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abartık tuhaf, grotesk  

abece alfabe   

abece imi harf   

acıklıgüldürü trajikomik   

acımak merhamet  

açığa çıkarmak deşifre etmek   

açık (arttırmalı) satış mezat  

açıklama itiraf   

açkı anahtar   

ad isim   

adcılık nominalizm   

adıl zamir   

ağı zehir   

ağı giderici panzehir  

ağız lehçe, şive  

ağlatı trajedi   

ağlatısal trajik   

ağlatısal güldürü trajikomik  

ak beyaz   

akak kanal, vadi   

akcam televizyon (tv)  

akım moda   

akışkan plastik   

aksoylu aristokrat   

aksoyluluk aristokrasi   

aktöre etik, ahlak   

aktörel etik   

al hile   

alan arena, saha  

alanyazım literatür  

alay sarkazm, istihza  

alaysı sarkastik  

 
1 1 Haziran 2022 tarihinde güncellenmiştir. 
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alaysılama ironi  

aldatıcı pseudo   

aldatılma ihanet   

algı kayması paralizasyon  

alım satım ticaret   

alıntı epigraf   

alıştırma etüd   

alıkoyma karantina  

alsat, alımsatım ticaret   

alsatçı ticari   

alsatçılaşma ticarileşme   

alt sınıf avam   

altdil jargon   

altküme sıralı dizilimi permütasyon   

altlık zemin   

amaç kasıt   

amaçlı kasıtlı   

anamal sermaye   

anamalcı kapitalist   

anamalcılık kapitalizm   

anıştırma(k) ima (etmek)   

anlak zeka   

anlakçıl zekice   

anlamsal semantik   

anlatılan rivayet  

anlatım ifade   

anlatma bahis   

anlık zihin   

anlık güldürü espri   

anlıksal zihinsel   

annebaba ebeveyn   

ar edep, haya  

ara antrakt, mesafe   

araç enstrüman   

araççı enstrümentalist   

araçsal enstrümental  

araçsallık enstrümantalizm   

aralanmak mesafelenmek   

aralık mesafe   

ardçağcı postmodern   

ardçağcılık postmodernizm   

ardçağcılık postmodernizm   

ardgerçeklik post-truth  
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arık temiz  

arındırım dezenfeksiyon  

arınım (tinsel) katarsis   

arka-lık fon   

arkası yarın tefrika   

art düşünce kasıt   

artan fazla   

artı poitif   

artık fazla   

asal örnek master   

asalak simbiyotik  

aşevi Lokanta, restorant  

aşılmaz (toplumsal) yasak tabu   

aşım trans   

aşınma erozyon   

aşırı ekstrem  

aşırı gerçekçilik hiperrealizm   

aşkıncı transandantalist  

aşkıncılık transformizm, transandantalizm   

aşkınlaşmış transforme  

aşkınlık transform   

aşkınlık durumu trahs hali   

aşkınsal transandantal   

atak atraksiyon  

atama tayin, atıf  

atamak tayin etmek, atıf yapmak   

atılım, ivmelenim moment   

atım impuls  

atlama ıskalama   

atlama yeri tramplan  

avunma, avuntu teselli   

aydın entelektüel, entelekt   

aydınlanmış insan entelektüel  

aygıt makine, aparat, enstrüman   

aykırı ters   

ayla hâle  

ayraca, ayrınca istisna   

ayraç parantez   

ayrıcalıklı yer loca   

ayrık farklı, istisna, varyant   

ayrılaştırmak farklılaştırmak  

ayrılık veda   

ayrım fark   
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ayrımsamak fark etmek   

ayrımsız istisnasız  

ayrıntı detay  

ayrıt boyut, buut   

az ender   

az bulunur ender, nadir   

azartıklı ergonomik ÖNERİ 

bağımsız müstakil   

bağıntı fonksiyon, denklem?   

bağış lütuf   

bağış bedeli kefaret   

bağışıklık bilimi immünoloji   

bağlam paradigma   

bağlamaşan kült  

bağlamsal paradigmatik   

bağlamsallık paradigma   

bağlantı  kombinasyon, segment, link   

bağlaşık müttefik   

bağlaşıklık ittifak   

bağlaşım ittifak   

bağlı sadık   

bağlılaşmak ittifak kurmak   

bağlılık sadakat   

bağlılık yoksunluğu sadakatsizlik  

bağnaz dogmatik   

bakışım simetri  

bakışımlı simetrik   

bakışımsız asimetrik   

bakışımsızlık asimetri   

basamaklanım hiyerarşi   

basamaklanmış hiyerarşik   

basamaklı hiyerarşik   

basılı (günlük) yayın gazete  

basınçölçer barometre  

basınyayın medya   

baskılama tahakküm   

baskılayım tahakküm   

basmakalıp klişe  

başarım performans   

başka farklı   

başkaldırı isyan   

başkalık farklılık   

başvuru referans   
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bayıltılma anestezi   

bayındırlık refah  

bedel kefaret   

beklenmedik sürpriz   

beklenmedik olay sürpriz   

belgelik arşiv   

beliriş tezahür   

belirsiz muğlak  

belirteç zarf, harf’ı tarif   

belirtgen tipik   

belirtgen kişi tipik karakter  

belirti semptom   

belirtici, belirtgen, belirtik tipik   

belirtgen olmayan atipik   

benodaklı egosantrik   

benzeşim analoji  

benzeşimli analojik  

benzetim simülasyon   

beslenme alanı havza  

betim tasvir   

betimleme tasvir   

betimlemek tasvir etmek   

bırakma, ayrılma istifa   

bırakmak havale etmek   

biçem stil, üslup   

biçemci üslupçu   

biçemcilik üslûpçuluk   

biçemsel üslupçu   

biçim tarz, form, format   

biçimbilimi morfoloji   

biçimbirim morfem   

biçimleme(k) formatlama(k)  

