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(point de) jonction kavşak 

(à) fortiori haydi haydi 

a avoir 

a fortiori haydi haydi 

a posteriori olayların sonunda, sonunda 

a priori önsel 

Aa [le] Aa 

abaissement "[le] alçalma; inme; alçaltma; indirme; gözden\\değerden düşme" 

abaisser "alçaltmak; indirmek; (hamur) açmak; gözden\\değerden düşürmek " 

abandon "[le] bırakma; vazgeçme; yüzüstü bırakılma " 

abandonner "bırakmak; vazgeçmek; yüzüstü bırakmak, yüz çevirmek " 

abaque "[le] abaküs, başlık tablası; çörkü, sayıboncuğu" 

abasourdir "başını kazana çevirmek, sağıra çevirmek, sersem etmek; şaşkına çevirmek" 

abat "[le] kesme, kesip devirme; yıkma " 

abat-jour "[le] abajur; tepe penceresi; tente" 

abattage "[le] ağaç kesimi; hayvan kesme" 

abattant [le] masa kanadı 

abattement "[le] halsizlik, dermansızlık, bitkinlik; umutsuzluk; indirme" 

abattis [le] kesilen kuşların baş\\kanat vb parçaları 

abattoir [le] kesimevi, kanara, mezbaha 

abattre "indirmek, devirmek; kesmek, kırmak; vurmak, öldürmek; yatıştırmak, bastırmak " 

abattu "gücü kalmamış; umutsuzluğa düşmüş" 

abbesse [la] başrahibe 

abbé [le] başpapaz, başrahip 



abc "[le] alfabe kitabı; temel, alfabe" 

abcès [le] çıban, apse 

abdication [la] tahttan el çekme 

abdiquer tahttan el çekmek 

abdomen [le] karın 

abdominal karın + 

abeille [la] arı 

abeille domestique kovan arısı 

abeille mère arıbeyi 

abeiller [le] kovan yeri, kovanlık 

aberrant "sapık; saçma, anlamsız" 

aberration "[la] sapınç; sapma" 

aberrer aldanmak, sapınca düşmek 

abhorrer tiksinmek, nefret etmek 

abiétinées [la] çamgiller 

abject iğrenç, aşağılık, alçak 

abjection [la] iğrençlik, aşağılık, alçaklık 

abjurer dinden dönmek, inancını bırakmak 

ablatif [le] -den hali, çıkma durumu 

ablation [la] vücuttan kesip çıkarma 

ablution [la] aptes 

abnégation [la] özveri, fedakârlık 

aboi(e)ment [le] havlama, ürüme 

abolie [la] irade yitimi 

abolir yürürlükten kaldırmak 

abolition [la] yürürlükten kaldırma, ilga 



abolitionniste [la] köleliği kaldırma yanlısı 

abominable iğrenç, tiksinç, ürkütücü 

abomination "[la] tiksinme; iğrenç şey" 

abondamment bol bol, çok çok 

abondance [la] bolluk 

abondant bol, gür 

abonder bol olmak, çok bulunmak 

abonder dans le sens de qn düşüncesine katılmak, hemfikir olmak 

abonnement [le] abonman 

abonner abone etmek 

abonné [le] [la] abone 

abord [le] (gemi) yanaşma 

abordable yanaşılabilir, yanına varılır 

abordage [le] borda bordaya saldırış 

aborder "kıyıya varmak, karaya çıkmak; ulaşmak, tutmak; üzerine yürümek " 

abords [le] çevre, dolay 

aborigène [le] yerli 

abortif düşüğe yol açan 

aboulique iradesiz, istençsiz 

about [le] (marangozluk) geçme parça 

aboutement [le] uç uca bitiş(tir)me 

abouter uç uca bitiştirmek 

aboutir "sona ermek; sonuçlanmak" 

aboutissement [le] sonuç 

aboyant havlayan 

aboyer havlamak, ürümek 



abrasif "parlatıcı; aşındırıcı " 

abrasion [la] aşındırma, kazıma 

abreuver "içirmek; sulamak" 

abreuvoir [le] suvat, yalak 

abri [le] barınak, sığınak 

abri antiaérien hava saldırısı sığınağı 

abricot [le] kayısı 

abricotier [le] kayısı ağacı 

abriter "barındırmak; siper olmak, korumak " 

abrogation [la] (yasa) kaldırma 

abroger (yasa) kaldırmak 

abrupt "sarp, dik;kaba" 

abruti [le] [la] aptal, sersem, ebleh 

abrutir alıklaştırmak, sersemleştirmek 

abrutissant sersemleştirici 

abrutissement [le] alıklaşma, sersemleşme 

abrégement [le] kısaltma 

abréger kısaltmak 

abrégé [le] kısaltma, özet 

abréviation "[la] kısaltma; kısalma" 

abscisse [la] apsis 

absence "[la] yokluk, bulunmayış; eksiklik; yoksunluk" 

absent "yok, gelmeyen, bulunmayan, namevcut; eksik; dalgın " absenter 

abside [la] apsida, apsit 

absinthe "[la] pelin; (içki) apsent" 

absolu saltık, mutlak 



absolument "kesin olarak; tamamıyla" 

absolution "[la] suçsuz görülme, aklanma; günahın bağışlanması" 

absolutisme [le] saltçılık, mutlakıyet 

absolutiste saltçı, mutlakıyetçi 

absorbant emici, soğurucu 

absorber "içmek, emmek, soğurmak; silip süpürmek; vaktini almak " 

absorption [la] emme, soğurma 

absoudre "sorumsuz tutmak; suçunu bağışlamak" abstenir 

abstention [la] çekinme, sakınma 

abstentionnisme [la] çekimserlik 

abstentionniste [le] çekimser 

abstersion [la] (yarayı) temizleme 

abstinence [la] din kuralı gereği et yememe 

abstinent (dinsel amaçla) perhiz yapan 

abstraction [la] soyutlama, tecrit 

abstraire soyutlamak 

abstrait "soyut; güç anlaşılır; dalgın" 

absurde "saçma, zırva; akla sığmaz" 

absurdité "[la] akıl almazlık; saçmalık" 

abus [le] kötüye kullanma, suiistimal 

abuser "aldatmak, kandırmak; baştan çıkarmak, ayartmak " 

abuser de kötüye kullanmak, aşırıya kaçmak 

abusif "yolsuz, usulsüz, kanunsuz; aşırı" 

abysse [le] abis 

abécédaire [le] alfabe kitabı 

abêtir aptallaştırmak, salaklaştırmak 



abîme [le] derin\\dipsiz uçurum 

abîmer "batırmak, gömmek; bozmak, berbat etmek " 

acabit [le] 

acacia [le] akasya 

académicien [le] [la] akademi üyesi 

académie [la] akademi 

académique akademik 

acajou [le] mahun ağacı 

acanthe "[la] kenger, ayıyoncası; kenger yaprağı şeklinde oyma" 

acariâtre hırçın, huysuz 

accablant bunaltıcı, ezici 

accablement [le] bunalma, bitkinlik 

accabler bunaltmak, belini bükmek, bitkinleştirmek, ezmek 

accalmie [la] (deniz\\rüzgâr) kısa durgunluk, yatışma 

accaparant bütün vaktini alan 

accaparer "istifçilik etmek; tekeline almak; yakasını bırakmamak" 

accent "[le] vurgu; söyleyiş; vurgu işareti" 

accent aigu é harfinin üstündeki vurgu işareti 

accent cinconflexe (^) işareti 

accent tonique vurgu 

accentuation "[la] vurgulama; belli etme, belirtme" 

accentuer "vurgulamak; belli etmek, belirtmek" 

acceptable kabul edilebilir 

acceptant kabul eden (kimse) 

acceptation [la] kabul 

accepter "kabul etmek; razı olmak" 



acception [la] anlam, mana 

accessibilité [la] erişilebilirlik 

accessible "erişilebilir, varılır, girilebilir; anlaşılır " 

accessible à qch e açık; -den anlayan, yabancı olmayan" 

accession "[la] erişme, ulaşma; katılma" 

accessit [le] (okulda) ikinci derece ödül 

accessoire ikincil, tali 

accident "[le] kaza; aksama, aksaklık; rastlantı;yer şekilleri " 

accident de la route trafik kazası 

accident du travail iş kazası 

accidentel "kaza ile (olan); rastlantısal" 

accidentellement rastlantı sonucu olarak, kazara 

accidenter "(yer için) engebeli yapmak;çeşitlilik vermek, renkli kılmak" 

accidents de terrain arazi engebesi 

accidenté "engebeli;olaylı, hareketli; değişken" 

accise [la] içkilerden alınan vergi 

acclamateur [le] alkışçı 

acclamation [la] alkış 

acclamer alkış tutmak, alkışlamak 

acclimatation [la] iklime alışma, iklime alıştırma 

acclimatement [le] iklime alışma 

acclimater iklime alıştırmak 

accointante [la] ilişki 

accolade "[la] kucaklama; (noktalama işareti) kaş işareti" 

accolement [le] bitiştirme, birleştirme 

accoler hereklemek 



accommodage [le] (yemek) hazırlama 

accommodant "uygun, uyar; uysal, geçimli" 

accommodation "[la] elverişlilik, uygunluk; hazırlama; düzeltme;(gözde) uyum" 

accommodement "[le] düzenleme; uzlaşma, uyuşma" 

accommoder "elverişli yapmak; uygun hale getirmek; uzlaştırmak; (yemek) yapmak " 

accommoder qch à qch bir şeyi -e uydurmak 

accompagnateur [le] [la] eşlik eden kimse 

accompagnement "[le] arkadaşlık etme; öteberi, takım taklavat" 

accompagner "arkadaşlık etmek; birlikte bulunmak; uygun düşmek;eşlik etmek" 

accompli "olmuş bitmiş, tamamlanmış; eksiksiz, tam, yetkin" 

accomplir yapıp bitirmek, tamamlamak, yerine getirmek 

accomplissement [le] sona er(dir)me, tamamla(n)ma, yap(ıl)ma 

accord "[le] anlaşma, uzlaşma, bağdaşma, düşünce uygunluğu; birlik; uyum;akort; ezgi " 

accordable "uzlaştırılır; kabul edilir; yapılır; (çalgı) akort edilebilir" 

accordant "uygun;uyumlu" 

accorder "uzlaştırmak, anlaştırmak; (çalgı) düzen vermek, akort etmek; (tartışmada) kabul etmek; 
yatıştırmak " 

accorder une faveur à qn iyilikte bulunmak 

accordeur [le] akortçu 

accordé [le] [la] nişanlı, yavuklu 

accordéon [le] akordeon 

accordéoniste [le] [la] akordeoncu 

accort cana yakın, cıvıl cıvıl 

accostage [le] yanaşma 

accoster yanaşmak, yaklaşmak 

accotement [le] yol yanı, yol eteği 



accoter dayamak 

accotoir [le] dayanak 

accouchement "[le] doğum; doğurma, doğurtma" 

accoucher "doğurmak; doğurtmak" 

accoucheur [le] doğum hekimi, doğumcu 

accoucheuse [la] ebe accouder 

accouchée [la] loğusa 

accoudoir [le] dirsek dayanağı 

accouplement "[le] bir araya getirme; çiftleştirme" 

accoupler "birbirine koşmak, ikişer ikişer koşmak; çiftleştirmek " 

accourcir kısaltmak 

accourcissement [le] kısalma, kısaltma 

accourir koşmak 

accoutrement [le] gülünç kılık, rüküşlük 

accoutrer gülünç kılığa sokmak 

accoutumance [la] alışkanlık, alışma 

accoutumer alıştırmak 

accoutumé "alışık, alışkın; alışılmış " 

accroc "[le] yırtık; pürüz; takıntı" 

accrochage "[le] as(ıl)ma, tak(ıl)ma; çarp(ış)ma; yakala(n)ma; zorluk" 

accroche-cìur [le] zülüf 

accrocher "(kanca\\çengel vb.ne) asmak, takmak; (etek\\çorap) yırtmak, kaçırmak; ele geçirmek, 
yakalamak; çarpışmak " 

accrocheur "yapışkan, sırnaşık; ilgi çeken, çekici" accroire 

accroissement "[le] gelişme, büyüme; çoğalma, artma" 

accroupi çömelmiş accroupir 



accroître "çoğaltmak, artırmak, yükseltmek; çoğalmak, artmak, yükselmek " 

accru [le] kök sürgünü, fışkın 

accréditer "güvenilirlik vermek; doğrulamak; hesap açmak " 

accréditif [le] ödeme buyruğu, akreditif 

accu [le] akü 

accueil [le] karşılama 

accueillant "iyi karşılayan; güler yüzlü" 

accueillir "karşılamak; (yanına) kabul etmek" 

accul "[le] çıkmaz; çıkmaz sokak; küçük koy" 

acculer "kıstırmak;mat etmek, pes dedirtmek " 

accumulateur [le] akü, akümülatör 

accumulation [la] biriktirme, yığma 

accumuler "biriktirmek, yığmak; toplamak" 

accusateur suçlayıcı 

accusatif [le] -i hali, belirtme durumu 

accusation "[la] suçlama, itham; kınama " 

accusatoire suçlayıcı 

accuser "suçlu göstermek, suçlamak; kusur bulmak; belirtmek, ortaya koymak, göstermek " 

accuser réception (ticaret) aldığını bildirmek 

accusé [le] [la] sanık 

accusé de réception alındı belgesi 

accès "[le] girme, giriş; (hastalık) nöbet " 

accéder "geçmek; girmek; varmak, ulaşmak, erişmek" 

accélérateur [le] hızlandırıcı (mekanizma) 

accélération "[la] hızlanma;ivme" 

accélérer hızlandırmak, çabuklaştırmak 



accéléré ivmeli 

acerbe "kekre, ekşi;sert, dokunaklı" 

acerbité "[la] kekrelik;sertlik, dokunaklılık" 

achalander alıcı bulmak 

achalandé "göz alıcı; işlek" 

acharnement "[le] hırs; aşırı düşkünlük " 

acharner "kışkırtmak, saldırtmak; yem takmak " 

acharné "azgın, kızgın; çetin" 

achat [le] satın alma, alım 

acheminement [le] yol alma, ilerleme 

acheminer "yola çıkarmak, göndermek; yürütmek, salmak " 

acheter "satın almak; ele geçirmek; rüşvet vermek " 

acheter au comptant peşin para ile almak 

acheter chat en poche gözü kapalı almak 

acheter en gros toptan almak 

acheter qch à prix d'or için bir servet ödemek 

acheter à condition muhayyer satın almak 

acheter à crédit veresiye almak, taksitle almak 

acheteuruse [le] [la] alıcı, müşteri 

achever tamamlamak, bitirmek 

achevé tamamlanmış, bitmiş, eksiksiz 

achillée [la] civanperçemi, arapsaçı 

achopper "ayağı sürçmek; başarısız olmak" 

achromatique akromatik, renksemez 

achromatopsie [la] renkkörlüğü 

achèvement [le] tamamla(n)ma, bit(ir)me 



acide "ekşi;iğneli " 

acide acétique asetik asit 

acide aminé amino asit 

acide borique asitborik 

acide chlorhydrique hidroklorik asit 

acide citrique sitrik asit, limon asidi 

acide formique karınca asidi 

acide lactique laktik asit 

acide nitrique nitrik asit 

acide sulfurique sülfürik asit 

acide urique ürik asit 

acidifierasitleştirmek 

acidimètre [le] asitölçer 

acidité "[la] ekşilik; sertlik;asitlik" 

aciduler ekşilik vermek 

acidulé ekşimsi, mayhoş 

acier [le] çelik 

acier inoxydable paslanmaz çelik 

aciérer çelikleştirmek 

aciérie [la] çelik fabrikası 

acné [la] ergenlik 

acolytat [le] papaz adaylığı 

acolyte "[le] papaz adayı; yamak" 

acompte "[le] borca sayılan para; taksit; depozit" 

acoquiner kendine çekmek, kendine bağlamak 

acoustique "[la] akustik, sesdağılımı; yankıbilim" 



acquiescement "[le] uyma, boyun eğme, katlanma; kabul etme, rıza" 

acquiescer uymak, boyun eğmek, katlanmak 

acquiescer à un jugement yargıya boyun eğmek 

acquis "[le] bilgi, görgü; mal mülk " 

acquisitif kazandırıcı, edindirici 

acquisition "[la] elde etme, kazanma, edinme; satın alma, alım " 

acquit "[le] alındı, makbuz; ibra " 

acquittement "[le] ödeme; akla(n)ma, temize çık(ar)ma, beraat et(tir)me" 

acquitter "ödemek; borçtan kurtarmak; aklamak, temize çıkarmak, beraat ettirmek " 

acquéreur [le] alıcı, müşteri 

acquérir edinmek, kazanmak, elde etmek 

acre [le] İngiliz dönümü (0.4046 hektar) 

acrimonie "[la] acılık;sertlik" 

acrimonieuxuse "tadı sert, buruk; hırçın, huysuz" 

acrobate [le] [la] cambaz, akrobat 

acrobatie [la] cambazlık, akrobasi 

acrobatique akrobatik 

acropole [la] kentin en yüksek bölümü 

acrostiche [le] akrostiş 

acrylique [le] akrilik 

acte "[le] iş, eylem; icraat; davranış; belge, senet;perde " 

acte d'accusation ithamname 

acte de l'état civil kimlik belgesi 

acte de procuration vekâletname 

acte de propriété foncière tapu senedi 

acteur [le] aktör, erkek oyuncu 



actif "çalışkan, hamarat; zinde; etkin, faal;etken " 

action "[la] iş, eylem; davranış, hareket; etki; canlılık; etkinlik; konu; olay;çarpışma; hisse 
senedi;kovuşturma " 

action d'éclat kahramanlık, önemli iş 

action de grâce gönül borcu, şükran 

actionnaire [le] [la] hissedar, hisse senedi sahibi 

actionner "dava açmak; işletmek; harekete geçirmek" 

actions de grâce tanrıya şükürler 

activant hızlandırıcı, canlandırıcı 

activement etkin biçimde, aktif olarak 

activer "hızlandırmak, çabuklaştırmak; canlandırmak" 

activisme [le] eylemcilik 

activiste [le] [la] eylemci 

activité "[la] çalışkanlık; etkinlik, faaliyet; etkililik; çalışma, iş " 

actrice [la] aktris, kadın oyuncu 

actuaire [le] istatistik hesap uzmanı 

actualiser güncelleştirmek 

actualité "[la] güncellik; günlük olaylar, günün konusu" 

actuel "şimdiki, günlük, güncel;edimsel" 

actuellement şimdiki halde, zamanımızda 

acuité "[la] sivrilik; (ses) incelik; keskinlik" 

acuponcteur [le] akupunkturcu 

acuponcture [la] akupunktur 

acérage [le] çelikleme 

acérer "çeliklemek;sertleştirmek" 

acéré "keskin, sivri;dokunaklı, acı" 



acétate [le] asetat 

acétification [la] sirkeleşme, sirkeleştirme 

acétifier sirkeleştirmek 

acétique sirkeye ait, asetik 

acétone [la] aseton 

acétylène [le] asetilen 

ad hoc uygun, özel 

ad libitum isteğe bağlı 

adage [le] özlü söz, atasözü gibi söz 

adagio [le] adagio, adacyo 

adaptable uyarlanabilir 

adaptateur [le] [la] uyarlamacı 

adaptation "[la] uydurma; uyarlama" 

adapter "uydurmak; uyarlamak " 

addenda [le] bir esere katılan ek, notlar 

additif "[le] katma, ek; katkı" 

addition "[la] katma, toplama; hesap" 

additionnel katılmış, katma, ek 

additionner "katmak;toplamak" 

adduction [la] (kaynaktan depoya) su akıtma 

adent [le] (doğramacılık) geçme ek 

adenter (doğramacılık) geçme eklerle eklemek 

adepte [le] [la] yandaş, taraftar 

adhérence "[la] yapışıklık, yapışma; bağlılık, bağlanma" 

adhérent [le] [la] (kulüp) üye, mensup 

adhérer "yapışık olmak, yapışmak; uygun gelmek, tam gelmek; katılmak, üye olmak" 



adhésif [le] yapıştırıcı 

adhésion "[la] yapışıklık, yapışma, bitişme; katılma, yazılma, üyelik " 

adieu excl allahaısmarladık 

adipeuxuse yağlı 

adjacent bitişik 

adjectif [le] sıfat 

adjectif démonstratif işaret sıfatı 

adjectif déterminatif belirtme sıfatı 

adjectif interrogatif soru sıfatı 

adjectif numéral sayı sıfatı 

adjectif possessif mülkiyet sıfatı, iyelik sıfatı 

adjectif qualificatif niteleme sıfatı 

adjectif épithète niteleme sıfatı 

adjectifs indéfinis belgisiz sıfatlar 

adjectifs interrogatifs soru sıfatları 

adjectifs numéraux sayı sıfatları 

adjectival sıfat niteliğinde olan 

adjoindre (birinin yanına) vermek, katmak, yardımcı vermek 

adjoint [le] [la] yardımcı, asistan 

adjonction [la] kat(ıl)ma, ekleme 

adjudant [le] başçavuş 

adjudant-major emir subayı 

adjudicataire "[le] [la] üstenci, müteahhit; (açık artırmada) mal alan; (açık eksiltmede) işi alan" 

adjudicateur [le] [la] artırma eksiltme memuru 

adjudication "[la] ihale, üsterme; (satışta) artırma (usulü); (satın almada) eksiltme (usulü)" 

adjuger üstüne bırakmak, üstermek, ihale etmek 



adjuration "[la] ant verme; yalvarma" 

adjurer "ant vermek; yalvarmak" 

adjuteur [le] yardımcı 

adjuvant "[le] (ilaç) yardımcı; katkı; uyarıcı" 

admettre "kabul etmek, tanımak; doğru bulmak" 

administrateur [le] [la] yönetici, idareci, yönetmen 

administratif yönetsel, idari 

administration "[la] yönetim, idare; daire " 

administrer "yönetmek; ilaç vermek; dövmek" 

administré [le] [la] yurttaş, yönetilen 

admirable hayranlığa değer 

admirateur [le] [la] hayran 

admiratif hayranlık dolu, hayran kalmış 

admiration [la] hayranlık 

admirer hayran olmak 

admissibilité [la] kabul edilebilirlik 

admissible kabul edilebilir, benimsenebilir 

admission [la] kabul 

admonestation [la] azar, azarlama, paylama 

admonester azarlamak, paylamak 

admonition [la] dikkat çekme, uyarma 

adolescence [la] yeniyetmelik, ergenlik 

adolescent [le] [la] yeniyetme, ergen 

Adonis [le] fidan gibi delikanlı adonner 

adoptant evlat edinen, evlatlık alan 

adopter "evlat edinmek; kabul etmek" 



adoptif evlatlık, manevi 

adoption [la] evlat edinme 

adopté evlat edinilen 

adorable tapınmaya değer, tapınılacak 

adorateur "[le] [la] tapan; taparcasına seven, vurgun" 

adoration "[la] tapınma; aşırı sevgi, tapma" 

adorer "tapmak; tapınmak; aşırı sevmek" 

adosser "dayanmak, sırtını vermek; dayatmak " 

adossé sırt sırta getirilmiş 

adouber düzeltmek, onarmak 

adoucir "tatlılaştırmak, yumuşatmak, yatıştırmak; perdahlamak, parlatmak; hafifletmek, yatıştırmak; 
sertliğini gidermek" 

adoucissage [le] maden perdahı 

adoucissant yumuşatıcı, yatıştırıcı 

adoucissement "[le] tatlılaşma, tatlılaştırma; perdahlama; yatıştırma, yatışma; hafifleme, hafifletme" 

adoucisseur (d'eau) su yumuşatıcısı 

adoucisseuruse [le] 

adresse "[la] ustalık, beceriklilik, beceri; adres; dilekçe" 

adresser "göndermek; yöneltmek, konuşmak; sunmak " 

adret [le] küney, güneşe bakan yamaç 

adroit "becerikli, usta, mahir; zeki" 

adroitement "ustalıkla, maharetle; zekice" 

adrénaline [la] adrenalin 

adulateur [le] [la] dalkavuk, pohpohçu 

adulation [la] dalkavukluk, pohpohlama 

aduler dalkavukluk etmek, pohpohlamak 



adulte [le] [la] yetişkin, ergin, büyük 

adultère [le] zina 

adultérer bozmak, değiştirmek 

adultérin evlilikdışı doğan 

advenir olmak, başa gelmek, meydana gelmek 

adventice dıştan, arızi 

adverbe [le] zarf, belirteç 

adverbe de lieu yer belirteci 

adverbe de manière tarz zarfı, tarz belirteci 

adverbe de qualité niteleme belirteci 

adverbe de quantité ölçü belirteci 

adverbe de temps zaman belirteci 

adverbe interrogatif soru belirteci 

adverbes interrogatifs soru zarfları 

adverbial zarf niteliğinde 

adversaire "[le] [la] hasım, rakip, muhalif; düşman" 

adverse ters, zıt, hasım 

adversité [la] kötü talih, bahtsızlık 

adénite [la] adenit 

adéquat "tam, eksiksiz; uygun" 

affabilité "[la] nezaket, naziklik, incelik; tatlı dillilik" 

affable gönül okşayıcı, nazik, tatlı dilli 

affabulation [la] (öykü\\oyunda) olay örgüsü 

affadir "tadını bozmak, yavanlaştırmak, tatsızlaştırmak; bıktırmak" 

affadissement "[le] yavanlaştırma, tatsızlaşma, tatsızlaşma, yavanlaşma; bıkkınlık verme" 

affaiblir zayıflatmak, zayıf düşürmek 



affaiblissant zayıflatıcı 

affaiblissement [le] zayıflama, zayıflık, güçten düşme 

affaire "[la] iş, görev; olay; şey; dava; sorun, mesele; çarpışma; düello; baş belası; ticaret " 

affaire d'honneur düello 

affaire d'État "devlet işi; önemli iş " 

affaire de cìur aşk ilişkisi 

affaire de tour gönül işi 

affaires "[la] iş, ticaret; eşya, öteberi " 

affaires courantes günlük işler 

affaires étrangères dış işleri 

affairisme [le] çıkarcılık 

affairiste [le] çıkarcı 

affairé meşgul affairer 

affaissement "[le] göçme, çökme, yıkılma; alçalma" 

affaisser göçmek, çökmek, yıkılmak, alçalmak 

affaler indirmek, aşağıya almak 

affamement [le] aç bırakma 

affamer aç bırakmak 

affameuruse halkı aç bırakan 

affamé "aç kalmış, aç;açgözlü" 

affectation "[la] (bir işe\\yere) ayırma; gösteriş, yapmacık" 

affecter "(bir işe) ayırmak, tahsis etmek; sık kullanmak; taslamak; özenmek; üzmek " 

affectif "duygulandırıcı, dokunaklı; duygulu, içli" 

affection "[la] sevgi, bağlılık; duygulanım;hastalık" 

affectionner sevmek 

affectionné "(mektup sonunda) sevilen, sevgili; gönülden bağlı" 



affectionnément sevgi ile, içten, yürekten 

affectivité [la] duygululuk 

affectueusement sevgi ile, sevecenlikle 

affectueuxuse sevgi dolu 

affecté "yapmacık, yapmacıklı; etkilenmiş" 

affenage [le] yem verme, yemleme 

affener yem vermek, yemlemek afférent 

affermir "sağlamlaştırmak, kuvvetlendirmek; sertleştirmek, pekiştirmek " 

affichage [le] ilan yapıştırma, afiş asma 

affiche [la] duvar ilanı, afiş 

afficher "ilan etmek, ilan asmak;kendini ... diye göstermek; açığa vurmak " 

afficheur [le] duvar ilancısı, afiş asan kişi 

affichist [le] [la] afişçi, afiş ressamı 

affidé [le] [la] işbirlikçi, hempa 

affilage [le] bileme 

affiler bilemek 

affiliation [la] (bir dernek\\kuruluşa) girme 

affilier (bir dernek\\kuruluşa) almak 

affilié (kuruluş\\derneğe) bağlı, giren 

affilé bilenmiş, keskin 

affinage "[le] (maden vb.) temizleme, arıtma; inceltme" 

affiner "temizlemek, arıtmak; inceltmek" 

affinerie [la] (maden) arıtma yeri 

affineur [le] [la] maden arıtıcı 

affinité [la] yakınlık, ilişki, bağ, ilgi 

affirmatif "doğrulayıcı; olumlu " 



affirmation "[la] doğrulama, kesinleme; olumluluk" 

affirmative [la] evet şeklinde yargı 

affirmativement "doğrulayıcı olarak; olumlu olarak" 

affirmer "doğrulamak, evetlemek; kesin olarak söylemek, kesinlemek" 

affixe [le] ek 

affixe de formation yapım eki 

affleurer "düzlemlemek; uç vermek; ortaya çıkmak" 

affliction [la] büyük acı, yürek yarası 

affligeant üzücü, acınacak 

affliger "ağrı vermek; üzmek, kederlendirmek; yıkıp geçirmek" 

affligé kederli, üzüntülü 

affluence "[la] akın, üşüşme; bolluk" 

affluent [le] akarsu kolu, geleğen 

affluer "akmak, dökülmek; akın etmek, üşüşmek" 

afflux "[le] akış; akın" 

affolant "korkunç; üzücü" 

affolement [le] panik 

affoler paniğe kaptırmak 

affolé paniğe kapılmış 

affouillement [le] su\\rüzgâr aşınması, oyulma 

affranchi azat edilmiş 

affranchir "pulunu yapıştırmak; (masrafını) önceden ödemek; azat etmek, özgür kılmak; vergiyi 
kaldırmak" 

affranchissement "[le] azat etme, özgür kılma, kurtarma; pul yapıştırma" 

affres [la] boğucu sıkıntı 

affreusement "korkunç bir şekilde; berbat bir halde" 



affreuxuse "korkunç; berbat, çirkin, iğrenç" 

affriolant baştan çıkaran, isteği kamçılayan, ağız sulandıran 

affront "[le] hakaret; ayıp, yüzkarası, utanç" 

affrontement "[le] karşılaşma; uç uca getirme" 

affronter "yüz yüze getirmek;karşısına çıkmak, meydan okumak; göğüs germek" 

affronteuruse "[le] [la] dolandırıcı, düzenci; saygısız, küstah" 

affrètement [le] gemi kiralama 

affréter gemi kiralamak 

affréteur [le] gemi kiralayan kişi 

affublement [le] gülünç giyim 

affubler gülünç bir kılığa sokmak 

affusion [la] sulama, su serpme 

afférent à ile ilgili, ait, değgin 

afféterie [la] özenti, yapmacık 

affété özentili, yapmacıklı 

affût "[le] top kundağı; tuzak, pusu " 

affûtage [le] bileme 

affûter bilemek 

afghan Afgan Afghanistan 

Africain [le] [la] Afrikalı 

africain Afrikalı Afrique 

agace [la] saksağan 

agacement "[le] (diş) kamaştırma; sinirlendirme; kışkırtma" 

agacer "(diş) kamaştırmak; sinirlendirmek; kışkırtmak" 

agacerie [la] çekici tavır, cilve 

agape [le] şölen 



agaric [le] çayırmantarı 

agate [la] akik 

agaçant "kamaştırıcı; kışkırtıcı; sinirlendirici" 

age de raison erinlik yaşı 

age ingrat yeniyetme çağı 

age mûr olgunluk yaşı 

agence [la] acente, ajans 

agence de publicité reklam ajansı 

agence de tourisme turizm acentesi 

agence de voyages seyahat acentası 

agence immobilière emlak bürosu 

agence information haber ajansı 

agence matrimoniale evlendirme bürosu 

agence publicitaire reklam ajansı 

agencement [le] kurma, düzenleme, düzen 

agencer kurmak, düzenlemek, uydurmak 

agenceuruse [le] [la] düzenleyici 

agenda "[le] ajanda; masa takvimi" 

agenouillement [le] diz çökme agenouiller 

agent "[le] memur; ajan; görevli;etken; acente " 

agent de police polis memuru 

agent fiscal vergi memuru 

agent provocateur kışkırtıcı ajan, ajan provokatör 

agent secret gizli ajan 

agglomérat [le] yığışım 

agglomération "[la] toplayıp yığma, toplaşma; insan kalabalığı, ahali" 



agglomérer "toplayıp yığmak; toplanmak " 

aggloméré [le] yakıt topağı 

agglutinant "yapıştırıcı; yapışkan, bitişken" 

agglutination "[la] bitişme, yapışma; bitiştirme; toplaşma, yığılma" 

agglutiner bitiştirmek, yapıştırmak 

agglutinine [la] aglütinin 

aggravant tehlikeyi artıran, kötüleştiren, ağırlaştıran 

aggravation "[la] ağırlaşma; ağırlaştırma" 

aggraver ağırlaştırmak, vahimleştirmek 

agile çevik, atik, canlı, eline çabuk 

agilité [la] çeviklik, atiklik, eline çabukluk 

agio [le] acyo 

agiotage [le] borsa oyunu 

agioter borsa oyunu oynamak 

agioteuruse [le] [la] borsa oyuncusu 

agir "iş görmek, hareket etmek; davranmak; etkilemek; etken olmak; dava açmak " 

agir dans les délais zamanında davranmak 

agir sous main el altından\\gizlice iş görmek 

agissant "iş gören; etkili; etkin" 

agissements [le] davranışlar, marifetler 

agitateur "[le] [la] kışkırtıcı, tahrikçi;karmaç, karıştırıcı" 

agitation "[la] çalkantı, çalkalanma; karışıklık, huzursuzluk; can sıkıntısı; tahrik, kışkırtma; taşkınlık; 
huysuzluk" 

agiter "sallayıp karıştırmak, çalkalamak; hareket ettirmek; şaşırtmak; kışkırtmak, ayaklandırmak" 

agité "hareketli; taşkın; rahatsız" 

agnation [la] hısımlık 



agneau "[le] kuzu; kuzu postu " 

agneler kuzulamak 

agnelet [le] küçük kuzu 

agnosticisme [le] bilinemezcilik 

agnostique [le] [la] bilinemezci 

agonie [la] can çekişme 

agonir hakaret etmek, sövüp saymak 

agonisant can çekişen 

agoniser can çekişmek 

agora [la] halk meydanı, pazaryeri 

agoraphobie [la] agorafobi, alan korkusu 

agrafage [le] kopçalama 

agrafe "[la] kopça; kenet" 

agrafer kopçalamak 

agrafeuse [la] tel zımba 

agraire toprakla ilgili, tarımsal 

agrandir "büyültmek, büyütmek; büyük göstermek; abartmak;yükseltmek" 

agrandissement [le] büyüme, büyültme, büyültülme 

agrandisseur [le] agrandizör, büyülteç 

agraphie [la] agrafi, yazma yitimi 

agresseur "[le] çatan, sataşan, saldıran; saldırgan, mütecaviz" 

agressif sataşıcı, saldırgan 

agression [la] çatma, sataşma, saldırıcılık, saldırma 

agressivement sataşarak, saldırarak 

agressivité [la] sataşkanlık, saldırganlık 

agreste köylük, kırlık 



agricole zirai, tarımsal 

agriculteur [le] çiftçi 

agriculture [la] tarım, çiftçilik, ziraat 

agripper kapmak, sımsıkı tutmak 

agronome [le] agronom, tarımbilimci 

agronomie [la] agronomi, tarımbilim 

agronomique agronomik, tarımbilimsel 

agrumes [le] turunçgiller 

agrès [le] jimnastik aleti 

agréable hoş 

agréablement hoş bir biçimde 

agréer "iyi bulmak; kabul etmek, onaylamak; hoşlanmak, beğenmek" 

agrég [la] Fransa'da yüksek öğretmenlik için sınav 

agrégat [le] agrega, katışmaç 

agrégatif bitiştirici, birleştirici 

agrégation [la] Fransa'da yüksek öğretmenlik için sınav 

agréger "(bir topluluğa) almak;topaklamak" 

agrément "[le] izin, rıza; tatlı şey; eğlence; tat" 

agrémenter "süslemek, bezemek; hoş kılmak" 

agréé [le] dava vekili 

aguerrir "savaşa alıştırmak; zorluklara alıştırmak" 

aguerrissement [le] zorluklara alıştırma 

aguets [le] 

aguichant işveli, oynak, cilveli, fingirdek, baştan çıkarıcı 

aguicher kendine çekmek, avlamak, baştan çıkarmak 

ah excl ah!, oh!, of! 



ah bon?gerçekten mi?, öyle mi? 

aheurtement [le] direnme, ayak direme 

ahuri şaşkın, sersem 

ahurir sersemleştirmek, şaşkına çevirmek 

ahurissant şaşırtıcı, sersemletici 

ahurissement [le] şaşkınlık, sersemlik 

aide [la] yardım 

aide de camp yaver 

aide pécuniaire para yardımı 

aide-mémoire [le] akıl defteri, kılavuz 

aider yardım etmek 

aigle [le] kartal 

aiglon [le] [la] kartal yavrusu 

aigre "ekşi, acı; sert; keskin; cırlak (ses); ters, hırçın" 

aigre-doux "mayhoş;tatlı sert" 

aigrefin [le] kurnaz, hinoğlu, düzenbaz, dalavereci 

aigrelet ekşimsi 

aigrement terslikle 

aigrette "[la] kuş tepeliği; sorguç, tuğ" 

aigreur "[la] ekşilik; acılık" 

aigreurs d'estomac mide ağrısı 

aigrir "ekşitmek; acısını çoğaltmak; hırçınlaştırmak; ekşimek, hırçınlaşmak " 

aigrissement [le] ekşime, ekşilik 

aigu "sivri; (ses\\ağrı) keskin; dokunaklı, acı (söz), iğneli (söz) " 

aiguayer "suda çalkalamak; (hayvanı) suya sokmak" 

aigue-marine [la] deniz yeşili zümrüt 



aiguillage [le] (demiryolu) makas manevrası 

aiguille "[la] dikiş iğnesi; tığ, şiş; saat akrebi; ibre; demiryolu makası " 

aiguiller "(trene) makas açmak; yön vermek, yöneltmek" 

aiguilles à tricoter örgü şişi 

aiguillette [la] ince et dilimi 

aiguilleur [le] (demiryolunda) makasçı 

aiguilliez [la] iğnelik 

aiguillon "[le] üvendire; arı iğnesi; diken;dürtü" 

aiguillonner "üvendire ile dürtmek;dürtmek, kamçılamak" 

aiguisag [le] bileme 

aiguiser "bilemek, sivriltmek; keskinleştirmek " 

aiguiser l'appetit iştah açmak, istek kamçılamak 

aiguiseuruse [le] [la] bileyici 

aiguisoir [le] bileği 

aiguière [la] ibrik 

ail [le] sarmısak 

aile "[la] kanat; çamurluk " 

aileron "[le] kanat ucu; yüzgeç; (uçak) manevra kanadı" 

ailette [la] küçük kanat 

ailier [le] kanat oyuncusu 

ailier-droit sağaçık 

ailier-gauche solaçık 

ailleurs başka yere, başka yerde 

ailé kanatlı 

aimable "sevimli; nazik " 

aimablement "sevimli bir tarzda, tatlılıkla; kibarca" 



aimant sevgi dolu, sevecen 

aimantation [la] mıknatıslama, mıknatıslanma 

aimanter mıknatıslamak 

aimer "sevmek; hoşlanmak, beğenmek " 

aimer la bouteille içkiyi sevmek 

aimer la table boğazına düşkün olmak 

aimer mieux yeğlemek, tercih etmek 

aimer ses aises rahatına düşkün olmak 

aimé sevgili, sevilen 

aimé de tous herkesçe sevilen 

aine [la] kasık 

ainesse [la] (kardeşler arasında) yaşça büyüklük 

ainsi "böyle, şöyle, öyle; öylece; demek oluyor ki " 

ainsi que diği gibi, nasıl ki 

ainsi soit-il demek ki, şu halde 

air "[le] hava; yel, rüzgâr; beste, hava; durum; tarz, yol " 

airain "[le] tunç; çan " 

aire "[la] harman yeri; alan, yüzey ölçümü; taban; yırtıcı kuş yuvası " 

aire de atterrissage iniş pisti 

airelle [la] yabanmersini, keçiyemişi 

airée [la] harman dolusu 

aisance "[la] (davranış\\konuşmada) serbestlik, rahatlık; geçim kolaylığı, refah " 

aise [la] halinden memnunluk, keyif, rahat 

aisselle [la] koltukaltı 

aisé "kolay; rahat, sıkıntısız, hali vakti yerinde; geniş" 

aisément kolayca, sıkıntısızca 



ajour "[le] kafes oyma; (örgü) acur, antika" 

ajourer kafes açmak 

ajournement "[le] geri bırakma, erteleme, geciktirme, tehir; (mahkeme) celp" 

ajourner geri bırakmak, ertelemek, geciktirmek, tehir etmek 

ajouré "kafes oymalı; acurlu" 

ajout [le] ekleme, eklenti 

ajoutage [le] eklenti, ekleme 

ajouter "katmak, eklemek; artırmak" 

ajouter foi à inanmak, güvenmek 

ajouté [le] ek 

ajustage [le] (paraya) ayar verme, ayarlama ajusté 

ajustement "[le] ayarlama; düzenleme" 

ajuster "uydurmak; ayarlamak; kurmak; düzeltmek; nişan almak" 

ajusteur [le] tesviyeci 

ajutage [le] musluk lülesi 

alaise [la] (hasta için) su geçirmez çarşaf 

alambic [le] imbik 

alambiquer imbikten çekmek, damıtmak 

alambiqué (düşünce\\söz) aşırı derecede ince, karışık 

alanguir "bitkinleştirmek, soldurup sarartmak; bitkinleşmek, sararıp solmak" 

alanguissement [le] dermansızlık, bitkinlik 

alarmant telaşlandırıcı, kaygılandırıcı, ürkütücü 

alarme "[la] alarm; tehlike işareti; korku, telaş" 

alarmer telaşa düşürmek, ürkütmek, kaygılandırmak 

alarmiste etrafı telaşlandıran, bozguncu 

Albanais [le] [la] Arnavut 



albanais Arnavut 

Albanie [la] 

albatros [le] albatros 

albinisme [le] akşınlık, albinizm 

albinos [le] [la] akşın, albino 

album [le] albüm 

albumen [le] yumurta akı 

albumine [la] albümin 

albâtre [le] kaymaktaşı 

alcali [le] alkali, amonyak 

alcali volatil amonyak 

alcalimétrie [la] alkaliölçümü 

alcalin alkalik 

alcaliser alkalileştirmek 

alcaloïde [le] alkaloit 

alcarazas [le] kulpsuz testi 

alchimie [la] simya, alşimi 

alchimiste [le] simyacı 

alco(o)test [le] alkol testi 

alcool [le] alkol 

alcoolification [la] alkolleşme 

alcoolique alkollü 

alcooliser "alkolleştirmek; alkollemek" 

alcoolisme [le] alkolizm, ayyaşlık 

alcoolé [le] alkollü 

alcoomètre [le] alkolölçer 



alcoométrie [la] alkol ölçümü 

alcôve [la] yataklık, yüklük 

ale [la] İngiliz birası 

alentours [le] çevre, dolay, etraf 

alerte "çevik, hareketli; gözü açık, uyanık " 

alerter tehlike işareti vermek, alarm vermek 

alevin [le] balık yavrusu 

alevinage [le] balık üreticiliği 

alexandrin [le] mısraları on ikişer heceli şiir 

alfa [le] halfaotu 

alfange [la] pala 

alfénide [le] çatal bıçak yapılan alaşım 

algarade [la] haşlama, papara 

algorithme [le] algoritma 

algue [la] alg, suyosunu 

algèbre [la] cebir 

algébrique cebirsel 

Algérie [la] 

Algérien [le] [la] Cezayirli 

algérien Cezayirli 

alibi [le] suç işlendiği sırada başka yerde olduğunu kanıtlama 

alignement "[le] dizme, sıralama; sıra, dizi" 

aligner dizmek, sıralamak 

aliment [le] besin, gıda, yiyecek 

alimentaire "besinle ilgili; yenebilir " 

alimentation "[la] besi, besleyiş, besleme; beslenme" 



alimenter beslemek 

alinéa [le] satırbaşı 

aliquote [la] tümbölen, bir tam sayıyı kalansız bölen 

alisme [la] kazayağı 

aliter (hastayı) yatırmak 

alité yatağa düşmüş, hasta 

alizé alize 

aliénabilité [la] (başkasına) geçirilebilen miktar 

aliénation "[la] (başkasına) verme, geçirme, devretme; akıl bozukluğu" 

aliéner "devretmek, geçirmek, aktarmak, vermek; kendinden soğutmak" 

aliéniste [le] [la] akıl hastalıkları doktoru, psikiyatr 

aliéné [le] [la] akıl hastası, deli 

alkaliètre [le] alkaliölçer 

allaitement [le] emzirme 

allaiter emzirmek 

allant "giden; gezente, gezeğen; canlı " 

allegretto [le] allegretto 

allegro [le] allegro 

Allemagne [la] 

Allemand [le] [la] Alman 

allemand Alman 

aller "gitmek; ilerlemek, yürümek; uymak, yakışmak " 

aller au cinéma sinemaya gitmek 

aller au cìur dokunmak, içine işlemek, duygulandırmak 

aller au dodo yatmaya gitmek 

aller au fait işin esasına girmek, sadede gelmek 



aller au feu savaşa gitmek 

aller au-devant de qn karşılamaya gitmek 

aller au-devant des ennuis\difficultés bela aramak 

aller aux urnes oy vermeye gitmek 

aller aux voix oya başvurmak 

aller bon train hızlı gitmek 

aller chercher getirmek 

aller comme un gant iyi uymak 

aller contre le fil akıntıya karşı gitmek 

aller contre vent et marée bütün güçlüklere göğüs germek 

aller de pair at başı gitmek 

aller dehors dışarıya çıkmak 

aller en campagne savaşa gitmek 

aller en classe okula gitmek 

aller en compagnie birlikte gitmek 

aller en droite ligne yolundan şaşmamak 

aller en justice mahkemeye başvurmak 

aller en vacances tatile çıkmak 

aller en ville şehre gitmek 

aller ensemble birbirine uymak 

aller et retour gidiş-dönüş 

aller grand train har vurup harman savurmak 

aller l'amble rahvan yürümek 

aller le droit chemin doğru davranmak 

aller loin "uzun sürmek; ilerlemek " 

aller mieux düzelmek, iyileşmek 



aller son train bildiğinden şaşmamak 

aller sur le pré düello etmek 

aller sur les briseées de qn eşitlik gütmek, rekabet etmek 

aller sur lé terrain düelloya gitmek 

aller à l'hôtel otelde kalmak 

aller à la campagne kırlara çıkmak 

aller à la côte (gemi) karaya oturmak 

aller à la ligne satırbaşı yapmak 

aller à la maison varmak 

aller à la rencontre karşılamaya gitmek 

aller à la selle büyük aptes yapmak 

aller à pied yürümek, yaya gitmek 

allergie [la] alerji 

allergique alerjik 

allergène [le] alerjen 

allez! haydi! 

alliage [le] alaşım, halita 

alliance "[la] evlenme; dünürlük; nişan yüzüğü; birleşme, bağlaşma, ittifak" 

allier "alaşımlamak; birleştirmek, karıştırmak; uzlaştırmak " 

alligator [le] amerika timsahı 

allitération [la] aliterasyon, ses yinelemesi 

allié "hısım, akraba; bağlaşık, müttefik " 

allocation "[la] ödenek; para yardımı " 

allocation (de) chômage işsizlik yardımı 

allocations familiales çocuk yardımı 

allocution [la] kısa söylev 



allogène yabancı 

allongement [le] uzatma, uzama 

allonger "uzatmak; koyuluğunu azaltmak, sulandırmak " 

allongé uzatılmış 

allons donc haydi canım sen de 

allons! haydi! 

allotropie [la] alotropi 

allotropique alotropik 

allouer (ödenek) ayırmak, vermek 

allumage "[le] yakma, yanma;ateşleme" 

allumer "yakmak, alevlendirmek, tutuşturmak;kışkırtmak " 

allumer l'électricité ışığı açmak 

allumette [la] kibrit 

allumeur [le] distribütör 

allumeuse [la] oynak kadın, fingirdek kadın, şuh kadın 

allure "[la] yürüyüş; işleyiş, gidiş; tutum, tavır " 

allusif imalı 

allusion [la] ima, dokundurma 

alluvial lığlı, alüvyonlu 

alluvion [le] lığ, alüvyon 

allège "[la] mavna; pencere eteği" 

allègre canlı, neşeli, şakrak, şen 

alléchant çekici, ilgi uyandırıcı 

allécher ilgi uyandırmak 

allée [la] iki yanı ağaçlı yol 

allée et venue gidip gelme, gel git 



allégation [la] ileri sürülen söz, sav 

allégement "[le] hafifletme; hafiflik, yatışma, avunma" 

alléger yükünü azaltmak, hafifletmek 

allégorie [la] alegori, yerine 

allégorique alegorik, yerinel 

allégrement neşe ile, canlılıkla 

allégresse "[la] neşe, şakraklık; çeviklik, canlılık" 

alléguer ileri sürmek 

allô! excl alo! 

almanach [le] takvim, almanak 

alogique mantıkdışı 

aloi "[le] (altın\\gümüş için) ayar;nitelik " 

alors "o zaman, o sırada; o halde, öyleyse " 

alors que diği sırada; -diği halde" 

alors! pekâlâ! 

alose [la] karagöz balığı 

alouette [la] çayırkuşu, toygar 

alourdir ağırlaştırmak 

alourdissement [le] ağırlaşma, ağırlık 

aloyau [le] sığır filetosu 

aloyer (altın\\gümüş) belirli bir ayara çıkarmak 

aloès [le] sarısabır 

alpaga [le] alpaka (hayvan\\kumaş) 

alpage [le] dağ otlağı 

alpe [la] ulu dağ 

alpestre Alplerle ilgili 



alpha [le] alfa 

alphabet [le] alfabe, abece 

alphabet cyrillique Kiril alfabesi 

alphabet morse mors alfabesi 

alphabétique alfabetik, abecesel 

alphabétiquement alfabetik olarak 

alphabétiser alfabe sırasına koymak 

alpin Alplerde ya da yüksek dağlarda yetişen 

alpinisme [le] dağcılık 

alpiniste [le] [la] dağcı 

alpiste [le] kuşyemi 

altercation [la] atışma, ağız dalaşı 

alternance [la] nöbetleşme 

alternant nöbetleşen, art arda dönüp gelen 

alternateur [le] alternatör 

alternatif "birbirini izleyen; değişen " 

alternativement birbirini izleyerek, sırayla 

alterner "birbirini izlemek, nöbetleşe olmak; nöbetleşe yapmak" 

altesse [la] altes 

altier kibirli, burnu büyük, burnu havada 

altimètre [le] altimetre, yükseklikölçer 

altiport [le] küçük dağ havaalanı 

altiste [le] [la] altocu 

altitude [la] yükselti, rakım 

alto [le] [la] alto 

altruisme [le] özgecilik, diğerkâmlık, başkalarını düşünme 



altruiste özgeci, diğerkâm, başkalarını düşünen 

altérant susatan, susatıcı 

altération "[la] bozma, bozulma; değişme" 

altérer "bozmak; değiştirmek, hile karıştırmak; susatmak" 

altéré susamış 

aluminium [le] alüminyum 

alun [le] şap 

aluner şaplamak 

alunir aya inmek 

alunissage [le] aya iniş 

alvéole [le] petek gözü 

alvéole dentaire diş yuvası 

alvéolé petek gözlü, petekli 

alèse [la] su geçirmez çarşaf 

aléa "[le] talih; rastlantı" 

aléatoire rastlantıya bağlı, şüpheli 

aléatoirement rasgele 

aléntour çevrede, çevresinde, etrafında 

alézan (at rengi) al 

amabilité [la] sevimlilik, tatlılık, nezaket 

amadou [le] kav 

amadouement [le] pohpohlayıp kandırma 

amadouer pohpohlayıp kandırmak, tavlamak, kafakola almak 

amaigrir "zayıflatmak; inceltmek " 

amaigrissante zayıflatıcı 

amaigrissement "[le] zayıflama; zayıflatma" 



amalgame [le] malgama, karışım, alaşım 

amalgamer karıştırmak, birleştirmek 

amande "[la] badem; çekirdek içi, iç " 

amandier [le] badem ağacı 

amandé bademli 

amanite [la] bir tür mantar 

amant [le] sevgili, seven, âşık 

amarante [la] horozibiği 

amarescent acımtırak 

amarrage [le] palamara bağlama 

amarre [la] palamar 

amarrer palamarla bağlamak, palamarlamak 

amaryllis [la] nergiszambağı, güzelhatunçiçeği 

amas [le] küme, yığın, birikinti 

amas stellaire yıldız kümesi 

amasser toplamak, biriktirmek 

amasseuruse [la] varyemez, kirliçıkın 

amateur [le] hevesli, meraklı, amatör 

amateur de musique müziksever 

amateur de sport sporsever 

amateurisme "[le] amatörlük; acemilik" 

amazone [la] amazon 

ambages [la] 

ambassade "[la] büyükelçilik; elçilik binası" 

ambassadeur [le] büyükelçi 

ambassadrice "[la] büyükelçi karısı; kadın büyükelçi" 



ambiance "[la] çevre, muhit; ortam, hava" 

ambiant "çevreleyen, kuşatan; çevresel" 

ambidextre her iki elini de kullanabilen 

ambigu anlaşılmaz, muğlak, belirsiz 

ambiguïté [la] anlam belirsizliği, belirsizlik, muğlaklık 

ambitieusement hırsla 

ambitieuxuse hırslı, tutkulu, gözü yükseklerde 

ambition [la] hırs, tutku, emel, ihtiras 

ambitionner "gözü olmak; özenmek" 

ambivalentnte çift görünüşlü, çift yüzlü 

amble [le] rahvan 

ambre [le] amber 

ambre gris akamber 

ambre jaune kehribar 

ambré "amber kokulu; kehribar rengi" 

ambulance [la] ambülans, hasta arabası 

ambulancier [le] [la] ambülansçı 

ambulant gezgin, seyyar 

amende [la] para cezası 

amendement "[le] iyileştirme, düzeltme; değişiklik" 

amender "iyileştirmek, verimini artırmak; düzeltmek " 

amener getirmek 

amener les couleurs teslim olmak 

amener les voiles yelkenleri indirmek 

amenuiser "inceltmek; küçültmek " 

amer acı 



amertume "[la] acılık; keder" 

ameublement [le] mobilya, mobilya takımı 

ameublir (toprağı) kabartmak 

ameublissement [le] (toprağı) kabartma 

ameuter "bir araya getirmek; kışkırtmak, ayaklandırmak" 

ami [le] [la] dost, ahbap, arkadaş 

ami d'enfance çocukluk arkadaşı 

ami de la fortune iyi gün dostu 

amiante [le] taşpamuğu, amyant 

amibe [la] amip 

amical dostça 

amicalement dostça 

amidon [le] nişasta 

amidonnage [le] kolalama 

amidonner kolalamak 

amier à la folie çılgınca sevmek 

amincir inceltmek 

amincissement [le] inceltme, incelme aminé 

amiral [le] amiral 

amirauté "[la] amirallik; komutanlık binası" 

amitié "[la] dostluk, ahbaplık; sevgi; iyilik " 

amitiés [la] iyi dilekler 

amitose [la] amitoz, eşeysiz bölünme 

ammoniac amonyaklı 

ammoniaque [le] amonyak 

ammonium [le] amonyum 



amniocentèse [la] amniyosentez 

amnios [le] döl kesesi 

amnistie [la] genel af 

amnistier genel af çıkarmak 

amnésie [la] bellek yitimi, hafıza kaybı 

amnésique belleğini yitirmiş, hafızasını kaybetmiş 

amocher bozmak, berbat etmek, içine etmek 

amoindrir "azaltmak; küçültmek " 

amoindrissement "[le] azalma; küçülme" 

amollir "yumuşatmak; gevşetmek; zayıflatmak" 

amollissant yumuşatıcı 

amollissement "[le] yumuşatma; gevşetme; yumuşama; gevşeme" 

amonceler yığmak, biriktirmek 

amoncellement [le] yığma, yığılma, birikme, biriktirme 

amont [le] akarsuyun geliş yönü 

amoral töredışı, ahlakdışı 

amorce "[la] yem; ağız otu, kapsül fitili" 

amorcer "yem takmak; girişmek, başlamak; ayartmak, tavlamak" 

amorphe şekilsiz 

amortir "hızını kesmek; azaltmak, zayıflatmak; borcu ödemek" 

amortissement "[le] azaltma, zayıflatma; hafifletme; amortisman" 

amortisseur [le] amortisör 

amour "[le] sevgi; aşk, sevda " 

amour-propre "[le] özsaygı, izzetinefis; onur" 

amourette [la] geçici aşk, gelgeç sevgi 

amoureusement aşkla, sevgiyle 



amoureuxuse [le] [la] sevdalı, âşık, vurgun, tutkun 

amovibilité "[la] yerinden oynatılabilme; değiştirilebilirlik" 

amovible yerinden oynatılır, değiştirilebilir 

amphibie "[la] ikiyaşayışlı;amfibik" 

amphibiens [le]kurbağagiller 

amphibologie [la] mant. ikizanlam 

amphibologique ikizanlamlı 

amphithéâtre [le] amfiteatr 

ample "geniş, bol; (ses) gür" 

amplement geniş bir şekilde, uzun uzadıya 

ampleur "[la] genişlik, bolluk; (ses) gürlük" 

amplificateur [le] yükselteç, amplifikatör 

amplificatif büyük gösteren, büyültücü 

amplification "[la] büyültme, büyük gösterme; abartma, şişirme" 

amplifier "genişletmek, büyütmek; abartmak " 

amplitude "[la] genlik; enginlik" 

ampoule "[la] ampul; kabarcık" 

ampoulé tumturaklı, abartılı 

amputation [la] ameliyatla çıkarma 

amputer "ameliyatla kesip almak; budamak" 

amputé ameliyatla çıkarılmış 

ampère [le] amper 

ampèremètre [le] ampermetre 

ampélidacées [la]asmagiller 

amulette [la] muska, nazarlık 

amusant eğlenceli, eğlendirici, hoş 



amuse-gueule [le] çerez 

amusement "[le] eğlendirme; eğlenme; eğlence" 

amuser "eğlendirmek; oyalamak; avutmak; kandırmak, aldatmak " 

amusette "[la] küçük eğlence; oyuncak" 

amuseur "[le] eğlendiren kimse; soytarı" 

amygdale [la] bademcik 

amygdalite [la] bademcik iltihabı 

amène tatlı, cana yakın 

amèrement acı acı 

amélioration "[la] iyileşme, düzelme; iyileştirme, düzeltme" 

améliorer iyileştirmek, düzeltmek 

aménagement [le] düzenleme, yoluna koyma 

aménager düzen vermek, yoluna koymak 

aménité [la] tatlılık, cana yakınlık 

Américain [le] [la] Amerikalı, Amerikan 

américain Amerikalı, Amerikan 

américaniser Amerikanlaştırmak 

américanisme "[le] Amerikanlık; Amerikan hayranlığı" 

amérindien Amerikalı Kızılderili 

Amérique [la] Amerika 

amérissage [le] (uçak) denize inme 

améthyste [la] ametist 

an [le] sene, yıl 

ana [le] güzel sözler dergisi 

anacarde [le] amerikaelması 

anachorète [le] keşiş, karabaş 



anachronique tarihe aykırı, çağa uymaz 

anachronisme [le] tarihe aykırılık, çağdışılık, anakronizm 

anaconda [le] boa yılanı, anakonda 

anagramme [la] evirmece, çevrik sözcük 

anal anüsle ilgili, anal 

analepsie [la] hastalık sonrası güçlenme 

analgésie [la] acı yitimi 

analgésique ağrı kesici 

analogie "[la] andırış, andırışma; benzeme, benzeşim" 

analogique örneksemeli 

analogue andıran, benzer, analog 

analphabète okuma yazma bilmeyen 

analphabétisme [le] okuma yazma bilmeme 

analyse "[la] çözüm, çözümleme;test, tahlil " 

analyse grammaticale dilbilgisel çözümleme 

analyser çözümlemek 

analyseur [le] çözümleyen 

analyste [le] [la] çözümleyici 

analyste-programmeuruse [le] [la] sistem analisti 

analytique çözümsel, analitik 

analytiquement çözümsel olarak 

ananas [le] ananas 

anaphore [la] önyineleme 

anarchie [la] başsızlık, kargaşa, anarşi 

anarchique başsız, düzensiz, anarşik 

anarchisme [le] anarşizm 



anarchiste anarşik 

anathème [le] aforoz 

anathématiser aforoz etmek 

anatomie [la] anatomi 

anatomique anatomik 

anatomiste [le] anatomi uzmanı 

anaérobie havasız yaşayabilen 

ancestral ata+ 

anche [la] (nefes çalgılarında) dil 

anchois [le] hamsi 

ancien eski, sabık, eskiden kalma 

ancien combattant eski savaşçı 

ancien continent Avrupa\\Asya\\Afrika kıtası 

Ancien et Nouveau Testament Tevrat ve İncil 

Ancien Monde Eskidünya 

Ancien Testament Ahdiatik 

anciennement eskiden, vaktiyle 

ancienneté [la] eskilik, kıdem 

ancolie [la] hasekiküpesi 

ancrage "[le] demir atma yeri; demir atma" 

ancre [la] gemi demiri, çapa 

ancre de salut son çare 

ancrer demirlemek, demir atmak 

ancêtre [le] ata, dedeler 

andante andante 

andouille "[la] bumbarlı sucuk;budala, dangalak" 



andouiller [le] (geyik vb'de) boynuz dalı 

andouillette [la] küçük bumbarlı sucuk 

androgyne [le] erdişi 

anecdote [la] küçük öykü, fıkra 

anecdotique fıkra türünden olan 

anesthésie [la] duyum yitirimi, uyuşturma, anestezi 

anesthésier duyumsuz kılmak, uyuşturmak, anestezi yapmak 

anesthésique duyum yitirici, uyuşturucu, anestezik 

anesthésiste [le] [la] anestezist 

aneth [le] rezene 

anfractuosité [la] dolambaç, dolaşıklık 

ange [le] melek 

ange gardien koruyucu melek 

angelot [le] küçük melek 

angine [la] boğaz enfeksiyonu, anjin 

angine de poitrine göğüs anjini 

Anglaise [le] [la] İngiliz 

anglaise İngiliz 

anglaises [la] kıvırcık saç bukleleri 

angle "[le] açı; köşe; görüş açısı " 

angle aigu dar açı 

angle d'incidence geliş açısı 

angle de réfraction kırılma açısı 

angle droit dik açı 

angle extérieur dış açı 

angle intérieur iç açı 



angle obtus geniş açı 

angles adjacents komşu açılar 

angles correspondants yöndeş açılar 

anglican [le] [la] Anglikan 

anglicanisme [le] Anglikanizm 

anglicisme [le] İngilizce deyimi 

anglo-américain İngiliz-Amerikan 

anglo-saxon Anglosakson 

anglophile İngiliz dostu, İngilizsever 

anglophobe İngiliz düşmanı, İngilizsevmez 

anglophobie [la] İngiliz düşmanlığı 

angoissant korku verici, kaygılandırıcı 

angoisse "[la] yürek darlığı, sıkıntı, bunalma; endişe" 

angoisser "yüreğini oynatmak, korkutmak; kaygılandırmak" 

angora "[le] ankarakeçisi; ankarakedisi " 

anguille [la] yılanbalığı 

anguille de mer büyük yılanbalığı 

anguillière [la] yılanbalığı havuzu 

anguillule [la] sirke kurdu 

angulaire "açılı, köşeli; açısal" 

anguleuxuse köşeli 

angélique meleklere yakışır, melekçe 

anhydre susuz 

anhélation [la] soluma 

anhéler solumak 

anicroche [la] küçük engel, pürüz 



aniline [la] anilin 

animal "hayvani; hayvan +" 

animal domestique evcil hayvan 

animal en peluche tüylü kumaştan oyuncak 

animal sauvage vahşi hayvan 

animalcule [le] (mikroskopla görülebilen) hayvancık animalier 

animalité "[la] hayvanlık; hayvanlar" 

animateur "[le] [la] canlandırıcı, hareketlendirici (şey); sunucu, animatör" 

animation "[la] canlılık, hareket; canlandırma" 

animer "canlandırmak, hareketlendirmek; kışkırtmak, cesaretlendirmek " 

animique ruhla ilgili, tinsel, ruhi 

animisme [le] canlıcılık, animizm 

animiste canlıcılıkla ilgili 

animosité [la] hınç, öfke, diş bileme, kin, garez 

animé canlı, kıpırdak, hareketli 

anis [le] anason 

aniser anasonlamak 

anisette [la] anasonlu içki, rakı 

ankylose [la] eklem kaynaşması 

ankyloser (eklemi) kaynaştırmak 

ankylosé (eklem) kaynaşmış, uyuşmuş 

annal bir yıl süren, yıllık 

annales [la] yıllık, vakayiname 

annaliste [le] yıllık yazarı 

anneau "[le] halka; yüzük" 

anneau nuptial evlilik yüzüğü 



annelé halka halka, halkalı 

annexe eklenmiş 

annexer eklemek, katmak 

annexion [la] katma, ilhak 

annihilation [la] ortadan kaldırma, yok etme 

annihiler ortadan kaldırmak, yok etmek 

anniversaire yıldönümü 

annonce "[la] ilan; haber; bildiri " 

annoncer haber vermek, bildirmek, ilan etmek 

annonceuruse "[le] [la] spiker, sunucu; reklam veren kimse" 

annonciateur haber verici 

annonciation [la] anonsiasyon 

annotation [la] not, dipnot, haşiye 

annoter not eklemek 

annuaire [le] yıllık 

annuaire téléphonique telefon rehberi 

annuel "bir yıllık, yıllık; yılda bir olan" 

annuellement her yıl, yıldan yıla 

annuité [la] yıllık ödenti 

annulable yürürlükten kaldırılabilen 

annulaire [le] yüzük parmağı 

annulation [la] yürürlükten kaldırma, iptal 

annuler yürürlükten kaldırmak, iptal etmek, feshetmek 

année [la] yıl, sene 

année bissextile artık yıl 

année de lumière ışık yılı 



année fiscale mali yıl 

année lunaire ay yılı 

année sabbatique Yahudilerde tarım işlerinin tatil edildiği her yedinci yıl 

année scolaire ders yılı 

année solaire güneş yılı 

anoblir soyluluk unvanı vermek 

anoblissement [le] soyluluk unvanı verme 

anode [la] anot 

anodin "ağrı kesici (ilaç); yumuşak, hafif, önemsiz" 

anomal sapkın 

anomalie [la] sapkınlık 

anonymat [le] imza koymayış, ad bildirmeyiş, anonimlik 

anonyme adı bilinmeyen, anonim 

anophèle [le] sıtma sivrisineği, anofel 

anorak [le] anorak 

anormal örnek dışı, anormal, sapkın 

anormalement anormal biçimde 

anse "[la] kulp; sap; kangal;küçük koy" 

anser [le] yabankazı 

antagonique uyuşmaz, karşıt 

antagonisme [le] aykırılık, uyuşmazlık, karşıtlık 

antagoniste [le] [la] hasım, rakip, düşman 

antan [le] 

antarctique antarktik, güney kutbuyla ilgili 

antenne [la] anten 

antenne parabolique parabolik anten 



anthologie [la] seçme yazılar, antoloji 

anthracite [le] antrasit 

anthrax [le] kızılyara, şirpençe 

anthropologie [la] insanbilim, antropoloji 

anthropologue [le] [la] insanbilimci, antropolog 

anthropomorphe insan biçiminde (olan) 

anthropomorphisme [le] insanbiçimcilik, antropomorfizm 

anthropométrie [la] insanölçümü, antropometri 

anthropophage yamyam 

anthropophagie [la] yamyamlık 

anthropoïde [le] insan biçiminde, insansı 

anthère [la] başçık 

anthémis [le] papatya 

anti anti, karşı 

antialcoolique içki düşmanı 

antiaérien uçaksavar 

antibiotique antibiyotik antibrouillard 

anticancéreuxuse kanserle savaşan 

antichambre [la] bekleme odası, sofa 

antichar tanksavar 

anticipation "[la] öne alma; önce davranma; önceden görme " 

anticiper "öne almak, önceden yapmak; önce davranmak, tahmin etmek; peşin ödemek " 

anticiper sur el atmak 

anticipé "önceden yapılan, önceden; peşin" 

anticlérical kilise aleyhtarı 

anticléricalisme [le] kilise aleyhtarlığı 



anticolonialisme [le] sömürgecilik düşmanlığı 

anticolonialiste sömürgecilik düşmanı 

anticommunisme [le] komünizm düşmanlığı 

anticommuniste komünist düşmanı 

anticonceptionnel gebelik önleyici 

anticonformisme [le] toplum kurallarına uymama 

anticonformiste toplum kurallarına uymayan 

anticonstitutionnel anayasaya aykırı 

anticorps [le] antikor 

anticyclone [le] antisiklon, yüksek basınç merkezi 

antidater eski tarih atmak 

antidote [le] panzehir 

antidémocratique demokrasiye aykırı 

antidérapant kaymaönler 

antienne [la] ilahi 

antifasciste antifaşist 

antiferment [le] mayabozan antigang 

antifébrile ateş düşürücü 

antigel [le] donmaönler, antifriz 

antigouvernemental hükümete karşı olan, muhalif 

antigrippe gribe karşı 

antigène [le] antijen 

antihistaminique [le] antihistaminik 

antilibéral özgürlüğe aykırı 

antilogique mantığa aykırı 

antilope [la] antilop 



antimatière [la] karşıtmadde 

antimilitarisme [le] antimilitarizm 

antimilitariste [le] antimilitarist 

antimissile füzesavar 

antimite(s) güve öldürücü, güvesavar 

antimoine [la] antimon 

antinomie [la] çatışkı, antinomi 

antinucléaire antinükleer 

antioxydant [le] oksit önleyici, antioksidan 

antiparasite parazit önleyici 

antiparlementarisme [le] parlamento düşmanlığı 

antipathie [la] karşıt duygu, soğukluk, antipati 

antipathique sevimsiz, soğuk, antipatik 

antipatriotique yurtseverliğe aykırı 

antipatriotisme [le] yurdunu sevmeme 

antipelliculaire kepek önleyici 

antiphrase [la] ters deyim, karşıtlama 

antipodes [le] 

antipyrine [la] antipirin, ateş düşürücü ilaç 

antipyrétique ateş düşürücü 

antiquaire [le] antikacı 

antique "ilkçağdan kalma, antik; eski " 

antiquement eski tarzda 

antiquité "[la] ilkçağ; eski yapıt" 

antirabique kuduza karşı 

antiraciste ırkçılık düşmanı 



antireligieuxuse dine aykırı 

antirides kırışık önleyici 

antirouille "pas önleyici; pas temizleyici" 

antiréglementaire yönetmeliğe aykırı 

antirépublicain cumhuriyete aykırı 

antiscientifique bilime aykırı 

antisepsie [la] antisepsi, mikrop öldürme 

antiseptique [le] antiseptik, mikrop öldürücü 

antisocial toplum düzenine aykırı 

antispasmodique [le] antispazmodik, spazm önleyici 

antisportif "spor düşmanı; sporculuğa aykırı" 

antisémite Yahudi düşmanı 

antisémitisme [le] Yahudi düşmanlığı 

antithèse [la] tezat, karşıtlık, karşısav 

antitoxine [la] antitoksin 

antituberculeuxuse vereme karşı 

antitétanique tetanosa karşı gelen 

antivol çalınma önleyici, hırsızlığa karşı 

antonyme [le] karşıtanlamlı 

antonymie [la] karşıtanlamlılık 

antre [le] küçük mağara, in 

antéchrist "[le] deccal; dinsiz imansız" 

antécédemment önce 

antécédent [le] öncül, yerine zamir gelen isim 

antécédents [le] (insanın) geçmişi 

antédiluvien "tufandan önceki; Nuh Nebi'den kalma" 



antéphélique çil giderici 

antérieur ön, önce, önceki 

antérieur à önceki 

antérieurement önce, daha önce, önceleri 

antérieurement à den önce 

antériorité [la] öncelik, eskilik 

anus [le] anüs 

anxieusement kaygıyla, tasayla 

anxieuxuse kaygılı, tasalı 

anxiété "[la] kaygı, korku, tasa; sıkıntı, bunalım" 

anéantir "yok etmek, ortadan kaldırmak;yıkmak " 

anéantissement [le] yok olma, ortadan kalkma, silinme 

anémie [la] kansızlık, anemi 

anémique kansız 

anémié anemik 

anémomètre [le] rüzgârölçer 

anémone [la] anemon, dağlalesi 

anémone de mer denizşakayığı 

anéroïde aneroit 

anévrisme [le] damar şişmesi, anevrizma 

aoriste [le] geniş zaman 

aorte [la] büyük atardamar 

août [le] ağustos 

aoûtien [le] [la] ağustosta tatile çıkan kişi 

apache [le] külhanbeyi, hayta 

apaisant yatıştırıcı, teskin edici 



apaisement [le] yatıştırma, yatışma, teskin 

apaiser yatıştırmak, teskin etmek 

apanage [le] 

apartenance "[la] eklenti, ilinti; ilgi" 

aparté "[le] aparte, kendi kendine konuşma; özel konuşma " 

apathie [la] duygusuzluk, gevşeklik 

apathique duygusuz, gevşek 

apatride [le] [la] uyruksuz 

aperception [la] kavrama, kavrayış 

aperceptivité [la] kavrama yetisi 

apercevoir görmek, fark etmek, uzaktan seçmek 

apertement açıkça 

aperçu [le] özet, değerlendirme 

apesanteur [la] ağırlıksızlık 

apeurer korkutmak, ürkütmek 

apeuré korku içinde, ürkmüş 

aphasie [la] afazi, söz yitimi 

aphone sesi yitik (kimse) 

aphonie [la] afoni, ses yitimi 

aphorisme [le] özdeyiş, vecize 

aphrodisiaque [le] şehvet uyandırıcı, afrodizyak 

aphte [le] pamukçuk aphteuse 

aphélie [le] günöte 

aphérèse [la] önses düşmesi 

apicole arıcılık+ 

apiculteur [le] arıcı 



apiculture [la] arıcılık 

apitoiement [le] acıma, merhamet 

apitoyer acındırmak 

aplanir "düzleştirmek; düzeltmek, güçlükleri yenmek " 

aplatir yassıltmak, yassılaştırmak 

aplatissement [le] yassılaşma, yassılaştırma 

aplomb "[le] dikeylik, düşey çizgi; denge;serbest davranış, serbestlik " 

apocalypse [le] kıyamet 

apocalyptique anlaşılmaz, karanlık, feci 

apocope [la] sonses düşmesi 

apocryphe düzmece, uydurma 

apode ayaksız 

apodictique "açık, söz götürmez; zorunlu (önerme)" 

apogée "[le] yeröte;en yüksek aşama, doruk" 

apolitique siyaset dışı 

apologie [la] savunma 

apologue [le] öğütlü hikâye 

aponévrose [la] kas zarı 

apophyse [la] apofiz, kemikbaşı 

apophyse mastoïde kulaktozu 

apoplectique beyin kanamasıyla ilgili 

apoplexie [la] beyin kanaması 

aporie [la] çıkmaz 

apostasie "[la] dinden dönme; döneklik, cayma" 

apostasier "dinden dönmek; döneklik yapmak, caymak" 

apostat "dinden dönmüş; dönek" 



apostolat [le] havarilik 

apostolique "havari+; papalıktan gelen" 

apostrophe "[la] söz yöneltme; çıkışma; kesme imi (')" 

apostropher çıkışmak 

apothème [le] iç yarıçap 

apothéose [la] ululama, tanrılaştırma 

apparat [le] şatafat, debdebe, ihtişam 

apparaître görünmek 

appareil "[le] makine, aygıt; uçak; telefon " 

appareil auditif işitme aygıtı 

appareil digestif sindirim aygıtı 

appareil photo fotoğraf makinesi 

appareil photographique fotoğraf makinesi 

appareil respiratoire solunum aygıtı 

appareillage "[le] araç gereç; (gemi) demir alma, yola çıkma" 

appareiller "eşlemek; çiftleştirmek; demir almak, yelken açmak; (gemi) gidiş hazırlığı yapmak" 

apparemment görünüşe göre 

apparence [la] görünüş 

apparent "görünür; görünürde (olan); belli, meydanda, göze çarpan" 

apparenté "akraba olmuş; benzeyen, andıran" apparenter 

apparier eş yapmak, birbirine koşmak 

appariteur [le] odacı 

apparition "[la] görünme, ortaya çıkma; görüntü, hayalet" 

appartement [le] apartman dairesi 

appartement en attique "çatı katı; çatı" 

appartenir "malı olmak, ait olmak; mensup olmak " 



appas [le] (kadında) alım, göz alıcılık 

appauvrir "yoksullaştırmak, fakirleştirmek; verimini azaltmak" 

appauvrissement "[le] yoksullaşma, fakirleşme; gücü azalma" 

appeau [le] çığırtkan (kuş), çığırtkan düdüğü 

appel "[le] çağırma, davet, çağrı; yoklama; (asker) celp; üst mahkemeye başvurma " 

appel téléphonique telefonla arama 

appeler "çağırmak, davet etmek; üzerine çekmek; yoklama yapmak; askere çağırmak; üst mahkemeye 
başvurmak " 

appeler au secours yardıma çağırmak 

appeler un chat un chat dobra dobra söylemek 

appellation [la] adlandırma, ad verme 

appendice "[le] ek, ilave;apandis" 

appendicite [la] apandisit 

appentis [le] sundurma appesantir 

appesantissement "[le] ağırlık; ağırlaşma" 

applaudir alkışlamak 

applaudir à onaylamak, tasvip etmek 

applaudissement [le] alkış 

applicable uygulanabilir 

applicateur uygulayıcı 

application "[la] uygulama, tatbik; yapıştırma, takma; özen" 

applique [la] duvar lambası, aplik 

appliquer "uygulamak, tatbik etmek; dayamak; kullanmak " 

appliqué "uygulamalı, tatbiki; dikkatli, özenli" 

appoint "[le] yardım, katkı; bozuk para " 

appointements [le] aylık (maaş) 



appointer aylık vermek, ücret vermek 

appontement [le] yük iskelesi 

apport [le] pay, katkı 

apporter "getirmek; ileri sürmek; katkıda bulunmak " 

apporter des obstacles engeller çıkarmak 

apporter des soins özen vermek 

apposer "koymak, almak, yapıştırmak; basmak; mühürlemek" 

apposer son timbre damga vurmak 

apposition "[la] koyma; basma; yapıştırma;koşuntu" 

apprendre "öğrenmek; öğretmek; haber almak; haber vermek " 

apprendre à sa mère à faire des enfants tereciye tere satmak 

apprendre à vivre à qn birini yola getirmek 

apprenti "[le] [la] çırak; acemi" 

apprentissage [le] çıraklık 

apprivoisement [le] evcilleştirme, ehlileştirme 

apprivoiser evcilleştirmek, ehlileştirmek 

approbateur onaylayıcı 

approbatif onayıcı, onaylayıcı 

approbation [la] onama, onay, tasvip 

approchable yanına yaklaşılır 

approchant "yakın, andırır; yaklaşık, takribi" 

approche "[la] yaklaşma; yakınlık" 

approcher "yaklaştırmak; yaklaşmak " 

approfondir derinleştirmek 

approfondissement [le] derinleşme, derinleştirme 

appropriation "[la] uygunlaştırma; sahip çıkma" 



approprier "uygunlaştırmak; yoluna koymak; sahip çıkmak " 

approuver "onamak, onaylamak, tasdik etmek; beğenmek" 

approvisionnement "[le] gereç sağlama, tedarik; azık" 

approvisionner tedarik etmek, gereç sağlamak 

approximatif yaklaşık, aşağı yukarı 

approximation [la] yaklaşıklık, kestirim, tahmin 

approximativement aşağı yukarı 

appréciable "değeri ölçülebilen; değerli bilinen; oldukça önemli" 

appréciation "[la] değer biçme; değer verme, kestirme, değerlendirme" 

apprécier "değer biçmek; değer vermek, takdir etmek" 

appréhender "tutmak, yakalamak; tasalanmak, korkmak" 

appréhensif sıkılgan, ürkek 

appréhension "[la] kaygı, tasalanma; anlayış, kavrayış" 

apprêt "[le] hazırlık, hazırlama, hazırlanma; perdah; bezeme" 

apprêter "hazırlamak; perdahlamak " 

apprêté özentili, yapmacık, yapmacıklı 

appui "[le] dayanak, destek;arka, destek " 

appui(e)-tête [le] baş dayanağı 

appuyer "dayamak; desteklemek, yardım etmek, arka çıkmak " 

appuyer contre e dayamak 

appuyer sur "bastırmak; üzerinde durmak" 

appât [le] (tuzak\\olta) yem 

appâter "yemle kandırmak; yemlemek" 

appéter içi çekmek 

appétissant istek uyandırıcı, ağız sulandırıcı 

appétit "[le] istek, heves; iştah " 



apres quoi ondan sonra 

aproché yaklaşık 

après den sonra, ardından 

après coup iş işten geçtikten sonra 

après Jésus Christ İsa'dan sonra 

après que den sonra 

après tout böyle olmakla birlikte 

après vous sizden sonra, siz buyurun 

après-demain öbür gün 

après-guerre [le] savaş sonrası 

après-midi [le] [la] öğle sonrası, ikindi 

apte "elverişli, uygun; ehil; yatkın" 

aptitude "[la] elverişlilik; yetenek, yatkınlık" 

aptère kanatsız 

aptéryx [le] apteriks 

apurer temize çıkarmak, aklamak 

apéritif iştah açıcı 

apétale taçyapraksız 

apôtre [le] havari 

aquarelle [la] suluboya (resim) 

aquarelliste [le] [la] suluboya ressamı 

aquarium [le] akvaryum 

aquatique suda yaşayan, susal 

aqueduc [le] sukemeri 

aqueuxuse su nitelikli, sulu aquilin 

aquilon [le] karayel 



Arabe [le] [la] Arap 

arabe Arap 

arabesque "[la] girişik bezeme; arabesk" 

Arabie [la] 

arabisant [le] [la] Arapça bilgini 

arabiser Araplaştırmak 

arable "ekilebilen; işlenebilir, sürülebilir" 

arachide [la] yerfıstığı 

arachnides [le] örümcekler 

arachnoïde [la] örümceksi 

araignée [la] örümcek 

araire [le] karasaban 

araser (yapı) teraziye getirmek 

aratoire tarımsal 

arbalète [la] kundaklı yay 

arbitrage "[le] hakeme başvurma; hakemlik" 

arbitraire keyfi, gelişigüzel 

arbitrairement keyfi olarak 

arbitre [le] yargıcı, hakem 

arbitrer (hakem) karar vermek, hükmetmek 

arborer "ağaç dikmek; (bayrak) çekmek" 

arborescence [la] ağaç yapısı 

arboricole ağaçlarda yaşayan 

arboriculture [la] ağaç yetiştiriciliği, ağaççılık 

arbre "[le] ağaç;eksen, mil" 

arbre de Noël Noel ağacı 



arbre fruitier meyve ağacı 

arbre généalogique soyağacı, şecere 

arbrisseau [le] ağaççık 

arbuste [le] çalı 

arbustif çalı+ 

arc "[le] yay; (yapı) kemer; tak " 

Arc de Triomphe Zafer Anıtı 

arc de triomphe zafer takı 

arc en ogive sivri kemer 

arc-boutant [le] dayanma kemeri 

arc-bouter istinat kemeriyle desteklemek 

arc-en-ciel [le] gökkuşağı, alkım, ebemkuşağı 

arcade [la] (bina) kemer 

arcanes [le] esrar 

arceau [le] küçük kemer 

archange [le] başmelek 

archaïque eski, arkaik 

archaïsme [le] eskilik, arkaizm 

arche [la] köprü kemeri 

arche de Noé Nuh'un gemisi 

archer [le] okçu 

archet [le] keman yayı 

archevêché [le] başpiskoposluk 

archevêque [le] başpiskopos 

archiduc [le] arşidük 

archiduchesse [la] arşidük karısı 



archiduché [le] arşidüklük 

archipel [le] takımada 

archiprêtre [le] başpapaz 

architecte [le] mimar 

architectonique mimarlıkla ilgili 

architectural mimarlıkla ilgili 

architecture [la] mimarlık 

architrave [la] baştaban, başkiriş 

archives [la] belgelik, arşiv 

archiviste [le] evrak memuru, arşivci 

archéologie [la] arkeoloji, kazıbilim 

archéologique arkeolojik, kazıbilimsel 

archéologue [le] [la] arkeolog, kazıbilimci 

archétype [le] ilkörnek, arketip 

arctique kuzey+, arktik 

ardemment yürekten, ateşlice 

ardent "ateşli; yakıcı, kızgın;zorlu, şiddetli; yaman" 

ardeur "[la] yüksek ısı, yakıcılık, kızgınlık; ateşlilik" 

ardillon [le] toka dili 

ardoise [la] kayağantaş, arduvaz 

ardu "sarp; çetin, güç" 

are [le] ar 

argent "[le] gümüş; para " 

argent comptant peşin para 

argent de poche cep harçlığı 

argent liquide nakit para 



argentan [le] bakır\\çinko\\nikel alaşımı, yenigümüş 

argenter gümüş kaplamak 

argenterie [la] gümüş (sofra) takımı 

argentier [le] gümüş takımı dolabı 

Argentin [le] [la] Arjantinli 

argentin "berrak (ses); Arjantin+" 

Argentine [la] 

argenté "gümüş kaplamalı, gümüşlü; gümüşi" 

argile [la] kil 

argileuxuse kilden, killi 

argon [le] argon 

argot [le] argo 

argotique argo+ 

arguer sonuç çıkarmak 

arguer de ileri sürmek 

argument "[le] muhakeme, uslamlama; kanıt, delil" 

argumentation [la] kanıtlama, uslamlama 

argumenter kanıtlamak, uslamlamak 

argus [le] kullanılmış araba kılavuzu 

aride "kurak, çorak;kuru, kısır" 

aridité "[la] kuraklık, çoraklık;kısırlık" 

aristocrate [le] [la] soylu, aristokrat 

aristocratie [la] soylu yönetimi, aristokrasi 

aristocratique aristokratik 

aristoloche [la] loğusaotu 

arithmétique [la] aritmetik 



armateur [le] armatör 

armature "[la] iskelet, çatı; armatür;diyez\\bemol işareti" 

arme "[la] silah;sınıf " 

arme à feu ateşli silah 

armement [le] silahlanma, donatım 

armement nucléaire nükleer silahlanma 

armer "silahlandırmak; (asker) toplamak; pekiştirmek " 

armes "[la] silahlar; arma " 

armes à répétion kesiksiz ateşli silahlar 

armistice [le] ateşkes, bırakışma 

armoire [la] dolap 

armoiries [la] arma 

armure [la] zırh takımı 

armurerie "[la] silahçılık; silah fabrikası" 

armurier [le] silahçı 

armé "silahlı; demir iskeletli" 

armée [la] ordu, birlik 

armée de l'air hava kuvvetleri 

armée de mer deniz kuvvetleri 

armée de terre kara kuvvetleri 

Arménie [la] 

Arménien [le] [la] Ermeni 

arménien Ermeni 

arnica [la] öküzgözü 

aromate [le] güzel kokulu bitki 

aromathérapie [la] aromaterapi 



aromatique hoş kokulu, ıtırlı, aromatik 

aromatiser güzel koku katmak, kokulandırmak 

arpentage [le] yer ölçümü 

arpenter "(yeri) ölçmek; (yolu) adımlamak" 

arpenteur [le] yer ölçücüsü 

arpège [le] arpej 

arpéger arpej yapmak 

arquebuse [la] arkebüz 

arquer "yay gibi eğmek; kavislenmek" 

arqué yay biçiminde, kavisli 

arrachage [le] (ot) yolma, sökme 

arrache pied 

arrachement [le] sökme, koparma, çıkarma 

arracher "sökmek; (diş) çekmek; yolmak; zorla almak" 

arracher le masque à qn maskesini indirmek 

arraisonnement [le] (gemi\\uçakta) denetleme 

arraisonner (gemi\\uçak) denetlemek 

arrangeant uysal 

arrangement "[le] düzeltme, onarma; uzlaşma" 

arranger "düzeltmek, düzenlemek, yoluna koymak; çözmek, halletmek " 

arrangeur [le] aranjör 

arrestation "[la] tutuklama, tevkif; tutukluluk" 

arrhes [la] kaparo, pey 

arrimer (yük) istif etmek, yerleştirmek 

arrivage "[le] gelme, yanaşma; gelen mallar" 

arriver "varmak, gelmek; yetişmek; başarmak; olmak, başa gelmek " 



arriver au port amaca ulaşmak 

arriver comme marée en carême tam zamanında gelmek 

arriver comme une bombe ansızın çıkagelmek 

arriver à bon port sağ salim varmak 

arriver à son terme sona ermek 

arrivisme [le] yükselme hırsı 

arriviste [le] [la] tuttuğunu koparan kişi 

arrivée "[la] gelme, geliş; varma, varış" 

arrière [le] (gemi) kıç, arka 

arrière-boutique [la] (dükkân) arka oda 

arrière-cour [la] arka avlu 

arrière-garde [la] artçı 

arrière-gauche [le] solbek 

arrière-goût [la] damakta kalan tat 

arrière-grand-mère [la] büyük nine, büyük büyükanne 

arrière-grand-père [le] büyük dede 

arrière-pays [le] iç bölge 

arrière-pensée [la] gizli düşünce 

arrière-petit-fille [le] torun kızı 

arrière-petit-fils [le] torun oğlu 

arrière-petits-enfants [le] torun çocukları 

arrière-plan [le] geri plan 

arrière-saison "[la] güz sonu; son dönem" 

arrière-salle [la] arka oda 

arrière-train [le] geri yön, sağrı 

arriérer geciktirmek, geride bırakmak 



arriéré "gecikmiş, geri; geri kalmış " 

arroche [la] karapazı 

arrogance [la] kibir, gurur, büyüklenme 

arrogant "kibirli; gururlu" arroger 

arrondi yuvarlak, değirmi 

arrondir "yuvarlaklaştırmak, toparlak yapmak; kamburlaştırmak; çoğaltmak, genişletmek " 

arrondissement "[le] yuvarlaklaştırma, toparlaklaştırma; yuvarlaklık; yönetim bölgesi, ilçe" 

arrosage [le] sulama 

arroser "sulamak;kutlamak; ıslatmak" 

arroseur [le] sulama işçisi 

arroseuse [la] sulama makinesi, arazöz 

arrosoir [le] sulama kabı, süzgeçli kova 

arrosé sulak 

arrérages "[le] alacak kalıntısı; bakaya" 

arrêt "[le] durma, durdurma; duraklama; yargı " 

arrêt par défaut gıyabi hüküm 

arrêter "durdurmak; tutmak; önlemek, engel olmak; tutuklamak; durmak " 

arrêts [le] göz hapsi, oda hapsi 

arrêté [le] karar 

arsenal "[le] silah fabrikası; tersane; takım taklavat" 

arsenic [le] arsenik, sıçanotu 

art "[le] sanat; zanaat; ustalık, hüner, marifet " 

arthrite [la] eklem yangısı, artrit 

arthritique "eklem+; eklemleri ağrılı" 

arthropodes [le]eklembacaklılar 

arthrose [la] kronik eklem yangısı 



artichaut [le] enginar 

article "[le] madde; yazı, makale; (ticaret) madde, eşya;tanımlık, artikel " 

article de ménage ev eşyası 

article défini belirli tanımlık 

article indéfini belirsiz tanımlık 

article nécrologique ölüm ilanı 

articles indéfinis belgisiz tanım edatları 

articles sacrifiés yok pahasına satılan mallar 

articulaire eklemsel 

articulation "[la] eklem, oynak; boğumlama" 

articuler "eklemlemek; madde madde bildirmek; tane tane söylemek " 

articulé eklemli, boğumlu 

artifice "[le] düzen, hile; havai fişek" 

artificiel "yapma, yapay, suni; yapmacıklı" 

artificiellement yapma olarak, yapmacıktan 

artificier [le] şenlik fişekçisi 

artificieuxuse düzenci, hileci 

artillerie "[la] topçuluk; topçu sınıfı; toplar" 

artilleur [le] topçu 

artisan [le] zanaatçı, esnaf 

artisanal zanaatçı+ 

artisanat "[le] zanaatçılar sınıfı; zanaatçılık, esnaflık" 

artiste [le] [la] sanatçı 

artiste lyrique opera sanatçısı 

artistique "sanatsal; sanatlı" 

arts ménagers ev ekonomisi 



arts plastiques plastik sanatlar 

artère "[la] atardamar;anayol" 

artères coronaires koroner damarlar 

artériel atardamar+ 

artériosclérose [la] damar sertliği, arteriyoskleroz 

arum [le] yılanyastığı 

aryen Ari 

arçon "[le] eyer kaşı; hallaç yayı" 

arène "[la] oyun alanı; arena; tartışma meydanı " 

arènes [la] boğa güreşi arenası 

arénicole kumda yetişen, kumcul 

aréomètre [le] areometre, sıvıölçer 

arête "[la] kılçık; sivri köşe; dağ sırtı; ayrıt" 

arôme [le] güzel koku, ıtır, aroma 

as "[le] as; (iskambil) birli, bey; (zar) yek" 

asbeste [le] asbest 

ascaride [le] bağırsak solucanı 

ascendance [la] soy, ata 

ascendant "yükselen; ilerleyen " 

ascenseur [le] asansör 

ascension "[la] yükselme, çıkma; İsa'nın göğe çıkması" 

ascète [le] [la] çileci, sofu, dünya nimetlerinden elini eteğini çekmiş kişi 

ascétique çileci, dünya nimetlerinden elini eteğini çekmiş 

ascétisme [le] çilecilik, koyu sofuluk 

asepsie mikropsuzlaştırma 

aseptique mikropsuz 



aseptiser mikropsuzlaştırmak 

asexué cinsliksiz, eşeysiz 

Asiatique [le] [la] Asyalı 

asiatique "Asyalı; Asya+" 

Asie [la] 

asiette creuse çukur tabak 

asiette plate düz tabak 

asile "[le] sığınak; konut, barınak; düşkünler yurdu " 

asocial uyumsuz, asosyal 

aspect "[le] görünme; görünüş; yön" 

asperge [la] kuşkonmaz 

asperger su serpmek 

aspersion [la] su serpme 

asphaltage [le] asfaltlama 

asphalte [le] asfalt 

asphalter asfaltlamak 

asphyxiant soluk tıkayıcı, boğucu 

asphyxie [la] asfiksi, boğulma 

asphyxier soluğunu tıkamak, boğmak 

aspic [le] engerek yılanı 

aspirant çeken 

aspirateur [le] elektrik süpürgesi 

aspiration "[la] içine çekme, soluk alma, emme; özlem, hasret" 

aspirer "soluk almak, içine çekmek; istemek, yürekten dilemek" 

aspirine [la] aspirin 

aspiré soluklu 



aspérité [la] girinti çıkıntı, pürüzlülük 

assagir uslandırmak 

assaillant [le] [la] saldırgan 

assaillir saldırmak 

assainir "esenlik vermek, iyileştirmek; arıtmak" 

assainissement "[le] iyileştirme, esenlik verme; iyileşme" 

assaisonnement "[le] çeşnileme, çeşnilenme; baharatlama; nükte" 

assaisonner (yemeğe) çeşni katmak, baharat koymak 

assasinat [le] katil, cinayet, öldürme 

assassin [le] katil 

assassiner "öldürmek;canına okumak" 

assaut [le] saldırma, baskın, hücum 

assemblage "[le] toplanma, bir araya gelme, birikme; toplantı; birleştirme" 

assembler "bir araya getirmek, toplamak; birleştirmek " 

assembleuruse [le] [la] toplayıcı kimse 

assemblée "[la] toplanma, toplantı; kurul, meclis" 

assemblée constituante kurucu meclis 

assemblée plénière genel kurul toplantısı 

assentiment [le] izin, onay, rıza 

asseoir "oturtmak, yerleştirmek; kurmak, temelleştirmek " 

assermenté ant içmiş, yeminli 

assertion [la] sav, iddia 

asservir köleleştirmek, kul etmek 

asservissant köleleştirici 

asservissement [le] kulluk, kölelik 

assesseur [le] yargıç\\savcı yardımcısı 



assez yeter, oldukça, yeteri kadar 

assez et plus qu'il ne'en faut yeter de artar bile 

assez! yeter! 

assidu "vaktine\\işine titiz; devamlı; düzenli" 

assiduité "[la] titizlik, özen; devamlılık" 

assidûment vaktini şaşmadan, sürekli olarak, titizlikle 

assiette "[la] oturuş, duruş; konum; tabak " 

assiettée [la] tabak dolusu 

assignation "[la] ayırma; mahkemeye çağırma" 

assigner "ayırmak; meydana çıkarmak; mahkemeye çağırmak" 

assimilable özümlenebilir 

assimilation "[la] benzetme; benzeşme; bir tutma, eş tutma; benimseme; özümleme" 

assimiler "benzer kılmak, benzetmek; bir tutmak, eş tutmak; benimsemek; özümlemek " 

assis "oturmuş, konmuş, oturtulmuş; yerleşmiş; yerleştirilmiş" 

assis à la turque bağdaş kurma 

assise "[la] taş dizisi; (örgü) sıra;temel" 

assises [la] kurultay, ceza mahkemesinin oturumu 

assistance "[la] yardım; dinleyiciler, seyirciler" 

assistance médico-sociale medikososyal yardım, tıbbi ve sosyal yardım 

assistant [le] [la] yardımcı, asistan 

assister "yardım etmek; hazır bulunmak; (olay) tanık olmak" 

assisté [le] [la] devletten yardım alan kişi 

assiégeant kuşatan, kuşatıcı 

assiéger kuşatmak, sarmak 

assiégé kuşatılmış, muhasara altında 

association "[la] dernek, cemiyet; ortaklık; birlik, topluluk " 



association d'idées çağrışım 

associationnisme [le] çağrışımcılık 

associer "ortak etmek; birleştirmek, bağdaştırmak " 

associé "[le] [la] ortak; dernek üyesi" 

assoiffé susamış 

assombrir karanlık etmek, karartmak 

assommant can sıkıcı 

assommer "vurarak öldürmek, tepelemek, dövmek; bunaltmak, şaşkına çevirmek" 

Assomption [la] Meryemananın göğe yükselişi, Asompsiyon yortusu (on beş ağustos) 

assonance [la] yarım uyak 

assorti "uyan, uygun, uyumlu; çeşitli " 

assorti de qch ile dolu 

assorti à e uygun 

assortiment "[le] uygun düşme, uygunluk; aynı çeşit şey, takım; karışık besin, çeşit" 

assortir uygun düşürmek, uydurmak 

assoupir "uyutmak, uyuklatmak;yatıştırmak " 

assoupissement [le] uyuklama 

assouplir "yumuşatmak, esnekleştirmek; gevşetmek; uysallaştırmak " 

assouplissement "[le] yumuşama, esneme; gevşeme" 

assourdir "sağırlaştırmak; (ses) hafifletmek, azaltmak; (renk) donuklaştırmak" 

assourdissant kulakları sağır edici 

assourdissement [le] sağırlaşma, sağırlaştırma 

assouvir "(açlık\\susuzluk) gidermek; doyurmak" 

assujettir "egemenliği altına almak, bağlamak; pekiştirmek" 

assujettissement "[le] uyruk etme, egemenlik altına alma; uyrukluk; yüküm; katlanma" 

assumer üstüne almak, yüklenmek 



assurance "[la] güven; güvence; teminat; sigorta " 

assurance au tiers üçüncü şahıs sigortası 

assurance automobile otomobil sigortası 

assurance contre l'incendie yangın sigortası 

assurance contre le vol hırsızlık sigortası 

assurance contre les accidents kaza sigortası 

assurance invalidité malullük sigortası 

assurance maladie sağlık sigortası 

assurance maternité doğum sigortası 

assurance multirisque çok riskli sigorta 

assurance sur la vie hayat sigortası 

assurance vieillesse yaşlılık sigortası 

assurances sociales sosyal sigortalar 

assurer "sağlamlaştırmak; sağlamak; teminat vermek, güven vermek; sigorta etmek, sigortalamak " 

assureur [le] sigortacı 

assuré "güvenli, güvenilir, emin; sigortalanmış " 

assurément şüphesiz, elbette 

Assyrie [la] 

Assyrien [le] [la] Asurlu 

assyrien Asur 

assèchement [le] kurutma, kurutulma 

assécher kurutmak 

asséner vurmak, indirmek 

asthmatique astımlı 

asthme [le] astım 

asthénie [la] bitkinlik, güçsüzlük 



asticot [le] (oltada) kurt 

asticoter horlamak 

astigmate astigmatlı, astigmat 

astigmatisme [le] astigmatizm, astigmatlık 

astiquer ovarak parlatmak 

astragale "[le] sütun başlığı;aşık kemiği; kitre ağacı" 

astrakan [le] astragan 

astre "[le] yıldız;çok güzel" 

astreignant zorlayıcı 

astreindre zorlamak, mecbur bırakmak 

astrictif peklik verici 

astriction [la] peklik 

astringent peklik veren, pekiştirici (ilaç) 

astrologie [la] müneccimlik, yıldız falcılığı, astroloji 

astrologique müneccimlik+, astrolojik 

astrologue [le] müneccim, yıldız falcısı 

astronaute [le] [la] astronot 

astronome [le] gökbilimci, astronom 

astronomie [la] gökbilim, astronomi 

astronomique "gökbilimsel, astronomik; aşırı" 

astrophysicien [le] [la] gökfizikçisi 

astrophysique [la] gökfiziği 

astuce [la] kurnazlık, düzenbazlık 

astucieusement düzenle, dolap çevirerek 

astucieuxuse kurnaz, hilekâr, düzenbaz 

astérisque [le] yıldız işareti ( 



astéroïde [le] göktaşı 

asymétrie [la] bakışımsızlık, asimetri 

asymétrique bakışımsız, asimetrik 

ataraxie [la] sarsılmazlık 

atavique "atacılık+; soya çekme+" 

atavisme "[le] atacılık; soya çekme" 

atelier [le] işlik, atölye 

atermoiement [le] ödeme ertelemesi 

atermoiements [le] savsaklama, kaytarma 

atermoyer "(ödeme) ertelemek; savsaklamak, (işi) asmak, kaytarmak" 

athlète [le] atlet 

athlétique atletik 

athlétisme [le] atletizm 

athée [le] [la] ateist, zındık, Tanrıtanımaz, Allahsız 

athéisme [le] ateistlik, zındıklık, Tanrıtanımazlık, Allahsızlık 

atlantique Atlas Okyanusu+ 

atlas "[le] atlaskemiği; harita atlası" 

atmosphère "[la] hava; havaküre; hava basıncı; atmosfer;çevre, hava" 

atmosphérique atmosferik, hava +, havaküre + 

atoll [le] atol, mercanada 

atome [le] atom 

atomicité [la] atom sayısı 

atomique atom+, atomal 

atomiseur [le] püskürteç 

atomiste [le] [la] atom bilgini 

atone "durgun, cansız; (bakış) anlamsız; tembel;vurgusuz" 



atonie [la] cansızlık, güçsüzlük, gevşeklik 

atort ou à raison doğru veya yanlış 

atour [le] kadın süsü 

atout "[le] (iskambil) koz; darbe" 

atroce "canavar, gaddar; vahşi, tüyler ürpertici" 

atrocement canavarca, vahşice 

atrocité "[la] canavarlık, gaddarlık, vahşet; dehşet" 

atrophie [la] körelim, körelme, atrofi 

atrophier köreltmek 

atrophié körelmiş 

atropine [la] atropin attabler 

attachant çekici, ilgi çekici, merak uyandırıcı 

attache "[la] bağ; bilek; bağlılık " 

attachement "[le] bağlılık; gönül ilişkisi" 

attacher "bağlamak, tutturmak; yapıştırmak; ilgilendirmek " 

attacher le grelot (bir işte) ön ayak olmak 

attaches [la] bağlantılar 

attaché [le] ataşe 

attaché d'ambassade elçilik ataşesi 

attaché de presse basın ataşesi 

attaché militaire askeri ataşe 

attaque "[la] saldırış, hücum, saldırma; hastalık nöbeti " 

attaque à main armée silahlı saldırı 

attaquer "saldırmak, hücum etmek; sataşmak, bulaşmak; kışkırtmak " 

attaquer qn en justice dava açmak 

attarder geciktirmek 



attardé "gelişmemiş; gecikmiş" 

atteindre "dokunmak, değmek; yetişmek, tutmak, erişmek" 

atteint "tutulmuş, uğramış; müptela, tutkun" 

atteinte "[la] çarpma, vurma; zarar, ziyan" 

attelage [le] (hayvan) koşum, koşma, koşulma 

atteler (hayvan) koşmak 

attenant bitişik attendant 

attendre beklemek 

attendre après une chose dört gözle beklemek 

attendrir "gevrekleştirmek; yumuşatmak; etkilemek, yüreğini sızlatmak " 

attendrissant yürek sızlatıcı, acıklı, dokunaklı 

attendrissement [le] yürek sızlaması, acıma, merhamet 

attendu dolayısıyla, göre, mademki 

attendu que şundan dolayı, çünkü, buna göre 

attendu son âge yaşı dolayısıyla 

attentat [le] suikast, tecavüz 

attentat à la pudeur ırza geçme 

attentatoire zararlı, zedeleyici 

attente [la] bekleme, umma attenter 

attenter à suikastte bulunmak 

attentif "dikkatli; saygılı" 

attention "[la] dikkat; yakınlık, ilgi " 

attentionné aşırı ilgi gösteren 

attentisme [le] bekle ve gör politikası 

attentiste [le] [la] bekle ve gör politikasını izleyen 

attentivement "dikkatle; ilgiyle" 



atterir "(gemi) karaya yanaşmak; (uçak) yere inmek" 

atterrer şaşkına çevirmek 

atterrissage "[le] (gemi) karaya yanaşma; (uçak) yere inme" 

attestation [la] tanıklık 

attester "tanıklık etmek, gerçeklemek; kanıtlamak, doğrulamak; tanık göstermek" 

attifement [le] süsleyiş, süsleniş, süs püs 

attifer süsleyip püslemek 

attique [le] 

attirail "[le] takım taklavat, araç, gereç; ıvır zıvır" 

attirance [la] çekicilik, baş döndürücülük 

attirant çekici 

attirer kendine çekmek 

attiser "ateşi canlandırmak; körüklemek" 

attitré "gedikli; imtiyazlı" 

attitude "[la] duruş; davranış" 

attiédir ılıklaştırmak, ılıtmak 

attouchement "[le] dokunuş, elleyiş; değme, dokunma" 

attractifçekici 

attraction [la] çekim, çekicilik 

attrait "[le] çekicilik; eğilim" 

attrape "[le] tuzak; aldatmaca, dolap" 

attrape-nigaud [le] enayi tuzağı 

attraper "tutmak, yakalamak, ele geçirmek; çıkışmak, azarlamak; dolandırmak" 

attrayant çekici 

attribuer "(ödenek) ayırmak, vermek; atfetmek; (bir şeye) dayandırmak, mal etmek" 

attribut "[le] özel nitelik; özellik; san" 



attribution "[la] ödül verme; ayırma, tahsis; yorma, atfetme; üzerine atma " 

attristant neşe kaçırıcı, iç karartıcı 

attrister neşesini kaçırmak, kederlendirmek, üzmek 

attroupement [le] kalabalık, sokak toplantısı, toplanma 

attrouper başına toplamak 

atténuant "kuvvetten düşüren; hafifletici, azaltıcı " 

atténuation "[la] kuvvetten düşme, kuvvetsizlik; hafifletme; yatıştırma" 

atténuer "kuvvetten düşürmek; hafifletmek, küçültmek; yatıştırmak" 

au """à le"" ve ""à les"" artikellerinin birleştirilmişi" 

au bas mot en aşağı, en azından 

au beau milieu tam ortasında 

au besoin gerekince, gerekirse 

au bord de yakınında, kıyısında 

au bout de sonunda 

au bout du compte eninde sonunda 

au bout du monde dünyanın öbür ucunda 

au bénéfice de in yararına 

au cas que olursa 

au chevet de qn başucunda 

au choix beğendiği gibi, istediği gibi 

au clair de lune ay ışığında, mehtapta 

au contact de in etkisiyle 

au contraire tersine 

au cours de sırasında, esnasında 

au cìur de l'été yazın ortasında 

au cìur dur katı yürekli 



au dedans içerde, içinde 

au dehors de dışına 

au delà (de) ötesinde 

au demeurant bununla birlikte, sonuçta, öyle de olsa, zaten 

au double fazlasıyla 

au début başlangıçta, ilken 

au départ önce, başlangıçta 

au dépourvu ansızın, hazırlıksız 

au détriment de zararına 

au fait gerçekte 

au feu! ateş! 

au fond aslında, gerçekte 

au fond de in dibinde 

au fort de tam ortasında, en ateşli noktasında 

au fur et à mesure gitgide, gittikçe 

au galop dört nala 

au grand complet hiç eksiksiz 

au grand dam de zararına, aleyhine 

au gratin fırında 

au hasard rasgele, gelişigüzel 

au jour gündüzün, gün ışığında 

au jour le jour günü gününe 

au jugé kararlamadan, göz kararı ile 

au juste "tam tamına, tam olarak; doğrusu " 

au large bol bol, ferah ferah 

au large! açılın!, savulun! 



au lieu de yerine 

au lieu que oysaki 

au loin "uzağa, uzaklara; uzakta " 

au long cours okyanuslarda işleyen 

au manier ele alarak 

au maximum en çok 

au mieux olabildiği kadar iyi 

au milieu de ortasında 

au minimum hiç olmazsa 

au moins hiç olmazsa, en azından 

au moment de diği esnada 

au moyen de yardımıyla, vasıtasıyla 

au mépris de i önemsemeksizin, saymaksızın 

au niveau de seviyesinde 

au nom de adına 

au nombre de arasında 

au pair başabaş 

au passage geçerken, ayaküstü 

au petit jour gün ağarırken 

au petit matin gün doğmadan 

au petit pied kısaca, özet olarak 

au pied de lettre harfi harfine, hiç değiştirmeden 

au pied levé hazırlıksız, vakit bulamadan 

au pifomètre göz kararı, kestirmece 

au pis aller en kötü durumda 

au plaisir (de vous revoir) (yine) görüşürüz 



au plus olsa olsa, en çok 

au plus haut degré son derece 

au plus tard en geç 

au poil harika, mükemmel 

au point mort boşta 

au possible olabildiğince, son derecede 

au premier abord ilk bakışta, hemen 

au premier chef son derece 

au premier jour en yakın zamanda 

au premier plan ön sırada, ön planda 

au printemps baharda 

au prix de pahasına, karşılığında 

au prix fort çok yüksek fiyata 

au profit de yararına 

au programme de ce soir bu akşamki programlar arasında 

au prorota de orantılı biçimde 

au préalable önce, ilkönce, ilk iş olarak 

au péril de pahasına 

au rabais ucuza 

au ralenti (sinema) yavaş çekim 

au rang de arasında, arasına 

au ras de düzeyinde, seviyesinde, hizasında 

au rebours de aksine olarak 

au regard de bakımından, açısından, karşısında 

au repos hareketsiz, çalışmayan 

au reste zaten, üstelik 



au revoir allahaısmarladık 

au risque de tehlikesi pahasına 

au résumé özetle, sözün kısası 

au saut de lit yataktan kalkınca 

au second plan ikinci sırada, ikinci planda 

au secours! imdat!, yetişin! 

au sein de ortasında 

au sens strict dar anlamda 

au soleil güneşte 

au sortir de çıkarken 

au su de bilgisi altında, haberi olarak 

au sud güneyde 

au sud de in güneyinde 

au suprême degré en yüksek aşamada 

au surplus "bununla birlikte; üstelik, ayrıca" 

au temps tekrar 

au terme de ın sonunda 

au total sonuç olarak 

au travers (de) arasından, ortasından 

au trot hızlı, acele, telaşla 

au téléphone telefonda 

au vol havada 

au-dedans içeride 

au-dehors dışarı 

au-delà ötesinde 

au-dessous altında, aşağısında 



au-dessous de ın altında 

au-dessous de zéro sıfırın altında 

au-dessus üstüne, üstünde 

au-dessus de üzerinde, üstünde 

aubaine [la] beklenmedik kazanç, büyük şans, düşeş 

aube "[le] gün ağarması, tan, seher; dinsel tören giysisi" 

auberge [la] han 

aubergine [la] patlıcan 

aubergiste [le] [la] hancı, otelci 

aubépine [la] akdiken 

aucun "hiçbir, hiç; bir, herhangi bir " 

aucun d'entre eux onlardan hiçbiri 

aucun des deux ikisinden hiçbiri 

aucunement hiçbir zaman, asla, hiç 

audace "[la] göz pekliği, yılmazlık; atılganlık, cüret, yüreklilik, cesaret" 

audacieusement "çekinmeden, korkmadan; yılmadan" 

audacieuxuse gözü pek, yılmaz, atılgan 

audible işitilebilir 

audience "[la] (mahkeme) oturum; huzura çıkma" 

audiencier [le] mübaşir 

audio-visuel görsel-işitsel 

audiophone [le] kulaklık 

auditeur [le] [la] dinleyici 

auditif işitme+ 

audition "[la] duyma, işitme; dinleme, dinleyiş" 

auditoire [le] dinleyiciler 



auditorium [le] dinleme salonu 

auge "[la] yem teknesi; yalak; çamur teknesi" 

augmentation "[la] artış, artma, çoğalma; artırma, çoğaltma; yükselme, yükseltme; zam" 

augmenter "artırmak, çoğaltmak; yükseltmek; zam yapmak; artmak, çoğalmak; pahalılaşmak " 

augmenter de volume sesini yükseltmek 

augure "[le] kâhin, falcı; fal, kehanet " 

augurer sonuç çıkarmak, sezmek, kestirmek 

auguste yüce, ulu 

aujourd'hui bugün, günümüzde 

aulne [le] kızılağaç 

aumône [la] sadaka 

aumônier [le] (okul\\gemi\\saray vb'de) rahip 

auparavant "önce, daha önce; önceden; önceleri, eskiden " 

auprès yakın, yakında, yakınında 

auprès de "yanına, yakınına; yanında, yakınında" 

auquel lequel 

aura [la] hava 

auriculaire [le] serçeparmak 

auricule "[la] kulakmemesi; kulakçık" 

aurifère altınlı 

aurore "[la] seher; başlangıç " 

aurore boréale kuzey ışığı 

aurore polaire kutup kızıllığı 

auréole [la] ayla, hale 

auscultation [la] dinleme 

ausculter dinlemek 



auspices [le] 

aussi "da, de, dahi; kadar; çünkü " 

aussi bien zaten, esasen 

aussi bien que olduğu gibi, olduğu kadar 

aussitôt hemen, derhal 

aussitôt que diği anda, olur olmaz 

austral güney+ 

Australie [la] 

Australien [le] [la] Avustralyalı 

australien Avustralyalı 

austère "sert, çetin, sıkı; ağırbaşlı, ciddi" 

austérité "[la] sertlik, çetinlik, sıkılık; ağırbaşlılık, ciddilik" 

autant o kadar, kadar 

autant de fois que her seferinde 

autant dire que sanki, âdeta 

autant vaut tıpkı, adeta 

autarcie [la] kendi kendine yeterlik 

autel [le] mihrap, sunak 

auteur "[le] yapan, yapıcı, yaratıcı; yazar" 

authenticité [la] gerçeklik, doğruluk, güvenilirlik 

authentifier doğruluğunu belirtmek, resmileştirmek 

authentique "resmi, belgelenmiş; doğru, gerçek" 

autisme [le] otizm, içekapanış 

autiste otistik 

auto [la] otomobil 

auto-accusation [la] kendi kendini suçlama 



auto-stop [le] otostop 

auto-stoppeuruse [le] [la] otostopçu 

auto-école [la] şoför okulu 

autobiographie [la] özyaşamöyküsü, otobiyografi 

autobiographique özyaşamöyküsel, otobiyografik 

autobus [le] otobüs 

autobus à impériale çift katlı otobüs 

autocar [le] otokar, büyük yolcu otobüsü 

autochtone [le] [la] yerli 

autoclave [le] otoklav, kurutma dolabı 

autocrate [le] saltçı, otokrat 

autocratie [la] saltçılık, otokrasi 

autocratique saltçılık+, otokratik 

autocritique [la] özeleştiri 

autocuiseur [le] düdüklü tencere 

autodafé [le] ateşte yakma cezası 

autodestruction [la] kendi kendini yok etme 

autodidacte [le] [la] kendi kendini yetiştiren kimse 

autodrome [le] otomobil yarış pisti 

autodéfense [la] kendini savunma 

autodétermination [la] kendi geleceğini belirleme, kendi kendine karar verme 

autofinancement [le] özyatırım, otofinansman 

autogestion [la] özyönetim 

autographe [le] kendi el yazısı 

automate [le] otomat 

automaticité [la] özdevimlilik, otomatiklik 



automatique özdevimli, otomatik 

automatiquement otomatik olarak, kendiliğinden 

automatisation [la] otomatikleştirme 

automatiser otomatikleştirmek 

automatisme [le] özdevim, otomatizm 

automnale sonbahar+, güz+ 

automne [le] güz, sonbahar 

automobile otomotiv 

automobiliste [le] [la] otomobil sürücüsü 

automoteur kendi kendine işleyen 

automotrice [la] motorlu tren 

autonome özerk, otonom 

autonomie [la] özerklilik, otonomi 

autopsie [la] otopsi 

autopsier otopsi yapmak 

autorail [le] otoray, motorlu tren 

autorisation "[la] yetki verme; izin; izin kâğıdı" 

autorisation maritale koca otoritesi 

autoriser "yetkili kılmak, yetkilendirmek; izin vermek " 

autorisé "yetkili; otoriter" 

autoritaire otoriter 

autorité "[la] yetki; otorite, uzman; makam; nüfuz, etki " 

autoroute [la] otomobil yolu 

autosuggestion [la] kendi kendine telkin 

autour "çevresinde, etrafında, yakınında; aşağı yukarı, yaklaşık olarak " 

autre "öteki, öbür, başka; diğer " 



autre monde öbür dünya 

autre part başka yere, başka yerde 

autrefois vaktiyle, eskiden 

autrement "başka türlü; yoksa, aksi takdirde " 

autrement dit başka bir deyişle 

autrement plus pek çok 

Autriche [la] 

Autrichien [le] [la] Avusturyalı 

autrichien Avusturyalı, Avusturya + 

autruche [la] devekuşu 

autrui başkası, el 

auvent [le] saçak 

aux antipodes de taban tabana zıt 

aux armess! silah başına! 

aux bons soins de (mektup) eliyle 

aux calendes grecques çıkmaz ayın son çarşambası 

aux confins de la terre dünyanın ucunda 

aux dépens de "zararına, aleyhine; hesabına" 

aux environs dolaylarında 

aux quatre coins de la terre dünyanın dört bir yanında 

aux termes de uyarınca 

aux trousses de izinde, peşinde 

aux yeux de qn ın gözünde, nazarında 

auxiliaire yardımcı 

auxquels lequel 

avachi "şekli bozulmuş; yıpranmış" avachir 



aval "[le] ödeme kefilliği, aval; akarsuyun akış yönü " 

avalanche [la] çığ 

avaler yutmak 

avaler la médecine kararını vermek 

avaler sa langue susmak, dilini yutmak 

avaliser "desteklemek; garanti vermek" 

avaliste [le] ödeme kefili, kefil 

avance "[la] öncelik, avans; peşin " 

avancement "[le] ilerleme, terfi; çıkıntı " 

avancer "ilerlemek; ilerletmek; ileri sürmek; ilerlemek; önceye almak; (saat) ileri gitmek " 

avancé ileri, ön, uç 

avancée [la] çıkıntı 

avanie "[la] yuhalama, yuha; yuhalanma; onur kırma" 

avant den önce 

avant de önce 

avant h'heure vaktinden önce, vakitsiz 

avant Jésus Christ İsa'dan önce 

avant le temps vaktinden önce 

avant longtemps çok geçmeden 

avant peu çok geçmeden 

avant tout her şeyden önce 

avant-bras [le] önkol 

avant-centre [le] santrfor 

avant-coureur "önden giden, öncü; belirti, haberci" 

avant-dernier [le] [la] sondan bir önceki 

avant-garde [la] öncü 



avant-goût [le] önceden sezilen tat 

avant-hier evvelsi gün 

avant-port [le] dış liman 

avant-poste [le] ileri karakol 

avant-première [la] (film vb) öngösterim 

avant-projet [le] öntasar, ilk proje, ön proje 

avant-propos [le] önsöz 

avant-scène [la] sahne önü 

avant-train [le] (araba) ön kısım 

avant-veille [la] arife öncesi 

avantage "[le] elverişlilik; kolaylık; üstünlük, avantaj; yarar, kâr " 

avantager "kayırmak; güzelliğini artırmak" 

avantageuxuse "elverişli, avantajlı; yakışan; kendini beğenmiş" 

avare [le] [la] cimri, pinti 

avarice [la] cimrilik, pintilik 

avaricieuxuse pinti 

avarie "[la] avarya; bozulma, zarar görme" 

avarié "zarar görmüş; bozulmuş" 

avatar "[le] dönüşüm, değişim; serüven" 

avec ile, birlikte 

avec acharnement "dört elle sarılarak; kudurmuş gibi" 

avec préméditation önceden tasarlanmış, kasıtlı 

avec usure faiziyle, fazlasıyla 

aven [le] düden, obruk 

avenant hoş, zarif 

avenir [le] 



