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Bu çalışmada, Kırım Tatarcasının dilbilim ve dilbilgisi 
terimlerinin, dil terimleri ve gramer kitaplarından tespit edilebilenleri, 
Türkçe ve Rusça karşılıklarıyla birlikte yer almaktadır. Ayrıca, Türkçe 
ve Rusça terimlerin dizinleri de, karşılaştırmalı çalışanlara kolaylık 
olsun diye verilmiştir. 
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a 
abbreviatura k ısal tma aööpeBHaTypa 
abstrakt soyut aÖcrpaKTHbM 
abstrak fiil'  soyut fiil,  soyut ey lem r.rtaro.n aöcrpaKTHHH 
abstrak isim soyut ad, soyut isim HM a cyuıecTBHTeJitnoe, 

r.yıuerTBHTe.ribHoe aöcrpakrııoe 
abstark mana soyut an lam ına'ienHe aöcrpaKTHoe 
abzats paragraf  aft ıau 
açık eca açık hece oTKpbiTbifı  cnor, mor OTKpbiTbiH 
ad ad HatBanne 
adiy cümle basit t ümce , yalın cümle , yalın tümce npocroe 

npejLioaceHHe, npeü.rıoaceıiHe npocroe 
adiy haber basit yük lem, yalın yük lem CKa.-tyeMoe npocroe 
adiy zaman basit zaman npocroe Bpe.Mfl 
aenkdeşlik uyum rapMOHHfl 
affıks  çekim eki, ek, hal eki, takı a<IxJ>HKC., OKOHHatlHe 
ağız ağız roBop, poT 
ağ ız boş luğı ağız boş luğu, avurt , yan ÖOKOBOH, norıocrb prn 
ağ ız boş luğı ogi öndamaks ı l nepe.,ıııene6ubiH 
ağ ız boş luğı sesi avurt sesi ÖOKOBOH ıNYK 
ağ ız boş luğı tu tuk lan art avurt ünsüzü ÖOKOBOH corJiacıibiH 
ağ ız boş luğı ogi tutukı ön avurt ünsüzü MFLLKHH ÖOKOBOH ronacHblH 

».i 
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ağız sesi ağız sesi POTOBOH IBYK 
ağız sesine keçüv ağızlaşma npeBpauıeHHeB HouoBoro BporoBoe 
ağıztili konuşma dili, nutuk dili yontan pe<ib 
ağıznın açılışı ağzın açılma derecesi pacrBop pm 
agglütinativ til bağlantılı dil, bitişimli dil, eklemeli dil 

a rr.nıoTHHci THBHMH aibiıc 
akraba til akraba dil poüCBeHHbie a;<biKa 
aktiv etken a KTHB 

aktiv fiil'  etken eylem, etken fiil  aKTbiBHbM naran 
ak t iv luğat aktif  sözlük aKTHBHblfl  ruıoBapb 
aktsent şive, vurgu aıoieHT 
akustika akustik, işitimsel aKycTHKa 
al durum, hâl, tümleç o6cTOHTe/ibOTBO, iiono.riHeHHe, n a ü e x 
al affiksi  durum eki, durum takısı OKOH'iaHHe naüexcHoe 
al anlatkan fiil'  ulaç, zarf  fiil  r.naro.n rmiKa 
al sözü tümleç 06rr0aTe.nbCTB0, üono.rrueHHe 
al zarfı,  tarz alı durum belirteci, hal zarfı,  niteleme belirteci nape«ıne 

oöpa.ıa üencTBHH 
a-laşkan a -okunuş aıaiHbe 
alfavit  abece, alfabe  a.n$aBHT 
alfiil'  ulaç, zarf  fiil  repyHüHB, üeenpH'iarrue 
alınma aktarım, aktarma, alıntı, ödünç .«iHMCTBOBaHHe 
almaştırılğan m a n a mecazî anlam, yan anlam nepeHoaıoe ına'ienHe 
alt çenge alt çene HHücuaa 'le.ıııorT 
alt dudak alt dudak HHXHaa ryöa 
alamet özellik npmHOK 
analiz analiz, çözümleme nna.nn:ı 
ana til' temel dil, kök dil, ana dil npaaiblK 
anatili anad i l i POÜHOH a;tolK, aibiK POÜHOH 
anlam avuşturuv anlam aktarması nepeHOc ;fflaqeHHa 
antiteza karşı tez aHTMTe;«ı 
antonim karşıt anlamlı, zıt anlamlı aitTOHHM 
apostrof  kesme işareti anocTpocj) 
argo argo a p r o 
arhaizm eski biçim apxaniM 
arif  harf  ÖyKBa 

a r t i k u l y a t s i y a boğumlama, ek lemleme apTHKvnauMS 
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artikulyatsiya yeri boğumlanma noktası, eklemleme noktası vıecro 
apTHKy.nauHH 

art sıra arka sıra, art sıra, kalın sıra .«lilllblH paü 
art sırağa keçüv artlaşma, kalınlaşma ııepexoü B siüllHH paü 
art sıra sozuk art sıra ünlüsü ;«ı JHMH macHblH 
arttıruv derecesi en üstünlük derecesi npeBoc.xoünaa cTeneıib 
asıl mana temel anlam OcHOBHOe .(iıa'ieııne 
asıl sıfat  niteleme sıfatı  Ka'iecTBennoe npM.nanrre.nbHoe 
asıl haber temel yüklem rJiaBHoe cıca.ıyeMoe 
asıl sozuk temel ünlü OcHOBHOe r.incıibie 

asıl urğu ana vurgu, temel vurgu ocHOBHOe yüapeHHe, r.naBHoe 
yna peline 

asliy mana temel anlam .uia'ieilHe ocHOBHOe 
asliy ses aslî ses, birincil ses nepuoHn'KUlbllblM tB.yK 
asliy sıfat  niteleme sıfatı  Ka'iecTBennoe npH.narnTe.HbHOe 
asliy uzıınlık aslî uzunluk, birincil uzunluk nepBHMHaa jio.nro'rn 
aspek t görünüşacneKT 
assimilyatsiya benzeşme acr:HMH.nauna 
aşağı çenge alt çene HHscnaa 'le.ıııocr 
aşağı dudak alt dudak HHJKiıaa ryöa 
atalar sözü atasözü, ata sözü norjTOBHua 
avam halk tili halk sözcüğü npocrope'ine 
ayırıcı ara, belirten, niteleyen, tamlayan, sınır, niteleyici 

onpe •lejıenne, pa rpn ıiHMHTeibiibin 
ayırıcı-umumilcştirici zaınir niteleme adılı, niteleme zamiri 

YierrroıiMeıiHe onpeje.nHTe.nnne 
ayıruv bağlayıcısı karşılaştırma bağlacı COKM pa.ijie.riHTe.tlbHbIH 
ayrı manalı önemli, tam anlamlı .tıiaMenaTe.ribllblH 
ayrı manalı söz bağımsız sözcük :<ııaMeııaTe.nbHbie cnoBa 
aytılış söyleyiş, telâffuz  rıpoH.iHOiıieHHe 
az mahsull ı suffıksler  işlek olmayan ekler ııenpojyKTHBHbie iuptyHKOıl 
aza öge 'i nen 
azlaştırma manası küçültme anlamı VMeııUJHTeJibHoe tna'ieHHe 
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b 
bağ bağıntılama, bağlama, bağlantı, koşaç CBfttb,  cmflca 
bağlayıcı bağlaç r.oıo.ı 
bağlayıcısızlık bağlaçsızlık öeccoKMHblH 
bala tili çocuk dili JttbiK üeTefl 
baş ana, asıl, temel rcfflBHUH 
baş al yalın durum, yalın hal HMeHHTe.ribHblH n a ü e x 
baş aza asıl öge, baş öge «ırıeH rnabiimh 
baş cümle ana cümle, ana tümce, temel cümle, temel tüm maBHoe 

npeiiiiojKenne 
baş keliş yalın durum, yalın hal MMeHHTe.nbHbiH naüeac, nane>K 

HM6HHT6J1bH bllî 
baş ses ilk ses, önses na*ıa.nbHbiH iByK 
baş ses tüşüvi önses düşmesi [if.ıreueıme  Ha'ia rTbHoro ;iByıca 
bel'gisizlik zamiri belgisizlik adılı, belirsizlik zamiri MecroHMeHMe 

• Heonpeüe.fieııenHe 
belgili isimli söz biriküvi belirli ad öbeği, belirli isim tamlaması 

o(I>opM.nenHoe onpe|eJiHTe.TTbHoe 
belgili tamamlayıcı belirli nesne, belirtili nesne o<I>opMJieHHoe 

npnvıoe üorıofiHenne 
belgisiz belgisiz, belirsiz neonpeüe.neHiibiH 
belgisiz derece edilgen çatı, pasif  nnccHB, ;«ı.nor crpa/iaTe.nbHbiH 
belgisiz fiil'  edilgen eylem, edilgen fiil,  pasif  fiil  r.narojiB 

rrrpaieTe,fibHOM  «uıore 
belgisiz isimli söz biriküvi belirsiz isim tamlaması, belirtisiz 

neo<l)opM.neHHoe onpciie.aHTe.nbiıoe 
belgisiz tamamlayıcı belirsiz nesne, belirtisiz nesne ııea[)opM.ıieııııoc 

npnvıoe üono.ruıenMe 
belgisizlik zamiri belirsizlik zamiri ııeonpeüejıenHe MecTOHMeHHe 
belli şahıslı cümleler öznesi belli cümle onpeüe.neHHO-.iH'iHoe 

npejLnoaceıiHe 
benzetüv yalğaması benzerlik eki, benzetme eki ynoiloÖMTCJlhlIUH 

a<I)(J)HKr 
bir azalı cümle tek ögeli cümle oüiıoMneıluoe npeiiaoaceHHe 
birecalı tek heceli MOMOCH.ri.na6, oüHdr..aoxıibiH 
bir manalı tek anlamlı 0jUl0.flmnHbıfl 
bir manalılık tek anlamlılık CfflHö;inaımocrb 
bir tillî bir dilli, tek diiiı o.İH0n.ibr:!::,;n 
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bir tilli luğat tek dilli sözlük oüHoa.jbi'iHbifı  ruıoBapb, rJiOBapb 
oüHoa:ibiMer.KHH 

birinci şahıs birinci kişi, birinci şahıs .riHiıo nepBoe, rıepBoe nhuo 
birinci şahıs mülk birinci şahıs iyelik eki a<J><I>HKCbi npHHaüJiejKHOCTH 

nepBoe JIHUO 
birleşme birleşme, birleşim coıeTaHHe 
bitken al bitmişlik durumu coBepuıeHHbiH BHÜ 

bitken vaziyet bitmişlik durumu coBepuıeHHbiH BMÜ 

boğaz boğaz, boğazsıl, gırtlak, hançere ropraHb, ryTTypa.n 
boğazlaşuv boğazsıllaşma ryTTypa.riH.Haima 
burunlı genizsil, burunsıl HOCOBOH 

burunlı ses geniz sesi, genizsil ses HOC.OBOH :(BYK 

burun n'si arka damak n 's i , geniz n 's i .«üHea.HbilHblHH 
burun sesi geniz sesi ;iByKH HoroBbie 
b u r u n t u tuk l an genizsil ünsüzler, nazal ünsüzler Ha;ıa.FTbHbie 

r.or.nar.Hbie 
büyük arif  baş harf  ;«r.naBHaa 

c 
canlı canlı OüyıueBJieHHbiH 
canlı til' canlı dil, yaşayan dil ATHBOH a.ibiK, a.ibiK ÎKHBOH 
canlılık canlılık 0üyıueB.neHH0crb 
cevap cümlesi cevap cümlesi OTBeTHoe rıpeü.noaceHHe 
cevap-tasdik nidası cevap ünlemi yTBepüHTeribHoe Mea aoMcrae 
cins cins, cinsiyet poü 
cınıs isim cins ad, tür adı ııapHua re.ribHoe cyuıecrBHTenbHoe 
cins isim cins isim HM a HapHuaTeJiHoe 
cümle cümle, tümce npejuıoaceHHe 
cümle azaları cümle öğeleri, cümle unsurları HJieHM npejLnoaceHHH 
cümle azalarının sıralanması cümle öğelerinin sıralanışı 

par.no.noxeHHe M.nenoB npcürıoxeHHe 
cümle intonatsiyası cümle tonu, tümce ezgisi HHTOHauna npeünoaceHHa 
cümle kuruluşı cümle yapısı crpoeHHe npeü.noacenna 
cümle manası cümle içi anlam waııeHHe npeü.noaceHHa 
cümle urğusı cümle vurgusu, tümce vurgusu <J>pa;K)Boe yüapeHHe 
cümlenin baş azaları cümlenin temel öğeleri rnaBHbie yneHbi 

npeüfroaceHHe 
cümlenin temeli cümlenin temeli ocnoBa npeü.tloxeHHe 
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Ç 
çenge çene lıe.rnor,T 
çırmaşkan yazı birleştirmeli alfabe,  bitişik yazı Bfi:«> 
çıkış alı ayrı lma durumu, ayrı lma hali, ç ıkma hali, çıkma dur 

HOCOÜHMH naüeiK 
çıkış keliş ç ıkma durumu, ayrılma hali naüeac HCxoüHblH 
çıkış kelişi ayrı lma durumu, ayrı lma hali, ç ıkma hali, ç ıkma durumu 

Hc.xoiiHbiH naiieiK 
çift  dudaklı çift  dudak, çiftdudaksıl,  dudaksıl 6H.na6Ma.nbHbiH 
çift  dudak tutukları çift  dudak ünsüzü 6HJia6HaJibHblH corciaoHblH 
çift  söz çift  sözcük napHbie cnoBa 
çift  t u tuk la r çift  ünsüzler napHbie connfacHbie 
çok azalı çok ögeli MHOimıeHHblH 
çok azalı cümle çok ögeli cümle MHOrmneHHoe npeü.nojKeHHoe 
çok ecalı çok heceli MHororjıoacHbiH, no.nHCH.pa6mec.KHH 
çokluk affiksi  çokluk eki acM'MKC MHoacecTBeHHOcrH 
çokluk yalğaması çokluk eki a(|)(j)HKr. MHoacecTBeHHorrH 
çok manal ı çok anlamlı no.HHceMaHTHlıec.KHH 
çokmana l ı l ı k çok anlamlılık MHonMtanHoerb, noJiHceMHa 
çok tilli çok dilli MHoroa^biMHbiH 
çokt i l l i l ik çok dillilik MHoroaOTine 

: iy yazısı resim yazısı KJiHHonHcb 

d 
defis  kısa çizgi, tire üe(I)HC 
delabializatsiya düzleşme üe.na6naJiH;ıaıına 
denişme değişim, değişme HiMeHenne 
denişüv değişim, değişme M^MeneHHe 
derece çatı, fiil  çatısı :ıa.nor raaroJia, :ıa.nor 
derecelik ilgeç, edat, son takı noc.rre.nor, HacTHiıa 
dialektolog lehçe bilimci üHa.neKTO.nor 
dialektologiya lehçe bilim üHa.neKTO.noraa 
diaog diyalog, ikili konuşma üHa.nor 
diftong  çift  ünlülü, diftong  ;m<I)TOHr 
dikte (imlya) dikte, yazdırma üHKTaHT 
dissimilyatsiya aykırılaşma, benzeşmezlik ÜHCCHMHJIatına 
d o ğ n m a n a temel anlam 0CH0BH0e ıııa'ieıme 
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doğru yazuv imlâ, yazım npaBonHraHHe 
doğrudan doğru açık, direkt, dolaysız npnMOH 
doğrultuv keliş datif  hali, verme durumu, yaklaşma hali,yönelme 

durumu, yönelme hâli naje5K üaTeJibHbiH, HanpaBHTe.nbHblH 
naüeac 

d u d a k dudak ryö 
dudaklaşuv dudaksıllaşma, yuvarlaklaşma ory6.nenne 
dudakl ı dudaksıl, yuvarlak ryönoH, JiaöHa.ribHblH 
dudakl ı sozuk dudaksıl ünlüler, yuvarlak ünlü .na6ııa.nbHbie maaibie 
dudakl ı sozuk yuvarlak ünlü ryöHbie nacHbie 
dudakl ı tutuk dudak ünsüzü ryĞHOH ronaatblH 
dudaklı tutuk dudaksıl ünsüzler .fiaöHît.ribHbie  ror.nar.Hbie 
d u d a k sesine keçüv dudaksıllaşma, yuvarlaklaşma .naĞHamiailHil 
d u d a k singarmonizmi dudak benzeşmesi dudak uyumu .naöHaJibHblH 

CHHrapMOIIH/tM 

dudaks ız sozuk düz ünlü neryöııoH rnanibiH, He.na6na.riH:K)BaHHbiH 
rnarHMH 

dudak-tişl i diş dudaksıl ryöHo-.iyönofı 

e 
eca hece, seslem r j ıor 
eca ayırıcı hece bölmesi, hece sınırı rjıoropaxiie.n 
eca biriküvi hece kaynaşması orıpemeıiMe rJioroB 
eca tüşüvi hece düşmesi, hece yitimi, seslem yutumu raruıoJioiHfi, 

onytueııne cnora 
ecnebiy sözler yabancı kelime, yabancı sözcük MilorTpaıiHoe crıOBO 
edebiy edebî JiHTepaTypHblH 
edebiy t i l ' edebî dil, yazı dili, yazın dil JiHTepaTypilblfl  asblK, tı.iblK 

.îiHTepiiT.vpıibiM. xyiiojKerTBeHHbift  n.ıı.iK 
eki azalı cümle çift  ögeli ciimle, iki ögeli cümle npo/ı.no>KeıiHe 

jBvrorTaBiıoe 
eki ecalı iki heceli iiBvrjıoroBOH 
eki ecalı sözler iki heceli sözcükler üBvr.rıo)KHbie rjıoBa 
eki haberli cıımlc ii.i yüklendi cümle üB.yrKa.tyeMoe ııpejiTiojKeııne 
»•ki manalılık iki anlamlılık üBa^Ha'lHOTTb 
eki muptedalı cümle iki özneli cümle .inyno;i.ne:>Knıııııoe 

npeüJiOiKeııııe 
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eki nokta iki nokta üBoeTOMHoe 
eki tilli luğat iki dilli sözlük üByaiblMHHH CJioBapb 
eki tillilik iki dillilik üByfUblMHe 
ekilik sayı çift  sayı üB0HCTBeHH0e <iHr.no 
ekinci derece aza ikinci dereceli öge »ı.neH BTopocreneıiHbiH 
ekinci derece haber ikili çatılı yüklem BTopocTeneHHoe cıca:ıyeMoe 
ekinci şahıs ikinci kişi JIHIIO BTopoe, BTopoe JIHUO 

ekinci şahıs çokluk çoğul ikinci kişi, ikinci çoğul kişi BTopoe JIHIIO 

MHOJKeCTBeHIIOrO 'iHc.no 
ekinci şahıs teklik ikinci tekil kişi, ikinci teklik şahıs BTopoe JIHIIO 

eüHHcrBeıiHoro «rnc.no 
ekinci uzunlık ikincil uzunluk BTopH'iHaa üonroTa 
ekvativ ekvatif,  eşitlik 3KBaTHB 
elifte  abece, alfabe  n.ıöyıca, a.n<|)aBHT 
emir cümlesi emir cümlesi noBeJiHTeJibHoe npeü.noMcenoe 
emir meyil buyruk kipi, buyrum kipi, emir kipi HMnepaiHB, 

ııoBenHTenbHoe na K.noııeıiHe 
entsiklopedik luğat ansiklopedik sözlük 3HUHK.noneüHlier,KHH 

oıoBapb 
erkek cinsi eril cins, erkeklik MyaccKOİi poü 
cskirgen söz arkaik sözcük, eskimiş sözcük apxan:iM, ycrapeBiuna 

cnoBo 

etimologiya etimoloji, kökenbilim 3THM0.n0rna 

f 
fısıltılı  ıslıklı uJHnauiHH 
fısıltılı  sesler ıslıklı sesler iiinnaıune «vkh 
fiil'  eylem, fiil  rnaron 
fiil'  cümlesi eylem tümcesi, eylem cümlesi, fiil  cümlesi nnaro.nbHoe 

