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ÖNSÖZ
Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Tesadüf adlı romanındaki maddi
kültür unsurlarını araştırırken,kendimi bildim bileli kullanınış olduğum
keliınelerin asıl anlamlarının açıklamasını yapaınadığımın,bazılarının da
kullandığım anlamdan farklı bir anlama geldiğini öğrendim.Türk Dili ve
Edebiyatı Öğrencisi olarak bu eksikliğin bende bulunmasını faketmem
beni oldukça rahatsız etti.Yaptığım araştırmalar ve arkadaşlarımın
yardımı ile bu eksikliğimi kapatabildiğimi sanıyorum.
Mezuniyet çalışınası olarak bu konuyu bana veren ve eksik
yönleriıni gösterip beni araştırmaya teşvik eden Fen-Edebiyat Fakültesi
Dekanı,Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanı aynı zamanda dört yıldan
beri benim Yeni Türk Edebiyatı Dersi öğretınenim olan Doç.Dr.O.Bülen.t
Yorulınaz'a teşekkürü bir borç bilip,sevgi ve saygılarımı sunarım .

•

I

GİRİŞ

Hüseyin Rahmi Gürpınar 17 Ağustos 1864'te İstanbul'da
doğdu.Hünkar yaverlerinden Mehmet Sait Paşa'nın oğludur.Babasının
etkisinde kalmaz.çünkü
babası görevi gereği hep İstanbul
dışındadır.Annesi Hüseyin Rahmi küçükken öldüğü için teyzesinin
yanında konakta kaalır.Bu yönüyle konaktaki kadınlar arasındaki yaşaını
roınanlarında işlediği olaylar ve kadın tipleri konusunda gözlem birikimi
sağlamasında etken olmuştur.Mahmudiye Rüştiyesi'nde okuınaya başlar
fakat diplamayı almadan Maherec-i Aklanı adlı meslek okuluna
geçer.Okul devlet meınuru yetiştiren bir okuldur.1878'de Mülkiye
İdadisi'ne yazılır fakat ikinci sınıfta babası hastalanınca ayrılmak zorunda
kalır.
1880'De Adliye Nezareti Umur-u Cezaiye Kalemi'nde memur olarak
çalışmaya başlar.
İkdam Gazetesi'nde tiyatro yazıları yayımlar. 1936'Da Kütahya
milletvekili seçilir.Siyasi yaşamı 1943'te sona erer.
8 Mart 1944'te ölür.Heybeliada Abbas Ağa Mezarlığına
gömülür. Öldükten sonra evi müzeye çevrilerek ziyarete açılmıştır.
Bazı eserleri;Şık,KesikBaş,BillurKalp,Mürebbiye,Metres,Gulyaba
ni ve Tesadüftür.
Tesadüf adlı romanını 1900'de yazmıştır.Bu eser 1997 yılında Özgür
Yayınları tarafından Kemal Bek'in günümüz türkçesine uyarlamasıyla
basılmıştır.
Konu olarak Mail Bey'in nikahlı karısı Saibe Hanım'la aşüfte bir
kadın olan Şöhret'in arasında kalması ve bundan Çardaklı Bakıcı Nefise
Hanım'ın çıkar sağlamasını,mutluluğu evi dışında arayan Mail'in
kendisini ve ailesini nasıl bir felakete sürüklediğini çarpıcı bir dille
anlatmıştır.
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BÖLÜM 1: MAHALLE KARILARI (SYF.23-44)

A
Ahçı Kadın
Akide Şekeri
Akrep
Allık
Anahtar
Anahtar Deliği
Armut
Asma
Aylık
Ayna
Avlu

: Yemek pişirme işiyle uğraşan kadın .
:Ağdalanmış iken ufak ufak kesilmiş renkli şeker.
:Eklem bacaklılardan zehirli bir böcek.
:Bir makyaj mlzemesi.
: Kapı kilitini açmaya yarayan alet.
:Anahtarın girmiş olduğu kilitte bulunan
delik,yuva.
:Meyve.
.Uzümün yetiştiği bir ağaç türü.
:Çalışmanın karşılığı olarak alınan ücret ,maaş.
:Nesnelri göstermeye yarayan parlak cisim.
: Ev.köşk, konak, saray ve tapınaklarda bulunan
dört tarafı duvarlarla çevrili ,ortasında havuz
veya şadırvan bulunan alan.

B
Baba Mirası

:Babanın öldükten sonra çocuklarını bırakmış
olduğu ınal mülk.
: Meskenin etrafında veya bir kısmında bulunan
Bahçe
çiçek yetiştirilen alan.
Bensiz Kara Tavuk : Bir tür kümes hayvanı.
: Küçük kumaş parçası.
Bez
: Değişik renk ve tadlarda olabilen, salata ve
Biber
yemeklerde kullanılan bir tür sebze.
· Büyücünün kullandığı tencere.
Büyü Tenceresi
Büyücü
: Büyü işini icra eden kişi.

C
Cam
Cami
Ciğer

: Diğer tarafını gösterebilen, kapı ve pencerelerde
kullanılan birtür nesne.
: Müslümanların ibadet ettikleri yer.
: Vücutta bulunan ve nefes almaya yarayan bir
ıç organ.

: Hayvan ciğeri satan kişi.
: Eski evlerin pencerelerindeki tahta kafesin bulu
nan bölüm.

Ciğerci
Cumba

..

Cumbalı Oda

Tahta kafes ile ikiye bölünmüş oda.

ç
Çalgı
Çamaşır
Çarşaf
Çarşı
Çekmece
Çeyrek
Çıkın
Çıkrık İpi
Çırak
Çivi
Çorba

..
..
..

Müzikte kullanılan aletler.
Elbiselerin içine giyilen hafif ve kısa kumaş.
Osmanlı Devletinde kadınların giydiği ve taınamen
örtünmelerini sağlayan siyah desensiz örtü.
.. Alış veriş yapılan yer.
.. Açılıp kapanan ve içine çeşitli eşyaların konulduğu
kutu.
.. Osmanlı Devletinde kullanılan bir tür para baremi.
.. Yiyeceklerin konulduğu kumaş torba.
.. Kuyudan su çekmeye yarayan ip.
.. Kalfanın yardııncısı.
.. Nesneleri birbirine tutturmaya yarayan bir tür
sivri metal.
.. Yemekten önce içilen sulu yardımcı yemek.

D

Dam
Davet
Dikici
Dikiş Makinesi
Dilenci
Dolap
Döşek
Dülger
Düzgün

•
:Evin çatısı.
:Konuk çağırılarak yenilen yemek.
:Terzi.
:Terzinin kullandığı ,kumaş dikmeye yarayan alet.
:Dilenen kişi.
:İçine elbise koyulan ,tahtadan yapılmış cisim.
: Yer yatağı,şilte.
:Marangoz.
:Makyaj ınalzeınesi.
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E
:Meyve.
:Kadınların giymiş olduğu bir tür elbise.
:Entarinin kenarı.
:Küçük yer minderi.
:Eski aykkabı.

Elma
Entari
Entari yeni
Erkan minderi
Eski pabuç

F
Faraş
Fatih
Ferace
Fes
Fındık
Fıstık
Fincan
Fod

: Yerleri süpürürken kullanılan küçük kürek..
:İstanbul'da bir semt.

..

: Osmanlı Devleti zamanında erkeklerin giydiği
başlık,şapka.
:Karadeniz bölgesinde yetişen kabuklu kuruyemiş.
:Bir tür kuruyemiş.
:Genelde kahve içilen kap.
:Kepekli undan yapılmış pideye benzer ekmek.

G
Gömlek
Gözlük

:Önden düğmeli,yakalı giysi.
:Gözleri iyi olınayanların takmış oldoğu alet.

H

••

•

Hamam
:İnsanların yıkanıp temizlenmek için gittikleri yer.
Havaciva muşambası:Akdeniz bölgesinde yetişen sığırdili
familyasından bir bitkiden yapılan ezik ve
çürüklerde kullanılan bir merhem.
Hekim
:Doktor.
Hizmetçi
:Hizınet eden,ev işleriyle uğraşan.
.Küçük oda.
Hücre
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I
İbrik
İğne
İmameci
İmaret
İp
İşkembeci

•

:Su dökmeye yarayan kulplu maşraba.
:Dikiş yapmaya yarayan sivri cisim.
:Tesbih ucundaki uzun parçayı yapmakla uğraşan kişi.
:Bayındırlık,yoksullara yiyecek dağıtmak için kurulmuş
olan hayırevi.
:Pamuk veya yünden yapılan sarmalı urgan.
:İşkeınbe satan yer,dükkan.

K
Kadife Hırka :Kadifeden yapılmış hırka.
Kahve
:Para ile kahve içilen yer(Aslı Kahvehane).
Kahve
.Döğülerek toz haline geldikten sonra su ile kaynatılarak
içilen bir sıcak içicek.
Kahveci
: Kahve satan kişi.
Kahve cezvesi:İçinde kahve pişirilen saplı kap.
Kalem
:İşyerinde yazı işlerinin görüldüğü yer.
Kanto
:Bir dans türü.
Kapı tokmağı: Evin dış kapısını çalmak için bulunan tokmak.
Kaplama
: Yerleri ahşap ile kaplama ,parke.
Kasap
:Hayvan eti satılan yer.
Kase
:Küçük kap.
Katib
: Yazıcı.
Katibe
:Kadın yazıcı.
Kelepir
:Ucuza satılan mal ,eşya.
Keman
:Klasik müzik aleti.
Kırba
:Sakaların su taşımakta kullandığı deri kap.
"Kırmızı biber .Öğütülmüş kuru kırmızı biber.
Kışlık mangal: Kışları kullanılan mangal.
Kiremit
:Evin çatısını yapmak için kullanılan madde,tuğla.
Kitapçı
:Kitap satan yer.
Koltuk değneği:Bacakları tutmayanların kullandığı dayanak,bir çeşit
baston.
Koruk
:Ham üzüm.
Kömür
:Kışın sobada yakılan ve ısı veren ınadde.
Köpek
:Bir hayvan türü.
Köstebek
: Yer altında yaşayan bir hayvan.
Kuru fasulye :Bir yeınek ismi.
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Kuşgömü
:Sırt etinden yapılmış pastırma.
Kuyu çıkrığı :Kuyudan su çekmeye yarayan alet.

L
Latilokum şekeri:Bir lokum türü.
Leblebi
: Bir kuruyemiş çeşidi.