Avent [le] Noel yortusundan önceki dört hafta, küçük perhiz 

aventure [la] serüven, macera 

aventurer tehlikeye atmak 

aventureuxuse "atılgan, gözü pek, maceracı; tehlikeli, riskli" 

aventurier "[le] [la] serüven peşinde koşan, maceracı; dalavereci" 

avenu olmuş 

avenue [la] cadde, bulvar 

averse [la] sağanak 

aversion [la] iğrenme, nefret, tiksinti 

averti "bilgili, görgülü; haberli" 

avertir uyarmak, önceden bildirmek 

avertissement "[le] dikkatini çekme, uyarma; ihbar, bildirme" 

avertisseur [le] uyarıcı alet, siren, alarm 

avertisseur d'incendie yangın alarmı 

aveu [le] itiraf 

aveuglant göz kamaştırıcı 

aveugle kör, görmeyen 

aveugle de naissance doğuştan kör 

aveuglement [le] körlük 

aveugler "kör etmek; göz kamaştırmak; tıkamak, körletmek" aveuglette 

aveuglément körü körüne, gözü kapalı olarak 

aviateur [le] [la] havacı, pilot 

aviation "[la] havacılık; uçuş " 

aviation militaire hava kuvvetleri 

aviculteur [le] kuş\\tavuk yetiştiricisi 

aviculture "[la] kuşçuluk; tavukçuluk" 



avide "açgözlü, doymak bilmez, obur; çok istekli " 

avide de qch e susamış 

avidité [la] doymazlık, açgözlülük 

avilir "değerden düşürmek; alçaltmak, küçültmek, aşağılamak" 

avilissant değer düşürücü 

aviné içkiyi fazla kaçırmış, sarhoş 

avion [le] uçak 

avion de chasse avcı uçağı 

avion espion casus uçak 

avion gros porteur jumbo jet 

avion à reaction jet uçağı 

aviron [le] kürek 

avis "[le] görüş, düşünüş, fikir; öğüt; ilan" 

aviser "gözüne ilişmek, fark etmek; düşünmek, gözden geçirmek " 

avisé iyi düşünür, işini bilir 

aviver "canlandırmak, kızıştırmak, deşmek; parlatmak" 

avocat "[le] [la] avukat; amerikaarmudu, avokado " 

avocat du diable şeytanın avukatı 

avocat marron sahtekâr avukat 

avoin en provenance de den gelen uçak 

avoine [la] yulaf 

avoir "[le] mal, varlık; alacak " 

avoir (prendre) soin de bakmak, özen göstermek 

avoir affaire à qn ile işi olmak 

avoir appétit iştahı olmak 

avoir beau dire boşuna söylemek 



avoir beau jeu elverişli durumda bulunmak 

avoir bec et ongles kendini savunabilmek, dişli tırnaklı olmak 

avoir bon caractère iyi huylu olmak 

avoir bon cìur iyi yürekli olmak 

avoir bon dos her türlü alay ve şakaya katlanmak 

avoir bon esprit iyi niyetli olmak 

avoir bon genre nasıl davranacağını bilmek 

avoir bon goût tadı iyi olmak 

avoir carte blanche tam yetkisi olmak 

avoir chaud ısınmak 

avoir confiance en güven beslemek 

avoir conscience de farkında olmak 

avoir de fièvre ateşi olmak 

avoir de l'avancement terfi etmek 

avoir de l'esprit esprili olmak 

avoir de l'estomac gözü pek olmak 

avoir de l'humeur contre qn kızgın olmak 

avoir de l'humour şakadan anlamak 

avoir de l'importance önemli olmak 

avoir de l'oreille iyi işitmek 

avoir de la chance talihi olmak 

avoir de la classe nitelikli olmak 

avoir de la faiblesse pour e karşı zaafı olmak 

avoir de la fortune servet sahibi olmak 

avoir de la marge (bir işe ayıracak) vakti olmak 

avoir de la mémoire iyi bir hafızaya sahip olmak 



avoir de la peine à faire mekte güçlük çekmek 

avoir de la repartie hazırcevap olmak, taşı gediğine koymak 

avoir de la tension yüksek tansiyonu olmak 

avoir de la veine şanslı olmak 

avoir de quoi varlıklı olmak 

avoir des ennuis sorunları olmak 

avoir des fourmis karıncalanmak 

avoir des idées étroites dar görüşlü olmak 

avoir des mìurs iyi huylu olmak 

avoir des sentiments yüce duyguları olmak 

avoir des étourdissement başı dönmek 

avoir des ìillères bir işin her yönünü göremez olmak 

avoir deux paroles sözünde durmamak 

avoir di goût pour (bir şeyden) hoşlanmak 

avoir du bien zengin olmak 

avoir du bonheur talihi olmak 

avoir du chagrinüzüntülü olmak 

avoir du culot cüreti olmak 

avoir du faible pour e karşı zaafı olmak 

avoir du foin dans les bottes hali vakti iyi olmak 

avoir du gras boyutları gereğinden büyük olmak 

avoir du pot şanslı olmak 

avoir du retard gecikmek 

avoir du sang dans les veines gözü pek olmak 

avoir du succès başarılı olmak 

avoir du tact ince düşünmek, düşünceli olmak 



avoir du talent yetenekli olmak 

avoir du temps de libre boş vakti olmak 

avoir faim acıkmak, aç olmak 

avoir fort à faire birçok zorluklarla karşılaşmak 

avoir froid üşümek 

avoir gain de cause davayı kazanmak 

avoir goût de tadında olmak 

avoir honte utanmak 

avoir honte de den utanmak 

avoir horreur de den iğrenmek 

avoir hâte de acele etmek, acelesi olmak 

avoir l'air gibi görünmek 

avoir l'air d'un déterré ölü gibi solgun olmak 

avoir l'air de tomber de la lune neye uğradığını bilmemek 

avoir l'air en dessous sinsi tavırlı olmak, saman altından su yürütmek 

avoir l'art de faire yapma yeteneği olmak 

avoir l'art de faire qch (bir işte) usta olmak 

avoir l'espoir chevillé au corps umudunu hiç yitirmemek 

avoir l'esprit tendu kafasını çalıştırmak, kafa yormak 

avoir l'estomac creux midesi boş olmak 

avoir l'habitude de meye alışmak 

avoir l'intention de mek niyetinde olmak 

avoir l'oreille basse süklüm püklüm olmak 

avoir l'oreille dure kulağı ağır işitmek 

avoir l'élocution facile kolay konuşabilmek 

avoir l'étoffe de niteliği\\yeteneği olmak 



avoir l'ìil au guet gözünü açmak 

avoir l'ìil à e göz kulak olmak 

avoir la berlue gerçeği görememek, dünyadan haberi olmamak 

avoir la bosse de yeteneği olmak 

avoir la bouche\langue pâteuse ağzı yapış yapış olmak 

avoir la bourse para tutmak 

avoir la bourse bien garnie hali vakti yerinde olmak 

avoir la chair de poule tüyleri diken diken olmak 

avoir la charge de sorumluluğunu yüklenmek 

avoir la colique korkmak, üç buçuk atmak 

avoir la conscience large hoşgörülü olmak 

avoir la cote saygınlığı olmak, beğenilmek 

avoir la forme formunda olmak 

avoir la fringale birdenbire çok acıkmak 

avoir la frousse korkmak, ödü patlamak 

avoir la gorge nouée boğazı tıkanmak 

avoir la haute main sur buyruğu altında bulundurmak 

avoir la langue bien pendue çenesi düşük olmak 

avoir la langue trop longue ağzında bakla ıslanmamak 

avoir la main heureuse eli uğurlu olmak 

avoir la main légere "(ameliyat) eli hafif olmak; eli çabuk olmak " 

avoir la main malheureuse "beceriksiz olmak; eli uğursuz olmak " 

avoir la mémoire courte belleği zayıf olmak 

avoir la parole söz sırası kendinin olmak 

avoir la permission de faire meye izini olmak 

avoir la possibilité de faire cek durumda olmak, -mek olanağı olmak 



avoir la télévision televizyonu olmak 

avoir la tête dure kalın kafalı olmak 

avoir la tête froide soğukkanlı olmak 

avoir la tête fêlée kafadan çatlak olmak 

avoir la vie dure çabuk can verememek, it canlı olmak 

avoir la vogue moda olmak, rağbet görmek 

avoir la vue courte uzaktan iyi görememek 

avoir le bras long kolu uzun olmak 

avoir le cafard içi sıkılmak 

avoir le champs libre istediği gibi davranabilmek, karışanı görüşeni olmamak 

avoir le chic pour üstüne olmamak 

avoir le coeur gros üzüntüsü olmak 

avoir le coeur sur la bouche gerçeği söylemek 

avoir le cour sur la main cömert olmak, eli açık olmak 

avoir le cìur gros kederli olmak 

avoir le cìur serré içi sıkılmak 

avoir le dernier son söz kendisinin olmak 

avoir le dessous yenilmek, alt olmak 

avoir le dessus yenmek, üstün gelmek 

avoir le diable au corps "çok hamarat olmak; kabına sığmamak " 

avoir le don de yeteneği olmak 

avoir le feu dans le corps ateşi olmak 

avoir le front de cüretinde bulunmak 

avoir le hoquet hıçkırık tutmak 

avoir le mal de mer deniz tutmak 

avoir le mal du pays yurt özlemi çekmek, yurtsamak 



avoir le mot pour rire ağzından bal akmak 

avoir le mot sur le bout de langue dilinin ucunda olmak 

avoir le nes fin ince görüşlü olmak 

avoir le nez bouché burnu tıkalı olmak 

avoir le sac zengin olmak 

avoir le temps vakti olmak 

avoir le timbre félé kafadan çatlak olmak 

avoir le trac "topluluk karşısında heyecanlanmak; sahne korkusu olmak " 

avoir le ventre plein karnı tok olmak 

avoir le ver solitaire çok yemek yemek 

avoir le verbe haut "yüksek sesle konuşmak; yüksekten atmak " 

avoir le vertige başı dönmek 

avoir les cheveux courts kısa saçlı olmak 

avoir les cheveux en brosse alabros tıraşlı olmak 

avoir les foies korkmak 

avoir les jambes brisées ayaklarına kara su inmek 

avoir les mains crochues eli uzun olmak 

avoir les mains liées eli kolu bağlı olmak 

avoir lieu olmak, meydana gelmek 

avoir lieu de faire mekte haklı olmak 

avoir maille à partir avec qn görülecek hesabı olmak, paylaşacak kozu olmak 

avoir mal au ventre midesi ağrımak 

avoir mal aux dents dişi ağrımak 

avoir mal aux reins beli ağrımak 

avoir mal à i ağrımak 

avoir mal à gorge boğazı ağrımak 



avoir mal à l'estomac midesi ağrımak 

avoir mal à la gorge boğazı ağrımak 

avoir mal à tête başı ağrımak 

avoir mauvais caractère kötü huylu olmak 

avoir mauvais goût tadı kötü olmak 

avoir mouvais esprit kötü niyetli olmak 

avoir peur (de) den) korkmak 

avoir pitié de acımak, merhamet etmek 

avoir pour agréable hoşlanmak 

avoir qch en tête bir düşündüğü olmak 

avoir raison haklı olmak 

avoir raison de qn üstün gelmek, yenmek 

avoir rang de rütbesinde olmak 

avoir rapport à ilişkin olmak 

avoir recours à başvurmak, müracaat etmek 

avoir rendez-vous avec ile randevusu olmak 

avoir ses affaires (kadın) aybaşı olmak 

avoir ses coudées franches dizginleri serbest olmak, istediği gibi davranmak 

avoir ses nerfs sinirli olmak 

avoir soif susamak, susamış olmak 

avoir sommeil uykusu olmak 

avoir sommeil léger uykusu hafif olmak 

avoir son affaire işi sonuçlanmak 

avoir son franc-parler sözünü sakınmamak 

avoir son mot à dire söyleyecek sözü olmak 

avoir son pompon çakırkeyf olmak 



avoir sous la main eli altında bulundurmak 

avoir souvenance de anımsamak 

avoir tendance à eğilimi olmak 

avoir tort haksız olmak 

avoir tout de tamamen benzemek 

avoir toute sa tête aklı başında olmak 

avoir trait à ilintisi olmak, değgin olmak 

avoir un bandeau sur les yeux gözüne perde inmek 

avoir un bras dans le platre bir kolu alçıda olmak 

avoir un pied dans la fosse bir ayağı çukurda olmak 

avoir un préjugé contre karşı önyargılı olmak 

avoir une belle main yazısı güzel olmak 

avoir une dent contre qn e diş bilemek 

avoir une poigne de fer bileğine güçlü olmak 

avoir vent de qch az çok bilgisi olmak, kulağına çalınmış olmak 

avoir vidé son carquois ağzından baklayı çıkarmak, söylemediğini bırakmamak 

avoir voix au chapitre söz sahibi olmak, söyleyecek sözü olmak 

avoir voix délibérative oy verme hakkı olmak 

avoir à zorunda olmak, mecbur olmak 

avoir égard à göz önüne almak 

avoisinant yakın, komşu, civar 

avoisiner komşu olmak 

avortement "[le] çocuk düşürme, düşük;başarısızlık" 

avorter "çocuk düşürmek;başarısızlığa uğramak" 

avorton "[le] düşük; eciş bücüş" 

avouable itiraf edilebilir 



avouer "itiraf etmek; kabul etmek, uygun bulmak" 

avoué [le] dava vekili 

avril [le] nisan 

avènement [le] iktidara geliş, çıkış 

avéré kesin, doğrulanmış avérer 

axe "[le] eksen; dingil " 

axe routier ana yol 

axer yöneltmek, yönlendirmek 

axial eksenle ilgili 

axiome [le] belit, aksiyom 

ayant cause [le] kendine hak devredilen kişi 

ayant droit [le] hak sahibi 

azalée [la] açalya 

Azerbaïdjan [le] Azerbaycan 

Azerbaïdjanais [le] [la] Azerbaycanlı, Azeri 

azerbaïdjanais "Azerbaycanlı+; Azerbaycan+" 

azimut [le] güney açısı, azimut 

azote [le] azot 

azoté azotlu 

aztèque Aztek 

azur "[le] gök mavisi; hava, gök" 

azuré gök renginde 

azyme mayasız 

aération [la] havalandırma 

aérer havalandırmak 

aérien "havadan (yapılmış); hava gibi; havayla ilgili, havai; hafif" 



aérification [la] gazlaş(tır)ma 

aérifier gazlaştırmak 

aéro-club [le] uçuş derneği, havacılık derneği 

aérobic [la] aerobik 

aérobie aerobik 

aérodrome [le] hava alanı 

aérodynamique [la] aerodinamik 

aérofrein [le] hava freni 

aérogar [la] hava terminali 

aéroglisseur [le] hoverkraft 

aérolithe [le] göktaşı 

aéromoteur [le] hava motoru 

aéromètre [le] havaölçer 

aéronautique havacılıkla ilgili 

aéronaval hava-deniz 

aéronef "[le] hava taşıtı; güdümlü balon" 

aérophagie [la] hava yutma 

aéroplane [le] uçak 

aéroport [le] hava limanı 

aéroporter havadan taşımak 

aéroporté havadan taşınan 

aéropostal uçak postası 

aérosol [le] aerosol 

aérospatial havacılık ve uzay 

aérostat [le] balon 

aérostation [la] balonculuk 



aérostatique balonculuk+ 

aérotechnique [la] hava yolculuğu tekniği 

aérotrain [le] hava yastıklı tren 

aéré "havalandırılmış; havadar" 

aîné (yaşça) daha büyük 

aïe excl ay!, vay! 

aïeul [le] büyükbaba, dede 

aïeule [la] büyükanne, nine 

aïkido [le] aikido 

baba (şaşkınlıktan) ağzı açık, donakalmış 

babeurre [le] yayık ayranı 

babil "[le] gevezelik; (çocuk) dillilik; cıvıltı" 

babillage [le] gevezelik etme, gevezelik 

babillard geveze, çenesi düşük 

babiller gevezelik etmek, çene çalmak 

babiole "[la] çocuk oyuncağı;önemsiz şey" 

babouche [la] terlik 

babouin [le] şebek, babuin 

baby-sitter [le] [la] bebek bakıcısı 

baby-sitting [le] bebek bakıcılığı 

bac "[le] araba vapuru; gerdel; su tankı " 

bac de bois sal 

baccalauréat [le] olgunluk sınavı, bakalorya 

bachelier [le] [la] olgunluk sınavını vermiş öğrenci 

bachot [le] bakalorya, olgunluk sınavı 

bacillaire basilli 



bacille [la] basil 

bactéricide bakterikıran 

bactérie [la] bakteri 

bactériennne bakteri+ 

bactériologie [la] bakteribilim, bakteriyoloji 

bactériologique [la] bakterisel, bakteriyolojik 

bactériologiste [la] bakteribilimci, bakteriyolog 

badaud [le] [la] alık alık gezen, aylak 

baderne [la] halat sargısı 

badigeon [le] badana şerbeti 

badigeonner "badanalamak;ilaç sürmek" 

badigeonneur [le] badanacı 

badin şakacı, matrak 

badinage [le] şaka, şakacılık 

badine [la] değnek, şıvgın 

badiner şaka etmek, şaka yapmak 

baffe [la] tokat, sille 

bafouer makaraya almak, alay etmek, gülünç düşürmek 

bafouiller ağız kalabalığı etmek, kemküm etmek, kekelemek 

bagage "[le] bagaj, yol eşyası; ağırlık " 

bagages à main el bagajı 

bagarre [la] dalaş, kavga, dövüş 

bagarrer mücadele etmek 

bagarreuruse kavgacı 

bagatelle [la] ıvır zıvır, önemsiz şey 

bagnard [le] kürek mahkûmu 



bagne [le] zindan 

bagnole [la] kötü araba 

bagout [le] ağız kalabalığı 

bague [la] yüzük, halka 

bague de fiançailles nişan yüzüğü 

baguenauder saçma şeylerle eğlenmek 

baguer yüzük takmak 

baguette "[la] değnek, çubuk; (Çin usulü) yemek çubuğu; baton, orkestra şefinin sopası; baston 
ekmek, francala " 

baguier [le] yüzük kutusu 

bahamas [la] 

bahut [le] dolap 

bai doru (at) 

baie "[la] koy; mazgal, pencere; üzüm gibi bir meyve" 

baignade "[la] yıkanma; banyo, yıkanma yeri" 

baigner "banyo yaptırmak; ıslatmak; (ırmak\\deniz) sulamak; içinde yüzmek " 

baigneuruse "[le] [la] suya giren\\yıkanan kimse; tellak" 

baignoire "[la] banyo teknesi, küvet;loca" 

bail "[le] kira; kira sözleşmesi " 

bailleur [le] [la] kiraya veren, kiralayan kimse 

bain "[le] banyo; hamam " 

bain de mousse köpük banyosu 

bain de soleil güneş banyosu 

bain oculaire göz banyosu 

bain-marie [le] mari banyosu, benmari 

bains de mer deniz banyosu 



bains municipaux hamam 

baisemain [le] el öpme 

baiser "öpmek;düzmek, atlamak, becermek, seks yapmak " 

baisse "[la] alçalma, inme, düşme, azalma; ucuzlama" 

baisser "indirmek, alçaltmak, azaltmak; kısmak; alçalmak, azalmak; ucuzlamak " 

baisser l'oreille sıkılmak, utanmak 

baisser la tête utanmak 

baisser le pavillon yelkenleri suya indirmek 

baisser pavillon boyun eğmek, teslim olmak 

bajoues [la] yanak 

bakélite [la] bakalit 

bal "[le] balo; dans salonu " 

bal costumé kıyafet balosu 

bal masque maskeli balo 

bal musette akordiyon eşliğinde dans 

bal travesti kıyafet balosu 

balade [la] gezinti 

balader dolaştırmak, gezdirmek 

baladeur [le] walkman, volkmen 

baladeuse [la] seyyar lamba 

baladin [le] sokak soytarısı 

balafre [la] yara, bıçak yarası 

balafrer bıçakla yaralamak, kesmek 

balai "[le] süpürge; fırça " 

balai-brosse [le] saplı yer fırçası 

balance "[la] terazi; denge; bilanço " 



balance commerciale ticaret dengesi 

balance des forces güç dengesi 

balancelle [la] tek direkli büyük gemi 

balancement "[le] sallanma, salınma; denge" 

balancer "sallamak; tartmak, incelemek; alacak vereceği karşılaştırmak; kovmak, sepetlemek; 
duraksamak, kararsız kalmak, tereddüt etmek " 

balancier "[le] sarkaç, yay, teker; denge sırığı" 

balançoire "[la] salıncak; tahterevalli; sarkaç" 

balayage [le] süpürme 

balayer "süpürmek;kovmak, sepetlemek" 

balayette [la] küçük süpürge 

balayeuruse [le] [la] süpürücü, çöpçü 

balayures [la] süprüntü 

balbutie "[la] dil dolaşıklığı; mırıltı" 

balbutiement "[le] dili dolaşma; mırıldanma" 

balbutier "dili dolaşmak; mırıldanmak" 

balcon [le] balkon 

baldaquin [le] taht, tavanlık, tepelik 

baleine [la] balina 

baleinier [le] balina gemisi, balina avcısı 

baleinière [la] balina avlama gemisi 

baleiné balinalı 

balisage [le] işaret şamandırası dikme 

balise [la] işaret şamandırası, işaret ışığı 

baliser işaret şamandırası\\kayığı dikmek 

baliste [la] mancınık 



balistique [la] balistik, atışbilim 

baliverne [la] boş laf 

baliverner boş laf etmek 

balkanique balkan+ 

Balkans [le] 

ballade [la] koşuklu masal, balad 

ballant sallanan, sallanır 

ballast [le] balast 

balle "[la] kurşun, mermi; top; balya, denk " 

balle mousse kauçuk top 

balle perdu karavana 

ballerine [la] balerin 

ballet [le] bale 

ballon "[le] balon, top; yuvarlak bardak" 

ballon-sonde [le] deneme balonu 

ballonnement [le] (karında) şişlik, gaz 

ballonner şişirmek 

ballonné şişmiş, şişkin, kabarık 

ballot "[le] küçük balya, denk; abullabut" 

ballottage [le] çalkalanma 

ballotter "çalkalamak, sallamak; sarsmak; sallanmak; sarsılmak " 

ballotter une affaire bir işi eni konu incelemek 

balluchon [le] çıkın, bohça 

balnéaire deniz banyosuyla ilgili 

balnéothérapie [la] banyo tedavisi 

balourd "[le] [la] hödük; hantal" 



balourdise "[la] hödüklük; hantallık" 

balsamine [la] kınaçiçeği 

baluchon "[le] çöp sandığı; pılı pırtı, çıkın" 

balustrade [la] tırabzan, korkuluk 

bambin "[le] yavrucak; küçük çocuk, yumurcak" 

bambou [le] bambu, hintkamışı 

ban "[le] resmi bildiri; evlenme ilanı; alkış tutma, trampet çalma " 

banal "adi, bayağı, sıradan; beylik" 

banaliser adileştirmek, bayağılaştırmak 

banalité "[la] adilik, bayağılık, sıradanlık; beylik" 

banane "[la] muz;madalya" 

bananier [le] muz ağacı 

banc "[le] sıra, kanape; tezgâh; kum yığını " 

banc d'essai deneme tahtası 

banc de sables kumsal 

banc des accusés sanık kürsüsü 

banc des témoins tanık kürsüsü 

bancaire banka+ 

bancal [le] [la] eğri bacaklı (kimse) 

banco banko 

bandage "[le] sargı sarma; sargı" 

bande "[la] sargı; şerit; kuşak; sürü, çete; bando " 

bandeau "[le] çatkı, saç bandı; göz bağı;baş sargısı " 

bandelette "[la] şerit; sargı" 

bander "sarmak; germek; gözlerini bağlamak" 

banderole "[la] bandrol; flama" 



bandit [le] haydut, eşkıya 

banditisme [le] haydutluk, eşkıyalık 

bandoulière [la] 

bandé sarılı, sargılı 

banjo [le] banço 

bank-note [la] kâğıt para, banknot 

banlieue [la] banliyö, yörekent 

banlieusard [le] [la] banliyöde oturan, yörekentli 

banni [le] [la] sürgün 

bannir "sürgüne göndermek, sürmek; uzaklaştırmak" 

bannissement [le] sürgün 

bannière "[la] bayrak, sancak; bandıra" 

bannière étoilée Amerikan bayrağı 

banque "[la] banka; bankacılık " 

banque d'etat devlet bankası 

banque de données veri bankası 

banque des yeux göz bankası 

banque du sang kan bankası 

banqueroute [la] iflas 

banquet [le] şölen, ziyafet 

banquette [la] banket, bank 

banquier [le] [la] bankacı 

banquise [la] deniz buzulu 

baptiser vaftiz etmek 

baptismal vaftiz+ 

baptistère [le] vaftiz yeri 



baptême [le] vaftiz 

baquet [le] gerdel, kova 

bar "[le] bar; levrek" 

baragouin [le] ipsiz sapsız laf 

baragouiner anlaşılmaz konuşmak 

baraque [la] baraka, kulübe 

baraquement [le] barakalar 

baratin [le] ağız kalabalığı 

baratiner ağız kalabalığı yapmak 

barattage [le] yayıkta çalkalama 

baratte [la] yayık 

baratter yayıkta çalkalamak 

barbant can sıkıcı, baydırıcı 

barbare barbar, barbarca 

barbarie [la] barbarlık, vahşet 

barbarisme [le] kurala aykırı sözcük 

barbe "[la] sakal; pürüz; can sıkıntısı " 

barbeau [le] tekirbalığı 

barbelé dişli, dikenli, iğneli 

barber canını sıkmak, usandırmak 

barbiche [la] keçisakal, çene sakalı 

barbier [le] berber 

barbillon [le] küçük tekir balığı 

barbiturique [le] ağrı kesici, uyuşturucu (ilaç), uyku ilacı 

barboter "çamurda bata çıka yürümek; (suda) çırpınmak; fokurdamak; çalmak, araklamak, 
aşırmak" 



barboteuse [la] çocuk tulumu 

barbouiller "bulamak, bulaştırmak, kirletmek; boyamak; çiziktirmek; bulandırmak" 

barbu sakallı 

barbue [la] çivisizkalkanbalığı 

barcarolle [la] gondolcü şarkısı, barkarol 

barda [le] tertibat, takım 

bardane [la] dulavratotu 

barde "[la] at zırhı; domuz yağı dilimi" 

bardeau [le] tahta kiremit 

barder "zırh giymek; domuz yağına bulamak; çığırından çıkmak" 

barge [la] denizçulluğu 

barguigner kararsızlığa düşmek, ne yapacağını bilememek 

barguigneuruse [le] [la] kararsız 

baril [le] varil, fıçı 

barillet [le] küçük varil 

bariolé alacalı, renk renk 

barman [le] barmen 

baromètre [le] barometre 

baron [le] baron 

baronne [la] barones 

baroque "barok; tuhaf, garip" 

baroud [le] savaş 

barouder [le] savaş tutkunu, savaşçı 

barque [la] kayık 

barquette [la] küçük sandal 

barrage "[le] baraj; yolu kesme; engel, barikat " 



barrage de police polis barikatı, polis kordonu 

barre "[la] çubuk; sopa; sırık; dümen, kol;mahkeme " 

barre fixe barfiks 

barreau "[le] küçük çubuk; parmaklık; baro" 

barrer "kapamak, tıkamak; yolunu kesmek; üzerini çizmek; (gemi) yönetmek, dümende olmak" 

barres parallèles bar paralel 

barrette "[la] takke; süs iğnesi" 

barreur [le] dümenci 

barricade [la] barikat 

barricader barikat yapmak, kapamak 

barrique [la] büyük fıçı 

barrière "[la] engel, tahta perde, bariyer; giriş kapısı, sınır" 

barysphère [la] ağıryuvar, barisfer 

baryte [la] baryum oksidi 

baryton [le] bariton 

baryum [le] baryum 

barème [le] barem 

bas "alçak; aşağı; bayağı, aşağılık; alt; kısık; basık; sığ " 

bas de laine tasarruf 

bas âge çocukluk çağı 

bas étage alt kat 

bas-bleu [le] ukala kadın yazar 

bas-côté "[le] yaya yolu; yan sahın" 

bas-fond "[le] çukur; sığ yer " 

bas-fonds [le] halkın aşağılık tabakası, ayaktakımı 

bas-relief [le] alçak kabartma 



bas-ventre [le] göbek altı 

basalte [le] bazalt 

basane [la] meşin 

basaner esmerleştirmek 

basané esmer, yağız 

bascule "[le] tahterevalli; baskül" 

basculer "devrilmek; dengesini yitirmek; sallanmak; devirmek" 

base "[la] taban, esas; ilke, temel; dayanak; üs;baz " 

base de données veri tabanı 

base de lancement fırlatma üssü 

base-ball [le] beysbol 

base\polygone de sustentation destek poligonu 

baser "dayamak; dayandırmak" 

baside [la] bazit 

basilic [le] fesleğen 

basilique [la] büyük kilise, bazilika 

basique bazal 

basket-ball [le] basketbol 

basketteuruse [le] [la] basketçi 

Basque [le] [la] Basklı 

basque [le] Baskça 

basques [la] giysi eteği 

basse [la] basso ses\\çalgı 

basse mer inik deniz 

basse-cour "[la] kümeslik; kümes hayvanları" 

bassement bayağıca, alçakça 



bassesse [la] bayağılık, aşağılık 

basset [le] bir cins köpek 

bassin "[le] leğen; kefe; havuz;havza;leğen, basen; liman" 

bassine [la] lenger, büyük leğen 

bassiner "tandırla ısıtmak; nemlendirmek; tav vermek; kafa şişirmek; can sıkmak" 

bassinet [le] havuzcuk 

bassinoire [le] yatak tandırı 

bassiste [le] [la] kontrbasçı 

basson [le] fagot 

bastingage [le] küpeşte 

bastion [le] kale burcu 

bastonnade [la] dayak, sopalama 

bat [le] (bazı top oyunlarında kullanılan) çomak 

bat-flanc [le] tahta bölme, ayırma bölmesi 

bataille "[la] savaşma, çarpışma; kavga" 

bataille rangée meydan muharebesi 

batailler "savaşmak; tartışmak, çekişmek" 

batailleuruse [le] [la] kavgacı 

bataillon [le] tabur 

batavia [la] bir çeşit marul 

bateau "[le] kayık; gemi " 

bateau de commerce ticaret gemisi 

bateau de plaisance eğlence gemisi 

bateau de pêche balıkçı gemisi 

bateau de sauvetage kurtarma gemisi 

bateau pilote kılavuz gemisi 



bateau à moteur motorbot 

bateau à voile yelkenli gemi 

bateau-citerne [le] tanker 

bateau-mouche [le] gezi vapuru 

bateau-pilote [le] kılavuz gemisi 

bateleuruse [le] [la] sokakta gösteri yapan kimse 

batelier "[le] [la] kayıkçı; mavnacı" 

batellerie [la] kayıkçılık, mavnacılık 

batifoler şakalaşıp eğlenmek 

batik [le] batik 

batiste [la] patiska 

batraciens [le]kurbağagiller 

battage "[le] harman yeri, harman dövme; ağız kalabalığı yapma; propaganda" 

battant "[le] çan tokmağı; (kapı\\pencere) kanat" 

batte [la] sopa 

battement "[le] çırpma; çarpma, vurma, vuruş" 

batterie "[la] dövüş; batarya; bateri, vurmalı çalgılar " 

batterie de cuisine mutfak eşyası 

batteur depavé kaldırım mühendisi 

batteur à oeufs yumurta çırpıcı 

batteuruse "[le] dövücü; davulcu, baterici; çarpıcı; harman makinesi " 

battoir "[le] çamaşır tokacı; çomak" 

battre "vurmak, dövmek; çalkalamak; alt etmek, yenmek; kolaçan etmek; çarpmak " 

battre des mains el çırpmak 

battre en brèche topa tutmak 

battre en retraite geri çekilmek 



battre froid à qn soğuk davranmak 

battre l'eau avec un bâton havanda su dövmek 

battre l'estrade yolları kolaçan etmek 

battre la chamade telaş içinde olmak chamailler 

battre la semelle tepinmek 

battre le pavé kaldırım mühendisliği yapmak 

battre les cartes kâğıtları karıştırmak 

battre monnaie para basmak 

battre sa coulpe suçunu kabul etmek, pişman olmak 

battre un record rekor kırmak 

battu "dövülmüş; işlek (yol) " 

baudroie [la] fenerbalığı 

baudruche [la] bağırsak zarı 

baume "[le] kokulu reçine, pelesenk;teselli" 

baume démêlant saç kremi 

bauxite [la] boksit 

bavard "geveze; boşboğaz" 

bavardage "[le] gevezelik; çene çalma" 

bavarder "gevezelik etmek; çene çalmak" 

bave [la] salya 

baver salyası akmak 

baver de ağzı açık kalmak 

baver sur dil uzatmak, kara çalmak 

bavette [la] bebek göğüslüğü 

baveuxuse salyası akan, salyalı 

bavoir [le] bebek göğüslüğü 



bavure "[la] döküm çapağı; baskı lekesi;kusur " 

bayer ağzı açık bakmak 

bazar "[le] kapalı çarşı; pazar; her şey satılan büyük mağaza;çıfıt çarşısı; pılı pırtı" 

bazarder okutmak, satmak 

baïonnette [la] süngü 

Bb [le] Bb 

beau "güzel; yakışıklı; iyi, elverişli " 

beau parleur tatlı dilli 

beau-fils "[le] üvey oğul; damat" 

beau-frère "[le] kayın; enişte; bacanak" 

beau-père "[le] kaynata; üvey baba" 

beaucoup "çok, birçok; birçokları " 

beaucoup de birçok, pek çok 

beaupré [le] (gemide) cıvadra 

beauté "[la] güzellik; güzel kadın " 

beaux-arts [le] güzel sanatlar 

beaux-parents [le] kaynana ile kaynata 

bec "[le] gaga; ağız, dil; meme; ağızlık; mahmuz " 

bec de gaz gaz lambası 

bec-de-cane "[le] maymuncuk; kapı tokmağı, kapı kolu" 

bec-de-corbeau [le] kargaburnu 

bec-de-lièvre [le] tavşandudağı 

becqueter gagalamak 

becquée [la] kuş lokması 

bedaine [la] koca karın, şişgöbek 

beffroi [le] gözetleme kulesi, çan kulesi 



behaviorisme [le] davranışçılık 

beige bej 

beignet [le] yağda kızartılmış börek 

bel [le] beau 

bel âge gençlik 

belette [la] gelincik 

Belge [le] [la] Belçikalı 

belge Belçika+ 

Belgique [la] 

belladone [la] güzelavratotu 

belle [la] beau 

belle fourchette obur 

belle-de-jour [la] gündüzsefası 

belle-de-nuit [la] gecesefası 

belle-fille "[la] gelin; üvey kız" 

belle-mère "[la] kaynana; üvey ana" 

belle-sìur "[la] görümce; baldız; yenge; elti" 

belliciste savaş yanlısı, savaşçı 

belligérance [la] savaş hali 

belligérant savaşan, savaşçı 

belliqueuxuse "savaş+, savaşçı; kavgacı" 

bellâtre "[le] soğuk güzel; züppe" 

belote [la] bir çeşit iskambil oyunu 

belvédère [le] cihannüma, damköşkü 

ben excl iyi 

benjamin [le] [la] en küçük çocuk 



benjoin [le] aselbent 

benne [la] hamal küfesi 

benzine [la] benzin 

benzol [le] benzol 

benzène [le] benzen 

ber [le] beşik 

berbère [le] [la] Berberi 

berbéris [le] amberbaris, sarıçalı 

bercail [le] ağıl 

berceau [le] beşik 

bercer "beşikte sallamak;oyalamak, avundurmak" 

berceuse yatıştırıcı 

bergamote "[le] bergamot; beyarmudu" 

bergamotier [le] bergamot ağacı 

berge [la] kıyı, kenar 

berger "[le] [la] çoban;önder, baş; çoban köpeği " 

bergerie [la] ağıl 

bergeronnette [la] çobanaldatan (kuşu) 

bergère [la] yastıklı geniş koltuk 

berkélium [le] berkelyum 

berline [la] büyük otomobil, limuzin 

berlingot "[le] kötü araba; akide şekeri" 

berlue [la] göz kamaşması 

bermuda [le] bermuda (şort) 

Bermudes [la] 

bernache [la] denizkazı, akbaş 



bernard-l'ermite [le] pavurya, yengeç 

berne [la] 

berner "aldatmak; alay etmek, alaya almak" 

besace [la] heybe, dilenci torbası 

besogne "[la] iş, görev; çalışma " 

besogner çalışmak, iş görmek 

besogneuxuse didinen, çok çalışan 

besoin "[le] gereksinme, ihtiyaç; yoksulluk " 

besoins (naturels) doğal ihtiyaçlar 

bestiaire [le] hayvan öyküleri kitabı 

bestial hayvanca 

bestialiser hayvanlaştırmak 

bestialité [la] hayvanlık 

bestiaux [le] sürü hayvanları 

bestiole [la] küçük hayvan, hayvancık 

betor arme betonarme 

bette [la] pazı 

betterave [la] pancar 

betterave sucrière şekerpancarı 

beugler "böğürmek; bangır bangır bağırmak; feryat etmek" 

beurre "[le] tereyağı; bitkisel yağ " 

beurre de cacao kakao yağı 

beurre fermier çiftlik tereyağı 

beurre noir yanmış yağ 

beurrer tereyağı sürmek 

beurrier [le] yağ kabı, tereyağlık 



beuverie [la] içki âlemi 

bey [le] bey 

biais "[le] eğiklik; eğrilik; eğik çizgi " 

biaiser "verev olmak;dolambaçlı yollara başvurmak" 

bibelot [le] biblo 

biberon [le] biberon 

bible [la] Kutsal Kitap, İncil 

bibliobus [le] gezici kütüphane 

bibliographie [la] bibliyografi, kaynakça 

bibliomanie [la] bibliyomani, kitap düşkünlüğü 

bibliophile [le] bibliyofil, kitapsever 

bibliophilie [la] kitap sevgisi 

bibliothèque [la] kitaplık, kütüphane 

bibliothécaire [le] kitaplık memuru, kütüphaneci 

biblique kutsal kitapla ilgili 

bicarbonate [le] bikarbonat 

bicarbonate de soude sodyum bikarbonat 

biceps [le] ikibaşlı kas, pazı 

biche [la] dişi geyik, maral 

bichonner "(saç) kıvırmak; süslemek; parlatmak" 

bicolore iki renkli 

bicoque [la] viran ev, kulübe 

bicorne [le] iki köşeli şapka 

bicyclette [la] bisiklet 

bidasse [le] asker 

bidet "[le] ufak tefek at; bide" 



bidirectionnel iki yönlü 

bidoche [le] et 

bidon [le] teneke kap, bidon 

bidonville [le] gecekondu bölgesi, teneke mahallesi 

bielle [la] hareket kolu, biyel 

bien "[le] iyilik, hayır; mal, mülk, servet " 

bien ajusté vücuda sıkı yapışan 

bien deir pek çok 

bien en chair toplu 

bien entendu şüphesiz, elbette 

bien fait düzgün, biçimli 

bien famé iyi bir ün almış 

bien fichu güzel yapılmış 

bien gagner hak etmek 

bien galbé biçimli 

bien intentionné iyi niyetli 

bien loin que şöyle dursun 

bien loti iyi talih 

bien luné keyfi yerinde 

bien mieux çok daha iyi 

bien mis iyi giyimli 

bien orienté iyi konumlu, iyi yerleşimli 

bien pensant iyi düşünceli 

bien plus bundan başka, ayrıca 

bien pris biçimli 

bien que rağmen, -diği halde 



bien roule güzel vücutlu 

bien senti içten gelen 

bien sûrelbette, kuşkusuz 

bien tenu bakımlı 

bien tomber uygun düşmek 

bien tourner iyiye gitmek 

bien venant "ilerleyen; aksamadan ödenen" 

bien élevé iyi terbiye görmüş 

bien-aimé [le] [la] en çok sevilen, gözbebeği 

bien-fonds [le] mülk 

bien-fondé "[le] doğruluk, gerçeğe uygunluk; gerçeklik; haklılık; meşruluk" 

bien-être [le] rahatlık 

bienfaisance [la] yardımseverlik, hayırseverlik 

bienfaisant yardımsever, hayırsever 

bienfait [le] iyilik, yarar 

bienfaiteur [le] [la] iyilikçi, iyiliksever, velinimet 

bienheureuxuseçok mutlu 

biennal iki yıl süren, iki yıllık, iki yılda bir olan 

biens durables dayanıklı tüketim malları 

biens meubles taşınır mallar 

biens mobiliers taşınır mallar 

bienséance [la] davranış gereği, yakışık, görgü 

bientôt az sonra, birazdan 

bienveillance "[la] iyi dileklilik, teveccüh; iyilik, lütuf" 

bienveillant iyi dilekli, iyiliksever 

bienvenu [le] hoş gelme 



biffer üstünü çizmek 

bifteck [le] biftek 

bifurcation "[la] ikiye ayrılma, çatallanma; kavşak" 

bifurquer "ikiye ayrılmak, çatallaşmak; sapmak, yön değiştirmek" 

bigame iki evli, ikieşli 

bigamie [la] iki evlilik, ikieşlilik 

bigarade [la] turunç 

bigaradier [le] turunç ağacı türü 

bigarreau [le] alacakiraz 

bigarrer alaca yapmak, alacalamak 

bigarré alacalı, alaca 

bigleuxuse şaşı 

bigorneau "[le] küçük örs; bir çeşit midye" 

bigot [le] [la] kaba sofu, yobaz 

bigoudi [le] bigudi 

bigre excl vay canına! 

bigrement pek, çok 

bijou [le] mücevher 

bijouterie "[la] kuyumcu dükkânı; mücevherat" 

bijoutier [le] [la] kuyumcu 

bikini [le] bikini 

bilan "[le] bilanço; sonuç; (kaza vb.'de) ölenlerin sayısı " 

bilan de santé sağlık kontrolü, çekap 

bilatéral iki yanlı, ikili 

bilboquet [le] hacıyatmaz 

bile "[la] öd, safra;öfke " 



biliaire öd+, safra+ 

bilieuxuse "ödü çok olan; ödümsü;hırçın, geçimsiz" 

bilingue iki dil konuşan, ikidilli 

billard "[le] bilardo; bilardo masası" 

bille "[la] bilya; ağaç tomruğu" 

billet "[le] tezkere, pusula; bilet; bono, senet " 

billet d'aller et retour gidiş geliş bileti 

billet d'avion uçak bileti 

billet de banque banknot, kâğıt para 

billet de loterie piyango bileti 

billet de train tren bileti 

billet doux aşk mektubu 

billet gagnant kazanan bilet 

billet à ordre emre yazılı senet 

billetterie [la] bilet gişesi 

billion "[le] milyar; trilyon" 

billot "[le] kütük; cellat kütüğü" 

bimbeloterie [la] oyuncakçılık 

bimbelotier [le] [la] oyuncakçı 

bimensuel ayda iki kez (olan\\çıkan) 

bimestriel iki ayda bir (olan\\çıkan) 

bimoteur [le] çift motorlu 

binaire ikili, iki öğeli 

biner iki kez çapalamak 

binette [la] bahçe çapası 

binocle [le] kelebek gözlük 



binoculaire iki gözle yapılan, iki gözle ilgili 

binôme [le] ikiterimli 

biochimie [la] biyokimya 

biochimique biyokimyasal 

biochimiste [le] [la] biyokimyacı 

biographe [le] yaşamöyküsü yazarı, biyografi yazarı 

biographie [la] yaşamöyküsü, biyografi 

biologie [la] biyoloji 

biologique biyolojik 

biologiste [le] biyolog 

bionique [la] biyonik 

biophysique [la] biyofizik 

biopsie [la] biyopsi 

bioxyde [le] dioksit 

bipartite iki yanlı, çift 

bipartition [la] ikiye bölünme 

biphasé ikifazlı 

biplace oturacak iki yeri olan 

biplan [le] çift kanatlı uçak 

bipolaire iki kutuplu 

bipède [le] iki ayaklı yaratık 

bique [la] keçi 

biquet [le] [la] oğlak, genç keçi 

Birmanie [la] 

biréacteur [le] iki motorlu uçak 

bis boz (renk), esmer 



bisannuel "iki yılda bir; iki yıl yaşayan (bitki)" 

bisaïeul [le] dede veya nine babası\\anası 

biscornu "iki boynuzlu; biçimsiz; tuhaf" 

biscotte [la] peksimet 

biscuit [le] bisküvi 

biscuiterie [la] bisküvi fabrikası 

bise "[la] kuzeydoğu rüzgârı; kış" 

biseau "[le] eğik kenar, pah; oyma kalemi" 

biseauter pahlamak 

bisexuel [le] [la] biseksüel, ikicinslikli 

bismuth [le] bizmut 

bison [le] yabanöküzü, bizon 

bisou [le] öpücük 

bisque [la] (etten yapılmış) ezme çorbası 

bissecteur ikiye bölen 

bissection [la] ortadan ikiye bölme 

bisser "tekrar etmek, yinelemek; tekrar ettirmek, yineletmek" 

bissextile artık (yıl) 

bistouri [le] neşter, bisturi 

bistre [le] barut rengi, koyu esmer 

bistro "[le] meyhaneci; meyhane" 

bitte [la] (palamar bağlanılan) baba 

bitter [le] bir çeşit acı likör 

bitumage [le] bitümleme, asfaltlama 

bitume [le] bitüm, asfalt 

bitumer bitümlemek, asfaltlamak 



bivouac [le] açık ordugâh, kamp yeri 

bizarre tuhaf, acayip, garip 

bizarrement tuhaf bir şekilde 

bizarrerie [la] tuhaflık, acayiplik 

bière "[la] bira; tabut " 

bière brune siyah bira 

bière à la pression fıçı birası 

blackbouler aleyhte oy vermek 

blafard soluk, uçuk 

blague "[la] tütün kesesi; şaka, palavra; yalan" 

blaguer "şaka etmek; alaya almak, eğlenmek" 

blagueuruse "[le] [la] şakacı; atmasyoncu" 

blair [le] burun 

blaireau "[le] porsuk; tıraş fırçası" 

blairer duymak 

blanc "ak, beyaz, temiz; temiz, masum; saf; (kâğıt) boş, yazısız " 

blanc d'espagnetebeşir tozu 

blanc de l'oeil gözakı 

blanc de volaille beyaz et 

blanc de'ìuf yumurta akı 

blanc-bec [le] toy delikanlı 

blanc-seing [le] açık imza, boş kâğıda imza 

blancheur [la] aklık, beyazlık 

blanchiment [le] ağartma 

blanchir "ağartmak, beyazlatmak; yıkamak, temizlemek; ağarmak; saçına ak düşmek; temize 
çıkmak, aklanmak " 



blanchir à la chaux badanalamak 

blanchissage "[le] çamaşır yıkama; ağartma; arıtma" 

blanchisserie [la] çamaşırhane 

blanchisseuruse [le] [la] çamaşırcı 

blanchâtre beyazımtırak 

blanquette [la] beyaz salçalı bir et yemeği 

blaser usandırmak, bıktırmak, bezdirmek 

blason "[le] arma; arma bilimi" 

blasphème "[le] küfür; sövgü" 

blasphémateur [le] [la] kâfir 

blasphématoire küfürlü 

blasphémer "küfür etmek; sövmek" 

blasé bezgin bıkkın 

blatte [la] hamamböceği 

blazer [le] bleyzer 

bled "[le] (Kuzey Afrikada) iç ülke; verimsiz yer" 

blenorragie [la] belsoğukluğu 

blessant "yaralayıcı, gücendirici; dokunaklı" 

blesser "yaralamak; yara açmak; incitmek " 

blessure "[la] yara; incinme" 

blessé [le] [la] yaralı 

blet aşırı olmuş, (meyve) geçkin 

bleu mavi, gök 

bleu ciel açık mavi 

bleu foncé koyu mavi 

bleu marine lacivert, koyu mavi 



bleuet [le] peygamberçiçeği, mavi kantaron 

bleuir "mavileştirmek, maviye boyamak; morartmak; mavileşmek" 

bleuté maviye çalan 

bleuâtre mavimtırak, mavimsi 

blindage [le] çelik zırh 

blinder zırh kaplamak 

blindé zırhlı 

blizzard [le] tipi 

bloc "[le] tomruk, blok; yığın, kitle; bütün " 

bloc opératoire ameliyathane 

bloc(k)-notes [le] bloknot 

blocage "[le] durdurma, engelleme; (yapı) taş dolgu" 

blockhaus [le] korugan 

blocus [le] abluka 

blond "sarışın; sarı " 

blondeur [la] sarışınlık 

blondin [le] [la] sarı saçlı (kimse) 

blondir "sararmak; sarışın olmak; sarartmak" 

bloquer "abluka etmek; engellemek, durdurmak; bloke etmek" blottir 

blouse "[la] iş gömleği; bluz" 

blouser "çukura sokmak;aldatmak, kafese koymak" 

blouson [le] deri ceket 

blouson-noir suçlu genç, asi kimse 

blue-jean [le] blucin, kot pantolon 

bluff [le] kuru sıkı, blöf 

bluffer kuru sıkı atmak, blöf yapmak 



bluffeuruse [le] [la] blöfçü, palavracı 

bluter unu elemek 

blâmable kınanılacak, ayıplanacak 

blâme "[le] kınama, ayıplama; azar; uyarmak" 

blâmer "kınamak, ayıplamak; azarlamak; uyarı cezası vermek" 

blé [le] buğday 

blé de Turquie mısır buğdayı 

blé noir karabuğday 

blême solgun, renksiz 

blêmir solgunlaşmak, solmak 

boa "[le] boa (yılanı); boyun kürkü" 

bobard [le] yalan haber, uydurma söz, kıtır 

bobine "[la] makara, masura; makara; bobin" 

bobiner makaraya sarmak 

bobineuruse [le] bobinci 

bobo [le] acı, ağrı, uf 

bobsleigh [le] bob, uzun kızak 

bobèche [la] mum çanaklığı, şamdan pulu 

bocage [le] koru, koruluk 

bocal [le] kavanoz 

bock "[le] bira bardağı; bir bardak bira" 

bogue "[la] kestanenin dikenli kabuğu; çamur küreği" 

bohème derbeder 

bohémien Bohemyalı 

boire "içmek; emmek, içine çekmek " 

boire d'un seul trait bir solukta içmek 



boire du lait büyük bir hoşnutluk duymak 

boire lasueur de qn emeğini sömürmek 

boire tout son soûl doyasıya içmek 

boire un coup bir içki içmek 

boire un pot içki içmek 

boire à la régalade dudağa değdirmeden ağzına dökerek içmek 

boire à la santé de sağlığına içmek 

boire à longs traits tadını çıkara çıkara, yavaş yavaş içmek 

boire à petites gorgées yudumlamak 

boire\prendre un verre içmek 

bois "[le] ağaç, ahşap; odun, kereste; koru, koruluk; mobilya;nefesli sazlar " 

bois de justice darağacı 

bois taillis küçük koru 

bois vert yaş odun 

boisement [le] ağaçlandırma 

boiser "tahta kaplamak; ağaçlandırmak" 

boiserie [la] duvar doğraması, ağaç kaplama 

boisson "[la] içecek; içki " 

boisson alcoolique alkollü içki 

boissons rafraîchissantes meşrubat 

boisé "ağaçlandırılmış, ağaçlı; ağaçlık, ormanlık" 

boiter topallamak, aksamak 

boiterie [la] topallama, aksama 

boiteuxuse topal, aksak 

boitiller aksamak 

bol "[le] kâse; büyük fincan" 



bolchévique [le] [la] Bolşevik 

bolchévisme [le] Bolşeviklik 

bolide [le] yarış arabası 

Bolivie [la] 

Bolivien [le] [la] Bolivyalı 

bolivien "Bolivyalı+; Bolivya" 

boléro [le] bolero 

bombance [la] ziyafet 

bombardement [le] topa tutma, bombalama, bombardıman 

bombarder "topa tutmak; bombalamak" 

bombardier [le] bombardıman uçağı 

bombe "[la] bomba; sprey " 

bombe atomique atom bombası 

bombe au napalm napalm bombası 

bombe H hidrojen bombası 

bombe thermonucléaire hidrojen bombası 

bombe à retardement saatli bomba 

bombement [le] kabarıklık, tümseklik, kabartı 

bomber "kabarıklaştırmak, şişirmek, şişkinleştirmek; kamburlaşmak, kabarmak, şişmek" 

bombyx [le] ipekkurdu 

bombé kabarık, tümsekli, şişkin, bombe 

bon "iyi; adamakıllı, uygun; yararlı; hoş; mutlu " 

bon an yıllar yılı 

bon appétit! afiyet olsun! 

bon Dieu Tanrım! 

bon drille neşeli adam 



bon du trésor hazine bonosu 

bon faiseuse usta kişi 

bon frais tatlı rüzgâr 

bon garçon neşeli, hoş, uysal (kimse) 

bon gré mal gré ister istemez 

bon homme saf adam, bön 

bon marché ucuz 

bon moment uygun zaman 

bon mot nükte 

bon nombre birçok 

bon offices "yardım, hizmet; aracılık " 

bon sens sağduyu 

bon tireur iyi nişancı 

bon vivant ehli keyif 

bon voyage! iyi yolculuklar! 

bon-papa [le] büyükbaba, dede 

bonace [la] süt limanlık, durgunluk 

bonasse bön, allahlık (kimse), saf 

bonbon [le] şekerleme, şeker 

bonbonne [la] damacana 

bonbonnière [la] şekerlik 

bond "[le] sıçrayış; atlama, zıplama, hoplama " 

bonde "[la] (havuz\\teknede) delik; tıkaç " 

bonder ağzına kadar doldurmak 

bondir sıçramak, zıplamak, hoplamak 

bondissant sıçrayan, zıplayan, hoplayan 



bondissement [le] sıçrama, zıplama, hoplama 

bondé dopdolu, tıklım tıklım 

bonheur "[le] mutluluk, saadet; talih; uğur; başarı " 

bonhomie "[la] yürek temizliği; saflık" 

bonhomme "[le] saf adam; ihtiyar kimse; biri, birisi " 

bonhomme de neige kardan adam 

Bonhomme Noël Noel Baba 

boni "[le] gider fazlası, masraf artığı; kâr, kazanç" 

bonification "[le] prim verme; kâr payı verme" 

bonifier düzeltmek, iyileştirmek 

boniment "[le] ağız kalabalığı; tezgâhtar ağzı" 

bonjour "[le] günaydın; merhaba " 

bonne [la] hizmetçi 

bonne année yeni yılınız kutlu olsun, iyi yıllar 

bonne année! yeni yılınız kutlu olsun!, iyi yıllar! 

bonne chance! iyi şanslar!, şansın açık olsun! 

bonne d'enfants dadı 

bonne femme yaşlı kadın 

bonne foi iyi niyet 

bonne fortune talih açıklığı 

bonne fête! bayramınız kutlu olsun!, iyi bayramlar! 

bonne humeur keyifli 

bonne odeur hoş koku 

bonne sìur rahibe 

bonne volonté iyi niyet 

bonne à tout faire her işe bakan hizmetçi 



bonne-femme [la] kocakarı 

bonne-maman [la] haminne, cicianne bonnement 

bonnes grâces iyi karşılama 

bonnes ìuvres hayır işleri 

bonnet [le] bone, külah, takke, kalpak, bere, şapka 

bonnet de nuit gecelik başlığı 

bonneteau [le] üç kâğıt oyunu 

bonneterie "[la] tuhafiyecilik; çorapçılık; tuhafiye dükkânı" 

bonneteur "[le] üçkâğıtçı; hileci" 

bonsoir [le] tünaydın, iyi akşamlar 

bonté [la] iyilik 

bonze "[le] buda rahibi;kodaman" 

boom [le] atılım 

boqueteau [le] küçük koru 

bora [la] bora 

boracite [le] borasit 

borate [le] borat, borasit 

borax [le] boraks 

borborygme [le] guruldama, gurultu 

bord "[le] kenar; sahil, kıyı; kenar süsü, şerit; zırh; gemi bordası " 

bordage "[le] (bir şeye) kenar geçirme; (gemide) borda kaplaması" 

bordeaux [le] bordo şarabı 

bordel [le] genelev, kerhane 

border "kenar çekmek; kenarında olmak" 

bordereau [le] bordro 

bordure "[la] kenar süsü; kenar, kıyı " 



bordée "[la] borda tayfası; borda ateşi " 

bore [le] bor 

borgne "tek gözlü, sokur; adı kötüye çıkmış; şüpheli" 

borique borik 

bornage [le] arazi sınırlaması 

borne [la] sınır taşı, sınır işareti 

borne kilométrique kilometre taşı 

borner "sınır çekmek, sınırlamak;kısmak " 

bornes [la] limit, sınır 

borné sınırlı, dar, gelişmemiş 

boréal kuzey+ 

Bosniaque [le] [la] Bosnalı 

bosniaque Boşnak+ Bosnalı+ 

Bosnie [la] Bosna 

Bosphore [le] 

bosquet [le] koruluk, ağaçlık 

bosse "[le] kambur; hörgüç; kabartı, şiş, tümsek, çıkıntı " 

bosseler "kabartma işlemek; yamrı yumru etmek" 

bossu [le] [la] kambur 

bot sakat 

botanique [la] botanik, bitkibilim 

botaniste [le] [la] botanikçi, bitkibilimci 

botte "[la] çizme, bot; demet, deste" 

botteler demet yapmak 

botter "çizme giydirmek; tekmelemek " 

botter les fesses à qn kıçına tekme atmak 



bottier "[le] çizmeci; ayakkabı yapımcısı" 

bottillon [le] konçlu kadın ayakkabısı 

bottine [la] potin 

bouc "[le] teke; keçisakal, çene sakalı " 

bouc émissaire şamar oğlanı 

boucan [le] şamata, gürültü 

boucaner (et\\balık) iste kurutmak 

bouchage [le] tapalama 

bouche [la] ağız 

bouche close ağız açmamak, hiç söylememek 

bouche à feu ateşli silah 

bouche-trou [le] boşluk dolduran şey 

boucher [le] kasap 

boucherie "[la] kasap dükkânı; kasaplık;öldürme, kırım" 

bouchon "[le] tapa, tıkaç; şişe kapağı; kuru ot yumağı; elektrik fişi" 

bouchon doseur dozaj kapağı 

bouchonner "silmek, kurulamak; ovmak; tımar etmek" 

bouché "kapalı; tıkalı;kalın kafalı, aptal " 

bouchée [la] lokma 

bouclage [le] kuşatma 

boucle "[la] toka, halka; kıvrım; saç lülesi " 

boucle d'oreilles küpe 

boucler "tokalamak; kıvırmak; halka geçirmek; tamamlamak, bitirmek; kıvrılmak " 

boucler son budget gelir ve giderini denkleştirmek 

bouclette "[la] küçük toka; küçük halka " 

bouclier "[le] kalkan;koruyucu, siper " 



bouclé kıvrımlı, bukleli 

bouddhisme [le] Budizm 

bouddhiste [le] [la] Budist 

bouder somurtmak, surat asmak 

bouderie [la] somurtma, somurtkanlık 

boudeuruse somurtkan 

boudin "[le] domuz sucuğu; lağım fitili " 

boudiner (ipek\\yün vb) bükmek 

boudoir [le] tuvalet odası 

boue "[la] çamur, balçık; sefalet, çirkef " 

boueuruse [le] [la] çöpçü 

boueuxuse çamurlu 

bouffant kabarık, şişkin 

bouffe [la] atıştırma, tıkınma 

bouffer "kabarmak, şişmek; tıkınmak, atıştırmak" 

bouffi "şişkin; şiş" 

bouffir "şişirmek; şişmek" 

bouffon [le] soytarı 

bouffonnerie [la] soytarılık, maskaralık 

bouffée "[la] nefes, soluk; esinti; geçici durum; nöbet" 

bouge "[le] yıkık dökük ev; batakhane" 

bougeoir [le] el şamdanı 

bouger "kımıldamak; ayaklanmak; yerini değiştirmek, oynatmak" 

bougie "[la] mum; buji" 

bougon homurdanan, mırıldanan 

bougonner homurdanmak 



bougre [le] herif, adam 

bougrement çok, pek 

bouillabaisse [la] bir çeşit balık yemeği 

bouillant "kaynar;ateşli, kanı kaynayan" 

bouilli [le] haşlama et 

bouillie "[la] bulamaç, lapa; kâğıt hamuru " 

bouillir "kaynamak; kaynatmak " 

bouillir de colère öfkeden köpürmek 

bouilloire "[la] ibrik; çaydanlık" 

bouillon "[le] hava kabarcığı, köpük; et suyu, haşlama" 

bouillon gras et suyu 

bouillonnant kaynayan, kaynaşan 

bouillonnement [le] kaynama, kaynaşma 

bouillonner "köpürmek, köpüklenmek; kaynamak, kaynaşmak; fokurdamak" 

bouillotte [la] sıcak su kabı, buyot 

boulanger ekmek yapmak 

boulangerie "[la] fırıncılık; ekmek fırını" 

boule [la] yuvarlak, top, bilye 

boule de neige kartopu 

bouleau [le] kayın ağacı 

bouledogue [le] buldok 

bouler yuvarlanmak 

boulet "[le] top güllesi; pranga;ağır iş" 

boulette "[la] küçük gülle; köfte" 

boulevard [le] bulvar 

bouleversant sarsıcı, altüst edici 



bouleversement [le] altüst oluş, sarsma, sarsıntı, kargaşa 

bouleverser altüst etmek, allak bullak etmek, sarsmak 

boulier [le] çörkü 

boulimie [la] oburluk hastalığı 

boulimique oburluk hastalığı+ 

boulingrin [le] çimenlik 

boulon [le] cıvata, somunlu vida 

boulonner cıvatayla tutturmak 

boulot [le] iş 

boum [le] patlama sesi 

bouquet "[le] demet, buket; sonuç, vargı; iri karides " 

bouquet d'arbres küçük koru, ağaçlık 

bouquetin [le] dağkeçisi 

bouquin "[le] yaşlı teke; erkek tavşan; eski kitap" 

bouquiner "eski kitapları karıştırmak; okumak" 

bouquinerie "[la] sahaflık; eski kitap merakı" 

bouquiniste [le] [la] eski kitapçı, sahaf 

bourbe [la] bataklık çamuru, balçık 

bourbeuxuse çamurlu, balçıklı, batak 

bourbier "[le] çamur deryası;berbat iş, batak; çirkef" 

bourdaine [la] kara akçaağaç 

bourde "[la] düşüncesizlik, gaf; martaval" 

bourdon [le] yabanarısı 

bourdonnement "[le] vızıldama, vızıltı; mırıldanma, uğultu" 

bourdonner "vızıldamak; mırıldanmak" 

bourg [le] kasaba 



bourgeois "burjuva+; hali vakti yerinde " 

bourgeoisie "[la] burjuvalık; burjuvazi, kentsoyluluk" 

bourgeon "[le] tomurcuk; sivilce" 

bourgeonnement "[le] tomurcuklanma, filizlenme; sivilce çıkarma" 

bourgeonner "tomurcuklanmak, filizlenmek; sivilce çıkarmak" 

bourgmestre [le] (Orta Avrupa ülkelerinde) belediye başkanı 

Bourgogne [la] 

bourgogne [le] Burgonya şarabı 

bourguignon Burgonyalı 

bourlinguer serserilik etmek, sürtmek 

bourrache [la] hodan 

bourrade [la] dürtme, vurma 

bourrage "[le] tıka basa yeme; tıkma, doldurma, tıkıştırma" 

bourrasque "[la] bora;geçici öfke" 

bourre "[la] tüy; kıtık, yün hurdası" 

bourreau "[le] cellat;taş yürekli" 

bourrelet [le] yuvarlak yastık, (kapı\\pencere aralıklarına konan) şerit 

bourrelier [le] saraç 

bourrer "tıkmak, tıkıştırmak, doldurmak; tıka basa yedirmek; hırpalamak " 

bourrer le crâne bin dereden su getirmek 

bourricot [le] küçük eşek 

bourrique "[la] dişi eşek;bilgisiz kimse" 

bourru pürtüklü, pürüzlü 

bourse "[la] para kesesi; burs; borsa; bir çeşit ağ " 

boursicoter borsa oyunlarına girişmek 

boursier borsa + 



boursoufler "şişirmek; hindi gibi kabartmak" 

boursouflure "[la] şişkinlik, kabarıklık;azamet, gösteriş" 

boursouflé şişirilmiş, şiş, şişkin 

bousculade [la] altüst etme, itip kakma 

bousculer "altüst etmek; itip kakmak " 

bouse [la] taze sığır gübresi, tezek 

bousiller berbat etmek 

boussole [la] pusula 

bout "[le] uç; son; parça " 

bout à bout uç uca 

boutade "[la] iğneli şaka; nükte, espri" 

boute-en-train [le] neşe saçan kimse, neşe kaynağı 

bouteille [la] şişe 

boutique "[la] dükkân; dükkân eşyası; atölye; avadanlık" 

boutiquier [le] [la] dükkâncı 

boutoir [le] 

bouton "[le] konca; sivilce; düğme " 

bouton d'or düğünçiçeği 

bouton de col yaka düğmesi 

bouton de manchette kol düğmesi 

bouton de porte kapı tokmağı 

bouton-pression [le] çıtçıt 

boutonner iliklemek, düğmelemek 

boutonneuxuse sivilceli, çıbanlı 

boutonnière [la] ilik 

bouture [la] kesilmiş dal, (tarım) çelik 



bouturer "(ağaç) kökten sürmek; çeliklemek" 

bouvier "[le] [la] sığırtmaç;kaba adam" 

bouvillon [le] tosun 

bouvreuil [le] şakrakkuşu 

bouée [la] şamandıra 

bouée de sauvetage cankurtaran simidi 

bovin sığır + 

bovins [le] sığır 

bow-window [le] cumba 

bowling [le] bovling 

box [le] (ahırda\\garajda) bölme 

box-calf [le] kromla sepilenmiş dana derisi 

boxe [la] boks 

boxer "boks yapmak; yumruk atmak" 

boxeur [le] boksör 

boyau "[le] dar yol; tekerlek iç lastiği " 

boyaux [le] bağırsaklar 

boycottage [le] boykot 

boycotter boykot etmek 

boîte "[la] kutu; firma, fabrika, şirket, atölye " 

boîte aux lettres posta kutusu 

boîte crânienne kafatası 

boîte d'allumettes kibrit kutusu 

boîte de conserves konserve kutusu 

boîte de nuit gece kulübü 

boîte de vitesses vites kutusu 



boîte noire kara kutu 

boîte à musique müzik kutusu 

boîte à ordures çöp kutusu 

boîtier [le] kutu, mahfaza 

brabant [le] pulluk 

bracelet [le] bilezik 

bracelet-montre [le] kol saati 

brachycéphale kısakafalı, brakisefal 

braconnage [le] kaçak av 

braconner kaçak avlanmak 

braconnier [le] kaçak avcı 

bractée [la] çiçekyaprağı 

brader ucuz fiyatla elden çıkarmak 

braderie [la] bitpazarı 

braguette [la] pantolon önü 

braillard "zırlayan; bağıran" 

braille [le] körler alfabesi 

braillement "[le] zırlama; bağırma" 

brailler "zırlamak; bağırmak" 

braiment [le] anırma 

braire anırmak 

braise [la] kor 

braiser yavaş ateşte pişirmek 

bramer bağırıp çağırmak 

brancard "[le] teskere, sedye; araba kolu" 

brancardier [le] teskereci, sedyeci 



branchage "[le] dallar; dal yığını" 

branche "[la] dal; kol, şube" 

branchement "[le] şube, kol; bağlantı" 

brancher "birbirine bağlamak; tünemek, konmak; fişi prize sokmak" 

branchial solungaç+ 

branchies [la] solungaç 

brandade [la] morina balığı ezmesi 

brandir "(silah) kaldırmak, sallamak; havada sallamak" 

brandon [le] meşale 

branlant sallanan, sallantılı 

branle [le] 

branle-bas "[le] hazırlık; kargaşa, telaş" 

branlement [le] sallanış, sallanma 

branler "sallamak, sarsmak; sallanmak, sarsılmak" 

braquage [le] çevirme, yön verme 

braque [le] bir cins av köpeği 

braquer çevirmek, yön vermek, doğrultmak 

bras "[le] kol; kol emeği, işgücü, işçi " 

bras dessus bras dessous kol kola 

braser lehimlemek 

brasero [le] mangal, maltız 

brasier [le] kor 

brasiller "korda pişirmek; yakamozlanmak, ışıldamak" 

brassage "[le] karıştırma; bira yapma" 

brassard [le] kolçak 

brasse [la] kulaç 



brasser "karıştırmak, karmak; bira yapmak; çabucak yapmak, yapıvermek" 

brasserie "[la] bira fabrikası; birahane" 

brasseuruse [le] [la] bira yapımcısı 

brassière [la] zıbın 

brassée [la] kucak dolusu 

bravache [le] kabadayı 

bravade [la] meydan okuma 

brave "yiğit, cesur; iyi, namuslu" 

bravement "yiğitçe, cesurca; namusluca" 

braver "meydan okumak; karşı çıkmak" 

bravo excl bravo!, aferin! 

bravoure "[la] yiğitlik, cesaret; mertlik" 

brayer [le] kasık bağı 

break [le] brik arabası 

brebis [la] dişi koyun, marya 

brebis galeuse kötü örnek olan kimse 

bredouille "[la] (tavla) mars;başarısızlık " 

bredouiller mırıldanmak, anlaşılmaz konuşmak 

bref kısa, öz 

breloque "[la] incik boncuk; çıngıl" 

bretelle [la] kayış, askı 

bretelles [la] pantolon askısı 

breton [le] [la] Bretonyalı, Breton 

breuvage [le] içecek, içki 

brevet "[le] berat, bröve; diploma; patent" 

breveter patent vermek 



briard [le] çoban köpeği 

bribe "[la] yemek artığı; kırıntı, parça" bric 

bric-à-brac "[le] elden düşme eşya; eskici dükkânı" 

brick [le] brik 

bricolage [le] 

bricole "[la] mancınık; (koşum takımında) göğüslük; omuz kayışı;ufak iş; değersiz şey" 

bricoler her çeşit iş görmek, her telden çalmak 

bricoleuruse [le] [la] her çeşit iş yapan (kişi) 

bride "[la] dizgin, yular; başlık; çene bağı " 

brider "(hayvana) başlık takmak; sıkıca bağlamak; gem vurmak" 

brider un âne par la queue bir işe tersinden başlamak 

bridge "[le] briç; (diş) köprü" 

bridé çekik 

brie [le] bir çeşit peynir 

brigade "[la] tugay; işçi kolu" 

brigade antigang komando birliği 

brigadier [le] onbaşı, jandarma onbaşısı 

brigand [le] eşkıya, haydut 

brigandage "[le] eşkıyalık, haydutluk; yağma, vurgun" 

brigander eşkıyalık etmek 

brigue [la] entrika, düzen 

briguer "dolap çevirmek; gözü olmak, can atmak; entrikayla elde etmeye çalışmak" 

brillamment parlakça, parlak bir biçimde 

brillant "parıltılı; parlak; çekici " 

brillantine [la] briyantin 

briller "parlamak, parıldamak, ışıldamak;belli olmak" 



brimade [la] eziyet, ezici iş 

brimbaler sallayıp durmak 

brimer "eziyet etmek; alaya almak, tefe koymak" 

brin [le] filiz, sap 

brindille [la] ince dal 

bringue [la] 

brio [le] ateşlilik, canlılık 

brioche "[la] yumurtalı çörek;düşüncesizlik; budalalık" 

brique [la] tuğla 

briquet [la] çakmak 

briqueter tuğla döşemek 

briqueterie [la] tuğla fabrikası 

briquette [la] briket 

bris [le] zorlayıp kırma 

brisant "[le] kör kaya; küçük dalgakıran" 

brise [la] esinti 

brise de mer imbat 

brise de terre meltem 

brise-fer [le] sakar, beceriksiz kimse 

brise-glaces [le] buzkıran gemisi 

brise-jet [le] (suyun hızını kesen) musluk uzantı borusu 

brise-lames [le] dalgakıran 

brise-tout [le] sakar kimse 

brise-vent [la] rüzgâr siperi 

briser "kırmak, yıkmak, paramparça etmek;yormak, bitirmek; mahvetmek, yok etmek " 

briser avec qn alışverişi kesmek 



briser ses fers özgürlüğüne kavuşmak 

briseur de grève grev kırıcı 

briseuruse [le] [la] kırıcı 

bristol [le] kartvizit 

brisé kırık 

brisé (de fatigue) bitkin 

brisées [la] 

Britannique [le] [la] İngiliz 

britannique İngiltere +, İngiliz 

brièvement kısaca, özetle 

brièveté "[la] kısa süre; kısalık" 

broc [le] ibrik, güğüm 

brocante "[la] ikinci el eşya, değersiz iş; ikinci el eşya ticareti" 

brocanteuruse [le] [la] antikacı, eskici 

brocart [le] brokar 

broche "[la] broş; kebap şişi; örgü şişi; şiş, tığ; mekik, masura " 

brocher (kitap) karton kapak geçirmek 

brochet [le] turnabalığı 

brochette [la] küçük şiş 

brochure [la] kitapçık, broşür 

broché [le] karton kapaklı kitap 

brocoli [le] brokoli 

brodequin [le] potin, postal 

broder "nakış işlemek;uydurmak, şişirmek" 

broderie [la] nakış, işleme 

brodeuruse [le] [la] işlemeci, nakışçı 



brome [le] brom 

bromure [le] bromür 

bronche [la] bronş 

broncher "sendelemek; kımıldamak; duraksamak " 

bronchiole [la] bronşçuk 

bronchite [la] bronşit 

bronchorrée [la] bronş akıntısı 

bronzage "[le] güneşte yanma; tunç rengi verme; esmerlik" 

bronze [le] tunç, bronz 

bronzer "tunç rengi vermek; tunçlaşmak; güneşte yanmak, esmerleşmek" 

bronzé "güneş yanığı, esmek; tunç renkli" 

brosse [la] fırça 

brosse à cheveux saç fırçası 

brosse à dents diş fırçası 

brosse à habits elbise fırçası 

brosser "fırçalamak; resim çizmek " 

brou [le] (ceviz vb'de) yeşil kabuk, gövek, tetir 

brou de noix "ceviz göveğinden elde edilen boya; ceviz likörü" 

brouette [la] el arabası 

brouhaha [le] gürültü, uğultu 

brouillard [le] sis 

brouille [la] dargınlık 

brouiller "karıştırmak; arasını açmak " 

brouiller les cartes "oyun kâğıtlarını karıştırmak;ortalığı bulandırmak " 

brouillon [le] müsvedde, karalama 

broussailles [la] çalı, çalılık 



broussailleuxuse çalılı 

brousse [la] çalılık 

brouter "otlamak; (taşıt) sarsılmak" 

broutille "[la] ince dal;önemsiz şey" 

broyage [le] öğütme, ezme 

broyer toz etmek, ezmek, öğütmek 

broyer du noir kara kara düşünmek 

bru [la] gelin 

bruant [le] sarıasma kuşu 

brucelles [la] cımbız 

brugnon [le] şeftali nektarı 

bruine [la] çise, çisenti 

bruiner çiselemek 

bruire uğuldamak 

bruissement "[le] uğultu; hışırtı" 

bruit "[le] gürültü;haber, söylenti; patırtı, ayaklanma " 

brume [la] sis, duman, pus 

brumer (hava) sisli olmak 

brumeuxuse sisli 

brun "kahverengi, kestanerengi; esmer " 

brunir "esmerleştirmek, rengini koyulaştırmak; esmerleşmek, kararmak " 

brunissement [le] (rengini) koyulaştırma 

brunâtre esmerimsi, kahverengiye çalan 

brusque "ani; çabuk; sert, kaba, haşin" 

brusquement "ansızın, birdenbire; sertlikle, kabaca, şiddetle" 

brusquer "sert davranmak; ivdirmek, çabuklaştırmak" 



brusquerie [la] sert davranış, haşinlik 

brut "işlenmemiş, ham; eğitimsiz, kaba; brüt" 

brutal kaba, hoyrat, sert, haşin, yontulmamış 

brutalement hoyratça, kabaca, haşince 

brutaliser kaba davranmak 

brutalité [la] hoyratlık, kabalık, yontulmamışlık, hayvanlık 

brute "[la] hayvan;kaba insan" 

bruyamment gürültü patırtıyla 

bruyant gürültücü, gürültülü 

bruyère "[la] süpürgeotu, funda; fundalık" 

bryophytes [la] karayosunları 

brèche "[la] gedik; çentik;eksiklik, zarar, ziyan " 

brème [la] çapakbalığı 

brève [la] kısa ünlü 

bréchet [le] (kuşlarda) göğüs kemiği 

Brésil [le] 

Brésilien [le] [la] Brezilyalı 

brésilien Brezilyalı+, Brezilya+ 

bréviaire [le] dua kitabı 

brûlage [le] yakma 

brûlant "yakıcı;canlı, ateşli" 

brûle pourpoint 

brûler "yakmak, kavurmak; damıtmak, imbikten çekmek; geçip gitmek; yanmak; yanıp tutuşmak " 

brûler l'étape "durmadan konak yerinden geçmek; uzun bir işi bitirmek" 

brûler la cervelle à qn beynini dağıtmak 

brûler la politesse à qn bırakıp gitmek 



brûler le pavé çok hızlı gitmek, tüm hızıyla koşmak 

brûler les étapes hızla gelişmek 

brûleur "[le] yakmaç, brülör; küçük gaz ocağı" 

brûloir [le] kahve tavası, kavurma tavası 

brûlot [le] ateş gemisi 

brûlure [la] yanık 

brûlures d'estomac mide yanması 

brûlé [le] yanık kokusu 

buanderie [la] çamaşırlık 

bubon [le] hıyarcık 

bubonique hıyarcıklı (veba) 

buccal ağızla ilgili, ağız+ 

bucolique "çobanlıkla ilgili; kırsal, pastoral" 

budget [le] bütçe 

budgétaire bütçeyle ilgili 

buffet [le] büfe 

buffle [le] manda, susığırı 

buis [le] şimşir 

buisson "[le] çalılık; baltalık; çalı, funda" 

buissonneuxuse çalılık, fundalık buissonnière 

bulbe [la] soğan 

bulbe rachidien omurilik soğanı 

bulbille [la] çiçek soğancığı 

bulgare Bulgar+ 

Bulgarie [la] 

bulle "[la] kabarcık; kabartı, fiske " 



bulletin "[le] bülten; rapor; dergi; öğrenci karnesi; alındı makbuzu; oy " 

bulletin d'informations haber bülteni 

bulletin d'état civil nüfus ilmühaberi 

bulletin de bagages bagaj alındısı 

bulletin de naissance doğum sertifikası 

bulletin de paye ücret fişi 

bulletin de santé sağlık bülteni 

bulletin de vote oy pusulası 

bulletin météorologique hava raporu 

bulletin nul geçersiz oy 

bungalow [le] tek katlı ev 

buraliste "[le] [la] şube memuru, memur; büfeci" 

bure "[le] aba; abadan giysi; (madencilik) kuyu" 

burea d'embauche iş bulma bürosu 

bureau "[le] yazı masası; yazı odası; büro " 

bureau d'embauche iş merkezi 

bureau d'information danışma bürosu 

bureau de change döviz bürosu 

bureau de change de monnaie döviz bürosu 

bureau de l'état civil nüfus memurluğu 

bureau de placement iş bulma bürosu 

bureau de poste postane 

bureau de tabac tütüncü dükkânı, sigara dükkânı 

bureau de vote ilçe seçim kurulu 

bureau des renseignements istihbarat bürosu 

bureau du personnel personel bürosu 



bureaucrate "[le] bürokrat; kırtasiyeci" 

bureaucratie "[la] bürokrasi; kırtasiyecilik" 

bureaucratique bürokratik 

burette [la] sirke\\zeytinyağı şişesi 

burin [le] kazı kalemi, çelik kalem 

buriner kazmak, keski kalemiyle işlemek 

buriné (yüz) kırışık, çizik çizik 

burlesque gülünç, maskaraca 

burnous [le] bornoz 

bus [le] otobüs 

bus direct ekspres otobüs 

busard [le] doğan 

buse "[la] aladoğan, şahin;kaz kafalı kimse, kuş beyinli" 

busqué kemerli 

buste "[le] gövde üstü; büst" 

but [le] amaç, erek 

but à but berabere 

butane [le] bütan 

buter "dayanmak; ayağı takılmak; dayamak; amaçlamak " 

buteur [le] golcü 

butin "[le] ganimet, yağma; birikmiş mal" 

butiner ganimet olarak almak 

butoir [le] durdurucu engel 

butor "[le] balabankuşu;kaba kimse, dangalak" 

butte [la] küçük tepe 

buté dik kafalı, inatçı 



butée [la] köprü ayağı 

buvable içilebilir, içilir 

buvard [le] kurutma kâğıdı 

buverie [la] içki âlemi 

buvette "[la] büfe; (içmelerde) içme yeri, büvet" 

buveuruse [le] [la] içkici, içki düşkünü 

buée [la] buğu 

Byzance Bizans 

byzantin Bizanslı 

bâbord [le] (gemi) iskele 

bâche [la] çadır bezi, yelken bezi 

bâcher (çadır bezi ile) örtmek 

bâclage "[le] sürgüleme; (işi) çırpıştırma, çabucak yapma" 

bâcler "sürgülemek; çırpıştırmak, çabucak yapmak" 

bâfrer tıkınmak, atıştırmak 

bâfreuruse [le] [la] obur 

bâillement "[le] esneme; aralık durma" 

bâiller "esnemek; aralık durmak" 

bâillon [le] ağız tıkacı 

bâillonner "ağzına tıkaç sokmak; susturmak" 

bât [le] semer 

bâtard "gayri meşru, evlilikdışı; kırma, melez " 

bâter semer vurmak 

bâti gelişmiş 

bâtiment "[le] yapı, bina; gemi " 

bâtir "(yapı) yapmak, kurmak, inşa etmek; teyellemek" 



bâtisse [la] yapı 

bâtisseuruse "[le] [la] kurucu, yaratıcı; mimar" 

bâton "[le] değnek, baston; sopa; çubuk " 

bâton de rouge (à lèvres) ruj 

bâtonner değnekle dövmek, sopayla vurmak 

bâtonnet "[le] küçük değnek; çomak" 

bâtonnier [le] baro başkanı 

bègue [le] [la] kekeme 

béant açık 

béat "dingin, gürültüsüz; mutlu, huzurlu" 

béatification [la] papanın kutsallaştırma ayini 

béatitude [la] ahiret mutluluğu 

bébé [le] bebek 

bébé-éprouvette [le] tüp bebek 

bécane [la] bisiklet 

bécarre [le] bekar 

bécasse "[la] çulluk; kon aptal kadın" 

bécassine [la] suçulluğu 

béchamel [la] beşamel sos 

bécheuruse [le] [la] tarla belleyici kimse, insanları çekiştiren kimse, kendini beğenmiş 

bécot [le] öpüş, öpücük 

bécoter hafifçe öpmek 

bée ağzı açık 

bégaiment [le] kekemelik 

bégayant kekeleyen 

bégayer"kekelemek; gevelemek, mırıldanmak" 



bégayeuruse [le] [la] kekeme 

bégonia [le] begonya 

bégueule [la] aşırı namuslu kadın 

bélier "[le] koç; zırhlı gemi " 

bélier hydraulique basma tulumba 

bélinographe [le] telefoto 

bémol [le] bemol 

bénin "temiz yürekli, yumuşak huylu; zararsız; iyicil, selim" 

bénir "dua etmek; rahmet okumak; kutsamak" 

bénit kutsanmış, takdis edilmiş 

bénitier "[le] okunmuş su vazosu; istiridye kabuğu" 

bénédiction "[la] hayır dua; kutsama; rahmet" 

bénéfice "[le] yarar; kazanç, kâr " 

bénéficiaire "[le] [la] yararlanan kişi; kazançlı olan şey" 

bénéficier yararlanmak, istifade etmek, faydalanmak 

bénévole "iyi niyetli; gönüllü; iyiliksever" 

bénévolement "iyi niyetle; gönüllü olarak" 

béotien [le] [la] kalın kafalı, mankafa, hantal 

béquille [la] koltuk değneği 

béret [le] bere 

béribéri [le] beriberi (hastalığı) 

béryllium [le] berilyum 

bétail [le] sürü hayvanları 

bétement ahmakça, aptalca 

béton [le] beton 

bétonner betondan yapmak 



bétonnière [la] beton karma makinesi, betonyer 

bévue [la] düşüncesizlik, şaşkınlık 

bêche [la] (tarım) bel 

bêcher "(tarla) bellemek;çekiştirmek" 

bêlement [le] meleme 

bêler melemek 

bêta [le] beta 

bête "[la] hayvan; yaratık;kafasız, aptal " 

bêtes de somme yük hayvanları 

bêtes féroces yırtıcı hayvanlar 

bêtifier alıklaştırmak, sersemleştirmek 

bêtise "[la] budalalık; saçmalık" 

bìuf "[le] öküz; sığır eti " 

bìuf de labour öküz 

bìuf rôti sığır rostosu 

bûche "[la] ocak odunu, kütük;odun gibi adam, ahmak " 

bûcher "[le] odunluk; odun yığını " 

bûcheron [le] oduncu 

bûchette [la] odun yongası 

bûcheuruse [le] [la] çok çalışkan kişi 

c'en est fait "olan oldu; oldu bitti " 

c'en est fait de lui hapı yuttu 

c'en est trop bu kadarı da fazla!, yeter artık! 

c'est dır, -ım 

c'est assez yeter, kâfi 

c'est bon yeter, yetişir 



c'est de la part qui? (telefonda) kimsiniz?, kiminle görüşüyorum? 

c'est dit tamam, söz, anlaştık 

c'est dommage ne yazık! 

c'est du déjà vu bunun neresi yeni, bunda yeni bir şey yok 

c'est en verre o camdan (yapılmıştır) 

c'est est fait oldu, geçti 

c'est la robe qu'on salue ye kürküm ye 

c'est le cadet de mes soucis umurumda değil 

c'est pour offrir hediyelik 

c'est pourquoi bundan dolayı, bu yüzden 

c'est que çünkü, zira 

c'est selon bakalım, belli olmaz, duruma bağlı 

c'est toujours la même guitare hep aynı nakarat 

c'est toujours la même ritournelle hep aynı nakarat 

c'est un cas pendable suç sayılacak olay 

c'est un jeu d'enfant çocuk oyuncağı, kolay iş 

c'est une façon de parler sözgelişi 

c'est une gageure olur şey değil 

c'est une manière de parler sözün gelişi öyle 

c'est une question de temps bu bir zaman meselesi 

c'est une sainte nitouche öyle göründüğüne bakmayın 

c'est à-dire que "yani; dolayısıyla" 

c'est-à-dire demek, şu demek ki, yani 

c-à-d yani 

cabale "[la] kabala; cincilik; entrika, komplo, dolap" 

caban [le] kaban 



cabane [la] kulübe 

cabanon [le] küçük kulübe 

cabaret "[le] kabare; meyhane; gece kulübü " 

cabaret borgne batakhane 

cabaretier [le] [la] meyhaneci 

cabas [le] alışveriş çantası 

cabestan [le] bocurgat, maçuna 

cabillaud [le] morina balığı 

cabine "[la] kamara; kabin " 

cabine téléphonique telefon kulübesi 

cabinet "[le] küçük oda, hücre; yazı odası; bakanlar kurulu, kabine; koleksiyon " 

cabinet de toilette ayak yolu 

cabinets tuvalet 

cabosse "[la] ezik, bere; kambur, tümsek" 

cabosser yamru yumru etmek 

cabotage [le] kabotaj 

caboter kabotaj yapmak 

caboteur [le] kabotaj gemisi 

cabotin "[le] [la] gezgin oyuncu; kötü oyuncu, komedyacı" 

cabotinage "[le] gezgin oyunculuk; komedyacılık, cambazlık" cabrer 

cabri [le] oğlak 

cabriole [la] sıçrama, zıplama 

cabrioler "sıçramak, zıplamak; çifte atmak" 

cabriolet [le] üstü açılan gezinti arabası 

caca [le]kaka 

caca d'oie yeşile çalan sarı renk 



cacahuète [la] yerfıstığı 

cacao [le] kakao 

cacaotier [le] kakao ağacı 

cacaoté kakaolu 

cacatoès [le] kakadu 

cachalot [le] ispermeçet balinası 

cache [la] gizli yer 

cache-cache [le] saklambaç 

cache-col [le] boyun atkısı, kaşkol 

cache-nez [le] boyun atkısı 

cache-pot [le] saksı kabı 

cache-sexe [le] kısa don, slip 

cachemire [le] kaşmir 

cacher saklamak, gizlemek 

cachet "[le] mühür, damga; kaşe; güllaç; hap; özgünlük, karakter, biçim" 

cacheter "(zarfı) kapamak; mühürlemek " 

cachette [la] gizleme yeri 

cachexie [la] kaşeksi 

cachot [le] zindan 

cachotterie [la] gizleme merakı 

cachottier gizli tutma meraklısı 

cacophonie [la] kakışma, kakofoni 

cactus [le] kaktüs 

cactées [la] atlasçiçeğigiller 

cadastre [le] kadastro 

cadavre "[le] ceset; kadavra" 



cadavéreuxuse "kadavraya benzer; ölü gibi" 

cadavérique "kadavrayla ilgili; ölü gibi" 

cadeau [le] armağan, hediye 

cadenas [le] asma kilit 

cadenasser asma kilit takmak 

cadence [la] düzenlilik, ahenk 

cadencer "ses titretmek; düzenlemek, ahenk vermek" 

cadet "ikinci doğan çocuk; (yaşça) en küçük; genç " 

cadi [le] kadı 

cadmium [le] kadmiyum 

cadrage [le] çerçeveleme 

cadran [le] kadran 

cadran solaire güneş saati 

cadre "[le] çerçeve; kadro; manzara" 

cadrer "uymak, uygun düşmek; çerçevelemek" 

caduc "eski, yıpranmış, dayanıksız; hükümsüz; modası geçmiş " 

caecum [le] körbağırsak 

cafard "yalancı sofu; ispiyoncu; ikiyüzlü " 

cafarder "sofuluk taslamak; ispiyonlamak" 

cafardeuxuse "[la] yalancı sofuluk; karamsar" 

cafetan [le] kaftan 

cafeteria [la] kafeterya 

cafetier [le] [la] kahveci 

cafetière [la] cezve 

cafouiller düzensiz işlemek, teklemek 

café [le] kahve 



café au lait sütlü kahve 

café crème kremalı kahve 

café en grains çekirdek kahve 

café express ekspreso (kahve) 

café moulu çekilmiş kahve 

café noir sütsüz kahve 

café-concert [le] çalgılı gazino 

caféier [le] kahve ağacı 

caféiène [la] kafein 

cage "[le] kafes;kodes; bina boşluğu" 

cage thoracique göğüs kafesi 

cageot [le] küçük kafes 

cagneuxuse dizleri bitişik, çarpık bacaklı, paytak 

cagoule [la] kukuletalı manto, kukuleta 

cahier [le] defter 

cahier d'imprimerie forma 

cahier de brouillon müsvedde defteri 

cahier des charges şartname, sözleşme 

cahier quadrillé kareli defter 

cahiers de devoirs ödev defteri 

cahin-caha "iyi kötü, şöyle böyle; bata çıka" 

cahot "[le] araba sarsıntısı;sarsıntı" 

cahotement "[le] sarsma; sarsılma; sarsıntı" 

cahoter "sarsılmak; sarsmak; tedirgin etmek" 

cahoteuxuse sarsıntılı, sarsıcı 

cahute [la] kulübe 



caille [la] bıldırcın 

caillebotter pıhtılaştırmak, koyulaştırmak 

cailler pıhtılaştırmak, koyulaştırmak 

caillette [la] şirden 

caillot [le] pıhtı 

caillot de sang kan pıhtısı 

caillou "[le] çakıl;engel" 

caillouter çakıl döşemek 

caillouteuxuse çakıllı 

cailloutis [le] çakıl yığını 

caillé "[le] kazein; yoğurt " 

caisse "[la] sandık; kasa; tahta saksı; kutu; davul; para çekmecesi " 

caisse d'épargne tasarruf sandığı 

caisse de pension emekli sandığı 

caisse de retraite emekli sandığı 

caisse du tympan ortakulak 

caissier [le] [la] kasa memuru 

caisson "[le] (ordu) gereç arabası; araba sandığı" 

cajoler "tavlamak, piyazlamak; okşamak, sevmek" 

cajolerie "[la] pohpoh, piyaz; okşama, sevme" 

cajoleuruse "pohpohçu; okşayıcı, seven; sevecen" 

cake [le] kek 

cake-walk [le] bir Amerikan dansı 

cal [le] nasır 

calamar [le] kalamar 

calamiteuxuse musibetli, felaketli 



calamité [la] büyük yıkım, musibet, afet, felaket 

calandre "[la] (kâğıt\\kumaş) cila silindiri; radyatör kafesi; ekinbiti; hurma kurdu" 

calanque [la] küçük koy 

calcaire kireçli, kalkerli 

calcanéum [le] ökçe kemiği 

calcicole kireççil 

calcification [la] kireçleşme 

calcination [la] kireçlenme, kireçleştirme 

calciner kireçleştirmek, yakmak 

calcite [la] kireç karbonatı, kalsit 

calcium [le] kalsiyum 

calcul "[le] hesap;böbrektaşı" 

calcul mental zihin hesabı 

calculateur [le] [la] hesap uzmanı 

calculer "hesaplamak;ayarlamak, hesaba katmak " 

calculette [la] küçük hesap makinesi 

calculs biliaires safra kesesi taşı 

calcédoine [la] bir cins akik, kadıköytaşı 

cale "[la] takoz; sintine, kalafat yeri " 

cale d'un quai boşaltma iskelesi 

cale-pied [le] (bisiklet) ayak çengeli 

calebasse [la] sukabağı 

calembour [le] ündeş, cinas 

calendes [la] eski Romalılarda ayın ilk günü 

calendrier [le] takvim 

calendrier julien rumi takvim 



calepin [le] not defteri, akıl defteri 

caler "takozlamak; düzeltmek, düzenlemek; (yelken) indirmek; vazgeçmek " 

caleçon [le] don, iç donu 

caleçon de bain mayo 

calfat [le] kalafatçı 

calfatage [le] kalafat 

calfater kalafat etmek, kalafatlamak 

calfeutrage [le] kapı\\pencere kenarlarını tıkama 

calfeutrer (kapı\\pencere kenarlarını) kapamak, tıkamak 

calibre [le] çap, kalibre 

calibrer çapını ölçmek, çaplamak 

calice "[le] (kilisede) kutsal çanak;çanak" 

calicot "[le] pamuklu bez; manifaturacı çırağı" 

califat [le] hilafet, halifelik 

calife [le] halife 

califourchon [le] 

calleuxuse nasırlı 

calligraphe [le] [la] hattat 

calligraphie [la] güzel yazı, yazı sanatı 

callosité [la] nasır 

calmantyatıştırıcı, dindirici 

calmar [le] mürekkepbalığı, kalamar 

calme dingin, durgun 

calmer dindirmek, yatıştırmak 

calomel [le] kalomel 

calomniateur [le] [la] kara çalıcı, iftiracı 



calomnie [la] kara çalma, iftira 

calomnier kara çalmak, iftira etmek 

calomnieuxuse kara çalıcı, iftira edici 

calorie [la] kalori 

calorifique ısı veren, ısıl 

calorifuge ısı tutucu 

calorifère [le] kalorifer 

calorimètre [le] ısıölçer 

calorimétrie [la] ısıölçüm 

calot "[le] kama, takoz; polis başlığı" 

calotte "[la] takke; din adamları, rahipler; küçük kubbe, kümbet " 

calotte des cieux gök kubbe 

calotter şaplak indirmek 

calque "[le] kopya, örnek;öykünme, taklit " 

calquer "kopya etmek;öykünmek, taklit etmek" 

calumet [le] tütün çubuğu 

calvados [le] elma şarabı 

calvaire "[le] Hazreti İsa'nın çarmıha gerildiği tepe;eza, cefa" 

calvitie [la] saç dökülmesi, dazlaklık 

calèche [la] dört tekerlekli gezinti arabası 

calé işinin ehli, uzman, bilgili 

camarade "[le] [la] arkadaş; benzer, eş" 

camaraderie [la] arkadaşlık, dostluk 

camard basık burunlu 

camaïeu [le] tekrenkli resim 

cambium [le] büyütkendoku 



cambouis [le] kirli makine yağı 

cambrer "kemerlemek; (göğüs) kabartmak" 

cambriolage [le] ev soyma, hırsızlık 

cambrioler (ev) soymak 

cambrioleuruse [le] [la] hırsız 

cambrure [la] eğrilik, kamburluk, kemerlilik 

cambré kemerli, eğmeç 

cambuse [la] kiler, ambar 

came [la] mil dirseği 

camelot "[le] gazete çığırtkanı; sokak satıcısı, işportacı" 

camelote [la] kötü mal, işporta malı 

camembert [le] bir çeşit peynir 

camion "[le] yük arabası; kamyon " 

camion de déménagement nakliye kamyonu 

camion de dépannage araba kurtarıcısı, kurtarma arabası 

camion-citerne tanker 

camionnage [le] kamyonla taşıma 

camionner kamyonla taşımak 

camionnette [la] kamyonet 

camionneur [le] kamyoncu 

camisole [la] kadın gömleği 

camisole de force deli gömleği 

camomille [la] papatya 

camouflage [le] kamuflaj, gizleme 

camoufler kamufle etmek, gizlemek 

camouflet [le] hor davranma, hakaret 



camp "[le] ordugâh; kamp; taraf, parti, cephe " 

camp de concentration toplama kampı 

camp de nudistes çıplaklar kampı 

camp volant "akıncı kolu; göçebe konak yeri " 

campagnard [le] [la] köylü 

campagne "[la] kır, köy;sefer; kampanya " 

campagne électorale seçim kampanyası 

campagnol [le] yersıçanı 

campanile [le] çan kulesi 

campanule [la] çançiçeği, boruçiçeği 

campement "[le] konaklama; konak yeri; kamp; konakçı takımı" 

camper "ordugâh kurmak, kamp kurmak; konaklatmak; oturtmak, yerleştirmek; terk etmek, ekmek " 

campeuruse [le] [la] kampçı 

camphre [le] kâfuru 

camphrier [le] kâfuru ağacı 

camphré kâfurulu 

camping [le] kampçılık 

campos [le] mola 

campus [le] kampus, yerleşke 

camus kısa ve yassı burunlu 

camée [la] işlemeli akik 

camélia [le] kamelya 

caméléon [le] bukalemun 

caméra [la] kamera 

caméraman [le] kameraman 

Canada [le] 



Canadien [le] [la] Kanadalı 

canadien Kanada+, Kanadalı 

canaille "[la] ayaktakımı; rezil kimse, it " 

canaillerie [la] aşağılık, rezillik, alçaklık, namussuzluk 

canal [le] oluk, kanal 

canal alimentaire sindirim kanalı 

canal biliaire öd kanalı 

canal d'irrigation sulama kanalı 

canal médullaire omurilik kanalı 

canalicule [le] kanalcık 

canalisation [la] kanal açma, kanalizasyon 

canaliser "kanal açmak; (akarsuyu) kanal içine almak;düzene koymak; yönlendirmek" 

canapé [le] kanepe 

canard "[le] ördek; yalan haber, kıtır; gazete " 

canard sauvage yabanördeği 

canarder pusuya düşürmek 

canari [le] kanarya 

cancan "[le] kankan dansı; çekiştirme, dedikodu" 

cancaner "gaklamak; çekiştirmek, dedikodu yapmak" 

cancanier çekiştirici, dedikoducu 

cancer "[le] kanser; Yengeç burcu " 

cancre [le] tembel öğrenci 

cancrelat [le] hamamböceği 

cancéreuxuse "kanser+; kanserli" 

cancérigène kanser yapan, kanserojen 

candeur [la] yürek temizliği, saflık candi 



candidat [le] [la] aday, namzet 

candidature [la] adaylık, namzetlik 

candide temiz yürekli, saf 

candidement temiz yürekle, saf saf 

candélabre "[le] büyük şamdan; sokak feneri" 

cane [la] dişi ördek 

caner "badi badi yürümek;yılmak, çekilmek, gerilemek" 

caneton [le] ördek palazı 

canette "[la] bira ölçeği; ufak bira şişesi; mekik masurası" 

canevas "[le] kanaviçe; taslak" 

caniche [le] kaniş, fino köpeği 

caniculaire yakıcı, kavurucu, kızgın 

canicule [la] yaz ortası sıcağı, kızılısı 

canidés [le] köpekgiller 

canif [le] çakı 

canin köpek+ 

caniveau [la] taş oluk, çörten 

canne "[la] değnek, baston; kamış " 

canne à pêche olta kamışı 

canne à sucre şekerkamışı 

canneler oluk açmak, yiv açmak 

cannelle [la] tarçın 

cannelure [la] yiv, yiv oluğu 

cannelé oluklu, yivli 

canner hasır örmek, hasırlamak 

cannibale [le] [la] yamyam 



cannibalisme [le] yamyamlık 

canon "[le] top; namlu; şarap ölçeği; dinsel kural; kanon" 

canonique "kilise yasalarına uygun; kuralsal; kanonik" 

canonisation [la] ermiş ilan etme 

canoniser azizler arasına katmak 

canonnade [la] top ateşi 

canonnage [le] topa tutma 

canonner topa tutmak 

canonnier [le] topçu eri 

canonnière [la] mazgal, topçeker 

canot [le] filika, sandal 

canot de sauvetage tahlisiye sandalı, cankurtaran filikası 

canotage "[le] sandalcılık; kürek sporu" 

canoter sandal kullanmak, kürek çekmek 

canotier "[le] basık hasır şapka; sandalcı" 

canoéiste [le] [la] kanocu 

canoë [le] kano 

cantal [le] bir çeşit peynir 

cantaloup [le] bir çeşit kavun 

cantatrice [la] kadın şarkıcı 

cantharide [la] kuduzböceği 

cantilène [la] dokunaklı şarkı 

cantine "[la] kantin; sandık" 

cantique [le] ilahi 

canton "[le] kanton; bölge" 

cantonade [la] kulis 



cantonnement "[le] konaklama; konaklanılan yer; sınırlama" 

cantonner "konaklatmak; konaklara yerleşmek, konaklamak " 

cantonnier [le] yol bekçisi 

canular [le] dalga geçme, matrak, işletme, asparagas 

canule [la] ince boru 

caoutchouc [le] kauçuk, lastik 

caoutchouc artificiel yapay kauçuk 

caoutchouc mousse köpük kauçuk 

caoutchouc naturel doğal kauçuk 

caoutchouter kauçuklamak 

caoutchouteuxuse kauçuğumsu 

cap [le] (gemi) baş, burun 

cap à cap baş başa 

capable yetenekli, kabiliyetli 

capacité "[la] kapasite, sığa; yetenek, kabiliyet; yasal hak" 

cape "[la] kolsuz üstlük, harmani; yuvarlak şapka " 

capeline [la] omuzluklu başlık 

capharnaüm [le] karmakarışık yer, çıfıt çarşısı 

capillaire "saçla ilgili; kılcal;baldırıkara " 

capillarité [la] kılcallık 

capilotade [la] bir çeşit tas kebabı 

capitaine "[le] yüzbaşı; kaptan; büyük asker; başkan; elebaşı " 

capitaine du long cours açık deniz kaptanı 

capital baş, başlıca, belli başlı, temel 

capital d'exploitation işletme sermayesi 

capitaliser "anamala çevirmek; sermayeye eklemek; para biriktirmek" 



capitalisme [le] anamalcılık, kapitalizm 

capitaliste "[le] anamalcı, kapitalist; sermayedar; faizci" 

capiteuxuse başa vuran, baş döndüren 

capiton [le] kaba ipek 

capitonnage [le] köpüleme 

capitonner köpülemek 

capitonné "köpülenmiş; kapitone" 

capitulation "[la] teslim sözleşmesi; kapitülâsyon; uzlaşma" 

capitule [la] kömeç 

capituler "teslim olmak, boyun eğmek; uzlaşma yapmak" 

caponner tabansızlık etmek 

caporal [le] onbaşı 

capot "(kâğıt oyunu) hiç sayı almayan; şaşakalmış " 

capote "[la] kaput; kadın şapkası; (arabada) körük " 

capote anglaise kaput, prezervatif 

capoter "(taşıt) takla atmak; alabora olmak" 

caprice [le] kapris, geçici heves, maymun iştahlılık 

capricieuxuse "maymun iştahlı, kararsız; kaprisli" 

capricorne "[le] boynuzluteke böceği;Oğlak Burcu " 

caprifoliacées [la]hanımeligiller 

capsule [la] kapsül, kapçık 

capsuler kapaklamak 

captage "[le] (radyo yayını) alma; düzenle elde etme" 

capter "düzenle elde etmek, ele geçirmek; (radyo yayınını) almak" 

captieuxuse aldatıcı 

captif "[le] [la] tutsak, esir;tutkun" 



captivant çekici, bağlayıcı, ilginç, sürükleyici 

captiver kendine bağlamak, dikkati çekmek 

captivité "[la] tutsaklık, kölelik; boyun eğme" 

capture "[la] yakalama, ele geçirme; yakalanan şey" 

capturer yakalamak, ele geçirmek 

capuche [le] tepesi sivri başlık 

capuchon "[le] kukuleta, başlık; baca şapkası; kalem kapağı" 

capuchonner başlık giydirmek, külah geçirmek 

capucin [le] dilenci tarikatından olan papaz 

capucine [la] latinçiçeği 

caquet "[le] gıdaklama; boşboğazlık " 

caqueter "gıdaklamak; çene çalmak" 

car çünkü, zira 

carabine [la] filinta, karabina 

carabinier "[le] jandarma; gümrük muhafızı" 

carabiné zorlu 

caracoler "(binicilik) çark yapmak; şurda burda dolaşmak; sıçramak" 

caractère "[le] harf; matbaa harfi; ıra, karakter; nitelik, görünüş;unvan " 

caractériser ıralamak, nitelendirmek, belirtmek 

caractéristique karakteristik, tipik, ayırt edici 

carafe [la] sürahi 

carafon [le] küçük sürahi 

carambolage "[le] (taşıt) çarpışma; karambol" 

caramboler "(taşıt) çarpışmak; karambol yapmak" 

caramel [le] karemela 

caraméliser ağdalaştırmak 



carapace "[la] bağa; zırh" 

carat "[le] (altın) ayar; kırat" 

caravane "[la] kervan; gezerev" 

caravanier [le] kervancı 

caravansérail [le] kervansaray 

caravelle [la] eski savaş gemisi, karavela 

caraïbe Karayib 

carbonado [le] karbonado, karaelmas 

carbonate [le] karbonat 

carbonate de calcium kalsiyum karbonat 

carbonater karbonatlamak 

carbone "[le] karbon; kömür " 

carbonifère kömürlü 

carbonique karbonik 

carbonisation "[la] karbonlaşma; kömürleşme, kömürleştirme" 

carboniser "karbonlaştırmak; kömürleştirmek" 

carboné karbonlu 

carburant sıvı yakıt, benzin 

carburateur [le] karbüratör 

carburation [la] karbürasyon 

carbure [le] karbür 

carburer "karbürasyonu sağlamak;işleri yolunda gitmek" 

carburé karbonlu 

carcan [le] (suçluya geçirilen) halka 

carcasse "[la] hayvan iskeleti;insan gövdesi; yapı kafesi" 

carcinogène karsinojen 



cardamine [la] çayırteresi 

cardan [le] makine eklemi, kardan 

carde [la] (kumaş\\yün vb) tarama fırçası 

carder (yün vb) taramak 

cardia [le] mide ağzı 

cardiaque yürek+, kalp+ 

cardigan [le] yün hırka 

cardinal başlıca 

cardio-vasculaire kalp-damarla ilgili 

cardiogramme [la] kardiyogram 

cardiographe [le] kardiyograf 

cardiographie [la] kardiyografi 

cardiologie [la] kardiyoloji, kalp hastalıkları 

cardiologue [le] [la] kardiyolog, kalp hastalıkları uzmanı 

cardon [le] yabanienginar 

carence "[la] yetersizlik, eksiklik, mal yokluğu; başarısızlık" 

caressant okşayıcı 

caresse "[la] okşama; güler yüz" 

caresser "okşamak; oyalamak" 

cargaison [la] gemi yükü 

cargo [le] yük gemisi 

cargo mixte yük ve yolcu gemisi 

caricatural karikatürsü 

caricature [la] karikatür 

caricaturer karikatürünü yapmak 

caricaturiste [le] [la] karikatürcü 



carie [la] diş çürüğü, çürük 

carier çürütmek 

carillon "[le] çan sesi; çalar saat;bağırıp çağırma" 

carillonner "çanlar çalmak; üst üste zil çalmak; bağırıp çağırmak" 

carlingue "[la] (gemi) iç omurga; (uçak) pilot ve yolcu yeri" 

carmin kızıl 

carmélite [la] Mont-carmel rahibesi 

carnage [le] katliam, kırım, kan dökme 

carnassier [le] etobur 

carnassière [la] av çantası 

carnation [la] tenrengi 

carnaval [le] karnaval 

carnet "[le] not defteri; karne; bilet karnesi " 

carnet d'adresses adres defteri 

carnet de cheques çek defteri 

carnet de chèque çek defteri 

carnet de commandes sipariş defteri 

carnet de notes okul karnesi 

carnet mondain sosyete sütunu, dedikodu sütunu 

carnet à souches defter koçanı 

carnier [le] av çantası 

carnivore etçil, et yiyen 

carné "et renginde; etli" 

caroncule [le] etli küçük organ, etçik 

carotide [la] şahdamarı 

carotte "[la] havuç; tütün tomarı " 



carotter dolandırmak, kafese koymak, kazıklamak 

carotteuruse [le] [la] dolandırıcı 

caroube [la] keçiboynuzu 

caroubier [le] keçiboynuzu ağacı 

carpe [la] sazan balığı 

carpelle [la] meyveyaprak 

carpette [la] küçük halı, seccade 

carquois [le] sadak, okluk 

carre "[la] kalınlık; (şapka) üst kısım" 

carreau "[le] küçük dördül; döşeme taşı; pencere camı; terzi ütüsü; (iskambil) karo " 

carrefour [le] yol kavşağı, dörtyol ağzı 

carrelage [le] taş döşeme 

carreler "taş döşemek; (ayakkabı) onarmak" 

carrelet "[le] çuvaldız; pisibalığı; ağ kepçesi" 

carreleur [le] taş döşeyici 

carrer "dördüllemek;karesini almak " 

carrier [le] taş ocakçısı 

carriole "[la] iki tekerlekli hafif araba; eski araba" 

carrière "[la] koşu yeri;ömür boyu; meslek yaşamı, kariyer; taşocağı " 

carrossable araba geçebilir (yol) 

carrosse [le] saltanat arabası, yolcu arabası 

carrosser (arabaya) döşeme geçirmek 

carrosserie "[la] arabacılık; araba döşemesi, karoseri" 

carrossier [le] karoserci 

carrousel [le] atlıkarınca 

carrure "[la] sırt genişliği; güç" 



carré "[le] dördül, kare; subay yemek salonu; sahanlık " 

carrément "dördül olarak; dikine;açıkça, dobra dobra" 

cartable "[le] resim cüzdanı; öğrenci çantası" 

cartauchière [la] fişeklik 

carte "[la] kart; iskambil kâğıdı; yemek listesi; harita " 

carte d'itentité kimlik kartı 

carte d'électeur seçmen kartı 

carte de bonne année yılbaşı kartı 

carte de crédit kredi kartı 

carte de séjour oturma izni 

carte de visite kartvizit 

carte perforée delikli kart 

carte postale kartpostal 

carte routière yol haritası 

carte-lettre [la] posta kartı 

cartel "[le] düelloya çağrı;kartel" 

carter "[le] yağ karteri; vites kutusu; (bisiklette) zincir mahfazası" 

cartilage [le] kıkırdak 

cartilagineuxuse kıkırdaksı, kıkırdaklı 

cartographe [le] haritacı 

cartographie [la] haritacılık 

cartographique haritacılık+ 

cartomancie [la] iskambil falı 

cartomanciennne [le] [la] iskambil falcısı 

carton "[le] mukavva; mukavva kutu; resimlik; resim taslağı" 

carton-pierre [le] kartonpiyer 



carton-pâte [le] kaba mukavva 

cartonnage "[le] mukavva işçiliği; mukavva kutu" 

cartonner "mukavva geçirmek; iskambil oynamak" 

cartouche "[le] (sigara) karton; fişek" 

cartésianisme [le] Dekartçılık 

cartésiennne Dekartçı 

caryophyllées [la]karanfilgiller 

caryopse [le] buğdaysı meyve 

carène "[la] karina, kalafatlama; omurga" 

carénage "[le] kalafat yeri; (gemi) karina etme, kalafatlama" 

caréner "kalafatlamak; aerodinamik biçim vermek" 

carême [le] (Hıristiyanlarda) büyük perhiz, oruç 

cas "[le] olgu, olay; hal, durum;isim hali " 

cas d'espèce benzeri olmayan hal, özel durum 

casanier evde oturmasını seven 

casaque [la] kazak 

cascade [la] çağlayan 

cascader çağlayan gibi akmak 

cascadeuruse [le] [la] uygunsuz kimse 

case "[la] kulübe; (sandık\\dolap) göz; (satranç\\dama) hane" 

casemate [la] kazamat 

caser "yerli yerine koymak; düzen vermek; iş bulmak, işe yerleştirmek" 

caserne [la] kışla 

casernement [le] kışla binası 

cash nakit 

cash-flow [le] nakit akımı 



casier [le] evrak dolabı, raf 

casier judiciaire adli sicil 

casino [le] gazino 

casoar [le] Avustralya devekuşu 

casque "[le] zırhlı başlık, miğfer; kulaklık; saç kurutma aygıtı" 

casquette [la] kasket 

cassable kırılır 

cassant "kolay kırılır;ters, kırıcı; yorucu" 

cassation "[la] temyiz, (hükmü) bozma; rütbe indirme; (matbaa) kasa " 

casse "[la] kırma; kırık; vuruk, yara; (matbaa) kasa" 

casse-cou "[le] tehlikeli yer; gözü pek kimse" 

casse-croûte [le] hafif yemek 

casse-noisette [le] fındıkkıran, cevizkıran 

casse-pieds [le] [la] baş belası, can sıkıcı kimse 

casse-tête [le] cop, topuz 

casser "kırmak; sersemletmek; hükümsüz kılmak, görevinden almak; rütbesini indirmek " 

casser bras et jambe kolunu kanadını kırmak 

casser la croûte hafif kahvaltı etmek 

casser la tête kafa şişirmek 

casser les vitres rezalet çıkarmak 

casser qn aux gages işinden\\ekmeğinden etmek 

casserole [la] saplı tencere 

cassette "[la] çekmece; kaset" 

casseuruse [le] kırıcı 

cassis "[le] siyah frenküzümü; ark, kasis" 

cassolette [la] buhurdan 



cassonade [la] ham şeker, kahverengi şeker 

cassoulet [le] etli kuru fasulye 

cassure [la] kırılmış yer, kırık, kopma, kırılma 

cassé "çok yaşlı; titrek, beli bükük" 

castagnettes [la] çalpara, kastanyet 

caste [la] kast 

castel [le] şato 

castor [le] kunduz 

castration [la] iğdiş etme, kısırlaştırma, hadım etme 

castrer iğdiş etmek, kısırlaştırmak, hadım etmek 

caséine [la] kazein 

cataclysme [le] tufan, kıyamet, afet 

catacombes [la] katakomp, yeraltı mezarı 

catafalque [le] katafalk 

catalan "Katalonyalı; Katalonya+ " 

catalepsie [la] katalepsi 

Catalogne [la] 

catalogue [le] katalog 

cataloguer kataloğunu yapmak, kataloglamak 

catalyse [la] kataliz 

catalyser katalizlemek 

catalytique katalitik 

catamaran [le] katamaran 

cataphote [le] reflektör 

cataplasme [le] lapa 

catapulte [la] mancınık, ateş rampası 



catapulter "mancınıkla atmak; fırlatmak" 

cataracte "[la] büyük çağlayan, çavlan;aksu, perde, katarakt" 

catarrhe [le] ingin, nezle 

catarrheuxuse inginli, nezleli 

catastrophe "[la] yıkım; bela, felaket, facia" 

catastrophique "felaketli, korkunç, müthiş; berbat" 

catch [le] pankreas güreşi 

catcher pankreas güreşi yapmak 

catcheuruse [le] [la] pankreasçı 

catharsis [la] arınma 

cathode [la] katot 

catholicisme [le] Katoliklik 

catholique [le] [la] Katolik catimini 

cathédrale [la] katedral 

cathéter [le] sonda, kateter 

catogan [le] fiyonklu saç bağı 

catéchiser "Hıristiyanlığın temellerini öğretmek;inandırmaya çalışmak" 

catéchisme [le] din dersi, din kitabı 

catéchumène [le] [la] Hıristiyanlığa girmeye hazırlanan 

catégorie [la] kategori, ulam 

catégorique "kesin, açık; koşulsuz, şartsız" 

catégoriquement kesin olarak 

cauchemar [le] karabasan, kâbus 

caudal kuyruk+ 

causal nedensel 

causalité [la] nedensellik 



causant konuşkan 

causatif ettirgen çatı 

cause "[la] neden, sebep; yarar; hak; dava " 

causer "sebep olmak, yol açmak; konuşmak, çene çalmak" 

causer la colique birinin başına iş açmak 

causerie [la] konuşma, sohbet, söyleşi 

causette [la] kısa sohbet, iki lakırdı 

causeuruse "[le] [la] konuşkan; güzel konuşan kimse" 

causticité "[la] yakıcılık, dağlayıcılık; iğneleyicilik" 

caustique "yakıcı, dağlayıcı; alaylı, iğneleyici" 

cauteleuxuse kurnaz, düzenbaz 

caution "[la] teminat akçesi, kefalet; kefil; teminat " 

cautionnement "[le] kefillik; teminat akçesi" 

cautionner kefil olmak 

cautère [le] dağ, dağlağı, dağlama 

cautérisation [la] dağlama 

cautériser dağlamak 

cavalcade "[la] geçit töreni; başıboş kalabalık" 

cavale [la] 

cavalerie [la] süvari sınıfı 

cavalier "[le] atlı; süvari eri; kavalye " 

cavalièrement sertçe, yüksekten bakarak 

cave çukur, çökük 

caveau "[le] küçük mahzen; yeraltı mezarı" 

caverne "[la] mağara, in; kovuk" 

caverneuxuse "mağaralı; boğuk, kısık" 



caviar [le] havyar 

cavité [la] oyuk, çukur, boşluk 

cavité abdominal karın boşluğu 

cavité de la bouche ağız boşluğu 

cavité thoracique göğüs boşluğu 

caïd "[le] Kuzey Afrikada yerli yönetici; şef, çete reisi" 

caïman [le] bir timsah cinsi, aligator 

caïque [le] kayık 

cañon [le] kanyon 

Cc [le] Cc 

ce "bu; şu; bunlar; şunlar " 

ce dernier temps son zamanlarda, son günlerde 

ce la ve de soi bu çok normal 

ce me semble bana göre 

ce mois-ci bu ay 

ce n'est pas grave! tamam!, endişelenme! 

