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Abanmak: (f.) Eğilerek bir şeyin, bir kimsenin
üzerine kapanmak. Bir yere veya bir kimseye
yaslanmak, dayanmak.
Adamotu: (a.) (bit. b) Patlıcangillerden, geniş
yapraklı, kötü kokulu bir bitki, kankurutan,
adamkökü.
Aguş: (a.) Kucak. [far.]
Ağmak: (f.) Sarkmak, aşağıya eğilmek.
Ahlat: (argo) Kaba adam, yol iz bilmez kimse.
[rum.] Bir karışım içindeki parçalar, ögeler.
[ar.]
Aleph selef: (Halef selef olmak deyiminde
geçen halef sözcüğünü aleph sözcüğüyle
değiştirmiştir) Halef selef olmak: Biri ötekinin
makamını almak, yerine geçmek.
Aleph: İbrani alfabesindeki ilk harf.
Alıkmak: (argo) Hoşlanarak bakmak, süzmek,
asılmak.
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Amnesia- Amnezi: (a.) tıp Bellek yitimi.
Amut: (a.) Dik durma. [ar.]
Anason: (a.) (bit. b.) Maydanozgillerden,
kokulu tohumu hamur işlerinde ve rakı
yapımında kullanılan bir bitki. [rum.]
Anlak: (a.) (ruh b.) Zekâ.
Ansımak: (f.) Anımsamak.
Antagonizma: (a.) Tezat. [fr.]
Ardıl: (a.) Birinin ardından gelip onun yerine
geçen kimse, arda, halef, öncel karşıtı.
Arya: (a.) (müz.) Operalarda solistlerden
birinin orkestra eşliğinde söylediği, genellikle
kendi içinde bütünlüğü olan parça. [it.]
Asa-Nisi-Masa: Latince ruh anlamına gelen
anima sözcüğünden türetilmiş bir tekerleme(?)
Atalet: (a.) Tembellik. [ar.]
Atbaşı: (a.) Eşit, birlikte, başa baş.
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Atman: Can, ruh, nefes.
Avaz: (a.) Yüksek ses, nara. [far.]
Avurt: (a.) Yanağın ağız boşluğu hizasına gelen
bölümü.
Ayakçak: (a.) (hlk.) Merdiven, merdiven
basamağı. Dokuma tezgâhı ayaklığı.
Çocukların, cambazların ayaklarına takıp
yürüdükleri çifte sırık.
Azman: (sf.) Aşırı gelişmiş.
Aztekler: Aztekler, Mezoamerika'da bugünkü
orta Meksika bölgesinde 14. ve 16. yüzyıllar
arasında yaşamış bir Orta Amerika halkıdır.
Babalamak: (argo) Çalmak
Babüssaade ağası: Osmanlı sarayında beyaz
hadımağalarının başı. Sarayın üçüncü kapısı
olan Babüssaade'nin korunmasından sorumlu
olduklarından bunlara babüssaade ağası denir.
Bağıt: (a.) Sözleşme. Ferman.
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Balçık: (a.) İçinde çeşitli organik maddeler
bulunan, genellikle killi, koyu, yapışkan çamur,
mil.
Baldıran: (a.) (bit. b.) Maydanozgillerden,
nemli yerlerde yetişen zehirli bitkilerin ortak
adı, ağı otu, baldırgan.
Bam: Davulun tokmakla vurulan kısmı. Dik.
Batman: Bir ağırlık ölçü birimi.
Bazilika: (a.) İçi, ortadaki yüksek, yanlardakiler
daha alçak olmak üzere iki sıra sütunla üç
salona ayrılmış, dikdörtgen biçiminde büyük
kilise. [it.]
Beckett- Samuel Beckett: İrlandalı yazar, şair.
[1906-1989]
Bedûh: Eskiden kullanılan bir tılsım. Eskiden
uğur getirmesi için mektupların üzerine yazılan
sözcük. Mektupları sahiplerine götürmekle
görevli cinin adı(?)
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Belâgat: (a.) İyi konuşma, sözle inandırma
yeteneği. [ar.]
Ben-i Adem: İnsan. [ar.]
Benjamin Peret: Fransız şair. [1899- 1959]
Bızır: (a.) (anat.) Kadınlık organının üst
yanında cinsel zevk duyumu noktası olan
bölüm, dılak, klitoris
Bızmak: (f.) Oyun bozanlık etmek. Mızımak.
Caymak
Bikir: (a.) Kızlık. [ar.]
Bilfiil: (zf.). İş olarak, iş edinerek, gerçekten,
eylemli olarak. [ar.]
Bitek: (sf.) Verimli.
Bocurgat: (a.) Ağır yükleri çekmek için
manivela ile döndürülen ve döndürüldükçe
çekilecek şeyin bağlı bulunduğu urganı kendi
üzerine saran çıkrık. [rum.]