ııpeü.no>KeıiMe, npeü.no>KeıiHe c nnaroJibHbiM cKa.ıyeMbiM 
fiil'  negizi eylem gövdesi, fiil  gövdesi r.naro.nbiıaa 0CH0BA, OCHOB;I 

r.naro.rıa 
fiil'  t a m ı n eylem kökü, fiil  kökü 1'Jiaro.nbiibiH Kopeıib 
fiil'den  fiil'  yapıcı yalğama fiilden  fiil  yapını eki a(|x|)HKC 

oöpa.ıyıoııiHH r.naro.n OT rJinro.na 
fiil'den  fiil'  yapuv fiilden  fiil  yapma i!iiyTpnr.nnro.nbHoe 
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fiil'den  isim yapıcı yalğama fiilden  isim yapım eki a(|)<[)MKC 
oöpa .ıyıouiHH HM a OT maro.na 

fiilden  yapılğan fiil'  eylemden türeme eylem, fiilden  türeme fiil 
NPOHFFIOÜHBIH OT narana na ran 

fiilden  yapılğan isim eylemden türeme ad, fiilden  türeme isim 
NPOMHBOÜHMH OT n a r a n a HM a 

fiil'lernin  tüslenüvi eylem çekimi, fiil  çekimi cnpaaceHHe n a r a n a 
fiil'siz  fiilsiz  6e:snaro.nHbiH 
flektiv  tiller bükümlü diller, bükünlü diller (J).neKTHBHbie a.ibiKH 
fonema  ses birim, fonem,  sesbirim (JOHeMa 
fonemanın  türleri alofon,  ses birimsel değişke, sesbirimcik, 

sesbirimsel a.n.n0<I>0Ha fonetika  fonetik,  sesbilgisi ([»one'ima 
fonologiya  fonoloji,  ses bilimi, sesbilim ([»oııo.norHH 
forma  biçim ([»opMa 

frazeologik  luğat deyimler sözlüğü (J)pa:ıeo.normecKHH cnoBapb 

g, ğ 

garmoniya uyum rapMOHHa 
geminatsiya ikizleşme reMHHaıiHa 
genealogiyalık kalıtımsal, soydaş reHea.norHlıecKHH 
gırtlak boğaz, gırtlak, hançere ropTaHb 
gırtlak sesleri gırtlaksı 1 sesler ropTaHHaa :ffiyKH 
gırtlak ustü tutuklan gırtlaksıl ünsüzler ııajropTaHHHKOBHe oomacHbie 
giperbola abartma rHnepöo.na 
gipoteza hipotez, varsayım ranoTena 
grammatika dilbilgisi rpaMMaTHKa 

h 
haber bildirme, yüklem H^ıaBHTe.nbHbiH, acaayeMoe, npeüHKaT 
haber fiili  bildirme kipi MMBHTenbHoe HaK.noHeHHe 
haber ismi yüklem ismi HMenHoe c.KnuyeMoe 
haberleşme bildirişim, iletişim KOMMyHHKauna 
haberlik affiksi  bildirme eki acjMjiMKC cKa^yeMocTH 
halk tili halk dili HapoüHbiH a:tf>nc 
has isim has isim, özel ad,özel isim HM a coöcTBeHHoe, r.o6r.TBeHHoe 

HMa 
hitap hitap, seslenme oöpauıeHHe 
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ibare anlatım, ifade,  deyim, söz öbeği BupaaceHHe, oöopoT peMH, 
<J>pa:«ı 

içki iç, içsel BHyTpeHHbiH 
içki rifma  iç kafiye,  iç uyak BHyTpHOTpcMHa a pn<])Ma 
içki ses iç ses, içses HH.ua yT 
idare yönetim, yönetme ynpaBJieHHe 
idare bağı yönetim, yönetme ynpaBneHHe 
idare etici söz yönetici sözcük ynpaB.naıouıee CJIOBO 
idiolekt birey dili, bireysel dil HüHoneKT 
idioma deyim HflHOMa 
ifade  anlatım, ifade  BbipaaceHHe 
ikaye cümlesi bildirme cümlesi, bildirme tümcesi ilOBecTBOBaTe.ribHoe 

npeü.noxeHHe 
ikaye meyli bildirme kipi H:m>aBHTe.ibHoe HaıcnoHeHHe 
ilave ek ad koyma, eşleme npH.noaceHHe 
i l 'miy til' bilim dili H a y m i H a:ibiK 
imla imlâ, yazım, yazım kuralları op(|)orpa(j)Hfi,  npaBonncaHHe 
ince ince MancHH 
ince sesler ön sesler .rayKH MarKHe 
ince sıra ince sıra nepeüHHH paü 

ince sozuk ince ünlü, ön ünlü macHbie Mancne, MarKHe rnacHbie 
ince tutuk ince ünsüzler MarKHe conracHbie 
indeks dizin, indeks HHüeKC. 
infinitiv  mastar, isimfıil  HH^HHHTHB 

informant  bilgi veren, denek HH([)opMaHT 
inkar sözleri o lumsuzluk OTpnuaHHe 
inkar zamiri olumsuzluk zamiri, olumsuzluk adılı 0TpHuaTe.ıibH0e 

MerrroHMenHe 
internatsional' sözler uluslararası sözcük HHTepHaıiHOHaJibHbie 

r..noBa 
intonatsiya t i t remleme HiiTOHauna 
inversiyalı cümle devrik cümle HHBepTHpoBaHHoe npeü.rıo2ceHHe 
ironiya ironi HpoHHa 
isim ad, isim HM a, Ha:iBaHHe, r.yuıecTBHTe.nbHoe 
isim cümlesi isim tümcesi npeü.no3ceHHer.HMeHHbiMr:Ka^yeMbiM 

isim negizi ad gövdesi, isim gövdesi HMeHHaa ochob<t 
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isim söz birikmesi isim tamlaması c.noBoc.o<ıeTaHHe MMerırıoe 
isim söz birleşmesi isim tamlaması c.ıt0B0C0ııeTaHHe HMeHHoe 
isim tamın ad kökü ııenpoH.iBOüHoe cytuecTBHTejrbHoe 
isimden türeme isim addan türeme ad, isimden türeme isim 

npOMBOİLHblH OT HMeiIbl HM il 
isimden yapılğan fiil  addan türeme eylem, isimden türeme fiil 

npoH.raoüiibiH OT HMenbi n a r a n 
isimfiil'  isim fil,  kılış ismi, mastar r.naroJibHoe HMfl,  HH(|>HHHTHB 
ismin türlenüvi isim çekimi CK.noııCHHe cyınecTBHTeJtbHor 
ismiy cümleler ad tümcesi, isim cümlesi HMeHHoe npeii.noxeHHe 
istek cümlesi istek cümlesi, dilek cümlesi >Ke.naTe.nbHoe 

npeü.no>KeıiHe 
istek meyil istek kipi xe.naTe.ibHoe ııaK.noneHHe 
işaret belirtke, işaret .«KIK 
işaret sıfatı  gösterme sıfatı,  işaret sıfatı  yKa.«rre.nbitoe CJIOBO 
işaret zamiri gösterme adılı, işaret zamiri yKa;«iTe.ibHoe 

MerTOHMenHe, MecroHMeHHe yKa.a're.ribnoe 
izafet  izafet  H.«i(J)eT 
izaiy luğat ansiklopedik sözlük TOJIKOBUH cnoBapb 
j 

jargon jargon JKapron 
jargonizm jargonizm xaproniT.ni 
jestler tili işaret dili fUblK  >Kerrroii 

k, k 
kaçak akıcı öer.ribifl 
kaçak sesler akıcı sesler 6er.ni.iHe ;IBVKH 

kaçak sozuk akıcı ünlü 6er.nuH nnaaibiH 
kadın cinsi dişilik JKCHCKHIÎ POÜ 
kaide düzenleme, kural npaBH.no 
kalıcı geçişsiz nenepexoııHbiH 
kalıcı f i i l 'geçişsiz  fiil  r.nnro.n rıenepexoiiıibifı 
kalın sozuk art sıra ünlüsü .laüiibiH rnacublH 
kaltıravük tutuk titremeli ünsüz, titrek ünsüz, titreşimli ünsüz 

üpoîKaurun cor.rrac.nbiH 
kapalı e kapalı e «iKpblTbifı  3 
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kapalı eca kapalı hece :«iKpblTbiH rjıor 
karama karşı sözler karşıt anlamlı , zıt anlamlı aHTOHHM 
karşı kuyuv bağlayıcısı karşıtlık bağlacı, karşıtlık ilgeci, zıtlık 

bağlacı COKM npoTiiBHTe.nbHbifl,  npoTHBHTe.nbHbifi  COKM 
karşı manal ı l ık zıt anlamlıl ık aHTOHHMHfl 
kattı art avurt , sert TBepüblH 
kattı sozuk art sı ıa ünlüsü .«uıibifi  macHbiH 
kattı tanlay sert damaksı l TBepjOHeöHblii 
kattı tutuk art avurt ünsüzü, sert ünsüz TBepüblH cor.nar.HblH 
kavuz ayraç, parantez CKOÖKa 
kayt ım dönüşlülük BorapaTHblH 

kayt ım derece dönüşlü çatı BompanıUH ;«ı.nor, sa.nor BCMBpaTHblH 
kaytım fiili  dönüşlü eylem, dönüşlü fiil  BoropaTiibifi  r.naro.n, r.naro.n 

BO/fBpaTHblfl 
kayt ım zamiri dönüşlülük adılı, dönüşlülük zamiri Bo;fflpaTHbie 

vıer.TOHMenHa 
kakafoniya  kakışma, kakofoni,  ses uyumsuzluğu KaKa([>OHHfi 
kal'ka kopya, öykünme, taklit Ka.nbKa 
keçici fiil'  geçişli fiil  r.naro.n nepexoüHbifl,  r.naro.n TpaH^HTHBHHH 
keçiş geçiş, geçme nepexoü 
keçken z a m a n geçmiş zaman npoıııeüinee BpeMa, BpeMa 

npouıeiiıııee, nep<J>eKT 
keçüv geçiş, geçme ııepexo/ı 
kelecek zaman gelecek zaman, geniş zaman öyüyuıee Bpe\ıa, BpeMa 

ö y j y u ı e e 
keliş durum, hâl naüeac 
keliş affiksi  durum eki, durum takısı a(jxJ)HKCbl naüe^eH. 0K0HlıaHHe 

naüeacııoe 
kenıirçek sesine keçüv gırt laksıllaşma npeBpameHHeB ropTaHHbiH 

.HB.V'K 
keniş cümle genişlet i lmiş cümle parnporTpaııeHHöe npeü.no3ceıiHoe 
ken sozuk geniş ünlü uiHpoKHH rnanibiH 
kerek meyil gereklik kipi, gereklilik kipi ü0.nafeHrTB0BaTe.nbH0e 

naK-noneHemıe 
kesir sayılar kesir sayı sıfatları  üpoöııoe 'iHrjiHTe.nbHoe 
kesir sayısı kesir sayısı MHrjiHTejibHoe /ıpoöııoe 
kıska kısa K'paTKHH 
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laska eca kısa hece KpaTKHH cjıor 
kıskalık kısalık KpaTKOCTb 
kıska sozuk kısa ünlü KpaTKHH macHbiH 

kıskaırtuv kısaltma aööpeBHaTypa 
kıya laf  dolaylı anlatım KOOBeHHaa peıib 
ki bağlayıcısı ki bağlacı COKM KH 

kirilitsa Kiril alfabesi  KHpHJlHiıa 
kiriş ara, giriş BBOüHbiH 

kiriş cümlesi ara cümle, aratümce, giriş cümlesi BBOüHoe 
npeüJToaceHHe, npeı.rıoaceHHe BBOüHoe 

kiriş söz ara sözcük BBOÜHOE CHOBO 
klişe basmakalıp, klişe KJlHlue 
koçürilme laf  dolaysız anlatım npaMaa peıib 
konkret fiil'  somut fiil  marojı KOHKpeTHbiH 
konkret isim somut ad, somut isim KOHKpeTHCie HMH, KOHKpeTHoe 

r,yuıerrr6HTe.nbHoe 
konkret mana somut anlam :walıeHHe KOHKperaoe, KOHKpeTHoe 

iHaneHHe 
kontekst bağlam KOHTCKCT 
koşma aıffiks  birleşik ek cnoacHblH a ^ H K C 
koşma d udak tutuklan çift  dudak ünsüzü 6H.na6HaJibHbiH comacHbift 
koşma h aber birleşik yüklem acajyeMoe cocraBHoe 
koşuluv k aynaşma craaceHHe 

koşuvcı s o z u k bağlama ünlüsü coeiiHHHTe.nbHbiH macHbiH 
kııçük ari f  küçük harf  Ma.neHbKaa öyKBa 
kuvetlendi rici parçalar kuvvetlendirme edatı, pekiştirme edatı 

yrm.nHTe.abHa a nacrnua 
kuve t l end i rme kuvvetlendirme, pekiştirme ycmeHHe 

1 
lafnın  stili konuşma tarzı rmrib pa^roBopıtblH 
l a r i n g a l ' tu t u k hemze xaM.« 
lakırdı kon uşma, söz pa.coBop, peıib 
lakırdı appj ıratı konuşma aygıtı peııeBOH annapaT 
lakırdı orgianlan konuşma azalan,konuşma organları, ses örgenleri 

opraHbi peııeBbie 

/ 
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lakırdı ritmi konuşma ritmi pHTM p e m 
lakırdı tili konuşma dili pa:ıroBopHaa pe% 
leksika kelime hazinesi, sözcük dağarcığı, söz varlığı .neKOUica 
leksikolog sözcük bilimci neKr.HKo.nor 
leksikologiya sözcük bilgisi, sözlük bilimi JieKr.HKo.norHa 
lingvist dilbilimci JiHHrBHor 
lingvistika dilbilim .nHHrBHCTHKa 
logik sub'yekt gizli özne acpbiToe noü.neacauıee 
luğat sözlük cnoBapb 
luğat manası sözlük anlamı iHaneHHe .neKCH'ier.Koe 
luğat terkibi söz varlığı, kelime hazinesi cnoBapHbifı  cooraB a.ibiKa 

111 
maksad bildirgen al sözü maksat tümleci oöcroHTeJibcrBo ueJiH 
maksad bildirgen zarf  amaç zarfı,  maksat zarfı  Hapenne ue.nn 
m a l û m derece etken çatı ;ıa.nor üeHCTBHTe.nbHbiH, üeHorBHTeJlbHbiH 

;«.nor 
mana mânâ, anlam iHaıeHHe, CMbian 
manadaş eş anlamlı, anlamdaş c.HHOHHMHlieacHH 
manadaşlık anlamdaşlık, eş anlamlılık CHHOHHMHH 

manadaş sözler anlamdaş sözcükler paBHo:fflanHbiH  cnoBa 
manalı anlamlı ttianauiHH 
manalılık anlamlılık «ia'iMMOcrb 
mananın tarlaşuvı anlam daralması cyaceHHe iHaneHHH 
mana türlenüvi anlam değişmesi HMeHeHHe .waqeHHe 
mantıklı mantıklı .normeocHH 
mantık urğusı mantık vurgusu .normecKoe yüapeHHe 
mecul fiil'  edilgen eylem, edilgen fiil,  pasif  fiil  r.naro.n B 

crpaüeTe.nbHOM :<ı.nore 
medeniy kültürel, medenî Ky.nbT.ypHbifl 
menfiy  olumsuz OTpnuaTenbHbiH 
menfiy  cümleler olumsuz cümle OTpHiiaTeJibHOe npeü.no»ceHHe 
menfiy  fiil'  olumsuz fiil  oıpı-maTe.nbHaa <[>opMn r.naro.na 
menfiylik  sözleri olumsuzluk OTpHuaHHe 
menfiy  zamiri olumsuzluk adılı, olumsuzluk zamiri MerrroHMeHHe 

QTpHuaTe.nbHa n 
metafoniya  ünlü atlaması MeTa([)OHHfl 
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metafora  anlam atlaması, eğretileme, mecaz Meıa<J)opa 
metafraza  aktarma Meıa^pa:ıa 
metastaz metastaz MeTacra;ı 
metateza göçüşme, görünüş, yer değiştirme MeraTe;« 
mevzu konu, tema Teıvta 
meyil kip HaooHeHHe 
mikdar-derece alı miktar-derece tümleci 06cr0HTeJibcrB0 Mepbi-

rreneH 
mikdar-derece zarfı  azlık çokluk zarfı  Hapenne KO.riHtecTBeHHoe 
mikdar sayılar asıl sayı sıfatı,  asıl sayı K0.ıiHlıecTBeHH0e HHrjiHTeriHoe 
mikdar sayısı asıl sayı, asıl sayı sıfatı  HHCJiHTe.ribHoe Ko.nHlıeexBeHHoe 
milliy tir millî dil nauHOHa.nbHbifı  îhi.ik 
modallik kiplik M0üa.nbH0CTb 
morfema  biçimbirim, şekil birimi Mop<î>eMa 
morfemanın  türleri alomorf,  biçimbirimcik a;ui0M0p<j)a 
morfologiya  biçimbilim, şekil bilgisi Mop$o.rıorHa 
mul'kiyet affiksleri  iyelik ekleri a<jxl>HKr.bl npHHaMeacHOdH 
mul'kiyet zamiri iyelik adılı, iyelik zamiri MeoroHMeHHe 

npHTH»caTe.abHoe 
munasebetçi ilgeç, edat, son takı nor.ne.rror 
mupteda özne noü.neacauıee 
mupteda haber kelişüvi özne yüklem uygunluğu romaroBaHHe 

oca.ıyeMoro r. noiuıejKaııiHM 
muptedasız öznesiz öernoü.rıejKauiHbifı 
muptedasız cümleler öznesiz 6eenoü.nejKaııiHbiH npeü.noxeHHfl 
mürekkep bileşik, birleşik rorraBHOH 
mürekkep ad birleşik ad, birleşik isim rjıoacHoe HMH 
mürekkep affıks  birleşik ek rjıoacHbiH a(JxI)HKr. 
mürekkep cümle bileşik tümce, birleşik tümce rjıoacuoe 

npeü.rıojKeHHe 
mürekkep fiil'  birleşik eylem, birleşik fiil  CJIOJKHMH r.naro.n 
mürekkep haber birleşik yüklem rıca:<yeMoe eooraBHoe, rocraBHoe 

CKa.ıyeMoe 
mürekkep kelecek zamannın dayimilik şekilinin vastasız şekili 

geniş zamanın hikâyesi npouıejıııee neonpeiieneHHoe BpeMa 
mürekkep kelecek zamannın katiy şeklinin şart şekili gelecek 

zamanın şartı öyüyuiee yrjıoBHoe BpeMa 
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mürekkep kelecek zamannın katiy şeklinin vastalı şekili gelecek 
zamanın rivayeti 6yüyuıee noBecreoBaTe/ibHoe BpeMH 

mürekkep kelecek zamannın katiy şeklinin vastasız şekili gelecek 
zamanın hikâyesi Öyıynıee HaMepeHHe 

mürekkep kıskartılğan söz kısaltılmış sözcük rjıojKHOcoKpauieHHoe 
C.HOBO 

mürekkep mupteda birleşik özne cocraBHoe nojuıejKauıee 
mürekkep söz birleşik kelime, birleşik sözcük cjıojKHoe rjıoBa 
musbet cümle olumlu cümle, olumlu tümce yTBepüHTe.nbHoe 

npeü.noaceHHe 

musbet fiil'  olumlu fiil  no.noxHTe.nbHa a $opMa nnarona 

n 
nefes  a luv soluk alma BübixaHHe 
nefes  çıkaruv soluk verme Bbiüox, BbiübixaHHe 
nefes  çıkaruv urğusı soluk verme vurgusu BbiübixaTe.nbHoe yüapeHHe 
negiz gövde, türemiş, türeme, türev ocnoBa, npoHfflOüHbifı 
neologizm yeni sözcük Heo.norn.iM 
nida ünlem Boaç.nHnaHHe, MOKüOMeTHe 
nida cümlesi ünlem cümlesi, ünlem tümcesi Bor.K.nHnaTe.nbHoe 

npeü.noxeHne, MeaaoMeTHoe npeü.noxeHHe 
nida derecelikleri ünlem edatı, ünlem ilgeci nacTHUbi 

bock JlHura Te JibHbie 
nida intonatsiyası ünlem ezgisi ünlem tonu HHTOHauHH 

botjc JTHua Te.nbHa h 
nida işareti ünlem işareti Bor.K.nHuaTe.nbHbiH ;iHaıc, .maıc 

BocK.nHna TenbHbiH 
nida parçaları ünlem edatı, ünlem ilgeci nacranbi 

BoacnHura TenbHbie 
nisbiy zamirler ilgi adılı, ilgi zamiri 0TH0CHTe.nbH0e MerroHMeHHe 
nokta nokta TOMKa 
noktalı virgül' noktalı virgül Toınca c «ınnTOH 
nominatsiya adlandırma, yalın hal HOMHHanHH 
nutuk söz penb 
nutuknın stili konuşma tarzı r m n b pa;ıroBopHblH 
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o 
ob 'yek t l i geçişli nepexoüHbiH 
o b ' y e k t s i z nesnesiz 6e.<o6ı,eKTHbiH, ııenepexoüiibiH 
og ' s ı r a ince sıra nepeüHHH pHü 
og ' s ı r a sozuklar ince sıra ünlüler, önsıra ünlüler nepeüHHe rnacHMe 
og ' s ı r ağa keçüv incelme nepexoü B nepeüHHH pflü 
ohşav-kuçültüv afFıksi  küçültme eki yMeHUiHTenbHo-nacKaTenbHblfı 

a<lKİ)HKC 
ohşav yalğaması benzerlik eki, benzetme eki ynoüo6HTe.lbHblH 

A<|KJ)HKR. 