ce ne sont pas tes oignons seni ilgilendirmez, sen kendi işine bak 

ce qui vient de la flûte s'en va par letambour haydan gelen huya gider 

ce soir bu akşam 

ceci bu 

ceci me fait plaisir buna sevindim, memnun oldum 

ceindre "kuşatmak, sarmak; kuşanmak, sarınmak; takmak" 

ceinture "[la] kuşak, kemer; bel; çember " 

ceinture de sauvetage cankurtaran yeleği 

ceinture de sécurité emniyet kemeri 

ceinturer "kuşakla sarmak; çevirmek, kuşatmak" 



ceinturon [le] kayış, kemer 

cela "şu, o; şunu, onu " 

cela dit bunun üzerine 

cela dépend belli olmaz 

cela m'indiffère complètement beni hiç ilgilendirmiyor 

cela me semble aussi bana da öyle geliyor 

cela ne fait rien zararı yok, bir şey değil 

cela ne vaut pas un sou metelik etmez 

cela ne vaut rien hiçbir şeye yaramaz 

cela revient au même aynı kapıya çıkar 

celle celui 

cellier [le] şarap evi, mahzen 

cellophane [la] selofan 

cellulaire "hücreli; hücresel " 

cellule [la] hücre 

cellulite [la] selülit 

cellulose [la] selüloz 

cellulosique selülozlu 

celluloïd [le] selüloit 

celtique Keltlerle ilgili 

celui "bu, şu, o; bunlar, şunlar, onlar " 

celui-ci bu, bunu, şu, şunu 

celui-là o, onlar 

cendre [la] kül 

cendre bleu bakır karbonatı 

cendres (ölü yakıldıktan sonra kalan) kül 



cendreuxuse küllü 

cendrier [le] küllük 

cendré külrengi 

censeur "[le] başmuavin; öğretim denetçisi; eleştirmeci; sansürcü" 

censure "[la] sansür, denetleme; eleştirme; kınama" 

censurer "sansür etmek, denetlemek; kınamak" 

censé gibi sayılan, diye kabul edilen, sanılan 

censément "güya, sözde; sanki" 

cent num yüz 

cent et cent fois defalarca 

cent pour cent yüzde yüz, tamamıyla 

centaine [la] yüz kadar, yüze yakın, yüzlük 

centaurée [la] kantaron, peygamberçiçeği 

centenaire yüz yıllık 

centennal yüz yılda bir olan 

centiare [le] santiar 

centigrade santigrat 

centigramme [le] santigram 

centilitre [le] santilitre 

centime [le] frangın yüzde biri, santim 

centimètre "[le] santimetre; mezura, metre şeridi" 

centième yüzüncü 

central "merkezde olan, merkezi; başlıca " 

centrale nucléaire nükleer santral 

centrale électrique elektrik santralı 

centralisation [la] bir merkeze bağlama 



centraliser bir merkeze bağlamak 

centre [le] özek, merkez, orta 

centre commercial alışveriş merkezi 

centre culturel kültür merkezi 

centre de gravité ağırlık merkezi 

centre hospitalier hastane kompleksi 

centre sportif spor merkezi 

centre-ville [le] şehir merkezi 

centrer özeğini belirtmek, ortaya getirmek, ortalamak 

centres nerveux sinir merkezleri 

centrifuge merkezkaç 

centripète merkezcil 

centrisme [le] merkezcilik 

centriste [le] [la] merkezci, ortacı 

centuple [le] yüz kat 

centupler yüz kat çoğaltmak 

centurion [le] yüzbaşı 

centésimal yüze bölünmüş 

cep [le] bağ kütüğü, omça 

cependant bununla birlikte, mamafih 

cerbère [le] kaba kapıcı\\gardiyan 

cerceau "[le] çember; telek" 

cercle "[le] daire; çember; toplantı, dernek; çevre " 

cercle polair kutup dairesi 

cercle vicieux kısırdöngü 

cercler çember geçirmek, çemberlemek 



cercueil [le] tabut 

cerf [le] geyik 

cerf-volant "[le] uçurtma;makaslıböcek" 

cerfeuil [le] frenkmaydanozu 

cerisaie [la] kirazlık 

cerise [la] kiraz 

cerisier [le] kiraz ağacı 

cerne "[le] halka; (ağaçta) yaş halkası" 

cerner "kuşatmak; yuvarlak biçimde çizmek; içini çıkarmak" 

cerné [le] taze ceviz içi 

certain "kesin, muhakkak, şüphesiz; emin; bazı, bir " 

certainement şüphesiz, elbette, kuşkusuz 

certains bazıları, kimileri 

certes şüphesiz, elbette, tabii, kuşkusuz 

certificat "[le] sertifika, belge; tasdikname; diploma " 

certificat d'aptitude yeterlik belgesi 

certificat de domicile ikametgâh kâğıdı 

certificat de travail çalışma belgesi 

certificat de vaccination aşı kâğıdı 

certificat médical sağlık raporu 

certification [la] yazılı doğrulama 

certifier doğrulamak, gerçeklemek, tasdik etmek, onaylamak 

certitude [la] doğruluk, gerçeklik, kesinlik 

cerveau "[le] beyin; zekâ " 

cerveau électronique elektronik beyin 

cervelas [le] kısa bir çeşit sucuk 



cervelet [le] beyincik 

cervelle [la] beyin 

cervical boyunsal 

cervidés [le] geyikgiller 

ces ce 

ces temps-ci şu günlerde, bu günlerde 

cessant durdurulmuş, arası kesilmiş 

cessation [la] kesme, kesilme, durma, durdurulma, ara verme 

cesse "[la] durak, son; durma, duruş " 

cesser "durmak, kesilmek; kesmek, durdurmak, son vermek" 

cesser le feu ateş kesmek 

cessez-le-feu [le] ateşkes 

cessible "devredilebilir; çevrilebilir" 

cession "[la] (başkasına) bırakma, devretme; çevirme" 

cessionnaire [le] [la] kendisine (bir şey) bırakılan kimse 

cet ce 

cette fois bu sefer 

ceuf mollet rafadan yumurta 

ceufs au miroir sahanda pişmiş yumurta 

ceux celui 

chacal [le] çakal 

chacun "herkes; her biri" 

chagrin [le] üzüntü, keder 

chagriner üzmek, kederlendirmek 

chahut [le] gürültü, patırtı 

chahuter "altüst etmek; tartaklamak; gürültülü yapmak, şamata etmek" 



chahuteuruse [le] [la] şamatacı, gürültücü 

chai [le] şarap deposu 

chair "[la] et; ten, vücut, beden " 

chaire "[la] kürsü; mimber; vaiz; öğretmenlik" 

chaise [la] sandalye, iskemle 

chaise longue şezlong 

chaise percée lazımlıklı sandalye 

chaise à porteurs tahtırevan 

chaise électrique elektrikli sandalye 

chaland [le] duba, mavna 

chalet [le] dağ evi, köşk 

chaleur "[la] ısı, hararet, sıcaklık; sıcak hava; ateş;coşkunluk, ateşlilik, gayret " 

chaleureusement coşkunca 

chaleureuxuse coşkun, ateşli 

challenge [le] kupa için yapılan yarışma, turnuva, çelenç 

chaloupe [la] şalupa, sandal 

chaloupe de sauvetage cankurtaran sandalı 

chalumeau "[le] kaval; üfleç" 

chalut [le] sürtme ağı 

chalutier [le] sürtme ağlı balıkçı\\tekne 

chamade [la] trampetle çalınan teslim işareti 

chamaillerie [le] boğuşma 

chamarrer alacalı bulacalı süslemek 

chambard "[le] karışıklık; gürültü patırtı" 

chambardement "[le] altüst etme; karışıklık" 

chambarder "altüst etmek; gürültü etmek" 



chambellan [le] mabeyinci 

chambranle [le] pencere pervazı 

chambre "[la] oda, yatak odası; koğuş; meclis; (mahkemede) daire; hazne " 

chambre d'amis konuk odası 

chambre de commerce et d'industrie ticaret ve sanayi odası 

chambre des communes Avam Kamarası 

chambre des députés temsilciler meclisi, avam kamarası 

chambre des machines makine dairesi 

chambre des vacations nöbetçi mahkeme 

chambre deux lits iki yataklı oda 

chambre meublée mobilyalı oda 

chambre noire (fotoğraf) karanlık oda 

chambre nuptiale gerdek 

chambre pour deux personnes çift kişilik oda 

chambre pour une personne tek kişilik oda 

chambre à air iç lastik 

chambre à coucher yatak odası 

chambre à gaz gaz odası 

chambre à un lit tek yataklı oda 

chambrer "odaya kapatmak; (içki) oda ısısında tutmak" 

chambrée "[la] koğuş halkı; koğuş" 

chameau [le] deve 

chamelier [le] deveci 

chamelle [la] dişi deve 

chamois "[le] dağkeçisi, elik; güderi " 

champ "[le] tarla; alan " 



champ d'aviation hava meydanı 

champ de bataille savaş meydanı 

champ de courses hipodrom 

champ de mars talim alanı 

champ de repos mezarlık 

champ magnétique manyetik alan 

champagne [le] şampanya 

champagnol de champs tarlasıçanı 

champenois şampanyalı 

champignon "[le] mantar; gaz pedalı " 

champignon de couche şişe mantarı 

champignon vénéneux zehirli mantar 

champignonnière [la] mantar yetiştirilen yer, mantarlık 

champion "[le] [la] şampiyon; savunucu" 

championnat [le] şampiyonluk yarışması 

champlever "oymak; yuva açmak" 

champêtre kır+ 

chamérops [le] bodur hurma ağacı 

chance "[la] rastlantı; talih, şans, kısmet; olasılık, ihtimal, tesadüf " 

chancelant sallanarak, sendeleyerek 

chanceler "sallanmak, sendelemek;kararsız olmak" 

chancelier "[le] kançılar; mühürdar; başbakan, şansölye" 

chancellerie "[la] kançılarya; mühürdarlık; Adalet Bakanlığı; şansölyelik" 

chanceuxuse "talihli, şanslı; talih işi" 

chancre "[le] yenirce; yavaş yavaş çürüme" 

chandail [le] kalın süveter 



Chandeleur [la] Meryemananın aklanması yortusu 

chandelier "[le] şamdan; mumcu" 

chandelle [la] mum 

chandelle romaine havai fişek 

chanfrein [le] (at) başın ön kısmı 

change "[le] değişme, değiştirme; değiş tokuş; kambiyo; sarraflık " 

changeant değişken, kararsız 

changement "[le] değiştirme; değişiklik; aktarma " 

changement d'adresse adres değiştirme 

changer"değiştirmek; çevirmek; aktarma yapmak; değişmek " 

changer d'idée fikrini değiştirmek 

changer de couleur benzi atmak 

changer de direction yönünün değiştirmek 

changer de linge çamaşır değiştirmek 

changer de main el değiştirmek 

changer de ton ağız değiştirmek 

changer de visage yüzü renkten renge girmek, bozulmak 

changer de vitesse vites değiştirmek 

changeur [le] sarraf 

chanoine [le] piskoposluk meclisi üyesi 

chanson [le] türkü, şarkı 

chansonnette [la] kısa türkü 

chansonnier [le] [la] türkücü, şarkıcı 

chant "[le] ezgi; beste; şarkı " 

chant populaire halk türküsü 

chantage [le] şantaj 



chantant "şarkı söyleyen; (içinde) şarkı söylenilen" 

chanter şarkı söylemek 

chanter toujours la même antienne hep aynı nakaratı okumak 

chanterelle [la] (telli çalgılarda) en ince tel 

chanteuruse [le] [la] şarkıcı 

chantier "[le] şantiye; odun kömür deposu " 

chantonner şarkı mırıldanmak 

chantre [le] ozan 

chanvre [le] kenevir 

chaos "[le] kaos;karışıklık, düzensizlik" 

chaparder aşırmak, araklamak 

chapeau "[le] şapka; (yazı) başlık " 

chapeau de feutre fötr şapka 

chapelain [le] küçük kilise papazı 

chapelet "[le] tespih; dua; dizi, sıra, sürü " 

chapelier [le] [la] şapkacı 

chapelle [la] küçük kilise 

chapelle ardente cenazenin etrafında yakılan mumlar 

chapellerie "[la] şapkacılık; şapkacı dükkânı" 

chapelure [la] galeta unu 

chaperon "[le] bir çeşit başlık; genç bir kıza eşlik eden ağırbaşlı kadın" 

chaperonner (yaşlı kadın) genç bir kıza eşlik etmek 

chapiteau "[le] sütun başlığı; sirk çadırı" 

chapitre "[le] (kitap) bölüm, kısım; rahip meclisi; meclis; konu " 

chapitre d'introduction giriş bölümü 

chapitrer "adamakıllı azarlamak; tembih etmek" 



chapon "[le] iğdiş horoz; tirit" 

chaque her, her biri, beheri 

char [le] iki tekerlekli araba, araba 

char de combat zırhlı savaş arabası, tank 

char funèbre cenaze arabası 

charabia [le] anlaşılmaz dil 

charade "[la] hece bilmecesi; anlaşılmaz söz" 

charançon [le] buğday biti 

charbon "[le] kömür; şarbon hastalığı, karakabarcık " 

charbon ardent kor 

charbon de terre taşkömürü 

charbonnage [le] maden kömürü işletmesi 

charbonner "kömür gibi yapmak; kömürle karartmak; kömürleşmek" 

charbonnerie [la] kömür deposu 

charbonnier [le] kömürcü 

charcuterie "[la] şarküteri; domuz eti ürünleri" 

charcutier [le] [la] domuz kasabı 

chardon "[le] diken, devedikeni; dikenli engel" 

chardonneret [le] saka kuşu 

charge "[la] yük; yüküm, yükümlülük, mükellefiyet; görev; memuriyet; itham, suçlama; (silah) doldurma; 
saldırma; hücum borusu " 

charge nucléaire nükleer başlık 

chargement "[le] yükleme; yük" 

charger "yüklemek; doldurmak; hücum etmek, saldırmak; itham etmek; görevlendirmek; (silah) 
doldurmak " 

chargeur "[le] yükleyici (şey), doldurucu; şarjör" 



chargé "yüklü; dolu " 

chargé d'affaire maslahatgüzar, işgüder 

chargé de cours okutman, öğretim görevlisi 

chariot "[le] yük arabası; (bebek) yürüteç; şaryo " 

chariot à bagage bagaj arabası 

chariot élévateur yük kaldırma arabası 

charitable "merhametli; iyiliksever" 

charité "[la] iyilikseverlik; iyilik, merhamet; sadaka" 

charlatan "[le] şarlatan; çığırtkan" 

charlotte [la] kızarmış ekmekli elma ezmesi 

charmant hoş, sevimli, tatlı 

charme "[le] büyü; sevimlilik, çekicilik, tatlılık " 

charmer "büyülemek; hayran etmek" 

charmes [le] güzellik 

charmeuruse [le] [la] büyücü 

charnel cinsel, tensel, şehvetle ilgili 

charnier [le] ölü çukuru, toplu mezar 

charnière "[la] menteşe; dönüm noktası" 

charnu etli, etten 

charogne [la] hayvan leşi 

charpente "[la] yapı kafesi, çatma; çatı, iskelet" 

charpenter "yontmak, doğramak; tasarlamak, düzenlemek" 

charpenterie [la] dülgerlik 

charpentier [le] dülger, doğramacı 

charpenté kurulmuş, düzenlenmiş 

charpie [la] kumaş şeridi, sargı bezi 



charretier [le] arabacı 

charrette [la] iki tekerlekli yük arabası, yalkı 

charrier "araba ile taşımak; (akarsu) sürüklemek;abartmak; alay etmek" 

charron [le] araba yapıcısı 

charronnage [le] araba yapımı 

charroyer araba ile taşımak 

charrue [la] saban 

charte "[la] ferman; yasa, kanun" 

charter "[le] çarter seferi; çarter uçağı" 

chartreuse "[la] manastır; inziva köşesi; şartröz likörü" 

chas [le] iğne deliği 

chasse "[la] av, avlanma; av yeri, avlak " 

chasse à courre sürek avı 

chasse-mouches "[le] bir çeşit yelpaze; sineklik" 

chasse-neige [le] kar küreme aygıtı, kar tarağı 

chasselas [le] bir üzüm çeşidi 

chasser "kovmak, atmak, püskürtmek; avlamak, kovalamak; çakmak; işine son vermek " 

chasser de race soyuna çekmek 

chasseresse [la] avcı kadın 

chasseur bombardier avcı-bombardıman uçağı 

chasseur d'images fotoğrafçı 

chasseuruse [le] [la] avcı 

chassie [la] (göz) çapak 

chassieuxuse çapaklı (göz) 

chassé-croisé "[le] bir dans adımı; kişilerin karşılıklı yer değiştirmesi" 

chaste "iffetli, namuslu; arı, temiz" 



chasteté "[la] iffetlilik; temizlik, arılık" 

chasuble [la] ayin kaftanı 

chat [le] kedi 

chat chaudé craint l'eau froide sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer 

chat échaudé craint l'eau froide sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer 

chat-tigre [le] yabankedisi 

chatière "[la] kedi deliği; kedi tuzağı" 

chatoiement [le] ışıldama, harelenme 

chaton "[le] kedi yavrusu; yüzük taşı;tırtılsı başak" 

chatouillement "[le] gıdıklama; gıdıklanma" 

chatouiller "gıdıklamak; hoşa gitmek, gururunu okşamak" 

chatouilleuxuse "çok gıdıklanan;alıngan, çabuk gücenen" 

chatoyant pırıldayan, harelenen 

chatoyer pırıldamak, harelenmek 

chatte [la] dişi kedi 

chatterie "[la] kedice tavırlar; yaltaklanma; ağzının tadını bilme" 

chaud "sıcak; sıcak tutan;hararetli, heyecanlı; yeni, taze " 

chaudement "sıcak olarak;hararetle, heyecanla" 

chaudière [la] kazan 

chaudron [le] küçük kazan 

chaudronnerie "[la] kazancılık, bakırcılık; bakırcı dükkânı" 

chaudronnier [le] kazancı, bakırcı 

chauffage "[le] yakıt, yakacak; ısıtma " 

chauffage au charbon katı yakıtlı ısıtma 

chauffage au gaz doğalgazlı ısıtma 

chauffage central merkezi ısıtma 



chauffage par le sol yerden ısıtma chauffant 

chauffage à l'électricité elektrikli ısıtma 

chauffard "[le] dikkatsiz sürücü, kötü şoför; vurup kaçan şoför" 

chauffe "[la] ısıtma; ocak" 

chauffe-bain [le] banyo kazanı 

chauffe-biberon [le] biberon ısıtıcısı 

chauffe-eau [le] su ısıtıcısı 

chauffe-plat [le] yemekleri sıcak tutan aygıt 

chauffer "ısıtmak, kızdırmak; çalıştırmak; ısınmak, kızmak; hızlanmak " 

chaufferie [la] demirci ocağı 

chauffeur "[le] ateşçi; şoför" 

chauffeuse [la] alçak iskemle 

chauler kireç suyu vermek 

chaume "[la] (tahıl) sap; anız; anızlık; saman; kamış" 

chaumière [la] samanla yapılmış kulübe 

chausse-pied [le] çekecek, kerata 

chausse-trape [la] tuzak 

chausser "(ayağa) giymek; ayakkabı giydirmek; (ayağa) olmak, oturmak " 

chausser bien ayağa dar olmak 

chausser grand ayağa bol olmak 

chausser le brodequin sahneye çıkmak 

chaussette [la] kısa konçlu çorap, şoset 

chausseur [le] ayakkabıcı, kunduracı 

chausson [le] patik, hafif ayakkabı 

chausson aux pommes elmalı turta 

chaussure [la] ayakkabı 



chaussure de ski kayak ayakkabısı 

chaussure à crampons kramponlu ayakkabı 

chaussures de sport spor ayakkabı 

chaussures à semelle de cuir kösele ayakkabı 

chaussée "[la] su seti; yol, şose" 

chauve kel, dazlak 

chauve-souris [la] yarasa 

chauvin şoven 

chauvinisme [le] şovenlik 

chaux [la] kireç 

chaux vive sönmemiş kireç 

chaux éteinte sönmüş kireç 

chavirement [le] alabora olma, devrilme 

chavirer alabora olmak, devrilmek 

chaîne "[la] zincir; köstek; kilit, kenet; (radyo\\TV) kanal " 

chaîne de montagne sıradağ 

chaîne stéréophonique müzik seti 

chaînette [la] küçük zincir 

chaînon "[le] zincir halkası; bağ, ilişki" 

chef "[le] baş, başkan, şef; temel madde; kurucu " 

chef d'atelier ustabaşı 

chef d'orchestre orkestra şefi 

chef d'État devlet başkanı 

chef d'équipe grup lideri 

Chef d'état-major Genelkurmay Başkanı 

chef d'état-major Genelkurmay Başkanı 



chef de cabinet özel kalem müdürü 

chef de cuisine aşçıbaşı 

chef de famille aile reisi 

chef de file önder 

chef de gare istasyon müdürü 

chef de rayon bölüm şefi 

chef-d'ìuvre [le] şaheser, başyapıt 

chef-lieu [le] merkez 

cheik [le] şeyh 

chemin [le] yol, patika 

chemin battu işlek yol 

chemin de fer demiryolu 

chemin de terre toprak yol 

chemin de traverse kestirme yol 

chemin vicinal köy yolu 

chemineau [le] aylak işçi, serseri 

cheminement [le] ilerleme, yol alma, yürüyüş 

cheminer ilerlemek, yol almak, yürümek 

cheminot [le] demiryolu işçisi 

cheminée "[la] şömine, ocak; baca " 

cheminée des fées peribacası 

chemise "[la] gömlek; zarf; kılıf " 

chemise de nuit gecelik 

chemiserie [la] gömlekçi dükkânı 

chemisette [la] kısa kollu gömlek 

chemisier [le] kadın gömleği, bluz 



chenal [le] kanal, geçit 

chenapan [le] kötü adam, haydut 

chenet [le] ocak ızgarası 

chenil [le] köpek kulübesi 

chenille "[la] tırtıl; palet " 

chenu ağarmış 

cheptel [le] hayvan sürüsü 

cheque en blanc karşılıksız çek 

cher "sevgili, aziz; pahalı; değerli" 

chercher "aramak; araştırmak " 

chercher la petite bête ince eleyip sık dokumak 

chercher midi à quatorze heures öküzün altında buzağı aramak 

chercher noise à kavga için bahane aramak 

chercher querelle à ile atışmak 

chercher à faire yapmaya çalışmak 

chercheur d'or altın arayıcısı 

chercheuruse [le] [la] arayıcı, araştırmacı 

cherry [le] kiraz likörü 

cherté [la] pahalılık 

cheval [le] at 

cheval d'arçons atlama beygiri 

cheval de course yarış atı 

cheval de labour saban ya da arabaya koşulan at 

cheval de selle binek atı 

cheval pie alaca at, siyah beyaz at 

cheval vapeur beygirgücü 



cheval à bascule salıncaklı at 

cheval-vapeur [le] beygirgücü 

chevalement [le] payanda (takımı) 

chevaler payanda vurmak 

chevaleresque şövalyece, yiğitçe 

chevalerie [la] şövalyelik 

chevalet [le] resim sehpası 

chevalier [le] şövalye 

chevalier d'industrie dalavereci, madrabaz, dolandırıcı 

chevalin atla ilgili 

chevalière [la] şövalye yüzüğü 

chevauchement [le] üst üste binme 

chevaucher "atla gitmek; üst üste binmek " 

chevauchée [la] at gezintisi 

chevaux [le] cheval 

chevaux de bois atlıkarınca 

chevelu saçlı 

chevelure [la] saç 

chevet [le] yatağın başucu 

cheveu [le] saç teli 

cheveux [le] saç 

cheveux teints boyalı saç 

cheville "[la] ayak bileği, topuk; takoz, kama " 

cheville ouvrière elebaşı, temel direği 

chevreau "[le] oğlak; oğlak derisi" 

chevreuil "[le] karaca; geyik eti" 



chevrier [le] [la] keçi çobanı 

chevron "[le] çatı merteği, baba; zikzaklı süs" 

chevronné deneyimli, tecrübeli 

chevroter sesini titretmek 

chevrotine [la] iri saçma 

chewing-gum [le] çiklet 

chez "(birinin) evine, evinde; (birinin) ülkesine, ülkesinde; -de, -da; -e, -a" 

chez-soi [le] ev, yuva 

chialer ağlamak, hüngürdemek 

chic "[le] şıklık; ustalık " 

chic! mükemmel!, harika! 

chicane "[la] dava, uyuşmazlık, mızıkçılık; hır; zikzaklı yol" 

chicaner "davaya yokuşa sürmek, mızıkçılık etmek; hır çıkarmak" 

chicanerie [la] mızıkçılık 

chiche cimri, pinti 

chichement cimrice 

chichi [le] patırtı, yaygara 

chicorée [la] hindiba 

chien "[le] köpek; (silahta) horoz " 

chien d'aveugle rehber köpek 

chien de berger çoban köpeği 

chien de chasse av köpeği 

chien de garde bekçi köpeği 

chien de policier polis köpeği 

chien fou kuduz köpek 

chien-loup [le] kurt köpeği 



chiendent "[le] ayrıkotu;güçlük" 

chienne [la] dişi köpek, kancık köpek 

chier sıçmak 

chiffon "[le] kumaş parçası, çaput; paçavra " 

chiffon à poussière toz bezi 

chiffoner "buruşturmak; can sıkmak, üzmek" 

chiffonnier [le] paçavracı 

chiffre "[le] rakam; şifre; tutar " 

chiffrer "rakamla hesap etmek, saymak; numaralamak; numaralanmak, şifrelemek" 

chiffres romains Romen rakamları 

chiffreur [le] şifreci 

chignole [la] matkap, delgi 

chignon "[le] ense; saç topuzu" 

chimie [la] kimya 

chimique kimyasal 

chimiquement kimyaca 

chimiste [le] [la] kimyacı 

chimpanzé [le] şempanze 

chimère "[la] kuruntu; hayal, hulya" 

chimérique "kuruntulu; temelsiz, gerçekdışı, düşsel" 

chinchilla [le] çinçilya 

Chine [la] 

Chinois [le] [la] Çinli 

chinois "Çinli; Çin " 

chinoiserie "[la] Çin işi biblo; karışık garip iş" 

chiné alacalı 



chiot [le] köpek yavrusu 

chiourme [la] kürek mahkûmları 

chiper "aşırmak, araklamak; (hastalık) kapmak" 

chipie [la] cadaloz, cadı 

chipolata [la] küçük sucuk\\sosis 

chipoter "yavaş çalışmak, ağırdan almak; isteksiz yemek" 

chips [la] cips 

chique [le] çiğneme tütünü 

chiquenaude [la] fiske 

chiquer tütün çiğnemek 

chiromancie [la] el falı 

chiromancien [le] [la] el falcısı 

chirurgical cerrahlık+, cerrahi 

chirurgie [la] cerrahlık 

chirurgien [le] cerrah 

chiure [la] 

chiures de mouche sinek pisliği 

chlore [le] klor 

chlorhydrique hidroklorik 

chlorimètre [le] klorölçer 

chloroforme [le] kloroform 

chloroformer kloroform ile uyutmak 

chlorophylle [la] klorofil 

chlorose [la] kloroz 

chlorotique klorozlu 

chlorure [le] klorür 



chlorure de sodium sodyum klorür 

chloré klorlu 

choc "[le] çarpma, çarpışma; şok, darbe; sarsıntı " 

chocolat "[le] çikolata; çikolatalı içecek " 

chocolat au lait sütlü çikolata 

chocolaterie [la] çikolata fabrikası 

chocolatier [le] [la] çikolatacı 

chocolaté çikolatalı 

choir düşmek 

choisi seçme, seçkin 

choisir seçmek, yeğ tutmak, tercih etmek 

choix "[le] seçme, yeğ tutma; seçim, tercih " 

cholestérine [la] kolesterin 

cholestérol [le] kolesterol 

choléra [le] kolera 

chope [la] büyük bira bardağı 

choquant güce giden, dokunucu, utandırıcı, yaralayıcı 

choquer "çarpmak, vurmak; güce gitmek; incitmek" 

choral koro+ 

choriste [le] korocu 

chorus [le] 

chorégraphe [le] [la] koreograf 

chorégraphie [la] koreografi 

chose "[la] şey, nesne, eşya; olan, olay; sorun, mesele " 

chou [le] lahana 

chou de Bruxelles brüksellahanası 



chou frisé kıvırcık lahana 

chou pommé top lahana, başlahana 

chou rouge kırmızılahana 

chou vert karalahana 

chou-fleur [le] karnabahar 

chou-rave [le] alabaş 

choucas [le] alakarga 

chouchou [le] [la] gözde, sevgili 

chouchouter şımartmak 

choucroute [la] lahana turşusu 

chouette [la] baykuş 

choyer özenle bakmak, üstüne titremek 

Christ [le] İsa (resmi\\heykeli) 

christianisation [la] Hıristiyanlaştırma 

christianiser Hıristiyanlaştırmak 

christianisme [le] Hıristiyanlık 

Christmas [le] Noel yortusu 

chromatine [la] kromatin 

chromatique "renklerle ilgili;kromatik" 

chrome [le] krom 

chromer krom kaplamak 

chromite [le] kromit 

chromolithographie [la] renkli taşbaskısı 

chromosome [le] kromozom 

chromé krom kaplı 

chronique süreğen, müzmin, kronik 



chroniqueur "[le] fıkra yazarı; vakanüvis" 

chronologie [la] kronoloji 

chronologique kronolojik 

chronologiquement kronolojik olarak 

chronometreur [le] zamanlamacı 

chronomètre [le] kronometre 

chronométrer kronometre ile ölçmek 

chronométrie [la] kronometri, zamanölçümbilim 

chrysalide [la] krizalit 

chrysanthème [le] kasımpatı, krizantem 

chrysolithe [la] zebercet 

chrétien [le] [la] Hıristiyan 

chrétiennement Hıristiyanca 

chrétienté [la] Hıristiyanlık 

chuchotement [le] fısıldama, fısıltı 

chuchoter fısıldamak 

chuchoterie [la] fısıldaşma, fiskos 

chuintant (ses) hışırtılı 

chuintement [le] hışırtı 

chuinter hışırdamak, tıslamak 

chut excl sus! 

chute "[la] düşme, düşüş; yok olma, batma " 

chute d'eau çağlayan 

chute des feuilles yaprak dökümü, güz 

chute des reins bel altı 

chute du jour gurup, gün batımı 



chyle [le] keylus 

chyme [le] keymus 

Chypre [le] 

châle [le] şal 

châssis "[le] çerçeve; camlık; (araba\\fotoğraf) şasi" 

châtaigne [la] kestane 

châtaignier [le] kestane ağacı 

châtain kestanerenginde 

château "[le] şato; saray; büyük köşk " 

château d'eau su haznesi, su deposu 

château de cartes dayanıksız şey, entipüften 

château fort hisar 

châteaubriant [le] sığır filetosu ızgarası, şatobriyan 

châtelain [le] [la] şato sahibi 

châtier "cezalandırmak, terbiyesini vermek;sadeleştirmek, arılaştırmak" 

châtiment [le] ceza 

châtrer "iğdiş etmek, enemek, kısırlaştırmak; kesmek" 

chèque [le] çek 

chèque au porteur hamiline çek 

chèque bancaire banka çeki 

chèque de voyage seyahat çeki 

chèque en blanc açık çek 

chèque postal posta çeki 

chèque sans provision karşılıksız çek 

chèque-repas [le] yemek bileti 

chère [la] besin, yiyecek 



chèrement "sevecenlikle, şefkatle; pahalıya" 

chèvre [la] keçi 

chèvrefeuille [la] hanımeli 

chéchia [la] fes 

chéloniens [le] kaplumbağalar 

chéneau [le] (dam) dere, çatı oluğu 

chéquier [le] çek defteri 

chéri sevgili 

chérir candan sevmek, bağlanmak 

chérubin [le] melekler sınıfı, kerubi 

chétif cılız, zayıf 

chévre d'Angora Ankara keçisi, tiftik 

chêne [le] meşe 

chêne à fleurs sessiles karameşe 

chìur "[le] koro; koro yeri " 

chômage [le] işsizlik 

chômer "iş yapmamak, çalışmamak; işsiz kalmak" 

chômeuruse [le] [la] işsiz 

ci "bu; burada " 

ci gît burada ... gömülüdür 

ci-après aşağıdaki 

ci-contre karşı sayfada 

ci-dessous hemen aşağıda 

ci-dessus daha yukarıda 

ci-devant bugüne dek 

ci-gît (mezar taşlarında) burada gömülüdür 



ci-inclus bunun arasına konmuş 

ci-joint ekte bulunan, ekli olarak 

cible "[la] nişan tahtası; amaç, hedef" 

ciboule [la] büyük frenksoğanı 

ciboulette [la] küçük frenksoğanı, bir tür sarmısak 

cicatrice [la] yara izi 

cicatriser (yara) iyi etmek, kapatmak, iyileştirmek 

cidre [le] elma şarabı 

ciel "[le] gök, gökyüzü; hava; cennet; tanrı " 

ciel! aman Tanrım! 

cierge [le] kalın mum 

cierge pascal Paskalya şamdanı 

cieux [le] gökler, tanrı katı 

cigale [la] ağustosböceği 

cigare [le] puro, yaprak sigarası 

cigarette [la] sigara 

cigarette à bout filtre filtreli sigara 

cigarillo [le] ince puro 

cigogne [la] leylek 

ciguë "[la] baldıran; baldıran zehri" 

cil [le] kirpik 

ciliaire kirpiksi 

cilié kirpikli, tüylü 

ciller göz kırpmak 

cime [la] doruk, tepe 

ciment [le] çimento 



cimenter çimentolamak 

cimenterie [la] çimento fabrikası 

cimentier [le] çimentocu 

cimeterre [la] pala 

cimetière [la] mezarlık 

cinabre "[le] zincifre; ateş kırmızısı" 

cine-club m sinema derneği 

cinglant "kamçılayıcı; yaralayan" 

cingler "kamçılamak, vurmak; (demir) dövmek; (gemi) yürütmek;çatmak" 

cinglé kaçık 

cinnamome [le] bir tarçın cinsi 

cinq "beş; beşinci " 

cinquantaine "[la] elli kadar, elli; elli yaş" 

cinquante num elli 

cinquantenaire [le] ellinci yıldönümü 

cinquantième ellinci 

cinquième beşinci 

cintre "[le] (kubbede\\kemerde) iç eğmeç; kubbe\\kemer kalıbı; giysi askısı " 

cintrer eğmek, kemerleştirmek 

cintré kaçık, deli 

cinéma [le] sinema 

cinéma d'animation çizgi film 

cinéma mültisalles çok salonlu sinema 

cinéma quartier yerel sinema 

cinémascope [le] sinemaskop 

cinématographe [le] sinema makinesi 



cinématographie sinemacılık 

cinématographier film çevirmek 

cinématographique sinemayla ilgili 

cinéphile [le] [la] sinemasever 

cinérama [la] sinerama 

cinétique kinetik, devinimsel 

cirage [le] ayakkabı cilası 

cirassier [le] zırhlı süvari 

circoncision [la] sünnet 

circonférence [la] çember, çevre circonflexe 

circonlocution [la] dolambaçlı anlatım 

circonscription [la] bölge çevresi, daire 

circonscription militaire askeri bölge 

circonscription électorale seçim çevresi 

circonscrire sınır içine almak, sınırlamak 

circonsis sünnetli 

circonspect sakınmalı, ölçülü, ihtiyatlı 

circonspection [la] dilini tutma, ihtiyatlılık, ölçülülük 

circonstance [la] hal ve şartlar, durum, koşul 

circonstances atténuantes hafifletici sebepler 

circonstancié ayrıntılı circonstanciel 

circonvenir kandırmak, yanıltmak, aldatmak 

circonvolution [la] kıvrım, büklüm 

circuit "[le] dolanma, dolaşım; devir; (elektrik) devre" 

circuits de distribution dağıtım ağı 

circulaire değirmi, yuvarlak 



circulation "[la] dolaşım; yayılma; gidip gelme, trafik; sürüm, tedavül " 

circulatoire kan dolaşımı+ 

circuler "dolaşmak, dolanmak; elden ele geçmek; gidip gelmek" 

cire "[la] balmumu; mühür mumu; kulak kiri" 

cire à cacheter mühür mumu 

cirer "balmumu sürmek; (ayakkabı) boyamak, cilalamak" 

cireur [le] ayakkabı boyacısı 

cireuse [la] parke cilalama makinesi 

cireuxuse mumlu, mumdan 

cirque "[le] sirk; buzyalağı" 

cirrhose [la] siroz 

cirrus [le] saçakbulut 

ciré "balmumlu; boyanmış, parlatılmış " 

cisaille(s) [la] demirci makası, budama makası 

cisailler "kırpmak; kırkmak, kesmek" 

ciseau "[le] yontma kalemi; marangoz kalemi" 

ciseaux [le] makas 

ciseaux à ongles tırnak makası 

ciseler "oymak; kesmek" 

ciselure "[la] oymacılık; oyma" 

citadelle [la] kale, hisar 

citadin [le] [la] şehirli 

citation "[la] metin aktarımı; geldiri, celp, celpname" 

citer "(metin) aktarmak, nakletmek; anmak, ileri sürmek; haber vermek; mahkemeye çağırmak" 

citerne [la] sarnıç 

cithare [la] kitara 



cithariste [le] [la] kitaracı 

citoyen "[le] [la] şehirli; yurttaş" 

citoyenneté [la] yurttaşlık 

citrin limon sarısı 

citrique sitrik 

citron "[le] limon; limon sarısı" 

citronnade [la] limonata 

citronnelle [la] limon kokulu bitki 

citronner "limon sıkmak; limon suyu katmak" 

citronnier [le] limon ağacı 

citrouille [la] balkabağı 

cité "[la] şehir, kent; şehrin eski semti; şehir halkı " 

cive [la] bir çeşit sarmısak 

civet [le] yahni 

civette "[la] miskkedisi; bir tür sarmısak" 

civil "yurttaşlar arası; sivil; medeni, yurttaşlıkla ilgili " 

civilement "hukuk bakımından; nazikçe " 

civilisateur uygarlaştırıcı, medenileştirici 

civilisation "[la] uygarlık, medeniyet; uygarlaştırma, medenileştirme" 

civiliser uygarlaştırmak, medenileştirmek 

civilisé uygar, uygarlaşmış 

civilité [la] nezaket 

civique "yurttaş+; yurttaşlık ödevleri " 

civisme [le] yurtseverlik 

civière [la] teskere, sedye 

clabauder "(köpek) vakitsiz havlamak;yerli yersiz bağırmak" 



clabauderie [la] yaygara 

claie "[la] toprak kalburu; çit" 

clair "parlak; aydınlık, ışıklı; açık (renk), temiz; saydam; duru; anlaşılır, açık, belli " 

clair de lune ay ışığı, mehtap 

clair-obscur "[le] açık koyu;belirsizlik" 

claire [la] havuz istiridyesi 

claire de lune ay ışığı, mehtap 

claire-voie "[la] kafes parmaklık; ızgara döşeme; tepe ışıklığı " 

clairement açıkça, besbelli 

clairière [la] ağaçsız yer 

clairon [le] boru, borazan 

claironnant çınlayan 

claironner "boru çalmak;duyurmak, yaymak" 

clairsemé "seyrek; nadir" 

clairvoyance [la] görüş keskinliği, öngörü, basiret 

clairvoyant görüşü keskin, öngörülü, basiretli 

clamer bağırmak, haykırmak 

clameur "[la] haykırma; uğultu, yaygara" 

clan "[le] sop, klan; cephe, saf" 

clandestin "gizli, saklı; kanunsuz" 

clandestinement gizlice, perde arkasında 

clandestinité "[la] gizlilik; kanunsuzluk" 

clapet [le] supap, kapak 

clapier [le] tavşan kafesi 

clapotement [le] (denizde) çalkantı, şıpırtı 

clapoter (su) çalkalanmak, şıpırdamak 



clapper dilini şapırdatmak 

claque "[la] şamar, tokat; alkışçı, şakşakçı " 

claquement "[le] şaklama; şaklatma; takırdama; el çırpma, alkışlama" 

claquemurer odaya kapatmak 

claquer "(kamçı) şaklamak; (dişler) takırdamak; ölmek; şaklatmak; alkışlamak " 

claquer des dents dişleri takırdamak 

claquette [la] şakşak 

claquettes [la] step dansı 

clarification [la] durulaştırma, arıtma 

clarifier "durulaştırmak; arıtmak" 

clarine [la] hayvan çanı 

clarinette [la] klarnet 

clarinettiste [le] [la] klarnetçi 

clarté "[la] ışık, aydınlık; saydamlık;açıklık, duruluk" 

classe "[la] bölüm; sınıf; derslik; ders, öğrenim; rütbe; bölük " 

classe ouvrière işçi sınıfı 

classe préparatoire hazırlık sınıfı 

classe péparatoire hazırlık sınıfı 

classe sociale sosyal sınıf 

classe touriste ekonomik sınıf 

classement [le] bölümleme, sınıflama 

classer bölümlemek, sınıflamak 

classeur [le] klasör 

classicisme [le] klasiklik 

classification [la] bölümleme, sınıflama, sınıflandırma 

classifier bölümlemek, sınıflamak 



classique "klasik; alışılmış, bilinen " 

claudication [la] topallama, aksama 

clause "[la] kayıt, şart, koşul; madde" 

claustrophobie [la] kapalı yer korkusu 

clavecin [le] klavsen 

claveciniste [le] [la] klavsenci 

clavette [la] kama çivi 

clavicule [la] köprücükkemiği 

clavier [le] klavye 

clef de contact kontak anahtarı 

clef de sol sol anahtarı 

clef de voûte "kilit taşı, anahtar taşı;dayanak, temel " 

clef à molette maymuncuk 

clenche [la] kapı mandalı 

cleptomane [le] [la] hırsızlık hastası 

cleptomanie [la] hırsızlık hastalığı 

clerc "[le] papaz adayı; noter\\avukat yardımcısı" 

clergé [le] papaz sınıfı, din adamları, rahipler 

cliché "[le] klişe; basmakalıp söz, beylik laf" 

client "[le] [la] müşteri, alıcı; müvekkil; (doktor için) hasta" 

clientèle [la] müşteriler, alıcılar 

clignement [le] göz kırpma 

cligner "(göz) yarı kapamak; göz kırpmak " 

cligner de ìil göz kırpmak 

clignotant [le] (oto) sinyal lambaları 

clignotement [le] göz kırpıştırma 



clignoter göz kırpıştırmak 

climat [le] iklim 

climat alpin dağ iklimi 

climat de mousson muson iklimi 

climat tropical sıcak iklim 

climatique iklimsel 

climatisation [la] hava düzenlemesi, havalandırma 

climatiser iklimlemek 

climatiseur [le] klima 

climatisé havalandırmalı, klimalı 

climatologie [la] iklimbilim 

climatologique iklim+ 

clin [le] 

clin d'ìil göz kırpma 

clinique klinik+ 

clinquant göz alıcı 

clipper [le] yelken gemisi 

clique "[la] derinti, güruh; takım" 

cliqueter tıkırdamak, şakırdamak 

cliquetis [le] tıkırtı, şakırtı 

clitoris [le] dılak, bızır, klitoris 

clivage "[le] (taş) yarma, çatlak; ayrılma" 

cloaque "[le] çirkef kuyusu;çirkef" 

clochard [le] [la] serseri, berduş 

cloche "[la] çan; cam kapak; (deride) kabarcık; çan biçimli şapka" 

clochement [le] aksama 



clocher "[la] çan kulesi; doğum yeri " 

clocheton [le] küçük çan kulesi 

clochette "[la] küçük çan; çıngırak" 

cloison "[la] bölme, perde;çeper " 

cloison de bois tahta perde 

cloisonner bölmelere ayırmak 

cloisonné bölmelere ayrılmış 

clopin-clopant aksayarak, düşe kalka, sendeleyerek 

clopiner aksayarak yürümek 

cloporte [le] tespihböceği 

cloque [la] deri kabarcığı, su toplama 

cloquer kabarcık oluşturmak 

clore "kapamak, yummak, tıkamak; çevresini dolaşmak; bitirmek " 

clore un session oturumu kapamak 

clos "kapalı; sona ermiş, bitmiş " 

clou "[le] çivi; kan çıbanı " 

clou de girofle (baharat) karanfil 

clouer çivilemek, mıhlamak 

clouer qn au pilori âleme karşı rezil etmek 

clourer le bec à qn çenesini kapatmak, susturmak 

clouterie [la] çivicilik 

cloutier [le] nalbur 

clouté çivili, kabaralı 

clown [le] palyaço, soytarı 

clownerie [la] palyaçoluk, komiklik, soytarılık 

cloître [le] manastır 



cloîtrer manastıra kapatmak 

club [le] klüp 

club alpin dağcılık klübü 

cluse [la] klüz 

clé [la] anahtar 

clé des champs çıkış serbestliği 

clématite [la] filbahar 

clémence [la] acıma, merhamet 

clément merhametli, bağışlayıcı 

clérical din adamlarıyla ilgili 

cléricalisme [le] papaz egemenliği yanlılığı 

clôture "[la] bahçe duvarı, çit; bölme, tahta perde; sınır" 

clôturer "duvarla\\çitle çevirmek, kapatmak; kapanışı ilan etmek" 

coagulant pıhtılaşan 

coagulation [la] pıhtılaşma, donma 

coaguler pıhtılaştırmak, dondurmak 

coaliser birleştirmek 

coalition [la] koalisyon 

coaltar [le] madenkömürü katranı 

coasser vıraklamak 

coaur sec katı yürek 

coauteur [le] ortak yazar 

coaxial ortak eksenli 

cobalt [le] kobalt 

cobaye [le] kobay, hintdomuzu 

cobra [le] kobra yılanı 



coca [la] koka 

cocagne [la] bolluk 

cocarde [la] rozet, kokart 

cocardier "üniformaya düşkün; şoven" 

cocasse acayip, gülünç, tuhaf 

cocaïne [la] kokain 

cocaïnomane [le] [la] kokain tiryakisi, kokainman 

coccinelle [la] gelinböceği, uğurböceği 

coccyx [le] koksiks, kuyruksokumu kemiği 

cochenille [la] kırmızböceği 

cocher [le] arabacı 

cochon "[le] domuz; pis adam; utanmaz adam " 

cochon d'inde kobay 

cochon de lait süt domuzu 

cochonnaille [la] soğuk domuz eti 

cochonnerie "[la] pislik, kirlilik; müstehcenlik" 

cochonnet "[le] domuz yavrusu; on iki yüzlü zar" 

cochère [le] [la] arabacı 

cocker [le] küçük boy bir av köpeği 

cocktail [le] kokteyl 

coco "[le] hindistancevizi; adam " 

cocon [le] ipek kozası, koza 

cocorico [le] horoz sesi, kukuriku 

cocotier [le] hindistancevizi ağacı 

cocotte [la] kulplu tencere 

cocotte minute düdüklü tencere 



cocu [le] aldatılan koca, boynuzlu 

cocufier boynuzlamak, eşini aldatmak 

code "[le] kod, şifre; kanun, düstur " 

code civil medeni kanun 

code postal posta kodu 

code pénal ceza kanunu 

code à barres barkod 

coder şifrelemek 

codex [le] kodeks 

codicille [le] vasiyet eki 

codifier (yasaları) derlemek, sistemleştirmek 

codirecteur [le] [la] yönetim ortağı, yardımcı yönetici 

codéine [la] kodein 

codétenu [le] [la] hapishane arkadaşı 

coefficient [le] katsayı 

coelentérés [le]selentereler 

coercible sıkıştırılır, zorlanır 

coercitif zorlayıcı 

coercition [la] zorlayıcı tedbir, zorlama 

coeur de roche katı yürek 

coexistance [la] birlikte yaşama 

coexister birlikte var olmak, birlikte yaşamak 

coffrage "[le] beton kalıbı; betonu kalıplama" 

coffre "[le] sandık, kasa; göğüs; sandık " 

coffre-fort çelik kasa 

coffrer hapsetmek, deliğe tıkmak 



coffret [le] çekmece, kutu 

cogestion [la] ortakyönetim 

cognac [le] konyak 

cognassier [le] ayva ağacı 

cognat [le] kan hısımı, kandaş 

cognation [la] kan hısımlığı, kandaşlık 

cogner "vurmak; çakmak; çarpmak; dövmek " 

cognée [la] odun baltası 

cohabitation [la] birlikte oturma 

cohabiter birlikte oturmak 

cohue [la] kalabalık, izdiham 

cohérence "[la] bağlantı; uyarlık, uygunluk, tutarlılık" 

cohérent bağlantılı, birbirini tutan, birbirine uygun 

cohésion "[la] kohezyon; bağlantı; bağlılık" 

coi durgun, dingin, rahat 

coiffe "[la] kadın başlığı, hotoz; şapka örtüsü" 

coiffer "başlık giymek; başını örtmek; saçını yapmak " 

coiffer sainte catherine (kız) evde kalmak 

coiffeuruse [le] [la] berber, kuaför 

coiffure "[la] başlık; saç düzeltmesi, saç biçimi" 

coiffé "başı yapılmış; örtülü " 

coin "[le] köşe, bucak; takoz, kama; (para) kalıp; ayar damgası " 

coin de l'ìil göz ucu 

coin du feu ocak köşesi 

coin-coin [le] vak vak 

coincer "sıkıştırmak, durdurmak; kıstırmak" 



coing [le] ayva 

coke [le] kok (kömürü) 

col "[le] yaka; boğaz, geçit " 

col roulé balıkçı yaka 

cola [le] kola 

colback [le] kalpak 

colchique [la] çiğdem 

cold-cream [le] deri kremi 

colibacille [le] kolibasil 

colibri [le] sinekkuşu 

colifichet [le] değersiz süs eşyası 

colimaçon [le] salyangoz 

colin [le] bir cins mezgit balığı 

colin-maillard [le] körebe oyunu 

colique [la] karın sancısı, buruntu 

colis [le] sandık, balya, denk, paket 

colis postal posta paketi, koli 

colite [la] kalınbağırsak sancısı, kolit 

collaborateur [le] iş arkadaşı, işbirlikçi 

collaboration [la] işbirliği, işbirlikçilik, birlikte çalışma 

collaborer ortaklaşa çalışmak, işbirliği yapmak 

collage "[le] kolalama; yapıştırma, zamk sürme" 

collant "yapışan; iyi oturan, saran " 

collateur [le] vakıf kurucusu 

collation "[la] hafif yemek; metin karşılaştırma" 

collationner "(iki metni) karşılaştırmak; perhiz yemeği yemek" 



collatéral yan yana, bitişik 

colle "[la] çiriş, zamk, kola, tutkal; güç soru, kazık soru " 

colle forte tutkal 

collecte [la] bağış toplama 

collecter toplamak 

collecteur "[le] yardım toplayıcısı; toplaç" 

collectif kolektif 

collection [la] koleksiyon 

collectionner derlemek, koleksiyon yapmak 

collectionneuruse [le] [la] koleksiyoncu 

collectiviser topluluğun malı olmak 

collectivisme [le] kolektivizm, ortaklaşacılık 

collectiviste kolektivist, ortaklaşacı 

collectivité [la] ortaklaşma, topluluk 

coller "zamk sürmek; yapıştırmak; susturmak; iyi oturmak; yapışmış gibi durmak" 

collerette [la] işlemeli yakalık 

collet "[le] elbise yakası; pelerin; ağ tuzak; gerdan " 

collet monté ukala, gösterişçi, kendini beğenmiş 

colleter "yakasına yapışmak; ağ germek " 

colleur d'affiches afiş yapıştırıcısı 

colleuruse [le] yapıştırıcı kimse 

collier "[le] kolye, gerdanlık; tasma " 

collier de misère ömür törpüsü 

colliger derlemek, toplamak 

collimateur [le] ayarlayıcı 

colline [la] küçük dağ, tepe 



collision [la] çarpışma, mücadele 

collodion [le] kolodyum 

colloque "[le] konuşma; konferans" 

colloïdal koloidal 

colloïde [le] koloit 

collusion [la] gizli anlaşma 

collutoire [le] ağız ilacı 

collyre [le] göz damlası 

collège "[le] kurul; kolej; ortaokul " 

collège eléctoral seçmenler topluluğu 

collègue [le] meslektaş 

collégial piskoposluk kuruluyla ilgili 

collégien kolejle ilgili 

colmatage [le] doldurma, kapama 

colmater doldurmak, kapamak, tıkamak 

colocataire [le] [la] kira ortağı, kiracı 

colombe [la] güvercin 

Colombie [la] 

Colombien [le] [la] Kolombiyalı 

colombien "Kolombiya+; Kolombiyalı+" 

colombier [le] güvercinlik 

colombophile [le] [la] güvercinsever 

colon "[le] hür çiftçi; sömürgeli; (tatil kampında) öğrenci" 

colonel [le] albay 

colonial sömürgeyle ilgili, sömürgeci 

colonialisme [le] sömürgecilik 



colonialiste [le] [la] sömürgeci 

colonie [la] sömürge, koloni 

colonisateur [le] [la] sömürgeci 

colonisation [la] sömürgeleştirme 

coloniser sömürgeleştirmek 

colonnade [la] sütun sırası 

colonne [la] direk, sütun 

colonne funéraire mezar taşı 

colonne vertébrale belkemiği, omurga 

colonnette [la] küçük sütun 

colophane [la] reçine 

coloquinte [la] acıhıyar 

colorant [le] renklendirici şey, boya 

coloration [la] boyama, renklendirme 

colorer boyamak, renk vermek 

coloriage [le] renklendirme, boyama 

colorier renklendirmek, boyamak 

colorimètre [le] renkölçer 

coloris "[le] renk uyumu; renk" 

coloriste [le] [la] renk sanatçısı, renkçi 

coloré renkli, boyalı 

colossal kocaman, dev gibi, iriyarı 

colosse "[le] dev; dev heykel" 

colostrum [le] ağız sütü 

colporter "gezerek satmak;(haberi) yaymak" 

colporteuruse "[le] [la] işportacı, seyyar satıcı; gezginci" 



colt [le] revolver, kovboy tabancası 

colza [le] kolza 

colère [la] öfke, hiddet 

coléoptère [le] kınkanatlı 

coléreuxuse öfkeci, çabuk öfkelenen 

colérique öfkeci, çabuk öfkelenen 

coma [le] koma 

comateuxuse "koma halinde olan; koma+" 

combat [le] çarpışma, savaşma, kavga, boğuşma, mücadele 

combat de boxe boks maçı 

combat de rues sokak kavgası 

combat singulier düello 

combatif kavgacı, mücadeleci, dövüşken 

combativité [la] kavgacılık, mücadelecilik, dövüşkenlik 

combattant [le] savaşçı, çarpışmacı 

combattre "savaşmak, çarpışmak; karşı koymak" 

combien ne kadar, kaç tane 

combien coûte ceci? bu ne kadar? 

combien de ne kadar, kaç tane 

combien ça coûte? kaç para? 

combinaison "[la] bağdaşım, uygunlaşma; birleşme; düzenleme; iç gömleği, kombinezon" 

combine [la] dümen, hile, dolap 

combiner "düzenlemek, sıraya koymak; birleştirmek" 

combiné "[le] telefon aygıtı; (aynı hareketlerin yapıldığı) yarışma" 

comble "[le] çatı, çatı katı; tavan; en son kerte " 

combler "tepeleme doldurmak; doldurmak; tatmin etmek " 



combler la mesure işi sonuna kadar götürmek 

combustible yanabilir 

combustible liquide sıvı yakıt, akaryakıt 

combustible solide katı yakıt 

combustion [la] yanma 

comestible yenir, yenilebilir 

comique komik, gülünç 

comité "[le] komite; encümen, kurul " 

comité d'accueil karşılama komitesi 

comité de lecture yazın kurulu 

comité des fêtes festival komitesi 

comité directeur yönetici kurul 

comité secret kapalı oturum 

comma "[le] durgu; (noktalama) iki nokta" 

commandant "[le] komutan; süvari" 

commande "[la] ısmarlama, sipariş; manivela " 

commande à distance uzaktan kumanda 

commandement "[le] komutanlık; komut; buyruk" 

commander "buyurmak, emretmek; komuta etmek; ısmarlamak, sipariş vermek" 

commandeur [le] şövalye 

commanditaire [le] komandit ortağı 

commandite [la] komandit (ortaklığı) 

commanditer para koymak 

commando [le] komando 

comme "gibi, kadar; aşağı yukarı; ne kadar; nasıl; -diği için; iken " 

comme ci comme ça şöyle böyle 



comme convenu kararlaştırıldığı gibi 

comme d'habitude her zaman olduğu gibi 

comme de juste gereği gibi 

comme de raison tabiatıyla 

comme il faut uygun şekilde, doğru dürüst 

comme il vous plaira nasıl isterseniz 

comme la foudre büyük bir hızla, şimşek gibi 

comme on fait son lit on se couche ne ekersen onu biçersin 

comme par enchantement hiç beklenmedik bir biçimde, mucize gibi 

comme si sanki 

comme si de rien n'étaithiçbir şey olmamış gibi 

comme tout son derecede 

comme un bolide baş döndürücü bir hızla, füze gibi 

comme vous l'entendez nasıl isterseniz 

comme à l'accoutumée alışıldığı gibi, her zamanki gibi 

commencement [le] başlangıç 

commencer "başlamak; başlatmak " 

commencer par ile başlamak 

commencer à voir la lumière doğmak 

commensal "[le] [la] sofra arkadaşı; can yoldaşı" 

commensurable aynı ölçü ile ölçülebilen 

comment "nasıl; niçin, neden " 

comment allez-vous? nasılsınız? 

comment cela? nasıl olur? 

comment t'appeles-tu? adın ne? 

comment ça va? nasılsınız?, iyi misiniz? 



commentaire [le] açıklama, yorum 

commentateur [le] [la] yorumcu 

commenter açıklamak, yorumlamak 

commençant yeni başlamış, acemi 

commerce [le] alışveriş, alımsatım, ticaret 

commerce de gros toptan alışveriş 

commercer alışveriş etmek, ticaret yapmak 

commercial ticari 

commercialiser ticarileştirmek 

commerçant ticarethane+, ticaret+ 

commettant [le] vekil eden 

commettre "yapmak, işlemek; görevlendirmek; tehlikeye atmak " 

comminatoire göz korkutucu, gözdağı verici 

commis "[le] satıcı, tezgâhtar; memur" 

commis voyageur gezici satış memuru 

commissaire "[le] komiser; komisyon üyesi " 

commissaire de police polis komiseri 

commissaire-priseur [le] değer tahmincisi 

commissariat "[le] komiserlik; karakol " 

commissariat de police polis karakolu 

commission "[la] komisyon, komite; encümen; simsarlık, komisyon, yüzdelik; komisyonculuk " 

commission d'examen sınav komisyonu 

commission paritaire eşit üyeli komisyon 

commission rogatoire istinabe 

commissionnaire "[le] simsar, komisyoncu; yük taşıyıcı" 

commissure [la] birleşme yeri 



commissure des lèvres dudak ucu 

commisération [la] acıma, merhamet 

commode "kullanışlı, rahat, elverişli; uysal " 

commodité [la] kullanışlılık, uygunluk, rahatlık 

commodités [la] ayakyolu, hela 

commodore [le] tuğamiral 

commodément kolaylıkla, rahat rahat 

commotion [la] sarsıntı, şok 

commuer (ceza) hafifletmek 

commun "kamusal; ortak, müşterek; genel; yaygın; bayağı, değersiz " 

communal ilçe+ 

communard [le] [la] komün üyesi 

communautaire toplulukla ilgili 

communauté "[la] ortaklaşma, ortaklık, topluluk, cemaat; kamu" 

commune [la] bucak 

commune multiple ortakkat 

communiant [le] [la] kudas ayininde bulunan kimse 

communicant ilişkili, birbiriyle bağlantılı 

communicatif "konuşkan, açık yürekli; ondan ona geçen, bulaşıcı" 

communication "[la] iletme; bildirme; bildiri, genelge; iletişim " 

communication avec préavis ihbarlı telefon konuşması 

communication téléphonique telefon görüşmesi 

communier "kudas ayininde bulunmak; aynı düşünceyi paylaşmak" 

communion "[la] inanç birliği; kudas ayinine katılma" 

communiquer "iletmek, ulaştırmak; bildirmek; değinmek, temasta bulunmak, haberleşmek" 

communiqué [le] bildiri 



communisme [le] komünistlik, komünizm 

communiste [le] [la] komünist 

communément genel olarak, genellikle 

commutateur "[le] komütatör; anahtar" 

commutatif yer değiştirebilir 

commutation [la] (ceza) hafifletme, indirme 

commère "[la] vaftiz anası; geveze kadın" 

commémoratif anma+ , anmalık 

commémoration "[la] anma töreni, kutlama; hatıra, anı" 

commémorer anmak 

commérage [le] dedikodu, çekiştirme 

compact tıkız, sıkı, sıkışık 

compagne "[la] kadın arkadaş; karı, eş" 

compagnie "[la] arkadaş topluluğu; ortaklık; şirket;bölük; eşlik, refakat; sürü " 

compagnie ferroviaire demiryolu şirketi 

compagnon "[le] arkadaş; ortak; işçi" 

comparable karşılaştırılabilir 

comparaison "[la] karşılaştırma, mukayese; benzerlik " 

comparatif karşılaştırmalı 

comparaître (önüne) çıkmak, görünmek 

comparer "karşılaştırmak, mukayese etmek; bir tutmak, benzetmek" 

comparse [le] [la] küçük role çıkan kişi 

compartiment "[le] bölme; hane; kompartıman" 

compartiment fumeuurs sigara içilen kompartıman 

compartimenter bölümlere ayırmak 

comparution [la] mahkemeye çıkma 



comparé karşılaştırmalı 

compas "[le] pergel; pusula" 

compassion [la] acıma 

compassé "ölçülü; düzgün, düzenli" 

compatibilité "[la] uyuşma; uygunluk, bağdaşma" 

compatible uyuşan, bağdaşan 

compatir acımak, acısını paylaşmak 

compatissant acıyan 

compatriote [le] [la] hemşeri, yurttaş 

compensateur denkleştirici, karşılayıcı 

compensation "[la] denkleştirme; ödeme, karşılık, tazminat" 

compenser "denkleştirmek; telafi etmek, tazmin etmek" 

compilateur [le] derleyici 

compilation [la] derleme, devşirme 

compiler derlemek 

complainte [la] sızlanma, yakınma 

complaire yaranmak, yaltaklanmak 

complaisance "[la] hoşnutluk; hoş görünme, yaltaklanma; kendini beğenme" 

complaisant "gönül alıcı, hoşgörülü; kibar, saygılı" 

complet "tüm, tam, eksiksiz; dolu " 

complexe karmaşık, karışık 

complexe d'infériorité aşağılık kompleksi 

complexe hospitalier hastane kompleksi 

complexité [la] karmaşıklık 

complication "[la] karmaşıklık; karışıklık" 

complice "[le] suçortağı;yardımcı" 



complicité [la] suçortaklığı 

compliment "[le] iltifat, övme; söylev " 

complimenter iltifat etmek, övmek 

compliments söylev 

compliquer karmaşıklaştırmak, karıştırmak 

compliqué karmaşık, çapraşık 

complot [le] komplo, suikast 

comploter komplo kurmak, suikast kurmak 

comploteur [le] komplocu, suikastçı 

complètement tamamıyla, büsbütün 

complément "[le] tamamlayıcı, tümleyici;tümleç " 

complément circonstanciel dolaylı tümleç 

complément d'attributions dolaylı nesne 

complément direct dolaysız tümleç, nesne 

complément indirect dolaylı tümleç 

complémentaire tümleyici, tümler 

compléter tümlemek, tamamlamak 

complétif tümleyici 

comportement [le] davranış 

comporter "kaldırmak, götürmek; kapsamak " 

composant meydana getiren 

composer "bileştirmek; meydana getirmek, türetmek; ödev yapmak; uyuşmak, anlaşmak " 

composite karışık, karma 

compositeur [le] [la] besteci 

composition "[la] birleştirme; bileşim; bestecilik, besteleme; kompozisyon " 

composition de la famille aile üyeleri 



compost [le] gübre 

composter zımbalamak 

composteur "[le] (basımcılık) kumpas; zımba" 

composé [le] bileşik 

compote [la] komposto 

compotier [le] meyve tabağı 

comprendre "içine almak, kavramak, kapsamak; anlamak, sezmek" 

compresse [la] kompres 

compresseur [le] sıkma aleti, kompresör 

compressible sıkıştırılabilir 

compression "[la] sıkıştırma; baskı" 

comprimer sıkıştırmak, bastırmak, ezmek 

comprimé "sıkıştırılmış, ezilmiş; basık " 

compris dahil, içinde 

compromettre "tehlikeye sokmak; saygınlığını lekelemek " 

compromis [le] uyuşma, uzlaşma 

compromission [la] uzlaşma 

compréhensibleanlaşılabilir, kavranabilir 

compréhensif "kavrayıcı; kavrayışlı, anlayışlı" 

compréhension "[la] anlama, kavrama; anlayış, algı" 

comptabiliser hesaba geçirmek 

comptabilité "[la] defter tutma usulü; muhasebe" 

comptable [le] [la] sayman, muhasebeci 

comptage [le] sayım, sayma 

comptant peşin 

compte "[le] hesap; sayı;çıkar, kâr, kazanç " 



compte courant cari hesap 

compte courant postal posta çeki hesabı 

compte rendu "rapor; tutanak " 

compte à rebours geriye sayma 

compte-gouttes [le] damlalık 

compte-tours "[le] dönme; sayaç" 

compter "saymak, hesap etmek; ödemek; tasarlamak; içine almak; sayılmak; niyet etmek " 

compter pour yerine geçmek, sayılmak 

compter sur güvenmek 

compteur [le] sayaç 

compteur d'électricité elektrik sayacı 

compteur à eau su saati, sayacı 

compteur à gaz havagazı sayacı 

comptine [la] oyun tekerlemesi 

comptoir "[le] dükkân tezgâhı; yabancı ticaret acentesi" 

compulser "sormak, araştırmak; kayıt aramak; incelemek" 

compère "[le] vaftiz babası; suçortağı" 

compère-loriot [le] arpacık 

compétence "[la] yetki; anıklık, istidat, yetenek" 

compétent yetkili, bilgili 

compétitif yarışabilir, rekabet edebilir 

compétition "[la] müsabaka, yarışma; rekabet" 

comte [le] kont 

comtesse [la] kontes 

comté [le] kontluk 

comumnicable "geçirilebilir; iletilebilir; aktarılabilir" 



comète [la] kuyrukluyıldız 

comédie "[la] komedi; tiyatro; temsil" 

comédien [le] [la] komedi oyuncusu, komedyen 

concasser kırmak, ufalamak 

concasseur "[le] kırma değirmeni; ufalama" 

concave içbükey, obruk 

concavité [la] içbükeylik, obrukluk 

concentration "[la] toplama, yığma; tekelleşme; yoğunlaşma; derişme; koyulaşma " 

concentrer "bir noktada toplanmak, deriştirmek;yığınak yapmak; koyulaştırmak " 

concentrer sa colère öfkesini tutmak, belli etmemek 

concentrique özekdeş, eşmerkezli 

concentré koyulaştırılmış, derişik, konsantre 

concentré de tomates domates püresi 

concept [le] kavram, düşünce 

conceptif anlayabilir, kavrayabilir 

conception "[la] gebe kalış; anlama yetisi, anlayış; görüş" 

concernant ile ilgili, ait, değgin 

concerner ilgilendirmek, ilgili olmak 

concert "[le] konser; birlik, uyuşma " 

concertation "[la] birlikte hazırlama; görüşüp konuşma, diyalog" 

concerter birlikte planlamak, düzenlemek 

concertiste [le] [la] konser sanatçısı 

concerto [le] konçerto 

concession "[la] gedik, imtiyaz, ayrıcalık; taviz, ödün" 

concessionnaire"[le] [la] imtiyazlı; acente, temsilci" 

concevable kavranılır, anlaşılabilir 



concevoir "gebe kalmak;tasarlamak, kafasında kurmak, yaratmak; akıl erdirmek" 

concierge [le] kapıcı 

conciergerie "[la] kapıcılık; kapıcı odası" 

concile [le] din bilginleri toplantısı, konsil 

conciliable uzlaştırılabilir, bağdaşır 

conciliant uzlaştırıcı, birleştirici 

conciliateur [le] [la] uzlaştırıcı, arabulucu 

conciliation [la] uzlaştırma, arabulma 

concilier uyuşturmak, uzlaştırmak 

concis kısa, özlü, veciz 

concision [la] kısalık, özlülük, vecizlik 

concitoyen [le] [la] hemşeri, memleketli, yurttaş 

conclave [le] papayı seçen kardinaller meclisi 

concluant inandırıcı 

conclure "bitirmek, tamamlamak; sonuca bağlamak; yargıya varmak, kararını bildirmek " 

conclure qch de qch den ... sonucunu çıkarmak 

conclusion [la] tamamlanma, bitirilme, sonuç, son, vargı 

conclusions [la] (davada) tarafların iddiaları 

concombre [le] hıyar, salatalık 

concomitance [la] birliktelik 

concomitant birlikte bulunan 

concordance [la] uygunluk, uygun düşme, uyarlık 

concordant uyan, uygun düşen, uyuşan 

concorde [la] iyi geçim, dirlik düzenlik, uyuşma 

concorder birbirine uymak, uyuşmak 

concourant "aynı amaca giden; birleşen, kesişen" 



concourir yarışmak 

concourir à aynı amaca yönelmek, katkıda bulunmak 

concours "[le] rastlaşma; el birliği, işbirliği; yarışma, yarış, müsabaka; sınav " 

concours hippique at yarışı 

concret "koyu, katı, yoğun; somut" 

concréter koyulaştırmak, katılaştırmak 

concrétiser somutlaştırmak 

concubin "[le] [la] nikâhsız yaşayan kimse; dost, metres" 

concubinage [le] nikâhsız karı kocalık, nikâhsız yaşama 

concupiscence [la] dünya istekleri, bedensel istekler 

concurrement "yarışarak; el birliğiyle, birlikte" 

concurrence [la] yarışma, rekabet, çekişme 

concurrencer yarışmak, rekabet etmek, çekişmek 

concurrent rakip 

concussion "[la] zimmetine para geçirme; suiistimal" 

concéder "(bir hak\\ayrıcalık) vermek; (haktan) vazgeçmek" 

condamnable kötülenecek, kınanılacak 

condamnation "[la] hüküm giydirme; mahkûmiyet;kınama " 

condamner "hüküm giydirmek, mahkûm etmek; kınamak; yasaklamak; ölüme mahkûm etmek; 
umutsuz göstermek" 

condamner par contumace gıyabi hüküm vermek 

condamner à la chaîne kürek cezasına çarptırmak 

condamner à la corde idama mahkûm etmek 

condamné [le] [la] hüküm giymiş, hükümlü, mahkûm 

condensateur [le] yoğunlaç, kondansatör 

condensation [la] koyulaşma, yoğunlaşma 



condenser koyulaştırmak, yoğunlaştırmak 

condenseur "[le] yoğunlaştırma kabı; yoğunlaç" 

condensé [le] özet, derleme 

condescendance [la] alçakgönüllülük gösterme, gönül indirme 

condescendant alçakgönüllülük gösteren, gönül indiren 

condescendre alçakgönüllülük göstermek, gönül indirmek 

condiment [le] baharat 

condisciple [le] okul arkadaşı 

condition "[la] hal, durum; koşul, esas, şart " 

conditionnel koşula bağlı, koşullu 

conditionnement "[le] paketleme; hazırlama, düzenleme" 

conditionner "şarta bağlamak; koşullandırmak; paketlemek" 

conditionné şarta bağlı, koşullu 

conditions de vie yaşam koşulları, hayat şartları 

condoléance [la] başsağlığı dileği, taziye 

condor [le] güney amerika akbabası 

conducteur iletici 

conduire "götürmek, ulaştırmak; yönetmek, yürütmek; (taşıt) sürmek; kılavuzluk etmek " 

conduire la barque iş başında bulunmak 

conduire qn au tombeau "cenazesini kaldırmak; ölümüne sebep olmak " 

conduire à sonu -e varmak 

conduit [le] boru, su yolu, oluk, ark, kanal 

conduite "[la] götürme, ulaştırma; yönetme, gütme, idare etme, yürütme; sürme; davranış, tutum; 
su borusu" 

condyle [le] eklem yumrusu 

confeccionner yapmak, meydana getirmek 



confection "[la] yapma, meydana getirme; tamamlama, bitirme; hazır elbise, konfeksiyon" 

confesser "günah\\suç itiraf etmek; günah çıkarttırmak " 

confesseur [le] günah çıkaran papaz 

confession "[la] itiraf; günah çıkarma; mezhep" 

confessionnal [le] kilisede günah çıkartma yeri 

confessionnel inançla ilgili 

confetti [le] konfeti 

confiance "[la] güven, itimat; emniyet " 

confiance en soi kendine güven 

confiant güvenen, inanan 

confidence [la] sırrını açma 

confident [le] [la] sırdaş 

confidentiel gizli, mahrem 

confidentiellement gizlice 

confier "emanet etmek; sırrını açmak " 

configuration [la] dış görünüş, biçim 

configurer biçim vermek 

confinement "[le] sınır içine alma; hapis, hapsetme" 

confiner "sınırdaş olmak; (birini bir yere) kapatmak " 

confins [le] sınır 

confirmatif doğrulayıcı, gerçekleyici 

confirmation [la] doğrulama, tasdik, onay 

confirmer doğrulamak, tasdik etmek, onaylamak 

confiscation [la] müsadere, el koyma 

confiserie "[la] şekercilik; şekerci dükkânı; şekerleme" 

confiseuruse [le] [la] şekerci 



confisquer müsadere etmek, el koymak 

confit şekerleme yapılmış 

confiture [la] reçel 

confiture d'oranges portakal reçeli 

conflagration [la] tutuşma, ateş alma 

conflit "[le] çarpışma, çatışma; anlaşmazlık" 

confluent [le] su kavşağı, koyar 

confondre "karıştırmak; ayırt edememek; yanıltmak; şaşırtmak " 

conformation [la] yapılış, yapı 

conforme "uygun, uyar; aslı gibi" 

conformer "biçim vermek; uygunlaştırmak, uydurmak " 

conformisme [le] uyma, uymacılık 

conformiste [le] [la] konformist, uymacı 

conformité "[la] uygunluk; benzerlik " 

conformé yapılı 

conformément uygun olarak 

confort [le] kolaylık, konfor, rahatlık 

confortable rahat, konforlu 

confortablement kolaylıkla, rahatça 

confraternel meslektaşlarla ilgili 

confrontation [la] karşılaştırma, yüzleştirme 

confronter karşılaştırmak, yüzleştirmek 

confrère [le] meslektaş 

confrérie [la] hayır derneği, yardımsevenler derneği 

confus "karışık; anlaşılmaz, belirsiz; bulanık; mahcup" 

confusion "[la] karışıklık, anlaşılmazlık; karıştırma; yanılma; utanma, utangaçlık " 



confusion mentale zihin bulanıklığı 

confusément karışık olarak, belli belirsiz 

confédération "[la] konfederasyon, devletler birliği; birlik" 

confédéré konfedere, birleşik (devletler) 

conférence [la] konuşma, konferans, toplantı 

conférence de presse basın konferansı 

conférencier [le] [la] konferansçı 

conférer "karşılaştırmak; vermek; danışmak, görüşmek" 

congeler dondurmak 

congestif kanama+, kanamalı 

congestion [la] kan akını, kan toplanması 

congestionner kan akınına uğratmak 

conglomérat [le] yığışım, küme 

conglutiner "yapışkanlık vermek; yapıştırmak" 

Congo [le] 

Congolais [le] [la] Kongolu 

congolais Kongolu+ 

congratulation [la] kutlama 

congratuler kutlamak 

congre [le] yılanbalığı, magri 

congressiste [le] [la] kongre üyesi congru 

congruité [la] uygunluk 

congrès "[le] kongre; kurultay" 

congrégation "[la] papazlar topluluğu; topluluk" 

congé "[le] izin; tatil; işten çıkarma, yol verme; veda; askerlik hizmet dönemi " 

congé de maladie hastalık izni 



congé de maternité doğum izni 

congédiement [le] kovma, yol verme 

congédier "kovmak, savmak; yol vermek, işten çıkarmak" 

congélateur [le] dondurucu, dipfriz 

congélation [la] dondurma, donma, don 

congénital doğuştan, anadan doğma 

congénère [le] [la] türdeş, soydaş, hemcins 

congés payés ücretli izin 

conifères [le]kozalaklılar 

conique konik 

conjecture [la] tahmin, sanı 

conjecturer görünüşe göre düşünmek 

conjoint birleşmiş, bitişmiş, bitişik 

conjointement birlikte 

conjonctif bağlayıcı, bitiştirici 

conjonction "[la] birleşme;bağlaç" 

conjonctivite [la] konjonktiv iltihabı, konjonktivit 

conjoncture "[la] rastlaşma; fırsat, elverişli durum" 

conjugaison [la] fiil çekimi 

conjugal evlilikle ilgili, eşlerle ilgili 

conjuguer "bitiştirmek, birleştirmek;(fiil) çekimlemek" 

conjugué "birleşik; çekimli (fiil)" 

conjuration [la] komplo, suikast 

conjurer "yalvarmak; ant içmek; büyü yapmak; önünü almak, önlemek" 

conjuré [le] [la] komplocu, suikastçı 

connaissance "[la] tanıma, bilme; bilgi; tanıdık, bildik; kendini bilme " 



connaissance de cause bilerek, bile bile 

connaissances [la] geniş bilgi 

connaissant "bilen; anlayan; tanıyan" 

connaissement [le] konşimento 

connaisseuruse [le] [la] bilirkişi, erbap, uzman 

connaître "tanımak; bilmek " 

connaître de vue göz aşinalığı olmak 

connaître qn de nom ismen tanımak 

connaître ses limites haddini bilmek 

connecter (boru\\kablo) birleştirmek, birbirine bağlamak 

connectif birleştirici 

connecté "çevrim-içi; onlayn" 

connerie "[la] avallık, enayilik; hıyarlık" 

connexe bağlı, birleşmiş, bağlantılı 

connexion "[la] bağlantı, ilgi; birlik" 

connivence [la] suçortaklığı 

connotation [la] yananlam 

connu "bilinen; ünlü, tanınmış; şüphesiz" 

conque "[la] mühre boncuğu, büyük deniz kabuğu; kulak çukuru" 

conquis "alınmış, ele geçmiş; yenilmiş" 

conquérant [le] [la] fatih, ele geçiren kimse 

conquérir "fethetmek, ele geçirmek; kazanmak" 

conquête [la] fetih, ele geçirme 

consacrer "adamak; kutsamak, takdis etmek; onaylamak; yer vermek, yerleştirmek " 

consacré "kutsanmış, takdis edilmiş; adanmış" 

consanguin babadan hısım 



consanguinité [la] babadan hısımlık 

consciemment bilerek, bile bile 

conscience "[la] bilinç, şuur; bulunç, vicdan " 

consciencieuxuse vicdanlı 

conscient "bilen; bilinçli" 

conscription [la] askerlik yoklaması 

conscrit "[le] askere alınmış kimse; acemi er" 

conseil "[le] öğüt, nasihat, tavsiye; arzu, niyet; meclis, konsey, kurul " 

conseil d'administration yönetim kurulu 

conseil d'état danıştay 

conseil de classe öğretmenler kurulu 

conseil de discipline disiplin kurulu 

conseil des ministres bakanlar kurulu 

conseil général il meclisi 

conseil municipal belediye encümeni 

conseil supérior de la magistrature yargıçlar yüksek kurulu 

conseiller "[le] [la] danışman; müşavir; kurul üyesi " 

conseiller matrimonial evlilik danışmanı 

consensuel oybirliğiyle yapılan 

consensus [le] mutabakat, anlaşma 

consentement [le] muvafakat, onama, rıza 

consentir onamak, razı olmak, muvafakat etmek 

conservateur "koruyucu; tutucu, muhafazakâr " 

conservation "[la] koruma, saklama; korunma; gözeticilik" 

conservatisme [le] tutuculuk, muhafazakârlık 

conservatoire "[le] konservatuvar; koruma altındaki bölge" 



conserve [le] konserve 

conserver "korumak, saklamak; muhafaza etmek; konserve yapmak " 

conserverie [la] konserve fabrikası 

conserves de poisson konserve balık 

considérable "saygın, hatırı sayılır, önemli; pek çok" 

considérablement pek çok, büyük ölçüde 

considération "[la] görüş, düşünce; saygı, itibar, saygınlık " 

considérations [la] görüşler 

considérer "dikkat etmek; gözden geçirmek; göz önünde tutmak; değer vermek " 

considérer comme olarak saymak 

considéré itibarlı, önemli 

consignation "[la] emanete verme; teminat akçesi; tüccara gönderilen mal" 

consigne "[la] yönerge, talimat, emir; ısmarlama; emanet yeri " 

consigner "kaydetmek; emanet bırakmak; mal göndermek; iznini kaldırmak" 

consistance "[la] koyuluk, kıvam; dayanıklılık;kararlılık, sebat" 

consistant sağlam, dayanıklı consister 

consister en\dans\à faire e dayanmak; ibaret olmak" 

consistoire [le] kardinaller meclisi 

consolant avutan, teselli veren 

consolateur avuntucu, teselli verici 

consolation [la] avunma, avunç, teselli 

console [la] konsol 

consoler avundurmak, teselli etmek 

consolidation "[la] sağlamlaştırma, pekiştirme; sağlamlık" 

consolider sağlamlaştırmak, pekiştirmek 

consommateur "[le] [la] tüketici; müşteri" 



consommation "[la] tüketme; bitim; içilen şey" 

consommer "tüketmek; bitirmek; tamamlamak; bir şey içmek" 

consommé "tam, mükemmel, eksiksiz; usta " 

consomption [la] (vücut) zayıf düşme, erime 

consonance "[la] ses düzeni; kulağa hoş gelme" 

consonant kulağa hoş gelen, ündeş 

consonne [la] sessiz harf, ünsüz 

consonne sonore ötümlü sessiz 

consort kraliçenin eşi 

consortium [le] ortaklık 

consorts [le] ortaklar 

conspirateur [le] [la] komplocu 

conspiration [la] komplo, fesat 

conspirer komplo hazırlamak 

conspuer "rezil etmek; yuhalamak" 

constamment "ara vermeden, aralıksız; sık sık, sürekli" 

constance "[la] dayanıklılık, sebat; bağlılık" 

constant "sabırlı, dayanıklı; metin" 

constat "[le] tespit; tutanak" 

constatation "[la] gerçekliğini gösterme; meydana çıkarma" 

constater "gerçekliğini göstermek; meydana çıkarmak; yazıya geçirmek" 

constellation [la] burç, takımyıldızlar 

constellé yıldızlı 

consternation [la] büyük üzüntü, çöküntü 

consterner üzüntü vermek, yıkmak 

constipation [la] peklik, kabızlık 



constituant meydana getiren, kuran 

constituer meydana getirmek, kurmak 

constitutif kuran, meydana getiren 

constitution "[la] bileşim, terkip; yapı, bünye; kurma, meydana getirme; anayasa" 

constitutionnel "anayasal; yapısal" 

constructeur [le] yapı ustası, inşaatçı 

constructif "yaratıcı, yapıcı; kurucu; olumlu" 

construction "[la] yapılış; yapma; yapı; bina" 

construire kurmak, yapmak, inşa etmek 

consul "[le] konsül; konsolos" 

consulaire konsolosla ilgili 

consulat "[le] konsüllük; konsolosluk" 

consultant danışman 

consultatif danışma niteliğinde 

consultation "[la] danışma, istişare;konsültasyon" 

consulter "danışmak; yoklayıp anlamak; konsültasyon yapmak; muayene etmek " 

consumer "yok etmek; eritip bitirmek, tüketmek " 

consécration "[la] kutsama; onaylama, yer verme" 

consécutif birbirini izleyen, ardışık, ardıl 

consécutif à den dolayı 

consécutivement [la] art arda geliş, aralıksız, zincirleme 

conséquence "[la] sonuç; vargı " 

conséquent "aklı başında, tutarlı, makul, mantıklı;önemli " 

consìur [la] kadın meslektaş 

contact "[le] değme, dokunma, temas; ilişki " 

contacter temas kurmak, temasa geçmek 



contagieuxuse bulaşıcı (hastalık) 

contagion "[la] (hastalık) bulaşma; salgın" 

contagiosité [la] bulaşıcılık 

container [le] konteyner 

contamination "[la] (hastalık) bulaşma; pislik; enfeksiyon" 

contaminer "(hastalık) bulaştırmak; pis etmek, pisletmek" 

conte [la] hikâye, masal, öykü 

conte bleu peri masalı 

conte de fées peri masalı 

contemplatif kendi iç dünyasına dalmayı seven 

contemplation "[la] seyre dalma, gözleme; derin düşünce; meditasyon" 

contempler "hayranlıkla seyretmek, seyre dalmak, gözlemek; düşünceye dalmak" 

contemporain [le] [la] çağdaş 

contenance "[la] sığa; genişlik, kapasite; tavır, davranış " 

contenant [le] kap, zarf 

contenir "içine almak; (bir yerde) tutmak, durdurmak; içermek " 

content hoşnut, memnun, mutlu 

content de soi kendini beğenmiş 

contentement [le] memnunluk, hoşnutluk 

contenter memnun etmek, hoşnut etmek 

contentieuxuse kavgalı, davalı 

contention [la] uzun çalışma, büyük emek 

contenu [le] muhteva, içerik 

conter anlatmak, hikâye etmek 

contes de ma mère l'oie peri masalları 

contestable yadsınabilir, inkâr edilebilir, tartışma götürür 



contestation "[la] tanımama, itiraz, karşı çıkma; anlaşmazlık, çatışma " 

conteste [le] 

contester "(hak) tanımamak; yadsımak, kabul etmemek, reddetmek" 

conteuruse [le] [la] hikâyeci, masalcı 

contexte [le] bağlam, sözün gelişi 

contigu bitişik 

contiguïté [la] bitişiklik 

continence [la] (cinsel yönden) kendini tutma 

continent "[le] anakara, kara, kıta; Avrupa " 

continental anakara+, karasal 

contingence "[la] olağanlık; olumsallık " 

contingences [la] olağan işler 

contingent "olağan; olumsal " 

contingenter pay ayırmak 

continu kesiksiz, sürekli, devamlı 

continuateur [le] [la] sürdürücü, devam ettirici 

continuation "[la] sürüp gitme, sürerlik, sürme; uzantı, ek" 

continuel sürekli, devamlı 

continuellement aralıksız, sürekli olarak, durmadan 

continuer "devam ettirmek, sürdürmek; ara vermemek, devam etmek, sürmek" 

continuité [la] süreklilik 

contondant dövücü, bereleyici 

contorsion "[la] burkma; burkulma; eğilip bükülme" contorsionner 

contour "[le] çevre, dolay; kenar" 

contourner "çevresini çizmek; çevresini dolaşmak; biçimini bozmak" 

contraceptif gebelik önleyici 



contraception [la] gebelik önleme 

contractant sözleşme yapan, sözleşen 

contracter "kasmak, büzmek, küçültmek; germek; sözleşme yapmak " 

contracter des dettes borçlanmak 

contracter des obligations minnet altına girmek 

contraction [la] kasılma, büzülme 

contractuel sözleşmeye dayanan 

contracture [la] kasılma 

contracté gergin, kasılmış, kaygılı 

contradicteur [le] itirazcı, muhalif 

contradiction "[la] itiraz; çelişme; uymazlık, uyuşmazlık " 

contradictoire "çelişmeli, birbirini tutmaz, çelişik; karşıt" 

contraignant zorlayıcı 

contraindre "zorlamak, mecbur etmek; engellemek " 

contraint "zorlanmış; sıkıntılı, rahatsız " 

contraint et forcé zorla 

contrainte "[la] zorlama, baskı; sıkıntı, güçlük, zorluk" 

contraire "karşıt, zıt; ters, aksi;zararlı " 

contrairement tersine 

contralto [le] kontralto 

contrariant "itirazcı, aksi; can sıkıcı" 

contrarier "karşı gelmek; can sıkmak; engellemek" 

contrariété "[la] can sıkıntısı, hoşnutsuzluk; engel, terslik, aksilik" 

contraste [le] karşıtlık, tezat 

contraster birbirine karşıt olmak, tezat oluşturmak 

contrat [le] sözleşme, kontrat, mukavele 



contrat collectif toplu sözleşme 

contrat commercial ticaret sözleşmesi 

contrat d'assurance sigorta sözleşmesi 

contrat de louage kira sözleşmesi 

contrat de société ortaklık sözleşmesi 

contrat de travail iş sözleşmesi 

contrat léonin tek tarafın lehine sözleşme 

contrat écrit yazılı sözleşme 

contravention "[la] kanuna aykırı davranış, hafif suç; para cezası; tutanak, zabıt " 

contre e aykırı; karşı, aleyhine " 

contre l'intérêt de qn aleyhine 

contre vent et marée her engeli aşarak 

contre vents et marée hiçbir şeye kulak asmadan 

contre à contre yan yana 

contre-allée [la] yan yol 

contre-amiral [le] tuğamiral 

contre-attaque [la] karşı saldırı 

contre-balancer "denk gelmek; karşılamak, dengelemek" 

contre-courant [le] 

contre-enquête [la] karşı soruşturma 

contre-espionnage [le] karşı casusluk 

contre-expertise [la] karşı keşif, ikinci rapor 

contre-filet [le] kontrfile 

contre-haut aşağıdan yukarıya 

contre-indication [la] engel durum 

contre-indiqué salık verilmeyen, sakıncalı 



contre-jour [le] 

contre-offensive [la] karşı saldırı 

contre-ordre [le] ikinci buyruk, karşı buyruk 

contre-pied [le] bir işin tersi, taban tabana karşıtı 

contre-plaqué [le] kontrplak 

contre-ploengée [la] (sinema) alttan görünüş 

contre-poil [le] 

contre-révolution [la] karşıdevrim 

contre-révolutionnaire [le] [la] karşıdevrimci 

contre-terrorisme [le] karşıterör 

contre-terroriste [le] [la] karşıterörist 

contre-torpilleur [le] torpidobot, muhrip 

contre-écrou [le] katma cıvata 

contrebande "[la] kaçakçılık; kaçak eşya " 

contrebandier [le] [la] kaçakçı contrebas 

contrebasse [la] kontrbas 

contrebassiste [le] [la] kontrbasçı 

contrecarrer karşı durmak, karşı koymak, engel olmak 

contrechamp [le] karşı açı contrecìur 

contrecoup "[le] geri tepme; tepki" 

contredire "tersini söylemek, yalanlamak, inkâr etmek; karşı olmak " 

contrefaire "öykünmek, taklit etmek; sahtesini yapmak; değiştirmek" 

contrefait "düzme, düzmece, taklit; biçimi bozuk" 

contrefaçon [la] sahte, düzme, taklit 

contreforts [le] dağ kolu 

contremarche [la] basamak aynası 



contremarque [la] dönüş bileti 

contremaître [le] ustabaşı 

contrepartie [la] karşı oy, karşıt 

contrepoids "[le] denkleştirme ağırlığı; karşı kuvvet" 

contrepoint [le] kontrpuan 

contrepoison [le] panzehir 

contreproposition [la] karşı önerme 

contresens "[le] ters yön; yanlış yorum; mantıksızlık " 

contresigner yana imza atmak 

contretemps [le] beklenmedik terslik 

contrevenir karşı gelmek, dinlememek 

contrevent [le] pencere kepengi 

contrevérité [la] gerçeğe aykırı şey 

contribuable [le] [la] vergi yükümlüsü 

contribuer "vergi vermek; yardım etmek; katkıda bulunmak" 

contribution "[la] vergi; pay; katkı, yardım " 

contrit "pişman; üzgün" 

contrition [la] pişmanlık, tövbekârlık 

contrordre [le] buyruğun geri alınması 

controuvé uydurma, yakıştırma 

controverse [la] tartışma 

controverser "tartışma konusu yapmak; tartışmak" 

controversé tartışılan 

contrée "[la] bölge; ülke" 

contrôle "[le] kayıt defteri; denetleme, kontrol; teftiş; yoklama" 

contrôler denetlemek, kontrol etmek, teftiş etmek 



contrôleuruse "[le] [la] denetçi; denetleme aygıtı" 

contumace [la] mahkemeye çıkmaktan kaçınma, gıyap 

contusion [la] bere, ezik 

contusionner berelemek, ezmek, çürütmek 

convaincant kandırıcı, inandırıcı 

convaincre kandırmak, inandırmak 

convaincu kanmış, inanmış 

convalescence [la] nekahet 

convalescent [le] [la] nekahette bulunan 

convenable uygun, yerinde, yakışır 

convenablement uygun bir şekilde, yerinde olarak 

convenance [la] uygunluk, yakışırlık, uyum 

convenir "anlaşmak, uyuşmak, uzlaşmak; kabul etmek; alışmak; uygun düşmek " 

convenir de kabul etmek, üzerinde anlaşmak 

convenir à uygun olmak, elverişli olmak 

convention "[la] uzlaşma, uyuşma, anlaşma; sözleşme; konvansiyon " 

convention collective de travail toplu iş sözleşmesi 

conventionnalisme [le] uzlaşımcılık 

conventionnel "uzlaşmalı, saymaca; olağan, sıradan" 

conventionnellement saymacalı olarak, itibari 

conventionné sözleşmeli 

conventions [la] sözleşme hükümleri 

conventuel manastırla ilgili 

convenu anlaşmaya varılmış, kararlaştırılmış 

convergence "[la] aynı yöne yönelme; yakınsama; amaç birliği" 

convergent "aynı yöne yönelen; yakınsak; benzer" 



converger aynı yöne yönelmek 

conversation [la] konuşma, görüşme 

conversation téléphonique telefon konuşması 

converser konuşmak, görüşmek 

conversion "[la] yön değiştirme; din\\düşünce değiştirme, dönme; evirme" 

convertibilité [la] değiştirilirlik 

convertible değiştirilir, çevrilebilir 

convertir "çevirmek; din\\görüş değiştirtmek " 

convertisseur [le] değiştirgeç, konverter 

convexe dışbükey 

convexité [la] dışbükeylik 

convict [le] suçlu 

conviction [la] kanı, inanç 

convier çağırmak, davet etmek 

convive [le] [la] davetli 

convocation "[la] çağırma; davetiye" 

convoi "[le] cenaze alayı; konvoy" 

convoiter göz dikmek 

convoitise "[la] aşırı arzu; açgözlülük " 

convoler tekrar evlenmek 

convoquer toplantıya çağırmak 

convoyer koruyuculuk etmek 

convoyeur "[le] koruyucu gemi; eşlik eden kimse" 

convulsif çırpınmalı, kasılmalı 

convulsion [la] kasılma, çırpınma 

convulsionner çırpınmaya uğratmak, çırpındırmak 



coolie [le] (sömürgelerde) işçi 

coopter üye seçmek 

coopératif işbirliği+ 

coopération [la] el birliği, işbirliği, ortaklık 

coopératisme [le] kooperatifçilik 

coopérer el birliğiyle çalışmak, işbirliği yapmak 

coordinateur [le] [la] düzenleyici, düzenleyen 

coordination [la] düzenleme, eşgüdümleme 

coordonner düzenlemek 

coordonné düzenli, sıralı 

copain [le] candan arkadaş 

copeau [le] yonga, talaş 

copie "[la] suret, kopya; taklit; müsvedde; ödev kâğıdı" 

copier "kopyasını çıkarmak; taklit etmek" 

copieur "[le] kopyacı; fotokopici" 

copieusement bol bol, çokça 

copieuxuse bol, çok 

copilote [le] [la] yardımcı pilot 

copiner arkadaşlık etmek 

copinerie [la] arkadaşlık 

copiste [le] [la] müstensih, kopyacı 

coproduction [la] ortakyapım 

copropriétaire [le] [la] mülk ortağı 

copropriété [la] mülk ortaklığı 

copulation [la] çiftleşme 

copule [la] koşaç 



copyright [le] telif hakkı 

coq [le] horoz 

coq d'inde hindi 

coq de bruyère dağ horozu, yaban horozu 

coq du village kadın avcısı 

coq-à-l'âne [le] abuk sabuk lakırdı, dam üstünde saksağan 

coque "[la] yumurta kabuğu; koza; meyve kabuğu " 

coquelicot [le] gelincik 

coqueluche [la] boğmaca (öksürüğü) 

coquet "zarif; cilveli; züppe; epey" 

coquetier [le] yumurta fincanı 

coquetterie "[la] süs merakı; beğenilme merakı" 

coquillage "[le] kabuklu hayvan; kabuk, kavkı" 

coquille "[la] böcek kabuğu, kavkı; dizgi yanlışı " 

coquille de noix küçük sandal, ceviz kabuğu 

coquin "[le] [la] alçak, namussuz; yaramaz, haylaz" 

coquinerie "[la] alçaklık, namussuzluk; yaramazlık, haylazlık" 

cor "[le] boru, korno; kornocu; nasır " 

corail [le] mercan 

Coran [le] 

corbeau [le] karga 

corbeille [la] sepet 

corbeille de mariage nişan sepeti 

corbeille à pain ekmek sepeti 

corbillard [le] cenaze arabası 

cordage[le] halat 



corde "[la] ip; çalgı teli, kiriş; halat " 

corde à linge çamaşır ipi 

cordeau [le] çırpı ipi 

cordelette [la] sicim 

cordelière "[la] düğümlü ip; kordon, kuşak" 

corder iple bağlamak 

cordes vocales ses telleri 

cordial "yüreği kuvvetlendiren;yürekten gelen " 

cordialement yürekten gelerek, candan 

cordialité [la] candan sevgi 

cordillère [la] sıradağ 

cordon "[le] kordon, şerit; sicim; sıra, dizi " 

cordon obilical göbekbağı 

cordon ombilical göbekbağı 

cordonner sicim gibi bükmek 

cordonnerie "[la] kunduracılık, ayakkabıcılık; ayakkabıcı dükkânı" 

cordonnet [le] ince kordon, sırma şerit 

cordonnier [le] kunduracı 

cordé yürek şeklinde 

cordée "[la] bağ; dağcı kafilesi" 

coreligionnaire [le] [la] dindaş 

coriace (et) meşin gibi, çok sert 

coriandre [la] kişniş 

coricide [le] nasır ilacı 

corme [la] üvez 

cormier [le] üvez ağacı 



cormoran [le] karabatak 

cornac [le] fil seyisi 

cornaline [la] kırmızı akik 

corne "[la] boynuz; mahmuz; çekecek, kerata; korna; uç" 

corned-beef [le] sığır konservesi 

corneille [la] kuzgun 

cornemuse [la] gayda 

corner [le] korner, korner atışı 

cornet "[le] kâğıt külah; kornet" 

cornette [la] başlık 

corniche [la] korniş 

cornichon [le] turşuluk hıyar, kornişon 

cornier köşede olan 

cornouille [la] kızılcık 

cornu boynuzlu 

cornue [la] karni 

cornée [la] (göz) saydam tabaka, kornea 

corollaire "[la] gerekli sonuç, gerekçe; kanıt" 

corolle [la] taç 

coron "[le] madenci mahallesi; madenci kulübesi" 

coronaire koroner 

corporatif "esnaf dernekleriyle ilgili; korporatif" 

corporation [la] lonca, esnaf derneği 

corporel "cismi, gövdeli; vücutla ilgili, bedensel" 

corps "[le] cisim; vücut, gövde; ceset;müfreze;dayanıklılık, sağlamlık " 

corps céleste yıldız, gökcismi 



corps d'armée kolordu 

corps de ballet bale topluluğu 

corps de garde karakol 

corps diplomatique kordiplomatik 

corps du délit suç kanıtı 

corps enseignant öğretim kurulu 

corps et biens can ve mal 

corps et âme canla başla, bütün varlığıyla 

corps à corps göğüs göğüse 

corpulence [la] (insan) irilik, şişmanlık 

corpulent iri, iriyarı, şişman 

corpus [le] derleme, dergi 

corpuscule [le] cisimcik 

correct "doğru, dürüst; kusursuz" 

correctement "dürüstçe; kuralınca, kusursuzca" 

correcteur [le] [la] düzeltici, musahhih 

correctif "düzeltici; ayarlayıcı " 

correction "[la] düzeltme, tashih; azar, paylama; kurala uygunluk, kusursuzluk, doğruluk " 

correction des épreuves prova okuma 

correctionnel suçla ilgili 

correspondance "[la] uygunluk; ulaştırma, ulaşım; aktarma; yazışma, mektuplaşma; bağlantı" 

correspondancier [le] [la] yazışma memuru, yazıcı 

correspondant "uygun düşen, uygun; ilgili " 

correspondre "uymak, uygun düşmek; bağlantı sağlamak; ulaşımı olmak; yazışmak, mektuplaşmak; 
karşılıklı durmak" 

corrida [la] boğa güreşi 



corridor [le] koridor 

corriger "düzeltmek, iyileştirmek; tashih etmek; ceza vermek, cezalandırmak " 

corrigé [le] örnek ödev, düzeltilmiş ödev 

corroborer "sağlamlaştırmak, kuvvetlendirmek; desteklemek" 

corrodant aşındırıcı 

corroder aşındırmak 

corrompre "bozmak; baştan çıkarmak; rüşvet vermek" 

corrompu bozulmuş, çürümüş, kokuşmuş 

corrosif aşındırıcı, kemirici 

corrosion [la] aşınma, aşındırma, kemirme 

corroyage "[le] sepileme; sepicilik, tabaklama" 

corroyer "sepilemek, tabaklamak; kaynakla yapıştırmak" 

corroyeur [le] sepici, tabak 

corrupteur "[le] [la] bozucu; baştan çıkarıcı" 

corruptible "bozulabilir; baştan çıkabilir" 

corruption "[la] bozulma, çürüme; baştan çıkma, baştan çıkarma; ahlak bozukluğu" 

corrélatif bağlantılı, bağlılaşık 

corrélation [la] bağıntı, bağlılaşma, bağlılık, bağlantı, ilişki 

corsage "[le] korsa; bluz" 

corsaire "[le] korsan gemisi; korsan" 

Corse [le] [la] Korsikalı 

corse "Korsika+; Korsikalı+" 

corselet [le] zırhlı yelek 

corser "kuvvetlendirmek, pekitmek; (yiyecek) serleştirmek, baharat eklemek" 

corset [le] korse 

corsé "sağlam, dayanıklı; keskin, etkili" 



cortex [le] kabuk, pul 

cortisone [la] kortizon 

cortège [le] alay, maiyet, kortej 

corvette [la] korvet 

corvée [la] angarya 

corymbe [le] demet, huzme 

coryza [le] nezle 

Corée [la] 

coréen Koreli+ 

Coréenne [le] [la] Koreli 

cosaque "[le] kazak;sert adam" 

cosinus [le] kosinüs 

cosmique "acunsal, evrensel;kozmik" 

cosmogonie [la] evrendoğum, kozmogoni 

cosmographie [la] kozmografya 

cosmographique kozmografik 

cosmologie [la] evrenbilim 

cosmologique evrenbilimsel 

cosmonaute [le] [la] kozmonot, astronot 

cosmopolite kozmopolit 

cosmopolitisme [le] kozmopolitlik 

cosmos [le] evren, uzay, kozmos 

cosmétique [le] kozmetik 

cosse [la] badıç, baklamsı meyve 

cossu hali vakti yerinde, varlıklı, zengin 

costal kıyısal 



costaud iriyarı, güçlü kuvvetli, sağlam 

costume "[le] giyim, kılık; giysi, elbise" 

costumer giydirmek 

costumier [le] [la] elbiseci, giysici 

costumé giyimli, giyinmiş 

cotangente [la] kotanjant 

cotation [la] rayicini belirleme, fiyatını saptama 

cote "[la] masraf\\vergi payı; sıra numarası; fiyat listesi; kot, rakım;itibar, saygınlık " 

cote d'alerte kritik nokta, tehlikeli nokta 

cote mal taillée uzlaşma, uyuşma 

coteau [le] tepecik, tümsek 

coter "numaralamak; fiyat yazmak" 

coterie [la] yakın arkadaşlar, takım 

cotillon "[le] iç eteklik; bir çeşit dans" 

cotisation "[la] ortak gidere katılma; masraf payı, aidat" 

cotiser ortak gidere katılmak, aidat ödemek 

coton "[le] pamuk; pamuk iplik; pamuklu (bez) " 

coton hydrophile hidrofil pamuk 

coton-poudre [le] pamukbarutu 

cotonnade [la] pamuklu (bez) 

cotonnerie "[la] pamuk tarlası; pamuk işleme yeri" 

cotonneuxuse "havlı; süngerimsi" 

cotonnier pamuk+ 

cotonné pamuk tüylü 

cotre [le] kotra 

cottage [le] küçük kır evi 



cotte "[la] tulum; iş giysisi; kot pantolon" 

cotylédon [le] kotiledon, çenek 

cou [le] boyun 

cou-de-pied [le] ağım, ayağın üst kısmı 

couac [le] falso 

couard korkak, tabansız 

couchage "[le] yatma; yatak takımı " 

couchant "yatan; batan (güneş) " 

couche "[la] kat, katman, tabaka; yatak; kundak bezi " 

couche d'ozone ozon tabakası 

coucher"yatırmak; yere sermek; eğmek; yazmak; geceyi geçirmek; yatmak " 

coucher à joue nişan almak 

couches [la] çocuk doğurma, doğum 

couches sociales sosyal tabaka\\sınıf 

couchette "[la] küçük yatak; (gemi\\tren) yatak, kuşet" 

coucheuruse [le] 

couché uzanmış, yatmış 

couci-couça şöyle böyle 

coucou "[le] guguk kuşu; guguklu saat" 

coude "[le] dirsek; köşe " 

coude à coude omuz omuza, yan yana 

coudoyer "dirsek vurmak; değerek geçmek, temas etmek; yan yana gelmek" 

coudre (kumaş) dikmek 

coudrier [le] fındık ağacı 

coudée [la] 

couenne [la] domuz derisi 



couette "[la] boru süzgeci; küçük kuyruk; tüy yatak; kuşet" 

couffin [le] küfe 

couiner "zırlamak; gıcırdamak" 

coulage "[le] akış, akma; savurganlık" 

coulant "akan, akıcı; uysal" 

couler "akmak; (zaman) geçmek; (gemi) batmak; batırmak; dökmek;başarısızlığa uğratmak, batırmak " 

couler de source doğal olarak gelişmek, kendiliğinden ilerlemek 

couleur "[la] renk; beniz; görünüş " 

couleur de chair tenrengi 

couleur terreuse donuk renk 

couleurs [la] bayrak 

couleuvre [la] karayılan 

coulis [le] 

coulisse "[la] sürme oluğu, yiv;kulis;işin içyüzü " 

coulisser "yiv açmak; yiv üzerinde kaymak" 

couloir [le] çıkış geçidi, sofa, aralık 

coulpe [la] 

coulée "[la] eğik ve bitişik yazı; döküm, dökme; akıntı, akma" 

coup "[le] vurma, vuruş, darbe; vuruş yarası; (silah) patlama; yudum; defa, kez; kullanma, işletme " 

coup d'air soğuk algınlığı 

coup d'envoi başlama vuruşu 

coup d'essai ilk deneme 

coup d'épingle iğneli söz 

coup d'état hükümet darbesi 

coup d'ìil bakış, göz atma 

coup de boutoir sert söz, tersleme 



coup de collier büyük çaba 

coup de dés şansa bırakılmış iş 

coup de feu ateş etme 

coup de foudre "yıldırım;ilk görüşte aşk " 

coup de fouet birdenbire gelen ağrı 

coup de griffe sert eleştirme, saldırış 

coup de grisou grizu patlaması 

coup de grâce öldürücü son vuruş 

coup de langue "kara çalma; çekiştirme " 

coup de maitre usta işi 

coup de massue beklenmedik darbe, tepeden inme 

coup de patte dokunaklı söz 

coup de pied tekme 

coup de sang beyin kanaması 

coup de soleil güneş çarpması 

coup de tampon yumruk 

coup de théâtre beklenmedik değişiklik 

coup de tonnerre gök gürlemesi 

coup de téléphone telefon etme 

coup dur güç iş 

coup franc serbest vuruş 

coup sur coup üst üste, aralıksız 

coup-de-poing "[le] muşta; delgi" 

coupable [le] [la] suçlu, kabahatli 

coupable de den sorumlu 

coupage [le] içki karması, karışık içki 



coupant "kesen; kesici, keskin" 

coupe "[la] kadeh; kupa; çeşme yalağı; kesme, kesim; biçki; kesit " 

coupe-circuit [le] elektrik sigortası 

coupe-file [le] geçiş belgesi 

coupe-gorge [le] tehlikeli yer 

coupe-papier [le] kâğıt bıçağı, kâğıt keseceği 

coupe-vent [le] rüzgâr siperi 

coupellation [la] (altın\\gümüş) kal, eritme 

coupelle [la] kal potası, eritme potası 

couper "kesmek; yıkmak; (giysi) biçmek; (içecek) sulandırmak; kestirmeden gitmek " 

couper bras et jambes cesaret kırmak 

couper court à (sözü) kısa kesmek 

couper court à son kısa kesmek 

couper l'appétit à qn iştahını kesmek 

couper l'herbe sous le pied de qn ayağını kaydırmak 

couper la parole à qn sözünü kesmek 

couper le chemin à qn yolunu kesmek 

couper le contact kontağı kapatmak 

couper les cheveux en quatre kılı kırk yarmak 

couper les vivres à qn bakmamak, artık geçimini sağlamamak 

couper un arbre à blanc estoc ağacı dibinden kesmek 

couperet [le] satır 

couperose [la] kırmızı ergenlik 

couperose bleue bakır sülfatı, göztaşı 

couperosé "kırmızı ergenliği olan; kırmızı yüzlü" 

coupeur de bourses yankesici 



coupeuruse [le] [la] biçici, makastar 

couplage "[le] birleştirme, takma; kurma" 

couple [le] çift 

coupler çifter çifter bağlamak 

couplet [le] (şarkı) kıta 

coupole [la] kubbe 

coupon "[le] kupon; parça kumaş" 

coupure "[la] kesik; yer yarığı; kâğıt para; yazı parçası, kupür" 

coupé "[le] kupa arabası; (vagon) tek kanepeli bölme" 

coupée [la] (gemi) iskele kapısı 

cour "[la] avlu; mahkeme; kur " 

cour d'appel istinaf mahkemesi 

cour d'assises ağır ceza mahkemesi 

cour de cassation yargıtay 

cour de récréation oyun alanı 

cour des comptes sayıştay 

cour dur katı yürekli 

cour martiale askeri mahkeme 

cour métrage kısa metrajlı film 

cour suprême yüce divan, yüksek mahkeme 

courage"[le] yiğitlik, yüreklilik, cesaret; çaba, gayret" 

courageusement "yiğitçe, yürekle; yılmadan, gayretle" 

courageuxuse "yiğit, yürekli, cesur; yılmaz, gayretli" 

couramment "kolayca; çabucak, rahatça; genellikle" 

courant "koşan; akan; şimdiki, her zamanki; günlük " 

courant alternatif dalgalı akım 



courbature [la] (insanda) kırıklık, ağrı 

courbaturer kırıklık vermek, ağrı vermek 

courbe eğri 

courber "eğriltmek; eğmek; bükmek; eğilmek; bükülmek; boyun eğmek " 

courber la tête boyun eğmek 

courbette [la] yerlere kadar eğilme, selam verme 

courbure [la] eğrilik 

coureur automobile otomobil yarışçısı 

coureur cycliste bisiklet yarışçısı 

coureur de müdavim 

coureuruse "[le] [la] koşucu, yarışçı; yarış atı; bisikletçi; çapkın, sefih " 

courge [la] kabak 

courgette [la] sakızkabağı 

courir "koşmak; yol almak; (zaman) geçmek; çapkınlık etmek; dolaşmak; kovalamak; devam etmek; 
yarışmak; maruz kalmak, yüz yüze gelmek " 

courir après une ombre boş bir umuda kapılmak 

courir danger un risque tehlikeye atılmak 

courir la chance tehlikeyi göze almak 

courir les rues herkesçe bilinmiş olmak 

courir à toutes jambes var gücüyle koşmak 

courlis [le] kervançulluğu 

couronne "[la] çelenk; taç; kuron; hükümdar" 

couronnement "[le] taç giyme\\giydirme; hükümdar seçme; başarıya ulaştırma" 

couronner "taç giydirmek; hükümdarlığa çıkarmak; çepeçevre sarmak; ödüllendirmek; iyi bir şekilde 
tamamlamak" 

courre koşmak 



courrier "[le] ulak, postacı; haberci, kurye; yazı, makale" 

courrir comme un dératé tazı gibi koşmak 

courroie "[la] kayış; kolan" 

courroux [le] öfke 

cours "[le] su akıntısı; yıldız hareketi; ırmağın uzunluğu; gezinti yeri;art arda geliş; seyir; hareket; süre; 
kurs, ders; öğrenim; (para\\tahvil için) geçerlik, sürüm, revaç; fiyat, kur " 

cours d'eau akarsu 

cours de change döviz kuru 

cours du soir gece okulu 

cours intensif yoğun kurs 

cours moyen dört ve beşinci sınıflar için ilkokul 

cours préparatoire hazırlık sınıfı 

cours rattrapage tamamlama kursu 

cours élémentaire iki ve üçüncü sınıflar için ilkokul 

course "[la] koşma, koşu; yürüyüş, ilerleyiş; yarış; at yarışı; gezi, yolculuk " 

course automobile otomobil yarışı 

course cycliste bisiklet yarışı 

course de haies engelli koşu 

course de taureaux boğa güreşi 

course fond uzun mesafe yarış 

course par relais bayrak yarışı 

course à pied koşu 

courses [la] alışveriş 

courses au clocher engelli at yarışı 

courses de chevaux at yarışı 

coursier [le] [la] kurye, ulak 



court kısa 

court métrage kısa metrajlı (film) 

court-bouillon [le] et veya sebze suyu 

court-circuit [le] kısa devre, kontak 

courte haleine soluk tıkanıklığı 

courtepointe [la] pike 

courtier [le] [la] simsar, komisyoncu 

courtil [le] köy evi bahçesi 

courtisan "[le] (sarayda) nedim;dalkavuk" 

courtisane [la] kibar fahişe 

courtisanerie [la] dalkavukluk 

courtiser "kur yapmak; dalkavukluk etmek" 

courtois "nazik, kibar; sevimli" 

courtoisie [la] incelik, naziklik, kibarlık, nezaket 

couru "istenilen, aranılan;şüphesiz, kesin" 

courverture "[la] örtü; battaniye, yorgan; dam; kitap kapağı; kefillik;perde " 

couscous [le] kuskus 

cousin [le] [la] amca\\dayı\\hala veya teyze çocuğu 

cousin germain ilk kuzen 

coussin [le] yastık 

coussinet [le] küçük yastık 

cousu dikilmiş 

cousu d'or para babası 

couteau [le] bıçak 

couteau de cusine mutfak bıçağı 

couteau de poche çakı 



couteau à pain ekmek bıçağı 

couteau-scie [le] tırtıllı bıçak 

coutelas "[le] saldırma; pala" 

coutelier [le] bıçakçı 

coutellerie "[la] bıçakçılık; bıçak yapım evi" 

coutil [le] çadır bezi 

coutume [la] âdet, töre 

coutumier "alışkın, alışık; alışılan, olağan " 

couture "[la] dikiş; dikişçilik, terzilik; yara izi " 

couturier [le] kadın terzisi (erkek) 

couturière "[la] dikişçi; kadın terzisi (kadın)" 

couvain [le] (böckelerin) yumurta kümesi 

couvent "[le] manastır; manastır halkı; rahibelerin yönettiği yatılı kız okulu" 

couver "kuluçkaya yatmak;hazırlamak; hazırlanmak " 

couver des yeux büyük sevgi\\arzu ile bakmak 

couvercle [le] kapak 

couvert "[le] sofra takımı; çatal bıçak takımı; konut, yer " 

couverture chauffante elektrikli battaniye 

couveuse "[la] kuluçka; kuluçka makinesi; kuvöz" 

couvre-chef [le] külah, takke, başlık 

couvre-feu [le] sokağa çıkma yasağı 

couvre-lit [le] yatak örtüsü 

couvre-pieds [le] yatak örtüsü 

couvreur [le] kiremit aktarıcısı, dam ustası 

couvrir "örtmek; kaplamak; giydirmek; korumak; saklamak; üzerine almak; hatayı gidermek " 

couvrir une enchère artırmada pey sürmek 



couvée "[la] kuluçka yatağı; bir kuluçkalık civciv" 

cover-girl [le] kapak kızı 

cow-boy [le] kovboy 

coxalgie [la] kalça ağrısı 

coyote [le] kır kurdu 

coéditeur [le] [la] yardımcı editör 

coéquipier [le] [la] takım arkadaşı 

coïncidence "[la] rastlaşma, çakışma; örtüşme" 

coïncident rastlaşan, çakışan, örtüşen 

coïncider rastlaşmak, çakışmak 

coït [le] çiftleşme 

coût [le] paha, değer, fiyat 

coût de distribution satış fiyatı 

coût de la vie hayat pahalılığı coûtant 

coût de production maliyet fiyatı 

coûte que coûte ne pahasına olursa olsun 

coûter "fiyat etmek; mal olmak, değmek " 

coûter cher pahalı olmak 

coûter la vie insanın hayatına mal olmak 

coûter les yeux de la tête ateş pahasına 

coûteuxuse pahalı 

crabe [le] çağanoz, yengeç 

crac excl şırak!, şak! 

crachat [le] tükürük 

crachement [le] tükürme 

cracher "tükürmek; püskürtmek" 



crachin [le] ince yağan yağmur, çise 

crachiner (yağmur) ince yağmak, çiselemek 

crachoir [le] tükürük hokkası 

crachotement [le] tükürme 

crachoter tükürük saçmak 

craie [la] tebeşir 

craindre "korkmak, kaygılanmak; çekinmek, sakınmak" 

crainte "[la] korku, kaygı; saygı, çekinme " 

craintif ürkek, korkak, çekingen 

craintivement korku ile, ürkerek 

cramoisi koyu kırmızı, kızıl 

crampe [la] kramp 

crampes d'estomac mide krampı 

crampon "[le] kanca, çengel; kenet; krampon" 

cramponner kenetlemek, çengellemek 

cran "[le] kertik;ataklık, gözü peklik, cüret " 

cran d'arrêt güvenlik kilidi 

cran de mire (silahlarda) gez 

crapaud "[le] kara kurbağası; alçak koltuk" 

crapule [la] rezil, aşağılık, namussuz, alçak 

crapuleuxuse rezilce, alçakça 

craque [la] yalan, kıtır, martaval 

craqueler (çiniye) çatlaklar\\çizikler yapmak 

craquelure [la] yüzey çatlağı 

craquement [le] çatırtı 

craquer "çatırdamak; patlamak;sarsılmak; suya düşmek" 



craqueter "çıtırdamak; tıkırdamak; cırlamak" 

crasse "[la] kir, pislik; dışık;soysuzluk; pintilik " 

crasseuxuse "kirli, pis;pinti, cimri" 

crassier [le] dışık yığını 

cratère [le] yanardağ ağzı, krater 

cravache [la] kırbaç 

cravacher kırbaçlamak 

cravate [la] boyunbağı, kravat 

cravater "boğazına sarılmak; kravat bağlamak" 

crawl [le] serbest yüzme 

crayeuxuse tebeşirli, tebeşirden 

crayon [le] kurşunkalem, kalem 

crayon de couleur pastel boya 

crayon à bille tükenmezkalem 

crayon à sourcils kaş kalemi 

crayon-feutre [le] keçeli kalem 

crayonner "kurşunkalemle yazmak\\çizmek; çiziktirmek" 

credo [le] değişmez ilke, amentü 

crescendo "kreşendo; gittikçe artarak" 

cresson [le] tere 

cretonne [la] kreton 

creuser "oymak; kazmak, çukur açmak;derinleştirmek " 

creuser l'estomac acıktırmak 

creuset "[le] pota;deneme, sınama" 

creuxuse "oyuk, çökük; derin " 

crevaison [la] patlama 



crevasse [la] çatlak 

crever "patlatmak, çatlatmak; delmek, oymak; çatlamak, patlamak; (hayvan) ölmek " 

crever d'orgueil burnu kaf dağında olmak 

crever de dépit küplere binmek 

crever de faim\de soif açlıktan\\susuzluktan bitmek 

crever de rire gülmekten katılmak 

crevette [la] teke, karides 

crevé "yarılmış, patlamış; çok yorgun, ölü gibi" 

cri "[le] çığlık, haykırış; gıcırtı " 

criailler bağırıp çağırmak, zırlamak, sızlanmak 

criaillerie [la] bağırıp çağırma, yaygara, sızlanma 

criant göze çarpan, apaçık 

criard "yaygaracı, gürültücü; cırlak" 

crible [le] kalbur, elek 

cribler kalburdan geçirmek, elemek 

criblé delik deşik, kalbur gibi 

cric [le] kriko 

cricket [le] kriket 

crier "bağırmak, haykırmak; yakınmak, sızlanmak; protesto etmek" 

crier comme un sourd bangır bangır bağırmak 

crier haro sur qn yuhalamak 

crier sur les toits cümle âleme duyurmak 

crier à tue-tête avazı çıktığı kadar bağırmak 

crieur de journaux gazete satıcısı 

crieur public tellal 

crieuruse [le] [la] seyyar satıcı 



crime [le] ağır suç, cinayet 

crime de haute trahison vatan hainliği 

crime de lèse-majesté devlet başkanına karşı işlenen suç 

criminaliste [le] suçları araştıran bilgin 

criminalité [la] suçlar 

criminel ağır suç işleyen 

criminologie [la] kriminoloji, suçbilim 

criminologiste [le] [la] kriminolojist, suçbilimci 

crin [le] yele, sert kıl 

crinière [la] yele 

crinoline "[la] kıl kumaş; kıl kumaş eteklik" 

crique [la] küçük koy 

criquet [le] çekirge 

crise [la] buhran, bunalım 

crise cardiaque kalp krizi 

crise de nerfs sinir bunalımı 

crise du logement konut kıtlığı 

crispation "[la] büzülme; kasılma" 

crisper "büzmek, kasmak; sıkıntı vermek" 

crisser "diş gıcırdatmak; gıcırdamak" 

cristal "[le] billur, kristal; duruluk; kristal eşya" 

cristallerie "[la] billurculuk; billur fabrikası" 

cristallin billur, billursu 

cristallisation [la] billurlaşma, kristalleşme 

cristalliser "billurlaştırmak, kristalleştirmek; billurlaşmak " 

cristallisé billurlaşmış, kristalleşmiş 



cristalloïde billursu 

cristaux [le] karbonat 

criticisme [le] eleştiricilik 

critiquable eleştirilebilir 

critique "eleştirmeli; eleştirmeci; tehlikeli " 

critiquer "eleştirmek; kusur aramak" 

critère [le] kriter, ölçüt, kıstas 

criée [la] 

croassement [le] karga sesi, gaklama 

croasser (karga) bağırmak, gaklamak 

Croate [le] [la] Hırvat 

croate Hırvat+ 

croc "[le] çengel, kanca; sivri diş" 

croc-en-jambe [le] çelme 

croche [la] sekizlik nota 

croche-pied [le] çelme 

crochet "[le] küçük çengel, kanca; kopça; maymuncuk " 

crocheter maymuncukla açmak 

crochets köşeli ayraç 

crochu eğri, çengelli 

crocodile [le] timsah 

crocus [le] safran 

croire "inanmak; sanmak; güvenmek " 

croisade [la] haçlı seferi 

croisement "[le] çaprazlaşma, kesişme; birleşme; kesişme yeri, kavuşak; melezleştirme" 

croiser "çaprazlamak; karşılaşmak; kol gezmek " 



croiser les jambes bağdaş kurmak 

croiseur [le] kruvazör 

croisillon "[le] haç kolu; çapraz, gergi; kesişme yeri" 

croisière "[la] kol gezme; yoklama gezisi" 

croissance "[la] büyüme, yetişme; gelişme " 

croissance économique ekonomik büyüme 

croissant "[le] hilal, ayça, yarımay; ayçöreği " 