biçimsel formel, şematik   

biçimselleştirme stilizasyon   

biçimsiz amorf   

biçimsizleştirmek amorflaştırmak   

bildik, tanış aşina  

bildirge manifesto   

bildiri manifesto   

bildirim ültimatom  

bildirişim enformatik   

bile isteye kasten   

bilgibilim(i) epistemoloji   
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bilgiç ukala  

bilgi(lendirim) epistem  

bilgilendirim toplantısı konferans   

bilgisunar internet   

bilici kâhin   

bilimkurgu science fiction  

bilimsel alan disiplin  

bilinç yarılması şizofreni  

bilinemezcilik agnostisizm   

bilisiz cahil  

bilisizlik cehalet  

billur kristal   

billurlaşma-k kristalizasyon   

billursu kristalize   

bireşim terkip, sentez   

bireşimleme sentezleme   

bireşimleyici sentezleyici   

bireşimli sentetik   

birikimli kümülatif   

birleşme senkretizm  

biroluşçuluk unanimizm ÖNERİ 

bitiş, bitim, son final   

boyanç renk (Dağlarca)   

boyut ayrıt   

bozunum entropi   

bölümce paragraf   

budun etni   

budunbilim etnoloji   

buduncul etnik   

budunsallık etnisite   

bulaşıklık, kirlilik parazit   

bulgu keşif   

bulgulamak keşfetmek   

bulunç vicdan   

buluş icat, keşif   

bun(alım) kriz, travma   

burgaç anafor, girdap  

buyruk talimat   

buyrultu talimat   

buyrultu komut   

buyurgan despot   

buzkayı buz pateni ÖNERİ 

buzkayıcı buz patinajcısı ÖNERİ 
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bütüncülük holizm   

bütünleşik, tümleşik entegre  

büyü efsun   

büyük major   

büyük patlama big bang   

büyülü sihirli   

büyüteç mercek, pertavsız   

can anima   

canlandırma animasyon  

canlıbilimi fizyoloji   

canlıcı animist  

canlıcılık animizm   

ciiiiit…..deee…. fort…..da…..   

coşku, canlılık fanfar   

coşumcu romantik   

coşumculuk romantizm   

çağcıl modern   

çağcılık modernizm   

çağdaşlaşma modernleşme, modernizasyon   

çağdışı-lık demode-lik  

çağırma interpolation   

çağrı davet, müjde   

çalgı enstrüman   

çalma, çalıntı intihal  

çapraz verev   

çapraz verev   

çarpıkgörü paralaks   

çarpma şok   

çatışkı dram   

çatışkılı, çatışkın dramatik   

çatışkılı kurmaca dramatizasyon  

çatışma dram   

çekilmek regresyon   

çekim (moleküler) kohezyon   

çekincesiz pervasız  

çerçeveleme plan   

çeşitleme varyasyon   

çevrebilimi ekoloji   

çevrelortam ekosistem   

çevreleyim kompozisyon   

çevren ufuk   

çıkışsız yolak, çıkmaz labirent  

çıktı output   
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çıldırı, çılgınlık histeri   

çıraklık acemilik   

çiftgörü paralaks   

çizelge şema   

çizge, çizenek grafik ÖNERİ 

çizgi hat   

çizge grafik  

çizim desen  

çizisel şematik  

çocuksu naif   

çocuksuluk naiflik   

çok fazla   

çokseslenmiş diyalojikleşmiş   

çoksesli diyalojik Bkz. Bahtin 

çokseslilik polifoni   

çokyüzlü prizma   

çöküntü depressiyon   

çözülenme, çözü(lmüş) deşifre ÖNERİ 

çözümleme analiz   

çözümleyici analitik(er), analist, analizatör   

çözümsel döküm analitik envanter  

çürüme dekadans   

dadanan musallat olan   

dağoluş orojenez  

dağınıkça, rastgele tesadüfi   

daha önce gördüm deja vu   

davranı jest, gestus ÖNERİ 

dayak inat ÖNERİ 

dayaklanma inat etme ÖNERİ 

dayanç inat   

dayanım sabır   

dayatmacı ısrarcı   

değer itibar   

değerler basamağı hiyerarşi   

değim temas   

değimecesel metaforik   

değişik farklı  

değişken parametre, faktör   

değişmece mecaz, metafor, metonimi   

değişmecesel metaforik   

değişmez sabit(e)    

değme temas  

değişken parça modüler kit  
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değişmez sabit  

değşinim mutasyon  

delilerevi tımarhane   

denetim kontrol   

denetlemek zapt etmek   

deneyci ampirist   

deneylik, deneyevi laboratuvar   

derlem(e) koleksiyon   

derlem(e)ci koleksiyoncu   

derlem(e)cilik koleksiyonculuk   

destansı epik   

devim figürasyon   

devimcillik dinamizm   

devinge hareket   

devingeç motor  

devingen hareketli   

devingenlik hareketlilik   

devini hareket   

devinim hareket   

devinimbilim dinamik   

devrim ihtilâl  

dış söyleşim diyalog   

dışavurumculuk ekspersiyonizm   

dışlayıcı sekter   

dikme sütun   

dilbilgisi gramer  

dilbilgisel grammatik   

dilek rica   

dilsel tumturak retorik  

dindışı laik, seküler   

dipçe not, dipnot   

dirim yapı biyostrüktür   

dirimbilim biyoloji   

dirimbilimsel biyolojik   

dirimbilimsel düzgü biyolojik kod  

dirimbilimsel sapma mutasyon  

dirimbirim organizma ÖNERİ 

dirimküre biyosfer   

dirimsel Biyotik, biyolojik, organik   

dizem ritim   

dizemcil, dizemli ritmik   

dizemle(ştir)me ritimle(ştir)me   

dizemli, dizemsel ritmik   
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dizge sistem   

