
(s. 192,28.sat,7.k)
DAVA {A. Deaul'den): Şikayetçi olarak mahkemeye başvurmak, mesele
"Burada bir rejim üslübu mevcut değildir."
(s. 124, 15.sat,6.k)
(s. 168,30.sat,5.k)
(s. 188,2.sat,6.k)
(s. 188,3.sat,9.k)
(s.191 ,29.sat,6.k)
DRESUV AR : Vitrin
"Daire ambarlarından hiç farkı olmayan dresuvarlar."
(s.141,17.sat,l.k)
DAİMİ (A. Devam'dan): Devamlı
"Kendi aralarında da daimi bir rekabet vardı."
(s. 160,3.sat,4.k)
(s.160,22.sat, 1 .k)
(s.196,24.sat,2.k)
(s.203,24.sat,8.k)
DÜRÜŞT : Kaba
"Çok defa dürüşt görünen biri idi."
(s. 163,1.sat,3.k)
DEHLİZ (A) : hol, koridor
"Bir hükümdarın kazdırdığı dehlizleri andırıyor."
(s.172,23.sat, l .k)
DEHRİN : Dünya
"Zamanın seyrine dehrin cilvesine öyle bir mukavemet varki."

.

(s.180, l .sat,2.k)
DÜKKAN (A): İçinde öteberi satılan yer
"Dükkan ve mağazalara yerleştiler."
(s.187,6.sat,3.k)
DEVLET (A) : Bir hükümet idaresinde siyasi topluluk
"Halk ve devlet sırtında zengin olmak."
(s. 190, 17 .sat,3.k)
(s. 193, 19.sat, l.k)
(s. 193, 19.sat, 7.k)

.
DAİR (A. Devr'den) : Ait, ilgili, dönen
"Sanayileşmeye dair."
(s.192, 12.sat, l.k)
(s.221, 16.sat,6.k)
(s.230,28.sat, l .k)
DİMAG (A) : Beyin, akıl, şuur
(s.232, 11 sat,4.k)
EMİRBER(AEmr
ve F her) Emireri
"Emirber Hasan elinde üç atın dizginini tutuyordu."
(s. 72, 7sat,2.k.)
(s. 147, 12sat, 1 .k)
EZEL( A)Öncesiz, başlangıçsız
"Biraz ötesinde ezeli karlan göreceğiz."
(s. 73,3sat,6.k)
(s. 185,2sat,2.k)
ENDİŞE(F): Düşünce,merak
"Donuk ve endişelibir sesle sordu."
(s.73,25sat,9.k)
EHRAM(A): Huni biçimindeki büyük binalar
"Ankara kaba bir ehramı andırıyordu."
(s. 75,23sat,2.k)
ESVAP(A): Giyimler.giyecek şeyler
"Almanya2da iken yaptırdığı sport esvaplarını
(s.62,26sat,4.k)
(s.l 19,8sat,6.k)
(s. 160, 7sat,4.k)
(s.162,16sat,4.k)
EHEMMİYET

(O): Pek mühim olma ,değerlilik

giymişti."

Onun pek ehrnmiyeti yok."
s.65, 12sat,3k.)
.169,13sat,2.k)
s.190, 1 sat,6.k)
.205,9sat,2.k)
ERKANI HARBİYE RİYASETİ : Genel Kurmay
s.67,25sat,5.k)
.127,17.sat,7.k)
EL (A) : Önce, ilk, birinci, başlangıç
Onbeş gün evveline göre hava biraz daha sıcak"
s.62, 1 O.sat,4.k)
(s.184,28.sat,3.k)
191,1.sat,7.k)
(s. 175, 1 O.sat,8.k)
s.193,31 .sat,6.k)
(s.176,23.sat,5.k)
.200, 19 .sat,64.k)
(s. 179,25.sat,8.k)
.207 ,4.sat,5 .k)
(s.214, 1 O.sat,6.k)
.203, 14.sat,3.k)
(s. 166,32.sat,2.k)
213, 10.sat,8.k)
(s.166, 12.sat, 1 O.k)
. 184,4.sat,8.k)
(s.72,20.sat, 1 .k)
I 19,5.sat,9.k)
(s. 126,20.sat, 7.k)
s.224,4.sat, 7 .k)
(s.130,2.sat,6.k)
.133,6.sat,5.k)
(s. 147,26.sat,6.k)
.168,22.sat,6.k)
(s.148,4.sat,8.k)
.155, 1 O.sat,5.k)
(s.l 58, 14.sat,5.k)
s.l 71,5.sat, 1 O.k)
(s. 150, 1 O.sat,7.k)
s.l 55,31 .sat,3.k)
(s.164,6.sat, l .k)
s. I 72,25 .sat, l .k)
(s.153,27.sat,6.k)
. I 60, 18.sat, 7 .k)
(s. 166,9.sat,6.k)
s.172, 19 .sat,9 .k)
EKALLİYET (A) : Azlık, azınlık
'"Bu ekalliyet bizmiyiz?"
s. I 34,5 .sat,4.k)
s.134, 7.sat,2.k)
STELASYON (A): Yapılmış
s.139,20.sat, 1.k)
ELEM (A) : Ağrı, acı
Onun derdi ile onun elemiyle kim meşgul oluyordu?"
s.158,3.sat,2.k)
s.179,8.sat, l.k)
s.226, 14.sat, 7 .k)
ELALEM : Yabancı, el
Elaleme karşı pek gülünç olacağını hissediyordum."

(s.159,23.sat,2.k)
ESANS (A): Asıl, temel, dip
"Daha esaslı daha insani birşeydi."
s.161,6.sat,2.k)
EDEBİ (A) : Edebiyata, terbiyeye mensup
Sevdiği edebi meşguliyetlerine hasrediyordu"
s.186,4.sat,7.k)
s.188,23.sat,7.k)
ESNAF (A): Bir sanatla veya dükkancılıkla geçinen kimse
Kavuklarına sinmiş yerli esnaf'
s.187 ,2.sat,4.k)
s.198, l .sat, l .k)
ECDAT (A . Cedd'den) : Dedeler, babalar, atalar
Onun damarlarında ecdadımızın cengaverliği var."
s.190, 12.sat,4.k)
ERBAB (A) : Sahipler, malikler
endileri milli teşebbüs erbabı"
s.190, 18.sat,6.k)
EFKAR (A . Fikr'den) : Düşünceler
Amme efkarı huzurundaki cezalar."
s.191, 13 .sat,8.k)
ECNEBİ (A): Yabancı, garip
Ecnebi işgali altında bir zindan haline giren İstanbulda"
(s. 128,4.sat,7.k)
s.26, 11.sat, 7 .k)
(s.146,21.sat,3.k)
s. 73,28.sat, l .k)
(s.165, 14.sat,5.k)
s.109,8.sat,2.k)
(s.165,31.sat,12.k)
s.115,23.sat,8.k)
(s. 166,7.sat,2.k)
s.126,9.sat,2.k)
I'
(s.183,5.sat, l .k)
.113, 17.sat,2.k)
s.125,25.sat,6.k)
illAM (F) : Beden, vucut, boy, pos
"Endamca hepsinden daha yüksekte"
s.34,31 .sat, 1 .k)
s.182, 1 .sat,3 .k)
ELİFİ (A) : Bantlarla süslenmiş bir çeşit kumaş
s.38, 11.sat, l .k)
EVVELA (A) : Birinci olarak, herşeyden önce

.

Harekat evvela manda sürülerinin köçe başlarında sökün etmesiyle başladı."
(s.41,17.sat,5.k)
(s.115,26.sat,9.k)
ERKANI HARP ZABİTİ : Kurmay subay
'"Pek değerli Erkanı Harp Zabitlerinizdendir."
s.49, 14.sat,2.k)
s.99,5.sat,5.k)
EHLİSALİP : Hristiyanlar
Biz bir ehlisalip harekatın karşısındayız."
s.51, 14.sat,4.k)
EŞRAF (A Şerif den) : Şerefli itibar sahibi kimseler
Yarı köylü, yarı Ankara eşrafı kıyafetinde"
s.54,2.sat,6.k)
İYET (O) : Eminlik, inanmak
İlk gördüğü günden beri hiç emniyet vermez"
s.58,5.sat, 7 .k)
(s.226, 13.sat,3.k)
s.161, 16.sat,3.k)
(s.227,26.sat,4.k)
s.179, 1 O.sat,8.k)

£.~iARE (A) : Alamet, nişan, eser
Bir korku emaresi vardı."
s.97 ,21.sat,5 .k)
s.21 7 ,3 .sat,3 .k)
ASEN (A) : Aslından, kendiliğinden
Esasen kendi bankası bütün paralarını Kayseriye nakletmişti."
s. l 00, 15 .sat,4.k)
RARENGİZ (A. Esrar); (F . Engiz) Kimsenin bilmediği, ne olduğu
.;e kadar esrarengiz şeylerle dolu"
ti.
s.123,25.sat,9.k)
EZCÜMLE (F) : Başlıca, bellibaşlı
Ezcümle Murat bey baloya çocuklarıyla beraber geldi."
s.125,6.sat, l.k)
EDA (A) : Borç veya borcu ödeme
Sitemli edaları vardı"
s.83,7.sat,5.k)
EZAN (A) : Müslümanları ibadete çağırmak için yapılan davet
Yassı ezanı okunmuştu"

bilinmeyen

(s.85, 1 O.sat,6.k)
EMSAL (A . Misl'den) : Numuneler, Örnekler
"Anakara bizim için emsalsiz bir enerji mektebi olmuştu."
(s.92, 15 .sat,9 .k)
(s. 103, l.sat,3.k)
(s. 184,4.sat,3.k)
ENTERASAN (Fr) : İlgi çekici
"Dünyanın hangi noktasında buradan daha enterasan"
(s.92,23 .sat,6.k)
ESEF (A): Acıma, keder, gam
"Hiç bir esef ve hasret yok mu?"
(s.199, 6.sat, 9.k)
EDEBİYAT (A) : Nazımlı, nesirli güzel sözler
"Edebiyatta ilk defa olarak"
(s.202, 12.sat, l .k)
(s.202, 14sat,6.k)
(s.205,2.sat,9.k)
EBEDİ (A) : Ebede mensup, zevalsiz, sonu olmayan
"Edebiyatımızda ebedi bir maskara modeli"
(s.202, 14.sat,7.k)
(s.206, 14.sat,6.k)
(s.205,2 l.sat,l.k)
EZA (A) : İncinme, incitme, can yakma
"Bir kıskançlık ezası şeklini aldı."
(s.204,9.sat,6.k)
EMEL (A) : Ümit, umma, arzu, hırs
"Emellerine rağmen halletmişti."
(s.21O,13.sat,2.k)
ESER (A) : Nişan, iz, alamet
(s.232, 1 O.sat,4.k)
FİKR (A) : Fikir,düşünce,idrak,
"Genç kadının zihninden geçen fikri tenkid ediyormuş."
(s.76, 15.sat, 1 .k.)
(s.78,26.sat,5.k.)
(s.189,4.sat,6.k.)
(s. 194,2.sat,4.k.)
(s.209,20.sat,8.k)
(s.220,26.sat,4.k.)

(s.230,28.sat,3.k.)
FELAKET (O): Nüsibet,bela
Milli felaketi takdis edeceğim geliyor."
(s.91,23 .sat,2.k.)
(s.91,23.sat,9.k.)
(s.193, 17.sat,6.k.)
(s.219,26.sat, 7.k.)
(s.232, 16.sat,4.k.)
FAALİYET (A) : Çalışma,hareket,gayret
Beyni hummalı bir faaliyetle işlemeye başladı."
(s. l 06, 1 O.sat,6.k.)
(s.189, 1 I.sat, l.k.)
(s.193, 7.sat,3.k.)

.

FARAGAT (O): Vaz geçme,el çekme,istirahat
"Aşka feragati madem ki istitorsun peki öyle olsun."
(s. l 07,6.sat,3.k.)
FAMİLY A (İtal) : Aile
Bazen bir familya fertlerini birbirine düşürecek."
(s.120, 13.sat,2.k.)
FERT (A) : Tek ,yanlız olan şey çift olmayan
Bazen bir familya fertlerini birbirine düşürecek."
(s.120, 13.sat,3.k.)
(s.209,20.sat, l .k.)
FATAZİYE (A) : Bir iddayı aydınlatmak için söylenen ve hükmü kat'i
bağlı bulunan mesele.
Bundan ötesi,artık faraziye ve muhayyele nin işi oluyordu."
(s.121, 12.sat,3.k.)
FERİK : Masalsı,düşsel
"Adeta ferik bir mahiyet alıyordu."
"
(s.140,20.satS.k.)
FEYZ (A) : Bolluk,çokluk,verimlilik
"Feyzli neticeler vereceğini kestirmek müşküldü."
(s.189,8.sat,5.k.)
(s.233,3.sat, l .k.)
FÜTÜR (A) : Gevşeklik,bezginlik
(s.23,27.sat,4.k.)
(s.204,17.sat,2.k.)
(s.204,17.sat,3.k.)

olmayan,farz ve

(A) : Üst,üstünde
ada bulunan fevkinde bir ikbal hatıradan geçmez."
.22.sat, l .k.)
AN (A fıtne'den) :Fitne,kumaz
iraz fettanlık ve şirretlik veren halleri ... "
.26.sat,3 .k.)
ARA (A) : Fakirler,yoksullar
insana ,fukaralığı,sefaleti, aczi söyleyen ... "
,7.sat,7.k.)
LE (Fr) : Masal
arın hepsi malum bir fabledir."
31.sat,4.k.)
Afi (A) : Gönül açıklığı,sevinç

önlü ferah kimseler bile burada fazla duramazlar."
"'6,8.sat,9.k.)
(s.161,19.sat,8.k.)
6,26.sat,6.k.)
(s. 182,25.sat,4.k.)
38,22.sat,3.k.)
(s.186,24.sat,6.k.)
.ı5,3.sat,3.k.)
(s. 195,8.sat,8.k.)
O 1,3.sat,4.k.)
(s.220,12.sat,8.k.)
TAN (İspan) : Kadınların giydiği elbise
fistanlı,çorapsız kadınlar,saçıbaşı açık dolaşırlar."
-9,9.sat,7.k.)
T (A): Yaratılış,tabi,mizaç
engaverlik fıtratı...
90,12.sat,6.k.)
A."\"TASMAGORİA:Soysuzlaşma ve gericilik
Ona hayret verici bir fantasmagoria gibi geldi."
.192,16.sat,2.k.)
AZİLET (A).: İnsanda iyilik etme arzusu
Bütün insani faziletlerini kaybetmiş."
s.229, 15.sat,5.k.)
s.233,2.sat,6.k.)
FASIL (A) : Bir bestekarın aynı makamdan bestelediği iki beste
Arzuve iştiyak fasılları"
(s.l 9-ı, 15 .sat,9.k.)
FEVKALEDE (A): Olağanüstü

(s.223,3.sat,8.k.)
FESAD (A) : Bozukluk,fitne
(s.232, 15.sat,8.k.)
GUSTO (İtal) : Zevk,beğeni
(s.80,8.sat,2.k.)
GAYRET (A) : Çalışma,cabalama
"Bir gayretle ayağı kalktı."
(s.87,29.sat, 7.k.)
(s.135, 1 O.sat,3.k.)
GARP (A Gurup'dan): Güneşin battığı taraf ,batı
"Garp Cephesi kumandanı bana bakarak gülümsedi."
(s. 154,2.sat, l.k.)
(s.l 54,9.sat, l.k.)
(s.l 54,2.sat,5.k.)
(s.l 54,9.sat,5.k.)
(s.154, 10.sat,2.k.)
(s.212,6.sat,8.k.)
(s.98,3.sat,4.k.)
(s.147 ,5.sat,6.k.)
(s. 147,6.sat,3.k.)
(s.147,8.sat, l .k.)
(s.147, 13.sat.5.k.)
(s.148, 1 l.sat,5.k)
(s.147,7.sat,3.k.)
(s.147,10.sat,l.k.)
(s.l 47, 14.sat,4.k.)
(s.150, 1 l.sat, l.k.)
(s.147, 7 .sat,5 .k.)
(s.14 7, 17 .sat, l.k.)
(s.155, l .sat,4.k.)
GALEY AN (A) : Kaynama,çalkanma,çoşma
"Hummalı bir galeyan halini aldı."
(s. 120,9.sat,2.k.)
GAYESİYLE: Cehtiyle
(s 122,28.sat,8.k.)
(s.l 90, 16.sat,8.k.)
GAFFEUR : Patavatsız

"Ben ne gaffeur adamım."
(s.132, l .sat,6.k.)
GARABET (A) : Gariplik,tuhaflık
"Garabetleriniz diyecektim."
(s.135,8.sat,2.k.)
(s.135,8.sat,6.k.)
GAVUR (A Kafir'den) : Müslüman olmayan kimse
"Şunlara gavur deyin."
(s.166,13.sat,6.k.)

GÜRBÜZ (F): Kahraman,anlayışlı
Gürbüz adamın yükseldiği yerden ... "
(s.182, 1.sat,2.k.)
GALAT-I HİLKAT: Yaratılış yanlışı
Birer galat-ı hilkattan farkı yoktu."
(s.190, 19.sat,4.k.)
GALİZ (AGılzet'ten) : Kaba,nezaket dışı
"Bu hantal ve galiz mahluklar. .. "
(s.41, 18.sat,8.k.)
GUSULHANE (A): Yıkanılacak yer
(s.55, 14.sat,8.k.)
GUY A (F) : Söylenen söyleyici
Guya bu hadise dün olmuş"
(s59,30.sat,2.k.)
(s.76, 14.sat,8.k.)
GEM (Yun): Atın ağzına takılan kayış ve dizgine bağlı demir
Gemleri sağa doğru çekince ... "
s.67 ,30.sat, 1.k.)
GICIK: Boğazda duyulan öksürme veya yutkunma isteğı veren kaşıntı
Bir iç gıcıklanması veriyordu."
(s.68, 13.sat, l .k.)
GÜFTE (F): Söylenmiş,söyleyiş
Hiç duymadığı bir güfteden şu sözler çaldı."
(s.69,20.sat,3.k.)
GARİB (A Gurbet'den):
İşin en garibi ... "
(s. 71,2.sat,6.k.)
(s.123, 14.sat,2.k.)
(s.177,19.sat,4.k.)
(s.183, 12.sat,2.k.)

Kimsesiz,zavallı
(s.190,27.sat,2.k)
(s.195, 7.sat,6.k.)

'-'

GURBET (A) : Yabancı yer yabancılık
"Yüreğine bir ağır gurbet acısı çöker. 11
(s. 75,19.sat, 7.k.)
(s.90,6.sat,2.k.)
GA YRİMİLLİ : Milli olmayan
"Gayrimilli cereyanlar. 11
(s.91, 16.sat,4.k.)

GILZET : Kalabalık
"Gılzetlerini izleme fırsatı bulmuştu."
(s.203, 1 O.sat,5.k.)
GAFLET (A): Gafıllik,boş bulunma
"Acıklı gafletlerinden bir şey vardı."
(s.204,4.sat, 7.k.)
HA TT (A) : Sınır,derece,gercek
"Sinir tahammülü artık son hattine gelmiştir."
(s. 102, 19.sat,3.k.)
(s.l 14,17.sat,5.k.)
(s. 120, 13.sat, 7.k.)
HUMMA (A): Ateşli hastalık,nöbet
"Beyni hummalı bir şekilde işlemeye başladı."
(s.185,1 l.sat,l.k.)
(s.106, 1 O.sat,4.k)
(s.120,8.sat, 7.k.)
(s.200,4.sat,8.k.)
HASIL (A Husul'dan) : Husule gelen,payda olan
"Bu hislerin hasıl olmasiyle silinip gitmesi bir oldu."
(s.11 O, 1 l.sat,6.k.)
(s. 174,27.sat,4.k.)
(s. 179,8.sat,5.k.)
(s, 197,7.sat,2.k.)
HALL (A) : Çözme,çözülme,
"Ankara Palasın büyük hall ve salonlarında yapılacaktı."
(s. 125,27.sat,2.k.)
(s.146,21 .sat,6.k.)
(s. 164,8.sat,5.k.)
(s.21O,13.sat,4.k.9
••
HOLL: Salon
(s. 125, 17.sat, l.k.)
(s. 125,23.sat, 1 .k.)
(s.l 10,3.sat,7.k)
HÜRRİYET (A) : Hürlük,serbestlik
"Şimdi,hürriyet var."
(s.122, 13.sat,5.k.)
(s. 164,3.sat,5.k.)
(s.163,24.sat,5.k.)
(s.200, 19.sat,4.k.)
(s.168, 1 Lsat, l.k.)

HALET (A) : Hal,suret,keyfiyet
"Bir ruh haleti bile değildi."
(s.124, 19.sat,3.k.)
(s.220,32.sat,9 .k.)
HİCAP (A) : Utanma,sıkılma
"Kadının hicabını duymuştu."
(s.126,7sat, l.k)
HAŞİN (A . Huşunet'ten) : Katı, sert, kırıcı, kaba
"Şimdi haşin denilecek derecede asık suratlı ve küskündü."
(s.126,26.sat,9.k)
HATİP (A): Hitp eden, söz söyleyen, güzel, düzgün konuşan kimse
"Fakat, iyi hatipsiniz."
(s.131,8.sat,6.k)
(s.131,31.sat,6.k)
HAKK(A):
1. Allah, Tanrı
2. Doğruluk ve insaf
"Ah efen dim hakkınız var."
(s.63,32.sat,3.k)
(s.162,27 .sat,2.k)
HAYRAN(A):
1. Şaşmış, şaşa kalmış, şaşırmış,
2. Çok tutkun
3.Afyon sarhoşu
"Nazif beyin hareminin bu cüretine hayran hayran bakıyordu."
(s.65,6.sat,4-5.k)
(s.79,28.sat, l.k)
(s.229,2.sat,6.k)
HENDEK (A . Hendek'ten) : Geçmeye engel olacak şekilde kale, yol gibi

yerlerin

--f .....ın.••..a eşilen çukur.
~n

"Hendeğin etrafına kadar gelen ev'sahipleri, Nazif beyin hareminin bu cüretine hayran
bakıyorlardı."
(s.65,5.sat,l .k)
(s.67,17.sat,3.k)
(s.74,4.sat,5.k)
(s.74,18.sat,5.k)
HACET (A) : İhtiyaç, lüzum, gereklik, muhatçlık
"Gördüm; artık yardıma hacet kalmadan binebiliyorsunuz. Bravo!... "
(s.72,17.sat,4.k)
(s.218,9.sat,3.k)

HESAB (A) : Hesab, sayma, aritmetik
"Fakat, bu sefer kocasının hesaplılığı ve maddeye bağlılığı ona tatlı bir hayalin

kapısını

II

(s.71,2 l.sat,4.k)
(s.71,23.sat, l.k)
(s.166,28.sat,6.k)
(s.230,21.sat,6.k)
HAYAL (A) : İnsanın kafasında tasarlayıp, canlandırdığı şey
"Fakat, bu sefer kocasının hesaplılığı ve maddeye bağlılığı ona tatlı bir hayalin kapısını

ıııııusn ''

(s.71,23.sat,8.k)
(s.75,12.sat,3.k)
(s.221,3.sat,3.k)
(s.232,5.sat,6.k)
(s.232,30.sat,6.k)
HUSUS (A) : Bakım, iş, yol, konu
"Artık, bu hususta hiç şüphesi kalmadı."
(s.72,2.sat,5.k.)
(s.168,1 l.sat,6.k.)
(s.89,7.sat,l.k.)
(s.182,11.sat,8.k.)
(s.108,28.sat,8.k.)
(s.203,4.sat,5.k.)
(s.l 17,27.sat,1.k.)
(s.203,28.sat,2.k.)
(s.120,27.sat, l.k.)
(s.204,15.sat,5.k.)
(s.141,5.sat,4.k.)
(s.207,17.sat,5.k)
(s.142,5.sat,8.k.)
(s.207,29.sat,7.k.)
(s.164,4.sat,2.k.)
(s.208,7.sat,7.k)
(s.167, 19.sat,4.k.)
(s.208,1 l.sat,5.k)
(s.229,19.sat,5.k)
HARB (A) : Cenk, kavga, döğüş, savaş
"Harb meydanlarına doğru sürükleneceğiz."
(s.73,1 l.sat,l.k.)
(s.148,7.sat,l.k.)
(s.98,20.sat,5.k.)
(s.169,2l.sat,3.k.)
(s.99,8.sat,2.k.)
(s.122,30.sat,3.k.)
(s.101,6.sat,5.k.)
(s.193,24.sat,7.k.)
(s.113,1 Lsat,7.k.)
(s.206,18.sat,4.k.)
(s.125,2.sat,4.k.)
HADEME (A) : Odacılar
" ...hemde Mecliste kendisine bir hademelik vaadettim."
(s.48,4.sat,4.k)
HAREM (A) : Herkesin girmesine müsaade edilmeyen kutsal yer.
"Eliyle Murat beyi, haremini ve hemşiresini işaret ederek"
(s.152,27.sat,5.k.)
(s.63,20.sat,3.k.)

(s. 155,24.sat,3.k.)
(s. 167,17.sat,8.k.)
(s. 178,4.sat,9.k.)
(s. 129,7.sat,3.k.)
(s.52,27 .sat,4.k.)
(s.63, 7.sat,6.k.)
(s.65,6.sat, l.k.)
(s.80,9.sat,5.k.)
(s. 132, 1 l.sat,8.k)

(s.79,29.sat,3.k.)
(s.93, 1 O.sat,7.k.)
(s.65,6.sat, l.k.)
(s.128,17.sat,3.k.)
(s.92,28.sat,5.k)
(s.93 ,9 .sat,4.k.)
(s. 107,22.sat, 13.k)
(s.115,27.sat,6.k)
( s.184,29 .sat,4.k)

HEMŞİRE (F) : Kızkardeş
"Eliyle Murat beyi, haremini ve hemşiresini işaret ederek"
(s.52,27.sat,6.k.)
(s.93, 1 O.sat,10.k.)
(s. 79,29.sat,2.k.)
(s.169,20.sat,4.k.)
HABER (A) : Son ve yeni havadis
"Babasına haber vermiş, eti anam yedi demiş."
(s.58,24.sat,6.k.)
(s.223,9.sat, 7.k.)
(s.61 ,5.sat,6.k.)
(s. 185,30.sat,8.k.)
(s.80,21 .sat,8.k.)
(s.206,24.sat, l .k.)
(s.97,8.sat,6.k.)
(s.84,3.sat,2.k.)
(s.83,5 .sat,9 .k.)
(s.227 ,23 .sat,5.k.)
(s.161, l.sat,6.k.)
(s.208, 14.sat, 7.k)
(s. 70,9.sat, l.k.)
(s.224,24.sat,8.k.)
(s.81, 16.sat, l.k.)
(s. l 08,3.sat,6.k.)
(s.143, 1 O.sat,5.k)
HÜKM (A) : Emir, komuta
"Halime, Selmanın inanmadığına hükmederek isim zikrediyor, şahit ve vesika
gösteriyordu."
(s.152,24.sat,8.k.)
(s.58, 17 .sat,4.k.)
(s.153,4.sat,3.k)
(s.68,29 .sat,8.k.)
(s.160,6.sat,2.k.)
(s.68,30.sat,3 .k.)
(s.192, 18.sat,5.k.)
(s. l 02,28.sat,2.k.)
(s.2Q8,31.sat,2.k.)
(s.130, 12.sat,6.k.)
(s.147,17.sat,2.k.)
HALBUKİ (A): Öyle iken, hakikat şudur.
"Halbuki, onun tayyarü halis İngiliz işi bej bir kumaştandı."
(s.62, l .sat,5.k.)
(s. 166,27.sat, l.k.)
(s.91,27 .sat,7 .k.)
(s.227 ,27 .sat, 7 .k)
(s.90,6.sat,5.k.)
(s.206, 17.sat, 1.k.)
(s.120, 13.sat, l.k.)
(s.230, 19.sat,4.k.)
(s.152,26.sat,4.k.)
(s.231, 14.sat,2.k.)
(s.167,4.sat,4.k.)