Bodoslama: (zf.) Pervasızca.
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Boru otu: (a.) (bit. b.) Kaynatılıp içildiğinde
kafa yapan bir tür bitki.
Boylanmak: (f.) Boyu uzamak
Boynubürük: Bürük çarşaf, başörtüsü, duvak,
atkı ve benzeri anlamlarına gelmektedir.
Boyunduruk: (a.) Çift süren veya arabaya
koşulan hayvanların birlikte yürümelerini
sağlamak için boyunlarına geçirilen bir tür
ağaç çember. Kapı veya pencere vb.
açıklıkların üzerine konulan ağaç, taş veya
beton kiriş, lento.
Buhurdan: (a.) Buhurluk. [ar+far]
Buldumcuk: (sf.) Sonradan görme.
Buluğ - Büluğ: (a.) Ergenleşme. [ar.]
Bun: (a.) Sıkıntı.
Bungunluk: (a.) Sıkıntı.
Büküntü: (a.) Bükme sonucu oluşan biçim
veya iz. Bağırsakta olan ağrı.
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Cadaloz: (sf.) Çok konuşan, huysuz ve şirret
(kadın).
Caka: (a.) (argo) Gösteriş, çalım. [it.]
Caketata - Jaketatay(?): (a.) Resmî ziyaret ve
davetlerde erkeklerin giydikleri, arkası
yırtmaçlı, etekleri uzun ve ön köşeleri yuvarlak
kesilmiş ceket. [fr.]
Camgöbeği: (a.) Yeşile çalan mavi renk. (sf.) Bu
renkte olan.
Camız: (a.) (hay. b.) Manda. [ar.]
Cavcav: (hlk.) Boş, gereksiz laf. Havlama.
Cenah: (a.) Yan, taraf. Kanat. [ar.]
Cezbe: (a.) Bir duygu veya bir inanışın etkisiyle
aşırı ölçüde coşup kendinden geçme durumu.
[ar.]
Cıbıldak: (sf.) (hlk.) Çıplak.
Cırgan: (a.) (bit. b.) Isırgan otu.
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Cibinlik: (a.) Sivrisinekten ve başka
böceklerden korunmak için yatağın üstüne ve
yanlarına gerilen çadır biçiminde tül.
Coyote: (a.) Çakal, kır kurdu. [ing.]
Cumba: (a.) (mim.) Yapıların üst katlarında,
ana duvarların dışına, sokağa doğru çıkıntı
yapmış balkon.
Cük: (hlk.) Küçük erkek çocuklarda erkeklik
organı. Kadınların cinsiyet organı. Cücük,
körpe.
Çalık: (a.) Çıban yeri. Koyunlarda çiçek
hastalığı. Çalgın.
Çapari: (a.) Beden, köstek ve iğne
bölümlerinden meydana gelen, her bir iğneye
hindi, horoz, kaz, martı, tavuk, ördek vb.
kuşların kanat, kuyruk tüyleri takılan çok iğneli
bir tür olta takımı. [rum.]
Çapul: (a.) Soygunculuk, plaçka.
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Çatalağız: (a.) (coğ.) Gelgit olayının önemsiz
olduğu kıyılara ulaşan ve çok lığ taşıyan
akarsular ağzında görülen üçgen ve kimi kez
çatal biçiminde alçak kıyı ovası.
Çekül: (a.) (fiz.) Ucuna küçük bir ağırlık
bağlanmış iple oluşturulan, yer çekiminin
doğrultusunu belirtmek için sarkıtılarak
kullanılan bir araç, şakul.
Çengi: (a.) Çalgı eşliğinde oynamayı meslek
edinmiş kadın. [far.]
Çeşni: (a.) Yiyeceğin ve içeceğin tadı, tadımlık.
[far.]
Çetrefil: (sf.) Karışıklığı dolayısıyla, anlaşılması
veya sonuca bağlanması güç.
Çini: (a.) Duvarları kaplayıp süslemek için
kullanılan, bir yüzü sırlı ve genellikle çiçek
resimleriyle bezeli, pişmiş, balçık levha, fayans.
[far.]
Çolak: (sf.) Sakat.
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Çökelti: (a.) (kim.) Çökelme sonunda bir sıvının
dibine çöken katı madde, çökel, tortu, toput,
rüsup.
Çöküşmek: (f.) (hlk.) Bir şeyin başına çöküp
toplanmak.
Damıtmak: (f.) Gaz ürünler elde etmek için,
bazı katı nesneleri ısı yoluyla temel ögelerine
ayrıştırmak, imbikten çekmek, taktir etmek.
Daniska: (sf.) Âlâ. [Danzig şehrinin adından.]