o l ' çü ve de rece zarfı  miktar zarfı  Hape'ine Mepbi H creneHH 
oluv meyl i bildirme kipi HrbHBHTenbHoe HaKnOHeHHe 
olü ölü MepTBbiH 
olü affiks  ölü ek MepTBbiH r y ^ H K C 
olü til' ölü dil MepTBbiH SMMK 
omonim eşadlı OMOMHM 
orfoepiya  konuşma bilim, ölçünlü söz bilim op^toanHH 
orfografiya  imlâ, yazım, yazım kuralları op({>orpa(j>Ha 
o r t a cins cinsiyetsiz cpeüHHH poü 
o r t a k haber ortak yüklem oöuıee CKa;ıyeMoe 
o r t a k mupteda ortak özne oöuıee noüneacauıee 
o r t a k ob 'yek t ortak nesne oöuıee üononHeHHe 
or tak l ık karşılıklı, işteş B.«HMHblH 
or tak l ık derece iştaş çatı, işteş çatı BtfiHMHblH  ;«nor , tfinor  B-SiHMHblH 
or tak l ık fiil'  işteş fiil,  işteş eylem, işteş fiil  rna ron BflHMHbiH 
or tak l ık yalğaması ortaklaşma eki a<M>HKC coBMecrHOcra 
o r t a t a n l a y t u t u k ı h orta damaksıl ünsüz epeüHeHeöHblH cor.nar.HbiH 
oz ' lük z a m i r i dönüşlülük zamiri, dönüşlülük adılı MeoroHMeHHe 

BonBpaTHoe 

ö 
önimli işlek, üretken npoüyKTHBHblH 
önimlil ik üretkenlik BornpoH.iBOüHMocrb 

P 
p a r a d i g m a örneklem napaüHTMa 
p a r ç a ilgeç ' iacrnua 
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patlayıcı kapantılı, patlamalı, patlayıcı BipHBHOH 
patlayıcı sağır lar patlayıcı ötümsüzler atpbiBHbie r.nyxHe 
patlayıcı t u tuk la r patlayıcı ünsüzler EipbiBHbie cor.iar.HHe 
patlayıcı yafiğıravuklar  patlayıcı ötümlüler aıpbiBHbie «onıcne 
pauza ara, durak, durma nay;«ı 
pay sayı sıfatı  üleştirme sayı sıfatı  pa;<üe.HHTe.nbHoe iHCJiHTeJiHoe 
pısırdılı ses fısıltılı  ses menoTHbiH iByK 
piktogramma resim yazı nHKTorpa.MMa 
pozitsiya durum no.iHUHfl 
prefiks  önek npecpHKc. 
progressivlik assimilyatsiya ilerleyici benzeşme accHMaJlflUHH 

nporpeccHBHaa 
proteza başta ünlü türemesi, ön türeme rıpoTeıa 

r 
regressivlik gerileyici perpecrHBHbiH 
regresivlik assimilyatsiya gerileyici benzeşme acc.HMH.iauHa 

perpeccHBHaa, perpeccHBHaa acr.HMH.nauHa 
resmiy til' resmî dil o<I>HUHajibHbiH a:ibiK 
rifma  kafiye,  uyak pH(]>Ma 
ritorika söz bilim, söz sanatı pHTopnıca 

s 
sade cümle basit cümle, yalın cümle, yalın tümce ııa.ibmııoc 

npeü.ıoacenHe 
sade isim yalın isim HMH B OCHOBHOM n a ü e x e 
sade keçken zamannın vastaiı şekili öğrenilen geçmiş zaman 

npoıueüuıee HeoqeBHüiıoe BpeMa 
sağı r ötümsüz, sedasız, tonsuz r.rıyxoH 
sağır laşuv ötümsüzleşme, sedasızlaşma, tonsuzlaşma o n y u ı e n n e 
sağırl ık ötümsüzlük r.ıyxocTb 
sağır tutuk ö tümsüz ünsüz r.nyxoH cor.nar.HbiH 
saiplik kelişi ilgi hali, ilgi durumu, tamlayan durumu iyelik durumu, 

iyelik hali najexpoiiHTe.nbHbifi,  poüHTeibHbiH rın;ıex 
saiplik kelişi genitif,  ilgi durumu, ilgi hali, tamlayan durumu reHHTHB 
sanlık sayı adı, sayı ismi HM a liHcjiHTe.ribHoe 
satır başı paragraf  n6;«ıu 
sayı sayı, sayı adı, sayı ismi HM a liHc.nHTe.ribHoe, MHCJIO 
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sayı sıfatı  sayı sıfatı  liHr.nHTe.nbHoe 
sebep bildirgen zarf  sebep zarfı  HapetHe npHMHHbl 
semantika anlambilim, anlam bilimi reMaHTHKa 
semasiolog kavram bilimci ceMar.H0.i0r 
semasiologiya kavram bilim reMar.H0.R0raa 
ses ses roJior, :ffiyK 
ses bezleri ses telleri rnoroBbie cmflCH 
ses biriküvi ses birleşmesi, birleşme, çakışma, geçişme 

KOHBepreHTuna 
ses birleşmeleri birikmeleri ses birleşmesi :«yKC>roııaTaHHe 
ses denişmesi ses değişmesi HrvıeHeıme iByKa 
ses koşuhıvı ses türemesi npHöaBJieHHe :ı6yıca 
s e s l emin meydanğa ke l 'mes i sesin oluşumu, sesin türemesi 

o6pa.«naııne :«yıca 
ses l emin yerlerini almaştıruvı göçüşme, yer değiştirme 

neperraHOBKa ®yKOB 
sesnin yüksekliği ses yüksekliği BbiroTa «yKa 
ses tonu ses tonu ro.rror.OBOH TOH 
ses türlenüvi ses değişmesi H.iMeHeHHe ;«yKa 
ses tüşüvi ses düşmesi, ses yitimi naiteHHe ;«yıca 
ses uzunluğı ses uzunluğu jo.rıroTa (ByKa 
ses yolı ses yolu nyTb BO.ij.yxa 
sıfat  sıfat  HM a npHJTareTe.nHoe 
sıfat  söz birikmesi sıfat  tamlaması onpeje.nHTe.nbHoe 

cnoBoro 'ieraHHe 
sıfatfiil'  ortaç, partisip, sıfat  fiil  r.naro.nbHoe npH.nanrre.ribHoe, 

npH'iacTHe 
sıra sıra nopajOK, p a j 
sıra sayısı sıra sayısı, sıra sayı sıfatı  TOcriHTe.nbHoe n0pajK0B0e 
sızğıravuk tutuklar sızıcı ünsüz uıerreBOH ror.narHblfl 
sızıçık çizgi «ıepTOMKa 
s ingarmonizm ünlü uyumu r.HHrapMOHH^M 

s i n k o p a iç ses düşmesi, içses düşmesi, içses yitimi, iç ses yitimi 
rHHKona 

sintaksis cümle bilgisi, sentaks, sözdizimi, tümce bilim ranrraKCHC. 
sintaktik dizimsel rHHTarMaTHiecKHH 
skobka ayraç, parantez rjcoÖKa 
sonorlı ses titreşimli ses roHopubiH iB.yK 
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sonorlı tutuklar akıcı ünsüz coHopHMH conacHbiPı 
soydaş bir cins, türdeş OüHopoüHbiPı 
sozuk ünlü, vokal BOKOHÜ, nacHblH 
sozuk kıskalığı ünlü kısalığı KpaTKocTb r.nacHbix 
sozuklarnın ğarmoniyası ünlü uyumu rapMOHHH rJtacHbix 
sozuklarnın uyğunluğı ünlü uyumu rapMOHHH rJiacnblx 
sozuklaşuv ünlüleşme BOKa.iM.iauH a 
sozuk nevbetleşüvi ünlü almaşması, ünlü göçüşmesi lıepeüOBanne 

r .naamx 
sozuk türlenüvi ünlü değişimi n.ı\ıeHeHHe nnacnoro 
sozuk tüşüvi ünlü düşmesi, ünlü yitimi BbinaneHHe r.iacHoro 
söylev konuşma pa.troBop 
söylev tili konuşma dili pa:ıroBopHaa pe% 
söz kelime, sözcük CJTOBO 
söz birikmesi kelime grubu, sözcük öbeği cji0B0c.0lıeTaHMe 
söz birleşmesi kelime grubu, sözcük öbeği c.fioBoroqeraHHe 
söz çeşitleri sözcük türü ' lacrn peliH 
söz manası düz anlam, sözcük anlamı ma'ieHHe crıoBa 
söz og'ü yardımcısı ilgeç, edat npeüTOr 
söz terkibi sözcük birleşimi cocraB cıoBapHbiH 
söz türlenüvi sözcük çekimi, sözcük değişmesi cn0B0H.iMeHeHHe 
söz yapıcı sözcük türetici cjıoBonpoMBOüHbiH 
söz yapıcı affiks  yapım eki cnoBOOöpa «3BaTe.nbHblH acjx|)HKr. 
söz yapuv sözcük türetme, sözcük yapımı cji0B006pa;i0BaHMe 
sözlernin ecalarğa bölünüvi heceleme, seslemleme npoHinouıeHHe 

no cnoraM 
sözlernin sırası sözlük düzeni nopaüOK cao r 
söznin asıl manası sözlük anlamı nepBHMHoe <H;ılıeHne 
söznift  çokmanalı l ığı çok anlamlı sözcük MHoroiHaMlloe cnoBO 
söznin d o ğ n manası sözlük anlamı nepBH'lHoe :malıeHHe 
söznin negizi sözcük gövdesi omoBa CIOBO 
söznin temeli sözcük gövdesi ocnoBa rnoBa 
stil' biçem, deyiş, tarz, üslup rTHJib 
stilistika biçem bilim, deyişbilim, üslup bilimi cTHJiHrnma 
sual' soru Bonpor. 
sual' affiksi  soru eki Bonpor.HTe.ribHa a «rncrmia 
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sual ' cümles i soru cümles i , soru tümcesi Bonpoc.Hre.nbHoe 
npeiuıojKeHHe 

sual ' derecel ikleri soru edatı , soru ilgeci «laorHUbl BonpocHTeJibHbie 
sual ' intonats iyas ı soru ezgisi , soru tonu HHTOHauna BonpocHTe.ribHa a 
sual ' işareti soru işareti BonpooHTeribHblH :waK, waK 

Bonpor.HTe.nHbiH 
sual ' parçalar ı soru edatı , soru ilgeci 'lacraiibi Bonpor.HTe.abHbie 
sual ' sözleri soru sözcükleri Bonpor.HTe.ıibHbie cnoBa 
sual ' zamir i soru adılı , soru zamiri BoııpocHTeabHoe MeoroHMeHHe, 

MeoroHMeHHe BonpocHTenbHoe 
sub 'yekt özne noü.rıexauıee 
suffiks  sonek, son ek cy([)(I>HKC 
suffikssiz  eks iz 6e<Ty(|)<l)HKr:HbiH 
s u n ' i y t i l ' yapay dil HCKyrorBeHHbiH aibiK 
sun' iy ti l ler y a p m a diller anblKH HacycrTBeHHbie 
Ş 

şah ı s kişi, şahıs .1HU0 
şahıs adı kişi adı, şahıs adı HMa JlHHHoe 
şah ı s affıksi  kişi eki OKOHMaHHe .nMMHoe 
şah ı s affıksleri  kişi eki, şahıs eki JIHMHOC OKOHMaHHe 

şah ı s zamir i kişi adılı , kişi zamiri , şahıs zamiri MeoroHMeHHe JlHHHoe, 
rımuoe MeoroHMeHHe 

şahıslı cümle özneli cümle JlH'llloe rpvı.'iojKCiııte 
şahıssız kişisiz, şahıssız öeniHMiibiıı 
şahıss ız c ü m l e kişisiz tümce , öznes iz cümle öc.viH'iııoe npeü.noxenHe 
şahıss ız fiil'  şahıssız eylem, kişisiz tül r / ıarojı 6e:<JiHımbiH, 

öeıiHMiibiH na ro . i l 
şahıssızlık kişisizlik Öe.ııııi'iiKHTi, 
şart koşul , şart ycnonilblll 
şart affıksi  şart eki a<|><l>ıiM. NOIOBIIOR» ııaKVioııeıma 
ş a r t bağlayıc ıs ı şart bağlacı coıo.i \«:.u»iin.llı 
şart bi ldirgen al sözü şart tümleci OÖ< :I OSHV. II,<:TBO yoaoBHa 
şart cümles i koşul cümlesi , varsayımsal tümce, şart cümlesi 

ycnoBiıoe npeii.noHO'iım'. iiiiiotitiimccmh- ıi|XM'iojKeııne 
şart meyi l koşul kipi. şart kipi ı ı ı ımıerı I'ircKoe IUIKJIOIleııııe 

HaK.rıoııeHHe cocrıarareibiKM'. VCIOIIIKN' II;IK.KHICIIHC 
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şimdiki zaman geniş zaman, şimdiki zaman BpeMü Hncroauiee, 
Harrrofiuıe  Bpevıa, npe.^eıır 

şive ağız, lehçe roBop, iiHa.neuT, nape<ıne 
şuvultı gürültü uıyM 

şuvultdı tutuk gürültülü ünsüz ınyMHbiH cornacHbiH 

t 

tabi cümle dilek cümlesi ,yan cümle, yantümce npHüaTOHHoe 
npeü.noxeHHe 

t a b i o l u v bağımlılık, bağlılık noüMHHeHHe 
tabili mürekkep cümle girişik karmaşık tümce, girişik karmaşık 

cümle cnoacHonoiiMHHeHHoe npeü/rcoKeHHe 
tabirli luğat ansiklopedik sözlük TOJIKOBUH cnoBapb 
taklidi taklidi, yansıma nByKonoüpaacaHHe 
taklidiy söz yansıma sözcük .ffiyKono/ıpaTe.nbuoe  CJIOBO 
talil' analiz, çözümleme panöop 
tamamlanğan belirtilen, nitelenen, tamlanan oııpeüe.naeMoe 
tamamlayıcı nesne, tümleç, niteleyici onpeüeJieHHe, üono.iHeHHe 
tam cümle tam cümle, tam tümce rıojınoe npejuıoaceHHe 
tam manalı söz tam anlamlı sözcük no.ıtHo.iHa«iHoe CHOBO 
tam olmağan cümle eksik cümle, eksik tümce, kesik cümle 

/ie([)eKTHoe npe./ı.rıojKeıiHe, HenoiHoe npeü.noacenHe 
tamir asıl, kök, taban, temel KopeHb, 0CH0Ba 
tamırdaş kökteş 0üH0K0pHeB0H 
tamırdaş sözler kökteş sözcükler 0üH0K0pHeBbie CJiOBa 
tanlay damak ııeöııo 
tanlay aldı tutuk ön damak ünsüzü nepeüiıeaiblMHblH c.or.nar.HbiH 
tanlay artı art damaksıl , artdamaksıl, dilardı damak .«ijnıeııeöHblH 
tanlay artı tutuk art damaksıl ünsüz .{ajiııeııeöıiMH rnacHbie 
tanlay sesi damaksıl ses HeÖHblH «yK 
tanlay tiş t u t u k l a n damak diş ünsüzü HeöHO-.ıyöHOiî comacHbiH 
tanlay t u t u k l a n damak ünsüzleri, dil ardı ünsüzleri ;«iüHea:ibimiH 

cornacHbie 
taralma büzülme, daralma cyjKeHHe 
tar sozuk dar ünlü «iKpbiTbiH naaibiH,y.iKHH n a n ı u H 
tarihiy tarihsel HcropHMecKHH 
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tarihiy g r a m m a t i k a artzamanlı dilbilgisi, tarihî gramer, tarihsel dil 
bilgisi HCTopmeocHH rpaMMaTHKa, rpaMMannca 
HcropmecKa a 

tarihiy til ilimi tarihsel dilbilim HCTopmecKHH iHHrBHCTHKa 
tarlaşuv büzülme, dara lma cyaceHHe 
tarz alı durum belirteci, hal zarfı,  ni teleme belirteci Hape«me o6pa;«ı 

üeHcTBHa 
tarz bi ldirgen al sözü hareket tümleci oörroaTeibfTBO  oöpa.ıa 

üeHCTBHa 
teklik sayı tekil eüHHCTBeHHoe «iHC.no 
tekmil kanun, kural .«IKOH 
telaffuz  söyleyiş , telaffuz  nponiHonıeHHe 
t e m b r tını TeMöp 
teneşt irme, o l 'çeşt irme karşılaştırma conocTaB.neHHe 
teneşt irüv ekvatif,  eşitlik, mukayese , karşılaştırma cpaBHeHHe, 

3KB.1THB 
teneşt irüv kelişi eşitlik hali sKBaTHBHblH naüeac 
teneşt irüv munasebetç i ler i karşılaştırma edatları cpaBHHTeJlbHbie 

noc.rie.norH 
teneşt irüv ya lğamas ı eşitlik eki 3KBaTHBHblH A(JxJ)HKC 
terc ime aktarma, çeviri , te rcüme nepeBOü 
termin ter im TepMHH 
tez yazı hızlı yazı, yalın yazı CKoponHCb 
tırnaklar t ırnak işareti KaBbPlKH 
ti l ' dil, söz penb, a^biK 
t i l 'a i l e s i dil ailesi cevıeHCTBO â biKOB, a;<biKOBaa ceMba 
til' artı arka damak, dil ardı .«ıjiHea.ibiHHUH 
til' artı sesi dilardı sesi Be.napHbiH ;«yK 
til ' artı sozuk dil ardı ünlüleri ıaüHea;ibimiH rnacHbie 
til' artı tutfaklan  damak ünsüzleri , dil ardı ünsüzleri .«umea^blMHbiH 

cor.nac.Hbie 
til' atlası dil atlası BHHKOBOH a m a ç . 
t i l 'de a l ınmalar aktarma sözcük, alıntı sözcük :ıaHMCTBOBAHHe CJIOBO 
til' ucı tutuklan dilucu ünsüzleri anHKa nb, KopoHa.nbHbie cornacHbie 
tire t i r e r a p e 
tiş diş ıy6 
tiş eti diş eti, dişsil a.nbBeo.napnbiH 
tiş eti tutukı diş eti ünsüzü, dişsil ünsüz a.nbBeo.napnbiH cor.nac.HbiH 
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tişli dişsil ;<yÖH0H, üeHTatibHbifi 
tişli tutuk dişsil ünsüz, diş ünsüzü üeHTa nbHbiH comarHbiH, :<y6HOH 

comacHbiH 
toktav işareti noktalama işareti fflaKH  npenHHaHHa 
tolu cümle tam cümle, tam tümce noJiHoe npeüloaceHHe 
ton perde, ton HHTOHaıiHH, TOH 
toplulık saydan topluluk sayıları r.o6HpaTe.nbHbie 'iHcnHTeJibHoe, 

MHCJiHTe.nbHoe roöHpaTe.ribHbie 
toponimika yer adları bilgisi, yer adları bilimi TonoHHMHKa 
transkriptsiya çeviri yazı, çevriyazı, transkripsiyon, yazı çevrimi 