Croissant Rouge Kızılay 

croisé haç biçiminde, çapraz 

croisée "[la] pencere; kavşak; kesişme noktası" 

croix "[la] çarmıh; haç, istavroz " 

croix gammée gamalı haç 

Croix Rouge Kızılhaç 

croquant [le] [la] hödük, kıro 

croquante [la] badem kurabiyesi, krokan 

croque-madame [le] yumurtalı peynirli tost 

croque-mitaine [le] umacı, öcü 

croque-monsieur [le] jambonlu peynirli sandviç 

croque-mort [le] cenaze taşıyıcısı 

croquer "kıtırdamak; kıtır kıtır olmak; kıtır kıtır yemek; taslak çizmek" 

croquer le marmot uzun zaman beklemek 

croquet [le] katı peksimet 

croquette [la] kroket, kızartma köfte 

croquis [le] taslak, kroki 

cross-country [le] engelli kır koşusu 

crosse "[la] piskopos asası; kıvrım; dipçik" 



crotale [le] çıngıraklıyılan 

crotte [la] hayvan pisliği 

crotter çamurlamak 

crottin [le] at pisliği 

croulant çökme tehlikesi olan, çökmek üzere olan 

crouler "çökmek; yıkılmak; (çulluk) bağırmak" 

croup [la] kuşpalazı 

croupe [la] sağrı 

croupier [le] krupiye 

croupion [le] kuyruksokumu 

croupir "(durgun su) bozulmak, kokuşmak; çürümek" 

croupissant kokuşmuş 

croustillant "gevrek, kıtır kıtır;açık saçık" 

croustiller kıtır kıtır yemek 

croyable inanılabilir, inanılır 

croyance "[la] inanış; inanç; iman" 

croyant [le] [la] inanan, mümin 

croître "büyümek, artmak; gelişmek, çoğalmak; üremek; artırmak" 

croûte "[la] ekmek kabuğu; kabuk; kötü resim " 

croûte dez pain ekmek kabuğu 

croûte terrestre yerkabuğu 

croûton [le] ekmek kabuğu parçası, kızartılmış ekmek 

cru "çiğ; ham, işlenmemiş; kaba; açık saçık; (söz) sert, dobra dobra " 

cruauté "[la] zalimlik; yamanlık; yırtıcılık" 

cruche [la] testi 

cruchon [le] küçük testi 



crucial "haç biçimli; kesin sonuçlu, kanıtlayıcı" 

crucifier çarmıha germek 

crucifix [le] İsalı haç 

crucifixion [la] çarmıha germe 

cruciverbiste [le] [la] bulmaca meraklısı 

crudité "[la] kabalık; çiğlik " 

crudités "[la]karışık salata; çiğ yenen sebze\\meyve" 

crue "[la] büyüme, gelişme; (akarsu) kabarma, yükselme" 

cruel "acımasız, merhametsiz, gaddar, zalim; kıyıcı, kan dökücü; ağrılı, şiddetli" 

cruellement zalimce, acımasızca, şiddetle 

crustacés [le]kabuklular 

crypte [la] kilise bodrumu 

cryptogames [la] çiçeksiz bitkiler 

cryptogramme [le] gizli yazı, şifreli yazı 

cryptographie [la] şifreli yazış, şifre yöntemi 

cryptographique şifreli 

crâne [le] kafatası 

crâner yiğitlik taslamak, böbürlenmek 

crânien kafatası+ 

crèche "[la] hayvan yemliği; beşik; bebek yuvası, kreş" 

crème "[la] kaymak; krema; krem; merhem " 

crème antirides kırışık önleyici krem 

crème chantilly krem şantiye 

crème de beauté güzellik kremi 

crème démêlant saç kremi 

crème fond de teint fondöten 



crème glacée dondurma 

crème hydratante nemlendirici krem 

crème à démaquiller makyaj temizleme kremi 

crème à raser tıraş kremi 

crème à épiler kıl dökücü krem 

Crète [la] 

crève-cìur "[le] can sıkıntısı; kalp kırıklığı" 

créance "[la] inanç; itibar; alacak " 

créancier [le] [la] alacaklı 

créancier en sous-ordre alacaklının alacaklısı 

créateur yaratıcı 

création "[la] yaratma, yaratış; yaradılış; evren; yaratıklar; türetme; kreasyon" 

créature "[la] yaratık; insan" 

crécelle "[la] kaynanazırıltısı;geveze" 

crédence [la] sofra takımı dolabı 

crédibilité [la] inandırıcılık 

crédit "[le] itibar; kredi; vade; borç hesabı; ödenek;saygınlık " 

crédit municipal emniyet sandığı 

créditer kredi açmak\\açtırmak 

créditeur kredi açan 

crédule çabuk kanan, saf 

crédulité [la] kanağanlık, saflık 

créer "yaratmak; meydana getirmek, kurmak; türetmek" 

crémaillère "[la] ocak çengeli; tekn. dişli kol, kremayer " 

crémation [la] ölü yakma 

crématoire ölü yakmayla ilgili 



crémer kaymak bağlamak 

crémerie "[la] sütçü dükkânı; muhallebici" 

crémeuxuse kaymaklı, kremalı 

crémier [le] [la] sütçü, peynirci 

crémone [la] ispanyolet 

créneau [le] mazgal 

créner kertmek 

créole [le] [la] sömürgelerde doğmuş Avrupalı 

créosote [la] kreozot 

crépelé (saç) dalgalı 

crépi [le] kaba sıva 

crépir sıvamak 

crépitement [le] çatırdama 

crépiter çıtırdamak 

crépon [le] bükme, krepon 

crépu kıvırcık 

crépuscule [le] alacakaranlık, tan 

crétin "[le] [la] aptal; şaşkın, sersem" 

crétiniser sersemleştirmek 

crétinisme "[le] kreten hastalığı; aptallık; şaşkınlık, sersemlik" 

crétois Giritli 

crêpe "[le] bürümcük, krep; yas tülü " 

crêper "(kumaşı) bürümcük gibi kıvırmak; (saç) kabartmak" 

crêperie [la] gözlemeci\\krepçi (dükkânı) 

crête "[la] ibik; doruk, sırt, bayır" 

crûment kabaca, hoyratça 



Cuba [le] 

cubage [le] küpleme 

Cubain [le] [la] Kübalı 

cubain Kübalı+ 

cube [le] küp 

cuber "kübünü almak; küp birimlerle ölçmek" 

cubique kübik 

cubisme [le] kübizm 

cubiste [le] [la] kübizm yanlısı 

cubitus [le] dirsek kemiği 

cucurbitacées [la] kabakgiller 

cueillette [la] ürün toplama, hasat 

cueillir "toplamak, ağaçtan koparmak;yakalamak" 

cueillir des lauriers zaferler kazanmak 

cuiler à pot kepçe 

cuiller [la] kaşık 

cuillerée [la] kaşık dolusu 

cuillère à dessert tatlı kaşığı 

cuillère à soupe çorba kaşığı 

cuir "[le] deri, kösele; meşin, sahtiyan " 

cuir chevelu başın derisi 

cuirasse "[la] zırh; kalın kabuk, bağa" 

cuirasser zırh geçirmek, zırhlamak 

cuirassé zırhlı 

cuire "pişirmek; olgunlaştırmak; pişmek" 

cuire à l'étouffée buğulama yapmak 



cuisant "kolay pişen; sert, yakıcı" 

cuisine "[la] mutfak; aşçılık sanatı; yemekler " 

cuisiner "yemek pişirmek;hazırlamak, düzenlemek" 

cuisinier [le] [la] aşçı 

cuisinière à gaz havagazı fırını 

cuisinière électrique elektrik fırını 

cuissard "[le] kalça zırhı; uzun çizme" 

cuisse [la] oyluk, but 

cuisson "[la] pişirim; pişim;yanma" 

cuissot [le] (iri av hayvanında) but 

cuistre [le] ukala, bilgiç 

cuit pişmiş 

cuite "[la] pişirme, pişirim;kafayı çekme " 

cuivre "[le] bakır; nefesli bakır çalgı " 

cuivre jaune tunç 

cuivrer "bakırla kaplamak; bakır rengi vermek" 

cuivres nefesli sazlar 

cuivré "bakır renginde; çınlayan" 

cul "[le] kıç, göt; dip " 

cul de bouteille şişe dibi 

cul-blanc [le] yağmurkuşu 

cul-de-jatte "[le] kötürüm; bacakları kesik" 

cul-de-sac [le] çıkmaz sokak, çıkmaz 

culasse [la] (ateşli silahlarda) namlu dibi, silindir başlığı 

culbute "[la] takla; düşme, yuvarlanma, devrilme;yıkım" 

culbuter "devirmek;yenmek; takla atmak" 



culer "geri geri gitmek;siya etmek" 

culinaire mutfak+ 

culminant en yüksek 

culmination [la] yücelim 

culminer yücelmek 

culot "[le] kandil dibi; alt taban; yüzsüzlük;en küçük çocuk, tekne kazıntısı " 

culotte "[la] kısa pantolon, külot; kadın donu; sığır budu" 

culotter pantolon giydirmek 

culottes de golf golf pantolon 

culotté "kararmış, zift bağlamış; yüzsüz" 

culpabilité [la] suçluluk 

culte "[le] tapma, tapınış; din;saygı" 

cultivable işlenebilir, ekilir (toprak) 

cultivateur [le] [la] çiftçi, tarımcı 

cultiver "(toprağı) işlemek; yetiştirmek; ekmek;uğraşmak; geliştirmek" 

cultivé "işlenmiş (toprak);kültürlü (kimse)" 

cultural tarımsal 

culture "[la] yetiştirim, toprağı işleme, ekme, tarım; tarla; kültür " 

culture physique beden eğitimi 

culturel kültürel 

culée [la] kemer ayağı 

cumin [le] kimyon 

cumuler kendinde toplamak, yüklenmek 

cumulus [le] kümebulut 

cunéiforme köşemsi 

cupide açgözlü, tamahkâr, doymak bilmez 



cupidité [la] açgözlülük, tamahkârlık, doymak bilmezlik 

cuprique bakır+ 

cupule [la] kadehçik 

cupulifères [la] palamutlar 

curabilité [la] iyileşme yeteneği 

curable iyi olabilir 

curare [le] ok zehiri, kürar 

curateur [le] [la] vasi 

curatif iyi edici 

curaçao [le] portakal\\turunç likörü 

cure "[la] ilaç tedavisi; kür; şifa, iyi olma; papaz konutu" 

cure thermale kaplıca tedavisi 

cure-dent [le] diş çöpü, kürdan 

cure-ongles [le] tırnak temizleyicisi 

cure-pipe [le] pipo temizleyicisi 

curer temizlemek, ayıklamak 

curetage [le] kürtaj 

curette [la] kazıma aleti, kürtaj aleti 

curie [la] (papalıkta) hükümet örgütleri 

curieusement "merakla; tuhaf bir biçimde" 

curieuxuse "meraklı; tuhaf, değişik, garip " 

curiosité [la] merak 

curiosités ilgi çeken şeyler, nadir parçalar 

curiste [le] [la] (kaplıcada) kür yapan kişi 

curriculum vitae [le] yaşamöyküsü 

curry [le] Hint baharatı, köri 



curseur [le] sürgü 

cursif işlek (yazı) 

curviligne eğrili (şekil) 

curé [le] papaz 

curée "[la] tazı hakkı; yağma; post" 

cuscute [la] bağboğan, küsküt 

cutané deri+, cilt+ 

cuti-réaction [la] deri testi 

cuticule "[la] ince deri parçası;kütikül" 

cutter [le] kotra 

cuve [la] büyük fıçı, tekne 

cuvelage [le] (maden kuyusu) içini kaplama 

cuver fıçıda mayalanmak 

cuver son vin sarhoş olup sızmak 

cuvette "[la] leğen; banyo küveti; cıva haznesi" 

cuvée [la] belirli bir yılın ürünü (şarap), aynı fıçının ürünü 

cyanure [le] siyanür 

cybernéticien [le] [la] güdümbilimci, sibernetikçi 

cybernétique [la] güdümbilim, sibernetik 

cyclable bisikletlere ayrılmış (yol) 

cyclamen [le] tavşankulağı, buhurumeryem, siklamen 

cycle "[le] çevrim, devir; ortaöğrenim bölümü; bisiklet " 

cycle-cross [le] engelli kır yarışı 

cyclique çevrimsel, devri 

cyclisme [le] bisikletçilik 

cycliste [le] [la] bisikletçi, bisikletli 



cyclomoteur [le] motorlu bisiklet, mopet 

cyclomotoriste [le] [la] motorlu bisikletçi 

cyclone [le] kiklon 

cygne [le] kuğu 

cylindre [le] silindir 

cylindrer silindirden geçirmek 

cylindrique silindirsi 

cylindrée [la] silindir hacmi 

cymbale [la] zil 

cyme [la] talkım 

cynips [le] mazı böceği 

cynique "sinik; utanmaz, edepsiz, hayâsız" 

cyniquement hayâsızca, utanmadan 

cynisme "[le] sinizm; utanmazlık, edepsizlik, hayâsızlık" 

cynocéphale [le] köpek başlı maymun 

cyprin [le] sazan 

Cypriote [le] [la] Kıbrıslı cyrillique 

cypriote Kıbrıslı+ 

cyprès [le] servi 

cypéracées [la]papirüsgiller 

cystite [la] sidiktorbası iltihabı, sistit 

cytise [le] sarısalkım 

cytologie [la] hücrebilim, gözebilim 

cytoplasme [le] göze plazması, sitoplazma 

czar [le] çar 

czarine [la] çariçe 



câble "[le] halat; kablo; telgraf" 

câbler "halat yapmak; telgraf çekmek" 

câblogramme [le] kablolu telgraf 

câblé kablolu 

câlin "yakınlık gösteren; sevilmek isteyen, okşayıcı" 

câliner okşamak, sevmek 

câlinerie [la] okşayıp sevme 

câpre [la] kebre, gebreotu, kapari 

câprier [le] gebreotu 

cèdre [le] dağservisi, katranağacı, sedir ağacı 

cène "[la] İsa Peygamberin son akşam yemeği; kudas ayini" 

cèpe [le] kuzumantarı 

cécité [la] körlük 

cédar ses affaires işten çekilmek 

céder "(birine) bırakmak; satmak, devretmek; boyun eğmek, teslim olmak; direnci kırılmak; sinmek" 

céder un bail devren kiraya vermek 

cédille [la] ç ve ş harflerinin altındaki çengel 

cédrat [le] ağaçkavunu 

célebrité "[la] ün, ünlülük; ünlü kişi" 

céleri [le] kereviz 

céleste "göksel; tanrısal, ilahi " 

célibat [le] bekârlık, erdenlik 

célibataire [le] [la] bekâr, erden 

célèbre ünlü, sanlı, tanınmış 

célébrant [le] ayin yapan rahip 

célébration "[la] kutlama; ayin yapma" 



célébrer kutlamak, övmek 

célérité [la] çabukluk, tezlik, ivedilik 

cénacle [le] aynı düşüncede olanlar toplantısı 

cépage [le] bağ çubuğu 

céphalique baş+ 

céphalopodes [le]kafadanbacaklılar 

céramique çömlekçilik+ 

céramiste [le] [la] çömlekçi 

cérumen [le] kulak kiri 

céruse [la] üstübeç 

céréale [la] tahıl, hububat 

cérébral beyinsel 

cérémonial [le] tören protokolü, tören kuralları 

cérémonie "[la] tören; ayin; saygı, nezaket, protokol" 

cérémonie d'inauguration açılış konuşması 

cérémonieuxuse protokol düşkünü 

césarienne [la] sezaryen 

césium [le] sezyum 

césure [la] (koşukta) durak 

cétacé [le] balina 

cìur "[le] yürek; kalp; öz; merkez; esas " 

cìur léger kaygısız 

côlon [le] kalın bağırsak, kolon 

cône "[le] koni; kozalak" 

côte "[la] kaburga kemiği; eğe; kaburga, pirzola; yokuş, bayır, yamaç; deniz kıyısı " 

côte à côte yan yana 



côtelette [la] pirzola 

côtelette d'agneau kuzu pirzolası 

côtelette de porc domuz pirzolası 

côtelé "dilimli, oluklu; çizgili" 

côtier kıyıyla ilgili 

côtoyer "yaklaşmak, yakın olmak; kıyı boyunca gitmek" 

côté "[le] böğür; yer, yön, taraf; kenar " 

d'abord önce, ilkin 

d'accord olur, hayhay, tamam 

d'affilée durmadan, sözü kesmeden 

d'ailleurs "öte yandan; bir de, hem; zaten, ayrıca, bundan başka " 

d'airain bükülmez, sarsılmaz, aşılmaz 

d'albâtre bembeyaz 

d'aléntour çevredeki, etraftaki 

d'antan geçen yıl, eskiden 

d'aplomb düşey olarak 

d'après e göre 

d'après lui "ona göre; bakarak, örnek tutarak " 

d'arrache-pied aralıksız, baş kaldırmadan 

d'aucuns kimileri, bazıları 

d'auparavant bir önceki 

d'autant plus que haydi haydi 

d'autant que ye göre 

d'autorité yetkiyle 

d'autre başka 

d'autre part öte yandan, bundan başka 



d'avance önceden 

d'avant geçen 

d'avec den 

d'elle même kendiliğinden 

d'emblée birden, hemen 

d'emprunt iğreti, takma 

d'en bas aşağıdan 

d'entre nous aramızdan 

d'envergure geniş çapta 

d'habitude genellikle 

d'heure en heure gitgide, gittikçe 

d'ici là buradan oraya 

d'ici peu çok geçmeden 

d'importance önemlice 

d'instinct içgüdüyle 

d'occasion "elden düşme, eski; ucuz, kelepir; beylik, harcıâlem " 

d'office kendiliğinden 

d'or altın 

d'ordinaire alışıldığı üzere, genellikle 

d'ores et déjà bundan böyle 

d'outre en outre bir yandan öbür yana kadar 

d'où nereden 

d'un bond bir sıçrayışta, birdenbire 

d'un bout à l'autre bir uçtan bir uca 

d'un commun accord oybirliğiyle 

d'un jour à l'autre günden güne 



d'un moment à l'autre az sonra, nerdeyse 

d'un premier lit ilk evlilikten 

d'un seul coup bir vuruşta 

d'un seul jet kesinlikle 

d'un seul tenant yekpare, tek parça 

d'un trait bir yudumda, bir dikişte 

d'une manière générale genel olarak 

d'une manière ou d'autre şu ya da bu yolla, bir şekilde 

d'une seule tenue bir çırpıda 

d'urgence hemen 

dactylo(graphe) [la] daktilo 

dactylographie [la] daktilo, daktilograf 

dactylographier daktilo ile yazmak 

dactyloscopie [la] parmak izi araştırması 

dactylé parmak biçiminde 

dada "[le] at, dahdah; merak" 

dadais [le] bön, avanak, enayi 

dadaïsme [le] dadacılık, dadaizm 

dague [la] bir çeşit kılıç 

dahlia [le] yıldızçiçeği, dalya 

daigner gönül alçaklığı göstermek, tenezzül etmek 

daim [le] alageyik, sığın 

daine [la] dişi alageyik, maral 

dais [le] gölgelik, sayvan 

dallage [le] yol döşeme 

dalle [la] döşeme taşı 



daller döşeme taşı döşemek 

dalmate Dalmaçyalı 

Dalmatie [la] 

daltonien renkkörlüğü hastalığı olan 

daltonisme [le] renkkörlüğü hastalığı 

dam [le] 

damas "[le] damasko; mürdümeriği" 

damasquiner telkâri yapmak 

damasquiné telkâri kakma 

damassé damasko çiçekli, damasko örneği (kumaş) 

dame "[la] hanım, bayan; hatun; (iskambil) kız; (tavla) pul " 

dame d'honneur nedime 

dame patronnesse yardım işlerini yöneten kadın, yardımsever kadın 

dame-jeanne [la] damacana 

damer dama demek, (taşı) damaya çıkarmak 

damer le pion à qn üstün gelmek, taş çıkartmak 

dames [la] dama (oyunu) 

damier "[le] dama tahtası; damalı süsleme" 

damnable cehennemlik 

damnation [la] cehennem azabı, lanet 

damner "cehennemlik etmek; lanetlemek " 

damné "[le] [la] cehennemde olan; şeytan gibi (kimse), lanetli" 

dancing [le] dans salonu 

dandiner "salına salına yürümek; sallamak " 

dandy [le] şıklık düşkünü, züppe 

Danemark [le] : 



danger [le] tehlike 

dangereusement tehlikeli biçimde 

dangereuxuse tehlikeli 

Danois [le] [la] Danimarkalı 

danois Danimarkalı+ 

danréee alimentaire yiyecek maddesi 

dans "içinde; içine; -de; -e, -ye; yaklaşık " 

dans ces conditions bu koşullar altında 

dans l'espoir de umuduyla 

dans l'intérêt de qn lehine 

dans l'origine başlangıçta, ilkin 

dans la chaleur de en şiddetli anında 

dans la chambre odada 

dans la foulée de izinde 

dans la nuit des temps pek eski zamanlarda 

dans la plus stricte intimité baş başa 

dans la vie courante günlük yaşamda 

dans le but de niyetiyle, amacıyla 

dans le civil sivil hayatta 

dans le fait gerçekten 

dans le fond aslında, gerçekte 

dans le sens inverse des aiguilles d'une montre saat ibresinin ters yönünde 

dans le temps eskiden, vaktiyle 

dans le vent son moda 

dans lenombre bu arada 

dans les yaklaşık 



dans les coulisses sahne arkasında 

dans les parages (de) yakınında, yöresinde 

dans peu birazdan 

dans quinze iki hafta içinde 

dans son ensemble toptan 

dans son intégralité tümüyle 

dans tous les siècles des siècles her zaman 

dans toute l'acception du terme kelimenin tam anlamıyla 

dans un esprit de niyetiyle, amacıyla 

dans un moment hemen şimdi 

dansant "danslı; dans eden" 

danse [la] oyun, dans 

danse du ventre göbek dansı 

danser oynamak, dans etmek 

danseuruse "[le] [la] dans eden (kişi); dansçı, dansöz, dansör" 

daphné [le] yabandefnesi 

dard "[le] kargı, mızrak; yılan dili; böcek iğnesi" 

Dardanelles [la] : 

darder "mızraklamak; fırlatmak" 

dare-dare çarçabuk, palas pandıras 

darne [la] balık dilimi 

darse [la] iç liman 

dartre [la] tuzlubalgam 

darwinisme [le] Darvincilik 

datation [le] tarih atma, tarihleme 

date [la] tarih, zaman 



date de naissance doğum tarihi 

date limite son teslim tarihi 

dater "tarih atmak, tarih koymak; tarihi geçmişte -e dayanmak" 

dateur [le] saatin tarih gösteren kısmı 

datif [le] -e hali, yönelme durumu 

datte [la] hurma 

dattier [le] hurma ağacı 

datura [le] tatula 

daube "[la] bir çeşit et kızartması; hafif ateşte pişirme" 

dauber "yumruklamak; kızartmak" 

dauphin "[le] yunusbalığı; veliaht; halef" 

dauphine [la] veliaht karısı 

daurade [la] çipura 

davantage daha çok, daha fazla 

davier "[le] dişçi kerpeteni; kıskaç" 

Dd [le] Dd 

de den, -dan; ile, -leyin; -ce, tarafından " 

de (telle) sorte que öyle ki, o şekilde ki 

de bon cìur memnunlukla, yürekten 

de bon gré isteyerek, kendi isteğiyle 

de bon matin erkenden 

de bon ton uygun, kibarca 

de bon\mauvais aloi iyi\\kötü cins 

de bonne grâce isteyerek, seve seve 

de bonne guerre yasalara uygun olarak 

de bonne heure erkenden 



de bout en bout baştan başa 

de bric et de broc şundan bundan, dereden tepeden 

de but en blanc damdan düşer gibi 

de ce fait bundan dolayı 

de ce pas hemen şimdi 

de cette manière böylece, bu şekilde 

de chien berbat 

de choix seçme, seçkin 

de commande yapmacık 

de compagnie birlikte 

de compte à demi yarı yarıya paylaşarak 

de concert birlikte, el birliğiyle, anlaşarak 

de confiance güvenle 

de connaissance tanıdık, bildik 

de conserve birlikte 

de conséquence önemli 

de contrebande kanunsuz, yolsuz, yasak 

de court ansızın 

de coutume alışıldığı gibi 

de crainte que korkusuyla 

de côte et d'autre şurda burda 

de côté eğik olarak, yandan 

de dehors dışarıdan 

de dessous le lit yatağın altından 

de devant önünden 

de désemplir boşalmak 



de face önden, cepheden, tam karşıdan 

de fait "edimli, fiili olarak; gerçekten " 

de façon que öyle ki 

de façon à cek şekilde 

de façon à ce que ne olursa olsun 

de fil en aiguille şundan bundan, dereden tepeden 

de fois à autre zaman zaman 

de fond en comble tepeden tırnağa kadar, baştan başa 

de force zorla 

de fortune derme çatma 

de front "önden; yan yana; birlikte, aynı zamanda " 

de gaieté de coeur durup dururken, hiç gereği yokken 

de garde nöbetçi 

de gauche sol kanat, solcu 

de grand standing çok konforlu 

de grâce lütfen 

de gré ou de force istese de istemese de 

de gré à gré iki tarafın karşılıklı isteğiyle 

de haut en bas tepeden tırnağa 

de haute graisse "semiz, tombul; besleyici " 

de haute lutte "bilek gücüyle, zorla; alnının teriyle " 

de jour gündüz, gündüzün 

de justesse az kalsın, neredeyse 

de l'aveu de tanıklığı üzerine 

de l'étranger yurtdışından 

de la bonne sorte adamakıllı 



de la main à la main aracısız, doğrudan doğruya 

de la méme farine aynı cinsten, aynı soydan 

de la part de in adına, tarafından 

de la sorte bu şekilde, bu tarzda, böyle 

de loin uzaktan, uzaklardan 

de loin en loin arada bir, ara sıra 

de long en large bir o başa bir bu başa 

de longue durée uzun dönem 

de longue main çoktan beri 

de là şuradan, oradan 

de main en main elden ele 

de mal en pis gittikçe daha kötüye 

de manière à ecek şekilde 

de marbre duygusuz 

de marque (mal) kaliteli, seçkin 

de meilleure heure daha erken 

de misère çok düşük 

de moitié yarısı derecesinde 

de mon côté bana gelince 

de mon\son choix benim\\onun seçimi 

de mémoire zihinden 

de ménage evde yapılmış 

de même aynı şekilde 

de même que nasıl ki, gibi 

de naissance doğuştan 

de nous jours günümüzde, şimdilerde 



de nouveau yeniden, bir daha 

de nuit geceleyin 

de pacotille değersiz 

de par adına 

de par la loi kanun adına 

de parade gösteriş için 

de part et d'autre her iki yandan 

de partout her yandan 

de peur de korkudan 

de pied en cap yukarıdan aşağıya 

de pied ferme "kımıldamaksızın; ayak direyerek " 

de plain-pied "düzayak, aynı düzeyde; doğrudan doğruya " 

de plain-pied avec ile aynı durumda, ile rahat ilişkiler içinde 

de plaisance eğlence için olan 

de plein fouet düz, doğruca 

de pleine autorité tam yetkiyle 

de plus bundan başka, ayrıca 

de plus belle pekâlâ, adamakıllı, üstelik 

de plus en plus gitgide, gittikçe 

de plus en plus fort gittikçe çoğalarak 

de poche cep + 

de porte en porte evden eve 

de poupée küçücük, minnacık 

de premier choix birinci kalite 

de premier main ilk elden 

de premier ordre birinci sınıf 



de premier qualité birinci kalite 

de prime abord ilk görüşte, hemen 

de prix pahalı, değerli 

de proche en proche gitgide, yavaş yavaş 

de profession meslekten olan 

de profil yandan, profilden 

de propos délibéré bile bile, kasten 

de prédilection gözde 

de préférence tercihen, en iyisi 

de père en fils babadan oğula 

de race safkan 

de rechange "yedek; alternatif" 

de rencontre kelepir 

de reste gereğinden çok 

de retour karşılık 

de rien! bir şey değil! 

de rigueur zorunlu 

de réputation mondiale dünyaca ünlü 

de réserve yedek 

de sang-froid soğukkanlılıkla 

de seconde main ikinci el 

de sens rassis heyecansız 

de ses deniers kendi parasıyla 

de son chef kendi başına 

de son cru kendi kafasından 

de sorte à cek biçimde 



de suite kesintisiz, art arda 

de taille "önemli; kocaman " 

de temps en temps zaman zaman, ara sıra 

de temps à autre zaman zaman, ara sıra 

de toc kötü (mal) 

de tonnerre gümbür gümbür 

de tous les instants sürekli, aralıksız 

de tous les jours her gün kullanılan, gündelik 

de tout cìur canla başla 

de tout poil her türlü, her çeşit 

de tout temps her zaman 

de toute façon ne olursa olsun 

de toute manière ne olursa olsun, her halü kârda 

de toute sorte her çeşitten 

de toute éternité ezelden beri 

de toute évidence kuşkusuz, şüphesiz 

de toutes parts her yandan 

de transition "geçiş; geçici" 

de travers eğri, çaprazlama 

de trop fazla, artık 

de tête ezberden 

de visu görerek 

de vive force zor kullanarak 

de vive voix ağızdan, sesle 

de\en biais "verevliğine, yanlamasına;dolaylı olarak" 

debout "dik, dikine; ayakta " 



debout! ayağa kalk! 

decrescendo sesi gittikçe kısarak 

dedans "içinde; içine " 

degré "[le] basamak; aşama, derece; kerte; rütbe " 

dehors "dışarı; dışarıda; dışarıya " 

delco [le] ateşleme düzeni, distribütör 

delirium tremens [le] titremeli sayıklama 

delta [le] çatalağız, delta 

deltoïde delta şeklinde, üçgen 

demain yarın 

demain matin yarın sabah 

demain soir yarın akşam 

demande "[la] dilek; istek; soru; dilekçe; ısmarlama; talep, istem " 

demande de poste iş başvurusu 

demande en mariage kız isteme 

demander "istemek, dilemek; sormak; dava açmak; sipariş vermek " 

demander en grâce iyilik olarak istemek 

demander la lune olmayacak bir şey istemek 

demander la parole söz istemek 

demander merci aman dilemek 

demander pardon à den özür dilemek 

demander quartier à aman dilemek 

demandeuruse [le] [la] davacı 

demeure "[la] konut; oturma süresi " 

demeurer "oturmak; kalmak; durmak" 

demeurer en place kıpırdamamak 



demi yarı, yarım 

demi droit sağhaf 

demi gauche solhaf 

demi jour loş alacakaranlık 

demi-bas [le] yarım konçlu çorap 

demi-bouteille [la] yarım şişe 

demi-centre santrhaf 

demi-cercle [le] yarım daire 

demi-douzaine [la] yarım düzine 

demi-finale [le] yarı final 

demi-finaliste [le] [la] yarı finalist 

demi-frère [le] üvey kardeş 

demi-gros [le] yarı toptan 

demi-heure [la] yarım saat 

demi-jour [le] alacakaranlık 

demi-journée [la] yarımgün 

demi-litre [le] yarım litre 

demi-livre [la] yarım libre 

demi-longuer [le] yarım boy 

demi-lune [la] yarımay, dördün 

demi-mal [le] küçük zarar 

demi-mesure [la] yarım ölçü 

demi-monde [le] kibar fahişeler çevresi 

demi-pension "[la] yarım pansiyon; yemekli yatısız ücreti" 

demi-pensionnaire [le] [la] yemekli yatısız (öğrenci) 

demi-place [la] yarı fiyatlı yer, yarım bilet 



demi-porsion [la] yarım porsiyon 

demi-saison [la] mevsimlik 

demi-sel yarı tuzlu 

demi-solde [la] yarım aylık 

demi-sìur [la] üvey kız kardeş 

demi-tarif [le] yarı tarife, yarı fiyat 

demi-teinte ara renk 

demi-ton [le] yarım ton 

demi-tour [le] yarım dönüş 

demoiselle "[la] genç kız; yusufçuk, kızböceği " 

demoiselle d'honneur nedime 

denie à dieu pey akçesi 

denier "[le] eski bir Roma parası, dinar; eski Fransız parası, mangır " 

denrée [la] zahire, yiyecek maddesi 

denrée marchande harcıâlem mal 

dense yoğun, kesif 

densité [la] yoğunluk, kesafet 

densité de population nüfus yoğunluğu 

dent [la] diş 

dent canine köpekdişi 

dent de lait sütdişi 

dent de sagesse akıldişi, yirmi yaş dişi 

dent incisive kesici diş 

dent-de-lion [la] yabani hindiba 

dentaire diş+ 

dental dişsil 



dentelle [la] dantel, dantela 

dentellière "[la] dantelci; dantel makinesi" 

dentelure "[la] dantel şeklinde süs; tırtıklı yaprak kenarı" 

dentelé kenarı dişli, girintili çıkıntılı 

dentier [le] takma diş 

dentifrice [le] diş temizleyici (madde) 

dentiste [le] [la] diş doktoru, dişçi 

dentition "[la] diş çıkması; dişler" 

denture [la] dişler 

denté diş diş olan, dişli 

depuis den, -den beri 

depuis la création yaradılıştan beri 

depuis longtemps çoktan beri, uzun zamandan beri 

depuis lors o zamandan beri 

depuis peu az önce 

depuis que den beri 

depuis toujour oldum olası 

derechef yeniden, yeni baştan, bir daha 

dermatite [la] deri yangısı, dermatit 

dermatologie [la] cilt hekimliği, dermatoloji 

dermatologue [le] cilt hekimi, dermatolog 

dermatose [la] cilt hastalığı 

derme [le] altderi 

dermique altderiyle ilgili 

dernier "son, sonuncu; en üst; geçen; en adi " 

dernier cri son moda 



dernier jugement kıyamet günü 

dernier-né [le] [la] en küçük evlat 

derniers devoirs cenaze töreni 

dernière demeure kabir, mezar 

dernièrement son günlerde, geçenlerde 

derrière arkasına, arkasında 

derviche [le] derviş 

des de 

des fois bazen, ara sıra 

des mois durant aylarca 

des quatre vents her yandan, her ülkeden 

descendance [la] çocuklar, torunlar, döl döş 

descendant [le] [la] çocuklar, torunlar, döl döş 

descendre "inmek, alçalmak; yerleşmek; basmak; torunlarından olmak, soyundan gelmek; ölmek; 
indirmek; vurmak, öldürmek " 

descendre au tombeau ölmek 

descendre d'un arbre ağaçtan inmek 

descendre dans la rue (gösteri için) sokağa dökülmek 

descendre de den gelmek, soyundan gelmek 

descendre de cheval attan inmek 

descendre du train trenden inmek 

descendre à l'hôtel otelde kalmak 

descente "[la] inme; iniş; oluk; inişli yol; meyil " 

descente de justice arama tarama 

descente de police polis baskını 

descripteur [le] betimleyici yazar 



descriptif betimsel 

description [la] betimleme, tasvir 

desiderata [le] eksikler, yokluğu aranan şeyler 

despote "[le] zorba hükümdar; zorba, despot" 

despotique zorba, zorbaca 

despotisme [le] zorbalık, despotluk 

desquamation [la] pul pul dökülme, soyulma 

desquels lequel 

dessaisir (hak\\yetki) geri almak 

dessaler "tuzunu çıkarmak; tatlılaştırmak; gözünü açmak; acemilikten kurtarmak" 

dessein "[le] tasarı; niyet " 

desseller eyerini kaldırmak 

desserrage [le] gevşetme 

desserrer gevşetmek, çözmek 

dessert "[le] (yemek sonunda yenen) tatlı; yemiş" 

desserte "[la] servis masası; (yol\\ulaşım aracı) bağlantı sağlama; uğrama" 

desservir "(sofrayı) kaldırmak, toplamak; (taşıt) uğramak, (taşıt) işlemek; zarar vermek" 

dessiccation [la] kurutma 

dessiller les yeux à qn uyarmak, yanlış yoldan çevirmek 

dessin "[le] resim; resim sanatı; tasarı, plan; (kumaş) örnek, desen " 

dessin animée çizgi film 

dessinateur [le] [la] ressam 

dessiner "resmini çizmek; belirtmek, belli etmek " 

dessouler "(sarhoşluktan) ayıltmak; ayılmak" 

dessous [le] iç çamaşırı 

dessous-de-plat [le] tencere altlığı 



dessous-de-table [le] rüşvet, avanta 

dessus "üste, üstüne; üstte, üstünde " 

dessus-de-lit [le] yatak örtüsü 

desséchant kurutucu 

desséchement "[le] kurutma; kuruluk; zayıflama" 

dessécher "kurutmak; zayıflatmak; duygusuz kılmak " 

destin "[le] kader; alınyazısı, mukadderat" 

destinataire [le] [la] gönderilen kimse, alıcı 

destination "[la] gönderilen yer; yön; varış yeri; amaç " 

destiner "ayırmak, tahsis etmek; hazırlamak" 

destinée [la] alınyazısı, yazgı, kader 

destituer görevden almak, işten çıkarmak, azletmek 

destitution [la] görevden alma, işten çıkarma, azil 

destroyer [le] destroyer, torpido muhribi 

destructeur yıkıcı, kırıp geçirici, yok edici 

destructif yıkıcı, yok edici, tahripkâr 

destruction [la] yıkma, kırıp geçirme, tahrip 

destructurer yapısını bozmak 

dette [la] borç, verecek 

dette flottante kısa vadeli hazine borcu 

dette passive ödenecek borç, verecek 

deuil "[le] yas işareti; matem, yas; cenaze alayı; üzüntü, acı " 

deux "iki; ikinci; birkaç " 

deux heures et demie saat iki buçuk 

deux mille iki bin 

deux-pièces [le] döpiyes 



deux-points [le] iki nokta ( :) 

deux-temps [le] iki zamanlı motor 

deuxième ikinci 

deuxièmement ikinci olarak 

devancer "önünden gitmek, öne geçmek; önce gelmek" 

devancier [le] [la] öncel, selef 

devant öne, önde, önden 

devanture [la] dükkân önü, vitrin 

devenir [le] oluş 

devin [le] kâhin 

deviner "kehanette bulunmak; oranlamak, tahmin etmek; çözmek" 

devinette "[la] bilmece; bulmaca" 

devis [le] keşif, keşif defteri 

devise [la] döviz 

deviser muhabbet etmek, söyleşmek 

devoir "borcu olmak, borçlu olmak; gerekmek " 

devoir la vie à qn hayatını birine borçlu olmak 

devoirs saygı 

dextrine [la] nişasta zamkı 

dextérité "[la] el çabukluğu; ustalık, beceri" 

deçà beri 

dia excl deh! 

diable [le] şeytan 

diablement son derece, pek çok 

diablerie "[la] entrika, düzen; yaramazlık, şeytanlık" 

diablesse "[la] dişi şeytan; cadaloz" 



diablotin "[le] küçük şeytan; afacan çocuk, şeytan çekici" 

diabolique "şeytandan gelen; çok kötü; çok güç, berbat" 

diabolo "[le] döndürülüp havaya fırlatılan makara oyuncağı; limonata ve naneli şurup karışımı bir içki" 

diabète [le] şeker hastalığı 

diabétique şeker hastalığıyla ilgili 

diacre [le] diyakoz, papaz çömezi 

diadème "[le] taç; hükümdarlık" 

diagnostic [le] tanı, teşhis 

diagnostiquer tanılamak, teşhis etmek 

diagonal [la] köşegen 

diagramme [le] diyagram 

dialecte [le] lehçe 

dialectique eytişimsel, diyalektik 

dialogue [le] söyleşi, diyalog 

dialoguer "konuşmak, söyleşmek; diyalog şekline sokmak" 

dialoguiste [le] [la] diyalog\\konuşma yazarı 

dialypétale ayrı taçyapraklı 

dialyse [la] diyaliz 

diamant [le] elmas 

diamant brillant pırlanta 

diamantaire "[le] elmas yontucu; elmasçı" 

diamanté "elmaslı; pırıltılı" 

diamètre [le] çap 

diamétral çapla ilgili 

diamétralement "çap yönünde; taban tabana " 

diamétralement opposés taban tabana zıt 



diantre! excl hay Allah!, vay canına! 

diapason "[le] ses merdiveni; diyapazon; düzey, seviye" 

diaphane "yarı saydam; duru, berrak" 

diaphragme [le] diyafram 

diapositive [la] diyapozitif, slayt 

diapré alacalı bulacalı 

diarrhée [la] sürgün, ishal 

diastase [la] diyastaz 

diastole [la] diyastol, gevşem, yürek gevşemesi, damar gevşemesi 

diatomées [la] diyatomeler 

diatribe [la] sert eleştirme, yergi, taşlama, hiciv 

dichotomie "[la] mant. ikili öbeklendirme; ikili çatallanma; (ay) dördün" 

dicotylédone [la] ikiçenekliler 

dictaphone [le] diktafon 

dictateur [le] diktatör 

dictatorial diktatörlükle ilgili 

dictature [la] diktatörlük 

dicter "söyleyip yazdırmak; kulağına koymak; zorla benimsetmek" 

diction [la] okuma\\anlatma tarzı 

dictionnaire [le] sözlük 

dicton [le] halk deyişi 

dictée [la] yazdırma, dikte 

didactique öğretici, öğretisel, didaktik 

diesel [le] dizel (motoru) 

Dieu Allah, Tanrı 

dieu [le] tanrı 



Dieu merci Allaha şükür 

Dieu sait "Allah şahit; Allah bilir " 

diffamant "iftiracı, kara çalan; alçaltıcı, küçük düşürücü" 

diffamateur alçaltıcı, lekeleyici, ün kırıcı 

diffamation "[la] lekeleme, kara çalma; ün kırma, iftira" 

diffamatoire alçaltıcı, lekeleyici, karalayıcı, ün kırıcı (yazı) 

diffamer (birini) alçaltmak, lekelemek, saygınlıktan düşürmek, ününü kırmak 

difficile "güç; sıkıntılı; güç beğenir " 

difficilement güçlükle 

difficulté "[la] güçlük; anlaşmazlık " 

difforme biçimsiz, çirkin 

difformité [la] biçimsizlik 

diffraction [la] kırınım 

diffus "yaygın; dağınık, yayılmış" 

diffuser yaymak, dağıtmak, yayımlamak 

diffuseur "[le] yayan, yayıcı; dağıtıcı" 

diffusion "[la] yayılma, dağılma; yayınma" 

différemment başka türlü 

différence [la] ayrım, fark 

différenciation [la] farklılaşma, ayrılaşma 

différencier ayırt etmek 

différend [le] anlaşmazlık, çekişme, ihtilaf 

différent değişik, ayrı, başka başka 

différentiel [le] diferansiyel 

différents objets çeşitli farklı nesneler 

différer "ertelemek, geciktirmek; değişik olmak; ayrı düşüncede olmak" 



digeste kolay sindirilir 

digestibilité [la] sindirilebilirlik 

digestible kolay sindirilir 

digestif sindirimsel 

digestion [la] sindirim, hazım 

digital "parmak+; dijital" 

digitale [la] yüksükotu, kovanotu 

digne "değer, layık, yaraşır; namuslu, saygıdeğer; ağırbaşlı" 

digne de foi güvenilir, inanılır 

dignement "gereğince; değerince; ağırbaşlılıkla" 

dignitaire "[le] yüksek görevli, rütbeli; ulu kişi" 

dignité "[la] yüksek görev; ağırbaşlılık; haysiyet, onur" 

digression [la] (söz) konu dışı 

digue "[la] büğet, bent, set; engel" 

digérer sindirmek, hazmetmek 

diktat [le] dikta 

dilapidateur [le] [la] savurgan, müsrif 

dilapidation "[la] saçıp savurma, savurganlık, israf, müsriflik; aşırma" 

dilapider "saçıp savurmak, israf etmek; aşırmak" 

dilatable genleşir 

dilatation "[la] genleşme; genleştirme" 

dilater "genleştirmek; ferahlatmak" 

dilatoire savsaklayıcı, geciktirici 

dilemme [le] ikilem 

dilettante "[le] meraklı, hevesli; amatör " 

dilettantisme "[le] meraklılık, heveslilik; amatörlük" 



diligence "[la] çabukluk; posta arabası; özen " 

diligent eli çabuk, hamarat 

diluer yoğunluğunu azaltmak, sulandırmak 

dilution "[la] yoğunluğunu azaltma, sulandırma; sulandırılmış sıvı" 

diluvien tufanla ilgili 

dimanche [le] pazar (günü) 

dimension "[la] boyut; ölçü; önem " 

diminuer "azaltmak, kısmak, eksiltmek; azalmak, eksilmek, kısılmak" 

diminutif [le] küçültme eki 

diminution "[la] azaltma, eksiltme; küçülme, azalma, eksilme; tenzilat, indirim" 

diminué "küçülmüş, ufalmış; azaltılmış, eksiltilmiş" 

dinanderie [la] tunç eşya, bakır eşya 

dinar [le] dinar 

dinatoire yemek yerini tutan 

dinde "[la] dişi hindi; aptal kadın" 

dindon "[le] (erkek) hindi, baba hindi; aptal adam " 

dindonneau [le] hindi palazı 

dingue kaçık 

dinosaure [le] dinozor 

diocèse [le] piskoposluk 

dioptrie [la] diyoptri 

dioïque ikievcikli 

diphasé ikifazlı 

diphtongue [la] tek hece halinde çıkarılan iki sesli, diftong 

diphtérie [la] kuşpalazı, difteri 

diplomate [le] diplomat 



diplomatie [la] diplomatlık, diplomasi 

diplomatique diplomatik 

diplôme [le] diploma 

diplômé diplomalı 

diptyque [le] ikizli tablo 

diptère [le] çifte kanatlı 

dire "söylemek; demek; anlatmak; bildirmek; okumak " 

dire adieu à veda etmek 

dire des blagues palavra atmak 

dire du mal de aleyhinde konuşmak 

dire la bonne aventure fal bakmak 

dire mensonges yalan söylemek 

dire qch de hakkında ... düşünmek 

dire qch à qn birine bir şey söylemek 

dire une énormité çam devirmek 

dire vrai doğru söylemek 

direct "doğru; doğrudan doğruya, dolaysız, aracısız; duraksız " 

directement "doğrudan doğruya; aracısız olarak " 

directement proportionel doğru orantılı 

directeur "[le] [la] yönetmen, yönetici; müdür " 

directeur général genel müdür 

direction "[la] yön, cihet, istikamet; yönelme; yönetme, idare; yönetmenlik, yöneticilik; direksiyon 
" 

direction à crémaillère kremayerli direksiyon 

directive [la] yönerge, talimat 

directoire [le] direktuvar 



directorat "[le] yöneticilik; yönetmenlik; yöneticilik süresi" 

directorial yönetici\\müdürlükle ilgili 

dirigeable güdümlü 

dirigeant [le] [la] yönetici, idareci 

diriger "yöneltmek; yönetmek, çekip çevirmek, idare etmek " 

dirigisme [le] güdümlü tutum, güdümcülük 

dirigiste güdümcü 

discernable ayırt edilebilir, seçilebilir 

discernement [le] seçme, ayırt etme 

discerner seçmek, ayırt etmek 

disciple "[le] öğrenci; çırak, çömez" 

disciplinaire disiplinle ilgili 

discipline "[la] sıkıdüzen, disiplin; yol yöntem; bilim kolu; falaka" 

discipliner disipline alıştırmak 

discipliné disiplinli 

discobole [le] [la] disk atıcı 

discontinu aralıklı, kesikli, süreksiz 

discontinuer "ara vermek; kesilmek, durmak " 

disconvenir "uygun gelmemek, aykırı düşmek; inkâr etmek " 

discophile [le] [la] plaksever 

discord düzensiz 

discordance "[la] uyuşmazlık; ahenksizlik" 

discordant "uyumsuz, ahenksiz; düzensiz" 

discordante "[la] uyumsuzluk, ahenksizlik; düzensizlik" 

discorde [la] geçimsizlik, uyuşmazlık, çekişme 

discothèque "[la] diskotek; plak koleksiyonu" 



discourir "sözü uzatmak; çene çalmak" 

discours "[le] söz, konuşma, lakırdı; söylev, nutuk " 

discours direct dolaysız anlatım 

discours indirect dolaylı anlatım 

discourtois nezaketsiz 

discourtoisie [la] nezaketsizlik 

discret "aralıklı, kesikli; ölçülü, ihtiyatlı; ağzı sıkı" 

discrimination "[la] ayırt etme; başkalarından ayrı davranma " 

discrimination raciale ırk ayrımı 

discriminatoire ayırt edici 

discrètement "ölçülü olarak; ağzını sıkı tutarak; gizlice, dikkati çekmeden" 

discrédit "[le] değerden düşme, değersizleşme; saygınlığını yitirme" 

discréditer değerden\\saygınlıktan düşürmek 

discrétion "[la] ölçülülük; ağız sıkılığı; ihtiyatlılık " 

discrétionnaire sınırsız, keyfi 

disculper temize çıkarmak 

discursif "dağılan, dağınık; gidimli" 

discussion "[la] tartışma; çekişme" 

discutable "tartışılabilir; şüpheli" 

discuter "tartışmak, görüşmek; aksini söylemek" 

discuter du prix pazarlık etmek 

discuté tartışmalı 

disert güzel konuşan 

disette [la] kıtlık 

diseur [le] [la] güzel konuşan kişi 

diseuse de bonne aventure falcı kadın 



disgracier gözden düşürmek 

disgracieux "soğuk, kaba; tatsız, can sıkıcı" 

disgracié "gözden düşmüş; talihsiz" 

disgrâce "[la] gözden düşme; talihsizlik, bedbahtlık" 

disjoindre birbirinden ayırmak 

disjoint "birbirinden ayrılmış; ayrı" 

disjoncteur [le] otomatik şalter 

disjonctif ayrık 

disjonction "[la] ayırma; ayrılık" 

dislocation "[la] dağılma, parçalara ayrılma; (kemikte) çıkık; yerinden oynama" 

disloquer "parçalara ayırmak, sökmek; yerinden çıkarmak " 

disparate uyumsuz, tutarsız, ahenksiz 

disparaître "görünmez olmak, gözden kaybolmak; yitmek, yok olmak, ölmek" 

disparition [la] kaybolma, yok olma 

disparité "[la] uyumsuzluk, tutarsızlık; aykırılık" 

dispendieux masraflı, pahalı 

dispensaire [le] bakımevi, dispanser 

dispense "[la] ayrı tutulma; özel izin" 

dispenser "dağıtmak; ayrı tutmak, muaf tutmak " 

disperser "serpiştirmek; dağıtmak, savurmak " 

dispersif ayıran, ayırıcı 

dispersion "[la] dağılma, dağıtma; yayma, yayılma; ayrılma; dağılım" 

disponibilité "[la] kullanılabilirlik; açığa çıkarılmışlık, var olma; hazırda bulunma" 

disponible "kullanılabilen; elde; serbest" 

dispos formunda 

disposer "yerleştirmek, düzenlemek; yararlanmak; hazırlamak " 



dispositif "[le] düzenleniş, kuruluş; aygıt, tertibat, mekanizma" 

disposition "[la] düzenleme; düzen; huy, tabiat; eğilim; niyet " 

dispositions "hazırlık; yargılar, hükümler " 

disposé hazır, yatkın 

disproportion [la] oransızlık, tutmazlık 

disproportionné oransız, nispetsiz 

disputation "[la] tartışma; çekişme" 

dispute "[la] çekişme; yarışma; kavga" 

disputer "tartışmak; çekişmek; yarış etmek; uğraşmak; rekabet etmek " 

disquaire [le] plakçı 

disqualification "[la] yarış dışı etme\\edilme; saygınlığını yitirme" 

disqualifier "yarış dışı etmek; saygınlığını yitirtmek" 

disque "[le] disk; kurs; plak " 

disque compact kompakt disk 

disque dur hard disk 

disque laser kompakt disk 

disque système sistem diski 

disquette souple disket 

dissection [la] açımlama 

dissemblable benzemez 

dissemblance [la] benzemezlik 

dissension [la] uyuşmazlık, geçimsizlik 

dissentiment [le] anlaşmazlık, zıddiyet 

dissertation [la] yazılı ödev, deneme 

disserter deneme yazmak 

dissidence [la] düşünce ayrılığı, ayrılık 



dissident "[le] [la] ayrılan; baş kaldıran" 

dissimilation [la] benzeşmezlik 

dissimilitude [la] benzemezlik 

dissimulateur "[le] [la] renk vermeyen, duygularını gizleyebilen (kişi); ikiyüzlü, sinsi" 

dissimulation "[la] saklama, renk vermeme; ikiyüzlülük" 

dissimuler "gizlemek, gizli tutmak; belli etmemek " 

dissimulé "gizli, gizleyen; ikiyüzlü, sinsi" 

dissipation "[la] dağılma; savurganlık; sefahat; haylazlık" 

dissiper "dağıtmak, yok etmek, gidermek; saçıp savurmak, israf etmek " 

dissipé "haylaz; savurgan" 

dissociable ayrılabilir 

dissociation "[la] ayrıştırma; ayırma, ayrılma" 

dissocier ayrıştırmak 

dissolu "sefih; kokuşmuş" 

dissolution "[la] erime; yok olma, yıkılma; bozulma; fesih, dağıtma; dağılma" 

dissolvant "eritici; ahlak bozucu" 

dissonance "[la] düzen bozukluğu; ses kakışması" 

dissonant düzeni bozuk, düzensiz 

dissoudre "eritmek; bozmak, yok etmek, dağıtmak " 

dissous "erimiş, çözünmüş; bozulmuş, yok olmuş, dağılmış" 

dissuader caydırmak 

dissuasion [la] caydırma 

dissyllabe iki heceli (kelime) 

dissyllabique iki heceli 

dissymétrie [la] bakışımsızlık 

dissymétrique bakışımsız 



dissémination "[la] dağıtma, yayma; serpiştirme; tohumların serpişmesi" 

disséminer "serpiştirmek, saçmak; saçılmak" 

disséquer "ayrıntılarına kadar incelemek; açımlamak" 

distance "[la] ara, aralık; uzaklık, mesafe; ayrım, fark " 

distance focale odak uzaklığı 

distancer geçmek, geride bırakmak, aşmak 

distendre aşırı germek, büyütmek 

distent "aralıklı, uzak; soğuk, kibirli" 

distillateur [le] damıtmacı 

distillation [la] damıtma 

distiller "imbikten çekmek, damıtmak; saçmak, yaymak" 

distillerie "[la] damıtımevi; damıtımcılık" 

distillé damıtık 

distinct "başka, ayrı, farklı; seçik, belirli" 

distinctement açık açık, belli olarak 

distinctif ayırt edici, belirtici 

distinction "[la] ayırt etme, ayırma; ayrılık, ayrım; rütbe; üstünlük; kibarlık, zarafet" 

distinguer "ayırt etmek, ayırmak; fark gözetmek " 

distingué "üstün, seçkin; kibar" 

distorsion "[la] burkulma, bükülme; (telefonda) ses bozukluğu; dengesizlik; uyumsuzluk" 

distraction "[la] dikkatsizlik; dalgınlık; eğlence" 

distraire "ayırmak, ifraz etmek; el uzatmak, kendi yararına çevirmek; caydırmak; dalgınlık vermek; 
oyalamak, eğlendirmek " 

distrait dikkatsiz, dalgın 

distraitement dalgınca, dalgın dalgın 

distrayant oyalayıcı, eğlendirici, dinlendirici 



distribuer "dağıtmak; bölmek, bölümlemek; paylaşmak" 

distributeur [le] dağıtıcı 

distributeur de billets bilet makinesi 

distribution "[la] dağıtma, bölüştürme; bölümleme; mektup dağıtma " 

distribution des billets bilet satış yeri 

distribution des prix ödül dağıtımı 

district "[le] yargı çevresi; yönetim çevresi; bölge, yöre" 

dit "denen, söylenen; kararlanmış " 

dithyrambique aşırı övücü, göklere çıkaran 

diurne "bir günlük; günlük" 

diurétique [le] idrar söktürücü (ilaç) 

divagation "[la] (su) yatağından çıkma, taşma; başıboş gezme; saçmalama" 

divaguer "saçmalamak; başıboş dolaşmak" 

divan [le] sedir, divan 

divan-lit divan yatak 

divergence "[la] ıraksama; ayrım, ayrılık; anlaşmazlık" 

divergent "ıraksak; ayrılma; karşıt" 

diverger "ıraksamak; ayrılmak, ayrılık göstermek; karşıt olmak" 

divers "değişken, türlü; çeşitli, çeşit çeşit; birçok, hayli" 

diversement "başka türlü; çeşitli biçimde" 

diversifier çeşitlendirmek 

diversion "[la] şaşırtma hareketi; (düşünceyi) başka alana çevirme, oyalama" 

diversité "[la] çeşitlilik; ayrılık, ayrım" 

divertir eğlendirmek 

divertissant eğlendirici, oyalayıcı 

divertissement "[le] eğlenme, hoş vakit geçirme, oyalanma; eğlence" 



dividende "[le] bölünen; ortakların her birine düşen pay, temettü" 

divin "tanrısal; olağanüstü yetkin, eksiksiz" 

divinateur uzağı görür, bilici 

divination [la] kâhinlik 

divinatoire kâhin+ 

divinement "Allah tarafından; olağanüstü bir yetkinlikle, eksiksiz biçimde" 

diviniser "tanrılaştırmak; göklere çıkarmak" 

divinité "[la] tanrısallık; tanrı" 

diviser "bölmek; ayrılık sokmak, birbirine düşürmek " 

diviseur [le] bölen 

diviseur commun ortak bölen 

divisibilité [la] bölünebilirlik 

divisible bölünebilir 

division "[la] bölme; bölüm, kol; bölünme; parça; tümen; ayrılık, anlaşmazlık " 

division du travail işbölümü 

divisionnaire bölümle\\kolla ilgili 

divorce "[le] boşanma; boşama" 

divorcer boşanmak 

divorcer d'avec qn den boşanmak 

divorcé [le] [la] boşanmış (kimse), dul 

divulgation [la] açığa vuruş, ifşa 

divulguer açığa vurmak, ortaya dökmek, ifşa etmek 

dix "[le] on; onuncu; ayın onu; (iskambil) onlu" 

dix-huit "[le] on sekiz; on sekizinci" 

dix-huitième [le] on sekizinci 

dix-neuf "[le] on dokuz; on dokuzuncu" 



dix-neuvième [le] on dokuzuncu 

dix-sept "[le] on yedi; on yedinci" 

dix-septième [le] on yedinci 

dixième "[le] onuncu; onda bir" 

dixièmement onuncu olarak 

dizaine [le] onluk, on tane 

dièdre [le] iki yüzeyli (şekil) 

dièse [la] diyez 

diète [la] perhiz, diyet 

diéser diyez koymak 

diététicien [le] [la] diyetisyen, diyet uzmanı 

diététique perhizle ilgili 

do [le] do notası 

docile "uslu; uysal, yumuşak başlı" 

docilement usluca, uysalca 

docilité "[la] usluluk; uysallık, yumuşak başlılık" 

dock "[le] dok, rıhtım; tersane" 

docker [le] dok\\liman işçisi 

docte bilgin 

docteur [le] doktor 

docteur en médecine tıp doktoru 

docteur ès lettres edebiyat doktoru 

doctoral gösterişli, süslü 

doctorat "[le] doktorluk; doktora" 

doctoresse [la] kadın doktor 

doctrinaire "doktrinci; bilgiç" 



doctrinal öğretisel 

doctrine [la] öğreti, doktrin 

document [le] belge 

documentaire belgesel 

documentaliste "[le] [la] arşivci; (basın\\TV) araştırmacı" 

documentation "[la] belgeleme; belgeler" 

documenter belgelere dayandırmak, belgelemek 

dodeliner de la tête başı sallanmak 

dodo [le] yatak, uyku, tumba 

dodu "semiz; tombul" 

doge [le] duka 

dogmatique "inaksal, dogmatik; kesin" 

dogmatisme [le] inakçılık, dogmatizm 

dogme [le] inak, dogma 

dogue [le] mastı, buldok 

doigt [le] parmak 

doigtier [le] parmak kılıfı 

doigté "[le] parmak basış; el uzluğu; beceriklilik" 

dolce tatlı bir tarzda 

dolent sızlanan, yakınan 

dolichocéphale [le] [la] uzun kafalı (kimse) 

dollar [le] dolar 

dolmen [le] dolmen 

doléances [la] sızlanma, yakınma 

domaine "[le] yurtluk, malikâne; mülk; arazi; alan " 

domanial "kamu malıyla ilgili; ulusal" 



domestication "[la] evcilleştirme; uysallaştırma" 

domesticité "[la] hizmetçilik, uşaklık; hizmetçi ve uşaklar" 

domestique "evle\\aileyle ilgili; yurtiçi; evcil (hayvan) " 

domestiquer "evcilleştirmek; boyun eğdirmek; hizmetinde kullanmak" 

domicile [le] ev, konut, mesken 

domicilié yerleşmiş, oturan 

dominant "başlıca, başta gelen, hâkim; üstün, baskın, egemen " 

dominateur "egemen; üstün gelen, hâkim" 

domination "[la] egemenlik; söz geçirme, erk, nüfuz" 

dominer "egemen olmak, hâkim olmak; başta gelmek; hükmetmek " 

dominicain [le] [la] Dominik rahip\\rahibesi 

dominical "tanrısal; pazar günüyle ilgili" 

domino [le] domino taşı 

dominos domino oyunu 

dommage [le] zarar, ziyan 

dommages corporels fiziksel zarar 

dommages et intéréts zarar\\ziyan ödemesi, tazminat 

dompter "yenmek, alt etmek; evcilleştirmek" 

dompteur [le] [la] hayvan terbiyecisi 

don "[le] armağan; bağış; yetenek, kabiliyet " 

donataire [le] [la] bağış alıcı 

donateur [le] [la] bağış yapan 

donation [la] bağış, bağışlama 

donc "öyleyse, o halde, şu halde; yok canım; haydi" 

donjon [le] kale burcu, kule 

donnant eli açık 



donnant donnant her şey karşılıklı, al gülüm ver gülüm 

donne [la] (oyun) kâğıt verme 

donner "vermek, bağışlamak; bulaştırmak; koymak; yayımlamak; göstermek " 

donner accès à qch yolunu açmak 

donner carrière başıboş bırakmak 

donner carte blanche tam yetki vermek 

donner cours serbest bırakmak 

donner cours à "boşaltmak, dökmek; serbest bırakmak " 

donner dans "budalaca kanmak; kendini vermek " 

donner des lois yasa koymak 

donner des soins à un malade hastaya bakmak 

donner du fil à retordre güçlük çıkarmak 

donner du mou gevşetmek 

donner décharge aklamak, temize çıkarmak 

donner en soirée suare yapmak 

donner essor à dışarı vurmak 

donner faim iştah açmak 

donner gain de cause à lehinde karar vermek 

donner l'hospitalité à misafir etmek 

donner l'impression de qch izlenimini vermek 

donner l'éveil uyarmak 

donner la chair de poule ürpertmek, tüylerini diken diken etmek 

donner la chasse kovalamak 

donner la chasse à kovalamak, takip etmek 

donner la main à katılmak 

donner la mort öldürmek 



donner la vie "hayatını bağışlamak; doğurmak " 

donner le bonjour selam vermek 

donner le branle à ilk hızı vermek, ilk adımı attırmak 

donner le change aldatmak, oyun etmek 

donner le change à kandırmak, aldatmak 

donner le feu vert à yeşil ışık yakmak 

donner le fouet kamçılamak, kırbaçlamak 

donner le jour à doğurmak, dünyaya getirmek 

donner le nom de ... adını vermek 

donner le sein à emzirmek 

donner le ton "ses vermek; ön ayak olmak" 

donner les étrivières kayışla dövmek 

donner libre champs serbest bırakmak 

donner lieu à yol açmak, neden olmak, sebep olmak 

donner naissance à doğurmak 

donner pour boire bahşiş vermek 

donner pour bon inanca vermek, garanti etmek 

donner raison hak vermek 

donner rendez-vous à ile randevulaşmak 

donner sa main evlenmek (kadın için) 

donner sa mesure elinden geleni yapmak 

donner sa parole d'honneur namus sözü vermek 

donner sa vie hayatını feda etmek 

donner son adhésion katılmayı kabul etmek 

donner son estampille à kendi mührü ile onaylamak 

donner sur les doigts cezalandırmak 



donner sur les nerfs sinirlendirmek 

donner sur les ongles paylamak, cezalandırmak 

donner sur un mets bir yemekten birkaç defa almak 

donner tort haksız bulmak 

donner un baiser öpmek 

donner un coup d'épaule yardım etmek 

donner un coup de balai bir süpürge vurmak, şöyle bir süpürmek 

donner un coup de brosse à qch şöyle bir fırçalamak 

donner un coup de fil telefon etmek 

donner un coup de main yardım etmek 

donner un coup de sonde şöyle bir yoklamak 

donner un coup de téléphone telefon etmek 

donner un pois pour une fève kaz gelecek yerden tavuğu esirgememek 

donner une entorse à "değiştirmek, bozmak; çelme takmak" 

donner à bail kiraya vermek 

donner à côté karavana atmak 

donner à entendre ima etmek 

donneur "[le] [la] veren, verici; (oyunda) kâğıt dağıtan " 

donneur de sang kan bağışlayan 

donné "verilen, verilmiş; belli, belirli " 

donnée "[la] veri, done; temel düşünce" 

dont "ki onu; ki onun; ki ondan" 

donzelle [la] kendini beğenmiş genç kadın 

dopage [le] doping yapma, doping 

doper doping yapmak 

dorer "altın kaplamak; yaldızlamak; yumurta sarısı sürmek " 



dorer la pilule à qn "aldatmak; yaldızlı sözlerle yutturmak" 

dorloter nazlı alıştırmak 

dormant "durgun; durağan, sabit " 

dormeur [le] [la] uykucu 

dormir "uyumak; ölü gibi durmak " 

dormir d'un sommeil profond derin uyku çekmek 

dormir debout "çok yorgun olmak; ayakta uyumak " 

dormir la grasse matinée geç vakte kadar uyumak 

dormir sur les deux oreilles içi rahat uyumak 

dormir à poings fermés derin uykuda olmak, kütük gibi uyumak 

dorsal arkayla ilgili, sırt+ 

dortoir [le] koğuş, yatakhane 

dorure "[la] altın kaplama; yaldız; yumurta sarısı" 

doryphore [le] kınkanatlılardan bir böcek 

doré "altın sarısı; yaldızlı" 

dorénavant bundan böyle, bundan sonra 

dos [le] arka, sırt 

dos à dos sırt sırta 

dosage "[le] düzem; doz" 

dose [la] düze, doz 

doser "dozunu ayarlamak; düzenlemek" 

doseur [le] dozaj aleti 

dossard [le] sırt numarası 

dossier "[le] arkalık; dosya" 

dot "[la] çeyiz; drahoma" 

dotation "[la] vakfetme; ödenek; bağışta bulunma" 



doter "çeyiz vermek; gelir vakfetmek " 

doter de ile süslemek 

douairière [la] kocasından dulluk geliri olan dul kadın 

douane "[la] gümrük; gümrük vergisi" 

douanier [le] gümrükçü, gümrük memuru 

doublage [le] filmi sözlendirme, dublaj 

double "iki kat, çift, ikili; keskin " 

double emploi gereksiz tekrarlama 

doublement iki sebeple, iki yüzden, iki yönden 

doubler "iki katına çıkarmak, katmerlemek; astar geçirmek; (taşıtı) geçmek, arkada bırakmak; (film) 
sözlendirmek; iki katına çıkmak " 

doubler le pas hızlanmak 

doubler un cap "bir burunu dolaşmak; tehlikeyi atlatmak" 

doublet [le] yalancı elmas 

doublure "[la] astar; yedek oyuncu, dublör" 

doublé de eklenmiş 

douce-amère [la] yabaniyasemin 

doucement "tatlılıkla; yavaşça, usulca " 

doucereux "yavan tatlı; iyilik taslayan" 

douceur "[la] tatlılık; yumuşaklık; dinginlik " 

douceâtre yavan tatlılıkta 

douche [la] duş 

doucher "duş yaptırmak; keyfini yarıda bırakma; azarlamak, paylamak " 

douches duş yeri 

douer iyi nitelikler vermek 

douille "[la] sap deliği; fişek kovanı; duy" 



douillet "yumuşacık; narin, ürkek, nanemolla" 

douillette [la] hırka, cüppe 

douleur "[la] acı, ağrı, sızı; keder " 

douleur lombaire bel ağrısı 

douloureux "ağrılı, acıtıcı; kederli" 

doute "[le] şüphe, kuşku; güvensizlik " 

douter "şüphe etmek, kuşkulanmak; güvenmemek " 

douteux "şüpheli; güvenilmez; loş; sönük; ne idüğü belirsiz" 

douve "[la] fıçı tahtası; hendek" 

douveurs "şeker, şekerleme; tatlı sözler" 

doux "tatlı; kolay işlenir, yumuşak; hoş, ılımlı " 

douzaine [la] düzine 

douze "on iki; on ikinci" 

douzil [le] fıçı tapası 

douzième on ikinci 

doué yetenekli, kabiliyetli 

doyen "[le] [la] en eski\\en yaşlı başta üye, duayen; dekan" 

drachme [la] drahmi 

draconien "çok şiddetli, yaman; aşırı" 

dragage[le] taraklama 

dragon [le] ejderha 

drague "[la] tarak dubası\\küreği; sürtme ağı; mayın tarayıcı" 

draguer "tarak dubası\\küreğiyle temizlemek, taraklamak; (kıza) asılmak, askıntı olmak" 

dragueur [le] kadın avcısı 

dragueur de mines mayın tarama gemisi 

dragée "[la] bademşekeri; (şeker kaplı) ilaç, draje" 



drain [le] akaç 

drainage [le] akaçlama 

drainer "akaçlamak; kendine çekmek" 

dramatique "dramatik; heyecan verici, tehlikeli " 

dramatiquement "heyecan vererek; acı bir biçimde" 

dramatisation "[la] acıklı biçime sokma; abartma; oyunlaştırma" 

dramatiser "acıklı biçime sokmak; abartmak; oyunlaştırmak" 

dramaturge [le] dram yazarı 

drame "[le] dram; facia " 

drame familial aile dramı 

drap "[le] yünlü kumaş, çuha; çarşaf " 

drap funéraire tabut örtüsü 

drapeau [le] bayrak 

drapeau tricolore Fransız bayrağı 

draper "kumaşla örtmek; giysi kıvrımlarını vermek" 

draperie "[la] kumaşçılık; kumaş yapımı" 

drapier [le] kumaş yapımcısı, kumaşçı 

drastique şiddetli 

dressage [le] hayvan eğitimi, yetiştirim, eğitme 

dresser "dik tutmak, dikmek, kaldırmak; kurmak; hazırlamak; düzeltmek; yazmak, kaleme almak; 
(hayvanı) eğitmek " 

dresser l'oreille kulak kabartmak 

dresser une contravention à qn zabıt tutmak 

dresseur [le] [la] hayvan eğitimcisi 

dressoir [le] sofra takımı dolabı 

drille [la] delgi 



drogue "[la] ilaç; uyuşturucu madde" 

droguer "çok ilaç vermek; çok beklemek " 

droguerie [la] ecza deposu, ilaç ticareti 

droguiste [le] ilaç tüccarı, ilaç satıcısı 

droit "[le] hukuk; hak; vergi; tüze, adalet " 

droit acquis kazanılmış hak 

droit commercial ticaret hukuku 

droit commun kamu hukuku 

droit coutumier töre 

droit criminel ceza hukuku 

droit d'asile iltica hakkı, sığınma hakkı 

droit d'auteur telif hakkı 

droit de cité yurttaşlık hakları 

droit de présence huzur hakkı 

droit de suffrage seçme hakkı 

droit de vote seçme hakkı 

droit des gens uluslararası hukuk 

droit défense savunma hakkı 

droit fiscal vergi hukuku 

droit international devletler hukuku 

droit légal yasal hak 

droit politique siyasal hak 

droit principal temel hak 

droit pénal ceza hukuku 

droit électoral seçim hakkı 

droite "[la] sağ yön; sağ el; (mecliste) sağ kanat; doğru (çizgi) " 



droitement dürüstçe, açıkça 

droitier [le] [la] sağ elli kişi 

droits civiles medeni ve siyasi haklar 

droits civils medeni haklar 

droits civique medeni haklar 

droits civiques siyasal haklar 

droits souverains egemenlik hakları 

droiture "[la] doğruluk, dürüstlük; sağduyu " 

dromadaire [le] hecin devesi 

dru "güçlü, gürbüz; sık, gür " 

drugstore [le] (ilaç\\tuvalet malzemesi satan) dükkân 

drupe [la] zeytinsi yemiş 

dry sert (içki) 

drôle "hoş, eğlenceli; acayip, garip" 

drôlement "eğlenceli bir şekilde; bayağıca; aşırı" 

drôlerie [la] maskaralık, tuhaflık 

du de 

du bout des dents istemiyerek 

du bout des lèvres "küçümsemeyle; yarım ağızla " 

du côté de yönünde 

du dehors dıştan 

du fait de yüzünden, -den dolayı 

du fond de dibinden, derinliklerinden 

du fond du cìur içten, yürekten 

du jour au len demain akşama sabaha 

du jour au lendemain hemen 



du moins hiç olmazsa, en azından 

du moment que mademki 

du même acabit aynı türden 

du nouveau yenilik 

du point de vue de bakımından, yönünden 

du premier coup ilk anda 

du premier jet bir çırpıda 

du ressord de in yetkisinde 

du reste zaten, üstelik 

du temps de zamanında, çağında, döneminde 

du tonnerre müthiş 

du tout hiç (de) 

du vivant de qn birinin sağlığında 

dualisme [le] ikicilik 

dualiste ikici 

dualité [la] ikilik 

dubitatif şüphe anlatan 

duc "[le] dük, duka; puhukuşu" 

duchesse [la] düşes 

duché [le] düklük, dukalık 

ductile sünek, dövülgen 

ductilité [la] süneklik, dövülgenlik 

duel [le] düello 

duettiste [le] [la] düettocu 

dumping [le] damping 

dundee [le] büyük yelkenli 



dune [la] kumul 

dunette [la] kıç güverte 

duo [le] düet 

duodénum [le] onikiparmakbağırsağı 

dupe [la] aldanmış\\kandırılmış kimse 

duper aldatmak, kandırmak 

duperie "[la] aldatma, kandırma; aldanma, aldatılma" 

duplex [le] dubleks 

duplicata [le] ikinci nüsha, kopya 

duplicateur [le] teksir makinesi 

duplication [la] iki kat etme 

duplicité "[la] iki katlılık; iki yüzlülük" 

duquel lequel 

dur "katı, sert; güç, ağır; dayanıklı; merhametsiz, duygusuz " 

durabilité [la] dayanıklılık, kalıcılık 

durable uzun süren, sürekli, dayanıklı 

durablement sürekli olarak 

durant süresince, boyunca 

durant des mois aylarca 

durant l'hiver kış boyunca, kışın 

durant la nuit gece boyunca, geceleyin 

durcir sertleştirmek, katılaştırmak 

durcissement "[le] sertleşme, katılaşma; sertleştirme, katılaştırma" 

durement "sertlikle, sertçe; güçlükle" 

durer "sürmek; uzamak, devam etmek; dayanmak, beklemek" 

dureté "[la] sertlik, katılık; duygusuzluk" 



durillon [le] köksüz nasır 

durit [la] (motorda) hortum 

durée "[la] sürme; süre, müddet; zaman " 

duvet "[le] kuştüyü; tüy" 

duveteux tüylü 

duveté tüylü 

dynamique "dinamik; hareketli, canlı" 

dynamisme [le] dinamizm, canlılık, hareketlilik 

dynamitage [le] dinamitleme, dinamitle uçurma 

dynamite [la] dinamit 

dynamiter dinamitlemek 

dynamiteur [le] dinamitçi 

dynamo [la] dinamo 

dynamomètre [le] dinamometre, kuvvetölçer 

dynastie [la] hanedan, sülale, soy 

dyne [la] din 

dysenterie [la] kanlı basur, dizanteri 

dyspepsie [la] sindirim bozukluğu, hazımsızlık 

dyspeptique sindirim bozukluğuyla ilgili 

dès den beri, -den itibaren 

dès lors o zamandan beri 

dès lors que o andan başlayarak, mademki 

dès que (yap)ar yap(maz), ed(er) (et)mez 

dé "[le] yüksük; oyun zarı " 

déambuler yürümek, gezinmek 

déballage "[le] (sandık) açma, boşaltma; işporta malı; baklayı ağzından çıkarma" 



déballer "(denk\\sandık) açmak, boşaltmak; baklayı ağzından çıkarmak" 

débandade [la] darmadağınıklık, bozgun 

débander "sargısını çözmek; gevşetmek " 

débaptiser adını değiştirmek 

débarbouillage [le] yüz yıkama 

débarbouiller nin yüzünü yıkamak 

débarcadère [la] iskele, rıhtım 

débardeur [le] yükçü, hamal 

débarquement "[le] (bir taşıttan) çıkma, inme; çıkartma, indirme, boşaltma" 

débarquer "(bir taşıttan) çıkarmak, indirmek, boşaltmak; inmek; çıkmak; başından savmak" 

débarras "[le] başından atma, kurtulma; gereksiz eşya yeri, sandık odası" 

débarrasser sıkıntıdan kurtarmak 

débat "[le] anlaşmazlık; tartışma " 

débats "politika tartışması; duruşma" 

débattre tartışmak 

débauchage [le] işini bıraktırma, yol verme 

débauche "[la] sefihlik; ahlaksızlık" 

débaucher "baştan çıkarmak, ayartmak; işini bıraktırmak; (işçiye) yol vermek" 

débauché [le] [la] sefih, ahlaksız 

débile "kuvvetten düşmüş, güçsüz, dermansız; cansız " 

débilitant güçsüzleştiren, güçsüz düşüren 

débiliter güçsüzleştirmek, güçsüz düşürmek 

débilité [la] güçsüzlük, güçsüz düşme, dermansızlık 

débilité mentale geri zekâlılık 

débit "[le] satış, sürüm; satış yeri; (elektrik\\su vb) sarfiyat; borç, verecek " 

débit de boissons içki satış yeri 



débit de tabac sigara bayii, tütüncü 

débitant [le] [la] perakendeci, satıcı 

débiter "perakende satmak; (tomruk) kesmek; parçalamak; üretmek, piyasaya çıkarmak; sarfiyat 
yapmak; zimmetine geçirmek; söylemek" 

débiteur [le] [la] borçlu, verecekli 

déblai [le] toprak kaldırma 

déblaiement [le] düzleme, temizleme 

déblais kazılan toprak 

déblatérer dırlanıp durmak 

déblatérer contre çekiştirmek 

déblayer fazla şeyleri kaldırmak, temizlemek, düzlemek 

déblayer le terrain "güçlükleri yok etmek; zemini hazırlamak" 

débloquer "ablukayı kaldırtmak; işletmek, çalıştırmak; piyasaya sürmek; zırvalamak" 

déboires [le] hayal kırıklığı 

déboisement "[le] ormansızlaştırma; ağaçsızlanma, kelleşme" 

déboiser ormansızlaştırmak 

débonnaire yumuşak huylu, kalender 

débordant taşkın 

débordement "[le] taşma; aşırılık; salgın, akın" 

déborder "taşmak; çok akmak; kenarını kesmek; aşmak; akın etmek" 

débordé "aşırı; (işten) bunalmış " 

déboucher "ağzını açmak, tıpasını çıkarmak; çıkmak; (ırmak) dökülmek " 

déboucher de den çıkmak 

débouché "[le] yol sonu; (mal) sürüm yeri, pazar; iş alanı" 

déboucler toka\\kopça açmak 

débouler yuvarlanmak, tekerlenmek 



déboulonner "(cıvata\\vida) sökmek; sarsmak, zarar vermek" 

débours [le] öndelik, avans 

débourser para çekmek 

déboussoler pusulayı şaşırtmak 

débouter reddetmek 

déboutonner (düğme) çözmek 

déboîter (bir şeyi) yuvasından çıkarmak 

débraillé hırpani, çapaçul, kılıksızlık 

débrancher prizden çekmek 

débrayage [le] debriyaj, avaraya alma 

débrayer "avaraya almak; debriyaja basmak; işi paydos etmek" 

débrider "yularını çıkarmak; (yara) açmak, yarmak " 

débridé başıboş, dizginsiz 

débris "[le] kırıntı, döküntü, yıkıntı, enkaz; kalıntı" 

débrouillard becerikli, işini bilir 

débrouiller "düzene koymak; çözmek, aydınlatmak " 

début "[le] (oyunda) ilk el; başlama, başlangıç, ilk adım " 

débutant [le] [la] yeni başlayan kişi, acemi 

débuter "ilk oynamak; yeni başlamak" 

débâcle "[la] buzların çözülmesi; çözülme, bozgun" 

décacheter "mührünü sökmek; (zarfı) açmak" 

décade "[la] onluk; on günlük zaman; on yıllık zaman" 

décadence [la] gerileme, çöküş başlangıcı 

décadent gerileyici, çöken 

décaféiner kafeinini çıkarmak 

décagramme [le] dekagram 



décalage "[le] aralık; uyumsuzluk, tutarsızlık" 

décalcifiant kireç azaltıcı 

décalcification [la] kireçsizlendirme, kirecini azaltma 

décalcomanie [la] çıkartma resim 

décaler "(bir şeyin) desteklerini almak; yerini değiştirmek" 

décalitre [le] dekalitre 

décalque [le] çıkartma 

décalquer çıkartma resim yapmak 

décamper kaçmak, sıvışmak 

décamètre [le] dekametre 

décamètre carré dekametre kare 

décamètre cube dekametre küp 

décan [le] dekan 

décanat [le] dekanlık 

décanter (sıvı) başka bir kaba aktarmak, süzmek 

décapage [le] kir ve pasını temizleme 

décaper pasını\\kirini temizlemek, parlatmak 

décapitation [la] kellesini uçurma, boynunu vurma 

décapiter boynunu vurmak, başını kesmek 

décapotable üstü açılabilir 

décapoter üstünü açmak 

décapsuleur [le] şişe açacağı 

décathlon [le] dekatlon 

décatir (yünün) parlaklığını gidermek 

déceler meydana çıkarmak, ortaya koymak 

décembre [le] aralık ayı 



décemment yol yönteme göre, edebiyle 

décence "[la] yol yöntem; edep, hayâ" 

décennal "on yıl süren, on yıllık; on yılda bir olan" 

décent "yol yönteme uygun, yolunca; edepli" 

décentralisation [la] yerinden yönetme, ademi merkeziyetçilik 

décentraliser yetkisini genişletmek 

décentrer (merceğin) merkezini kaydırmak 

déception "[la] aldatma; hayal kırıklığı, aldanma" 

décerner ödül vermek 

décevant aldatıcı, yanıltıcı, hayal kırıcı 

décevoir aldatmak, hayal kırıklığına uğratmak 

déchanter aşağıdan almak, yelkenleri suya indirmek, ayakları suya ermek 

décharge "[la] yük indirme, boşaltma; yaylım ateşi; çöplük; elektrik boşalması " 

déchargement [le] (yük\\silah) boşaltma 

décharger "yükünü boşaltmak; ateş etmek; rahatlandırmak; ferahlatmak; bir ödevden kurtarmak; 
elektrik yükünü tüketmek; solmak, rengi atmak " 

décharger qn de den kurtarmak 

décharger sa bile öfkesini almak 

décharner "etini çıkarmak; çok zayıflatmak" 

décharné "etsiz; kuru" 

déchausser nin ayakkabısını çıkarmak 

déchaînement "[le] zincirden boşanma; kudurganlık" 

déchaîner "zincirden boşandırmak; kışkırtmak, alevlendirmek, ayaklandırmak " 

déchaîné "zincirden boşanmış; kudurmuş" 

déchet "[le] fire, azalma; değerden düşme; gözden düşme" 

déchiffrage [le] (şifre) çözme, anlama 



déchiffrer "(şifreyi) çözmek, açmak; sökmek" 

déchiffreuruse [le] [la] şifre çözücüsü 

déchiqueter doğramak, parça parça etmek 

déchiqueté kenarı tırtıllı 

déchirant "yürek parçalayıcı; kulak tırmalayıcı" 

déchirement "[le] yırtma; yırtılma; içi parçalanma " 

déchirements çekişme, kavga 

déchirer "yırtmak; parçalamak; rahatsız etmek, çok üzmek; acıtmak " 

déchirer l'âme yüreğini parça parça etmek 

déchirer à belles dents atıp tutmak 

déchirure "[la] yırtık; yarık, çatlak" 

déchiré "yırtılmış, yırtık; yüreği paralanmış" 

déchoir (konum) düşmek, alçalmak 

déchu "(mevkiden) düşmüş, düşük; yetkilerini yitirmiş; günahkâr" 

déchéance "[la] güçten düşme; gözden düşme, alçalma" 

décider "karara bağlamak; karar vermek; razı etmek " 

décidé "belirtilmiş; kararlı" 

décidément besbelli, kuşkusuz 

décigramme [le] desigram 

décilitre [le] desilitre 

décimal ondalık 

décimer çok kişi öldürmek, kırıp geçirmek 

décimètre [le] desimetre 

décimètre carré desimetre kare 

décimètre cube desimetre küp 

décisif "kesin, işi kesen; kesin kararlı" 



décision "[la] karar; kararlılık" 

déclamation [la] tumturaklı sözler 

déclamatoire tumturaklı 

déclamer "atıp tutmak; tumturaklı konuşmak " 

déclamer contre verip veriştirmek, aleyhinde atıp tutmak 

déclaration "[la] bildirme; demeç, bildiri; itiraf " 

déclaration de guerre savaş ilanı 

déclarer "bildirmek; demeç vermek; ilan etmek; açığa vurmak " 

déclarer forfait yarıştan çekilmek, yarışa katılmamak 

déclarer la guerre savaş açmak 

déclaré açık, ayan beyan 

déclassement "[le] mevkiinden düşme; düşürme" 

déclasser "sırasını bozmak; kadrodan çıkarmak" 

déclassé mevkiinden düşmüş, düşkün 

déclenchement "[le] (makine) avaraya alma, boşa alma; avara manivelası" 

déclencher (makineyi) avaraya almak, boşa almak 

déclencheur [le] deklanşör 

décleration de décès ölüm ilanı 

décleration de revenus gelir bildirimi 

déclic [le] tetik, kilit çengeli 

déclin [le] sona erme, son, tükenme 

déclin du jour gün sonu 

déclinaison "[la] açılım; sapma; isim çekimi" 

décliner "düşkünleşmek, sonuna yaklaşmak; alçalmak; reddetmek; çekmek " 

décliner son nom adını söylemek 

déclivité [la] eğiklik, eğim 



déclouer (çivi) sökmek 

décocher "atmak, fırlatmak; savurmak" 

décoction [la] kaynatma 

décodage [le] şifresini çözme 

décoder şifresini çözmek 

décodeur [le] şifre çözücü 

décoiffer saçını bozmak, dağıtmak 

décollage [le] havalanma, kalkış 

décollement "[le] ayrılma; atma" 

décoller "(yapışmış bir şeyi) çıkarmak, sökmek, ayırmak; (uçak) havalanmak, kalkmak; kalkıp 
gitmek " 

décolleter "açık yakalı giydirmek, dekolte giydirmek; yakasını geniş açmak " 

décolleté dekolte, açık 

décolonisation [la] sömürgeye son verme 

décoloniser sömürgelikten çıkarmak 

décolorant renk soldurucu 

décoloration "[la] rengini açma; rengi açılma\\atma, solma" 

décolorer "rengini almak, renksizleştirmek; rengini soldurmak " 

décoloré renksiz, soluk 

décolérer öfkesini yenmek 

décombres [le] yıkıntı, moloz, enkaz 

décommander "(siparişi) geri almak; iptal etmek " 

décomposer "ayrıştırmak; bozmak, çürütmek, kokutmak " 

décomposition "[la] ayrışma; ayrıştırma; dağılma, bozulma; çürüme; ufalama" 

décompression [la] basıncını giderme 

décomprimer basıncını azaltmak 



décompte "[le] hesaptan düşülmesi gereken miktar; hesap ayrıntıları" 

décompter hesaptan düşmek 

déconcentrer yoğunluğunu azaltmak 

déconcertant şaşırtıcı 

déconcerter "uyuşmayı bozmak; hesapları altüst etmek; keyfini kaçırmak; şaşırtmak" 

déconfit "bozulmuş, düş kırıklığına uğramış; bozum olmuş" 

déconfiture "[la] bozgun; yenilgi; iflas, batma" 

décongeler dondan kurtarmak 

déconseiller vazgeçmesini öğütlemek 

déconsidération [la] değerden düşme, saygınlığını yitirme 

déconsidérer değerden düşürmek, gözden düşürmek 

décontenancer (birini) sarsmak, direncini yitirtmek 

décontracter gevşetmek 

déconvenue [la] düş kırıklığı, umduğunu bulamama 

décor "[le] dekor, bezek; görünüş; (sahnede) dekor; set" 

décorateur [le] [la] dekorcu, dekoratör 

décoratif "dekor+; süsleyici; gösterişli, görkemli" 

décoration "[la] dekorasyon; donatma; dekorculuk; sahne düzeni" 

décorer "süslemek, bezemek, donatmak; dekore etmek" 

décortiquer kabuğunu çıkarmak, ayıklamak 

décortiqué kabuklu 

décorum "[le] yol yöntem, yordam; görgü kuralları; etiket; protokol" 

décoré "süslü, donanmış; dekore edilmiş" 

découcher dışarda gecelemek 

découdre "(dikiş) sökmek; yaralayıp yırtmak " 

découler azar azar akmak, sızmak 



découler de den doğmak, ileri gelmek 

découpage [le] oyma, oymacılık 

découper "parçalara ayırmak; bölüştürmek; kesmek; oymak" 

découplé boylu boslu 

découpure "[la] kırpma, oyma; kırpıntı; parça; oymacılık; girinti" 

décourageant göz korkutucu, cesaret kırıcı 

découragement [le] gözü korkma, bezginlik, yılgınlık 

décourager gözünü korkutmak, cesaretini kırmak, yıldırmak 

décousu "dikişi sökülmüş; bağlantısız" 

découvert örtüsüz, üstü açık 

découverte [la] bulma, buluş, keşif 

découvrir "kapağını kaldırmak; meydana çıkarmak, bulmak; göstermek, belli etmek " 

découvrir le pot de roses gizli bir işi aydınlatmak 

décrasser kirini almak, temizlemek 

décret [le] kararname 

décret loi kanun değerinde kararname 

décrier "değerden düşürmek; yermek, kara çalmak, kötülemek" 

décrire çizmek, betimlemek, tasvir etmek 

décrocher "(asılı şeyi) indirmek; (çengelden) kurtarmak; elde etmek; geri çekilmek; telefonu açmak" 

décroissance [la] eksilme, azalma 

décroissant azalan, eksilen 

décroissement [le] azalma, eksilme, düşme 

décrotter çamurunu silmek 

décrotteur [le] kundura boyacısı 

décrottoir [le] (evlerin önünde) çamurluk ızgarası 

décroître azalmak, eksilmek 



décrue [la] (su taşkını) çekilme 

décrépir sıvasını düşürmek 

décrépit tirit gibi, bitmiş, tükenmiş 

décrépiter ateşte çıtırdamak 

décrépitude [la] tükenmişlik, yaşamın son evresi 

décréter "kararname çıkarmak; karar vermek" 

déculotter (birinin) pantolonunu çıkarmak 

décuple on kat büyük, on kat çok 

décupler "on kat artırmak; çoğaltmak; on kat olmak" 

décès [le] ölüm 

décéder ölmek 

décédé ölen, ölü, ölmüş 

décélération [la] hızını azaltma 

dédaignable hor görülebilir 

dédaigner hor görmek 

dédaigneusement hor görerek, küçümseyerek 

dédaigneuxuse hor gören 

dédain [le] hor görme 

dédale "[le] labirent; karmaşa, karmaşıklık" 

dédicace "[la] vakfetme; sunu; ithaf" 

dédicacer "ithaf etmek; sunmak" 

dédier "vakfetmek; adamak, ithaf etmek, sunmak" 

dédire reddetmek, onaylamamak 

dédit [le] cayma tazminatı 

dédommagement "[le] zararı karşılama, tazminat; teselli" 

dédommager zararını karşılamak, ödemek 



dédouaner gümrükten çekmek 

dédoublement "[le] ikiye bölme; ikileşme " 

dédoublement de la personnalité kişilik ikileşmesi 

dédoubler "ikiye bölmek; astarını çıkarmak " 

déductif mant. tümdengelimli 

déduction "[la] (hesaptan) indirme, çıkarma; mant. tümdengelim" 

déduire "(hesaptan) indirmek, çıkarmak; sonuç çıkarmak" 

déesse [la] tanrıça 

défaillance "[la] ortadan çekilme, yok olma; güçten düşme, bitkinlik; baygınlık" 

défaillant "yok olan, gücü tükenen, bitkin; mahkemeye gelmeyen" 

défaillir "güçten düşmek, gücü tükenmek; bulunmamak" 

défaire "bozmak; zayıflatmak; bozguna uğratmak, yenmek " 

défait solgun, zayıf 

défaite "[la] bozgunluk; yenilgi; kaçamak, bahane" 

défaitisme [le] bozgunculuk 

défaitiste [le] [la] bozguncu 

défalcation [la] çıkarma, indirme 

défalquer (bir toplamdan) çıkarmak, indirmek 

défausser doğrultmak, düzeltmek 

défaut "[le] yokluk, olmayış; eksiklik, kusur; gıyap " 

défaveur [la] gözden düşme, saygınlığını yitirme 

défavorable uygunsuz, elverişsiz 

défavoriser aleyhinde olmak 

défectibilité [la] eksiklilik, kusurluluk 

défectif eksiltili 

défection "[la] (dava\\parti) bırakma, saftan ayrılma; gelmeme" 



défectueuxuse eksik, kusurlu 

défectuosité "[la] eksiklik; kusurluluk" 

défendable savunulabilir 

défendeurresse [le] [la] savunucu 

défendre "korumak; yasak etmek; savunmak " 

défense "[le] koruma, savunma; dayanma; yasak etme; yasak; fildişi " 

défense antiaérienne pasif korunma 

défense d'afficher ilan yapıştırmak yasaktır 

défense d'entrer girilmez, girmek yasaktır 

défense de fumer sigara içilmez 

défense de stationner park yapılmaz 

défenseur "[le] savunucu; koruyucu; sanık avukatı" 

défensif "[la] korunmalık, savunmalık; savunma durumu" 

déferler "yelkenleri açmak; (dalga) çatlamak" 

défi [le] meydan okuma 

défiance "[la] kuşku; güvensizlik" 

défiancer nişanını bozmak 

défiant "kuruntucu; güvensiz; çekingen" 

déficeler (bağını) çözmek 

déficience [la] yetersizlik 

déficient eksik, yetersiz 

déficit [le] gelir gider açığı, bütçe açığı 

déficitaire "(bütçe\\hesap) açık, açık veren; yetersiz" 

défier "meydan okumak; karşısına çıkmak " 

défigurer "yüzünü bozmak; biçimsizleştirmek; tahrif etmek, saptırmak" 

défiler "geçit töreni yapmak, geçit yapmak; birbirini izlemek " 



défiler son chapelet içini boşaltmak, içindekileri söylemek 

défilé "[le] dar geçit, boğaz; geçit töreni; defile" 

défini "tanımlanmış; belli, belirli, sınırlı " 

définir "tanımlamak, tarif etmek; belirtmek, sınırlamak" 

définissable tanımlanabilir, anlatılabilir 

définitif kesin, son 

définition [la] tanımlama, tanım, tarif 

définitivement kesin olarak, kesinlikle 

déflagration [la] tutuşup patlama 

déflation "[la] hava akımında azalma; deflasyon, para darlığı" 

déflorer "kızlığını bozmak; bayağılaştırmak, ayağa düşürmek" 

défoncer "dibini sökmek; derinleştirmek; delmek, yıkmak, dağıtmak" 

défoncé "delinmiş, delik; çukurlarla dolu" 

déformant biçim değiştirici, biçim bozucu 

déformation [la] bozulma 

déformer "biçimini değiştirmek\\bozmak, deforme etmek; başka türlü göstermek " 

défraichir soldurmak 

défrayer birinin masrafını ödemek, üstlenmek 

défrayer la chronique günün konusu olmak 

défrayer la conversation "konuşmayı canlandırmak; konuşmanın konusu olmak " 

défrichement "[le] toprağı açma, ekime hazırlama; ayıklama" 

défricher "toprağı açmak, ekime hazırlamak; (soruyu) açmak, aydınlatmak" 

défriser "kıvrıklarını açmak, düzleştirmek; umutsuzluğa düşürmek; sıkıntı vermek" 

défroisser buruşukluğunu gidermek, düzlemek 

défroque [la] eski püskü giysi 

défroquer papaz kılığından\\papazlıktan çıkarmak 



défroqué [le] eski papaz 

défunt ölen, ölmüş 

déféquer durultmak, süzmek 

déférence [la] saygı 

déférent saygılı 

déférer "adalete teslim etmek; uymak, boyun eğmek" 

dégagement "[le] rehinden kurtarma; çıkma, kurtulma; geçiş yeri, koridor; aralık, boş alan" 

dégager "rehinden kurtarmak; sıkıntıdan kurtarmak; engelleri kaldırmak, açmak; çıkarmak, 
salmak; bir yükümden kurtarmak " 

dégagé serbest, sıkıntısız, doğal, rahat 

dégaine [la] gülünç tavır 

dégainer "kınından çekmek; kılıcını çekmek" 

dégarnir "süsünü çıkarmak; askeri çekmek " 

dégauchir (taşın\\ağacın) kabasını almak 

dégazer gazını almak 

dégel [le] (buz\\kar) çözülme, erime 

dégeler "(donmuş şeyi) eritmek; erimek, çözülmek " 

dégingandé sarsak 

dégivrage [le] buzunu çözme, eritme 

dégivrer buzunu çözmek, eritmek 

déglutir yutmak 

déglutition [la] yutma 

dégonfler "şişkinliğini indirmek, havasını boşaltmak; sıkıntısını gidermek " 

dégonfleé "havası boşalmış, sönmüş; korkak, ödlek" 

dégorger "akıtmak; sızdırmak; dökmek, boşaltmak; dökülmek, boşalmak, suyunu bırakmak " 

dégouliner damla damla akmak, sızmak 



dégourdi açıkgöz, becerikli 

dégourdir "uyuşukluğunu gidermek; ılıtmak; (birinin) gözünü açmak; çekingenliğini gidermek " 

dégoutter damlamak 

dégoût "[le] bıkkınlık; iğrenme" 

dégoûtant "iğrendirici, iğrenç; usandırıcı, can sıkıcı, bezdirici" 

dégoûter "bıktırmak, bıkkınlık vermek; (bir şeyden) soğutmak, iğrendirmek; sıkıntı vermek" 

dégoûté [le] [la] zor beğenir, titiz 

dégradant alçaltıcı, küçültücü 

dégradation "[la] küçültme, alçaltma, aşağılama; küçülme, alçalma; rütbesini indirme; bozulma" 

dégrader "aşamasından düşürmek, rütbesini indirmek; zarar vermek, bozmak; alçaltmak " 

dégrafer kopçalarını çözmek 

dégraissage [le] yağ lekesini çıkarma 

dégraissage et nettoyage à sec kuru temizleme 

dégraisser "fazla yağını almak; yağ lekesini çıkarmak" 

dégraisseuruse [le] [la] leke temizleyici, temizleyici 

dégressif gittikçe azalan, azalagelen 

dégrever vergisini azaltmak 

dégringolade "[la] yuvarlanma; (iş) kötüye gitme" 

dégringoler "yuvarlamak; yuvarlanmak; kötüye gitmek" 

dégriser "sarhoşluğu geçirmek, ayıltmak; ayıltmak, uyandırmak, aklını başına getirtmek" 

dégrossir "kabasını almak, düzlemek; adam etmek, (kişi) yontmak" 

dégrèvement [le] vergi azaltımı 

déguenillé giysisi yırtık pırtık, hırpani 

déguerpir "(hak) bırakmak, vazgeçmek; boşaltmak, çekilip gitmek, sıvışmak" 

dégueulasse pis, iğrenç 

déguisement "[le] iğreti kılık; gerçeği peçeleme" 



déguiser kılık değiştirmek 

déguiser son nom takma ad kullanmak 

déguisé iğreti kılıklı 

dégustateur [le] çeşnici 

dégustation [la] (içki) tadına bakma, tatma 

déguster "(içki) tadına bakmak, tatmak; tadını çıkara çıkara yemek\\içmek" 

dégât [le] zarar, hasar 

dégénération [la] soysuzlaşma, yozlaşma 

dégénérer soysuzlaşmak, yozlaşmak 

dégénérer en çevrilmek, -e dönmek 

dégénérescence [la] soysuzlaşma, yozlaşma 

dégénéré [le] [la] soysuzlaşmış, yozlaşmış 

déhanchement "[le] kalça çıkığı; kalçasını sallayarak yürüme" 

déifier tanrılaştırmak 

déisme [le] yaradancılık, deizm 

déiste [le] [la] yaradancı, deist 

déjection "[la] dışkı boşaltma, boşaltım; dışkı" 

déjeter eğmek, eğriltmek, bükmek 

déjeuner "[le] kahvaltı; öğle yemeği " 

déjeuner d'affaires iş yemeği 

déjeuner de soleil süreksiz şey, gelip geçici 

déjouer başarısızlığa uğratmak, bozmak, önlemek 

déjà "şimdiden; daha önce; henüz; çoktan " 

déjà-vu [le] : 

délabrement "[le] haraplık, viranlık; bozukluk" 

délabrer "bozmak; harap etmek, viran etmek " 



délabré "harap, viran; bozuk" 

délacer bağını çözmek, gevşetmek 

délai [le] mühlet, süre, vade 

délai de préavis ihbar süresi 

délaisser "yalnız bırakmak; yüzüstü bırakmak; vazgeçmek" 

délaissé kendi başına bırakılmış, kimsesiz, yalnız 

délassant yorgunluk alıcı, dinlendirici 

délassement [le] yorgunluk alma, dinlenme, dinlendirme 

délasser yorgunluk almak, dinlendirmek 

délateur [le] [la] hafiye, muhbir 

délation "[la] hafiyelik, muhbirlik; ihbar" 

délaver "rengini açmak; ıslatmak, suya bastırmak" 

délavé soluk, rengi atmış 

délayage [le] sulandırma, suda eritme 

délayer yoğunluğunu azaltmak, sulandırmak, suda eritmek 

délayer une pensée uzun uzadıya anlatmak 

délectable tadı güzel, lezzetli, nefis 

délectation "[la] tat çıkarma; tat alma, zevk alma" 

délester "safrasını boşaltmak; yükünü hafifletmek" 

délibérant tartışan, görüşen 

délibératif "tartışıcı; oy verme hakkı olan " 

délibération "[la] konuşma, görüşme, tartışma; karar " 

délibérer "(iş) konuşmak, görüşmek; iyice düşünmek" 

délibéré "kararlı; bilinçli, kasıtlı " 

délibérément "kesin kararla; bile bile, kasten" 

délicat "ince, nazik; lezzetli; hoş, güzel; dayanıksız" 



délicatement "ince ince; incelikle" 

délicatesse "[la] incelik; lezzet; nezaket; dayanıksızlık; titizlik" 

délice "[le] derin zevk; mutluluk" 

délicieusement büyük zevkle 

délicieuxuse nefis, çok tatlı, zevk dolu 

délictueuxuse suç sayılan, suç niteliğinde 

délier "çözmek; kurtarmak; suçunu bağışlamak" 

délimitation [le] sınır koyma, sınırlama 

délimiter sınır koymak, sınırlamak 

délinquance [la] suçluluk 

délinquant [le] suçlu 

délinquence juvénile çocuk suçluluğu 

déliquescence "[la] nemlenme, sulanma; çürüme, bozulma; kokuşma" 

déliquescent "nemli, sulu; çürümüş, bozulmuş; yozlaşmış, kokuşmuş" 

délirant "sayıklayan; sayıklatan, sayıklatıcı; saçmalayan; sarhoş edici, baş döndürücü, coşturucu, ölçüsüz" 

délire "[le] sayıklama; coşkunluk, taşkınlık" 

délirer sayıklamak 

délit [le] suç, cürüm 

délivrance "[la] kurtarma, kurtuluş, kurtulma; verme, teslim; doğurma" 

délivrer "kurtarmak; vermek, teslim etmek; doğurtmak" 

délié "ince; bağlı olmayan, çözük; becerikli, usta " 

déloger "çıkmak, ayrılmak; yerinden etmek, kapı dışarı etmek " 

déloger sans tambour ni trompette gizlice kaçmak 

déloyal "doğruluğa aykırı, kötü niyetli; vefasız; yolsuz" 

déloyauté [la] yolsuzluk, dalaverecilik, kötü niyetlilik, yolsuzluk 

déluge "[le] tufan; büyük su taşkını; büyük miktar" 



délurer uyandırmak, gözünü açmak 

déluré "uyanık, becerikli; yırtık, yüzsüz" 

délégation "[la] yetkili kılma, yetkilendirme; vekâlet verme, vekâlet; heyet, kurul" 

déléguer "elçi olarak göndermek; yetkili kılmak, yetkilendirmek" 

délégué [le] [la] elçi, temsilci, delege 

démagnétiser mıknatıslığını gidermek 

démagogie [la] demagoji, laf ebeliği 

démagogique demagojik 

démagogue [le] demagog, lafebesi 

démailler sökmek 

démailloter kundağını açmak 

démangeaison [la] kaşınma, kaşıntı 

démanger kaşındırmak 

démanteler "yıkmak; bozmak" 

démantèlement[le] parçalama, dağıtma 

démaquillant [le] makyaj temizleyicisi 

démarcation "[la] sınır çekme, sınırlama; sınır" 

démarchage [le] kapı kapı dolaşıp mal satma 

démarche "[la] yürüyüş, gidiş; başvurma, teşebbüs, girişim" 

démarcheuruse [le] [la] kapı kapı dolaşan satıcı 

démarquage [le] markasını çıkarma 

démarquer "markasını çıkarmak; markajdan kurtarmak " 

démarqué demarke 

démarrage "[le] hareket etme, kalkma; işleme, çalışma" 

démarrer "(gemi) palamarını çözmek; (taşıt) yola çıkmak, kalkmak; işlemek" 

démarreur [le] işletme anahtarı 



démasquer maskesini kaldırmak 

démembrement "[le] parçalama, bölme; parçalanma, bölünme" 

démembrer parçalamak, bölmek 

démence "[la] bunama; çılgınlık" 

démence précoce erken bunama 

dément "bunamış, bunak; çılgın" 

démenti [le] yalanlama 

démentiel çılgınca, saçma, ipe sapa gelmez 

démentir yalanlamak 

démesuré ölçüsüz, aşırı 

démesurément ölçüsüzce, çok fazla 

démettre "işinden çıkarmak; (eklem) çıkartmak " 

démilitariser askersizlendirmek 

démis (kemik\\eklem) çıkık 

démission [la] işten çekilme, istifa 

démissionnaire [le] [la] istifa eden kişi 

démissionner istifa etmek 

démobilisation [la] terhis 

démobiliser terhis etmek 

démocrate [le] [la] demokrat 

démocrate-chrétien [le] [la] Hıristiyan-Demokrat 

démocratie [la] demokrasi 

démocratique demokratik 

démocratiquement demokratik yoldan 

démocratisation "[la] demokratlaştırma; halka mal etme" 

démocratiser "demokratlaştırmak; halka mal etmek" 



démodé modası geçmiş 

démographe [le] [la] nüfusbilimci 

démographie [la] demografi, nüfusbilim 

démographie galopante patlayan nüfus 

démographique demografik, nüfusbilimsel 

démolir "yıkmak; tepelemek" 

démolisseur [le] yıkıcı 

démolition "[la] yıkma; yıkıntı" 

démon "[le] şeytan, iblis; kötü ruh; şeytan gibi çocuk " 

démoniaque şeytani, şeytanca 

démonstrateur [le] [la] gösterici, uygulayıcı 

démonstratif "gösteren, gösterici; ispat eden; işaret eden " 

démonstration "[la] gösterme, kanıtlama, ispat; uygulamalı ders; gösteri" 

démontable sökülebilir, sökülür 

démonte-pneu [le] lastik sökme çubuğu 

démonter "devirmek; sökmek; indirmek, aşağı almak; şaşırtmak " 

démontrer göstermek, kanıtlamak, ispat etmek 

démonétiser (parayı) tedavülden kaldırmak 

démoralisant göz yıldırıcı, cesaret kırıcı 

démoralisateur "ahlak bozucu; göz yıldırıcı; bozguncu" 

démoralisation "[la] ahlakı bozulma; morali bozulma; ahlak bozukluğu; göz yılgınlığı; umutsuzluk" 

démoraliser "ahlakını bozmak; yılgınlık vermek; cesaretini kırmak" 

démordre vazgeçmek 

démouler kalıptan çıkarmak 

démunir qn de den yoksun bırakmak 

démuseler "(hayvan) burunsalığını çıkarmak; salıvermek, serbest bırakmak" 



démystification [la] gözünü açma 

démystifier gözünü açmak 

démâter "(gemi) direklerini kaldırmak; direkleri kırılmak" 

déménagement [le] taşınma 

déménager "taşımak, nakletmek; taşınmak, göç etmek" 

déménageur "[le] nakliyeci; ev (eşyası) taşıyıcısı" 

démérite [le] ayıp, kusur 

démériter kusur işlemek 

démériter auprès de qn gözünden düşmek 

démêlage [le] (yün) tarama, çözme 

démêler "çözmek, açmak; ayırt etmek, seçmek; meydana çıkarmak, aydınlatmak" 

démêlé [le] dalaş, kavga, çekişme 

dénatalité [la] doğum azalması 

dénationalisation [la] özelleştirme 

dénationaliser "ulusal niteliğini bozmak; özelleştirmek" 

dénaturer "niteliğini değiştirmek; başka kılığa sokmak, olduğundan başka göstermek" 

dénaturé "niteliği değiştirilmiş; doğaya aykırı; duygusuz, kötü, hayırsız" 

déneigement [le] karlarını temizleme 

déni [le] : 

déni de justice "yargıcın davaya bakmaktan kaçınması; adaletsizlik" 

déniaiser "gözünü açmak; masumluğunu gidermek" 

dénicher "yuvasından indirmek; saklandığı yeri bulmak" 

dénier yadsımak, inkâr etmek, tanımamak 

dénigrant "yerici; küçültücü" 

dénigrement "[le] yerme; çekiştirme" 

dénigrer "yermek; çekiştirmek" 



déniveler düzlüğünü gidermek 

dénivellation "[la] girinti çıkıntı, pürtük; yükseklik değişmesi, iniş çıkış" 

dénombrement [le] sayım, nüfus sayımı 

dénombrer sayımını yapmak, saymak 

dénominateur [le] payda 

dénominatif adlandırıcı, ad verici 

dénomination [la] adlandırma, ad verme 

dénommer adlandırmak, adı geçmek 

dénommé adlı, adında 

dénoncer "resmi olarak bildirmek; ele vermek; ihbar etmek; feshetmek, iptal etmek" 

dénonciateur [le] [la] muhbir, ihbarcı 

dénonciation [la] bildirme, haber verme, ihbar 

dénoter "işaret koymak, göstermek; belli etmek, belirtmek" 

dénouement "[le] çözme; son, sonuç" 

dénouer "(düğüm) çözmek; bitirmek" 

dénoyauter çekirdeğini çıkarmak 

dénuder soymak, çıplaklaştırmak 

dénudé "çıplak; kel" 

dénuement [le] yoksunluk, yokluk, yoksulluk 

dénutrition [la] beslenme yetersizliği, yetersiz beslenme 

dénué de den yoksun, -den mahrum 

dénégation [la] yadsıma, inkâr 

déodorant [le] deodoran 

déodoriser kokusunu gidermek 

déontologie [la] ödevbilgisi 

dépanner (makine) işletmek, tamir etmek, onarmak 



dépanneur [le] tamirci, onarımcı 

dépanneuse "[la] onarım arabası; çekici" 

dépaqueter paket açmak 

déparer güzelliğini bozmak 

départ [le] yola çıkma, gidiş, ayrılış, kalkış 

départager "oy eşitliğini gidermek; iki şeyden birini seçmek" 

département "[le] yönetim bölgesi, il; bakanlık " 

Département d'Etat Dışişleri Bakanlığı 

départemental ille ilgili 

dépassement [le] aşma, ötesine geçme 

dépasser "aşmak, ötesine geçmek; şaşırtmak" 

dépasser les bornes aşırılığa kaçmak, haddini aşmak 

dépasser les limites haddini aşmak 

dépaver kaldırımı sökmek 

dépayser "çevresini değiştirtmek; yolunu şaşırtmak; şaşkınlığa uğratmak" 

dépecer parçalamak 

dépeigner saçını bozmak, dağıtmak 

dépeindre anlatmak, betimlemek, tasvir etmek 

dépendance [la] bağımlılık, bağlılık 

dépendances [la] eklentiler, müştemilat 

dépendant bağımlı, bağlı 

dépendre (asılı şeyi) indirmek, almak 

dépendre de e bağlı olmak; -e bağımlı olmak" 

dépens [le] harç 

dépense "[la] gider, masraf, harcama, sarfiyat; kiler; kullanma, harcama " 

dépenser harcamak, sarf etmek 



dépenser beaucoup de salive çok konuşmak, çene çalmak 

dépenses publiques devlet giderleri 

dépenses somptuaires aşırı harcama 

dépensier tutumsuz, savurgan 

déperdition "[la] azalma, eksilme; yok olma" 

dépersonnalisation [la] kişilik kaybı 

dépeuplement [le] nüfusu azalma, tenhalaşma 

dépeupler halkını dağıtmak, nüfusunu azaltmak, tenhalaştırmak 

dépiauter derisini yüzmek 

dépilation [la] kıl dökme 

dépilatoire kıl dökücü (ilaç) 

dépiler kıllarını düşürmek 

dépister "izini sürmek, izinden bulmak; saptamak, ortaya çıkarmak" 

dépit [le] gücenme, küskünlük, küsme 

dépiter gücendirmek, küstürmek, can sıkmak 

déplacement "[le] yer değiştirme; seyahat; deplasman" 

déplacer "yerini değiştirmek; transfer etmek; tayin etmek " 

déplacé yersiz, uygunsuz, sırasız 

déplaire "hoşa gitmemek; gücendirmek " 

déplaisant hoşa gitmeyen, hoş olmayan 

déplaisir [le] hoşnutsuzluk, can sıkıntısı 

déplanter (bitki) yerinden sökmek 

dépliant [le] katlanmış harita\\sayfa 

déplier (katlanmış şeyi) açmak 

déplisser kırmaları açmak, düzlemek 

déploiement "[le] açma; yayma; gösterme; açılma; yayılma" 



déplorable "acınacak, acıklı; üzüntü verici" 

déplorer "acımak; kötü bulmak, beğenmemek; üzülmek" 

déployer "(katlanmış şeyi) açmak, sermek; savaş düzenine sokmak; göstermek " 

déployer un grand effort büyük çaba göstermek 

déplumer "tüylerini yolmak; saçını dökmek " 

dépoli cilasız 

dépolir cilasını gidermek, donuklaştırmak 

dépolitiser siyaset dışı bırakmak 

dépopulation "[la] ıssızlaştırma; ıssızlık, nüfus azalması" 

déportation [la] sürgün 

déporter "sürgün cezasına çarptırmak; (taşıt) yolundan ayrılmak" 

déporté [le] [la] sürgün (kişi) 

déposant para yatıran 

dépose [la] kaldırma, yerinden çıkarma, sökme 

déposer "yere bırakmak, koymak; (para) yatırmak; emanet etmek; işinden çıkarmak; tahttan 
indirmek; vazgeçmek, el çekmek; tanıklık etmek; tortu bırakmak " 

déposer son bilan batmak, iflas etmek 

dépositaire "[le] [la] mutemet; temsilci" 

déposition "[la] işten el çektirme; tanıklık; tahttan indirme" 

déposséder elinden almak, yoksun bırakmak 

dépoter "(çiçek) saksısını değiştirmek; kabını değiştirmek" 

dépotoir "[le] çöplük; çöp " 

dépotoir nucléaire nükleer artık 

dépouille [la] hayvan postu, pösteki 

dépouille mortelle naaş, cenaze 

dépouillement "[le] (hesap) inceleme; (oy pusulası) sayma" 



dépouiller "(deri) yüzmek; (kabuk) soymak; (oy) saymak; yoksun bırakmak " 

dépouiller le vieil homme kötü alışkanlıklarını bırakmak 

dépourvu yoksun 

dépourvu de den yoksun 

dépoussiérer tozunu almak 

dépravation "[la] bozulma, bozukluk; sapıklık" 

dépraver "bozmak; ahlakını bozmak, baştan çıkarmak" 

dépravé "bozuk; baştan çıkmış" 

dépressif çökmüş, çökkün 

dépression "[la] çöküntü; güçten düşme, çökme; bunalım, kriz " 

dépression nerveuse depresyon, bunalım, sinir krizi 

déprimant çöktürücü, güçten düşürücü 

déprimer "çöktürmek, batırmak; çökertmek, güçten düşürmek; bunaltmak" 

dépréciation "[la] değerden düşürme; değer düşüklüğü; fiyat düşürme" 

déprécier "değerini düşürmek; fiyatını düşürmek " 

déprédation "[la] yağma, çapulculuk; zarar, tahribat; para yeme" 

dépuratif kanı temizleyici 

dépuration [la] temizleme, arıtma 

dépurertemizlemek, arıtmak 

députation "[la] milletvekilliği; elçilik görevi" 

députer "milletvekili olarak göndermek; yetkili olarak göndermek" 

député [le] [la] milletvekili, mebus 

dépérir "zayıflamak, sonuna yaklaşmak; bozulmak, solmak" 

dépêche "[la] resmi mektup; telgraf" 

dépêcher "çabucak yapmak; koşturmak " 

dépôt "[le] emanet; depozito; çökelti; depo; nezarethane" 



déracinement "[le] kökünden sökme, söküp atma; yok etme" 

déraciner "köküyle sökmek; söküp atmak, yok etmek" 

déraillement [le] raydan çıkma 

dérailler "raydan çıkmak; doğru yoldan çıkmak" 

déraison [la] akılsızlık 

déraisonnable saçma, akılsızca 

déraisonner saçmalamak, sapıtmak 

dérangement "[le] sırasını bozma; bozukluk, bozulma; rahatsızlık; tedirginlik" 

déranger "yerinden etmek; bozmak, düzenini bozmak; rahatsız etmek; tedirgin etmek " 

dérapage [le] (tekerlek) kayma 

déraper (gemi demiri\\tekerlek) yerden kesilmek 

dératiser sıçanları yok etmek 

dératé [le] [la] : 

dérider yüzünü güldürmek, neşelendirmek 

dérision [la] alay, gülünçleştirme 

dérisoire alaylı, gülünç 

dérivatif [le] eğlence, avuntu 

dérivation "[la] (akarsu) yatak değiştirme; yolundan sapma" 

dérive "[la] sapma; rotadan ayrılma; dümen" 

dériver "rotadan ayrılmak, yolundan sapmak; yatağını değiştirmek; türevini almak; türetmek; türemek " 

dériver de den gelmek, çıkmak 

dérivé "[le] türev; türeme" 

dérobade "[la] yolundan sapma; kaçamak; kaytarma" 

dérober"aşırmak, çalmak; saklamak, gizli tutmak " 

dérobé gizli 

dérogation "[la] aykırılık; kaldırma, ilga" 



déroger "yasağa\\sözleşmeye karşı gelmek; yakışıksız davranışta bulunmak" 

dérouiller "pasını çıkarmak; uyuşukluğunu gidermek " 

déroulement "[le] sarılı bir şeyi açma; cereyan etme, gelişme, gelişim" 

dérouler "sarılı bir şeyi açmak, yaymak; göz önüne sermek; sayıp dökmek " 

déroutant şaşırtıcı 

déroute "[la] bozgun; perişanlık, yıkım" 

dérouter izini kaybettirmek, yolunu şaşırtmak 

dérèglement [le] düzensizlik, karışıklık 

dérégler "düzenini bozmak; çığırından çıkarmak, yolunu saptırmak" 

déréglé "düzensiz; yolsuz; dengesiz; aşırı, ölçüsüz" 

désabuser "kötü yoldan çevirmek; yanıldığını görmek, yanlış yoldan dönmek" 

désabusé uyanmış 

désaccord "[le] (ses) uyumsuzluk, düzensizlik, akortsuzluk; anlaşılmazlık, geçimsizlik" 

désaccorder "uyumu bozmak; akordu bozmak; ara bozmak" 

désaccordé akortsuz, uyumsuz 

désaccoutumer huyundan vazgeçirmek 

désaffection [la] sevgisizlik, soğukluk 

désagréable hoş olmayan, tatsız 

désagrégation [la] parçalanma, dağılma, ufalanma 

désagréger "dağıtmak, ufalatmak; bölmek; ufalamak" 

désagrément [le] üzgünlük, can sıkıntısı 

désaltérant susuzluğu gideren, hararet söndüren 

désaltérer susuzluğunu gidermek 

désamorcer "kapsülü çıkarmak; çalışmasını durdurmak" 

désappointement [le] umudun boşa çıkması, hayal kırıklığı 

désappointer umudunu boşa çıkarmak, hayal kırıklığına uğratmak, düş kırıklığına uğratmak 



désapprendre bildiğini unutmak 

désapprobateur "kınayıcı, eleştirici; beğenmeyici" 

désapprobation [la] beğenmezlik, yersiz bulma, kınama 

désapprouver beğenmemek, yersiz bulmak, kınamak 

désargenté parasız, meteliksiz, cebi delik 

désarmant dokunaklı 

désarmement [le] silahsızlanma, silahsızlandırma 

désarmer "silahsızlandırmak; yumuşatmak, yatıştırmak; savaştan vazgeçmek; silahsızlanmak" 

désarroi "[le] karışıklık, düzensizlik; şaşkınlık" 

désarçonner "eyerden indirmek; şaşırtmak" 

désassorti "eksik; (dergi\\gazete) tümü satılmış" 

désastre [le] yıkım, felaket 

désastreuxuse yıkıcı, yıkımlı, felaketli 

désavantage "[le] elverişsizlik; gerilik; ziyan, zarar" 

désavantager "zarar ettirmek; aleyhine olmak" 

désavantageuxuse zararı dokunan, elverişsiz 

désaveu "[le] yadsıma, inkâr; onaylamama; kınama" 

désavouer "yadsımak, yokumsamak, inkâr etmek; kabul etmemek, kaçınmak; kınamak" 

désaxer "eksenden uzaklaştırmak; dengesini bozmak; çığrından çıkarmak" 

désembourber "çamurdan çıkarmak; yoksulluktan kurtarmak, elinden tutmak" 

désemparé şaşırmış, şaşırıp kalmış 

désenchantement "[le] büyünün bozulması; hayal kırıklığı" 

désenchanté düş kırıklığına uğramış, yaşama küsmüş 

désencombrer yolu açmak, ortalıktakileri kaldırmak 

désenfler "şişini indirmek; şişi inmek" 

désengagement [le] yükümden kurtarma, yükümsüzlük 



désengager yükümden kurtarmak 

désensabler "kumdan çıkarmak; içindeki kumu çıkarmak" 

désensibiliser uyuşturmak, duyarlığını gidermek 

désenvenimer "zehirini gidermek; sertliğini azaltmak" 

désert ıssız 

désert de Kalahari Kalahari çölü 

désert te Gobi Gobi çölü 

déserter "(bir yeri) bırakıp gitmek; askerden kaçmak" 

déserteur "[le] asker kaçağı; dönek" 

désertion "[la] askerden kaçma, firar; saf değiştirme" 

désertique çölsel 

désespoir [le] umutsuzluk, karamsarlık 

désespérance [la] umutsuzluk 

désespérant umut kırıcı, umutsuz 

désespérer "umudunu yitirmek, umudunu kesmek; umutsuzluğa düşürmek" 

désespéré umut kalmamış, umutsuz 

désespérément umutsuzca 

déshabillage "[le] soyma; soyunma" 

déshabiller giysilerini çıkarmak, soymak 

déshabillé [le] ev kılığı, sabahlık 

déshabituer huyundan vazgeçirmek 

désherber zararlı otları yolmak 

déshonneur [le] namussuzluk, şerefsizlik 

déshonnête "edepsiz; yüz kızartıcı" 

déshonorant namusa dokunan, onur kırıcı, yüz kızartıcı 

déshonorer namusuna dokunmak, şerefini lekelemek 



déshumaniser insanlıktan uzak kılmak 

déshydaraté suyu alınmış, kurutulmuş 

déshydrater suyunu gidermek, kurutmak 

déshériter mirasından mahrum etmek 

déshérité "[le] [la] mirastan yoksun bırakılmış (kişi); varlıksız; yeteneksiz; nasipsiz" 

désidératif dilek-koşul 

désignatif belirtici 

désignation "[la] belirtme, belli etme; gösterme" 

désigner "belirtmek, belli etmek; göstermek; anlamına gelmek; tayin etmek" 

désillusion [la] hayal kırıklığı 

désillusionner hayal kırıklığına uğratmak 

désinence [la] çekim eki 

désinence personelle kişi eki 

désinfectant mikropsuzlaştırıcı, dezenfektan, antiseptik 

désinfecter mikropsuzlaştırmak, dezenfekte etmek 

désinfection [la] mikropsuzlaştırma, dezenfekte etme 

désintoxiquer zehirlenmekten kurtarmak 

désintégration "[la] parçalama; parçalanma" 

désintégrer bütünlüğünü bozmak, parçalamak 

désintéressement [le] kendi yararından geçme, çıkar düşünmeme 

désintéressé yarar gözetmeyen, çıkar düşünmeyen 

désinvolte aşırı serbest, saygısız, küstah 

désinvolture "[la] özgür davranış, aşırı serbestlik; küstahlık" 

désir [le] arzu, istek 

désirable arzu edilir, istenilir 

désirer "arzu etmek; gönlü çekmek, istemek" 



désireuxuse arzulu, istekli 

désiré arzulanan, aranan 

désistement [le] vazgeçme, çekilme 

désobligeant gönül kırıcı, hoşnutsuzluk yaratan 

désobliger gönlünü kırmak, hoşnutsuzluk yaratmak 

désobéir dinlememek, karşı gelmek, itaatsizlik etmek 

désobéissance [la] itaatsizlik 

désobéissant itaatsiz 

désodorisant koku giderici 

désodoriser kokusunu gidermek 

désolant perişan edici, yıkıcı 

désolation "[la] yıkım; perişanlık, büyük üzüntü" 

désoler "yıkmak, vurup kırmak; üzüntü vermek, perişan etmek " 

désolé perişan, çok üzgün 

désopilant çok gülünç, güldürücü 

désordonner "düzenini bozmak, karıştırmak; kargaşalık çıkarmak" 

désordonné "düzensiz; aşırı, taşkın" 

désordre "[le] düzensizlik, karışıklık; uyuşmazlık, kargaşalık" 

désorganiser düzenini bozmak, dağıtmak 

désorienter "yolunu şaşırtmak; şaşırtmak, afallatmak" 

désorienté "yolunu şaşırmış; şaşırıp kalmış, afallamış" 

désormais bundan böyle, bundan sonra, artık 

désosser "kemiğini\\kılçıklarını çıkarmak; didik didik incelemek" 

désuet eskimiş, yürürlükten düşmüş 

désuni "birliği bozulmuş, arası açılmış; çatışan" 

désunion "[la] ayırma, birliğini bozma; uyumsuzluk, uyuşmazlık, anlaşmazlık" 



désunir ayırmak, birliğini bozmak 

désuétude [la] : 

déségrégation [la] ırk ayrımına son verme 

déséquilibre [le] dengesizlik 

déséquilibrer dengesini bozmak, dengesizleştirmek 

déséquilibré [le] [la] sapık, dengesiz 

désìuvrement [le] işsizlik, aylaklık 

désìuvré işsiz güçsüz, aylak 

détachage [le] leke çıkarma 

détachant [le] leke çıkarıcı 

détachement "[le] ilgisizlik, soğuma; müfreze" 

détacher "lekesini çıkarmak; çözmek, ayırmak; ilgisini kesmek; vazgeçirmek " 

détaché "çözülmüş, ayrılmış; yalnız; ilgisiz, kayıtsız" 

détail "[le] perakende satış, perakendecilik; ayrıntı, detay " 

détaillant [le] [la] perakendeci 

détailler "perakende satmak; ayrıntılarıyla anlatmak" 

détaler "(sergideki eşyayı) toplayıp kaldırmak; kaçmak, tüymek, tabanları yağlamak" 

détartrant [le] tortu temizleyici 

détartrer tortu temizlemek 

détaxe [la] vergi indirimi 

détaxer vergisini indirmek\\kaldırmak 

détecter bulup ortaya çıkarmak 

détecteur [le] bulucu (alet) 

détecteur de mensonges yalan makinesi 

détection [la] bulma 

détective "[le] polis hafiyesi; dedektif " 



détective privé özel dedektif 

déteindre "rengini soldurmak; solmak; boyası çıkmak " 

déteindre sur qn etkilemek 

dételer "koşumunu çözmek, çıkarmak; işi bırakmak, durdurmak" 

détendeur [le] basınç azaltıcı (alet), detantör 

détendre "gevşetmek; basıncı azaltmak; yatıştırmak " 

détendu sakin, yatışmış 

détenir "elde bulundurmak, saklamak; hapiste tutmak" 

détente "[la] (silah) tetik; genleşme; dinginlik, gevşeme, yumuşama " 

détenteur [le] [la] elinde bulunduran (kimse) 

détention "[la] elde bulundurma; tutukluluk, hapis cezası" 

détenu [le] [la] tutuklu 

détergent [le] deterjan, temizleyici 

déterminant "belirten, gösteren; karar verdiren; tamamlayan" 

détermination "[la] belirtme, gösterme; karar; azim" 

déterminer "belirtmek, göstermek, meydana koymak; tayin etmek; tamamlamak " 

déterminisme [le] gerekircilik, determinizm 

déterministe [le] [la] gerekirci, determinist 

déterminé "belirli, belli; kararlı, azimli; yiğit, gözü pek; tamlanan" 

déterrer "topraktan\\mezardan çıkarmak; meydana çıkarmak" 

déterré [le] [la] : 

détersif [le] deterjan, temizleyici 

détestable "tiksinti veren; çok kötü, berbat" 

détester tiksinmek, nefret etmek 

détonant patlayıcı 

détonateur [le] kapsül, fünye 



détonation [la] patlama 

détoner patlamak 

détonner "falso yapmak, perdeyi şaşırmak; (renk\\koku) uyuşmamak" 

détordre (bükülü şeyi) açmak 

détour "[le] yön değiştirme, dönme; dolambaç, kıvrıntı, dönemeç; dolambaç " 

détournement "[le] para aşırma, zimmetine geçirme; ayartma, kandırma" 

détourner "yolunu değiştirmek, saptırmak, çevirmek; (para) aşırmak, zimmetine geçirmek; 
vazgeçirmek, caydırmak " 

détourner l'attention de qn dikkatini başka yöne çekmek, dikkatini dağıtmak 

détourné sapa, tenha 

détracteur [le] [la] çekiştirici, yerici 

détraquer bozmak, sakatlamak 

détraqué bozuk 

détrempe "[la] tutkallı boya; tutkallı boya resim" 

détremper "(çeliğin) suyunu almak; ıslatmak" 

détresse "[la] darlık, sıkıntı; tehlike " 

détriment [le] zarar 

détritus [le] çöp, döküntü 

détroit [le] boğaz 

détromper yanılgıdan kurtarmak 

détrousser yol kesip soymak 

détruire "yıkmak, kırıp geçirmek; yok etmek, ortadan kaldırmak" 

détrôner tahttan indirmek 

détérioration "[la] bozma, bozulma; yıpratma, yıpranma; kötüye gitme" 

détériorer bozmak, yıpratmak, çürütmek 

dévaler "aşağıya indirmek, yuvarlanmak; aşağıya inmek" 



dévaliser çalmak, soymak 

dévaliseuruse [le] [la] soyguncu 

dévalorisation "[la] değerini düşürme, azaltma; değeri düşme, azalma" 

dévaloriser "fiyatını indirmek; değerini düşürmek, azaltmak" 

dévaluation [la] devalüasyon 

dévaluer paranın değerini düşürmek 

dévastateur yakıp yıkıcı, kırıp geçirici 

dévastation [la] yakıp yıkma, kırıp geçirme, harap etme 

dévaster yakıp yıkmak, kırıp geçirmek, harap etmek 

déveine [la] baht kapalılığı 

développement "[le] açılma; yayma, serme; gelişme; olgunlaşma; geliştirme; açındırma; gelişim; yıkama" 

développer "(paket\\zarf) açmak; açmak, yaymak, sermek; geliştirmek; açıklamak; açındırmak; filmi 
banyo etmek " 

développé gelişmiş 

dévergondé ar damarı çatlamış, utanmaz 

déverrouiller sürgüsünü çekmek 

déversement "[le] akıtma; boşaltma; yana yatış, eğrilme" 

déverser "yana yatmak, eğik durmak; akmak, yayılmak; akıtmak" 

déviation "[la] sapma, eğrilme; yanılma" 

dévider "ipliği çile yapmak; çözüp açmak" 

dévidoir [le] iplik çıkrığı 

dévier "sapmak; yolunu değiştirmek; doğru yoldan ayrılmak; saptırmak, çevirmek" 

dévisager yüzüne dik dik bakmak 

dévisser vidalarını çıkarmak 

dévoilement [le] örtüsünü kaldırma 

dévoiler "örtüsünü kaldırmak; meydana çıkarmak" 



dévolu hakkına düşen 

dévorant parçalayıp yiyen 

dévorer "parçalayıp yemek; bitirmek, tüketmek; içini kemirmek " 

dévorer des yeux gözle yemek, büyük istekle bakmak 

dévorer qn\qch des yeux yiyecek gibi bakmak, gözle yemek 

dévorer ses larmes göz yaşlarını tutmak, içine dökmek 

dévot [le] [la] sofu, dindar 

dévotion "[la] sofuluk, dindarlık; bağlılık" 

dévouement "[le] esirgemezlik, fedakârlık; bağlılık" 

dévouer "vakfetmek; adamak; feda etmek " 

dévoué bağlı, sadık 

dévoyer "yolunu değiştirmek; doğru yoldan ayırmak " 

dévoyé yolunu şaşırmış, yolundan sapmış 

dévêtir (giysi) soymak 

déçu "aldatılmış; gerçekleşmemiş, boşa çıkmış" 

dëversoir [le] savak 

dîme [la] ondalık, aşar vergisi 

dîner öğle\\akşam yemeği yemek 

dîner d'affaires iş yemeği 

dîner de famille aile yemeği 

dînette "[la] hafif yemek; Allah ne verdiyse yenen yemek" 

dôme [le] kümbet, kubbe 

dû borçlu olunan 

dûment gerektiği gibi, gereğince 

eau "[la] su; yağmur " 

eau bénite kutsal su 



eau de Cologne kolonya 

eau de Javel çamaşır suyu 

eau de javel çamaşır suyu 

eau de pluie yağmur suyu 

eau de toilette kolonya 

eau dentifrice diş suyu 

eau dormante durgun su 

eau douce tatlı su 

eau dure kireçli su 

eau gazeuse gazoz 

eau gazeuse naturelle soda 

eau lourde ağır su 

eau légère hafif su 

eau minéralle madensuyu 

eau morte durgun su 

eau oxygénée oksijenli su 

eau potable içme suyu 

eau salée tuzlu su 

eau vive kaynak suyu 

eau-de-vie [la] alkollü sert içki 

eau-forte "[la] nitrik asit, kezzap; yedirme resim kalıbı, ofort" 

eaux ménagères pis su, kirli su 

eaux territoriales karasuları 

eaux territorials karasuları 

eaux usées sıvı atık 

ecarquiller les yeux gözlerini fal taşı gibi açmak 



ecchymose [la] morartı, bere, (tende) çürük 

ecclésiastique kiliseyle ilgili 

echapper de prison hapisten kaçmak 

echapper à la vue gözden kaçmak 

echauffer les oreilles kızdırmak 

ecole normale öğretmen okulu 

ecole professionnelle sanat okulu 

ecriture courante işlek yazı 

ecriture cunéiforme çiviyazısı 

ecriture hiératique hiyeroglif yazısı 

ectoplasme [le] dışplazma 

eczéma [le] mayasıl, egzama 

edelweiss [le] aslanayağı 

Ee [le] Ee 

effacer "silmek; (yazı) çizmek; yok etmek; unutturmak; gölgede bırakmak " 

effarant ürkütücü, korku verici 

effarement [le] büyük korku, ürküntü 

effarer korku salmak, ürküntü vermek, korkutmak 

effaroucher "ürkütmek; kaçırtmak" 

effaré korkuya kapılmış, ürkmüş 

effectif "gerçek, somut, var olan; fiili, edimli; efektif " 

effectivement gerçekten 

effectuer yapmak, gerçekleştirmek, yerine getirmek 

effervescence "[la] köpürme, kaynama; coşkunluk, kaynaşma" 

effervescent "köpürücü, kaynayan; coşkun, kaynaşan" 

effet "[le] etki, sonuç; ortaya koyma, gerçekleştirme; ticaret senedi " 



effets "[le] ev eşyası; giysiler; mal mülk " 

effets de commerce ticaret senetleri 

effets personnels kişisel eşyalar 

effets publics devlet tahvilleri 

effeuiller yapraklarını koparmak 

effeuiller la marguerite papatya falı açmak 

efficace etkili, tesirli 

efficacement etkilice 

efficacité [la] etkililik 

efficience [la] etkililik 

efficient etkileyen, etkileyici 

effigie [la] insan resmi, baş resmi, model 

effiler "didikleyip iplik yapmak, tarazlamak; inceltmek" 

effilocher ditmek, tarazlamak, tiftiklemek 

effilé ince uzun 

efflanqué "(at) arık; kuru, çiroz gibi, kemikleri çıkmış" 

effleurement "[le] okşama; dokunma" 

effleurer "sıyırmak; okşamak; hafifçe dokunmak; şöyle bir incelemek" 

effluve [le] (yayılan) koku\\hava, yayıntı 

effondrement [le] yıkılma, çökme, göçme 

effondrer "toprak bellemek; kazmak; çöktürmek " 

effort [le] çaba, gayret 

effraction [la] (hırsız) kilit kırma, kilit zorlama 

effraie [la] alaca baykuş 

effranger kumaşın kenarını saçak saçak etmek 

effrayant korkutucu, korkunç, müthiş 



effrayer korkutmak, ürküntü vermek, ürkütmek 

effritement [le] ufalanma, toz haline gelme 

effriter "gevrekleştirmek; toz haline getirmek " 

effroi [le] büyük ürküntü, yılgı 

effronterie [la] yırtıklık, yüzsüzlük, küstahlık, arsızlık 

effronté yırtık, yüzsüz, küstah, arsız 

effrontément yüzsüzce, küstahça 

effroyable ürkütücü, korkunç, müthiş 

effroyablement "korkunç biçimde; aşırı ölçüde" 

effréné "dizginsiz, frensiz; aşırı" 

effusion "[la] serpme, serpilme; akma, akıtma; dökme, dökülme " 

effusion de sang kan dökme 

efféminé "kadınsı; yumuşak" 