dizgeleme sistematizasyon  

dizgelemek sistemleştirmek   

dizgeli sistematik   

dizgesel sistemik, sistematik   

dizgesellik sistematizm   

dizi seri(al)   

dizimli serial   

dizin liste  

dizisel seri   

doğacı natüralist  

doğallıkla haliyle   

doğatanrıcılık panteizm   

doğrultu rota   

doğu şark  

doğucu oryantalist  

doğuculuk oryantalizm   

doğulaştırma oryantalizasyon   

dolambaç varyant  

dolap hile   

döküm envanter   

döküm(leme) envanter   

dönem vade   

dönen düşünce refleksiyon   

döngü peryot   

dönüşüm metamorfoz   

döşem(e) mobilya  

durak istasyon   

dural statik, sabit   

duraylı sabit   

duraylılaştırma sabitleme   

duraylılaştırmak sabitlemek   

duraylılık stabilite, sabitlik   

duraysızlaştırma sabitsizleştirme   

duru berrak   

duruluk berraklık   

durum hal, statü, situasyon   

durum(u) kurtarıcı idareci, oportünist  

duruş tavır, hal   

duruş hâl   

duyarlı hassas  

duyarlık eşiği kritik nokta   

duygusal patetik, melodramatik, emosyonel   
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duygusal anlatı melodram   

duygusal yansılama melodramatik parodi  

duygutaşım heyecan ÖNERİ 

duygutaşımlı heyecanlı ÖNERİ 

duyu sense ? 

duyunç vicdan  

duyumsapması sinestezi   

duyurmak ilân etmek   

duyuru ilân, beyan   

düğüm nod(e)   

düşlem tahayyül, fantezi   

düşlemsel fantastik, fantasmagorik   

düşlemsellik fantasmagori  

düşsel fantastik   

düşsel örnek ideal   

düşülke ütopya   

düşünce fikir, ide   

düşüngü ideoloji   

düşüngüsel ideolojik   

düşünür, düşünsel entelektüel   

düşünsel görünge ideolojik perspektif   

düzdeğişmece metonimi   

düzdeğişmecesel metonimik  

düzen rejim   

düzenek mekanizma   

düzenleşim konfigürasyon  

düzey hiza, derece   

düzgü kod   

düzgüleme kodlama   

düzgülemek kodlamak  

düzgülenim kodlanma   

eder fiyat, bedel   

edilgin pasif   

edimsellik faillik, pratik   

egemen hâkim, dominant, hegemonik   

eğit(im)bilim pedagoji  

eğitimbilimci pedagog   

eğretileme metafor   

eğretilemeli, eğretilemesel metaforik   

ekin kültür   

ekinlerarasıcılık kültürlerarasıcılık, interculturality   

ekinsel kültürel   

ekinsel insanbilimi kültürel antropoloji  
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eklemleme entegrasyon  

eksi negatif   

ele geçirme fetih   

eleme filtrasyon  

eleştiri kritik   

eleştirmen kritisyen  

elezerci sadist  

elezercilik sadizm  

emek örgütlenmesi sendikalaşma  

emek örgütleyici sendikal   

en az minimum, asgari   

en az bedelli ergonomik   

en az(ından) asgari   

en büyük makro, maksimal   

en çok maksimum   

eniyileştirme optimizasyon   

en küçük mikro, minimal   

en küçükçülük minimalizm   

en son nihai   

enazcılık minimalizm   

eril dizge patriyarka   

erk iktidar   

erkleşmek iktidarlaşmak   

erktanımazlık anarşizm  

eski(l) antik, arkaik, kadim   

eskil gömüt antik mezar  

eskitim antikleştirme, antikalaştırma   

esnek plastik   

esnek gereç plastik malzeme  

esneklik elastikiyet   

esneklik, esneme plastisite   

esrik sarhoş   

eşanlı simultane   

eşartım fraktalizasyon   

eşartımlı fractal   

eşdeğerli homojenize  

eşsesli monolojik Bkz. Bahtin 

eşyükselti isohip   

eşzamanlı senkronik   

etken, etmen faktör   

etki efekt   

etkileme, tetikleme ajitasyon  

etkin aktif   
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evren kainat, kozmos   

evrencelik universalizm  

evrendeş kozmopolit  

evrendeşçilik kozmopolitizm  

eylem dinamik, fiil, pratik   

eylem, edim praksis   

eylemci aktivist   

eylemli fiili  

eylem-lilik tätigkeit, Alm.   

eylemsizlik atalet   

eyleyen fail  

eytişim diyalektik   

eytişimsel diyalektik   

eytişimsel bağlam diyalektik paradigma   

eytişimsel bireşim diyalektik sentez  

eytişme diyalektik   

eytişmeci diyalektik   

eytişmeli diyalektik   

eytişmezlik diyalektiksizlik, non-dialectique ?   

ezik, ezilen mazlum  

ezi(nç) zulüm  

fallus odaklı fallosantrik   

fiziksel yetmezlikten malulen   

flamenko bilimi flamenkoloji   

gecelik pijama   

geçek, geçenek koridor ÖNERİ 

geçerlilik meşruluk, meşruiyet   

geçersizleme iptal   

geçiştirici nemelazımcı   

geçişkenlik osmoz  

geçmiş özlemi nostalji   

geçmiş özlemli nostaljik  

geleneksel otantik   

genbilik ansiklopedi   

genbilikcil ansiklopedik   

genbiliksel ansiklopedik   

genel görüm genel plan   

genel anonim  

genetik kökensel   

gerçek reel   

gerçeküstü sürreel   

gerçekardı post truth   

gerçekçi realist   



14 
 

gerçekçilik realizm   

gerçeküstü sürreel   

gerçeküstücü sürreel   

gerçeküstücülük sürrealizm   

gerçel reel ÖNERİ 

gereç malzeme   

gerek ihtiyaç   

gerekçe bahane, mazeret   

gereksinim ihtiyaç   

geri basma, geri çekilme regresyon   

gerilim stres, anksiyete, torsiyon (fizik)   

gezgin turist  

gezim turizm ÖNERİ 

gezimcil, gezimsel turistik ÖNERİ 

gezinti galeri   

gidermek, dengelemek telafi etmek   

girdi-çıktı input-output (İng.)   