Tpa HCKpHnUH B 
tutuk konsonant, ünsüz KOHCOHaHT, romanibiH 
tutuk koşuluvı ünsüz türemesi npnöaBJieHHe ror.tiar.Horo 
tutuklarmn garmoniyası ünsüz uyumu rapMOHHa romarHbix 
tutuklamın uyğunluğı ünsüz uyumu rapMOHHB r.or.nar.Hbix 
tutuk nevbetleşüvi ünsüz almaşması, ünsüz göçüşmesi MepeüOBaHHe 

ror.Fiar.nbix 

tutuk türlenüvi ünsüz değişimi HMeneHHe ronnamoro 

tuvğanlık isimleri akrabalık adlan HMeHa o6o;fflaııaıouiHe 
poürBeHH e CBIUH 

türlenmegen söz çekimsiz sözcük HemMeHHMbie cnoBa 
türlenüv ad çekimi, çekim, çekimleme, değişim, değişme H^Meneııne, 

aıpaaceıme, rKJioHeHHe 
türlenüv yalğaması çekim eki a<{xJ)HKC. rK.noHeHHe 
tttsiengen fiil'  çekimli fiil  r.naro.rı (JMHHTHO 
tüslenmegen fiil'  çekimsiz fiil  r.naro.n HH^HHHTHO, Hernparaeıvıaa 

rcıarojı 
tUslenüv çekim, çekimleme aıpaaceHHe 
tüşken ses düşmüş ses BbinaüarouiHH ffiyK 
tUşüm alı belirtme hali, belirtme durumu, yükleme hali BHHHTenbHbiH 

naüejK 
tüşüm keliş belirtme durumu, belirtme hali, yükleme hali 

BHHHTe.nbHbifi  naüex , naüeac BHHHTe.ribHbiH 
tüşUn kavram noHarae 
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u 
uçfinci  şahıs üçüncü kişi, üçüncü şahıs .RIHUO Tperbe, Tperbe JIHUO 
ufak  arif  küçük harf  crpo'iHan ö y o a 
u fak t i l ' ç i k  küçük dil Ma.rıeHbKHH jotiok 
umumiy mupteda ortak özne oöuıee noüieacauiee 
umumiy genel OÖIUHM 
umumiy ob 'yek t ortak nesne oöuıee üonoJlHCHHe 
umumiy til* genel dil nibiK OÖUIHH, OÖUIHH fM.iK 
umumiyleştirici sözler genellemeli sözcükler, genelleştirici sözcükle 

oöoöuıaıouiHe crıoBapb 
u r ğ u vurgu yüapeıiHe 
u r ğ u işareti vurgu işareti ıııaK yüapetiHe 
urğul ı vurgulu yüapHbiH 
urğul ı eca vurgulu hece, vurgulu seslem yüapıibiH r j ıo r , cnor 

yüapHbiH 
urğus ız vurgusuz öe;ıyüapnbiH, ııeyüapHbM 
urğus ız eca vurgusuz hece, vurgusuz seslem r j ıo r öetyüapnbiH, 

6e.<yüapHUH cnor 
ust' tişler üst dişler Bepxııne <y6bi 
ustUnlik derecesi en üstünlük derecesi npeBor.xoüHa n creneHb 
uvula küçük dil Ma/ıeıibKHfı  (Ubi'ioK 
uyğunl ık uygunluk, uyum rapMOHHfl,  connacoBaHHe 
uzun uzun üo.ırnfi 
uzun eca uzun hece üo.ırnfı  cnor 
uzun sozuk uzun ünlü üonrHH macHbiH 
u z u n t u t u k uzun ünsüz üo.nnıfi  cor.naaibiH 

v 
vaki t bildirgen al sözü zaman tümleci 06cr0HTe.ribcrB0 upeMeHH 
vakit bildirgen zarflar  zaman belirteci, zaman zarfı  napeMHe npeMeHH 
v a r i a n t değişke, varyant BapnanT 
vasta keliş araç durumu, vasıta durumu, vasıta hali naüeac 

MHcrpyMeıiTa.nbHbiH, nncrpy\ıeıiTa.ibiibiH naüeac 
vasta til' aracı dil n:<biK nocpeüHHK, nocpeüornyıoıuHH n.n.iK 
vastalı tamamlayıcı dolaylı nesne, dolaylı tümleç Kor.BeHHoe 

joııojiHeHMe 
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vastasız tamamlayıcı dolaysız tümleç, düz tümleç npHMoe 
ynpaBJieHHe 

virgül' virgül .«ınırraa 
vokalizm ünlüler sistemi BOKa.nMM 
vulgarizm argo By.nbmpwM 

y 
ya lğama ek, takı a<lKl»HKc 
yalğamasız eksiz 6e:ıa^HKOtbiH 
yaAğıravuk ötümlü, sedalı, tonlu, sesleme, tınlama «y' iaınıe, 

1BOHKHH 
yafiğıravuklaşma  ötümlüleşme, sedalılaşma, tonlulaşma o.iBOH'ieııne 
yaAıravuklık titreşimlilik ;®yHHOcrb 
yaAğıravuk tutuk ötümlü ünsüzler :iBOHKHe ror.nar.HLie 
yapma söz türeme sözcük, türev np0H.<B0üH0e cnoBO 
yapma tiller yapma diller a:ibiKH nr.KyccTBeHHbie 
yardımcı yardımcı BcnoMoraTe.nbHbifi 
yardımcı fiil'  yardımcı eylem, yardımcı fiil  Br.noMoraıe.nbHbiH 

r n a r a n 
yardımcı ses bağlayıcı ses, yardımcı ses BcraBHOfi  iByıc 
yardımcı sozuk yardımcı ünlü üononHHTenbHbiH r.nar.Hbifi 
yardımcı söz yardımcı sözcük BcnoMoraTe.nbHblfi  r.n0B0, cnyaceöHbiH. 

cnoBo 
yarı sozuk yarı ünlü no.nyr.nar.HbiH 
yarım cümle eksik tümce Heüocraro'inoe npeü.noxeHHe 
yarım sozuk yarı ünlü r.nafizi 
yazı yazı, yazıt HaünHfTb,  nncMeHiıocrb 
yazı tili yazı dili, yazın dil .nHTepaTypHblfi  aibiK 
yazısı olğan tiller yazılı diller nHCMemmıe amiKH 
yer alı bulunma durumu, bulunma hali, kalma durumu MecTHbifi 

n a j e a c 
yer bildirgen al sözü yer tümleci o6croaTe.nbcrBo Mecra 
yer bildirgen zarf  yer belirteci, yer zarfı  HapeMHe Mecra 
yer kelişi bulunma durumu, bulunma hali, kalma durumu Mecrubifi 

rcuejK, najıeac Mecrubifi,  noKaTHB 
yerli şive yöresel diyalekt Mecrubifi  üHa.neKT 
yımşak ince MnrKHfi 
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yımşak ince sıra nepeüHHH paa 
yımşak sozuk ince ünlü, ön ünlü nnacmıe MarKHe, MarKHe r .narnue 
yımşak tutuk ince ünsüzler MarKHe corJiacHMe 
yımşak tanlay yumuşak damak Mancoe ııeöo 
yokluk cümleler i o lumsuz cümle 0TpHuaTe.nbH0e npeü.noaceHHe 

yokluk zamir i o lumsuzluk adılı, o lumsuzluk zamiri MecTOHMeHHe 
OTpHuaT&ribHa, 0TpHuaTe.ribH0e MecronMeHHe 

yukar ı sozuk dar ünlü y.iKHH r.na<HbiH 
yükletüv ett irgen KaynaTHB 
yiikletüv derece ettirgen çatı no6yüHTe.ibHbiH .«.rıor 
yükletüv derece ya lğamas ı ettirgenlik eki, faktitif  eki a^jınKC 

nonyüHTejibHoro :«ı.noro, Kay:«THBHbiH a$$HKc 

z 
z a m a n zaman BpeMH, BpeMeHHOfi 
z a m a n affiksi  zaman eki a(Jxj)HKC BpeMeHH 
z a m a n bağlayıcıs ı zaman bağlacı cokm BpeMeHHOH 
z a m a n cümles i zaman cümlesi , zaman tümcesi BpeMeHHOH 

npeirnojKeHHe 
z a m a n t a b i c ü m l e zaman cümleciği npHjiaTOHHoenpejiJiOHce-

HHeBpeMeHH 
z a m i r adıl, zamir MecTOHMeHHe 
z a r f  belirteç, zarf  ı ıape'me 
zenaat -uner ismi meslek ismi Ha iBaıına npo<I>eccHH H peMecen 



Türkçe Dizin 

a 
abartma giperbola 
abece alfavit,  elifbe 
açık doğrudan doğru 
açık hece açık eca 
ad ad, isim 
ad çekimi türlenüv 
ad gövdesi isim negizi 
ad kökü isim tamın . 
ad tümcesi ismiy cümleler 
addan türeme ad isimden 
yapılğan isim 
addan türeme eylem isimden 
yapılğan fiil' 
adıl zamir 
adlandırma nominatsiya 
ağız ağız, şive 
ağız boşluğu ağız boşluğı 
ağız sesi ağız sesi 
ağızlaşma ağız sesine keçüv 
ağzın açılma derecesi 
ağıznın açılışı 
akıcı kaçak 
akıcı sesler kaçak sesler 
akıcı ünlü kaçak sozuk 
akıcı ünsüz sonorlı tutuklar 
akraba diller akraba tiller 
akrabalık adların tuvğanlık 
isimleri 
aktarım alınma, tercime, 
metafraza 
aktarma sözcük til'de alın-
malar 
aktif  sözlük aktiv luğat 
akustik akustika 

alfabe  alfavit,  elifbe 
alıntı alınma 
alıntı sözcük t i l 'de alınmalar 
alofon  fonemanın  türleri 
alomorf  morfemanın  türleri 
alt çene alt (aşağı) çenge 
alt dudak alt (aşağı) dudak 
amaç zarfı  maksad bildirgen 
zarf 

ana baş 
ana cümle baş cümle 
anadil ana til' 
ana dili anat i l i 
ana vurgu asıl urğu 
analiz analiz, talil' 
anatümce baş cümle 
anlam aktarması anlam 
avuşturuv 
anlam atlaması metafora 
anlam bilimi semantika 
anlam daralması mananın 
tarlaşuvı 
anlam değişmesi mana 
türlenüvi 
anlam mana 
anlambilim semantika 
anlamdaş manadaş 
anlamdaş sözcükler manadaş 
sözler 
anlamdaşlık manadaşlık 
anlamlı manalı 
anlamlılık manalılık 
anlatım ibare; ifade 
ansiklopedik sözlük entsiklo-
pedik luğat, izaiy (tabirli) 
luğat 
a-okunuş a-laşkan 
ara ayırıcı, kiriş, pauza 
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ara cümle kiriş cümleler 
ara sözcük kiriş söz 
araç durumu vasta keliş 
aracı dil vasta til' 
aratümce kiriş cümleler 
argo argo, vulgarizm 
arka damak til' artı 
arka damak n ' s i burun ıı'si 
arka sıra art sıra 
arkaik sözcük eskirgen söz 
art avurt kattı 
art avurt ünsüzü ağız boşlu-
ğı tutuklan, kattı tutuk 
art damaksıl tanlay artı 
artdamaksı l tanlay artı 
art damaksıl ünsüz tanlay 
artı tutuk 
art sıra art sıra 
art sıra ünlüsü art sıra (kalın, 
kattı) sozuk 
artlaşma art sırağa keçiiv 
artzamanlı dilbilgisi tarihiy-
grammatika 
asıl baş , tamir 
asıl öge baş aza 
asıl sayı mikdar sayısı 
asıl sayı sıfatı  mikdar sayılar 
asıl vurgu asıl urğu 
aslî ses asliy ses 
aslî uzunluk asliy uzunlık 
atasözü atalar sözleri 
avurt ağız boşluğı 
avurt sesi ağız boşluğı sesi 
aykırılaşma dissimilyatsiya 
ayraç skobka, kavuz 
ayrılma durumu çıkış 
kelişi(alı) 

ayrılma hali çıkış kelişi(alı) 
azlık çokluk zarfı  mikdar-
derece zarfı 

b 
bağımlılık tabi oluv 
bağımsız sözcük ayrı manalı 
söz 
bağıntılama bağ 
bağlaç bağlayıcı 
bağlaçsızlık bağlayıcısızlık 
bağlam kontekst 
bağlama bağ 
bağlama ünlüsü koşuvcı 
sozuk 
bağlantı bağ 
bağlantılı diller agglütinativ 
tiller 
bağlayıcı ses yardımcı ses 
bağlılık tabi oluv 
baş harf  büyük arif 
baş öge baş aza 
basit yüklem adiy haber 
basit cümle sade cümle 
basit tümce adiy cümle 
basit zaman adiy zaman 
basmakalıp klişe 
başta ünlü türemesi proteza 
belgisiz belgisiz 
belgisizlik adılı bel'gisizlik 
zamiri 
belirli ad öbeği belgili isimli 
söz biriküvi 
belirli isim tamlaması belgi-
li isimli söz biriküvi 
belirli nesne belgili 
tamamlayıcı 
belirsiz belgisiz 
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belirsiz isim tamlaması bel-
gisiz isimli söz biriküvi 
belirsiz nesne belgisiz 
tamamlayıcı 
belirsizlik zamiri bel'gisizlik 
zamiri 
belirsizlik zamiri belgisizlik 
zamiri 
belirteç zarf 
belirten ayırıcı 
belirtilen tamamlanğan 
belirtili nesne belgili 
tamamlayıcı 
belirtisiz isim tamlaması 
belgisiz isimli söz biriküvi 
belirtisiz nesne belgisiz 
tamamlayıcı 
belirtke işaret 
belirtme durumu tüşüm(alı) 
kelişi 
belirtme hali tiişüm(alı) kelişi 
benzerlik eki benzetüv (oh-
şav) yalğaması 
benzeşme assimilyatsiya 
benzeşmezlik dissimilyatsiya 
benzetme eki benzetüv 
(olışav) yalğaması 
biçem stil' 
biçem bilim stilistika 
biçim forma 
biçimbilim morfologiya 
biçimbirim morfema 
biçimbirimçik morfemanın 
türleri 
bildirişim haberleşme 
bildirme haber 
bildirme cümlesi ikaye 
cümlesi -
bildirme eki haberlik affıksi 

bildirme kipi oluv (ikaye) 
meyli, haber fiili 
bildirme tümcesi ikaye 
cümlesi 
bileşik mürekkep 
bileşik tümce mıırekkep 
cümle 
bilgi veren informant 
bilim dili i l 'miy t i l ' 
bir cins soydaş 
bir dilli birtil l i 
birey dili idiolekt 
bireysel dil idiolekt 
birinci kişi birinci şahıs 
birinci şahıs birinci şahıs 
birinci şahıs iyelik eki birinci 
şahıs mülkiyet yalğaması 
birincil ses asliy ses 
birincil uzunluk asliy uzunlık 
birleşik ad mürekkep ad 
birleşik ek mıırekkep (koş-
ma) affıks 

birleşik eylem mıırekkep fiil' 
birleşik fiil  mıırekkep fiil' 
birleşik isim mıırekkep ad 
birleşik kelime mıırekkep söz 
birleşik özne mürekkep 
mupteda 
birleşik sözcük mürekkep söz 
birleşik tümce mürekkep 
cümle 
birleşik yüklem mürekkep 
haber, koşma (mürekkep) ha-
ber 
birleşik mıırekkep 
birleşim birleşme 
birleşme birleşme, ses 
biriküvi 
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bir leş t i rmel i alfabe  çırınaş-
kan yazı 
bit işik yazı çırmaşkan yazı 
bi t iş indi d i l le r agglütinativ 
tiller 
bi tnı işl ik d u r u m u bitken al 
(vaziyet) 
boğaz boğaz, gırtlak 
hoğazsıl boğazlı 
hoğazs ı l l aşma boğazlaşuv 
b o ğ u m l a m a aıtikulyatsiya 
b o ğ u m l a n m a noktas ı aıti-
kulyatsiya yeri 

h ü k ü m l ü di l ler flektiv  tiller 
b u l u n m a d u r u m u yer kelişi 
(alı) 
b u l u n m a hali yer kelişi (alı) 
b ı ı runs ı l burunlı 
b u y r u k kipi emir meyli 
b u y r u m kipi emir meyli 
b ü z ü l m e taralına, tarlaşııv 

c 
canl ı canlı 
canl ı dil canlı til ' 
canl ı l ık canlılık 
Ç 

çakış ına ses biriküvi 
çat ı derece 
çekim tüslenüv, türleniiv 
çekim eki türleııüv yalğaması 
ç ek imleme tüslenüv, tiirlenüv 
çç jdmli fiil  tiislengen fiil' 
çekimsiz fiil  tüslenmegen fiil' 
çekimsiz sözcük türlenmegeıı 
söz 
çene çeııge 
cevap cümles i cevap cümlesi 

cevap ün lemi cevap-tasdik 
nidası 
çeviri tercime 
çeviri yazı tıanskriptsiya 
çevriyazı transkriptsiya 
çift  d u d a k çift  dudaklı 
çift  d u d a k ünsüzü koşma 
(çift)  dudak tutukları 
çift  ögeli el imle eki azalı 
cıımle 

çift  sayı ekilik sayı 
çift  sözcük çift  söz 
çift  ün lü lü diftong 
çift  ünsüz le r çift  tutuklar 
ç i f tdudaksı l  çift  dudaklı 
ç ıkma d u r u m u çıkış keii-
şi(alı) 
ç ı k m a hali çıkış kelişi(alı) 
cins cins 
cins ad cins isim 
cins isim cins isim 
cinsiyet cins 
cinsiyetsiz orta cins 
çizgi sızıçık 
çocuk dili balati l i 
çoğul ikinci kişi ekinci şahıs 
çokluk 
çok an laml ı çok manalı 
çok an laml ı sözcük sözniıî 
çokmanalılığı 
çok an laml ı l ık çok manalılık 
çok dilli çok tilli 
çok dillilik çok tillilik 
çok lıeccli çok ccalı 
çok ögeli çok azalı 
çok ögeli cü mle çok azalı 
cıımlc 
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çokluk eki çokluk yalğaması, 
affıksi 
çözümleme analiz, talil ' 
cümle cümle 
cümle bilgisi sintaksis 
cümle içi anlam cıımle 
manası 
cümle öğeleri cümle azalan 
cümle öğelerinin sıralanışı 
cıımle azalarının sıralanması 
cümle tonu cıımle 
intonatsiyası 
cümle unsurları cıımle azaları 
cümle vurgusu cümle urğusı 
cümle yapısı cıımle kuruluşı 
cümlenin temeli cümlenin 
temeli 
cümlenin temel öğeleri 
cümlenin baş azaları 

d 
damak tanlay 
damak diş ünsüzü tanlay tiş 
tutukları 
damak ünsüzleri tanlay (til ' 
artı) tutukları 
damaksıl ses tanlay sesi 
dar ünlü yukarı (taı) sozıık 
daralma taralma, tarlaşuv 
datif  hali doğrultuv kelişi 
değişim türlenüv, denişiiv, 
denişine 
değişke variant 
değişme türlenüv, deiıişüv, 
denişine 
denek informant 
devrik cümle inversiyalı 
cıımle 
deyim ibare, idioıııa 

deyimler sözlüğü fıazeologik 
luğat 
deyiş stil' 
deyişbilim stilistika 
diftong  diftong 
dikte dikte (imlya) 
dil t i l ' 
dil ailesi til' ailesi 
dil ardı til' artı 
dil ardı ünlüleri til ' artı tutuk 
dil ardı ünsüzleri tanlay (til' 
artı) tutukları 
dil atlası til' atlası 
dil ucu ünsüzü til ucı tııtukı 
dilardı damak tanlay artı 
dilardı sesi til' ardı sesi 
dilbilgisi gramınatika 
dilbilim lingvistika 
dilbilimci lingvist 
dilek cümlesi ,yan cümle, 
yantümce tabi cıımle 
dilek cümlcsi istek cümlesi 
dilucu ünsüzleri til' ucu 
tutuklan 
direct doğrudan doğru 
diş tiş 
diş dudaksıl dııdak-tişli 
diş eti tiş eti 
diş eti ünsüzü tiş eti tııtukı 
diş ünsüzü tişli tutuk 
dişilik kadın cinsi 
dişsil tiş eti, tişli 
dişsil ünsüz tiş eti tııtukı, tişli 
tutuk 
diyalog dialog 
dizimsel sintaktik 
dizin indeks 
dolaylı anlatım kıya laf 
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dolaylı nesne vastalı 
tamamlayıcı 
dolaylı tümleç vastalı 
tamamlayıcı 
dolaysız doğrudan doğru 
dolaysız anlatım koçürilme 
laf 
dolaysız tümleç vastasız 
tamamlayıcı 
dönüşlü çatı kaytım derecesi 
dönüşlü eylem kaytım fiili 
dönüşlü fiil  kaytım fiili 
dönüşlülük kaytım 
dönüşlülük adılı kaytım 
zamiri, oz ' l i ik zamiri 
dönüşlülük zamiri oz' l i ik 
zamiri , kaytım zamiri 
dudak dudak 
dudak benzeşmesi dudak 
singarmonizmi 
dudak ünsüzü dudaklı tutuk 
dudak uyumu dudak 
singarmonizmi 

dudaksıl dudaklı, çift  dudaklı 
dudaksıl ünlüler dudaklı 
sozuk 
dudaksıl ünsüzler dudaklı 
tutuk 
dudaksıllaşma dudaklaşuv, 
dudak sesine keçüv 
durak pauza 
durma pauza 
durum keliş, al 
durum belirteci al zaıfıtarz 
alı 
durum eki keliş (al) affiksi 
durum pozitsiya 