HALİS (A) : Hilesiz, katkısız.
"Halbuki, onun tayyarü halis İngiliz işi bej bir kumaştandı."
(s.62, l.sat, 7 .k.)
(s.229,5.sat,4.k.)
(s.90,17.sat,9.k.)
(s.232,9.sat,3.k)
(s.153, 1 O.sat,9.k.)
(s. 190,25.sat, 1 .k.)
(s.228,2 l.sat,9.k.)
HEVES (A):
1. Arzu, istek
2. Gelip geçici istek
"<<Ne beyhude bir hevese düşmüşüm.>> dedi."
(s.62,8.sat,4.k)
HAŞERE (A) : Arı, karınca gibi küçük hayvanlar, böcek
" ... binlerce haşerenin uçuştukları görülüyordu."
(s.62, 19 .sat,6.k)
HÜZN (A): Gam, keder, sıkıntı
"Genç kadının bu ani hüznü, birdenbire Neşet Sabit'e de geçmişti."
(s.131,32.sat,5.k)
HAZ (F) : Kir, pis
"Fikri denilebilecek bir haz duymakta idi."
(s. 132,20.sat,3 .k)
(s. 135,3.sat,2.k)
HİKMET (A) : Hakimlik, sebep
"Hikmet-i vucudunu bir türlü anlayamadığı yalak gibi bir şeyi kurcalamaya
başlamıştı."
(s.139,22.sat,2.k)
HÜCRE:
(s.140, 14.sat,6.k)
(s.140, 15.sat,2.k)
(s.l 40,2 l.sat,3.k)
HAREKET (A): Sarsıntı, deprem
"Garplılaşma hareketi"
( s.222,21 .sat,7 .k.)
(s.147,5.sat, 7.k.)
(s.223 ,24.sat,3 .k.)
(s.151, 13.sat, 7 .k.)
(s.224,5 .sat,5 .k.)
(s. 155,5.sat,5.k.)
(s.224,6.sat,2.k.)
(s.155,6.sat, l.k.)
(s.226, 13.sat,6.k.)
(s.189,4.sat,2.k.)
(s.227, 16.sat,9.k)
(s.189, 7.sat,4.k.)
(s.190, l.sat,3 .k.)
(s.190, 15.sat,3.k.)

(s. 191, 13.sat,5.k.)
(s.216,21 .sat,4.k)
HASBİHAL (A) : Görüşüp dertleşme, halleşme
"Daha samimi bir hasbihal tavrı alarak ilave etti."
(s.152, 16.sat,8.k)
(s.159, 16.sat,5.k)
(s.162,28.sat,6.k)
(s.162,29.sat,6.k)
HİMAYE-İ EFTAL: Çocuk Esirgeme Kurumu
"Himaye-i Eftalde bir çocuk bakıcılığı."
(s.169, 19.sat,2.k)
HİZMETÇİ : Hizmet eden kimse
"Hastabakıcılık alalade hizmetçilikten başka birşey değildir."
(s.169,28.sat,2.k)
HÜKÜMDAR(A) : Hüküm sahibi, şah, padişah
"Bir hükümdarın kazandırdığı dehlizleri andırıyor."
(s.172,22.sat,5.k)
HUZUR (A): Hazır bulunama, rahat
"Bir hakim huzuruyla mindere uzandı."
(s.85,8.sat,8.k.)
(s.179,20.sat, 7.k.)
(s.97 ,29.sat,4.k.)
(s.191, 14.sat, 1.1~.)
(s.98, 18.sat, l .k.)
(s.205,3.sat,2.k.)
(s. l 03,6.sat, 7.k.)
(s.209, 1 O.sat, 7.k.)
(s.106,23.sat,2.k.)
(s.132, 19.sat,4.k.)
(s.178,27.sat,6.k.)
HASRET (A) : Ele geçirilemeyen veya elden kaçırılan bir nimete üzülüp yanma,
e, inleme, üzüntü, iş sıkıntısı, keder, zahmet, eseflenme, özleyiş,
göreceği gelme.
"Hep İstanbul hasretinden kurtulamadı."
(s.89,6.sat,5.k.)
•• (s.161,3.sat,6.k.)
(s.146,25.sat,2.k.)
(s.161, 13.sat, l.k.)
(s.148,1 l.sat,7.k.)
(s.198,27.sat,l.k.)
HARİCİ (A) : Dışarıya mensup, hariçle ilgili
"Anlıyorum, harici eşya ile sizin ruhunuz arasında bir münasebet teessüs edemiyor."
(s.90, 15.sat,2.k.)
(s.134, 13.sat,4.k.)
(s. l 00,8.sat, l k.)
(s.165,20.sat,2.k.)
(s.125, 12.sat, 1.k.)
HİTAB (A): Bir veya birçok kimselere ağızdan veya yazı ile söyleme.
"Bu çeşit hitabı memnuniyetle dinledi."

ıç

(s.92,24.sat, 7 .k)
(s.115,4.sat,4.k.)
(s. 118,2.sat,8.k.)
(s. 122,30.sat,6.k.)
(s.191 ,27 .sat,5 .k.)

(s. 124,27.sat,8.k.)
(s. 159,8.sat,5.k.)
(s.181 ,2.sat,4.k.)
(s.181 ,3.sat,9.k.)
(s.181, 7 .sat,4.k.)

HEYECAN (A) :
1. Duyguların bir tepki halinde şiddetlenmesi
2. Coşma, coşkunluk
Genç kadın heyecan ve korkudan titriyordu."
(s.94,8.sat,3.k)
(s.223, 16.sat, l.k.)
(s. 120,22.sat,7.k.)
(s.224,2.sat,8.k.)
(s.204,6.sat,5.k.)
(s.224, 14.sat, 7.k.)
(s.204,17.sat,7.k.)
(s.226,3.sat,7.k.)
(s.205,2.sat, 1 .k.)
(s.232,24.sat,4.k.)
HEDEF (A) : Nişan alınacak yer.
Kurşunlarla hedefin içini delik deşik etti."
(s.94,17.sat,1.k)
HİMAYE (A) : Koruma, korunma
"Önceleri, merhamet ve himaye ile geçinip gitmekte idiler."
(s. 100,8.sat,9 .k)
HARABE (A) : Eski binaların yıkıntısı
Bir eski şehir harabesini andırıyordu."
(s. l 00,29 .sat,5 .k)
(s.231 ,26.sat,4.k)
HİZA (A) : Karşı, sıra, düzlük
"Her üçü de bir hizada yanyana yürüyorlardı."
(s.74,4.sat,4.k)
HAKİKAT (A):
1. Bir şeyin aslı veya esası
2. Gerçek, doğru
._
"Hakikaten, kavaklar arasından çıkılıncatopoğrafya
(s.74,31.sat,1 .k)
(s.147,20.sat,7.k.)
(s.115,16.sat,5.k.)
(s.232,6.sat,l.k.)
(s.124,1 l .sat,3.k.)
(s.131 ,23.sat,5.k.)
HA TIR (A . hutur'dan) :
1. Zihin, fikir
2. Keyif, hatır
3. Gönül
"Hatırı sayılır bir dik yokuş başlıyordu."

değişiyor."

(s.74,32.sat, 1.k)
(s.80,22.sat,2.k.)
(s.131, l .sat,l .k.)
(s.172,26.sat, l .k.)

(s.198, l .sat,9 .k.)
(s.199,32.sat,2.k.)
(s.218,2.sat,4.k.)
(s.220, 15.sat,4.k.)

HUŞU (A) : Gönül alçaklığı
"Öyle ki, yüreğine ancak mübarek abideler önünde hissedilen bir huşu çöktü."
(s.76,23 .sat,4.k)
HİKAYE (A) : Anlatma, roman
(s.81,23.sat,3.k.)
(s.179,6.sat,8.k.)
(s.230,29.sat,6.k.)
HAFSALA (A) :
1. Kuş kursağı, mide
2. Anlayış, akıl
"İşte bu hafsalanm alacağı bir şey değil."
(s.82,21 .sat,5.k)
HALT (A) : Karıştırma
"Bizim sokağın yanında Karaoğlan çarşısı halt etmiş."
(s.83, 14.sat, 7 .k)
HAKİM (A): Alim, bilgin, herşeye hükmeden
"Bir Hakim huzuruyla mindere uzandı"
(s.85,8.sat, 7 .k)
(s.199, 12.sat,3.k.)
(s.133, 19.sat,4.k.)
(s.200,28.sat, 1 .k.)
(s.137 ,8.sat,6.k.)
(s. 14 7,9.sat,3.k.)
(s.146,27.sat,2.k.)
(s.208,1 l.sat,6.k.)
(s. 14 7,9.sat,7 .k.)
(s.196,24.sat,7.k)
HAVADİS (A): Olaylar
"Ankaradan ne havadis var."
(s.27, 7.sat,3.k.)
(s.27 ,8.sat, l.k.)
(s.101 ,5.sat, 7.k.)

••

HANAY (Halk dili) : Büyük oda, sofa, çok katlı e
"Temiz hanayları geniş ferah yatak odaları."
(s.31,13 .sat,1.k)
HAYRET (A) : Şaşkınlık
"Hayret ve merhamete mevzuu teşkil ediyordu."
(s.34,32.sat,8.k)
(s.92,12.sat,4.k.)
(s.36,15.sat,2.k.)
(s. 138,1 O.sat,8.k.)
(s.76,6.sat,3.k.)
(s. 174,16.sat,1.k.)

(s.80,17.sat,2.k.)
(s.80,22.sat,2.k.)
(s. 192, 15 .sat,9 .k)
(s.222, 13 .sat,4.k)

(s. 176,22.sat,4.k.)
(s. 155,30.sat,2.k)
(s.222, 7.sat,8.k)

HADİSE (A) : Meydana çıkan durum
En tabii hadiselerden biri halini almıştı."
(s.38,2.sat,3.k)
(s.135,21 .sat,4.k.)
(s.59,30.sat,4.k.)
(s. 143,23.sat,4.k.)
(s.78,27.sat,7.k.)
(s. 165,22.sat, l.k.)
(s.82, 7.sat,5.k.)
(s.167 ,3.sat,6.k.)
(s.85,30.sat,3 .k.)
(s.200,22.sat, 7 .k)
(s. 103,9.sat,2.k)
(s.222,2.sat, 7 .k)
(s.125,5.sat,3.k)
(s.226,1.sat,2.k)
(s.130,6.sat,8.k)
(s.226,2.sat,3.k)
HAMLE (A): Atılış, atılma
Kocasının sözünü şakaya hamlederek uzun bir kahkaha kopardı."
(s.39,2.sat,4.k.)
(s.185.5.sat,8.k.)
(s.214.26. sat, 8 .k.)
HASİS (A . Hisset'den) : Cimri, pinti, alçak, değersiz
Hasis olabilir."
(s.39.9.sat,5.k.)
(s.39.11.sat,3 .k.)
HIRDAVAT (F) : Demirden yapılmış kilit, anahtar, çivi gibi aletler.
Dükkanda karmakarışık bir hırdavat yığınında bir şey bulamadım."
(s.43.3.sat,6.k.)
HARBİ UMUMİ: Genel savaş
"Harri umumiden beri izini kaybetmiştim."
(s.44, 12.sat,3 .k.)
(s.125.9.sat,3 .k.)
HAİLELİ : Trajik
"İnsan ruhunun haileli ateşine"
(s.179.30.sat,5.k.)
HEYIT (A):
1 . ŞeW, suret

2. Kurul
"Cihanın dört bir köşesinden gelmiş heyetler."
(s.l 83.8.sat,7 .k.)
HASSASİYET (A) : Hassaslık, duygulu olma hali

Selma hanımın hassasiyeti, öyle bir uygunluğa ermiş"
(s.183,26.sat,5.k.)
HARERET (A) : Sıcaklık
İlkbahar hareretiy le"
(s.184,24.sat, l .k.)
HAYSİYET (A) : Şeref, onur, itibar
Şeref ve haysiyetine tecavüz"
(s.191, 1 l.sat,6.k.)
(s.193,20.sat, l .k)
HİZMET (A) : İş görme, iş, vazife
"Milli davalara hizmet eden"
(s.191 ,29.sat,7.k.)
(s.21O,18.sat,4.k.)
(s. 193,22.sat,2.k.)
(s.210,20.sat,5 .k.)
HEYBET (A) : Korku ile saygı duygularını birden uyandıran hal veya gösteriş
"Birer kahraman heybetinde görünüyordu."
(s.193,25 .sat,5.k.)
HEZİMET (A) : Bozgun, bozgunluk
"Acıklı hezimeti üstüne kapanıyor."
(s.21 O, 1 l.sat,9.k.)
HAZİN (A. Hüzn'den) : Hüzünlü, masun olarak, kaderli, gami
"Don Kişot'un akibeti kadar gülünç ve hazindi."
(s.210,25 .sat,3 .k.)
(s.220,32.sat,4.k.)
HÜRMET (A) : Saygı, haramlık
"Lazım gelen hürmette kusur yapmıyordu."
(s.227, 7 .sat,8.k.)

ISLAH(A Sulh'dan) :İyi bir hale koyrna.iyleştirme
"Allah ıslah etsin."
(s.65, 16.sat,5.k.)
(s.65, 16.sat,8.k.)
ISTIRAP Acı cekme
"Derin ve ıstıraplı çizgileriyle sizi korkutur."
(s.90,3 l.sat,5.k.)
(s.159, 18.sat,6.k.)
(s.91,29.sat,4.k.)
(s. 160,30.sat,5.k.)
(s.91 ,29.sat,8.k.)
(s. 163,3.sat,3.k.)
(s.154, 1 O.sat, 7.k.)
(s. 165,9.sat, l.k.)
(s. 154, 12.sat,3.k.)
(s.166,28.sat,4.k.)

(s.154, 1 O.sat,7.k.)
(s.169, 16.sat, 7.k.)
(s.200,24.sat,2.k.)
(s.223 ,21.sat, 7 .k.)

(s.167, 19.sat,2.k.)
(s.198, 7.sat,7.k.)
(s.222, 14.sat,2.k.)

ISRAR(A): Ayak direme
Zihninin içinde öyle bir ısrar ile saplanıp durdu ki"
(s.228,29.sat,6.k.)

İNKİŞAF:(A Keşf den): Açılma,meydana çıkma
Suratle inkişaf ediyordu."
(s.l 37, l.sat,6.k.)
(s.207,8.sat,5.k.)
(s.233,2.sat,8.k.)
İMARETHANE(A): Yoksullara yiyecek dağıtılmak üzere kurulmuş hayır evi
"İmarethane mimarisine benziyor."
(s.138,4.sat,5.k.)
İCAT: Buluş
İcatların birini bırakıp birine başlıyor."
(s.139,8.sat,3.k.)
(s.200,24.sat,8.k.)
İL TİCA(A): Sığınma,barınma
"Abdesthanelerin musluklarına iltica ediyorlardı."
(s.139, 14.sat,4.k.)
İSTİHALE:Başkalaşma
"Bir istihale buhranına müptela oldular."
(s.141,4.sat,3.k.9
İHTAR(A Hutur'dan) : Hatırlatma,dikkatini
"Yaptığı bir yanlışı ihtar ediyor."
(s.143,21.sat,8.k.)
İŞMİZOZLAR: Buruşmalar
"Elçinin yüzündeki işmizozlar,favoriler."
(s.146, 15.sat,6.k.)
İSTİHSAL:Üretim
"Bir sınıfın istihlak ve istihsal şartları ... "
(s.147, 17.sat,9.k.)
(s.167 ,28.sat,9 .k.)
İSTİHLAK:Tüketim

çekme

Bir sınıfın istihlak ve istihsal şartları. .. "
(s.147,17.sat,7.k.)
(s.196,28.sat,5.k.)
İVİCAÇ: Eğri büğrü ,engebeli
"O kadar ivicaçlı bir cemiyet içinde doğruyu nasıl buldu."
(s.150, 12.sat,4.k.)
İŞMİZAZ(A) :Yüzünü buruşturma,
İşmizazlarıy la ona birşey ler mırıldandı."
(s.152,30.sat,3 .k.)
İTİDAL(A Adl'den):Orta oluş,ölçülük
Onu biraz itidale davet etti.
(s. 182,30.sat,8.k.)
İNKİY AD : Bağlılık
"Bir küçük kardeş inkiyadı karışıyordu."
(s.185, 15.sat, 7.k.)
İNHİSAR (A . Hasr'den) : Bir işi bir kişiye verme
"Münakaşalarını inhisar ediyordu"
(s.189, 12.sat, l.k.)
İFTİRA (A) : Aslı olmayan bir suçu yükleme
"İftira adetinden tamamen vazgeçmeli"
(s.191, 12.sat,3.k.)
İSTİHSA (A): Biriyle eğlenme, alay etme
"İstihsa ile veriyordu"
(s.191, 15 .sat,2.k.)
(s.219, 12.sat, 7.k.)
İSTİHALE (A. Havl'den) : Mümkün olamyış, imkansız
"Muttasıl istihale ve tekamül eden."
(s.192, 14.sat, 7.k.)
İŞTİYAK (A . Şevk'ten) : Şevklenme, göreceği gelme
"İştiyak fasılları şevk içinde yaşayış imkanı"
(s.194, 15.sat,8.k.)
İNŞA (A. Neşa'dan): Yapma, yapılma
"İnşa edildiği için öndeki binanın manzarasını kesiyordu."
(s.195,4.sat,4.k.)
İHTİRA : Buluş
"İcat ve ihtiraı dır."

(s.200,25 .sat, l .k.)
İPTİLA (A . Bell'den) : Zorlukla, yutma
•iptila gibi şeylerden kurtulma"
(s.200,25.sat, 7.k)
İADE (A. Avd'den): Geri gönderme, geri çevirme
Hanımlar bir defa benim ziyaretimi iade etmediler."
(s.60, 7 .sat,6.k.)
İSKARPİN (İtal) : Topuklu ve konçsuz ayakkabı
"Uzun ökçeli iskarpin de giydiklerini hiç görmedim."
(s.61,17.sat,5.k.)
(s.l 20,3 .sat,4.k.)
(s.120,5 .sat,5 .k.)
(s.171, 12.sat,8.k.)
(s.112,13.sat,5.k.)
İLAVE (A) : Ulama, katma, ek
Kullanılacak iplikten ilave lazım."
(s.61,26.sat,2.k.)
(s.131,6.sat,3.k.)
(s.74,29.sat,3.k.)
(s.136, 14.sat,6.k.)
(s.82, 11.sat,4.k.)
(s.152, 17.sat,3 .k.)
(s.91,8.sat,8.k.)
(s.167,22.sat,7.k.)
(s.97, 17.sat, 7 .k.)
(s.198,26.sat,3.k.)
(s.l 13,26.sat,4.k.)
(s.215,12.sat,4.k.)
İŞTİRAK (A . Şirket'ten) : Ortak olma, ortaklık
"Murat Beyin haremi, kocasının bu coşkunluğuna saf durunca bir mütalaa ile
istedi."
(s.63,21.sat,4.k.)
(s.154, 13.sat, 7.k.)
(s. 78,26.sat,7 .k.)
(s.208,20.sat, 7.k.)
(s.131, 12.sat,6.k.)
(s.212, 13.sat,6.k.)
(s.152,11.sat,l.k.)
İHTİYATEN (A) :İhtiyat olarak,ilerisini düşünerek
"İhtiyaten,alçak ökçeli sport kundÜralannı giymişti."
(s.64,25.sat, l .k.)
İSTİDAT (A) : Doğuştan yetenekli olma,akıllılık
" .. .istidatlı bir talebe."
(s.67,5.sat,8.k.)
İHTİMAM (A Hemm'den): Dikkatli,gayretle çalışma
"Nitekim Nazirin eksiklerini düzeltmek için çok ihtimam sarf etti."
(s.67,8.sat,2.k.)
(s.79,24.sat,7.k.)

iştirak

s.l 73,5 .sat, 7 .k.)
s.186, 7 .sat, l .k.)
s.227.29.sat,1 O.k.)
ŞARET (A): Bir şeyi kaş göz ile gösterme
'... eliyle o görülen binayı işaret ediyordu."
s. 75,30.sat,5.k.)
(s.128,24.sat,5.k.)
s.80, 19.sat,3.k.)
(s.173,5.sat,7.k.)
s.93,22.sat,6.k.)
(s.173,20.sat,3 .k.)
s.127 ,25.sat,4.k.)
(s.181,3.sat,5.k.)
s.l 28, 16.sat,3.k.)
(s.221, l.sat,4.k.)
(s.224,4.sat,2.k.)
İNKILAP (A . Kalp'ten) : Değişme, bir halden bir hale dönme, devrim
... yersiz bir öfkeyle inkılap etti."
s.80,22.sat,8.k.)
(s.154,5.sat,3.k.)
(s.102,30.sat,4.k.)
( s.154,6.sat, 1.k.)
s.132, 19.sat,2.k.)
(s.154,9.sat,6.k.)
(s.l 32,20.sat,7.k.)
(s.167,32.sat, l.k.)
s.132,21.sat,9.k.)
(s.183,25.sat,6.k.)
s.l 32,23.sat,3.k.)
(s.184,9.sat, 7.k.)
(s.132,23.sat,7.k.)
(s.188, 1 O.sat, 7.k.)
(s.132,30.sat, 1 O.k.)
(s.189,3.sat,6.k.)
(s.133, l.sat,9.k.)
(s.202,9.sat, 1 O.k.)
(s.150, 19.sat,4.k.)
(s.202, 14.sat,5.k.)
(s.203, 7 .sat,9 .k.)
(s.208, 11.sat,8.k.)
(s.210,20.sat,4.k.)
İHTİYAT (A) : İlerisini düşünerek, görerek davranmak
Bir an içinde bütün ihtiyatı elden bırakmışlar ve işi aleniyete vurmuşlardı."
(s.82, 1.sat,5.k.)
İNSAF (A): Merhamet, vicdana mantığa dayanan adalet
"Vay insafsız herif vay"
(s.82,20.sat,2.k.)
İMA (A) : İşaretle anlatma
"Bir imalı sitemle edaları var ki"
(s.83,7 .sat,3.k.)
İSTİŞARE (A . Şura'dan) : Fikir sorma, danışma
"Kardeşleri ile istişare etmek istedi."
(s.84,31 .sat,2.k.)
İŞTAH (A) : Yemek isteği
"Onun iştahını açmıştı"

İHAN (A. Mehn'den): Deneme, sınama, sınav
imdiden imtihana girmek için hazırlanıyor."
86,6.sat,5 .k.)
169,23.sat,5.k.)
31,30.sat,8.k.)
TİF ADE (A . Faide'den) : Faydalanma, kazanma, bir şey öğrenme
Onun münasebetinden çok istifade edebilirdi."
.87,3.sat,5.k.)
.118,3.sat,4.k.)
.133,4.sat,4.k.)
.168,20.sat, l .k.)
AL (A) : Boşlama, terk etme
Ama siyasi cepheyi de ihmal etmemeli"
s.51, 1 O.sat,4.k.)
s. 100,9 .sat,7 .k.)
s. 120,7.sat, l .k.)
TİHAP : Dairesi, seçim bölgesi
İntihap dairelerinde de öyle bir nüfuzlar vardı ki, kimse ses çıkaramıyor, adeta herkese
ıyorlar."
s.53, 16.sat, 1.k.)
İSTİF (İtal) : Eşyaların üst üste düzenli bir şekilde yerleştirilmesi
Binbaşı Hakkı Bey hiç istifini bozmadı"
(s.53, 19 .sat,5 .k.)
(s.187,11.sat,4.k.)
İZBE (Rusça) : Kuytu, loş ve nemli yer.
... o kadar izbeleşmişti ki, burada en gönlü ferah kimseler bile bir dakikadan

İHTİMAL (A. Haml'den):
1. Yüklenme, çekme
2. Mümkün olma, bir şeyin olabilmesi
" ... Ömer efendinin zengin bir adam olabileceğine ihtimal veremiyordu."
(s.39,26.sat,4.k.)
(s.86,4.sat,3.k.)
(s.194,11 .sat,3.k.)
(s.205, 7 .sat,5 .k.)
(s.230, 13.sat,4.k.)
(s.230, 14.sat,9.k.)

fazla

iZAH (A . Vuzuh'tan) : Açık, apaçık anlatma
azif, bu son izahı karısının sinirlerini yatıştırmak için vermek lüzumunu
40,24.sat,4.k.)
I 06,24.sat,4.k.)
143,22.sat,3.k.)
163,21.sat,7.k.)

hissetti."

LAÇ : Çarpıntı
bür tarafındaki ruhu azap ve ihtilaç içinde bırakıyor."
8,21.sat,l.k.)
41,18.sat,6.k.)
00,9.sat,5.k.)
28,24.sat,8.k.)

an,

DAİ (A) : Geri kalmış, ilerlememiş
dolu'nun ortasında bu basit ve iptidai dekor içinde böylesine de
tmemişti."

rastgeleceğini

0,6.sat,5.k.)
90,30.sat,5.k.)
01,13.sat,8.k.)
07,18.sat,9.k.)
·~ALLAH (A) :<<Allah nasip ettiyse>> anlamında dua sözü
.inşallah, rahatsız ederiz."
I ,8.sat,2.k.)
AD (A. Meded'den): Yardım
- onun imdadına koşmuşlardı.
,3.sat, 11.k.)
11

HAR (A. Fahr'dan):
ÖVünme,koltuk kabartma
eref, şan
Mekke kınası gibi iftiharla gösteriyo:ırdu."
8, 16.sat,2.k.)
4 I, 10.sat,3.k.)
68,32.sat,5.k.)
83,14.sat,3.k.)
T (A . Akt'ten) :
Düğümlenip kalma, birşeye bağlanma
anma
"azif, bunun bir batıl itikat yüzünden mclısus yarım bırakıldığını söyledi.
9,21.sat,I O.k.)
'7İBA (A . Tab'tan) : İz bırakma, izlenimı

11

Ankara intibaları böyle oldu."
.26,2.sat,5 .k.)
İZAR (A . Nazar'dan) : Bekleme, gözleme
mit ve intizar ışığı parlatan o gizliliği ... "
s.26, 14.sat,5.k.)
İKBAL (A . Kabul'den) : Talih düzgünlüğü, halin iyi olması
Anakara da bunun fevkinde bir ikbal hatırdan geçmez."
(s.29 ,22. sat,3 .k.)
İRF AN(A): Bilme,anlama
İçten gelen bir irfan ile kavrukdu."
(s.91,5 .sat,9 .k.)
İSTİKBAL(A Kabl'deri): Gelecek zaman
istikbale ait kısır tasavvurlar içinde bocalayıp durur."
(s.91,26.sat,9.k.)
(s.173,30.sat,5.k.)
İNKİŞA(A): Hava açık olup ayazlama.ayaza çekme
Tahammülü ve inkişafımıza engel bütün zıt: kuvvetlerdi."
(s.92, 19 .sat, l .k.)
İRADE(A)Dileme,isteme,meram
etme
İrademizi durmaksızın dövüyor."
(s.92,20.sat,7.k.)
( s.201,6.sat, 7 .k.)
(s.100, 18.sat,2.k)
(s.201,13.sat,5..k.)
(s.157, 12.sat,9.k.)
(s.201,16.sat,l '.l.k.)
(s.167,30.sat,4.k.)
(s.201,21.sat,8..k.)
(s.173,25.sat,2.k.)
(s.216,20.sat,4..k.)
(s.184,8.sat,8.k.)
(s.224,26.sat,4.]c)
(s.183,24.sat, l.k.)
(s.232,6.sat,5.k.)
(s.192, 16.sat,8.k.)
(s.198,32.sat,3.k.)

••
İNSİYAKİ(A): Bir kuvvetin tesiriyle çekilip- gitme
"İnsiyaki bir hareketle mutfağa doğru ilerledii."
(s.87,29.sat,7.k.)
İBARET(A Dan'dan) Bir şeyin aynı.başkası.
"Sanki vatan İstanbuldan ibaretmiş."
(s.90,5.sat,5.k.)
(s.140,17.sat,3.k.)
İHTİRAS(A): Çekinme,sakınma,korunma
"İhtiras bu ölü tabiatın neresinde."

s.90,25.sat,4.k.)
s.90,24.sat,4.k.)
s.90,25.sat, l .k.)
s.185, 17.sat,7.k.)

(s.188,3.sat,8.k.)
(s.220,6.sat,6.k.)