girişim inisyatif  

girişimsizlik inisyatifsizlik  

giysi elbise, kostüm  

giz sır   

gizaçar parola, şifre ÖNERİ 

gizcilik okültizm  

gizemci mistik   

gizemcil mistik   

gizemcilik mistisizm   

gizemleme, gizemcileştirme mistifikasyon   

gizemli, gizemcil mistik, mistifiye   

gizilgüç potansiyel   

gizli(k) mahrem ÖNERİ 

gizlilik illegalite  

göğüslük sütyen, memelik   

göksel buyrultu vahiy  

gömü hazine  

gömük, gömülü anklav   

gömüt-lük mezar-lık  

gönderim, gönderme ima, referans   

gönderme yapmak ima etmek   

göreli rölatif   

görelilik rölativizm, izafiyet   

görev misyon   

görevsel misyonlu   

görkem heybet, haşmet   
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görünen (parça) mostra   

görünge perspektif   

görüngü fenomen   

görüngübilim fenomenoloji   

görüngübilimci fenomenolog   

görüngübilimi fenomenoloji   

görüngübilimsel fenomenolojik   

görüntü imaj, vizyon, kisve, fotoğraf   

görünü portre   

görünüm manzara   

görünür olan mostra   

gösterge ibre  

gösteri şov  

gösterim performans   

göstermecilik exhibitionism  

gözbağcı sihirbaz  

gözden geçirme revizyon   

göze hücre   

gözeden üreyim hücre klonlaması   

gözetçi röntgenci   

gözetleme röntgen   

gözgü ayna   

gözükara pervasız  

gücül(lük) dinamizm  

güç enerji   

güçsüz zayıf   

güdümbilimi sibernetik   

güldürü(m) mizah, komik, komedya   

gülmece mizah, humor   

gülmecesel humoresk  

gülünç komik   

gülünç çatışkı komik drama  

gülüt fıkra   

güncel konjonktürel  

gündelik amaçlara bağlı taktik   

güneşlik şemsiye  

gürültü parazit   

güvence garanti   

güvenlik ayarı sübap   

güzelduyu estetik   

güzelduyusal estetik(sel), estetize   

güzellikbilimi estetik   

hak adalet   
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hakikat ardı (sonrası) post truth  

haksızlık edilen mağdur  

halkbilimcil folklorik  

halkbilimi folklor  

halkçıl popüler, popülist   

halkçıl ekin popüler kültür  

halkçılık folklorizm  

halkçıllaşma popülerleşme  

halkçıllık popülizm  

hava (katmanı), havaküre atmosfer   

hep daima   

hevesli amatör  

hiçci nihilist   

hora dans, oyun   

ıra karakter   

ıraklık mesafe   

ırasal karakteristik   

ırk etnisite   

ışınsal optik  

iç söyleşim monolog   

içanlatım iç-monolog   

içeriksel tematik   

içetkileşimli interaktif   

içkievi meyhane   

içolanak potansiyel   

içselleştirme temellük   

içsöyleşim iç-diyalog   

içtenlik samimiyet  

iki tabanlı binary   

iki uçlu düal   

ikicilik düalizm   

ikilem dilemma   

ikilenme düalizm   

ikileşme düalizasyon   

ikili dual   

ikilik düalite   

ikicilik düalizm  

ilenç lânet, beddua  

ilgeç edat   

ilişkilenen muhatap   

ilke prensip   

ilkel primitif   

ilkelcilik primitivizm  
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ilkesiz oportünist  

ilkesizlik oportunizm   

ilkörnek prototip, arketip   

ilksel primitif   

im işaret, sinyal   

imgelemsel hayali   

imlemek işaret etmek   

inak dogma  

inakçıl dogmatik  

inanç iman   

inceltilmiş rafine, sofistike   

inçık asansör ÖNERİ 

indirgeme vulgarizasyon   

indirgemecilik vulgarizm   

insan ölçekli, insancıl hümaniter   

insanbiçimcilik antropomorfizm   

insanbilimci antropolog  

insanbilimi antropoloji  

insanbilimsel antropolojik   

insancalık hümanizma   

insancılık hümanizm   

istek talep, arzu, sipariş   

istekli müşteri   

istem, istenç irade   

işbilir, işodaklı profesyonel  

iş bırakımı, iş bırakmak grev   

işçi örgütü sendika   

işgücü örgütlenmesi sendikalaşma   

işgüder profesyonel   

işlem operasyon   

işlenmiş nakşedilmiş   

işleşmek profesyonelleşmek   

işletim operasyon   

işlev rol   

işlevsel fonksiyonel   

işlevselci fonksiyonalist   

işlik atölye  

işten ayrılma İstifa  

işveren patron  

itim çekim med cezir  

ivecen aceleci   

ivedi acele   

ivedilik aciliyet, acelecilik   
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ivme moment   