Datura Stromonium: Datura Stromonium
belladona alkaloid ailesinin bir üyesi olan
hallüsinojenik bir bitkidir ve yüksek doz
alınması durumunda görsel ve işitsel
hallüsinasyonlar, ajitasyon ve deliryuma sebep
olabilirmiş.
Datura: (a.) (bit. b.) Tatula olarak da bilinen
tohumları zehirli, uyuşturucu etkisi olan bir tür
bitki.
Dehliz: (a.) Üstü kapalı, dar ve uzun geçit.
[far.]
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Dekman - Degman(?): (argo) Yalan.
Dekmancılık/ dekman/ degman bir tür çocuk
oyunu.
Delmore - Delmore Schwartz(?): Amerikan
şair. [1913-1966]
Deniştirmek: (f.) Değiştirmek.
Derişmek: (f.) Bir nokta dolayında toplanmak,
temerküz etmek.
Derkenar: (a.) Sayfa kenarına kaydedilen yazı,
çıkma. [far.]
Devinmek: (f.) Vücudu oynatmak veya
kıpırdatmak, kımıldanmak, hareket etmek.
Dışarlık: (a.) Taşra. Yaşadığı yerden başka bir
yere giderken giyilen kıyafet.
Dışrak: (sf.) (fel.) Herkesin öğrenmesinde sakınca
görülmeyen, gizli kapalı olmayan (her türlü bilgi,
öğreti), içrek karşıtı. Dışarda, dışta.
Diyafram: (a.) (anat.) Göğüs ve karın boşluklarını
birbirinden ayıran ince ve geniş kas. [fr.]
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Dizge: (a.) Bir bütün oluşturacak biçimde
birbirine bağlı ögelerin bütünü, manzume,
sistem.
Dolama: (a.) Giysilerin üstüne giyilen, önü açık
bir tür üstlük. Çeşitli eserlerdeki barok ve rokoko
üslubunda iç içe süsleme motifi.

Duhul: (a.) Girme, giriş. [ar.]
Duru durmak: Durmak, durmakta devam
etmek.
Dülger: (a.) Yapıların kaba ağaç işlerini yapan
kimse. [far.]
Dümtek: Klasik Türk müziğinde tempo.
Ebcet-hân: Ebced okuyan, mektebe yeni
başlayan, acemi. [osm.]
Ebuk: Kaçmış köle.
Ekber: En büyük, çok büyük. [ar.]
Ene: Ben. [ar.]
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Enez: (sf.) (hlk.) Hantal, vurdumduymaz.
Engin Kolbek: Türkiye’nin ilk
pantomimcilerinden ve ressamdır.
Erden: (sf.) Bakire.
Eriyik: (a.) (kim.) İçindeki katı madde erimiş
olan sıvı, mahlul, solüsyon.
Esrimek: (f.) Herhangi bir sebeple kendinden
geçmek, gaşyolmak.
Eyitmek: (esk.) Demek.
Ezkenaz - Eşkenaz: Yahudi.
Fahiş: (sf.) Ölçüyü aşan, aşırı, çok fazla. Ahlaka
ve törelere uygun olmayan. [ar.]
Falçata: (a.) Eğri kunduracı bıçağı. [it.]
Familya: Aile. Birçok ortak özelliği sebebiyle
bir araya getirilen cinslerin topluluğu, fasile.
[it.]
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Ferç: (a.) (anat.) Dişi canlılarda üreme
organının dış bölümü, vulva. [ar.]
Feriştah: (sf.) En iyi, en üstün. [far.]
Firkateyn: (a.) Üç direkli ve yalnız yelkenle yol
alan bir savaş gemisi. [ing.]
Fiskos: (a.) Başkalarının duyamayacağı
biçimde gizli ve alçak sesle konuşma.
Fişenk: (a.) Mermi, kurşun.
Fodul: (sf.) (esk.) Üstünlük taslayan,
kibirlenen. [ar.]
Fol: (a.) Tavuğun istenilen yere yumurtlaması
için o yere konulan yumurta veya yumurtaya
benzeyen şey. [rum.]
Fourier - Jean Baptiste Joseph Fourier: Fransız
matematikçi ve fizikçi. [1768-1830]
Gacı: (argo) Kadın, dost, sevgili, metres.
Garabet: (a.) Yadırganacak yönü olma,
gariplik, tuhaflık. [ar.]

22

Mustafa Irgat – Sonu Zor Sözlüğü / İlker Şaguj

Gayb - Gaip: (a.) Görünmez âlem. [ar.]
Giotto - Giotto Di Bondone(?): Rönesans
resminin öncüsü İtalyan.
Görüm: Görme yetisi.
Gön: (a.) Kösele. İşlenmiş deri.
Görüngü: (a.) (fel.) Duyularla algılanabilen her
şey, fenomen.
Gülnihal: Gül fidanı. [far.]