ADE (A): Anlatma,anlayış
"Hepsinde öyle bir ifade gçrürsünüz ki"
s.90,29.sat, 7.k.)
(s.150,20.sat,5.k.)
s. 121,32.sat,5.k.)
(s.152,5.sat,4.k.)
s.123,11.sat,5.k.)
(s.178,18.sat,4.k.)
s.124, 1 O.sat, 7.k.)
(s.201, 18.sat,4.k.)
s.124,23 .sat, l .k.)
(s.218, 11.sat,5 .k.)
(s.127,8.sat,2.k.)
(s.220,20.sat,4.k.)
s.145, 7.sat,5.k.)
(s.225,2.sat,6.k.)
SABET(A Sevab'dan) :Rast gelme,yerini bulma
işan aldı isabet ettiremedi."
(s.93,23.sat,8.k.)
(s.93,24.at,6.k.)
İDDİA:(A Dava'dan) :Haklı haksız bir durumda ayak diretme
Buyrun bakalım iddianızı isbat edin."
(s.93,29.sat,3.k.)
(s.116,18.sat,2.k.)
(s. l 16,20sat,6.k.)
(s.203,3.sat,6.k.)
İSBAT(A Sübut'dan): Şahit ve delil göstererek doğrusunu meydana çıkarma
"Buyrun bakalım iddianızı isbat edin."
(s.93,29 .sat,4.k.)
(s. I 31,24.sat,6.k.)
(s.131,25sat, l .k.)
(s.226, 1 Osat,5 .k)
İLTİFAT(A ):Yüzünü çevirip bakma,hatır sorma
"İltifat nail olniak için ortaya atıldılar."
(s.94,15.sat, l.k.)
İSTİH..\RA T(A): Rahat etmeler ,dinlenmeler
"Evde istirahat ediyordu."
(s.98, 14.sat,2.k.)
İSTİHF Af (A Hıffet'den): Küçümseme,hafıfe alma
"Ne istifaflı bir tavsiye."
(s.99,22.sat,5 .k.)
İNKİSAR(A Kesr'den): Kırılma,gücenme

~~(A
Mekanet'den): Olabilecek vaziyette bulunma,olabilirlik.
oçuklardan ayırt etmenin imkanı yoktu."
00, 7.sat,4.k.)
(s. 197, l.sat,9.k.)
00,23.sat,4.k.)
(s. 197,24.sat, 7 .k.)
07, 1 O.sat,3.k.)
(s. 198, 13.sat,6.k.)
43, 14.sat, 7.k.)
(s.200, 1 O.sat,5.k.)
48, l.sat,6.k.)
(s.219,8.sat,7 .k.)
154, 19.sat, 7.k.)
(s.220,27.sat, 1 O.k.)
162,3.sat, 7.k.)
(s.230, 13.sat,6.k.)
165, 13.sat,5.k.)
(s.230, 15.sat, l.k.)
184, 12.sat,2.k.)
187,4.sat,7.k.)
194, 16.sat, 7.k.)
ARE(A Devr'den): Döndürme,çevirme,yönetme
endi idaresine ram etmeyi bildi."
s.l 00, 18.sat,2.k.)
(s.212,4.sat,8.k.)
s.142,3.sat,8.k.)
(s.213, l.sat,6.k.)
s.151, 12.sat,2.k.)
İDRAK(A Derk'den): Anlayış,akıl erdirme,yetişme,erişme
Sanki idraki emsalsizdi."
(s.103, 1.sat,2.k.)
(s.183,23.sat,8.k.)
(s.190, 13.sat,8.k.)
(s.192, 16.sat,6.k.)
İT AA T(A Tav'dan):Boyun eğme,dinleme
"Boşanma emrine kadar itaat etmiş."
(s.l 07,5.sat, 7.k.)
(s. 152,21.sat,4.k.)
İTİMAD(A Amd'den): Dayanrna,güvenme
"Ecnebi iş adamlarına karşı haklı itimatsızlık."
(s.l 13,17.sat,6.k.)
İHTİRAZİ: İlerisi için konulaçak
"Bir çok ihtirazi kayıtlar sayıp dökmeye başlıyor."
(s.l 15,21.sat,2.k.)
(s.207, 13.sat,6.k.)
İHTİY AÇ(A): İhtiyaçlar
"Yüreğini açmak ihtiyacını duydu."

s, 123,1 .sat,3.k.)
s. 124,25.sat,2.k.)
s. 162,12.sat,4.k.)
s. 188,22.sat,6.k.)
(s.199, 18.sat,3.k.)
s.200, 12.sat,4.k.)
CAP(A Vücup'dan):Lazım gelme,gerek
9Bu yeni hayatın icabları onlarca da anlaşılır."
s. 123,28.sat,3.k.)
s.213, 19.sat,3.k.)
ÇTİMAİ(A) Sosyal
İçtimai merdiveni çıktıktan sonra geriye döndüler."
(s.124,6.sat,6.k.)
(s.189,12.sat,5.k.)
(s. 167,31.sat,6.k.)
(s.190,6.sat,2.k.)
(s.168,9.sat,7.k.)
(s.196,24.sat,3.k.)
(s. 168,1 O.sat,6.k.)
(s.196,12.sat,4.k.)
(s.l 70,9.sat,8.k.)
(s.184,6.sat, 1.k.)
(s.185,28.sat, l.k.)
STİK.AMET(A Kıyam'dan): doğruluk,doğru hareket
"Yeni bir istikamet verecek."
(s.174,20.sat,5.k.)
(s.168,26.sat,3 .k.)
(s.201,8.sat,3.k.)
(s.205,8.sat,4.k.)
(s.231, 12.sat,7 .k.)
İTİBAREN(A) : ..den başlayarak...
"İlk adımlardan itibaren ince ve hafif iskarpinlerin içinde."
(s.171, 12.sat,4.k.)
İTİRAT: Düzen
"Bir yaralı sürünün itiratsız sıçrayışlarını andırıyordu."
(s.172,4.sat,5.k.)
İLM(A Ulum'dan): Bilme,biliş
"ilim sahasında umran."
(s.181 ,4.sat,2.k.)
(s.189,4.sat,8.k.)
İKTİSAD(A Kast'dan) : Tutum,tutma
"İktisat sahasında bir hamleye davet ediyordu."
(s.181 ,4.sat,6.k.)
(s.190,5.sat,2.k.)
(s.187,.16.sat,3.k.)
(s.190,6.sat,6.k.)

. 189,5.sat,8.k.)
. 189, 13.sat,4.k.)

(s. 190, 1 I.sat, 1 l.k.)
(s. 190, 14.sat, 1 O.k.)

İYAT(A): Adet edinme,alışma,alışkanlık
Bir takım itiyatlar ediniyordu."
s. 159,7 .sat,3.k.)
İDİL: Aşıkane
Çankaya tepelerindeki idil gibi bir şevişmenin devamı"
s. 159,22.sat,3.k.)
IDEAL(Fran): Yanlız düşüncede var olan.
Bir ideal beldenin silueti ... "
(s.161, 14.sat,4.k.)
İNTİHAR (A Nahr'dan): Kendini öldürme
Bir manevi intihar gibi geliyor."
(s.161, 14.sat,4.k.)
İHANET(A Hevn'den): Haksızlık,hainlik
Ona karşı iki katlı bir ihanetti."
(s.166, 7.sat, 1 l.k.)
İTHAM(A Töhmet): Suçlandırma,birine bir kabahat yükleme
"Beni hayal perestlikle itham ediyor."
(s.166, 7.sat, 11.k.)
İTİY ADI(A): Aded edinme.alışma.alışkanlık
"İtiyadı bu dertleri hiç yoktan yarattı."
(s.200,30.sat,7.k.)
(s.209,26.sat,3.k.)
İŞVE(A): Güzelin,gönül aldatan,naz
"Fazla işveli halleri"
(s.204, l.sat,9.k.)
İÇTİMA(A Cem'den): Toplaruna,bir araya gelme
"İçtima salonunu gösterdi."
(s.206,25 .sat,6.k.)
İMTİZAÇ: Uyuşma,uy gunluk
"Türlü türlü imtizaçsızlıklar."
(s.209,21 .sat,4.k.)
İNSENKT: İçgüdü
"Kendi insenklerini ... "
(s.209,25.sat,6.k.)

. ı,J.')r

T(A): Afıflik,temizlik,namus
azilet ve iffetin ta kendisi . "
9,15.sat,7.k.)

K (Eski Türk . Karmak'tan Kar-ı-k) : Oyuk, yarık
__ beri yandan döven adam da karık ve kart bir erkek baağırışıy la karışık

iyordu."

·

4,29.sat,4.k.)
NAAT (A):
. Kısmete razı olma, fazla gördüğü şeyi istememe
.Kanma
. Görüş tahmin
azif, karısının bu sarsılmaz kanaati karşısında işi şakaya dökmekten başka
II

KAHIR (A . Kahr'dan) : Zorlama, zorla bir işi yaptırma
Fakat buranın havası, suyu için kahrını çekiyoruz."
(s.45, 14.sat,4.k.)
UVA-İ MİLLİYE: Milli Kuvvetler
Murat Bey onu misafirlerine takdim ederken, Kuva-i Milliyenin birkaç mühüm
muvaffakiyetini saymış."
(s.50, 14.sat, 7 .k.)
(s.50, 17.sat,8.k.)
K.AVALKAD:
"Bilmezsiniz, bu Ankara etrafının topoğrafı Kavalkad'a ne kadar müsait."
(s.52,21.sat,3.k.)
KASVET (A) :
1. Katılık, sertlik
2. Merhametsizlik, acımasızlık
3. Sıkıntı, gönül
" ... ev ona daha kasvetli görünüyordu."
(s.55,9.sat,5.k.)
(s.198,22.sat,5.k.)
(s.203,22.sat,5.k.)
(s.222, 15 .sat,2 .k.)
KÜFÜR(A):
1. Allaha ve dine ait olan şeylere inanmama

çare

Sövüp sayma, kaba söz söyleme
urayı Göksuya benzetmek küfürdür."
92,5.sat,6.k.)
HRİBAR (F) : Sarı renkli sert bir reçine fosili
8Güzel elleri bir kehribar tesbihle oynuyordu."
98, 13.sat,4.k.)
117,28.sat,3.k.)
KAHİN (A) : Gaibden haber verme idiasında buluna kimse
azif, bu sıtmalı kahin telakatini, Selmadan ilk defa işitiyordu."
98,22.sat,5.k.)
KALE (A): Düşmanın gelmesi beklenen stratejik yollar üzerinde güvenliği
an kalın duvarlı, burçlu, mazgallı yapı.
uhasara edilmiş bir kaleyi, veya sadece ahalisi çoktan göçmüş bir eski şehir
besini andırıyordu."
s.100,28.sat,4.k.)
SAVET (A):
. Sertlik, katılık
. Gam, keder, tasa
"Bütün bu kasavetve tevatür ayda 25 Lira için mi?"
(s.89,29.sat,6.k.)
KUVVET (A):
1. Güç, kuvvet, takat, sıhhat, sağlamlık
2. Bir hükümetin askeri gücü
"Bütün kuvvetlerini topladı."
(s.87 ,28.sat,7 .k.)
(s.20,2.sat,3.k.)
(s.162,30.sat,2.k.)
(s.198,25.sat,5.k.)
(s.172,27.sat,4.k.)
(s.201,14.sat,4.k.)
(s.182,17.sat,4.k.)
(s.210,28.sat,5.k.)
(s. 183, 18.sat,3.k.)
(s.219,2.sat,3.k.)
(s.194,9.sat,8.k.)
(s.229,17.sat,l.k.)
••

KAVRUK : Kavrulmuş olan
"İçten gelen bir irfan ile kavruktu."
(s.91,6.sat, 1.k.)
KAŞİF (A. Keşften): Keşfeden, bulan, meydana çıkaran.
"Yeryüzünün gizli kalmış köşelerini bulmaya giden kaşifi andırıyorum."
(s.91,17.sat,7.k.)
KEŞİF (A): Varolduğu önceden bilinmeyen bir şeyin ortaya çıkarılması
"Bu keşif seyahatinde Ankara mühim bir merhale değil mi?"

sağlamak

1,20.sat.2.k.)
14, 16.sat,2.k.)
20, 12.sat, l.k.)
132,4.sat,3.k.)
04,28 .sat,5 .k.)
~RGAH(A):
Bir yerde oturup karar kılınacak dinlenilecek yer
u işte bizim karargah"
67,25.sat,4.k.)
İLE(A) :Birlikte yolculuk edilen topluluk
"Kafile ile birlikte yürümektir."
68,26.sat,5.k.)
.98,4.sat,9.k.)
100, 1 O.sat,5.k.)
.196,2.sat,5.k.)
.198,2.sat,8.k.)
ÖNI (Eski Türkçe) : Dingili tek parça olan iki tekerlekli tek öküz arabası
zunca bir kağnı dizisine rastgeldi."
s.68,8.sat, 7 .k.)
s.69 ,8 .sat,3 .k.)
ŞPUSİER:
Selma Hanım evden bir İnce Kaşpusierle çıkmıştı."
(s.72, 14.sat, 7.k.)
KABİL (A . kabul'den) :
1. Kabul eden, kabul edici
2. Olan, olabilir.
İstanbul'da bile kabil değiildi."
(s.73, 19.sat,4.k.)
(s.124,6.sat,4.k.)
(s.98,32.sat,2.k.)
(s. 148,32.sat, 1 .k.)
(s. 101 ,20.sat,6.k.)
(s.162,24.sat, l.k.)
(s.120, l .sat,4.k.)
KOKETRİS : Koketliğini
" ... bütün koketrisini sarfenmişti."
(s.79, 14.sat,8.k.)
KOMPLİMAN (Fr) : Herlnangi bir konuda kimseye yöneltilen gönül okşayıcı
" ... komplimanlarını tüm "Cürk kadınlarına teşmil ederek ... "
(s.80,7.sat,2.k.)
KARIK ( Eski Türkçe) : Brahçe sulamak için açılmış kanal.
"Kalın ve karık sesi işitildii."
(s.81,31.sat,4.k.)

söz.

(F) : Eski, eskimiş
ve köhne kapının gevşemiş kanadı."
5,2 l.sat,4.k.)
İR (A) : Mezar
ir kabir azabıyla dolu."
9,27.sat,5.k.)
İLİYET (A) : Anlama, anlayış, kabul edilebilirlik.
tabii kabiliyettir."
90, 13.sat,4.k.)
94,21.sat, l.k.)
3,29 .sat,6.k.)
PERA TİF (Fr) : İşbirliği gerçekleştirmek amacıyla kurulan iktisadi ortaklık.
-ıcrimai mükellefi yd teşkilatının Kooperatif şubeleri"
96, 12.sat, 7 .k.)
96, 13.sat,6.k.)
96,28.sat,6.k.)
YFİYET (A) : Bir şeyin iyi veya kötü olamsı ciheti.
keyfiyetle temas eden bir tez."
00,20.sat,3 .k.)
EH (A) : Bardak, küp bardak, içki bardağı
tindeki kadehi kaldırıp, Selma Hanımı işaret ediyor."
128,23.sat,9.k.)
(s.156,20.sat,9.k.)
129, 13.sat, l.k.)
(s.156,23.sat,2.k.)
142, l.sat,4.k.)
(s.214, l.sat,5.k.)
.156, 15.sat,6.k.)
KABUS (A): Uykuda basan ağırlık, karabasan
Bir kabus havasına buladılar."
s.138,17.sat,4.k.)
KAHOS: Kaos
Karanlık bir kahos onu aman vermez kasırgası içine almıştı."

(s.150,27.sat,3.k.)
KAVALYE : Bir tcjplantıda kadına veya genç kıza refakat eden erkek.
"nice dans kavalyeleırinin kolları arasına bıraktı."
(s.162,7 .sat,8.k.)
KIYMET (A) : Değ..~r, bedel
"Bir kadın hürriyetir::ıinne kıymeti var."
(s.163,24.sat,7 .k.)
(s.231,27.sat,7.k.)

63,27.sat,3.k.)
0,9.sat,10.k.)

(s.232,24.sat,4.k.)

,11.sat,6.k.)
AFET (A) : Kılık, birşeyin dış görünüşü
kıyafetlede binemezıniyim.
64,23 .sat,4.k.)
21, 14.sat.,8.k.)
22,6.sat,6.k.)
11

İ (A . K.ıyafet'den) : Elveren, yetişen, yeter
araya göre yaptırdığı çarşafının etekleri de kafi derecede uzundu."
64,26.sat,6.k.)
107,2.sat,2.k.)
114,1 l.sat, 7.k.)
119,11.sar.,l.k.)
131,1.sat,4.k.)

(s.13 5 ,26.sat,5 .k.)
(s.168,28.sat, 1.k.)
(s.188,26.sat,5.k.)
(s.207,5.sat,5.k.)

TİYEN (-~):
. Kati olaraik, kesin olarak
. Hiç bir zaman asla
Katiyen. Bı:ı hendek aralarında, bu iniş yokuşlarda asla caiz değil."
s.67, 1 7 .sat, n .k.)
(s.127,11.sat.,1.k.)
KERPİÇ (Eski Osmanlıca): Saman ve balçık karışımı, ilkel ve pişmemiş tuğla
Karşıki kerpiç duvarın manzarası"
(s.55, 1 O.sat,Il .k.)
(s.97,26.sat,3.k.)
(s.75,3.sat,3.:k.)
(s.l 02,4.sat,8.k.)
(s.93,22.sat,Il.k.)
(s.175,9.sat,3.k.)
(s.94,5 .sat,2.:k.)
KİNA YE (A.) : Maksadı kapalı bir şekilde anlatan söz.
" ... bir takım. 'tabirler, kinayeler ve ıneseleler de katıyordu.
(s.58, 12.sat,5.k.)

11

KORUK: Ollgunlaşmamış, ham üzüm
~
"Kütüklerin ttozlu yaprakları arasındaki koruk salkımları şimdiden sıcak bir
· bağlamıştı."
(s.62, 16.sat,ll .k.)
KAR (F) : İşs. iş güç
"Yasak masaik kar etmiyor."
(s.63,26.sat,t.k.)

bakır

AFÖR (Fr . Coiffieur) : Kadın berberi
11
uaförün üstünde duran billurddan, gümüşten tuvalet takımlarına baktı.

s. l 05,7.sat,2.k.)
s.l 05,7.sat,4.k.)
KÜBİK (Fr) Küp veya kesme şeklinde olan
übik tavana baktı."
s. 105,4.sat,4.k.)
ONSARSİYUM (Lat) : Ortak bir iktisadi veya mali amaçla kurulan şirket.
"Berlinde bir konsarsiyum kuruldu.11
s.113,14.sat,3.k.)
KUDRET (A):
. Kuvvet, takat, güç
.•.. Allahın ezeli gücü
Şeytani bir telkin kudreti var gibiydi."
s. l 15,5.sat,l.k.)
(s.200,27.sat,4.k.)
(s.162,2.sat,5.k.)
(s.200,28.sat,3.k.)
(s.l 78,28.sat,6.k.)
(s.226,21.sat,6.k.)
(s.183,25.sat,4.k.)
(s.221,7.sat,7.k.)
(s.194,21.sat,4.k.)
(s.222,17.sat,8.k.)
(s.198,15.sat,9.k.)
(s.224,26.sat,5.k.)
KADER(A) :İnsanların başına gelecek işlere dair Allahın takdiri
(s.201,12.sat,4.k.)
(s.201,17.sat,4.k.)
(s.201,21.sat,2.k.)
KİTLE(A):Yığın,küme,
"Donmuş bir kitlenin önünde"
(s.204,21.sat,1 .k.)

KABAHAT(A): Çirkin hareket,uygunsuz iş
"Kabahatli bir çocuk sıkılganlığı"
(s.204,28.sat,2.k.)
KATİP(A)Yazan,yazıcı
"Katibe birşeyler soruyor."
(s.206,29.sat,5.k.)
KATİL(A): Katleden,öldüren
"Ziyade katil ve zalim tiplerden oluyor."
(s.229,14.sat,7.k.)
KÜLFET (A) : Zahmet, sıkıntı, zorluk, yorgunluk, zorlu iş

"Bütün külfetleriyle o geceler geldi çattı."
(s.120,20.sat,7 .k.)
KASKET (Fr): Deri, kumaş veya muşambadan yapılmış, oldukça yassı, önü
başlığı.
"Redingotlu adami dirseğiyle kasketlinin böğrüne vurdu."
(s.121,18.sat,5.k.)
·
(s.121 ,22.sat,4.k.)
KÜLHANBEYİ (F): Çapkın, serseri
"Yarı Külhanbeyi tavırlı bir delikanlı idı."
(s. 122,7.sat,8.k.)
KATASTROFU: Felaket
"Bunun tersi ancak bir katastrofu teşkil eder."
(s.124, 1 O.sat,6.k.)
LAÜBALİ (A) : İlişiksiz, kayıtsız, senli benli
" ... kırk yıllık ahbab gibi laübalı oluvermişti."
(s.34, 11 .sat, l .k.)
(s.229, l .sat,4.k.)
(s.117,30.sat,8.k.)
(s.229, 12.sat, 1.k.)
(s.140, 11.sat, 1.k.)
(s.230, 14.sat,2.k.)
(s.213, 18.sat, 1.k.)
(s.214,11.sat,l.k.)
LAKİN (A) : Ama, fakat, ancak, şu kadar varki
"Lakin Selma can sıkıntısından ne yapacağını bilemez halde idi."
(s.152,4.sat, 10.k.)
(s.36,9.sat, 7 .k.)
(s. 154,20.sat,3.k.)
(s.60,8.sat,5.k.)
(s. 155,2.sat,4.k.)
(s. 71,5 .sat,3 .k.)
(s.l 55,20.sat, l.k.)
(s.71 ,6.sat,3.k.)
(s.161,27 .sat, l.k.)
(s.85,29.sat, 1.k.)
(s.162, 12.sat, 7.k.)
(s.90,9.sat,5.k.)
(s.162, 18.sat,3 .k.)
(s.94, 15.sat,8.k.)
(s.165,5.sat, l.k.)
(s.100,17.sat,7.k.)
(s. 169,8.sat,8.k.)
(s.l 02, 18.sat,4.k.)
(s.169, 14.sat,3.k.)
(s.106,30.sat,6.k.)
(s. 174,26.sat, l .k.)
(s.108, 12.sat, 1 .k.)
(s.177,3.sat,9.k.)
(s. 108,28.sat,4.k.)
(s.177, 1 O.sat,3.k.)
(s.110,4.sat,9.k.)
(s.178,4.sat,7.k.)
(s.116,28.sat,2.k.)
(s.178,20.sat,3.k.)
(s.l 18,19.sat,5.k.)
(s.182,31.sat,5.k.)
(s.120,6.sat, 1 .k.)
(s.193,26.sat,6.k.)
(s.120, 19.sat, l .k.)
(s.205, 18.sat, l .k.)
(s.122,20.sat,8.k.)
(s.207, 12.sat,4.k.)
(s.l 23, 11.sat,8.k.)
(s.208,3.sat,5 .k.)
(s. 126,25 .sat,5 .k.)

siperli

.128,30.sat,6.k.)
s.135,26.sat, 7 .k.)
s.138,31.sat, l .k.)
s.141,8.sat, l.k.)
s.142,3.sat, 1 O.k.)
s.146,2.sat,9.k.)

(s.215,1.sat, 7.k.)
(s.220,2.sat, l .k.)
(s.220,29.sat, l.k.)
(s.224,26.sat, l .k.)

LAZIM (A): Gerek
Gerçi Selma Hanım bunların hepsini lazım geldiği kadar açıkça anlayamazdı."
(s.150, l ô.sat.Lk.)
(s.58, 1 O.sat,2.k.)
(s.l 52, 13.sat,9.k.)
(s.61,26.sat,3.k.)
(s.154,3.sat,2.k.)
(s.64,1.sat,3.k.)
(s.154,11.sat,3.k.)
(s.80,17.sat,l.k.)
(s.l 56, 18.sat,4.k.)
(s.80,29.sat,6.k.)
(s.161,20.sat, l .k.)
(s.83,6.sat,4.k.)
(s: 163,9.sat,8.k.)
(s.93,5 .sat.d.k.)
(s.202, 1 O.sat,4.k.)
(s.113,29.sat,6.k.)
(s.207,11.sat,7.k.)
(s.115,7.sat,10.k.)
(s.223, 18.sat,6.k.)
(s.120,2.sat,6.k.)
(s.227 ,7.sat,6.k.)
(s.132,2-sat,9 .k.)
(s.228, 16.sat,6.k.)
(s.128, l 4.sat,6.k.)
(s.233,6.sat,2.k.)
(s.134,6-sat,2.k.)
(s.143, 13.sat,2.k.)
LEV AZ.Th1 (A) :
1. lazım olan şeyler
2. Askerlikte yiyecek, yakacak gibi işlerle uğraşan daire
"Onda hıem dikiş levazımı bulunuyor, hem de kumaş ... "
(s.64,7.sat,4.k.)
LÜZill,.lf (A) :
1. Lazım olma, gereklilik
2. Bir işe yarama
"Nitekinn, genç kadın da Nazifi lüzumundan fazla toprağa, maddeye ve hesaba

uğunu ... .'''
(s.71,20 . .sat.ô.k.)
(s.86, 14. .sat,4.k.)
(s.86, 14-a.sat,5 .k.)
(s.111,9' . .sat,4.k.)
(s.142, lc6.sat,2.k.)
(s.15 5 ,25.sat,4.k.)
(s.155,Z:7.sat,6.k.)
(s.155,3-:.?..sat,6.k.)
(s.173, l~.sat,6.k.)

(s.l 82,24.sat,3.k.)
(s.182,31.sat,3.k.)
(s.l 99,28.sat, 7.k.)
(s.203,27 .sat,4.k.)
(s.214,5.sat,3.k.)
(s.219, l .sat, 1 O.k.)
(s.223, 12.sat,3.k.)
(s.227,17.sat,5.k.)
(s.227,17.sat,6.k.)

LA YIK (A. Liyakat'dan) Yakışır, yaraşan, yakışık

bağlı

"Selma Hanım misafirlerini layıkıyla kabul edebilmek için elinden gelen herşeyi
yapmış."
(s.79, 13.sat,4.k.)
(s.l 10,8.sat,1.k.)
(s. 150,20.sat,4.k.)
LÜTUF(A): Hoşluk,güzellik
"Hatırlatmak lütfunda bulundunuz."
(s.131 ,20.sat, 1 .k.)
LİY AKA T(A)Layık olma,değerlilik
"Azliyakatli kimseler."
(s. 133,3.sat,5.k.)
LEH(A):Onun için,ona birinin çıkarına davranış
"Lehine değil bütün millet için."
(s. 134,5.sat,5.k.)
LAHZA(A): Göz ucu ile bakana kadar geçen zaman
"Bir lahza eksik olmuyor mu?"
(s. 138,25.sat,6.k.)
LİSAN(A): Dil,konuşma dili
"Lisan biliyorsunuz."
(s. 170,6.sat,5.k.)
LÜGAT(A): Kelime,söz
(s. 179,9.sat,4.k.)
(s.201, 19.sat, 7.k.)
LEVH(A):Yazısı düz,yazı gibi şeyler yazılabilen nesne
"Levh meydana gelmişdi."
(s.184, 17.sat, l .k.)
(s.184, 17.sat,4.k.)
LİB RİG UE: Karanlık,kasvetli
(s.232,30.sat,5 .k.)

MAAMFİH(A):Bununla beraber,böyle iken
"Maamfih,siz başında durursanız daha iyi yapar."
(s.64, 16.sat, 1.k.)
(s.114,6.sat,6.k.)
(s.156, 18.sat, 1 .k.)
MAARİF (A) : Bilimler, bilgi, kültür.
"Maarif vekaletinden bazı telif ve tercüme işleri aldı."

(s.132,26.sat,6.k.)
(s.170, 13 .sat,3 .k.)
(s.189,9.sat,7.k.)
MAATTEESSÜF (A) : Teessüfle, esefle, yazıkki
"Hayır, maatteessüf hemen gideceğim."
(s.99, 19.sat,2.k.)
MACERA (A) : Cerayan eden, geçen
"O avluda geçen aile maceraları." ·
(s.161, 1 O.sat,8.k.)
MALİHÜL YALI : Karasevdalı, kuruntulu
"Malihülyalı bir hükümdarın ... "
(s.172,22.sat,2.k.)
MADEN (A) : Maden
"Cinsiyeti bilinmeyecek kadar madeni olan bu ses."
(s.69, 18.sat,3.k.)
MAFSAL (A) : Eklem, oynak yeri
" ... su taşıyan mafsallar şişmiş."
(s.33,21.sat,4.k.)
(s.34,32.sat,2.k.)
MAGMUM (A . Gam'dan) : Üzüntülü, gamlı
"Yüzü her vakitten daha mağmumdu."
(s.36,17.sat,7.k.)