M
Mahalle kahvesi: Mahallede bulunan kahvehane.
Mahalle mektebi:Mahallede bulunan okul.
Mahut tulumbacı:Dile düşmüş itfaiyeci.
Malta/ık
:Malta taşı döşeli giriş.
Manca
: Kedi köpek ınaınsı.
Masraf
:Harcanan para .gider.
Maşa
:Elin yanmaınası için mangalda kullanılan alet.
Mecidiye
:Zamanın yirmi kuruşu değerindeki gümüş para.
Mes
:Ayağa giyilen deri.yumuşak tabanlı pabuç.
Mıh
:Küçük çivi.
Minder
:Oturmaya yarayan yastık.
Mümeyyiz
:Temyiz eden ,seçen ,ayıran.,imtihanda talebeyi
gözlemleyen.gözetmen.

N

Nafaka
Nafe kürk
Nalın
Nota

: Yiyecek parası,geçiınlik.
: Hayvan postunun karnı altındaki deriden yapılan
kürk.
:Ayağa giyilen tahta terlik, takunya.
:Müziği oluşturan alfabe.

o
Okka

: 1283 gramlıkeski bir ağırlık ölçüsü.

p
Pastırma

:Büyükbaş hayvanın sırt etinden kurutularak, baharatla
kaplanan kurutulmuş et.
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Pencere
Pervane
Pire
Piyano
Portakal
Pösteki

:Pencere.
:Fırıldak.Serinlemeye yarayan alet.
:Kan emici küçük asalak.
:Klasik müzik çalgısı.
:Turunçgillerden bir meyve.
:Koyun veya dana derisinden yapılmış post.

R
Rastık
Rüştiye

:Göze çekilen kaleın.
:Ortaokul derecesinde okul.

s
Safran
Saka
Saraç
Sarı çiyan
Sarman
Satıcı
Sirke Fıçısı
Sofa
Sofra
Soğan
Sokak
Söğüş
Süpürge

:Bir tür bitki.
:Ordunun gerisinde bulunan askerler.
:Eyer ,seıner yapan.
:Sürüngenler familyasından bir tür yılan.
:Kedi ismi.
:Para zkarşılığında birşeyler vererek geçimini sağlayan
kişi.
:İçinde sirke saklanan fıçı.
:Salon.
:Yemek yenilen yer.
:Salataya konulan bir sebze.
:Binalar arasındaki yol.
:Önceden piişiriilip soğutulan ,yemeğe hazırlanan et.
: Yevlerde yerlerin temizlenmesi için kullanılan alet.
•

ş
Şeker
:Tatlandırıcı bir madde.
Şirket vapuru :O dönemde vapur işletmeciliği yapan Şirket-i
Hayriye'nin halk arasındaki adı.

T
Tahta

:Ağaçtan elde edilen ve doğrama işlerinde kullanılan
nesne.
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Tahtaboşu
Takatuka
Tandır
Tebeşir
Tekir
Te/dolap
Terlikçi

:Damda çamaşır kurutınak için kullanılan çinko
döşemeli bölüm.
:Küçük çöp kutusu.
:Üzerinde ekmek pişirilen saç.
:Karatahtaya yazı yazmaya yarayan tozlu cisim.
:Kedi ismi.
: Yiyeceklerin saklandığı önü file tel ile kapalı olan
dolap.
: Terlik satarak geçimini sağlayan kişi.

u
Ud

: Sanat müziği enstürumanı.

Ü
Üzüm

:Asmada yetişen ,şarap yapımında kullanılan meyve.

y
Yağlıkçı
Yemiş
Yün

:Havlu,çamaşır gibi şeyler satan kiınse.
:Yaş meyve.
:Paınuklu ip.

z
Zembil

:Sepet.
•

BÖLÜM 2 :TUHAF BİR DOLANDIRICILIK(SYF.44-68)

A
:Osmanlı Devleti zamanındaki para biriıni.
Akçe
Akik Yüzük :Kınnızı renkte olan bir cins değerli taşla süslü yüzük.
:Koku satarak geçimini sağlayan kişi.
Amberci
:Kilit açmaya yarayan alet.
Anahtar
:68 cm.ye eşdeğer uzunluk ölçüsü birimi.
Arşın
:Giyilen elbisenin içindeki ara kumaş.
Astar
:Üsü ipek altı pamuklu kumaş.
Atlas
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B
Bakla
Basamak
Baş bağlayıcı
Baş yastığı
Bedesten
Besleme
Beyaz toz
Bez çıkın
Biçki
Bilezik
Bohça

:Sebze, yeşillik.
:Merdiveni oluşturan her bir tümsek.
.Çöpçatan.
: Yatarken baş altına konulan yastık.
:Değerli eşya ve mücevherlerin alınıp satıldığı çarşı.
: Yetim veya öksüz çocukların bakabilir aileler tarafından
alınıp yetiştirilmesi, evlat edinmek.
:Pudra.
:Para kesesi.
.Ölçüye göre kumaşı kesmek.
:Altın veya gümüştenz olan kola takılan süs eşyası.
:İçine çeyizliklerin konulduğu kapalı çarşaf

C
Cadde
Canfes

:İşlek büyük yol, anayol.
:Düz ve donuk olan bir çeşit ipekli kumaş.

ç
Çamaşır bohçası :İçine çeyizlik çaınaşırların konulduğu kapalı çarşaf
:Kadınların giydiği baştan ayağa kadar kapatan giysi.
Çarşaf
:Pazar,hayır işleri için çeşitli eşyalar satılan yer.
Çarşı
:Su kaynağı.
Çeşme
:Osmanlı ...•devrinde kullanılan ve para birimi olan
Çeyrek
Çukurçeşme

akçenin dörtte biri değerindeki para.
:İstanbul'da sir semt.

•

D
Dam
. :Ev çatısı.
Dikiş makinesi
:Terzinin kullandığı ,kumaş dikmeye yarayan alet.
Dirhem
:Otuzbir desigraın değerindeki ağırlık ölçüsü.
Divit
:Mürekkeple yazı yazınaya yarayan sivri uçlu alet.
Doktor
:İnsan hastalıklarına şifa veren şahıs.b
Dolap
:İçine eşya konulan kapaklı saklama yeri.
Döşek
: Yer yatağı ,şilte.
Düğme
:Giysileri ilik yardımıyla birleştiren alet.
Dükkan
:Tüccarın mallarını satttığı düz ayak ınesken.
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E
:İlaç satan kişi.
Eczacı
:Undan yapılan mayalı yiyecek.
Ekmek
:Bir tür şerbetli tatlı.
Ekmek kadayıft
:Uzun tek parça kadın giysisi.
Entari
:Bir sanatla veya dükkancılıkla geçinen kimse.
Esnaf
:Giyilecek şeyler.
Esvab
: Belden aşağısını kapatan kadın giysisi.
Etek

F
Falcı
Fıkara
Fırıldak
Fırın
Fırıncı

:Fal bakan kimse.
:Fakir.
:Çocukların oynadığı dönen bir tür oyuncak.
:Ekmek pişirilen yer.
: Fırın sahibi,ekmek pişiren kişi.

G
Gazete
:Günlük haberleri veren neşriyyat.
Gelincik
: Laleye benzer bir çiçek.
Gömlek
: Bir nevi kısa entari.
Gümüş bilezik .Gumüşten yapılınış bilezik.
Gümüş saat
.Gümüşten yapılmış saat.
Gümüşlü kemer .Gümüşle süslenmiş kemer.

H

.Hamur

Havan
Hekim
Hır kalık
Horoz

•
:Ekmek yapıınında kullanılan hammdde .
: İçinde tahlların dövüldüğü kap.
:Doktor.
:Hırka yapıınına uygun kumaş veya yün.
:Erkek kümes hayvanı.
•

I
İncir ağacı
İskambil
İs kabil falı

: İncirin yetiştiği ağaç.
:Kağıt oyunlarının oynandığı kağıt grubu.
:Oyun kağıtları ile bakılan fal.
8

K
Kalem
Kazan
Kese
Krema
Konak
Kurdela
Kuyu çıkrığı
Küpe

:İşyerinde yazı işlerinin görüldüğü bölüm.
:Büyük tencere.
:Küçük bez torba.
:Süt,un,yumurta ile yapılan ve keklerin üzerine
dökülen tatlandırıcı madde.
.Büyük bahçeli ,çok odalı büyük ev.
:Şerit,bant.
:Su kuyusundan su çekıneye yarayan alet,makara.
:Kulağa takılan süs eşyası.

L
Leğen

:İçinde çamaşır yıkanan büyük kap.

M
Mahalle
Masraf
Mecidiye
Mektep
Merdiven
Merhem
Mezat yeri
Muska
Muşamba

:Bir şehir veya kasabanın bölündüğü kısım.
:İhtiyaçlar için harcanan para.
:20 Kuruşluk sikkelere verilen ad.
:Okul.
: Yüksek yerlere veya evin üst katına çıkınaya yarayan
basamaklardan oluşan alet.
: Yaranın iyileşınesi için üzerine sürülen krem.
:Açık artırma ile satış yapılan yer.
:Tılsıın,dualı kağıt.
:Plastik örtü.

N

Nazar takımı

•
:Çocuklara nazar değmesin diye takılan altın
boncuklar.

o
Oda
Okka
Ot minderi

:Evin bir bölümü.
:1283 Gramlık ağırlık ölçüsü.
:Saınandan yapılmış,üzerine oturulan yastık.
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p
Paçalık
Pastırma
Pelerin
Pösteki

:Düğünün ertesi günü verilen yemekte gelinin giydiği
elbise.
:Büyükbaş hayvanın sırt etinden kurutulup baharatla
kaplanan kurutulmuş et.
:Sınokin veya üniformaya boğazdan bağlanan vücudu
saran ve sallanan serbest kumaş.
:Koyun veya keçi derisinden yapılan post.

s
Saat
Salıncak
Sandık
Savat
Sokak
Sopa
Sucuk

: Vakti gösteren alet.
:Çocukların bindiği sallanan oyun aleti.
:İçine eşyaların konduğu ahşap kapalı kutu.
.Gümüş nakışlı olan.
:Binalar arsındaki yol.
:İnce uzun tahta.
:Kıymadan baharatlarla yoğurulan kurutulmuş et.

ş
Şal
Şerbet

:Omuza veya sırta alınan yünden yapılan örme kumaş
parçası.
:Şekerli su.

T
Tavuk
Tentene
Tepsi böreği
Terazi
Terlik

:Bir kümes hayvanı.
:Dantel.
:Teepside pişirilen bir börek çeşidi.
:Ağırlık ölçmeye yarayan alet.
:Evin içinde ayağa giyilen ayakkabı.