ivmelenim momentum   

iye sahip   

iyelenen sahiplenen   

iyelenmek sahiplenmek, mülklenmek   

iyelik mülkiyet, sahiplik   

izge, düzgü kod AYŞE E. KIRAN 

izlek tema   

izlek tema   

izleksel tematik   

izlemsel stratejik AYŞE E. KIRAN 

izlence program   

izlenimci empressiyonist   

izlenimcilik impressiyonizm   

kaba saba vulger   

kabartma friz   

kadın seviciliği lezbiyenlik   

kadıncı feminist   

kadıncılık feminizm   

kafa tutma meydan okuma  

kalıp şablon, şema, patron, klişe   

kalıt miras   

kalıtçı mirasçı   

kamutanrıcılık panteizm   

kanbağlı cinsellik ensest (incest)   

kandırma ikna   

kanıt argüman   

kanma ikna   

kapalılık, örtüklük hermetizm  

kapanma, kapatma karantina  

kapsar uzam hiper mekân   

kara film film noir   

karaduyu melankoli   

kararlı stabil  

kararlılık istikrar   

kararsız elektron yüklü iyonize  

kararsızlık istikrarsızlık, instabilite   

karayergi ironi   

karayergisel ironik   

karelem matris ÖNERİ 

kargış lanet  

karışan müdahil   

karışım halita   
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karışma müdahillik, müdahale   

karmacinsel heteroseksüel   

karmacinsellik heteroseksüellik   

karmaşa kaos   

karmaşık kaotik   

karşı anti   

karşı tez antitez  

karşıçıkı(ş) itiraz  

karşıcıl, karşıt muhalif, itiraz eden   

karşıcıllık muhalefet  

karşılaştırma kıyas   

karşılık bedel   

karşın rağmen   

karşıt  ters, anti-   

karşıtı tersi, vice versa   

karşı-yokülke distopya   

katlı yapı apartman   

kavram terim   

kavrambilimi terminoloji  

kayı paten ÖNERİ 

kaynak referans   

kayra mucize   

kayra mucize   

kazıbilim arkeoloji   

kenar kontur  

kendinde in situ   

kendinde şey en soi (Fr.)   

kendini beğenme kibir  

kentsoylu burjuva   

kentsoylulaşma burjuvalaşma  

kesim teşrih   

kesimevi mezbaha  

kesin net, kati  

kesinlik netlik  

kesintisiz biteviye   

kesip biçme teşrih  

kesit profil  

kesitleyim kompoze etmek, kompozisyon   

kestanı otopsi   

kesyapıştır kolaj   

kesyapıştırcılık eklektizm  

kılgısal pratik   

kırım cinayet, felaket   
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kırma melez   

kısagörüsel taktik  

kısagörü ökesi Taktik deha  

kıskaç mandal ÖNERİ 

kışkırtıcı provokatif  

kışkırtıcılık provokasyon  

kıvam viskozite   

kıyı marjin   

kıyıdan marjinal   

kıyıdancılık marjinalizm   

kıyıdanlaşmak marjinalleşmek   

kilit düzgü kod, şifre  

kimliksiz anonim  

kimliksizleşme anonimleşme  

kimlik çerçevesi portre   

kip mod   

kişi karakter   

kişi dışı gayrı şahsi   

kişileşmek tipleşmek   

kişileştirme karakterizasyon  

kişilik profil, portre, karakter   

kişisel mahrem   

kişisel olmayan gayrı şahsi   

konu mesele   

konum statü(ko), mevki   

konuşlanma mevzilenme   

konuşma diyalog  

korku fobi  

korunak kale   

korunak siper   

koşucu atlet   

koşuklanma paralelleşme   

koşul şart  

koşut(lu) paralel   

kökensel jeneolojik, jenerik   

kök(ensel)örnek arketip  

köktenci radikal   

köktencilik radikalizm  

kökten başkalık radikal farklılık   

kökten kadıncılık radikal feminizm   

köktenci radikal   

körinançcılık dogmatizm   

köşeyazısı fıkra   
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kullanıcı dostu smart  

kural norm  

kuram teori   

kuramlama, kuramlaştırma teorizasyon   

kuramsal teorik   

kurgusal spekülatif  

kurma, kuruluş inşa   

kurtuluş selamet  

kurum tesis   

kusursuz örnek idea   

kuşku (takınaklı) paranoa  

kuşkucu (takınaklı) septik, paranoyak  

kutlu kişi, ermiş aziz, saint   

kuyrukçuluk uvriyerizm   

küçük minor, mikro   

küme grup   

küresel global   

kütük log  

mal meta   

metinlerarasıcılık intertextuality  

mikrop bilimi mikrobiyoloji   

mutlu son happy end  

neden sonuç determine   

nedensel determine   

nedenselci determinist   

nedenselcilik determinizm   

nesne tapıncı fetişizm  

nitelik karakter   

nitem sıfat   

odak merkez, fokus, klik   

odakçıl merkezi  

olabilecek, olabilir mümkün   

olağandan öte, olağandışı fazladan, fazla   

olağandışı grotesk   

olanak imkân   

olanaklama imkânlama   

olanaklı mümkün   

olanaksızlık imkânsızlık   

olasılık ihtimal   

olay fenomen, olgu, vak'a, aksiyon   

olay yaratma sansasyon   

olgucu pozitivist   

olguculuk pozitivizm   
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olumlu pozitif   

olumlu çizgi pozitif varyant  

olumlu dolambaç pozitif varyant  

olumsuz negatif  

olumsuz yokülke distopya   

oluşumsal prosedürel   

onama kabul  

onaylı patentli   

ortak kollektif, anonim   

ortaklanma anonimleşme   

ortaklaşa kolektif   

ortaklaşım kolektif, kollektivite   

ortaklaşma, ortaklanım anonimleşme   

ortalama vasat   

ortam medya   

oylum hacım   

oyun tiyatro, rol   

oyuncu aktör, aktris   

ozan şair   

öbek grup   

öbekleme sınıflandırma, gruplandırma   

ödeşmelik bedel   

ödül ikramiye   

öğe eleman   

öğrenim tedrisat  

öğüt ders   

öğütörnek ibretlik 
Kaynak: Ali Rıza 
Aydın (Sol) 