~

MAHALLE (A): Bir şehir veya kasabanın bölündüğü kısıımlardan her biri
"Nazif hiç konuşmuyor, belki bu öğle yemeğinin mahalledie, ev sahipleri arasında
tesirleri düşünüyordu."
(s.81, 7.sat,8.k.)
(s.161,8.sat,7.k.)
(s.81,11.sat,5.k.)
(s.171,4.sat,3.k.)
(s.83, 11.sat,5.k.)
(s.17 ı, 18.sat,5 .k.)
(s.91,21.sat,3.k.)
(s.172,18.sat,4.k.)
(s.91,25.sat,4.k.)
(s.173,12.sat,4.k.)
(s.148,28.sat,2.k.)
(s.174,14.sat,3.k.)
(s.150,5 .sat,9 .k.)
(s.186,32.sat,5.k.)
(s.160,20.sat,4.k.)
(s.187 ,5 .sat, 7 .k.)
(s.161,2.sat,8.k.)
(s.195,3.sat,9.k.)
MAHALLİ (A) : Bir yere mahsus, yerli
"Polis müdürü mahalli memuriyete gitmek için bir beygir ssatın almıştı."
(s. l 01, 14.sat,8.k.)
MAHÇUP (A) : Kapalı, utanan, utangaç

"Selma Hanım mahçup gözlerini ecnebilerin üzerine çevirmişti."
(s. 125 ,25 .sat,3 .k.)
(s.131 ,5.sat,6.k.)
MAHARET (A): Ustalık, becerilik
"Onun maharetinin eseri oldu." ·
(s.79,17.sat,4.k.)
(s. 175,7.sat,3.k.)
(s.227, 19.sat,5.k.)
MAHFİL (A) : Toplanılacak yer
"Bizim ev Ankaranın en zengin mahfillerinden biri olacak."
(s.30,4.sat,5 .k.)
MAHİYET (A) : İç yüzü, bir şeyin neden ibaret olduğunun aslı
"Bom boş bir mahiyet almaya başlamıştı."
(s.27, 13.sat,2.k.)
(s. 189, 14.sat,4.k.)
(s.76,22.sat, 1 .k.)
(s. 190,9.sat,1.k.)
(s.l 15,6.sat,8.k.)
(s.212,4.sat,4.k.)
(s. 140,20.sat, 1 O.k.)
(s.221, 12.sat,2.k.)
(s. 154,9.sat,2.k.)
(s.165,2.sat,4.k.)
(s.165, 16.sat,5.k.)
MAHKEME (A . Hükm'den) : Davaların görüldüğü hükme bağlandığı yer.
"Mahkemeye verdiğimiz müşterek ayrılma talebi."
(s.l 69,9.sat,8.k.)
MAHKUM (A): Birinin baskısı altında bulunan, Hüküm giymiş
" ... kırk sekiz saatlik bir işkenceye mahkum etti."
(s.32,25.sat,9.k.)
(s.l 72,25.sat,4.k.)
(s.204,22.sat, 1.k.)
MAHLUK (A. Halk'dan): Yaratılmış
"Pis kokulu küçük mahluklar."
••
(s.22,30.sat, 1 O.k.)
(s.177, 17.sat, 7.k.)
(s.33,15.sat,3.k.)
(s.192,17.sat,1.k.)
(s.41,11.sat,10.k.)
(s.194,13.sat,2.k.)
(s.41, 19.sat, 1.k.)
(s.209,26.sat,8.k.)
(s.84,4.sat, 1 .k.)
(s.223,21.sat,6.k.)
(s.126, 18.sat,6.k.)
(s.l 68,9.sat,2.k.)
(s.168,9.sat,8.k.)
MAHREMİYET (A): Mahremlik, gizlilik
"Müşterek yorgunluklarını bir arada dinlendirmek mahremiyetini buluvor'ard

(s.l 29,4.sat,4.k.)
MAHRUM (A . Hirman'dan) ,: Bahtsız, nasipsiz
"Her rahattan mahrum olduğumuz için.
(s.92,17.sat,5.k.)
(s.194, l .sat,8.k.)
11

MAHRUMİYET(A): İstediğini elde edememe
"Mücadele devrindeki mahrumiyetlerden bir şikayetimiz yok.
(s.133, 15.sat,2.k.)
(s.l 93, 15.sat,9.k.)

11

MAHSUL(A Husul'den) : Meydana gelen şey .ürün.verim
Üstün gayretlerin mahsülüdür."
(s.l 54,22.sat,3.k)
(s.196,6.sat, 7.k.)
(s.200,8.sat,6.k.)
(s.232,28.sat, l .k.)
MAHSUS(A Hiss'den) .Hissedilen.anlaşılan.belli
Batıl itikat yüzünden mahsus yarım bıraktığım söyledi."
(s.39,22.sat,2.k.)
(s.125,20.sat,3.k.)
(s.160,25 .sat, l .k.)
(s.197, 1 O.sat,5.k.)
(s.197,20.sat, 7.k.)
(s.205,29.sat, 1.k.)
(s.219,31.sat,2.k.)
(s.220, 1 O.sat,3.k.)
(s.222,2 l.sat,2.k.)
MAHŞER(A Haşr'den) :Toplanılacak yer
"Mahşer gibi bir tren içinde çıkageldi."
(s.96,8.sat,9 .k.)
(s.98, 7 .sat,5 .k.)
"
(s.99,2.sat,3.k.)
(s.205 ,27 .sat,8 .k.)
MAHZEN (A): İçinde eşya saklanılacak yer
"Kapalı bir mahzen rutubeti ile ıslaktı.
(s.175,27.sat,7.k.)
11

MAHZUN (A. Hisn'den): Kuvvetlendirilmiş, ii.stihkamlı
"Mahzun mahzun düşündü."
(s.91,8.sat,4.k.)
(s.136,2.sat,8.k.)
(s.131,27.sat,5.k.)
(s.209, 13.sat,3.k.)ı
(s.135,28.sat,8.k.)
(s.229, 18.sat,4.k.}ı

.

MAİŞET (A. Ayş'den): Yaşam, yaşayış, geçiniş, dirlik
"Eski maişet tarzları"
(s.38,9.sat,5.k.)
(s.163, 14.sat,5.k.)
MAKFERLAN (İng) : Omuz kısmı bele kadar pelerinli kolsuz palto
"Makferlan peşinde koşuyorlardı"
(s.119,11.sat,6.k.)
MAKSAT (A. Kasd'dan): Kasdolunan istenilen
"Bu bir İnaksat bile değil."
(s.124,17.sat,6.k.)
(s. 124, 18.sat,5.k.)
(s.163,21 .sat,4.k.)
MALUM (A. İlm'den): Bilinen, belli olan
"Genç kadına bunların hepsi malum oldu."
(s.41,31.sat,3.k.)
·
(s.87,21 .sat,7.k.)
(s.221, 14.sat,7.k.)
MALUMAT (A) : Bilinen, belli
Anadolu halkındaki malumatı ilk defa ondan almışlardı."
(s.32,4.sat, 7.k.)
(s.47,31.sat,5.k.)
(s.190, 1 l.sat,5 .k.)
MANA (A) : Anlam, iç yüzey, rüya
Bütün manasıyla bir arkadaş samimiyeti gösterdi."
(s.154,8.sat,6.k.)
(s. 72,22.sat,2.k.)
(s. 163, 1 O.sat,2.k.)
(s.92,9 .sat,6.k.)
(s.165,21.sat,6.k.)
(s.93,7 .sat,6.k.)
(s. 172,21.sat,4.k.)
s.93,8.sat,5.k.)
(s.1~3,21 .sat,6.k.)
(s. 100,2.sat,1.k.)
(s.188, 12.sat, 7 .k.)
(s. 106,27.sat,6.k.)
(s. 188,27.sat,3.k.)
s.121,32.sat, 7.k.)
(s.190, l.sat,4.k.)
(s.124,11.sat,4.k.)
(s.190, 17.sat,7.k.)
s.126,4.sat,3.k.)
(s.200, 15.sat,8.k.)
s.127 ,8.sat,1.k.)
(s.213,3 .sat, 1.k.)
s.133,25.saLl.k.)
(s.225, l.sat,8.k.)
s.133,26.sat,4.k.)
(s.233,6.sat,4.k.)
(s.146,29.sat,7.k.)
(s.233,8.sat,5.k.)
{s.147, l ô.sat-l.k.)
'1ANEVİ (A. Any'den) : Madde dışı olan, ruh ve içe ait olan
·1anevi bir başanmanırı ilk hükmü yazılmıştı."

.

102,27.sat,7.k.)
I 61 ,30.sat,6.k.)
O 1, 7 .sat, 1.k.)
232,21.sat,5 .k.)
UNİ (A. Men'den): Engel
'.eşke bir mani çıksa"
(s.198,6.sat,9.k.)
32,21.sat,3.k.)
(s.231, 13.sat, 7.k.)
32,23 .sat,4.k.)
159, 15.sat,5.k.)
•. l.\NİA (A . Men'den) : Engel, özür, zorluk
Atlara bir mania gibi atlattı."
s.68,7 .sat,7 .k.)
..l.\NİERE : Tarz, usul, uslüp
. ;e maniere ne söyledikleri söze benziyor."
s.135, 19.sat,2.k.)
s.135, 19.sat,3.k.)
,t.\NZARA (A. Nazar'dan): Baklıp seyridilen yer
"Süsleri ile manzaraya keskin bir hususiyet vermektedir."
(s, 75,4.sat,4.k.)
(s. 192,20.sat,6.k.)
(s, 76,21.sat,5 .k.)
(s.195,5 .sat, l.k.)
(s.S 1 ,29.sat,3.k.)
(s.198,5.sat,2.k.)
(5.91 ,5.sat,6.k.)
(s.208, l.sat,5.k.)
ıs.109,5.sat,8.k.)
(s.220,9.sat,8.k.)
,t-\RAZ: (A. Maraz'dan): Hastalığa ait, hastalıklı
°"farazi bir haz duyuyorum."
ts.135,2.sat,8.k.)
ts.200,30.sat,5.k.)
,t-\RİFETİ (A):
. Herkesin yapamadığı ustalık
2.. Bilme, biliş
3. Hoşa gitmeyen hareket
'Hanımefendi, marifet koşturmakta değil kafıley le beraber yürüyebilmektedir."
s..68,26.sat,2.k.)

,t \RUZ

(A) : Arz olunmuş, arz olunan
"Bir sarhoş tecavüzüne maruz kalmak üzere olduğııınu hissediyordu."
<s...129 ,3 .sat,5 .k.)
,t-\SKARA TSIZ (İta) : Ayakkabının ön tarafındaı dikişle ayrılmış kısım
:-!askaratsız olma şartıyla bağlı rugan iskarpinlerii."
,s..r20,4.sat,8.k.)

SRAF (A . Sarf'tan) : Harcanan para, gider
Bütün masraflarını yaptı."
(s.126, 1 O.sat,5.k.)
(s.164, 11.sat,5 .k.)
MASUM (A .İsmet'ten) :
1. Suçsuz, kabahatsiz
. Küçük çocuk
Halimenin masum, sabi konuşmaları ... "
(s.161,1 l.sat,2.k.)
(s.204,4.sat,4.k.)
(s.228,21. sat, 1 l.k.)
(s.232,22.sat,8.k.)
MAŞALLAH (A) :
1. Allahın istediği gibi
2. Allah nazardan saklasın
"Kocası da maşallah hiç aldırış etmiyor."
(s.65,1 l.sat,2.k.)
MATAH (A. Meta'dan): Mal, eşya
"Lakin, gramofon, kolonya suyu, kokulu el sabunu gibi, diş macunu gibi,
Ankara'da bulunmaz bir lüks matahıdır."
(s.42,29.sat, 7.k.)
(s.44, 7 .sat,9 .k.)
(s.44, 14.sat,4.k.)
MATBUAT(O): Basılmış şeyler
"Matbuat dümensiz cemiyetlerin matbuatı gibi."
(s. 191, 1 O.sat,1 O, 1 .k.)
(s.191, 1 O.sat,4.k.)
MATRUŞ: Traşlı
"Bu yanında yatan uzun saçlı matruş erkek kim?"
(s. 106,4.sat,2.k.)
••
(s. 128,23.sat,5.k.)
(s.129,1 l.sat,6.k.)
MAY: İlmikli
"Kırk may ipekli kunduraları
(s.173,6.sat,5.k.)

"

MAZGAL(Yun): kale duvarlarına açılan gözleme siperi
"Mazgallardan donuk aydınlık sızdırıyordu ki."
(s. 1 O 1 ,3 l.sat,8.k.)

MAZİ(A Meza'dan):Geçmiş zaman
"Yaşlı kadın maziye ait hikayeler anlatmayı bilirdi."
(s.53, 15.sat,7 .k.)
(s.148,3.sat,2.k.)
(s.148,3.sat,6.k.)
MAZLUM(A Zulm'den): Zulüm görmüş,sakin,sessiz
"Mahsun ve mazlum bir hali vardı."
(s.135,3.sat, l.k.)
MEBUS (A): Gönderilmiş
"Bir mebus evine ... "
(s.44, 13.sat,2.k.)
(s.45,7.sat,5.k.)
(s.45,9.sat,6.k.)
(s.50,21 .sat, 1 .k.)
(s.47 ,21.sat,4.k.)

(s.47 ,4.sat, l.k.)
(s.87 ,4.sat, 7 .k.)
(s.93,9.sat,6.k.)
(s. 117 ,5.sat,5 .k.)

MECAZ (A. Cevaz'dan): Gerçek anlamıyla kullanılmayıp, benzerlik we benzetmeyle
ir anlamda kullanılan söz.
"Bu bir edebiyat değil, bu bir mecaz değil ... "
(s.27, 16.sat,7 .k.)
(s.201, 19.sat,6.k.)
MECBUR (A . Cebr'den) :
1. Zorla bir işe girişmiş
2. Hatır, gönül almış
"Biz bundan sonra bunlarla iyi geçinmeye mecburuz."
(s.40,9.sat,l.k.)
(s.156,11.sat,6.k.)
(s.90,4.sat,3.k.)
(s.222, 18.sat, l.k.)
MECLİS (A . Culus'dan) : Oturulacak, toplanılacak yer
"Mecliste kendisine bir hademelik vaad ettim."
(s. 100,5.sat,2.k.)
(s.48,4.sat, l .k.)
(s.l O 1,2.sat,4.k.)
(s.51 ,6.sat,2.k.)
(s. l 07,21.sat,".3 .k.)
(s.53,2.sat,5 .k.)
(s.116,4.sat,4.k.)
(s.53,5.sat,4.k.)
(s.135, 16.sat, 1.k.)
(s.61,4.sat, 7 .k.)
(s.150,7 .sat,5.k.)
(s.73 ,29 .sat,5 .k.)
(s.206,26.sat,2.k.)
(s. l 00,30.sat, 7 .k.)
(s.208,11.sat,l.k.)
(s. l 00,32.sat,6.k.)
MEDENİYET (A): Uygarlık, medenilik
"Türkler medeniyet yolunda bir geniş adım atmışlar."
(s.116,26.sat,6.k.)
(s.148, 18.sat,6.k.)
(s.147, 14.sat,5.k.)
(s.155, l.sat,5.k.)
(s.148, 11.sat,6.k.)
(s.166, 14.sat,2.k.)

!•

RESE (A . Ders'den) : Eskiden içinde dini dersler okutulan yer
anlı devrinin medreselerinin devamı gibidir."
38,4.sat,3 .k.)
GER (F) : Oysa ki, halbuki
damın meğer ne kadar hakkı varmış."
78, 18.sat,8.k.)
TEP (A): Yazı yazacak yer, okul
'Ankaralıların mekteplerde dağılış saati gelir."
1 ,32.sat,5.k.)
(s.187 ,27.sat,9.k.)
68, l.sat,7 .k.)
(s.219,6.sat,6.k.)
103,4.sat,5.k.)
(s.86:9.sat,3.k.)
161,8.sat,4.k.)
(s. 123,6.sat,3.k.)
169,23 .sat,4.k.)
MLEKET (A . Memalik'ten) :
. Ülke, devlet toprağı
. Şehir, kasaba
Memleketteki hayat şartları ... "
s.134,4.sat,3.k.)
(s.202,8.sat,3.k.)
s.190, 10.sat,2.k.)
(s.21O,12.sat,3.k.)
s. 193,22.sat, l .k.)
(s.230,31 .sat,2.k.)
s.197, 1 l.sat,4.k.)
IEMNUNİYET (A) : Memnunluk, razılık
Hitabesini memnuniyetle dinledim.
(s.92,25 .sat, l .k.)
(s.208,23 .sat, 1 .k.)
(s.208,31 .sat,5.k.)
MEMURİYET (A) : Memnunluk, hizmet, vazife
"Polis memuru, mahalli memuriyete gitti."
(s. 1 Ol, 14.sat,9.k.)
(s.227, 19.sat,4.k.)
MEN (A) : Yasak elma, engelleme
"Havadisleri men etmiş olacaklar."
(s.27 ,8.sat,2.k.)
MENFAAT (A . Neften) : Fayda, kar, çıkar, yaraar
"Şahsi menfaatlere saplanıp kalmış."
(s.188,4.sat,3.k.)
(s.208,22.sat,2.k.)
(s.191,23 .sat, lk.)
(s.209, 18.sat,3.k.)
(s.207 ,24.sat,3 .k.)
( s.209 ,24.sat,6.k.)
(s.207,29.sat,8.k.)
(s.21 O, 15.sat,9.k.)

s.208,7.sat,8.k.)
s.208,8.sat,2.k.)

(s.207,30.sat,2.k.)

MENKIBE (A) : Tanınmış veya tarihe geçmiş iyi taraflarını anlatan hikaye
Halide Edip Hanımın menkıbeleri ... "
(s.27,22.sat,6.k.)
MERAK (A) ..Bir şeyi öğrenmek ve anlamak için duyulan arzu
•Ankarının her noktasında bu mukayese merakı ... "
(s.90, l.sat,8.k.)
(s.228,9 .sat,5 .k.)
MERASİM (A) : Resmi muameleler, resmi, törenler
'Ne ilk günkü gibi ukala ve merasimi, ne ikinci defadaki gibi toy."
(s.28,5.sat,4.k.)
(s.72,20.sat,11.k.)
(s. 143, 14.sat,5.k.)
MERHALE (A. Rıhlet'ten) : Menzil, koruk, bir günlük yol
"Ankara mühim bir merhale değil mi?"
(s.91 ,20.sat,4.k.)
(s. 159,20.sat,7 .k.)
MERHAMET (A. Rahm'dan): Acıma
"Merhamete mevzuu teşkil ediyordu."
(s.35, 1 .sat,3.k.)
(s. 100,8.sat,7.k.)
(s. 179,8.sat,3.k.)
(s.205 ,6.sat,2.k.)
MERKEZİ (A) : Merkeze mensup, merkezde bulunan
"Merkezi mahallelere gelip ... "
(s.l 87,5.sat,6.k.)
(s.l 88, 13.sat,5.k.)
(s. 193,8.sat, l.k.)
(s.l 97,29.sat,5.k.)
••
MERTEBE (A): Basamak, derece, rütbe
"Milli hareket kahramanları mertebesine ermiş."
(s.27,21 .sat,4.k.)
(s. 192, 19.sat,4.k.)
MESAFE (A) : Ara, uzaklık
"Üç kilometrelik bir mesafe ayırıyordu."
(s. 150, 1 O.sat,l.k.)
(s.222,9.sat,8.k.)

ugan iskarpinlere mesağ vardı."

s. 120,5.sat,6.k.)
MESCİD (A . Sucut'tan) : Secde edilen, namaz kılınan yer, küçük camii
Bir mescid tavandan sarkıtılmışkandillerle aydınlatılıyordu."
s. 149,25.sat,4.k.)
MESELA (A) : Misal olarak,şunun gibi
esela bir komedi seyredergibi"
s.l 35,13.sat,4.k.)
(s.212,6.sat,l.k.)
s.l 35,24.sat,7.k.)
(s.227,28.sat,9.k.)
s.137,9.sat,5.k.)
(s.229,13,sat,2.k.)
(s.207,9.sat,3.k.)
MESELE (A . Sual'den) : Zorluk karşılığı istenilen şey
Bugüne ait bir meseleymiş."
(s.59,3l.sat, l.k.)
(s.155,18.sat,3.k.)
(s.62,23.sat,4.k.)
(s.169,23.sat,l .k.)
(s.84,27.sat, l.k.)
(s.207,9.sat,2.k.)
{s.84,30.sat,8.k.)
(s.207,16.sat,4.k.)
{s.85,4.sat,6.k.)
(s.210,12.sat,6.k.)
{s.115,23.sat,l.k.)
(s.223,1l.sat,7.k.)
{s. 120,17.sat,6.k.)
(s.226,5.sat,7.k.)
(s.124,13.sat,2.k.)
(s.226,7.sat,2.k.)
(s.133,20.sat,3.k.)
MESELE-İ (A): Örnek.numune
"Bir takım meseleler de katıyordu."
(s.58,12.sat,7.k.)
(s.l 18, 15.sat,3.k.)
MESALAKİ:
(s.86, 15.sat,5.k.)
MESULİYET:(A) :Mesclolma hali,sorumluluk
"Kendi mesuliyeti altındı yaşayacak"
(s.169,4.sat,3.k.)
(s.192,20.sat,3.k.)
MEŞAKKAT(A Meşakkdan):Zahmet,sıkıntı,güçlük,zorluk
"Meşakkat çektiğimiz Azkara
(s.92, 18.sat,l .k.)
(s.231,29.sat,9.k.)
MEŞGUL(A Şugl'dan):Bir işle uğraşan
(s.28,8.sat,2.k.)
(s.186,4.sat,7.k.)

.87 ,6.sat,3 .k.)
s. 146,23 .sat,3 .k.)
s. 158,3.sat,4.k.)
(s.158,6.sat, l.k.)
(s. 160,8.sat,5.k.)

(s.200, 14.sat,4.k.)
(s.223, 18.sat, l.k.)
(s.231 ,21.sat,2.k.)
(s.232,31 .sat,8.k.)

METANET(A): Metinlik,sağlamlık
Yanlız azim,yanlız metanet"
s.97 ,22.sat,5 .k.)
(s. 103,6.sat,4.k.)
(s. 172,28.sat,7.k.)
METRUK(A)Terk edilmiş
(s.45,1 l.sat,3.k.)
MEVCUT(A)Var olan,bulunan
"Bu rejim yolu davam değildir."
(s. 124, 15 .sat, 7 .k.)
(s. 125, 15.sat,4.k.)
(s. 146,22.sat,4.k.)
(s.153,3.sat,4.k.)
MEVKİİ(A)Bir yerle,makamla ilgili
"Bankadaki mevkiini düşündü."
(s.87,2.sat,2.k.)
MEVLÜT(A Veladet'den): Doğma,dünyaya gelme
"Yassı namazından sonra mevlüt var."
(s.149,30.sat,l .k.)
(s.150, 7 .sat, 7.k.)
(s.150,9.sat,3.k.)
(s.150, 13.sat,4.k.)
MEVSİM(A): Yılın dört mevsiminden biri,bir şeyin muayyen zamanı
"Alışveriş mevsimi, iş mevsimi yaklaşıyor."
(s.87,2.sat,5.k.)
••
(s.87, 19.sat, 1 O.k.)
(s.132, 14.sat, 7 .k.)
(s.172,6.sat,l .k.)
(s.196, l.sat, l.k.)
(s.228,1 l.sat,3.k.)
MEVZU(A): Konu
"merhamete mevzu teşkil ediyordu."
(s.35 .sat,3.k.)
(s.193, l.sat,3.k.)
(s. l O 1, l.sat.3 .k)
(s.203, 13 .sat, 7 .k.)
(s.125,4.sat,6.k.)
(s.207,5.sat,2.k.)

(s.128,29.sat,4.k.)
.. 167 ,21.sat,2.k.)

( s.226, 11.sat,3 .k.)

YDAN(A):Geniş,açık,düz yer
b meydanları"
99,8.sat,3.k.)
(s.214,9.sat,3.k.)
187,29.sat,2.k.)
(s.215,31.sat,2.k.)
190,4.sat,3.k.)
(s.216,3.sat,6.k.)
197, 14.sat,5.k.)
(s.221,21.sat,6.k.)
203,2.sat,6.k.)
(s.221,27.sat,5.k.)
(s.227, 16.sat,4.k.)
ZAR(A Ziyaret'ten):Ziyaret yeri
Bir mezar taşına basarak hayvanın sırtına atladı."
(s.72, 16.sat,2.k.)
(s.163,6.sat,3.k.)
(s.197,28.sat,3.k.)
'1EZAT(A): Arttırma ile yapılan satış
(s.140, 7 .sat,5 .k.)
MEZUN(A İzn'den):Bir okuldan diplomalı
"İktisat Enstitüsün'den mezun."
(s.187, 16.sat,5 .k.)
MİHANİK:Düşünmeksizin davranma,iş görme
"Üç yılda beri hayatları öyle bir mihanik içinde geçiyordu."
(s.11 O, 12.sat, 1 O.k.)
MİHNET: Zahmet,eziyet
"Mihnetleri içinde bütün bunları unutacağından emindi."
(s.174, I .sat, l .k.)
(s.231,29.sat, 7.k.)
MİKTAR(A Katr'dan):Parça,kısım,bölük
Bunun miktarını söylemekten utanırım."
(s.169,29.sat,5.k.)
MİMARİ(A): Mimarlıkla ilgili
(s. 75,4.sat,2.k.)
(s.138,4.sat,6.k.)
(s.138,8.sat, l.k.)
(s.150,21.sat,3.k.)
MİNNET(A):Görülen iyiliğe karşı teşekkürde bulunma
"Daha ziyade cana minnet bilirdi."
(s.87,17.sat,8.k.)

(s. 132, 16.sat,4.k.)
(s. 193, 15.sat,3.k.)

MİSAL(A): Ömek,masal,rüya,düş
"Canlı bir misal teşkil ediyordu."
(s. 135, 1 l.sat,7.k.)
(s. 153,7.sat,6.k.)
MİZAÇ(A Mezc'den): Bir şeyle karıştırılmış olan başka bir şey
"Bir mizaç meselesidir."
(s.155, 18.sat,2.k.)
(s.229, 18.sat,5.k.)
MONDEN:Şıklık

<,

"Selma Hanımın bu monden toplantıları... "
(s.116,12.sat,4.k)
(s.131,18.sat,6.k.)
(s.116,13.sat,6.k.)
(s.134,29.sat,8.k.)
(s.116,18.sat,l.k.)
(s.142,20.sat,l.k.)
(s.126,28.sat,6.k.)
(s.160,1l.sat,l.k.)
MONT(Fr): Sosyetik çevre
"Beraber montun zevklerini çıkartamadılar."
(s.126,1 l.sat,1.k.)
MUALLAK(A): Asılmış,asılı
"Burada adeta muallaka duruyorum."
(s.90, 11 O.sat,4.k.)
(s.124,20.sat,6.k.)
MUALLİM(A İlm'den): Öğreten,öğretmen,hoca
"Ne kadar sert bir muallimsiniz."
(s.68,31.sat,5.k.)
(s.68,32.sat,5.k.)
(s.170,12.sat,l .k.)
MUAMELAT(A Amel'den): Birbiriyle iş yapmak,tutum
" ...muamelat şefi Ahmet Nazif Beyin karısı..."
(s.26,2.sat,3.k.)
(s.118, l 2.sat,6k.)
(s.132,2.sat,7k.)
MUAŞERET(A): Birlikte yaşayıp iyi geçinme
"Çoktandır kadınlarla muaşereti unutmuştu."
(s.69,l .sat,3.k.)
(s.128, 1 O.sat,5.k.)

AYYEN(A Ayn'dan): Tayin edilmiş,belli,belirli
kak akşama doğru hareketleşir. 11

1, 15.sat,7 .k.)
7,21.sat,9.k.)
133,29.sat,6.k.)
148,I.sat, l.k.)

(s.196,26.sa~3.k.)
(s.198,12.sa~2.k.)
(s.201,19.sat,l.k.)

AZZA.M(AAzm'den): Kocaman,koca,ulu,koskoca
6,9.sat,5.k.)
CİZE(A Acz'den): Allahın emriyle peyganber tarafından yapılan herkulede işler.
u mucize adamının sesini dinliyor.11
183,1 O.sat,1 O.k.)

MUHABİR(A Haber'den): Haberci,haber -veren kimse
"Bu gazeteye muhabirlik etmek için girmişti. 11
s.132,25.sat,6.k.)
MUHAFAZA (A Hıfz'dan): Saklama,koruıma
Gidilen yerde daima ayrılığı muhafaza ediyordu. 11
(s.159,1 O.sat,6.k.)
(s.184,28.sat,6.k.)
(s.219, 13.sat,6.k.)
(s.221,24.sat,5 .k.)
(s.227,2.sat,6.k.)
MUHAKEME(A Hüküm'den):Dava için iki tarafın davaya baş vurması
(s.128,21.sat,5.k.)
MUHAREBE(A Harb'den): Harbetme.savsaşma,
"Muharebe ne vakit başlayacak!"
(s.94,26.sat,lk.)
(s.l O 1,5 .sat,6k.)
(s. l 06,7.sat,4k.)
(s.163,4.sat,4k.)
(s.193,3 .sat,3.k.)
MUHARRİR(A): Tahrir eden,yazı yazan.kratip
"Genç muharririn bu coşkun hitabesi... "
(s.92,24.sat,4.k.)
(s.204,1 O.sat;A.k.)
(s.92,31.sat,2.k.)
(s.204,25.sat.4.k.)
(s.95,3.sat,8.k.)
(s.205,9.sat,L .k.)