Habeş: (sf.) Derisinin rengi çok koyu esmer
olan (kimse). [ar.]
Hacıhüsrev: (a.) İstanbul’da bir semt.
Hadım: (a.) Kısırlaştırılmış erkek. [ar.]
Harabat: Yıkıntılar, harabeler. [ar.]
Hav: (a.) Kadife, çuha, yün vb.nin yüzeyindeki
ince tüy, ülger. Yüzeydeki incecik, tüyümsü
örtü [ar.]
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Hengâme: (a.) Patırtı, gürültü, kavga. [far.]
Homongolos - Homunculus: İnsancık. Bir tür
efsanevi yaratık.
Hükümran: (sf.) Egemen. [ar.]
Iskat etmek: (f.) Düşürmek.
Işk: XVI. yüzyıldan önce âşık ve başıboş derviş
yerine kullanılan bir terim. Aşk.
İbibik: (a.) (hay. b.) Çavuş kuşu.
İbrik: (a.) Su koymaya yarayan kulplu, emzikli
kap. [ar.]
İçrek: (sf.) (fel.) Belirli bir insan topluluğunun
dışında kimseye bildirilmeyen, yalnızca sınırlı,
dar bir çevreye aktarılan (her türlü bilgi,
öğreti), bâtıni, ezoterik, dışrak karşıtı. İçerde,
içte.
İğdiş: (sf.) Erkeklik bezleri çıkarılarak veya
burularak erkeklik görevi yapamayacak
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duruma getirilmiş (hayvan ve özellikle at).
[far.]
İhta: Yanılma.
İkon: (a.) Ortodokslarda İsa, Meryem veya
ermişlerin tahta üzerine mumlu ve yumurtalı
boyalarla yapılmış dinî içerikli resimleri. [fr.]
İm: (a.) İşaret. Alamet.
İngin: (sf.) Engin. Aşağı, alçak, çukur yer.
İnilemek: (f.) (esk.) İnlemek.
İris: (a.) (anat.) Saydam tabaka ile göz merceği
arasında bulunan, ince, kasılabilen bir zardan
oluşan, gözün renkli bölümü. [fr.]
İskân: (a.) Yurtlandırma. [ar.]
İvedi: (sf.) Acele.
İzan: (a.) Anlayış, anlama yeteneği. [ar.]
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Kadırga: (a.) (den.) Hem yelken hem kürekle
yol alan, özellikle Akdeniz'de kullanılmış bir
savaş gemisi. [rum.]
Kalyon: (a.) (tar.) Yelkenle ve kürekle yol alan
savaş gemilerinin en büyüğü. [it.]
Kangı: Hangi.
Kan taşı: (a.) (min.) Kırmızı veya esmer renkte
olan doğal demir oksidinden oluşan,
yaralardan akan kanı durdurmak için kullanılan
bir mineral, hematit.
Karşıtlam: Sanat yapıtında, yerleşmiş kanılara
karşıt düşen, kimi zaman da şaşırtmaca amacı
günden duygu ve düşünce.
Kasadar: (a.) Ticari kuruluşlarda kasada
oturarak para alıp veren kimse. [it.+far.]
Kasır: (a.) Köşk. [ar.]
Kaverna: (anat.) Oyuk, boşluk, mağara.
Kavuştak: (a.) (ed.) Nakarat.
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Kehribar: (a.) Süs eşyası yapımında kullanılan,
açık sarıdan kızıla kadar türlü renklerde, yarı
saydam, kolay kırılır ve bir yere hızlıca
sürtüldüğünde hafif cisimleri kendine çeken,
fosilleşmiş reçine, samankapan, kılkapan. [far.]
Kerkenez: (a.) (hay. b.) Kartalgillerden, leşle
beslenen, 35 santimetre uzunluğunda, kızılımsı
tüyleri olan bir kuş (Falco tinnunculus).
Kıh: (a.) (hlk.) Koyun, keçi gübresi. (Belenli
*Sertaç –Brd.; –Krş.; Mancalı *Karaman –Kn.)
İnsan dışkısı, pislik. (–Tr.; Ağın –El. Ve çevresi
*Arapkir –Ml.)
Kıpı: Derece. Şaka, eğlence, alay.
Kıssa: (a.) (esk.) Ders çıkarılması gereken
anlatı, olay. [ar.]
Killing: Stanley Kubrick’in ilk stüdyo filmi olan
The Killing kastediliyor olabilir. Bir çizgi roman
kahramanı. Yılmaz Atadeniz’in yönetmeni
olduğu Kilink İstanbul’da filmine bir
gönderme(?)
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Kimesne: Kimse.
Kodaman: (a.) alay İleri gelen, para veya
makam sahibi kimse.