•

u..
:Şehir bitiminde olan kenar mahalle.
Ücra mahalle
:Kırışık kumaşları düzeltmeye yarayan alet.
Ütü

V
Vefk

:Tılsımlı dua, muska.
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y
:Pamuk,yün veya kuş tüyünden yapılan yatarken başın
altına konulan yumuşak kumaş dolgu.
:Nikahın yedinci günü geline alınan şeyler veya o gün
Yedilik
yapılan eğlence.
:Yaş meyve.
Yemiş
:İstanbul'da bir semt.
Yerebatan
Yüz görümlüğü :Güveyin zifaf gecesi gelinin duvağını açıp yüzünü
gördüğü zaman verdiği armağan.

Yastık

z
Zenneci

:Kadın eşyası satan kimse.

BÖLÜM :3 ÇARDAKLI BAK/C/(SYF 70-89)

A
Açık kahve
Ağırlık
Ahçı
Akik
Altın kordon
Araba
Armut
Ayna

:İnce çekilmiş kahve.
:Çeyiz düzmek için daınatın kız tarafına verdiği para.
: Yeınek pişirme işini ıneslek edinen kimse.
:Kırmızı renkte olan bir cins değerli taş.
:Altından yapılınış saat kordonu.
:Bir yerden bir yere gitmeye yarayan taşıma aracı.
:Bir meyve.
:Nesneleri göstermeye yarayan parlak cisiın.

B

•
:Meskenin etrafında veya bir kıınında bulunan çiçek
"'Bahçe
yetiştirilen alan.
Bakıcı
:Büyücülük yapan kimse.
Bakıcı kedisi : Büyücüye ait olan kedi.
Bekçi
: Koruma ve güvenlik hizmetlerini gören kolluk.
Besleme
: Yetim veya öksüz çocukların bakabilir aileler tarafından
yetiştirilmesi, evlat edinme.
:Deniz yıldızından yapılmış olan.
Beşpençe
:Kullanılmış eşyaların yer.
Bit pazarı
:Nazar değmesin diye takılan mavi cam veya plastik
Boncuk
nesne.
••
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C
Ciğer
Cerrahpaşa
Cevher

:Vücutta bulunan nefes almaya yarayan iç organ.
:İstanbul'da bir seınt.
:Elmas, kıymetli taş.

ç
:Ahşaptan yapılan üzeri asma ile kaplı gölgelik.
:Osmanlı devleti zaınanında kadınların giydiği ve
tamamen örtünmelerini sağlayan siyah örtü.
Çekmece
:Açılıp kapanan ve içine eşyaların konduğu kutu.
Çıkın
: Yiyeceklerin konulduğu kumaş torba.
Çıngırak
:Çocuk oyuncağı.
Çıngıraklıbaston :İstanbul'da bir semt.
Çırak
:Kalfanın yardımcısı.
Çardak
Çarşaf

.

D
Daire
Daiye
Darbuka
Döşek
Düğün

:Apartman katı.
:Duacı.
:Elle vurmalı bir çalgı aleti.
: Yeryatağı ,şilte.
:Nikah törenini yapıldığı gün düzenlenen eğlence.

E
Ebe
Edirnekapı
El çantası
El defteri
Elma
Elmas iğne
Entari

:Doğum yaptıran , genelde bayan olan , kişi.
:İstanbul'da bir seınt.
:Elde taşınabilir küçük çanta.
:Küçük not defteri.
•
.
:Bir meyve.
:Elmastan yapılan yakaya takılan süs eşyası.
:Kadınların giyıniş olduğu bir tür elbise.

F
Fildekoz iç gömlek :Bir nevi iç çamaşırı.

G
Gazete
Gecelik

.Günlük haberleri veren neşriyyat.
:Gece yatarken giyilen giysib , pijama.
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Gömlek
Gron

:Önden düğmeli yakalı giysi.
:Kalın , parlak ve dayanıklı ipek kumaş.

H
Hanımeli
Hekim
Hotoz
Hizmetçi

:Bir tür çiçek.

:Doktor.
:Sir çeşit başlık.
:Hizmet eden,ev işleriyle uğraşan.
•

I
İnci
İpekli kumaş
İşçi

:Midyeden çıkan, bayaz değerli taş.
: Yapısında ipek bulunan kumaş.
:Ekmek parası kazanan.

K
:Eski evlerin pencerelerinde bulunan delikli tahta .
: İnsanların boş zamanlarında oturup çay , kahve
içtikleri , sohbet ettikleri mesken.
:Kahvede çalışan garson veya yardımcısı .
Kahveci çırağı
:Çiftliklerde işçiler ile çiftlik sahibi arasındaki ile
Kahya
tişimi sağlayan kişi.
: Yazı yazmaya yarayan alet.
Kalem
:Zencefilgillerden sıcak memleketlerde yetişen
Kakule
, ıtırlı bir bitki ve bunun bahar gibi kullanılan
tohumu.
.Küçük kap.
Kase
:Bir kafes kuşu.
Kanarya
•
: Yemek yemeye yarayan alet.
Kaşık
:Saman.
Kehribar
:Bir yerden bir yere gitmek için para ile tutulan
Kira arabası
taşıma aracı.
:Kütahya'da yapılan içiine mürekkeep konan
Kütahya hokkası
cam , ınaden veya topraktan yapılmış kap .

Kafes
Kahve

M
Mahalle
Mendil
Meşe sopası

:Bir şehir veya kasabanın bölündüğü kısım.
.Küçük havlu.
:Meşe ağacından yapılan sopa.
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Muşamba
Mücevher

:Plastik örtü.
:Cevher ile süsülenmiş.

N
Nazar takımı
Nikah

:Çocuklara nazar değmesin diye takılan boncuklar.
:Kanuni evlenme töreni.

o
Oda
Odunluk
Oyalı yemeni

:Evin bir bölümü.
:İçine odunların konulduğu yer.
:Kenarları oyalı Yemen işi başörtüsü.

p
Paçalık
Pastırma
Peçe
Polis
Pösteki
Pudra

.Düğünün ertesi günü verilen yemekte gelinin giydiği
elbise.
.Büyükbaş hayvanın sırt etinden kurutulup baharatla
kaplanan kurutulmuş et.
:Bir tür başörtüsü.
.Güvenliği sağlamakla yükümlü devlet memuru.
:Koyun veya dana derisinden yapılmış post.
:Bir makyaj malzemesi.

R
Rastık
Reklam

.Göze çekilen kaleın.
:Bir ürünü-tanıtmak için yapılan işlemler,promosyon.

s
Sandalye
Samur kürk
Sarımsak
Sedef
Setüstü
Sofa

•

:Üzerine oturulan iskemle.
:Samurun deerisinden yapılmış kürk.
:Sarımsak.
:İnci kabuğu.
:İstanbul'da sir semt.
:Salon.

ş
Şerbet

:Şekerli su.
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T
Tarçın
:Aslı Çin Darısı anllamına gelen bir bitki.
Tarhana Çorbası :Bir çeşit çorba.
Tencere
:İçinde yeınek pişirilen kap.

u
Usta

:Bir işin ehli olan.

V
Vaşak

: Yırtıcı bir hayvan.

y
Yasemen
Yemiş

:Sarı veya beyaz olan güzel kokulu bitki.
:Yaş meyve.

BÖLÜM 4:SAİBE HANIM (SYF.90-114)

A
Aktör
:Sinemada oyunculuk yapan kişi, artist.
Araba hayvanı :Arabayı çeken hayvan.
Asker
:Ordu elemanı.
Ayna
:Nesneleri gösteren parlak cisim.

B
Bahçe
Basma
Baston
Baytar
Bebek

•

:Meskenin etrafında veya bir kısmında bulunan ve
çiçek yetiştirilen alan.
:Elbise yapımında kullanılan kumaş.
:Yürümeye yardımcı olan alet, asa.
:Hayvan doktoru.
:Küçük çocukların oynadığı oyuncak.

C
Canfes

:Düz ve donuk bir çeşit ipekli kumaş.
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Cani
Cevher
Cilt

:Cineyet işleyen.
:Mücevher, kıymetli taş.
:Kitap cildi.

D
Dadı
Dakika
Daire
Deri
Doktor
Dolap
Döşek
Düğün

:Çocuklara bakan kişi , bakıcı.
:Saatın altmışta biri .
:Apartman katı.
:İnsan veya hayvan vcudunu kaplayan , ten.
:Hekim.
:İçine eşya konulan kapaklı saklama yeri.
: Yer yatağı , şilte.
:Nikahın yapıldığı gün düzenlenen eğlence.

E
Elmas
Entari
Esvab

:Değerli bir taş.
:Kadınların giyıniş olduğu bir tür elbise.
:Giyicek şeyler.

F
Fahişe
Fes

:Ahlaksız kadın , kahpe.
:Osınanlı Devleti zamanında başa giyilen şapka.

G
Gazete
Gazino

.Günlük haberleri veren neşriyyat.

:İçkili eğlence yeri.

H

1/akem
Hançer
Hekim

•
:İki hasım tarafın aralarındaki anlaşmazlığı halletmek
üzere hakim olarak seçtikleri kimse.
:Ucu sivri , iki yanı keskin bıçak.
:Doktor.

I
İbre
İlaç

•

:İğne.
:Derde deva olan şey.
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K
Kahve
Kalem
Kanepe
Kapı sürmesi
Kaplan
Karabaş
Karyola
Katip
Kılıç
Kolonya
Koltuk
Konak
Konak halkı
Kordiyal
Kurşun

:İnsanların boş zamanlarında oturdukları , çay , kahve
içip sohbet ettikleri yer.
:İşyerinde yazı işlerinin görüldüğü bölüm.
:Oturulan büyük koltuk.
:Kapıyı içeriden kilitleyen sürgü.
:Yırtıcı bir hayvan.
:Köpek ismi.
:Üzerine şilte konulan, bacaklı demirden yatak.
: Yazı yazan , yazıcı.
:Ucu sivri , iki tarafı keskin silah türü.
:Alkol ve esanstan elde edilen hoş kokulu sıvı.
:Üzerine oturulan eşya.
:Büyük bahçeli, çok odalı büyük ev.
:Konakta yaşayan insanlar.
:Bir sinir ilacı.
: Silahın attığı menni.

M
Mektep
Mıknatıs
Mum

:Okul.
:Deınir ve benzeri madenleri çekme özelliği olan
deeınir çubuk.
:Bir aydınlatına aracı.

N
Nazik çiçek
Nikah

:İyi bakılıiiadığında çabuk solabilen çiçek.
:Kanuni evlenme töreni.

.
Oda

o

••

:Evin bir bölümü.

ö
Öğle yemeği

:Öğle öğününde yenilen yeınek.