(s.131,2.sat,5.k.)
(s.132,26.sat,2.k.)
(s.191, 18.sat,5.k.)
(s.203,3 .sat,2.k.)

(s.208,30.sat, l .k.)
(s.209, 16.sat,5.k.)
(s.209,23.sat, l.k.)
(s.227, 1 O.sat,l .k.)

MUHASSARA(A): Kuşatma,etrafını çevirme
"Muhasara edilmiş bir kale."
(s. l 00,28.sat, l .k.)
(s.148,32.sat,6.k.)
MUHA YYELE(A Hayal'dan): Hayal kurulmuş
"Bundan ötesi,artık faraziye ve muhayyelenin işi oluyordu."
(s.121, 12.saf,5.k.)
(s.150,23.sat,3.k.)
(s.232,32.sat,6.k.)
(s.232,26.sat,4.k.)
MUHİT(A Havt'dan): Etrafını çeviren,kuşatan
"Ankara muhiti bu kadarını götürmez."
(s.163, 15 .sat,4.k.)
(s.79,4.sat,5.k.)
(s.170,13.sat,4.k.)
(s.38,26.sat,3.k.)
(s.184, 1 O.sat,2.k.)
(s.116,23 .sat,4.k.)
(s.198, 15 .sat,2.k.)
(s.125,9.sat,7 .k.)
(s.198, 14.sat,7 .k.)
(s.133, 18.sat,7 .k.)
(s.199, 19.sat,3.k.)
(s.133,20.sat,5.k.)
(s.200,9 .sat,8.k.)
(s.133,21.sat,2.k.)
(s.203,8.sat,7 .k.)
(s.134, 12.sat,8.k.)
(s.232,29.sat, l .k.)
(s.134,24.sat,6.k.)
(s.134,24.sat,9:k.)
MUHT AÇ(A Havç'tan):İhtiyacı

olan,kendisine bir şey lazım cPlan

"Erkeğine muhtaç olmaması"
(s.164,4.sat,4.k.)
MUHTELİF(A):İhtilaf eden, zıt
Yüz yüzelli metre kadar muhtelif adımlarla yürüdü."
(s.67,10.sat,l.k.)
(s. l 06, 15 .sat,5.k.)
(s.153,8.sat,5.k.)
MUHTEMEL(A

·

Haml'dan): İhtimali olan,umulur

Vakfetmiş olmaları muhtemeldi."
(s.188, 12.sat,3 .k.)
MUHTEŞEM(A Haşmet'ten): İhtişamlı tantanalı
"Gördüğü muhteşem siluetleri tecessüm etti."
(s.76, 1 O.sat,2.k.)

MUKABİL(A Kabl'dan): Takbil eden,öpen
"Buna mukabil yengesi gün geçtikçe zayıfladı."
(s.117,20.sat,7.k.)
(s. 139,26.sat,2.k.)
(s.231 ,30.sat,3.k.)
MUKABELE(A): Karşılık verme,karşılama
"Bir müddet de bu ziyaretlere mukabeleyle geçti."
(s.40,31.sat,3.k.)
MUKADDER(A Kader'den): Takdir olunmuş,kıymeti biçilmiş
"Mukadder olan şüpheli bir rahata kavuşacaktır."
(s. 148,27.sat,2.k.)
(s. 192, 19.sat, 1 .k.)
(s.219,28.sat,3.k.)
MUKA VEMET(A Kıyam'dan): Karşı durma,dayanma
"Adalet ve mukavemet vardı."
(s. 180,2.sat,3.k.)
(s. 183,20.sat,5.k.)
(s. 193,30.sat,3.k.)
MUKA YESE(A): Kıyasetme,ölçme,karşılaştırma
"Ankara'nın her noktasında bir mukayese merakı..."
(s.90, l.sat, 7.k.)
(s. 1 79,2.sat,3k.)
MUNİS(A Üns'den): Herkesle görüşen,insandan kaçmayan
"Van kedisi munisliğiyle kocasına sokulmuştu."
(s.30,1 l.sat,5.k.)
(s.155,23.sat,7.k.)
(s.31, 14.sat,8.k.)
(s. 195,9.sat,3.k.)
(s.43,9 .sat,2.k.)
(s.206,8.sat,3.k.)
(s. 140,29.sat,2.k.)
MUNTAZAMCA Nizam'dan): İntizamlı.derli toplu
"Bir kaç munrazam mahalle ... "
(s. 186,32.sat,4.k.)
MURABBA(A Rub'dan): Dörde çıkanlmış.okunmuş
"Yaldız murabbalı saçaklarıyle osmanlı medreselerinin devamı gibi.
"(s.3 8,3 .sat,6.k.)
MURAKABE: Kontrol etme,öz denetim
"Derin bir murakabeye varmış."
(s. 168,25.sat,2.k.)
(s. 168,25 .sat,6.k.)

(s. 196,26.sat,4.k.)
MUSK.ACA Nüsha'dan): İnsanları bazı hastalıklardan koruyacağına inanılan
(s.52, 7.sat,2.k.)
MUSİKİ(Osm): Müzik
"Bir heyecanın musikisi duyulabiliyordu."
(s. 183,29.sat, l.k.)
MUST ATİL :Dikdörtgen biçiminde
"Mustatil pencerelerine bakarak karar veriyordu."
(s. 105,4.sat,2.k.)
MUTAASSIP(A Asap'dan): Kendi tarafını aşırılıkla tutan
"Günah sayacak kadar mutaassıb."
(s. 153,30.sat,8.k.)
(s. 166, 1 O.sat,1 .k.)
MUT ANT AN: Gösteriş
"Mutantan gardırobunu gösterdi."
(s.139,25.sat,4.k.)
(s.153, 15.sat,2.k.)
MUTEBER(A Ubur'dan): Geçerli,geçer
"Sungurlu zadeler Ankara'nın muteber ailesidir."
(s.37,2.sat,2.k.)
MUTAKAMİL( Kemal'den): Olgun
"Bir mutakamil şekli olma."
(s.161,21 .sat, 7.k.)
MUTLAKA(A): Herhalde,ne olursa olsun
"Harbi mutlaka biz kazanacağız."
(s.98,20.sat,6.k.)
(s. 170, 16.sat,3.k)
(s.98,21 .sat, 1 .k.)
(s. 17Ş,5.sat,5.k.)
(s. 158, 13.sat,2.k.)
(s.221, 18.sat,5.k.)
(s. 168, 11.sat,4.k.)
(s.222,3 l.sat,4.k.)
(s. 170,4.sat,4.k.)
(s.223,22.sat,1 .k.)
(s.229,27.sat,2.k.)
MUTTASAL(A Vasl'dan): İttisal eden,ulaşan
"Muttasılkahramanca ve tehlikeyle yaşıyoruz."
(s.92,21 .sat,5.k.)
(s. 129, 13.sat,4.k.)
(s. 146, 13.sat,2.k.)
(s. 158,9.sat, l .k.)

arapça

(s. 192, 14.sat,6.k.)
MUVAFFAKAT(A Vefk'den): uygunluk,uyma
"Hiç birinden muvaffak cevabı alamadı."
(s. 153, 19.sat,8.k.)
MUVAFFAKİYET(A):
Tanrı yardımıyla başarı gösterme
(s.5,2.sat, 7.k.)
(s.135,27.sat,5.k.)
(s.50, 15.sat,4.k.)
(s. 178,25.sat,5.k.)
(s. 79, 1 l.sat,5.k.)
(s.191 ,26.sat,5.k.)
(s.93,26.sat, l.k.)
(s. 199, 1 O.sat,8.k.)
(s.94,8.sat,8.k.)
(s.203, 14.sat,6.k.)
(s.94, 13.sat,2.k.)
(s.204, 15.sat, l.k.)
(s. 113,32.sat, l.k.)
(s.21O,18.sat,6.k.)
(s. 126,30.sat,2.k.)
(s.215,29.sat, 7.k.)
(s.l 16,12.sat,6.k.)
(s.224,17.sat,5.k.)
(s. 116, 13.sat, 7.k.)
(s.228,20.sat,2.k.)
(s. 116,2 l.sat,3.k.)
(s.229,6.sat,9.k.)
(s.116,28.sat,5.k.)
(s.229, 15.sat, l.k.)
MUV AZENE(A Vezn'den): Denge,denk olma
"Hep hayattaki muvazzenesi aramakla meşguldü."
(s.28, 7.sat,8.k.)
(s.90,8.sat, 7.k.)
(s.90, 7.sat, 1 .k.)
(s. 133,20.sat,2.k.)
(s. 163,5.sat,6.k.)
MUZAFFER(A Zafer'den):Zafer,üstünlük
"Bir gün muzaffer oluruz."
(s. 73,22.sat,2.k.)

kazanmış,üstün

MÜBALAGA(A Buluğ'dan): işi,bir şeyi çok büyütme
(s. 109,22.sat,2.k.)
(s. 177,22.sat,4.k.)
MÜBAREK(A Bereket'den): Bereketli,feyizli
"Buz mübarek buz."
(s.63, 13.sat,2.k.)
(s.76,22.sat,6.k.)
MÜBA YYENET(A):Karşıtlık
"İki Türk ailesi arasındaki mübayenetin sebebini çözemedi."
(s.48,22.sat,3.k.)
MÜBHEM(A): Ne olduğu anlaşılamayan,belirsiz
"Mana,gaye,mübhem olduğu kadar genişti."
(s.121 ,32.sat,9.k.)

(s.122, l .sat,2.k.)
MÜCADELE(A Cedel'den):
"Milli mücadele devri."
(s.132,14.sat,6.k.)
(s.146,23.sat,8.k.)
(s.161, 13.sat,6.k.)
(s.166,20.sat,5.k.)
MÜCEVHER(A Cevher'den):
"Bir liralık mücevher taşıyor."
(s.126, 12.sat,8.k.)
(s.160, 7.sat,5.k.)

İki kişinin bir mesele üzerinde çekişmesi,
(s.183, I I .sat, 7.k.)
(s.1,83,21.sat,9.k.)
(s.193,3.sat,5.k.)
(s.193,5.sat,2.k.)
Cevher ile süslenmiş

MÜÇTEHİT(.-\ Cehd'den): İçtihat eden.gücü yettiği kadar çalışan.
"Müfessir ve müctehitlerin çokluğu yüzünden ... "
" (s.154,9 .sat,3.k.)
MÜDDET:(AYfedd'den):Zaman,vakit,muayyen
"Bir müddet acaba burasımıdır. .. "
(s.41,21.sat,8.l.)
(s.121,3.sat,8.k.)
(s.75,26.sat,2.l.)
(s.127,30.sat,3.k.)
(s.68,5.sat,3.k.J
(s.148,25.sat,6.k.)
(s. 76,23.sat, 7 .c.)
(s.149, 18.sat, 7.k.)
(s.97, 1 O.sat,5l)
(s.175,26.sat,3.k.)
(s. l O 1,27 .sat,9.k.)
(s.193,32.sat, l.k.)
(s.203, 1 O.sat,2.k.)
(s.216,26.sat, 7.k.)
s.216,27.sat, 1.k.)

vakit

MÜDAF A(A Deff den): Bir saldırışa karşı koyma
"Hakkını ançac bu çölün ortasından müdafa edebilir."
(s.52, l .sat.a.k.ı
(s.145, 1 O.sat,1 ).k.)
(s.176,12.sat,9L)
(s.200,20.sat,U:.)
(s.207,23 .sat.Lc.)
MÜDEHALEL-\ Duhul'dan): Karışma,araya girme
"Müdahale etnek,önüne geçmek istiğyordu."
(s.187,32.sat,SL)
MÜESSESE(A}: Kurum
"Yeni müessesenin varlığını alışkın bir tavırla kabul etti."
(s.38,5.sat,5.k. ı
(s.170,5.sat,6£)
(s.185,25.sat,SL)
(s.186, 18.sat,4.i.)

(s.187,29.sat,8.k.)
(s.189, 14.sat,3.k.)
MÜFESSİR(A Feys'den):Tefsir eden,açıklayan
"Müfessir ve müçtehitlerinin çokluğu yüzünden ... "
(s.154,8.sat, 1.k.)
MÜFRİT(A Fert'den): Tek başına bırakan
"Yaşayan müfrit ferdiyetçileriz."
(s.134, 14.sat,3.k.)
MÜHEYYİÇ(A): Heyecan verici
"Göründüğü gibi müheyyic değildi."
(s.75,23.sat, 7.k.)
MÜHEYY A(A Heyet'ten):Hazırlanmış,hazır
"Müheyya bir adamın gerginliği vardı."
(s.136, 7 .sat,5 .k.)
MÜHİM(A Hemm'den): Ehemmiyetli,düşündüren,lüzumlu
(s.111,5.sat,2.k.)
(s.207,9.sat, 1.k.)
(s.222,30.sat, 1 O.k.)
MÜKEMMEL(A Kemal'den): Kemale erdirilmiş,kemal bulmuş
"Mükemmel bir muallim olabilirsiniz."
(s. 170, 11.sat,8.k.)
(s.227 ,27.sat,3.k.)
MÜLAHAZA(A Lahz'dan):Dikkatli bakma
"En selahiyetli mülahazalar burada yapılırdı."
(s. 1 O 1, 7.sat,1.k.)

MÜMKÜN(A Mekn'den):Mümkün olabilir,
"Su akıtarak mümkün olacaktır."
(s.114,8.sat,4.k.)
(s.137,11.sat,2.k.)
(s.139,5.sat,2.k.)
(s.153,4.sat,4.k.)
(s.184,26.sat,5.k.)
MÜNAKAŞA(A Nakş'dan): Atışma,çekişme
"Bir münakaşaya sebebiyet verecek."
(s.114,7.sat,9.k.)
(s.207,22.sat).k.)
(s.120,12.sat,4.k.)
(s.207,22.sat;;.k.)
(s.143, 19.sat,8.k.)
(s.223,12.sa.L2.k.)
(s.189,11.sat,8.k.)
(s.231,24.saı,1.k.)

MÜNASEBET(A Nisbet' den): Uygunluk,ilgi,yakınlık, bağ
"Ne münasebet,onların şalvar biçimi olanları var."
(s.61, 16.sat,2.k.)
(s.140,6.sat,4.k.)
(s.87,3.sat,3.k.)
(s.165,28.sat,4.k.)
(s.90, 15.sat, l.k.)
(s.165,4.sat,2.k.)
(s.135,2 l.sat,9.k.)
(s.166, 18.sat,2.k.)
(s.135,23.sat,2.k.)
(s.221, 16.sat,3.k.)
MÜPTELA(A): Düşkün,meraklı
"Doğru bir istihale buhranına müptela oldular."
(s.141 ,4.sat,5.k.)
MÜRECAAT(A): Baş vurmalar,danışmalar
"Cebeci hastahanesine mürecaat ediniz."
(s.99,21 .sat,3.k.)
MÜREBBİYE(A Reby'den): Çocuk terbiyesiyle uğraşan kadın
"İsviçreli bir mürebbiyenin eline bırakılmışlardı."
(s.11 7, 12.sat,5.k.)
(s.l 17,13.sat,3.k.)
(s. 125, 1 l.sat,9 .k.)
MÜREKKEB(A Rükub'dan): İk: yada çok şeyin karışmasından meydana gelen
bileşik"
"İzınir,Bursa'dan mürekkep bir peyzaj kalıntısı."
(s.26 l.9sat, 1.k.)
(s.121,6.sat,4.k.)
(s. 143,7.sat,2.k.)

(s.163, 15.sat,2.k.)
MüSAADE(A): Yardım,izin
O kadınlara müsaade etmedi."
s.35, 16.sat,5.k.)
(s.:8,12.sat,l.k.)
s.52,21.sat,3.k.)
(s.f5,29.sat,5.k.)
s.63,4.sat,5.k.)
(s.JJ.2,12.sat,l.k.)
.64,31.sat,6.k.)
(s.:-D,30.sat,l.k.)
SABAKA(A Sebk'den):Birrrrindenileri olmaya
tadyumdaki müsabakalar..."
186,1 7 .sat,2.k.)
221,2l.sat,4.k.)
24, Lsat, 1.k.)
28, 1 1 .sat,2.k.)
,.._ K(A): Ev.dükkan.arazi gib gelir getiren mal.
er yeni bina onun mülkü"

(s. 187,26.sat,5.k.)
MÜSBET(A Sübut'dan): Tesbit edilmiş,delil gösterilmiş
(s.115,1 l.sat,9.k.)
(s. 162,10.sat,8.k.)
MÜSTATİL(A Tül'den):İstitale eden,uzayan
"Pencereler müstatil olmaya,ortada kalmaya başladı."
(s. 138,9.sat,2.k.)
MÜSTEŞARCA Şuur'dan): Bildirilen,haberli
"Bir sefaret müsteşarı "
(s. 109,2 l.sat,7.k.)
(s. 152,27.sat,4.k.)
MÜŞAHİD(A): Müşhade eden,gören,bakan
"Herhangı bir müşahid gözünde"
(s. 160, 18.sat,3.k.)
(s.203, 11 .sat,5.k.)
MÜŞKÜL(A Şekl>işkal'den): Güç,zor,çetin
" ... ne müşkül olacaktı."
(s.24,8 .sat,8 .k.)
(s. 84,2 8. sat, 6.k.)
(s. 129,21 .sat,2.k.)
(s. 189,8.sat,9.k.)
(s.224,28.sat,3 .k.)
MÜTADDİ:Etken
"Müteaddi bir kudret haline inkılap etti."
(s. 183,25.sat,2.k.)
MÜTEAHHİT(A Ahd'dan): Tahüf eden,bir işi imza ile söz ile üzerine alan
"Mütahhitlik ile birden bire yükseldi."
(s.163, 13.sat, 1.k.)
MÜŞTEREK(A Şirket'den): Ortak,birlik
"Müşterek yorgunluklar"
(s. 159,3.sat,6.k.)
(s.169, 1 O.sat,l.k.)
(s. 185,23.sat,9.k.)
MÜTALAA(A Tulu'dan): Eski bir yazı veya kiabı anlayıncaya kadar okumak
(s.63,21 .sat,4.k.)
(s.227, 1 O.sat,4.k.)
MÜTECESSİS(A

Cess'den):Gizliyi arayan,meraklı

(s.81,21.sat,3.k.)
MÜTEMADİYEN (A): Uzayan,arasız,fasıksız
(s. l 09, 14.sat,5.k.)
(s.160, 13.sat, l.k.)
(s.165, 17.sat, 7.k.)
(s.183,21.sat,2.k.)

MUARRIZ(A): Dokunaklı söz söyleyen,taş atan
"Muarrızlardan biri atılır."
(s.208, 12.sat, l.k.)
MAZHAR(A Zuhur'dan): Bir şeyin göründüğü ,çıktığı yer
"Mazhar olduğu bu şeref.
(s.209, 13.sat,8.k.)
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MÜTEFEKKİR(A Fikr'den): Tefekkür eden,düşünen
"Sanatkarlar Ye mütefekkirler arasında büyük rağbet kazanmış."
(s.212,2.sat,3.k.)
MEDDAH(A Medh'den): Taklitler yaparak halkı eğlendiren kimse
"Meddah bitmez tükenmez tuluatlarla halkı güldürdü."
(s.212,11.sat,l.k.)
MOMUMANTAL:Anıtsal
"Şadırvan biçimi momumantal"
(s.214,21.sat,-ı.k.)
MA Yİ(A):Su gibi akan
"Hafif bir zanbak kokusu bırakan bir mayi idi."
(s.219, 18.sat,9.k.)
MÜŞAHADE(A Şuhud'dan): Bir şeyi gözle görme
Müşahade eden gözlerin şaşkınlığı vardı."
(s.220,8.sat,2.k.)
MUHAL(A):Mümkün olmayan,olmayacak
"Bize yine muhal görünür.
(s.220,24.sat,3.k.)
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MUHTELİF:Karma
"Muhtelif müsabakalara hemen bakılabilirdi."
(s.223,30.sat, 7.k.)
MAŞUK(A Işk'darı): Sevilen,sevilmiş
"Maşuka ateşleri nasıl temsil edilebilirdi."

(s.227, 17.sat,7.k.)
MÜELLİF(A Ülfet'ten): Kitap yazan,eser sahibi
"Komedi müellefin yeni bir eseri"
(s.191 ,22.sat, 1 .k.)
MÜKAF AT(A Kıyafet'ten): Bir hizmet veya iyiliğe karşı yapılan iyilik
Emeklerinin mükafatını görmeye başladı."
(s.196, 17.sat,4.k.)
MESUD(A Sad'dan):Saadetli,bahtlı,bahtiyar
Mesud ve müreffeh olmaya çalışanlar vardı."
(s.198, 1 O.sat,9 .k.)
(s.198,17.sat,2.k.)
(s.198, 19.sat,3.k.)
(s.220, 12.sat, l.k.)
MÜREFFEH(A Rüfüh'den):Terfi edilmiş,rahata kavuşturulmuş
Müreffeh olmaya çalışanlar vardı."

s.l 98, 1 l.sat,2.k.)
MEDET(A):Yardım,imdat
Aşktan bile medet umamayız."
s. 198,23.sat,2.k.)
MÜZMİN(A Zaman'dan):Üzerinden zaman geçmiş
"'Bir müzmin ruh illeti."

s.200, 18.sat,2.k.)
MUHAKKAK(A): Tahrikolmuş,doğru
Muhakkak bir tehlike dolaşıyor."
s.204,3.sat,8.k.)
s.21O,10.sat,4.k.)
s.220,27.sat,4.k.)
MÜREVVET(A):İnsaniyet,mertlik,yigitlik
Çocuğunun mürüvvetini gören bir ana"
s.205,16.sat,7.k.)

MÜZAKERE(A Zikr'den):Biriş hakkında görüşme,danışma
Müzakereye girişecekler."
s.207, l .sat,4.k.)
s.207,21.sat,8.k.)

(s.208,6.sat,3 .k.)
(s.208,20.sat,4.k.)
MÜSAADE(A Suud'dan):İzin
"Müsade ederseniz size bir şey soraçağım."
(s.228,31.sat, l .k.)
MÜBADELE(A Bedel'den):Değiş tokuş
"Bir mübadele vasıtası olduğu devrin hikayeleri . "
(s.230,29 .sat,2.k.)
MEFKUM(A):Fahim
(s.232, 18.sat, 7.k.)

haline gelmiş,kömür olmuş

NİSBET(A):Bağlılık,ilgi,inat
olsun diye yapılan iş
On beş gün evveline nisbetle hava biraz daha sıcaktı"
(s.62, I O.sat,5.k.)
(s.67 ,30.sat,5 .k.)
(s.109, l.sat,8.k.)
NEFER(A):Bir adam ,tek kişi,rütbesi olmayan asker
Yanlız müsaade edin de,bizim nefer özengileri size görre kısı versinler."
(s.64,32.sat, l.k.)
(s.72, 15.sat,5.k.)
(s.65,2.sat,4.k.)
(s.82,22.sat, 7.k.)
(s.67,11.sat,5.k.)
(s.94,24.sat,7.k.)
(s.68,23.sat,2.k.)
(s.193,25.sat, 1.k.)
(s.72,9.sat, 1.k.)
NİTEKİM(A):Gercekten hakikaten
itekim,Nazifin bazı eksikliklerini düzeltmek için de aıynı dikkat ve ihtimamı
(s.67, 7.sat, 1.k.)
(s.210,11.sat,1.k.)
(s. 71,20.sat,2.k.)
(s.226, I O.sat,7.k.)
(s.120, 13 .sat, 1.k.)
(s.227,3.sat, 1.k.)
(s.126, 12.sat, 1.k.)
(s.227 ,3 .sat,3.k.)
(s.127, 18.sat,5.k.)
(s.169,6.sat, l .k.)
(s.199, 12.sat,5.k.)
NEZAKET( Osm) :Naziklik,zariflikincelik
One naziklik"
(s. 70,3.sat,9.k.)
(s.127,31.sat,9.k.)
(s.143,23.sat,6.k.)
NEŞV(A):Canlının büyümesi boy atması
Yanlız yüksekliğin verdiği bir neşve içinde idi."
(s.75,25.sat, l .k.)

sarf etti."

(s.80,3.sat, l .k.)
(s. 160,25.sat,3.k.)
(s. 197,5.sat,4.k.)
(s.203,24.sat, 11 .k.)
(s.213,6.sat,2.k.)
(s.217,1.sat,5.k.)
NAKİL(A):Bir şeyi başka bir yere götürme
"Buradan bir nakil vasıtası temin edebilirler."
(s.28,28.sat,8.k.)
(s. 100, 15.sat,6.k.)
(s. 76, 16.sat,3.k.)
(s.188, 12.sat, l.k.)
(s. 78,29.sat, 1 .k.)
NÖBETCİ(F): Nöbet bekleyen kimse
"Ağacın dibinde bir nöbetci bekliyordu."
(s. 76, 19.sat,4.k.)
(s. 7,619.sat,9.k.)
NİŞANE(F):İz,alamet,belirti
"Misafirler,odaya,girdikleri vakit her birinin yüzünde bir hayranlık nişanesi
görmek mümkündü."
(s. 79,28.sat,3.k.)
(s.164, 12.sat,6.k.)
(s. 179,8.sat,4.k.)
NiDA(A): Çağınna,ses venue
"Hatiçe hanımın bu nidaları üzerine ... "
(s.34,25 .sat,4.k.)
NEVİ(F): Yenilik
(s.38,1 l.sat,5.k.)
(s.61 ,29.sat,8.k.)
(s.99,30.sat, 7.k.)
(s.l 16,29.sat,4.k.)
(s.116,29.sat,7.k.)
(s.124, 14.sat,4.k.)
(s.134,28.sat,9.k.)
(s. 140, 14.sat,5.k.)

( s.150,24.sat,8.k.)
(s. 167,2.sat,8.k.)
(s.173,30.sat,7.k.)
(s.175,29.sat,4.k.)
(s. 192,29.sat,5.k.)
(s.204,17.sat,4.k.)
(s.219,17.sat,7.k.)
(s.219, 19.sat,4.k.)

NAZAR(A Enzar'dan):Bakma,göz
(s.38,23 .sat,9 .k.)
(s.39,24.sat, 1 .k.)

atma

'"NAFİLE(A Nevafil):Lüzumlu değil iken yapılan iş,farzların dışında kılınan
"Genç kadını nafile yere inandırmaya çalışıyordu."
(s.39, 7.sat,9.k.)
(s.88,17.sat,2.k.)

namaz.

(s.135, 1 O.sat,2.k.)
(s.166,23.sat,7.k.)
(s.208,3 .sat,6.k.)
NETİCE(A): Sonuç,son,özet
"Tabii bir netice ve beyhude bir seyahat"
(s.51,5.sat,3.k.)
(s.85,3.sat,4.k.)
(s.l 15,12.sat,2.k.)
(s. 189,8.sat,6.k.)
(s.224, 15.sat, 7 .k.)
NAS(A):Açıklık,kesin kanıt
"Bu yalana bir nas gibi inanmışız."
(s.162,24.sat,4.k.)
NAKŞ(A):Duvarlara
(s.98, 1 O.sat,2.k.)

yapılan yağlı boya resim

NEFTİ(F): Neft yağı renginde olan,koyu yeşil veya kahverengi arasında bir
"Üzerinde nefti bir avcı kostümü vardı."
(s.98, 1 O.sat,2.k)
NARİN(F): İnce yapılı, zayıf
"Bütün çiçekler gibi narindi."
(s.127 ,21.sat, l.k.)
(s.132,5.sat,8.k.)
(s.173,4.sat,6.k.)
NİMET(A): İyilik,lütuf,ihsan
"Bu devrin nimetlerinden faydalanmalı"
(s.133,3.sat,9.k.)
NEBAT(A): Topraktan çıkan her türlü şey,bitki
"Geniş yapraklı su nebatları"
(s.140, 19.sat,2.k.)
NÜFUZ(A):: İçe geçme,işleme
"Bir nüfuzu bir hükmü vardı."
(s.152,24.sat,6.k.)
(s.189,9.sat,3.k.)
(s.213, 13.sat,3.k.)
NİZAM(A): Dizi,sıra,düzen
"Soğuk aile nizamları"
(s.159, 13.sat,5.k.)

renk

NİKBET :Felaket
"Ona dayanılmaz bir nikbet gibi görünüyordu.
(s.164,9 .sat,3 .k.)