Köksap: (a.) (bit. b.) Genellikle toprak altında
bulunan ve yukarı doğru filizler, aşağıya doğru
kökler veren kalın, yatay gövde.
Kölemen: (a.) (tar.) Kölelerden kurulan bir
asker sınıfı. Birinin sahip olduğu köle veya
karavaş.
Kukumav: (a.) (hay. b.) Kukumav kuşu. [rum.]
Kuluçka: (a.) Civciv çıkarmak amacıyla
yumurtaya yatmış veya yatmak üzere olan dişi
kuş veya kümes hayvanı, gurk. [bulg.]
Kulunç: (a.) Şiddetli omuz ve sırt ağrısı. Omuz.
[ar.]
Kulupara - Kulampara(?): Oğlancı. [ar+far]
Kumbe(?): Kubbe. [ar.]
Kureyş: Bir arap kabilesi. [ar.]
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Kurna: (a.) Hamam ve banyolarda musluk
altında bulunan, içinde su biriktirilen, yuvarlak,
mermer, taş veya plastik tekne. [ar.]
Kuytak: Çukur, kuytu yer.
Küfe: (a.) Genellikle söğüt veya başka ağaç
dallarından örülen, yük taşımaya yarayan,
kaba ve dayanıklı sepet. [rum.]
Küfelik: (mec.) Kendi kendine yürüyemeyecek
derecede sarhoş kimse. Küfeyi dolduracak
miktarda olan.
Künd: Kök. Körleşmiş.
Ahmak L. Reed - Les Reed(?): İngiliz şarkı sözü
yazarı.
Lapon: (öz. a.) Laponya halkından veya bu
halkın soyundan olan kimse, Laponyalı. [fr.]
Larva: (a.) (hay. b.) Kurtçuk. [lat.]
Lata: (a.) Dar ve kalınca tahta. [it.]
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Lebbeyk: Buyurun efendim, emredin
anlamlarında bir seslenme sözü. [ar.]
Lumboz - Lomboz(?): (a.) (den.) Kamaralarla
alt güverteleri aydınlatmak için bordalardan ve
güvertelerden açılan yuvarlak pencere. [rum.]
Lümpen: (sf.) Sınıfsız. [alm.]
Madrabaz: (a.) Hayvan, balık, sebze, meyve
vb. yiyecekleri yerinden getirerek toptan satan
kimse. mec. Hileci. [far.]
Mağrip: (a.) Batı. [ar.]
Mahfel - Mahfil: (a.) Toplantı yeri. [ar.]
Mâhfuz: (sf.) Saklanmış, korunmuş. [ar.]
Mahun - Maun: (a.) (bit. b.) Tespih
ağacıgillerden, Hindistan ve Honduras'ta
yetişen büyük bir orman ağacı, akaju.
[Amerika yerlilerinin dillerinden]
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Makadam: (a.) Yolların kaplanması için
genellikle 4-7 santimetre arasında parçalara
bölünmüş taş. [fr.]
Malafat: (argo) Erkeklik organı.
Mâlik: (a.) Sahip. [ar.]
Mamalingo - Mamalinga: Mama/mamma ve
lingua sözcüklerinden oluşmuş anadil
anlamına gelen bir sözcük(?) ya da kaynar
suda haşlanıp üzerine yağ gezdirilen mısır unu
yemeği. [rum.]
Mandragor: (a.) (bit. b.) Adamotu.
Maslahatgüzar: (a.) Bir büyükelçinin temsilci
olarak bulunduğu ülke dışına çıkması
durumunda veya o ülkeye gelmesinden önce
ona vekâlet eden diplomat, işgüder. [ar.]
Mazgal: (a.) Kale duvarlarında iç yanı geniş, dış
yanı dar delik. Yağmur sularını kanalizasyon
şebekesine çekmek için kullanılan üzeri
parmaklıklı demirle kapatılmış delik. [rum.]
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Meccânen: (zf.) Bedava. [ar.]
Meczup: (a.) Tanrı aşkıyla aklını yitirmiş kimse.
Deli. [ar.]
Melâmet: (a.) Kınama, ayıplama. Azarlama,
çıkışma. [ar.]
Memlûk: (a.) Köle. [ar.]
Mesel: (a.) Örnek alınacak söz. Atasözü. [ar.]
Mesire: (a.) Gezinti yeri, gezilecek yer. [ar.]
Meskûn: (sf.) İnsan oturan, şenelmiş (yer).
Yurt edinilmiş (yer). [ar.]
Metruk: (sf.) Bırakılmış, terk edilmiş. [ar.]
Mihver: (a.) Eksen. [ar.]
Mine: (a.) Dişlerin taç kısmını kaplayan beyaz
ve sert doku. [far.]
Misina: (a.) Yapay ve sentetik ham maddeden
tek kat çekilmiş, değişik kalınlıkta iplik.