Eglise latine Katolik kilisesi 

eh excl hey!, ey! 

eh bien! pekâlâ!, işte! 

eider [le] pufla 

eldorado "[le] hayal ülkesi; yalancı cennet" 

elever une contestation itiraz etmek 

elever à la brochette el bebek gül bebek yetiştirmek 

elfe [le] hava perisi 

elire domicile yerleşmek 

elle o 

elle-même kendisi 

elles onlar 

elles-même kendileri 



ellipse "[la] elips; eksilti" 

ellipsoïdal elipsoidal 

ellipsoïde [le] elipsoit 

ellipticité [la] elips şekli 

elliptique "eliptik, elipsel; eksiltili" 

ellébore [le] çöpleme 

emballage [le] ambalaj, ambalajlama 

emballer "balyalamak; sandıklamak; paket yapmak, ambalaj yapmak; coşturmak " 

emballeur [le] balyacı, ambalajcı, paketçi 

embarcadère "[le] iskele; binme yeri" 

embarcation [la] küçük gemi 

embardée [la] yana sapma, yön değiştirme, dümen kırma 

embargo [le] ambargo 

embarquement "[le] gemiye yükleme, yüklenme; binme, bindirme" 

embarquer "(gemiye) bindirmek, yüklemek; (gemiye) su girmek; bir işe sokmak; hapse götürmek; 
(taşıta) binmek; geziye çıkmak " 

embarras "[le] engel, güçlük; karışıklık; güç durum; para sıkıntısı; tasa, kaygı; kararsızlık; şaşkınlık " 

embarras gastrique mide rahatsızlığı 

embarrassant can sıkıcı, sıkıntılı 

embarrasser "engellemek, tıkamak; sıkıntı vermek; şaşırtmak " 

embarrassé "kararsız, şaşkın; sıkıntılı" 

embauchage [le] iş verme, işçi tutma 

embauche [la] işe alma, işçi tutma 

embaucher işe almak, iş vermek 

embauchoir [le] ayakkabı kalıbı 

embaumement [le] mumyalama 



embaumer "güzel koku ile doldurmak; mumyalamak; güzel kokmak" 

embaumeur [le] ölü ilaçlayıcısı, mumyacı 

embellie [la] (hava) açılma, (deniz) durulma 

embellir "güzelleştirmek, güzellik vermek; süslemek; güzelleşmek" 

embellisement "[le] güzelleştirme, süsleme; süs" 

emberlificoter "sarpa sardırmak; kafese koymak" 

emblaver ekin ekmek 

emblème [le] simge, amblem 

embobiner "ayartmak, baştan çıkarmak; makaraya sarmak" 

embolie [la] atardamar tıkanması 

embonpoint [le] tıknazlık, şişmanlık 

embosser (gemiyi) baştan\\kıçtan palamarlamak 

embouchure "[la] ırmak\\çay ağzı; çalgı ağızlığı" 

embourber "bataklığa sokmak; kötü işe bulaştırmak " 

embout [le] baston\\şemsiye yüksüğü 

embouteillage [le] tıkanıklık, trafik sıkışıklığı 

embouteiller bir geçidi tıkamak 

emboutir "(maden) çukurlaştırmak; işlemek; çökertmek, göçertmek" 

emboîtage "[le] kutuya koyma; kitap kılıfı" 

emboîtement [le] yuvaya geçme, geçirme 

emboîter iç içe geçirmek, eklemek 

emboîter le pas ayak uydurmak 

embranchement "[le] (boru\\ağaç) dallara ayrılma, dallanma; yol ağzı; dal, kol, şube" 

embrancher (kol\\dal\\yol) birleştirmek, kavuşturmak 

embrasement "[le] tutuşma, yangın; büyük kargaşalık" 

embraser "yakmak, alevlemek; tutuşturmak; coşturmak " 



embrassade [la] kucaklaşma, öpüşme 

embrasse [la] perde kordonu 

embrassement [le] kucaklama, kucaklaşma, öpme, öpüşme 

embrasser "kucaklamak, sarılmak, öpmek; kuşatmak; seçmek; (mesleğe) girmek; kapsamak " 

embrasure "[la] kapı\\pencere açıklığı; mazgal deliği" 

embrayage "[le] bağlama düzeni; kavrama" 

embrayer "makineyi motora bağlamak; kavramak" 

embrigader bir yönetim altında birleştirmek 

embrocation [la] yağlı ilaç sürme 

embrocher "(et) şişe geçirmek; süngülemek, kılıç saplamak" 

embrouillamini [le] düzensizlik, karmakarışıklık 

embrouiller "karıştırmak, karmakarışık etmek; anlaşılmaz hale getirmek " 

embrouillé karmakarışık 

embroussaillé "çalılaşmış, çalılarla kaplı; çok karışık" 

embrumer sisli\\dumanlı yapmak 

embrun [le] deniz serpintisi 

embryologie [la] embriyoloji 

embryon [le] embriyon, oğulcuk 

embryonnaire embriyonla ilgili 

embuer buğulandırmak 

embuscade [la] pusu 

embusquer pusuya yatırmak 

embêtant sıkıcı 

embêtement [le] sıkıntı, sıkma 

embêter sıkmak, baş ağrıtmak, rahatsız etmek 

embûches "[la] tuzak, pusu; engel" 



eminence grise akıl hocası 

emission de télévision televizyon yayını 

emmagasinage [le] ambara koyma, depolama 

emmagasiner "ambara koymak, depolamak; zihnine yerleştirmek, hatırda tutmak" 

emmailloter "kundaklamak; sıkı sıkı sarmak" 

emmancher "sap takmak; yoluna koymak" 

emmanchure [la] elbisenin kol deliği 

emmener götürmek 

emmerdement [le] can sıkıntısı 

emmerder canını sıkmak, kafasını ütülemek 

emmitoufler giysilere sarmak 

emmurer dört duvar arasına kapatmak, hapsetmek 

emméler "karıştırmak; (ipi) dolaştırmak" 

emménager (başka bir yere) taşınmak 

empailler hayvan derisine saman doldurmak 

empailleur [le] [la] saman doldurucu 

empaler kazığa oturtmak 

empaquetage [le] paket yapma, paketleme, sarma 

empaqueter paket yapmak, paketlemek, sarmak 

empattement [le] dingil aralığı 

empeigne [la] ayakkabı yüzü 

empennage [le] uçak kanadı 

empereur [le] imparator 

empeser kolalamak 

empester "kötü koku vermek; bulaştırmak, kirletmek; çok kötü kokmak" 

empesé "kolalı; yapmacıklı, kasıntı" 



emphase [la] tumturak 

emphatique tumturaklı 

emphysème [le] anfizem 

empierrement [le] taş döşeme 

empierrer taş döşemek 

empiler "üst üste yığmak, istif etmek; kandırmak " 

empire "[le] imparatorluk; erk, nüfuz; etki " 

Empire Ottoman Osmanlı İmparatorluğu 

empirer "kötüleştirmek; kötüleşmek" 

empirique ampirik, görgül, deneyimsel 

empirisme [le] ampirizm, deneycilik, görgücülük 

empiècement [le] roba 

empiétement [le] başkasının malını ele geçirme 

empiéter "başkasının malına el uzatmak; yetkisi dışına çıkmak" 

emplacement "[le] yer, mevki; arsa" 

emplette [la] satın alma, alışveriş 

emplir "doldurmak; eriştirmek, kavuşturmak" 

emploi "[le] kullanma, kullanış; görev, iş " 

employer "kullanmak; çalışmak " 

employer le tu sen diye hitap etmek 

employeur [le] [la] işveren, patron 

employé [le] [la] görevli, memur, işçi 

emplâtre "[le] yakı, lapa; lapacı adam" 

empocher cebine koymak 

empoignade [la] ağız dalaşı 

empoigner "tutup sıkmak; yakalamak, enselemek; heyecan vermek" 



empois [le] kola 

empoisonnement "[le] zehirleme; zehirlenme; sıkıntı, dert" 

empoisonner "zehirlemek; çok kötü kokmak; zehir etmek; kötü yola yöneltmek " 

empoissonner balık koymak, balıklandırmak 

emportement "[le] öfke; coşkunluk, taşkınlık" 

emporter "götürmek; zorla almak, ele geçirmek; sürüklemek; elde etmek, kazanmak " 

emporté öfkeli, kızgın 

emporté-pièce [le] zımba 

empoté beceriksiz, sakar 

empourprer kırmızıya boyamak, kızıllaştırmak, pembeleştirmek 

empreinte "[la] iz, damga, işaret; belirti " 

empreinte digitale parmak izi 

empressement "[le] istek, heves, gayret; nezaket" 

empressé "acele eden; tez canlı; özen gösteren; saygılı" 

emprise "[la] el koyma; etki, nüfuz" 

emprisonnement [le] hapsetme, hapsedilme, hapis 

emprisonner "hapsetmek; kapatmak" 

emprunt "[le] ödünç; borç, borç alma; taklit, aşırma " 

emprunter "ödünç almak; (yol) izlemek; benimsemek; taklit etmek" 

emprunteur [le] [la] borçlu, verecekli 

emprunté "sıkılgan, utangaç; iğreti, uydurma, zoraki" 

empuantir (pis) kokutmak, kokuşturmak 

empécheur [le] : 

empécheur de danser en rond oyunbozan, keyif kaçıran 

empêchement [le] engel, aksaklık, pürüz 

empêcher engel olmak, önlemek 



empêtrer "kösteklemek, engellemek; (kötü bir işe) sokmak; sıkıntı vermek" 

en "içinde, de, da; -e, -a; ile; -den, -dan; dilinde; bakımından " 

en 4 jours 4 günde 

en abrégé kısaca 

en accord uyum içinde 

en amande badem+ 

en amateur amatörce 

en amont yukarılarda 

en amont de yukarısında 

en aparté gizlice 

en apparence görünürde 

en appeler à e başvurmak; havale etmek " 

en arrière geride, geriye 

en attendant o zamana kadar, arada, şimdilik 

en attendant que e kadar, -e dek 

en aval akış yönünde 

en aval de aşağısında 

en avant ileri 

en avant de nın önünde 

en aveugle düşünüp taşınmadan, körü körüne 

en avion uçakla 

en avoir assez bıkmak 

en avoir assez de qch bıkmak, gına gelmek 

en avoir l'air et la chanson göründüğü gibi olmak, içi dışı bir olmak 

en avoir le moyen elinde olmak, elinden gelmek 

en avoir marre de den bıkmak, gına gelmek 



en avoir ras le bol bıkmak, usanmak 

en avoir à kızmak 

en bandoulière çaprazlama, omuzdan geçirme 

en bas aşağıya, aşağıda 

en baver acısını çekmek, bedelini ağır ödemek 

en bloc toptan, bütün olarak 

en bonne condition iyi durumda 

en bonne et due forme kurallara uygun olarak 

en bonne règle kurala uygun olarak 

en bordure de yakınında, kıyısında 

en bouillie yamyassı 

en branle "sallantıda; hareket halinde " 

en cachette gizlice 

en cas d'imprévu beklenmedik bir şey olursa 

en cas de besoin gerekirse 

en catimini gizlice 

en cavale kaçmakta, firarda 

en ce cas şu halde 

en ce moment şimdiki halde, şu anda 

en centaines yüzer yüzer 

en cercle halka olarak 

en chair et en os kendisi, bizzat 

en chandelle dik olarak 

en charpie parça parça, lime lime 

en chef baş, başkan 

en chemin faisant yolda 



en chìur "birlikte, koro halinde; oybirliğiyle" 

en cinq sec çabucak, şipşak 

en civil sivil olarak, sivil giysiyle 

en clair açıkça, açıkçası 

en coin gizlice, çaktırmadan 

en colimaçon sarmal, helezoni 

en commun ortaklaşa 

en comparaison de e göre, oranla 

en conclusion kısacası, sonuç olarak, sonuçta 

en confidence gizli tutarak, gizlice 

en conformité uygun olarak 

en confusion karışık halde 

en congé tatilde, izinde 

en connaissance de cause yaptığını bilerek 

en conscience doğrusu, açıkçası 

en conserve konserve, konserve olarak 

en considération de e göre, hesaba katarak 

en conséquence sonuç olarak 

en contrebas "yukarıdan aşağıya; daha aşağıya" 

en contrepartie buna karşılık 

en corps birlikte, topluca 

en croupe terkide 

en dedans içinde 

en dehors de den başka, dışında 

en delà öteye 

en delà (de) ötesinde 



en dernier son olarak 

en dernier ressort itirazsız 

en dernire lieu en sonunda, nihayet 

en dessous altta, altında 

en dessus üstte 

en deçà de berisinde 

en diagonale yanlamasına 

en dilettante amatör olarak 

en dire de belles aptalca konuşmak 

en direction de "yönünde; yönüne" 

en donner un(e) à qn tongaya düşürmek, mandepsiye düşürmek 

en dormant uyurken 

en double iki nüsha 

en douce sessizce 

en droiture doğrudan doğruya 

en découdre boğaz boğaza gelmek 

en définitive sözün kısası, kısacası 

en dépit de e rağmen 

en dépit du bon sens sağduyuya aykırı olarak 

en désespoir de cause son çare olarak 

en déshabillé süssüz, sade 

en détail ayrıntılı olarak 

en effet gerçekten 

en entier tam olarak 

en esprit düşüncede, düşüncesinde 

en face de in karşısında 



en faire de belles aptalca davranmak 

en faire voir de belles à qn başına iş açmak 

en fait gerçekte 

en fait de konusunda, hususunda 

en fanfare gürültülü 

en faveur de "in lehine; -den yana" 

en file indienne birbirinin arkası sıra 

en fin de compte sonunda 

en fin de semaine hafta sonunda 

en finir kesin bir durum almak 

en finir avec başından atmak, kurtulmak, halletmek 

en flagrant délit suçüstü 

en flèche doğruca, son hızla 

en forme kanuna göre 

en forme de biçiminde 

en foule yığın halinde, sürüyle 

en fraude kaçak olarak 

en function de e göre 

en grand doğal büyüklükte, geniş ölçüde 

en grande quantité çok sayıda 

en gros "kabaca, özet olarak; toptan " 

en guerre savaş halinde 

en guise de yerine 

en général genel olarak 

en haleine formunda 

en haut de tepesinde, üstünde 



en herbe olmamış, ham, kozak 

en hiver kışın 

en hâte çabucak, derhal 

en imposer "kandırmak, aldatmak; çekingenlik vermek " 

en joue! nişan al! 

en l'air "havaya, havada; dayanaksız, temelsiz " 

en l'espèce bu durumda 

en l'occurrence bu durumda 

en lacet zikzak biçiminde 

en lambeaux lime lime, parça parça 

en lettres majuscules büyük harflerle 

en lieu sûr emin bir yerde 

en long uzunluğuna, uzunlamasına 

en long et en large enine boyuna 

en longueur uzunlamasına 

en main elde 

en majorité çoğunlukla 

en marche araç çalışırken 

en marge dışında, köşede 

en marmelade ezilmiş, dağılmış 

en masse hep birden 

en matière de konusunda 

en mer denizde 

en moins de deux çabucak 

en moyenne ortalama olarak 

en même temps aynı zamanda 



en nage ter içinde, tere batmış 

en nombre çok sayıda 

en oblique çapraz, verev 

en or altın, altından 

en outre ayrıca, bundan başka 

en pagaille düzensizlik içinde, yığınla 

en partance (gemi) kalkmak üzere 

en partance pour e gidecek, -e kalkacak 

en particulier "özellikle; özel olarak" 

en partie kısmen 

en passant üzerinde durmaksızın 

en passer par razı olmak 

en peinture "sözde; görünüşe göre" 

en pente inişli 

en permanence sürekli olarak, aralıksız 

en permission izinde 

en personne kendi, bizzat 

en perspective gelecekte 

en petit kısaca 

en pied (portre) boy, ayakta (durmuş olarak) 

en plein air açık havada 

en plein jour güpegündüz 

en plein milieu de tam ortasında 

en plein soleil güneşin alnında 

en plein vent açık yerde, açık havada 

en pleine mer açık denizde 



en pleine nuit gecenin tam ortasında 

en pleine rue yolun ortasında, sokak ortasında 

en plongée suya dalmış olarak 

en porte-à-faux askıda 

en premier lieu ilkin 

en principe genellikle 

en priorité öncelikle 

en privé özel olarak 

en proportion de e oranla 

en proportion inverse ters orantılı 

en propre kendi malı gibi 

en présence de yüz yüze 

en prévision de olacak diye, olasılığına karşı 

en public herkesin önünde 

en pure perte boşu boşuna 

en qualite de sıfatıyla 

en question söz konusu (olan) 

en quoi puis-je vous aider? size nasıl yardımcı olabilirim? 

en quête de in peşinde 

en raccourci kısaca 

en raison de den dolayı 

en rajouter abartmak 

en rang d'oignons arka arkaya dizilmiş 

en recommandé taahhütlü (olarak) 

en regard karşı karşıya, karşılıklı 

en repos rahat, rahat içinde 



en rester à de kalmak, -den daha ileri gidememek 

en retard (de 4 heures) (4 saat) geç 

en retour de karşılık olarak 

en retrait geride 

en revanche karşılık olarak 

en rien hiçbir yönden 

en rond çepeçevre 

en route (yolda) giderken 

en règle kurala uygun 

en règle générale genel olarak 

en réalité gerçekten 

en récompense (iyiliğe) karşılık olarak 

en réduction küçültülmüşü, minyatürü 

en réfection onarımda 

en réparation onarımda 

en réponse à karşılık olarak, cevaben 

en réserve yedek olarak 

en résumé kısacası, sözün kısası 

en sa peau mourra le renard can çıkmayınca huy çıkmaz 

en savoir long çok bilgili olmak 

en second başkasının buyruğunda 

en second lieu sonra, ikinci olarak 

en secret "kimse görmeden, gizlice; için için " 

en semaine hafta içinde 

en sens inverse ters yönde, ters yönden 

en signe de belirtisi olarak 



en soi kendinden 

en soldat asker olarak 

en somme sonuçta, sonuç olarak 

en son entier tümüyle, eksiksiz 

en son vivant yaşarken, sağken 

en sorte que öyle ki, o şekilde ki 

en sortir sıyrılmak 

en souffrance "sürüncemede kalan (iş), askıda; durgun (alışveriş) " 

en sourdine "yavaşça, sessizce; gizlice " 

en spirale sarmal biçimde 

en substance özet olarak 

en supplément ek olarak 

en surnombre fazla 

en sursaut irkilerek, sıçrayarak 

en sus ayrıca, üstelik 

en sus de in üstüne, ek olarak 

en suspens askıda, havada 

en suspense askıda, sürüncemede 

en série seri halinde 

en sûreté emniyette, güvende 

en tapinois "gizlice; el altından" 

en taxi taksiyle 

en temps utile zamanını geçirmeden 

en tenue üniformalı 

en thèse générale genel olarak 

en théorie sözde, teorik olarak 



en titre (görevinde) köklü olarak, asaleten 

en toc sahte, taklit, imitasyon 

en totalité topu birden 

en tout hepsi dahil 

en tout cas ne olursa olsun, her halde 

en tout état de cause her ne olursa olsun 

en tout état de choses ne olursa olsun 

en toute sécurité tam güvenlik içinde 

en toutes lettres kısaltmadan açık olarak 

en travers (d)e enine, enlemesine 

en traître nankörce, kahpece 

en trop fazla, artık 

en tête önde, başta 

en tête à tête baş başa 

en un clin d'ìil göz açıp kapayıncaya kadar, bir anda 

en un instant hemen, çabucak 

en un mot sözün kısası 

en un sens bir bakıma 

en un tour de main bir anda, kaşla göz arasında 

en un tour de mains bir çırpıda 

en un tournemain bir anda 

en usage kullanılmakta olan 

en vacances tatilde 

en vain boşuna 

en vedette nöbette 

en venir aux mains dövüşmek 



en vers koşuklu, manzum 

en vertu de gereğince 

en vigueur yürürlükte, geçerli 

en vitrine vitrinde, teşhirde 

en vogue rağbette, moda 

en voir trente-six chandelles gözünde şimşekler çakmak 

en voiture! herkes binsin! 

en vouloir à "kin beslemek; göz dikmek " 

en vrac "ambalajsız, bağlayıp sarmadan; düzensiz şekilde, darmadağınık" 

en vue de amacıyla 

en vérité hiç şüphesiz 

en échange buna karşılık 

en échange de karşılık olarak, karşılığında 

en écharpe verev, çaprazlama 

en écraser derin uykuda olmak 

en équerre dik açı yapacak biçimde 

en équipe takım halinde 

en été yazın 

en éveil "tetikte; pusuda " 

en-cas [le] hafif yemek 

en-tête [le] (kâğıtta\\zarfta) başlık 

encablure [la] deniz milinin onda biri 

encadrement "[le] çerçeveleme; çerçeve, pervaz; kadroya alma" 

encadrer "çerçevelemek; çevrelemek; kadroya almak; etrafını sarmak" 

encadreur [le] çerçeveci 

encaisse [la] kasadaki paralar, para mevcudu 



encaisser "kasaya koymak; para toplamak" 

encaisseur [le] kasadar, tahsildar 

encaissé kenarları dik (ırmak\\yol) 

encan [le] : 

encanailler "ayaktakımı içine sürmek; aşağılatmak " 

encart [le] (kitap\\dergi arasına konan) kâğıt, karton 

encarter (kitap\\dergi içine) karton koymak 

encastrer "araya sokmak, gömmek; birbirine geçirmek " 

encastré gömme, ankastre 

encaustique [la] balmumu cilası 

encaustiquer cilalamak 

enceinte [la] gebe, hamile 

enceinte militaire askeri bölge 

encens "[le] günlük, buhur; övgü" 

encenser "günlük yakmak, buhurluk sallamak; övmek, göklere çıkarmak" 

encenseur [le] dalkavuk 

encensoir [le] buhurluk 

encerclement [le] kuşatma, sarma, çevirme 

encercler "kuşatmak, sarmak, çevirmek; kuşatmak" 

enchantement "[le] büyü; büyüleme; şaşkınlık verici şey " 

enchanter "büyülemek, büyü yapmak; sevindirmek" 

enchanteur "büyüleyici; çok sevindirici" 

enchanté mutlu, memnun 

enchaînement "[le] zincirleme; bağlantı, bağ" 

enchaîner "zincire vurmak, zincirle bağlamak; sıraya koymak" 

encherir sur "artırarak pey sürmek; geçmek, daha ileri gitmek" 



enchevétrer "(ata) yular takmak; tutturmak; güçleştirmek" 

enchevêtrement "[le] karıştırma, karışıklık; düzensizlik" 

enchifrènement [le] burun tıkanıklığı 

enchère [la] artırma 

enchérir "pey sürmek; artırmak; pahalanmak " 

enchérissement [le] pahalanma, pahaya çıkma, fiyatı yükselme 

enchérisseur [le] pey süren, artıran 

enclave [la] kuşatılmış toprak, iç toprak 

enclaver "(toprağı) kuşatmış olmak, çevrelemek; iç içe sokmak" 

enclin eğilimli, hevesli, yatkın 

enclore (duvar\\çit\\parmaklık ile) kuşatmak, çevirmek 

enclos "[le] duvarla çevrilmiş toprak; çit" 

enclume "[la] örs; örskemiği" 

encoche [la] kertik 

encocher kertiklemek, çentiklemek 

encoignure "[la] duvar köşesi; köşe dolabı" 

encoller çirişlemek, zamklamak, tutkallamak 

encolure "[la] at boynu; yaka açıklığı" 

encombrant "kalabalık eden; can sıkıcı" 

encombre [le] : 

encombrement [le] kalabalık etme, kalabalık, yığışma, trafik tıkanıklığı 

encombrer "tıkamak, kapamak; kalabalıkla doldurmak " 

encorbellement [le] : 

encore "şimdiye kadar, daha, henüz; bir daha, yeniden; hatta, hem de, üstelik " 

encore que her ne kadar 

encore une fois bir kez daha 



encorner boynuz vurmak 

encornet [le] mürekkepbalığı, kalamar 

encourageant "yüreklendirici, cesaret verici; teşvik edici" 

encouragement "[le] yüreklendirme, cesaret verme; isteklendirme, teşvik" 

encourager "yüreklendirmek, cesaret vermek; isteklendirmek, teşvik etmek; kışkırtmak" 

encourir üzerine çekmek 

encrage [le] mürekkepleme 

encrasser "kirletmek; kirlenmek" 

encre [la] mürekkep 

encrer mürekkep sürmek 

encrier [le] mürekkep hokkası 

encroûter kabukla örtmek 

encyclique [la] papalık genelgesi 

encyclopédie [la] ansiklopedi 

encyclopédique ansiklopedik 

encyclopédiste [le] ansiklopedi yazarı 

encéphale [le] kafa içi, beyin 

encéphalite [la] beyin yangısı 

endettement "[le] borçlandırma; borçlanma" 

endetter borçlandırmak 

endeuiller yaslandırmak, yasa boğmak 

endiablé "şeytana uymuş; çok canlı, çok ateşli, baş döndürücü" 

endiguer set çekmek, engellemek 

endive [la] (bir çeşit) hindiba 

endocarde [le] yürek içzarı 

endocarpe [le] meyve içi, çekirdek 



endocrine [la] içsalgı 

endocrinologie [la] içsalgıbilim, endokrinoloji 

endoctriner "gerekli bilgileri vermek; kendi inançlarını aşılamak, beynini yıkamak" 

endoderme [le] içderi 

endolori ağrı içinde 

endolorir acıtmak, ağrıtmak 

endommager bozmak, zarar vermek 

endormant sıkıcı, uyku getirici 

endormi "uyumuş, uykuda; uyuşuk" 

endormir "uyutmak; yatıştırmak; can sıkmak, uyku getirmek; uyuşturmak " 

endoscope [le] endoskop 

endoscopie [la] endoskopi 

endossement [le] ciro 

endosser "sırtına giymek; yüklenmek; sorumluluğu üstüne almak; (senet\\poliçe) ciro etmek" 

endosseur [le] ciro eden kişi 

endothermique ısıalan, endotermik 

endroit "[le] yer, bölge; konut; (kumaşta) yüz " 

enduire sıvamak, bulamak 

enduit [le] sıva 

endurance [la] sabır, dayanıklılık 

endurant sabırlı, dayanıklı 

endurci "alışmış, huy etmiş; kökleşmiş; duygusuz, katı" 

endurcir "sertleştirmek, katılaştırmak; dayanıklı kılmak; duygusuzlaştırmak " 

endurcissement "[le] dayanıklılaşma, duygusuzlaşma; duygusuzluk" 

endurerçekmek, katlanmak, dayanmak 

endémie [la] yerleşik hastalık 



endémique yerleşik (hastalık) 

enfance "[la] çocukluk; çocuklar " 

enfant "[le] [la] çocuk; evlat " 

enfant adoptif evlatlık 

enfant du premier lit ilk çocuk 

enfant gâté şımarık çocuk 

enfant illégitime gayri meşru çocuk 

enfant inadapté uyumsuz çocuk 

enfant naturel yasadışı çocuk, piç 

enfant retardé geri zekâlı (çocuk) 

enfant unique tek çocuk 

enfant à la mamelle meme çocuğu 

enfanter "doğurmak; meydana getirmek, yaratmak, üretmek" 

enfantillage [le] çocukça davranış, çocukluk 

enfantin çocukça, çocuksu 

enfer [le] cehennem 

enfermer "kapatmak; hapsetmek; kapsamak, içine almak " 

enfilade [la] sıra, dizi 

enfiler "delip geçmek; delmek; iplik geçirmek; koyulmak " 

enfiler chemin yola düzülmek 

enfiler la venelle kaçmak, kirişi kırmak 

enfin sonunda, kısacası 

enfiévrer coşturmak 

enflammer "tutuşturmak, parlatmak; (yara) azdırmak; alevlendirmek, coşturmak, kızıştırmak" 

enflammé "alev alev yanan, tutuşmuş; (yara) iltihaplı; ateşli, coşkun" 

enfler "şişirmek, kabartmak; abartmak, ballandırmak, şişirmek (abartı) " 



enflure "[la] şiş, kabarıklık, kabartı; böbürlenme; tumturak, abartma" 

enflé "şişmiş, şişkin; burnu büyümüş" 

enfoncement "[le] girinti; koy; sokma, batırma; çökertme" 

enfoncer "batırmak; çökertmek; zorla kırmak; (düşman) yenmek; batmak; çökmek " 

enfouir "gömmek; gizli tutmak " 

enfourcher bacaklarını iki yana açarak binmek 

enfourner fırınlamak, fırına sürmek 

enfreindre (kanun\\sözleşmeye) uymamak, karşı gelmek 

enfumer "dumana boğmak; isletmek, tütsülemek" 

engageant "çekici; sokulgan" 

engagement "[le] rehine koyma; verilen söz, taahhüt; gönüllü (asker) yazılma; çarpışma; taraf tutma; 
mukavele" 

engager "rehine koymak; söz vermek; hizmete almak, tutmak; söz kesmek; yatırım yapmak; 
sokmak, başlatmak; girişmek, başlamak " 

engager son honneur şerefi adına söz vermek 

engager un pari bahse girmek, bahis tutuşmak 

engagé "gönüllü (asker); bağlı, bağımlı" 

engeance "[la] (hayvan) soy, ırk; ayaktakımı" 

engelure [la] soğuk ısırması, (deride) çatlak 

engendrer "(erkek) döllemek, doğurtmak; meydana getirmek, yol açmak" 

engin "[le] alet, makine, aygıt, araç; takım taklavat " 

engin blindé zırhlı araç 

engin spatial uzay aracı 

engin spécial güdümlü mermi 

englober "içinde toplamak; kapsamak" 

engloutir "yutmak; yok etmek" 



engluer "ökse sürmek; yapışkanla tutturmak; tuzağa düşürmek" 

englué yapışkan 

engorgement "[le] (lağım\\boru) tıkanma; (doku) tıkanıklık" 

engorger tıkamak 

engouement "[le] hayranlık, beğenme; tutku" 

engouffrer "yutmak, silip süpürmek; dibe göndermek " 

engoulevent [le] çobanaldatan kuşu 

engourdir uyuşturmak 

engourdissement "[le] uyuşma; gevşeklik, uyuşukluk" 

engrais "[le] gübre; besi yemi " 

engrais artificiel suni gübre 

engrais chimique kimyasal gübre 

engrais inorganique inorganik gübre 

engrais organique organik gübre 

engraisser "semirtmek; gübrelemek; zenginleştirmek; semirmek, şişmanlamak" 

engranger ambara koymak, depolamak 

engrenage "[le] dişli çark; aksilik, terslik, sarpa sarma" 

engueulade [la] sövme 

engueuler sövmek 

enhardir yüreklendirmek, cesaret vermek 

enivrant sarhoş edici 

enivrement "[le] sarhoş olma, sarhoşluk; coşkunluk" 

enivrer "sarhoş etmek; şaşırtmak" 

enjamber "üstünden atlamak; adımını açmak" 

enjambée [la] açık adım, uzun adım 

enjeu [le] kumarda ortaya sürülen para, miza 



enjoindre buyurmak 

enjolivement [le] süs 

enjoliver süsle güzelleştirmek 

enjouement [le] neşe, neşelilik 

enjoué "neşeli; neşelendirici" 

enjôler (yüze gülerek) kandırmak 

enjôleur kandırıcı 

enlacement "[le] sarma, sarıp sıkma; sarılma" 

enlacer "sarmak, sıkmak; sarılmak" 

enlaidir "çirkinleştirmek; çirkinleşmek" 

enlever "kaldırmak, toplamak; çıkarmak; kaçırmak; geri almak; kazanmak; ele geçirmek" 

enluminer "canlı renklerle boyamak; süslemek, bezemek" 

enlèvement "[le] kaldırma, götürme; kız kaçırma " 

enneigement [le] karlılık 

enneigé karlı 

ennemi [le] [la] düşman 

ennemi mortel can düşmanı 

ennemijuré amansız düşman 

ennoblir ruhunu yüceltmek, değerini artırmak 

ennui "[le] can sıkıntısı, usanç; sorun " 

ennuyer can sıkmak, usandırmak 

ennuyeux can sıkıcı, sıkıcı 

enorgueillir "kibirlendirmek; gururlandırmak " 

enquête [la] soruşturma 

enquête judiciaire adli soruşturma 

enquêter soruşturmak 



enquêteur [le] [la] soruşturucu, araştırmacı, anketör 

enraciner "kökleştirmek; yerleştirmek; kökleşmek" 

enrageant çılgına çeviren, kudurtan 

enrager "kudurmak, kuduz olmak; çılgına dönmek; çılgına çevirmek" 

enragé "kuduz, kudurmuş; çılgın, öfkeli" 

enrayer durdurmak, önlemek, engellemek, önünü almak 

enregistrement "[le] kayıt, sicil; kaydetme; sicil idaresi" 

enregistrer "sicile geçirmek; kaydetmek; ses almak; hatırda tutmak" 

enregistreur [le] [la] sicil memuru 

enregistreur de vol kara kutu 

enrichir "zenginleştirmek; değerini artırmak; süslemek " 

enrichissant zenginleştirici 

enrichissement "[le] zenginleştirme; zenginleşme" 

enroberüstünü kaplamak, örtmek 

enrouersesini kısmak, boğuklaştırmak 

enroulement "[le] sarma, dolama; sargı" 

enrouler sarmak, dolamak 

enrubanner kurdeleyle süslemek 

enrégimenter "alaya almak; topluluğa yazmak" 

enrôlement [le] askere alma 

enrôler "askere almak; partiye almak " 

ensabler "kumla tıkamak; (gemi) kuma oturtmak " 

ensacher torbaya koymak 

ensanglanter kana bulamak 

enseignant öğretici 

enseigne "[la] dükkân tabelası; işaret, alâmet " 



enseigne de vaisseau deniz teğmeni 

enseigne lumineuse neon ışığı 

enseignement "[le] öğretim, öğrenim; öğretmenlik; bilgi, ders " 

enseignement audio-visuel görsel-işitsel eğitim 

enseignement obligatoire zorunlu öğrenim 

enseignement par correspondance mektupla öğretim 

enseignement primaire ilköğretim 

enseignement privé özel öğretim 

enseignement programmé programlı öğrenme 

enseignement public resmi öğretim 

enseignement secondaire ortaöğretim 

enseignement supérieur yüksek öğretim 

enseigner öğretmek, okutmak 

ensemble birlikte, beraber 

ensemble saharien safari takımı 

ensemble vide boş küme 

ensemblier [le] içmimar 

ensemencer tohum ekmek 

enserrer içine almak, sarmak 

ensevelir "kefenlemek; gömmek; saklamak " 

ensoleillement [le] güneşlilik, güneş alma 

ensoleiller güneş gibi parlatmak 

ensoleillé güneşli 

ensommeillé uykulu 

ensorceler "büyü yapmak; büyülemek" 

ensorceleur [le] [la] büyücü 



ensorcellement [le] büyü, büyüleme 

ensuite sonra, ondan sonra, daha sonra 

entacher lekelemek, leke sürmek 

entaille [la] kertik, yarık 

entailler "kertmek; yarmak" 

entame [la] kesilen ilk dilim 

entamer "ilk parçayı kesmek; başlamak, ele almak; dokunmak, zarar vermek" 

entartrer kireç bağlamak 

entassement "[le] yığma; yığın" 

entasser "yığmak, yığın yapmak; biriktirmek; istif etmek " 

entendement "[le] anlayış; sağduyu" 

entendre "işitmek, duymak; dinlemek; anlamak; demek istemek; demek istemek " 

entendre dur yanlış anlamak 

entendre la plaisanterie şaka kaldırmak 

entendre malice à qch kötüye yormak 

entendre raillerie şaka kaldırmak 

entendre raison söz anlamak 

entendre à demi-mot lep demeden leblebiyi anlamak 

entendu "kararlaşmış; anlayışlı; becerikli, ehil, zeki " 

entendu! tamam!, anlaştık! 

entente "[la] yorum; anlayış; uyuşma, anlaşma " 

enter "çelik aşısı yapmak; dayandırmak, üzerine kurmak" 

enterrement "[le] toprağa verme, gömme; cenaze alayı; cenaze töreni" 

enterrer gömmek 

enthousiasmant coşturucu 

enthousiasme "[le] coşku; esrime, vecit; hayranlık; heyecan" 



enthousiasmer "hayranlık uyandırmak; coşturmak " 

enthousiaste "hayran; düşkün; coşkun, coşmuş" 

enticher (bir şeye\\kimseye) düşkün etmek 

entier "tüm, tam; eksiksiz; değişmez " 

entité "[la] kendilik; varlık" 

entièrement büsbütün, tamamıyla 

entoiler beze yapıştırmak, bez kaplamak 

entomologie [la] böcekbilim 

entonner "fıçıya boşaltmak; içmek, yutmak" 

entonnoir [le] huni 

entorse "[la] burkulma; çelme, bozma " 

entortiller "sarıp sarmalamak; karışık anlatmak; allem kallem edip kandırmak" 

entour [le] : 

entourage "[le] çevre, etraf, aile\\arkadaş çevresi; maiyet" 

entourer "sarmak, kuşatmak; çevrelemek " 

entournure [la] (giysi) koltuk altı 

entracte "[le] perde arası; ara; dinlenme vakti" 

entraide [la] yardımlaşma 

entrailles "[la] bağırsaklar; derinlikler; iç kısımlar" 

entrain "[le] canlılık; neşe" 

entrave "[la] köstek, bukağı; engel, ayak bağı" 

entraver köstek vurmak, engel olmak, ayak bağı olmak 

entraînant sürükleyici 

entraînement [le] alıştırma, idman, antrenman 

entraîner "çekmek, götürmek, sürüklemek; kışkırtmak; alıştırmak, idman yaptırmak; gerektirmek " 

entraîneur [le] antrenör 



entre "arasında, arasına; -de, -e " 

entre autres diğer şeyler arasında, bu arada 

entre chien et loup gün batarken 

entre chienet loup alacakaranlıkta 

entre deux vins çakırkeyif 

entre deux âges orta yaş 

entre nous laf aramızda 

entre parenthèse "ayraç içinde, parantez içinde; aklıma gelmişken, bu arada şunu da belirteyim ki " 

entre quatre murs dört duvar arasında 

entre temps bu arada, o aralık 

entre-deux [le] ara (dönem) 

entre-ligne [la] satır arası, satır aralığı 

entre-temps bu arada 

entrebâillement [le] (kapı\\pencerede) aralık 

entrebâiller aralamak, biraz açmak 

entrechat [le] ayakları birbirine vurarak zıplama, sıçrama 

entrechoquer çarpmak, tokuşturmak 

entrecouper "ordan burdan kesmek; aralık vermek" 

entrecroiser çaprazlaştırmak, birbirine geçirmek 

entrecôte [la] pirzola, antrkot 

entrefaite [la] : 

entrefilet [le] (gazete) kısa yazı 

entregent [le] girginlik, işini bilirlik 

entrejambe [le] (pantolon) ağ 

entrelacement "[le] birbirine geçirme, örme; girişiklik" 

entrelacer birbirine geçirmek, örmek 



entrelacs [le] girişik süsleme 

entrelarder domuz yağı ile yağlamak 

entremets [le] baş yemekle tatlı arasında yenilen yemek 

entremetteur [le] [la] aracı 

entremise [la] aracılık 

entremêler birbirine karıştırmak 

entrepont [le] iki güverte arası 

entreposer ambara koymak, depolamak 

entreprenant "girişken, atılgan; girişimci, müteşebbis" 

entreprendre "girişmek, teşebbüs etmek; üstlenmek; (birine) takılmak, sataşmak; işine karışmak" 

entrepreneur [le] üstenci, müteahhit 

entreprise "[la] girişim, teşebbüs; taahhüt; iş kurumu, işyeri " 

entreprise déménagement nakliye firması 

entreprise privée özel girişim 

entrepôt [le] ambar, depo 

entrer "girmek; geçmek; katılmak; sokmak " 

entrer dans la carrière güç bir işe girişmek 

entrer en campagne savaşa girmek 

entrer en exercici işe başlamak 

entrer en fonctions bir işe yerleşmek 

entrer en lice "tartışmaya girişmek; yarışmaya girmek" 

entrer en ligne de compte göz önüne alınmak, hesaba katılmak 

entrer en matière başlamak, girişmek 

entrer en opposition avec qn ile anlaşmazlığa düşmek 

entrer en possession ele geçmek 

entrer en relation avec ile temasa geçmek 



entrer en religion din adamı olmak 

entrer en transe kendinden geçmek 

entrer en vigueur yürürlüğe girmek 

entrer par den içeri girmek 

entresol [le] asma kat 

entretenir "iyi halde tutmak, bakımını sağlamak; devam ettirmek, sürdürmek; (metres) tutmak " 

entretenir qn de birine bir şeyden söz etmek 

entretenu beslenen, iyi bakılmış 

entretien "[le] bakım; konuşma, görüşme" 

entrevoir "hayal meyal görmek, şöyle bir görmek; sezinlemek" 

entrevue "[la] buluşma; görüşme, mülakat" 

entrouvrir yarı açmak, aralık etmek 

entrée "[la] girme, giriş; hol, giriş, antre; giriş ücreti; başlangıç; sofraya ilk getirilen yemek " 

entrée de service servis girişi 

entrée gratuite giriş parasızdır 

entrée interdite girmek yasaktır, girilmez 

entériner (mahkeme) kararla onaylamak 

entérite [la] bağırsak yangısı 

entêtement [le] dik kafalılık, inatçılık 

entêter (koku) başa vurmak 

entêté inatçı 

envahir "istila etmek; kaplamak, bürümek" 

envahissant "istilacı; burnunu sokan" 

envahissement "[le] salgın; istila" 

envahisseur [le] istilacı 

envaser "çamurla doldurmak; çamura batırmak " 



enveloppe "[la] zarf; görünüş; örtü, kılıf" 

enveloppement "[le] sarmalama, sarma; kuşatma" 

envelopper "sarmalamak; kaplamak; bürümek; kuşatmak" 

envenimer "(yarayı) azdırmak; kızıştırmak, şiddetlendirmek" 

envergure "[la] yelken eni; kanat açıklığı; yetkinlik; zenginlik; önem " 

envers e karşı 

envers et contre tous herkese karşı olarak 

enviable imrenmeye değer 

envie "[la] kıskançlık, çekemezlik; arzu, heves; imrenme; doğum lekesi; şeytantırnağı" 

envier "kıskanmak, çekememek; imrenmek" 

envieux kıskanç, çekemeyen 

environ aşağı yukarı, yaklaşık olarak 

environnement [le] ortam, çevre 

environner kuşatmak, sarmak, çevirmek 

environs [le] dolaylar, yöre, civar 

envisager "yüzüne bakmak; göz önüne getirmek, tasarlamak" 

envoi "[le] yollama, gönderme; gönderilen şey, gönderi" 

envoi contre remboursement ödemeli gönderme 

envol [le] uçma, uçuş, havalanma 

envoyer "yollamak, göndermek; atmak " 

envoyer bouler başından savmak 

envoyer chercher için göndermek 

envoyer des postillons tükürür gibi konuşmak 

envoyer qch en exprès ekspresle göndermek 

envoyeur [le] [la] gönderen 

envoyé "[le] [la] haberci; temsilci, delege" 



envoûtant büyüleyici 

envoûtement [le] büyüleme, büyüleyicilik 

envoûter büyülemek 

enzyme [le] enzim 

erbium [le] erbiyum 

erg [le] erg 

ergonomie [la] ergonomi, işbilim 

ergonomique ergonomik 

ergot [le] mahmuz 

ergoter "dalaşmak; dırlanmak" 

ergoteur [le] [la] kavgacı, dırdırcı 

ermitage [le] ıssız yer, inziva köşesi 

ermite "[le] keşiş; topluluktan uzak yaşayan kimse" 

eros [le] eros 

errance "[la] başıboşluk, serserilik; göçebelik" 

errant "serseri; göçebe; gezici" 

errata [le] yanlış-doğru dizini 

erratum [le] yanlış 

errements "[le] gidişat; yanılgılar, hatalar" 

errer "işsiz (aylak) dolaşmak; yanılmak" 

erreur [la] yanlışlık, yanılgı 

erreurs [la] hatalar 

erroné yanlış 

ersatz [le] bir şeyin yerini tutan nesne, eş etkili 

esbroufe [la] çalım, avurt zavurt 

escabeau [le] arkalıksız iskemle, tabure 



escadre [la] filo, donanma 

escadrille [la] küçük filo 

escadron [le] süvari bölüğü 

escalade [la] tırmanma 

escalader tırmanmak, aşmak 

escale "[la] iskele; uğrak yeri; mola, konaklama " 

escalier [le] merdiven 

escalier de secours yangın merdiveni 

escalier mécanique yürüyen merdiven 

escalier roulant taşıyıcı merdiven 

escalier à vis minare merdiveni, burma merdiven 

escalope [la] (et\\balık) dilimi 

escalope de veau dana bifteği 

escamotable açılır kapanır 

escamoter "el çabukluğu ile yok etmek; aşırmak, çalmak; yapmamak, yan çizmek, kaytarmak" 

escapade [la] kaçma, sıvışma, kaytarma 

escarbille [la] madenkömürü parçası 

escarboucle [la] kızıl yakut 

escargot [le] salyangoz 

escarmouche "[la] çarpışma; çekişme" 

escarpe [la] kale duvarı 

escarpement [le] dik bayır 

escarpin [le] iskarpin, ayakkabı 

escarpolette [la] askılı salıncak 

escarpé dik, sarp 

escarre [la] yatak yarası 



esche [la] olta yemi 

escient [le] : 

esclandre "[le] kepazelik; şamata " 

esclavage [le] kulluk, kölelik 

esclave [le] [la] kul, köle, esir 

esclave marron kaçak köle 

escogriffe [le] uzun boylu, fasulye sırığı kimse 

escompte [le] ıskonto 

escompter "ıskonto etmek, kırmak; ummak, beklemek" 

escorte "[la] muhafız takımı; maiyet " 

escorter yol arkadaşlığı etmek, birlikte gitmek 

escorteur [le] refakat gemisi 

escouade [la] manga 

escrime [la] eskrim 

escrimeur [le] eskrimci 

escroc [le] dolandırıcı 

escroquer dolandırmak 

escroquerie [la] dolandırıcılık 

espace "[le] uzay; alan; süre; ara, uzaklık " 

espace de récreation dinlenme yeri 

espace libre açık alan 

espace résérve aux piétons yayalar bölgesi 

espace vert yeşil alan 

espacement [le] aralık 

espacer "aralıklı dizmek, ara vermek; seyrekleştirmek " 

espadon [le] kılıçbalığı 



espadrille [la] bez ayakkabı 

Espagne [la] : 

Espagnol [le] [la] İspanyol 

espagnol İspanyol+ 

espagnolette [la] ispanyolet 

espalier [le] yemiş ağaçları sırası 

espion [le] [la] casus, hafiye 

espionnage [le] casusluk, hafiyelik 

espionner casusluk etmek 

espiègle afacan, yaramaz 

espièglerie [la] afacanlık 

esplanade [la] meydan, alan 

espoir [le] umut 

esprit "[le] akıl, zekâ; zihin, muhakeme; tin, ruh; düşünüş; karakter; cin, peri; mizah, espri " 

esprit borné dar kafalı 

esprit de corps bağlılık duygusu 

esprit de-soufre zaçyağı 

esprit follet şakacı cin 

esprit fort zındık 

esprit malin şeytan, iblis 

esprit obtus kalın kafa 

esprit public kamuoyu 

esprit tendu zihni meşgul 

esprit-de-sel kezzap 

esprit-de-vin alkol, ispirto 

esprits halk, kalabalık 



espèce "[la] tür, cins; çeşit; tip; değersiz kimse " 

espèces "[la] kutsanmış ekmek\\şarap; madeni para; nakit, peşin para " 

espèces sonnantes altın\\gümüş para 

espérance [la] umut 

espérance de vie yaşama ihtimali, ortalama hayat süresi 

espéranto [le] Esperanto 

espérer "ummak; umut bağlamak, bel bağlamak " 

espérer en dieu Tanrıdan umudunu kesmemek 

esquif [le] ufak kayık 

esquille [la] kırık kemik 

Esquimau [le] [la] Eskimo 

esquimau Eskimo+ 

esquinter çok yormak, canını çıkarmak 

esquisse "[la] taslak; deneme" 

esquisser "taslak çizmek; girişmek" 

esquiver başından atmak, sıyrılmak, savuşturmak 

essai "[le] deneme, sınama; deneme yazısı; girişim " 

essai gratuit serbest girişim 

essaim "[le] arı topluluğu; (arı kovanından ayrılan) oğul; sürü, kalabalık" 

essaimer "(kovan) oğul vermek; şube açmak; yayılmak" 

essayage [le] giysi denemesi, prova 

essayer "denemek; prova etmek; ilk olarak tatmak " 

essayer de faire yapmaya çalışmak, çabalamak 

essayeur "[le] [la] ayarcı; provacı" 

essayiste [le] deneme yazarı 

essence "[la] benzin; esans; ruh, uçucu sıvı; öz; özüt; orman ağacı cinsi" 



essentiel "başlıca, temel; gerekli, zorunlu, önemli; esansiyel " 

essentiellement esasen, esas itibarıyla, her şeyden önce 

esseulement [le] yalnızlık 

esseuler yalnız bırakmak 

esseulé yalnız kalmış, yüzüstü bırakılmış 

essieu [le] dingil 

essor "[le] (kuş) havalanma; atılış, ilerleyiş, gelişme" 

essorage [le] (çamaşır) sıkma, suyunu alma 

essorer (çamaşır) suyunu sıkmak 

essoreuse [la] çamaşır kurutma makinesi 

essoufflement [le] soluğu kesilme 

essouffler soluğunu kesmek 

essuie-glace [le] silecek 

essuie-main [le] havlu 

essuie-pieds [le] paspas 

essuyage "[le] silme; kurulama; kurutma" 

essuyer "silmek; kurulamak; kurutmak; (bir hale) uğramak " 

essuyer les larmes de qn teselli etmek 

est [le] doğu, gündoğusu 

est-ce-que mi? 

estafette "[la] ulak; posta eri" 

estafilade [la] (yüzde) bıçak yarası 

estaminet [le] küçük kahvehane 

estampe "[la] basma kalıbı; baskı-resim" 

estamper "kalıpla basmak; dolandırmak" 

estampille [la] damga, mühür 



estampiller damgalamak, mühürlemek 

ester dava açmak 

esthète [le] güzeli anlayan, güzelsever 

esthéticienne "[la] estetikçi; güzellik uzmanı" 

esthétique "[la] estetik, güzelduyu; güzellik " 

esthétiquement estetik olarak 

estimable değerli, saygıdeğer 

estimatif değer biçmeyle ilgili, değer gösterici 

estimation [la] değer biçme, tahmin 

estime "[la] değer, değer verme; saygı " 

estimer "değer biçmek; değer vermek, saygı duymak; sanmak; saymak " 

estival "yazın doğan\\yetişen; yazlık (ev\\konut vb)" 

estivant [le] yazlığa çıkan kişi, yazlıkçı 

estoc [le] ince uzun kılıç 

estocade "[la] kılıç darbesi; zorlu saldırış" 

estomac [le] mide 

estomaquer şaşkınlık vermek, şaşkına çevirmek 

estompe [la] estomp 

estomper "(resmi) hafif gölgelendirmek; hafifleştirmek; tatlılaştırmak" 

Estonie [la] : 

estrade [la] kerevet, seki 

estragon [le] tarhun otu 

estropier "sakat etmek, sakatlamak; bozmak, sakatlamak" 

estropié [le] [la] sakat (insan) 

estuaire [le] haliç 

esturgeon [le] mersinbalığı 



et "ve; ile" 

et caetera [le] ve başkaları, ve benzerleri, vb. 

et comment! tabii! 

et consorts ve hempaları 

et puis hem sonra, zaten 

etancher la soif susuzluğunu gidermek 

etant donné yüzünden, -den dolayı 

etat tampon tampon devlet 

etendue de la vue göz erimi 

ethnie [la] budun, kavim, etnik grup 

ethnique budunsal, kavmi, etnik 

ethnographie [la] budunbetim, etnografi 

ethnographique budunbetimsel 

ethnologie [la] budunbilim, etnoloji 

ethnologique budunbilimsel, etnolojik 

ethnologue [le] [la] budunbilimci, etnolog 

etnographe [la] budunbetimci, etnograf 

etoffe de fantaisie fantezi kumaş, gösterişli kumaş 

etoile du berger Çobanyıldızı 

etoile polaire Kutupyıldızı, Demirkazık 

eu égard à bakımından 

eucalyptus [le] ökaliptüs ağacı 

Eucharistie [la] İsa'yı ekmek ve şarapla kutsama ayini 

euclidien Eukleides'ye ilgili 

eugénique öjenik, soyarıtımsal 

eugénisme [le] öjenik, öjenizm, ırk ıslahı, soyarıtımı 



euh excl ya!, vay! 

eunuque "[le] hadım; haremağası" 

euphonie [la] ses uyumu 

euphorbe [la] sütleğen 

euphorbiacées [la] sütleğengiller 

euphorie "[la] sağlıklı hissetme; esenlik, rahatlık" 

euphorique "mutlu, esen; mutluluk veren" 

euphorisant mutluluk veren 

euphémique örtmeceli (söz) 

euphémisme [le] örtmece söz 

Eurasie [la] : 

eurasien Avrasyalı 

eurodevise [la] Eurodöviz 

eurodollar [le] Eurodolar 

Europe [la] : 

européanisation [la] Avrupalılaştırma 

européaniser Avrupalılaştırmak 

Européen [le] [la] Avrupalı 

européen Avrupalı+ 

Eurovision [la] Eurovision (Avrupa Radyo-Televizyon Birliği) 

euthanasie [la] ötenazi, eziyetsiz ölüm 

eux onlar 

eux-même kendileri 

ex aequo eşit olarak 

ex cathedra bilgin bir tavırla, ders verir gibi 

ex-libris [le] (kitabın sahibinin koyduğu) marka, arma 



ex-voto [le] adak 

exacerber şiddetlendirmek, kızıştırmak 

exacerbé abartılı, mübalağalı 

exact "doğru, dosdoğru; tam, muntazam; özenli, şaşmaz; dakik " 

exactement "dosdoğru olarak, sıkı sıkıya, şaşmadan; tam vaktinde" 

exaction "[la] fazla vergi isteme; görevi kötüye kullanma" 

exactitude "[la] doğruluk; uygunluk; sıkılık, titizlik; dakiklik" 

exagération [la] abartma, mübalağa, aşırılık 

exagére abartılmış, aşırı, ölçüsüz 

exagérer abartmak, mübalağa etmek 

exaltant coşturucu 

exaltation "[la] yüceltme; coşkunluk" 

exalter "yüceltmek, göklere çıkarmak; coşturmak" 

exalté [le] [la] coşkun 

examen "[le] araştırma, inceleme; sınav " 

examen de conscience vicdan muhasebesi 

examen de passage bütünleme sınavı 

examinateur [le] [la] sınavcı, mümeyyiz 

examiner "araştırmak, incelemek, yoklamak; sınav yapmak" 

examiner sur toutes les coutures ince eleyip sık dokumak 

exanthème [le] (deride) kızıl döküntü 

exaspérant sinirlendirici, öfkelendirici 

exaspération "[la] aşırı öfke; (hastalık) azgınlık" 

exaspérer "öfkelendirmek, çileden çıkarmak; azdırmak, şiddetlendirmek" 

exaucer dileğini yerine getirmek, kabul etmek 

excavateur [le] kazı makinesi, ekskavatör 



excavation [la] kazı, kazma (işi) 

excaver kazmak 

excellence "[la] üstünlük, yetkinlik, mükemmellik; ekselans " 

excellent üstün, yetkin, mükemmel 

exceller üstün gelmek, üstün olmak 

excentricité "[la] dışmerkezlik; eksantriklik" 

excentrique "dışmerkezli; eksantrik" 

excepter dışında tutmak 

exception [la] ayrık tutma, istisna 

exceptionnel "müstesna, istisnai; olağanüstü" 

exceptionnellement "ayrı tutularak; görülmemiş derecede; son derece" 

excepté den başka, hariç 

excessif aşırı 

excessivement aşırı ölçüde 

exciper itiraz etmek 

exciper de öne sürmek, ileri sürmek 

excipient [le] (ilaca katılan) dolgu maddesi 

exciser kesip çıkarmak 

excision [la] kesip çıkarma 

excitabilité [la] uyarılganlık, uyarılırlık 

excitable uyarılgan, uyarılır 

excitant "uyarıcı; dürtücü, coşturucu " 

excitation "[la] uyarma; coşturma; tahrik" 

exciter "uyarmak; coşturmak, kızıştırmak, azdırmak; dürtmek, kışkırtmak; kızdırmak " 

exciter l'intérêt ilgi uyandırmak 

excité "sinirli, öfkeli; uyarılmış" 



exclamation "[la] haykırış; ünlem " 

exclu "(bir yerden) çıkarılmış, atılmış, kovulmuş; dışında, hariç" 

exclure "çıkarmak, uzaklaştırmak; hesaptan çıkarmak " 

exclusif "yerinden çıkarıcı; tekelde olan; uyuşmaz; kesin; dar" 

exclusion "[la] çıkarma, ihraç; uzaklaştırma " 

exclusivement "sayılmayarak; yalnız, sırf" 

exclusivité "[la] tekelde olma; tekel hakkı" 

excommunication [la] aforoz 

excommunier aforoz etmek 

excroissance [la] ur 

excrément "[le] dışkı; süprüntü" 

excréter boşaltmak, dışkılamak 

excréteur boşaltıcı 

excrétion [la] boşaltım 

excursion [la] gezinti, gezme 

excursionniste [le] [la] gezmeye çıkan kimse 

excusable hoş görülebilir, bağışlanabilir 

excuse [la] mazeret, özür 

excuser affetmek, bağışlamak, hoş görmek 

excusez-moi beni bağışlayın, özür dilerim 

excès [le] aşırılık, fazlalık 

excédent [le] artık, fazla, artan 

excédent de caisse kasa fazlası 

excédentaire artan 

excéder "sınırı geçmek, aşmak; çok yormak; bezdirmek " 

exemplaire "[le] nüsha, kopya; ilkörnek " 



exemple [le] örnek, misal 

exempt bağışık, muaf 

exempter bağışık tutmak, muaf tutmak 

exemption [la] bağışıklık, muafiyet 

exercer "alıştırmak, yetiştirmek; eğitmek; sınamak " 

exercice "[le] alıştırma; alışma; yapma, etme; talim; kullanma; bütçenin uygulanma süresi " 

exercices de traduction çeviri alıştırmaları 

exergue[le] (madalyada) yazı\\ad 

exhalaison [la] gaz\\buhar\\koku yayma 

exhaler "(koku\\gaz vb) çıkarmak, yaymak; açığa vurmak, göstermek " 

exhaler son âme ruhunu teslim etmek 

exhaussement [le] yükselme, yükseltme 

exhausser yükseltmek 

exhaustif "kuvvet tüketici; bitirici; eksiksiz" 

exhiber "göstermek, teşhir etmek; caka satmak " 

exhibition "[la] gösterme; seyrettirme; gösteriş, teşhir" 

exhibitionnisme [le] göstermecilik, teşhircilik 

exhibitionniste [le] [la] göstermeci, teşhirci 

exhortation [la] yüreklendirme, özendirme 

exhorter "yüreklendirmek, özendirmek; teşvik etmek; öğütlemek" 

exhumer "mezardan çıkarmak; unutulmuşluktan çıkarmak" 

exigeant titiz, güç beğenen 

exigence "[la] titizlik; gereklik, gerekseme; zorunluluk" 

exiger "istemek; gerektirmek" 

exigible istenilebilir 

exigu küçücük, daracık, ufak 



exiguïté [la] küçüklük, darlık 

exil "[le] sürgün; sürgün yeri" 

exiler sürmek, sürgüne göndermek 

exilé [le] [la] sürgün 

existant "var olan, yaşayan; mevcut" 

existence "[la] varlık; yaşayış; yaşam, hayat; süre; var olma" 

existentialisme [le] varoluşçuluk 

existentialiste [le] [la] varoluşçu 

exister "var olmak; yaşamak" 

exode [le] toplu göç 

exode rural kente akın 

exoderme [le] dışderi 

exogamie [la] dıştan evlenme 

exonération [la] bağışıklık, bağışık tutma 

exonération fiscale vergi muafiyeti 

exonérer bağışık tutmak 

exophtalmie [la] göz fırlaması 

exorbitant çok aşırı, ölçüsüz 

exorciser şeytanı bedenden kovmak 

exorcisme "[le] şeytanı\\cini kovma töreni; dua, büyü" 

exorde "[le] söz başı; konuya giriş" 

exothermique ısıveren 

exotique dışarıdan gelme, egzotik 

exotisme [le] dışarıdan gelmişlik, egzotizm 

expansif "genleşici; açık yürekli" 

expansion "[la] yayılma, genleşme; uzama; içini dökme" 



expansionniste yayılmacı 

expatriation [la] yurdundan olma, sürgün 

expatrier yurdundan uzaklaştırmak 

expectative [la] (umarak) bekleyiş 

expectorant balgam söktürücü 

expectorer balgam çıkarmak 

expert yetişmiş, usta 

expert en de uzman 

expert-comptable [le] hesap uzmanı 

expertise [la] bilirkişi raporu 

expertiser "bilirkişiye vermek; değer biçmek" 

expiation [la] günah ödeme, kefaret 

expiatoire günah ödeyici 

expier (bir suçu\\günahı) ödemek, kefaretini vermek 

expirant "can veren; sona eren" 

expiration "[la] soluk verme; süre bitimi" 

expirer "soluk vermek; ölmek; sona ermek" 

explicable açıklanabilir, anlaşılabilir 

explicatif açıklayıcı 

explication [la] açıklama 

explicite "belli, açık, aydın; kesin" 

explicitement açıkça, belli olarak 

expliciter açıkça bildirmek, belirtmek 

expliquer açıklamak, anlatmak 

exploit "[le] kahramanlık; marifet" 

exploitable işletilebilir 



exploitant [le] işletmeci 

exploitation "[la] işletme; sömürme, kullanma" 

exploiter "işletmek; sömürmek" 

exploiteur "[le] [la] işletici; sömürücü" 

explorateur [le] [la] bulucu, kâşif 

exploration [la] bulgu 

explorer "aramak, araştırmak; incelemek" 

exploser patlamak, infilak etmek 

explosif [le] patlayıcı (madde) 

explosion [la] patlama, infilak 

explosion démographique nüfus patlaması 

explétif (cümleye eklenmiş) zorunlu olmayan (sözcük) 

exponentiel üslü 

exportateur ihracat yapıcı 

exportation [la] ihraç, ihracat, dışsatım 

exporter ihraç etmek, ihracat yapmak 

exposant "[le] sergileyici; üs" 

exposer "göstermek, sergilemek; açıklamak, anlatmak; sayıp dökmek, açıklamak " 

exposition "[la] sergileme, gösterme; anlatış, açıklama; (fotoğraf) poz süresi" 

exposition canine köpek gösterisi 

exposé [le] açıklama, rapor 

exposé des motifs gerekçe 

express [le] ekspres 

expressif "anlamlı; belirtici" 

expression "[la] anlatış, deyim; ifade " 

expression algébrique cebirsel denklem 



expression idiomatique deyim 

expression logique mantıksal anlatım 

expression numérique sayısal anlatım 

expressionnisme [le] dışavurumculuk 

expressionniste [le] [la] dışavurumcu 

expressément kesin olarak 

exprimer "ezip suyunu çıkarmak; belli etmek, anlatmak, dile getirmek " 

expropriation [la] kamulaştırma, istimlak 

exproprier kamulaştırmak, istimlak etmek 

exprès "bilerek, kasten; niyetiyle" 

expulser "sürüp kovmak; boşaltmak" 

expulsion [la] (bir yerden) çıkarma, atma 

expurger bir kitabın ahlaka aykırı yerlerini çıkarmak 

expédient [le] çare, yol, önlem, tedbir 

expédier "göndermek, yollamak; yapıvermek; başından savmak" 

expéditeur "[le] [la] gönderici; nakliyeci" 

expéditif eline çabuk, iş bitirici 

expédition "[la] gönderme; gönderilen şey; gezinti" 

expéditionnaire "[le] taşıtmacı, nakliyeci; yazıcı, kâtip" 

expérience "[la] deney; deneme, tecrübe" 

expérimental deneysel 

expérimentateur [le] [la] deneyci 

expérimentation [la] deneyim 

expérimenter denemek, deney yapmak 

expérimenté görmüş geçirmiş, deneyimli, tecrübeli 

exquis "seçme, seçkin; ince, zarif; nefis" 



exsangue "çok kan yitirmiş, solgun; cansız, güçsüz" 

exstensible uzayabilir, gerilebilir 

exsudation "[la] terleme; sızma, sızıntı" 

exsuder terlemek, salgılamak 

extase [la] esrime, vecit, kendinden geçme 

extatique "esritici, kendinden geçirici; esrik, kendinden geçmiş, sermest" 

extenseur [le] kas geliştirme aleti 

extensif uzatıcı, gerginleştirici 

extension "[la] uzama, uzatma; germe, gerilme; yayma, yayılma; anlam genişlemesi" 

exterminateur yok edici 

exterminer yok etmek, kökünü kazımak, mahvetmek 

externat "[le] yatısız okul; (okulda) gündüzcülük" 

externe dışardan gelen, dışta olan 

extincteur [le] yangın söndürücüsü 

extinction "[la] sönme, söndürme; yok olma; ortadan kalkma" 

extirpation [la] köküyle sökme 

extirper "(köküyle) sökmek; kökünü kazımak" 

extorquer zorla almak 

extorsion [la] zorbalıkla alma 

extra ekstra, birinci sınıf, üstün kaliteli 

extra-fin çok ince, çok ufak 

extra-fort [le] kenar şeridi 

extra-utérin rahim dışında oluşan 

extracteur [le] söküp çıkarıcı (alet) 

extractif çıkarıcı 

extraction "[la] söküp çıkarma; çıkarma, özütleme; soy sop " 



extraction de la racine carrée karekök alma 

extradition [la] suçlu iadesi 

extraire "çıkarmak, ayırmak; özetlemek" 

extrait "[le] öz, özet; (bir kitaptan) aktarma, alıntı; suret; özüt " 

extrait de bilan bilanço özeti 

extrait de compte hesap özeti 

extrait de malt arpa özütü 

extrait de naissance nüfus sureti 

extraordinaire olağanüstü, garip 

extraordinairement olağanüstü biçimde, inanılmaz biçimde 

extrapolation [la] dış değerbiçim 

extravagance "[la] zırzopluk; zırvalık, saçmalık; aşırılık, ölçüsüzlük; tuhaf" 

extravagant "zırzop; zırva, saçma; aşırı, ölçüsüz; tuhaf" 

extraverti dışadönük 

extrinsèque dıştan gelen 

extrémisme [le] aşırıcılık 

extrémiste [le] [la] aşırı 

extrémité "[la] uç, son; son dakika; aşırılık " 

extrémités "[la] eller ayaklar; taşkınlık " 

extrême "en uçtaki, en son; çok aşırı; zorlu " 

Extrême Orient Uzakdoğu 

extrême-onction [la] kutsama, dinsel tören 

extrême-orient [le] Uzakdoğu 

extrême-oriental Uzakdoğuyla ilgili 

extrêmement son derece 

exténuer zayıf düşürmek 



extérieur dış, harici 

extérieurement dıştan 

extériorisation [la] dışa vurma, dile getirme, açığa vurma 

extérioriser açığa vurmak, dışa vurmak 

extériorité [la] dışta oluş 

exubérance "[la] aşırı bolluk; taşkınlık, kabına sığmama" 

exubérant "pek bol; taşkın mizaçlı" 

exultation [la] aşırı sevinç gösterisi 

exulter etekleri zil çalmak, çok sevinmek 

exutoire [le] kurtuluş yolu 

exécrable "iğrenç, tiksinç; çok kötü, berbat" 

exécration "[la] lanet; ilenme, beddua; iğrenme, tiksinti" 

exécrer "lanet etmek; tiksinmek, iğrenmek" 

exécutable uygulanabilir, yürütülebilir, yerine getirilebilir 

exécutant "[le] [la] uygulayıcı; çalan, söyleyen" 

exécuter "yapmak, yerine getirmek, gerçekleştirmek; çalmak; idam etmek " 

exécuteur [le] [la] yapan, yerine getiren, gerçekleştiren, uygulayan 

exécuteur des hautes ouvras cellat 

exécutif yasaları yürüten, yürütücü 

exécution "[la] yapma, yerine getirme; çalma " 

exécution capitale idam, infaz 

exécutoire icraya konulabilen 

exégèse [la] metin yorumlaması 

eye-liner [le] kaş kalemi, göz kalemi 

fa [le] fa 

fable "[la] masal; uydurma öykü" 



fabliau [le] manzum masal 

fabricant "[le] fabrikacı; imalatçı" 

fabrication [la] yapım, imal 

fabrique [la] fabrika 

fabriquer "yapmak, imal etmek, üretmek; uydurmak " 

fabriquer en série seri imalat yapmak 

fabulateur uydurmacı 

fabulation [la] uydurma öykü 

fabuleux "düzme, uydurma, hayali; masal gibi" 

fabuliste [le] masal yazarı 

fac-similé [le] tıpkıbasım 

face "[la] yüz, surat; (para) tura; şekil, renk; yön; açı, bakım " 

face à face yüz yüze 

face-à-main [le] saplı gözlük 

facette [la] façeta, petekgöz 

facial yüz ile ilgili 

facile "kolay; kolayca yapılmış görünen; uysal" 

facilement kolayca, kolaylıkla 

faciliter kolaylaştırmak 

facilité "[la] kolaylık; iyilik, iyilikseverlik" 

faciès "[le] beniz, sima; görünüş" 

faconde "[la] dillilik; çenebazlık" 

facteur "[le] postacı, dağıtıcı; çarpan; etken" 

facteur rhésus rh faktörü 

factice "yapma, suni; yapmacık" 

faction "[la] nöbet bekleme, kol gezme; fesat, komplo" 



factionnaire [le] nöbetçi asker 

factorielle [la] faktoriyel 

factotum "[le] kâhya; her şeye karışan kimse" 

facture "[la] fatura; yapılış; işçilik" 

facturer fatura çıkarmak 

facturier "[le] fatura defteri; muhasebeci" 

facultatif (yapılması) isteğe bağlı, istemli, ihtiyari 

faculté "[la] yeti, meleke; özellik; yetki; fakülte" 

faculté des lettres Edebiyat Fakültesi 

facétie [la] şaklabanlık 

facétieux şaklaban, şakacı, matrak 

fadaise "[la] tatsız şey; budalalık, boş söz" 

fadasse tatsız, yavan 

fade tatsız, yavan 

fadeur [la] tatsızlık, yavanlık 

fading [le] radyoda ses kesilmesi 

fagot [le] çalı çırpı bağı 

fagot d'épines ters, hırçın adam 

fagoté drôlement garip bir şekilde giyinmiş, düttürü 

faible zayıf, güçsüz 

faiblement "zayıfça, halsizce; hafifçe; hayal meyal" 

faiblesse "[la] güçsüzlük; gevşeklik; değersizlik; baygınlık, bitkinlik " 

faiblir "gücü azalmak, zayıf düşmek; yumuşamak, gevşemek" 

faille "[la] fay; eksik, gedik" 

failli [le] [la] batkın, müflis 

faillible aldanabilir, yanılabilir 



faillir "yanılmak; batmak, iflas etmek " 

faillir à son devoir ödevini yapmamak 

faillite "[la] batkı, iflas; başarısızlık " 

faim "[la] açlık; kıtlık; hırs " 

faim canine karnın zil çalması, kurt gibi aç 

faim de loup kurt gibi aç 

fainéant [le] [la] tembel, avare, aylak 

fainéanter tembellik etmek 

fainéantise [la] tembellik, avarelik 

faire "yapmak; meydana getirmek; yaratmak; doğurmak; düzeltmek, düzenlemek, temizlemek; ... gibi 
yapmak; taklit etmek; etmek; olmak, uymak " 

faire (un) appel à e başvurmak 

faire abstinence cuma günleri et yememek 

faire abstraction de hesaba katmamak, dikkate almamak 

faire accroire qch (olmayan şeylere) inandırmak, kandırmak, yutturmak 

faire accueil à karşılamak 

faire acte de göstermek, yapmak 

faire acte de présence gidip görünmek, ispatı vücut etmek 

faire afront à küçük düşürmek 

faire aimable hoş görünmek istemek 

faire allusion à ima etmek 

faire amende honorable suçlu olduğunu kabul etmek 

faire antichambre (giriş için) beklemek 

faire appel à başvurmak 

faire attention dikkat etmek 

faire bande à part sürüden ayrılmak 



faire banqueroute iflas etmek 

faire besoin gerekmek, ihtiyaç olmak 

faire bon accueil iyi karşılamak 

faire bon ménage uyuşmak, iyi geçinmek 

faire bond'une chose ziyan etmemek, iyi kullanmak 

faire bondir kızdırmak 

faire bonne contenance iyi dayanmak, çok gayret göstermek 

faire bonne figure hoşnut görünmek 

faire bonne impression iyi bir etki yapmak 

faire bonne mine iyi karşılamak 

faire boule de neige çığ gibi büyümek 

faire caca dans sa culotte donuna kaçırmak 

faire cas saymak, göz önünde tutmak 

faire cavalier seul tek başına iş görmek 

faire chanter qn şantaj yapmak 

faire chorus ağızbirliği etmek 

faire claquer son fouet kurulmak, böbürlenmek 

faire confiance güvenmek 

faire confiance à güvenmek 

faire connaissance avec qn ile tanışmak 

faire connaître ortaya çıkarmak 

faire conscience de kuruntu yapmak 

faire corps katılmak 

faire cours ders vermek 

faire croire inandırmak 

faire d'une pierre deux coups bir taşla iki kuş vurmak 



faire damner qn çok üzmek, cehennem azabı çektirmek 

faire danser les écus parayı çarçur etmek 

faire danser qn hırpalamak, işkence etmek 

faire date çığır açmak 

faire de barbe sakal tıraşı olmak 

faire de l'effet etkilemek 

faire de l'esbroufe çalım satmak 

faire de l'esclandre rezalet çıkarmak 

faire de l'esprit espri yapmak 

faire de l'obstruction engellemek 

faire de l'ìil à e göz etmek 

faire de la luge kızak kaymak 

faire de la monnaie para bozdurmak 

faire de la peine à üzmek, acı vermek 

faire de la photographie hobi olarak fotoğrafçılık yapmak 

faire de la vitesse hızlı sürmek, hız yapmak 

faire de noces balayı 

faire de son kepekli un 

faire de son mieux elinden geleni esirgememek 

faire defaut à l'instance duruşmaya gelmemek 

faire demi-tour "geriye gitmek; U dönüşü yapmak" 

faire des abdominaux karın kasları için egzersiz yapmak 

faire des emplettes alışveriş etmek 

faire des excuse özür dilemek 

faire des folies "çılgınlıklar yapmak; büyük paralar harcamak" 

faire des frais masrafa girmek 



faire des félicitations kutlamak 

faire des galipettes takla atmak 

faire des gorges chaudes alay etmek, tefe koyup çalmak 

faire des haltères halter kaldırmak 

faire des libations çok şarap içmek 

faire des manières numara yapmak, poz yapmak 

faire des merveilles harikalar yaratmak 

faire des mines kırıtmak, cilve yapmak 

faire des misères à qn can sıkıcı şakalar yapmak 

faire des petits yavrulamak 

faire des phrases yüksekten konuşmak 

faire des profits yarar sağlamak 

faire des restrictions eleştirmek 

faire des tonneau (taşıt) takla atmak, devrilmek 

faire diligence acele etmek, çabuk olmak 

faire diète perhiz yapmak 

faire dodo uyumak 

faire don bağışta bulunmak 

faire dresser les cheveux tüylerini ürpertmek 

faire du bien iyilik etmek 

faire du bruit gürültü etmek 

faire du cheval ata binmek 

faire du feu ateş yakmak 

faire du foin rezalet çıkarmak, kıyamet koparmak 

faire du footing yürüyüşe çıkmak 

faire du frou-frou gösteriş yapmak 



faire du genre yapmacık tavırlar almak 

faire du lard şişmanlamak, yağ bağlamak 

faire du mal kötülük etmek 

faire du mal à kötülük yapmak 

faire du prosélytisme kendi dinine çevirmek 

faire du rase-mottes yeri sıyırırcasına uçmak 

faire du scandale olay çıkarmak 

faire du ski kayak yapmak 

faire du sport spor yapmak 

faire du surplace hareketsiz kalmak, tıkanıp kalmak 

faire du théâtre sahnede oynamak, oyuncu olmak 

faire du zapping zaping yapmak 

faire du zèle çaba gösterişi yapmak, yaltakçılık etmek 

faire défaut eksik olmak, bulunmamak 

faire eau (gemi) su almak 

faire entrer içeri almak 

faire envie kıskandırmak 

faire escale "mola vermek; iskeleye yanaşmak" 

faire escorte eşlik etmek, birlikte gitmek 

faire exception de i ayrık tutmak 

faire face à "karşı koymak; -e bakmak, nazır olmak " 

faire face à une dépense masrafı karşılamak, ödemek 

faire faillite iflas etmek 

faire faire yaptırmak 

faire fausse route yolunu şaşırmak 

faire faute olmamak, bulunmamak, eksik olmak 



faire faux bond caymak, atlatmak 

faire feu ateş etmek 

faire fi de hor görmek, küçümsemek 

faire figure de gibi görünmek 

faire foi geçerli olmak 

faire fonction de işini görmek 

faire fond sur güvenmek, inanmak 

faire fortune "zengin olmak; başarmak " 

faire front à karşı koymak, direnmek 

faire fureur çok rağbette olmak 

faire fête à qn ağırlamak, iyi karşılamak 

faire gras et yemeği yemek 

faire grimace yüzünü ekşitmek 

faire grève grev yapmak 

faire halte mola vermek 

faire haut le pied kaçmak 

faire hommage à qn saygısını belirtmek 

faire honte de ayıplamak 

faire honte à utandırmak 

faire horreur à qn tiksindirmek, iğrendirmek 

faire illusion à olduğundan başka türlü görünmek 

faire impression duygulandırmak 

faire insulte à hakaret etmek 

faire insérer une annonce ilan vermek 

faire inverse tersini yapmak 

faire irruption baskın yapmak 



faire jeune genç görünmek 

faire joujou oynamak 

faire justice de cezalandırmak 

faire justice à qn birinin hakkını geri vermek 

faire l'acquisition de "edinmek, elde etmek; satın almak" 

faire l'amour aşk yapmak 

faire l'appoint üstünü tamamlamak 

faire l'article çok övmek, göklere çıkarmak 

faire l'autruche devekuşu gibi kafasını kuma gömmek 

faire l'enfant çocukça davranmak 

faire l'entendu kendini bir şey sanmak 

faire l'ignorant bilmezlikten gelmek 

faire l'intéressant ilgisini çekmek 

faire l'école ders vermek 

faire l'école buissonnière okuldan kaçmak 

faire l'équilibre denge kurmak 

faire la bombe âlem yapmak 

faire la bringue âlem yapmak, felekten bir gün çalmak 

faire la caisse kasadaki parayı saymak 

faire la causette iki lakırdı etmek 

faire la chaîne sıralanmak 

faire la classe ders vermek, öğretmek 

faire la courte échelle yükselmesine yardım etmek 

faire la cuisine yemek pişirmek 

faire la demande en mariage kız istemek 

faire la figueà qn alay etmek 



faire la foire âlem yapmak, cümbüş yapmak 

faire la fraude kaçakçılık yapmak 

faire la fête âlem yapmak, felekten bir gün çalmak 

faire la grasse matinée sabah keyfi yapmak, yataktan geç kalkmak 

faire la grimace à surat asmak 

faire la lessive çamaşır yıkamak 

faire la leçon öğretmek 

faire la leçon à konferans vermek, nutuk çekmek 

faire la lippe somurtmak, surat asmak 

faire la loi buyurmak, sözünü dinletmek 

faire la mine surat asmak 

faire la monnaie para bozmak 

faire la moue somurtmak, surat asmak 

faire la navette (entre) (arasında) mekik dokumak 

faire la nique à qn nanik yapmak 

faire la noce vur patlasın çal oynasın eğlenmek 

faire la nouba âlem yapmak, cümbüş yapmak 

faire la paix avec ile barış içinde olmak 

faire la petite bouche beğenmez görünmek, ağız yapmak 

faire la plonge bulaşık yıkamak 

faire la pluie et le beau temps (bir işte) asıl söz sahibi olmak 

faire la princesse kurum satmak, büyüklenmek 

faire la queue kuyruk olmak 

faire la quête para toplamak 

faire la somme de toplamak 

faire la soudure "ürünü gelecek yılın ürününe kadar idare etmek; açığı kapatmak" 



faire la sourde duymamazlıktan gelmek 

faire la sourde oreille duymazlıktan gelmek 

faire la tournée de turneye çıkmak 

faire la trempette ekmek banmak 

faire la vaisselle bulaşık yıkamak 

faire laroue "(hindi\\tavus vb) kabarmak; çalımlanmak " 

faire le bon apôtre doğruluk taslamak 

faire le clown soytarılık etmek 

faire le cour à qn kur yapmak 

faire le diable à quatre gürültü etmek, kafa şişirmek 

faire le difficile güçlük çıkarmak 

faire le démon gürültü patırtı etmek 

faire le fier fiyaka satmak, üstünlük taslamak 

faire le fou çılgınca eğlenmek 

faire le grand voyage ölmek, ebedi yolculuğa çıkmak 

faire le guet gözetlemek, pusuya yatmak 

faire le jeu de qn birine yardım etmek 

faire le monsieur büyüklük taslamak 

faire le mur kaçmak, savuşmak 

faire le méchant öfkelenmek, hırçınlaşmak 

faire le ménage ev işi yapmak 

faire le pied de grue uzun uzun beklemek 

faire le poirier kafası üstü dik durmak 

faire le procès à qn birini suçlamak 

faire le seigneur beylik taslamak 

faire le thé çayı yapmak 



faire le tour de dolaşmak, tur atmak 

faire les cents pas mekik dokumak 

faire les courses alışverişe çıkmak 

faire les difficultés güçlük çıkarmak 

faire les frais de la conversation konuşmanın konusu olmak 

faire les yeux en coulisse göz süzmek 

faire litière de önemsememek, aldırmamak 

faire long feu başarısızlığa uğramak 

faire maigre et yememek 

faire main basse çalmak, aşırmak 

faire main basse sur aşırmak, yağma etmek 

faire marcher qn (birini) işletmek 

faire match null berabere kalmak 

faire mauvaise grise mine soğuk karşılamak, surat asmak 

faire mention de den söz etmek, anmak 

faire mine de gibi görünmek 

faire miroiter allayıp pullamak 

faire montre de göstermek 

faire mourir qn à petit feu meraktan çatlatmak 

faire mousser qn göklere çıkarmak 

faire métier et marchandise d'une chose alışık olmak, her zaman kullanmak 

faire naufrage batmak 

faire naufrage au port denizden geçip kıyıda boğulmak 

faire naître doğurmak, yol açmak, meydana getirmek 

faire office de lik yapmak, görevini yapmak 

faire offrir ses baisemains saygılarını sunmak 



faire panne arıza yapmak, bozulmak 

faire parade de göstermek, sayıp dökmek 

faire part bildirmek, haber vermek 

faire partie de e bağlı olmak, -e mensup olmak 

faire patte de velours yumuşak davranmak 

faire peau neuve üstünü başını yenilemek 

faire pencher la balance kayırmak 

faire penser à aklına getirmek 

faire peur à korkutmak 

faire pipi çiş etmek 

faire pitié acındırmak 

faire pièce à qn birine oyun oynamak 

faire place à yer vermek 

faire plaisir à sevindirmek 

faire preuve ispat etmek, kanıtlamak 

faire preuve d'à-propos hazırcevap olmak 

faire profession de bildirmek, açıklamak 

faire pâlir korkutmak 

faire pénitence çile doldurmak 

faire qch tout seul tek başına yapmak 

faire quartier à canını bağışlamak 

faire quitte à quitte ödeşmek, fit olmak 

faire rage kasıp kavurmak 

faire relâche "(gemi) uğramak; (sinema) kapalı olmak, tatil yapmak " 

faire rentrer à qn les mots dans la gorge sözünü ağzına tıkamak 

faire revivre yeniden canlandırmak 



faire rot geğirmek 

faire référence à göndermek, göndermede bulunmak 

faire sa besogne işini yapmak 

faire sa pelote küpünü doldurmak 

faire sa toilette yıkanmak 

faire sa tête çalım satmak 

faire salle comble kapalı gişe oynamak 

faire sauter tavada kızartmak 

faire sauter la banque kumarda bütün parayı kazanmak 

faire sauter qn işinden etmek, ayağını kaydırmak 

faire semblant (de faire) (yapar) gibi görünmek, yalandan yapmak 

faire sensation heyecan doğurmak 

faire sentinelle gözetlemek 

faire ses ablution aptes almak 

faire ses dents (çocuk) diş çıkarmak 

faire ses frais masrafını çıkarmak 

faire ses malles yolculuk hazırlığı yapmak 

faire ses preuves kendini göstermek 

faire ses Pâques Paskalyada kudas ayininde şaraplı ekmek yemek 

faire ses études öğrenim yapmak 

faire son chemin işini yoluna koymak 

faire son mea-culpa suçunu itiraf etmek 

faire son paquet çıkıp gitmek 

faire son service askerliğini yapmak 

faire son trou bir yere kapağı atmak 

faire sort chemin ilerlemek, erişmek 



faire souche dölü olmak 

faire subir l'alco(o)test à qn alkol testine tabi tutmak 

faire suer qn yormak, usandırmak, terletmek 

faire suite à izlemek, -den sonra gelmek 

faire surface (denizaltı) su yüzüne çıkmak 

faire table rase de silip süpürmek 

faire tache d'huile gittikçe yayılmak, genişlemek 

faire taire susturmak 

faire tilt yenilmek, başarısızlığa uğramak 

faire tort à zararı dokunmak 

faire tous ses efforts elinden geleni yapmak 

faire trempette çabucak yıkanmak 

faire un cadeau à armağan vermek 

faire un chèque çek yazmak 

faire un coup de main baskın yapmak 

faire un crochet yolunu değiştirmek 

faire un don à qn bağışta bulunmak 

faire un effort çaba göstermek 

faire un faux pas düşeyazmak 

faire un inventaire döküm yapmak, sayım yapmak 

faire un numéro numara çevirmek 

faire un ourlet kenar baskısı yapmak 

faire un panier basket yapmak 

faire un pouf borcunu ödememek 

faire un prélèvement de sang kan örneği almak 

faire un rêve de düşünde görmek 



faire un safari safariye çıkmak 

faire un saut chez şöyle bir uğramak 

faire un somme kestirmek, şekerleme yapmak 

faire un trou à la lune iflas etmek, topu atmak 

faire une belle jambe à qn işine yaramamak 

faire une chose dans le silence gizlice yapmak 

faire une farce à qn şaka yapmak 

faire une fleur à qn dostça davranmak 

faire une maladie hastalık geçirmek 

faire une raie saçı ayırmak 

faire une sélection parmi aralarında seçim yapmak 

faire une tête (futbol) topa kafa vurmak 

faire usage de kullanmak 

faire valoir değerlendirmek, işletmek 

faire venir (doktor vb) çağırmak, getirtmek 

faire venir l'eau à la bouche ağız sulandırmak 

faire violence à qn birine karşı zor kullanmak 

faire vivre geçindirmek, bakmak 

faire voile (gemi) yol almak 

faire voir göstermek 

faire vìux de faire ant içmek 

faire école "yandaşları olmak; düşüncelerini yaymak " 

faire époque çağ açmak, tarih yazmak 

faire équipe avec qn birlikte çalışmak 

faire étalage de sayıp dökmek, göstermek 

faire état de göz önüne almak, önem vermek 



faire-part [le] davetiye 

faire-part de mariage düğün davetiyesi 

faires des économies para biriktirmek 

faisable yapılabilir 

faisan "[le] sülün; dolandırıcı" 

faisander (eti) çürütmek 

faisandé çürümeye başlamış, çürümüş 

faisceau "[le] demet, bağlam; silah çatısı" 

faiseur [le] [la] yapıcı 

fait "[le] olgu, olay; iş, şey; gerçek " 

fait accompli oldubitti 

fait d'armes savaş başarısı 

fait pour e göre, biçilmiş kaftan 

faitière "[la] mahya kiremidi; (çatıda) aydınlık yeri" 

faitout [le] tencere 

fakir [le] fakir, Hint dervişi 

falaise [la] yalıyar, yar 

falbalas [le] farbala, fırfır 

faldspath [le] feldispat 

fallacieux aldatıcı, düzenci, entrikacı 

falloir gerekmek, lazım olmak, -meli, -malı 

falot "gülünç, kaba; silik, donuk" 

falsificateur "[le] [la] sahteci; kalpazan" 

falsification "[la] sahtecilik, kalpazanlık; tahrif, bozma" 

falsifier "bozmak; katıştırmak; değiştirmek, tahrif etmek; sahtesini yapmak" 

fameusement aşırı derecede, pek 



fameux "ünlü, tanınmış; olağanüstü, benzersiz, birinci sınıf" 

familial ailesel, ailevi 

familiariser alıştırmak 

familiarité [la] teklifsizlik, senlibenlilik 

familiarités laubalilik 

familier "teklifsiz, içlidışlı; senlibenli, samimi; alışılmış " 

familièrement teklifsizce 

famille "[la] aile; çoluk çocuk; soy sop " 

famille nucléaire çekirdek aile 

famille paternelle baba ocağı 

famine [la] kıtlık 

famé ün almış 

famélique yarı aç 

fan [le] [la] hayran 

fanal "[le] liman feneri; fener" 

fanatique "[le] [la] bağnaz; fanatik" 

fanatisme "[le] bağnazlık, yobazlık; fanatiklik" 

fane [la] yaprak, gazel 

faneur [le] [la] ot kurutan işçi 

fanfare "[la] mızıka takımı, bando; bando müziği " 

fanfaron [le] [la] övüngen, palavracı, atıcı 

fanfaronnade [la] övüngenlik, palavracılık, atıcılık 

fanfreluche [la] değersiz süs parçası, süs püs 

fange [la] çirkef 

fangeux çirkefli 

fanion [le] flama 



fanon "[le] (hayvan) sakağı; (balina) çubuk" 

fantaisie "[la] fantezi, düşlem; kapris; çılgınlık " 

fantaisiste "kaprisli; uyduruk, uydurma " 

fantasmagorique fantasmagorik 

fantasme [le] hayal, düş 

fantasmer hayal kurmak, hayal peşinde koşmak 

fantasque "kaprisli; acayip" 

fantassin [le] piyade eri 

fantastique "gerçekdışı, düşsel, hayali; inanılmaz, olağanüstü" 

fantoche [le] ipli kukla 

fantomatique hayaleti andıran 

fantôme "[le] görüntü, hayal; hayalet" 

fané solmuş, soluk, solgun 

faon [le] geyik\\karaca yavrusu 

faramineux akıl almayacak, inanılmaz, şaşırtıcı 

farce "[la] dolma içi; kaba güldürü, fars; oyun, şaka " 

farceur "[le] [la] soytarı, maskara; zirzop" 

farci içli, içi doldurulmuş 

farcir (dolmaya) iç doldurmak 

farcir qch de ile tıka basa doldurmak 

fard [le] fondöten 

fardeau [le] yük 

farder "fondöten sürmek; süslemek; ayıbını örtmek " 

farder sa marchandise iyi malı üste dizmek 

farfelu tuhaf, acayip 

farfouiller eşelemek, karıştırmak 



farine [la] un 

farine d'avoine yulaf unu 

farine de blé buğday unu 

farine de maïs mısır unu 

fariner "unlamak; un etmek" 

farineux unlu 

farniente [le] tatlı tembellik 

farouche "yabani; ürkek, utangaç, çekingen; sert, yaman" 

fascicule [le] cüz, fasikül 

fascination [la] büyüleme, kendine çekme 

fasciner büyülemek, kendine çekmek 

fascisme [le] faşizm 

fasciste [le] faşist 

faste [la] şatafat, ihtişam, gösteriş 

fastidieux "usanç verici; can sıkıcı" 

fastueux şatafatlı, debdebeli 

fat [le] kendini beğenmiş, budala (kimse) 

fatal "alında yazılı olan, kaçınılmaz; uğursuz; öldürücü" 

fatalement kaçınılmaz şekilde, zorunlu olarak 

fatalisme [le] kadercilik 

fataliste kadere inanan, kaderci 

fatalité [la] alınyazısı, kader 

fatidique yazgısal, haber veren 

fatigant yorucu 

fatigue "[la] yorgunluk; zahmet " 

fatigue intellectuelle zihin yorgunluğu 



fatiguer "yormak; tedirgin etmek, canını sıkmak; zahmet çekmek; baskı altında bulunmak " 

fatigué yorgun 

fatras [le] yığın 

fatuité [la] kendini beğenmişlik 

faubourg [le] kenar mahalle, varoş 

faubourien kenar mahalleli 

faucher "(orakla) biçmek; yıkmak, yok etmek; aşırmak, çalmak" 

faucheur "[le] [la] orakçı; biçici" 

fauché züğürt, meteliksiz 

faucille [la] orak 

faucon [le] doğan, şahin 

faufil [le] teyel 

faufiler teyellemek 

faune [la] direy, fauna 

faussaire [le] [la] sahteci, kalpazan 

fausse alerte yanlış alarm 

fausse clé yanlış anahtar 

fausse couche çocuk düşürme 

fausse demarche yanlış adım atma 

fausse dents takma diş 

fausse donne yanlış dağıtma 

fausse décleration yanlış beyan 

fausse monnaie kalp para 

faussement haksız olarak, düzmece 

fausser "eğriltmek, bozmak; (söz) çevirmek, çarpıtmak; tahrif etmek " 

fausser compagnie izin istemeden toplantıdan sıvışmak 



fausset [le] kadın sesini andıran ince ses 

fausseté "[la] düzmelik, sahtelik; sahte şey; yanlışlık" 

faut battre le fer pendant qu'ilest chaud demir tavında dövülür 

faute "[la] eksiklik, yokluk; yanlış, kusur; yanıltı, hata, kabahat " 

faute d'attention dikkat eksikliği, dikkatsizlik 

faute d'impression baskı hatası 

faute d'orthographe yazım yanlışı, imla hatası 

faute de bulunmadığı için 

faute de frappe yazım hatası 

faute de mieux daha iyisi olmadığına göre 

fauteuil [le] koltuk 

fauteur [le] kışkırtıcı, körükleyici 

fautif "yanılabilir; suçlu, hatalı, kabahatli" 

fautivement yanlışlıkla 

fauve kızıl renkli 

fauvette [la] ötleğen, çalıbülbülü 

fauvisme [le] yırtıcılık 

faux [la] tırpan 

faux air yapmacık, gösteriş 

faux col yakalık 

faux départ yanlış depar, yanlış çıkış 

faux dévot sahte dindar, ikiyüzlü 

faux frais ekstralar, ek harcamalar 

faux jeton ikiyüzlü 

faux monnayeur kalpazan 

faux numéro yanlış numara 



faux pont sintine güvertesi 

faux semblant "düzen; bahane " 

faux témoignage yalancı tanıklık 

faux témoin yalancı tanık 

faux-filet [le] fofile 

faux-fuyant "[le] gizli yol; kaçamaklı söz" 

faveur "[la] iyilik, kayırma; hatır, saygınlık, itibar " 

favorable uygun, elverişli 

favori [le] [la] en çok beğenilen, [le] gözde, favori 

favoriser "hoş tutmak; desteklemek, korumak" 

favoritisme [le] kayırıcılık, iltimas 

fayot [le] kuru fasulye 

façade "[la] binanın yüzü, cephe; dış görünüş" 

façon "[la] biçim, tarz; el emeği, emek, işçilik; tavır, hal; görünüş " 

façonner "biçim vermek; (toprağı) işlemek; geliştirmek, düzeltmek" 

façons [la] takma nezaket, yapmacık 

faîne [la] kayın kozalağı 

faîtage "[le] çatı omurgası, mahya kirişi; dam çatısı" 

faîte "[le] çatı; tepe, doruk; en üst derece" 

faïence [la] çini, fayans 

feignant [le] [la] tembel (kimse) 

feindre "kendini ... gibi göstermek, taslamak; gizlemek, saklamak " 

feindre de dormir uyurmuş gibi yapmak 

feindre de faire gibi görünmek 

feint yapmacık, yalancı 

feinte "[la] yapmacık, aldatmaca; gösteriş; çalım" 



feinter aldatmak, kandırmak 

felouque [la] filika 

femelle "[la] dişi; (teknikte) dişi (parça)" 

femme "[la] eş, karı; kadın " 

femme au foyer ev kadını 

femme d'affaires iş kadını 

femme d'intérieur ev kadını 

femme de chambre oda hizmetçisi 

femme de charge kâhya kadın, kalfa 

femme de ménage gündelikçi kadın 

femme de tête aydın kadın 

femme du monde sosyete kadını 

femme galante hafifmeşrep kadın 

femme-objet seks aracı 

femoral uylukkemiğiyle ilgili 

fenaison [la] ot biçme, ot biçme zamanı 

fendiller çatlatmak 

fendre "yarmak; çatlatmak " 

fendre l'onde denizde sefer etmek 

fendre la foule kalabalığı yarmak 

fendre la téte kafa şişirmek 

fendre le cìur yüreğini sızlatmak 

fendu "kesilmiş, kesik; yarık; yırtmaçlı " 

fenil [le] ot ambarı 

fennec [le] çöltilkisi 

fenouil [le] rezene 



fente [la] çatlak, yarık 

fenétre "[la] pencere; pencere çerçevesi " 

fenêtre en encorbellement cumba, çıkma 

fenêtre à tabatière çatı penceresi 

fer "[le] demir; kılıç; nal " 

fer forgé ferforje 

fer rouge kızgın demir 

fer à cheval at nalı 

fer à friser saç maşası 

fer à repasser ütü 

fer à souder havya 

fer-blanc [le] teneke 

ferblanterie "[la] tenekecilik; tenekeci dükkânı" 

ferblantier [le] tenekeci 

fermage "[le] çiftlik kirası; çiftlik kiralama" 

ferme "katı, sert; sağlam, dayanıklı; kesin " 

fermement sağlamca, sıkıca 

ferment "[le] maya; tohum" 

fermentation [la] mayalanma 

fermenter mayalanmak 

fermer "kapamak; kapanmak " 

fermer boutique ticaretten çekilmek 

fermer la parenthèse parantez kapamak 

fermer la paupière uykuya dalmak 

fermer la porte à clef kapıyı kilitlemek 

fermer les yeux "uyumak; görmezlikten gelmek " 



fermer les yeux (sur) görmemezlikten gelmek, göz yummak 

fermer sa porte kimseyi kabul etmemek 

fermer à clef kilitlemek 

fermette [la] çiftlik evi 

fermeture "[la] kapama; kapanma; kapanış " 

fermeture éclair (à glissère) fermuar 

fermeté "[la] sertlik; sağlamlık; sıkılık" 

fermier [le] [la] çiftçi 

fermoir "[le] kapama aleti; kopça" 

fermé "kapalı; içine dönük, içine kapanık" 

ferraille [la] demir hurdası 

ferrailler şangırdamak, şakırdamak 

ferrailleur [le] hurdacı 

ferrer "demir takmak; nallamak" 

ferreux demirli 

ferrique demirli 

ferronnerie "[la] demir fabrikası; demir eşya" 

ferronnier [le] demir eşya tüccarı 

ferroviaire demiryolu+ 

ferrugineux demirli, çelikli 

ferrure [la] demirden süs 

ferry-boat [le] feribot 

ferré demirli, nallı 

fers "[le] zincir, kelepçe; forseps " 

fertile verimli, bereketli 

fertilisant verimli yapan (şey), gübre 



fertilisation [la] verimlileştirme 

fertiliser verimlileştirmek 

fertilité [la] verimlilik 

fervent ateşli, heyecanlı 

ferveur [la] coşku, tutku, şevk, ateşlilik 

fesse [la] kaba et, kıç, popo 

fesser kıçına vurmak 

fessée [la] popoya vurulan dayak 

festin [le] şölen 

festival [le] festival, şenlik 

feston "[le] çiçek\\yaprak zinciri; fisto" 

festoyer ağırlamak, şölen vermek 

feu "[le] ateş, alev; yangın; ışık, fener; far; sıcaklık " 

feu d'artifice havai fişek, şenlik fişeği 

feu de camp kamp ateşi 

feu de file yaylım ateşi 

feu de joie şenlik ateşi 

feu de paille saman alevi 

feu du ciel şimşek 

feu follet hafif alev, saman alevi 

feu roulant yaylım ateşi 

feu vert yeşil ışık 

feuillage "[le] yapraklar; yaprak bezemesi" 

feuillaison [la] yaprak açma, yapraklanma 

feuille "[la] yaprak; kâğıt tabakası; gazete " 

feuille d'impôts vergi kâğıdı 



feuille d'or altın tabaka 

feuille de chou taşra gazetesi 

feuille de maladie vizite kâğıdı 

feuille de métal metal tabaka 

feuille de paye bordro 

feuille morte kuru yaprak, gazel 

feuillet [la] kâğıt yaprağı, sayfa 

feuilleter yapraklarını karıştırmak 

feuilleton [le] tefrika 

feuilleté yaprak yaprak 

feuillu yapraklı 

feuillée [la] gölgelik 

feutrage "[le] keçe geçirme; keçeleşme" 

feutre "[le] keçe; fötr şapka" 

feutrer "keçeleştirmek; keçe ile kaplamak " 

feux (rouges) trafik ışıkları 

feux croisés çapraz ateş 

feux de route far 

feux de stationnement park lambaları 

fez [le] fes 

Ff [le] Ff 

fi "excl öf!; tuh! " 

fi donc! tüh!, yazık! 

fiacre [le] kiralık araba 

fiancer nişanlamak 

fiancé [le] [la] nişanlı 



fiançailles [la] nişan töreni 

fiasco [le] fiyasko 

fiasque [la] uzun boyunlu hasırlı şişe 

fibre [la] lif 

fibre de verre fiberglas 

fibre lisse düz kas 

fibre musculaire kas teli 

fibreux telli 

fibrille [la] küçük tel, telcik 

fibrine [la] fibrin 

fibrome [le] fibrom, tel uru 

ficaire [la] basurotu 

ficeler sicimle bağlamak 

ficelle "[la] sicim; ip; hile, püf noktası " 

fiche "[la] fiş; kayıt; priz, fiş; (kumar) marka" 

fiche signalétique eşkâl fişi 

ficher "kakmak, çakmak, saplamak; fişlemek; tokat atmak, vurmak " 

ficher le camp çekip gitmek, kirişi kırmak 

ficher un gifle tokat atmak 

ficher à la porte kovmak, kapı dışarı etmek 

fichier [le] fiş kutusu\\dolabı 

fichier d'archives arşiv dosyası 

fichtre excl vay canına! 