11

NAZARİYE( A): İlmi görüşler ,düşünceler
11
"Epeyce nazariye öğrendim.
(s.169,22.sat,7.k.)
(s.189,11.sat,7.k.)
(s.224, l .sat,4.k.)
(s.232,2.sat, 7 .k.)
NAMAZ(F):N amaz
"Fakat zaten biraz geç kaldığı içinnamazıda kılamadı."
{s.83,2.sat, 7.k.)
{s.84, 12.sat,5.k.)
{s.84,3.sat,7.k.)
İHA YET(A):Sonlar,bütünler
"Rezaletlere bir nihayet vermesini talep edecekti.
(s.173,1.sat,1 l.k.)
{s.84,24.sat,2.k.)
(s.147, 11.sat,6.k.)
{s.87,27.sat, l .k.)
(s.162,9.sat,3.k.)
{s.93,26.sat,3 .k.)
(s.168,28.sat,9.k.)
(s.102,8.sat,2.k.)
(s.175,10.sat,4.k.)
s. l 06,8.sat, l .k.)
(s.198,31.sat,4.k.)
s.106,20.sat,4.k.)
(s.199, 15.sat,3.k.)
s.108,30.sat,8.k.)
(s.204,6.sat, 1.k.)
(s.114,23.sat, l .k.)
(s.207 ,3.sat, l.k.)
(s.140,11.sat,7.k.)
(s.207 ,21.sat, 7 .k.)
s.141, 17.sat,3.k.)
(s.208,6.sat, l.k.)
s.168,4.sat,2.k.)
(s.228,30.sat, l .k.)
{s.221, 19.sat, 1.k.)

11

MA YİŞ(F): Gösteriş,gösteri
Kiracılara karşı bir pretesto nümayişi degil miydi.
s.85,6.sat,7.k.)
~
NEFES(A): Soluk,okuyup üfleme
11
Avluda geniş bir nefes aldı.
s.86,25.sat,5.k.)
KTE(A): Herkesin anlayamadığı ince mana
11
Pek zarif bir nükteymiş.
s.89,2.sat,8.k.)
OSTALJİ:Yurt özlemi,sıla duygusu
"Bir tür nostalji."

11

(s.89, 13.sat,2.k.)
NİŞAN(F): İz,belirti,vurulması istenen nokta
"Ötede nişan talimleri yapacagız."
(s.93, 16.sat,8.k.)
(s.95, 7.sat,3.k.)
(s.94, l .sat,5 .k.)
NAİL(A Neyl'den ): Muradına ermiş
"İltifata nail olmak için ortaya atladılar."
(s.94, 15 .sat,2.k.)
NESCİ:Dudak derisi
"İlkbahar hararetiyle nesci altında ... "
(s.184,24.sat,2.k.)
ESİL(A):Nesil,kuşak
"Yeni Türk nesli."
(s. 190, 13 .sat, 7 .k.)
(s.230,8.sat,5 .k.)
(s.230,8.sat, 1 O.k.)
(s.231 ,5 .sat,3 .k.)
(s.231 ,8.sat, 1 .k.)
(s.231,9.sat,4.k.)
(s.231, 11 .sat,4.k.)
(s.231, 1 l.sat,6.k.)

(s.231 ,28.sat,6.k.)
(s.231 ,29.sat,3.k.)
(s.232, 7.sat,l.k.)

NEŞR(A): Yayma, dağıtrna,şacma herkese duyurma
"Her yılbaşında neşredilen istatistiklere göre."
(s.193,29.sat,2.k.)
NEZARET(A):Gözetme,clienetim,kontrol
"kulisteki provalara nezaret ediyordu."
(s.202,5 .sat,3 .k.)
NEFRET(A):Ürküp kaçmıa.tiksirıme
"İnsanlardan nefret etmiş."
(s.203, 7.sat,2.k.)
NİSAP(A): Asıl,esas,serrmaye,mal
"Nisabı temin etmekten henüz uzaktılar."
(s.207 ,2.sat,2.k.)
NAKARA T(A):Bir müzik parçasında güftenin tekrar kısmı
"Nakarat kısmını güzel arnnonize etmiş."
(s.215,1 l.sat,4.k.)

NİYET(A): Niyet,meram,kurma
"Kötü niyetlerden ne kadar uzak olduğunuisbat etti."
(s.226,9 .sat, 7.k.)
OKKA(OSM): 1283 gr.eski bir ağırlık birimi
"Bir okkaeti bir oturuşta kendi yutar."
(s.58,23 .sat,6.k.)
(s.58,26.sat, 7 .k.)
OBJEKTİF:
(s.233,6.sat,5 .k.)
ÖRS:Üzerinde maden dövülen çelık yüzeyli demir kütle
"Sert bir örs gibi irademizi durmaksızın döğüyor."
(s.92,20.sat,4.k.)
ÖKÇE:Ayakkabınm arka kısmını yükselten katı ve çıkıntılı parçası
"Uzun ökçeli iskarpin degiydiklerini hiç görmedim."
(s.61, 17 .sat,4.k.)
(s.61 ,23.sat,6.k.)
( s. 64,25 .sat,3 .k.)
(s. 173,4.sat,5.k.)
(s.227,31 .sat,9.k.)
ÖZENGİ:
(s.64,32.sat, 1 .k.)
(s.65,2.sat,5 .k.)
(s.66, 12.sat, 7 .k.)
PELERİN(Fr):Omuzlardan aşağı doğru inen bir tür giyisi
"Bir çarşafın pelerini gibi enseden hafıfden omuzların üstüne doğru
yayılıyordu."
(s.66,6.sat,9 .k.)
PAPUÇ(F):Ayakkabı
"Papuçlarını eline almış."
(s.69,7 .sat, l.k.)
PARDESÜ(Fr):Soğuk havalarda elbisenin üstüne giyilen üstlük
"Akşam üstü dışarıda pardesüsüz durulmaz."
(s.72,26.sat,4.k.)
PİTORESK(Fr):Durumu
a.

veya görünüşü bir tablo konusu olmağa elverişli

"Dikmen diye bir yer vardır o kadar pitoreskdir ki"
(s.73,7.sat,4.k.)

bulunan

PRENSİP:
"O da bir prensip dedi."
(s.81 ,5.sat,3.k.)
(s. 134,3.sat,3.k.)
(s. 189,5.sat,5.k.)
(s. 190, 15.sat, l.k.)
(s.21 O, 7.sat,9.k.)
PRETESTO(İtal):Bir şeyi haksız yersiz olarakreddetmek,eylem
"Kiracılara karşı bir pretesto nümayişi değil miydi."
(s.85,6.sat,7.k.)
PEYZAJ(Fr): Manzara
"Anadolu peyzajlarının dili yok."
(s.26,9 .sat,3 .k.)
(s.90,17.sat,9.k.)
PA VYON(Fr):Bir kuruluşun bir park veya vahçe içerisindeki yeri.
(s.99,28.sat,5 .k.)
PEYKE(F Pay-gah'dan):Eski evlerde bulunan,duvarlara bitişik alçak tahta
"Bir han peykesi üstüne serdiği ... "
(s.23,8.sat,5.k.)
PORTE COCHERE: Toplantı yeri
(s.29,28.sat, l.k.)
PEJMURD E(F): Eski,püskü,y ırtık,dağınık
"Üstleri başları pejmurde bir takım çıkınlı ... "
(s.42, 13.sat,5.k.)
PROFİL:
(s.46, 16.sat,6.k.)
(s.69,25.sat,2.k.)
(s. 70, 1 .sat,4.k.)
PEYLEMEK(F Pey'den):Para vermek bir şeyi önceden kendine ayırtmak
"Şöyle besleme gibi ufak bir kız bile peyleyemedik."
(s.46,31 .sat,6.k.)
(s.48, l .sat,5.k.)
PEKALA: Peki,olur
(s.61, 14.sat,6.k.)
(s.68,24.sat,5.k.)
(s.86,3.sat,3.k.)
(s.170,6.sat, l .k.)
(s.201, 7.sat,3.k.)

kerevet.

PROJE(Fr):Tasarlanmış,tasarı
"Fakat bu projenin tatbikatı o kadar kolay olmadı."
(s.61,25.sat,3.k.)
PANDOMİM(Fr):Sözün yerine sadece hareketlerin aldıgı sahne oyunu
"Selma Hanım,bütün bu pandomim esnasında kocasında acayip bir hal vardı."
(s. 109,27.sat,5.k.)
PROSEDE'ME:Görüş,tasan
Mamafih benim prosede'me iki sene zarfında bitecek."
(s.114,6.sat,8.k.)
PÜRÜZ(E.T.):Birşeyin düzgünlüğünü bozan kabarcık ufak çıkıntı,gedik
"Münakaşaya sebebiyet verecek bir pürüz bulunamadı."
(s.114,6.sat,8.k.)
PARVENÜ:Zıpçıktı.
"Şişkin bir pervenu karikatürüdür."
(s.153, 12.sat,5.k.)
PERVERS: Yaz
"Bazı pervers kadın tipleri"
(s.229 ,6.sat,4.k.)
RİY AKAR(A):İki yüzlü
"Gerçi eski hali bir riy akarlıktı."
(s.154, 1.sat,8.k.)
RESMİ(A):Devlet adına olan.çok ciddi
"Bazı resmi kayıtlarkoymak."
(s.159,8.sat, 1.k.)
(s.227,6.sat,2.k.)
REKABET(A):Gözleme,gözetleme,birbirini
çekememe
"Daimi bir rekabet ve geçimsizlik-havası vardı."
(s.160,5.sat,6.k.)
RÜST Aİ NEŞİDE:Kırsal şiir
"Bir rüstai neşidenin ruhu veren epizotları idi."
(s.192,25.sat,1.k.)
RAHMET(A):Acıma,esirgeme,koruma
"Bir rahmet gibi yağdığını biliyordu."
(s.193,23.sat,6.k.)
RÜSTAİ(F): Köy ile ilgili,köylü

"Daha rüstai bir tad vermekte idi."
(s.196,6.sat, 7 .k.)
RABIT A(A Rabt'dan):İki seyi birbirine bağlayan bağ
"Bu son rabıtasından hissettikleri."
(s.199,6.sat,3.k.)
RÜZNAME:Gündem
"Rüznamenin mevzuu hakkında."
(s.207,5.sat, 1 .k.)
REVNAK( A) :Parlaklık,güzellik, tazelik
"Artık eski revnak ve şaşasınıkaybetti."
(s.21O,16.sat,5.k.)
RAGBET(A):İstekle karşılama,istek,arzu
"Mütefekkirler arasında büyük rağbet kazanmış"
(s.212,2.sat,6.k.)
REEL(Fr):Gercek
"Reel birşeyi ifade ediyordu."
(s.27,17.sat,6.k.)
(s. 124,22.sat,8.k.)
REVÜ(Fr):Müzikal
(s.42,21 .sat,5.k.)

gösteri

REALİTE(Fr):Gerçek
"Katı bir realite ile karşılaştı."
(s.46,17.sat,8.k.)
(s. 124,24.sat,5.k.)
(s. 1 70, 1 .sat, 1 .k.)
REZALET(A):Alçaklık,utanç verici şey
"Ben böyle rezalet istemem."
(s.59 ,26.sat,5 .k.)
(s.84,23.sat, 1 O.k.)
RAHV AN(F Rahvan'dan):Dört ayaklı hayvanların koşma taırzı
"Hafif bir rahvan yürüyüşe müsade etti."
(s.68, 12.sat, 1 .k.)
RÜTBE(A):Sıra,derece,basamak
"Sadece bir rütbe ve bir üniforma idi."
(s.70,6.sat,8.k.)
REJİM(LA T): Yönetme,düzenlene, tarz,düzen

"Haftada en az bir defa bu rejime tabidirler."
(s.82,27.sat,1 l.k.)
(s.124, 15.sat,4.k.)
RAM(F):İtaat eden,boyun eğen
"Kendi idaresine ram etmesini bildi."
(s. l 00, 18.sat,3.k.)
RİYAZET(A)::Nefsi kırmalar,dünya lezzetlerinden sakınmalar
"Bir ahlak riyazeti içinde yaşadı."
(s.103, 13.sat,6.k.)
(s.174,6.sat,3.k.)
REVERANS(Fr):Selam vermek için ya eğilerek veya dizleri kırılarak yapılan
"Mübağlalı bir reveransla selamladı." ·
(s. l 09,22.sat, 14.k.)
(s.127,31.sat,3.k.)
(s.146, 18 .sat,3 .k.)
(s.153, 18.sat,8.k.)

hareket.

RANDEVU(Fr):Aynı saatte ve aynı yerde olmaya karar veren iki veya dahaçok kcişi
daki buluşma.
"Saat bir buçukta önemli bir randevum var."
(s.111,5.sat,3.k.)
(s.112, l.sat,3.k.)
(s.143,32.sat,1.k.)
RİY AZİ(A):Hesapla,matematikle ilgili
"Onu riyazi meselelere kafası alışıktır."
(s.115,22.sat,9.k.)
RENARDGENTE:
(s.116,6.sat,5.k.)

Tilki kürkü

RUGAN(F):Ayakkabı,çanta
(s.120,5.sat,4.k.)

gibi parlak deri

RİCA(A): Ümit,umma
"Öyleyse benim sizden bir ricam var."
(s.126, 1 .sat,6.k.)
(s. 169,9.sat,3.k.)
REF AH(A Refu'den): Bolluk,rahatlık,bollukta
"Refah getiren bütün bu inkılap yıllarıdır."
(s.132,30.sat,4.k.)
(s.159,6.sat,l.k.)
(s.198, 12.sat,4.k.)

geçiniş

(s.202, 7.sat,6.k.)
RASYONEL:
(s.232, 1 .sat,3.k.)
SÜRA T(A):Çabukluk,hız
"Bir süratle inkişaf ediyordu."
(s. 13 7, l.sat,5.k.)
SÜRET(A):Biçim,görünüş,kılık
"Bu suretle çok defa banyoya kapanıp kaldığı oluyordu."
(s.139,9.sat,4.k.)
(s. 190,7.sat,5.k.)
(s.208,6.sat,6.k.)
(s.220,27.sat,3.k.)
SERZENİŞ(F): Başa kalkma
"Açık açıga bir serzeniş ifade etmiyor muydu.?"
(s. 145,7.sat,4.k.)
SOHBET(A): Görüşüp,konuşma,
"Hele ev sahiplerinin avlu sohbetleri."
(s.l 61, 1 O.sat,3.k.)
SABİ: Çoçuk çocukca
"Halimenin masum sabi konuşmaları."
(s.161,1 l.sat,3.k.)
SİNEKÜR: Arpalık
"Yüksek sinekürlerle birden bire ... "
(s.163, 13.sat,5.k.)
SKANDAL(İbranice): Rezalet
"Bir skandal dedikodusu belli bir şeydi."
(s.165, 16.sat,3.k.)
SEY AHAT(A): Yolculuk,gezi
"Birlikte seyahat ettikleri oluyordu."
(s. 165,25.sat,6.k.)
(s.187,1 l.sat,6.k.)
(s. 192,24.sat, 7.k.)
(s. 197,23.sat,4.k.)
SEVİYE(A): Beraberlik,düzlük
"Kendi seviyemde olanlardan bahsediyorum."
(s.167,27.sat,6.k.)

SUEDE: Süet deri
"Süetle çantasını göğsünün üstündectutuyordu."
(s.l 72,9.sat,3.k.)
SAHA(A):Meydan,avlu,alan
"İktisat sahasına davet ediyordu."
(s.181 ,4.sat,3.k.)
(s.181 ,4.sat, 7.k.)
(s.l 81 ,5.sat,2.k.)
SİTEM(F):Zulüm,haksızlık,eziyet
(s.83, 7.sat,4.k.)
SÜV ARİ(F):Atlı,atlı asker
"Süvari alayı geçti."
(s.84,4.sat, 7.k.)
(s.84, 7 .sat, l.k.)
SOMNAMBUL:Uyurgezer
"Kadın bir somnambul gibi ona yaklaştı."
(s.88,5.sat,3.k.)
SABR(A):Dayanma,katlanma
(s.92, 18.sat,5.k.)
SATEN(Fr): Dokumada çok kullanılan bir ipek kumaş.
"Satenden kendine göre bir başlık yapmıştı."
(s.66,5.sat,8.k.)
SARF(A): Harcama,masraf
"Aynı dikkat ve ihtimamı sarf etti."
(s.67,8.sat,3.k.)
(s.162,6.sat,6.k.)
SİLUET(Fr):Birşeyin
(s.76, 10.sat,3.k.)
(s.94,21.sat,7.k.)
(s.98,7.sat,7.k.)
(s.l 01,3 l.sat,2.k.)

tek renk olarak beliren gerçek görüntüsü
(s.l ôl , 14.sat,6.k.)
(s.174,23.sat,6.k.)
(s.22,1 l.sat,8.k.)
(s.222,20.sat, 7.k.)

SAHİ(A): Gerçek
"Sahiden orada Türk kadınları ecnebi zabitleri ile dans mı ediyorlar!"
(s.73,27.sat,5.k.)
(s.143,3.sat, l.k.)
SÜFLİ(A):Bayağı,değersiz
"Otel odasının çıplak ve sufli dekoresi."

(s.30,8.sat,2.k.)
SEF ALET(A):Sefillik,düşkünlük
(s.41, 7.sat,8.k.)
(s.161,4.sat, 7.k.)
(s.167,9.sat,2.k.)
(s.193,17.sat,4.k.)
(s. 167,24.sat,5.k.)
SAFFET(A):Saflık,temizlik
"Gülüşlerinde öyle bir saffet,öyle
( s.48,9 .sat,3 .k.)
(s.77,11.sat,8.k.)
(s.90,30.sat, l .k.)
(s. 169,25.sat,6.k.)
SEVKULCEYŞ(A):Askeri
(s.23,2.sat,5.k.)

bir babayanilik var ki."

kuvvetlerin

harekatını

düzenleme

SUAL(A): Sorma,soru
"Sualini sormak ona düştü."
(s.24, 17.sat, l.k.)
(s.56, 18.sat,5.k.)
(s.227, 12.sat, 7.k.)
(s.229, 12.sat,6.k.)
SERGÜZEŞT(F):Bir
insanın başından gelip geçen maçera
"Bir sergüzeşte atılır gibiydi."
(s.28, 14.sat,6.k.)
SİRA YET(A): Geçme,yayılma
"Selma'ya sirayet etmiyordu."
(s.29,3.sat,6.k.)
SEYY ALE:Selinde
(s.126,6.sat, l.k.)
SIHHAT( A): Sağlamlık,sağlık,gerçeklik
"O kadar sıhhatli ve neşeli idi."
( s.126,21.sat, 1 O.k.)
(s.232,8.sat,6.k.)
( s.232,9 .sat, l .k.)
(s.233,2.sat,4.k.)
SA YİKA(A):Sevk
(s.126,24.sat,4.k.)

eden ,sürükleyen

sanatı

SEDEF(A):İnci kabuğu
"Dişlerin bütün beyaz sedefleriyle güldü."
(s.131,3.sat,4.k.)
·
SAADET(A):Mutluluk
"Refah vesaadet getirdi."
(s.132,30.sat,6.k.)
(s.133,21 .sat, 1 .k.)
(s.161, l.sat,3.k.)
(s. 185,24.sat,6.k.)
(s.196,21 .sat,5.k.)
(s. 198, 12.sat,6.k.)
(s.216,20.sat,2.k.)
STOK(lng):Piyasada satılacak malların tümü
"Bir kısım stoklar tükünmüş"
(s.119,12.sat,6.k.)
SİPER(F):Arkasına saklanabilecek yer
"Öbürü,siperi arkaya çevrilmiş kasketinin üstüne ... "
(s.121, 18.sat,2.k.)
SALAVAT(A):Namazlar,peyganber
ve onun soyundan gelenlere okunan dua
"Hoca az kalsın salavat getirecekti."
(s.l 22, 19.sat,9.k.)
SUNİ(A): Yapma,uydurma
"Bu suni alemi onların arasından seyrettim."
(s. 124,4.sat,3.k.)
SULH(A):Barış,barışma,rahatlık
"Meclisde sulh cereyanlarından eserkalmamıştır."
(s.51 ,6.sat,3.k.)
(s. 192,30.sat,5.k.)
SAFTERUN(A):Kalbi
"O kadın safderun ... "
(s.58,28.sat,3.k.)

temiz,içi sa

SADE(F):Düz,basit,yalın,gösterişsiz
"Sade ve samimi kardeşlik havasıdir."
(s.60,11.sat,6.k.)
(s. 146,24.sat,2.k.)
(s.63,20.sat, 7.k.)
(s.l 53, 13.sat,2.k.)
(s. 76,3.sat,5.k.)
(s. 159, 17.sat,3.k.)
(s. 76,4.sat,2.k.)
(s. 169,25.sat,7.k.)
(s.90,30.sat,2.k.)
(s.227 ,28.sat,5 .k.)

(s.128, 14.sat,3.k.)
(s.138, 12.sat, 1 .k.)

(s.l 16,3.sat,7.k.)

SAMİMİ(A):İçten,candan,gönülden
"Sade ve samimi kardeşlik havasıdır."
(s.60,11.sat,8.k.)
(s.156,1.sat,1.k.)
(s. 72,22.sat,9.k.)
(s. 161, 16.sat, 1.k.)
(s.117,32.sat, 1 .k.)
(s.203,5.sat,3.k.)
(s.118,5.sat,9.k.)
(s.228,19.sat,7.k.)
(s.128,1.sat,9.k.)
(s.162,23.sat,3.k.)
(s.136,3.sat,9.k.)
(s.165,20.sat,6.k.)
(s.156, 16.sat,6.k.)
(s.204, I.sat, 7.k.)
(s.155,25.sat,6.k.)
(s.159, 14.sat, 1.k.)
(s.187,32.sat,3.k.)
(s.159,26.sat,3.k.)
(s.159,26.sat,5 .k.)
(s.165,32.sat,2.k.)
(s.214,11.sat,2.k.)
(s.228,19.sat,7.k.)
SPORT:
(s.61,23.sat, 7.k.)
(s.62,26.sat,3 .k.)
(s.64,25 .sat,4.k.)
SURAT(A):Yüz,çehre
"Kavgaya hazır bir insan suratı vardı."
(s.62,30.sat,5 .k.)
(s.65, 14.sat,3.k.)
(s.71,11.sat,6.k.)
(s.193, 16.sat,2.k.)
SELAM(A):Banş,rahatlık
"Hanımlarla denilebilir ki ancak selamlaştı."
(s.63, 1.sat,4.k.)
(s. 72, 19.sat,8.k.)
(s.86,2.sat,2.k.)
(s.91,32.sat,9.k.)
(s.92,28.sat,6.k.)
(s.130,6.sat,3.k.)
(s.135,25.sat,6.k.)

SELAHİYET(A):Görev,yetki
"Harbe dair en selahiyetli tefsirler."
(s.101 ,6.sat,8.k.)
SUVARE(Fr):Akşam
(s. 105, 12.sat,8.k.)
(s.109,9.sat,3.k.)

yemeğinden sonra arkadaşlar arasında yapılan toplantı
(s.130,9.sat,2.k.)
(s.134, 19.sat, 7.k.)

(s. 120,8.sat, 1 .k.)
(s. 124,4.sat,2.k.)
(s. 107,23.sat, 1.k.)
(s. 126, 13.sat, 7.k.)

(s. 135,28.sat,4.k.)
(s. 109,7.sat, 7.k.)
(s. 165, 16.sat,4.k.)

SEBEBİYET(O):Sebeb olma,içab ettirme
"Münakaşaya sebebiyet verecek"
(s. 114, 18.sat, l.k.)
(s. 162,28.sat, l.k.)
(s. 143,26.sat,2.k.)
(s.207,27.sat,l.k.)
(s. 154, 1 O.sat,8.k.)
(s.214, 7.sat, l.k.)
(s. 156,5.sat,2.k.)
SABİT(A): Hareketsiz,kımıldamayan,yerinde
"Kendine ait kısmı sabit duruyordu."
(s.l 14,19.sat,3.k.)

duran

SECCADE(A Secde'den): Üzerinde namaz kılınan küçük kilim
"Hanımlar bir küçük seccade üstünde sıkıştılar."
(s.93,11.sat,9.k.)
SİLAH(A): Silah
"Biz de silah atmasını biliriz."
(s.93, 19.sat,5.k.)
(s.93 ,23 .sat,4.k.)
(s.93,27 .sat,5 .k.)
(s.93,30.sat,3 .k.)
(s.94,23.sat,9.k.)
(s.94,24.sat,5 .k.)
SATH(A): Ev damı,yüzey ,birşeyin dış yüzü
"Duvarın boz sathının üstü."
(s.94,21 .sat,2.k.)
SAKİN(A Sukun'dan):Hareketsiz olan,oynamayan
"Onlar kadar sakin,uslu olarak telakki etti."
(s.103,5.sat,8.k.)
(s. 103, 16.sat,6.k.)
(s.115,28.sat,5.k.)
(s. 188,6.sat, 1 .k.)
( s.223,4.sat,4.k.)
SAF A(A):Birşeyin düz yüzü.bir hadisede görülen hallerin her biri
"Harb safalarında görülen birer kahraman"
(s. 193,24.sat,8.k.)
SANATKAR(A): Usta, artis,sanatçı
"Eseri oynayacak sanatkarlarla birlikte çalışıyor."

( s.202,4.sat,2.k.)
(s.203, 17.sat,5.k.)
(s.203 ,20.sat,2.k.)

(s.212,2.sat,l.k.)
(s.214,25.sat,2.k.)
(s.227,27.sat,5.k.)

SECİYYE(A):Huy tabiat,karakter
"Bir ruh,bir seciyye,bir yaş farkı."
(s.231,3.sat,5.k.)
SEFİH(A):Zevk ve eğlenceye düşkün.
(s.232,21.sat,3.k.)
SUBJEKTİF:
(s.233, 7 .sat, 1.k.)
ŞİKA YET(A9:Memnuniyetşizlik belirten sözveya y azı.yakırıma
"Dayaktan o kadar şikayetçi değildirler."
(s.82,27 .sat,3 .k.)
(s.133,6.sat, 1 O.k.)
(s.133, 15 .sat,4.k.)
ŞEREF(A):Büyüklük,yükseklik,ululuk
"Ankarada bulunmanın şerefini duyarım."
(s.91,31.sat,3.k.)
(s.191,11.sat,4.k.)
(s.215,30.sat, 1.k.)
ŞAİR(A Ş'R den):Şair,ozan
"Tabii şairlik bu"
(s.93,2.sat,3.k.)
(s.120, 7 .sat,4.k.)
(s.166,26.sat,2.k.)
(s.212,8.sat,6.k.)
(s.215,2.sat,2.k.)
ŞAMİL(A Şeml'den):İçine alan kaplayan
(s.130,30.sat,2.k.)
(s.167,25.sat,8.k.)
ŞEVK(A):Şiddetli arzu,keyf
"Bu şevk hummalıbir geleyan halini aldı."
(s.120,8.sat,6.k.)
(s.201,3.sat,3.k.)
(s.161, I.sat, l.k.)
(s.203,24.sat, 1 O.k.)
(s.181,5.sat,4.k.)
(s.203,27.sat,6.k.)
(s. 184,5.sat,6.k.)
(s.213, 14.sat,2.k.)
(s.184,8.sat,2.k.)
(s.214,26.sat,6.k.)
(s.194,16.sat,4.k.)
(s.217,1.sat,4.k.)
(s.197,6.sat,6.k.)

ŞEKİL(A):Şekil,biçim,kılık
"Birbirine düşürecek kadar had şekil alıyordu."
(s. 120, 14.sat, 1.k.)
(s. 192, 13.sat,8.k.)
(s.138,23.sat,6.k.)
(s. 196, 13.sat,6.k.)
(s.161 ,21.sat,8.k.)
(s.222, 7 .sat,7.k.)
(s.191,7.sat,3.k.)
(s.192, 14.sat, l.k.)
(s. 194,23.sat,9.k.)
(s.196, 16.sat,7 .k)
(s.204,9.sat,7 .k.)
ŞERİT(A):Şerit,uzun yol
"Sinema şeridi gibi seyre daldı."
(s.121,5 .sat,5 .k.)
ŞAHSİ(A): Şahsa,kişiye,kendine ait
"O kadar şahsi"
(s. 128, 17 .sat, 1.k.)
(s. 146,24.sat,6.k.)
(s. 188,4.sat,2.k.)
(s.200, 14.sat, l .k.)
(s.207 ,24.sat,2.k.)
ŞAHSİYET(A): Kişilik.kişi hususiyeti
"Benim şahsiyetimi hırpalayacak."
(s. 135,3 .sat, 7 .k.)
(s.150,21.sat, l.k.)
(s.227,1 l.sat,3.k.)
ŞİDDET(A Şedd'den):Sertlik,katılık,fazlalık
"Bir şiddetli münakaşa.dır baş gösterdi."
(s.143, 19.sat, 7 .k.)
(s.146,24.sat,5.k.)
(s.175,30.sat,7.k.)
(s.203,5 .sat,5 .k.)
(s.208,32.sat,4.k.)
ŞETARET:Neşe
(s.156, 17.sat,5.k.)
(s.160,25 .sat,5 .k.)
(s. 197,6.sat,7 .k.)
(s.198, 16.sat,9.k.)
(s.215, 10.sat,6.k.)
ŞAT AF AT: Süs.gösterş
"Hayatın bu satafatlı rrerhalesi vardı."
(s. 159,20.sat,6.k.)