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Balıkçıların olta ipi olarak kullandıkları kıl veya
naylondan iplik. [it.]
Miskal: (a.) (müz.) Bir çeşit panflüt.
(a.) (mat.) 4,810 gram olan bir ağırlık ölçü
birimi.
Muhâcirûn: Göçmenler. [ar.]
Muriel - Alma Muriel(?): Meksikalı kadın
oyuncu. [1951-2013]
Muşta: (a.) Karşısındakine vurmak için özel
olarak açılmış deliklerine parmakların
geçirilmesi ile kullanılan demir parçası. [far.]
Muttasıl: (sf.) Bitişik, yan yana olan. [ar.]
Müntehir: (sf.) Kendini öldüren. [ar.]
Müsellah: (sf.) Silahlı. [osm.]
Nakkaştepe: İstanbul’da bir semt.
Nakşetmek: (f.) Süslemek, bezemek, nakış
yapmak. [ar.]
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Neft: (a.) (kim.) Organik maddelerin
ayrışmasından oluşan tutuşur sıvıların birçoğu.
[ar.]
Nefti: (a.) Siyaha yakın koyu yeşil.
Nemene: Nasıl.
Nen: Şey. Ninni.
Nepentes - Nepenthes: Caryophyllales
takımına ait bir bitki familyası. Suibriğigiller.
Nesep: (a.) Soy. [ar.]
Nevri dönmek: Çok sinirlenmek.
Nevri: (sf.) Parlak. [ar.]
Nitrogliserin: Nitrik asit içine gliserin
konularak elde edilen, uçuk sarı renkte, yağ
kıvamında, güçlü patlayıcı özelliği olan madde.
Non troppo - Allegro ma non troppo: Canlı,
neşeli ama çok/ o kadar da değil. Non troppo
ayrıca fazla değil, çok değil anlamındadır. [it.]

34

Mustafa Irgat – Sonu Zor Sözlüğü / İlker Şaguj

Numune: (a.) Örnek. Göstermelik. [far.]
Nüft - Nüfte(?): Saf, duru su. Meni. O.
Coleman - Ornette Coleman: Amerikalı caz
müzisyeni.
Odradek: Franz Kafka’nın yarattığı bir varlık.
Oğunmak: (f.) Soluğu kesilmek, tıkanmak. Çok
ağlamaktan güçsüz kalmak, bayılır gibi olmak,
bayılmak. Yaralı, acıdan kıvranmak, çırpınmak.
Hayvan gebe kalmak.
Otofaji: Kendi kendini sindirme. Hücre içinde
lizozomlar tarafından yapılan sindirme olayı.
[ing.]
Overlok: (a.) Kumaş, halı, kilim vb.nin kenarına
makine ile yapılan sıkı, zikzaklı dikiş. [ing.]
Öğmek: (f.) Birisini izlemek, gözlemek.
Öreke: (a.) Eğrilmekte olan yün, keten vb.
şeylerin tutturulduğu, bir ucu çatal değnek.
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İplik eğirecek âlet. Argoda vulva anlamında
kullanılan bir sözcük. [rum.]
Ören: (a.) Kalıntı. Şehir, köy.
Örgen: (a.) Organ, uzuv. Urgan.
Panayot: 1989’da Panayot Papadopulos
tarafından kurulan meyhane.
Paratoner: (a.) Yıldırımsavar. [fr.]
Pasolini - Pier Paolo Pasolini: İtalyan
yönetmen, senarist, şair. [1922-1975]
Paşakapısı - Paşa kapısı: (a.) (esk.) Hükûmet
konağı.
Patlangaç: (a.) Kamış veya ağaç dalından
yapılıp tabanca gibi ses veren pistonlu çocuk
oyuncağı.
Pejmürde: (sf.) Eski püskü, yırtık. Dağınık,
perişan. [far.]
Perizad: Periden doğma. Peri kızı.
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Peşrev: (a.) (müz.) Klasik Türk müziğinde faslın
giriş taksiminden sonra, şarkıdan önce çalınan
parça. [far.]
Pickpocket: (a.) Yankesici. [ing.]
Pina: Çarıkların, yemenilerin altına vurulan
kösele parçası. Ayakkabıya, çarığa vurulan
yama.
Proleter: Emekçi. [fr.]
Radika: (a.) (bit. b.) Yaprakları salata olarak
yenen baharlı, çok yıllık bir bitki.
Radix: Kök. [lat.]
Redif: (ed.) Şiirde uyaktan sonra tekrarlanan,
aynı harflerden oluşan kelime veya ek, yedek.
[ar.]
Retorik: (a.) (ed.) Güzel söz söyleme, hitabet
sanatı. [fr.]
Revak: (a.) Üstü örtülü, önü açık yer,
sundurma. [ar.]