durum takısı keliş (al) affiksi 
düşmüş ses tüşkeıı ses 
düz anlam söz manası 
düz tümleç vastasız 
tamamlayıcı 
düz ünlü dudaksız sozuk 
düzenleme kaide 
düzleşme delabializatsiya 

e 
edat munasebetçi, derecelik, 
söz og'ii yardımcısı 
edebî edebiy 
edebî dil edebiy til' 
edilgen belgisiz derece 
edilgen çatı belgisiz derece 
edilgen eylem mecul (balgi-
siz) fiil' 
edilgen fiil  mecul (balgisiz) 
fiil' 
eğretileme metafora 
ek affîks,  yalğama 
eklemeli dil agglütinativ tiller 
eklemleme artikulyatsiya 
eklemleme noktası artikul-
yatsiya yeri 
eksik cümle tam olmağan 
cümle, yarım cıımle 
eksik tümce tam olmağan 
cümle, yarım cümle 
eksiz suffıkssiz,  yalğamasız 
ekvatif  ekvativ, teneştirüv 
emir cümlesi emir cümlesi 
emir kipi emir meyil 
en üstünlük derecesi ustiin-
lik(arttıruv)derecesi 
eril cins erkek cinsi 
erkeklik erkek cııısı 
eşadlı omonim 
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eş anlamlı manadaş 
eş anlamlılık manadaşlık 
eşitlik ekvativ, teneştirüv 
eşitlik eki teneştirüv yalğa-
ması 
eşitlik hali teneştirüv kelişi 
eski biçim arhaizm, eskirgen 
söz 
eskimiş sözcük eskirgen söz 
eşleme ilyave 
etimoloji et imologiya 
etken aktiv 
etken çatı malûm derece 
etken eylem aktiv fiil' 
etken fiil  aktiv fiil' 
ettirgen yükletüv 
ettirgen çatı yükletüv derecesi 
ettirgenlik eki yükletüv 
derece yalğaması 
eylem fiil' 
eylem çekimi fiil'Iernin  tiis-
leniivi 
eylem cümlesi fiil'  cümlesi 
eylem gövdesi fiil'  negizi 
eylem kökü fiil'  tamiri 
eylem tümcesi fiil'cümlesi 
eylemden türeme ad fiilden 
yapılğan isim 

eylemden türeme eylem 
fiilden  yapılğan fiil' 

f  A 
faktitif  eki yükletüv derece 
yalğaması 
fısıltılı  ses pısırdılı ses 
fiil  fiil' 
fiil  çatısı derece 
fiil  çekimi fiil'Iernin  tiislenüvi 
fiil  cümlesi fiil'  cnmlesi 

fiil  gövdesi fiil'  negizi 
fiil  kökü fiil'  tamiri 
fiilden  fiil  yapım eki fiil'den 
fiil'  yapıcı yalğama 
fiilden  fiil  yapma fiil'den  fiil' 
yapuv 
fiilden  isim yapım eki 
fiil'den  isim yapıcı yalğama 
fiilden  türeme fiil  fiilden 
yapılğan fiil' 
fiilden  türeme isim fiilden 
yapılğan isim 
fiilsiz  fiil'siz 
fonem  foııema 
fonetik  fonetika 
fonoloji  fonoiogiya 
g 

geçiş keçiş, keçüv 
geçişli ob'yektli 
geçişli fiil  keçici fiil' 
geçişme ses biriküvi 
geçişsiz kalıcı, obyektsiz 
geçişsiz fiil  kalıcı fiil' 
geçme keçiş, keçüv 
geçmiş zaman keçken zaman 
gelecek zaman kelecek 
zaman 
gelecek zamanın hikayesi 
mürekkep kelecek zaman 
fiilinin  katiy şekiliniıî vastasız 
şekili 
gelecek zamanın rivayeti 
mıırekkep kelecek zaman 
fiilinin  katiy şeklinin vastalı 
şekili 
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gelecek zamanın şartı 
mürekkep kelecek zaman 
fiilinin  katiy şeklinin şart 
şekili 
genel ıımıımiv 
genel dil umumiy til" 
gcnellemeli sözcükler 
ıımumiyleştirici sözler 
geniş ünlü keiî sozıık 
geniş zaman kelecek zaman, 
şimdiki zaman 
geniş zamanın hikayesi 
mürekkep kelecek zamannın 
davimilik şeklinin vastasız 
şekili 
genişletilmiş cümle keniş 
cümle 
genitif  saiplik kelişi 
geniz n'si burun n'si 
geniz sesi burun sesi ,burunlı 
ses 
geııizsil burunlı 
geııizsil ses burunlı ses 
genizsil ünsüzler burun 
tutuklan 
gereklik kipi kerek meyil 
gereklilik kipi kerek meyil 
gerileyici regressivlik 
gerileyici benzeşme regresiv-
lik assimilyatsiyası 
giriş kiriş 
giriş cümlesi kiriş cümlesi 
girişik karmaşık tiimce tabili 
mürekkep cıımle 
gırtlak boğaz, gırtlak 
gırtlaksı! sesler gırtlak sesleri 
«ırtlaksıl ünsüzler gırtlak 
üstü tutukları 

gırtlaksıllaşma kemirçek sesi-
ne keçiiv 
gizli özne logik sub 'yekt 
göçüşme metateza 
göçüşme, yer değiştirme 
seslemin yerlerini almaştırııvı 
görünüş aspekt, metateza 
gösterme adılı işaret zamiri 
gösterme sıfatı  işaret sıfatı 
gövde ııegiz 
gürültü şııvultı 
gürültülü üıısüz şuvultılı 
tutuk 

h 
hâl keliş, al 
hal eki affiks 
hal zarfı  al zarfıtarz  alı 
halk dili halk tili 
halk sözcüğü avam halk tili 
hançere boğaz, gırtlak 
hareket tümleci tarz bildirgen 
al sözü 
harf  arif 
lıas isim has isim 
hece eca 
hece bölmesi eca ayırıcı 
hece düşmesi eca tiişüvi 
hece kaynaşması eca biriküvi 
hece sınırı eca ayırıcı 
hece yitimi eca tiişüvi 
heceleme sözlernin ecalarğa 
böliiniivi 
lıcnıze laringal' tutuk 
hipotez gipoteza 
hitap hitap 
hızlı yazı tez yazı 
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ıslıklı fısıltılı 
ıslıklı sesler fısıltılı  sesler 

i 
iç içki 
iç kafiye  içki rifıııa 
iç ses içki ses 
iç ses düşmesi sinkopa 
iç uyak içki rifıııa 
içsel içki 
içses içki ses 
içses düşmesi sinkopa 
içses yitimi sinkopa 
ifade  ibare; ifade 
iki anlamlılık eki manalılık 
iki dilli sözlük eki tilli luğat 
iki dillilik eki tillilik 
iki heceli eki ecalı 
iki heceli sözcükler eki ecalı 
sözler 
iki nokta eki nokta 
iki ögeli cümle eki azalı 
cıımle 
iki özneli cümleeki mııptedalı 
cıımle 
iki yüklemli cümle eki 
haberli cümle 
ikili çatılı yüklem ekinci 
derece haber 
ikili konuşma diulog 
ikinci çoğul ldşi ekinci şahıs 
çokluk 
ikinci dereceli öge ekinci 
derece aza 
ikinci kişi ekinci şahıs 
ikinci tekil kişi ekinci şahıs 
teklik 

ikinci teklik şahıs ekinci şahıs 
teklik 
ikincil uzunluk ekinci uzunlık 
ikizleşme geminatsiya 
ilerleyici benzeşme progres-
sivlik assimilyatsiya 
iletişim haberleşme 
ilgeç munasebetçi, derecelik, 
parça ,söz og 'ü yardımcısı 
ilgi adılı ııisbiy zamirler 
ilgi durumu saiplik kelişi 
ilgi hali saiplik kelişi 
ilgi zamiri nisbiy zamirler 
ilk ses baş ses 
imlâ imlya, doğru yazııv, 
orfografiya 
ince ince, yımşak 
ince sıra og ' sıra, ymışak, incc 
ince sıra ünlüler og' sıra 
sozuklar 
ince ünlü ince (yımşak) sozuk 
ince ünsüzler ince (yımşak) 
tutuk 
incelme og ' sırağa kcçiiv 
indeks indeks 
ironi ironiya 
isim isim 
isim çekimi ismiıî tUrlcnüvi 
isim cümlesi isıııiy cümleler 
isim fil  isimfiil' 
isim gövdesi isim negizi 
isim tamlaması isim söz 
birleşmesi (birikmesi) 
isim tümcesi isim cümlesi 
isimden türeme fiil  isimden 
yapılğan fiil' 
isimden türeme isim isimden 
yapılğan isim 
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isinıfiil  infmitiv,  isimfiil' 
işaret işaret 
işaret dili jest ler tili 
işaret sıfatı  işaret sıfatı 
işaret zamiri işaret zamiri 
işitimsel akustika 
işlek önimli 
işlek olmayan ekler az 
mahsulü suffıksler 
iştaş çatı ortaklık derece 
iştaş fiil  ortaklık fiil' 
istek cümlesi istek cümlesi 
istek kipi istek meyil 
işteş ortaklık 
işteş çatı ortaklık derece 
işteş eylem ortaklık fiil' 
işteş fiil  ortaklık fiil 
iyelik adılı mul 'kiyet zamiri 
iyelik durumu saiplik keliş 
iyelik ekleri mülkiyet 
affıksleri 
iyelik hali saiplik keliş 
iyelik zamiri mul 'kiyet zamiri 
izafet  izafet 
j 

jargon jargon 
jargonizm jargonizm 

k 
kafiye  rifıııa 
kakafoni  kakafoniya 
kakışma kakafoniya 
kalın sıra art sıra 
kalınlaşma art sırağa keçüv 
kalıtımsal genealogiyalık 
kalma durumu yer kelişi (alı) 
kanun tekmil 

kapalı e kapalı e 
kapalı hece kapalı eca 
kapantılı patlayıcı 
karşı tez antifeza 
karşılaştırma teneştirme, 
teneştirüv, oi 'çeşt irme 
karşılaştırma bağlacı ayıruv 
bağlayıcısı 
karşılaştırma edatları teneş-
tirüv munasebetçileri 
karşılıklı ortaklık 
karşıt anlamlı antonim, kara-
makarşısözler 

karşıtlık bağlacı karşı kuyuv 
bağlayıcısı 

karşıtlık ilgeci karşı kuyuv 
bağlayıcısı 
kavram bilim semasiologiya 
kavram bilimci 
semasiolog 
kavram tüşüıi 
kaynaşma koşuluv 
kelime söz 
kelime grubu söz birleşmesi 
(birikmesi) 
kelime hazinesi leksika, luğat 
terkibi 
kesik cümle tam olmağan 
cıımle 
kesir sayı sıfatları  kesir 
sayılar 
kesir sayısı kesir sayısı 
kesme işareti apostrof 
ki bağlacı ki bağlayıcısı 
kılış ismi isimfiil' 
kip meyil 
kiplik modallik 
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Kiril alfabesi  kirilitsa 
kısa kıska 
kısa çizgi defıs 
kısa hece kıska eca 
kısa ünlü kıska sozuk 
kısalık kıskalık 
kısaltılmış sözcük mıırekkep 
kıskartılğan söz 
kısaltma abbreviatura, kıs-
kartuv 
kişi şahıs 
kişi adı şahıs adı 
kişi adılı şahıs zamiri 
kişi eki şahıs affiksi 
kişi zamiri şahıs zamiri 
kişisiz şahıssız 
kişisiz fiil  şahıssız fiil' 
kişisiz tümce şahıssız cümle 
kişisizlik şahıssızlık 
klişe klişe 
konsonant tutuk 
konu mevzu 
konuşma söylev, lakırdı 
konuşma aygıtı lakırdı 
apparatı 
konuşma azaları lakırdı 
organları 
konuşma bilim orfoepiya 
konuşma dili ağız tili, söylev 
tili. lakırdı tili 

konuşma organları lalardı 
organları 

konuşma ritmi lakırdı ritmi 
konuşma tarzı lafnın 
(nııtuknın) stili 
kopya kal'ka 

koşaç bağ 
koşul şart 
koşul cümlesi şart cümlesi 
koşul kipi şart meyli 
kök tamir 
kök dil ana til ' 
kökenbilim etimologiya 
kökteş sözcükler tamırdaş 
sözler 
kökteş tamırdaş 
küçük dil ufak  t i l 'ç ik (uvula) 
küçük harf  küçük arif,  ufak 
arif 
küçültme anlamı azlaştırma 
manası 
küçültme eki ohşav-kuçültüv 
affiksi 
kültürel medeniy 
kural kaide, tekmil 
kuvvetlendirme kuvetlendir-
ıne 
kuvvetlendirme edatı kuvet-
lendirici parçalar 

I 
lehçe bilim dialektologiya 
lehçe bilimci dialektolog 
lehçe şive 

m 
maksat tümleci maksad 
bildirgen al sözü 
maksat zarfı  maksad 
bildirgen zarf 
mânâ mana 
mantıklı mantıklı 
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mantık vurgusu mantık 
ıırğıısı 
mastar infinitiv.  isiınfıil" 
mecaz metafora 
mecazî anlam almaştırılğan 
mana 
medenî medeniv 
meslek ismi zenaat-ııner ismi 
metastaz metastaz 
miktar zarfı  ol'çü ve derece 
zarfı 
miktar-derece tümleci 
mikdar-deıce alı 
millî dil milliy til' 
mukayese teneştirüv 

n 
nazal ünsüzler bıırun tutukları 
nesne tamamlayıcı 
ııesnesiz ob'yektsiz 
niteleme adılı ayırıcı-
umumileştirici zamir 
niteleme belirteci al zarfı, 
tarz alı 
niteleme sıfatı  asıl (asliy) 
sıfatlar 
niteleme zamiri ayırıcı-
umumileştirici zamir 
nitelenen t amamlanğan 
niteleyen ayırıcı 
niteleyici ayırıcı, tamamlayıcı 
nokta nokta 
noktalama işareti toktav 
işareti 
noktalı virgül noktalı virgül' 
nutuk dili ağız tili 

o 
olumlu ciimlc musbet cümle 
olumlu fiil  musbet fiil' 
olumlu tümce musbet cıımle 
olumsuz menfiy 
olumsuz cümle meııfıy  cüm-
leler, yokluk cu 
olumsuz fiil  menfiy  fiil' 
olumsuzluk menfiylik,  inkyar 
sözleri 
olumsuzluk adılı inkyar 
zamiri, yokluk (menfiy)  zamiri 
olumsuzluk zamiri inkyar 
zamiri, yoklıık (menfiy)  zamiri 
orta damaksıl ünsüz orta 
tanlay tutukı 
ortaç sıfatfiil' 
ortak nesne ortak, umıımiy 
ob 'yckt 
ortak özne ortak,ıımumiy 
mupteda 
ortak yüklem ortak, haber 
ortaklaşma eki ortaklık 
yalğaması 

ö 
öbek ibare 
ödünç alınma 
öge aza 
öğrenilen geçmiş zaman sade 
keçkeıı zamannın vastalışe 
ölçiinlü söz bilim oıfoepiya 
ölü olü 
ölü dil olü til' 
ölii ek olü affıks 
öıı avurt ünsüzü ağız boşlııgı 
ogi tutukı 
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ön damak ünsüzü tanlay aldı 
tutuk 
ön sesler ince sesler 
ön türeme proteza 
ön ünlü ince (yımşak) sozuk 
öndamaksd ağız boşluğı ogi 
önek prefiks 
önses baş ses 
önses düşmesi baş ses tüşiivi 
önsıra ünlüler og' sıra 
sozuklar 
örneklem paradigma 
ötiimlü yanğıravuk 
ötümlü ünsüzler yanğıravuk 
tutuk 
ötümlüleşme yafiğıravuklaş-
ma 
ötümsüz sağır 
ötümsüz ünsüz sağır tutuk 
ötümsüzleşme sağırlaşuv 
ötümsüzlük sağırlık 
öykünme kal'ka 
özel ad has isim 
özel isim has isim 
özellik alyamet 
özne mupteda. sub 'yekt 
özne yüklem uygunluğu 
mupteda haber kelişüvi 
özneli cümle şahıslı cümle 
öznesi belli cümle belli şahıslı 
cümleler 
öznesiz muptedasız 
öznesiz cümle şahıssız cıımle 
öznesiz cümleler muptedasız 
cümleler 

P 
paragraf  abzats. satır başı 
parantez skobka, kavuz 
partisip sıfatfıil' 
pasif  belgisiz derece 
pasif  fiil  mecııl (balgisiz) fiil" 
patlamalı patlayıcı 
patlayıcı patlayıcı 
patlayıcı ötümlüler patlayıcı 
yanğıravuklar 
patlayıcı ötümsüzler patlayıcı 
sağırlar 
patlayıcı ünsüzler patlayıcı 
tutuklar 
pekiştirme kuvetlendimıe 
pekiştirme edatı kuvetlen-
dirici parçalar 
perde ton 

r 
resim yazı piktogramma 
resim yazısı çiiy yazısı 
resmi dil resmiytil' 

s 
sayı sayı 
sayı adı sayı, sanlık 
sayı ismi sayı, sanlık 
sayı sıfatı  sayı sıfatı 
sebep zarfı  sebep bildirgen 
zarf 
sedalı yanğıravuk 
sedalılaşma yanğıravuklaşma 
sedasız sağır 
seılasızlaşma sağırlaşuv 
şekil bilgisi morfologiya 
şekil birimi morfema 
sentaks sintaksis 
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sert kattı 
sert damaksıl kattı tanlay 
sert ünsüz kattı tutuk 
ses ses 
ses bilimi fonologiya 
ses birim fonema 
ses birimsel değişke fonenıa-
nın türleri 
ses birleşmesi ses biriküvi 
ses birleşmesi ses birleşmeleri 
birikmeleri 
ses değişmesi ses türlenüvi 
(denişmesi) 
ses düşmesi ses tüşüvi 
ses örgenleri lakırdı organları 
ses telleri ses bezleri 
ses telleri ses bezleri 
ses tonu ses tonu 
ses türemesi ses koşuluvı 
ses uyumsuzluğu kakafoniya 
ses uzunluğu ses ıızıınlıığı 
ses yitimi ses tüşüvi 
ses yolu s e syo l ı 
ses yüksekliği sesnin yüksek-
liği 

sesbilgisi fonetika 
sesbilim fonologiya 
sesbirim fonema 
sesbirimcik fonemanın  türleri 
sesin oluşumu seslemin 
meydanğa ke l 'mes i 
sesin türemesi seslemin 
meydanğa kel 'mesi 
seslem eca 
seslem yutumu eca tüşüvi 
sesleme yanğıravuk 
seslemleme sözlernin ecalarğa 
bölünüvi 

seslenme hitap 
sıfat  sıfat 
sıfat  tamlaması sıfat  söz 
birikmesi 
sıfat  fiil  sıfatfıil' 
sınır ayırıcı 
sıra sıra 
sıra sayı sıfatı  sıra sayısı 
sıra sayısı sıra sayısı 
sızıcı ünsüz sızğıravuk 
tutuklar 
soluk alma nefes  alııv 
soluk verme nefes  çıkaruv 
soluk verme vurgusu nefes 
çıkaruv urğusı 
somut ad konkret isim 
somut anlam konkret mana 
somut fiil  konkret fiil' 
somut isim konkret isim 
son ek sııffiks 
sonek suffiks 
son takı nuınasebetçi, 
derecelik 
soru sııal' 
soru adılı sual ' zamiri 
soru cümlesi sual ' cümlesi 
soru edatı sual ' parçaları 
(derecelikleri) 
soru eki sııal' affiksi 
soru ezgisi sııal' intonatsiyası 
soru ilgeci sual ' parçaları 
(derecelikleri) 
soru işareti sııal' işareti 
soru işareti sual' işareti 
soru sözcüklcri sııal' sözleri 
soru tonu sual ' intonatsiyası 
soru tümcesi sual ' cümlesi 
soru zamiri sual ' zamiri 
soydaş genealogiyalık 
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söyleyiş aytılış, telyaffiız 
soyut abstrakt 
soyut ad abstrak isim 
soyut anlam abstark mana 
soyut eylem abstrak fiil' 
soyut fiil  abstrak fiil' 
soyut isim abstrakt isim 
söz lakırdı, til, nutuk 
söz bilim ritorika 
söz öbeği ibare 
söz sanatı ritorika 
söz varlığı luğat terkibi 
söz varlığı leksika 
sözcük söz 
sözcük anlamı söz manası 
sözcük bilgisi leksikologiya 
sözcük bilimci leksikolog 
sözcük birleşimi söz terkibi 
sözcük çekimi söz türlenüvi 
sözcük dağarcığı leksika 
sözcük değişmesi söz türle-
nüvi 
sözcük gövdesi söznin temeli, 
söznin negizi 
sözcük öbeği söz birleşmesi 
(birikmesi) 
sözcük türetici söz yapıcı 
sözcük türetme söz yapuv 
sözcük türü söz çeşitleri 
sözcük yapımı söz yapuv 
sözdizimi sintaksis 
sözlük luğat 
sözlük anlamı luğat manası, 
söznin asıl-doğrı manası 
sözlük bilimi leksikologiya 
sözlük düzeni sözlernin sırası 