fichu [le] (kadın) boyun atkısı, fular 

fictif "düşsel, hayali; uyduruk; saymaca, itibari" 

fiction [la] yapıntı, uydurma 



fictivement hayali olarak, düş kurarak 

fiduciaire saymaca, itibari 

fidèle bağlı, sadık 

fidèlement bağlılıkla, doğrulukla, sadakatle 

fidélité "[la] bağlılık, sadakat; doğruluk" 

fief "[le] tımar; yurtluk, malikâne" 

fieffé (kusurlu konularda) eşsiz, bir numaralı 

fiel "[le] öd, safra; kırgınlık; keder " 

fiente [la] hayvan dışkısı 

fier "gururlu, kurumlu; mert; yürekli " 

fierté "[la] gurur, kurum; çalım" 

fifre [le] çığırtma, fifre 

figer dondurmak, katılaştırmak 

fignoler özenle düzeltmek 

figue [la] incir 

figue de barbarie frenkinciri, hintinciri 

figue sèche kuru incir 

figuier [le] incir ağacı 

figuier d'Inde kaynanadili 

figurant [le] [la] figüran 

figuratif simgesel, simgelerle gösteren 

figuration "[la] figüranlık; figüranlar" 

figure "[la] şekil; yüz; biçim, figür; tasvir; sembol; tavır, duruş; simge; mecaz " 

figurer "betimlemek, tasvir etmek; simgelemek, temsil etmek; bulunmak, kendini göstermek; figüranlık 
etmek " 

figurine [la] küçük heykel 



figuré mecazlı, mecaz 

fil "[le] iplik; tel; (kesici alet) ağız; kablo, tel; akış, seyir " 

fil de fer demir tel 

fil de fer barbelé dikenli tel 

fil de la vierge şeytanörümceği 

fil à coudre dikiş ipliği 

fil à plomb çekül 

fil électrique elektrik teli 

filament [le] ince tel, telcik 

filandreux sinirli (et) 

filant akan, sızan 

filasse [la] üstüpü 

filature "[la] iplikçilik; iplik fabrikası; (birini) gizlice izleme" 

file [la] sıra, dizi 

filer "eğirmek; örmek; gizlice izlemek; (halat\\palamar) koyuvermek; yağ gibi akmak; (lamba) tütmek; 
sıvışmak, savuşmak " 

filer doux boyun eğmek 

filer ses jours hayatını geçirmek 

filer à l'anglaise bir yerden sıvışmak 

filers des jours d'or et de soie mutlu bir hayat sürmek 

filet "[le] ağ, file; telcik; (et) fileto; ince akıntı " 

filet (à provisions) file, eşya filesi 

filet d'eau su sızıntısı 

filetage "[le] haddeden çekme; (vidaya) yiv açma" 

fileter (tel\\sırma) haddeden çekmek 

filial evlatla ilgili, evlada yakışır 



filiale [la] (şirket\\banka) şube 

filiation [la] soy zinciri, nesep 

filiforme ipliğimsi, iplik gibi 

filigrane [le] (kuyumculuk) filigran, hamur damga 

filin [le] üçleme halat 

filière [la] : 

fille "[la] kız evlat; hizmetçi " 

fille de joie orospu, fahişe 

fille de salle kadın garson 

fille unique tek oğlan (çocuk) 

fillette [la] küçük kız 

filleul [le] [la] vaftiz evladı 

film [le] film 

film d'épouvante korku filmi 

film en relief üçboyutlu film 

film muet sessiz film 

film parlant sesli film 

film pour adultes yetişkin filmi 

film sonore sesli film 

filmer filme almak, filmini çekmek 

filon "[le] maden damarı; para kaynağı, arpalık" 

filou [le] usta hırsız, yankesici 

fils [le] erkek evlat, oğul 

fils de famille (iyi) aile çocuğu 

fils unique tek kız (çocuk) 

fils à papa muhallebi çocuğu, şımarık zengin çocuğu 



filtrage [le] süzme, süzgeçten geçirme 

filtrant süzücü, süzen 

filtre [le] süzgeç, süzek, filtre 

filtrer "süzmek, süzgeçten geçirmek; süzülmek, sızmak" 

fin "[la] son, bitiş; amaç " 

fin de non recevoir dava reddi 

fin fond en uzak köşe 

fin mot gizli anlam 

final sonuncu, son 

finalement kısacası, en sonunda 

finaliste [le] [la] finale kalan, finalist 

finalité [la] ereklik 

finance "[la] eldeki para; maliyecilik; maliyeciler " 

financer para vermek, yatırım yapmak 

finances [la] devlet hazinesi 

financier mali 

financièrement mali yönden 

finasser düzen çevirmek, kurnazlık göstermek 

finaud kurnaz, çok bilmiş 

fine fleur seçkin tabaka, kaymak tabaka 

fine gueule ağzının tadını bilen 

finement ustaca, incelikle, zekice 

fines herbes ince doğranmış maydanoz\\dere otu vb 

finesse "[la] incelik; kurnazlık" 

finette [la] ince pazen 

fini "bitmiş, tükenmiş; bitkin, işi bitmiş; mamul, işlenmiş; sonlu " 



finir "bitirmek, tamamlamak; bitmek, sona ermek; sonu olmak " 

finir bien iyi bitmek, sonu iyi olmak 

finir mal sonu kötü olmak 

finissage [le] bitirme, son bir göz atma 

finisseur [le] [la] yarışı bitiren kimse 

finition [la] bitirme, bitim 

Finlandais [le] [la] Finlandiyalı, Fin 

finlandais Finlandiyalı+, Fin+ 

Finlande [la] : 

finnois Finlandiyalı 

fiole [la] küçük şişe 

fiord [le] fiyort 

fioriture [la] doldurma süs, çiçekleme 

firmament [le] gök kubbesi 

firme [la] firma 

fisc "[le] devlet hazinesi; vergi dairesi" 

fiscal vergiyle ilgili 

fiscaliser vergilendirmek 

fiscaliste [le] [la] vergi uzmanı 

fiscalité "[la] gelir kanunları; vergi sistemi" 

fissible bölünebilir, parçalanabilir 

fission [la] bölünme, parçalanma 

fissure [la] yarık, çatlak 

fissurer yarmak, çatlatmak 

fiston [le] oğul, evlat 

fistule [la] akarca, fistül 



fixage [le] saptama, tespit 

fixateur [le] saç kremi 

fixatif [le] fiksatif 

fixation [la] saptama, tespit 

fixe "durağan, sabit, oynamaz, değişmez; kesin " 

fixement kımıldamaksızın, değişmeksizin 

fixer "saptamak; değişmezleştirmek; (gözlerini) dikmek; tayin etmek; karar kılmak " 

fixer un rendez-vous à qn randevu vermek 

fixité "[la] durağanlık, değişmezlik; kesinlik" 

fixé "bilgisi olan, haberli; karara varmış " 

fièevre thyhoïde tifo 

fièrement "gururla, kurumla; çalımla" 

fièvre [la] (hastalıkta) ateş, sıtma, nöbet 

fièvre aphteuse pamukçuk hastalığı 

fiévreusement heyecanla, coşkunlukla 

fiévreux "ateşli; sıtmalı" 

fjord [le] fiyort 

fla-fla [le] gösteriş, çalım, cafcaf 

flacon [le] kapaklı şişe 

flagellation [la] kırbaçlama 

flageller kırbaçlamak 

flageoler (bacaklar) titremek 

flageolet "[le] bir çeşit flüt; börülce" 

flagorner dalkavukluk etmek 

flagornerie [la] dalkavukluk 

flagorneur [le] [la] dalkavuk 



flagrant meydanda olan, açık, belli, aleni 

flair "[le] koku alma duyusu; öngörü" 

flairer "koklamak; sezmek, kokusunu almak" 

flamand Flaman 

flamant [le] telliturna 

flambant alevli 

flambeau "[le] meşale; mum; şamdan" 

flamber "alevden geçirmek, alazlamak, ütülemek; alev saçmak; tutuşturmak" 

flambeur [le] [la] (kumar) büyük oynayan oyuncu, kumarbaz 

flamboyant "alev alev yanan; ışıldayan" 

flamboyer alev saçmak, alev alev yanmak 

flambé [la] alevlenme 

flambée [la] çalı çırpı ateşi, harlı ateş 

flambée des prix fiyatlarda patlama, fiyat yükselmesi 

flamenco [le] flamenko 

flamingant Flamanca konuşan 

flamme "[la] alev, yalaz; flama; aşk ateşi, yangınlık " 

flammèche [la] kıvılcım 

flan [le] turta 

flanc "[le] böğür; ana göğsü; (vücutta) yan, yamaç " 

flancher pes etmek, boyun eğmek 

flanelle [la] fanila 

flanquer "yandan kuşatmak; yanında bulunmak; vurmak, (tokat) patlatmak, aşk etmek " 

flanquer à la porte kapı dışarı etmek 

flapi bitkin, yorgun 

flaque [la] su birikintisi 



flash "[le] flaş; flaş haber" 

flasque yumuşak, gevşek, pörsük 

flatter "okşamak; hoş gelmek; dalkavukluk etmek, pohpohlamak; güzelleştirmek " 

flatterie [la] dalkavukluk, koltuklama, pohpoh, yaltaklanma 

flatteur [le] [la] dalkavuk, pohpohçu 

flatulence [la] (bağırsaklarda) gaz 

flatuosité [la] (bağırsaklarda) gaz 

flegmatique soğukkanlı 

flegme [le] (mizaçta) soğukluk, ağırkanlılık 

flemmard [le] [la] tembel kimse, miskin 

flet [le] dilbalığı 

fleur [la] çiçek 

fleuraison [la] çiçek açma, çiçeklenme 

fleurer güzel kokmak 

fleuret "[le] kamçı kılıç, flöre; delgi" 

fleurette [la] çiçeklik 

fleuri "çiçekli; taze, körpe" 

fleurir "çiçek açmak, çiçeklenmek; gelişmek, serpilmek; çiçekle süslemek" 

fleuriste [le] [la] çiçekçi 

fleuron "[le] çiçeksi süs; en değerli\\yararlı şey" 

fleuve [le] ırmak 

flexibilité [la] bükülgenlik, bükülebilirlik 

flexible bükülgen, bükülebilir 

flexion "[la] bükülme, bükme; bükün" 

flexionnel bükünlü 

flibuster korsanlık etmek 



flibustier [le] korsan 

flic [le] polis, aynasız 

flingue [le] tüfek 

flirt "[le] flört; kız arkadaş, erkek arkadaş" 

flirter flört yapmak 

flocon [le] küçük yumak 

floconneux "yumak halinde; kuşbaşı (kar)" 

flocons de neige kuşbaşı kar 

flonflon [le] nakarat 

flopée [la] bir sürü 

floraison [la] çiçek açma, çiçeklenme 

floral çiçek+ 

floralies [la] çiçek sergisi 

flore [la] flora, bitey 

florence [le] ince tafta 

floriculture [la] çiçek tarımı, çiçekçilik 

florin [le] florin 

florissant "eksiksiz; verimli, elverişli; gelişen, yayılan; sağlıklı" 

flot "[le] dalga; deniz kabarması, gelim; büyük miktar " 

flots [le] deniz 

flottage [le] kereste tomruklarını yüzdürme 

flottaison [la] : 

flottant "yüzen; bol akan; geniş, bol; kararsız " 

flotte "[la] filo, donanma; şamandıra" 

flottement "[le] yüzme; dalgalanma; kararsızlık, tereddüt" 

flotter "yüzmek; dalgalanmak; gevşek durmak; tereddüt etmek; yağmur yağmak " 



flotteur [le] şamandıra 

flottille [la] filotilla 

flou "buğulu; bulanık, belirsiz" 

flouer dolandırmak, aldatmak 

flouve [la] kokulu yonca 

fluctuant "çalkantılı, dalgalanan, değişen; oynak" 

fluctuation "[la] çalkantı, dalgalanma; kararsızlık" 

fluet ince, narin 

fluide akıcı 

fluidifier akışkanlaştırmak 

fluidité "[la] akışkanlık; akıcılık" 

fluor [le] flüor 

fluorescence [la] flüorışı, flüoresans 

fluorescent flüorışıl, flüoresan 

fluvial ırmak+ 

flux "[le] (denizde) kabarma; akı; bolluk, çokluk" 

fluxion [la] kan yürümesi, şişme, şiş, apse 

fluxion de poitrine zatürree 

flâner aylak aylak dolaşmak, sürtmek 

flânerie [la] boş gezme, aylaklık, sürtme 

flâneur [le] [la] boş gezen, aylak 

flèche "[la] ok; (minare\\kule gibi yapılarda) külâh; (saat) akrep " 

fléau "[le] harman döveni; terazi oku; afet, felaket, musibet" 

flécher okla göstermek 

fléchette [la] küçük ok 

fléchir "bükmek, eğmek; yumuşatmak; bükülmek, eğrilmek; baş eğmek" 



fléchir le genou boyun eğmek 

fléchissement "[le] bükülme, eğrilme; yumuşama" 

flétan [le] tütünbalığı 

flétrir "soldurmak; sarsmak, zayıf düşürmek " 

flûte "[la] flüt; baston ekmek; ayaklı kadeh " 

flûte de Pan ağız armonikası 

flûtes [la] bacaklar 

flûtiste [le] flütçü 

foc [le] flok 

focal odaksal 

focaliser odaklamak 

foi "[la] iman; din; güven, inan, sadakat " 

foie [le] karaciğer 

foin "[le] kuru ot; enginar tüyü " 

foire "[la] panayır, fuar; ishal; ahır gibi yer " 

fois [la] kez, defa, kere 

foison [la] büyük miktar, bolluk, çokluk 

foisonnant bollaşan, çoğalan 

foisonnement "[le] bolluk, bollaşma, çoğalma; çokluk" 

foisonner "çok olmak, bollaşmak; hacmi artmak" 

fol fou 

folichon şen, şakrak, şakacı 

folie "[la] delilik, çılgınlık; savurganlık " 

folklore [le] halkbilim, folklor 

folklorique halkbilimsel 

folkroriste [le] [la] halkbilimci, folklorcu 



folle fou 

follement delicesine, çılgınca 

folâtre şen, şakrak, delişmen 

folâtrer gülüp oynamak, şakalar yapmak 

fomentateur [le] [la] kışkırtıcı 

fomenter kışkırtmak, körüklemek 

foncer "(kuyu) kazmak; (renk) koyulaştırmak; saldırmak; koyu olmak" 

foncier "araziyle ilgili; temel, esas, başlıca " 

foncièrement temeline kadar, temel olarak 

fonction "[la] görev, mevki; fonksiyon; işlev; işleyiş " 

fonction publique kamu görevi 

fonctionnaire [le] [la] görevli, devlet memuru 

fonctionnaire public resmi görevli 

fonctionnel görevsel, işlevsel, fonksiyonel 

fonctionnement [le] görev yapma, iş görme, işleme, çalışma 

fonctionner "görevini yapmak, iş görmek, işlemek; çalışmak" 

foncé koyu (renk) 

fond "[le] dip; zemin; geri, esas, öz; temel; gizli düşünce, asıl amaç " 

fond de teint fondöten 

fondamental temel+ 

fondamentalement tamamen, baştan aşağı 

fondant ağızda eriyen 

fondateur [le] [la] kurucu 

fondation "[la] temel (atma); kurma; vakıf; tesis, kuruluş " 

fondations pieuses evkaf 

fondement "[le] temel; anüs, makat; asıl, esas; dayanak " 



fonder "temelini atmak; kurmak; dayandırmak" 

fonderie "[la] dökümevi; dökmecilik" 

fondeur [le] [la] dökümcü 

fondre "eritmek; ergitmek; (maden) dökmek; kaynaştırmak; erimek, ergimek; zayıflamak, erimek " 

fondre en larmes hüngür hüngür ağlamak 

fondre sur üzerine atılmak, çullanmak 

fondrière [la] yer çatlağı, çukur 

fonds "[le] fon; anamal, sermaye " 

fonds de commerce işyeri 

fonds de l'Etat devlet tahvili 

fonds de roulement döner sermaye 

Fonds monétaire international Uluslararası Para Fonu (IMF) 

fonds publics devlet eshamı 

fonds secrets örtülü ödenek 

fondu erimiş 

fondue [la] eritilmiş peynir ve şarapla yapılan bir yemek, fondü 

fondé "yetkili; haklı " 

fondé de pouvoir yetkili kimse 

fongicide [le] mantar ilacı 

font faire 

fontaine "[la] kaynak, pınar; çeşme; musluk" 

fontanelle [la] bıngıldak 

fonte "[la] erime, eritme; ergitme; dökme demir, pik demir; döküm" 

fonts baptismaux [le] vaftiz kurnası 

football [le] futbol 

footballeur [le] [la] futbolcu 



footing [le] yürüyüş 

for [le] : 

for intérieur vicdan 

forage "[le] delme; kuyu açma" 

forain gezici, seyyar 

forban "[le] korsan; dalavereci" 

force "[la] kuvvet, güç; sertlik, şiddet; zor; sağlamlık " 

force centrifuge merkezkaç kuvvet 

force d'âme gayret 

force de dissuasion caydırıcı güç 

force de l'âge olgunluk çağı 

force du sang kan kaynaması 

force majeure zorlayıcı sebep 

force poussée kaldırma kuvveti 

forcement [le] zorlama 

forcené öfkeden kudurmuş, çılgına dönmüş 

forceps [le] forseps 

forcer "zorlayarak açmak; zorlamak; zorla almak; bozmak; zorlanmak " 

forcer la main zorlamak 

forcer la porte de qn zorla birinin evine girmek 

forcer le pas adımlarını hızlandırmak 

forcer les obstacles engelleri aşmak 

forcer les voiles bütün yelkenleri açmak 

forcer un cheval atı çok yormak 

forces [la] ordu 

forces armées silahlı kuvvetler 



forcir güçlenmek, toplanmak 

forcé "zoraki; mecburi, zorunlu, kaçınılmaz" 

forcément "zorla; zorunlu olarak, mecburen" 

forer delmek, delik açmak, kazmak 

forestier orman+ 

foret [le] delgi, matkap 

foreuse [la] matkap 

forfaire alçakça davranmak 

forfait "[le] ağır suç; götürü pazarlık, götürü anlaşma " 

forfaitaire götürü 

forfaiture [la] görevde büyük suç 

forfanterie "[la] palavracılık; şarlatanlık" 

forge "[la] demir fabrikası; dökümevi; nalbant" 

forger "(maden) dövmek; uydurmak " 

forgeron [le] demirci 

formalisme [le] şekilcilik, biçimcilik 

formaliste [le] [la] şekilci, biçimci 

formalité [la] formalite, merasim, teşrifat 

format "[le] kitap boyutu; format, boyut" 

formateur oluşturucu, yapıcı, meydana getiren 

formation "[la] meydana getirme; oluşturma, oluşma; oluşum; gelişme; eğitim; grup; tertip, birlik" 

formation adultes yetişkin eğitimi 

forme "[la] şekil, biçim; görünüş, kılık; kalıp; forma " 

formel açık, kesin 

formellement açıkça, kesinlikle 

former "meydana getirmek, oluşturmak, yaratmak; tasarlamak; eğitmek, yetiştirmek " 



formes [la] nezaket kuralları 

formidable "korkunç; olağanüstü, akıl almaz" 

formol "[le] formol; formaldehit" 

formulaire [le] formül dergisi, formüler 

formulation "[la] kaleme alma, dile getirme; belirtme, ileri sürme" 

formule "[la] formül; form; yol, yöntem; çözüm " 

formule de mandat havale kâğıdı 

formule de recommandé taahhütlü mektup kâğıdı 

formuler "formülleştirmek; dile getirmek, belirtmek, ileri sürmek" 

formules de politesse "kibar ifade; mektup bitimi " 

fornication [la] zina 

fort "sıkıca, iyice; çok, pek; yüksek sesle" 

fort de la halle hamal 

fort en math matematiği iyi 

forte tête inatçı 

fortement kuvvetle, iyice, adamakıllı 

forteresse [la] kale 

fortifiant [le] tonik 

fortification [la] berkitme, tahkim, güçlendirme 

fortifier "gücünü artırmak; berkitmek, takviye etmek " 

fortin [le] küçük tabya 

fortuit "beklenmedik; rastlantısal, tesadüfi" 

fortuitement beklenmedik şekilde, kazara 

fortune "[la] talih; varlık, servet, zenginlik " 

fortune adverse kötü talih 

fortuné "uğurlu; talihli, şanslı; zengin" 



forum [le] forum, toplutartışma 

forçat [le] ağır hapis hükümlüsü, forsa 

forêt [la] orman 

forêt vierge balta girmemiş orman 

fosse "[la] çukur; mezar " 

fosse commune toplu mezar 

fosse septique fosseptik, lağım çukuru 

fossette [la] gamze 

fossile [le] taşıl, fosil 

fossilisé fosilleşmiş 

fossoyer hendekle çevirmek, çukur açmak 

fossoyeur [le] mezarcı 

fossé [le] hendek 

fou [le] [la] deli, kaçık (kimse) 

fou de e düşkün 

fou rire kahkaha atmak 

foucade [la] geçici heves 

foudre [la] yıldırım 

foudres [la] kınama, aforoz 

foudroyant "yıldırım saçan; şaşırtıcı, sersemleştirici, sarsan; öldürücü" 

foudroyer "yıldırım çarpmak; bir anda öldürmek; şaşırtmak, sersemleştirmek" 

fouet "[le] kamçı, kırbaç; kırbaç cezası " 

fouettement [le] kırbaçlama, kamçılama 

fouetter "kamçılamak; vurup çalkalamak, çırpmak" 

fouetter le sang kışkırtmak 

fougasse [la] bir tür poğaça 



fougue "[la] atılganlık; canlılık, şevk" 

fougueusement atılganlıkla, ateş gibi 

fougueux atılgan, şevkli 

fougère [la] eğreltiotu 

fouille [la] kazı 

fouiller "kazı yapmak; araştırmak; üstünü aramak" 

fouillis [le] dağınıklık, yığıntı 

fouillé detaylı, ayrıntılı 

fouine [la] sansar 

fouiner dans karışmak, burnunu sokmak 

fouineur [le] [la] meraklı, burnunu sokan kimse 

fouir eşelemek, kazmak 

fouisseur kazıcı 

foulage "[le] (kumaş) tokaçlama; ezme, çiğneme" 

foulante basan 

foulard "[le] fular; boyun mendili" 

foule [la] kalabalık, halk, yığın 

fouler "ezmek; üzerinde yürümek, çiğnemek, basmak; burkmak; eziyet etmek " 

fouler aux pieds hor görmek, ayaklar altına almak 

foulure [la] ezik, burkulma 

foulée [la] uzun adım 

four "[le] fırın; başarısızlık, fiyasko " 

four crématoire ölü yakma fırını 

four à chaux kireç ocağı 

four à micro-ondes mikrodalga fırın 

fourbe kalleş, düzenbaz 



fourberie [la] kalleşlik, dolap, fırıldak, düzen 

fourbir silmek, parlatmak 

fourbu çok yorgun, bitkin 

fourche "[la] diren, yaba; çatal ağzı" 

fourcher dili sürçmek 

fourchette "[la] çatal; lades kemiği; (istatistik) iki uç değer arasındaki fark " 

fourchu çatal ağızlı, çatallı 

fourgon "[le] yük arabası; furgon, vagon " 

fourgon funèbre cenaze arabası 

fourgon à bagages yük vagonu 

fourgonnette [la] küçük kamyonet 

fourmi [le] karınca 

fourmi-lion [le] yusufçuk böceği 

fourmilière "[la] karınca yuvası; karınca sürüsü; kalabalık yer, mahşer" 

fourmillement "[le] karınca gibi kaynaşma; karıncalanma" 

fourmiller "üşüşmek, dolu olmak; çok üremek; karıncalanmak" 

fournaise "[la] büyük fırın; harlı ateş; çok sıcak yer" 

fourneau "[le] ocak; fırın " 

fourneau à gaz havagazı fırını 

fourni "sık, gür; dolu" 

fournil [le] ekmek fırını 

fourniment [le] donanım 

fournir "sağlamak, tedarik etmek, vermek; yapmak, yerine getirmek " 

fournir caution kefil göstermek 

fournir des garanties güvence vermek 

fournir des renseignements bilgi vermek 



fournir qch à qn birine ... vermek, sağlamak 

fournir à yardımına yetişmek 

fournisseur [le] [la] mal sağlayan kimse 

fourniture "[la] mal; gereç; verme, sağlama; salataya doğranan bitkiler" 

fournée [la] bir defada pişen miktar 

fourrage [le] ot, saman 

fourrager yem olarak kullanılabile 

fourragère [la] (polis\\subay) omuz kordonu 

fourre-tout [le] kırkambar 

fourreau [le] kın, kılıf 

fourrer "araya sokmak, sokuşturmak; tıkıştırmak; kürk kaplamak " 

fourrer son nez dans bir işe burnunu sokmak 

fourrer son nez dans qch işe burnunu sokmak 

fourreur [le] kürkçü 

fourrière "[la] yakalanan hayvanların geçici olarak kapatıldığı yer; (polisin çektiği arabalar için) 
depo" 

fourrure [la] kürk 

fourré "kürklü; kremalı, içi meyveli" 

foutre yapmak 

foutu "kötü, berbat; hapı yutmuş " 

foyer "[le] ateş ocağı; ev, aile; yurt; dinlenme yeri, fuaye; merkez; odak " 

foyer du séisme deprem odağı 

frac [le] frak 

fracas "[le] gürültü; çatırtı, parçalanma" 

fracassant gürültülü 

fracasser çatır çatır kırmak, parçalamak 



fraction "[la] bölme, parçalama; parça, kesim, kısım; kesir " 

fraction décimale ondalık kesir 

fraction impropre bileşik kesir 

fraction ordinaire bayağı kesir 

fraction simple basit kesir 

fractionnaire kesirli 

fractionnement [le] kesimlere ayırma 

fractionner kesimlere ayırmak, parçalamak, bölmek 

fracture [la] kırılma, kırık, çatlak 

fracturer kırmak 

fragile "kolay kırılır, kırılgan; dayanıksız, narin" 

fragilité "[la] kırılganlık; dayanıksızlık" 

fragment "[le] kırıntı, parça; seçilmiş parça" 

fragmentaire parçalı, bölük pörçük 

fragmenter parçalara ayırmak 

frai "[le] balık yumurtası; yumurtlama zamanı" 

fraichement "serin serin; henüz, daha yeni" 

fraicheur "[la] serinlik; tazelik, körpelik; esinti" 

frais [le] harç, masraf 

frais d'entretien bakım giderleri 

frais de déplacement seyahat masrafı, yolculuk gideri 

frais de scolarité okul masrafı, okul parası 

frais généraux genel giderler 

frais émoulu de den yeni çıkmış, yeni bitirmiş 

fraise "[la] çilek; freze; (dişçilik) tekerlek testere" 

fraiser "(deliğin ağzını) genişletmek; frezelemek; (hamuru) elle açmak" 



fraiseur [le] frezeci 

fraiseuse [la] freze makinesi 

fraisier [le] çilek fidanı 

framboise [la] ağaççileği, ahududu 

framboisier [le] ağaççileği\\ahududu fidanı 

franc "hür, özgür; açık yürekli, açık sözlü, samimi; gerçek, tam; gümrüksüz, vergisiz " 

franc Belge Belçika frangı 

franc de port posta ücreti alınmayan 

franc Suisse İsviçre frangı 

franc-maçon [le] mason, farmason 

franc-maçonnerie [la] masonluk, farmasonluk 

franc-parler [le] açık sözlülük 

franc-tireur "[le] başıbozuk asker; başına buyruk kişi" 

France [la] : 

franchement "açık yürekle, içten; duraksamadan" 

franchir atlayıp geçmek, aşmak 

franchise "[la] samimiyet, içtenlik; bağışıklık" 

franchissable geçilebilir, aşılabilir 

franciscain Fransisken 

franciser "Fransızlaştırmak; Fransızcalaştırmak" 

francium [le] fransiyum 

franco parasız olarak, bedava 

franco de port taksa 

franco-canadien [le] Kanada Fransızcası 

franco-québécois [la] Québec Fransızcası 

francophile Fransız dostu 



francophobe Fransız düşmanı 

francophone [le] [la] Fransızca konuşan (kişi) 

francophonie [la] Fransızca konuşan topluluklar 

frange [la] saçak, püskül 

franger saçakla süslenmek 

frangin [le] kardeş, birader 

frangine [la] kardeş, bacı 

frangipane [la] bademezmesi 

franglais [le] İngilizceden etkilenen Fransızca 

franquette [la] : 

Français [le] [la] Fransız 

français Fransız+ 

frappant göze çarpan, frapan 

frappe "[la] (para) basma; (tuşa) vuruş; (boksta) yumruk, vuruş; canavar gibi çocuk" 

frapper "vurmak; dövmek; (para\\damga) basmak; çarpmak " 

frapper avec le pied tepinmek 

frapper comme un sourd kıyasıya dövmek 

frapper d'estoc et de taille rasgele\\gelişigüzel vurmak 

frapper des mains alkışlamak 

frapper à la porte kapıyı çalmak 

frappé buzlu 

frappé de panique paniğe kapılmış 

frappé de stupeur şaşırmış, aptallaşmış 

frasque "[la] hile, dolap; çılgınlık" 

fraternel kardeş+ 

fraternellement kardeşçe 



fraterniser "kardeşçe geçinmek; anlaşmak, bağdaşmak" 

fraternité [la] kardeşlik 

fratricide kardeş öldürücü 

fraude "[la] hile, oyun; kaçakçılık " 

fraude fiscale vergi kaçakçılığı 

frauder "oyun oynamak, dolap çevirmek; kaçakçılık yapmak" 

fraudeur "[le] [la] hileci, madrabaz; kaçakçı" 

frauduleusement "hile ile; kaçakçılıkla" 

frauduleux "hileci; hileli" 

frayer "(yol) açmak; çoğalmak, üremek; görüşmek, düşüp kalkmak " 

frayer avec ile görüşmek, dostluk kurmak 

frayer la voie à qn işini kolaylaştırmak 

frayeur [la] ani korku, ürküntü 

fraîche frais 

fraîchir (hava) serinlemek 

fredaine [la] çılgınlık, serüven 

fredonnement [le] (şarkı) mırıldanma 

fredonner (şarkı) mırıldanmak 

frein "[le] gem; fren " 

frein à main el freni 

freinage "[le] fren yapma, frenleme; fren düzeni" 

freiner "fren yapmak, frene basmak; gem vurmak, frenlemek" 

freins à disques disk freni 

frelater yabancı madde katmak, katıştırmak 

frelaté "hileli, bozulmuş; kokuşmuş" 

frelon [le] eşekarısı 



freluquet "[la] uçarı; kendini beğenmiş, hayta" 

fresque [la] duvar resmi, fresk 

fret "[le] navlun, taşıma ücreti; gemi yükü" 

fretin "[le] değersiz balık, marya; değersiz şey" 

fretter çemberlemek 

freudisme [le] Freudcülük 

freux [le] ekinkargası 

friable gevrek, ezilgen 

friand "[le] kıymalı börek; bademli kek" 

friand de e düşkün, -e bayılan 

friandise [la] şekerleme 

fric [le] para, mangır 

fric-frac [le] hırsızlık 

fricasser yahni yapmak 

fricassée [la] et yahnisi 

friche [la] sürülmemiş toprak 

friction "[la] oğma, oğuşturma; sürtüşme; anlaşmazlık" 

frictionner oğmak, oğuşturmak 

frieux soğuğa dayanamaz, çok üşüyen 

frigidaire [le] buzdolabı 

frigide soğuk, buz gibi, frijit 

frigidité [la] soğuk hal, soğukluk 

frigo [le] buzdolabı 

frigorifier "soğutmak; soğukta tutmak" 

frigorifique soğutucu 

frimas [le] kış 



frime "[la] gösteriş, çalım, caka; yapmacık" 

frimousse [la] çocuksu yüz 

fringale [la] birdenbire duyulan açlık 

fringant çevik, atik, oynak 

friper "eskitmek; kırıştırmak, buruşturmak" 

friperie "[la] kullanılmış eşya; eskicilik; eskici dükkânı" 

fripier [le] [la] eskici 

fripon "düzenbaz, dolandırıcı, hilekâr; uyanık, kurnaz " 

fripé buruşuk, kırışık 

frire "(tavada) kızartmak; (tavada) kızarmak" 

frise [la] friz 

friser "kıvırcıklaştırmak, kıvırmak; sıyırmak, yalayıp geçmek; kıvırcık olmak " 

frisette [la] küçük saç lülesi 

frisotter "kıvırcıklaştırmak; kıvırcıklaşmak" 

frisquet serin 

frisson "[le] titreme; ürperme" 

frissonnant titreyen, ürperen 

frissonnement [le] hafif titreme 

frissonner titremek, ürpermek 

frisure "[la] kıvırcıklık; kıvırcık saç" 

frisé kıvırcık 

frit "kızartılmış; kızarmış " 

friterie "[la] (balık konserve fabrikasında) pişirme yeri; kızarmış patates satılan yer" 

friteuse [la] fritöz 

friture "[la] (tavada) kızartma; kızartma yağı; kızartılmış şey, kızartma; kızarmış balık" 

frivole havai, önemsiz 



frivolité "[la] havailik; yararsızlık" 

froc "[le] papaz cübbesi; pantolon" 

froid "soğuk; kayıtsız, soğuk (kimse) " 

froid de loup buz gibi soğuk 

froid noir dondurucu soğuk 

froidement "üşüyecek şekilde; soğukkanlılıkla" 

froideur "[la] soğukluk; umursamazlık, soğukluk; sönüklük" 

froidure [la] hava soğuğu, kış 

froissement "[le] ezme, ezilme; buruşma, buruşturma; incitme, incinme" 

froisser "ezmek; buruşturmak; incitmek " 

fromage [le] peynir 

fromage blanc yumuşak beyaz peynir 

fromager [le] [la] peynirci 

fromagerie [la] peynirci dükkânı, peynir yapımevi 

froment [le] buğday 

fronce "[la] büzgü; (kâğıtta) kırışık" 

froncement "[le] (kaş) çatma; (alın) kırıştırma" 

froncer "(kaş) çatmak; (alın) kırıştırmak" 

froncer les sourcils kaşlarını çatmak 

frondaison "[la] (ağaçlarda) yapraklanma; yapraklanma mevsimi" 

fronde "[la] sapan; başkaldırı, isyan" 

frondeur "baş kaldıran, saldıran; eleştirici" 

front "[le] alın; yüz; baş; ön, cephe " 

front de bataille savaş boyu 

front levé korkusuzca, gözünü kırpmadan 

frontal alınla ilgili 



frontalier sınır+, sınırda bulunan 

frontispice [le] (bir yapıda) yüz, alnaç 

frontière [la] sınır 

fronton [le] (yapıda) üçgen süs, alınlık 

frottement "[le] sürtüşme; sürtünme, ovma" 

frotter "sürtmek, sürtüştürmek; cilalamak, parlatmak; ovmak; sürtünmek " 

frottis [le] saydam boya katmanı 

frottoir "[le] cila bezi\\fırçası; silgi" 

frou-frou [le] hışıltı 

frousse [la] : 

fructifier "yemiş vermek; verimli olmak" 

fructose [le] meyve şekeri, früktoz 

fructueux yararlı, kazançlı, kârlı, yararlı 

frugal "yemek seçmez; (yemek) sade, yavan" 

frugalement sade bir şekilde 

frugalité "[la] sadelik; azla yetinme" 

fruit [le] meyve, yemiş, meyve 

fruiterie "[la] yemişlik; yemişçilik, manavlık; manav; yemişçi dükkânı" 

fruitier "[le] [la] yemişçi, manav; yemişlik " 

fruits confits meyve şekerlemesi 

fruits de mer deniz ürünü 

fruits secs kuruyemiş 

fruité meyve tadında 

frusques [la] pılı pırtı 

fruste "aşınmış, silik; kaba " 

frustration "[la] yoksun etme; tatminsizlik" 



frustrer yoksun etmek 

frère [le] (erkek) kardeş 

frère aîné büyük kardeş 

frère consanguin (baba bir anne ayrı) üvey kardeş 

frère d'armes silah arkadaşı 

frère de lait süt kardeşi 

frères siamois Siyamlı ikizler, yapışık ikizler 

frégate "[la] firkateyn; kutan kuşu" 

frémir titremek, ürpermek 

frémissant titreyen, titrek 

frémissement "[le] titreme, ürperme; hışırtı" 

frénésie "[la] öfkelenme, köpürme; çılgınlık" 

frénétique "çılgın, köpürmüş, hezeyanlı; tutkulu" 

frénétiquement çılgınca 

fréquemment sık sık, ikide bir, ekseriya 

fréquence [la] sık sık oluş, olağanlık, frekans 

fréquent sık sık olan 

fréquentation [la] ahbaplık, düşüp kalkma 

fréquenter sık sık gitmek 

frérot [le] küçük kardeş 

fréter "gemi kiralamak; gemi yüklemek" 

frétiller kımıl kımıl oynamak, yerinde durmamak 

frêle "kırılgan; zayıf, dayanıksız, güçsüz; geçici" 

frêne [le] dişbudak 

frôlement [le] hafif dokunma, sürtünme 

frôler (geçerken) hafifçe dokunmak, sürtünmek 



fuchsia [le] küpeçiçeği 

fuel(-oil) [le] yağyakıt, mazot 

fugace uçucu, geçici 

fugacité [la] geçicilik, uçuculuk 

fugitif [le] [la] kaçak 

fugue "[la] füg; kaçamak; kaçış" 

fuir "kaçmak; çabuk geçmek, akıtmak, sızdırmak" 

fuite "[la] kaçma, kaçış; (sıvı\\gaz) sızma, kaçak; kaytarma " 

fulgurant "şimşek çaktıran; şiddetli, şimşek gibi hızlı" 

fulguration [la] şimşek, gök parıltısı 

fulminant "ateş püsküren, parlayan; patlayıcı" 

fulminer "patlamak; parlamak, ateş püskürmek; kınamak, yermek" 

fumant tüten, dumanı üstünde 

fumant de colère öfke saçarak 

fume-cigare [le] puro ağızlığı 

fume-cigarette [le] sigara ağızlığı 

fumer "tütmek; buğu çıkarmak; ise tutmak; gübrelemek " 

fumer du tabac tütün içmek 

fumerie [la] tütün tiryakiliği 

fumerolle [la] fümerol 

fumet [le] (yemek\\şarap vb'nde) hoş koku, aroma 

fumeterre [la] şahtere otu 

fumeur [le] [la] sigara tiryakisi 

fumeurs sigara içenler (için) 

fumeux "is çıkaran, tüten; sisli, dumanlı" 

fumier [le] gübre 



fumigation [la] tütsüleme, buğulama 

fumiger tütsülemek, buğulamak 

fumigène duman veren, sis çıkaran 

fumiste [le] ocakçı, sobacı 

fumisterie "[la] sobacılık; aldatıcılık, şarlatanlık; zevzeklik" 

fumoir [le] sigara içilen yer 

fumure [la] gübreleme 

fumé ise tutulmuş, füme 

fumée "[la] duman, is; değersizlik, boş şey" 

funambule [le] [la] ip cambazı 

funeste "uğursuz, felaketli; ölüm getirici, ölümlü; öldürücü" 

funiculaire [le] kayışlı tren, tramvay 

funicule [la] göbekbağı 

funèbre "cenazeyle ilgili; kasvetli, hüzünlü, acıklı " 

funérailles [la] cenaze töreni 

funéraire cenaze töreniyle ilgili 

furax tepesi atmış, kan beynine sıçramış 

furet [le] dağgelinciği 

fureter "her yeri karıştırmak; araştırmak" 

fureur "[la] aşırı öfke, gazap; çılgınlık nöbeti; aşırı düşkünlük " 

furibond çok öfkeli, öfkesi burnunda 

furie "[la] taşkın öfke; şirret kadın" 

furieusement kudurmuşçasına, aşırı öfkeyle 

furieux "kızgın, öfkeli; şiddetli" 

furoncle [le] kan çıbanı 

furtif gizli, kaçak, kaçamak 



furtivement gizlice 

fusain [le] taflan 

fuseau "[le] iğ; iğiplik; kayak pantolonu " 

fuselage [le] uçak gövdesi 

fuselé iğ biçimi 

fuser "erimek, ergimek; çıtırdamak, yanmak" 

fusible [le] sigorta teli 

fusil "[le] tüfek; çakmak; kasap bileğisi " 

fusil-mitrailleur [le] makineli tüfek 

fusilier [le] tüfekli 

fusilier marin deniz piyadesi 

fusillade "[la] yaylım ateşi; kurşuna dizme" 

fusiller "tüfekle öldürmek; kurşuna dizmek" 

fusion "[la] erime, ergime; birleşme, kaynaşma" 

fusionnement "[le] birleşme, kaynaşma; birleştirme, kaynaştırma" 

fusionner "birleştirmek, kaynaştırmak; birleşmek, kaynaşmak" 

fustiger "değnek\\kırbaçla dövmek; kınamak, çekiştirmek" 

fusée [la] füze 

fusée d'artifice aydınlatma fişeği 

fusée volante havai fişek 

futaie [la] uluağaçlı orman 

futaille [la] içki fıçısı 

futile "değersiz, önemsiz; boş, nafile" 

futilement boş yere, boşuna, nafile 

futilité "[la] değersizlik, önemsizlik; boşluk, kofluk" 

futur "[le] gelecek, gelecekteki, ileriki; nişanlı, yavuklu " 



futuriste gelecekçi 

futurologie [la] gelecekbilim 

futé kurnaz 

fuyant "kaçan, kaçıcı; çabuk geçen; yiten, kaybolan" 

fuyard [le] [la] kaçak 

fâcher "üzmek; darıltmak, gücendirmek " 

fâcherie [la] küskünlük, dargınlık 

fâcheusement can sıkacak halde, fena halde 

fâcheux üzücü, can sıkıcı 

fâché "kızgın; üzgün, canı sıkılmış " 

fâché avec qn ile dargın, ile küs 

fèces [la] insan dışkısı 

fècond doğurgan, verimli 

fève [la] bakla 

fébrifuge [le] ateş düşürücü (ilaç) 

fébrile "ateşli, sıtmalı; heyecanlı, ateşli" 

fébrilement heyecanla, hararetle 

fébrilité [la] ateşlilik 

fécal dışkı+, dışkısal 

fécondant dölleyici 

fécondation [la] dölleme, döllenme 

féconder "döllemek; verimli kılmak, bolluk getirmek" 

fécondité "[la] dölleyicilik; doğurganlık, verimlilik" 

fécule [le] kök nişastası, fekül 

féculent [le] nişastalı besin 

fédéral federal 



fédéralisme [le] federalizm 

fédéraliste federalist 

fédération [la] federasyon 

fédérer federasyon haline sokmak 

fée [la] peri, peri kızı 

féerie "[la] peri oyunu; peri âlemi" 

féerique "perilerle ilgili; çok güzel" 

félicitations [la] kutlama, tebrik 

féliciter kutlamak, tebrik etmek 

félicité [la] mutluluk 

félidés [le] kedigiller 

félin "kediyle ilgili; çevik, kıvrak " 

félon hain, nankör 

félonie [la] hainlik, nankörlük 

féminin "kadınla ilgili; kadınsı " 

féminiser kadınlaştırmak, dişileştirmek 

féminisme [le] feminizm 

féministe [la] feminist 

féminité [la] kadınlık, dişilik 

fémur [le] uylukkemiği 

féodal feodal 

féodalisme [le] derebeylik, feodalizm 

féodalité [la] derebeylik, feodalite 

férié tatil olan 

féroce "yırtıcı; kıyıcı, vahşi, zalim" 

férocement yırtıcı bir halde 



férocité "[la] yırtıcılık; kıyıcılık, vahşilik" 

féru d'amour çılgınca âşık 

féru de tutkun, vurgun 

férule [la] : 

fétiche [le] put, tapıncak 

fétichisme [le] fetişizm 

fétichiste fetişist 

fétide pis kokulu 

fétu [le] saman çöpü 

février [le] şubat 

fêler çatlatmak 

fêlure [la] çatlak, çatlaklık 

fêlé çatlak 

fêtard [le] âlemci, eğlence düşkünü 

fête "[la] bayram; resmi tatil; şenlik; kutlama; kermes; eğlenti, festival " 

fête nationale ulusal bayram 

Fête-Dieu [la] Katoliklerin şaraplı ekmek yortusu 

fêter kutlamak 

fêter qn ağırlamak 

fìtal dölüt+ 

fìtus [le] dölüt, cenin 

fût "[le] silah kundağı; fıçı; sütun gövdesi" 

gabardine [la] gabardin 

gabarit "[le] ölçü aygıtı; gabari; örnek, model, kalıp" 

gabegie [la] dalavere, karışık iş 

gabier [le] gabyacı 



gadoue "[la] lağım gübresi; çamur, pislik" 

gaffe "[la] gemici kancası; pot kırma, gaf" 

gaffer "kanca ile tutmak; pot kırmak, gaf yapmak" 

gaffeur [le] [la] pot kırıcı, gafçı 

gag [le] gülüt, şaka 

gaga bunak 

gage "[le] tutu, rehin; teminat " 

gager "bahse girmek; rehin göstermek" 

gageure [la] bahis 

gagnant [le] [la] kazanan 

gagne-pain [le] geçim kapısı, ekmek parası 

gagne-petit "[le] küçük esnaf; dar gelirli kimse" 

gagner "kazanmak; hak etmek; elde etmek; ulaşmak; ele geçirmek; kazanmak; niteliği yükselmek, 
iyileşmek; genişlemek, yayılmak " 

gagner du temps vakit kazanmak 

gagner du terrain bir işi ileri götürmek, (bir işte) kazanmak, ilerlemek 

gagner le ciel cennetlik olmak 

gagner qn "gönlünü kazanmak; yenmek; rüşvetle elde etmek " 

gagner sa vie hayatını kazanmak 

gagneur [le] kazanan 

gai "şen, neşeli; çakırkeyf, keyifli" 

gaiement neşe ile, sevinçle 

gaieté [la] sevinç, neşe, keyif 

gaillard "şen; esen; diri, dinç; açık saçık " 

gaillardement neşe ile, güle eğlene 

gain "[le] kazanç; kazanma, kâr; başarı " 



gaine [la] kın, kılıf 

gainer kılıf geçirmek, sarmak 

gainier [le] erguvan ağacı 

gala [le] gala 

galamment "zevkle, zarafetle; mertçe; kibarca; beceriklice" 

galant "(kadınlara karşı) nazik, kibar; hoşa giden; tatlı dilli; kusursuz (kimse) " 

galanterie "[la] kadın düşkünlüğü, çapkınlık; zariflik" 

galantine [la] soğuk et peltesi 

galaxie [la] Samanyolu 

galbe "[le] kavis; biçimlilik" 

galbé ortası şişkin 

gale "[la] uyuz (hastalığı); kötü kişi" 

galerie "[la] galeri; koridor, dehliz; tiyatro balkonu; sıçanyolu " 

galerie de peinture resim galerisi 

galet "[le] yassı çakıl; küçük tekerlek" 

galette "[la] kuru poğaça; peksimet; galeta" 

galeux uyuz (kimse) 

galimatias [le] saçma sapan söz, saçmalık 

galion [le] kalyon 

galipett [la] : 

Galles [la] : 

gallicisme [le] Fransızcaya özgü deyim 

Gallois [le] [la] Galli 

gallois Galli 

gallon [le] galon 

galoche "[la] tahta tabanlı ayakkabı; galoş " 



galon "[le] rütbe şeridi; (perde\\giysi süslemek için) şerit " 

galop "[le] dörtnal; dörtnal " 

galopade [la] dörtnala koşuş 

galopant "dörtnala giden; büyük hızla ilerleyen " 

galoper dörtnala gitmek 

galopin "[le] ayak hizmetçisi; aşçı yamağı; arsız çocuk, sokak çocuğu" 

galuchat [le] köpekbalığı derisi 

galvanisation [la] galvanizleme 

galvaniser galvanizlemek 

galvauder değerden düşürmek, beş paralık etmek 

galère "[la] kadırga; kürek cezası" 

galéjade "[la] kaba alay; uzun hikâye" 

galérien [le] kürek mahkûmu 

gambade "[la] zıplayış; uzun adım" 

gambader "zıplamak; uzun adımlar atmak" 

gamelle [la] karavana 

gamin [le] [la] yumurcak, çocuk, ufaklık 

gaminerie [la] çocukluk 

gamma [le] gama 

gamme [la] gam 

gammé gamalı (haç) 

gang [le] çete 

ganglion "[le] gangliyon; lenfa bezi" 

gangrené kangrenli 

gangrène [la] kangren 

gangster [le] gangster 



gangue [la] dolgu 

ganse [la] kaytan, kordon 

gant [le] eldiven 

gant de crin masaj eldiveni 

gant de toilette banyo eldiveni 

gantelet [le] işçi eldiveni 

ganterie "[la] eldivencilik; eldivenci dükkânı" 

gantier [le] [la] eldivenci 

gants de boxe boks eldiveni 

gants de caoutchouc kauçuk eldiven 

gants de peau deri eldiven 

garage "[le] garaj; garaja çekme; oto tamir atölyesi" 

garagiste "[le] garaj sahibi; oto tamircisi" 

garance [la] kökboyası, kızılkök 

garant [le] [la] kefil 

garantie [la] inanca, teminat, garanti 

garantir "kefil olmak; teminat vermek; korumak" 

garce [la] orospu, şıllık 

garde "[la] koruma, saklama; muhafız birliği; bekçilik; himaye; nöbet " 

garde champêtre kır bekçisi 

Garde des Sceaux Adalet Bakanı 

garde du corps koruma görevlisi 

garde forestier orman bekçisi, korucu 

garde municipal inzibat eri 

garde noble papanın muhafız birliği 

garde à vous hazır ol komutu 



garde à vue gözaltı 

garde-barrière) [le] [la] (demiryolu) geçit bekçisi, hat bekçisi 

garde-boue [le] (tekerlekte) çamurluk 

garde-chasse [le] av bekçisi 

garde-côte [le] kıyı karakol gemisi 

garde-feu [le] ocak siperi 

garde-fou [le] (köprü\\yol kenarında) korkuluk 

garde-malade [la] hastabakıcı 

garde-manger [le] teldolap 

garde-meuble [le] eşya odası 

garde-nappe [le] nihale 

garde-pêche [le] balık avı bekçisi 

garde-robe [la] giysi dolabı, gardırop 

garde-voie [le] demiryolu bekçisi, hat bekçisi 

garde-vue [le] güneş siperi, güneşlik 

garden-party [la] gardenparti 

garder "saklamak, korumak, esirgemek; alıkoymak; gözetmek; sakınmak " 

garder l'anonymat adını gizli tutmak 

garder l'espoir de faire umudunu yitirmemek 

garder la chambre odasından çıkmamak 

garder la maison evden çıkmamak 

garder le lit yatakta hasta yatmak 

garder qn àvue göz altında bulundurmak 

garder son sérieux ciddi durmak 

garder son équilibre dengesini korumak 

garder sous clef kilit altında tutmak 



garder à vue göz önünde bulundurmak, gözden kaçırmamak 

garderie [la] çocuk yuvası, kreş 

gardeur "[le] [la] çoban; bekçi" 

gardien "[le] [la] gardiyan, bekçi, muhafız; başrahip " 

gardien de but kaleci 

gardien de la paix polis memuru 

gardien du nuit gece bekçisi 

gardiennage "[le] gardiyanlık; liman bekçiliği" 

gardon [le] çamça balığı 

gardénia [le] gardenya 

gare "[la] gar; istasyon; (gemi için) barınak " 

gare aérienne hava alanı 

gare maritime iskele 

gare routière otobüs garı 

gare à sen bilirsin 

garenne "[la] yabani adatavşanı; tavşanlık orman" 

garer "garaja sokmak; park etmek " 

gargarisme [le] gargara 

gargote [la] ucuz lokanta 

gargouille "[la] çörten; oluk ağzı" 

gargouillement [le] gurultu, guruldama 

gargouiller "guruldamak; fokurdamak" 

gargouillis [le] çağıltı 

garnement [le] haylaz, yumurcak 

garni döşenmiş, garnitürlü 

garnir "takmak; döşemek, süslemek; doldurmak " 



garnison [la] garnizon 

garniture "[la] süs, süs gereçleri; garnitür; donatım; kaplama " 

garniture périodique "hijyenik ped; peçete" 

garrot "[le] turnike; sımsıkı bağlama, elini kolunu bağlama" 

garrotter sımsıkı bağlamak 

gars [le] oğlan, delikanlı 

garçon "[le] oğlan; genç erkek, delikanlı; ergen; garson; çırak " 

garçon d'honneur sağdıç 

garçon de café garson 

garçonnet [le] oğlan çocuk 

garçonnière [la] bekâr odası, garsoniyer 

gas-oil [le] dizel yakıtı 

Gascogne [la] : 

gascon "Gaskonyalı; övüngen, palavracı, atıcı " 

gaspillage [le] savurganlık, saçıp savurma 

gaspiller israf etmek, saçıp savurmak 

gaspilleur savurgan 

gastralgie [la] mide ağrısı 

gastrique mideyle ilgili, midevi 

gastrite [la] mide yangısı, gastrit 

gastro-entérite [la] mide-bağırsak yangısı 

gastro-intestinal gastrointestinal 

gastronome [le] yemek meraklısı 

gastronomie [la] iyi yemek merakı 

gastéropode [le] karındanbacaklı 

gauche "sol; çarpık; beceriksiz, sakar " 



gauchement beceriksizce 

gauchersolak 

gaucherie [la] beceriksizlik 

gauchir "çarpılmak, eğrilmek; çarpıtmak, saptırmak " 

gauchisant sol eğilimli 

gauchisme [le] solculuk 

gauchissement [le] çarpılma, eğrilme 

gauchiste [le] [la] solcu 

gaudriole [la] açık şaka 

gaufre [la] yassı çörek 

gaufrer çakma işlemek, kabartma desenle süslemek 

gaufrette [la] gofret 

gaufrier [le] çörek kalıbı 

gaule "[la] sırık; olta kamışı; değnek" 

gauler yemişini almak için ağacı sırıkla dövmek, (ağacı) dokumak 

gaullisme [le] De Gaullecülük 

gaulliste [le] [la] De Gaullecü 

Gaulois [le] [la] Galyalı 

gaulois "Galyalı+; açık saçık " 

gauloiserie [la] açık saçıklık 

gaver "besiye çekmek; çok yedirmek " 

gaz [le] gaz 

gaz ammoniac amonyak 

gaz butane bütangaz 

gaz carbonique karbondioksit 

gaz de combat zehirli gaz 



gaz de ville havagazı 

gaz hilarant azot protoksidi, güldürücü gaz 

gaz lacrymogène göz yaşartıcı gaz 

gaz naturel doğalgaz 

gaze [la] tül 

gazelle [la] ceylan 

gazer "zehirli gazla öldürmek; gazlamak, tüymek " 

gazette [la] gazete 

gazeux gaz halinde olan 

gazoduc [le] gaz boru hattı 

gazomètre [le] hava gazı deposu, gazölçer 

gazon "[le] çim, çimen; çimenlik" 

gazonner çimenlendirmek 

gazouillement "[le] cıvıldama, cıvıltı; şırıldama, şırıltı" 

gazouiller "cıvıldamak; şırıldamak, şırıltı" 

gazouillis "[le] cıvıltı; şırıltı" 

gazéifier gaz haline sokmak, gazlaştırmak 

geai [le] alakarga 

geignement [le] sızlanma, sızıltı, yakınma 

geindre "ıhlamak; sızlanmak, yakınmak" 

gel [le] donma, don 

geler "dondurmak; soğutmak; donmak; çok üşümek " 

gelée "[la] donma, don; pelte, jöle " 

gelée blanche kırağı 

gemme "[la] değerli taş; tomurcuk; çamsakızı " 

gemmule [la] (bitkide) ilk tomurcuk 



gencive [la] dişeti 

gendarme [le] jandarma 

gendarmerie "[la] jandarma; jandarma karakolu" 

gendre [le] damat 

genital cinsel, üretimsel 

genièvre "[le] ardıç; ardıç içkisi" 

genou [le] diz 

genouillère "[la] dizlik; diz bağı" 

genre "[le] cins; tarz; davranış; (sanat) çığır; cinslik; tür " 

gens [le] insanlar, kimseler, kişiler 

gens d'Église papazlar, rahipler 

gens de bas étage ayaktakımı 

gens de guerre askerler 

gens de lettres yazarlar 

gens de maison hizmetçiler 

gens de mer gemi adamları, denizciler 

gens de robe yargıçlar, avukatlar 

gentiane [la] kızılkantaron, centiyan 

gentil "kibar, nazik; güzel, sevimli; uslu" 

gentilhomme [le] soylu kişi 

gentilhommière [la] küçük konak 

gentillesse "[la] sevimlilik, incelik, nezaket; nükteli söz" 

gentillet küçük ve sevimli, cici 

gentiment incelikle, kibarca 

genèse [la] oluş, oluşma 

genévrier [le] ardıç ağacı 



genêt [le] katırtırnağı 

gerbe [la] demet 

gercer çatlatmak, yarık açmak 

gerfaut [le] akdoğan, sungur 

germanique Cermen+ 

germaniser Almanlaştırmak 

germaniste [le] [la] Cermen dilleri uzmanı 

germe "[le] tohum; çim" 

germer çimlenmek, filizlenmek 

germination [la] çimlenme, filizlenme 

gerçure [la] çatlak 

gesse [la] burçak 

gestation [la] gebelik, gebelik süresi 

geste "[le] jest; vücut hareketi" 

gesticuler (konuşurken) baş ve el oynatmak 

gestion [la] yönetme, çekip çevirme 

gestionnaire [le] [la] yönetici 

geyser [le] kaynaç, gayzer 

geôle [la] cezaevi, hapishane, zindan 

geôlier [le] gardiyan 

geôlière [la] kadın gardiyan 

Gg [le] Gg 

Ghana [le] : 

ghetto [le] Yahudi mahallesi 

gibecière "[la] dağarcık; av çantası" 

gibelotte [la] tavşan yahnisi 



giberne [la] fişeklik 

gibet [le] darağacı 

gibier [le] av hayvanı 

gibier de potence ipten kazıktan kurtulmuş 

giboulée [la] sağanak 

giboyeux avı bol 

gibus [le] yaylı silindir şapka 

gicler "fırlamak, sıçramak; sıçratmak" 

gicleur [le] püskürtme memesi, jiklör 

giclée [la] saçıntı 

gifle [la] şamar, tokat 

gifler şamar vurmak, tokatlamak 

gigantesque dev gibi 

gigantisme [le] irileşme hastalığı, devleşme 

gigolo [le] jigolo 

gigot [le] koyun budu, kuzu budu 

gigoter debelenmek 

gilet "[le] yelek; iç yelek " 

gilet de sauvetage can yeleği 

gilet pare-balle çelik yelek 

gin [le] cin 

gin-fizz cinfiz 

gingembre [le] zencefil 

girafe [la] zürafa 

girandole "[la] fıskıye; kollu şamdan" 

giratoire çembersel 



girofle [la] karanfil tanesi 

giroflée [la] şebboy 

girolle [la] bir cins mantar 

giron [le] kucak 

girouette [la] rüzgârgülü 

gisant "yatmış, uzanmış; kımıltısız" 

gisement [le] maden yatağı 

gitan [le] [la] İspanyol çingenesi 

giter barınmak, konmak 

givre [le] kırağı 

givrer kırağıyla örtmek 

glabre "tüysüz; sakalsız" 

glace "[la] buz; dondurma; cam; ayna " 

glace panachée karışık dondurma 

glacer "dondurmak; soğutmak; çok üşütmek; ürkütmek; şekerle kaplamak" 

glacer le sang kanını dondurmak 

glacerie "[la] dondurmacılık; cam fabrikası" 

glaciaire buzulla ilgili 

glacial "dondurucu; buzlu " 

glacier "[le] buzul; dondurmacı" 

glacière [la] buz makinesi, buzluk 

glacé "donmuş; buz gibi; cilalı; duygusuz" 

gladiateur [le] gladyatör 

glaire [la] sümük zarı salgısı 

glaise [la] lüleci çamuru 

glaiseux balçıklı 



glaive [le] kılıç 

gland "[le] meşe palamudu; kordon püskülü; penis başı" 

glande [la] bez, gudde, salgıbezi 

glande adrénale böbreküstü bezi 

glande endocrine içsalgı bezi 

glaner (hasattan kalan başakları) toplamak 

glapir tiz ses çıkarmak, cıyak cıyak bağırmak 

glapissement [le] cıyak cıyak bağırma, çığlık 

glas [le] yas çanı 

glaucome [le] karasu, glokom 

glauque limonküfü, tirşe 

glaçage [le] parlatma, cilalama 

glaçon "[le] buz parçası; soğuk adam" 

glaïeul [le] kuzgunkılıcı, glayöl 

glissant kaygan 

glissement [le] kayma 

glisser "kaymak; kaydırmak; geçiştirmek " 

glissière [la] sürgü 

glissoire [la] kayma yeri 

global "toptan; toplam, genel" 

globalement toptan, tümüyle 

globe [le] yuvarlak, toparlak 

globe céleste gök toparlağı 

globe oculaire göz küresi 

globe terrestre yeryuvarlağı, dünya 

globe-trotter [le] dünya gezgini 



globulaire toparlak 

globule [le] yuvar, kürecik 

globule blanc akyuvar 

globule rouge alyuvar 

globuleux "yuvarlı; yuvarlaksı, yuvarımsı" 

gloire "[la] ün, şan, şöhret; parlaklık " 

glorieux "şerefli, şanlı; ünlü; görkemli" 

glorifier "ululamak, övmek, şeref vermek; yüceltmek " 

gloriole [la] böbürlenme 

glose [la] açımlama, açıklama, yorum 

gloser açımlamak, açıklamak, yorumlamak 

glossaire [le] terim sözlüğü 

glotte [la] (gırtlakta) mizmar, ses yarığı 

glouglouter "(hindi) gulu gulu etmek; gur gur ses çıkarmak" 

glousser "(tavuk) gurk gurk etmek; kıkır kıkır gülmek" 

glouton "obur; açgözlü" 

gloutonnement oburca 

gloutonnerie "[la] oburluk; açgözlülük" 

glu [la] ökse 

gluant yapışkan 

glucose [la] glikoz, üzümşekeri 

gluten [le] glüten 

glycine [la] salkımçiçeği 

glycogène [le] glikojen 

glycérine [la] gliserin 

gnangnan ağır kanlı, uyuşuk 



gnome [le] cüce, eciş bücüş adam 

gnôle [la] rakı 

goal [le] kaleci 

gobelet "[le] maden bardak, maşrapa; hokkabaz hokkası" 

gober "yutmak; inanmak, kanmak" 

Gobi n : 

gobie [le] kayabalığı 

godasse [la] pabuç 

godelureau [le] acemi çapkın, uçarı 

goder pot yapmak 

godet "[le] kadeh; çanak; (kumaş) pot" 

godiche "beceriksiz, sakar; budala, salak" 

godille [la] boyana, kayık sırığı 

godiller boyana etmek 

godillot [le] postal 

gogo [le] aval, salak, enayi, kaz kafalı 

goguenard alaycı 

goguette [la] : 

goinfre [le] pisboğaz 

goinfrerie [la] pisboğazlık, oburluk 

goitre [le] guatr 

golf [le] golf 

golf miniature minyatür golf 

golfe [le] körfez 

golfeur [le] [la] golf oyuncusu 

gommage "[le] zamk sürme; silgiyle silme" 



gomme [la] zamk 

gomme laque gomalak 

gomme élastique lastik silgi 

gommer silgiyle silmek 

gommé zamklı 

gond [le] (kapıda) topuk demiri, zıvana 

gondole [la] gondol 

gondolier [le] gondolcü 

gonflage [le] şişirme 

gonflement "[le] şişme, kabarma; şişkinlik, kabarıklık, dolgunluk" 

gonfler "şişirmek; kabartmak; doldurmak; şişmek " 

gonflé "şişkin; dolu" 

gong [le] gong 

goniométrie [la] açı ölçümü 

goniométrique açı ölçümsel 

gonzesse [la] karı 

goret [le] domuz yavrusu 

gorge "[la] boğaz, gırtlak; boğaz, bel " 

gorger "tıka basa yedirmek; doldurmak " 

gorgée [la] yudum 

gorille "[le] goril; koruma görevlisi" 

gosier [le] boğaz, yutak, gırtlak 

gosse [le] [la] çocuk, yumurcak 

gothique gotik 

gouache [la] zamklı suluboya, guvaş 

gouaille [la] alay, alaya alma 



gouailler alay etmek, alaya almak, tefe koymak 

gouaillerie [la] alaycılık 

gouape [la] hayta, külhanbeyi 

goudron [le] katran 

goudronner katranlamak 

gouffre "[le] uçurum; girdap" 

goujat [le] kaba adam, hoyrat 

goujon "[le] kenet; menteşe mili" 

goule [la] gulyabani 

goulet "[le] liman ağzı; dar geçit" 

goulot [le] (şişe vb) boğaz 

goulu obur, açgözlü, pisboğaz 

goulée [la] iri lokma, yudum 

goulûment oburca 

goupille [la] küçük kenet, pim 

goupiller "kenetlemek; pim geçirmek" 

goupillon "[le] (kiliselerde) kutsal su kabı; şişe fırçası" 

gourd soğuktan uyuşmuş 

gourde "[la] sukabağı; matara; budala (kimse)" 

gourdin [le] cop, sopa 

gourmand boğazına düşkün 

gourmandise "[la] boğazına düşkünlük; güzel yemek" 

gourme [la] çocuk egzaması 

gourmet "[le] ağzının tadını bilen, boğazına düşkün; çeşnici" 

gourmette [la] zincir bilezik 

gousse "[la] baklamsı meyve, badıç; (sarmısakta) diş " 



gousse d'ail sarmısak dişi 

gousset "[le] koltuk altı; küçük cep, yelek cebi" 

goutte "[la] damla; damla hastalığı, gut; içki kadehi " 

goutte à damla damla 

gouttelette [la] damlacık 

goutter damlamak 

goutteux damlalı 

gouttière "[la] dam deresi; oluk" 

gouvernail [le] dümen 

gouvernant yöneten 

gouvernante "[la] dadı, mürebbiye; kâhya kadın" 

gouverne "[la] tutulan yol, gidiş; (uçakta) yardımcı kanat " 

gouvernement "[le] çekip çevirme, yönetme; hükümet" 

gouvernemental "hükümetle ilgili; hükümetten yana" 

gouverner "çekip çevirmek, yönetmek; dümen kullanmak" 

gouverneur "[le] ilbay, vali; genel yönetmen" 

goéland [le] martı 

goélette [la] denizkırlangıcı 

goémon [le] denizyosunu 

goût "[le] tadım; tat, lezzet; istek, iştah; özel eğilim; beğeni, zevk " 

goûter [le] ikindi kahvaltısı 

grabataire [le] [la] yatalak 

grabuge [le] şamata, ağız dalaşı 

gracier cezasını bağışlamak 

gracieusement "sevimlice, naziklikle; karşılıksız, bedava" 

gracieux "sevimli, nazik, zarif; karşılık beklemeyen " 



gracile ince, narin 

gradation [la] derecelenme, kertelenme 

grade "[le] aşama, rütbe; kerte, derece" 

gradient [le] gradyan 

gradin "[le] basamak; raf; sıra" 

graduation "[la] kerteleme, dereceleme; kerte, derece" 

graduel kerteli, yavaş yavaş, aşamalı 

graduer "kertelere ayırmak, derecelemek; kerte kerte yükseltmek" 

gradué "kerteli; aşamalı" 

gradé [le] astsubay 

graffiti [le] (duvarlara çizilen) yazı\\resim 

graillon "[le] sofra artıkları; koyu balgam" 

grain "[le] (buğday vb) tane, tanecik; sağanak " 

grain de beauté ben 

grain de café kahve çekirdeği 

grain de poivre tane biber, toz biber 

grain de raisin üzüm 

graine [la] tohum 

graineterie "[la] tohumculuk; tohumcu dükkânı" 

grainetier [le] [la] tohumcu 

graissage [le] yağlama 

graisse "[la] içyağı; (her çeşit) yağ " 

graisse saturée doymuş yağ 

graisser yağlamak 

graisser la patte à qn rüşvet vermek 

graisseur [le] yağlayıcı, yağcı 



graisseux "yağımsı; yağlı" 

grammaire [la] dilbilgisi, gramer 

grammairien [le] [la] dilbilgici, gramerci 

grammatical dilbilgisel, gramatik 

gramme [le] gram 

grand "büyük, geniş; uzun, uzun boylu; şiddetli; önemli; soylu " 

grand air açık hava 

Grand Chariot Küçükayı 

grand comme une montagne dağ gibi, kocaman 

grand ensemble toplu konut, site 

grand frais şiddetli rüzgâr 

grand jour güpegündüz 

grand livre ana hesap defteri, defteri kebir 

grand magasin büyük mağaza 

grand malade ağır hasta 

grand mot tumturaklı söz 

grand ouvert ardına kadar açık 

grand public kamuoyu 

grand vizir sadrazam 

grand-angle [le] geniş açılı mercekler 

grand-chose [le] [la] : 

grand-duc [le] grandük 

grand-duché [le] grandükalık 

grand-messe [la] büyük ayin 

grand-mère [la] büyükanne, nine 

grand-oncle [le] büyük amca, büyük dayı 



grand-père [le] büyükbaba, dede 

grand-rue [le] ana sokak 

grand-tante [la] büyük hala, büyük teyze 

grande aiguille yelkovan 

Grande Ourse Büyükayı 

grande surface hipermarket 

grande tenue tören giysisi 

grande-duchesse [la] grandüşes 

grandement adamakıllı, bol bol 

grandes vacances yaz tatili 

grandeur [la] büyüklük, yücelik 

grandeur nature doğal büyüklükte 

grandiloquence [la] tumturak, cafcaf 

grandiloquent tumturaklı, cafcaflı 

grandiose ulu, yüce 

grandir "büyütmek; büyültmek; genişletmek; büyümek" 

grandissant büyüyen, artan, çoğalan 

grands-parents [le] büyükanne ve büyükbaba, nine ve dede 

grange [la] tahıl ambarı, samanlık 

granit [le] granit 

granitique "granitik; sert, kaya gibi" 

granulation "[la] taneleme; tanecik yığını" 

granule [le] tanecik 

granuleux tanecikli 

granulé [le] tanecikli 

grape-fruit [le] greypfrut, altıntop 



graphe [le] graf 

graphie [la] yazı 

graphique grafiksel 

graphisme [le] yazılış 

graphiste [le] [la] grafiker 

graphite [le] grafit 

graphologie [la] yazıbilim, grafoloji 

grappe [la] salkım 

grappiller bağbozumunda kalan salkımları toplamak 

grappin [le] kanca 

gras "yağlı; yağ bulaşmış, yağlı; şişman; kalın (çizgi\\harf); bereketli; yapışkan; açık saçık, kaba " 

gras de la jambe baldır 

gras à lard semiz, şişko 

gras-double [le] sığır işkembesi 

grassement "bolluk içinde; cömertçe" 

grassouillet tombul 

gratification [la] ikramiye 

gratifier "ödül vermek, ikramiye vermek; tatmin etmek" 

gratin "[le] tencere dibi; fırın güveci; kodaman, toplumun seçkin kısmı " 

gratiné "güveçte pişmiş; gülünç " 

gratis bedava, parasız 

gratitude [la] gönül borcu, minnet 

gratte [la] yolsuz kazanç, avanta 

gratte-ciel [le] gökdelen 

gratte-cul [le] yabani gül meyvesi, itburnu 

gratte-papier [le] kırtasiyeci memur 



gratte-pieds [le] demir paspas 

grattelle [la] uyuz 

gratter "kaşımak; kazımak; çöplenmek; yavaşça (kapı) çalmak" 

grattoir "[le] raspa; sistire" 

gratuit parasız, karşılıksız, bedava 

gratuité "[la] parasız olma, karşılıksız olma; nedensizlik" 

gravats [le] moloz 

grave "ağır; ağırbaşlı; önemli, ciddi; tehlikeli; kalın, pest " 

graveleux "çakıllı; kum işeyen; açık saçık" 

gravement "ağır şekilde; ciddiyetle" 

graver (kalemle) kazmak, oymak, hakketmek 

graveur [le] kazıcı, hakkâk 

gravier [le] çakıllı kum 

gravir tırmanmak 

gravitation [la] evrensel çekim 

graviter autour de çevresinde dönmek 

gravité "[la] ağırlık, genel çekim; ağırbaşlılık; önem; tehlike" 

gravure "[la] kazı işi, oyma işi; gravür " 

gravure en relief kabartma kazı 

Grec [le] [la] Yunanlı 

grec "Yunanlı+; Yunan+; Rum " 

gredin [le] [la] it, kopuk 

greffage [le] aşı, aşılama 

greffe [le] mahkeme kalemi 

greffer "(ağaç) aşılamak; organ nakletmek" 

greffier "[le] zabıt kâtibi; mahkeme evrak memuru" 



grelot [le] çıngırak 

grelotter soğuktan titremek 

grenade "[la] nar; el bombası" 

grenade fumigène sis bombası 

grenade lacrymogène göz yaşartıcı bomba 

grenadier "[le] nar ağacı; bombacı" 

grenadine "[la] dantel ipeği; nar şurubu" 

grenaille "[la] tavuk yemi; maden kırıntısı " 

grenaille de plomb (fişek) saçma 

grenat koyu kırmızı, narçiçeği 

grenier "[le] tahıl ambarı; tavan arası, çatı arası; çatı katı" 

grenouille [le] kurbağa 

grenouillère [la] kurbağalı bataklık 

grenu "çok taneli; kumlu, pütürlü" 

grever ağır yükümler altına sokmak 

gribouiller kargacık burgacık yazmak 

gribouillis [le] kargacık burgacık yazı\\resim 

grief [le] sızlanma, yakınma 

griffe "[la] pençe; imza damgası, mühür " 

griffer "pençe atmak, pençelemek; tırmalamak" 

griffon "[le] akbaba; kartal başlı aslan; uzun tüylü bir av köpeği" 

griffonnage [le] çiziktirme, karalama 

griffonner çiziktirmek, karalamak 

griffure [la] pençe vuruşu, tırmık 

grignoter "kemirmek; azar azar bitirmek, tırtıklamak" 

gril [le] ızgara 



grill-room [le] ızgara et lokantası 

grillade [la] ızgara (et\\balık) 

grillage "[le] ızgara yapma; tel kafes, demir kafes" 

grillager tel\\demir kafes geçirmek 

grille "[la] parmaklık; kafes; ocak ızgarası" 

grille-pain [le] ekmek kızartma makinesi 

griller "parmaklıkla kapamak; hapsetmek; ızgara yapmak; (ateşte) kızdırmak; kavurmak; yanmak, 
kavrulmak; yanıp tutuşmak" 

grillon [le] cırcırböceği 

grimace "[la] yüz şaklabanlığı; yüz buruşturma, soğuk karşılayış; yapmacık; kırışık " 

grimacer "yüz buruşturmak, maymunluk etmek; surat asmak; buruşmak" 

grimacier "surat asan, asık suratlı; yüz buruşturan; yapmacık davranışlı" 

grimer makyaj yapmak 

grimoire "[le] büyücü kitabı; anlaşılmaz söz; okunmaz yazı" 

grimpant tırmanıcı 

grimper tırmanmak 

grimpeur [le] [la] tırmanıcı 

grincement [le] gıcırdama, gıcırtı 

grincer "gıcırdamak; gıcırdatmak " 

grincer des dents dişlerini gıcırdatmak 

grincheux "titiz; hırçın; mızmız" 

grinçant gıcırdayan 

griotte [la] vişne 

griottier [le] vişne ağacı 

grippe "[la] grip; hoşlanmazlık, antipati " 

grippe-sou [le] [la] cimri, pinti, paragöz 



gripper "yakalamak, enselemek; sıkışmak, tutukluk yapmak" 

grippé gripli 

gris "kır, boz, külrengi; çakırkeyf " 

grisaille "[la] tekrenkli kabartma taklidi resim; grilik; tekdüzelik, sıkıcılık" 

grisant sarhoş edici, baş döndürücü 

griser "çakırkeyf yapmak, başını döndürmek; aklını şaşırtmak " 

griserie "[la] çakırkeyf hali; sarhoşluk" 

grison [le] eşek 

grisonnant kırlaşmış 

grisonner kırlaşmak, ağarmak 

grisou [le] grizu 

grisâtre "külrengine çalan; iç karartıcı, kasvetli" 

grive [la] ardıçkuşu 

griveler çıkar sağlamak, çöplenmek 

grivois açık saçık 

grivoiserie [la] açık saçıklık 

grièvement tehlikeli biçimde 

grièvement blessé ağır yaralı 

Groenland [le] : 

grog [le] grog, şekerli su ve rom karışımı 

groggy sersemlemiş 

grognement [le] homurdanma, homurtu 

grogner "bağırmak, homurdanmak; homurdanarak söylemek" 

grognon "homurdanıcı; suratsız" 

groin [le] (domuzda) burun kısmı, somak 

grommeler "homurdanmak; (yabandomuzu) bağırmak" 



grondement [le] gürleme 

gronder "homurdanmak, söylenmek; gürlemek; paylamak, azarlamak" 

grondin [le] kırlangıçbalığı 

gros "büyük olarak; çok; pahalıya; toptan" 

gros bagages bagaja verilecek eşya 

gros bonnet önemli kişi, ileri gelen, kodaman 

gros bétail sığır cinsi, mal 

gros de l'eau kabarık deniz 

gros intestin kalınbağırsak 

gros mot kaba söz, sövgü 

gros mots kaba sözler 

gros plan yakın çekim, yakından çekilmiş resim 

gros porteur "geniş gövdeli uçak; jumbo jet " 

gros temps kötü hava 

gros titre başlık, manşet 

groseille [la] frenküzümü 

groseille à maquereau bektaşiüzümü 

groseillier [le] frenküzümü fidanı 

grosse "[la] on iki düzine; kalın yazı" 

grosse légume önemli kişi 

grosse voix kuvvetli ses 

grossement toptan 

grossesse [la] gebelik 

grosseur "[la] kalınlık; şiş, ur" 

grossier "kaba; bayağı" 

grossir "irileştirmek; abartmak, şişirmek; irileşmek; (deniz) kabarmak" 



grossissant büyüyen, artan, çoğalan 

grossissement "[le] büyütme; büyüme, irileştirme; irileşme; şişme" 

grossiste [le] [la] toptancı 

grossièrement "kabaca, kabataslak; nezaketsizce" 

grossièreté [la] kabalık, nezaketsizlik 

grosso modo ana hatlarıyla, ayrıntıya girmeden, özetle 

grotesque "biçimsiz; gülünç, acayip, tuhaf" 

grotte [la] mağara, in 

grouillement [le] kaynaşma, uğuldama 

grouiller "kaynaşmak; uğuldamak" 

group [le] para çıkını 

groupe [le] öbek, küme, topluluk, grup, zümre 

groupe d'intérêt çıkar grubu 

groupe de pression baskı grubu 

groupe sanguin kan grubu 

groupe scolaire okul kompleksi 

groupe électrogène elektrik üreteci 

groupement "[le] kümeleme, toplama, yığma; topluluk" 

grouper kümelemek, toplamak, yığmak 

groupuscule [le] ufak topluluk 

gruau "[le] bulgur; bulgur çorbası" 

grue "[la] turna kuşu; maçuna " 

gruger dolandırmak, kandırmak, sırtından geçinmek, sömürmek 

grumeau [le] pıhtı 

grumeleux "pıhtılı; pürtüklü" 

grutier [le] vinç işçisi 



gruyère [le] gravyer peyniri 

grâce "[la] iyilik, lütuf; zarafet, incelik; af; teşekkür " 

grâce à sayesinde 

grâce à dieu tanrıya şükür 

grâces [la] yemek sonu duası 

Grèce [la] : 

grège ham (ipek) 

grès [le] kumtaşı 

grève "[la] kumsal; grev " 

grève de la faim açlık grevi 

grève sur le tas oturma grevi 

gré "[le] arzu, istek, heves; keyif " 

gréement [le] gemi donanımı 

gréer (gemi) donatmak 

grégaire "sürücül; kalabalıkla ilgili" 

grésil [le] ince dolu, ebebulguru 

grésiller "ebebulguru yağmak, ince dolu yağmak; cızırdamak; çıtırdamak; (cırcırböceği) cırlamak" 

gréviste [le] [la] grevci 

grêle ince uzun 

grêler "dolu yağmak; doludan zarar görmek" 

grêlon [le] dolu tanesi 

grêlé çiçekbozuğu 

Guatémala [le] : 

guenille [la] paçavra, partal elbise 

guenilles [la] eski püskü giysiler 

guenon [la] dişi maymun 



guerilla [la] gerilla 

guerre [la] savaş, harp 

guerre civile iç savaş 

guerre d'usure yıpratma savaşı 

guerre de plume yazılı tartışma, kalem kavgası 

guerre froide soğuk savaş 

guerre mondiale dünya savaşı 

guerrier savaşla ilgili 

guerroyer savaşmak 

guet [le] gözetleme 

guet-apens [le] pusu, tuzak 

guetter "pusu kurmak; yolunu beklemek, gözetlemek " 

guetter l'occasion fırsat kollamak 

guetteur [le] gözleyici, nöbetçi, gözcü 

gueule "[la] hayvan ağzı; ağız " 

gueule-de-loup [la] aslanağzı 

gueuler bağırarak konuşmak 

gueuleton [le] bol yemek, ziyafet 

gueuletonner tıka basa yemek 

gueux "[le] dilenci, baldırı çıplak; alçak" 

gui [le] ökseotu 

guibole [la] bacak 

guichet [le] küçük kapı, gişe 

guichet des renseignements danışma (masası) 

guichetier [le] [la] gişe memuru 

guide [le] kılavuz, rehber 



guider rehberlik etmek, yol göstermek 

guidon [le] (bisiklette) gidon 

guigne "[la] bir çeşit kiraz; kötü talih" 

guigner "göz ucuyla bakmak; yan gözle bakmak" 

guignol "[le] kukla oyunu; gülünç kimse" 

guillemeter tırnak içine almak 

guillemets [le] tırnak işareti 

guillemets de répétition denden 

guilleret "şakrak; canlı, şen; kıvrak" 

guillocher menevişlemek 

guillochis [le] meneviş 

guillotine "[la] giyotin; ölüm cezası" 

guillotiner giyotinle kafa uçurmak 

guimauve [la] hatmi (çiçeği) 

guimpe [la] rahibe başörtüsü 

guindé "şişirme (söz); yapmacıklı (kimse), kasıntı" 

guinguette [la] kır kahvesi 

guipure [la] kabartmalı dantel 

guirlande [la] (yaprak\\çiçekten) çelenk, bezek kordonu 

guise [la] tarz, tavır 

guitare [la] gitar 

guitariste [le] [la] gitarist 

gustatif tatmayla ilgili 

gustation [la] tatma, tadım 

gutta-percha [la] gütaperka 

guttural gırtlak+ 



guère azıcık, çok az, hemen hemen hiç 

gué [le] ırmak geçidi 

guépard [le] çita 

guéret [le] nadas 

guéridon [le] tek ayaklı yuvarlak masa 

guérir "sağaltmak, iyi etmek, tedavi etmek; iyi olmak" 

guérison [la] sağalma, iyi olma, şifa 

guérissable iyileşebilir 

guérisseur [le] üfürükçü 

guérite [la] nöbetçi kulübesi 

guêpe [la] yabanarısı 

guêpier [le] arıkuşu, kovan 

guêpière [la] bel korsesi 

guêtre [la] tozluk 

gymnase "[le] jimnastik salonu; (bazı ülkelerde) lise" 

gymnaste [le] jimnastik öğretmeni 

gymnastique [la] jimnastik, beden eğitimi 

gynécologie [la] kadın hastalıkları, jinekoloji 

gynécologiste [le] [la] kadın hastalıkları uzmanı, jinekolog 

gynécologue [le] [la] kadın hastalıkları uzmanı, jinekolog 

gypaète [le] akbaba kuşu 

gypse [le] alçıtaşı 

gyrin [le] subiti 

gyroscope [le] topaç, jiroskop 

gâcher "harç karmak; baştan savma yapmak, ziyan etmek " 

gâcher le métier yok pahasına çalışmak 



gâchette [la] (silah) tetik 

gâchis "[le] yapı harcı; karışıklık; karışık iş" 

gâteau "[le] çörek; külçe " 

gâteau d'anniversaire doğum günü pastası 

gâteau de riz sütlaç 

gâteau sec bisküvi 

gâter "bozmak, çürütmek; şımartmak " 

gâterie "[la] şımartma; (şeker gibi) küçük hediye" 

gâteux beyni sulanmış, bunak 

gâtisme [le] beyni sulanmışlık, bunaklık 

gâté bozuk, bozulmuş 

gène [le] gen 

géant dev gibi 

gélatine [la] jelatin 

gélatineux jelatinsi 

Gémeaux [le] : 

géminé ikişer olan, çift çift 

gémir "inlemek; inildemek; (kumru\\güvercin) ötmek, kuğurmak" 

gémissant "inleyen; inildeyen" 

gémissement "[le] inilti; sızlanış" 

gémonies [la] : 

géneur [le] [la] sıkıcı, tedirgin edici 

génial "yaradılışa bağlı (olan); dâhice" 

génie "[le] cin, peri; üstün yetenek, deha; dâhi; istihkâm sınıfı " 

génie civil "yapı mühendisliği; mühendisler kurulu " 

génie génétique genetik mühendisliği 



génisse [la] doğurmamış inek, düve 

génitif [le] -in hali 

génocide [le] soykırımı 

génuflexion "[la] diz çökme; dalkavukluk" 

généalogie [la] jenealoji, soybilim 

généalogique soyağacı ile ilgili 

généalogiste [le] jenealojist, soybilimci 

général [le] genel 

général d'armée orgeneral 

général de brigade tuğgeneral 

général de corps d'armée korgeneral 

général de division tümgeneral 

généralat [le] generallik 

généralement genel olarak 

généralisation [la] genelleştirme, genelleme 

généraliser genelleştirmek 

généralissime [le] başkomutan 

généralité "[la] genellik; çoğunluk " 

généralités [la] genel sözler, genel bilgiler 

générateur doğurucu 

générateur électrique elektrik üreteci 

génération "[la] üreme; kuşak, nesil " 

génération spontanée kendiliğinden türeme 

généreusement "cömertçe; mertçe" 

généreux "eli açık, cömert; yürekli, cesur" 

générique cinsle ilgili 



générosité "[la] el açıklığı, cömertlik; gönül yüceliği" 

généticien [le] [la] genetikçi, kalıtımbilimci 

génétique genetik, kalıtımsal 

géodésie [la] jeodezi, yerölçüm 

géodésien [le] jeodezi bilgini, yerölçümcü 

géodésique jeodezik, yerölçümsel 

géographe [le] coğrafyacı 

géographie [la] coğrafya 

géographie génerale genel coğrafya 

géographie humaine beşeri coğrafya 

géographique coğrafi 

géologie [la] yerbilim, jeoloji 

géologique yerbilimsel, jeolojik 

géologue [le] yerbilimci, jeolog 

géomètre [le] geometrici 

géomètrie analytique analitik geometri 

géomètrie dans l'espace uzay geometri 

géomètrie descriptive tasarı geometri 

géomètrie plane düzlem geometri 

géomètrie projective izdüşümsel geometri 

géométrie [la] geometri 

géométrique geometrik 

géophysique [la] jeofizik 

géorgique çiftçilikle ilgili 

gérance [la] yöneticilik, yönetme 

géranium [le] sardunya 



gérant "[le] [la] müdür, yönetmen; vekil" 

gérer (başkası hesabına) yönetmek, vekil olmak 

gérondif [le] ulaç, bağ-fiil 

gérontologie [le] jerontoloji, yaşlılıkbilim 

gérontologue [le] [la] jerontolog, yaşlılıkbilimci 

gésier [le] (kuşlarda) katı, taşlık 

gésir "yatmış olmak; yer almak " 

gênant "güçleştirici, ket vurucu; tedirgin edici" 

gêne "[la] işkence; sıkıntı, azap; kötü durum; para sıkıntısı " 

gêner "sıkıntı vermek; güçleştirmek, ket vurmak, engel olmak; para sıkıntısı vermek " 

gêné "sıkılmış, sıkıntılı; paraca sıkıntıda" 

gît gésir 

gîte "[le] konut; tavşan yuvası; maden filizi" 

habile "becerikli, usta; kurnaz" 

habilement ustalıkla 

habileté [la] beceriklilik, ustalık 

habiliter yetki vermek, yetkilendirmek 

habilité à faire yapmaya yetkili olmak 

habillage "[le] giydirme; giyinme" 

habillement "[le] giydirme; giyim" 

habiller "giydirmek; (giysi) yakışmak, oturmak; örtmek, kılıf geçirmek " 

habilleuse [la] kostümcü 

habit [le] elbise, giysi 

habitable oturulabilir 

habitacle "[le] (uçak) kokpit; (araba) yolcu bölümü" 

habitant [le] [la] oturan, sakin 



habitat "[le] yetişme yeri, yurt, çevre; konut" 

habitation "[la] oturma; ev, konut, barınak" 

habiter oturmak, yaşamak 

habiter en ville şehirde oturmak 

habiter la ville şehirde yaşamak 

habits du dimanche yabanlık giysi 

habitude "[la] alışkı, âdet; alışkanlık, itiyat " 

habituel alışılan, alışılmış, her zamanki 

habituellement alışıldığı gibi 

habituer alıştırmak 

habitué [le] [la] gedikli müşteri, müdavim 

habité oturulan 

hableur övüngen, palavracı 

hache [la] balta 

hache-légumes [le] sebze rendesi 

hache-viande [le] kıyma makinesi 

hacher kıymak, doğramak, parçalamak 

hachette [la] küçük balta, nacak 

hachis "[le] kıymalı yemek; kıyılmış et " 

hachis de viande kıyılmış et, kıyma 

hachisch [le] esrar, haşiş 

hachoir "[le] kıyma tahtası; kıyma satırı" 

hachure [la] (resimde) tarama, tarama çizgisi 

hachurer (resmin) tarama çizgilerini vurmak 

haché kıyılmış, doğranmış 

hagard sert, yabani 



hagiographie [le] azizler üzerine yazı 

haie "[la] çit; engel, saf " 

haillon "[le] eski kumaş parçası; yırtık elbise" 

haine "[la] kin, garez; nefret" 

haineux kinci, kindar 

haire la haie sıralanmak, dizilmek 

halage [le] (gemiyi) yedekte çekme 

haleine "[la] soluk, nefes; soluk alma, soluma " 

haleine courte nefes tıkanması 

haler yedekte çekmek 

haleter solumak 

hall [le] büyük salon, hol 

halle [la] hal 

hallebarde [la] baltalı mızrak 

hallucinant şaşırtıcı, olağanüstü 

hallucination [la] sanrı, halüsinasyon 

hallucinatoire sanrılı 

halluciner sanrılamak, halüsinasyon görmek 

halluciné [le] [la] sanrılı (kimse) 

halo [le] ayla, ağıl, hale 

halogène tuzveren, halojen 

halte "[la] mola; durak; küçük istasyon " 

halte-là! artık yeter!, işte o kadar! 

haltère [le] halter 

haltérophile [le] halterci 

halètement [le] soluma 



hamac [le] asma yatak, hamak 

hameau [le] küçük köy 

hameçon [le] olta iğnesi 

hammam [le] Türk hamamı 

hampe "[la] bayrak direği; fırça sapı" 

hamster [le] cırlak sıçan, hamster 

hanche [la] kalça 

hand-ball [le] eltopu, hentbol 

handballeur [le] [la] hentbolcü 

handicap "[le] handikap (koşusu); elverişsiz durum, engel" 

handicaper elverişsiz yapmak, engellemek 

hangar [le] sundurma, hangar 

hanneton [le] mayısböceği 

hanter "sık sık gitmek, sık sık görüşmek, dadanmak; düşüp kalkmak " 

hantise "[la] sık sık gitme, sık görüşme; takınak, saplantı" 

happer "(ağzıyla) kapmak; yakalamak, yapışmak" 

hara-kiri [le] harakiri 

harangue "[la] söylev; bıktırıcı söz" 

haranguer söylev vermek 

haras [le] hara 

harassant yorucu, bitkinleştirici 

harasser çok yormak, halsiz düşürmek 

harceler "tedirgin etmek, canından bezdirmek; hırpalamak" 

harcèlement "[le] rahatsız etme; bezdirme, hırpalama" 

harde [la] yabani hayvan sürüsü 

hardes "[la] gündelik üst baş; pılı pırtı" 



hardi "atılgan, gözü pek; atak" 

hardiesse "[la] atılganlık, göz pekliği; ataklık, cesaret, cüret" 

hardiment "atılganlıkla, ataklıkla; çekinmeden" 

harem "[le] harem dairesi; harem" 

hareng [le] ringa balığı 

hareng saur çiroz 

hargne [la] hırçınlık, geçimsizlik 

hargneux hırçın 

haricot [le] fasulye 

haricot blanc kuru fasulye 

haricot de mouton etli kuru fasulye 

haricot rouge barbunya fasulyesi 

haricot vert taze fasulye 

harmonica [le] ağız armonikası 

harmonie [la] uyum, ahenk 

harmonieux uyumlu, ahenkli 

harmonique "[le] uyumsal, harmonik; ana sese katılan (ses)" 

harmoniser "uyuşturmak; düzenlemek; armonize etmek " 

harmonium [le] armoniyum 

harnachement "[le] koşum takma; koşum takımı; gülünç kılık, rüküşlük" 

harnacher "(hayvana) koşum takmak; gülünç kılığa sokmak " 

harnais [le] koşum takımı 

haro [le] : 

harpe [la] harp 

harpie [la] mitolojide bir canavar 

harpiste [le] [la] harpçı 



harpon [le] zıpkın 

harponnage [le] zıpkınlama 

harponner "zıpkınlamak; yakalamak, enselemek" 

hasard "[le] talih; rastlantı " 

hasarder "oluruna bırakmak; tehlikeye sokmak; denemek " 

hasarder de kendini bir hal karşısında bırakmak 

hasardeux "tehlikeli; atılgan" 

hase [la] dişi tavşan 

hauban [le] (gemide) germe halatı, çarmık 

hausse "[la] fiyat yükselmesi; yükseltici " 

haussement [le] yükselme, yükseltme 

haussement d'épaules omuz silkme 

hausser "yükseltmek; kaldırmak; yükselmek, kabarmak " 

hausser la voix sesini yükseltmek 

hausser les épaules omuz silkmek 

haut "yüksek; yukarı; denizden uzak olan; uzun " 

haut de couleur cırlak renk 

haut fourneau yüksek fırın 

haut les mains! eller yukarı! 

haut placé yüksek mevkili 

haut-de-chausses [le] dize kadar uzanan pantolon 

haut-de-forme [le] silindir şapka 

haut-fond [le] denizin sığ yeri 

haut-le-corps [le] irkilme, irkinti 

haut-le-cìur "[le] mide bulantısı; iğrenme, tiksinti" 

haut-parleur [le] hoparlör 



hautain kibirli, kurumlu, mağrur 

hautbois "[le] obua; obuacı" 

hautboïste [le] [la] obua çalan, obuacı 

haute cour yüksek adalet divanı 

Haute Cour de justice Yüce Divan 

haute fidélité sesi çok doğal veren 

haute main elebaşı 

hautement "açıkça; üstün biçimde" 

hauteur "[la] yükseklik; yücelik; tepe; kibir " 

hauteur d'âme gönül yüceliği 

hauturier açık deniz+ 

havanais Havanalı+ 

Havane [la] : 

havane [le] Havana purosu 

havre "[le] liman; sığınak" 

havresac [le] avadanlık çantası 

Hawaï Hawai 

hawaïen Havaili 

haïr "kin beslemek, diş bilemek; nefret etmek" 

haïssable nefret edilecek, iğrenç 

Haïti Haiti 

haïtien Haitili 

hebdomadaire haftalık 

hectare [le] hektar 

hectogramme [le] hektogram 

hectolitre [le] hektolitre 



hectomètre [le] hektometre 

hectomètre carré hektometre kare 

hectomètre cube hektometre küp 

hein excl ha?, ne? 

hellène [le] [la] Yunanlı 

hellénique "Yunanistan+; Yunanlı+" 

hellénisant [le] [la] Yunan dili uzmanı 

helléniste [le] [la] Yunanca bilgini 

Helvétie [la] : 

helvétique "İsviçreli+; İsviçre+" 

hennir kişnemek 

hennissement [le] kişneme 

henné [le] kına 

heptagone [le] yedigen 

herbacé otsu 

herbage "[le] ot, yeşillik; otlak" 

herbe "[la] ot; çimen, çayır " 

herbe aux perles sedefotu 

herbe aux verrues siğilotu, banbılotu 

herbe d'amour unutmabeni (çiçeği) 

herbe de la saint-jean kılıçotu 

herbe à éternuer aksırık otu 

herbeaux chantres suteresi 

herbeaux chats kedinanesi, yabansümbülü 

herbes fines maydanoz\\dereotu gibi baharlı otlar 

herbes folles yabani otlar 



herbes potagères zerzevat 

herbeux otlu, çayırlı 

herbicide [la] zararlı otları yok eden ilaç 

herbier "[le] ot ambarı; kurutulmuş bitki koleksiyonu" 

herbivore [le] otçul 

herboriser bitki\\ot toplama 

herboriste [le] [la] kökçü, otçu 

herboristerie "[la] kökçü dükkânı; kökçülük" 

hercule "[le] dev gibi adam; çok güçlü kişi" 

herculéen herkül gibi 

hermaphrodite erselik, erdişi 

hermine [la] kakım, as 

hermétique "sıkı (kapalı); anlaşılmaz" 

hermétiquement "sıkıca (kapalı); üstü örtülü" 

hermétisme [le] kapalılık, anlaşılmazlık 

herniaire fıtık+ 

hernie [la] fıtık 

herpès [le] uçuk 

herpétisme [le] uçuklama 

herse [la] tapan, tarla sürgüsü 

hertz [le] hertz 

hertzien elektromanyetik dalgalarla ilgili 

heure "[la] saat; vakit, zaman; an " 

heure d'été yaz saati 

heure de fermeture kapanış saati 

heure de pointe trafiğin yoğun olduğu saat 



heure indue uygunsuz saat 

heure militaire tam saat, tam vakit 

heure suprême ölüm saati 

heures de bureau iş saatleri, mesai saatleri 

heures de loisir boş vakit, boş zaman 

heures ouvrables iş saatleri 

heures supplémentaires fazla mesai 

heureusement "uygun bir şekilde; bereket versin ki, Allahtan" 

heureux "mutlu; talihli; hayırlı; üstün " 

heurt "[le] çarpma, çarpışma; çatışma, anlaşmazlık" 

heurter "şiddetle çarpmak; incitmek; kapı çalmak " 

heurtoir "[le] kapı tokmağı; çarpma tamponu" 

heurté karşıt 

hexagonal altıgenel 

hexagone "[le] altıgen; Fransa" 

hexaèdre altıyüzeyli 

Hh [le] Hh 

hiatus "[le] ses boşluğu, ünlü boşluğu; boşluk, aralık" 

hibernation [la] kış uykusu 

hiberner kış uykusuna yatmak 

hibou [le] baykuş 

hic [le] işin güç yönü 

hideusement "çirkin biçimde; iğrenç şekilde" 

hideux "gudubet, iğrenç; korkunç kötü" 

hier dün 

hier matin dün sabah 



hier soir dün akşam 

hilarant güldüren, gülünç 

hilare neşeli, güleç 

hilarité "[la] ani neşe; güleçlik, kahkaha" 

hile [le] göbek 

hindou [le] [la] Hindu, Hindistanlı 

hindouisme [le] Brahma dini, Hindu dini 

hippie [le] [la] hippi 

hippique atlarla ilgili 

hippisme [le] binicilik sporu 

hippocampe [le] denizaygırı 

hippodrome [le] koşu alanı, hipodrom 

hippomobile atlı (araba) 

hippopotame [le] suaygırı, hipopotam 

hirondelle [la] kırlangıç 

hirsute "diken diken, kirpi gibi; kaba, yabani" 

hispanique İspanya+ 

hispanisme [le] İspanyolcaya özgü deyim 

hispano-américain İspanya-Amerikan+ 

hisser "(yelkenleri) kaldırmak; (bayrağı) çekmek " 

hisser le drapeau bayrak çekmek 

histoire "[la] tarih; hikâye; masal, öykü " 

histoire de için, amacıyla 

histoire sans queue ni tête kurt masalı, kuyruklu yalan 

histoires "[la] güçlükler; sahte tavırlar " 

histologie [la] dokubilim, histoloji 



historien [le] [la] tarihçi 

historiette [la] kısa öykü 

historique tarihsel, tarihi 

historiquement tarihsel yönden 

hiver [le] kış 

hivernal kışla ilgili, kışlık 

hivernant kış tatilcisi, kışı bir yerde geçiren kimse 

hiverner kışlamak, kışı geçirmek 

hiérarchie [la] aşama sırası, hiyerarşi 

hiérarchique aşama sırasınca (olan), hiyerarşik 

hiérarchiser aşama sırasınca düzenlemek 

hiératique "papazlarla ilgili; ayin biçiminde olan " 

hiéroglyphe "[le] hiyeroglif; anlaşılmaz yazı" 

hobby [le] hobi 

hocco [le] bir cins amerika hindisi 

hochement [le] (baş) sallama 

hocher "(baş) sallamak; silkelemek, sarsmak" 

hochet "[le] diş kaşıyacağı; çıngırak" 

hockey [le] hokey 

hockey sur gazon çim hokeyi 

hockey sur glace buz hokeyi 

holding [le] holding 

Hollandais [le] [la] Hollandalı 

hollandais Hollandalı+ 

Hollande [la] : 

hollande [le] Hollanda peyniri 



holocauste "[le] kurbanı yakma; kurban" 

hologramme [le] hologram 

holothurie [la] denizhıyarı 

holà [le] : 

homard [le] ıstakoz 

home [le] ev, yuva 

homicide [le] insan öldürme, cinayet 

homicide involontaire kasıtsız adam öldürme 

hommage "[le] saygı; hürmet sunma " 

hommages [le] saygılar 

homme "[le] adam, erkek; insan; kişi; er " 

homme d'affaires işadamı 

homme d'argent gözü parada olan, paragöz 

homme d'exécution tuttuğunu koparır kimse 

homme d'État devlet adamı 

homme de couleur zenci melezi 

homme de dieu din adamı 

homme de journée gündelikçi 

homme de la rue sokaktaki adam, halktan biri 

homme de loi hukukçu 

homme de main kiralık adam 

homme de mer denizci, gemici 

homme de paille suçu üstüne alan kimse 

homme de parole sözünün eri 

homme de peu aşağılık adam 

homme de plume yazar 



homme de travail emekçi 

homme du monde sosyete adamı 

homme fait olgun adam 

homme lige körü körüne bağlı adam 

homme sans aveu serseri 

homme sans cervelle aklı kıt, beyinsiz kimse 

homme-grenouille [le] kurbağaadam, balıkadam 

homme-orchestre "[le] tek kişilik orkestra; birçok işi bir arada yapan kişi" 

homme-sandwich [le] reklam taşıyan kimse 

homogène homojen, türdeş 

homogénéiser homojenleştirmek, türdeşleştirmek 

homogénéité [la] tek çeşitlilik, türdeşlik 

homologation [la] resmi onaylama 

homologie [la] homoloji 

homologue homolog 

homologuer resmi olarak onaylamak 

homonyme "[le] eş okunuşlu (kelime); adaş" 

homophone sesteş 

homosexualité [la] eşcinsellik, homoseksüellik 

homosexuel eşcinsel, homoseksüel 

homéotherme sıcakkanlı 

Honduras [le] : 

hondurien Honduraslı+ 

hongre [le] iğdiş at 

Hongrie [la] : 

Hongrois [le] [la] Macar 



hongrois Macar 

honneur "[le] şeref; erdem; ün, saygınlık; namus, iffet " 

honneurs funèbres cenaze töreni 

honneurs militaires askeri tören 

honneurs suprêmes cenaze töreni 

honnête "namuslu, dürüst; uygun, elverişli" 

honnêtement "namusluca; uygun bir şekilde, elverişlice" 

honnêteté "[la] namusluluk, doğruluk; nezaket" 

honorable "şeref veren; saygıdeğer, şerefli; sayın" 

honorablement yüzünün akıyla, şerefle 

honoraire onursal, saygıdeğer 

honoraires [le] (doktor\\avukat vb için) ücret 

honorer "saygı göstermek; şeref vermek; (doktor\\avukat vb için) ödemek" 

honorifique onursal 

honoris causa onursal olarak 

honte "[la] utanç; yüzkarası " 

honteusement utanılacak şekilde 

honteux "utanmış; utangaç, sıkılgan; utanılacak, utanç verici" 

hoquet [le] hıçkırık 

hoqueter hıçkırmak 

horaire saatlerle ilgili 

horde "[la] göçebe kalabalığı; çapulcu takımı" 

horion [le] yumruk 

horizon "[le] çevren, ufuk; görüş alanı " 

horizontal yatay, ufki 

horizontalement yatay olarak 



horizontalité [la] yataylık 

horloge [la] duvar saati 

horloge de la mort tahtakurdu 

horloge solaire güneş saati 

horloge sonnant çalar saat 

horloger "[le] [la] saatçi; saat yapımcısı" 

horlogerie "[la] saatçilik; saatçi dükkânı" 

hormis den başka, hariç, dışında 

hormonal hormonal 

hormone [la] hormon 

horodateur tarih ve saat basan (alet) 

horoscope [le] yıldız falı 

horreur "[la] korku, yılgı; korkunçluk; ayıp şey; nefret " 

horrible "korkunç, ürkütücü; iğrenç" 

horriblement "korkunç bir şekilde; çok aşırı" 

horrifiant korkutucu, ürkütücü 

horrifier korku salmak, ürkütmek, yıldırmak 

horrifique korku salan, yıldırıcı, ürküntücü 

horripilant "tüyleri ürperten; bezdirici, sabır tüketici" 

horripiler "tüyleri ürpertmek; içini sıkmak, bezdirmek, sabrını tüketmek" 

hors dışında; -den başka, hariç " 

hors d'haleine soluk soluğa, nefes nefese 

hors d'usage hizmet dışı, kullanımdan kalkmış 

hors de dışında, dışına 

hors de combat saf dışı 

hors de prix fahiş fiyatlı 



hors de propos vakitsiz, gereği yokken, damdan düşer gibi 

hors de question söz konusu olamaz 

hors ligne çok üstün 

hors pair eşsiz 

hors service hizmet dışı, bozuk 

hors série alışılmadık 

hors-bord [le] sürat motoru 

hors-concours [le] yarışma dışı 

hors-d'ìuvre [le] çerez, meze, ordövr 

hors-jeu [le] ofsayt 

hors-la-loi [le] yasadışı adam, kanun kaçağı 

hors-taxe "KDVsiz; gümrüksüz" 

hors-texte [le] metin dışı resim 

hortensia [le] ortanca 

horticole bahçıvanlık+ 

horticulteur [le] bahçıvan 

horticulture [la] bahçıvanlık 

hospice "[le] misafirhane; düşkünler yurdu, güçsüzler yurdu, dârülaceze" 

hospitalier "yardım kurumlarıyla ilgili; konuksever, yardımsever" 

hospitalisation "[la] hastaneye yatırılma; hastaneye yatma" 

hospitaliser hastaneye yatırmak 

hospitalité [la] konukseverlik, misafirperverlik 

hostie [la] ayin sırasında papazın dağıttığı mayasız ekmek 

hostile "düşmanca; düşman" 

hostilité "[la] düşmanlık; kin; savaşma" 

hotte "[la] sırt küfesi; ocak etekliği" 



houblon [le] şerbetçiotu 

houe [la] tarla çapası 

houille [la] madenkömürü, taşkömürü 

houille blanche hidroelektrik güç 

houiller "madenkömürlü (arazi); madenkömürüyle ilgili" 

houillère [la] madenkömürü ocağı 

houle [la] dalgalanma, çalkantı, çalkalanma 

houlette [la] çoban değneği 

houleux "çalkantılı, dalgalı; heyecanlı" 

houppe "[la] püskül; perçem; sorguç" 

houppette [la] püskülcük 

hourdis [le] kaba sıva 

hourra "[le] hücum narası; alkış sesi " 

houspiller "hırpalamak; azarlamak" 

housse [la] eşya örtüsü, kılıf 

housser toz almak 

houx [le] çobanpüskülü 

hpothermie [la] vücut sıcaklığının düşmesi 

hublot [le] lomboz 

huche "[la] hamur teknesi; ekmek sandığı " 

huche à pain ekmek teknesi 

huer yuhalamak 

huilage [le] yağlama 

huile "[la] sıvı yağ; önemli kişiler " 

huile d'olive zeytinyağı 

huile de Diesel dizel yağı 



huile de foie morue balıkyağı 

huile de graissage makine yağı 

huile de ricin hintyağı 

huile de table salata yağı 

huile de vitriol zaçyağı, kezzap 

huile essentielle esans 

huile lampante arınmış petrol 

huile rosat gülyağı 

huile solaire güneş yağı 

huile à quinquet lamba yağı 

huiler yağlamak 

huilerie [la] yağ fabrikası, yağ deposu 

huileux "yağ gibi; yağlı" 

huilier [le] (sofrada) yağ\\sirke takımı 

huis [le] : 

huissier "[le] odacı, kapıcı; mübaşir; hademe" 

huit "num sekiz; sekizinci; sekizli" 

huitaine "[la] sekiz günlük zaman; sekiz kadar " 

huitante num seksen 

huite jours bir hafta 

huitième "sekizinci; sekizde bir" 

huitièmement sekizinci olarak 

hulotte [la] alacabaykuş 

hululement [le] (gece kuşu) ötme, ötüş 

hululer (gece kuşları) bağırmak, ötmek 

humain "insani; insancıl " 



humainement "insan olarak; insanca" 

humanisation "[la] insanlaştırma; insanlaşma; yumuşatma" 

humaniser "insancıllaştırmak; yontmak, yumuşatmak" 

humanisme [le] hümanizm, insancılık 

humaniste "[le] [la] hümanizm bilgini; insancı, hümanist" 

humanitaire insanlıkla ilgili 

humanitarisme [le] insanlıkçılık 

humanité [la] insanlık 

humble "alçakgönüllü, mütevazı; gösterişsiz" 

humblement alçakgönüllülükle 

humecter ıslatmak, nemlendirmek 

humer "içine çekerek yutmak; soluk alarak koklamak" 

humeur "[la] mizaç, huy, tabiat; kızgınlık, öfke " 

humeur nuire kara sevda 

humeurs froides sıraca 

humide "nemli; yaş, ıslak" 

humidificateur [le] nemlendirici 

humidification "[la] nemlendirme; ıslatma" 

humidifier "nemlendirmek; ıslatmak" 

humidité [la] nem, yaşlık, rutubet 

humidité relative bağıl nem 

humiliant küçük düşürücü, alçaltıcı 

humiliation "[la] küçük düşürme, alçaltma; küçük düşme, alçalma; utanç" 

humilier "aşağılatmak, gururunu kırmak; utandırmak, küçük düşürmek " 

humilité [la] alçakgönüllülük 

humoriste "[le] [la] mizahçı; karikatürcü" 



humoristique nükteli, mizahi 

humour [le] nükte, mizah 

humus [le] kara toprak, funda toprağı, humus 

humérus [le] kol kemiği, karaca kemiği, pazı kemiği 

hune [la] (gemi direğinde) çanaklık 

hunier [le] gabya yelkeni 

huppe [la] (kuşlarda) tepelik, sorguç 

huppé "(kuş) tepeli, sorguçlu; zengin, kodaman" 

hurlement "[le] uluma; çığlık" 

hurler "ulumak; çığlık atmak; bağırarak şarkı söylemek, zırlamak" 

hurluberlu [le] zirzop, sallapati, şaşkın 

hussard [le] hafif süvari eri 

hutte [la] derme çatma kulübe 

huée [la] yuha 

huître [la] istiridye 

hybridation [la] melez yetiştirme 

hybride melez 

hydracide [le] hidrasit 

hydratant su tutan, nemlendiren 

hydrate [le] hidrat 

hydrate de carbon karbonhidrat 

hydrater suyla birleştirmek 

hydraulique [la] su bilimi, su mühendisliği 

hydravion [le] deniz uçağı 

hydro hidro- 

hydro-électrique hidroelektrik 



hydrocarbure [le] hidrokarbür 

hydrodynamique hidrodinamik 

hydroglisseur [le] kayarak yürüyen sandal 

hydrographie [la] subilgisi, hidrografi 

hydrogène [le] hidrojen 

hydrologie [la] subilimi, hidroloji 

hydrolyse [la] hidroliz 

hydromel [le] bal şerbeti 

hydromètre [le] hidrometre, sıvıölçer 

hydrométrie [la] sıvıölçüm 

hydrophile sucul 

hydrophobie "[la] su korkusu; kuduz hastalığı" 

hydropisie [la] (vücutta) su birikmesi 

hydrostatique [la] hidrostatik 

hydrothérapie [la] su tedavisi, hidroterapi 

hydrotimetrie [la] suda kireç ölçümü, sertlikölçümü 

hydroxyde [le] hidroksit 

hygiène [la] sağlıkbilgisi, hijyen 

hygiénique "sağlık korumayla ilgili; sağlığa uygun, hijyenik " 

hygormètre [le] higrometre, nemölçer 

hygrométrie [la] havada nem ölçümü 

hygroscope [le] higroskop, nemölçer 

hymen "[le] evlenme; birleşme; kızlık zarı" 

hymne [le] ilahi 

hymne national milli marş 

hyménoptères [le] zarkanatlılar 



hyperbolique hiperbolik 

hyperesthésie [la] aşırıduyarlık 

hypermanché [le] hipermarket 

hypermétrope [le] hipermetrop, yakıngörmez 

hypernerveux aşırı sinirli, sinir küpü 

hypersensibilité [la] aşırıduyarlık 

hypersensible aşırıduyarlı 

hypertendu yüksek tansiyonlu 

hypertension [la] yüksek kan basıncı, yüksek tansiyon, hipertansiyon 

hypertrophie [la] irileşme, azmanlaşma 

hypertrophié irileşmiş, azmanlaşmış 

hypnose [la] yapma uyku, hipnoz 

hypnotique uyutucu (ilaç) 

hypnotiser hipnotize etmek 

hypnotiseur [le] hipnotizmacı 

hypnotisme [le] hipnotizma 

hypocondre "[le] böğür; hastalık hastası" 

hypocondriaque hastalık hastalığıyla ilgili 

hypocondrie [la] hastalık hastalığı 

hypocrisie [la] ikiyüzlülük, riya 

hypocrite [le] [la] ikiyüzlü, riyakâr 

hypocritement ikiyüzlüce 

hypoderme [le] altderi 

hypogastre [le] kasık 

hypophyse [la] hipofiz 

hypotendu düşük tansiyonlu 



hypotension [la] düşük tansiyon 

hypothèque [la] tutu, rehin, ipotek 

hypothèse [la] varsayım, faraziye, hipotez 

hypothécaire ipotek ile ilgili 

hypothéquer ipotek etmek, rehin koydurmak 

hypothétique "varsayılı, farazi; şüpheli" 

hypoténuse [la] hipotenüs 

hypsométrie [la] yükseltiölçümü 

hystérectomie [la] rahimi alma 

hystérie [la] isteri, histeri 

hystérique isterik 

hyène [la] sırtlan 

hâle "[le] samyeli; güneş yanıklığı, esmerlik" 

hâler karartmak, esmerleştirmek 

hâlé yanık, esmerleşmiş, kararmış 

hâte [la] ivedilik, acele, tez 

hâter çabuklaştırmak, hızlandırmak 

hâtif "vaktinden önce olan, erken yapılan; acele yapılan, şişirme" 

hâtivement "vaktinden önce; ivedilikle, çabucak" 

hâve solgun benizli, zayıf 

hère [le] yoksul adam 

hé hé! oh! 

hé! "excl hey!, baksana!; eyvah! " 

hébergement [le] konuk etme 

héberger konuk etmek 

hébraïque İbrani 



hébreu [le] Yahudi, İbrani 

hébéter sersemleştirmek, şaşkına çevirmek, şaşırtmak 

hébétude [la] akıl durgunluğu, sersemlik, şaşkınlık 

hébété sersemleşmiş, şaşkın 

hécatombe [la] kıyım, kırım 

hédonisme [le] hazcılık 

hédoniste hazcı 

hégire [la] : 

hégémonie [la] üstünlük, hegemonya 

hélas excl yazık!, vah vah! 