öke dahi   

ökelik dahilik   

ölçü vezin  

ölçümsel metrik  

ölçün standart   

ölçüt kriter   

öldüren, öldürücü katil   

öldürüm suikast, cinayet   

ölüdoğa natürmort   

ölükesim teşrih   

ölüm desteği ötönazi  

ölüsevici nekrofil  

ölüsevicilik nekrofili  

ölüm sonrası post mortem   

önbili kehanet  
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öncü avantgard, selef   

öncülük avantgardizm   

öndelik avantaj  

önemsemeyen ihmal eden   

öngörme tahmin   

öngörü strateji, kehanet   

öngün arefe   

önonay önkabul, hipotez  

önödeme avans   

önsel a priori   

öntanı (yeri) klinik   

öntasım şema ÖNERİ 

öntasımlı planlanmış   

önvarsayım hipotez   

örge motif   

örgeleme motifleme   

örgen organ, uzuv   

örgen aktarımı organ nakli   

örgencilik organizmacılık   

örgensel organik   

örgütlenim organizasyon  

örnek model, master   

örnek olay vak'a   

örneklem modelleme temsili   

örneklem çatma modelleme, modellizasyon   

örnek(çe)leme modelleme, modelizasyon   

öte dünya ahret   

öykü hikâye   

öyküleme, öyküleyim Hikâyeleme, tahkiye   

öz cevher   

özbeğeni narsizm, kibir   

özdek madde   

özdekcil maddi   

özdekci maddeci, materyalist   

özdekçil maddi   

özdeksellik maddesellik   

özdeşleş(tir)im identifikasyon   

özdevimsel otomatik  

özdeyişcil aforizmik ÖNERİ 

özdoyum mastürbasyon   

özdüşünüm refleksiyon   

özel mahrem   

özel konum dili jargon   
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özeleştirel otokritik   

özerk müstakil   

özezerci mazohist  

özezerlik mazohizm  

özgecil diğerkâm   

özgül orijinal  

özgüllük orijinalite  

özgün otantik, oriinal, asıl   

özgür serbest   

özgürlükçü liberal   

özkıyım intihar   

özne süje  

özsever narsist  

özsevercilik narsizm  

özyaşam otobiyografi   

özyaşamöyküsel otobiyografik  

özyaşamöyküsü otobiyografi   

parça fragman   

parçalı fragmental   

perde, aralık (müz.) oktav   

pusat silah  

rastgelelik keyfilik   

saçma absurd   

saf pür, masum   

safcı püriten   

safçılık püritanizm  

saflaştırıcılık pürizm   

saflık masumiyet   

sağaltıcı hekim   

sağaltım tedavi, terapi   

sağduyu aklıselim  

sağlık önlemi hijyen   

sağlıkcıl tıbbi   

sahneleme mizansen   

sahte imitasyon, kalp   

salınım frekans   

salınış eda  

salt(ık) mutlak   

sapkın patolojik   

sapma anomali   

saptamak kaydetmek   

sargı ambalaj ÖNERİ 

sarmal spiral  
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sarsım, sarsıntı travma  

satınalıcı müşteri   

satış yeri mağaza   

sav iddia  

savsız iddiasız  

savaşçı militan  

savcılık görüşü iddianame   

savsöz slogan   

savunucu avukat   

sayıbirim dijit   

sayılar gizemi hurufilik   

sayısal dijital, istatistik   

sayısallaşma dijitalizasyon   

sayrı(lar) evi hasta(ha)ne   

sayrık, sayrıl marazi, patolojik   

sayrılık hastalık   

seçimli akış (çizgesi) algoritma ÖNERİ 

seçmeci eklektik   

seçmecilik eklektizm  

sergen raf  

sergileme teşhir   

ses seda, fonem   

ses almacı mikrofon   

ses aralığı oktav   

ses yineleyim aliterasyon  

sescil fonetik   

sesçil kakışma kakafoni  

sese karşı ses contre-point-contre, Müz.  

seslenim Hitap, vaaz   

sesletim prozodi   

sesteker, sesyuvar plak ÖNERİ 

sevi aşk   

sevi iletisi aşk mektubu   

sevimli sempatik  

sığınmacı mülteci   

sıkıdüzen disiplin ÖNERİ 

sıklık frekans  

sınıflandırılmış kategorik   

sınıflandırma kategorizasyon   

sınır had   

sıradışı cinsellik korkusu homofobi   

silsile kanon   

simge, im temsil, sembol, arma   
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simgeci sembolist   

simgeleme temsil   

simgelemek temsil etmek   

simgeleyim temsil   

simgesel sembolik   

sindirim hazım   

sinirbilimci asabiyeci   

siyasal politik   

siyasal yönetim hükümet   

siyaset politika   

siyasetsizleş(tir)me depolitizasyon, apolitizasyon   

somut maddi   

son netice, final  

son ayrılık veda   

sonlanmak nihailenmek   

sonul nihai   

sonuşmaz asimptot   

sorun dava, mesele   

soruşturma anket   

soy sülale   

soy iyileştirme öjenik   

soyaçekim yordamı genetik strateji   

soykırım jenosit  

soykütüksel genetik  

soylu asil-zade   

soyut non-figuratif   

sömürgecilik emperyalizm   

sömürgecilik karşıtı anti-kolonyal   

sömürgeleştirme emperyalleştirme   

sömürgen emperyal   

söylem retorik   

söylemsel retorik   

söylemsellik retorik   

söylen-ce mit, destan, epope   

söylencebilim mitoloji  

söylen(ce)sel mitolojik   

söyleşim diyalog   

söylev nutuk   

söz vaat, parole   

sözce, savsöz motto   

sözcük kelime   

sözveri vaat ÖNERİ 

suçsuz masum   
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sunma takdim   