Ş 
şahıs şahıs 
şahıs adı şahıs adı 
şahıs eki şahıs affıksleri 
şahıs zamiri şahıs zamiri 
şahıssız şahıssız 
şahıssız fiil  şahıssız fiil' 
şahıssız eylem şahıssız fiil' 
şart şart 
şart bağlacı şart bağlayıcısı 
şart cümlesi şart cümlesi 
şart ekişart affiksi 
şart kipi şart meyli 
şart tümleci şart bildirgen al 
sözü 
şimdiki zaman şimdiki zaman 
şive aktsent 

t 
taban tamir 
takı affiks,  türlenüv, yalğama 
taklidi ses taklidi 
taklit kal'ka 
tam anlamlı ayrı manalı 
tam anlamlı sözcük tam 
manalı söz 
tam cümle tam etimle, tolu 
cıımle 
tam tümce tam cümle, tolu 
cıımle 
tamlanan tamamlanğan 
tamlayan ayırıcı 
tamlayan durumu saiplik 
kelişi 
tarihî gramer tarihiy gram-
matika 
tarihsel tarihiy 
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t a r ihse l dil bilgisi tarihiy 
grammatika 
ta r ihse l di lbi l im tarihiy til 
ilimi 
t a r z stil ' 
tek a n l a m l ı bir manalı 
t ek an laml ı l ık bir manalılık 
t ek dilli birt i l l i 
tek dilli sözli ik bir ti İli luğat 
tek heceli bir ecalı 
t ek ögeli c ü m l e bir azalı 
cıımle 
tekil teklik sayı 
telaffuz  aytılış, telyaffuz 
t e m a mevzu 
temel baş, tamir 
t emel a n l a m asıl (doğru) 
mana, asliy mana 
temel c ü m l e baş cıımle 
temel dil ana til ' 
temel t ü m c e baş cümle 
temel ü n l ü l e r asıl sozuklar 
tcmel v u r g u asıl urğıı 
t emel y ü k l e m asıl haber 
t e r c ü m e tercime 
t e r i m termin 
t ını teınbr 
t ı n l a m a yanğı ıavuk 
t i re defıs  tire 
t ı r n a k işaret i tırnaklar 
t i t r ek ü n s ü z kaltıravıık tutuk 
t i t remel i ü n s ü z kaltıravıık 
tutuk 
t i t r e m l e m e intonatsiya 
t i t reş imli ses sonorlı ses 
t i t reş iml i ü n s ü z kaltıravıık 
tutuk 
t i t reş imi i l ik yanıravuklık 

ton ton 
tonlu yanğıravıık 
to ı ı lu laşma yanğıravuklaşma 
tonsuz sağır 
t onsuz l a şma sağırlaşuv 
t o p l u l u k sayı lar ı toplulık 
sayıları 
t r a n s k r i p s i y o n transkriptsiya 
t ü m c e cıımle 
t ü m c e bilim sintaksis 
t ü m c e ezgisi cıımle 
intonatsiyası 
t ü m c e v u r g u s u cümle urğıısı 
t ümleç al, al sözü, 
tamamlayıcı 
t ü r adı cins isim 
t ü r d e ş soydaş 
t ü r e m e negiz 
t ü r e m e sözcük yapma söz 
t ü r e m i ş negiz 
tü rev yapma söz, negiz 

y 
ulaç al anlatkan fiil',  alfıi  1' 
u lu s l a r a r a s ı sözcük inter-
natsional ' sözler 
u y a k rifma 
u y g u n l u k ııyğunlık 
u y u m ııyğunlık, aenkdeşlik, 
garmoniy 
uzun uzun 
uzun hece uzun eca 
uzun ünlü uzun sozıık 
uzun ü n s ü z uzun tutuk 

ü 
üçüncü kişi uçiinci şahıs 
ü ç ü n c ü şahıs ııçünci şahıs 
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üleştirme sayı sıfatı  pay sayı 
sıfat 
üıılem nida 
ünlem cümlesi nida cümlesi 
ünlem edatı nida parçaları 
(derecelikleri) 
ünlem ezgisi nida intonatsi-
yası 
ünlem ilgeci nida parçaları 
(derecelikleri) 
ünlem işareti nida işareti 
ünlem tonu nida intonatsiyası 
ünlem tümcesi nida cıımlesi 
ünlem tümcesi nida cıımlesi 
iinlü sozıık 
ünlü almaşması sozuk nev-
betleşüvi 
ünlü atlaması metafoniya 
iinlü değişimi sozuk türlenüvi 
ünlü düşmesi sozıık tüşüvi 
ünlü göçüşmesi sozuk nev-
betleşüvi 
ünlü kısalığı sozuk kıskalığı 
ünlü uyumu singarmonizm, 
sozuklamın ğannoniyası uy-
gun 
ünlü yitimi sozuk tüşüvi 
ünlüler sistemi vokal izm 
ünlüleşme sozuklaşuv 
ünsüz tutuk 
ünsüz almaşması tutuk 
nevbetleşüvi 
ünsüz değişimi tutuk 
türlenüvi 
ünsüz göçüşmesi tııtıık 
nevbetleşüvi 

iinsüz türemesi tııtıık 
koşuluvı 
iinsüz uyumu tutuklarnın 
garmoniyasıuyğun 
üretken ön imi i 
üretkenlik önimlilik 
iislup bilimi stilistika 
üslup stil' 
üst dişler ııst' tişler 

v 
variant variant 
varsayım gipoteza 
varsayımsal tümce şaıt 
cıımlesi 
vasıta durumu vasta kelişi 
vasıta hali vasta kelişi 
verme durumu doğrııltuv 
kelişi 
virgül virgül' 
vokal sozıık 
vurgu aktsent, urğu 
vurgu işareti urğu işareti 
vurgulu urğulı 
vurgulu hece urğıılı eca 
vurgulu seslem urğıılı eca 
vurgusuz ıırğusız 
vurgusuz hece urğusız eca 
vurgusuz seslem urğusız eca 

y 
yabancı kelime ecnebiy 
sözler 
yabancı sözcük ecnebiy 
sözler 
yaklaşma lıali doğrııltuv 
kelişi 
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yalın yüklem adiy haber 
yalın cümle adiy cıımle, sade 
cıımle 
yalın durum baş keliş (al) 
yalın hal baş keliş (al), nomi-
natsiya 
yalın isim sade isim 
yalın tümce adiy cıımle, sade 
cümle 
yan ağız boşluğı 
yan anlam almaştırılğan mana 
yansıma sözcük taklidiy söz 
yansıma ses taklidi 
yapay dil sun'iy til' 
yapım eki söz yapıcı affıks 
yapma diller yapma ti İler, 
sun'iy tiller 
yardımcı yardımcı 
yardımcı eylem yardımcı fiil' 
yardımcı fiil  yardımcı fiil' 
yardımcı ses yardımcı ses 
yardımcı sözcük yardımcı söz 
yardımcı ünlü yardımcı sozuk 
yarı ünlü yarı sozuk, yarım 
sozıık 
yaşayan dil canlı til' 
yazdırma dikte (imlya) 
yazı yazı 
yazı çevrimi transkriptsiya 
yazı dili yazı tili, edebiy til' 
yazılı diller yazısı olğan tiller 
yazım imlya, doğru yazuv, 
orfografıya 
yazım kuralları orfografıya, 
imlya 
yazın dil yazı tili, edebiy til' 
yazıt yazı 
yeni sözcük neologizm 
yer adları bilgisi toponimik 

yer adları bilimi toponimika 
yer belirteci yer bildirgen 
zarfyer  değiştirme metateza 
yer tümleci yer bildirgen al 
sözü 
yer zarfı  yer bildirgen zarf 
yönelme durumu doğrultuv 
keliş 
yönelme hâli doğrultuv keliş 
yönetici sözcük idare etici 
söz 
yönetim idare, idare bağı 
yönetme idare, idare bağı 
yöresel diyalekt yerli şive 
yüklem haber 
yüklem ismi haber ismi 
yükleme hali tüşüm(alı)kelişi 
yumuşak damak yımşak 
tanlay 
yuvarlak dudaklı 
yuvarlak ünlü dudaklı sozuk 
yuvarlaklaşma dudaklaşuv, 
dudak sesine keçüv 

z 
zaman zaman 
zaman bağlacı zaman bağla-
yıcısı 
zaman cümleciği zaman tabi 
cümle 
zaman cümlesi zaman 
cıımlesi 
zaman eki zaman affıksi 
zaman tümcesi zaman 
cümlesi 
zaınan tümleci vakit bildirgen 
al sözü 
zamir zamir 
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zarf  zarf 
zarf  fiil  al anlatkan fiil', 
alfîiP 
zıt .ıhımı ıntonim, karama-
k; >ı sözler 
z anlamlılık karşı manalılık 
zıtlık bağlacı karşı kuyuv 
bağlayıcısı 

Rusça Dizin 
a 
a66peBHaTypa abbreviatııra, 
kıskartuv 
aö.fiiu  abzats, satır başı 
aöcrpaKTHbiH abstrakt 
arnııoTHiuiTHBiıuH a.ibiK agg-
lütinativ tiller 
a.iöyıca elifbe 
n Katibe a-laşkan 
HKTHB aktiv 
aKTMBiibiH rjıoBapb aktiv luğat 
aKThiBiibiH r.naro.rı aktiv fiil' 
aKycTHKîi akııstika 
aKueıiT aktsent 
a.rui0M0p<[M morfemanın 
türleri 
a.n.Fi(x|)Oiıa fonemaııın  türleri 
aJi<j>aBHT alfavit,  elifbe 
ajıı,ijeo.napııı.iH tiş eti 
a.ıibB(;ojifipHbiH  rorjıanıuM tiş 
eti tutukı 
anamı analiz 
anrMTP,tfi  antiteza 
aırroHHM antonim, karama 
karşı sözler 
<)IITOHHMHH karşı manalılık 
anHKajib til ucı tutukı 

anocrpal) apostıof 
apro argo 
apTHKynmiHH artikulyatsiya 
apxan:iM arhaizm, eskirgen 
söz 
arneKT aspekt 
arniMHnaıiHa assimilyatsiya 
arcHMaıifiıiHn  npoıpeccHBiıaa 
progressivlik assimilyatsiya 
acrHMHnatiHa perpemHBiıa a 
regresivlik assimilyatsiya 
;i(fx[)HKr.  affıks.yalğama 
a(l)(|>HKr. BpeMeıiH zaman 
affiksi 
a<I)<J>HKr. MiıoxerTBeııııocrH 
çokluk yalğaması,affiksi 
a<[)(I)HKr. o6pa.ıyıoıunM ı.rıaro.rı 
OT rjıarojıa fiil'den  fiil' 
yapıcı yalğama 
a([)(J)MKC oÖpa.ıyıoıUHH HM a OT 
r.naro.ua fiil'den  isim yapıcı 
yalğama 
a([Hj)HKr. ııoııy/iMTemııoro 
.«ıjıoro yükletüv derece 
yalğaması 
a(|)(I)HKr. CKanyeMOCTH haber-
lik affiksi 
<M]K])HKC CKJIOIICIIHC türleniiv 
yalğaması 
a(|x[)HKr. coBMemıoora ortak-
lık yalğaması 
a<|)(|)HK"c ycrıoaııoro ııaK.rıoııe-
IIHH şaıt affiksi 
aı|Kİ)HKCbi na/ıOKCH keliş 
affiksi 
a (|)(|>HKcı.ı ı ıpı-ıı la ;ı.nexıIOCTH 
mülkiyet affiksleri 
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;I«|K|)HM:N ııpHiıajı.iıejKiıocTH 
lırpiıoe JiMUO birinci şahıs 
mülkiyet yalğaması 
6 
ÖTIJIUH kaçak 
ociMiiJM nınaıUH kaçak sozuk 
öeniblHe ınyKM kaçak sesler 
öe:sı<|K|>HKaıı>IH yalğamasız 
(MMIMiaiUflIlblM  fıil'siz 
fH'.nH'iııoc  ııpcjiJiojKCiiHc 
şahıssız cıımle 
ot̂ .tıiM'iucHTrı» şahıssızlık 
6<m.IIHMIINH şahıssız 
CMMJiM'iıibiH rnarorı şahıssız 
fiil' 

oe.to6ı>CKTIIMH ob'yektsiz 
ûo;ty;ıapilbiH urğusız 
6e:ıyjınpılblH cnor urğusız eca 
6erxi0i0.tllMH bağlayıcısızlık 
6er.r;y<|M|>HKr.ıiblH suffikssiz 
6e< ııo;ı.ııe3KJi ı ıııibiH m u ptedas ız 
ömıoüJiejKaııııibiH 
ıi|HM.no>KeıiHn muptedasız 
cümleler 
6HJUI611a JlblIblH çift  dudaklı 
öH.naöHaJiMHJH cor.na r.ııı,im 
koşma (çift)  dudak tutukları 
ÖOKOBOH ağız boşluğı 
ÖOKOROH MYK ağız boşluğı 
sesi 
öoKonoH contacıibin ağız 
boşluğı tutuklan 
öy;ıyıııee npeıvın kelecek 
zaman 

ö y j y m c c ııaMcpeıiHe mürek-
kep kelecek zaman fiilinin 
katiy şeklinin vastasız şekili 
öyjıy ıııce 1 loııeı TBOBarejibi 10e 
ıi|X'Miı mürekkep kelecek 
zaman fiilinin  katiy şeklinin 
vastalı şekili 
öyjyıııee yrjıomıoe npeMa 
mürekkep kelecek zaman 
fiilinin  katiy şeklinin şart 
şekili 
öyKluı arif 
ıt 
tıapııaıır variant 
nnojutoe npeiiJioaceıiHe kiriş 
cümleler 
mto/uıoe rjıono kiriş söz 
ıuıoiiHbiH kiriş 
BübixaıiHe nefes  aluv 
nennpıibiH .ınyK til' ardı sesi 
uepxıınc .työbi ust" tişler 
luiHMiıı.iH ortaklık 
ıı«iHMiibiH :«uıor ortaklık 
derece 
lupbiBiıoH patlayıcı 
mpbimibie ıvıyxHe patlayıcı 
sağırlar 
utpunıibie .moıiKHe patlayıcı 
yaiiğıravuklar 
ıupunııuc cornacııne patlayıcı 
tutuklar 
1iHiiHTe.r11.uuH na;ıe»c tii-
şüııı(alı)kelişi 
ııııyTpeııııuH içki 
ııııyTpHinaroıibiıoe fiil'den 
fiil"  yapuv 
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ıuıyTpncrpoqna ıı pn<I>ıwa içki 
rifma 
iKMipaTHue MerroHMeHHn 
kaytım zamiri 
ao:iBpaTiıUH kaytım 
BouupnTHbiH nıaroJi kaytım 
fiili 
İKMUPİITHUH «ı/ıor kaytım 
derecesi 
ROKajmtilUHfl  sozuklaşuv 
Boıca JIH'.IM vokal izm 
BOKOH/ı rJianiMH sozuk 
nonpor. sual' 
BonpoaiTe^bHaıı «ıa emtia 
sual' affiksi 
BonporHTejibHoe MecroıiMeıiHe 
sual' zamiri 
BOfipOTHTeJlHlOe 
»pe^JioacenHe sual' cümlesi 
ııonporHTejibHbie crıoBa sual' 
sözleri 
BonpocHTejibHbiH ;ıııaK sual' 
işareti 
noaoiHuaıiMe nida 
DOOCJiHUa TejibHoe 
rıpejuıoxceHMe nida cümlesi 
oorKaHuaTejibiibiH OKIK nida 
işareti 
B0r.np0H:iB0jiHM0CTb ön imi ilik 
BpeMetmoH zaman 
BpeMeHHOH npejuıoHceıiHt; za-
man cümlesi 
ıtpeMfl  zaman 
ııpeMn öyjyuıee kelecek 
zaman 
ıtpeMiı Hacroaıııee şimdiki 
zaman 

B|XiMa npouıejıuıee keçken 
zaman 
BaıoMorareJiMibiH yardımcı 
BoıoMoraTejibHUH rJiaro.ii 
yardımcı fiil' 
BR.noMoraTe.nbHbiH CJTOBO yar-
dımcı söz 
BcraBHOfi  .IBVK yardımcı ses 
BTopHMHaH üo.nro'ra ekinci 
uzunlık 
BTopoe JIHIIO ekinci şahıs 
BTO|)oe JIHUO e^HiıcrBcınıoro 
•IHR.no ekinci şahıs teklik 
BTopoe JIHUO MHoacecrBeıı-
noro 'IHCJIO ekinci şahıs 
çokluk 
BToporrenenııoe acasyeMoe 
ekinci derece haber 
ny.nbrapn.<M vulgarizm 
BblüOx nefes  çıkaruv 
BbiübixaHHe nefes  çıkaruv 
BbWbixaıe.nbHoe yjıapeıme 
nefes  çıkaruv urğıısı 
ounsijiaıouiHH iByK tüşken ses 
Bunaje ıme rJiacHoro sozuk 
tüşüvi 
BbinaüeHHe ııa'iajibHoro ;myıca 
baş ses tüşüvi 
BbipaaceıiHe ibare; ifade 
Bbicom.iByıcasesııin yüksekIigi 
l»i:ib çırmaşkan yazı 
r 
rannojıoran eca tüşüvi 
rapMOHHH uygunluk, aenkdeş-
lik, ganı ıoniy 
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iTipMOHMfl  iJiarjibix sozuk-
larnın ğarmoniyası, sozuklar-
nıii ııyğunlugı 

nıp.MoıiHn cor.naaibix tutuk-
lamın ğarmoniyası, tııtuk-
larnıfi  ııyğunlugı 
ifîMMliaUHJl  geminatsiya 
roııea .lorH'iecKHH ge ııea lo-
giyalık 
reıiHTHB saiplik kelişi 
repyiiJMB alfiil ' 
rnnep6o.fi  giperbola 
ranoreaı gipoteza 
ı 'M ı IOTCTH 'lerKoe Ha K.rıoııeıiHe 
şaıt meyil 
ı HrıoTerH'iecKoe npe^nosKe-
IIHO şart cıımlesi 
iMianHoe ııpeAHoaceıiHe baş 
cıımle 
rjıaııııoe ocaayeMoe asıl haber 
nınmıoe yüapeıiMe asıl ıırğu 
ınaBiibie yneııı.1 ri|ieii.rıoace 
cümlenin başazaları 
uıauııiJH baş 
i'jıarojı fiil' 
r.ııaron iiSorıviKTHUH abstrak 
fiil-