R
Revorver

:Toplu tabanca.
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Ruh

:Esans , koku.

Salon
Saniye
Serde
Servet
Sevda nağmesi
Seyir yeri
Silah

:Evin büyük ve oturulan odası.
:Dakika altmışta siri.
:Sera.
:Zenginlik, varlık.
:Aşk mektubu.
:Eğlenilen yer .
:Birini öldürmek veya yaralamak için kullanılan
alet.
: Yemek yenilen yer.
:Binalar arsındaki yol.
:Kapıyı içeriden kilitlemek için takılan sürgü.

Sofra
Sokak
Sürme

s

T
Tavan

:Odanın üstünü kapatan kısıın.

u
Uşak

:Evde bulunan hizınetçilerin başkanı ve onlardan
sorumlu olan erkek hizmetçi.

V
Vapur dumanı

: Vapurun bacasından çıkan duman.

y
Yastık örtüsü
Yatak

: Yastığa takılan örtü.
:Üzerine yatılan , şilte.

z
Zehir
Zurna

••

•

:İnsan veya hayvan öldürmek için kullanılan kimyasal
madde.
:Üfleıneli bir müzik aleti .
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BÖLÜM 5 :ŞÖHRET İLE MAİL(SYF. 115-135)

A
Akar
Aktar
Altın
Anahtar
Araba
Asma
Aylık

:Kira getiren mülk.
:Eczaneci.
:Değerlı bır ınaden.
:Kilit açmaya yarayan alet.
:Bir yerden bır yere gitmeye yarayan taşıma aracı.
:Üzüm yetişen ağaç.
:Çalışma sonucu alınan ücret, maaş.

B
Baba Cafer Türbesi :İstanbul'da bir türbe ismi.
Badem Şekeri
:Bademden yapılmış bir şeker türü.
Bahçe
:Meskenin etrafında veya bir kısmında bulunan çiçek
yetiştirilen alan.
:Bebeklerin yattığı sallanan yatak.
Beşik
:Mutfakta kullanılan kesici alet.
Bıçak
:Marangozların kullandığı kesici bir alet.
Bıçkı
:Suyun donmuş hali.
Buz
:Ötücü bir kuş.
Bülbül

C
:Sırça, cam, bardak, kadeh, şişe.
Cam
:Çapraz düğmelenen yelek.
Camandanvari
:Kolları olan üst giysisi.
Ceket
: Vücuta bulunan ve nefes almaya yarayan organ.
Ciğer
:Bir çalgı , eğlence.
Cümbüş
•

ç

Çakı
Çarşaf
Çarşı
Çerağ
Çiçek
Çöreotu

:Ceptte taşınabilen küçük bıçak.
:Osmanlı Devletinde kadınların giydiği ve tamamen
örtünmelerini sağlayan siyah desensiz örtü.
:Pazar , hayır işleri için çeşitli eşyaların satıldığı yer.
:Çırak.
:Çeşitli renklerde kokulu veya kookusuz bitki.
:Ekmek veya poğaça üzerine konulan küçük siyah
taneli bitki.
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D
Dam
Dam aktarma
Defter
Dükkan
Dümbelek
Düzgün

:Ev çatısı.
:Evin çatısını tamir etme.
: Yazı yazılan nesne.
:Tüccarın mallarını sattığı düz ayak mesken.
:Elle vurınalı bir çalgı.
:Makyaj malzemesi.

E
Ekmek
Elbise
Elek
Elmas
Etek

:Undan yapılan mayalı yiyecek.
:Giyicek eşya.
:Eleıne işinde kullanılan alet.
:Değerli bir taş.
:Belden aşağısını kapatan kadın giysisi.

F
Fahişe
Fare
Fes
Feylosof

:Ahlaksız kadın , kahpe.
:Sıçan.
:Osmanlı Devleti zamanında erkeklerin giydii şapka.
:Filozof.

G
Gonca
Gülfidanı

:Açmamış gül.
:Küçük gül ağacı.

H
Havra odası
Hoca

.Gürültülü
oda.
:Büyücü.
•
•
Hokkabazvari /es:Hokkabazların giydiği fese benzeyen fes.

t
İçki alemi
İkram

:İçki içilen eğlenceli ortam.
:Ağırlama.

İlaç

:Derde deva olan şey.

İpek mendil
İpekli kumaş
İpekli mintan

:İpekten yapılmış mendil.
: Yapısında ipek bulunan kuınaş.
:İpek kumaştan yapılmış yelek.
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K
Kadeh
Kalem
Kalpakçılarbaşı
Kantar
Kapı halkası
Kara halik
Karnıyarıt
Karpuz
Kavun
Kepenk
Kese
Keten tohumu
Kırba
Kira
Kiracı
Konak
Kravuze yelek
Kundura
Kuşak

: İçki içilen bardak.
: İşyerinde yazı işlerinin görüldüğü bölüm.
:İstanbul'da bir semt.
.Büyük ağırlıkları ölçen alet, büyük terazi.
: Kapı üzerinde bulunan ve çalınmasınaa yarayan
halka.
:Bir ot ismi.
:Bir ot ismi .
:Dışı yeşil içi kırınızı bir çeşit meyve.
: Sarı renkte tatlı bir meyve.
:Dükkanlarda kapının üzerine çekilen demir
koruınalık.
:Küçük bez torba.
:Bir ot ismi.
:İnce kösele veya deriden yapılınış su kabı.
:Bir şeyin kullanılınasına bedel olarak verilen ücret.
:Bir şeyi kiralayan .
.Büyük bahçeli, çok odalı büyük ev.
:Önü üst üste kapanan yelek.
:Ayakkabı.
: Bele takılan kumaş parçası.

M
:Çalışma sonucu alınan aylık ücret.
:İstanbul'da Mahmutpaşa civarında bir semt.
:Kabzımal' ,koınisyoncu , aracı.
:Sessiz , sakin olan ev.
•
:Para.
:Madeni su içme kabı.
Maşraba
:Okul.
Mektep
:İstanbul'da sir seınt.
Mevlanakapısı
:Ailesinden kalan para , ınal , mülk ile geçinen.
Mirasyedi
: Yazılmış yazıyı teınize çeken kimse.
Mübeyyiz
:Bir yere maaşsız olarak gidip gelen.
Mülazım
:Temize çekilmiş yazıyı denetleyen amir.
Mümeyyiz
:Karalma yapılmış kağıt.
Müsvedde

Maaş
Macuncu
Madrabaz
Mahut ev
Mangiz

N
Nargile

:Nargile.
21

o
:Evin bir bölümü.
:İşyerlerinde ayak işlerine bakan.
:Odun taşıyan beygir.
: 1283 Gramlık ağırlık ölçüsü.

Oda
Odacı
Odun beygiri
Okka

ö
Öldürkahır
Örtü

:Bir ot ismi.
:Birşeyin üzerine serilen kumaş.

p
Papağan
Polis
Potin
Pudra

:Konuşabilen bir kuş türü.
.Güvenliği sağlamakla yükümlü devlet memuru.
:Bilekli aykkabı , bot.
:Bir makyaj ınalzemesi.

R
Romancı
Rüştiye

:Roman yazan kişi.
:Ortaokul.

Salyangoz
Samatya
Saraf
Sarıkız
Semaver
Servet
Sinameki

:Bir deniz hayvanı.
:İstanbul'da bir semt.
:Altın alıp satan ,kuyumcu ,faizle borç veren kişi.
:Altın lira.
:Çay demlemek için kullanılan arç.
.Zenginlik ,varlık.
:Bir ot ismi.
•

s

ş

Şampanya şişesi

:Şampanya içkisinin içinde bulunduğu şişe.

T
Tavanarası
Tavla
Tavuk
Tebeşir
Tefeci

:Çatı ile tavan arasında bırakılan küçük oda.
: 15 Pul ve iki zar ile oynanan bir oyun.
:Bir kümes hayvanı.
:Karatahtaya yazı yazmaya yarayan tozlu cisim.
:Faizle borç veren kişi.
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Tencere
Tırmık
Tömbekici
Tuvalet

: Yemek pişirilen kap.
:Toprağın üzerindeki pisliği almaya yarayan çatala
benzeyen alet.
:Nargile tütünü satan.
:Davetlere veya özel bir yere giderken giyilen gece
kıyafeti.

u
Un
Uzunçarşı

.Öğütülrnüş
tahıl.
:İstanbul'da bir semt.

Ü
:Asmanın ıneyvesi.

Üzüm·

z
Zakkum ağacı :Zakkumun yetiştiği ağaç.
Zencefil
:Bir ot ismi.

BÖLÜM 6:AMANSIZ AŞK (SYF.136-156)

A
Ağırlamak
Ahçı
Araba

:Misafiri en iyi şekilde konuk etmek.
: Yemek pişiren kişi.
:Bir yerden-bir yere gitmek için kullanılan taşıma aracı.

B
Bahçeli ev
Bahşiş
Bakkal
Balıkpazarı

Bardak
Bekar
Beşik
Beyoğlu
Bezelye
Bıçak
Biberli yahni

•

:Bahçesi olan ev.
:Memnuniyet akrşılığı verilen bedelsiz para.
:Pirinç , şeker , zeytin ve benzerleri gibi şeyler satan.
:İstanbul'da Taksim'de bir semt.
:Su içmek için kullanılan kap.
:Evlenmemiş olan kişi.
:Bebeklerin yattığı sallanan yatak.
:İstanbul'da bir semt.
:Bir tür sebze.
:Mutfakta kullanılan kesici bir alet.
:Biber, et ve soğanla yapılan bir tür yemek.
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Börülce
:Bir tür sebze.
Börülce çuvalı :Börülcenin içine konduğu çuval.

ç
.Süpürge otundan yapılan temizlik aracı.
Çalı süpürgesi
:Kuruması için üzerine çamaşır serilen ip.
Çamaşır ipi
:Üzerinde vanası olup açıp kapamayla su sağlayan araç.
Çeşme
:Hçibir yerle bağlantısı olmayan yol.
Çıkmaz sokak
:Kalfanın yardımcısı.
Çırak

D
Dam
Defter
Döşek
Düğme
Dükkan

: Evin çatısı.
: Yazı yazılan , sayfalardan oluşan nesne.
: Yer yatağı , şilte.
:İlik yardımıyla giysileri kapatan cisiın.
:Tüccarın mallarını sattığı düzayak mesken.

F
Fes
Fıçı
Fukara

:Osmanıl Devleti zamanında erkeklerin giydiği şapka.
:Korunması içir içine turşu, içki vb. şeyler konulan
oval , ahşap büyük kap.
:Parası az olan ya da hiç olmayan.