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Rika: (a.) (esk.) Arap harflerinin en çok
kullanılan el yazısı biçimi. [ar.]
Sancak: (a.) Bayrak.
Sanduka: (a.) Mezarın üzerine yerleştirilmiş,
tabut büyüklüğünde tahta veya mermer
sandık. [ar.]
Sarnıç: (a.) Yağmur suyu biriktirmeye yarayan
yer altı su deposu. [ar.]
Sayrılık: (a.) Hastalık.
Seğirmek: (f.) Genellikle vücudun bir yerinde
deri ile birlikte derinin hemen altındaki kaslar
hafifçe oynamak.
Semantik: (a.) Anlam bilimi.
(sf.) Anlam bilimsel. [fr.]
Serencam: (a.) Bir işin, bir olayın sonu, akıbet.
[far.]
Serence - Seren(?): (a.) (den.) Yelkenli
gemilerde üzerine dört köşe yelken açmak ve
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işaret kaldırmak için direğe yatay olarak
bağlanan gönder.
Serpelemek: (f.) Seyrek damlalar durumunda
yağmak. Sürekli olarak ve az serpmek.
Serseri Âşıklar - À bout de souffle: Jean- Luc
Godard’ın bir filmi.
Silme: (zf.) Ağzına dek dolu.
Similya: (a.) Penis. [lubunca]
Simurg: Anka. [far.]
Sovurmak - Soğurmak(?): (f.) Katı veya sıvı bir
madde soğurma yoluyla bir gazı içine almak,
emmek. Bir madde, bir sıvıyı içine çekmek.
Spiral: (a.) Döl yatağı içine konan, gebeliği
önleyici sarmal biçiminde araç. Sarmal
biçiminde olan. [fr.]
Susta: (a.) Emniyet yayı. [rum.]
(a.) Köpeğin arka ayakları üzerinde durması.
[it.]
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Sülüs: (a.) Arap alfabesiyle yazılan bir tür süslü
yazı.
(sf.) Üçte bir. [ar.]
Süreğen: (sf.) Ne kadar süreceği belli
olmaksızın sürüp giden.
Sürk: (hlk.) İsilik. Kaşıntılı deri hastalığı.
Yöresel, lezzetli bir süt ürünü.
Şadırvan: (a.) Genellikle cami avlularında
bulunan, çevresindeki musluklardan ve
ortasındaki fıskiyeden su akan, üzeri kubbeli
veya açık havuz. [far.]
Şahbaz: (sf.) Yiğit, kahraman, mert (kimse).
[far.]
Şaman: (a.) Şamanlıkta büyü yapan,
gelecekten haber verdiğine, ruhlarla ilişki
kurarak hastalıkları iyileştirdiğine inanılan
kimse, kam. Büyücü.
Şaryo: (a.) Bir aletin veya aracın hareketli
parçası. [fr.]
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Şaşkoloz - Şaşkaloz: (sf.) Şaşkın. Şaşı.
Şeytan minaresi: Deniz kabuğu. Deniz
kabuklusu.
Şıpın işi: (a.) Özensiz, ivedi iş.
Şimşir: (hlk.) Cilalı, parlak.
Şip: Damlama sesi için. Çabuk.
Takınak: (a.) (ruh b.) Bilince takılarak korku ve
bunalım yaratan, kişinin çabalarına karşın
kurtulamadığı düşünce.
Tarh: (a.) Bahçelerde çiçek dikmeye ayrılmış
yer. [ar.]
Tarkovski - Andrey Tarkovski: Rus yönetmen,
yazar ve aktör. [1932-1986]
Tasnif: (a.) Bölümleme. [ar.]
Tazammun: (a.) Kapsama, içine alma, içerme.
Tecim: (a.) Ticaret. [türk.]
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Tecimen: (a.) Tacir, tüccar. [türk.]
Tellal: (a.) Herhangi bir şeyi, olayı veya bir
şeyin satılacağını halka duyurmak için çarşıda,
pazarda yüksek sesle bağıran kimse,
çağırtmaç. [ar.]
Tennure: (a.) Mevlevi dervişlerinin giydiği
kolsuz, yakasız, yırtmaçlı, beli kırmalı, uzun ve
geniş giysi. [ar.]
Tente: (a.) Genellikle güneşten korunmak için
bir yerin üzerine gerilen bez, naylon vb.nden
yapılmış örtü. [it.]
Teşrih: (a.) Bir sorunu veya konuyu ele alıp en
ince noktalarına kadar gözden geçirerek
anlatma, açımlama. [ar.]
Tıkız: (sf.) Tıknaz. Çok sıkıştırılmaktan veya çok
sıkı doldurulmaktan katılaşmış, sıkı.
Tımbır tımbır: Çok gergin. (*Bor –Nğ.)