sunma, sunum prezentasyon   

sunuş takdim, versiyon, prezentasyon   

sunum arz   

sus es (müzik)  

süredizimsel kronolojik  

sürez zaman   

süsleyici kozmetik   

süzgeç filtre  

şakacı muzip   

şenlik karnaval, bayram   

şenlik halkbilimi karnaval folkloru   

şenliksel karnavalesk   

şifreleme kriptolama   

şölen karnaval   

tahta pano   

takınak, saplantı obsesyon   

takyap modulasyon ÖNERİ 

takyapcıl modüler ÖNERİ 

tanı teşhis   

tanıklık, belgeyazı röportaj ÖNERİ 

tanıkyazın röportaj ÖNERİ 

tanımlı düzey kategori   

tanış, bildik aşina  

tanıtım etkinliği kampanya  

tanıtım yayını  katalog   

tansık, kayra mucize   

tansıksı mucizevi   

tansıma mucize   

tansıma, kayra mucize   

tansımalı, tansıksı mucizevi   

tapınç nesnesi fetiş  

tarihsel özdekçilik tarihsel materyalizm  

tartışma polemik   

tartışmalı oturum forum   

tasar proje   

tasarım planlama   

tasarlı planlanmış   

tasım plan, muhakeme   

taslak eskiz, müsvedde   

taş piyon  

taşıma ortamı medya  

tek (başına) solo   
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tekçi monist   

teközlü homojen ÖNERİ 

tekbenci solipsist  

tekbencilik solipsizm  

teksesli monolojik   

tektinci unanimist   

tektincilik unanimizm   

teleserek telaşlı   

tepke refleks   

tepke(me) refleks   

tepkesel refleksif   

tepki-lenim reaksiyon   

tepkileşim refleksiyon   

tersi vice versa, Lat.   

tını ton   

tıpkı kopya  

tıpkılanım, tıpkılayım kopya(lama), taklit (etme)   

tin ruh   

tin durumu ruh hali   

tinbilim(i) psikoloji   

tinbilimsel psikolojik   

tincil manevi, spiritüel   

tinçözüm psikanaliz   

tinçözümcü psikanalist   

tinsel ruhsal, spiritüel   

tinsel devinge psikodinamik   

tinsel düzenek ruhsal mekanizma   

tinsel kavrayış espri   

tinsel sunum psikodrama   

tinsellik psişe   

tinsiz ruhsuz  

tinsöylem(bilim) psikomitoloji ÖNERİ 

tinsöylencil psikomitolojik ÖNERİ 

titreşim frekans  

toplam set  

toplu kolektif, komünal   

toplu gösteri miting  

toplu öldürüm linç   

topluluk grup, cemaat, sosyete   

toplum dışı asosyal  

toplumbilimi sosyoloji   

toplumbilimsel sosyolojik   

toplumcu sosyalist   
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toplumcu kadıncı sosyalist feminist   

toplumculuk sosyalizm   

toplumdışı asosyal  

toplumdirimbilimsel sosyobiyolojik   

toplum-tinbilimsel sosyo-psikolojik  

toplumsal basamaklanma hiyerarşi   

toplumsal cinsiyet gender   

toplumsal katman kast   

töre ahlak   

törel ahlaki   

tören(sel) ritüel   

törensel geçit resmigeçit  

tutarak maraz   

tutku arzu, şehvet   

tutkulu arzulu, şehvetli  

tutucu muhafazakâr   

tutuculuk muhafazakârlık   

tutukevi hapishane   

tutum tavır   

tuzak hile   

tüm(cül) total   

tümce cümle   

tümleşik entegre   

tümleşim kombinasyon, kompozisyon   

tümleşme entegrasyon   

tüm(cül)leştirme totalleştirme   

tümlev integral ÖNERİ 

tür çeşit   

türel evrim mutasyon  

türev varyant   

türleme çeşitleme, varasyon   

türlü çeşitli   

türlülük çeşitlilik   

tüze hukuk   

uç, aşırı sekter   

uçarılık havailik   

uçmak cennet  

uçucu gaz   

ulam kategori   

ulamak bağlamak, kategorizasyon   

ulugörev misyon  

ulusalcılık milliyetçilik   

ulusçu milliyetçi   
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ulusçuluk milliyetçilik   

ulusötecilik enternasyonalizm  

umar çare   

umu niyet   

umulmadık (olay) sürpriz   

us akıl, mantık   

usavurum mantık   

uscu rasyonalist   

uscul, ussal Akılcı, rasyonal   

uscul çıkarım mantık   

usçuluk rasyonalizm  

uslam(lama) mantık   

uslamsal mantıksal   

ussal mantıki   

ussallaştırılmış akılcılaştırılmış   

ussallaştırma rasyonalizasyon   

usta(lık) profesyonel(lik), virtüozite  

utku zafer   

uyarı tahrik  

uyarlık oportünizm   

uydumcu konformist   

uydumculuk konformizm   

uydumculuk karşıtı anti-konformist  

uygulama teknik, pratik   

uygulayım teknoloji, teknik, praksis   

uygulayımbilim teknoloji   

uygulayımsal teknik   

uyum harmoni, âhenk   

uyumcul, uyumlu harmonik, âhenkli   

uyumlanma harmonizasyon   

uyumlu harmonik   

uzakgörü(m) strateji ÖNERİ 

uzak mesafeli  

uzaklık, ıraklık mesafe   

uzam mekân   

uzamsal bağlılık mekân sadakati  

uzlaşmaz çelişki antagonizma   

uzman profesyonel  

uzun öykü novella   

üçgençokyüzlü (kare tabanlı) piramit (?)  