G
Güllaç

:Gülsuyu sütle yapılan bir tür tatlı.

H
Hamam
II asır
Hobyar

: Yıkanılan yer.
:Sazdan yapılan kilim.
:İstanbul'da bir semt.

•

i
İçki
İkram
İşret etmek

:İnsanı hoş eden , sarhoş eden sıvı , alkol.
:Misafire sunulan yiyecekler.
:İçki içmek ,içiki içilen meclis.

J
Jandarma onbaşısı :Orduda bir rütbe.

K
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Kalem
: Yazı yazına aracı.
Karakol
:Polis merkezi.
Kase
: Küçük kap.
Kına gecesi
: Düğünden bir gün önce düzenlenen eğlence.
Kiremit
:Evin çatısını kapatan, topraktan yapılan madde.
Konak
.Büyük bahçeli , çok odalı büyük ev.
Kuşak
: Bele sarılan kumaş.
Küp
:Topraktan yapılan büyük kap.
Kürkçü dükkkanı : Kürk satılan dükkan.

L
Levha

: Bir yere asılmak üzere yazılmış veya yapılmış yazı

veya resım.
Limonlu çorba : İçine limon konulan çorba.

M
Mahalle
:Bir şehir veya kasabanın bölündüğü kısım.
Mahalle bekçisi :Mahallede güvenliği sağlayan kolluk kuvveti.
Mangiz
:Para.
Masraf
:İhtilaçlar için harcanan para.
Maydanoz

Mecidiye
Mum

:Bir sebze türü.
:Osmanlı Devleti zamanındaki para birimi.
:Bir aydınlatma aracı.

N
Nikah
Nohut

:Kanuni evlenme töreni.
:Bir bakliyyat türü.

o
Okka
Onbaşı

•

: 1283 Gramlık ağırlık ölçüsü.
:Orduda bir rütbe.

p
Pehlivan yakısı : Pehlivanların ezilen veya incinen yerlerini iyileştir
Piyaz

ınek için kullandıkları merheın.
:Haşlanınış kuru fasulye veya barbunya ile soğan,
maydanozla yapılan bir çeşit meze.

s

25

Sabun
Sermaye
Sokak

:Vücut etmizliği için kullanılan madde.
:Bir iş kurmak için gerekli olan para , ana para.
:Binalar arasındaki yol.

ş
Şeker

:Şeker pancarından elde edilen, tatlandırıcı madde.

T
Tahta fırça
Tahta masa
Tavan
Teneke levha

:Thatadan yapılmış fırça.
:Tahtadan yapılmış masa.
:Odanın üst kısmı.
:Tenekeden yapılmış levha.

y
Yelpaze

:Serinlemek için kullanılan alet.

z
Ziyafet

:Misafire yedirip içirme.

BÖLÜM 7 :ŞÖHRET'TEN HABER(SYF.157/177)

A
Ahçı kadın
Araba
Arabacı
Arşın
Astar

: Yeınek yapma işiyle uğraşan kadın.
:Bir yerden bir yere gitmeye yarayan taşıma aracı.
:Araba kullanan kişi.
:68 Cm.'lik uzunluk biriıni.
:Giyilen elbisenin içindeki ara kumaş.
•

B
:Evlerde soba duınanının çıktığı yer.
:Meskenin etrafında veya bir kısmında bulunan ve çiçek
yetiştirilen yer.
Bahçe duvarı :Bahçeyi çevreliyen duvar.
Bahçekapı
:İstanbul'da bir semt.
Bakkal
:Pirinç, şeker, zeytin ve benzerleri gibi şeyler satan.
Bardak
:Su içmek için kullanılanz kap.
Bekçi
:Güvenliği sağlamakla yükümlü kolluk kuvveti.

Baca
Bahçe
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Beygir
Birahane
Bohça
Bostan dolabı

:Yük taşımakta kullanılan bir hayvan.

:Bira içilen yer.
:İçine çeyizliklerin konulduğu kapalı çarşaf
:İçinde karpuz saklananan dolap.

C
Cumba
Cumba kafesi

:Eski evlerin pencerelerinde bulunan tahta kafes olan
bölüm.
:Cumbalı bölümü oluşturan kafes.

ç
Çardak
Çeşmebaşı
Çöp
Çizme

:Ahşaptan yapılan üzeri asma ile kapalı gölgelik.
:Ortak kullanılan çeşmenin yerine verilen isim.
:Artık olan.
:Dize kadar kapalı aykkabı.

D
Dam
Depo
Derbent
Döşek

:Evin çatısı.
:Fazla mal veya eşyanın saklandığı yer.
:İstanbul'da bir semt.
: Yer yatağı , şilte.

E
El merdiveni

:Ahşap veya ınetalden yapılmış , yüksek bir yere
çıkmak için kullanılan , basamaklardan oluşan alet.

G
Gazete
Gemici

•

.Günlük haberleri veren neşriyyat.

:Gemide çalışan.

H
:Haber veren veya taşıyan kişi.
Haberci
Hamal semeri :Hamalların yük taşımakta kullandığı sırtlık.
: Yıkanılan yer.
Hamam
:Ucu sivri , iki tarafı keskin bıçak.
Hançer
:İstanbul'da bir semt.
Hobyar
:Kapıyı içeriden kilitlemeye yarayan sürgü.
Horoz
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i
İncir ağacı
İncir dalı

:İncirin yetişmiş olduğu ağaç.
:İncir ağacının dalı.

J
Jandarma

:Kırsal bölgede güvenliği sağlayan ordula mensup kol
luk kuvveti.

K
Kaldırım
: Yayaların yürümesi için yapılan yol.
Kalem
:İşyerinde yazı işlerinin görüldüğü bölüm.
Kanepe
:Oturulan büyük koltuk.
Kaplama
: Yüzeylerin ahşap veya benzeri şeylerle örtülmesi.
Kaplama tahtası: Yüzeylerin kaplandığı tahta.
Karyola
:Üzerine şilte konulan, bacaklı, demirden yatak.
Kırbaç
:Binek hayvanlarının yürütülmesinde ve eğitiminde
kullanılan araç.
.Kömür konulan yer.
Kömürlük
:Hava pompalaınaya yarayan alet.
Körük
:Eşeğin diğer adı.
Küheylan

M
:Bir şehir veya kasabanın bölündüğü kısım.
Mahalle
:Mahalleye ait olancami.
Mahalle cami
:İhtiyaçlar için harcanan para.
Masraf
.Küçük havlu.
Mendil
:Eskiden posta katarı denen ve her menzilde at değiş
Menzil beygiri
tiren habercilerin kullandığı at.
•
:Küçük çivi.
•
Mıh

Mitra/yoz

:Otomatik makinalı tüfek.

Muhabir

:Bulunduğu yerden gazete haber gönderen
kişi,haberci.
:Katip.

Muharrir

o
Oda
Odunluk

:Evin bir bölümü.
:Odun konulan yer.
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p
Polis
Pusula

:Güvenliği sağlamakla yükümlü devlet memuru.
: Yön bulmaya yarayan alet.

s
Saat
Sandık
Sansar
Sigara
Sirkeci
Sofa

:Zamanı gösteren alet.
:İçine eşyaların konduğu ahşap kapalı kutu.
:Bir hayvan.
:Keyif verici , tütünden yapılan madde.
:İstanbul'da bir semt.
:Salon.

ş
Şamalı kibrit

:Parafinden yapılmış kibrit.

T
Tabaka
Tabut
Tabuttluk
Talaş
Taş merdiven
Tavan arası
Tavla
Teneşir
Tütüncü

:Sigaraların içine konulduğu metal kutu.
:Cesetlerin konduğu ahşap kutu.
:Tabutların konduğu yer.
:Artık olan ağaç çöp.
:İki kat arasında bağlantıyı sağlayan taştan yapılmış
basamaklar.
:Tavan ile çatı arasındaki küçük oda.
:Atın dizginleri.
:Ölü yıkanan yer.
:Tütün satan.

y

Yalak taşı
Yatak
Yeldeğirmeni
Yemiş
Yenicami

•
:Hayvanların su içtiği yeri oluşturan oyuk taş.
:Üzerine yatılan , şilte.
:Enerjisini rüzgardan alan ve tahıl öğütülen yer.
: Yaş ıneyve.
:İstanbul'da bir seınt.
"

z
Zampara

:Çapkınlık yapan
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BÖLÜM 8: SÖHRET'İN KAÇIRILMASI(SYF.178

-202)

A
Ahçı
Akçe
Araba
Arabacı
At
Avlu
Ayna

: Yemek pişirme işiyle uğraşan.
:OsmanlıDevleti zaınanında para birimi.
:Bir yerden bir yere gitmeye yarayan taşıma aracı.
:Araba kullanan.
: Yük taşımada ve araba çekmede kullanılan bir hayvan.
:Ev , köşk , konak , saray ve tapınaklarda bulunan dört
tarafı çevrili , ortasında havuz veya şadırvan olan alan.
:Nesneleri göstermeye yarayan parlak cisim.

B
Bakıcı
Bakıcı odası
Bardak
Battal Kuyu
Bekçi
Biber
Biçki
Birahane

.Büyücü.
:Büyücünün evinde büyü yaptığı oda.
:Su içmeye yarayan kap.
:Çarşaınba yakınlarında bir kuyu.
:Güvenliği sağlamakla yükümlü kolluk kuvveti.
:Değişik renk ve tatlarda olabilen, yemek ve salatalar
da kullanılan bir tür sebze.
.Ölçüye göre kumaşı kesmek.
:Bira içilen yer.

C
Canfesçi
Cerrahpaşa

:Canfes kumaş satan.
:İstanbul'da bir semt.

"

•

ç
Çamaşır
Çarşaf
Çarşı
Çekmece
Çıkın
Çuval

:Elbisenin içine giyilen hafif, kısa kumaş.
:Osmanlı Devleti zamanında kadınların giydiği ve ta
mamen örtünmelerini sağlayan desensiz örtü.
:Alışveriş yapılan yer.
:Açılıp kapanan ve içine çeşitli eşyaların konduğu
kutu.
:İçine yiyeceklerin konduğu kumaş torba.
:İçine yiyecek ve eşya konulabilen büyük torba.
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D
Doktor
Dolap
Duziko
Dükkan

:Hekim.
:İçine elbise konulan tahtadan yapılmış cisim.
:İçinde anason ve sakız gibi kokulu madde bulunmayan
üzüm rakısı.
:Tüccarın malını sattığı düzayak mesken.

E
Ekmek
Ev döşemek

:Undan yapılan ınayalı yiyecek.
:Evin tüm eşyalarını satın almak.