1'Jiaro.rı 6e:ij]H'lllbl şahıssız fiil' 
rnarojı IUIHMIIMH ortaklık 
fiil' 
ı j ıaroj ı HonnııarıiMH kaytım 
fiili 
r.nam.rı ıt crpajeTenMiOM 
.«uıore mecul (balgisiz) fiil* 
iJiaro.ii HIK|>HHHTIIO tüsleıı-
megen fiil' 

rnaron KOHKpenibiH konkret 
fiil' 
ınarojııibifi  Kopeıib fiil'  tamiri 
rnaron ııent'i • M.IH kalıcı 
fiil' 
rnaron nepexo;ıııı.ııı 1 ci 
fiil' 
[.naron CBfMCa  al aiîlatkan 
fiil' 
rnaron TpaıuHTHBHbiH keçici 
fiil' 
rnaron (1>HIIHTHO tüslengen 
fiil' 
ınarojibiıan orııona fiil' 
negizi 
rnaronbiıoe HMII isimfiil' 
maronbiıoe rıpeiuıojKeıiHe 
fiil'  cıımlesi 
r.iıaro.nbiıoe ııpHJiaraTenbiıoe 
sıfatfiil' 
rnaronbiibiH Kopenb fiil' 
tamiri 
r.rıam yarım sozuk 
rnaa ıue Miıaraıe ince 
(yımşak) sozuk 
rnacıibiH sozuk 
r.ncx:onbic cmııcn ses bezleri 
r.nyxoH sağır 
r.nyxoH cornacıibiH sağır 
tutuk 

r.rıyxorrrı. sağırlık 
roBor ağız, şive 
ronoc, :ınyK ses 
ro.ııoronoH TOH ses tonu 
ronocoBhie ÇBEIKH ses bezleri 
ropraııııan .İİIVKH gırtlak 
sesleri 
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ropranb boğaz, gırtlak 
rpaMMaTHica gram mat ika 
rpa MMa THKa Hcropmıeoca n 
tarihiy grammatika 
r y 6 dııdak 
ry6no-:ıy6HOH dudak-tişli 
ryöHofi  dudaklı 
ryöHOH norJiacHbiH dudaklı 
tutuk 
ryöıibie r n a a ı u e dudaklı 
sozuk 
ryTTypa .n boğaz 
r y r r y p a ,NN.«ı ı IH II boğazlaşu V 
A 
Aarc.JibHbiH naiteac doğrultuv 
kelişi 
iina:iHaMHorrrb eki manalılık 
ilBoeroHHoe eki nokta 
ilBOHfTBeHHoe  'itıcjıo ekilik 
sayı 
/Uiyno7i.r[e>Ka ımıoe npeüJioiKe-
nne eki muptedalı cümle 
yııtycKn :ıyeMoe npejuıoaceıiHe 
eki haberli cuırıle 
JByrjıoroBofi  eki ecalı 
jlByr-JiojKHbie cjıona eki ecalı 
sözler 
iiBymbi'ine eki tillilik 
iiByfbibi'HiHH  CHOBapb eki tilli 
luğat 
iteenpH'iarrme al fi  i I' 
yieHniinTe.nbiii.iH «ı rror ma-
lûm derece 
A0.nn6HaJiH.iaumn delabiali-
zatsiya 
üeıiTajibHbiH tişli 

iieHTnJibHbiH corjıacıibifi  tişli 
tutuk 
üecJıeKTHoe npeüJioaceıiHe tam 
olmağan cıımle 
je(|)Hc defıs 
ilMnJieKT şive 
ilHaııeKTOJior dialektolog 
iiHaııeKTOJior'Hii dialektolo-
giya 
jHaj ıor dialog 
üHKTnHT dikte (imlya) 
jtHccHMHJiflUHfl  dissimilyatsiya 
üH<ı>Toıır diftong 
üOJiraH uzun 
yıorıraH rJiacnbiH uzun sozuk 
AOJirHH m o r uzun eca 
iio.ıırHH cor.nacni.iH uzun tutuk 
üo-iırom :iByKa ses uzunlıığı 
ii0.ii5KeııcTB0BnTe.ribFi0e 
iinKJloneHeHHe kerek meyil 
jlonoJiııeıiHc tamamlayıcı 
iiono.nuHTe.nı.ııı.iH nıncHbm 
yardımcı sozuk 

iipoöııoe MHrjiHreJibHoe kesir 
sayılar 
üpoîKaıUHH cor.nnaibiH kaltı-
ravıık tutuk 
e 
ejınncraeıiHoe 'inc.no teklik 
sayı 
JK 
JKaproıı jargon 
>Kaproım:iM jargonizm 
>Ke.nnTejibiıoe ıınK.noııeııne is-
tek meyil 
}KejınTe.nbHoe ıipejJioîKeHHc 
istek cıımlesi 
JKeilCKHH poil kailin cinsi 
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>KHBOH ıı.iiJK canlı til' 

tarnaııııa a bııyiik arif 
.«îyiııeııeÖtıUH tanlay artı 
.KiiiııeııeöHbiH raanibie tanlay 
artı tutuk 
sıjlııca.ibi'inblH til' artı 
;«ıJıncawınbiH nnanibie til' 
artı tııtıık 
.fiUiiCH.ibiHilbM  il burun n'si 
•tayilK'iMbl'UlbiH ronıanibie taiî-
lay (til' artı) tutukları 
«îiiıibiH rnacııuH art sıra 
(kalın, kattı)sozuk 
«liiıibiH pa;ı art sıra 
•taHMCTBOBaHHe alınma 
.«ııiMiTBOBaıiHe rjıoBO til'de 
alınmalar 
sik'OIl tekmil 
«ı KpiJTblH l/ıarıiblıı tar sozuk 
•taKpi.rn.iH cnor kapalı eca 
;«)Kpı.ırı>lH 3 kapalı e 
:«ı.nor derece 
:«ı.ııor i5.5anMiii.nl ortaklık 
dcrecc 

«ı rıor iKMBpanil.lH kaytım 
derece 

üi ııor ;ıeHc:rııHTejıı.ıibiH ma-
ilim derece 
•sa.iıor nnarojıa derece 
tfuıor  ııoııyiimeribiibiH yük-
letüv derece 
«uıor crpaiiaTo.nbni.iH belgisiz 
derece 
.'»marna virgül' 
•ıısnıiKHc cor.nacm.ie yanğıra-
vuk tııtıık 

:IHOHKHH yafiğıravuk 
:ınyK ses 
:5ByKH MarKHe ince sesler 
:5iıyKH ııocoBbie burun sesi 
.5iıyKonoiipa)KaiiHe ses taklidi 
:5ByKonoiipa*arcJiblloe rjıono 
taklidiy söz 
.5iıyKoro«ıaraıiHe ses birleşme-
leri birikmeleri 
:5iıy«ıaıiHe yanğıravuk 
5By'inorrb yanıravuklık 
.ıııaK işaret 
:5iıaK BorKJlHuaTe.nbiiMH nida 
işareti 
5iıaK noııporHTCJiıibiH sual' 
işareti 
5iıaKH rıperiHiınıiHH toktav 
işareti 
:5iıaK yiiapeıiHe urğu işareti 
:5iıaMeHnrejlbiibie a ıona ayrı 
manalı söz 
:tııaMeııaTeJibHUH ayrı manalı 
:5HA'IAUIHH manalı 
:uıa<ıeıiHe mana 
:<ııa<ıeıme aöcrpnıcnıoe 
abstark mana 
:ııia<ıeıiHe KoıiKperııoe konkret 
mana 
;5iıa«ıeıiHe jıeKCHMerjcoe luğat 
manası 
:5iıa'ieıiHR ocnoııııoe asliy 
mana 
:«la 'leııne rıiKyuıojıceıiHn 
cıımle manası 
.5iıa<ıeHHc cjıona söz manası 
:ıııa«iMMOcri. manalılık 
:ıy6 tiş 
ııyöııoH tişli 



Kırını Tatarcası Dilbilim ve Dilbilgisi Terimleri 127 

lyöııoH corjıacııuM tişli tutuk 
M 
HyiHO/ıeKT idiolekt 
MilHOMa idioma 
H.tac|>ei' izafet 
H.iMeHeıiHe türlenüv, denişüv, 
deiiişme 
M^MCHeHHR nnacııoro sozuk 
türlenüvi 
n.HMeııenne :tnyKa ses tür-
lenüvi (denişmesi ) 
HMMeneHHe .ınanetme nıana 
türlenüvi 
H.iMeııenHe cor j ı acuoro tutuk 
türlenüvi 
M;fl.nBHTe.rıı,Hoe  Ha KJionenne 
oluv ( ikaye) meyli , haber fiili 
n:miBHTeJibHbiH haber 
ıiMcııa otomanarouiHe poüc-
BeHH e CBJI.IH tuvğanl ık 
isimleri 
MMOHHTC.nbHblH HayiCJK baş 
keliş (al) 
ııMCIıııan OCHOKI isim negizi 
HMCHiıoe npej.i0JK0HHe ismiy 
cümleler 
MMeıiHoe ocaayeMoe haber 
ismi 
MMiıepaTMB emir meyil 
MMn isim 
MM il B OCIIOBHOM liailOKC 
sade isim 
MMn JiH'lHoe şahıs adı 
MMn ııapMiıare;ıııoe cins isim 
MMH ıi|)MJiaıx'T('.iııi()c. sıfat 
MMSI coöcTBemıoc has isim 
MMn cyıııecTBMrejibiıoe isim 

MMn 'iMUiHTejibiıoe sayı, 
sanlık 
MHBepTHpOBîl ıııioe 
rıpeiUKMKeıiHe inversiyalı 
cıımle 
MHüeKC indeks 
HHJiayT içki ses 
Miiocrpannoe CJIOBO ecnebiy 
sözler 
HHCTpyMenTa.nbHbiH najıejK 
vasta keliş 
MiiTcpııa uMona.nbiine cjıonn 
intematsional ' sözler 
HilToııauMn intonatsiya 
MiiTonaıiMiı BonpocMTe.ribiıa ıı 
sual ' intonatsiyası 
Hiıroııa UMn BOCK.HMuaTejn.na ıı 
nida intonatsiyası 
MiiToııaıiHn npeiuıojKeıiMiı 
cıımle intonatsiyası 
HHTOiıauHn, TOII ton 
MIKJIMIIMTMB infınitiv,  isimfiil' 
Hll(|)opMaıiT informant 
MpoıiMn ironiya 
Mc.KycxTBeiim.iM IMIJK suıı ' iy 
t i l ' 
MCTopH'iecKMM tarihiy 
MfTopu'iecKMiı  rpa MMaırna 
tarihiy gramınatika 
MCR|-opM'iec.KMM .HMIirBIlCTMKa 
tarihiy til ilimi 
Mcxo;uıı.ın n a j e a c çıkış 
kclişi(alı) 
K 
K'aııı.i'iK'M tırnaklar 
KaK'n<|K)iiMiı kakafoniya 
Ka.ni.Ka kal'ka 
Kay.ıaiMB yükletüv 
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KaysiTHBHbiH ;i(|)(|)HKf:  yükle-
tüv derece ya lğaması 
Ka'ieoTBennoe 
lıpHJianiTeJibHoe asıl (asliy) 
sıfatlar 
KHpMUMua kirilitsa 
KJlHlIonHCb çüy yazısı 
Kimıue klişe 
KOJIM'ierTBeıiHoe 'iMrjiHTcnııoc 
mikdar sayılar 
KOMMY HHKa una haber leşme 
KoıiBepreıiTiiHa ses biriküvi 
KoıiKpeTHoe HM a konkret isim 
KonKpernoe una'ienne konkret 
mana 
KOllKpCTMOC 
c.yıııeor6HTe.nbiıoe konkret 
isim 
KoıınonaHT tutuk 
KoırreKCT kontekst 
kopeıib tamir 
Kopoııa.ribHbie cornaımıe t i l ' 
ucu tutukları 
KOcneHliaa pe'ib kıya laf 
Kooıeıınoe üonojmeHHe 
vastalı tamamlayıc ı 
KpaTKHH kıska 
KpaTKHH rnacHbiH kıska 
sozuk 

KpaTKHH c n o r kıska eca 
KpaTKOOi'b kıskalık 
KpaTKocrb r .nanıux sozıık 
kıskalığı 
KyJlbTypMblH medeniy 
.11 
JiaöHaJiH^ııiHa dudak sesine 
kcçiiv 

.na6Ha.nbiibie r.nar.Hbie dudaklı 
sozuk 
.naöHanbiibie nornacıibie du-
daklı tutuk 
,na6Ha.nbHbifl  dudaklı 
.rıa 6ııa .nbiibiH CHiırapMotiH.iM 
dudak s ingarmonizmi 
neKCHKa leksika 
neKCHKO.nor leksikolog 
.neKCHKOJiorHa leksikologiya 
nHiırBHcr lingvist 
JiHHrBHCTHKa lingvistika 
JiHTcpa rypıibifı  edebiy 
nHTepTrypHbiH a:«>iK yazı tili, 
edebiy t i l ' 
JIHHO şahıs 

.nHHO BTopoe ekinci şahıs 
riHUO TpeTbe uçünci şahıs 
.nnııo nepBoe birinci şahıs 
.nH'iııoe MeiTOHMeıiHe şahıs 
zamiri 
.nH'iııoe OKOıi'iaıiHe şahıs 
affıksleri 

.nH'inoe npeü.no5KeıiHe şahıslı 
cümle 

.rıorH<ıer.KHH mantıklı 

.norH'iecKoe yyıa peııne mantık 
urğusı 
.noKaTHB yer kelişi 
M 
Ma.ııenı.Kaa 6yKBa küçük arif 
Ma.neiii.KHH ff.ibi<ıoK  ufak 
t i l 'ç ik (uvula) 
MCJKiioMeTHe nida 
MeaaoMemoe ııpejrnoaceıiHe 
nida cıımlesi 
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MerrrHbiH iiHaneKT yerli şive 
Mecrubifi  na^eac yer kelişi 

(alı) 
Mecro a[ri'HKy.nfiuHH  artikul-
yats iya yeri 
MecTOHMeHHe zamir 
MecroHMeHHe Bo:ınpaTHoe o z ' -
liik zamiri 
MecroHMeHHe BonpocHTe.ribHoe 
sual ' zamiri 
MecroHMeHHe JiH'inoe şahıs 

zamir i 
MecTOHMeHHe Heonpeüe.ıeııe-
ııne bel 'g is iz l ik zamiri 
MecroHMeHHe onpeıe.nHTe.ıiHHe 
ayırıcı- ı ımumileştir ici zamir 
MecroHMeHHe orpMuaTCJiuıan 
yokluk(menf iy)  zamiri 
MefrroHMenHe 

ııpHTfDKaTejibHoe  mul ' k iye t 
zamiri 
MecroHMeHHe yKa.«Te.ribiıoe 
işaret zamiri 
Meracran metas taz 
Mera reıa metateza 
MeratjıouHfi  metafoniya 
Mernıjıopa metafora 
Mero(|>pa:«ı metafraza 
MepTBblH olü 
MejiTBbiH cy<|xj)HK:c olii affıks 
MepTBblH niblK olü t i l ' 
Miıoro:iHaMHoe CJIOBO söznin 
çokmanal ı l ığ ı 

MiıorTMua'nıocTb çok manal ı l ık 
MllorocjıojKHblH çok ecalı 
MiıoroTOMHe çok nokta 
MHoro>ı.neiHioe ıi|x"ii.no>Kcıınoc 
çok azalı cümle 

MHoroM nemibiH çok azalı 
MiıoronibiMHe çok tillilik 
MiıoroınmıibiH çok tilli 
Mojianbuocrb modall ik 
MOHOc.HJi.na6 bir ecalı 
Mop<]>eMa morfema 
Mop<])o.norHfi  morfologiya 
MyaccKOH poü erkek cinsi 
MaarKHe nıacıibie ince 
(yımşak) sozuk 
M ııncne cor.nacıibie ince 
(y ımşak) tu tuk 
MfirKHH  ince, y ımşak 
MarKHH ÖOKOBOH cornacHbiH 
ağız boşluğı ogi tutukı 
Miıncoe ııeöo y ımşak tanlay 
MiırKoe cornacubie y ımşak 
tutuk -
H 

HajtropTaıııiHKOBHe c.or.nac.nı,ıe 
gırtlak ustü tutukları 
ııaiuiHcrb yazı 
Ha;«iJibHbie corJiacıibie burun 
tutukları 

Ha.ıaaıiHe ad, isim 
ııa.iBaıiHM II|KX|M:C.CMH H 
peMeceJi zenaat-uner ismi 
ııa.ibiBiıoe ııpe/iJiojKeııne sade 
cıımle 
ıınKJioııeıiHe meyil 
HaıcnoneHHe cocnaraTe.nbHoe 
şart meyil 
ıınnpaBHTe.nbHbiH naüejK 
doğrul tuv kelişi 
tıape'iHe zarf 
ııape'iHe BpeMeıiH vakit 
bi ldirgen zarflar 



130 Ülkü Çelik Şavk 

ııape'ine, ronop şive 
İli) pe'Me KOİlH'ieCTBCIlIlOC 
mikdar-derece zarfı 
ııape'ine Mepu n cTeııeıın 
ol 'çii ve derece zarfı 
ııape'ine Mecra yer bildirgen 
zarf 
ııape'ine o6pa:*ı j e n c r o n a al 
zarfı,  tarz alı 
ııape'ine npn'lHiibl sebep 
bildirgen zarf 
ııape'ine netin maksad 
bildirgen zarf 
ııapnuare.rıwıoe 
cyıuecTBHTe.ribiıoe cin ıs isim 
lia|XMHbin JIHI.IK halk tili 
ı ıacroauie BpeMa şimdiki 
zaman 

ı ı a y m ı n n.ruK i l 'miy t i l ' 
ııa'ia ıibiihin nııyK baş ses 
naunona.nbHWH HHI.IK ınilliy 
til ' 
ı ıeryöııon nnaaiMH dııdaksız 
sozuk 
ııejocraTO'iııoe npejuıojKeııne 
yarım cıımle 
lientMeııaMbie cnoBa türlen-
megen söz 
ııejıaöna.nn.K)ijaıiHi.ın iMiaaıun 
dııdaksız sozuklar 
ııeo.iıorn:tM neologizm 
ııeon|)ejıeJieııne MocronMeııne 
belgisizlik zamiri 
ııeoııpejeiTeıınuH belgisiz 
ı ı« K|)opvuıeıııi(M' oııpeje.ıın-
reııı,IKH' belgisiz isimli söz 
biriküvi 

ııecx|>opM.neııııoe npaMoe jono-
.mıeııne belgisiz tamam-layıcı 
lienepexojMLin kalıcı, obyekt-
siz 
ııenojıııoe npejuıojKeııne tam 
olmağan cıımle 
ııerıpojıyKTHBiiMe a<|><|>HKa,ı az 
nıahsullı suffıksler 
nenpoHMBoyıııoe cyıııecrBH-
Tcriblioe isim tamiri 
ııecııparaeMaa r n a r o n tiislen-
ıııegen fiil' 
Heyjapıibin urğusız 
neöno-.ryöııoM corJiacıibiH 
tanlay tiş tutukları 
ııeöıibin myK tanlay sesi 
ııeöııo tanlay 
ı ınaaıaa ryöa alt (aşağı) 
dudak 

ıın>Kiıaa ' lenıocr alt (aşağı) 
çcnge 
noMHiıanna nomiııatsiya 
IIOCOBOH burunlı 
IIOCOBOH niiyK burunlı ses 
o 
oöoöıuaıoıune cnoBa urnu-
ıııiyleştirici sözler 
oöopo'r pe'in ibare 
oöpa.ıonaııne .rıtyıca seslemin 
meydanğa ke l 'mes i 
oöpaıueııne hitap 
oö( r ronıej 11,(:rno ııpeMeı 111 
vakit bildirgen al sözü 
o6cToaTe.nı>cnıo, joııojıııeııne 
al, al sözü 
oöcroaTejibfTBo  Mepı.KTencıı 
mikdar-deıce alı 
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06cr0fiTfi.fH)(TB0  Mecra yer 
bildirgen al sözü 
oöcıonTejibcrBo o6pa:«ı 
,ienrTBnn tarz bildirgen al 
sözü 
oecroBTejibcrno yrjlOBHn şart 
bildirgen al sözü 
<>6cronTe.nbcrBo ne.ıın maksad 
bildirgen al sözü 
oöuiee Aono.nııeııne ortak, 
umumiy ob 'yek t 
oöıııee nojuıeacamee ortak, 
umumiy mupteda 
oöıuee acanyeMoe ortak,haber 
oöuiHH umumiy 
oöuiHH n.ıbiK umumiy t i l ' 
orJiyıneHHe sağırlaşııv 
oıyöııeıiHe dııdaklaşuv 
oiUKMHa'lHOcrh bir manalıl ık 
OAHatHanHblH bir manalı 
(MHOKopHenoH tamırdaş 
oyiHOKopııeBbie cnoBa tamırdaş 
sözler 

OAİIOPOAHMH soydaş 
oiUiOf  JloacHHH bir ecalı 
«vıııo'iJienııoe npejtnojkeı ine 
bir azalı cıımle 
OilllOfttlJMHblH  birt i l l i 
0yiH0tf.ibl«lHbiH  cjıoBapı, bir tilli 
luğat 
oiiyıueBiieımociiı canlılık 
ojyınearıeıııiblH canlı 
CKtnoıi'ieuHe yanğıravuklaşma 
(MîOHMaHHe affıks 
oKoıiMaıtne .nıi'inoe şahıs 
affiksi 