ŞÜMÜL(A):İçine alma
"Kaararın bütün şümül ve ehemmiyetini anladı."
(s.169, 12.sat,8.k.)
ŞEVDA: Aşk dolu
"Şev da bir kadın."
(s.184, 1 O.sat,6.k.)
ŞİAR:Belirti,iz
"Kültür ve uınran şiarları."
(s.190,8.sat, 1.k.)
ŞUUR(A): Anlama,hissetme,anlayış
"Milli şuur ve iktisat şavaşcılığı."
(s.190, 11.sat,9.k.)
(s.192, 14.sat,5.k.)
(s.200,22.sat,5 .k.)
ŞEMAAİL(A):Huylar,tabiatlar,ahlaklar
"Şekli ve şemali aklı temsil eder."
(s.191, 7.sat,4.k.)
ŞİF A(A): Hastalıktan kurtulma,iyiolma
"Selma Hanımım şifa verici elleri."
(s.198,30.sat,4.k)
ŞÖHRET(A):Ün,ad yapma
"Şöhret adamı sıfatıyla gelmiş."
(s.199,11.sat,l.k.)
ŞEVKA T(A):Acıyarak,esirgeyerek
"Şevkat veotorite kudreti bulunduğunu sanmamıştı."
(s.28,20.sat, 7.k.)
(s.162,2.sat,8.k.)
(s.187,21.sat,8.k.)
(s.187,25.sat,2.k.)
ŞİRRET(A):Kötülük,şerirlik
"Şirretli hissi veren halleri."
(s.36,26.sat,5 .k.)
(s.223, 12.sat,6.k.)
ŞEYH(A Şeyhühet'ten):Yaşlı adam,müritleri olan kimse
"Bizim şeyh Eminle Nuri Hoca geliyor."
(s.53,6.sat,5.k.)
(s.129,23.sat,3.k.)
(s.56,26.sat, 1 O.k.)
(s.130,6.sat,6.k.)
(s.65, 12.sat,6.k.)
(s.153,28.sat,5.k.)

(s.129,22.sat,2.k.)

(s.154, 7.sat,2.k.}

ŞAHİT(A):Tanık,
"Şahit ve vesika gösteriyordu."
(s.59, 18.sat, l.k.)
(s. 143,23.sat,5.k.)
ŞAL VAR(F Şelvar'dan):Genellikle bol ağlı,bele bir uçkurla bağlanan geniş üst
"Ne münasebet onların şalvar biçimi donları var."
( s.61, 16.sat,4.k.)

donu

ŞÜPHE(A):Zihnin bir çok düşünce arasında tercih yapmaya duraksaması.
"Hiç şüphesi kalmadı."
(s.72,2.sat,5.k.)
(s.82, 13.sat, 7.k.)
(s.76, 13.sat,2.k.)
(s.125, 1 O.sat,7.k.)
(s.81, 15.sat,4.k.)
(s. 128, 12.sat, 1 .k.)
(s.85,8.sat,4.k.)
(s. 179,10.sat,6.k.)
(s.79, 1 O.sat, 1.k.)
(s. 190,29.sat,4.k.)
(s213, 7.sat,2.k.)
(s.221, 13.sat,7.k.)
(s.226,3.sat,5.k.)
(s. 148,28.sat,4.k.)
(s. 147,28.sat,3.k.)
(s. 167,29.sat,6.k.)
(s.168,28.sat, l.k.)
ŞANO(İtal):Eski tiyatrolarda oyunun oynandığı yer.
"Neşet Sabiti şanoya çağırdılar."
(s.205, 12.sat,9.k.)
(s.205, 14.sat,4.k.)
(s.205, 18.sat, 7.k.)
(s.205,22.sat,6.k.)
ŞADIRVAN(F): En çok camii avlularında bulunan etrafı çok musluklu duvarla
haznesi.
"Serin içkiler akan şadırvan biçimi."
(s.214,21 .sat,2.k.)
ŞERİR(A Şer'den): Kötü, kötülük jşleyen
"Neden hep şerir,dolandırıcı ve serseri rollerinde kuvvetini gösteriyor."
(s.229, 16.sat,6.k.)
ŞAKÜL :Düşey
"Bir takım şakuli insanlardık."
(s.231, 13.sat, 1 O.k.)
ŞER(A): Kötülük,fenalık,
(s.232, 15.sat,6.k.)
TAAHHÜDÜ(A Ahd'dan): Üstüne,üzerine alma

çevrili su

"Su tesisatı taahhüdü için gelmiştik."
(s.l 13,14.sat,8.k.)
(s.117,4.sat,2.k.)
TAALLÜKA T(A):Hısımlar,akrabalar
"Taallükat bir arada oturuyorduk."
(s.53,27 .sat,3.k.)
TAARUZ(A):Sataşma,takılma
"Söyleyin bakalım,taarruz ne vakit."
(s.50, 18.sat,4.k.)
(s.50,27.sat, 7.k.)
(s.50,25 .sat,2.k.)
(s.94,27 .sat,8.k.)
(s.96,2.sat,3.k.)
TAASSUB(A Asab'dan):Birine taraftarlık etme
"Anadolunun taassubundan bahsederler."
(s.73,20.sat, 1 .k.)
TABİ(A):Doğal,bağlanma
"Bu rejime tabidirler."
(s.82,28.sat, 1.k.) ..
(s.l 96,27 .sat,4.k.)
(s.93,2.sat,2.k.)
(s.223,4.sat,6.k.)
(s.103,17.sat,l.k.)
(s.227,28.sat,8.k.)
(s.154,29.sat,2.k.)
(s.228, 15.sat, 1.k.)
(s.164,5.sat,2.k.)
(s.230, 15.sat,5.k.)
(s. 190, 13.sat,3.k.)
TABİAT(A): Yaradılış,huy, adet
"Soluk ve kirli tabiat"
(s.62,22.sat,6.k.)
(s.90,26.sat, 1 .k.)
(s. 151,9 .sat,6.k.)
(s. 192, 18.sat,3.k.)
(s.193,2.sat,3.k.)
(s. 193,4.sat,6.k.)
(s.201, 16.sat,2.k.)
(s.201, 16.sat,5.k.)
(s.201, 14.sat,3.k.)
(s.219,25.sat,2.k.)
(s.232, 14.sat,6.k.)
TAHAMMÜL(A): Yüklenme,dayanma,kaldırma
"Bir saniyelik tahammülü kalmamıştı."
(s.55, 1 O.sat,6.k.)
(s.92, 18.sat,6.k.)

(s.99, 17.sat,3.k.)
(s. l 02, 18.sat,9.k.)
(s.118,6.sat,3.k.)
(s.218, 14.sat,6.k.)
TAHA YYÜL(A Hayal'den):Hayal kurma
"Tatlı bir tahayyül esnasında ... "
(s.46,17.sat,2.k.)
(s.232,4.sat,5.k.)
TAHKİR(A):Hareket etme,hoş görme
(s.114,30.sat,5.k.)

TAHLİL(A Hall'den):Esas unsuru çözümleme
"Tahminleri ve tahlilleri yanlıştı."
(s.71 ,26.sat,4.k.)
(s. 167,24.sat, 10.k.)
(s.l 10,10.sat,8.k.)
(s.200,15.sat,3.k.)
(s.161 ,30.sat,2.k.)
(s.200,30.sat,6.k.)
(s. 165,5.sat, 7.k.)
TAHLİYE(A): Boşaltma,serbest bırakma
"Tahliye edilen kasabalar."
(s.98, l .sat,5 .k.)
TAHMİN(A Harnn'dan):Aşağı yukarı bir fikir söyleme
"Bütün tahminleri ve tahlilleri yanlıştı."
(s.71 ,26.sat,2.k.)
(s.96, 1 .sat,4.k.)
(s. 149,2.sat,5.k.)
(s. 174,20.sat,3.k.)
(s. 190,27.sat,4.k.)
(s.230, 1 l.sat,S.k.)
(s.230, 19.sat,6.k.)
TAHRİK(A):Yırtma,yırtınma
••
"Sert belagatini tahrik etmeye çalışıyordu."
(s.134,22.sat,9.k.)
TAHSİL(A Husul'dan): Ele geçirme,bilgi edinme
"İyi bir tahsil görmüş."
(s.27,27.sat, 7.k.)
(s. 187, 17 .sat,3.k.)
(s.230,26.sat,2.k.)
TAKDİM(A Kadern'derı): Öne geçirme,ileri sürme,sunma
"Misafirlerine takdim eddi."

(s.50, 14.sat,5.k.)
(s.l 27,20.sat,3 .k.)
(s.127 ,24.sat,4.k.)
(s.142, 16.sat, 7 .k.)
TAKDİR(A Kader'den):Beğenme,
"Derin bir hisle takdir ediyordu."
(s.99,8.sat,8.k.)
(s.204,22 .sat,8 .k.)

değer biçme

TAKDİS(A Kuds'dan): Mukaddesleştirme.,Allaha
"Milli felaketi takdis edeceğim."
(s.91,23.sat,3.k.)

şükretme

TAKİP{A Akap'dan): Arkasına düşme,arkasından
"Gözleri dalgaları takip etmekten yoruluyor."
(s.75, 18.sat,8.k.)
(s.81,32.sat,6°.k.)
(s.l 32, 15 .sat, l.k.)
(s.l 58,6.sat,3 .k.)
(s.169, 1 O.sat,6.k.)
(s.209,3.sat,2.k.)

gitme

T..\LEBE(A): Öğrenci
"İstidatlı bir talebe."
(s.67,5.sat, 1 O.k.)
(s.109,23.sat, l.k.)
(s.225, 1 l .sat,3.k.)
(s.225, 1 l.sat,5.k.)
(s.227, 1 O.sat,6.k.)
T..\LEP(A):İsteme,istenme,dileme,istek
"Rezaletlere bir son vermesini talep edeçeiktim."
(s.84,24.sat,5 .k.)
(s.168, 12.sat, l .k.)
(s.169, 1 O.sat,3.k.)
T..\LİH(A Tali'den):İnsanların başına iyiliik veya kötülük getirdiğine inanılan

güç.
(s.29, 19.sat,2.k.)
(s.133,2.sat,3.k.)
T..\LİM(A İlm'den): Öğrenme,öğretme
"Nişan talimi yapacağız."
(s.93,16.sat,9.k.)
(s.131,4.sat,6.k.)

tabiat

TANGO(İspan):İki zamanlı dans
"İçeride tango var dedi.".
(s.121 ,28.sat, l.k.)
(s.121 ,29.sat, l.k.)
(s.121,29.sat,5.k.)
(s.121 ,30.sat, l.k.)
(s.121,32.sat,3.k.)
(s. 127, 14.sat, 7.k.)
TARA VET(A):Tazelik,taze olma
"Tepelerdeki hava gibi kuvvet ve taravet vardı."
(s. l 03, 11.sat,4.k.)
(s.182,9.sat,6.k.)
(s. 185,2.sat,6.k.)
TARZ(A): Şekil,biçim,suret,usul,yol
"Sizin anlayacağınız tarzda bir inkılapcı değilim."
(s.85,26.sat,3.k.)
(s. 163, 16.sat,3.k.)
(s. 100,4.sat,5.k.)
(s.173,22.sat,4.k.)
(s. 133,23.sat,5.k.)
(s. 187,5.sat,2.k.)
(s. 134,18.sat,2.k.)
(s. 189, l.sat,8.k.)
(s. 137,9.sat, l.k.)
(s.203,23.sat,5.k.)
(s. 138, 16.sat, 7.k.)
(s.203,27.sat,2.k.)
(s. 155,9.sat,8.k.)
(s.215,5.sat,2.k.)
(s.156,23.sat,5.k.)
(s.225,2.sat,4.k.)
TARZİYE(A):Razı,hoşnut etme
"Hadiselerden dolayı tarziye verecektir."
(s.85,26.sat,3 .k.)
TASALLUF: Görünürde erdemlilik taslama,övünme
"Bir kara tasallufdu."
(s.154, I.sat, 11.k.)
TASA VVUR(A Suret'den):Zihninde biçimlendirme
"Bir kadın olarak tasavvur etmişti."
(s.33,22.sat,4.k.)
(s.50, 18.sat,5.k.)
(s. 79,8.sat,9.k.)
(s.91 ,27 .sat,3 .k.)
(s.98,32.sat, 1 .k.)
(s.205,20.sat, 7.k.)
TASDİK(A Sıdk'dan):Doğrulama,gerçeklendirme
"Bu tasdik sözleri Halimenin ağzından dökülüyordu."
(s.78,25 .sat,3.k.)

TASVİP(A Sevab'dan): Doğru bulma,uygun görme
"Konuşulanları tasvib etmedi."
(s.121,21 .sat,2.k.)
(s.l 15,18.sat,8.k.)
TATBİK(A Tıbç'dan): Uydurma,yakıştırma,benzetme
"Ne dereceye kadar tatbik kabiliyeti olduğu görülecek."
(s.115, 17.sat,3.k.)
TATBİKE(A Tatbik'den):Uygulama,manevra
"Projenin tatbiki o kadar kolay olmadı."
(s.61 ,25 .sat,4.k.)
(s.62, I.sat, 7.k.)
(s. 147, 18.sat,3.k.)
(s. 168, 19.sat,6.k.)
(s.201, 7.sat,4.k.)
TATMİN(A Tarnn'dan): Kalbe emniyet vermeler,insan yüreğini rahatlandırması
"Onun doymak bilmeyen merak ve tecessümünü tatmin edebiliyordu."
(s.56,20.sat, l.k.)
(s.l 62, 12.sat,5.k.)
(s. 188,23.sat, 1 .k.)
(s.209 ,4.sat,4.k.)
TA VIR(A):Hal,eda,gidiş
"Kendi beğendiği tavır ve edalarla ata bindiler
(s.67,8.sat,8.k.)
(s. 152, 17.sat, l.k.)
(s.71 ,23.sat,6.k.)
(s. 155,5.sat,4.k.)
(s.97, 15.sat,2.k.)
(s. 155,5.sat,8.k.)
(s. 122,8.sat, l.k.)
(s. 169, 16.sat, l.k.)
(s. 127,28.sat,8.k.)
(s. 179,20.sat,3.k.)
(s. 127,32.sat,6.k.)
(s.223, 1 .sat,5.k.)
(s.136, 14.sat,4.k.)
(s.227, 16.sat,8.k.)
(s.l 43,21.sat,4.k.)
{s.230,22.sat,5.k.)
( s. 146, 14.sat, 7 .k.)
TA YİN(A Ayn'den): Ayırma.belli
(s. 128, 15.sat, 1 .k.)
(s. 162, 19.sat,9.k.)
(s.220,24.sat,8.k.)
(s.223 ,23 .sat,4.k.)

etme

TA YYÖR(Fr):Etek ve çeketten meydana gelen kadın giyeceği
"Benim tayyörüm var."
(s.61 ,20.sat, 7 .k.)
(s.227 ,3 l.sat,3.k.)

TEBARÜZ(A Buruz'dan): İki düşmanın çarpışmak üzere meydana çıkması
"Sınıf tezatlarının en çok tebarüz edeceği ... "
(s. 124,17.sat,4.k.)
(s.231 ,8.sat,5.k.)
TEBESSÜM(A Besm'den):Gülümseme
"Bir adam tebessümüyle gülümsedi."
(s.99,9.sat,3.k.)
(s. 126,5.sat,8.k.)
(s.146,17.sat,6.k.)
(s.l 67, 18.sat,2.k.)
(s. 175, 19.sat,5.k.)
TECESSÜM(A Cism'den):Cisimlenrne,görünme
(s.76, 1 O.sat,4.k.)
TECAVÜZ(A Cevaz'dan):Ötesine geçme,sınırı aşma,saldırma
"Bir sarhoş tecavüzüne maruz kaldı."
(s. 129,3.sat,4.k.)
(s.191,1 l.sat,7.k.)
TECESSÜS(A Cess'den): Yoklarna,araştırma
"Tecessüsünü tahmin edebiliyordu."
(s.56, 19.sat,8.k.)
(s. 126,24.sat,3.k.)
(s.l 77,8.sat,8.k.)
(s.179,19.sat,5.k.)
TECRÜBE(A Tecribe,cerb'den): Deneme
"Atları şu civarda bir tecrübesini yapalım."
(s.52,26.sat,4.k.)
(s.64,30.sat,6.k.)
(s.67, 18.sat,7.k.)
(s.91,5 .sat, l.k.)
(s.95, 7.sat,4.k.)
(s.156,18.sat,7.k.)
~
TEDARİK(A Derk'den):Araştırıp bulma,hazırlama
"Bir nakil vasıtası tedarik edebilmektir."
(s.29,30.sat, l.k.)
(s. 196, 1 O.sat,2.k.)
TEESSÜS(Osm esas'dan): Temelleşme,yerleşme
(s.90, 15.sat,2.k.)
(s.160,20.sat,6.k.)
TEFERRUAT(A):Ayrıntılar

"Sofra küçük teferruatlarla döşenmişti."
(s. 79, 16.sat,6.k.)
(s.98,9.sat,3.k.)
(s.140, 12.sat,4.k.)
(s.161, 13 .sat, l .k.)
TEFSİR(A Fesr'den): Yorum,kur'an izah eden kitap
"En selahiyetli tefsirler burada yapıldı."
(s. l O 1,6.sat,9.k.)
TEHALL ÜKLE(A):İstekle
"Genç kadın o kadar tehallükle atılmış"
(s.96,6.sat, 7.k.)
(s.192, l .sat,6.k.)
TEHLİKE(A Helak'tan):Bir şeyin veya bir kimsenin varlığı tehdid eden durum.
"Tıpkı tehlikeli bir hastalık."
(s.165, 7.sat,4.k.)
(s.203,8.sat,2.k.)
(s.204,4.sat, 1.k.)
(s.231,30.sat,2.k.)

TEKASÜF (A Keşafet' den): Sıklaşma,koyulaşma
"Bu genç zabitin üstünde tekasüf etmişti."
(s. l 08, 11.sat,6.k.)
TEKERRÜR(A Kerr'den):Tekrarlama
"Hiç bir harfi değişmeksizin tekerrür eder durur."
(s.42,26.sat, 1.k.)
(s.157,9.sat,8.k.)
TEKLİF(A Külfet'ten): Birbirinden eziyetle fakat başkası için faydalı olan bir iş isteme.
"Ağzından istemeyerek çıkmış bir teklif."
(s. 70, 13 .sat,6.k.)
TEKRAR(A Kerr'den):Bir şeyi iki veya daha çok defa yapma.
"Yaygaralarını tekrar duymak istedi."
(s.161,9.sat,3.k.)
(s.166,24.sat,2.k.)
(s.173,3.sat, 7.k.)
(s.174, 16.sat,5.k.)
(s.185,24.sat,5.k.)
(s.200, l.sat,4.k.)
(s.205, 10.sat,8.k.)
TELAKKİ(A Lika'dan):Alma kabul etme

"Nezaket olarakmı telakki edeceğini bilemiyordu."
(s.34, 18.sat,3.k.)
(s.94, 14.sat,8.k.)
(s.103,17.sat,2.k.)
(s.l 20, 7.sat,8.k.)
(s. 148,30.sat,2.k.)
(s. 155,9.sat,9.k.)
(s. 164, 12.sat,8.k.)
(s. 188,3.sat,2.k.)
TELAŞ(A Lesu'dan): Heyecanlı ve sıkıntılı acele
"Kocasını zaptetmeye çalıştıgı bir telaşla
(s.72,3.sat,3.k.)
(s.102,8.sat,2.k.)
(s.204,6.sat,3 .k.)
(s.208,25.sat, 7 .k.)
(s.221 ,23 .sat,5 .k.)
TELİF ( A Ülfet'ten): Uzlaştırma, barıştırma
"Bazı telif ve tercüme işleri aldı."
(s. 132,26.sat,9.k.)
(s. 188,23.sat,6.k.)
TELKİN(A):Fikri aşılama,kulağına koyma
"Şeytani bir telkin kudreti var gibiydi."
(s.l 15,4.sat,9.k.)
(s. 152,20.sat,5.k.)
TEMAS(A Mess'den):Birbirine değme,dokunma
"İlk resmi temaslarının temini idi."
(s. l.13,31 .sat,4.k.)
(s. 135,2.sat,6.k.)
(s. 170, 1 .sat,4.k.)
(s.200,20.sat,4.k.)
TEMİN(A Emn'den):Güvenlik hissi verme,sağlamlaştırma
"İlk resmi temaslarının temini idi."
(s.l 13,3 l.sat,5.k.)
(s. 114, 1 O.sat,5.k.)
(s. 169,28.sat,8.k.)
(s. 194, 17.sat,5.k.)
(s. 197,2.sat,2.k.)
(s.202, 7.sat,7.k.)
(s.207 ,2.sat,3 .k.)
(s.208,29 .sat,5 .k.)
TEMKİN(A Mekan'dan):Ağırbaşlılık

"O varlıklı,temkinli görünüşüne rağmen ... "
(s.78,32.sat,9.k.)
TEMPO(İtal):Bir

müzik parçasındaki bölümlerin hızlarını belirtmek için kullanılan

lime,
(s.68,21.sat, 7.k.)
(s.157,4.sat,9.k.)
TENEFÜS(A Nefes'den): Soluk alma
"Havayı tenefüs etti."
(s.30,7.sat,3.k.)
(s.184,3.sat, 7.k.)
(s.197,8.sat,4.k.)
TENHA(F): Yanlız,ıssız, boş
"Bereket,yol tenha idi.
(s.69,4.sat,6.k.)
(s. 86,22.sat,4.k.)
(s.100,27.sat, 1.k.)
(s.146,2.sat,6.k.)
(s.186,29.sat, 7.k.)
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TENKİT(Osm Nakt'dan):Bir eseri değer bakımından gözden geçirme
"Zihninden geçen fikri tenkit ediyormuş."
(s. 76, 15.sat,2.k.)
(s.160,8.sat,3 .k.)
(s.223, 1 O.sat,2.k.)
TERAKKİ( A Raky' den): Yukarı kalkma,yükselme
"Merkezdeki bütün terfi ve terakki ... "
(s. l 07, 1 O.sat,2.k.)
TERA.ı"ffi(F): N ame,ahenk,makam
(s.44,3.sat,2.k.)
TERCİH(A Rüchan'dan):Üstün tuıma,daha çok beğenme
"Yekpare karanlığı bin kere tercih ederdi."
(s.102, l .sat,5 .k.)
(s.143, 15 .sat,6.k.)
(s.186, 15.sat,6.k.)
TERCÜMAN(A): Yabancı bir sözü bir başka dile sözlü olarak çeviren kimse
(s.80,4.sat,5 .k.)
TERCÜME(A):Bir metni veya sözü bir dilden bir dile çevirme
"Bazı telif ve tercüme işleri aldı.
(s. 132,27.sat,2.k.)
11

TEREDDİYE: Soysuzlaşma
"Bahsin ilk adımdan tereddiye yüz tuttuğunu hissederek sustu."
(s.52,9.sat, 7.k.)
TEREDDÜT(A Redd'den): Bir yere gidip gelme,kararsızlık
"Tereddüdü adeta bir şaşkınlık derecesini buldu."
(s.106, l .sat,9.k.)
(s.120,30.sat,6.k.)
(s.130,1 l.sat,l.k.)
(s.175,20.sat,5.k.)
TERFİ(A Ref den): Yükselme,yükseltilme,rütbe
"Merkezdeki bütün terfi ve terakki."
(s.107 ,9.sat, 7.k.)

verme

TESADÜF(A Sedef'denj.Aramadan bulma,raslantı.
"Genç adama tesadüf etti."
(s.135,28.sat, 1.k.)
(s.165,23.sat,4.k.)
(s.201,17.sat,8.k.)
(s.215, l.sat,2.k.)
TESBİT(A Subut'dan):Bir hali şüpheye yer bırakmayacak şekilde görüp gösterme
(s.l10,21 .sat,3.k.)
(s.114,3.sat,5.k.)
(s.115,15.sat,5.k.)
TESİR(A İsr'den):Alamet,nişan bırakma
"Bu şişman adamın zekası genç kadın üzerinde tersir bıraktı."
(s.64, 19.sat,5.k.)
(s.190,2.sat,4.k.)
(s. 79, l .sat,4.k.)
(s.200,22.sat,2.k.)
(s.81 ,8.sat,5.k.)
(s.204, 14.sat,2.k.)
(s.145,2.sat, 1 .k.)
(s.208, 19.sat,4.k.)
(s. 145, 1 O.sat,5.k.)
(s.209,2.sat,3.k.)
(s.154, 12.sat, 7 .k.)
(s.21'0,3.sat,3.k.)
(s.181,9.sat, 1 O.k.)
(s.213, 13.sat, l.k.)
(s.222,3 .sat,3 .k.)
TESKİN(A Sukun'dan):Sakin kılınma,yatıştırma
"Bu hırsı teskin etmek için ... "
( s.41, 12.sat,6.k.)
(s.62,3.sat,5 .k.)
TESİSAT(A):Kurmalar,kuruluşlar,cemiyetler
"Ankaray a su tesisatı için gelmişler."
(s.112, l .sat,6.k.)

(s.l 13,14.sat,7.k.)
(s. 148,30.sat, 7.k.)
(s.207, 18.sat,3 .k.)
(s.207,25.sat,2.k.)
TEŞBİH(A Şibh'den):Benzetme,benzetilme
"Güldürmek için ne teşbihler yapıyordu."
(s.58, 16.sat,3.k.)
(s.75,8.sat,5.k.)
TEŞEBBÜS(A Şebs'den):İşe girişme,el atma,girişgenlik
"Bunun üzerine Selma Hanım,kısır kalan son teşebbüsünden bahsetti."
(s.64,4.sat,7.k.)
(s. 168,30.sat,8.k.)
(s. 190, 18.sat,5.k.)
(s.207, 14.sat,4.k.)
TEŞKİL(A Şekl'den):Bir şeye biçim verme,meydana getirme
"Merhamete mevzu teşkil ediliyordu."
(s.35, l .sat,4.k.)
(s.85, 7.sat,7.k.)
(s.125, 7.sat, 7.k.)
(s.135, 12.sat, 1.k.)
(s.142,21.sat, 1.k.)
(s.174, 7.sat,8.k.)
(s.187,9.sat,4.k.)
(s.188,26.sat,8.k.)
TEŞMİL(A): Yayma,içine aldırma
"Bütün Türk kadınlarına teşmil ederek ... "
(s.80, 7.sat,6.k.)
TEŞRİF(A Şeref'den):Şereflendirme,şeref verme
"Onları istemezse bir daha teşrif buyurmasınlar."
(s.40,7.sat,5.k.)
TEŞRİF AT(A):Protokol,resmi olan
"Teşrifatsız sade ve samimi kardeşlik havasıdır."
(s.60,11.sat,5.k.)
TEŞVİK(A Şevk'den):Şevke gayrete getirme,isteklendirme
"Herkes birbirini teşvik ederdi."
(s.109, 18.sat,4.k.)
TETKİK(A):İnceleme,ufuk
(s.41 ,2.sat, 1.k.)
(s.115,14.sat,4.k.)

parcalarına ayırma

(s.139,21.sat,9.k.)
(s.216,30.sat,6.k.)
(s.219,23.sat,3.k.)
(s.228,28.sat, 7 .k.)
TEV ATÜR(A):Bir haberin agızdan ağıza dolaşarak yayılması
"Bütün bu kasavet ve tevatür ayda yirmi beş lira için mi?"
(s. 86,29 .sat,8.k.)
TEVEKKÜL(A):İşi Allaha bırakıp,kadere razı olma
"Bunların tevekkülüne şaşırdı."
(s. 102, 7.sat,2.k.)
TEZAHÜR(A Zuhur'dan): Meydana çıkma,belirme
"Düşman şeklinde tezahür ediyordu."
(s. 127, 1 .sat, 1 .k.)
(s. 160,25.sat,6.k.)
TİMARİ(F): Yara bakımı,ağaç bakımı
"Böyle bir ruh timari böyle bir ahlak riyazetiiçinde yaşadı."
(s. 103, 13.sat,2.k.)
TİMSALİ(A):Senbolik
(s.98,31 .sat,6.k.)
TOPOGRAFY A(Fr):Arazi şekillerini tabii ayrıntılarıyla kağıt üzerinde
(s.52,20.sat,5.k.)
(s.74,31 .sat,5.k.)
TÖVBE(A):İşlediği

gösterme"

bir şuç veya günahtan pişman olup,bir daha yapmamaya

e
"Tövbe yarabbi,tövbe yarabbi"
(s.123, 19.sat, l.k.)
(s.123, 19.sat,3.k.)
TRAFE:Arma
(s. 79,23 .sat,8.k.)
(s.94,20.sat,3.k.)
TUF AN(A):Allah tarafından hem gökten yağdırılan hen de yerden kaynayarak
bütün dünyayı kaplayan su.
"Allah tan bir tufan beklemekte idiler. .•.
(s. 120, 16.sat,5.k.)
(s. 120, 19.sat,3.k.)
TUFEYLİ(A):Dalkavukluk,
"Birer tufeyli olmaktan kurtulamı y orıız,"

karar

(s.91,1 l.sat,8.k.)
(sJ64,6.sat,3.k.)
TUHAF(A):Az bulunur,hoşa
"Gözlerinde tuhaf bir şimşek
(s.58,32.sat,2.k.)
(s.71, 17.sat,9.k.)
(s.70,2.sat,9.k.)
(s.83,9.sat,6.k.)
(s.83,1 l.sat,3.k.)
(s.83,1 l.sat,7.k.)
(s.89,2.sat, l .k.)
(s. 123,30.sat,5.k.)

giden şeyler
çaktı."
(s. 125,7.sat,4.k.)
(s.134, 16.sat, l.k.)
(s. 138,22.sat, 7.k.)
(s. 165,23.sat,2.k.)
(s.l 75,10.sat,1.k.)