F
:Ahlaksız kadın.
:Mektepte veya medresede kabahatlii talebenin ayak
bileklerine takıp sıkıştırılan iki ucu ip bağlı bir sopa.
Fildekoz gömlek :Fildekoz kumaştan gömlek.

Fahişe·
Falaka

G
Garson
Gözlük

:Lokanta , kafe vb. siparişleri alıp servis yapan kişi.
:Gözleri bozuk olanların daha iyi görmek için taktıkları
ve dereceli camdan oluşan nesne.

H
Han
:Kervansaray , otel.
Hrıstiyan Mah. :Çoğunlukla Hristiyanların oturduğu mahalle .
•
•

.

I

İpekçi
: İpek satınakla geçimini sağlayan kişi.
İskambil
:Kağıt oyunlarının oynandığı kağıtlar.
İstako:
:Bir deniz canlısı.
İstako: mezesi :İstakozdan hazırlanan meze.
İstanbul
:Marmara Bölgesinde bir il.

K
Kadı

:Osmanlı Devleti zamanında davalara bakan kişi,
hakim.
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:Eski evlerin pencerelerinde bulunan delikli tahta.
Kalem
:İşyerlerinde yazı işlerinin görüldüğü bölüm.
Kalpakçılar başı :İstanbul'da bir semt.
Karafa
:Dar ağızlı , küçük rakı sürahisi.
Kaydırak
: Yere çizilen çizgiler ve düz taşla oynanan çocuk
oyunu.
Keklik
:Bir kuş türü.
Keten mendil :Ketenden yapılmış olan mendil.
Kevgir bina
:Eski bina.
Kına gecesi
:Düğünden bir gün önce düzenlenen eğlence.
Kornişon
:Küçük salatalık.

Kafes

L
Levha

:Bir yere asılmak üzere yazılmış veya yapılmış yazı veya
resıın.

M
Maden suyu
Mangiz
Mendil
Merdiven
Meyhaneci

:Mide rahatlacı sıvı.
: Para.
.Küçk havlu.
:Basamakalardan oluşan üst kata çıkmaya yarayan yer.
:Meyhane işleten kişi.

N
Nikah cemiyeti :Kanuni evlenme törenin yapıldığı gün.

o
Oda

.

Pabuç
Paket
Pazar
Peçe
Piyano

:Evin bir bölümü.

•

p
:Ayakkabı.
:İçine birşeyler konulup sarılan kutu.
:Alışveriş yapılan yer , çarşı.
:Çarşaf giyenlerin yüzlerini örttükleri kumaş.
:Tuşlardan oluşan bir klasiik müzik enstürumanı.

R
Rakı kadehi

:Rakı içilen , ince , uzun bardak.
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Rüştiye

:Ortaokul.

s
Saksağan
Samatya
Sandalye
Sebliç
Seyiryeri
Sigara
Sokak

:Bir kuş türü.
:İstanbul'da bir semt.
:Üzerine oturulan iskeınle.
:Bir maden suyu markası.
:Eğlenilen yer.
:Keyif verici , tütünden yapılan içmlik madde.
:Binalar arasındaki yol.

T
Tabak
Tantarevalli
Tencere
Terzi

:Yemek yenilen kap.
:İki kişinin birer uca binmesiyle kullanılan , teraziye
benzer eğlence .aleti.
: Yemek pişirilen kap.
:Elbise diken kişi.

u
Usta
Uşak

:İşinin ehli olan.
:Evde bulunan hizmetçilerin başkanı ve onlardan sorumlu erkek hizmetçi.

Ü
Ücret

: Yapılan iş , harcanan emek karşılığı alınan para.

y
Yaşmak
Yılan
Yorgancı

: Yüz örtüsü.
•
:Sürüngenlerden bir hayvan.
: Yorgan diken ve bunu meslek edinen kişi.

z
Zindan

:Karanlık sıkıntılı yer , yeraltı hapishanesi.
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BÖLÜM 9:MAİL'DE TELAŞ(SYF.203-230)

A
Aktör
Anahtar
Atlas terlik
Ayna

:Sinemeda oyunculuk yapan kişii, artist.
:Kilit açınaya yarayan alet.
:Atlas kumaştan yapılmış terlik.
:Nesneleri göstermeye yarayan parlak cisim.

B
Bağa firkete
Bukalemun

: Deniz kapluınbağası kabuğundan yapılmış toka.
: Bulunduğu ortamın rengine bürünen hayvan.

ç
Çarşaf
Çarşı
Çorap

:Osmanlı Devletinde kadınların giydiği ve taınaınen
örtünmelerini sağlayan desensiz örtü.
: Alış veriş yapılan yer.
:Ayağa giyilen kuınaş.

D
Dışkalpakçı
Doktor
Döşek

:İstanbul'da bir semt.
:Hekim.
: Yer yatağı , şilte.

E
· Ekmek
Elbise
Ev hanımı

.

:Undan yapılan'mayalı yiyecek.
:Giyicekler.
:Herhangibir işte çalışmayan.evde oturan kadın .

F
Fes
Fırıldak
Firkete
Fonograf

.Osmanlı Devleti zamanında erkeklerin giydiği başlık,
şapka.
.Dönme özelliği olan oyuncak.
:Toka.
:Bir çeşit ses kayıt cihazı.
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G
Gazete
Gecelik

:Günlük haberleri veren neşriyyat.
:Gece yatarken giyilen elbise.

H
Harem dairesi
Hediye
Heykel
Hoşaf

:Herkesin girmesine izin verilmeyen, kadınların
bulunduğu yer.
:Armağan.
:Tunç , taş ve benzeri şeylerden yapılan büyük insan
ve hayvan maketi.
:Meyvelerin suyla kaynatılmasından elde edilen tatlı
içicek.
•

I
İçki meclisi
İpek eldiven
İstanbul

:İçki içilen ortam.
:İpek kumaştan yapılan eldiven.
:Marmara Bölgesinde bir il.

K
Kadeh
Kafes
Kalem
Kira arabası
Kurşun

:İçki içilen bardak.
:Eski evlerin pencerelerinde bulunan delikli tahta.
:İşyerlerinde yazı işlerinin görüldüğü bölüm.
:Parayla tutulan araba.
:Tabancanın attığı cisim , rnermi.

M
· Maaş
Mektup
Mendil
Merdiven
Meze

:Çalışma sonucu alınan aylık ücret.
:İnsanların yazıyla haberleşmesini sağlayan araç.
:Küçük hav1u.
ı,
•
: Yüksek yere çıkmaya yarayan , basamaklardan
oluşan , ahşap veya metal araç.
:İçkinin yanında yenilen yiyecek.

o
Oda
Odacı

Otel

:Evin bir bölümü.
:İşyerlerinde ayak işlerine bakan.
:Konaklama yeri.
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p
Pardösü
Peçe
Peynir
Pomat a
Pudra

: Yağın ur ve soğuktan korunmak için giyilen uzun ,
cepli giysi.
: Yüz örtüsü.
:Sütten yapılan ınayalı yiyecek.
:Cilt kremi.
:Bir makyaj malzemesi.

R
Rakı
Rob de Şambr

:Anasondan yapılan damıtık içki.
:Erkek sabahlığı.

s
Saat
Samatya
Sandalye
Sermaye
Sofa
Sokak
Soneri

:Zamanı gösteren alet.
:İstanbul'da bir semt.
:Üzerine oturulan iskeınle.
:İş kurmak için gerekli para , anapara.
:Salon.
:Binalar arasındaki yol.
:Hizınetçi çağırmak için konaklarda kullanılan zil.

T
Takım
Taşra
Tatlı
Toz
Tuhafiyeci

: Kakyaj ınalzemesi.

:Ücra mahalle.
:Şekerlii yardımcığ yiyecek.
: Makyaj malzemesi.
:İp , düğme vs. şeyler satan kişi.
•
Tulumbacı Reisi : İtfaiye çavuşu.
•
Tuvalet
:Kadınların gece davetlere giderken giydiği giysi.
Tuvalet masası : Makyaj malzemelerinin ve esansların bulunduğu ,
çekmeceli ve aynalı masa.
Tuvalet odası
: Kadınların süslendiği oda.
Tuvalet suyu
: Koku.

y
Yatak
Yastık

: Üzerine yatılan,şilte.
: Pamuk.yün veya kuş tüyünden yapılan,yatarken baş
altına konulan yumuşak,kumaş dolgu.
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BÖLÜM 10:NİKAH KIYILMA(SYF.231-253)

A
Ahçıbaşı
Araba
Avlu

: Yemek ustası.
:Bir yerden bir yere gitmeye yarayan taşıma aracı.
:Ev,köşk,konak,saray ve tapınaklarda bulunan dört
tarafı çevrili,ortasında havuz veya şadırvan olan alan.

B
Bakıcı
Banknot
Bıçak

:Büyücü.
:Kağıt para.
:Mutfakta kullanılan kesici alet.

C
Ceket
Cerrahpaşa

:Kollu üst giysisi.
: İstanbul'da bir semt.

H
Hekim
Hey kel

:Doktor.
:Tunç,taş vb. şeylerden yapılan büyük insan maketi.

.

I
İmam
:Namaz kıldıran kişi.
İşret masası :İçki içilen masa.

.

Kadeh
Konak
Kurşun

K

•

:İçki içilen bardak.
.Büyük bahçeli,çok odalı büyük ev.
:Tabancanın attığı cisim,merıni.

M
Maaş
Mahalle
Mendil
Meyhane
Meze

:Çalışma sonucu alınan aylık ücret.
:Bir şehrin veya kasabanın bölündüğü kısımın.
:havlu.
:İçki içilen yer.
:İçkinin yanında yenilen yardımcı yiyecek.
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p
Pantolon
Piyano

:İki bacağı olan alt giysisi.
:Tuşlu,klasik müzik aleti.

R
Revorver

:Toplu tabanca.

s
Saat
Samatya
Sofa
Sokak

:Zaınanı gösteren alet.
:İstanbul'da bir semt.
:Salon.
:Binalar arasındaki yol.

ş
Şef

:Alt kademe yöneticisi.

y
Yelek

:Süeter.

BÖLÜM 11:TESADÜF(SYF.254-268)

A
Araba
Arabacı

:Bir yerden bir yere gitmeye yarayan taşıma arcı.
:Araba kullanan kişi.

B
Bakıcı
Bakırcı
Bekçi

.Büyücü,
•
:Bakır parlatan kişi.
•
.Güvenliği sağlamakla yükümlü kolluk kuvveti.

C
Canfes
Cerrahpaşa

.Düz ve donuk olan bir çeşit ipekli kuınaş.
:İstanbul'da bir semt.