OKOH'iaıiHe naüeacııoe keliş 
(al) affiksi 
OMOIIHM omonim 
onpejıeneıme ayırıcı, t amam-
layıcı 
onpeüe.rıeııııo-J!HlHioe npeiuıo-
xeiiHe belli şahıslı cümleler 
onpeitejiHTe.nbiıoe cnoBoco-
MeraıiHe sıfat  söz birikmesi 
onpeüeJiaeMoe tamam lanğan 
onpeite.nnıoınee ayırıcı 
onpemeııne cjıoroB eca 
biriküvi 

onyıueıiHe cjıorn eca tüşüvi 
opram»! peneBbie lakırdı 
organları 
op<lKjıpn(J)Hîi orfografıya, 
imlya 
op(|)()3HHH orfoepiya 
oa ıosa tamir 
ocııoBa r.naro.ııa fiil'  negizi 
ocııoBa, npoH.iBOiiHUH negiz 
ocııoBa npeüJioaceııne cümle-
nin temeli 
ocHOBa cnoBa söznin temeli, 
söznin negizi 
oaıoBiıoe r j ıaaibie asıl 
sozııklar 
orjıoBltoe .iH<Tienne asıl mana, 
doğrıı mana 
ocııoBiıoe yün peline asıl urğu 
oTBenıoe ııpeiiııoaceıiHe cevap 
cümlesi 
orKpbiTUH r j ıo r açık eca 
orııor.HTe.nbiıoe MecroHMeıme 
nisbiy zamirler 
orpı ınaıme menfiylik,  inkyar 
sözleri 
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oTpHuaTeJibHan (JtopMa m a -
ınııa ınenfıy  fiil' 
oTpnua To.nı.noe MecroHMeıiHe 
yokluk zamiri , inkyar zamiri 
orpHuaTc.m>ııoc npe/iJiOKeımc 
ınenfıy  cümleler , yokluk cüm-
leleri 

OTpMuaTRJTMibiH menfiy 
(x|)HUHaJibHbiH ıtflJK  resıniy 
til ' 
(K|K)pM.rıeııııoe onpeiie.riHTo.ru,-
Hoe belgili isimli söz biriküvi 
CKjKjpMJieııııoe npaMoe yıono-
JlHenHe belgili tamamlayıcı 
n 
n a j e a c keliş, al 
reuejK BHHHTeJibHbiH tüşüm 
keliş 
ııajeîK ;ıaTCiıı,ııiıiH doğnı l tuv 
keliş 
rıaiie>K HMeımreribHbiH baş 
keliş 
r ı a j e x HiırrpyMeıiTa.ribHbiH 
vasta kelişi 
ııa/ıejK ncxoiuibifı  çıkış keliş 
ııaüeac Mecmuu yer kelişi 
na i iex ı ıoe oKoıi'iaıme keliş 
affiksleri 
n a j e a c poüHTCJibiibiH saiplik 
keliş 
naüRHHo :<uyKa ses tüşüvi 
napajlHfMa  paradigma 
napHMe cnona çift  söz 
ııapnbie cornaa ib ic çift 
tutuklar 

ııacnMB belgisiz derece 
nay;«ı pauza 

nepBHHHan üojıroTa asliy 
uzun lık 
nepi5nııııoe »naneline söznin 
asıl-doğrı manası 
nepcoe JIHIIO birinci şahıs 
nepBona'ia.nbiibiH »nyıc asliy 
ses 

nepeBOü tercime 
nepeüiıeııeöribiH ağız boşluğı 
ogi 

nepeMea Mbi'iıibiH cornaCHUH 
tanlay aldı tutuk 
nepejıiHe rnanibie og ' sıra 
sozuklar 

rıepeiiıiHH pıiü og ' sıra, 
yımşak, ince 
ııepeııoc .iiıa'ieıiMsı anlam 
avuşturuv 
ııepeııocııoe nııaueHHe a lmaş-
tırılğan m a n a 
ııepecrraııoBKa .ruyKon 
seslemin yerlerini almaştıruv 
rıepexoü keçiş, keçüv 
nepexoü B ÎÜHMH payı art 
s ırağa keçüv 
ııepexoü B ııepeüiiMH pnii og ' 
s ırağa keçiiv 
nepexoj»ibiH ob 'yekt l i 
neptyeıcr keçken zaman 
FlHK'roıpaMMa piktograınma 
nncMemıocrb yazı 
liHCMeııııııue HUJIMKM yazısı 
olğan tiller 
ııoöyiiHTe.nbiibiH :ta.ııor yükle-
tüv derece 
ııoBe.nMTejibiıoe naKnoııeıiHe 
emir meyli 
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noBe.nHTejTbiioe npeü.noxeııoe 
emir cümlesi 
ri0BecTB0BaTe.ribii0e ııpeii.rıo-
aceHHe ikaye cıımlesi 
noü.nexau:ee mupteda, sub ' -
yekt 
noiHHHenHe tabi oluv 
nonıııiHa pozitsiya 
ııo.ıiHc.eMaıiTH'ier.KHH çok ma-
nalı 

n0JiH0eMHa çok manalıl ık 
ııo.nHr,n.n.na ÖHMCCKHM çok ecalı 
no.nHoe rp^iuıo>Kenne tam 
cıımle, tolu cümle 
ııojıno.ina'iHoe CJIOBO tam 
manalı söz 
ııojıojKHTe.ribiıa fi  (|>opMn r.na-
TOJia musbet fiil' 
ııonornb pra ağız boşluğı 
noJiynıacHbiH yarı sozuk 
nonyüHTenHUH ;ıajıor yükletüv 
derecesi 
ıtoııaTHC tüşün 
ııopfiiiKOiıoe  liHrjiHTe.ıibHoe 
sıra sayısı 
ııopfiüOK,  pnii sıra 
ııopfiüOK  crıor sözlernin sırası 
rıorjıejıor munasebetçi, dere-
celik 

riorjıoBHlin atalar sözleri 
H(*:peü(TB.yıoıUHH a.ıı>iK vasta 
til ' 
npaBH.no kaide 
ııpanonHaiHMe i m lya, doğru 
yazuv 
npaa.ibiK ana til ' 
ıipfiMan  pe'ib koçiirilme laf 

rıpaMoe ynpaBJieHHe vastasız 
tamamlayıcı 
npaMoH doğrudan doğru 
npeBor.xoiiııa a creneıib üs-
tün lik (arttıruv)derecesi 
npespaıueııneB ropraıııibiH 
:<ByK kemirçek sesine keçiiv 
npeBpaıueıiHeB HouoBoro 
BporoBoe ağız sesine keçüv 
npeiiHKaT haber 
rıpeiuıor söz og 'ü yardımcısı 
npeii.nojKeıme cümle 
npeii.no>KeıiHe BonpocHTejib-
noe sual ' cümlesi 
npeü.noxenHe öe.uiM'moe şa-
hıssız cümle 

rıpeü.no3KeıiHe BBOünoe kiriş 
cıımlesi 
npeü noaceıiHe üBycocTaBiıoe 
eki azalı cıımle 
ııpeit.noxeHHe npocroe adiy 
cıımle 
npeü.nojKenHe r. r.naro.nbiibiM 
CKa.tyeMUM fiil'  cıımlesi 
npeiino>KeıiHe ir. HMeıınbiM 
CKanyeMUM isim cümlesi 
npe:ıenr şimdiki zaman 
npe<l)HKr. prefiks 
ııpMöaıuıeıiHC :ı6yıca ses 
koşuluvı 
[ipH6aB.rıeıiHe ror.nar.noro 
tutuk koşuluvı 
rıpHiia ro'inoe ri|xvı.HojKeıiHe 
tabi cıımle 
ııpHiia roMUoe npeürıojKeıiHe 
iıpeMCHH zaman tabi cıımle 
nptunaK alyamet 
ııpH-nara rejiHoe sıfat 
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npnJiojKeHHe ilyave 
ııpH'incTHe sıfatfıil' 
II [X)jy KTMBHblH ön i inli 
ııpon;<BOimoe rjıono yapına 
söz 
ııpoHHBaaıibiH ııegiz 
NPOM.IBOÜHBIH OT rnaronn 
PJiaroJi fiilden  yapı lğan fiil' 
ıi|K)n^Boyııibin ö r nıaro.na HMII 
fiilden  yapı lğan is im 
ıi|X)M:tno;ııibifı  o r HMeıibi 
rnaro.Fi isimden yapı lğan fiil' 
ll|X)H»BOJHbIH OT MMCIlbl HM il 
isimden yapı lğan isim 
ıi|X)M:ıııoıııeıiHe aytılış, telyaf-
fuz 

ııpomnouıenne no cnoraM 
sözlernin ecalarğabölüniivi 
ıi|xxroe npeMa adiy zaman 
ıi|xxroe npejnoHceıme adiy 
cümle 
ıi|XXTopeııne avam halk tili 
lıporesı proteza 
ıipoıııciiıııee BpeMa keçken 
zaman 
ııpoıııeüiuee neonpeiie.ııeııııoe 
II|X:MII mürekkep kelecek 
zamannın dayimilik şekilin 
vastasız şekili 
npouıeiiuıee neo'ienHjııoe 
BpeMa sade keçken zamannın 
vastalı şekli 
ıi|X)THBHre.FibiibiH coıo.» karşı 
kııyııv bağlayıcısı 
nyrı» BO»jıyxa ses yolı 
l> 
IKIBIKMIUI'IIIMH r j ıo ı ıa m a n a d a ş 
sözler 

pa.töop talil' 
pa:<roıop söylev, lakırdı 
panroncpıaa peııı> söylev tili, 
lakırdı tili 
pa»rpaHH'lHTejibiibift  ayırıcı 
paıiiiejiHTeJibiıoe 'iurjiHTenHoe 
pay sayı sıfatı 
pacnojıosceıiHe MJieııoB npeü-
ııojKeıiMC cıımle azalarının 
sıralanması 
paaıporrrpaııeııııoe ripeii.no-
jKeııııoe keniş cıımle 
parrnop pTa ağıznın açılışı 
perperrjiBiıa a arcHMHnauHa 
regresivlik assiıııilyatsiyası 
perperrjiBHbiH regressivlik 
pe'ienoH annapar lakırdı 
apparatı 
pe'ib lakırdı, til, nutuk 
pıiTM pe>iH lakırdı ritmi 
pMTopHKa ritorika 
pıtıya rifma 
|x»ü cins 
|X>üHTejibiibiH n a i l e * saiplik 
kelişi 
|X)ÜIIOH fuuıc  ana tili 
poüCBeııııue avtbiKa akraba 
tiller 
por ağız 
POTOBOH .füyK  ağız sesi 
c 
rmuca bağ 
CBfl.»b  bağ 
feMaıiTHica  semantika 
rmıCMOJior semasiolog 
ceMacuonoraa semasiologiya 
reMefıcriıo  IUUKOII til' ailesi 
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cHiırapMoıiMMM si ıı garmon i zm 
r.HHKona sinkopa 
CHMOHHMMfi  manadaşlık 
CMHOHHMH'ieacHH manadaş 
CMHTarMOTH'ierKHH sintaktik 
oıııra Kr.HC sintaksis 
c.Ka:»yeMoe haber 
CKa;tyeMoe rıpocroe adiy 
haber 
cKanveMoe carrnnııoc koşma 
(mıırekkep)haber 
(KJloııeıiHC türlenüv 
ocJioHenHe cyıııecrBHTejibHoro 
ismiıî türlenüvi 
acoÖKa skobka, kavuz 
(Koponucb tez yazı 
<xpı.iToe noAiıejKaıııec logik 
sub 'yekt 
f  Jioı$apnbifı  (.ocrau ıı.tuKa 
luğat terkibi 
cnonaph luğat 

rjKfflapb  jiByfUbi'iıibifi  eki tilli 
luğat 
cjlOBapb (MHon:fl>iMer.KHH  bir 
tilli luğat 
rjıoiio söz 
(JionoHiiVieHeHHe söz türlenüvi 
< Ji0B006pa.*0Ba]iHe söz yapuv 
< ınoBooöpa .x)uaTe.nbHbiH 
a(|)(|)HKr. söz yapıcı affiks 
< jıoBOiıpoMBOjHibiH söz yapıcı 
<Ji0B0c.0MeraHHe söz birleş-
mesi (birikmesi) 
rJiOBono'ieTaıiHe MMeımoe isim 
söz birleşmesi (birikmesi) 
r j ıo r eca 
cııor öenyiiapnbifi  urğusız eca 

cıoropa:we.n eca ayırıcı 
r j ıo r OTKpbiTbiH açı k eca 
crıor yüapıibifı  urğulı eca 
crıojKHoe HM fi  mürekkep ad 
rjıojKiıoc rıpeüJioaceıiHe mü-
rekkep cümle 
cjıoacııoe crıoıvı mürekkep 
söz 
crıojKiıoııoyi'iHiıenııoe 
n|XVi.rıo»:eıiHC tabili mürekkep 
cıımle 
rjıojKiıocoKpaıuenııoe CJIOBO 
mürekkep kıskartılğan söz 
cnojKiibiH a<|Kj)HKC mürekkep 
(koşma) affiks 
cjıoiKHbiH rnaroj ı mürekkep 
fiil' 
rjıyjKeöıibifi  CJIOBO yardımcı 
söz 
CMbirjı mana 
coöHparejibHbie «îHcjiH'rejibHoe 
toplulık sayıları 
coöorBeınıoe HMÎI has isim 
c.oBepuıeııniJH BHÜ bitken al 
(vaziyet) 
cornaaibiH tutuk 
cor naçora ime ııyğunlık 
corna coBanne cıca.ıyeMoro c, 
ııoiiııcxauiHM mupteda haber 
kelişüvi 
coejHHHTeJibHbiH r.rıa CHMH 
koşuvcı sozuk 
coııopııufi  :<ııyK sonorlı ses 
coııopıibiH corJiacHbiH sonorlı 
tutuklar 
conocraBJieıiHe teneştirme, 
ol 'çeşt irme 
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cocraBuoe ııoiuıejKaujee 
mıırekkep mup teda 
c.ocraBiıoe cıcn:ıyeMoe mürek-
kep haber 
r.oonıBHOH mürekkep 
<xx;raB cnoBapııı,IH söz terkibi 
co'ieraHHe bir leşme 
• X)io:t bağlayıcı 
GOKM npeMeınıoH zaman 
bağlayıcısı 

OOKM KH ki bağlayıcıs ı 

GOKM rıpoTHBHTe.ıibiıı.iH karşı 
kuyuv bağlayıcıs ı 
GOKM pa»üejiHTe,rıı,ıibiH ayıruv 
bağlayıcısı 
GOKM yf'JIOBHMH  şart bağla-
yıcısı 
oıpnaceHHe tüslenüv, tür lenüv 
cnptuKeıiHe r.naro.rıa fiil 'Ier-
nin tüslenüvi 
cpanııeıiHe teneşt i rüv 
cpa BiiHTejibHHc nocnej ıorn 
tenşt irüv munasebetç i ler i 
fpeüneneöıibiH  cornaaibiH 
orta tanlay tutukı 
cpejtHHH |xvı o ı ta c ins 
orHJlHCTHKa stil istika 
crorib stil ' 
cmr ib pa:ıroBopnbifi  lafnın 
(nutuknın) stili 
crpoeHMe ıi|xyuıo»:cıiH!i cüm-
le kurııluşı 

(T|K)'iııan öyKBa ufak  arif 
rnuKCiiHC koşuluv 
cyaceııne taralına, tar laşuv 
cyjKeıiHc muıMCIIMÎI mananın 
tarlaşuvı 

ry(|Kj)HKr suffiks 
cyıuecTBHTejibHoe isim 
ryuıecTBHTe.nbnoe 
aöcrpakTHoe abstrakt isim 
c:yuıarrBH'i'c.ribiıoe 
HapHuaTeJTbHoe cıııs isim 
T 

TBepjoııeöıibiH kat t ı t a n l a y 

TBepjbiH kat t ı 

TBepyibiH connaa ib iH ka t t ı 

t ı ı t ı ık 

TeMa mevzu 
TeMÖp tembr 
TcpMHH termin 
THpe tire 
TO.RKOBbiH rjTOBapb izaiy 
(tabirli) luğat 
TOH ton 
TonoıiHMHKa toponimika 
TO'iKa nokta 

TO'iKa c ıvınfiTOH  nok ta l ı 

v i r g ü l ' 

Tpa ıırKpHnuH atraıı skri pts iya 
TpeTbe JIHLIO uçünci şahıs 

y 
y/iapeıiHC urğu 
yiiapıibiH urğulı 
yiiapıibifı  cnor urğulı eca 
y:tKHH rJiacıibiH yukarı (tar) 
sozıık 
yKa:«rrejibiıoe MecroHMCıiHe 
işaret zamiri 
yKa:«Tejiblıoe CIIOBO işaret 
sıfatı 
yMeımiHTejibiıoe tıın'ieıiHe 
azlaşt ırma manası 
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y MCI I LIIHTENLHO- ııa o c a TEMI ILIM 

a(|«|)HKr. ohşav-kuçiiltüv affik-
si 
ynO/IOÖHTCJILHLIH n<[x|)HKC 
benzetüv (ohşav) yalğaması 
yrıpaarıeıiHe idare, idare bağı 
ynpaonaıoıııee CJIOBO idare 
etici söz 
ycHJietıne kuvetlendirme 
ycuriHTejiLim a »lacrnua kıı-
vetlendirici parçalar (derece-
likler) 
ycJIOBHblH şart 
ycjıoBHoe HaKiionetiHe şart 
meyli 
yrjıoBHoe npejuıoaceıiHe şart 
cümlesi 
ycrapeBUJHH CJIOBO eskirgen 
söz 
ycTHaa pe-ıı. ağız tili 
yrBepüHTejiLiıoe lueaMOMerae 
cevap-tasdik nidası 
yTBepüHTejibnoe 
ııpeii.HoxeıiHe musbet cıımle 
<1>. 
(|).rıeKTHBHLie ad.iKH flektiv 
tiller 
(|)otıeMa foneına 
(|>oneTHKa fonetika 
(|ıoııo.HorHH fonologiya 
<|>opMa forma 
<|>pa.ıa ibare 
(|>pa :ıeo.HorMlıec.KHH r jıona pı. 
frazeologik  luğat 
<|>pa.«JBoe yjıa peııne cıımle 
urğusı 

x 
xaM.ıa laringal' tutuk 
xy;ıo>KerrBeıiHLiH anbiK ede-
biy t i r 
•I 
•lacTH pe'iH söz çeşitleri 
'laCTHUa parça, derecelik 
«laCTHLlLI BOlipOCHreriLIILIC 
sual ' parçaları (derecelikleri) 
'iacTHUi.1 B0CK.riHilcaTejıı,ııue 
nida parçaları (derecelikleri) 
•lejııocr çenge 
MepeytoııaıiHe r\nacnbix sozuk 
nevbetleşiivi 
'lepejoııaıiHe cor.nacıiLix tutuk 
nevbetleşiivi 
•lepTO'iKa sızıçık 
MHCJiHTeJibHoe sayı sıfatı 
«iHC.HHTe.Hbiıoe itpoönoe kesir 
sayısı 

MHCHHTejIbHOC 
KOJiHHefTBeıınoe  mikdar sayısı 
«iHC.HHTeJii.Hoe Hopa/neona; 
sıra sayısı 
'iHcjiHTeHbiıoe co6HpaTejıı.Hwe 
topluluk sayısı 
•IHCJIO sayı 
•üren aza 
•uıeıı ırropocneneıııibiH ekinci 
derece aza 
•uıcH i'nauıibiH baş aza 
•uıeıiLi ııpeyuıoaceıma cıımle 
azaları 
ııı 
llienoTMMH ıltyK pısııdılı ses 
tıiHrıaıUHe myKH fısıltılı  sesler 
NiHnaııiHH fısıltılı 
lunpoKHH rnacıiLiH kefi  sozuk 
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ıııyvı ş u v u l t ı 

iM.VMMi.in cor.nacııı.ıfı  ş u v u l t ı l ı 

t u t u k 

ııı 
lUOJieBOH cor.nac.iii,IH s ı z ğ ı ı a -

v ı ık t u t u k l a r 

3 
sKiîaTHiı e k v a t i v , t e n e ş t i r ü v 

3KBaTHlillMH a(|x|)HKC t e n e ş -

t i r ü v y a l ğ a m a s ı 

3KliaTMBIlblH ııaiiojK t e n e ş t i r ü v 

ke l i ş i 

3i ııiHK.nonejiH'iec.KHH c j ı o u a pı, 

e n t s i k l o p e d i k l u ğ a t 

3'iHM().ilorHil e t i m o l o g i y a 

il 
JMI.1K t i l ' 
H:«.IK iiereflı  b a l a t i l i 

fl.ibiK  jKerrron j e s t l e r t i l i 

n»ı.iK JKHUOH c a n l ı t i l ' 

fi»biKH  MCKyccTBeııılbie y a p m a 

t i l l e r , s u n ' i y t i l l e r 

a.iLiK JiHTepaTypilbiH e d e b i y 

tir 
a:Hi.iK OÖIUMH u m u m i y t i l ' 

iiiUKOBaa ceMbii t i l ' a i l e s i 

iCiiıiKOBOH a u ı a c t i l ' a t l a s ı 

a.ibiK nocpeii ı iHK v a s t a t i l ' 

iuı.iK poüi ıoH a n a til i 