héler seslenmek, çağırmak 

hélianthe [le] ayçiçeği 

hélianthe tubéreux yerelması 

hélice "[la] uskur, pervane; burgu eğrisi" 

hélicoptère [le] helikopter 

hélicoïdal "helisel; helikoitsel" 

hélicoïde [le] [la] helikoit 

héliogravure [la] helyogravür, ışıkkazı 

hélion [le] helyum çekirdeği, alfa ışını 

héliothérapie [la] güneşle tedavi 

héliotrope [le] ayçiçeği, günebakan 

héliport [le] helikopter limanı 

hélium [le] helyum 

hélix "[le] salyangoz; sarmal" 

hématie [la] alyuvar 

hématine [la] hematin 



hématite [la] hematit 

hématologie [la] kanbilim, hematoloji 

hématome [le] kan toplanması 

hématurie [la] kan işeme 

hémicycle "[le] yarımçevre; yarım çevreli salon" 

hémione [le] yabaneşeği 

hémiplégie [la] yarım inme 

hémisphère [le] yarımküre 

hémisphère nord kuzey yarımküre 

hémisphère sud güney yarımküre 

hémisphérique yarımküre biçiminde 

hémistiche [le] yarım dize 

hémoglobine [la] hemoglobin 

hémolyse [la] alyuvar erimesi, hemoliz 

hémophile kanaması dinmeyen 

hémophilie [la] kanama dinmezliği, hemofili 

hémorragie [la] kanama 

hémorragie cérebrale beyin kanaması 

hémorragie interne iç kanama 

hémorroïde [la] basur memesi 

hémostatique [le] kan dindirici (ilaç) 

hépatique karaciğere ait 

hépatisme [le] karaciğer hastalığı 

hépatite [la] karaciğer yangısı, hepatit 

héraldique armayla ilgili 

héraldiste [le] armacı 



hérisser (tüyünü) diken diken yapmak 

hérisson [le] kirpi 

hérissé "dimdik dikilmiş; dikenli " 

hérissé de ile dolu 

héritage [le] kalıt, miras, veraset 

hériter "miras kalmak, mirasa konmak; miras almak" 

héritier [le] [la] kalıtçı, mirasçı 

héron [le] balıkçıl 

héros [le] yiğit, kahraman 

héroïne "[la] kahraman kadın\\kız; kadın kahraman; eroin" 

héroïnomane [le] [la] eroinman, eroin bağımlısı 

héroïque kahraman+ 

héroïquement kahramanca 

héroïsme [le] kahramanlık 

héréditaire irsi, kalıtsal 

hérédité [la] kalıtım, soya çekim, veraset 

hérésie [la] sapkınlık, sapkın düşünce 

hérétique [le] [la] sapkın 

hésitant kararsız, tereddütlü 

hésitation [la] duraksama, tereddüt, kararsızlık 

hésiter duraksamak, tereddüt etmek 

hétéro hetero 

hétéroclite "kuraldışı; tuhaf, acayip; karmakarışık" 

hétérogène "ayrı cinsten; benzemez, çeşit çeşit" 

hétérosexualité [la] karşıcinsellik, heteroseksüellik 

hétérosexuel karşıcinsel, heteroseksüel 



hévéa [le] kauçuk ağacı 

hêtre [le] gürgen 

hôpital [le] hastane 

hôte [le] konuk, misafir 

hôtel "[le] otel; konak " 

hôtel (particulier) konak 

hôtel de ville belediye binası 

hôtelier [le] [la] otelci, otel sahibi 

hôtellerie "[la] lokantalı otel, han; otelcilik" 

hôtesse [la] ev sahibi 

hôtesse (d'accueil) resepsiyonist 

hôtesse de l'air hostes 

ibis [le] ibis, karaleylek 

iceberg [le] buzdağı, aysberg 

ichtyologie [la] balıkbilim 

ici "burada, buraya; burası; şimdi " 

ici proche buranın yakınında, buraya yakın 

ici-bas bu dünyada 

iconoclaste [le] ikon düşmanı 

iconographie "[la] ikonografi, resim\\heykel gibi sanat eserlerini inceleyen bilim; resimler dermesi" 

ictère [le] sarılık (hastalığı) 

icône [la] ikon 

identifiable kimliği saptanabilir, tanınabilir 

identification "[la] kimliğini tespit; özdeşleme; özdeşleşme" 

identifier "özdeşlemek, bir tutmak; kimliğini tanımak; ne olduğunu anlamak " 

identique özdeş, aynı 



identité "[la] özdeşlik; kimlik, hüviyet " 

idiomatique deyimsel 

idiome "[le] deyim; bölgesel dil" 

idiosyncrasie [la] mizaç tepkisi, kişisel huy 

idiot "[le] [la] alık, ahmak; akılsız, budala" 

idiotie "[la] alıklık, ahmaklık; akılsızlık" 

idiotisme [le] deyim 

idoine uygun, yaraşır, elverişli 

idole [la] put 

idolâtre [le] [la] puta tapan 

idolâtrer çıldırasıya sevmek, tapmak 

idolâtrie "[la] puta tapma; çılgınca sevgi" 

idylle "[la] idil; temiz sevgi" 

idyllique idilik 

idéal ideal, ülküsel 

idéalisation [la] ülküleştirme, ülküleşme 

idéaliser ülküleştirmek 

idéalisme "[le] idealizm; ülkücülük" 

idéaliste "[le] [la] idealist; ülkücü" 

idéalité "[la] düşüncellik; ülküsellik" 

idée "[la] fikir, düşünce; görüş; idea " 

idée ensemble genel fikir 

idée fixe saplantı 

idéogramme [le] ideogram, kavramyazı 

idéologie [la] ideoloji 

idéologique ideolojik 



idéologue [le] ideolog 

if [le] porsukağacı 

igloo [le] Eskimo kulübesi 

igname [la] Japon patatesi 

ignare cahil 

ignifuge yanmaz, yanmaönler 

ignifuger tutuşmaz yapmak 

ignition [la] yanma 

ignoble "alçak, rezil; pis, iğrenç" 

ignoblement "alçakça, rezilce; iğrenç biçimde" 

ignominie "[la] alçaklık; namussuzluk; yüzkarası" 

ignominieux utanılacak, yüz kızartıcı 

ignorance [la] bilmezlik, bilgisizlik, cehalet 

ignorant [le] [la] bilgisiz, cahil 

ignorer bilmemek 

ignoré bilinmeyen, tanınmamış 

igné "ateşten; ateşimsi" 

iguane [le] iguana, hintkertenkelesi 

Ii [le] Ii 

il o 

il apparaît que öyle görünüyor ki, öyle geliyor ki 

il en est malade ondan hasta 

il en reste un(e) seul(e) bir tane kaldı 

il est incapable de se tenir debout ayakta duracak hali yok 

il est midi et demi saat yarım 

Il est nécessaire gerekli 



il est question de ... konuşuluyor, düşünülüyor 

il fait beau hava güzel 

il fait froid hava soğuk 

il fait mauvais hava kötü 

il faut de soleil hava güneşli 

il flotte yağmur yağıyor 

il gèle hava buz gibi 

il me paraît que bana öyle görünüyor 

il n'y a pas yok 

il n'y a pas de quoi bir şey değil, rica ederim 

il neige kar yağıyor 

il paraît que öyle görünüyor ki 

il parla sérieusement o ciddi 

il pleut des hallebardes bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyor 

il pleut à seaux bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyor 

il pleut à verse (yağmur) bardaktan boşanırcasına yağıyor 

il s'agit de söz konusu olan (şu)dur 

Il s'ensuit que bunun sonucu olarak 

il se peut que ola ki, belki 

il se trouva que şu oldu ki 

il tonne gök gürlüyor 

il y a anguille sous roche bunda bir iş var 

il y a beau temps epey zaman önce 

il y a belle lurette çok eskiden, çok zaman önce 

il y a du vent hava rüzgârlı 

il y paraît işte, besbelli 



il y à de la mer deniz dalgalı 

Il ya pleuvoir yağmur yağacak 

Il éclaire şimşek çakıyor 

il était temps az kalsın, neredeyse 

iliaque kalçayla ilgili 

illettré [le] [la] okumamış, okuma yazma bilmeyen 

illicite yasak (olan), meşru olmayan 

illico hemen, derhal 

illimité sınırsız 

illisible okunmaz, okunamayan 

illogique mantıkdışı, mantıksız 

illogisme [le] mantıksızlık 

illumination "[la] aydınlatma; donanma; içe doğma, ilham, esin" 

illuminer "aydınlatmak, ışıklandırmak; ışık vermek " 

illuminé aydınlatılmış, ışıklandırılmış 

illusion "[la] yanılsama; kuruntu " 

illusion d'optique optik yanılma 

illusionner "yanılsatmak; yanıltmak, aldatmak " 

illusionnisme "[le] kuruntuculuk; gözbağcılık, hokkabazlık" 

illusionniste [le] gözbağcı, hokkabaz 

illusoire aldatıcı, kandırıcı, oyalayıcı 

illustrateur [le] kitap\\gazete ressamı 

illustration "[la] büyük ün, parlak ün; kitap\\gazete resmi" 

illustre ün salmış, ünlü 

illustrer "ünlü kılmak; resimlemek " 

illustré resimli 



illégal yasaya aykırı, kanunsuz 

illégalement yasadışı olarak 

illégalité [la] yasaya aykırılık, kanunsuzluk 

illégitime "yolsuz, gayri meşru; yasaya aykırı, yasadışı " 

illégitimement haksız biçimde, yolsuz olarak 

illégitimité [la] yolsuzluk, gayri meşruluk, yasadışılık 

ils onlar 

iléon [le] incebağırsağın alt yarısı, kıvrımbağırsak 

iléus [le] bağırsak düğümlenmesi 

image "[la] imge; resim, görüntü, hayal; dinsel resim; görüntü, hayal " 

image réelle gerçek görüntü 

imaginable "düşünülebilen, imgelenebilir; akla gelebilir" 

imaginaire "hayali; sanal " 

imaginatif imgeleme yetisi kuvvetli, düşçü 

imagination [la] imgeleme, imge, hayal, düş gücü 

imaginer "(kafasında) tasarlamak, düşünmek; imgelemek, hayal etmek; türetmek, icat etmek " 

imagé imgelerle dolu 

imam [le] imam 

imbattable yenilmez, alt edilemez, baş edilmez 

imberbe "sakalı çıkmamış, tüysüz; toy" 

imbiber ıslatmak, emdirmek 

imbriquer üst üste bindirmek 

imbriqué üst üste binmiş 

imbroglio "[le] karışıklık; çok karışık piyes" 

imbu dolmuş, içine işlemiş 

imbuvable içilmez 



imbécile aptalca 

imbécillité [la] budalalık, avanaklık 

imcomparable "karşılaştırılamaz, kıyaslanamaz; eşsiz, emsalsiz" 

imitable benzetilebilir, taklit edilebilir 

imitateur [le] [la] taklitçi 

imitatif öykünmeli 

imitation [la] taklit etme, taklit 

imiter taklit etmek 

immaculé lekesiz, tertemiz, arı, kar gibi 

immaculée conception (Meryemana) günahsız gebelik 

immanent kendiliğinden var olan, içkin 

immangeable yenmez 

immanquable kaçınılmaz, önüne geçilmez 

immanquablement her halde, mutlaka 

immatriculation "[la] kütüğe geçirme, tescil; deftere yazma; yazılma; kayıt " 

immatriculer kütüğe geçirmek, tescil etmek, kaydetmek 

immatériel maddi olmayan 

immense geniş, engin, uçsuz bucaksız 

immensité [la] sonsuz büyüklük, sınırsız genişlik 

immensément sınırsızca, son derece 

immerger (sıvıya) batırmak, bandırmak, banmak 

immersion "[la] batırma, daldırma; banma; gölgeye girme" 

immettable giyilemez 

immeuble "[le] yapı, bina, ev, apartman; taşınmaz mal, gayri menkul " 

immeuble de rapport gelir getiren mülk, akar 

immigrant [le] [la] göçmen 



immigration [la] göç 

immigrer göç etmek 

immigré [le] [la] göçmen 

imminence [la] eli kulağında olma, yakında olacak olma 

imminent olması yakın, eli kulağında 

immixtion [la] bir davaya karışma, müdahale 

immobile "kımıldamaz, hareketsiz, durağan; sarsılmaz" 

immobilier taşınmaz (mal), gayri menkul 

immobilisation [la] hareketsizleştirme, durdurma 

immobiliser durdurmak, hareketsizleştirmek 

immobilité [la] kımıldamazlık, durağanlık, hareketsizlik 

immodeste utanmaz, sıkılmaz 

immodéré ılımsız, ölçüsüz, aşırı 

immodérément ölçüsüzce, aşırı olarak 

immolation "[la] kurban etme; öldürme; kendini feda etme" 

immoler "kurban etmek; öldürmek; feda etmek " 

immonde "pis, murdar; iğrenç " 

immondices [la] çöp, süprüntü 

immoral ahlaka aykırı, ahlaksız 

immoralisme [la] ahlakdışıcılık, töretanımazlık 

immoralité [la] ahlaksızlık 

immortaliser ölümsüz kılmak, ölümsüzleştirmek 

immortalité [la] ölümsüzlük 

immortel "ölümsüz, ölmez; uzun süren " 

immuable değişmez 

immunisation [la] bağışıklık verme 



immuniser bağışıklık vermek 

immunité "[la] bağışıklık; dokunulmazlık" 

immunologie [la] immünoloji, bağışıklıkbilim 

immutabilité [la] değişmezlik 

immédiat "araçsız; apansız, ani, hemen, derhal" 

immédiatement "araçsız olarak; o anda, derhal" 

immémorial zamanı bilinmeyecek kadar eski 

immérité haksız, hak edilmemiş 

impact [le] çarpışma 

impair tek, çift olmayan (sayı) 

impalpable ele gelmez, dokunulmayan 

impardonnable bağışlanmaz, affedilmez 

imparfait "bitmemiş, eksik; kusurlu " 

imparfaitement yarım yamalak, yalan yanlış 

impartial yansız, tarafsız, kayırmadan, nesnel 

impartialement yansız olarak, kayırmadan 

impartialité [la] yansızlık, tarafsızlık 

impartir bağışlamak, vermek 

impasse "[la] çıkmaz sokak; çıkmaz " 

impasse budgétaire bütçe açığı 

impassibilité "[la] soğukkanlılık, telaşsızlık; kayıtsızlık, kaygısızlık" 

impassible "kaygısız; kayıtsız, telaşsız; duygusuz" 

impatiemment sabırsızlıkla 

impatience [la] sabırsızlık 

impatient sabırsız 

impatienter sabrını tüketmek 



impavide korkusuz, gözü pek 

impayable "ödenemez (çek\\poliçe vb); paha biçilmez; çok eğlenceli" 

impayé ödenmemiş 

impeccable "günah işlemez; kusursuz" 

impeccablement kusursuzca, eksiksizce 

impedimenta [le] ordu ağırlığı, ordunun yürüyüşünü geciktiren ağırlıklar 

impensable düşünülmez, akıl almaz, inanılmaz 

imperceptible "görülmez, seçilmez; ayırt edilmez" 

imperceptiblement duyulmayacak biçimde 

imperdable yitmez, kaybolmaz 

imperfection "[la] bitmemişlik; eksiklik; kusur" 

imperméabilisation [la] sugeçirmez yapma 

imperméabiliser sugeçirmez hale getirmek 

imperméabilité "[la] geçirimsizlik; sugeçirmezlik" 

imperméable "geçirimsiz; sugeçirmez " 

impersonnel kişiliksiz 

impertinemment "densizce; saygısızca" 

impertinence "[la] densizlik; saygısızlık, haddini bilmezlik" 

impertinent "densiz; saygısız, haddini bilmez" 

imperturbable "şaşmaz; sarsılmaz" 

imperturbablement "şaşmadan; sarsılmadan; telaşsızca" 

impie "dinsiz; dine aykırı" 

impitoyable acımasız, katı yürekli, merhametsiz 

impitoyablement acımadan, katı yürekle 

impiété "[la] dinsizlik; küfür" 

implacable "yatışmaz, dinmez; sönmez, dizginsiz; amansız" 



implacablement dizginsizce, amansızca 

implantation "[la] dikme, sokuşturma; yerleştirme; yerleşme; tutunma" 

implanter "dikmek, sokuşturmak; yerleştirmek; çıkarmak " 

implication "[la] (kötü bir işe) karışmış olma, bulaşma; içerme" 

implicite örtük, kapalı, zımni 

implicitement örtülü olarak, üstü kapalı biçimde 

impliquer "(birini kötü bir işe) karıştırmak, bulaştırmak; içermek" 

implorant yalvaran 

implorer yalvarmak, yakarmak 

impoli kaba, nezaketsiz, terbiyesiz 

impoliment kabalıkla, nezaketsizce, terbiyesizce 

impolitesse [la] kabalık, nezaketsizlik, terbiyesizlik 

impondérable tartıya gelmez 

impopulaire halkın hoşlanmadığı 

impopularité [la] kamu hoşnutsuzluğu, halkça tutulmama 

import-export [le] ithalat-ihracat işi 

importable ithal edilebilir 

importance [la] önem 

important "önemli; etkili " 

importateur [le] [la] dıştan alıcı, ithalatçı 

importation [la] dışalım, ithalat, ithal 

importer "(dışardan) mal getirtmek, ithal etmek; önemi olmak " 

importun can sıkıcı, tedirgin edici 

importuner tedirgin etmek, sıkmak, rahatsız etmek 

importunité [la] can sıkıcılık, usandırma, bezdirme 

imposable vergilendirilebilir 



imposant "saygı çeken, dikkati çeken; gösterişli" 

imposer "vergi koymak; zorla kabul ettirmek; saygı çekmek " 

imposer silence susturmak 

imposer un nom ad vermek 

imposition "[la] vergi koyma; vergi; zorlama" 

impossibilité [la] olamazlık, olanaksızlık, imkânsızlık 

impossible olamaz, olanaksız, imkânsız 

imposteur [le] düzmeci, sahtekâr 

imposture [la] düzmecilik, sahtekârlık 

imposé "vergiye tabi; uyulması zorunlu" 

impotence [la] sakatlık, kötürümlük 

impotent sakat, kötürüm 

impraticable "yapılamaz, gerçekleşemez, uygulanamaz; geçilmez (yol vb)" 

imprenable alınamaz, ele geçirilemez 

impresario [le] emprezaryo, menajer 

impression "[la] basma, baskı; iz; basım, baskı; etki; duygu; izlenim " 

impression ensemble genel izlenim 

impressionnable çabuk etkilenen, duygulu 

impressionnat etkileyici, duygulandırıcı 

impressionner etkilemek, duygulandırmak 

impressionnisme [le] izlenimcilik, empresyonizm 

impressionniste [le] [la] izlenimci, empresyonist 

imprimante [la] yazıcı, printer 

imprimante thermique termal yazıcı 

imprimante à laser lazer printer 

imprimer "iz bırakmak; (kitap\\resim vb) basmak, yayınlamak; iletmek, geçirmek" 



imprimerie "[la] basımcılık; basımevi" 

imprimeur [le] basıcı, basımcı 

imprimé "[le] basılı kitap\\kâğıt, matbua; basma" 

improbable belkisiz, ihtimal verilmeyen 

improbateur onamayan, tasvip etmeyen 

improductif verimsiz, ürünsüz 

impromptu hazırlıksız yapılan, doğaçtan 

imprononçable söylenişi çok güç, söylenemez 

impropre "elverişsiz; uygun düşmeyen, yanlış kullanılmış, yerinde olmayan " 

impropre à yetenekli olmayan 

improprement yerinde olmayarak, yanlış olarak 

impropriété "[la] (sözcük\\deyim vb) yerinde kullanmama; yanlış kullanılma" 

improvisateur [le] [la] doğaçtan söyleyici 

improvisation [la] doğaçtan söyleme 

improviser doğaçtan söylemek, hazırlıksız yapmak 

improvisé hazırlıksız, gelişigüzel 

imprudemment ihtiyatsızca, tedbirsizce 

imprudence [la] ihtiyatsızlık, tedbirsizlik 

imprudent ihtiyatsız, tedbirsiz 

imprécation "[la] ilenme, beddua; lanet" 

imprécis bellisiz, vuzuhsuz 

imprécision [la] bellisizlik, vuzuhsuzluk 

imprégnation "[la] içine işletme, içine geçirme, sindirme; doyurma; doyma" 

imprégner içine işletmek, içine geçirmek, sindirmek 

imprégné içine işlemiş, içine sinmiş 

imprévisible önceden bilinemez, beklenmedik 



imprévoyance [la] öngörüsüzlük, sonu düşünememe, ilerisini görmeme 

imprévoyant öngörüsüz, sonu düşünemez 

imprévu beklenmedik, önceden düşünülmemiş 

impubère erginlik çağına girmemiş 

impudemment saygısızca, küstahça, arsızca 

impudence [la] saygısızlık, küstahlık, arsızlık, yüzsüzlük 

impudent saygısız, küstah, arsız 

impudeur [la] utanmazlık, sıkılmazlık 

impudicité [la] uygunsuzluk, iffetsizlik, edepsizlik 

impudique uygunsuz, iffetsiz, edepsiz 

impudiquement uygunsuzca, iffetsizce, edepsizce 

impuissance [la] güçsüzlük, iktidarsızlık 

impuissant "güçsüz, iktidarsız; etkisiz " 

impulsif itici, içtepisel 

impulsion [la] itiş, içtepi 

impulsivité [la] içtepililik 

impuni cezasız kalan 

impunité [la] cezasız kalma 

impunément "ceza görmeksizin; zarar görmeden" 

impur arı olmayan, bulaşık, pis 

impureté [la] arı olmayış, pislik 

imputable "(suç vb) yüklenelebilir; hesaba geçirilebilir, mahsup edilebilir " 

imputable sur alınabilir, sağlanabilir 

imputation "[la] (suç vb) yükleme; hesabına geçirme" 

imputer "(suç vb) yüklemek; hesabına geçirmek" 

imputrescible çürümez, bozulmaz 



impénitence "[la] günahtan korkmazlık; tövbe etmeme" 

impénitent "günahtan korkmaz, tövbesiz; ıslah olmaz" 

impénétrable (içine) girilmez, geçilmez 

impératif "emredici, buyurucu; zorunlu, mecburi " 

impérativement buyururcasına, yüksek perdeden 

impératrice [la] imparatoriçe 

impérial imparatorla ilgili, imparatorlukla ilgili 

impérialisme [le] emperyalizm 

impérialiste emperyalist 

impérieusement "buyururcasına; zorlayarak" 

impérieux "çalımlı, kurumlu, buyurgan, otoriter; zorlayıcı" 

impérissable yok olmaz, ölümsüz 

impéritie [la] yeteneksizlik, beceriksizlik, güçsüzlük 

impétrant [le] [la] belge sahibi 

impétueux "coşkun; sert, şiddetli" 

impétuosité "[la] coşkunluk; sertlik, şiddet" 

impôt "[le] vergi; yükümlülük " 

impôt foncier arazi vergisi 

impôt sur le revenu gelir vergisi 

impôt sur les sociétés kurumlar vergisi 

in extenso kısaltmadan, bütünüyle, eksiksiz 

in extremis ölürken, son nefeste, son anda 

in petto içinden, ağzıyla söylemeden 

inabordable yanaşılmaz, yanına varılmaz 

inaccentué vurgusuz 

inacceptable kabul edilemez 



inaccessible "erişilmez; yanına varılamaz, ulaşılmaz; anlaşılmaz " 

inaccessible à e kapalı, duygusuz 

inaccoutumé "alışmamış, alışkın olmayan; alışılmamış, olağan olmayan" 

inachevé bitmemiş, bitirilmemiş, tamamlanmamış 

inactif "hareketsiz; işsiz, çalışmaz; etkisiz" 

inaction "[la] hareketsizlik; işsizlik, çalışmazlık; etkisizlik" 

inactivité "[la] hareketsizlik; işsiz durma; boş durma, dinlenme" 

inadaptation [la] uyumsuzluk 

inadapté uyarlanmamış, uyumsuz 

inadmissible "kabul edilemez, yer verilemez; hoş görülemez" 

inadvertance [la] dikkatsizlik, dalgınlık 

inadéquat elverişsiz, yetersiz 

inaliénable "aktarılamaz, devredilemez; verilemez" 

inaltérable "bozulmaz, değişmez; sürekli" 

inamovible "görevden alınamaz, azledilemez; değiştirilemez" 

inanimé cansız 

inanition [la] : 

inanité [la] yararsızlık, boşluk 

inaperçu görülememiş, göze çarpmamış, gözden kaçmış 

inapplicable uygulanamaz 

inapplication "[la] uygulanamazlık; özensizlik" 

inappliqué "uygulanmamış; özensiz, dikkatsiz" 

inappréciable "ölçülemez; değer biçilmez" 

inappétence [la] iştahsızlık 

inapte elverişsiz 

inapte à "beceriksiz, yeteneksiz; sakat, çürük" 



inaptitude [la] elverişsizlik 

inarticulé eklemlenmemiş, tane tane söylenmeyen 

inassouvi doymamış, kanmamış 

inattaquable "el uzatılamaz; söz götürmez, tartışılmaz" 

inattendu beklenmedik 

inattentif dikkatsiz 

inattention [la] dikkatsizlik 

inaudible işitilmeyen, duyulamayan 

inaugural açılış töreniyle ilgili 

inauguration "[la] açılış töreni; başlangıç " 

inaugurer "törenle açmak, açılış törenini yapmak; başlamak" 

inavouable "itiraf edilmez; kabul edilmez; utanç verici" 

inavoué "itiraf edilmemiş; kabul edilmemiş" 

inca İnka 

incalculable "hesapsız, hesaplanamaz; sayısız" 

incandescence "[la] akkorluk; kaynaşma" 

incandescent "akkor halinde; kaynaşan" 

incantation [la] okuyup üfleme 

incapable "yeteneksiz, beceriksiz; elinden gelmez; elverişsiz " 

incapacité "[la] yeteneksizlik; elverişsizlik; beceriksizlik; yetersizlik" 

incarcération [la] hapis, hapsedilme 

incarcérer hapsetmek 

incarnat tozpembe, tenrengi 

incarnation [la] cisimleşme 

incarner "cisimlemek; temsil etmek; canlandırmak " 

incartade "[la] çılgınlık; eşek şakası" 



incassable kırılmaz 

incendiaire [le] [la] kundakçı 

incendie [le] yangın 

incendie de forêt orman yangını 

incendier "yakmak, ateşe vermek; bozgun yaratmak; körüklemek" 

incertain "şüpheli; kararsız; belli olmayan" 

incertitude "[la] kararsızlık; belli olmayış, şüphe" 

incessamment "ara vermeden, durmadan; hemen, birazdan" 

incessant sürekli, aralıksız 

incessible devredilemez 

inceste [le] akrabalar arası cinsel ilişki 

incestueux akrabalar arasında cinsel ilişkiye giren 

inchangé değişmemiş 

incidemment arada bir, rasgele 

incidence "[la] ışınını\\doğrunun bir yüzeye erişmesi; etki, tesir " 

incident [le] araya karışan olay, çaparız 

incident de parcours pürüz, engel, terslik 

incident technique teknik aksaklık 

incinération [la] yakarak kül etme 

incinérer yakarak kül etmek 

incirconcis sünnetsiz 

incise [la] ara cümle 

inciser yarmak 

incisif "kesici; keskin, dokunaklı " 

incision [la] çizip yarma, yarık 

incitation [la] isteklendirme, kışkırtma 



inciter isteklendirmek, kışkırtmak 

incivil kaba, nezaketsiz 

incivilité [la] kabalık, nezaketsizlik 

inclinaison [la] eğiklik, eğilme, eğim 

inclination "[la] eğme; eğilim; sevgi, aşk" 

incliner "eğmek; eğik olmak; eğilimi olmak " 

incliné eğik 

inclure "içe yerleştirmek, araya koymak; iliştirmek; kapsamak, katmak" 

inclus "araya konmuş; iliştirilmiş, ilişik " 

inclusion [la] kapsama 

inclusivement içinde olarak 

incoercible tutulamaz, önüne geçilemez 

incognito "kendini tanıtmadan; takma adla " 

incohérence [la] bağlantısızlık, tutarsızlık 

incohérent bağlantısız, birbirini tutmaz, tutarsız 

incolore renksiz 

incomber (bir ödev birine) düşmek, ondan beklenmek 

incomber à omuzlarına yüklenmek, sorumlu olmak 

incombustible yanmaz 

incommensurable "ortak ölçülemez; ölçüsüz, sonsuz" 

incommodant tedirginlik veren 

incommode "kullanışsız; yorucu, sıkıcı, bunaltıcı" 

incommoder sıkmak, sıkıntı vermek, tedirgin etmek 

incommodité "[la] sıkıntı, tedirginlik; keyifsizlik" 

incommodément tedirginlikle 

incommunicable "aktarılamaz; anlatılamaz" 



incomparablement karşılaştırılamaz derecede, kıyaslanamaz derecede 

incompatibilité "[la] aykırılık; bağdaşmazlık, uyuşmazlık" 

incompatible uyumsuz, bağdaşmaz, aykırı 

incomplet eksik kalmış, eksik, bitmemiş 

incomplètement eksik olarak 

incompressible "sıkıştırılamaz; azaltılamaz" 

incompris anlaşılmamış, değeri bilinmemiş 

incompréhensible "anlaşılmaz; kavranılamaz" 

incompréhension [la] anlama yetersizliği 

incompétence [la] yetkisizlik, yetersizlik 

incompétent yetkisiz, yetersiz 

inconcevable "anlaşılmaz, kavranılmaz; şaşılacak" 

inconciliable uzlaşmaz 

inconditionnél "şarta bağlı olmayan; salt, kesin" 

inconduite [la] uygunsuz davranış, kötü gidiş 

inconfort [le] konforsuzluk, rahatsızlık 

inconfortable kullanışsız, elverişsiz 

incongru yersiz, uygunsuz, münasebetsiz 

incongruité [la] yersizlik, uygunsuzluk, münasebetsizlik 

inconnu "bilinmeyen; tanınmamış; duyulmamış " 

inconsciemment ne yaptığını bilmeden, bilinçsizce 

inconscience [la] bilinçsizlik, şuursuzluk 

inconscient "bilinçsiz, şuursuz; düşüncesiz " 

inconsidéré düşüncesiz 

inconsidérément düşüncesizce 

inconsistance "[la] gevşeklik, kıvamsızlık; kararsızlık" 



inconsistant "kararsız; dayanıksız" 

inconsolable avunulamaz, acısını unutamaz 

inconstance [la] değişkenlik, kararsızlık 

inconstant değişken, kararsız 

inconstitutionnel anayasaya aykırı 

inconséquence "[la] tutarsızlık; mantıksızlık" 

inconséquent "tutarsız; mantıksız, saçma; düşüncesiz" 

incontestable itiraz kabul etmez 

incontestablement söz götürmez bir tarzda, tartışmasız 

incontesté "yadsınmamış; tartışılmamış" 

incontinence "[la] kendini tutamama; idrarını tutamama, çişini tutamama" 

incontinent "kendini tutamayan; idrarını tutamayan, çişini tutamayan" 

incontrôlable denetlenemez 

incontrôlé denetlenmemiş, kontrolden çıkmış 

inconvenance [la] yakışıksızlık, münasebetsizlik, yersizlik 

inconvenant yakışıksız, münasebetsiz, yersiz 

inconvertible (başka şeyle) değiştirilemez 

inconvénient "[le] terslik; sakınca, mahzur, engel" 

incorporation "[la] katıştırma, katma, karıştırma; birliğe katılma" 

incorporel "cisimsiz; maddi olmayan" 

incorporer "katıştırmak; katmak " 

incorporer qn dans birine -e sokmak 

incorrect "kusurlu; yakışıksız; yanlış; eksik" 

incorrectement kusurlu olarak 

incorrection "[la] kusurluluk, kusur; yanlış, hata" 

incorrigible ıslah olmaz, yola gelmez 



incorruptible "bozulmaz; dürüst" 

increvable "patlamaz; yorulmaz" 

incriminer "suçlamak; suç saymak; şüphe etmek" 

incrochetable maymuncukla açılamaz 

incroyable "inanılmaz; olağanüstü" 

incroyant [le] [la] imansız, kâfir, dinsiz 

incrustation "[la] kakma işi; kireç bağlama, kefeki" 

incruster "kakmalarla süslemek; ufak taşlarla döşemek " 

incrédibilité [la] inanılmazlık 

incrédule "zor kanan; imansız" 

incrédulité "[la] kanmazlık; imansızlık" 

incrément [le] artma 

incubateur "[le] kuvöz; kuluçka makinesi" 

incubation "[la] kuluçka yatma; kuluçka dönemi" 

inculpation [la] suçlandırma, suç yükleme 

inculper suçlandırmak, suç yüklemek 

inculpé sanık 

inculquer belletmek, kafasına sokmak 

inculte "işlenmemiş, ekilmemiş; eğitilmemiş; bakımsız" 

incultivable işletilemeyen 

inculture [la] kültürsüzlük 

incurable iyi olmaz, iyileşmez, şifa bulmaz (hastalık) 

incurie [la] ihmal, kayıtsızlık 

incursion [la] akın, baskın 

incurver eğmek, çukurlaştırmak 

Inde [la] : 



indemne zarar görmemiş 

indemnisable giderilebilir, tazmin edilebilir 

indemnisation [la] zararı ödeme 

indemniser zararı ödemek 

indemnité [la] tazminat 

indescriptible anlatılmaz, tarifsiz 

indestructible yıkılmaz, yok olmaz, bozulmaz 

index "[le] işaretparmağı; fihrist, indeks " 

indexation [la] indeksleme 

indexer indekslemek 

indicateur gösterici, bildirici 

indicateur de direction sinyal 

indicateur de pression basınç göstergesi 

indicateur de rues yol rehberi 

indicateur de vitesse hız göstergesi 

indicateur des chemins de fer tren tarifesi 

indicatif gösterici, haber verici 

indication "[la] gösterme; bilgi" 

indice "[le] belirti, iz, ipucu; eksen; gösterge " 

indice des prix fiyat indeksi 

indice du coût de la vie geçim indeksi 

indicible sözle anlatılamaz 

Indien "[le] [la] Hintli; Kızılderili" 

indien Hintli+ 

indifféremment "ilgisizlikle, kayıtsızlıkla; ayırt etmeden, seçmeden" 

indifférence [la] aldırışsızlık, ilgisizlik, soğukluk 



indifférent "farksız; aldırışsız, ilgisiz; önemsenmez; duygusuz" 

indifférer ilgilendirmemek 

indigence [la] yoksulluk, sefalet 

indigent "yoksul, fakir; muhtaç" 

indigeste "sindirilmesi güç; karışık, düzensiz" 

indigestion [la] sindirim güçlüğü, hazımsızlık 

indignation "[la] hoşnutsuzluk; gücenme" 

indigne "değmez; yakışmaz, yakışık almaz" 

indignement yakışıksızca 

indigner "gücendirmek; öfkelendirmek" 

indignité "[la] değimsizlik, liyakatsizlik; kötülük, alçaklık; sataşma" 

indigné hoşnut olmayan, kızmış 

indigo [le] çivit 

indigène [le] [la] yerli 

indiquer "göstermek; belirtmek " 

indiquer qch à qn "birine bir şey göstermek; belirtmek" 

indiqué belirlenmiş, uygun, yerinde 

indirect "dolaşık; dolaylı" 

indirectement "dolaylı olarak; dolayısıyla" 

indiscernable ayırt edilemez 

indiscipline [la] disiplinsizlik 

indiscipliné disiplinsiz, itaatsiz 

indiscret "patavatsız; boşboğaz" 

indiscrètement patavatsızca, yersiz olarak 

indiscrétion "[la] boşboğazlık; patavatsızlık; ölçüsüzlük" 

indiscutable tartışılmaz, su götürmez 



indiscutablement tartışmasızca 

indiscuté tartışılmamış, tartışmasız 

indispensable geçilmez, kaçınılmaz, zorunlu 

indisponible yararlanılamayan, elde bulunmayan 

indisposer "rahatsız etmek; hasta etmek; hoşnutsuzluk yaratmak" 

indisposition [la] rahatsızlık, keyifsizlik, hafif hastalık 

indisposé rahatsız, keyifsiz 

indissociable birbirinden ayrılmaz 

indissolubilité [la] bozulmazlık, çözülmezlik 

indissoluble bozulmaz, çözülmez 

indissolublement çözülmez bir halde 

indistinct bellisiz 

indistinctement belli belirsizce 

individu "[le] birey, fert; kimse" 

individualiser bireyselleştirmek, ferdileştirmek 

individualisme [le] bireycilik 

individualiste [le] [la] bireyci 

individualité [la] bireylik, ferdiyet 

individuel bireysel, ferdi 

individuellement "birey olarak; herkes ayrıca" 

indivis bölümsüz, müşterek, şüyulu 

indivisible bölünmez 

indivision [la] bölünmez iyelik 

indivisément ortaklaşa 

indo-européen Hint-Avrupalı+ 

indochinois "Çin Hintli+; Çin Hindi+" 



indocile "haylaz; dik başlı" 

indolence "[la] tasasızlık; gevşeklik, uyuşukluk" 

indolent "tasasız; gevşek, uyuşuk" 

indolore ağrısız 

indomptable "başa çıkılmaz, zapt edilemez; baskıya gelmez" 

indompté "uysallaşmamış; önlenemez" 

Indonésie [la] : 

Indonésien [le] [la] Endonezyalı 

indonésien Endonezyalı+ 

indu "yersiz; aykırı; borç olmayan " 

indubitable şüphesiz, şüphe götürmez 

indubitablement şüphesiz olarak, herhalde 

inductif tümevarımlı 

induction "[la] tümevarım; varılan sonuç; indükleme" 

induire "teşvik etmek, yöneltmek; sonuç çıkarmak " 

induire en erreur yanıltmak, aldatmak 

indulgence [la] hoşgörürlük, suç bağışlama, göz yumma 

indulgent hoşgörülü, göz yuman 

induration [la] katılık, katılaşma, sertleşme 

industrialisation [la] sanayileştirme 

industrialiser sanayileştirmek 

industrie [la] sanayi, endüstri 

industrie automobile otomobil endüstrisi 

industrie lourde ağır sanayi 

industrie sidérurgique demir-çelik endüstrisi 

industrie textile tekstil endüstrisi 



industriel endüstriyel 

industriellement "endüstriyel olarak; sanayi yönünden" 

industrieux hünerli, usta 

indécemment "patavatsızca, densizce; uygunsuzca" 

indécence "[la] patavatsızlık, densizlik; uygunsuzluk" 

indécent "patavatsız, densiz; uygunsuz" 

indéchiffrable "(şifre) çözülemez; okunamaz, sökülmez" 

indéchirable yırtılmaz 

indécis "kararsız; şüpheli; belirsiz" 

indécision "[la] kararsızlık; belirsizlik" 

indéclinable çekimsiz (isim) 

indécomposable ayrışmaz 

indécrottable adam olmaz, ıslah olmaz, yola gelmez 

indéfectible "bozulmaz, sarsılmaz; tükenmez, sürekli" 

indéfendable savunulamaz 

indéfini "sınırsız, sonsuz; belirsiz; belgisiz " 

indéfiniment "belirsizce; durmadan" 

indéfinissable tanımlanamaz, tarif edilemez 

indéformable biçimi bozulmaz 

indéfrisable kıvırcıkları bozulmayan (saç) 

indélicat "nezaketsiz, kaba, hoyrat; namussuz" 

indélicatesse "[la] nezaketsizlik, kabalık, hoyratlık; namussuzluk" 

indélébile silinmez, çıkmaz 

indémaillable örgüsü çözülmeyen 

indémontable sökülüp takılamaz 

indéniable yadsınamaz, inkâr edilmez 



indéniablement inkâr edilemez biçimde 

indépendamment "bağımsızca; ayrıca " 

indépendamment de ayrı olarak, ayrıcı, bundan başka 

indépendance [la] bağımsızlık 

indépendant bağımsız 

indéracinable kökünden sökülemez 

indésirable istenmez, istenilmeyen 

indéterminable belirtilemez 

indétermination "[la] belirsizlik; değişkenlik, kararsızlık" 

indéterminé "belirsiz; değişken, kararsız" 

indûment "haksız yere; yersiz olarak" 

ineffable sözle anlatılamaz 

ineffaçable silinmez 

inefficace etkisiz 

inefficacité [la] etkisizlik 

inemployé kullanılmayan, kullanılmamış 

inentelligiblement anlaşılmaz biçimde 

inepte budala, budalaca, aptalca 

ineptie [la] budalalık, saçmalık 

inerte "hareketsiz, durgun; etkisiz; süreduran" 

inertie "[la] hareketsizlik, durgunluk; etkisizlik; süredurum" 

inespéré beklenmeyen, umulmadık 

inesthétique estetik olmayan 

inestimable paha biçilmez 

inexact "yanlış; dakik olmayan; vaktinde yapılmayan" 

inexactement yanlış biçimde 



inexactitude "[la] yanlışlık; vaktinde olmayış" 

inexcusable hoş görülemez, bağışlanamaz 

inexistant var olmayan 

inexistence [la] var olmayış 

inexorablement acımasızca 

inexpiable "günahı ödenemez; yatıştırılamaz" 

inexplicable "anlaşılmaz, açıklanamaz; tuhaf" 

inexpliqué anlaşılmamış, açıklanmamış 

inexploré "aranıp taranmamış, bilinmeyen; ayak basılmamış" 

inexpressif anlamsız, boş 

inexprimable sözle anlatılamaz, dile getirilemez 

inexprimé anlatılmamış, dile getirilmemiş 

inexpugnable ele geçirilemez 

inexpérience [la] deneysizlik, tecrübesizlik 

inexpérimenté "tecrübesiz, deneyimsiz; denenmemiş" 

inextensible uzatılamaz, gerilemez 

inextinguible "söndürülemez; durdurulamaz, kontrol edilemez" 

inextricable içinden çıkılmaz, çok karışık 

inextricablement içinden çıkılmaz biçimde, karmakarışık 

inexécutable yapılamaz, yerine getirilemez, yürütülemez 

infaillibilité [la] yanılmazlık 

infaillible "doğruluğu kesin, muhakkak; yanılmaz" 

infailliblement "kesinlikle, şüphesiz; herhalde; ister istemez" 

infaisable yapılamaz, olanaksız 

infamant lekeleyen, yüz kızartıcı 

infamie "[la] namus lekesi; alçaklık; rezillik" 



infanterie [la] piyade askeri 

infanticide [le] çocuk\\evlat öldürme 

infantile "çocuk+; çocukluk+" 

infantilisme [le] çocuksuluk 

infarctus [le] : 

infarctus myocarde koroner enfarktüs 

infatigable yorulmaz, yorulmak bilmez 

infatigablement yorulmaksızın 

infatuation [la] kendini beğenmişlik 

infatué kendini beğenmiş 

infect "kokmuş, kokuşmuş; iğrenç" 

infecter "mikrop bulaştırmak; zehirlemek; pis kokutmak; pis kokmak " 

infectieux bulaşıcı, enfeksiyöz, intani 

infection "[la] mikroplu hastalık, intan; pis koku, kokuşma" 

infernal "cehennemi; iblisçe" 

infertile çorak, verimsiz 

infester "talan etmek, yağmalamak; yakıp yıkmak" 

infidèle "eşini aldatan; sadakatsiz; imansız; doğru olmayan, yanlış" 

infidélité "[la] sadakatsizlik; gerçeğe aykırılık; imansızlık" 

infiltration "[la] sızma; sızıntı" 

infime "en aşağı; küçücük" 

infini "sonsuz; uçsuz bucaksız " 

infiniment sınırsız olarak, son derece, pek çok 

infinitif [le] mastar, isim-fiil 

infinité "[la] sonsuzluk; pek çok miktar " 

infinitésimal "son derece küçük; sonsuz küçük" 



infirme [le] [la] sakat (kimse) 

infirmer "gücünü azaltmak; (yargıyı) bozmak, çürütmek" 

infirmerie [la] revir 

infirmier [le] [la] hastabakıcı, hemşire 

infirmité "[la] sakatlık; eksiklik, kusur" 

infirmière diplômée diplomalı hemşire 

inflammable kolay tutuşan, parlayıcı 

inflammation "[la] tutuşma, alevlenme; yangı, iltihap" 

inflammatoire yangılı, iltihaplı 

inflation [la] enflasyon 

inflation galopante hızla ilerleyen enflasyon 

inflationniste enflasyoncu 

inflexibilité [la] eğilmezlik, bükülmezlik 

inflexible eğilmez, bükülmez 

inflexion "[la] eğme, bükme; eğilme" 

infliger cezalandırmak 

inflorescence [la] çiçek durumu 

influence "[la] etki; nüfuz; işlem" 

influencer etkilemek 

influent sözü geçen, nüfuzlu, itibarlı 

influenza [la] grip 

influençable etkilenebilir 

influer etki yapmak 

infléchir "eğmek, bükmek, saptırmak; yönünü değiştirmek " 

informateur [le] [la] haber verici, bilgi verici 

information "[la] soruşturma; danışma; haber alma; istihbarat " 



informations (TV) haber 

informatique [la] bilişim 

informatisation [la] bilgisayarlaştırma, bilgisayarla donatma 

informatiser bilgisayarla donatmak 

informe şekilsiz, biçimsiz 

informel resmi olmayan, gayri resmi 

informer "bilgi vermek, haber vermek; soruşturma yapmak " 

informé haberli, haber alan 

infortune [la] talihsizlik 

infortuné mutsuz, bedbaht 

infra-son [le] sesaltı (titreşim) 

infraction [la] (yasaya\\buyruğa) karşı geliş, dinlememe 

infranchissable geçilmez, aşılmaz 

infrarouge [le] kızılötesi 

infrastructure "[la] altyapı; (havacılık) yer kuruluşları" 

infroissable buruşmaz 

infructueux "verimsiz, kısır; yararsız; sonuçsuz, başarısız" 

infus yaradılıştan (olan), doğuştan 

infuser "haşlamak; akıtmak, dökmek " 

infuser du sang kan vermek 

infusible ergimez 

infusion [la] haşlama, kaynatma 

infâme "alçak, rezil; utanılacak, rezilce; iğrenç" 

infécond kısır, verimsiz 

infécondité [la] kısırlık, verimsizlik 

inféoder (derebeylik) bir toprağı tımar olarak vermek 



inférence [la] çıkarsama, çıkarım 

inférer "sonuç çıkarmak; çıkarsamak" 

inférieur "alt; aşağı " 

infériorité [la] aşağılık, astlık 

ingambe çevik, atik 

ingouvernable yönetilemez 

ingrat "nankör, iyilikbilmez; verimsiz; sevimsiz " 

ingratitude [la] nankörlük, iyilikbilmezlik 

ingrédient [le] hammadde, harç 

inguinal kasıkla ilgili 

ingurgiter yutmak, silip süpürmek 

inguérissable onulmaz, şifa bulmaz 

ingénieur [le] mühendis 

ingénieur mécanicien makine mühendisi 

ingénieusement ustaca, beceriklice 

ingénieux becerikli, usta, hünerli, marifetli 

ingéniosité [la] beceriklilik, ustalık, hünerlilik 

ingénuesaf, masum 

ingénuité [la] saflık, masumluk, yürek temizliği 

ingénument saflıkla, temiz yüreklilikle 

ingérence [la] karışma, el sokma, müdahale 

ingérer yutmak, mideye indirmek 

inhabile beceriksiz, acemi, yeteneksiz 

inhabileté "[la] beceriksizlik, acemilik; yeteneksizlik" 

inhabitable içinde oturulamaz 

inhabituel alışılmadık, alışılmamış 



inhabité "içinde oturulmayan, boş; ıssız" 

inhalateur [le] solunum aygıtı 

inhalateur d'oxygène oksijen maskesi 

inhalation [la] buğu çekme, soluma 

inhaler solumak 

inhiber "ket vurmak; yasaklamak; bilinçaltına itmek" 

inhibition "[la] yasak; ket vurma; yasaklamak, bilinçaltına itme" 

inhospitalier konuksevmez 

inhumain "insanlık dışı; duygusuz" 

inhumanité [la] insaniyetsizlik, acımasızlık, zalimlik 

inhumation [la] gömme, toprağa verme 

inhumer gömmek 

inhérence [la] ayrılamazlık 

inhérent ayrılamaz, (bir şeyin) içinde 

inimaginable tasarlanamaz, düşünülemez 

inimitable taklit olunamaz, benzetilemez 

inimitié "[la] düşmanlık; geçimsizlik" 

ininflammable tutuşmaz, alev almaz 

inintelligent akılsız 

inintelligible anlaşılmaz 

ininterrompu aralıksız, kesiksiz 

inique haksız, adaletsiz 

iniquité "[la] büyük haksızlık, adaletsizlik; günah" 

initial "[la] başta olan (şey), ilk; baş harf" 

initialement başlangıçta 

initiateur [le] [la] ilk öğretici, başlatan, öncü 



initiation "[la] (dine\\kuruluşa) törenle alma, başlatma; giriş" 

initiative "[la] öncecilik, inisiyatif; ön ayak olma " 

initier "(dine\\kuruluşa) törenle almak, başlatmak; (sanat) öğretmek" 

injectable şırınga edilebilir 

injecter şırınga etmek 

injecteur [le] şırınga, enjektör 

injection [la] şırınga etme 

injecté kan yürümüş, kızarmış (ten\\yüz) 

injonction [la] buyruk 

injure "[la] sataşma; sövme, küfür; hakaret" 

injurier sövmek, hakaret etmek 

injurieux aşağılatıcı, onur kırıcı 

injuste haksız, adaletsiz 

injustement haksız yere 

injustice [la] haksızlık, adaletsizlik 

injustifiable haklı görülemez 

injustifié "haksız; yersiz" 

inlassable yorulmak bilmez 

inlassablement yorulmaksızın, bıkmadan, usanmadan 

innocemment "temiz yürekle; bönce, safça" 

innocence "[la] suçsuzluk, masumluk; arılık; saflık " 

innocent "suçsuz, masum; arı; saf " 

innocenter temize çıkarmak, aklamak 

innocuité [la] zararsızlık 

innombrable sayısız 

innommable "adlandırılamaz; aşağılık" 



innovateur yenilikçi 

innovation "[la] yenilik yapma; yenilik" 

innover yenilik yapmak, yenileştirmek 

inné doğuştan, yaradılıştan 

inobservance [la] saygı göstermeme, saygısızlık 

inobservation [la] yerine getirmeme 

inoculation [la] aşı, aşılama 

inoculer aşılamak 

inocupé "ıssız, boş; işsiz" 

inodore kokusuz 

inoffensif zararsız 

inondable su basabilir (arazi) 

inondation [la] su basması, taşkın 

inonder "su basmak; kaplamak, doldurmak" 

inopiné beklenmedik, umulmadık 

inopinément "ansızın, apansız; birdenbire" 

inopportun sırasız, yersiz, vakitsiz 

inopportunité [la] sırasızlık, yersizlik 

inopérable ameliyat yapılamaz 

inopérant etkisiz, sonuçsuz 

inorganique inorganik 

inorganisation [la] örgütsüzlük 

inorganisé "inorganik; örgütlenmemiş, sendikasız" 

inoubliable unutulmaz 

inouï "işitilmemiş, duyulmamış; olağanüstü" 

inoxydable oksitlenmez, paslanmaz 



inqualifiable (kötülüğü\\yakışıksızlığı) anlatılamaz 

inquiet "tasalı, kaygılı; tedirgin" 

inquisiteur "araştırıcı, inceleyici; meraklı" 

inquisition "[la] soruşturma; engizisyon" 

inquiétant kaygılandırıcı, endişe verici 

inquiéter "tasalandırmak, kaygılandırmak; tedirgin etmek" 

inquiétude "[la] tasa, kaygı; tedirginlik" 

inracontable anlatılamaz 

insaisissable "haczedilemez, ele geçirilmez; kavranılamaz" 

insalubre havası bozuk, sağlığa zararlı 

insalubrité [la] sağlığa aykırılık 

insanité "[la] delilik; akıl hastalığı" 

insatiable doymaz, açgözlü 

insatisfaction [la] hoşnutsuzluk, memnuniyetsizlik 

insatisfait hoşnut olmamış 

inscription "[la] yazıt; (kütüğe\\listeye vb) yazılma; yazma, kaydetme; kayıt " 

inscrire kaydetmek 

inscrit adı yazılı, kayıtlı 

insecte [le] böcek 

insecticide [le] böcek öldürücü ilaç 

insectivore böcek yiyen, böcekçil 

insensibiliser duyusuzlaştırmak, uyuşturmak 

insensibilité "[la] duyumsuzluk, hissizlik; duygusuzluk" 

insensible "duyumsuz, acı duymaz; duygusuz; farkına varılmaz, belli olmaz" 

insensiblement yavaş yavaş, azar azar 

insensé "çılgın, akılsız; saçma" 



insertion [la] sokma, katma, ekleme 

insidieusement aldatarak, tuzağa düşürerek 

insidieux tuzağa düşürücü, hileli 

insigne "[le] belirti; im, işaret " 

insignifiance "[la] anlamsızlık; önemsizlik, değersizlik" 

insignifiant "anlamsız; önemsiz, değersiz" 

insinuant "içe sinici; girgin, sokulgan" 

insinuation "[la] sokma; telkin, aşılama; ima etme" 

insinuer"usulca sokmak; aşılamak, telkin etmek; ima etmek " 

insipide tatsız, yavan 

insipidité [la] tatsızlık, yavanlık 

insistance "[la] ayak direme; üstünde durma, ısrar" 

insistant direnen, ayak direyen, üsteleyen 

insister üstelemek, dayatmak, ısrar etmek 

insister sur üzerinde durmak, ısrar etmek 

insociable görüşülmez, geçimsiz 

insolation "[la] güneşe serme; güneş çarpması; güneşlenme" 

insolemment "küstahça; saygısızca" 

insolence [la] saygısızlık, küstahlık, arsızlık 

insolent "küstah; saygısız; arsız" 

insolite alışılmamış 

insoluble "erimez; çözülemez" 

insolvabilité [la] borcunu ödeyemezlik 

insolvable borcunu ödeyemeyen 

insomniaque uykusuz, uyuyamayan 

insomnie [la] uykusuzluk 



insondable "derinliği ölçülemez; anlaşılmaz, akıl ermez" 

insonore sesgeçirmez 

insonorisation [la] sesgeçirmez yapma 

insonoriser sesgeçirmez yapmak 

insouciance [la] tasasızlık, kaygısızlık 

insouciant tasasız, kaygısız 

insoucieux tasasız, tasalanmayan 

insoumis boyun eğmeyen, başkaldıran 

insoumission "[la] boyun eğmezlik; asker kaçağı" 

insoupçonnable kendisinden şüphe edilmez 

insoupçonné şüphe edilmeyen 

insoutenable "savunulamaz; benimsenemez; dayanılmaz" 

inspecter "yoklamak, araştırmak; teftiş etmek" 

inspecteur [le] [la] müfettiş 

inspecteur de l'enseignement primaire ilkokul müfettişi 

inspecteur de police polis müfettişi 

inspecteur des finances vergi müfettişi 

inspection "[la] yoklama, teftiş; müfettişlik" 

inspirant esinleyici, ilham verici 

inspirateur "soluk aldırıcı; esinleyici, ilham verici" 

inspiration "[la] soluk alma; esin, ilham" 

inspirer "soluk aldırmak, hava vermek; soluk almak; esinlemek, ilham etmek " 

inspiré esinli, esinlenmiş 

instabilité "[la] kararsızlık; oynaklık, değişkenlik" 

instable "kararsız; oynak, değişken" 

installation "[la] atanma, tayin; yerleşme; kuruluş, tesis; döşem, tesisat" 



installer "atamak, tayin etmek; yerleştirmek " 

instamment üstünde durarak, ısrarla 

instance "[la] yalvarıp yakarma; rica; dava açma; makam " 

instance par défaut gıyaben yargılama 

instant [le] an 

instantané "bir anlık, şıpınişi; ansızın, birdenbire" 

instantanéité [la] apansızlık 

instantanément hemen, derhal 

instar "gibi, tarzında; yerine " 

instaurer kurmak, düzenlemek 

instendance militaire gereç (levazım) dairesi 

instigateur [le] [la] kışkırtıcı, ayartıcı 

instigation [la] kışkırtma, ayartma 

instillation [la] damlatma 

instiller damlatmak, damla damla akıtmak 

instinct [le] içgüdü 

instinctif içgüdüsel 

instinctivement içgüdü ile 

instituer "var etmek, kurmak; atamak " 

instituer en héritier mirasçı tayin etmek 

institut "[le] kurum; enstitü " 

institut de beauté güzellik salonu 

institut médico-légal morg 

instituteur [le] [la] ilkokul öğretmeni 

institution "[la] kuruluş; öğretim kurumu" 

instructeur [le] [la] öğretmen 



instructif öğretici 

instruction "[la] öğretim; eğitim; bilgi " 

instruction civique yurttaşlık bilgisi 

instruction judiciaire adli soruşturma 

instruction publique genel eğitim 

instruction religieuse din eğitimi 

instructions yönerge, talimat 

instruire "okutmak, öğretmek, ders vermek; yetiştirmek; bildirmek; ilk soruşturmayı yapmak " 

instruit "bilgili, yetişmiş; haberli" 

instrument "[le] alet; çalgı; belge; araç, vasıta " 

instrument de précision ayarlı alet, ince alet 

instrumental "belge niteliğinde, belgesel; aletli; çalgılı" 

instrumentation "[la] belge düzenlemek; müzik parçasını çalgılara göre düzenleme" 

instrumenter "evrak düzenlemek; çalgılandırmak" 

instrumentiste [le] çalgıcı 

instruments d'optiques aydınlatma araçları 

instruments de musique müzik aletleri 

instruments de percussion vurma çalgılar 

insu [le] bilinmezlik 

insubmersible batmaz (sandal vb) 

insubordination "[la] dik başlılık; serkeşlik" 

insubordonné "dik başlı; serkeş" 

insuccès [le] başarısızlık 

insuffisamment yetmeyecek kadar, yetersizce 

insuffisance "[la] yetmezlik, yetersizlik; yetkisizlik" 

insuffisant "yetmez, az; yetkisiz" 



insuffler "üfürmek; (üfleyerek) şişirmek " 

insuffler qch à qn "üfleyerek vermek; telkin etmek" 

insulaire "ada halinde; adalı" 

insuline [la] ensülin 

insultant onura saldırıcı, sataşıcı 

insulte "[la] hakaret; sataşma" 

insulter onuruna saldırmak, sataşmak, hakaret etmek 

insulté sataşılan, hakarete uğramış 

insupportable çekilmez, dayanılmaz, tahammül edilmez 

insurgé [le] [la] baş kaldıran, asi 

insurmontable "başa çıkılmaz, aşılmaz, yenilmez; bastırılmaz" 

insurrection [la] başkaldırı, isyan 

insurrectionnel ayaklanmayla ilgili 

insécable bölünemez, parçalanamaz 

insécurité [la] güvensizlik 

insémination [la] dölleme, tohumlama 

insémination artificielle yapay döllenme 

inséparable birbirinden ayrılmaz 

insérer araya sokmak, katmak, eklemek 

intact dokunulmamış, ilişilmemiş, el değmemiş 

intangible dokunulmaz 

intarissable "suyu kesilmez, kurumaz; bitmez, tükenmez" 

intellect [le] anlık, akıl, zihin, idrak 

intellectualisme [le] anlıkçılık, entelektüalizm 

intellectuel [le] [la] aydın, entelektüel, entel 

intelligemment akıllıca, zekice 



intelligence "[la] anlayış; zekâ; bilgi; beceriklilik; iyi geçim, anlaşma" 

intelligent "anlayışlı, zeki; becerikli" 

intelligentsia [la] aydınlar, aydın sınıf 

intelligibilité [la] anlaşılırlık 

intelligible anlaşılır, kavranılır 

intempestif "vakitsiz, sırasız, yersiz; mevsimsiz" 

intempérance [la] ölçüsüzlük, aşırılık, taşkınlık 

intempérant ölçüsüz, aşırı, taşkın 

intempéries [la] kötü havalar 

intenable tutunulmaz, savunulmaz, desteklenemez 

intendance "[la] kâhyalık; yönetim görevliliği, idare memurluğu " 

intendant "[le] [la] kâhya; yönetim görevlisi, idare memuru" 

intense "yeğin, şiddetli; zorlu" 

intensif yeğin, şiddetli, yoğun 

intensification "[la] yeğinleştirme, şiddetlendirme; artırma; şiddetlenme" 

intensifier "yeğinleştirmek, şiddetlendirmek; artırmak " 

intensité [la] şiddet, yeğinlik 

intensément "şiddetle, kuvvetle; zorluca" 

intenter un procès dava açmak 

intenter une accusation contre qn birini suçlamak 

intention "[la] niyet; dilek, arzu; maksat, amaç " 

intentionnel "isteyerek yapılan; maksatlı, kasıtlı" 

intentionnellement bile bile, isteyerek, kasıtlı olarak 

inter "[le] şehirlerarası telefon; iç " 

inter droit sağiç 

inter gauche soliç 



interactif interaktif, karşılıklı etkileşimli 

interaction "[la] karşılıklı etki; etkileşim" 

interallié müttefiklerarası 

interarmées ordulararası 

interarticulaire eklemlerarası 

interbancaire bankalararası 

intercalaire araya katılan 

intercaler "araya katmak; eklemek; artıkgün katmak" 

intercepter "yolunu kesmek, alıkoymak, tutmak; ele geçirmek" 

interception "[la] yolunu kesme, alıkoyma; ele geçirme" 

intercesseur [le] şefaatçi, aracı 

intercession [la] şefaat, aracılık 

interchangeable birbirinin yerine geçebilen 

interclasse [le] ders arası 

intercommunautaire toplumlararası 

intercontinental kıtalararası 

intercostal kaburgalararası 

intercéder (biri için) dilekte bulunmak, şefaat etmek 

interdiction "[la] yasak, yasaklama; işten el çektirme" 

interdire "yasak etmek, yasaklamak; işten el çektirmek" 

interdit [le] kilisenin ayin yasağı 

interdépartemental illerarası, şehirlerarası 

interdépendance [la] karşılıklı bağımlılık 

interdépendant bağımlı 

interférence [la] girişim 

interférer iç içe girmek, üst üste binmek 



interjection [la] ünlem 

interjeter appel davayı üst mahkemeye götürmek, istinafını istemek 

interligne [le] satır arası 

interlocuteur [le] [la] konuşmacı, konuşulan kimse 

interlope "kaçakçı; şüpheli; yasadışı" 

interloquer şaşırtmak 

interlude "[le] program arası; interlüt" 

interminable bitmez tükenmez, sonu olmayan 

interminablement sonu gelmez biçimde 

intermittence [la] kesiklilik, ara 

intermittent kesikli, aralı, düzensiz 

intermède "[le] ara, program arası; aralık" 

intermédiaire orta, ara 

internat "[le] (öğrenci) yatılılık; yatılı okul; öğrenci yurdu" 

international "[le] [la] uluslararası; milli sporcu " 

internationalisation [la] uluslararası nitelik kazandırma 

internationaliser uluslararası nitelik kazandırmak 

internationalisme "[le] uluslararası durum; uluslararası birlik düşüncesi" 

interne iç 

internement "[le] gözaltına alma; (bir yere) kapama, tıkma" 

interner "(bir yere) kapatmak; gözaltına almak" 

interpellation "[la] soru; sorgu; gensoru" 

interpeller "sorguya çekmek; açıklama istemek, gensoru önergesi vermek" 

interpolation "[la] iktibas; içdeğerbiçim" 

interpoler metnin asıl şeklini bozmak, değiştirmek 

interposer "araya koymak; araç olarak kullanmak " 



interprète "[le] [la] tercüman; yorumcu; icracı; oyuncu" 

interprétariat [le] tercümanlık 

interprétation "[la] yorum, yorumlama, açıklama; temsil, oyun; çeviri; icra, çalış" 

interpréter "çevirmek, tercüme etmek; yorumlamak; anlam çıkarmak; icra etmek" 

interrogateur soran 

interrogatif soru niteliğinde, sorucu 

interrogation [la] soru 

interrogatoire [le] sorgu 

interroger "sorguya çekmek, sorgulamak; soru sormak; incelemek, yoklamak; test etmek" 

interrompre "önünü kesmek; durdurmak; sözünü kesmek " 

interrupteur [le] elektrik düğmesi 

interruption "[la] ara verme, durdurma; durma, arası kesilme; sözünü kesme" 

intersection "[la] arakesit; kesişme" 

interstice "[le] zaman aralığı; küçük aralık" 

intertropical tropikalararası 

interurbain şehirlerarası 

intervalle "[le] aralık; ayrım, fark " 

intervenir "karışmak, el sokmak; araya girmek, aracılık etmek; baş göstermek" 

intervention [la] el atma, müdahale, karışma 

intervention chirurgicale ameliyat 

interversion [la] sıra değiştirme 

intervertir sırayı bozmak, değiştirmek 

interview [la] mülakat, görüşme 

interviewer görüşme yapmak, mülakat yapmak 

intestat vasiyetsiz 

intestin [le] bağırsak 



intestin grêle incebağırsak 

intestinal bağırsaklara ait, bağırsak + 

intime "öz; candan, yürekten, içten; samimi, sıkı fıkı" 

intimement "candan, yürekten, içten; sıkıca" 

intimer "resmi olarak bildirmek; mahkemeye çağırmak" 

intimidant göz korkutucu, yıldırıcı 

intimidation "[la] gözünü korkutma, yıldırma; gözü korkma, yılma" 

intimider gözünü korkutmak, yıldırmak 

intimité "[la] sıkılık; içtenlik; samimiyet" 

intituler (kitaba\\esere) unvan vermek, ad vermek 

intitulé [le] (kitap\\yazı vb) başlık, unvan 

intolérable dayanılmaz, çekilmez 

intolérance "[la] hoş görmezlik; dayanmazlık, kaldırmazlık" 

intolérant "hoşgörüsüz; dayanmaz, kaldırmaz" 

intonation [la] ses perdesi 

intouchable dokunulmaz 

intoxication [la] zehirlenme 

intoxiquer zehirlemek 

intradermique deri içi 

intraduisible (dilden dile) çevrilemez, yorumlanmaz 

intraitable "söz anlamaz, dik başlı; hırçın" 

intramusculaire kasarası, kasiçi (yapılan) 

intransigeance [la] uzlaşmazlık 

intransigeant uzlaşmaz 

intransitif geçişsiz (fiil) 

intransportable taşınmaz 



intraveineux toplardamariçi 

intrigant [le] [la] entrikacı, düzenbaz 

intrigue "[la] entrika, düzen, dolap; hile" 

intriguer "entrika çevirmek, düzen kurmak; düşündürmek" 

intrinsèque özünde bulunan, özünlü 

introductif dava açıcı 

introduction "[la] içeriye alma, sokma; giriş; önsöz " 

introduction d'instance dava açma 

introduire sokmak, yanına almak 

introniser tahta çıkarmak 

introspection [la] kendi ruhunu inceleme, içebakış 

introuvable bulunmaz 

introversion [la] içedönüklük 

introverti içedönük 

intrus "[le] [la] davetsiz misafir; asalak" 

intrusion "[la] davetsiz yere girme; karışma, müdahale" 

intrépide yılmaz, korkusuz, gözü pek, cesur 

intrépidement korkusuzca, gözü yılmadan 

intrépidité "[la] yılmazlık; gözü peklik, cesurluk" 

intuitif "sezgili; sezgisel" 

intuition "[la] sezgi; önsezi" 

intuitivement sezgiyle 

intègre doğru, dürüst 

intégral tümü ile, eksiksiz, bütün 

intégrale [la] entegral, integral, tümlev 

intégralement hepten, tümüyle, eksiksiz olarak 



intégralité [la] tümlük, bütünlük 

intégrant tümleyen, bütünleyen 

intégration [la] bütünleşme, entegrasyon, kaynaşma 

intégrer toplayıp birleştirmek, bütünleştirmek, entegre etmek 

intégrité "[la] bütünlük, eksiksizlik; doğruluk, dürüstlük" 

intéressant ilgi çekici, ilginç 

intéressement [le] kârdan pay verme 

intéresser "çıkar\\pay sağlamak; önemi olmak; ilgilendirmek " 

intéressé "ilgili; çıkarına bağlı, çıkarcı " 

intérieur "[le] iç; iç bölge; kendi evi; yurtiçi " 

intérieurement "içerden, içerde; içinden, içten" 

intérim [le] vekillik 

intérimaire "vekillikle görülen; geçici " 

intérioriser içine atmak, kendini tutmak 

intérêt "[le] çıkar, yarar, menfaat; faiz; kazanç payı; yakınlık, alaka; ilgi, merak " 

intérêt composé bileşik faiz 

intérêts moratoires gecikmiş günler faizi 

inusable eskimez, aşınmaz 

inusité "alışılmamış, yadırganan; kullanılmayan" 

inutile yararsız, faydasız, işe yaramaz 

inutilement boş yere, boşuna 

inutilisable kullanılamaz, işe yaramaz 

inutilisé kullanılmamış 

inutilité [la] yararsızlık 

invaincu yenilmemiş 

invalidation [la] iptal, geçersiz kılma 



invalide "güçsüz; geçersiz, hükümsüz " 

invalider yürürlükten kaldırmak, geçersiz saymak, iptal etmek 

invalidité "[la] sakatlık; geçersizlik, hükümsüzlük" 

invariable değişmez 

invariablement "değişmeksizin; her zaman, sekmeden" 

invariant [le] değişmez, envaryant 

invasion "[la] düşman akını, istila; salgın" 

invective "[la] sövüp sayma; çıkışma, azar" 

invectiver "sövüp saymak; çıkışmak, azarlamak" 

invendable satılmaz, sürümsüz 

invendu satılmamış 

inventaire "[le] envanter; sayım, döküm " 

inventer "türetmek, icat etmek; uydurmak" 

inventeur [le] [la] türetici, mucit, bulucu 

inventif türetici, yaratıcı 

invention "[la] türetim, icat; uydurma, yalan; bulma" 

inventorier dökümünü yapmak 

inverse "ters; evrik; devrik " 

inversement tersine, buna karşılık 

inversement proportionnel ters orantılı 

inverser tersine çevirmek 

inverseur "[le] elektrik akımını tersine çeviren alet; evirteç" 

inversion "[la] kelimelerin sırasını değiştirme, devrikleme; organların yer değiştirmesi; ters yüz 
etme" 

inverti [le] [la] cinsel sapık, eşcinsel, homoseksüel 

invertébré [le] omurgasız, belkemiksiz 



investigation [la] araştırma, soruşturma 

investir "yetki vermek; (bir yeri) kuşatmak; yatırım yapmak" 

investissement "[le] yatırım; kuşatma" 

investiture [la] yetki verme, görevlendirme 

invincible "yenilmez, alt edilmez; karşı konulmaz; çürütülemez" 

invinciblement yenilmez biçimde 

inviolabilité "[la] bozulmazlık; dokunulmazlık" 

inviolable "bozulmaz; dokunulmaz" 

invisibilité [la] görülemezlik 

invisible görülemez 

invitation [la] çağrı, davet 

invite [la] davet 

inviter çağırmak, davet etmek 

invité [le] [la] davetli 

invivable "yaşanmaz, çekilmez; dayanılmaz, katlanılmaz" 

involontaire "istemsiz, istençsiz; iradedışı; iradesiz" 

involontairement istemeyerek 

invoquer "yardıma çağırmak; başvurmak; ileri sürmek" 

invraisemblable inanılmaz, olağanüstü, acayip 

invraisemblance [la] inanılmazlık, tuhaflık, acayiplik 

invulnérable "yaralanamaz; etkilenmez" 

invérifiable doğruluğu denetlenemez 

invétéré yerleşmiş, kökleşmiş 

inébranlable sarsılmaz 

inédit "yayımlanmamış; yeni, çiçeği burnunda" 

inégal "eşit olmayan; düz olmayan; değişken, kararsız" 



inégalable erişilemez, yarışılamaz 

inégalement "eşitsizce; değişik yolda" 

inégalité "[la] eşitsizlik; engebe; düzensizlik; değişkenlik" 

inégalé benzeri olmayan 

inéligible seçilemez 

inéluctable önüne geçilmez, kaçınılmaz 

inélégance "[la] zarif olmayış; kabalık" 

inélégant "zarif olmayan; kaba" 

inénarrable "anlatılamaz; çok tuhaf" 

inépuisable tükenmez 

inépuisé tükenmemiş 

inéquitable haksız 

inévitable kaçınılmaz, önüne geçilmez 

inéxorable sert, acımasız, katı yürekli 

iode [le] iyot 

iodoforme [le] iyodoform 

iodé iyotlu 

ion [le] iyon 

ionique iyonik 

iota [le] : 

ipéca [le] altınkökü, ipeka 

Irak [le] : 

Irakien [le] [la] Iraklı 

irakien Iraklı+ 

Iran [le] : 

Iranien [le] [la] İranlı 



iranien İranlı+ 

irascible çabuk öfkelenir 

iridium [le] iridyum 

iris "[le] gökkuşağı; iris; süsen, sevsen, susen" 

irisé yanardöner, renk renk 

Irlandais [le] [la] İrlandalı 

irlandais İrlanda 

Irlande [la] : 

Irlande du Nord Kuzey İrlanda 

Irlande du Sud Güney İrlanda 

ironie [la] alay 

ironie du sort kaderin cilvesi 

ironique "alaylı; alaycı" 

ironiquement alaylı biçimde 

ironiser alaya almak 

irradiation "[la] ışın saçma; yayılma, ışınlama" 

irradier saçmak, çevresine yaymak 

irraisonable akılsız 

irraisonné usdışı, düşüncesiz 

irrationnel akla aykırı, mantıksız 

irrecevabilité [la] kabul edilemezlik 

irrecevable kabul olunamaz 

irremplaçable yerine konulamaz, eşi bulunmaz 

irrespectueux saygısız 

irrespirable "solunulamaz; soluk alınamaz" 

irresponsabilité [la] sorumsuzluk 



irresponsable sorumsuz 

irrigation "[la] sulama; şırınga etme" 

irriguer sulamak 

irritabilité [la] öfkelilik 

irritable "çabuk öfkelenen; öfkeli" 

irritant "öfkelendirici; irkilten; azdırıcı" 

irritation "[la] öfke, kızgınlık; azdırma, tahriş" 

irriter "öfkelendirmek, kızdırmak; kışkırtmak, azdırmak" 

irruption "[la] saldırarak girme; su baskını " 

irréalisable gerçekleşemez 

irréalisme [le] gerçekdışılık 

irréalité [la] gerçeksizlik 

irréconciliable uzlaşmaz, barışmaz 

irrécouvrable ödetilemez 

irrécupérable "geri alınamaz; telafi edilemez" 

irrécusable reddedilemez, söz götürmez 

irréductible "indirgenemez; yenilmez, alt edilmez" 

irréel gerçek olmayan, gerçekdışı 

irréflexion [la] düşüncesizlik 

irréfléchi "düşüncesiz; düşünülmemiş" 

irréfutable çürütülemez (sav\\kanıt vb) 

irréfutablement çürütülemez biçimde 

irrégularité "[la] kuralsızlık; düzensizlik; yasaya aykırılık" 

irrégulier "kurallara aykırı; düzensiz, dağınık; arızalı; kuraldışı" 

irrégulièrement düzensizce, gelişigüzel 

irréligieux dinsiz, dine aykırı 



irréligion [la] dinsizlik 

irrémissible affolunmaz, bağışlanamaz 

irrémédiable "çaresiz; onarılmaz, telafisiz" 

irrémédiablement çaresiz olarak 

irréparable onarılamaz 

irrépressible bastırılamaz, önüne geçilemez 

irréprochable kusursuz 

irrépréhensible söz götürmez 

irrésistible dayanılmaz, karşı konulamaz 

irrésistiblement dayanılmaz biçimde 

irrésolu kararsız, ne istediğini bilmeyen 

irrésolution [la] kararsızlık 

irrétrécissable büzülmez, daralmaz, çekmez 

irréversible geri döndürülemez 

irrévocable geri alınamaz, bozulamaz 

irrévocablement "geri alınmaz biçimde; kesinlikle" 

irrévérence [la] saygısızlık 

irrévérencieux saygısız 

isabelle kula 

isard [le] dağkeçisi, elik, yağmurca 

isba [la] izbe 

islam [le] Müslümanlık, İslamlık 

islamique Müslümanlık+ 

islamisme [le] Müslümanlık 

Islandais [le] [la] İzlandalı 

islandais İzlandalı+ 



isobare eşbasınç, izobar 

isocèle ikizkenar 

isolant yalıtkan 

isolateur [le] yalıtıcı 

isolation [la] yalıtma 

isolation acoustique ses yalıtımı 

isolationnisme [le] soyutlanmacılık 

isolement "[le] yalnızlık, inziva; tecrit, yalıtım" 

isoler "ayırmak, yalnız bırakmak; soyutlamak; yalıtmak" 

isoloir [le] oy verme hücresi 

isolé "ayrı, tek; ıssız, ücra; yalıtık, izole" 

isolément "ayrı; tek tek" 

isometrique izometrik 

isomorphe izomorf, eşbiçimli 

isotherme eşsıcaklı 

isotope izotop 

Israelien [le] [la] İsrailli 

israelien İsrailli+ 

Israélite [le] [la] Yahudi 

israélite Yahudi+ 

Israël [le] : 

issu doğmuş, çıkmış 

issue "[la] çıkış, çıkış yeri; çıkar yol; sonuç " 

issuemde secours acil çıkışı 

isthme [le] kıstak, berzah 

Italie [la] : 



Italien [le] [la] İtalyan 

italien İtalyan+ 

italique italik (harf) 

itinéraire [le] geçilecek yol, rota 

itinérant gezici, gezerek yapılan 

itou aynen, öyle 

ivoire "[le] fildişi; fildişi rengi" 

ivoirin fildişinden yapılan 

ivraie [la] karamuk, delice 

ivre sarhoş 

ivre mort zilzurna sarhoş 

ivresse "[la] sarhoşluk; kendinden geçme" 

ivrogne [le] [la] ayyaş 

ivrognerie [la] ayyaşlık 

j'ai failli tomber az kaldı düşüyordum 

j'ai idée que bana kalırsa, bence 

j'ai très faim karnım çok aç 

j'arrive! hemen geliyorum! 

j'en suis bien aise çok memnun oldum 

j'en viens ordan geldim 

jabot "[le] kursak; göğüs süsü " 

jacasse [la] geveze kadın 

jacasser gevezelik etmek, çene çalmak 

jachère [la] tarlayı dinlendirme, nadas 

jacinthe [la] sümbül 

jacquard [le] dokuma tezgâhı 



jacquerie [la] isyan, ayaklanma 

jade [le] yeşim taşı 

jadis vaktiyle, eskiden, evvelce 

jaguar [le] jaguar 

jaillir "fışkırmak; fırlamak" 

jaillissement [le] fışkırma 

jais [le] karakehribar 

jalon "[le] ölçü dikmesi, jalon; ana nokta, önemli yer " 

jalonner belirlemek, belirtmek 

jalousement kıskançlıkla 

jalouser kıskanmak 

jalousie "[la] kıskançlık; jaluzi" 

jaloux "kıskanç; arzulu" 

jamais "hiçbir zaman, asla; herhangi bir zamanda, bir gün " 

jambage "[le] harflerin bacağı; (kapı\\pencerede) yan dikme" 

jambe [la] bacak 

jambes en fuseau çok ince bacaklar 

jambières [la] dizlik 

jambon [le] domuz pastırması, jambon 

jambonneau [le] domuz paçası 

jante [la] tekerlek çemberi, jant 

janvier [le] ocak (ayı) 

Japon [le] : 

Japonais [le] [la] Japon 

japonais Japon+ 

japonerie [la] Japon sanat eseri, Japon malı 



jappement [le] ürüme, havlama 

japper ürümek, havlamak 

jaquette [la] ceket 

jardin "[le] bahçe, bostan; bitek, vergili bölge " 

jardin botanique botanik bahçesi 

jardin d'enfants yuva, anaokulu 

jardin potager zerzevat bahçesi, bostan 

jardin public park 

jardin zoologique hayvanat bahçesi 

jardinage "[le] bahçıvanlık; zerzevat" 

jardiner bahçıvanlık etmek 

jardinet [le] bahçecik 

jardinier [le] [la] bahçıvan 

jardinière d'enfants anaokulu öğretmeni 

jardinière de légumes karışık sebze 

jargon "[le] bozuk dil; meslek argosu" 

jarre [la] küp, testi 

jarret "[le] diz arkası, incik; çıkıntı" 

jarretelle [la] çorap bağı 

jarretière "[la] çorap askısı; jartiyer" 

jars [le] erkek kaz 

jaser "gevezelik etmek, çene çalmak; dedikodu yapmak" 

jasmin [le] yasemin 

jaspe [le] alacalı donuk akik 

jaspe sanguin kantaşı 

jaspé akik görünümlü, ebrulu 



jatte [la] çanak 

jauge "[la] ölçek ayarı; gösterge; çap; geminin alabildiği yük miktarı" 

jaugeage [le] hacmini ölçme 

jauger "hacmini ölçmek; değer vermek; değerini ölçmek; hacmi ... olmak" 

jaune sarı 

jaune d'ìuf yumurta sarısı 

jaunet sarıca 

jaunir "sarıya boyamak, sarartmak; sararmak" 

jaunissant sararan, sararmış 

jaunisse [la] sarılık (hastalığı) 

jaunissement [le] sararma, sarartma 

jaunâtre sarımtırak 

Java [la] Cava 

java [la] bir dans 

javanais Cavalı+ 

javel [la] çamaşır suyu 

javelliser (içme suyunu) arıtmak 

javelot [le] mızrak 

jazz [le] caz 

je ben 

je n'ai plus un rond kuruş param kalmadı 

je n'en reviens pas! şaştım kaldım!, bu nasıl iş! 

je ne sais ce qu'il à dans l'idée kafasında ne var bilmiyorum 

je suis tout à vous emrinizdeyim 

je vous demande pardon affedersiniz, özür dilerim 

je vous prie rica ederim 



jean [le] blucin 

jeannette "[la] boyna asılan küçük haç; ayaklı ütü yastığı" 

jeep [la] cip 

jersey [le] jarse 

jet [le] jet 

jet-d'eau fıskıye 

jeter "atmak; dışarıya vermek; tomurcuk vermek; yol açmak " 

jeter de l'huile sur le feu yangına körükle gitmek 

jeter de la poudre aux yeux göz boyamak 

jeter de profondes racines kök salmak 

jeter du lest safra atmak 

jeter en moule kalıba dökmek 

jeter feu en flamme ateş püskürmek 

jeter feu et flamme ateş püskürmek 

jeter l'éponge havlu atmak 

jeter l'épouvante korku salmak 

jeter la poudre aux yeux de qn gözünü boyamak 

jeter le caleçon à qn meydan okumak 

jeter le gant düelloya çağırmak 

jeter le manche après la cognée her şeyden vazgeçmek 

jeter les bases de temellerini atmak 

jeter les fondations temel atmak 

jeter par les fendres saçıp savurmak 

jeter sa gourme kurtlarını dökmek 

jeter son dévolu sur qch bir şey üzerinde hak iddia etmek 

jeter un coup d'oil bir göz atmak 



jeter un coup d'ìil sur qch bir göz atmak 

jeter à la figure yüzüne vurmak, kakmak 

jeter à la tête başa kakmak 

jeton [le] marka, fiş, jeton 

jeté "[le] dans adımı; mobilya örtüsü" 

jetée [la] dalgakıran 

jeu "[le] oyun; oyun takımı; oyun yeri; (oyunda) el; (sahnede) oyun tarzı; düzgün işleme; tam takım; 
seri, dizi " 

jeu de cartes kâğıt oyunu, iskambil 

jeu de flèchettes ok saplama oyunu, dart 

jeu de mots kelime oyunu, sözcük oyunu 

jeu vidéo bilgisayar oyunu 

jeu-concours [le] yarışma, müsabaka 

jeudi [le] perşembe 

jeune "genç; taze, dinç; toy " 

jeune fille au pair iş karşılığı aile yanında kalan kız 

jeune homme delikanlı 

jeune personne genç kız 

jeune premier jönprömiye 

jeune premiers baş kişi, baş oyuncu 

jeunes gens gençler 

jeunes mariés yeni evliler 

jeunesse "[la] gençlik; gençler" 

jeux de colin-maillard körebe oyunu 

jeux de lumière ışık oyunları 

Jeux olympiques Olimpiyat oyunları 



jeûne [le] oruç, perhiz 

jeûner "oruç tutmak; perhiz etmek" 

jiu-jitsu [le] jiujitsu 

Jj [le] Jj 

joaillerie "[la] mücevher, mücevher, kuyum; cevahircilik, mücevhercilik, kuyumculuk; kuyumcu 
dükkânı" 

joaillier [le] [la] kuyumcu, cevahirci, mücevheratçı 

job [le] iş 

jobard [le] ahmak, enayi 

jobarderie [la] enayilik 

jockey [le] cokey 

jogging [le] eşofman 

joie [la] sevinç, neşe 

joindre "bitiştirmek; birleştirmek; katmak; yetişmek; kavuşmak " 

joindre les deux bouts iki ucunu bir araya getirmek, zar zor yetiştirmek 

joint "[le] eklem, bağ; ekleme; conta; ufak çatlak; püf noktası" 

joint à ekli, eklenmiş 

jointure [la] bitişme yeri, ek yeri 

joker [le] joker 

joli "hoş, sevimli, şirin, cici; elverişli; eğlenceli" 

joliesse "[la] şirinlik; sevimlilik, hoşluk" 

joliment "hoş bir tarzda, güzelce; çok, pek" 

jonc "[le] saz, hasırotu; kaşsız yüzük" 

joncher "(çiçek\\yaprakla) örtmek, kaplamak; sermek" 

jonction "[la] birleşme; birleştirme " 

jongler hokkabazlık yapmak 



jongler avec ile oynamak 

jongleur [le] hokkabaz 

jonquille [la] fulyaçiçeği 

jouable oynanabilir 

joue [la] yanak 

jouer "oynamak; (çalgı) çalmak; (bitişik şeyler) ayrılmak; fışkırmak; aldatmak; tehlikeye koymak; role 
çıkmak; andırmak, gibi yapmak " 

jouer au football futbol oynamak 

jouer avec riske atmak, ile kumar oynamak 

jouer avec le feu ateşle oynamak 

jouer de bonheur talihli olmak 

jouer de malheur talihi ters gitmek, talihsiz olmak 

jouer des coudes kendine yol açmak 

jouer des flûtes koşmak 

jouer des jambes kaçmak 

jouer du tambour trampet çalmak 

jouer gros jeu tehlikeli işe girişmek 

jouer sa dernière carte son kozunu oynamak 

jouer serré "ihtiyatlı oynamak; ihtiyatlı davranmak" 

jouer son reste son kozunu oynamak 

jouer son va-tout (paranın) hepsini sürmek 

jouer un tour pendable à qn kötü bir oyun oynamak 

jouer à cache-cache saklambaç oynamak 

jouer à croix ou pile yazı mı tura mı oynamak 

jouer à guichets fermés kapalı gişe oynamak 

jouer à la madame hanımefendilik taslamak 



jouer à saute-mouton birdirbir oynamak 

jouet [le] oyuncak 

joueur "[le] [la] oyuncu; kumarbaz; çalgıcı " 

joufflu tombul yanaklı 

joug "[le] boyunduruk; terazi kolu " 

jouir de in tadını çıkarmak, zevkini çıkarmak; -e sahip olmak" 

jouissance "[la] yararlanma, tasarruf; zevk" 

jouisseur [le] [la] zevkine düşkün kimse 

joujou [le] oyuncak 

joule [le] jul 

jour "[le] gün ışığı; gündüz; gün; aydınlık; görünüş " 

jour de fermeture dükkânların kapalı olduğu gün 

jour de fête tatil günü 

jour de réception konuk günü 

jour franc tam gün 

jour férie resmi tatil 

jour férié resmi tatil günü 

jour intercalaire şubat ayına katılan gün, artık gün 

jour les utilités küçük rollerde oynamak 

jour natal doğum günü 

jour ouvrable çalışma günü, işgünü 

journal "[le] günlük; gazete " 

journal de bord seyir defteri 

journal à scandale skandal gazetesi 

journalier her gün yapılan, gündelik 

journalisme [le] gazetecilik 



journaliste [le] gazeteci 

journellement "her gün; her zaman, sık sık" 

journée "[la] gün; işgünü; gündelik (ücret)" 

jours maigres (Hıristiyanların) perhiz günleri 

joute "[la] cirit oyunu; hayvan dövüşü; yarış, yarışma" 

jouvence [la] gençlik 

jovial şen, neşeli, keyifli 

jovialité [la] neşelilik 

joyau [le] mücevher 

joyeusement neşe içinde, sevinçle 

joyeux "şen, neşeli; sevinçli " 

joyeux Noël! mutlu Noeller! 

jubilation [la] sevinç, neşe 

jubiler büyük sevinç duymak, ağzı kulaklarına varmak 

jubilé "[le] jübile; ellinci yıldönümü" 

jucher "tünemek; yüksek yerde oturmak " 

juchoir [le] tünek 

judas "[le] hain; dikiz deliği" 

judaïque Yahudilerle ilgili 

judaïsme [le] Yahudi dini 

judgement par défaut gıyabi hüküm 

judiciaire tüzel, adli 

judicieusement akıllıca, bilerek 

judicieux "aklı başında, makul; iyi düşünülmüş, yerinde" 

judo [le] judo 

juge "[le] yargıç; hakem " 



juge d'instruction sorgu yargıcı 

juge de paix sulh yargıcı 

juge de touche yan hakemi 

juge instructeur sorgu yargıcı 

jugement "[le] yargılama; yargı; karar; sağduyu; oy " 

jugeote [la] sağduyu 

juger "yargılamak; hüküm vermek; karara varmak; sonuç çıkarmak " 

jugulaire boğazla ilgili 

juguler "boğazlamak; önüne geçmek, önlemek" 

Juif [le] [la] Yahudi 

juif Yahudi+ 

juillet [le] temmuz 

juin [le] haziran 

jujube [le] çiğde, hünnap 

julienne[la] sebze çorbası 

jumeau "[le] [la] ikiz (çocuk); çifte" 

jumelage [le] çift çift koyma, ikizleme 

jumeler yan yana getirmek, çift çift koymak 

jumelles [la] dürbün 

jument [la] kısrak 

jungle [la] cengel 

junior "küçük (kardeş); oğul; genç" 

junte [la] cunta 

jupe [la] eteklik, etek 

jupe fendue derrière yırtmaçlı etek 

jupon [le] iç eteklik, jüpon 



Jura [le] : 

jurer "ant içmek, yemin etmek; sövmek, küfretmek; uymamak, sırıtmak" 

juridiction "[la] yargılama yetkisi; yargılama alanı; yargılama kurulu" 

juridique "tüzel, adli; türel, hukuki" 

juridiquement hukuk yönünden, yasal olarak 

jurisconsulte [le] hukukçu 

jurisprudence "[la] hukuk bilimi; mahkeme görüşü" 

juriste [le] hukukçu 

juron "[le] sövgü, küfür; ant" 

jury "[le] jüri; seçici kurul" 

juré ant içmiş, yeminli 

jus [le] (sıkılarak çıkarılan) su, özsu 

jus de fruit meyve suyu 

jus de la vigne şarap 

jus de tomates domates suyu 

jus de viande et suyu 

jusant [le] denizin çekilmesi, inme 

jusqu'ici şimdiye kadar 

jusqu'à ce que inceye kadar 

jusqu'à la moelle des os iliklerine kadar 

jusqu'à nouvel ordre yeni bir emre kadar 

jusqu'à présent şimdiye kadar 

jusque à e dek, -e kadar 

jusque à présent şimdiye kadar 

jusque-là o zamana kadar 

jusquiame [la] banotu 



justaucorps [le] (spor ve dansta giyilen) vücuda yapışık giysi 

juste "adil, adaletli; haklı; doğru; yerinde, makul; dar, kısa " 

justement "adaletle; tamamı tamamına" 

justesse[la] doğruluk, yanlışsızlık 

justice "[la] tüze, adalet; hak; yargılama; doğruluk " 

justiciable yargılanabilir 

justicier [le] [la] adaleti uygulayan kişi, adaletsever 

justifiable "temize çıkabilir; haklı görülebilir, mazur görülebilir" 

justificatif "doğrulayıcı; ispat edici, kanıtlayıcı" 

justification "[la] ispat, ispat etme; haklı çıkarma, temize çıkarma" 

justifier "aklamak, temize çıkarmak; haklı göstermek; ispat etmek " 

justifier de ispat etmek 

jute [le] kendir, kenevir 

juter (meyve) sulanmak, su çıkarmak 

juteux sulu (yemiş\\et vb) 

juvénile gençlik+ 

juvénilité [la] gençlik 

juxtaposer yan yana koymak, sıralamak 

juxtaposition [la] yan yana koyma, sıralama 

jérémiade [la] bitmez tükenmez yakınma 

jésuite "[le] Cizvit (papazı); ikiyüzlü, düzenbaz" 

kabyle [le] [la] Kabilli 

kaki "[le] trabzonhurması; haki renk" 

Kalahari n : 

kalaxonner klakson çalmak 

kaléidoscope [le] çiçek dürbünü 



kan [le] han, kervansaray 

kangourou [le] kanguru 

kaolin [le] arıkil, kaolin 

karaoke [le] karaoke 

karaté [le] karate 

kayac [le] fok derisinden yapılan kayık 

Kazakhstan [le] Kazakistan 

Kenya [le] : 

Kenyan [le] [la] Kenyalı 

kenyan Kenyalı+ 

kermesse [la] kermes, panayır 

kermès [le] kırmızböceği 

ketmie [la] hatmi 

khôl [le] sürme 

kidnappage [le] adam kaçırma 

kidnapper adam kaçırmak 

kidnappeur [le] [la] adam kaçıran kimse 

kilo [le] kilo, kilogram 

kilogramme [le] kilo, kilogram 

kilomètre [le] kilometre 

kilomètre carre kilometre kare 

kilomètre cube kilometre küp 

kilométrage [le] kilometreleme 

kilométrer "kilometre işaretleri dikmek; kilometreyle ölçmek" 

kilométrique kilometreyle ilgili, kilometrik 

kilowatt [le] kilovat 



kilowatt-heure [le] kilovat-saat 

kilt [le] İskoç eteği 

kimono [le] kimono 

kinescope [le] katot lambası, kineskop 

kiosque "[le] satıcı barakası; kaptan köşkü" 

kirsch [le] kiraz\\vişne rakısı 

kiwi [le] kivi 

Kk [le] Kk 

klaxon [le] klakson 

kleptomane [le] [la] kleptoman, hırsızlık hastası 

knock-out [le] nakavt 

koala [le] koala 

kolkhoze [le] kolhoz 

Koweit [le] : 

Koweitien [le] [la] Kuveytli 

koweitien Kuveytli+ 

krach [le] batkı, iflas 

krypton [le] kripton 

kummel [le] kimyon rakısı 

Kurde [le] [la] Kürt 

kurde Kürt+ 

kyrielle [la] : 

kyste [le] kist 

képi [le] önü siperli asker şapkası 

kératine [la] keratin 

kérosène [le] uçak benzini 



l'(océan) Atlantique Atlas Okyanusu 

l'affaire est dans le sac çantada keklik 

l'Afghanistan [le] Afganistan 

l'Afrique [la] Afrika 

l'agneau sans tache İsa peygamber 

l'Albanie Arnavutluk 

l'Algérie Cezayir 

l'Allemagne Almanya 

l'Amérique centrale Orta Amerika 

l'Amérique du Nord Kuzey Amerika 

l'Amérique du Sud Güney Amerika 

l'Amérique latine Latin Amerika 

l'ange exterminateur ölüm meleği 

l'année dernière geçen yıl 

l'Antarctique Antarktika 

l'appareil respiratoire solunum aygıtı 

l'appartement du dessus üst kat 

l'après guerre savaş sonrası 

l'Arabie Arabistan 

l'Arabie Saoudite Suudi Arabistan 

l'Argentine Arjantin 

l'Arménie Ermenistan 

l'Asie Asya 

l'assiette au beurre yağlı kuyruk 

l'Assyrie Asur 

l'Australie Avustralya 



l'automobile otomotiv sanayi 

l'autre jour geçen gün, geçenlerde 

l'autre monde öteki dünya 

l'Autriche Avusturya 

l'avenir "gelecek, istikbal; gelecek zaman " 

l'empire des ombres ölüler diyarı 

l'emporter üstün gelmek 

l'enlèvement des ordures ménagères çöp toplama 

l'Espagne İspanya 

l'esprit immonde şeytan 

l'espèce humaine insanoğlu 

l'Estonie Estonya 

l'Etre suprême Tanrı 

l'Eurasie Avrasya 

l'Europe Avrupa 

l'Europe centrale Orta Avrupa 

l'exercice d'un droit bir hakkı kullanma 

l'extrême droite aşırı sağ 

l'hiver de la vie ihtiyarlık 

l'homme des bois orangutan 

l'horizon "ufukta; gelecekte" 

l'hégire Hicret, Hazreti Muhammet'in göçü 

l'idée mère ana fikir 

l'impôt du sang askerlik ödevi 

l'Inde Hindistan 

l'Indonesie Endonezya 



l'infiniment petit sonsuz küçük 

l'intérieur içerde 

l'Irak Irak 

l'Iran İran 

l'Irlande İrlanda 

l'Israël İsrail 

l'Italie İtalya 

l'océan Austral Antarktik Okyanusu 

l'océan Indien Hint Okyanusu 

l'océan Pacifique Pasifik Okyanusu, Büyük Okyanus 

l'Océanie Okyanusya 

l'offre et la demande arz ve talep, sunu ve istem 

l'opinion (publique) kamuoyu 

l'or noir petrol 

l'Ouganda Uganda 

l'Oural Ural 

l'Ukraine Ukrayna 

l'un l'autre ikisi de 

l'Uruguay Uruguay 

L'Écriture sainte Kutsal Kitaplar 

l'Égypte Mısır 

l'Éthiopie Etiyopya 

l'âge adulte yetişkinlik, erginlik 

l'âge d'innocence çocukluk çağı 

l'âge d'or altın çağı 

l'âge mûr olgunluk çağı 



l'échapper belle ucuz kurtulmak, dar kurtulmak, kıl payı kurtulmak 

l'île de Rhodes Rodos adası 

la le 

la (mer) Méditerranée Akdeniz 

la balance terazi burcu 

la Belguque Belçika 

la belle saison yaz ayları 

la Birmanie Birmanya, Burma 

la Bolivie Bolivya 

la Bourgogne Burgonya 

la Bulgarie Bulgaristan 

la carte des vins şarap listesi 

la Catalogne Katalonya 

la chaussure ayakkabı sanayii 

la Chine Çin 

la Colombie Kolombiya 

la Corse Korsika 

la Corée Kore 

la Crète Girit 

la Dalmatie Dalmaçya 

la dernière heure son saat, ölüm saati 

la dette publique devlet borçları 

la droite voie kurtuluş yolu 

la Finlande Finlandiya 

la France Fransa 

la Grèce Yunanistan 



la haute mer açık deniz, engin 

la Havane Havana 

la Helvétie İsviçre 

la Hollande Hollanda 

la Hongrie Macaristan 

la Lettonie Letonya 

la Libye Libya 

la Lituanie Litvanya 

la loi nouvelle İsa dini 

la Lombardie Lombardiya 

la main dans la main el ele 

la Malaisie Malezya 

la Mandchourie Mançurya 

la mauvaise saison kış ayları 

la meilleure en iyi 

la mer Adriatique Adriyatik Denizi 

la mer Baltique Baltık Denizi 

la mer Caspienne Hazar Denizi 

la mer du Nord Kuzey Denizi 

la mer Morte Ölüdeniz 

la mer Noire Karadeniz 

la mer Égée Ege Denizi 

la mer à boire uzun ve güç iş, ömür törpüsü 

la mienne benimki 

la moins en az 

la moitié yarım 



la Moldavie Moldavya 

la Mondaine yardımcı ekip, uyuşturucu madde kaçakçılığıyla mücadelede kullanılan sivil polis 

la Monnaie Darphane 

la mort dans l'âme istemeyerek, içi sızlayarak 

la mère des fidèles kilise 

la mélanésie Malenezya 

la Mésopotamie Mezopotamya 

la naissance du jour gün doğuşu, şafak 

la Namibie Namibya 

la niveau de la mer deniz seviyesi 

la niveau de vie yaşam düzeyi, yaşam standardı 

la Normandie Normandiya 

la Norvège Norveç 

la Nouvelle-Guinée Yeni Gine 

la Nouvelle-Orléans New Orleans 

la Nouvelle-Zelande Yeni Zelanda 

la nuit des temps eski çağlar 

la Palestine Filistin 

la Papouasie-Nouvelle-Guinée Papua Yeni Ginesi 

la part du lion aslan payı 

la partie adverse karşı taraf 

la Patagonie Patagonya 

la patience vient à bout de tout sabırla koruk helva olur 

la Perse İran 

la plupart de çoğu, büyük bir kısmı 

la plupart du temps çoğu zaman 



la pointe du jour gün ağarması 

la Pologne Polonya 

la portion congrue dara dar pay, yaşayacak kadar gelir 

la poule aux ìufs d'or altın yumurtlayan tavuk 

la poésie şiir sanatı 

la premier-née ilk doğan kız evlat 

la Providence Tanrı 

la Prusse Prusya 

la présente lettre bu mektup 

la péninsule ibérique İberik yarımadası 

la quatrième férie çarşamba 

la race mortelle insanlar 

la Renaissance Rönesans 

la rentrée des classes yeni okul döneminin açılışı 

la revers de la médaille madalyonun ters yüzü 

la Rhodésie Rodezya 

la roue de la fortune talihin çarkı 

la roulette russe Rus ruleti 

la Roumanie Romanya 

la rumeur dit que söylentiye göre 

la Russie Rusya 

la Russie blanche Beyaz Rusya 

la Russie soviétique Sovyet Rusya 

la Réformation Reformasyon 

la Réforme Reformasyon 

la régie de l'Étatdevlet kontrolü 



la révolution industrielle endüstri devrimi 

la Saint-Sylvestre yeni yıl arifesi 

la Scandinavie İskandinavya 

la seconde férie pazartesi 

la Seine Sen nehri 

la semaine dernière geçen hafta 

la Serbie Sırbistan 

la Sibérie Sibirya 

la Sicile Sicilya 

la sienne onunki 

la sinquiémé férie perşembe 

la Slovaquie Slovakya 

la Somalie Somali 

la somme elkitabı 

la sommeil éternal sonsuz uyku, ölüm 

la Suisse İsviçre 

la Suède İsveç 

la Syrie Suriye 

la sécurité internationale uluslararası güvenlik 

la Tanzanie Tanzanya 

la Tasmanie Tazmanya 

la Tchécoslovaquie Çekoslovakya 

la Thaïlande Tayland 

la tienne seninki 

la tournure des événemets olayların gidişi 

la Toussaint tüm ermişler yortusu (bir kasım) 



la trame de sa vie hayat süresi 

la troisième férie salı 

la troupe ordu, silahlı kuvvetler 

la trouver mal işin sonunu kötü görmek 

la Tunisie Tunus 

la Turquie Türkiye 

la veille au soir önceki akşam 

la vieillesse ihtiyarlar, yaşlılar 

la Vierge Başak burcu 

la voie lactée Samanyolu 

la voix du peuple halk oyu 

la voûte céleste gök 

la Yougoslavia Yugoslavya 

la Zambie Zambiya 

la zone gecekondu mahallesi 

label "[le] etiket; marka" 

labeur [le] emek 

labial dudaksıl 

laborantin [le] [la] laborant 

laboratoire [le] laboratuvar 

laboratoire d'analyses tahlil laboratuvarı 

laboratoire de langues dil laboratuvarı 

laborieusement çok emek vererek 

laborieux "çalışkan; emek isteyen, zahmetli" 

labour "[le] toprağı işleme; sürülmüş toprak " 

labourable işlenir, sürülür 



labourage [le] çiftçilik 

labourer "işlemek, çift sürmek, bellemek; (deri) sıyırmak; emek vermek, didinmek" 

laboureur [le] çiftçi 

labrador [le] labrador 

labyrinthe "[le] labirent; dolambaç; içinden çıkılmaz durum" 

lac [le] göl 

lac de barrage baraj gölü 

lac lacrymal gözyaşı pınarı 

lacer bağını sıkmak, bağlamak 

lacet "[le] ayakkabı bağı; bağcık; keskin viraj; ağ, tuzak; zikzak " 

lacis [le] ağ örgü 

laconique özlü, kısa 

laconiquement kısaca 

laconisme [le] özlülük, kısalık 

lacrymal gözyaşıyla ilgili 

lacrymogène göz yaşartıcı 

lacs "[le] kaytan; tuzak " 

lactation "[la] süt gelmesi; emzirme" 

lactique laktik 

lactose [le] sütşekeri, laktoz 

lacté "sütümsü; sütlü; sütle ilgili " 

lacune "[la] boşluk; eksik" 

lacustre "gölle ilgili, gölcül; gölde bulunan" 

lacérer yırtmak, parçalamak 

lad [le] seyis yamağı 

ladre cimri, pinti 



lagon [le] deniz gölcüğü 

lagune [la] denizkulağı 

laid biçimsiz, çirkin 

laidement çirkin bir yolda 

laideron [la] çirkin kız 

laideur [la] biçimsizlik, çirkinlik 

laie [la] dişi yabandomuzu 

lainage "[le] yünlü (kumaş); koyun yapağısı" 

laine "[la] yün; yünlü giysi " 

laine angora tiftik yünü 

laine bouclette buklet yün 

laine de verre camyünü 

laine à tricoter örgü yünü 

laineux "yünlü; yünsü; tüylü, havlı" 

lainier yünle ilgili 

laisse [la] köpek bağı, tasma 

laisser "bırakmak; gevşetmek " 

laisser choir yüzüstü bırakmak 

laisser de côté bırakmak, vazgeçmek 

laisser dire yapılana aldırmamak 

laisser la porte ouverte à qch açık kapı bırakmak 

laisser pour compte bırakmak, terk etmek 

laisser sa vie ölmek 

laisser tomber "düşürmek; yüzüstü bırakmak; artık ilgilenmemek " 

laisser tomber une chose bir şeyi kendi haline bırakmak, elini çekmek 

laisser tranquille rahat bırakmak 



laisser une affaire en souffrance işi askıda bırakmak 

laisser venir sabırla beklemek 

laisser voir göstermek 

laisser à abandon bakımsız bırakmak, kendi haline bırakmak 

laisser à penser düşündürmek 

laisser-aller [le] aldırışsızlık, kayıtsızlık, sallapatilik, ihmal 

laisser-faier [le] bırakın yapsınlar görüşü, yapma izni 

laisser-passer [le] yazılı geçiş izni, lesepase 

laissé-pour-compte "kabul edilmemiş, geri çevrilmiş; satılmamış " 

lait [le] süt 

lait bourru su katılmamış çiğ süt 

lait caillé kesik süt 

lait conventré konserve süt 

lait crémeux yağlı süt 

lait de chaux kireçsütü, badana 

lait de chèvre keçi sütü 

lait de vache inek sütü 

lait démaquillant yüz temizleme sütü 

lait en poudre süttozu 

lait maternel anne sütü 

lait pasteurisé pastörize süt 

laitage [le] süt ve süt ürünleri 

laiterie [la] süthane, sütçü dükkânı 

laiteux "sütle ilgili; sütümsü" 

laitier sütle ilgili 

laiton [le] pirinç (maden) 



laitue [la] marul 

lama "[le] lama; lama, Budist rahip" 

lamaneur [le] gemi kılavuzu 

lamaïsme [le] lamacılık, lamaizm 

lamaïst [le] lamacı, lamaist 

lambeau [le] parça, lime 

lambin ağır kanlı, uyuşuk 

lambiner "tembel davranmak; vakit öldürmek" 

lambourde [la] taban kirişi 

lambris [le] duvar\\tavan kaplaması, lambri 

lambrissé lambrili 

lame "[la] maden şerit; namlu; deniz dalgası; lam " 

lame de rasoir tıraş bıçağı 

lamelle [la] küçük maden\\cam şerit, lamel, yaprakçık 

lamentable "acıklı, acınacak; içler acısı, berbat" 

lamentablement ağlanacak derecede, berbat bir halde 

lamentation "[la] ağlayıp sızlama; inleme, inilti" 

lamier [le] beyaz ballıbaba 

laminage [le] yapraklaştırma, haddeden geçirme 

laminer yapraklaştırmak, haddeden geçirmek 

laminoir [le] yaprak makinesi, hadde makinesi 

lampadaire "[le] ayaklı lamba; sokak lambası" 

lampe [la] lamba 

lampe de chevet başucu lambası 

lampe de poche el feneri 

lampe témoin uyarı ışığı 



lampe à alcool ispirto ocağı 

lampe à fluorescence flüoresan lamba 

lampe à pétrole gaz lambası 

lampe éléctrique elektrik lambası 

lamper lıkır lıkır içmek 

lampion "[le] kandil; fener" 

lampiste "[le] lambacı; fenerci; küçük memur" 

lamproie [la] bufa balığı 

lampyre [le] ateş böceği 

lampée [la] büyük yudum 

lamé "levhalarla kaplı; sırmalı" 

lance "[la] kargı, mızrak; hortum " 

lance d'arrosage bahçe hortumu 

lance d'incendie yangın hortumu 

lance-flammes [le] alev makinesi 

lance-fusées [le] füzesavar 

lance-grenades [le] bombaatar 

lance-pierres [le] sapan 

lance-roquettes [le] roketatar 

lance-torpilles [le] torpilatar 

lancement "[le] atma, fırlatma; gemiyi denize indirme " 

lancement du disque disk atma 

lancement du javelot cirit atma 

lancer [le] atma, atış 

lancer une ìillade à göz kırpmak, işmar etmek 

lancette [la] neşter 



lanceur [le] [la] atıcı 

lancinant saplar gibi duyulan, sancıyan 

lanciner (ağrı) saplanır gibi duyulmak, sancımak 

lancée ünlü, moda (olan) 

landau [le] lando, çocuk arabası 

lande [la] geniş fundalık 

langage [le] dil, lisan 

langage de carrefour aşağılık dil, sokak ağzı 

langage du corps vücut dili 

langage mimique işaretle anlatma yolu 

lange [le] kundak bezi 

langer (bebeği) kundaklamak 

langoureusement "bitkince; cansız şekilde" 

langoureux "bitkin; halsiz, isteksiz" 

langouste [la] langust, böcek 

langoustine [la] Norveç ıstakozu 

language de programmation programlama dili 

language machine makine dili 

langue "[la] dil; (konuşulan) dil " 

langue de terre dil 

langue maternelle anadili 

langue morte ölü dil 

langue mère ana dil 

langue parlé konuşma dili 

langue verte argo 

langue vivante kullanılan dil, modern dil 



langue vulgaire halk dili 

langue-de-chat [la] kedidili, incu uzun bisküvi 

languette "[la] (aletde) dil; dilcik" 

langueur "[la] bitkinlik, halsizlik; cansızlık; isteksizlik" 

languir "mum gibi erimek; eziyet çekmek; çürümek, mahvolmak; uzayıp gitmek, tavsamak; canlılığını 
yitirmek" 

languissant "erimiş; bitkin; kuvvetsiz, cansız, durgun" 

lanière [la] kayış, kemer 

lanoline [la] lanolin 

lanterne "[la] fener; ışık bacası " 

lanterne rouge sonuncu, sıralamanın sonunda gelen kişi 

lanterne vénitienne kâğıt fener 

lanterneau [le] kubbe kulesi, çatı penceresi 

lanterner "boş vakit geçirmek, oyalanmak; savsaklamak, oyalamak" 

lapement [le] lap lap içme 

laper diliyle içmek, lap lap içmek 

lapereau [le] adatavşanı yavrusu 

lapidaire "değerli taşlarla ilgili; kısa, özlü" 

lapidation [la] taşa tutma 

lapider taşa tutmak, taşlamak 

lapin "[le] tavşan; kurnaz kişi, kurt " 

lapin de choux evcil tavşan 

lapin de garenne yabani tavşan 

lapis(-lazuli) [le] lacivert taşı 

Lapon [le] [la] Laponyalı 

lapon Lapon+ 



laps [le] süre 

laps de temps süre, zaman 

lapsus [le] yanlışlık, yanılgı 

lapsus linguae dil sürçmesi 

laquais "[le] uşak; aşağılık kimse" 

laque "[la] laka; lak, gomalaka " 

laquer laka sürmek 

laqué lake, lakeli 

larbin [le] uşak, aşağılık kimse 

larcin "[le] hırsızlık, aşırma; çalınmış mal" 

lard [le] deri altı yağı, domuz yağı 

larder (etin içine) domuz yağından parçalar koymak 

lardon "[le] domuz yağı parçası; dokunaklı söz; çocuk" 

large "enli, geniş; gevşek, bol; eli açık, cömert; bol; önemli " 

largement "geniş ölçüde; bolca, cömertçe" 

largesse "[la] el açıklığı, cömertlik; bağış" 

largeur [la] en, genişlik 

largue gerilmemiş, gevşek 

larguer laçka etmek, gevşetmek, boşaltmak 

larix [le] kara çam 

larme "[la] gözyaşı; damla, çok az miktar " 

larmoyant "gözyaşı döken, ağlayan; göz yaşartan" 

larmoyer gözyaşı dökmek, ağlamak 

larron [le] hırsız 

larve "[la] kurtçuk; karakoncolos" 

larvé gizli 



laryngite [la] gırtlak yangısı, larenjit 

laryngologiste [le] boğaz hastalıkları uzmanı 

larynx [le] gırtlak 

las "yorgun; usanmış, bezgin; bıkkın" 

lasagne [la] lazanya 

lascar [le] uyanık, herifçioğlu 

lascif "şehvetli; şehvet uyandıran" 

lasciveté [la] şehvetlilik 

laser [le] lazer 

lassant "yorucu; usandırıcı, bezdirici; bıktırıcı" 

lasser "yormak; usandırmak, bezdirmek; bıktırmak " 

lassitude "[la] yorgunluk; usanç, bezginlik; bıkkınlık" 

lasso [le] kement 

latent gizli, belirtisiz, için için 

latex [le] bitki sütü 

Latin [le] [la] Latin 

latin Latin+ 

latiniser Latinleştirmek 

latiniste [le] [la] Latince bilgini 

latino-américain Latin Amerikalı 

latitude "[la] enlem; davranış özgürlüğü" 

latrines [la] ayakyolu, hela 

latte "[la] uzun tahta, lata; süvari kılıcı" 

lattis [le] lata işi 

latéral yan, yanal 

latéralement yandan, yanlamasına 



laudanum [le] afyonruhu, lavdanum 

laudatif övücü 

laurier [le] defne ağacı 

laurier-cerise [le] taflan, karayemiş 

laurier-rose [le] zakkum ağacı 

lauréat [le] [la] kazanan 

lavable yıkanır, yıkanabilir 

lavabo [le] lavabo 

lavabos yüznumara, tuvalet 

lavage [le] yıkama 

lavage d'estomac mide yıkama 

lavage de cerveau beyin yıkama 

lavande [la] lavanta çiçeği 

lavandière [la] çamaşırcı kadın 

lave [la] lav 

lave-glace [le] cam yıkayıcı 

lave-linge [le] çamaşır makinesi 

lavement "[le] yıkama; tenkıye, lavman" 

laver yıkamak 

laver la vaisselle bulaşıkları yıkamak 

laver le linge çamaşırları yıkamak 

laverie [la] : 

laverie (automatique) çamaşırhane 

lavette "[la] bulaşık bezi\\fırçası; uyuşuk adam" 

laveur [le] [la] yıkayıcı 

laveur de vaisselle bulaşıkçı 



laveuse de linge çamaşırcı kadın 

lavis [le] yalama resim, sulu çizgi 

lavoir [le] genel çamaşırhane 

lavure [la] bulaşık suyu 

laxatif [le] bağırsakları yumuşatıcı (ilaç) 

laxisme [le] gevşeklik, hoşgörürlük 

layette [la] bebek giysileri 

layon [le] avcı patikası, orman yolu 

lazaret [le] karantina yeri 

lazzi [le] alaylı ve açık şaka 

laïc [le] [la] laik 

laïciser laikleştirmek 

laïcité [la] laiklik 

laïque laik 

laïus [le] söylev, nutuk 

le (la belirtili tanımlık 

le (la) leur onlarınki 

le (la) pire en kötü 

le (la) pire de en kötüsü 

le (la) plus en 

le (la) vôtre sizinki 

le beau monde sosyete 

le bel âge gençlik çağı 

le bien public kamu yararı 

le Bosphore Boğaz, Boğaziçi 

le brandon de discorde nifak tohumu 



le bricolage "kendi kendine yapılan iş;şişirme iş" 

le Brésil Brezilya 

le bâtiment inşaat işleri 

le Bélier Koç Burcu 

le Canada Kanada 

le cas échéant gerekince 

le champ d'honneur savaş meydanı 

le chat parti les souris dansent kedinin olmadığı yerde fareler cirit oynar 

le chemin détourné sapa yol 

le Chypre Kıbrıs 

le coeur battant çok heyecanlı 

le Congo Kongo 

le Coran Kuran 

le corps du délit suç aleti 

le corps électoral seçmenler 

le coup d'ìil göz atma 

le cour me le dit içime doğuyor 

le couteau sur la gorge gözünü korkutarak 

le cri de la conscience vicdanın sesi 

le cri public kamuoyu 

Le Créateur Yaradan, Allah, Tanrı 

le Cuba Küba 

le Danemark Danimarka 

le dernier supplice ölüm cezası 

le dessous des cartes işin içyüzü 

le double de iki katı 



le drapeau tricolore Fransız bayrağı 

le droit chemin doğru yol 

le défaut de la cuirasse zayıf nokta 

le Démon Şeytan 

le démon des femmes kadınlara düşkünlük 

le démon du jeu kumar düşkünlüğü 

le fait du prince keyfi karar 

le fait est que gerçek şudur ki 

le feu du ciel yıldırım 

le fils de l'homme İsa peygamber 

le fin du monde dünyanın sonu, kıyamet 

le fin fond en ücra yer 

le flagrant délit suçüstü 

le fond uzun mesafe (koşu) 

le fond du sac işin en gizli yönü 

le Gascogne Gaskonya 

le Ghana Gana 

le golfe Persique İran Körfezi 

le grand air açık hava 

le Groenland Grönland 

le gros toptancılık 

le gros de ana kısmı 

le Guatémala Guatemala 

le Honduras Honduras 

le Japon Japonya 

le jour d'avant geçen gün 



le jour de l'an yılbaşı 

le jour se lève gün doğuyor 

le journal du soir akşam gazetesi 

le Jura Jura dağları 

le Kenya Kenya 

le Koweit Kuveyt 

le Labrador Labrador 

le lendemain ertesi gün 

le lendemain matin ertesi sabah 

le lendemain soir ertesi akşam 

le Libéria Liberya 

le Lion Aslan burcu 

le long de boyunca 

le Luxembourg Lüksemburg 

le main me démange elim kaşınıyor 

le mal de dents diş ağrısı 

le Manche Manş 

le Maroc Fas 

le mauvais ange şeytan 

le mauvais ìil nazar, göz değmesi 

le meilleur en iyi 

le meilleur des deux ikisinden en iyisi 

le Mexique Meksika 

le Midi "Güney ülkeleri; Fransa'nın güneyi " 

le mien benimki 

le mieux en iyisi 



le ministère des affaires étrangères Dışişleri Bakanlığı 

le moins en az 

le mois d'après ertesi ay 

le mois dernière geçen ay 

le Monaco Monako 

le monde sosyete 

le Mozambique Mozambik 

le nec puls ultra de tek kelimeyle 

le nez au vent "burnunun doğrusuna; yüksekten bakarak " 

le Nicaragua Nikaragua 

le Nil Nil nehri 

le Pacifique Pasifik 

le Pakistan Pakistan 

le Panama Panama 

le Paraguay Paraguay 

le Parlement européen Avrupa Parlamentosu 

le parti du centre merkez parti 

le pas de porte hava parası 

le pays de Galles Galler 

le personnel volant uçuş personeli 

le petit bétail küçükbaş 

le petit monde halk sınıfı 

le petit Noël Noel armağanı 

le petit peuple halkın alt tabakası 

le petit écran küçük ekran 

le pis en kötü 



le plus clair de en önemli, en büyük bölümü 

le plus offrant en çok pey süren 

le plus sûr iyisi me, en iyisi 

le poing sur la hanche meydan okur bir durumda 

le pop pop müzik 

le Portugal Portekiz 

le pour et le contre lehte olan ve olmayan 

le pourquoi (de)neden, sebep, gerekçe 

le premier de l'an yılbaşı 

le premier mai işçi bayramı 

le prince des ténèbres iblis 

le père Noël Noel baba 

le père éternel Tanrı 

le Pérou Peru 

le pôle Nord Kuzey Kutbu 

le pôle Sud Güney Kutbu 

le QatarKatar 

le qu'en dira-t-on dedikodu, milletin ağzı, herkes ne diyecek 

le quintuple de beş katı 

le repas du soir akşam yemeği 

le Rhin Ren Nehri 

le rhume des foins saman nezlesi 

le rideau de fer demirperde 

le roi des animaux aslan 

le roi des rois tanrı 

le règne animal hayvanlar âlemi 



le règne végétal bitkiler âlemi 

le Sagittaire Yay Burcu 

le Sahara Sahra (Çölü) 

le saint lieu kilise 

le saint sacrement şaraplı ekmek ayini 

le saint sépulcre İsa peygamberin mezarı 

le Saint-Esprit Ruhulkudüs 

le Saint-Père Papa 

le Scorpion Akrep burcu 

le secteur privé özel kesim, özel sektör 

le secteur public kamu kesimi, kamu sektörü 

le seigneur tanrı 

le sein de dieu cennet 

le sexe faible kadınlar 

le sexe fort erkekler 

le sien onunki 

le soir akşamleyin 

le soleil couchant batan güneş 

le soleil levant doğan güneş 

le soleil se lève güneş doğuyor 

le sort en est jeté ok yaydan çıktı 

le Soudan Sudan 

le surmenage intellectuel zihni yorgunluk, beyin sürmenajı 

le Sénégal Senegal 

le Taureau Boğa burcu 

le Tchad Çad 



le tenant du titre şampiyonluk unvanını elinde tutan 

le tien seninki 

le tiers monde üçüncü dünya 

le toit paternel baba evi, baba ocağı 

le tout-puissant Tanrı 

le trou de la serrure anahtar deliği 

le très-haut tanrı 

le trésors public devlet hazinesi 

le Venezuela Venezuela 

le Verbe "teslisin ikinci kişisi; kelam, logos" 

le Verseau Kova burcu 

le vivre et le logement yiyecek ve yatacak 

le Yémen Yemen 

le Zambèze Zambezi 

le Zaïre Zaire 

le\la moindre en az, en küçük, en düşük 

le\la nôtre bizimki 

leader [le] önder, lider 

leadership [le] liderlik 

leasing [le] lizing 

lecteur "[le] [la] okur, okuyucu; okutman " 

lecteur de cassettes kasetçalar 

lecture "[la] okuma; metin" 

legs [le] vasiyetle bırakılan miras 

leitmotiv [le] laytmotif, anasüs 

lendemain [le] : 



lent yavaş, ağır 

lente [la] bit sirkesi 

lentement yavaş yavaş, ağır ağır 

lenteur [la] yavaşlık, ağırlık 

lentille "[la] mercimek; mercek " 

lentille convergente yakınsak mercek 

lentille d'eau sumercimeği 

lentilles de contact kontaklens 

lentisque [le] sakızağacı 

lento lento 

lequel lesquels 

les (iles) Marquises Markiz Adaları 

les (îles) Bermudes Bermuda 

les abats (kesilen hayvanda) sakatat 

les aiguilles akrep ve yelkovan 

les alliés bağlaşık devletler, müttefik devletler 

les antipodes yeryüzünün aksi tarafında bulunan yer 

les arts du dessin mimarlık\\heykelcilik\\resim sanatları 

les assistants seyirciler, izleyiciler, dinleyiciler 

les bahamas bahamalar, bahama adaları 

les Balkans Balkanlar 

les beaux jours "bahar günleri; gençlik; refah " 

les belles lettres edebiyat, yazın 

les bienséances görgü kuralları 

les Britanniques İngilizler 

les Caraïbes Karayib Adaları, Karayibler 



les chemins de fer demiryolları 

les choses qui sont advenues olup bitenler 

les cloches sonnent çanlar çalıyor 

les coffres de l'etat devlet hazinesi 

les convenances görgü kuralları 

les Dardanelles Çanakkale Boğazı 

les dehors dış görünüş 

les deniers publics devlet gelirleri 

les deux her ikisi 

les dons de cérès tahıl 

les dons de flore çiçekler 

les dons de la fortune zenginlik 

les entours de nın çevresi, -nın etrafı 

les fidèles "müminler, inananlar; cemaat" 

les filles de mémoire sanat tanrıçaları, müzler 

les fils de mars savaşçılar 

les forces de mer deniz kuvvetleri 

les forces de terre kara kuvvetleri 

les grainss tahıl, hububat 

les guichets bilet gişesi 

les Gémeaux İkizler burcu 

les Irlandais İrlandalılar 

les jeune gençler, gençlik 

les jeunes mariés yeni evliler 

les langues sémitiques Sami diller 

les leurs onlarınkiler 



les levée du corps cenazenin kaldırılması 

les mains dans ses poches emek vermeden, çalışmadan 

les mairés gelin ve damat 

les malheureux n'ont point de parents düşenin dostu olmaz 

les miens "benimki; ailem" 

les moindres en az, en küçük, en düşük 

les monts Oural Ural dağları 

les murs ont des oreilles yerin kulağı var 

les Néerlandais Hollanda 

les nôtres bizimkiler 

les olympiades olimpiyat oyunları 

les pattes de derrière arka bacaklar 

les pattes de devant ön bacaklar 

les Philippines Filipinler 

les planches [la] tiyatro, sahne 

les Poissons Balık burcu 

les portes du matin tanyeri 

les possédants [le] [la] varlıklı kimseler, zenginler 

les pouvoirs publics yetkililer, ilgili makamlar 

les premiers secours ilkyardım 

les premiers soins ilkyardım 

les présents burada bulunanlar 

les Pyrénées Pireneler 

les quatre coins köşe kapmaca oyunu 

les renseignements généraux gizli polis 

les rouages de l'État devlet çarkı 



les ruraux köylüler 

les résultats sportifs spor sonuçları 

les sciences exactes matematik bilimler 

les Terres Australes Antarktika 

les tienness seninkiler 

les tiens seninkiler 

les toilettes des dames bayanlar tuvaleti 

les toilettes des messieurs erkekler tuvaleti 

les troisièmes molaires akıldişi, yirmiyaşdişi 

les uns les autres hepsi 

les voiles de la nuit gecenin karanlığı 

les voisins du dessous alt kattaki komşular 

les voisins du dessus üst kattaki komşular 

les volants uçuş personeli 

les vôtres "sizinkiler; aileniz" 

les yeux clos "bakmaksızın; körü körüne" 

les yeux fermés gözü kapalı 

les Écritures Kutsal Kitaplar 

les époux evli çift, karı koca 

les îles Scilly Sicilya adaları 

lesbienne [la] lezbiyen, sevici 

lessivage [le] yıkama 

lessive "[la] sodalı su, çamaşır suyu; çamaşır yıkama " 

lessiver çamaşır suyuyla yıkamak 

lessiveuse [la] çamaşır kazanı 

lest [le] (gemide) safra 



lest Téléphones telefon servisi 

leste "çevik; açık saçık (söz)" 

lestement "çeviklikle; açık saçık olarak" 

lester (gemiye) safra koymak 

letton Letonyalı+ 

Lettonie [la] : 

lettre "[la] mektup; harf " 

lettre anonyme imzasız mektup 

lettre capitale büyük harf 

lettre chargée taahhütlü mektup 

lettre circulaire genelge 

lettre d'avis ihbarname 

lettre d'excuses özür mektubu 

lettre d'introduction tanıtma mektubu 

lettre de change çek, senet, poliçe 

lettre de créance güven mektubu 

lettre de crédit akreditif 

lettre de garantie teminat mektubu 

lettre de recommandation tavsiye mektubu 

lettre de voiture konşimento, taşıma senedi 

lettre expès ekspres mektup 

lettre minuscule küçük harf 

lettre patente ihtira beratı 

lettre piégée bombalı mektup 

lettré okumuş, bilgili, kültürlü 

leucocyte [le] akyuvar 



leucémie [la] kan kanseri, lösemi 

leur onların 

leurre "[le] yalancı yem, zoka; tuzak, aldatma, hile" 

leurrer kandırmak, tuzağa düşürmek 

levain "[le] ekmek mayası; tohum, maya " 

levant [le] doğu 

levantin "[le] [la] Doğu Akdenizden olan kimse, doğulu; levanten" 

lever "kaldırmak, çıkarmak; sökmek; (asker\\vergi) toplamak; çizmek, resmetmek; (ekin) uç vermek; 
tasarlamak " 

lever l'ancre demir almak 

lever l'étendard de la révolte isyan bayrağını çekmek 

lever la main sur qn birine el kaldırmak 

lever la tête kendini göstermek 

lever le camp çekip gitmek 

lever le coude çok içmek 

lever le masque maskesini atmak 

lever le pied sıvışmak 

lever le siège kuşatmaya son vermek 

lever les épaules omuz silkmek, burun kıvırmak 

lever un interdit yasağı kaldırmak 

levraut [le] yavru tavşan 

levure [la] maya mantarı 

levure de bière bira mayası 

levée "[la] kaldırma, çıkarma, sökme; set; kapatma; ayaklanma " 

levée de boucliers silahlı ayaklanma, kazan kaldırma, başkaldırma 

lexical sözlüksel 



lexicographe [le] sözlükçü 

lexicographie [la] sözlükçülük 

lexicologie [la] sözlükbilim 

lexique "[le] özel sözlük; küçük sözlük; sözcük dağarcığı" 

leçon "[la] öğretim; ders " 

leçons particulières özel dersler 

liaison "[la] birleşme, bitişme; bağlantı, irtibat; derz harcı; (aşçılık) salçayı koyulaştıran madde; ulama; 
ilişki, münasebet, ilgi" 

liane [la] sarmaşıcı bitki 

liant "yumuşak, bükülgen, esnek; uysal, yumuşak başlı" 

liasse "[la] bağ; tomar, deste" 

libation [la] tanrılar şerefine yere şarap dökme 

libelle [le] yergi yazısı 

libeller (bir sözleşmeyi) yolunca kaleme almak 

libellule [la] yusufçuk, kızböceği 

libellé [le] kaleme alma 

liberaliser serbestleştirmek 

libertaire salt erkinlik taraflısı 

libertin "kötü yola sapmış, çığırından çıkmış; haylaz, çapkın" 

libertinage "[le] kötü yol; çapkınlık, hovardalık, sefahat" 

liberté "[la] erkinlik, hürriyet; özgürlük, serbestlik; bağımsızlık " 

liberté d'opinion düşünce özgürlüğü 

liberté de conscience vicdan (inanç) özgürlüğü 

liberté de la presse basın özgürlüğü 

liberté de pensée düşünce özgürlüğü 

liberté politique siyasal özgürlük 



liberté syndicale sendika hakkı 

libertés "[la] bağışıklık; ataklık " 

libertés individuelles kişi özgürlüğü, kişisel haklar 

libertés publiques kamu hakları 

libidineux kösnül, şehvetli 

libido [la] libido 

libraire [le] [la] kitapçı 

librairie "[la] kitabevi; kitapçılık" 

libre "erkin, özgür, hür, serbest; bağımsız, müstakil; rahat; boş " 

libre arbitre özgür irade 

libre concurrence serbest pazar ekonomisi 

libre de den uzak, yakasını sıyırmış 

libre entreprise serbest girişim 

libre penseur özgür düşünceli 

libre-penseur [le] [la] özgür düşünür 

libre-service [le] selfservis 

libre-échange [le] serbest mübadele 

libre-échangiste [le] [la] serbest mübadeleci 

librement özgürce, serbestçe 

librettiste [le] libretto yazarı 

Libye [la] : 

Libyen [le] [la] Libyalı 

libyen Libyalı+ 

libéral "[le] [la] eli açık, vergili; liberal, erkinci " 

libéralement "cömertçe; özgür düşünceyle" 

libéralisation [la] serbestleştirme, liberalizasyon 



libéralisme [le] liberalizm 

libéralité "[la] cömertlik, el açıklığı; bağış, teberru" 

libérateur [le] [la] kurtarıcı 

libération "[la] borçtan kurtulma; salıverilme; kurtulma, kurtarılma" 

libérer "(yükümlülükten) kurtarmak; salıvermek; tahliye etmek, terhis etmek " 

Libéria [le] : 

Libérien [le] [la] Liberyalı 

libérien Liberyalı+ 

libéro [le] libero 

libéré (yükümlülük\\cezadan) kurtulmuş, salıverilmiş 

lice [la] oyun alanı 

licence "[la] izin; özel izin, lisans; laubalilik; başı bozukluk" 

licenciement "[le] izin verme, salıverme, terhis; işten çıkarma" 

licencier "izin vermek, salıvermek, terhis etmek; işten çıkarmak" 

licencieux "düzensiz; laubali, edepsiz; müstehcen" 

licencié "[le] [la] lisans sahibi, lisans almış kimse; lisanslı" 

lichen [le] liken, yosun 

licite "kanuni, yasal; meşru" 

licorne [le] tek boynuzlu at biçiminde masal kahramanı 

licou [le] yular 

lie [la] tortu, çökelti 

lie du peuple ayaktakımı 

lielde-vin şarap (renginde) 

lien "[le] bağ; zincir; paraçol; bağ, ilişik, ilgi " 

lien de parenté aile bağı 

lien matrimonial evlilik bağı 



lier "bağlamak, birleştirmek; koyulaştırmak; girişmek, koyulmak " 

lier amitié avec qn dostluk kurmak 

lier connaissance tanışmak 

lierre [la] sarmaşık 

lierre terrestre yersarmaşığı 

liesse [la] şaşkın sevinç, düğün bayram 

lieu "[le] yer; orun; ülke; ev, aile " 

lieu d'aisance ayakyolu, hela 

lieu de naissance doğum yeri 

lieu de randez-vous buluşma yeri 

lieu-dit [le] bir ad taşıyan yer 

lieue "[la] fersah; dünyanın öbür ucu" 

lieutenant "[le] ikinci başkan; teğmen; vekil " 

lieutenant de vaisseau deniz yüzbaşısı 

lieutenant-colonel yarbay 

lieux communs beylik sözler 

lieux d'aisances ayakyolu, yüznumara 

liftier [le] asansörcü 

ligament [le] (eklemlerde) bağ 

ligature "[la] bağlama; dikme; bağ; dikiş" 

ligaturer bağlamak 

ligne "[la] çizgi, hat; (yazıda) satır; sıra, dizi; olta; yol, rota; saf; güzel profil; soy " 

ligne aérienne havayolu 

ligne d'arrivée bitiş çizgisi 

ligne d'horizon ufuk çizgisi 

ligne de départ başlama çizgisi 



ligne de faite doruk çizgisi 

ligne de flottaison su kesimi 

ligne de mire nişan çizgisi 

ligne de tir atış çizgisi 

ligne droite doğru çizgi 

ligne flottante mantarlı olta 

ligne téléphonique telefon hattı 

ligneux ağaçsı, odunsu 

lignite [le] linyit 

lignée [la] soy sop 

ligoter sımsıkı bağlamak 

ligue "[la] devletler birliği; birlik" 

liguer birlik içinde toplamak, birleştirmek 

ligule [la] dilcik 

lilas [le] leylak 

limace [la] kabuksuz sümüklüböcek 

limage [le] eğeleme, törpüleme 

limaille [la] eğe talaşı, eğinti 

limande "[la] pisibalığı; halat sargısı " 

limande sole kızıl dilbalığı 

limaçon [le] salyangoz 

limbe [le] yaprak ayası 

lime "[la] eğe; törpü " 

lime à ongles tırnak törpüsü 

limer "eğelemek; törpülemek; düzeltmek, iyileştirmek" 

limier "[le] iri av köpeği; polis; casus" 



liminaire giriş niteliğinde 

limitatif sınırlayıcı 

limitation [la] sınırlama, sınır 

limite "[la] sınır; limit " 

limite consommation son kullanma tarihi 

limite d'âge yaş limiti 

limiter "sınırlamak; kısmak " 

limitrophe sınırdaş 

limogeage [le] görevinden uzaklaştırma 

limoger görevinden uzaklaştırmak 

limon [le] balçık, çamur 

limonade [la] limonata 

limonadier "[le] [la] limonatacı; kahve sahibi; meşrubatçı" 

limoneux balçıklı, çamurlu 

limonier [le] limon ağacı 

limousine "[la] kepenek; limuzin" 

limpide "berrak, duru; sade, duru" 

limpidité [la] berraklık, duruluk, açıklık 

lin [le] keten 

linaire [la] nevruzotu, aslanağzı 

linceul [le] kefen 

linge [le] çamaşır, çarşaf, örtü, bez 

linge de maison çarşaf, sofra örtüsü 

linge de toilette havlu 

lingerie "[la] çamaşır odası; çamaşır" 

lingerè "[la] çamaşır yapımcısı; çamaşır kâhyası" 



lingot [le] külçe 

lingual dilsel 

linguiste [le] dilbilimci 

linguistique dilbilimsel 

linoléum [le] mantarlı muşamba 

linon [le] ince keten (bezi) 

linotte [la] ketenkuşu 

linotype [la] linotip 

linteau [le] atkı, atkı taşı, lento 

linéaire çizgisel, doğrusal 

linéament "[le] ana çizgi; taslak" 

lion "[le] [la] aslan; Aslan Burcu " 

lion de mer denizaslanı 

lionceau [le] aslan yavrusu 

lipide [le] yağ uru, lipit 

liposuccion [la] yağ aldırma 

lippe [la] sarkık dudak 

lippu etli dudaklı 

liqueur [la] likör 

liquidateur [le] [la] tasfiye memuru 

liquidation "[la] hesap tasfiyesi; indirimli satış" 

liquide "sıvı halde, akıcı; likit " 

liquider "(hesabı) kapatmak; tasfiye etmek; indirimli satış yapmak; çözmek, sonuçlandırmak " 

liquidité [la] likidite, akışkanlık 

liquoreux likörsü 

liquéfier sıvılaştırmak 



lire [la] liret 

lire en diagonale üstünkörü okumak, göz gezdirmek 

lis [le] zambak 

liseron [le] gündüzsefası, çitsarmaşığı 

liseur "[le] [la] okuma meraklısı; okur" 

lisibilité [la] okunabilirlik, okunaklılık 

lisible kolay okunur, okunaklı 

lisiblement okunaklı biçimde 

lisière [la] sınır, kenar 

lisse düz ve parlak, yalız, perdahlı 

lisser "perdahlamak; düzlemek" 

liste [la] liste, dizelge 

liste civile devlet başkanlığı ödeneği 

liste de mariage düğün listesi, davetli listesi 

liste noire kara liste 

liste électorale seçmen listesi 

lister listelemek 

listing [le] liste yapma 

liséré [le] zıh, şerit 

lit "[la] karyola; yatak; evlenme; (ırmak) yatak; katman " 

lit de camp portatif yatak 

lit de douleur hasta yatağı 

lit de mort ölüm döşeği 

lit de parade katafalk 

lit de plume "kuştüyü yatak; parlak durum " 

lit de repos divan, şezlong 



lit glaciaire buzul yatağı 

litanie [la] uzun dua 

litchi [le] bir çam cinsi 

literie [la] yatak takımı 

lithium [le] lityum 

lithographe [le] taşbasmacı, litografyacı 

lithographie [la] taşbasma, litografya 

lithographier taşbaskısı yapmak 

lithosphère [la] taşyuvar, litosfer 

litige "[la] dava; anlaşmazlık, uyuşmazlık" 

litigieux "davalı, kavgalı; kavgacı" 

litière [la] ahır hayvanlarının yatması için döşenen ot 

litologie [la] taşbilim 

litote [la] arıksayış, az söyleyip çok anlatma 

litre [la] litre 

littoral kıyısal 

littorine [la] katırboncuğu 

littéraire edebi, yazınsal 

littéral "harfli, yazılı; sözcüğü sözcüğüne yapılan" 

littéralement "kelimesi kelimesine; tamamıyla, tam anlamıyla" 

littérateur [le] yazıncı 

littérature [la] yazın, edebiyat 

Lituanie [la] : 