ç
Çarşaf

:Osınanlı Devletinde kadınların giydiği ve tamamen
örtünmelerini sağlayan desensiz örtü.
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Çarşı
Çarşıkapı
Çamaşır
Çıkın

Çirozbalığı

:Alışveriş yapılan yer.
:İstanbul'da bir seınt.
:Elbisenin altına giyilen hafif giysi.
: Yiyeceklerin konulduğu kumaş torba.
:Bir balık türü.

D
Dilli düdük
Don
Döşek

:Bir oyuncak.
:Alta giyilen iç çamaşırı.
: Yer yatağı,şilte.

E
Entari
Esvab

:Kadınların giymiş olduuğu bir tür elbise.
:Giyilecek şeyler.

F
Falcı
Fanila
Fıstıkçı

:Fal bakan kişi.
:Üste giyilen,kollu veya kolsuz iç çamaşırı.
:Fıstık satan kişi.

H
Hamam külhanı:Hamamın ateşinin yakıldığı yer.
Helvacı
:Helva satan kişi.
Hırka
:Üste giyilen ince palto.

K
Kaynana zırıltısı :Bir tür oyuncak.
Kemer
:Bele takılan,giyilen giysiyi tutmaya yarayan eşya.
Kese
:Küçük kumaş torba.

M
Mahalle
: Bir şehrin veya kasabanın bölündüğü kısıın.
Manav dükkanı :Sebze ve meyve satılan dükkan.
Maşallah
:Çocuklara takılan nazarlık.
Mecidiye
:Osmanlı Devleti zamanındaki para birimi.
Mendil
.Küçük havlu.
Merkez
:Karakol.
Muhallebici :Muhallebi satılan yer,pastane.
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p
Paçalık
Pastırma
Peçe
Polis

:Düğünün ertesi günü verilen yemekte gelinin giydiği
elbise.
:Büyükbaş hayvanın sırt etinden kurutularak baharatla
kaplanan kurutulınuş et.
.Yüz örtüsü.
:Güvenliği sağlamakla yükümlü kolluk kuvveti.

s
Samatya
Sandık
Sokak

:İstanbul'da bir seınt.
:İçine eşyaların konduğu ahşap,kapalı kutu.
:Binnalar arsındaki yol.

T
Tepsi

:Çeşitli amaçlar için mutfakta kullanılan kenarlı kap.

y
Yemiş sepeti

:İçine yaş meyvelerin konduğu,sazdan yapılmış kap.

z
Zeytinyağı

:Zeytinin sıklmasından sonra elde edilen yağ.

BÖLÜM 12:0NSEKİZ YIL SONRA(SYF.268-273)

B
Bıçak
Bohça

:Mutfakta kullanılan kesici alet. ·
:İçine çeyizliklerin konduğu kapalı çarşaf

•

ç
Çarşı
Çıkın
Çimen

:Alışveriş yapılan yer.
: Yiyeceklerin konulduğu kumaş torba.
:Pastırmaya konulan bir ot.

E
Ekmek
Entari

:Undan yapılan mayalı yiyecek.
:Kadınların giyıniş olduğu bir tür elbise.
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G
Gureba-yi Müslimin Hastanesi .Müslüman garipler hastanesii.

H
Hastane
Hayırevi

Hayrat

:Hastaların bakıldığı yer,hastahane.
: Yoksullara yiyecek dağıtan yer.
:Sevap için kurulan müessese.

t
İç takke
İspirlik

:Şapka veya fes altına giyilen bir tür başlık.
:At veya araba uşaklığı.

K
Kale
Kese
Konak
Kuş

:Düşmandan korunmak için yapılan,etrafı surlarla çevrili
bina.
:Küçük kumaş torba.
:Büyük bahçeli,çok odalı büyük bina.
:Uçabilen bir hayvan türü.

M
Miras
Mendil
Mezar
Mezartaşı
Mürebbi

:Ölenin hısımlarına veya kanunen verilmesi gereken
kimseye bıraktığı ınal,mülk,para.
.Küçük havlu.
:Ölülerin gömüldüğü yer.
:Ölenin ismi yazan,başucuna dikilen taş.
:Öğretmen.

o
•

Okka

ı,

•

:1283 Gramlık ağırlık ölçüsü.

s
Saksı
Servi

:İçinde çiçek yetiştirilen toprak kap.
:Selvi ağacı.

T
Topkapı
:İstanbul'da bir seınt.
Tütün kesesi : İçine tütün konulan kumaş torba.
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u
Uşak kıyafeti :Uşakların giymiş olduğu giysi.

y
Yelpaze
Yenibahçe

.

: Serinlemek için kullanılan alet.
:İstanbul'da bir semt.

•
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iNDEKS

•

Açık Kahve -12
Ağırlık -12

Bakıcı Kedisi - 12
'

Ahçı - 12,24,31
Ahçı Kadın - 38
Akçe - 1,31
Akide Şekeri - 1
AkikYüzük - 7
Akrep - 7
Aktar - 20
Aktör - 16
Allık - 1
Altın - 20
Altın Kordon - 12
Amberci - 7
Anahtar - 1,7,20,35
Anahtar Deliği - 1
Araba - 12,20,24,27,38,39
Arabacı - 31 ,39
Araba Hayvanı - 16
Arınut - 1, 12
Asma - 1,20
At-31
Atlas - 7
Atlas Terlik - 35
Avlu -1,31,38
Aylık- 1,20
Ayna- 1,12,16,31,35

Baba Cafer Türbesi -20
•
Baba Mirası - 1
Baca - 27
Badem Şekeri - 20
Bağa Firkete - 3 5
Bahçe - 1,12,16,20,27
Bahçe Duvarı - 27
Bahçekapı - 27
Bahçeli Ev - 24
Bahşiş - 24
Bakıcı - 12,31,38,39

.,.

Bakıcı Odası - 31
Bakırcı - 39
Bakkal -24
Bakla - 8
Balıkpazarı - 24,27
Banknot - 38
Bardak - 24,27,31
Basaınak- 8
Basma - 16
Baston - 16
Başbağlayıcı - 8
Baş Yastığı - 8
Battal Kuyu - 31
Baytar - 16
Bebek - 16
Bedesten - 8
Bekar - 24
Bekçi - 12,31,39
Bensiz Kara Tavuk - 1
Besleme - 8,12
Beşik - 20,24
Beşpençe - 12
Beyaz Toz - 8
Beyoğlu - 24
Bez - 1,31
Bez Çıkın - 8
Bezelye - 24
Bıçak - 20,24,38,41
•
Bıçkı - 20
Biber - 1 ,31
Biberli Yahni - 25
Biçki - 8
Bilezik - 8,41
Birahane - 31
Bit Pazarı - 12
Bohça - 8,41
Boncuk- 12
Börülce - 25
Börülce Çuvalı - 25

•
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Bukalemun - 3 5
Buz - 20
Büyücü - 1
Büyü Tenceresi - 1
Bülbül - 20
Cadde - 8
Cam - 1,20
Camandanvari - 20
Cami - 1
Canfes - 8, 16,39
Canfesçi - 31
Cani - 17
Ceket - 20,38
Cerrahpaşa - 13,31,38,39
Cevher - 13,17
Ciğer - 1,13,20
Ciğerci - 2
Cilt - 17
Cumba- 2,28
Cuınba Kafesi - 28
Cumbalı Oda - 2
Cümbüş - 20
Çakı - 20
Çalgı - 2
Çalı Süpürgesi - 25
Çamaşır - 2,31,40
Çamaşır Bonçası - 8
Çamaşır İpi - 25
Çardak-13,28
Çarşaf - 2,8, 13,20,31,35,39
Çarşı - 2,8,20,31,35,40,41
Çarşıkapı - 40
Çekmece - 2, 13 ,31
Çerağ- 20
Çeşme - 8,25
Çeşmebaşı - 28
Çeyrek- 28
Çıkın - 2,13,31,40,41

Çıkmaz Sokak - 25
Çıkrık İpi - 2
Çıngırak - 18
Çıngıraklıbostan - 18
Çırak - 2, 18,25
Çiçek- 20
Çimen -41
Çiroz Balığı - 40
Çivi - 2
Çizıne - 28
Çorba - 2
Çorap - 35
Çöp - 28
Çöreotu - 20
Çukurçeşme - 8
Çuval - 31
Dadı - 17
Daire - 13,17
Daiye - 13
Dakika - 17
Dam - 2,8,21,25,28
Dam Aktarma - 21
Darbuka - 13
Davet - 2
Defter - 21,25
Depo - 28
Derbent - 28
Deri - 17
Dışkalpakçı - 35
•
Dikici - 2
Dikiş Makinesi - 2,8
Dilenci - 2
Dillidüdük - 40
Dirheın - 8
Divit - 8
Doktor - 8, 17 ,32,35
Dolap - 2,8, 17 ,32
Don - 40
Döşek - 2,8,13,17 ,25,28,35,40
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Duziko - 32
Düğme - 8,25
Düğün - 13,17
Dükkan - 2,21 ,25,32
Dülger - 2
Dümbelek - 21
Düzgün -2,21
Ebe - 17
Ezaı - 9
Edirnekapı - 13
Ekmek - 9,21,32,35,41
Ekmek Kadayıfı - 9
Elbise - 21 ,35
El Çantası - 13
El Defteri - 13
Elek - 21
Elma - 3,13
Elmas - 17,21
Elınas İğne - 13
El Merdiveni - 28
Entari- 3,9,13,17,40,41
Entari Yeni - 3
Erkan minderi - 3
Eski Pabuç - 3
Esnaf - 9
Esvab - 9,17,40
Etek - 9,21
Ev Döşemek - 3 2
Ev.•Hanımı - 35
Fahişe - 17,21 ,32
Falaka - 32
Falı - 9,40
Fanila -40
Faraş - 3
Fare-21
Fatih - 3
Ferace - 3
Fes - 3,17,21,25,35