Topik: (a.) Tahin, nohut, patates ve soğanla
yapılan meze. [erm.]
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Trabzan: (mim.) Merdivenlerin kenarlarındaki
korkuluk.
Tragedya: Trajedi. Klasik tanımlamasında,
yüceltilmiş sözlerle yazılan, yüceltilmiş bir
kahramanın iyi bir durumdan kötü bir duruma
düşmesiyle, seyircinin korkuya ve acımaya
yönelerek duygusal arınmaya gittiği oyun türü.
Tutak: Bir şeyin tutulacak yeri. Tutacak. Kabza.
Tüzük: (a.) Herhangi bir kurumun veya
kuruluşun tutacağı yolu ve uygulayacağı
hükümleri sırasıyla gösteren maddelerin hepsi,
nizamname, statü.
Uçkur: (a.) Şalvarı bele bağlamak veya torba,
kese vb. şeylerin ağzını büzmek için bunlara
geçirilen bağ.
(mec.) Cinsel duygu veya ilişki.
Ulam: (a.) Aralarında herhangi bir bakımdan
ilgi veya benzerlik bulunan şeylerin tümü,
makule, kategori.
Ulema: Bilginler. [ar.]
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Usûl vurmak: Bir mûsikî eserinin usûlünü
vuruşlu bir sazla seslendirmek.
Uyluk: (a.) (anat.) Kalçadan dize kadar olan
bacak bölümü.
Üstübeç: (a.) Boyacılıkta kullanılan zehirli,
bazik kurşun karbonat.
Vaha: (a.) Çöllerde çoğu kez yüze çıkan yer altı
sularının yarattığı tarım veya yerleşme bölgesi.
[ar.]
Vantuz: (a.) Deri üzerine yapıştırılarak çekip
emmeye yarayan şişe vb. alet, çekmen. [fr.]
Vatman: (a.) Tramvay sürücüsü. [fr.]
Vatoz: (a.) (hay. b.) Köpek balıklarından,
sırtında büyük dikenleri olan, kuma gömülü
olarak yaşayan bir balık. [rum.]
Vedre: Türkiye’deki Yahudilerin kendi
aralarından konuşurken bazen Müslümanları
nitelemek için kullandıkları bir sözcük. Yahudi
İspanyolcasında yeşil anlamına gelen sözcük.

44

Mustafa Irgat – Sonu Zor Sözlüğü / İlker Şaguj

Vıcır: (hlk.) Durmaksızın oynayan, kımıldayan
canlı, cansız.
Yalabık: (a.) (hlk.) Alevin oynayarak
parıldaması, parlama, parıltı. Şimşek.
(mec.) Güzel, yakışıklı.
Yamayassı – Yaymayasıl(?): Mayasıl
sözcüğünü vurgulamak için böyle kullanmış
olabilir. Benzer bir sözcük “yaymayayık” halk
dilinde “çok dağılmış, darmadağın”
anlamlarına gelmektedir. (Bu tanımı
hazırladığım Metin Eloğlu Sözlüğü’nden
olduğu gibi aldım.)
Yansılamak: (f.) Işık yansı yapmak.
(mec.) Birinin söylediklerini, yaptıklarını alay
ederek tekrarlamak.
Yapıntı: (a.) (fel.) Gerçekle çeliştiğini,
gerçekliğe uymadığını bile bile tasarlanan şey,
hayal gücüyle yaratılmış olan şey, tasni.
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Yedmek: (f.) Çekerek peşinden götürmek,
yedeğinde götürmek. mec. Yanında,
beraberinde götürmek.
Yen: (a.) Elbise kolunun el üzerine gelen kısmı.
Giysi kolu.
Yoksamak: (f.) Yok saymak.
Yontu: (a.) Heykel
Zabit: (a.) (esk.) Rütbesi teğmenden binbaşıya
kadar olan asker.
(sf.) (mec.) Tuttuğunu koparan, dediğini
yaptıran. [ar.]
Zangoç: (a.) Kilise hizmetini gören ve çan çalan
kimse. [erm.]
Zar olmak: (f.) Ağlayıp inlemek.
Zeker: (a.) Erkeklik organı. [ar.]
Zıbık: (a.) Erkek üreme organı. Kamış ya da
benzeri bir nesneden yapılan düdük.
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Zılgıt: (a.) Korkutma, çıkışma, gözdağı,
azarlama. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin bazı
yerlerinde genellikle düğünlerde eğlenmek
amacıyla dili ağız içinde değişik bir biçimde
oynatarak ahenkli bir ses çıkarma.
Zıvana: (a.) İki ucu açık küçük boru. Bir kilit
dilinin yerleşmesi için açılmış delik. Cigara
filtresi. [far.]
Zülüf: (a.) Şakaklardan sarkan saç lülesi. [far.]
Züttürük: Uyduruk.
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