TEDİP(A):Terbiye
"Keskin tedip ıslahı olan istihsa veriyordu."
(s.191 ,14.sat,2.k.)
TEKAMÜL(A Kemal'den):Kemal bulma,olgunlaşma
"Tekamül eden bir uzviyet şeklini almış."
(s. 186, 19.sat,4.k.)
(s. 192, 15.sat,2.k.)
TESİS(A Üss'den):Temel atma,kurma
"Murakabe tesis edildi."
(s. 196,26.sat,5.k.)
TESELLİ(A Sülv'den):Avutma avundurma
"İçkinde teselli arayışları gibi."
(s.200,6.sat,4.k.)
TAMAH(A):Gözü doymama,aç gözlülük
"Tamah,hırs gibi şeylerden kurtulmak."
(s.200,25 .sat,4.k.)
TAHAKKÜM(A Hükm'den):Hakimlik takınma
"Tahakkümden kurtulmak bizim daima elimizde."
(s.200,26.sat,3.k.)
TABİR(A U bur'dan):İfade,anlatma,deyim,terim
"Masallardaki tabirler gibi."
(s.201, 18.sat,7.k.)
TULUAT(A):Doğmalar,doğuşlar
"Tuluatlarıyla halkı gülmekten kınp geçirdikleri"
(s.212,1 l.sat,4.k.)

TEDBİR(A Dübür'dan):Bir şeyi önleyecek yol.
"Tedbir almaktan da geri kalnuyordu."
(s.220,3.sat,3.k.)
TEMSİL(A Misal'den):Benzetme,birşeyin
"Tekemmül eden temsiller."
(s. 186, 19.sat,6.k.)
( s.191, 7 .sat,6.k.)
(s.204,6.sat,8.k.)
(s.204, 1 O.sat,5.k.)
( s.228,20.sat,5 .k.)

aynını yapma

TÜCCAR(A):Tacirler,satıcılar
"Kovuklarına sinmiş yerli tüccarlar."
(s.187,2.sat,5.k.)
TEMAŞA(F):Bakıp,seyretme
"Artan temaşa ihtiyacını tatmin edebiliyordu."
(s. 188,22.sat,5 .k.)
TEŞKİLAT(A):Kuruluşlar,örgütler
(s. 189, 13.sat, l.k.)
(s. 190,6.sat,4.k.)
(s. 196, 12.sat,6.k.)
(s.196,24.sat,5.k.)
TEŞHİR(A Şöhret'den):Şöhretlendirme,gösterme
"İsteyerek teşhir eder gibi birhali vardı."
(s. 165,29.sat, l.k.)
TAVSİYE(A Vasy'den):Vasiyet bırakma
"Ne yapmayı tavsiye edersiniz"
(s. 170,3.sat,6.k.)
TİCARİ(A):Alım
(s. 170,5.sat,5.k.)

satım

TARİF(A):Etrafıyla anlatma.anlatıma
"Bu tariften bir şey anlamadı."
(s. 173,19.sat,4.k.)
TEHDİD(A Hudud'dan):Birinin gözünü korkutma,gözdağı
"Büyük gelinin tehditle dolu gözleri."
(s.179, 17.sat, l.k.)
TADİLA T(A): Doğrultmalar,
"Bazı tadilatlar yapacağız."

(s.223,6.sat,8.k.)
'(s.226,5.sat,6.k.)
(s.226,1 l.sat,4.k.)
TEŞEKKÜL(A Şekl'den):Şekillenme,kurulmuş
(s.233,24.sat,6.k.)
UKELA(A):Akıllar,akıllı olanlar
"Ne ilk günkü gibi ukela ve merasimli."
(s.72,20.sat,9.k.)
(s.73, 15.sat,6.k.)
(s.134,17.sat,3.k.)
(s.l 55, 13.sat,5.k.)
(s.223, 12.sat,5.k.)
UMUM(A Amm'dan):Hep,bütün
(s.80,4.sat,3.k.)
(s.127, 1 O.sat,3.k.)
(s.208,8.sat, l .k.)
UMUMİ(A):Herkese ait
"Hafta sonu umumi taruza geçti."
(s.96,2.sat,2.k.)
(s.200, 13 .sat, l.k.)
(s.114,6.sat,2.k.)
(s.203,6.sat,2.k.)
(s.l 18,.sat,4.k.)
(s.204, 7 .sat,5 .k.)
(s.132, 15.sat,4.k.)
(s.207, 19.sat,6.k.)
(s.167, 1 O.sat,6.k.)
(s.207,30.sat, l .k.)
(s. 186, 15.sat,2.k.)
(s.21 O, 15.sat,8.k.)
(s.188,3.sat,6.k.)
(s.215, 1 O.sat,2.k.)
(s.190, l.sat,8.k.)
(s.200, 11 .sat,6.k.)
(s.200,1 l.sat,8.k.)
(s.200, 12.sat, l.k.)
(s.200,12.sat,3 .k.)
(s.200, 12.sat,5.k.)
UNSUR(A):Eleman
"İştahsızlık unsuru o lan köy 1ü kadınlarımız."
(s.167 ,29.sat, l.k.)
(s.19,17.sat,l.k.)
(s.209,24.sat, l .k.)
USUL(A):Asıllar,kökler
"Usulünde bir boşanma davasıyla bitecek."
(s.168,30.sat,2.k.)
(s.187, 1 l.sat,3.k.)
(s.233, l .sat,4.k.)

UMRAN(A):Bayındırlık
"İlim sahasında umran."
(s.181,4.sat,4.k.)
(s.190, 7.sat,8.k.)
USEARE(A):Öz su,sıkılan su
"Ilık bir hayat usearesinin sürmeye başladıgını duyuyoruz."
(s.184,24.sat, 7.k.)
(s.219,32.sat,5.k.)
UZVİYET(A):Canlılık
"Bir uzviyet halini almış."
(s.192, 15.sat,5.k.)
UFKU(A):Ufuk
"Penceresinden ufku seyrediyordu."
(s.195,6.sat, l.k.)
(s.195,6.sat,5.k.)
UFKİ:Yatay
"Halbuki bunlar ufkidirler."
(s.~31, 14.sat,4.k.)
(s.231, 14.sat, 7 .k.)
UZUV(A):Organ,vücudun
(s.231,17.sat,1.k.)

müstakil parcası

Ü1\iFORMA(Fr):Aynı işi yapan insanlar tarafından giyiilen elbise
"Sert bir asker ;daha doğrusu sadece bir rütbe ve bir ünifforma idi."
(s.'70, 7 .sat, l.k.)
(s.128, 16.sat,3 .k.)
ÜSLUP(A):Tarz,usul
"Brr rejim uüslubu davası mevcud değildi."
(s.124, 15.sat,5.k.)
(s.P7,8.sat,4.k.)
(s.159, 11.sat,6.k.)
(s.150,16.sat,8.k.)
VAHŞİ(Osm): Yabani,insandan kaçan
"Benim gibi bir yarı vahşi ile nasıl bir fikirde olabilir."
(s.131, 19.sat,2.k)

VİCE: Kötülük
(s.134,28.sat,4.k.)
(s.1~7,13 .sat,6.k.)

VASF:Bir kimsenin taşıdığıha1,sıfat
"Karekteristlık vasfı garplılığa Türk uslubunu verecektir."
(s.147,8.sat, 1.k.)
VASIL(A Vusül'den):Perişan,ulaşan,kavuşan
"sSonradan vasıl olması lazım gelen milli gayenin bu olmayacağını biliyor."
(s.152, 13.sat, 7.k.)
VİLA YET(A):İller
"Vilayetlerin birisinde konferans vermeye başladı."
(s.186, 1.sat,5.k.)
(s.214,29.sat,6.k.)
VA'D(A):Söz verme,üstüne alma
"Selma ata binme vadini çoktan unutmuştu."
(s.61, 1.sat,6.k.)
(s.66,9.sat,4.k.)
(s. 70, 11.sat,8.k.)
VADE(A):Bir iş için önden belirlenen zaman.
"Uzun vade ile kredi açacağız."
(s.114,13.sat,5.k.)
VAKA(A):Oiupgecenşey,savaş
(s.86,20.sat, 1.k.)
(s.110,20.sat,4.k.)
(s.125, 7.sat,5.k.)
(s.166,21.sat, l .k.)
(s.203, 19.sat,5.k.)
(s.221, 17.sat,6.k.)
(s.232,5.sat,4.k.)
VAKAR(A):Başlılık,temkinlilik
(s. 78,32.sat,8.k.)
(s. l 08,29.sat,8.k.)
(s.150, 19.sat,6.k.)
(s.205, 13.sat,7.k.)
VAKIA:(A Vuku):Vuku bulan,olağan
"Çok doğru bir vakıa ifade etmiş."
(s.27, 15.sat,6.k.)
VAKİT(A):Zaman,saat,günün muhtelif saatleri
"Hep başbaşa kaldıkları vakit sözleri büsbütün ... "
(s.34,20.sat,8.k.)
(s.97.6.sat, 7.k.)
(s.58,3.sat,8.k.)
(s.153,9.sat, 7.k.)

(s.58,8.sat,6.k.)
(s. 152,23 .sat, 1.k.)
(s.58,22.sat,5.k.)
(s.97,10.sat,2.k.)
(s.58,22.sat, 7.k.)
(s. 140,25.sat,4.k.)
(s.58,27.sat,5.k.)
(s. 140,26.sat,9.k.)
(s.58,31.sat, 7.k.)
(s. 145, I.sat, 7.k.)
(s.62,4.sat,5.k.)
(s. 145,9.sat, 7.k.)
(s.71, 17.sat,6.k.)
(s.145, 1 O.sat,8.k.)
(s. 71, 17 .sat,6.k.)
(s. 156,8.sat, 7.k.)
(s. 71 ,22.sat,5.k.)
(s. 158,5.sat,2.k.)
(s.72,5.sat,4.k.)
(s. 160,3.sat,3.k.)
(s. 77,5.sat,4.k.)
(s. 163,27.sat,5.k.)
(s. 11O,15.sat,4.k.)
(s. 165,9.sat,5.k.)
(s.l 10,29.sat,10.k.)
(s.l 79,16.sat,3.k.)
(s.l 57,4.sat,5.k.)
(s. 182, 1.sat,7.k.)
(s.l 16,26.sat,3.k.)
(s. 182,3.sat,5.k.)
(s.116,30.sat,4.k.)
(s. 183, 19.sat,2.k.)
(s.124,21 .sat,8.k.)
(s. 186,3.sat,5.k.)
(s.80, 17.sat,5.k.)
(s. 186, 12.sat,4.k.)
(s.86,2.sat,5.k.)
(s. 194,4.sat,7.k.)
(s. 76,24.sat,9.k.)
(s. 197,5.sat, 1.k.)
(s.85,9.sat,4.k.)
(s. 199,24.sat,4.k.)
(s.136,9.sat, 7.k.)
(s.200, I.sat, 7.k.)
(s. 79,27.sat,4.k.)
(s.200,8.sat,3.k.)
(s.85, 12.sat,6.k.)
(s.201 ,5.sat,4.k.)
(s.86, 12.sat,5.k.)
(s.203,26.sat,8.k.)
(s.86,24.sat,2.k.)
(s.207,23 .sat, 1.k.)
(s.87.17.sat,5.k.)
(s.208, 1 O.sat,4.k.)
(s.87,23.sat, 7.k.)
(s.210,27.sat,2.k.)
(s.88, 1.sat,4.k.)
(s.213,21.sat,6.k.)
(s.94,26.sat,3.k.)
(s.214,6.sat,5.k.)
(s.215,4.sat,4.k.)
(s.216, 13.sat,3.k.)
(s.217,11.sat,2.k.)
(s.220,4.sat,4.k.)
(s.220,24.sat,6.k.)
( s.222, 14.sat,6.k.)
(s.223,3.sat,5.k.)
(s.223, 7.sat, 1.k.)
(s.232,31.sat, 1.k.)
VASITA(A):İki şeyi birbirine birleştiren,araç
"Bir nakil vasıtası temin edebilmektedir."
(s.28,29 .sat,9 .k.)
(s. 101,20.sat,4.k.)
(s.120,2.sat,3.k.)
(s.161, 18.sat,6.k.)
(s.192, 18.sat,6.k.)
(s.230,29.sat,3.k.)
VATAN(A):Yurt
"Vatan yanlız İstanbuldan ibaretmiş."

(s.90,5 .sat,2.k.)
(s.91,28.sat,3.k.)
(s.187,28.sat,3.k.)
VA'Z(A):Bir kimsenin kalbini yumuşatmak,dini öğüt
"Ben meseleyi böyle va'z etmiyorum."
(s. 124, 13 .sat,4.k.)
(s.124, 13.sat,6.k.)
VAZİFE(A):Ödev,görev
"Bir hastabakıcılık vazifesi verildi."
(s.95,2.sat, l .k.)
(s.96,5.sat,6.k.)
(s.96,6.sat, 1 O.k.)
(s.99,20.sat,2.k.)
(s.14 7 ,4.sat,6.k.)
(s.168,4.sat,6.k.)
(s. 170,6.sat,3.k.)
(s.228, 1 l .sat,7.k.)
VAZİYET(Osm):Durum,duruş
(s.51, l.sat, 1.k.)
(s.102,8.sat, 1.k.)
(s.115,1.sat,1.k.)
(s. 128,22.sat,5.k.)
(s.129,21 .sat,4.k.)
(s.131 ,5 .sat,8.k.)
(s.142,9.sat, l .k.)
(s. 143,8.sat, 7.k.)
(s. 143, 15.sat,4.k.)
(s. 145,2.sat,8.k.)
(s.151, 12.sat,8.k.)
(s.164,6.sat,4.k.)
(s. 164,8.sat, 7.k.)
(s.205,21 .sat,3.k.)
(s.222,30.sat,8.k.)
VEDA(A):Ayrılma,ayrılış
"Kışaçık veda ziyareti yaptı."
(s.99, 7.sat, 1.k.)
(s.143, 13 .sat, Lk.)
VEKALET(A):Başkasının işini gönneye memur olma
"Vehbi beye vekalet verdi."
(s.36, 16.sat,8.k.)
(s.119, 18.sat,5.k.)
(s. 132,26.sat, 7.k.)

VEKİL(A):Birinin işini görmesi için verdiği yetki
"Vekilinin bu sözü ... "
(s. 102, l.sat,9.k.)
(s.89,2.sat, l.k.)
(s.93, 1 O.sat,3.k.)
(s.l 07,9.sat, l.k.)
(s. l 18, l .sat,7.k.)
(s.93,23.sat,2.k.)
(s.89,3.sat,3.k.)
(s.l 18,1.sat,9.k.)
(s.113,22.sat,6.k.)
(s.115,19.sat,l.k.)
(s.113,22.sat,9.k.)
(s.100,21 .sat,2.k.)
(s.113,30.sat,8.k.)
(s.1 O 1 ,23 .sat,3 .k.)
(s.l 15,6.sat,4.k.)
(s. 106, l.sat,4.k.)
(s.115,1 l.sat,5.k.)
(s.117, 15.sat,4.k.)
(s.115, 12.sat,4.k.)
(s. 120,24.sat,8.k.)
(s.101,22.sat,8.k.)
(s. 101 ,9.sat,2.k.)
VESİKA(A):İnanılacak
(s.59, 18.sat,3.k.)

kesin delil,belge

VESİLE(A): Yol, vasıta,sebeb
"Her vesile ile reverans yapıyordu."
(s. 12 7,3 Lsat, l.k.)
(s. 199,32.sat,9.k.)
VESTİBÜL(Fr):Bir yapının,evin giriş kısmı.
"Bir müddet dış vestibülün ortasında birikiyorlardı."
(s.121 ,.sat, 1 .k.)
VİCDAN(A):Bulma,duyma,duygu
"Vicdanı her türlü şüpheden azad oldu."
(s.85,8.sat, 1 .k.)
(s.209,30.sat, 1 .k.)
VİRAN (F): Yıkık,yıkılmış
"Geniş,viran bir bağın ortasında .. "
(s.45, 1 O.sat,4.k.)
(s.93,2 l.sat,6.k.)
(s. 100,30.sat,2.k.)
VİRE:
"Hem de vire atıştırıyordu."
(s.47, 18.sat,5.k.)
(s.50,21 .sat,3.k.)
(s.56,1 l.sat,4.k.)
(s.86,8.sat,5.k.)
(s.21O,15.sat, 7.k.)
VUKU(A):Düşme,rastlama

"Yığın halinde bir baskınla
(s.23,6.sat, 7.k.)
VUZUH(A):Açık ve belli
"Daha keskin bir vuzuhla gôrebilr.
(s.l 09,6.sat,3.k.)
(s.l 09, 7.sat,2.k.)
(s.150,24.sat, l.k.)
(s.163,3.sat,6.k.)
(s.166,27.sat,6.k.)
(s.168,28.sat,3.k.)
(s.180,4.sat, 7.k.)
VÜCUD(A):Bulunma,varolma
"Bu vücud böyle kaldıkça bütün bunlar ney varar?"
(s.117,18.sat,4.k.)
(s.184,7.sat, 7.k.)
(s.127, 7.sat,5.k.)
(s.185,3.sat,4.k.)
(s.150, 16.sat, 1.k.)
(s.189, 13.sat,2.k.)
(s.150,23 .sat, 7 .k.)
(s.194, 7.sat,3.k.)
(s.173,26.sat,9.k.)
(s.203,23.sat,6.k.)
(s.174,4.sat,4.k.)
(s·.213,22.sat,3.k.)
(s.175,30.sat,6.k.)
(s.218,3.sat,9.k.)
(s.177,3.sat,5.k.)
(s.222, l .sat,4.k.)
(s.222,24.sat,2.k.)
(s.231,28.sat,7.k.)
YEGANE(F):Tek
"Bu yegane yolculuğun hoş durağı gibi kaldı."
(s.31,9.sat,8.k.)
(s.162,20.sat,5.k.)
(s.92,9.sat,5.k.)
(s.163, 1 O.sat,l.k.)
(s.116, 15.sat,9.k.)
(s.198,32.sat,6.k.)
(s.99,23.sat,4.k.)
(s.l 00, 1.sat,8.k.)
YABAN (F): Çöl,sahra,yabancı,yabani
(s.40, 1 7 .sat, l .k.)
(s.57,31.sat, l .k.)
YEKNESAK(F):Tek düzen,değişmez
(s.41,3 .sat,3 .k.)
(s.146,5.sat,5.k.)
(s.215, 11 .sat,3.k.)
YAREN(F):Arkadaş
(s.42, 18.sat,6.k.)
(s.128,29.sat,3.k.)
YAGIZ(E.T.)Esmer
(s.69,6.sat, l.k.)

YARAŞLIK:
"İlk gördüğü gün,o ne nezaket,neyaraşlıktı."
(s. 70,4.sat,4.k.)
YEKP ARE(F):Tek parça,bütün son
"Yekpare karanlığı bin kere tercih ederdi."
(s. 102,1 .sat,1 .k.)
YAKUT(A):Değerli
(s.l 16,7.sat,7.k.)
(s. 116,9 .sat,6.k.)

süs taşı

ZAHMET(A):Sıkıntı,zor,yorgunluk
(s.35,29 .sat,8.k.)
(s.87, 12.sat, 7.k.)
(s. 106,8.sat,3.k.)
ZADE(F):Evlat,oğul
(s.37, l.sat,5.k.)
(s.37, l.sat,8.k.)
(s.37,3.sat,3.k.)
(s.38,3.sat,4.k.)
(s.38,8.sat, 1 .k.)
(s.38, 19.Sflt,4.k.)
(s.38,25 .sat,3 .k.)
ZİY ADE(A):Artma,çoğalma,çok bol
"Nazif,karısını daha ziyade kızdırmak için takıldı."
(s. 176, 1 .sat,7.k.)
(s.40, 15.sat,4.k.)
(s.l 94, 10.sat,5.k.)
(s.87, 17 .sat, 7.k.)
(s.203,5.sat, l.k.)
(s.90,6.sat,9.k.)
(s.208,3.sat, l.k.)
(s.99,1 l.sat,2.k.)
(s.229, 14.sat,6.k.)
(s. 123, 16.sat,4.k.)
(s.229, 16.sat,3.k.)
(s. 148,2.sat,6.k.)
(s.23 lı,8.sat,4.k.)
(s. 148,3.sat,5.k.)
(s.232,26.sat,3 .k.)
(s. 170,7.sat,3.k.)
(s.233,6.sat,8.k.)
(s. 163,2 l.sat,6.k.)
ZANN(A Zunun):Sanma,sanı,şüphe
"Zannettim ki,Yunana yaban diyorlar.
(s.40,2 I.sat, l.k.)
(s.143, 13.sat,4.k.)
(s.50, 7.sat,4.k.)
(s. 166,32.sat,4.k.)
(s.74,17.sat,2.k.)
(s. 173,29.sat,5.k.)
(s.131 ,29.sat,2.k.)
(s.l 68, 16.sat, l.k.)
(s.86,17.sat,5.k.)
(s. 179,29.sat,3.k.)
(s. 107, 19.sat,5.k.)
(s. 189,2.sat,3.k.)

ZABİT(A Zabt'dan):Subay
(s.50,2.sat,4.k.)
(s.50,5.sat,6.k.)
(s.51,2.sat,5.k.)
(s.51, 19 .sat,8.k.)
(s.69,23.sat,4.k.)
(s.70, 11.sat,4.k.)

(s.73,28.sat,2.k.)
(s.84,2.sat,4.k.)
(s.85,25 .sat,6.k.)
(s.94,25 .sat,3 .k.)
(s.108,11.sat,4.k.)
(s.74,3.sat,2.k.)

ZİKR(A):Aruna,anılma
(s.59,17.sat,6.k.)
ZİY ARET(A):Görmeye gitme,görüşmeye gitme
"Benim ziyaretimi iade etmediler."
(s.60, 7.sat,5.k.)
(s.85,25.sat, l .k.)
(s.86,2.sat,8.k.)
(s.99, 7 .sat,2.k.)
(s.139,28.sat,3.k.)
(s.165,20.sat,7.k.)
(s.227 ,5 .sat,6.k.)
ZAHMET(F): S ıkıntı,eziy et,rahatsızlık
"Bağlarda üzümler zahmetle eriyordu."
(s~62, 15.sat,2.k.)
ZİRA(F):Çünkü,şundan dolayı ki
"Zira,görüyorum ki,siz ona hükmedemiyorsunuz."
(s.68,29 .sat,3 .k.)
(s.219,29.sat,2.k.)
(s.220,5 .sat,8.k.)
(s.223, 19.sat, 1.k.)
ZAPT(A): Sıkıntı tutma,yönetimi altına alma
"Kocasını zaptetmeye çalıştığı bir telaşla"
(s.72,2.sat,8.k.)
(s. 191,25.sat,3.k.)
(s.209,17.sat,4.k.)
(s.213, 12.sat,3.k.)
ZİHN(A):Anlama,bilme
"Genç kadının zihninden geçen fikri tenkit ediyormuş."
(s.76, 14.sat, 7.k.)
(s.87, 16.sat,2.k.)
(s.205, 7.sat,6.k.)
(s.208,11.sat,9.k.)

(s.228,29.sat,2.k.)
(s.230, 12.sat,8.k.)
(s.231 ,3.sat,7 .k.)
ZARİF(A):Zerafetli,güzel,şık
(s.89,2.sat,6.k.)
(s. 120,6.sat,2.k.)
(s. 120, 1 O.sat,3.k.)
( s. 132,6.sat, 7.k.)
ZİNDE(F):Diiri,yaşayan,canlı
"O kadar taşkın bir hayat ile zinde idi."
(s.126,21 .sat, 7 .k.)
ZAHİRE(A):Gerektiği
(s.141, 16.sat,3 .k.)

zaman harcamak üzere anbarda saklanan hububat

ZENDOSTLUK:Zampara
"Zoraki bir zendostluk tavrıyla dolaşıyor."
(s. 146, 14.sat,6.k.)
(s. 152,30.sat,2.k.)
ZİYAFET(A):Misafir kabul etme,yedirip içirme
"Danslı çay ziyafetleri."
(s.l 50,8.sat,8.k.)
ZİFİRİ(Osm):Koyu karanlık
"Bazı o kadar karanlık olurdu ki"
(s.l 01 ,24.sat,4.k.)
ZEVK(A):Hoşa giden hal
"Her seneden daha zevkli bir hazırlanış var."
(s.l 19,2.sat,2.k.)
(s.188,13.sat,2.k.)
(s.126,1 l.sat,2.k.)
(s.191,28.sat,7.k.)
(s.l 38, 12.sat,5.k.)
(s. 187,30.sat, l.k.)
(s.l 33, 16.sat,8.k.)
(s.1'86,22.sat, l.k.)
(s.l 37,6.sat,8.k.)
(s.l 96,l O.sat,7 .k.)
(s.138,6.sat,8.k.)
(s.l 96,2 l.sat,3.k.)
(s.l 35, l.sat,5.k.)
(s.214, 12.sat,6.k.)
(s.l 59,7 .sat, l.k.)
(s.232, 18.sat,5.k.)
(s. 162,9 .sat, 7 .k.)
ZELZELE( A): Irgalama,sarsma,y er sarsıntısı
"Allah tan ya bir zelzele beklmekte idiler."
(s. 120, 16.sat,3 .k.)
(s. 120, 19.sat,6.k.)
(s.224,8.sat,3.k.)

ZANAM(A):Zaman,vakit,çağ,devir
(s.172,25.sat,2.k.)
(s.207,15.sat,l.k.)
(s.177 ,7.sat,4.k.)
(s.212,9.sat,4.k.)
(s.179,30.sat,7.k.)
(s.213,31.sat,3.k.)
(s.184,4.sat,9.k.)
(s.219,25.sat, l.k.)
(s.184,11.sat,4.k.)
(s.220,6.sat,5.k.)
(s.185, 16.sat,8.k.)
(-s.220,24.sat,7.k.)
(s.186,3.sat, l.k.)
(s.221,29.sat, l.k.)
(s.186,24.sat,5.k.)
(s.225, Lsat, 10.k.)
(s.189, 7 .sat,2.k.)
(s.230,31.sat,9.k.)
(s.190, 18.sat,2.k.)
(s.230,32.sat,5.k.)
(s.194, 17.sat, 1.k.)
(s.197,21.sat,5.k.)
(s.206, 13.sat,6.k.)
ZERAFET(A):Zariflik,incelik,naziklik
"Zerafetiyle kendini bir zırh gibi müdaffa etti."
(s.176, 12.sat,4.k.)
ZIRH(F):Demirden örme veya dökme savaş elbisesi
"Kendini bir zırh gibi müdafaa etti"
(s.176, 12.sat,4.k.)
ZARİ(F):Ağlayıp,sızlama
Selma Hanım hem dinliyor.hem zari zari ağlıyordu."
(s.182,21.sat,6.k.)
(s.182,21.sat, 7 .k.)
ZEKA:Zeyreklik, çabuk anlama
"Zekaların ve iradelerin en güzel meyveleri"
(s.184,8.sat,6.k.)
(s.191, 14.sat,4.k.)
(s.201,13.sat,1 l.k.)
( s.203,29 .sat,4.k.)
ZEMİN (F): Yer yüzü
"Zemin ve zamana uygun birtakım destanlar."
(s.212,9.sat,2.k.)
ZEKA VET: Zeki anlayış dolu
(s.214, 16.sat,2.k.)
ZEHR(F):Zehir,ağu
(s.232, 16.sat,5.k.)
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