üçleme triloji  

üçyüzlü prizma   

ülküsel ideal   
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üretim sanayi   

üretim geçeği üretim bandı ÖNERİ 

üretimevi fabrika   

üretim yanlışı imal hatası  

ürün meta   

ürünleşme metalaşma  

üst meta   

üst ben süper ego  

varlık mülk   

varlıksal ontik  

varlıkbilimi ontoloji   

varlıklılık mülkiyet ÖNERİ 

varoluşsal ontolojik  

varsayım hipotez   

varsayımlı potansiyel  

varsıl zengin   

varsıllık zenginlik  

verecekli borçlu   

verem tüberküloz   

verimli uygunluk ergonomi   

vuru şok ÖNERİ 

yaban(cı), taşınmış allokton   

yabancılaşma alienasyon   

yadsıma ret, inkâr   

yağma talan  

yahudi karşıtlığı anti-semitizm  

yakın hısım, akraba  

yakıngörü(m) taktik ÖNERİ 

yakınsar konverjen   

yalın(kat) basit   

yalın(kat)lık basitlik  

yalıtık isole   

yalvaç peygamber   

yan(daş) rol, taraf(tar)   

yankı eko   

yanlı taraflı   

yanlışlanma falsifiable, refutable (İng.)  

yansılama parodi, taklit   

yansılama etkisi parodi efekti  

yansıtma temsil   

yansıtmalı refleksif  

yansız tarafsız  

yapan icracı   
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yapay suni, sentetik   

yapı tesis, bina   

yapıt eser   

yapıtönü alıntı epigraf   

yapma, yapım inşa, icra   

yapma insan android   

yapım inşaat, imâl  

yapısal sentaktik  

yapsatçı müteahhit  

yapsatçılık müteahhitlik  

yara travma   

yaralayıcı travmatik   

yararcı pragmatist, pragmatik   

yararcılık pragmatizm   

yaratı eser   

yaratıcı yorum virtüozite  

yaratık mahluk, garabet   

yaratım siyaseti poetika   

yaratım, yazı(m) siyaseti poetika   

yaratma icat   

yardım imdat  

yargılık mahkeme   

yargılılık mahkûmiyet   

yarı semi   

yarışma rekabet   

yasa kanun   

yasal olmayan gayrıresmi   

yaşam hayat   

yaşam alanı habitus   

yaşam biçimi ritüel   

yaşamışlık yanılsaması deja vu   

yaşamöyküsel biyografik  

yaşamöyküsü biyografi  

yayın yöneticisi editör  

yazanak rapor   

yazgı kader   

yazgıcılık kadercilik, fatalizm   

yazgısal kaderci  

yazı metin   

yazı-biçim oyunları oolipsizm  

yazıklanma Hay(ı)f  

yazım imlâ  

yazı(n) siyaseti poetika   
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yazın edebiyat, poetika   

yazın toplumbilimi edebiyat sosyolojisi   

yazınsal poetik   

yazman kâtip   

yeğinlik şiddet   

yeğleme tercih  

yengi zafer  

yeni neo, nev   

yenidendoğuş rönesans  

yeniden tümleyim kompoze etmek, kompozisyon   

yeniden yapım restorasyon  

yenileme (onarımı) restorasyon  

yer zemin, rol   

yeraltı illegalite  

yerbilim jeoloji  

yerbilimsel jeolojik   

yerbilimsel haritalama geological mapping (İng.)  

yercil topolojik   

yerdeğiştirme ikâme   

yergi hiciv   

yergici heccav  

yerine geçme ikâme  

yerinel alegori(k)   

yerineleme alegori   

yerinellik alegorizm   

yerkabuğu çukurlaşması jeosenklinal  

yerkimyası jeokimya  

yerlem koordinat   

yerlemsizlik koordinatsızlık  

yerleşik otantik   

yerleşim habitus   

yerli, yerel otantik   

yerli, taşınmamış otokton   

yersarsıntısı deprem  

yeryüzeyi topografi   

yeti kabiliyet  

yetke otorite   

yetkeci otoriter  

yığınak stok   

yığınak stok, depo   

yığınsal masif   

yığışımlı kümülatif   

yığma, yığın istif (leme)   
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yıkanmalık banyo ÖNERİ 

yıkıntı harabe  

yılbırdamak harelenmek   

yıldırı risk, tehdit   

yıldırıcı tehlikeli   

yıldız star   

yılgı risk   

yırtıcılık fovizm   

yiğit kahraman   

yinelenim tekrarlanma  

yitim, yitik kayıp   

yitmek kaybolmak   

yok etme imha   

yoksama iptal  

yoksunlaşma mağduriyet  

yokülke ütopya   

yokülkesel ütopik   

yol, yordam taktik, usül   

yolboyu güzergâh   

yontu, yonut heykel   

yordam disiplin, teknik   

yorum tefsir  

yumurtalık rahim  

yönetimsel resmi   

yönetme idare etme  

yönetsel idari   

yöney vektör  

yöntem metod, teknik   

yöntembilim metodoloji   

yöntembilimsel, yöntemsel metodolojik   

yurt habitus   

yüce, ülküsel ideal   

yüceltim idealizasyon   

yüklem fiil   

yüklenim iyonizasyon (kimya)  

yükletim-boşaltım şarj-deşarj   

yükselen kreşendo (müz.)  

yükselti, düzey rakım, irtifa  

yükseltmek redüksiyon   

yüksüz nötr (kimya)  

yürek kalp   

yüz portre   

yüzey topoğrafya   
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yüzey düzleme freze   

zamandizin(i) kronoloji   

zamandizi(n)sel kronolojik   

zamandizinsel, zamansıralı kronolojik   

zamanın tini zeitgeist  

zayıflık zaaf   

zorba despot   

zorbalık despotizm   

züppelik dandizm  

 