Feylosof - 21
Fıçı - 40
Fıkara - 9
Fındık - 3
Fırıldak - 9,35
Fırın - 9
Fırıncı - 9
Fıstık - 3
Fıstıkçı - 40
Fildekoz İç Gömlek - 13
Fildekoz Görnlem - 32
Fincan - 3
Firkete - 35
Fod- 3
Fonograf - 35
Garson - 32
Gazete - 9,13,17,28,36
Gazino - 32
Gecelik - 13,36
Gelincik- 9
Gemici - 28
Gonca - 21
Gömlek - 3,9,14
Gözlük- 3 '32
Gron - 14
Gureba-yi Müslimin Hastanesi - 42
Gül Fidanı - 21
Güllaç - 25
Gümüş Biilezik - 9
•
Gümüş Saat - 9
Gümüşlü Kemer - 9
Haberci - 28
Hakem- 17
Hamal Semeri - 28
Hamaın - 3,25,28
Hamam Külhanı - 40
Hamur - 9
Han - 32
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Hançer - 17 ,28
Hanımeli - 14
Harem Dairesi - 36
Hasır - 25
Hastane - 42
Havan - 9
Havciva Muşambası - 3
Havra Odası - 21
Hayırevi - 42
Hayrat- 42
Hediye - 36
Hekim - 3,9,14,17,38
Helvacı - 40
Heykel - 36,38
Hırka - 40
Hırkalık - 9
Hizmetçi - 3,14
Hobyar - 25,28
Hoca - 21
Hokkabazvari Fes -21
Horoz - 9,29
Hoyaf - 36
Hotoz - 14
Hristiyan Mahallesi - 32
Hücre - 3
İbre -17
İbrik - 4
İçki - 25
İçkiAlemi - 21
İçki Meclisi - 36
İç Takke -42
İğne - 4
İkram - 21,25
İlaç - 17,21
İmam - 38
İmameci - 4
İmaret - 4
İnci - 14
İncir Ağacı - 9 ,29

İncir Dalı - 29
İp - 4
İpekçi - 32
İpek Eldiven - 36
İpek Mendil - 21
İpekli Kumaş - 14,21
İpekli Mintan - 21
İskaınbil - 9 ,32
İskambil Falı - 9
İspirlik - 42
İstakoz - 32
İstakoz Mezesi - 32
İstanbul - 32,36
İşçi - 14
İşkembeci - 4
İşret Etınek - 25
Jandarma - 29
Jandarma Onbaşısı - 25
Kadeh - 22,36,39
Kadı - 32
Kadife Hırka - 4
Kafes - 14,33,36
Kahve - 4,14, 18
Kahve Cezvesi - 4
Kahveci - 4
Kahveci Çırağı - 14
Kahya - 14
•
Kakaule - 14
Kaldırım - 29
Kale - 42
Kalem - 4,10,14,18,22,26,29,33,36
Kalpakçılarbaşı - 33
Kanarya - 14
Kanepe - 18,29
Kantar - 22
Kanto - 4
Kapı Halkası -J 1
Kapı Sürmesi - 18
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Kapı Tokmağı - 4
Kaplama - 4,29
Kaplama Tahtası - 29
Kaplan - 18
Karabaş - 18
Karafa - 33
Kara Halik - 22
Karakol - 26
Karnı Yarıt - 22
Karpuz - 22
Karyola - 18,29
Kasap - 4
Kase - 4,14,26
Kaşık - 14
Katib - 4,8
Katibe - 4
Kavun - 22
Kaydırak - 33
Kaynana Zırıltısı - 40
Kazan - 10
Kehribar - 14
Keklik- 33
Kelepir - 4
Keman - 4
Kemer - 40
Kepenk- 22
Kese - 10,22,40,42
Keten Tohuınu - 22
Keten Mendil - 3 3
Kevgir Bina - 33
Kılıç - 18
Kına Gecesi - 26,33
Kırba - 4,22
Kırbaç - 29
Kırmızı Biber - 4
Kışlık Mangal - 4
Kira - 22
Kira Arabası - 14,36
Kiracı - 22
Kiremit - 4,26

"'

Kitapçı - 4
Koltuk - 18
Koltuk Değneği - 4
Konak - 1O,18,22,26,38,42
Konak Halkı - 1 8
Kordiyal - 1 8
Kornişon - 33
Koruk- 4
Kömür-4
Kömürlük - 29
Köpek- 4
Körük- 29
Köstebek- 4
Krema - 10
Kravuze Yelek -22
Kundura- 22
Kurdela - 10
Kurşun - 18,36,38
Kuru Fasullye - 4
Kuş - 42
Kuşak - 22,26
Kuşgömü - 4
Kuyu Çıkrığı - 4,10
Küheylan - 29
Küp - 26
Küpe - 10
Kürkçü Dükkanı - 26
Kütahya Hokkası - 14
Latilokum Şekeri - 5
Leblebi - 5
Leğen - 10
Levha - 22,33
Limonlu Çorba - 26

••
•

Maaş - 22,36,38
Macuncu - 22
Maden Suyu - 33
Madrabaz - 22
Mahalle - 10,14,26,29,38,40
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Mum - 18,26
Muska - 10
Muşamba - 10,14
Mübeyyiz - 22
Mücevher - 14
Mülazıın - 22
Mümeyyiz - 5,22
Mürebbi - 42
Müsvedde - 22

Mahalle Bekçisi - 26
Mahalle Cami - 29
Mahalle Kahvesi - 5
Mahalle Mektebi - 5
Mahut Ev - 22
Mahut Tulumbacı - 5
Maltalık - 5
Manav Dükkanı - 40
Manca - 5
Mangiz - 22,26,33
Masraf - 5,10,26,29
Maşallah - 40
Maşraba- 22
Maydonoz - 26
Mecidiye - 5, 10,26,40
Mektep - 1 O, 18,22

Mektup - 36
Mendil -14,29,33,36,38,40,42
Menzil Beygiri - 29
Merdiven - 10,33,36
Merhem - 10
Merkez - 40
Mes - 5
Meşe Sopası - 14
Mevlanakapısı - 22
Meyhane - 38
Meyhaneci - 33
Mezar - 42
Mezar Taşı - 42
Mezat Yeri - 10
Meze - 36,38
Mıh - 5,29
Mıknatıs - 1 8
Minder - 5
Miras - 42
Mirasyedi - 22
Mitralyoz - 29
Muhabir - 29
Muhallebici - 40
Muharrir - 29

Nafaka - 5
Nafe Kürk- 5
Nalın - 5
Nargile - 23
Nazar Takımı - 10,15

Nazik Çiçek - 18
Nikah - 15,18,26
Nikah Cemiyeti - 33
Nohut- 26
Nota - 5

"'

Oda - 10,15,18,23,29,33,36
Odacı - 23,33
Odun Beygiri - 23
Odunluk - 15,29
Okka - 5, 10,23,26,42
Onbaşı - 26
Otel - 33
Ot Minderi - 1 O
•
Oyalı Yeıneni - 1 5
Öğle Yemeği - 18
Öldür Kahır - 23
Örtü - 23
Pabuç - 33
Paçalık- 11,15,41
Paket - 33
Pantolon - 39
Papağan - 23
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Pardösü - 37
Pastırma - 5,11,15,41
Pazar - 33
Peçe - 15,33,37 ,41
Pehlivan Yakısı - 26
Pelerin - 11
'Peynir - 37
Piyano - 33,39
Piyaz - 36
Polis - 15,23,30,41
Poınata - 37
Potin - 23
Pösteki - 11,15
Pudra - 15,23,27
Pusula - 30
Rakı - 33
Rakı Kadehi - 37
Rastık - 6, 15
Reklam - 15
Revorver - 18,39
Rob de Şambr - 37
Romancı - 23
Ruh - 19
Rüştiye - 6,23,34
Saat - 11,30,37 ,39
Sabun - 27
Safran - 6
Saka - 34
•
Saksağan - 6
Saksı - 42
Salıncak - 11
Salon - 19
Salyangoz 23
Samatya - 23,34,37 ,39
Saınur Kürk - 15
Sandelye - 15,34,37
Sandık - 11,30
Saniye - 19

Sansar - 30
Saraç - 6
Saraf - 23
Sarı Çiyan - 6
Sarıkız - 23
Sarımsak - 15
Sarınan - 6
Satıcı - 6
Savat - 11
Sebliç - 34
Sedef - 15
Semaver - 23
Serde - 19
Sermaye - 27 ,37
Servet - 19 ,23
Servi - 42
Sevda Nağmesi - 19
Seyir Yeri - 19 ,34
Sigara - 30,34
Silah - 19
Sinameki - 23
Sirkeci - 30
Sirke Fıçısı - 6
Sofa - 6,15,30,37 ,39
Sofra-6,19
Soğan - 6
Sokak - 6,11, 19 ,27 ,34,37 ,39
"
Soneri - 37
Sopa - 11
•
••
Şal -11
Şamalı Kibrit - 30
Şampanya Şişesi - 23
Şef -39
Şeker -6,27
Şerbet -11,15
Şirket Vapuru - 6

-

Tabak- 34
Tabaka - 30
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Tabut - 30
Tabutluk - 30
Tahta - 6
Tahtaboşu - 7
Tahta Fırça - 27
Tahta Masa - 27
Tahteravalli - 34
Takatuka - 7
Takıın - 37
Talaş - 30
Tandır - 7
Tarçın - 16
Tarhana Çorbası - 16
Taş Merdiven - 30
Taşra - 37
Tatlı - 37
Tavan -19,27
Tavanarası - 23,30
Tavla - 23,30
Tavuk - 11 ,23
Tebeşir -7 ,23
Tefeci -23
Tekir - 7
Teldolap - 7
Tencere - 16,23,34
Teneke Levha - 27
Teneşir - 30
Tentene - 11
Tepsi-41
Tepsi Böreği - 11
Terazi - 11
Terlik - 11
Terlikçi - 7
Terzi - 34
Tırmık- 23
Toz - 37
Tömbekici - 23
Tuhafiyeci - 37
Tuluınbacı Reisi - 37
Tuvalet - 23,37

Tuvalet Masası - 37
Tuvalet Odası - 37
Tuvalet Suyu - 37
Tütüncü - 30
Tütün Kesesi - 42
Ud-7
Un-24
Usta - 16,34
Uşak -19,34
Uşak Kıyafeti - 43
Uzunçarşı - 46
Üera Mahalle - 4
Ücret - 34
Ütü - 11
Üzüm - 7,24
Vapur Dumanı - 19
Vaşak - 16
Vefk - 11
Yağlıkçı - 7
Yalak Taşı -30
Yaseınen - 16
Yastık- 12,27
Yastık Örtüsü - 19
Yaşmak- 34
Yatak- 19,30,37
Yedilik - 12
Yeldeğirmeni - 30
Yelek- 39
Yelpaze - 23,43
Yeıniş - 7,12,16,30
Yemiş Sepeti - 41
Yenibahçe - 42
Yenicami - 30
Yılan - 34
Yorgancı - 34
Yün-7
51

Yüz Görümlüğü -12
Zakkum Ağacı - 30
Zampara - 24
Zehir - 19
Zencefil - 24
Zenneci - 12
Zembil - 7
Zeytinyağı - 41
Zindan - 34
Ziyafet - 27
Zurna - 19

.
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