Lituanien [le] [la] Litvanyalı 

lituanien Litvanyalı+ 

liturgie [la] dinsel törenlerde sıra 



liturgique dinsel tören sırasıyla ilgili 

livide "kurşuni; (benzi) çok soluk, morarmış" 

lividité "[la] kurşunilik; beniz solgunluğu, morluk" 

living-room [le] oturma odası 

livrable teslim edilebilir 

livraison "[la] mal teslimi; (kitap\\dergi) forma; fasikül, sayı" 

livre "[le] kitap; (ticarette) defter; (bir eserde) bölüm " 

livre d'heure dua kitabı 

livre de bord gemi defteri, seyir defteri 

livre de caisse kasa defteri 

livre de comptes cari hesap defteri 

livre de poche cep kitabı 

livre relié cuir deri kaplı kitap 

livrer "teslim etmek; bırakmak, terk etmek " 

livrer bataille savaşa girmek 

livres de commerce hesap defterleri, muhasebe defterleri 

livres sacrés kutsal kitaplar 

livresque kitaba bağlı 

livret "[le] küçük kitap, kitapçık; opera güftesi, libretto " 

livret de caisse d'épargne tasarruf sandığı cüzdanı 

livret de famille evlenme cüzdanı 

livret individuel askerlik belgesi 

livret matricule asker sicili 

livret scolaire "öğrenci sicili; öğrenci karnesi" 

livreur [le] [la] teslimatçı 

livrée "[la] (hizmetçi\\uşak için) özel kılık; hizmetçi sınıfı " 



liège [le] mantar, tıpa 

lièvre [le] tavşan 

Ll [le] Ll 

lob [le] (tenis\\futbol) aşırma 

lobe "[le] lop; dilim " 

lobe de l'oreille kulakmemesi 

lober (tenis\\futbol) aşırmak 

lobé loplu, dilimli 

local yerli, yöresel, mahalli, yerel 

localement yöresel olarak 

localisation "[la] yayılmasını önleme; yerini belirtme; yerleştirme" 

localiser "yayılmasını önlemek; yerini belirtmek, yerelleştirmek" 

localité [la] yer, mevki 

locataire [le] [la] kiracı 

locatif [le] -de hali, kalma durumu 

location "[la] kiralama; kira" 

loche [la] çoprabalığı 

lock [le] parakete 

lock-out [le] lokavt 

locomoteur kımıldatan, oynatan 

locomotion "[la] hareket, devinim; yer değiştirme" 

locomotive [la] lokomotif 

locuteur [le] [la] okuyucu 

locution "[la] söyleyiş; deyim" 

locution conjonctive bağlaç 

loden [le] kalın keçe kumaş 



loess [le] lös 

lofer (gemi) orsa etmek, orsalamak 

logarithme [le] logaritma 

loge "[la] kulübe; kapıcı odası; loca; soyunma odası" 

logeable oturulabilir (konut) 

logement "[le] ev, konut; lojman; iskân, yerleştirme " 

loger "(konutta) oturmak; oturtmak, konut vermek; yerleştirmek " 

loger à la belle étoile geceyi sokakta geçirmek 

logeur [le] ev sahibi 

logeuse [la] ev sahibesi 

logiciel [le] yazılım 

logicien [le] [la] mantıkçı 

logique [la] mantık 

logiquement mantığa uygun olarak 

logis "[le] ev, konut; konukevi" 

logistique [la] lojistik 

logo [le] logo 

logos [le] deyi, kelam 

loi "[la] yasa, kanun; kural " 

loi martiale sıkıyönetim 

loi naturelle doğa yasası 

loin "uzakta, uzaktan; uzağa " 

loin de uzağında 

loin des yeux loin du cìur gözden ırak olan gönülden de ırak olur 

lointain uzakta bulunan, uzak 

loir [le] tarla sıçanı türü 



loisible yapılabilen, izin verilmiş 

loisir [le] boş vakit, uygun vakit 

lombaire belle ilgili 

lombard Lombardiyalı+ 

Lombardie [la] : 

lombes [le] bel bölgesi 

lombric [le] yersolucanı 

Londonien [le] [la] Londralı 

londonien Londra+ 

Londrès Londra 

long "uzun; yavaş, ağır " 

long d'une toise çok uzun boylu, sırık gibi 

long métrage uzun metrajlı film 

long-courrier [le] uzun yol gemisi\\uçağı 

longanimité "[la] kusura bakmazlık; çilekeşlik, sabırlılık" 

longe "[la] yular; dananın alt yarısı" 

longer boyunca gitmek 

longeron [le] ana direk, kiriş 

longitude [la] boylam 

longitudinal boyuna, uzunluğuna, uzunlamasına 

longtemps uzun zaman, uzun süre 

longue-vue [la] tek dürbün 

longuement "uzun uzun; uzun uzadıya" 

longuet uzunca 

longueur "[la] uzunluk, boy; fazla söz " 

longueur d'onde dalga boyu 



longueurs fazlalıklar 

longévité [la] ömür uzunluğu 

looping [le] bir çeşit uçak cambazlığı 

lopin [le] parça (toprak\\arsa vb) 

loquace ağzı kalabalık, çalçene, geveze 

loquacité [la] çenebazlık, konuşkanlık, gevezelik 

loque "[la] çul, paçavra; bitmiş tükenmiş insan, enkaz " 

loquet [le] kapı zembereği 

lord [le] lort 

lorgner "göz ucuyla bakmak; dürbünle bakmak; göz dikmek" 

lorgnette [la] cep dürbünü 

lorgnon [le] kelebek gözlük 

loriot [le] sarıasma (kuşu) 

lors de esnasında, sırasında 

lors même que se bile 

lorsque ne zaman ki, -diği zaman 

losange [le] eşkenar dörtgen 

lot "[le] pay; ikramiyesi; kısmet, nasip" 

loterie [la] piyango 

lotion "[la] losyon; sıvı sürme " 

lotion après rasage tıraş sonrası losyonu 

lotion capillaire saç losyonu 

lotir "paylara ayırmak; pay vermek" 

lotissement "[le] pay etme, bölüştürme; bölüşme; parselleme" 

loto [le] tombala 

lotte [la] lota balığı 



lotte de mer fenerbalığı 

lotte de rivière tatlı su gelinciği 

louable "övülmeye değer; kiralanabilir" 

louage "[le] kiralama; kira parası " 

louange [la] övgü, övme 

louche "şaşı; şüpheli, karanlık " 

loucher "şaşı olmak; arzu ile bakmak, yiyecek gibi bakmak" 

loucherie [la] şaşılık 

louer "övmek; şükretmek; kiralamak " 

loufoque kaçık 

loulou [le] uzun tüylü bir cins fino köpeği 

loup "[le] kurt; siyah yarım maske; kusur " 

loup cervier vaşak 

loup de mer "levrek; deniz kurdu " 

loup doré çakal 

loupe "[la] yağ uru; ağaç uru; büyüteç, pertavsız" 

louper "haylazlık etmek; (işi) kötü yapmak; yetişememek, kaçırmak" 

lourd "ağır; güç, ağır; kaba, anlayışsız " 

lourd de qch yüklü 

lourdaud "beceriksiz, hantal; kaba saba" 

lourdement "beceriksizce, hantalca; kabaca" 

lourdeur "[la] ağırlık; ağır kanlılık, uyuşukluk, hantallık" 

loustic [le] şakacı 

loutre "[la] susamuru; susamuru kürkü" 

louve [la] dişi kurt 

louveteau [le] kurt yavrusu 



louvoyer "volta vurmak; dolambaçlı çarelere başvurmak" 

loyal "sözünün eri, dürüst; özverili, fedakâr; sadık" 

loyalement doğrulukla, dürüstçe 

loyalisme [le] bağlılık, sadakat 

loyauté [la] doğruluk, dürüstlük 

loyer "[le] kira karşılığı; kira ödeme zamanı " 

loyer de l'argent faiz 

lubie "[la] çılgınlık; kapris" 

lubricité [la] şehvet düşkünlüğü 

lubrifiant [le] yağlayıcı madde 

lubrification [la] yağlama 

lubrifier yağlamak 

lubrique "şehvetli; kösnül" 

lucarne [la] çatı penceresi 

lucide "açık gören, uyanık; iyi anlatan; aydın" 

lucidité [la] açık görürlük, kavrayıcılık, uyanıklık 

luciole [la] ateşböceği 

lucratif kazanç getiren, kârlı 

lucre [le] kazanç, kâr 

ludique oyunla ilgili 

luette [la] küçükdil 

lueur [la] ışıltı, parıltı 

luge [la] kızak 

lugubre iç karartıcı 

lugubrement iç karartıcı biçimde, üzüntüyle 

lui "o; ona, kendisine " 



lui en coûter la tête hayatına mal olmak 

lui-même kendi, kendisi 

luire "ışık saçmak, ışımak; parıldamak; parlamak, ışıldamak" 

luisant ışık saçıcı, ışık verici 

lumbago [le] lumbago 

lumen [le] lümen 

lumignon [le] az ışık veren lamba 

luminaire [le] aydınlatma araçları 

luminescence [la] gazışı 

luminescent gazışıl 

lumineux "ışık saçan, ışıklı; parlak; kavrayışlı, aydın; açık seçik" 

luminosité "[la] ışıklılık; açıklık, parlaklık" 

lumière "[la] ışık; aydınlık; bilgi; bellilik " 

lumière du jour gün ışığı 

lumière soleil güneş ışığı 

lunaire "ayla ilgili; ay gibi " 

lunaison [la] kameri ay 

lunatique sağı solu belli olmayan 

lunch "[le] soğuk büfe (yemeği); öğle yemeği" 

luncher "(soğuk büfeden) yemek yemek; öğle yemeği yemek" 

lundi [le] pazartesi 

lundi de Pentecôte pantekot pazartesisi 

lune [la] ay 

lune de miel balayı 

lunetier [le] [la] gözlükçü 

lunette [la] dürbün 



lunette arrière arka cam 

lunette d'approche dürbün 

lunetterie [la] gözlükçülük 

lunettes [la] gözlük 

lunettes de soleil güneş gözlüğü 

lunule "[la] ayça şekli; tırnak ayçası" 

lupin [le] acıbakla, yahudibaklası 

lupulin [le] sarıyonca 

lupus [le] deri veremi 

lurette [la] : 

luron [le] [la] şen, şakacı, gamsız 

lustrage [le] cilalama, parlatma 

lustral temizleyici, arılaştırıcı 

lustre "[le] avize; cila; parlatma maddesi" 

lustrer perdahlamak, parlatmak 

lustrine [la] parlak ipekli 

lut [le] sıvama balçığı 

luth [le] ut, lavta 

luthier [le] çalgı yapan\\satan kişi 

luthéranisme [le] Luthercilik 

luthérien Lutherci 

lutin [le] cin 

lutiner takılmak, muziplik etmek, şaka yapmak 

lutrin [le] (kilisede) kitap rahlesi 

lutte "[la] güreş; savaş; kavga, çekişme " 

lutte grécoromaine grekoromen güreş 



lutte libre serbest güreş 

lutter "güreşmek; savaşmak, çabalamak" 

lutteur "[le] [la] güreşçi, pehlivan; savaşçı" 

lux [le] aydınlık birimi, lüks 

luxation [la] (kemik) çıkık 

luxe "[le] şatafat, lüks; bolluk" 

Luxembourg [le] : 

luxer (kemiği) çıkarmak 

luxueusement şatafatla, lüks içinde 

luxueux şatafatlı, lüks 

luxure [la] uçarılık, hovardalık, şehvet 

luxuriance (bitki) bolluk 

luxuriant (bitki) bol 

luxurieux uçarı, hovarda, şehvet düşkünü 

luzerne [la] kaba yonca 

luzernière [la] yoncalık 

Lycra [le] Likra 

lycée [le] lise 

lycée technique teknik lise 

lycéen [le] [la] lise öğrencisi, liseli 

lymphatique lenfatik 

lymphatisme [le] lenfatizm 

lymphe [la] lenf, akkan 

lymphocyte [le] lenfosit 

lynchage [le] linç etme, linç 

lyncher linç etmek 



lynx [le] vaşak 

Lyon Liyon 

lyonnais Liyonlu+ 

lyre [la] lir 

lyrique lirik 

lyrisme [le] lirik dil, lirik tür, liriklik 

lys [le] zambak 

là "orada, oraya; burada, şurada; o zaman " 

là dedans burada, şurada 

là où o yerde ki, o yere ki 

là-bas orada 

là-dedans "içerde; bunda, bunun içinde" 

là-dessous "altta; bunun altında" 

là-dessus "üzerine, üzerinde; bunun üzerine; bu konuda" 

là-haut yukarda 

lâche "gevşek; korkak; cansız; alçakça " 

lâchement "[le] korkakça; alçakça" 

lâcher "gevşetmek; (elinden) kaçırmak; salıvermek; söylemek, yumurtlamak; gevşemek; bırakmak, 
ayrılmak; yarıda bırakmak " 

lâcher la bonde à ses larmes iki gözü iki çeşme ağlamak 

lâcher la bonde à ses plaintes içini dökmek 

lâcher la bride dizgini koyvermek, serbest bırakmak 

lâcher pied "tabanları yağlamak; kaçmak, geri çekilmek " 

lâcher prise salıvermek, tuttuğu şeyi bırakmak 

lâcheté "[la] korkaklık; yüreksizlik; alçaklık" 

lâcheur [le] [la] dönek 



lèche "[la] ince dilim; dalkavukluk" 

lèche-bottes [le] dalkavuk 

lèche-vitrines [le] vitrin seyrederek vakit öldüren kişi 

lèchefrite [la] ızgara altlığı 

lèpre [la] miskin hastalığı, cüzam 

lèse-majesté [la] inv 

lève-tard [le] [la] geç kalkan kişi 

lève-tôt [le] [la] erken kalkan kişi, erkenci 

lèvre [la] dudak 

lèvre inférieure altdudak 

lèvre supérieure üstdudak 

lé [le] kumaş eni 

lécher "yalamak; sürtünmek, dokunmak; incelikle yapmak " 

lécher les pieds de qn çanak yalayıcılık etmek 

lécher les vitrines vitrin yalamak, vitrinlere içi giderek bakmak 

léché özenle yapılmış 

légal yasaya uygun, yasal, kanuni 

légalement yasal olarak 

légalisation "[la] doğrulama, onaylama; yasaya uygun kılma" 

légaliser "doğrulamak; yasaya uygun yapmak" 

légalité [la] yasaya uygunluk, yasallık 

légat [le] papanın elçisi 

légataire [le] mirasçı 

légendaire efsanevi 

légende "[la] efsane; resim altı yazısı; uydurma, masal" 

léger "hafif, ince; zayıf; (çay\\kahve) açık; önemsiz; açık saçık; dikkatsiz " 



légiférer yasa koymak, yasamak 

légion "[la] jandarma birliği; sürü, alay " 

légion d'honneur Fransada bir şeref aşaması, lejyondonör 

légionnaire [le] yabancı lejyon askeri 

législateur [le] yasa koyucu, yasa yapıcı 

législatif kanunla ilgili, kanuni, yasal 

législation "[la] yasama yetkisi; yürürlükteki yasalar, mevzuat" 

législation du travail iş hukuku 

législature "[la] yasama meclisi; yasama dönemi" 

légiste [le] hukukçu 

légitime "töreye uygun; meşru; yasaya uygun, kanuni; haklı " 

légitime défense meşru müdafaa 

légitimement kanuni yoldan, yasal olarak 

légitimer "(evlilik dışı) çocuğu tanımak; doğruluğunu belirtmek, haklı göstermek" 

légitimité "[la] meşruluk; yasallık; haklılık" 

léguer vasiyetle bırakmak 

légume [le] sebze 

légume frais taze sebze 

légume sec kuru sebze 

légume vert yaş sebze 

légumier [le] sebze tabağı 

légèrement "hafif hafif, hafifçe; düşüncesizce" 

légèreté "[la] hafiflik; çeviklik; düşüncesizlik" 

lémurien [le] maki 

lénifiant yatıştırıcı, teskin edici 

lénifier hafifletmek, yumuşatmak 



lénitif hafifleştirici, yatıştırıcı, yumuşatıcı 

léonin tek taraflı 

léopard [le] pars, leopar 

lépidoptère pulkanatlı 

lépisme [le] kâğıt güvesi 

lépreux [le] [la] cüzamlı 

léser "çıkarına dokunmak; incitmek, yaralamak" 

lésiner cimrilik etmek 

lésion [la] lezyon, bere, hasar 

lésions cérébrales beyin hasarı 

léthargie [la] baygın uyku, derin uyuşukluk 

léthargique derin uykulu, derin uyuşukluk 

lévier [le] kaldıraç, manivela 

lévrier [le] tazı 

lévulose [la] levüloz, meyveşekeri 

lézard [le] kertenkele 

lézarde [la] duvar çatlağı 

m'as-tu-vu [le] [la] övüngen (kimse) 

ma mon 

ma chérie canım, canımın içi 

ma cocotte tatlım 

ma foi! inan olsun! 

ma parole (d'honneur) namusum hakkı için 

ma vielle dostum, canım 

macabre ölülerle ilgili 

macadam [le] makadam, asfalt 



macaque [le] bir maymun cinsi, makak 

macaron [le] badem kurabiyesi 

macaroni [le] makarna 

macaroni au gratin fırında makarna 

machaon [le] bir cins kelebek 

machin [le] şey 

machinal mekanik, otomatik 

machination [la] düzen, dolap, dalavere 

machine [la] makine 

machine de guerre mancınık 

machine à calculer hesap makinesi 

machine à coudre dikiş makinesi 

machine à laver çamaşır makinesi 

machine à vapeur buhar makinesi 

machine à écrire yazı makinesi, daktilo 

machiner (dolap\\dalavere) çevirmek 

machinerie "[la] makine yapımı, makinecilik; makine dairesi" 

machinisme "[le] makinistlik; makine takımı; makine kullanma" 

machiniste [le] makinist 

macramé [le] makrame 

macro-économie [la] makroekonomi 

macrobiotique makrobiyotik 

macrocosme [le] makrokozmos, büyükevren 

macrocéphale koca kafalı, iri kafalı 

macule [la] leke 

maculer "lekelemek, karalamak; lekelenmek" 



Macédoine [la] Makedonya 

macédoine [la] sebze veya meyve türlüsü 

macédoine de fruits meyve salatası 

macédoine de légumes karışık sebze, türlü 

Macédonien [le] [la] Makedonyalı 

macédonien Makedonyalı+ 

macération "[la] (sıvıya) bastırma; çile çekme" 

macérer "(sıvıya) bastırmak; çile çektirmek" 

Madagascar [la] Madagaskar 

Madame [la] madam, bayan (evli kadınlar için) 

madeleine [la] bir çeşit şekerli çörek 

Mademoiselle [la] hanım kız, bayan, matmazel (evlenmemiş kızlar için) 

madone "[la] Meryemana; Meryemana heykeli" 

Madrid Madrit 

madrier [le] kalas 

madrigal [le] çoksesli beste, madrigal 

madrilène Madritli 

madré "damarlı, benekli; kurnaz" 

madère [le] Madère şarabı 

maestria "[la] görkem, ihtişam; ustalık" 

maestro [le] orkestra yöneticisi 

maffia [la] mafya 

magasin "[le] ambar; dükkân, mağaza" 

magasin funéraire cenaze levazımatçısı 

magasin à succursales multiples çok şubeli mağaza, zincir mağaza 

magasinage "[le] ambara koyma, ambarlama; ambar parası" 



magasine [le] magazin, resimli dergi 

magasinier [le] ambarcı 

mage "[le] büyücü; müneccim" 

magicien [le] [la] büyücü 

magie [la] büyü 

magie noire büyücülük 

magique "büyülü; büyüleyici" 

magistral "buyurucu, kesin; ustaca; üstün, güçlü" 

magistrat "[le] yüksek görevli; sulh yargıcı" 

magistrature "[la] yüksek görevliler, yüksek memurlar; yargıçlık, hâkimlik; yüksek memurluk süresi " 

magistrature assise yargıçlar, hâkimler 

magistrature debout savcılık 

magma "[le] magma; düzensiz yığın" 

magnanerie [le] ipekböceği yetiştirme yeri 

magnanime gönlü yüce, soylu 

magnanimité [la] gönül yüceliği, soyluluk 

magnat [le] büyük sanayici, kodaman 

magnificence [la] parlaklık, görkem, ihtişam 

magnifier yüceltmek 

magnifique parlak, görkemli, göz kamaştırıcı, muhteşem 

magnifiquement parlak biçimde, görkemle 

magnolia [le] manolya 

magnum [le] iki litrelik şişe 

magnésie [la] manyezi, magnezyum oksit 

magnésite [la] magnezit, lületaşı 

magnésium [le] magnezyum 



magnétique "manyetik; mıknatıslı" 

magnétiser "mıknatıslamak; ipnotizmayla uyutmak" 

magnétiseur [le] [la] ipnotizmacı 

magnétisme [le] mıknatıslık 

magnéto [la] manyeto 

magnétophone [le] teyp 

magnétophone à cassettes kasetçalar 

magnétoscope [le] manyetoskop 

magnétoscope à cassette video 

magot "[le] kuyruksuz maymun; saklı para" 

mahométan [le] [la] Müslüman 

mahométisme [le] Müslümanlık 

mahonne [la] mavna 

mai [le] mayıs 

maigre "zayıf; yağsız; yavan, sade suya (yemek); verimsiz " 

maigrelet arık, sıska, bir deri bir kemik 

maigrement "kıtça; yoksulca" 

maigreur "[la] zayıflık; darlık, sıkıntı; verimsizlik; yetersizlik; yoksulluk" 

maigrichon sıska, tirit gibi, bir deri bir kemik 

maigrir "zayıflamak; zayıflatmak" 

mail [le] gezinti yeri, ağaçlıklı yol 

maille "[la] ilmek; düğüm; ilmik deliği; halka; (zincirde) bakla; mangır " 

maillechort [le] alman gümüşü 

mailler "(ağ) örmek; tomurcuklanmak" 

maillet [le] tokmak 

mailloche "[la] iri tokmak; davul tokmağı" 



maillon "[le] küçük ilmek; zincir baklası" 

maillot "[la] kundak bezi; dansçıların giydiği sıkı giysi; forma " 

maillot de bain mayo 

maillot deux pièces bikini 

maillot une pièce tek parça mayo 

main [la] el 

main-d'ìuvre "[la] işçilik, el emeği; işçi" 

main-forte [la] yardım, destek 

mainlevée [la] kaldırma, ilga 

mainlevée de saisie haczin kaldırılması 

mainmise [la] el koyma 

maint birçok 

maintenant şimdi, şu anda 

maintenir "(yerinde) tutmak; korumak, savunmak; kanısında olmak " 

maintien "[le] koruma, gözetme; duruş, durum " 

maire [le] belediye başkanı 

mairie "[la] belediye başkanlığı; belediye dairesi" 

mais fakat, ama 

maison "[le] ev; ev eşyası; ev işleri; ev halkı; soy, aile; firma, işyeri " 

maison close genelev 

maison d'arrêt tutukevi 

maison d'éducation okul 

maison de campagne yazlık ev 

maison de correction suçlu çocuklar evi 

maison de dieu tapınak 

maison de fesse genelev 



maison de force tutukevi 

maison de jeu kumarhane 

maison de la culture sanat merkezi 

maison de redressement ıslahevi 

maison de retraite düşkünler yurdu 

maison de santé akıl hastanesi 

maison de ville belediye konağı 

maison des jeunes gençlik kulübü 

maison hantée perili ev 

maison mortuaire ölü evi 

maison à deux étages iki katlı ev 

maisonnette [la] küçük ev 

maisonnée [la] ev halkı 

maitre maçon yapı kalfası 

majestueux görkemli, yüce 

majesté "[la] ululuk; görkem; majeste" 

majeur "daha büyük; önemli; zorlayıcı, zorlu; karşı gelinemez " 

major [le] binbaşı 

major général "tuğgeneral; tersane komutanı" 

majoration [la] fiyat artırma, fiyat artması, zam 

majordome [le] kâhya 

majorer fiyatı artırmak, zam yapmak 

majoritaire salt çoğunluğa dayanan, salt çoğunlukçu 

majorité "[la] erginlik, rüşt; çoğunluk " 

majuscule [la] büyük (harf), majüskül 

maki [le] maki 



mal "kötü, fena; uygunsuz " 

mal caduc sara hastalığı, tutarak 

mal de cìur mide bulantısı 

mal de la route araba tutması 

mal de mer deniz tutması 

mal de tête baş ağrısı 

mal du pays yurt özlemi, yurtsama 

mal embouché ağzı pis 

mal famé adı kötüye çıkmış 

mal fichu yorgun, bitkin 

mal hypothéqué "çok hasta; çok sıkıntılı" 

mal intentionné kötü niyetli 

mal loti kötü talih, talihsizlik 

mal luné keyifsiz, keyfi yok 

mal orienté kötü konumlu 

mal tourner kötüye gitmek 

mal à propos zamansız, gereği yokken, yeri yokken 

mal élevé terbiyesiz 

malabar [le] çam yarması 

malachite [la] bakırtaşı, malakit 

malade "sayrı, hasta; hastalıklı; bozuk " 

malade mental akıl hastası 

maladie "[la] sayrılık, hastalık; bozulma, bozulmuşluk " 

maladie de peau cilt hastalığı 

maladie infantile çocuk hastalığı 

maladies cardio-vasculaires kalp-damar hastalıkları 



maladies vénériennes zührevi hastalıklar 

maladif "kolay hastalanır; cılız" 

maladresse [la] beceriksizlik, sakarlık 

maladroit beceriksiz, sakar 

maladroitement beceriksizce, sakarca 

malaga [le] Malaga şarabı 

Malais [le] [la] Melezyalı 

malais Malezyalı+ 

malaise "[la] kırıklık, keyifsizlik; tedirginlik, huzursuzluk; tasa, kaygı" 

Malaisie [la] : 

malaisé "güç, sıkıntılı, zahmetli; eli dar" 

malappris [le] [la] kaba, görgüsüz 

malaria [la] sıtma, malarya 

malavisé densiz, patavatsız 

malaxage [le] yoğurma, karma 

malaxer yoğurmak, mıncıklamak, ovalamak 

malchance [la] talihsizlik 

malchanceux talihsiz 

malcommode kullanışsız, elverişsiz 

malde imaginaire hastalık hastası 

maldonne "[la] (oyun kâğıtlarını) yanlış dağıtma; yanlış anlama" 

malencontreusement kötü bir rastlantı olarak 

malencontreux "işi ters giden; can sıkıcı, üzücü" 

malette [la] küçük sandık, küçük bavul 

malfaire kötülük etmek 

malfaisant "kötülük eden, kötücül; zararlı" 



malfaiteur "[le] kötülükçü, suçlu; hırsız" 

malfamé adı kötüye çıkmış, kötü adlı 

malfaçon [la] kusur, kabahat 

Malgache [le] [la] Madagaskarlı 

malgache Madagaskarlı+, Madagaskar+ 

malgré diği halde, karşın, rağmen 

malgré tout her şeye rağmen 

malhabile beceriksiz 

malheur "[le] mutsuzluk, bedbahtlık; felaket, talihsizlik " 

malheureusement ne yazık ki 

malheureux "uğursuz; mutsuz, bahtsız; acınacak, zavallı " 

malhonnête "namussuz, düzenbaz; kaba, nezaketsiz, terbiyesiz" 

malhonnêtement "namussuzca; kabalıkla, nezaketsizce, terbiyesizce" 

malhonnêteté "[la] namussuzluk; kabalık, nezaketsizlik, terbiyesizlik" 

malice "[la] kötülük, şeytanlık; muziplik " 

malicieusement "kötülükle, şeytanca; muzipçe" 

malicieux "kötücül; muzip" 

malignité "[la] kötülük, fenalık; kötü yüreklilik; kötücülük; muziplik" 

malin "kötücül, kötü yürekli; uğursuz; habis; muzip; kurnaz " 

malingre cılız, çelimsiz 

malintentionné kötü niyetli 

malle [la] sandık 

malle-poste [la] posta arabası 

malléable "dövülgen, yassılabilir; uysal, yumuşak" 

malmener "hırpalamak; başarısızlığa uğratmak" 

malnutrition [la] beslenme bozukluğu 



malodorant kötü kokulu 

malpropre "kirli, pis; ahlaksızca, namussuzca " 

malpropreté "[la] kir, pislik; ahlaksızlık, namussuzluk" 

malsain "sıhhatsiz, sağlığa zararlı; ahlak bozucu" 

malsonnant çirkin, yakışıksız (söz) 

malséance [la] yakışıksızlık, kabalık 

malséant yakışıksız, kaba (söz) 

malt [le] malt 

maltais Maltalı 

Malte [la] Malta 

maltraiter "kötü davranmak; zarara sokmak" 

malté maltlı 

malveillance [la] kötü yüreklilik, kötü niyetlilik 

malveillant kötü yürekli, kindar 

malvenu hakkı olmayan, haksız 

malversation [la] aşırtı, ihtilas 

malédiction "[la] ilenme, beddua; lanet; kötü talih, uğursuzluk" 

maléfice [le] kötü büyü 

maléfique uğursuz, meşum 

maman [la] anne 

mamelle [la] meme 

mamelon "[le] meme başı; küçük tepe" 

mamie [la] büyükanne 

mammifère [le] memeli 

mammouth [le] mamut (fili) 

manager [le] menajer 



manche [la] (giysi) kol, yen 

manche à air rüzgâr hortumu 

manche à balai "süpürge sapı; kumanda kolu " 

manchette "[la] kolluk, manşet; başlık, manşet; kol darbesi" 

manchon [le] el kürkü, manşon 

manchot "[le] tek kollu insan, çolak; penguen" 

mandarine [la] mandalina 

mandarinier [le] mandalina ağacı 

mandat "[le] vekillik, vekâlet; havale kâğıdı; manda, himaye " 

mandat d'arrêt tutuklama kâğıdı 

mandat de comparution celp 

mandat postal posta havalesi 

mandat télégraphique telgraf havalesi 

mandat-carte [le] para havalesi 

mandataire [le] [la] vekil, temsilci 

mandater "havale vermek; vekâlet etmek" 

Mandchou [le] [la] Mançuryalı 

mandchou Mançuryalı+, Mançu+ 

Mandchourie [la] : 

mander "yazı ile bildirmek; buyurmak" 

mandibule [la] alt çene 

mandoline [la] mandolin 

mandrin "[le] demirci delgisi; torna aynası" 

manette [la] anahtar, manivela, kol 

manganite [le] manganit 

manganèse [le] manganez 



mange-tout [le] (fasulye gibi) kabuğu ile yenen sebze 

mangeable yenilebilir, yenir 

mangeaille "[la] hayvan yemi; çokça yenilen yemek" 

mangeoire [la] yemlik 

manger "yemek; aşındırmak, kemirmek; harcamak, tüketmek; yemek yemek " 

manger au restaurant dışarda yemek 

manger comme une mauviette kuş kadar yemek 

manger des yeux yiyecek gibi bakmak 

manger du bout des dents isteksiz yemek 

manger la consigne parolayı unutmak 

manger la grenouille parayı iç etmek 

manger ses mots lafı gevelemek 

manger ses ongles tırnaklarını yemek 

manger son blé en herbe parayı önceden harcamak 

manger sur le pouce ayaküstü acele yemek yemek 

mangerie [la] çok yemek yeme, tıkınma 

mangeur "[le] [la] boğazlı; obur" 

mangouste [la] firavunfaresi 

mangue [la] hintkirazı 

maniabilité "[la] kullanışlılık; elverişlilik, uygunluk; uysallık" 

maniable "yumuşak; kolay işlenir; kullanışlı; uysal" 

maniaque manyak 

manie "[la] mani, saplantı, düşkünlük; tuhaf merak" 

maniement [le] kullanma, yönetme 

manier "ele almak; ellemek; işlemek; çekip çevirmek " 

manifestant [le] [la] gösterici 



manifestation "[la] meydana çıkma, belli olma, kendini gösterme; gösteri" 

manifeste belli, açık, aşikâr 

manifestement besbelli, açıkça 

manifester "açığa vurmak, meydana çıkarmak, göstermek; gösteri yapmak " 

manigance [la] küçük entrika, oyun 

manigancer oyun çevirmek, dalavere yapmak 

Manille Manila 

manioc [le] manyok 

manipulateur eliyle işleyen, elle yapan 

manipulation "[la] elle yapma, elle işleme; el çabukluğu" 

manipuler "elle işlemek; parmak karıştırmak, hile yapmak" 

manivelle [la] manivela, kaldıraç 

manière "[la] tutum, tarz, usul; stil, üslup, biçem; tür, çeşit " 

manières "[la] davranış; numara, cilve " 

maniérisme [le] yapmacık huyu, özenticilik 

maniéré "yapmacıklı; özentili" 

manne "[la] kudrethelvası; beklenmedik yardım" 

mannequin "[le] manken; iradesiz adam, kukla" 

manoir [le] konak, köşk 

manomètre [le] manometre 

manquant eksik olan, eksik 

manque "[le] olmayış, yokluk; eksik, eksiklik " 

manque de olmadığı için, eksik olduğundan 

manque à ganer kaçırılan kazanç fırsatı 

manquement [le] kusur, kabahat 



manquer "eksik olmak, bulunmamak, olmamak; gelmemek, bulunmamak; başaramamak; 
kaçırmak, yetişememek; tutturamamak, isabet ettirememek " 

manquer d'équilibre dengesiz olmak 

manquer de den yoksun olmak, eksik olmak 

manquer de faire az kalsın -mek, neredeyse -mek 

manquer de sérieux sağlam pabuç olmamak 

manquer l'occasion fırsatı kaçırmak 

manquer le but hedefi bulamamak, karavana atmak 

manquer son coup başaramamak 

manquer à "özlemek, göresi gelmek; yardımdan kaçınmak; gereğini yapmamak, yerine getirmemek " 

manquer à son devoir görevini yapmamak, savsaklamak 

manqué başarısız, kusurlu, tamamlanmamış 

mansarde "[la] çatı penceresi; tavan arası" 

mansardé eğri tavanlı, kırma tavanlı 

mansuétude [la] iyi kalplilik, hoşgörürlük 

mante [la] : 

manteau "[le] manto, palto; davlumbaz " 

manteau de fourrure kürk manto 

mantemreligieuse peygamberdevesi 

mantille [la] başörtüsü 

manucure [la] manikürcü 

manuel elle yapılan, el işi 

manuellement elle 

manufacture [la] yapımevi, fabrika 

manufacturer işlemek, imal etmek 

manufacturier [le] [la] fabrika sahibi 



manuscrit elle yazılmış 

manutention "[la] (malı) elle yapma; yapım yeri" 

manutentionnaire "[le] [la] yapım yeri yöneticisi; mal hazırlayıcı" 

manutentionner malı işlemek 

manège"[le] at eğitimi; at eğitim yeri; atlıkarınca; oyun, dolap" 

manìuvrable "manevra yapabilen; yöneltilebilir" 

manìuvre [la] manevra 

manìuvrer "manevra yaptırmak; çalıştırmak, işletmek; manevra yapmak; tedbirini almak" 

mappemonde [la] iki yarım küre haritası 

maquereau "[le] uskumru balığı; pezevenk " 

maquereau bâtard istavrit 

maquerelle [la] muhabbet tellalı, mama 

maquette [la] maket 

maquignon "[le] at cambazı; dalavereci kimse" 

maquillage [le] makyaj 

maquiller "makyaj yapmak; değiştirmek, tahrif etmek " 

maquis "[le] maki; içinden çıkılmaz karışıklık; çete" 

maquisard [le] [la] çeteci 

marabout [le] murabıtkuşu 

maraicher sebzecilik+ 

marais "[le] bataklık; sebze bahçesi, bostan " 

marais salant tuzla 

marasme "[le] ruh çöküntüsü, depresyon; (iş) durgunluk, işsizlik" 

marathon [le] maraton 

maraude "[la] yiyecek hırsızlığı; (tarladan\\ağaçtan) ürün hırsızlığı" 

marauder ürün çalmak 



maraudeur [le] [la] ürün hırsızı 

marbre "[le] mermer; mermer heykel; dizilen parçaların konduğu masa " 

marbrer "mermer görünüşünde boyamak; ebrulamak" 

marbrerie "[la] mermercilik; mermer ocağı" 

marbrier mermer+ 

marbrure [la] mermer damarı, ebru 

marbré mermer gibi, ebrulu 

marc [le] posa, cibre, küspe 

marc de café kahve telvesi 

marcassin [le] süt domuzu 

marchand [le] [la] alışverişçi, tüccar 

marchand de journaux gazete satıcısı 

marchand de légumes sebzeci, zerzevatçı 

marchand de nouveautés tuhafiyeci 

marchand de poissons balıkçı, balık satıcısı 

marchand des quatro saisons seyyar satıcı 

marchand en détail perakendece 

marchand en gros toptancı 

marchand forain pazarcı 

marchandage [le] pazarlık 

marchande à la toilette bohçacı kadın 

marchander "pazarlık etmek; istemeyerek yapmak; duraksamak" 

marchandise [la] ticaret eşyası, mal 

marchandise de rebut işporta malı 

marche "[la] basamak; yürüyüş; marş; ilerleyiş, gelişme " 

marche arrière geri vites 



marche funèbre cenaze marşı 

marche libre serbest piyasa 

marche monétaire para piyasası 

marche nuptiale düğün marşı 

marchepied "[le] basamak; araba basamağı; atlama taşı" 

marcher "yürümek, ilerlemek; işlemek; (zaman) geçmek " 

marcher dans le sillage de qn birinin izinden gitmek 

marcher en troupe kalabalık halinde yürümek 

marcher sous qn buyruğu altında olmak 

marcher sur çiğnemek, basmak 

marcher sur les pas de qn izinden gitmek 

marcher à pas de géant dev adımlarıyla ilerlemek 

marcheur [le] [la] yürüyüşçü 

marché "[le] pazaryeri, çarşı; alışveriş; pazarlık; piyasa; sözleşme " 

marché au comptant spot pazar 

marché aux puces bitpazarı 

Marché commun Ortak Pazar 

marché forfaitaire götürü pazarlık 

marché noir karaborsa 

marcottage [le] (tarımda) daldırma 

marcotter (tarımda) daldırma yapmak 

mardi [le] salı (günü) 

Mardi gras büyük perhiz arifesi 

mare "[la] su birikintisi; küçük göl" 

marelle [la] kaydırak oyunu 

mareyeur [le] [la] toptan balık satıcısı 



margarine [la] margarin 

marge "[la] kenar; sayfa kenarı; genişlik; kolaylık " 

marge bénéficiaire kâr marjı 

margelle [la] kuyu bileziği 

margeur [le] kâğıt sürücü 

marginal "sayfa kenarında olan; kenarda; ikinci derecede " 

margoulin [le] üçkâğıtçı 

marguerite "[la] papatya; değerli taş" 

marguillier [le] kilise malları yöneticisi 

mari [le] koca, erkek eş 

mariage "[le] evlenme; evlilik; düğün " 

mariage civil medeni nikâh 

mariage religieux dini nikâh, kilise nikâhı 

marier "evlendirmek; birleştirmek; uzlaştırmak " 

marieur [le] [la] çöpçatan 

marijuana [la] esrar 

marin denizle ilgili 

marina [la] marina 

marinade "[la] tuzlu su, salamura; salamura et" 

marine "[la] denizcilik, gemicilik; deniz kuvveti, donanma " 

marine marchande ticaret filosu 

marine merchande ticaret filosu 

mariner "salamuraya yatırmak; salamurada beklemek" 

marinier denizcilik+ 

marionnette [la] kukla 

marital evlilikle ilgili 



maritalement karı koca+ 

maritime "denize yakın, denizin yanında; deniz\\denizcilikle ilgili" 

marié evli+ 

marjolaine [la] mercanköşk, sıçankulağı 

mark [le] mark 

marketing [le] pazarlama 

marmaille [la] velet takımı, mahalle piçleri 

marmelade [la] marmelat 

marmite [la] tencere 

marmite à pression düdüklü tencere 

marmiton [le] ahçı yamağı 

marmonner "homurdanmak; söylenmek" 

marmot [le] küçük oğlan, yavru 

marmotte "[la] köstebek; dağsıçanı" 

marmottement [le] dudak oynaması 

marmotter mırıldanmak 

marne [la] marn 

Maroc [le] : 

Marocain [le] [la] Faslı 

marocain Faslı+ 

maroquin "[le] maroken (deri); bakanlık makamı" 

maroquinerie "[la] marokencilik, deri işleri, dericilik; deri eşya" 

maroquinier "[le] deri işçisi; deri eşya satıcısı" 

marotte "[la] geçici moda; saplantı, aşırı düşkünlük" 

marquage "[le] damgalama, marka koyma; adam tutma" 

marquant kendini gösteren, göze çarpan 



marque "[la] im, bellilik, iz, işaret, nişan, marka; damga; önemlilik, fors; çetele; belirti " 

marque de fabrique ticari marka 

marquer "işaret koymak; göstermek, belirtmek; damga vurmak; belirtisi olmak; kendini 
göstermek, sivrilmek; sayı yapmak " 

marquer le pas yerinde saymak 

marquer mal kötü iz bırakmak 

marquer un but sayı kazanmak 

marqueterie [la] kakma işi, kakmalı süs, kakmacılık 

marqueté kakmalı 

marqueur "[le] [la] damgacı, markacı; (futbol) golcü " 

marquis [le] marki 

marquise [la] markiz 

Marquises [la] : 

marqué "belirgin; belli; damgalı" 

marraine [la] vaftiz annesi 

marrant "tuhaf, acayip; eğlenceli" 

marri "canı sıkılmış; pişman olmuş" 

marron "[le] kestane; kestanefişeği " 

marron d'Inde atkestanesi 

marronnier [le] kestane ağacı 

marronnier d'inde atkestanesi ağacı 

marrons glacés kestaneşekeri 

Mars [le] Mars 

mars "[le] mart; gündüz kelebeği" 

marseillais [le] [la] Marsilyalı 

Marseille Marsilya 



marsouin [le] domuzbalığı 

marsupiaux [le] keseliler 

marteau "[le] çekiç; çekiçkemiği " 

marteau d'une porte kapı tokmağı 

marteau pneumatique pnömatik matkap 

marteau-pilon [le] şahmerdan 

martel [le] : 

marteler "çekiçle dövmek; hece hece söylemek" 

martial "savaş+; savaşçı; demirli " 

martien Marslı 

martin-pêcheur [le] iskelekuşu, yalıçapkını 

martinet "[le] (küçük) kırbaç; keçisağan, dağkırlangıcı" 

martingale "[la] kelepser; kumar oyunu" 

martre [la] zerdeva, ağaçsansarı 

martre zibeline samur 

martyr "[le] [la] şehit; kurban " 

martyre "[le] şehit olma, şehitlik; büyük ıstırap, eziyet" 

martyriser "şehit etmek; çok (ıstırap) çektirmek" 

martèlement "[le] çekiçle dövme; çekiç sesi" 

marxisme [le] Marksizm 

marxiste [le] [la] Marksist 

marâtre [la] üvey ana, analık 

marécage [le] bataklık 

marécageux bataklık 

maréchal [le] mareşal 

maréchal des logis astsubay çavuş 



maréchal des logis-chef astsubay başçavuşu 

maréchal ferrant nalbant 

maréchalat [le] mareşallik 

maréchalerie "[la] nalbantlık; nalbant dükkânı" 

maréchaussée [la] jandarma 

marée "[la] (denizde) kabarma-inme, gelgit; taze deniz balığı " 

marée descendante (denizde) inme 

marée montante (denizde) kabarma 

marémoteur gelgit gücü 

mas [le] kır evi, çiftlik 

mascarade "[la] maske takma; maskeli balo" 

mascotte [la] maskot 

masculin "erkek+, eril; erkekçe " 

masculinité "[la] erkeklik; erillik" 

masochisme [le] mazoşizm 

masochiste [le] [la] mazoşist 

masque "[le] maske; maskeli kimse; çehre, yüz " 

masque de beaute yüz maskesi 

masque à gaz gaz maskesi 

masquer "maske takmak; maskelemek, gizlemek" 

masqué maskeli, örtülü 

mass media [le] kitle iletişim araçları 

massacrant dayanılmaz, titiz, ters, aksi, huysuz 

massacre [le] toptan öldürme, kırım, katliam 

massacrer "kılıçtan geçirmek; yok etmek, toptan öldürmek; berbat etmek, canına okumak" 

massage [le] ovma, masaj 



masse "[la] yığın; topak, kitle; tüm; tokmak, balyoz " 

masse atomique atom ağırlığı 

massepain [le] badem kurabiyesi 

masser "masaj yapmak; yığmak, toplamak " 

massette "[la] taşçı tokmağı, kaldırımcı tokmağı; sukamışı" 

masseur [le] [la] masajcı, masör, masöz 

massicot [le] kâğıt keskisi 

massif "som; ağır, dolu; tek parça, yekpare; kitlesel; kalabalık" 

massivement büyük olarak, tek parça halinde 

massue "[la] lobut; topuz, tokmak " 

mastic "[le] sakız; macun; sakız rakısı" 

masticage [le] macunla sıvama, macunlama 

mastication [la] (ağızda) çiğneme 

mastiquer "çiğnemek; macunlamak" 

mastoc ağır, kaba, kalın 

mastodonte "[le] iri bir memeli hayvan; insan azmanı, çam yarması" 

mastoïde mememsi 

masturbation [la] elle doyum, mastürbasyon 

masure [la] virane, yıkık ev 

mat "donuk, mat; tıkız; boğuk (ses)" 

matador [le] boğa güreşçisi, matador 

matamore [le] yalancı pehlivan, yiğit taslağı 

match [le] maç, karşılaşma 

match null beraberlik 

match retour rövanş maçı 

matelas [le] şilte 



matelasser "kıtıkla doldurmak; kapitone yapmak" 

matelot "[le] gemi tayfası; bahriyeli, denizci" 

matentendu "[le] yanlış anlaşılma; anlaşmazlık" 

mater "mat etmek; yenmek, yola getirmek" 

maternel "anneyle ilgili; ana tarafından " 

materner anne gibi davranmak 

maternisé anne sütü özelliğinde 

maternité "[la] analık; doğumevi " 

math [la] matematik 

matheux [le] [la] matematik öğrencisi 

mathématicien [le] [la] matematikçi 

mathématique matematik+ : sıkı, kesin 

mathématiques [la] matematik 

matin [le] sabah 

matinal "sabah+; sabahleyin olan; erken kalkan, erkenci" 

matinée "[la] sabah vakti; matine " 

matière "[la] özdek, madde, cisim; gereç, malzeme; konu; sebep " 

matière fécale dışkı 

matière première hammadde 

matière à option seçmeli ders 

matois kurnaz, düzenci, anasının gözü, hinoğluhin 

matou [le] erkek kedi 

matraquage [le] coplama 

matraque "[la] sopa; cop" 

matraquer coplamak 

matriarcat [le] anaerki 



matriarchal anaerkil 

matrice "[la] dölyatağı, rahim; ana kalıp; matris; vergi kütüğü" 

matricule "[la] sicil defteri; sicil kaydı " 

matriculer "sicile geçirmek; sicil numarası koymak" 

matrimoninal evlenmeyle ilgili 

matrone [la] hanımefendi, yaşlıca kadın 

maturation [la] olgunlaşma, olma 

maturité [la] olgunluk 

matérialisation [la] özdekleştirme, maddeleştirme 

matérialiser "özdekleştirmek, maddeleştirmek; gerçekleştirmek " 

matérialisme [le] özdekçilik, materyalizm 

matérialiste [le] [la] özdekçi, materyalist 

matérialité "[la] özdeklik, maddiyet; gerçeklik" 

matériau [le] gereç, malzeme 

matériaux de construction inşaat malzemeleri, yapı gereçleri 

matériel "özdeksel, maddi; ağır; kaba " 

matériel d'exploitation işletme makine ve teçhizatı 

matériel de bureau büro malzemeleri 

matériel roulant tekerlekli taşıtlar 

matériellement maddeten 

maudire lanetlemek, lanet etmek 

maudit lanetli, melun 

maugréer sövüp saymak 

mausolée [la] anıtkabir, mozole 

maussade "somurtkan; can sıkıcı, tatsız" 

maussaderie "[la] somurtkanlık; can sıkıcılık, tatsızlık" 



mauvais "kötü; zararlı, tehlikeli " 

mauvais coucheur geçimsiz kimse 

mauvais esprit yürek kötülüğü 

mauvais langue dedikoducu 

mauvais lieu fuhuş yuvası 

mauvais sujet "çapkın; yaramaz " 

mauvaise foi kötü niyet 

mauvaise graine kötü adam, sütü bozuk 

mauvaise herbe yabani ot 

mauvaise humeur keyifsiz, huysuz 

mauvaise plaisanterie kötü şaka, eşek şakası 

mauvaise tête dik kafalı, ele avuca sığmaz 

mauvaise volonté kötü niyet 

mauve [la] ebegümeci 

mauviette "[la] cılız, sıska; nanemolla " 

maux de gorge boğaz ağrısı 

maux de reins böbrek sancısı 

maux de ventre karın ağrısı, mide ağrısı 

maxillaire çene+ 

maxillaire inférieur altçene kemiği 

maxillaire supérieur üstçene kemiği 

maximal en çok, en üst, azami 

maxime [la] özlü söz, vecize 

maximum [le] en yüksek derece, maksimum 

mayonnaise [la] mayonez 

mazette "[la] kötü beygir; beceriksiz kimse" 



mazout [le] mazot, fuel-oil 

mazouté mazotla kirlenmiş 

maçon "[le] duvarcı, yapı ustası; mason " 

maçonner "(duvar) örmek; duvarla kapamak, duvar çekmek" 

maçonnerie "[la] duvarcı işi; taş duvar; masonluk" 

maçonnique masonlukla ilgili 

maître "[le] [la] efendi; öğretmen, hoca " 

maître auxiliaire geçici öğretmen 

maître chanteur [le] şantajcı 

maître chapelle koro yönetmeni, korobaşı 

maître d'armes eskrim ustası 

maître d'hôtel (otelde) başgarson, metrdotel 

maître d'école erkek öğretmen 

maître d'étude etüt öğretmeni 

maître de maison ev sahibi 

maître de ìuvre şantiye şefi 

maître nageur (plajda) cankurtaran 

maître-nageur [le] yüzme öğretmeni 

maîtresse d'école bayan öğretmen 

maîtresse de maison ev sahibesi 

maîtrisable "tutulabilir; önlenebilir, zapt edilebilir" 

maîtrise "[la] yetenek; yetki; kendini tutma, soğukkanlılık; öğretmenlik; ustalar " 

maîtrise de soi kendini tutma 

maîtriser "sözünü geçirmek; yenmek, bastırmak, durdurmak; zapt etmek, hâkim olmak " 

maïs [le] mısır (buğdayı) 

me beni, bana 



mea-culpa [le] : 

medecin traitant aile doktoru 

meeting [le] miting 

meilleur "daha iyi; en iyi " 

meilleur marché daha ucuz 

Melanésie [la] : 

melon "[le] kavun; melon şapka " 

melon d'eau karpuz 

melon de mer denizkestanesi 

melongène [la] patlıcan 

membrane [la] zar 

membrane du tympan kulakzarı 

membraneux zarsı 

membre "[le] kol veya bacak; üye " 

membre viril erkeklik organı 

membre à vie ömür boyu üye 

membres inférieurs bacaklar 

membres supérieurs kollar 

menace "[la] korkutma, tehdit; gözdağı " 

menacer korkutmak, tehdit etmek 

menaçant tehdit edici, korkutucu 

mendiant [le] [la] dilenci 

mendicité [la] dilencilik 

mendier "dilenmek; dilenir gibi istemek" 

mener "yol göstermek; götürmek; ulaştırmak; yönetmek; sürmek, geçirmek " 

mener bien sa barque işini iyi yürütmek 



mener la vie dure à qn hayatı zindan etmek 

mener qch à bonne fin iyi bir sonuca vardırmak, başarıya ulaştırmak 

mener qn tambour battant "sert davranmak; nefes aldırmamak " 

mener à bonne fin iyi bir sonuca vardırmak 

mener à la baguette sertlikle yönetmek 

meneur "[le] [la] kılavuz; elebaşı, önder, lider " 

meneur de jeu takdimci 

menhir [le] tek parça anıt 

menotte [la] küçük el 

menottes [la] kelepçe 

mensonge [le] yalan 

mensonger "yalan; aldatıcı" 

menstruation [la] aybaşı hali, aybaşı görme 

menstruel aybaşıyla ilgili 

mensualiser aylık ödemek 

mensualité "[la] aylık ödeme; aylık" 

mensuel aylık, ayda bir 

mensuellement aydan aya, her ay 

mensuration [la] beden ölçümü 

mental zihinsel 

mentalement "zihinle, zihinden; akıldan" 

mentalité [la] zihniyet, anlayış 

menteur [le] [la] yalancı 

menthe [la] nane 

menthol [le] mentol 

mentholé mentollü 



mention "[la] anma; belirtme; mansiyon " 

mentionner "anmak; belirtmek" 

mentir yalan söylemek 

menton [le] çene 

menton de galoche (en galoche) uzun, sivri ve kıvrık çene 

mentonnière [la] çene kayışı, çene kurdelesi 

mentor "[le] lala, eğitici; akıl hocası" 

menu ufak, ince, ufak tefek 

menu bétail küçükbaş hayvan 

menu peuple aşağı sınıf halk, fakir fukara 

menue monnaie ufak para, ufaklık 

menuet [le] bir çeşit dans, menüet 

menuiserie "[la] marangozluk, doğramacılık; marangoz işi" 

menuisier [le] marangoz, doğramacı 

menées "[la] entrika, düzen, tertip, dolap; fesat" 

mer "[la] deniz; dalgalı deniz " 

mer basse sığ deniz 

mer continentale içdeniz 

mer d'huile dingin deniz, çarşaf gibi deniz 

mer démontée çalkantılı deniz 

mer intérieure içdeniz 

mer mauvaise fırtınalı deniz 

mer plate dalgasız deniz 

mercanti [le] küçük tüccar 

mercantile "ticari; çıkarcı, çıkar düşkünü, paragöz" 

mercantilisme [le] çıkarcılık, paragözlük 



mercenaire "ücretli; çıkarcı " 

mercerie "[la] tuhafiyecilik; tuhafiye dükkânı" 

merci "[la] acıma, merhamet; iyilik; teşekkür, şükür " 

merci beaucoup çok teşekkür ederim 

merci de için teşekkürler 

mercier [le] [la] tuhafiyeci 

mercredi [le] çarşamba 

mercredi des Cendres büyük perhizin ilk günü 

mercure [le] cıva 

merde [la] bok 

merdeux [le] [la] küçük şeytan, velet 

meringue [la] kaymaklı pasta, beze 

merise [la] kuşkirazı 

merisier [le] kuşkirazı ağacı 

merlan [le] mezgit balığı 

merle [le] karatavuk 

merveille [la] harika 

merveilleux şaşılacak, olağanüstü, harikulade 

mes benim 

Mesdames [la] Madame 

Mesdemoiselles [la] Mademoiselle 

mesquin "cimri; soysuz; bayağı" 

mesquinerie "[la] cimrilik, çingenelik; bayağılık, aşağılık" 

message "[le] haber, mesaj, haber götürme; bildiri " 

message d'erreur yanlış mesaj 

message publicitaire reklam 



messager [le] [la] ulak, haberci, mesaj götüren 

messagerie "[la] taşıma işleri; taşınan eşya " 

messagerie électronique elektronik ilan tahtası 

messe [la] ayin 

messes basses fiskos, fıs fıs konuşma 

messie [le] Mesih 

Messieurs [le] Monsieur 

mesurable ölçülebilir 

mesure "[la] ölçü; vezin; önlem, tedbir; ılımlılık, itidal " 

mesure de superficie yüzölçümü 

mesure de surface alan ölçüsü 

mesure de volume hacim ölçüsü 

mesure rase silme ölçek 

mesurer "ölçmek; uygun düşürmek, ölçülü vermek; düzenlemek, ayarlamak " 

mesures de salubrité sağlık önlemleri 

mesures linéaires uzunluk ölçüleri 

mesuré "ölçülü; düzenli, ılımlı" 

mets [le] yemek 

mettable giyilebilir 

metteur [le] düzene koyucu 

metteur en scène "sahneye koyucu, rejisör; yönetmen" 

mettre "koymak; yerleştirmek, oturtmak; takmak, geçirmek; giymek; harcamak; (zaman) sürmek; 
varsaymak " 

mettre au ban sürgüne göndermek 

mettre au clair temize çekmek 

mettre au fait bilgi vermek 



mettre au frais serin yere koymak 

mettre au jour dünyaya getirmek, doğurmak 

mettre au monde doğurmak, dünyaya getirmek 

mettre au net temize çekmek 

mettre au rancart ıskartaya çıkarmak 

mettre au rang de sırasına koymak 

mettre au rebut ıskartaya çıkarmak 

mettre bas les armes ateş kesmek 

mettre de côté bir kenara koymak, ayırmak 

mettre dedans aldatmak, kafese koymak 

mettre des bâtons dans les roues à qn tekere çomak sokmak 

mettre en balance "karşılaştırmak; tartmak " 

mettre en branle harekete geçirmek, seferber etmek 

mettre en capilotade parça parça etmek 

mettre en cause adı bir davaya karışmak 

mettre en circulation piyasaya sürmek, yaymak 

mettre en danger tehlikeye atmak 

mettre en défaut başarısızlığa uğramak 

mettre en fuite kaçırmak 

mettre en gage rehine koymak 

mettre en garde uyarmak 

mettre en joue nişan almak 

mettre en l'air harekete getirmek 

mettre en lambeaux parça parça etmek 

mettre en lumière "yayımlamak; meydana koymak; göstermek" 

mettre en marche çalıştırmak, işletmek 



mettre en ordre düzen vermek, düzene sokmak 

mettre en peine kaygılandırmak 

mettre en pratique uygulamaya koymak, gerçekleştirmek 

mettre en quarantaine karantinaya almak 

mettre en relief belirtmek, vurgulamak 

mettre en scène sahneye koymak 

mettre en valeur değerlendirmek, işletmek 

mettre en vente satışa çıkarmak 

mettre en équilibre denkleştirmek, dengeye getirmek 

mettre en évidence ortaya koymak 

mettre en ìuvre kullanmak, işletmek 

mettre fin à e son vermek 

mettre flamberge au vent kılıcını çekmek 

mettre la clef sous la porte gizlice kaçmak, sıvışmak 

mettre la dernière main à une chose işi tamamlamak 

mettre la main sur qn tutmak, yakalamak 

mettre la main sur une chose bulmak, meydana çıkarmak 

mettre la main à l'ouvre işe başlamak 

mettre la main à la pâte kolları sıvayıp işe girişmek 

mettre la pagaille etrafı darmadağın etmek 

mettre la table sofrayı hazırlamak 

mettre le cap sur e doğru yönelmek 

mettre le contact kontağı açmak 

mettre le couvert sofrayı kurmak 

mettre le doigt tam üstüne basmak, keşfetmek 

mettre le grappin sur qn avucunun içine almak 



mettre le holà à qn son vermek 

mettre le siège devant kuşatmak 

mettre les gaz gaz vermek 

mettre les menottes à qn elini ayağını bağlamak 

mettre les points sur les i açık açık konuşmak 

mettre les pouces yelkenleri suya indirmek 

mettre qch sous presse baskıya vermek 

mettre qch sur le feu ateşe koymak, ısıtmak 

mettre qch à part ayrı tutmak, bir yana bırakmak 

mettre qn au pas yola getirmek 

mettre qn dehors kapı dışarı etmek 

mettre qn en libertét salıvermek, özgürlüğüne kavuşturmak 

mettre qn sous les verrous hapse atmak 

mettre quelqu'un au ban de halkın gözünden düşürmek 

mettre quelqu'un au jeu birini bir işe karıştırmak 

mettre son esprit à la torture kafa patlatmak 

mettre sur la conscience sorumlu tutmak 

mettre sur ordinateur bilgisayarlaştırmak 

mettre sur pied düzene koymak, düzeltmek 

mettre tomber sous le joug boyunduruk altına almak 

mettre un frein à gem vurmak 

mettre un ouvrage au jour bir eseri yayımlamak 

mettre un travail en chantier işe başlamak 

mettre un élève au piquet öğrenciye ayakta durma cezası vermek 

mettre une chose sur le métier işe başlamak 

mettre une sourdine à gem vurmak 



mettre à bas yıkmak, yok etmek 

mettre à bout susturmak 

mettre à contribution "vergi almak; yararlanmak" 

mettre à l'amende para cezası vermek 

mettre à l'engrais besiye çekmek 

mettre à l'index mimlemek, kara listeye almak 

mettre à la chaîne zincire vurmak 

mettre à la diète diyete sokmak 

mettre à la ferraille hurdaya çıkarmak 

mettre à la porte kovmak, kapı dışarı etmek 

mettre à la raison yola getirmek 

mettre à la voile (gemi) kalkmak 

mettre à mal batırmak, berbat etmek 

mettre à même kolaylaştırmak 

mettre à nu soymak 

mettre à profit yararlanmak 

mettre à sec kurutmak 

meublant döşemelik 

meuble (toprak) gevşek 

meubler döşemek 

meubles meublants döşeme eşyası 

meublé [le] möbleli daire, eşyalı daire 

meugler böğürmek 

meule "[la] değirmen taşı; bileği çarkı; tahıl yığını, saman" 

meunerie [la] değirmencilik 

meurt-de-faim [le] [la] yoksul, fakir 



meurtre [le] insan öldürme 

meurtrier "öldürücü; tehlikeli; yıkıcı " 

meurtrir berelemek, ezmek, çürütmek 

meurtrissure [la] bere, ezik, çürük 

meurtrière [la] mazgal deliği 

meute "[la] (avda) köpek sürüsü; sürü, güruh" 

Mexicain [le] [la] Meksikalı 

mexicain Meksikalı 

Mexico Meksiko City 

Mexique [le] : 

mezza voce yarım sesle, hafif sesle 

mezzanine [la] ara kat, asma kat 

mezzo-soprano [le] orta kalınlıkta kadın sesi 

mi "yarı; orta " 

mi figue mi raisin şöyle böyle, yarı iyi yarı kötü 

mi-carême [la] büyük perhizin üçüncü perşembesi 

mi-clos yarı kapalı 

mi-temps [la] ara, haftaym 

miaou [le] kedi sesi, miyav 

miaulement [le] miyavlama 

miauler miyavlamak 

mica [le] mika, evrenpulu 

miche [la] ekmek somunu 

micmac "[le] dalavere, üçkâğıt, katakulli; yaygara" 

micro "[le] mikrofon; mikro" 

micro-onde [la] : 



micro-ordinateur [le] mikrobilgisayar 

microbe [le] mikrop 

microbien mikroplu 

microbiologie [la] mikrobiyoloji 

microcosme [le] küçükevren, mikrokozmos 

microfilm [le] mikrofilm 

micromètre [le] mikrometre 

micron [le] mikron 

microorganisme [le] mikroorganizma 

microphone [le] mikrofon 

microprocesseur [la] mikroişlemci 

microscope [le] mikroskop 

microscopique "mikroskopla yapılan\\görülen, mikroskopik; çok ufak" 

microseconde [la] mikrosaniye 

microsillon [le] uzunçalar 

miction [la] işeme, su dökme 

midi "[le] öğle; güney " 

midinette "[la] aptal terzi kız; civelek kız" 

mie [la] ekmek içi 

miel [le] bal 

mielleux "bal gibi; yüze gülücü, yapmacık" 

miellé "ballı; bal gibi" 

miellée [la] kudrethelvası 

mien benim 

miette "[la] ekmek kırıntısı; yiyecek parçası; parçacık; kalıntı, kırıntı" 

mieux daha iyi 



mieux-être [le] refah, gönenç 

mignard "sevimli, hoş; nazlı" 

mignon minyon, zarif, çıtı pıtı 

migraine [la] yarım baş ağrısı, migren 

migrant [le] [la] göçmen 

migrateur göçücü, göçmen 

migration [la] göç, göçme 

mijaurée [la] gülünç davranışlı genç kadın 

mijoter "hafif ateşte pişirmek; uzun zamanda hazırlamak; hafif hafif kaynamak; yavaş yavaş hazırlanmak" 

mil mille 

Milan Milano 

milan [le] çaylak 

mildiou [le] mildiyu 

milice [la] milis 

milicien [le] [la] milis askeri, milis 

milieu "[le] orta; ara; çevre, ortam; ikisinin ortası " 

milieu de terrain orta saha 

militaire askeri 

militant "[le] [la] savaşçı, mücadeleci; militan" 

militariser "askerileştirmek; asker göndermek" 

militarisme [le] militarizm 

militer "savaşmak; militanlık yapmak " 

militer contre karşı olmak, aleyhte olmak 

militer pour den yana olmak, lehte olmak 

mille [le] bin 

mille marin deniz mili 



mille-feuille "[la] civanperçemi; milföy hamuru" 

mille-pattes [le] kırkayak 

millet [le] darı 

milliard [le] milyar 

milliardaire [le] [la] milyarder 

millier [le] bin 

milligramme [le] miligram 

millimètre [le] milimetre 

millimétré milimetreli 

million [le] milyon 

millionième milyonuncu 

millionnaire [le] [la] milyoner 

millième bininci 

millénaire binlik, bin yıllık 

millésime [le] yıl rakamı, tarih 

mime [le] sözsüz oyun, mim 

mimer "işaretlerle anlatmak; taklidini yapmak; taklitçilik yapmak" 

mimique el yüz işareti, mimik 

mimosa [le] mimoza 

mimétisme "[le] benzerleşme; taklit" 

minable "kılıksız, yoksul; sefil, hırpani" 

minaret [le] minare 

minauder kırıtmak 

minauderie [la] kırıtma, kırıtkanlık 

mince "ince; narin; değeri az, önemsiz " 

minceur [la] incelik, narinlik 



mine "[la] yüzün havası; görünüş, çehre, beniz; maden ocağı; mayın " 

mine allongée asık çehre 

miner "lağım açmak; mayınlamak; aşındırmak; kemirmek, zayıflatmak" 

minet [le] [la] küçük kedi, kedicik 

mineur "daha az, daha küçük; ergin olmayan, küçük " 

mini-jupe [la] mini etek 

miniature [la] minyatür 

miniaturiser ufaklaştırmak 

minier madenle ilgili 

minimal "en az; en düşük; en küçük" 

minime pek küçük, ufacık 

minimum en küçük, en az, minimum 

ministrable bakan adayı 

ministre "[le] bakan; Protestan papazı; araç, alet " 

Ministre de l'Éducation nationale Milli Eğitim Bakanı 

ministre des finances Maliye Bakanı 

ministre plénipotentiaire ortaelçi 

ministère "[le] hükümet; görev; aracılık; bakanlık; bakanlar kurulu " 

Ministère de l'intérieur İçişleri Bakanlığı 

ministère de la justice Adalet Bakanlığı 

ministère de la Santé publique Sağlık Bakanlığı 

ministère de laguerre savunma bakanlığı 

ministère de parole vaizlik 

ministère public savcılık 

ministériel "bakanlık+; hükümet+" 

minium [le] sülüğen 



minois [le] sevimli yüz 

minorité "[la] azınlık; (yaşça) küçüklük" 

Minorque [la] Minorka 

minoterie "[la] un fabrikası; un deposu" 

minotier [le] uncu 

minuit [le] gece yarısı 

minus habens [le] [la] alık, salak, allahlık 

minuscule ufacık, minicik, minik 

minutage [le] dakikalama, zamanlama 

minute "[la] dakika; asıl nüsha; karalama, müsvedde " 

minuter (yazının) müsveddesini hazırlamak 

minuterie [la] merdiven otomatiği 

minutie "[la] ufak tefek şeyler; boş şeyler; ayrıntılarla uğraşma; dakiklik" 

minutieusement titizce, inceden inceye 

minutieux titiz, ince eleyip sık dokuyan 

minérai [le] maden filizi 

minéral [le] mineral 

minéralier [le] maden tankeri 

minéraliser mineralleştirmek 

minéralogie [la] mineraloji, madenbilim 

minéralogique mineralojik 

minéralogiste [le] madenbilimci 

mioche [le] yavrucuk, velet, bızdık 

mirabelle [la] sarı renkli bir çeşit erik 

miracle [le] mucize 

miraculeusement mucizevi bir şekilde 



miraculeux mucizevi, olağanüstü 

miraculé mucizevi 

mirador [le] gözetleme kulesi 

mirage [le] serap 

mire "[la] (silahta) gez; (televizyon) ayar resmi, test diyası, mir " 

mirer "nişan almak; (bir şeye) göz dikmek; ışığa tutmak " 

mirifique "şaşılacak, şaşırtıcı; olağanüstü" 

mirobolant şaşılacak, göz kamaştırıcı, şahane 

miroir [le] ayna 

miroir concave çukur ayna 

miroitement [le] harelenme, parıltı 

miroiter harelenmek, parıldamak 

miroiterie [la] aynacılık 

mis "kurulmuş, hazırlanmış; giyinmiş " 

misaine [la] : 

misanthrope [le] [la] insandan kaçar 

mise "[la] koyma; (kumarda) sürülen para; artırma; yatırım; giyiniş " 

mise au point odaklama 

mise en accusation suçlama 

mise en demeure emir, buyruk 

mise en facteur çarpanlara ayırma 

mise en page mizanpaj, sayfa düzeni 

mise en plis mizanpli 

mise en scène sahneleme 

mise en train hale yola koyma 

mise à la retraite emekliye ayırma 



mise à mort öldürmek 

miser (oyunda) para sürmek 

miser sur "(at vb) üzerine bahse girmek, -e oynamak; güvenmek, bel bağlamak" 

misogyne kadınları sevmez, kadından kaçar 

miss [la] güzellik kraliçesi 

missel [le] kilise duaları kitabı 

missile [le] güdümlü mermi, füze 

missile antimissile füzesavar 

mission "[la] özel görev; yetki" 

missionnaire [le] misyoner 

missive [la] acele (mektup) 

mistral [le] soğuk rüzgâr, mistral 

misère "[la] mutsuzluk, zavallılık; yoksulluk, sefalet " 

misérable "zavallı, biçare, acınacak; yoksul, fakir; bayağı, alçak; değersiz, önemsiz " 

miséreux [le] [la] yoksul, fakir, sefil 

miséricorde "[la] acıma, merhamet; yargılama; suç bağışlama" 

miséricordieux "acıyıcı; yargılayıcı; bağışlayıcı" 

mitaine [la] parmaksız eldiven 

mite [la] güve 

miteux acınacak halde, zavallı 

mitigation [la] yumuşatma, yatıştırma, hafifletme 

mitiger yumuşatmak, yatıştırmak, hafifletmek 

mitonner "tirit olmak, tiritleşmek; hafif ateşte pişmek; (işi) yavaş yavaş pişirmek" 

mitoyen ortaklaşa olan 

mitraille [la] misket 

mitrailler "makineli tüfekle taramak; poz poz resmini çekmek" 



mitraillette [la] hafif makineli tüfek 

mitrailleur [le] mitralyözcü 

mitrailleuse [la] makineli tüfek, mitralyöz 

mitre "[la] piskopos başlığı; baca şapkası " 

mitron [le] fırıncı çırağı 

mité güve yemiş 

mixer [le] mikser, karıştırıcı, çırpıcı 

mixeur [le] mikser, karıştırıcı, çırpıcı 

mixte "karma; karışık" 

mixture [la] karışım 

mièvre "yapmacıklı; cılız" 

Mm [le] Mm 

mnémonique belleksel 

mnémotechnique bellek eğitici 

mobile "devingen, hareketli; akışkan; değişken " 

mobilier döşeme+ , döşemelik 

mobilisation [la] seferberlik 

mobiliser "harekete geçirmek; seferber etmek" 

mobilité "[la] devingenlik; değişkenlik" 

mocassin [le] mokasen 

moche çirkin, kötü 

modal kiplerle ilgili 

modalité "[la] kiplik; makam; özel koşullar; tarz, biçim; çeşit" 

mode "[le] şekil, tarz, yol; kip; makam " 

mode d'emploi kullanma biçimi 

mode de vie yaşam tarzı 



mode optatif istek kipi 

modelage "[le] taslak; biçim verme, biçimlendirme" 

modeler "taslak yapmak; biçim vermek; uydurmak, uygunlaştırmak " 

modelé "[le] (heykelde) şekil kabartısı; biçimlenme" 

modem [le] modem 

moderne modern, yeni, çağcıl 

modernisation "[la] yenileştirme, çağa uydurma; çağdaşlaşma, yenileşme" 

moderniser yenileştirmek, çağa uydurmak 

modernisme "[le] çağ yeniliği; çağcıllık" 

moderniste [le] [la] yenilik taraflısı 

modernité [la] yenilik, çağdaşlık 

modeste "alçakgönüllü; ılımlı; utangaç; gösterişsiz, şatafatsız" 

modestement alçakgönüllülükle 

modestie "[la] alçakgönüllülük; gösterişsizlik" 

modicité "[la] küçük miktar, azlık; önemsizlik" 

modificatif anlama değişiklik veren 

modification [la] değişiklik, değişme, değiştirme 

modifier "değişikliğe uğratmak; anlama değişiklik vermek " 

modique önemsiz, değersiz 

modiquement az miktarda, yetersizce 

modiste [la] kadın tersizi\\şapkacısı 

modulation "[la] modülasyon; (seste) perdelenme; makamdan makama geçiş " 

modulation de fréquence (FM\MF) frekans modülasyonu (FM) 

module "[le] (mimarlıkta) oran ölçüsü; ölçü birimi; çap" 

moduler "(ses) perdelenmek; makamla söylemek, sesi perdelemek" 

modus vivendi [le] geçici uzlaşma 



modèle "[le] örnek; model " 

modéliste [le] [la] modelci, modelist 

modérateur [le] [la] ılımlaştırıcı, yatıştırıcı 

modération "[la] ılımlılık, ölçülülük; iyileştirme; hafifletme" 

modérer ılımlaştırmak, azaltmak, hafifletmek 

modéré [le] [la] ölçülü, ılımlı, orta 

modérément "ölçülü olarak, aşırılığa kaçmadan; şöyle böyle" 

moelle "[la] ilik; öz " 

moelle osseuse kemik iliği 

moelle épinière omurilik 

moelleusement yumuşaklıkla, tatlılıkla 

moelleux "ilikli, özlü; yumuşak" 

moellon [le] moloz taşı 

mohair [le] tiftik kumaş 

moi "beni, bana; ben " 

moi non plus (olumsuz anlamda) ben de 

moi-même kendim 

moignon "[le] (kesilmiş kol\\bacakta) uç; dal ucu; kütük" 

moindre "daha küçük; daha az; daha seyrek; en küçük; en az " 

moindrement hiç, zerre kadar 

moine "[le] keşiş; bir cins fok balığı" 

moineau [le] serçe 

moins daha az 

moins que den daha az 

moins-value [la] değerden düşme 

moire "[la] hareli kumaş; hare" 



moiré hareli 

mois "[le] ay; aylık (para) " 

moisi küflü, küflenmiş 

moisir "küflendirmek; küflenmek " 

moisissure [la] küf 

moisson "[la] hasat; ekin; çok miktar" 

moissonner "ekin biçmek, ürün kaldırmak; çok miktarda toplamak" 

moissonneur [le] [la] orakçı, biçici 

moissonneuse-batteeuse [la] biçerdöver 

moissonneuse-batteuse-lieuse biçerdöver-bağlar 

moite nemli 

moiteur [la] nem, nemlilik 

moitié [la] yarı, yarım 

moitié prix yarı fiyatına 

moka "[le] moka kahvesi; kahveli pasta" 

mol mou 

molaire [la] azıdişi 

moldave Moldavyalı 

Moldavie [la] : 

moleskine [la] pamuk kadife 

molester incitmek, canını yakmak, eziyet etmek, tartaklamak 

molette [la] dişli tekerlek 

mollasse "gevşek, sölpük; cansız, ruhsuz; uyuşuk" 

molle mou 

mollement "gevşekçe; tembelce, uyuşuklukla; cansız bir şekilde " 

mollesse "[la] yumuşaklık; gevşeklik, cansızlık; hoş görürlük, yumuşaklık" 



mollet yumuşacık 

molletière [la] dolak 

molleton [le] yumuşak yünlü 

molletonné yumuşak yünlü ile astarlanmış 

mollir "yumuşamak; yatışmak; gevşemek; gerilemek" 

mollusque [le] yumuşakça 

molosse [le] iri cins bekçi köpeği 

molybdène [le] molibden 

moléculaire moleküler 

molécule [la] molekül 

moment "[le] an, esna; zaman; şimdiki zaman " 

momentané ani, bir anlık, geçici 

momentanément bir anda, geçici olarak 

momie [la] mumya 

momifier mumyalamak 

mon benim 

mon aimé(e) sevgilim 

mon Dieu Allahım!, aman Allah! 

mon vieux dostum, canım 

monacal keşişlerle ilgili 

monachisme [le] keşişlik 

Monaco [le] : 

monarchie [la] hükümdarlık, krallık, monarşi, mutlakıyet 

monarchique monarşik 

monarchisme [le] hükümdarlık yanlılığı, monarşi, kraliyetçilik, padişahçılık 

monarchiste [le] [la] monarşist, hükümdarlık taraflısı, kraliyetçi, padişahçı 



monarque [le] hükümdar, kral, padişah 

monastique manastırla ilgili 

monastère [le] manastır 

monceau [le] yığın, küme 

mondain "dünya zevklerine bağlı; sosyetik " 

mondanité "[la] dünya hayatına bağlılık; sosyete eğlencesi " 

mondanités "sosyete olayları; sosyete sütunu" 

monde "[le] evren; dünya; insanlar; toplum; dünya hayatı; sosyete " 

mondial "dünya+; dünya çapında" 

mondialement dünya çapında 

mondialisation [la] globalleşme 

mondovision [la] dünya televizyonu, uydu aracılığıyla televizyon yayınlarının dünyaya iletilmesi 

Mongol [le] [la] Moğol 

mongol Moğol+ 

mongolien [le] [la] mongol (hastası) 

mongolisme [le] mongolizm 

moniteur "[le] [la] çalıştırıcı, antrenör; öğüt verici, öğretici " 

monnaie "[la] para, akçe, sikke; bozuk para " 

monnaie effective efektif 

monnaie en circulation tedavüldeki para 

monnaie fiduciaire itibari para 

monnaie métallique madeni para 

monnayer "para basmak; paraya çevirmek" 

monnayeur [le] para basıcı 

mono [la] mono 

monochrome tekrenkli 



monocle [le] tek gözlük, monokl 

monocorde "tek telli; tekdüzeli, monoton" 

monoculture [la] tek ürün çiftçiliği 

monogame tekeşli, monogam 

monogamie [la] tekeşlilik, monogami 

monogramme [le] monogram 

monographie [la] monografi, tekyazım 

monokini [le] sadece alt kısmı olan mayo 

monolingue tekdilli, tek dil konuşan 

monolithique "tekparça; sapasağlam, ayrılmaz" 

monologue [le] monolog 

monologuer "kendi kendine konuşmak; monolog söylemek" 

monophasé tek fazlı, tek evreli 

monoplace tek kişilik 

monoplan [le] tek kanatlı uçak 

monopole [le] tekel 

monopolisation [la] tekelleştirme 

monopoliser tekele almak, tekelde tutmak 

monorail [le] tek raylı vagon 

monosyllabe [le] tek heceli sözcük 

monosyllabique tek heceli 

monothéisme [le] tektanrıcılık 

monotone tekdüze, monoton 

monotonie [la] tekdüzelik, monotonluk 

monotype [la] monotip 

monseigneur [le] monsenyör 



monsieur [le] bay 

monstre "[le] dev, canavar; gudubet; kocaman şey " 

monstrueux "doğaya aykırı; olağanüstü; şaşılacak; aşırı; korkunç" 

monstruosité "[la] yaradılış aykırılığı; gudubetlik; canavarlık" 

mont [le] dağ, tepe 

mont-de-piété [le] emniyet sandığı 

montage "[le] yükseğe çıkarma; yükselme; kurma, çatma, montaj; (sinema) kurgu" 

montagnard dağla ilgili 

montagne [la] dağ sırası 

montagneux dağlık 

montant "[le] dik kısım, dikme; (hesapta) toplam; keskin koku " 

monte "[la] ata biniş; (hayvanlarda) çiftleşme" 

monte-charge [le] yük asansörü 

monte-plats [le] yemek asansörü 

monter "(yukarı) çıkmak; yükselmek; kabarmak; binmek; fiyatı artmak; çıkarmak; gerekli şeyleri 
sağlamak; kurmak, döşemek; takmak; kızdırmak " 

monter d'un cran çok kazanmak 

monter dans l'avion uçağa binmek 

monter dans le train trene binmek 

monter en graine tohuma kaçmak 

monter la garde nöbet tutmak 

monter la tête kışkırtmak 

monter le coup à qn aldatmak 

monter qch en épingle ortaya koymak 

monter sur le trône tahta çıkmak 

monter sur les planches aktör olmak 



monter sur les tréteaux oyuncu olmak 

monter sur ses grands chevaux küplere binmek 

monter un cheval à poil ata eyersiz binmek 

monter à bicyclette bisiklete binmek 

monter à cheval ata binmek 

monter à la tête baş döndürmek 

monteur "[le] [la] kurucu; montajcı, kurgucu" 

monticule [le] küçük dağ, tepe 

montre [la] cep saati 

montre de plongée dalgıç saati 

montre le bout de l'oreille kendini ele vermek 

montre-bracelet [la] kol saati 

montrer "göstermek; öğretmek; ortaya koymak " 

montrer du doigt alay etmek 

montrer la voie yolu göstermek 

montrer le chemin yol göstermek, örnek olmak 

montrer les talons tabanları kaldırmak 

montrer qn au doigt tefe koymak 

montreur [le] [la] gösterici 

montreur de marionnettes kuklacı 

monture "[la] binek hayvanı; (aletlerde) sap, ayak; yuva; değerli taşların çerçevesi" 

monté "dayanmış döşenmiş; donanmış " 

monté en couleur çiğ renkli 

montée "[la] yokuş, bayır; tırmanma, çıkma" 

monument "[le] anıt, abide; türbe" 

monumental anıtsal 



Monégasque [le] [la] Monakolu 

monégasque Monakolu+ 

monétaire para+ 

monôme "[le] tek terimli; art arda tek sıra yürüyüş" 

moquerie "[la] alay; saçma şey" 

moquette [la] duvardan duvara halı 

moquetter halı döşemek 

moqueur alaycı 

moral "törel, ahlaki; tinsel, manevi " 

morale "[la] törebilim, ahlak ilmi; ahlak; kıssadan hisse" 

moralement "ahlak bakımından; manevi yönden" 

moralisateur ahlakı düzeltici, eğitici 

moraliser "ahlakını yükseltmek; azarlamak; ahlak üzerine konuşmak" 

moraliste ahlak+ 

moralité "[la] ahlaka uygunluk; ahlaklılık; ahlaki ders, (kıssadan) hisse" 

moratoire mühlet verici 

morbide "hastalıkla ilgili; hastalıklı, marazi" 

morceau [le] parça 

morceau de roi güzel yemek 

morceler parçalara ayırmak, bölmek 

morcellement [le] parçalara ayırma, parçalama 

mordant "ısırıcı; aşındırıcı; keskin, kulak tırmalayıcı (ses); dokunaklı, iğneli " 

mordicus ayak direyerek, direnerek 

mordiller hafifçe ısırmak 

mordoré altına çalan kahverengi 

mordre "ısırmak; aşındırmak; yermek, çekiştirmek " 



mordre à anlamak, çakmak 

mordre à l'hameçon görünüşe aldanmak 

mordu ısırılmış 

morelle [la] itüzümü 

morgue "[la] yüksekten bakış, büyüklenme, kurum; morg" 

moribond can çekişmekte, ölmek üzere olan 

morigéner azarlamak 

morille [la] kuzumantarı 

morne "üzgün, tasalı; donuk; kasvetli" 

morose "hırçın, titiz; somurtkan; ağlamaklı" 

morphine [la] morfin 

morphinomane [le] [la] morfin düşkünü, morfinman 

morphologie [la] morfoloji, biçimbilim 

morphologique morfolojik, biçimbilimsel 

morphème [le] morfem, biçimbirim 

mors [le] gem 

morse "[le] mors; (telgrafçılık) mors " 

morsure "[la] ısırma; ısırık" 

mort [la] ölüm 

mort civile yurttaşlık haklarından yoksunluk 

mort ou vif ölmek ya da yaşamak 

mort-aux-rats [la] fare zehiri 

mort-auxrats sıçanotu 

mort-né ölü doğmuş 

mortadelle [la] İtalyan sucuğu 

mortalité "[la] ölümlülük; ölüm sayısı" 



morte saison ölü sezon 

morte-saison [la] ölü mevsim 

mortel "ölümlü; öldürücü, ölümcül; çok şiddetli, korkunç; candan bıktırıcı " 

mortellement "ölecek derecede; canından bıktıracak kadar" 

mortier "[le] yapı harcı; havan topu" 

mortifiant onur kırıcı, küçültücü 

mortification "[la] nefsi kırma; küçük düşme; et çürümesi" 

mortifier "(nefsini) kırmak; onurunu kırmak, küçük düşürmek" 

mortuaire cenaze töreniyle ilgili 

morue [la] morina balığı 

morutier "[le] morina avcısı; morina balıkçı gemisi" 

morve [la] burun akıntısı, sümük 

morveux burnu akan, sümüklü 

mosaïque "[la] mozaik; konuları çeşitli eser" 

Moscou Moskova 

moscovite Moskovalı+, Rus+ 

mosquée [la] cami 

mot "[le] söz, sözcük, kelime; laf " 

mot composé bileşik sözcük 

mot d'ordre parola 

mot de passe parola 

mot dérivé türemiş sözcük 

mot à mot kelimesi kelimesine 

motard "[le] motosikletli; motosikletli polis" 

motel [le] motel 

moteur [le] motor 



moteur à deux temps iki zamanlı motor 

moteur à explosion içten yanmalı motor 

moteur à réaction tepkili motor 

motif "[le] güdü; sebep; (resimde) konu; motif" 

motion [la] önerge 

motion de censure güvensizlik önergesi 

motivation "[la] güdülenme; gerekçe, gerekçe gösterme" 

motiver "gerekçesini göstermek; haklı göstermek; gerektirmek; neden olmak; motive etmek" 

moto [la] motosiklet 

moto-cross [le] motokros 

motoculteur [le] ufak traktör 

motoculture [la] makineli tarım 

motocyclette [la] motosiklet 

motocycliste [le] [la] motosiklet binicisi 

motopompe [la] motorlu tulumba 

motoriser motorlu araçlarla donatmak 

motrice [la] motorlu çekici 

mots croisés çapraz bulmaca 

motte "[la] kesek; topak " 

motte de beurre tereyağı topağı 

motte de terre toprak topağı 

motte à brûler küspe tezeği 

motus excl ağzını tut!, sesini çıkarma!, sus! 

mou "yumuşak; sıcak ve nemli; gevşek, cansız; zevke düşkün " 

mouchard "[le] hafiye; gizli polis; muhbir; ispiyon; keşif uçağı; kontrol aracı" 

moucharder hafiyelik etmek 



mouche "[la] sinek; koyu leke, benek; gizli polis " 

mouche à miel arı 

moucher "(burnunu) silmek, sümkürmek; fitilin ucunu kesmek " 

moucheron "[le] küçük sinek; fitilin yanık ucu" 

moucheté benekli (hayvan) 

mouchoir [le] mendil 

mouchoir en papier kâğıt mendil 

moudre (değirmende) öğütmek 

moue [la] dudak bükme, somurtma 

mouette [la] martı 

mouffette [la] kokarca 

moufle "[la] avcı eldiveni, yün eldiven; palanga; mufla" 

mouflon [le] yabani koyun, muflon 

mouillage "[le] ıslatma; su katma; (gemi) demirleme yeri; mayın tarlası" 

mouiller "ıslatmak, suya bastırmak; sulandırmak " 

mouiller l'ancre demir atmak 

mouillette [la] ince uzun kesilmiş ekmek dilimi 

mouillure "[la] ıslatma; ıslaklık" 

mouillé ıslak, nemli, yaş 

moulage "[le] kalıba dökme, döküm; mulaj, kalıp alma; öğütme" 

moule "[le] döküm kalıbı; midye" 

mouler "(kalıba) dökmek; kalıbını çıkarmak; (giysi) vücut hatlarını belli etmek; uymak, örnek almak " 

mouleur [le] dökümcü 

moulin "[le] değirmen; motor " 

moulin à café kahve değirmeni 

moulin à eau su değirmeni 



moulin à paroles geveze, çalçene, lafebesi 

moulin à poivre biber değirmeni 

moulin à prières dua çarkı 

moulin à vent yel değirmeni 

mouliner (sebze) ezmek 

moulinet "[le] turnike; değirmen çarkı" 

moulinette [la] sebze ezici 

moulu öğütülmüş, çekilmiş 

moulure [la] (mimarlıkta) silme 

mourant ölmekte olan, can çekişen 

mourir "ölmek; sönmek; yok olmak " 

mourir de rire katıla katıla gülmek 

mourir de sa belle mort eceliyle ölmek 

mourir intestat vasiyetsiz ölmek 

mouron [le] farekulağı 

mousquetaire [le] silahşor 

moussant köpüren, köpüklü 

mousse "[la] yosun; köpük; krema " 

mousse carbonique (yangın söndüren) köpük 

mousse de nylon naylon köpük 

mousse à raser tıraş köpüğü 

mousseline [la] muslin 

mousser köpüklenmek 

mousseron [le] keçimantarı 

mousseux köpüklü, köpüklenir 

mousson [la] muson 



moussu yosunlu 

moustache [la] bıyık 

moustaches [la] hayvan bıyığı 

moustachu bıyıklı 

moustiquaire [la] cibinlik 

moustique [le] sivrisinek 

moutarde [la] hardal 

moutardier [le] hardal kabı 

mouton "[le] koyun; koyun eti; kuzu gibi adam" 

moutonné kıvırcık 

mouture "[la] öğütme; değirmenci hakkı; temcit pilavı" 

mouvant "kımıldayan, oynak, yer değiştiren; istikrarsız" 

mouvement "[le] devim, hareket; gidip gelme; kaynaşma; geçici duygu; tempo " 

mouvementé "inişli çıkışlı, engebeli; kıpırdak, canlı" 

mouvoir "oynatmak, kımıldatmak, hareket ettirmek; kımıldamak, devinmek " 

moyen "[le] araç, vasıta; aracılık " 

moyen de transport ulaşım araçları 

moyen âge ortaçağ 

moyen-courrier [le] orta yol uçağı 

Moyen-Orient Ortadoğu 

moyennant "ile, yoluyla, aracıyla; karşılığında " 

moyennant que yeter ki, şartıyla 

moyenne [la] orta, ortalama 

moyenne d'âge ortalama yaş 

moyenne entreprise orta ölçekli firma 

moyennement "orta derecede, orta; şöyle böyle" 



moyenâgeux "ortaçağla ilgili; eskimiş, köhne" 

moyeu [le] poyra, tekerlek göbeği 

mozambicain Mozambikli+ 

Mozambique [le] : 

moïse [le] bebek sepeti 

moût "[le] şıra; meyve suyu" 

mucosité [la] sümüksü madde 

mucus [le] sümük, mukus 

mue "[la] (hayvan) deri\\tüy değişimi; (ergenlikte) ses değişimi; kuluçka kafesi" 

muer "(hayvan) deri\\tüy değiştirmek; (ergenlikte) ses değişmek " 

muet "dilsiz; dili tutulmuş; sessiz; okunmaz " 

muet comme un poisson dilini yutmuş 

muezzin [le] müezzin 

mufle "[le] (hayvan) burun ucu, mantar; kaba kimse" 

muflier [le] aslanağzı 

muge [le] kefal balığı 

mugir "böğürmek; öküz gibi bağırmak; gürüldemek" 

mugissement "[le] böğürme; gürüldeme" 

muguet "[le] inciçiçeği; pamukçuk" 

mule [la] dişi katır 

mulet "[le] katır; kefal" 

muletier [le] katırcı 

mulette [la] ırmak midyesi 

mulot [le] tarlafaresi 

multicolore çok renkli, rengârenk 

multiforme çok şekilli, çokbiçimli 



multilatéral çokyanlı 

multimilliardaire [le] [la] mültimilyarder 

multimillionnaire [le] [la] mültimilyoner 

multinational [la] çokuluslu 

multiple katmerli, birçok 

multiplex mültipleks 

multiplicande [le] çarpılan 

multiplicateur [le] çarpan 

multiplicatif çoğaltıcı, artırıcı 

multiplication "[la] çoğalma, artma; çarpma" 

multiplicité [la] çokluk 

multiplier "çoğaltmak, artırmak; çarpmak; çoğalmak, üremek " 

multiprogrammation [la] çoklu program 

multitude "[la] çokluk, bolluk; sürü; halk yığını, kalabalık" 

mulâtre [le] [la] zenci beyaz melezi 

municipal belediye+ 

municipalité [la] belediye 

munificence [la] el açıklığı, cömertlik 

munificent eli açık, cömert 

munir de ile donatmak, gereçlendirmek, teçhiz etmek 

munitions "[la] gereç; cephane" 

muqueuse [la] mukoza 

muqueux sümüksel 

mur "[le] duvar; bölme " 

mur antibruit ses önleyici duvar 

mur de soutènement mesnet duvarı 



mur du son ses duvarı 

muraille [la] yüksek duvar 

mural duvarda yetişen 

murer "duvarla çevirmek; bir yere kapamak; gizli tutmak" 

muret [le] alçak duvar 

murmure "[le] mırıltı; uğultu, çağıltı; homurtu" 

murmurer "mırıldanmak; çağlamak, uğuldamak; fısıldamak" 

murène [la] büyük yılanbalığı 

musaraigne [la] sivrisıçan 

musarder oyalanmak, avarelik etmek 

musc "[le] misk; miskkeçisi" 

muscade [la] küçük hindistancevizi 

muscadier [le] küçük hindistancevizi ağacı 

muscat "[le] misket üzümü; misket şarabı" 

muscle [le] kas, adale 

muscler kasları geliştirmek 

musclé kaslı, adali 

musculaire kaslarla ilgili 

musculature [la] bütün kaslar 

muse "[la] sanat tanrıçası, müz; şiir" 

museau [le] hayvan burnu 

museler (hayvana) burunsalık takmak 

muselière [la] burunsalık 

muser avarelik etmek 

musette "[la] gayda; yem torbası; avadanlık torbası" 

music-hall [le] müzikhol 



musical "müzik+; müzikli" 

musicien [le] [la] müzisyen 

musicien amateur amatör müzisyen 

musicographe [le] [la] müzik yazarı 

musique "[la] müzik; bando, mızıka " 

musique de chambre oda müziği 

musique de fond fon müziği 

musiquer çalgı çalmak 

musqué misk kokulu 
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musulman [le] [la] Müslüman 

musée "[le] müze; sanat galerisi" 

muséum [le] müze 

mutation "[la] değişme; yerine başkasını alma; değişinim, mutasyon" 

muter başka yere atamak, görevini değiştirmek 

mutilation [la] bir yeri kesme, koparma, kırma 

mutiler "(bir yeri) kesmek, koparmak; parçalamak, bozmak" 

mutilé [le] [la] sakat, malul 

mutilé de guerre harp malulü 

mutin "dik kafalı, serkeş; uyanık " 

mutiner başkaldırtmak, ayaklandırmak 

mutinerie "[la] başkaldırı, ayaklanma; dik kafalılık" 

mutisme "[le] dilsizlik; konuşmama, sessizlik" 

mutualiste [le] [la] yardımlaşma kurumu üyesi 

mutualité "[la] karşılıklılık; yardımlaşma kurumları" 

mutuel karşılıklı 

mutuellement karşılıklı olarak 

mycélium [le] emeç 

mygale [la] yerörümceği 

myocarde [le] yürek kası 

myope miyop, uzağıgörmez 

myopie [la] miyopluk, uzağıgörmezlik 



myopie intellectuelle dar görüşlülük 

myosotis [le] unutmabeni (çiçeği) 

myriade [la] sayısız miktar 

myriapode [le] kırkayak 

myrmidon "[le] bücür adam; yerden bitme" 

myrte [le] mersin 

myrtille [la] yabanmersini, ayıüzümü 

mysticisme [le] gizemcilik 

mysticisme islamique tasavvuf 

mysticité "[la] gizemlilik; sofuluk" 

mystificateur [le] [la] matrak, eşek şakası yapan 

mystification "[la] yutturmaca; aldatıcı şey; kandırma, yutturma" 

mystifier yutturmak, kandırmak 

mystique "simgeli; gizemcilikle ilgili " 

mystère [le] gizem, sır, esrar 

mystérieusement gizemli biçimde 

mystérieux gizemli, esrarengiz 

mythe [le] efsane, mit 

mythique efsanevi 

mythologie [la] mitoloji 

mythologique mitolojik 

mythomane [le] [la] yalan söyleme hastası 

mâche [la] frenk salatası, kış salatası 

mâchefer [le] kömür dışığı 

mâcher (ağızda) çiğnemek 

mâcher les morceaux à quelqu'un işini kolaylaştırmak 



mâchoire [la] çene 

mâchoire de frein fren pedalı 

mâchonner gevelemek 

mâle "erkek; yiğit " 

mât "[le] gemi direği; işaret direği" 

mât de cocagne yağlı direk 

mât de misaine mizana direği 

mâtiné melez, kırma 

mâtiné de ile karışık 

mâture [la] gemi direkleri 

mèche "[la] fitil; kükürtlü bez; küçük saç örgüsü, lüle, meç; burgu ucu " 

mère [la] ana, anne 

mère célibataire bekâr anne 

mètre [le] metre 

mètre carré metrekare 

mètre cube metreküp 

méandre "[le] menderes; kurnazlık" 

méat [le] akımlık, mecra 

mécanicien "[le] [la] makine tamircisi; makinist, çarkçı " 

mécanicien auto oto tamircisi 

mécanique mekanik 

mécaniquement mekanik olarak 

mécanisation "[la] makineleştirme; makineleşme" 

mécaniser "makineleştirmak; mekanikleştirmek" 

mécanisme [le] mekanizma 

mécano [le] makinist 



mécanographie [la] bilgi işleme 

méchamment "kötülükle, kötü yürekle; zalimce" 

méchanceté "[la] kötülük, kötü yüreklilik, zalimlik; kötü söz" 

méchant "kötü (kimse); dokunaklı, iğneli; değersiz, aşağılık " 

méchant comme la grêle hırçın, huysuz 

méchoui [le] kuzu çevirme 

mécompte "[le] hesap yanlışı; hayal kırıklığı" 

méconnaisable tanınmayacak, güç tanınır 

méconnaissance "[la] tanımama, bilmeme; anlamama" 

méconnaître "tanımamak, bilmemek; tanımamazlıktan gelmek; değerini bilmemek" 

méconnu değeri bilinmemiş 

mécontent [le] [la] memnun olmayan, hoşnutsuz, kırgın 

mécontentement [le] hoşnutsuzluk, kırgınlık 

mécontenter hoşnutsuzluğa düşürmek, kırmak 

mécréant inançsız, imansız 

mécène [le] hami, koruyucu 

médaille [la] madalya 

médailler madalya vermek 

médaillon [le] madalyon 

médecin [le] hekim, doktor 

médecin du bord gemi doktoru 

médecin genéraliste pratisyen doktor 

médecin légiste adli tabip 

médecin marron şarlatan doktor 

médecine "[la] hekimlik, doktorluk; tıp " 

médecine générale genel tıp 



médecine infantile çocuk doktorluğu, pediatri 

médecine légale adli tıp 

médecine préventive koruyucu hekimlik 

médecines parallèles alternatif tıp 

médian orta 

médiat dolayısıyla olan, dolaylı 

médiateur [le] [la] aracı, arabulucu 

médiation [la] aracılık, arabuluculuk 

médiatique medyatik 

médical tıbbi 

médicalement tıp yönünden 

médicament [le] ilaç 

médicamenteux sağaltıcı, iyileştirici, tedavi edici 

médication [la] tedavi 

médicinal sağlığa yarar, şifalı, iyileştirici 

médico-légal adli tıpla ilgili 

médiocre orta, orta değerde 

médiocrité "[la] orta durum, orta değerlilik; orta hal; kafa yetersizliği" 

médire de arkasından konuşmak, çekiştirmek, kovculuk etmek 

médisance [la] arkadan söyleme, çekiştirme 

médisant arkadan söyleyen, çekiştirici 

méditatif düşünceli 

méditation [la] derin düşünce, düşünüş 

méditer "derin derin düşünmek; tasarlamak; düşünceye dalmak" 

Méditerranée [la] : 

méditerranéen Akdeniz ile ilgili 



médium [le] medyum 

médius [le] ortaparmak 

médiéval ortaçağla ilgili 

médullaire omuriliksel 

méduse [la] denizanası 

méduser şaşırtmak, şaşkınlığa uğratmak 

méfait "[le] kötü iş, kötülük; zarar" 

méfiance [la] güvensizlik, kuşku 

méfiant "güvensiz; kuşkulu, kuruntulu" 

mégalomane büyüklük hastası, megaloman 

mégalomanie [la] büyüklük kuruntusu, megalomani 

mégaphone [le] megafon 

mégarde [la] : 

mégatonne [la] megaton 

mégot [le] izmarit 

mégoter esirgemek, cimrilik etmek 

mégère [la] cadaloz, şirret 

méhari [le] hecin devesi 

méjuger "yanlış düşünmek, yanılmak; küçümsemek" 

mélancolie "[la] karasevda, melankoli; iç kapanıklığı" 

mélancolique "karasevda+; hüzünlü, melankolik; iç karartıcı" 

mélange "[le] karıştırma, harman; karışım; melezlik " 

mélanger karıştırmak, karmak, harman yapmak 

mélangeur [le] karma aygıtı, karmaç, mikser 

mélasse [la] melas 

méli-mélo [le] arapsaçı, karman çorman şey 



mélisse [la] oğulotu, melisa 

mélo [le] melodram 

mélodie [la] ezgi, melodi 

mélodieux ezgili, ahenkli 

mélodique ezgisel, ezgili, melodik 

mélodramatique melodramatik 

mélodrame [le] melodram 

mélomane [le] [la] müzik düşkünü 

mélopée [la] tek düzenli şarkı 

mélèze [le] kara çam 

mémento "[le] not; randevu defteri; muhtıra; özet kitabı" 

mémoire "[la] bellek, hafıza; anı, hatıra; dilekçe; bildiri; inceleme yazısı " 

mémoire de lièvre bellek zayıflığı, unutkanlık 

mémoires [le] anılar 

mémorable anmaya değer, unutulmayacak 

mémorandum "[le] andıç, muhtıra, memorandum; not defteri" 

mémorial "[le] muhtıra; not defteri; anılar" 

mémoriser ezberlemek, belleğine yerleştirmek 

mémé "[la] nine; geçkin kadın" 

ménage"[le] ev idaresi; ev işleri; ev eşyası; aile, karı koca " 

ménage à salaire unique tek maaşlı aile 

ménagement "[le] gözetme, kollama, sakınma; ölçülü davranma" 

ménager "tutumlu; ev işleriyle ilgili " 

ménager la chèvre et le chou herkesi memnun etmeye çalışmak 

ménager le temps zamanı iyi kullanmak, vaktini boş geçirmemek 

ménager ses expressions ölçülü konuşmak 



ménager ses paroles az konuşmak 

ménagerie [la] hayvan koleksiyonu 

méninge [la] beyin zarı 

méningite [la] beyin zarı yangısı, menenjit 

méningé beyin zarıyla ilgili 

ménisque [le] dizkapağı kıkırdağı, menisküs 

ménopause [la] yaşdönümü, menopoz 

méphitique pis kokulu 

mépris [le] hor görme, önemsememe, küçümseme 

méprisable hor görülecek, adi, bayağı 

méprisant hor görücü, küçümser 

méprise [la] yanılma 

mépriser hor görmek, önemsememek, küçümsemek 

méridien [le] meridyen 

méridional "güneyde olan; güneye özgü " 

mérinos [le] merinos koyunu 

méritant "değerli; yetenekli" 

mérite "[le] değer, değerlilik; meziyet " 

mériter "değmek, değer olmak, layık olmak; gerektirmek" 

méritoire değerli, övülecek 

mérou [le] orfoz, sarıhani 

mésalliance [la] dengi dengine olmayan evlenme 

mésange [la] isketekuşu, baştankara 

mésange bleue gökbaştankara 

mésaventure [la] kötü rastlantı, terslik, aksilik 

mésentente [la] uyuşmazlık, geçimsizlik 



mésentère [la] bağırsak askısı, mesenter 

mésestime [la] (birini) kötü görme 

mésestimer "kötü görmek; küçük görmek, küçümsemek, değer vermemek" 

mésocarpe [le] meyve ortası, yemiş eti 

Mésopotamie [la] : 

méssager de malheur kara haberci, şom ağızlı 

métabolisme [le] metabolizma 

métacarpe [le] el tarağı 

métairie [la] küçük çiftlik 

métal [le] maden, metal 

métal blanc yeni maden, almangümüşü 

métallifère madenli 

métallique "madenimsi; madensel; madenden yapılmış" 

métalloïde [le] madensi 

métallurgie [la] metalurji, metalbilim, madencilik 

métallurgique metalurjik, metalbilimsel 

métallurgiste "[le] [la] madenci; maden sanayicisi" 

métamorphisme [le] başkalaşım, metamorfizm 

métamorphose [la] başkalaşma, biçim değiştirme, metamorfoz 

métamorphoser şeklini değiştirmek, başkalaştırmak 

métaphore [la] eğretileme, istiare 

métaphorique eğretilemeli, istiareli 

métaphoriquement eğretileme yoluyla 

métaphysique [la] doğaötesi, metafizik 

métapsychique [la] ruhötesi 

métatarse [le] ayak tarağı 



métayage [le] ortakçılık, yarıcılık 

métayer "[le] [la] ortakçı, yarıcı; çiftlik kiracısı" 

méthane [le] metan 

méthode [la] yöntem, metot 

méthodique "yöntemli; düzenli, tertipli" 

méthodiquement yöntemli biçimde 

méthodisme [le] bir Anglikan mezhebi 

méthyle [le] metil 

méthylène [le] metilen 

méticuleux titiz, kılı kırk yaran 

méticulosité [la] titizlik 

métier "[le] işçilik, zanaat; iş, meslek; dokuma tezgâhı " 

métis "[le] [la] kırma, melez; karışık" 

métisser çiftleştirmek, melezleştirmek 

métrage "[le] ölçüp hesaplama, metreleme; uzunluk " 

métrer metre ile ölçmek 

métreur [le] [la] ölçücü, ölçü alan kimse 

métrique metrik 

métro [le] metro 

métronome [le] metronom 

métropole "[la] anayurt; büyük şehir; başşehir; başkent" 

métropolitain başkent\\anayurtla ilgili 

métropolite [le] metropolit 

métèque [le] pis yabancı 

météore [le] meteor 

météorite [la] meteortaşı, göktaşı 



météorologie [la] meteoroloji, havabilgisi 

météorologique meteorolojik 

météorologiste [le] meteoroloji uzmanı, meteorolog 

météorologue [le] meteoroloji uzmanı, meteorolog 

mévente "[la] zararına satış; sürümsüzlük, (piyasa) durgunluk" 

mêle-toi de tes affaires! sen kendi işine bak! 

mêler karıştırmak 

mêlé karışık 

mêlée "[la] göğüs göğüse savaş; kavga; ağız dalaşı; çatışma" 

même "aynı; kendi, bizzat " 

même dénominateur ortak payda 

mìurs "[la] ahlak; töre; âdet " 

môle [le] dalgakıran 

môme [le] [la] çocuk 

mûr olgun 

mûre [la] dut 

mûre sauvage böğürtlen 

mûrement enikonu (düşünerek) 

mûrier [le] dut ağacı 

mûrir "olgunlaştırmak; olgunlaşmak" 

mûron [le] böğürtlen 

n'avoir aucune mémoire kötü bir hafızaya sahip olmak 

n'avoir garde de niyeti olmamak 

n'avoir pas froid aux yeux gözü pek olmak 

n'avoir pas le choix başka çıkar yol olmamak 

n'avoir pas un denier meteliğe kurşun atmak 



n'avoir pas un moment à soi bir an olsun serbest olmamak 

n'avoir plus que le souffle can çekişmek 

n'avoir point d'égal eşi olmamak 

n'avoir point de cesse hiç sonu gelmemek 

n'avoir point de mìurs kötü huylu olmak 

n'avoir que les os et la peau bir deri bir kemik kalmak 

n'en pouvoir plus artık yapamamak, dayanacak gücü kalmamak 

n'en prendre qu'à son aise kolayına geldiği gibi yapmak 

n'entendre ni à hue ni à dia laf dinlememek 

n'entgndre pas raillerie şaka kaldırmamak 

n'est-ce pas değil mi? 

n'importe aldırma, önemli değil 

n'importe comment nasıl olursa olsun, şu ya da bu yolla 

n'importe où herhangi bir yer(d)e 

n'importe quel herhangi bir 

n'importe qui herhangi biri 

n'importe quoi herhangi bir şey, ne olursa olsun 

n'y pensez pas! bunu unutalım! 

n'être pas de la même paroisse aynı kafada olmamak 

n'être pas de la paroisse bir yerin yabancısı olmak 

n'être plus yok olmak 

n'être rien hiçbir değeri olmamak 

nabot [le] bücür, cüce, bodur 

nacelle [la] balon sepeti 

nacre [la] sedef 

nacré sedef gibi 



nage "[la] yüzme; kürek çekme " 

nageoire [la] yüzgeç 

nager "yüzmek; kürek çekmek" 

nager à la brasse kulaç atarak yüzmek 

nageur "[le] [la] yüzücü; kürekçi " 

nageur de combat balıkadam 

naguère "az önce; geçenlerde" 

nain [le] [la] cüce 

naissance "[la] doğum, doğuş; çıkış yeri, kaynak; başlangıç " 

Namibie [la] : 

nana [la] kadın, kız 

nandou [le] Amerika devekuşu 

nantir "rehine koymak; vermek, sağlamak" 

nantissement [le] tutu, rehin 

napalm [le] napalm 

naphtaline [la] naftalin 

naphte [le] neft 

napoléon [le] Napolyon altını 

nappe "[la] sofra örtüsü; geniş yüzey" 

napper kaplamak, üstüne geçirmek 

napperon [le] masa örtüsü 

narcisse [le] nergis, zerrin 

narcissisme [le] özseverlik, narsizm 

narcose [la] ilaçla uyuşturma, narkoz 

narcotique [le] uyuşturucu (ilaç) 

narguer "küçümsemek, hor görmek; kafa tutmak" 



narguilé [le] nargile 

narine [la] burun deliği 

narquois "sinsi; alaycı" 

narrateur [le] [la] anlatan, anlatıcı 

narratif anlatımsal 

narration "[la] (olayı) anlatma; yazılı ödev; öykü" 

narrer (olayı) anlatmak 

nasal burunla ilgili 

naseau [le] (bazı hayvanlarda) burun deliği 

nasillard genizden gelen 

nasillement [le] burundan konuşma 

nasiller hımhım konuşmak, burundan konuşmak 

nasse [la] balık avlama sepeti 

natal doğum yeriyle ilgili 

nataliste doğumdan yana, doğum oranını artırmak isteyen 

natalité [la] doğum oranı 

natation [la] yüzme 

natif doğuştan 

natif de de doğmuş, doğumlu 

nation [la] ulus 

national ulusal, milli 

nationalisation [la] devletleştirme 

nationaliser ulusallaştırmak, devletleştirmek 

nationalisme [le] ulusçuluk, milliyetçilik 

nationaliste [le] [la] ulusçu, milliyetçi 

nationalité "[la] ulus topluluğu; uyrukluk, milliyet; yurttaşlık" 



nativement doğuştan, yaradılıştan 

natte "[la] hasır; saç örgüsü" 

natter "(saç) örmek; hasır döşemek" 

naturalisation "[la] yurttaşlığa alma; iklime alıştırma" 

naturaliser "yurttaşlığa almak; iklime alıştırmak" 

naturalisme [le] doğallık, tabilik 

naturaliste "[le] [la] doğal bilimler uzmanı; doğalcı" 

nature "[la] doğa, tabiat; mizaç, huy; cins " 

nature morte natürmort 

naturel "doğal, tabii; katıksız " 

naturellement "yaradılıştan, doğadan; ister istemez; belli; kolaylıkla" 

naturisme [le] doğacılık 

naturiste [le] [la] doğacı 

naufrage "[le] (gemi) batma; batma, yıkılma " 

naufrager batmak 

naufragé [le] [la] batmış, batık 

nauséabond iç bulandırıcı, mide bulandıran 

nausée "[la] bulantı; tiksinme, iğrenme" 

nautique gemicilikle ilgili 

nautisme [le] su sporları 

naval deniz kuvvetleriyle ilgili 

navet "[le] şalgam; değersiz yapıt, üçüncü sınıf film" 

navette "[la] mekik; tütsü kabı " 

navigabilité "[la] gemi işletme elverişliliği; denize dayanırlık" 

navigable "gemi işleyebilir; denize dayanır (gemi)" 

navigant [le] [la] mürettebat 



navigateur "[le] usta denizci, deniz kurdu; pilot" 

navigation "[la] deniz yolculuğu; denizcilik, gemicilik " 

navigation aérienne hava yolculuğu 

navigation spatiale uzay yolculuğu 

naviguer gemi yolculuğu yapmak 

navire [le] gemi 

navire (vaisseau) marchand yük gemisi 

navire de commerce ticaret gemisi 

navire de guerre savaş gemisi 

navire-citerne [le] sarnıç gemisi 

navire-hôpital [le] hastane gemisi 

navrant içe işleyici, dokunaklı, üzücü 

navrer içine işlemek, üzmek 

nazi [le] [la] nazi 

naître "doğmak; (meydana) çıkmak " 

naïf "yapmacıksız; açık yürekli; saf, bön" 

naïvement "yapmacıksız; açık yürekle; safça, bönce" 

naïveté "[la] doğallık, yapmacıksızlık; saflık, bönlük" 

ne ... plus artık 

ne douter de rien kendine fazla güvenmek 

ne faire ni une ni deux hiç duraksamamak 

ne faire rien çalışmamak, hiçbir şey yapmamak 

ne faire semblant de rien ne düşündüğünü belli etmemek, hiç renk vermemek 

ne fait que d'arriver daha şimdi geldi 

ne faut pas courir deux lièvre s à la fois iki karpuz bir koltuğa sığmaz 

ne jamais asla, hiç 



ne pas değil 

ne pas demander son reste hiç üstelememek, sesini çıkarmamak 

ne pas desserrer les dents ağzını açmamak, bir şey söylememek 

ne pas dire un traître mot ağzını hiç açmamak 

ne pas disconvenir de qch yadsımamak, inkâr etmemek 

ne pas douter şüphe etmemek 

ne pas désemplir hep dolu olmak, bir an bile boş kalmamak 

ne pas en finir bitmek bilmemek 

ne pas entendre sağır olmak 

ne pas faire de quartier aman dinlememek 

ne pas manquer de meyi unutmamak 

ne pas mâcher une chose açıktan açığa söylemek 

ne pas perdre de vue gözden uzaklaştırmamak 

ne pas piffer hoşlanmamak, sevmemek 

ne pas piper ağzını açmamak, tek söz etmemek 

ne pas s'en faire aldırmamak, üzülmemek 

ne pas se voir araları açık olmak 

ne pas sortir de là düşüncesinde direnmek 

ne pas sourciller istifini bozmamak, kılını kıpırdatmamak 

ne pas être dans son assiette keyfi yerinde olmamak 

ne plus artık 

ne plus se connaître öfkeden gözü dönmek, kendini kaybetmek 

ne pouvoir fermer les yeux gözüne uyku girmemek 

ne pouvoir sentir qn hoşlanmamak, sinirine dokunmak 

ne que ancak, sadece 

ne quittez pas telefonu kapatmamak, ayrılmamak 



ne rien hiçbir şey 

ne rien casser hiç önemi olmamak, değersiz olmak 

ne savoir ou donner de la tête ne yapacağını bilememek 

ne savoir sur quel pied danser ne yapacağını bilememek 

ne se douter de rien hiçbir şeyden haberi olmamak 

ne servir à rien hiçbir şeye yaramamak 

ne sonner mot hiçbir şey söylememek 

ne tenir qu'à un fil pamuk ipliğine bağlı bulunmak 

ne tenir qu'à un souffle pamuk ipliğine bağlı olmak 

ne voir aucun mal à de bir kötülük görmemek 

ne vous dérangez pas rahatsız olmayın! 

nec plus ultra [le] : 

nectar [le] balözü, nektar 

nef [la] nef, orta sahın 

neige "[la] kar; ak saç " 

neiger kar yağmak 

neigeux karlı 

nequiquiner "canını sıkmak; sinirlendirmek" 

nerf "[le] sinir; güç, canlılık " 

nerf acoustique işitme siniri 

nerveusement sinirli sinirli, sinirli biçimde 

nerveux "sinir+; sinirli, asabi; canlı, diri" 

nervosité [la] sinirlilik 

nervurer damarlı kılmak 

nervuré damarlı 

net "temiz; lekesiz, duru; parlak; saydam; açık, belirli " 



nettement açıkça, açık açık 

netteté "[la] duruluk, temizlik; açıklık" 

nettoiement [le] temizleme 

nettoyage [le] temizleme, temizlik 

nettoyage à sec kuru temizleme 

nettoyer "temizlemek; ayıklamak; boşaltmak" 

neuf "dokuz; dokuzuncu " 

neurasthénie [la] sinir zayıflığı, nevrasteni 

neurasthénique "sinir zayıflığıyla ilgili; sinirleri zayıf" 

neurologie [la] sinir hastalıkları bilimi, nöroloji 

neurologique sinirsel, nörolojik 

neurologue [le] [la] sinir hastalıkları uzmanı, nörolog 

neurone [le] sinir hücresi, nöron 

neutralisation "[la] nötrleştirme, yansızlaştırma; etkisiz kılma" 

neutraliser "yansızlaştırmak; etkisiz kılmak" 

neutraliste "tarafsızlıkla ilgili; yansız" 

neutralité [la] yansızlık, tarafsızlık 

neutre nötr, yansız, tarafsız 

neutron [le] nötron 

neuvième "dokuzuncu; dokuzda bir" 

neveu [le] (erkek) yeğen 

nez "[le] burun; koklama; yüz " 

nez aquilin kartal burunlu 

nez busquée kemerli burun 

nez en trompette kalkık burun 

nez retroussé kalkık burun 



nez à nez yüz yüze 

ni ne, ne de 

ni ... ni ... ne ... ne ... 

ni plus ni moins ne fazla ne eksik, tam tamına 

niable yadsınabilir, reddedilebilir, inkâr edilebilir 

niais bön, budala, aptal 

niaiserie "[la] bönlük, alıklık; saçma şey" 

Nicaragua [le] : 

niche "[la] duvar oyuğu; köpek kulübesi; muziplik" 

nicher "(kendine) yuva yapmak; yerleşmek; yerleştirmek " 

nichon [le] meme 

nichée [la] yuvadaki kuş yavruları 

nickel [le] nikel 

nickelage [le] nikel kaplama, nikelaj 

nickeler nikel kaplamak 

nicotine [la] nikotin 

nid [le] yuva 

nid d'abeilles petek gözü 

nid de poule yol çukuru 

nier yadsımak, reddetmek, inkâr etmek 

nigaud "[le] [la] koca bebek; dangalak, ahmak" 

nigelle [la] çöreotu 

night-club [le] gece kulübü 

Nigéria [le] [la] Nijerya 

Nigérian [le] [la] Nijeryalı 

nigérian Nijeryalı+ 



nihilisme [le] nihilizm, hiççilik 

nihiliste hiççi, nihilist 

Nil [le] : 

nimbus [le] karabulut, nimbüs, yağmur bulutu 

nipper giydirip kuşandırmak 

nippes "[la] giyim kuşam; eski püskü giysi" 

nippon Japon+ 

nique [la] alay işareti 

nitouche [la] : 

nitrate d'argent gümüş nitrat 

nitrate de soude sodyum nitrat 

nitrate m nitrat 

nitrique nitrik 

nitrocellulose [la] nitroselüloz 

nitroglycérine [la] nitrogliserin 

niveau "[le] düzeç, tesviye aleti; düzey, seviye " 

niveau d'eau su seviyesi 

niveler "düzeçle ölçmek, düzeçlemek; yataylaştırmak; eşit düzeye getirmek, eşitleştirmek" 

niveleuse [la] düzleme aygıtı 

nivellement "[le] düzleme, yataylaştırma; eşitleştirme" 

nièce [la] (kız) yeğen 

Nn [le] Nn 

nobiliaire soylularla ilgili 

noble "soylu, soydan; değerli; yüce " 

noblesse "[la] soyluluk, asalet; yücelik, üstünlük" 

noce "[la] düğün; düğün alayı " 



noceur [le] [la] eğlence düşkünü, sefa pezevengi 

nocif zararlı 

nocivité [la] zararlılık, zarar 

noctambule [le] gece kuşu 

nocturne "geceleri yapılan; gece olan " 

nodosité [la] düğüm, boğum, şiş 

nodule [le] küçük düğüm 

noir "kara, siyah; karanlık; kötü; kederli " 

noir de fumée is 

noiraud "kara yağız; siyah tenli" 

noirceur "[la] karalık, siyahlık; siyah leke" 

noircir "karartmak; kararmak " 

noirâtre siyahımtırak 

noise [la] : 

noisette [la] fındık 

noix "[la] ceviz; salak, dangalak " 

noix de cajou akaju cevizi 

noix de coco hindistancevizi 

noix de galle mazı 

noliser (gemi\\uçak) kiralamak 

nom [le] ad, isim 

nom commercial ticari unvan 

nom commun cins ismi, tür adı 

nom composé bileşik isim 

nom d'emprunt takma ad 

nom de famille soyadı 



nom de guerre takma ad 

nom de jeune fille kızlık soyadı 

nom patronymique soyadı ... olan 

nom propre özel ad, özel isim 

nomade [le] [la] göçebe 

nomadisme [le] göçebelik 

nombre [le] sayı, miktar 

nombre cardinal asal sayı 

nombre de birçok 

nombre décimal ondalık sayı 

nombre imaginaire sanal sayı 

nombre impair tek sayı 

nombre pair çift sayı 

nombre rond yuvarlak hesap 

nombrer saymak 

nombreux çok sayıda, kalabalık 

nombril [le] göbek 

nomenclature "[la] terim listesi; ad listesi; katalog" 

nominal "ad söylenerek yapılan; saymaca, varsayımsal; isimle ilgili " 

nominatif "adları içine alan; ada yazılı (senet vb) " 

nomination [la] atama, (bir işe) tayin 

nommer "adlandırmak; adını söylemek; atamak, tayin etmek " 

nommé adlı 

nommément adı belirtilerek 

non yok, hayır, değil 

non alcoolisé alkolsüz 



non compris hariç 

non de famille soyadı 

non plus daha çok değil 

non seulement ... şöyle dursun 

non solvable çözülemez 

non-agression [la] saldırmazlık 

non-alignement [le] bağlantısızlık 

non-assistance [la] yardım etmeme 

non-comformiste "[le] [la] İngiliz Protestanı; özgüncü; başına buyruk" 

non-conformisme [le] özgüncülük 

non-engagé bağsız, bağlantısız 

non-exécution [la] uygulamama, yürütmeme 

non-fumeur [le] sigara içmeyen kişi 

non-fumeurs sigara içmeyenler (için) 

non-intervention [la] karışmama 

non-lieu [le] takipsizlik kararı, müdahalenin menni 

non-paiement [le] ödememe, ödenmeme 

non-réussite başarısızlık 

non-sens "[le] anlamsızlık; saçmalık" 

non-stop durmadan yapılan 

non-violence [la] şiddete başvurmama 

non-violent şiddete başvurmayan 

non-volontaire istemsiz 

nonagénaire [le] [la] doksan yaşında, doksanlık 

nonante doksan 

nonce [le] papalık büyükelçisi 



nonchalamment gevşekçe, gayretsizce 

nonchalance "[la] gevşeklik, gayretsizlik; rehavet" 

nonchalant "gevşek, gayretsiz; kayıtsız" 

nonne [la] rahibe 

nonobstant "bununla birlikte, -diği halde; -e rağmen, yine de" 

nonpareil benzeri olmayan, eşsiz 

nopal [le] frenkinciri 

nord [le] kuzey 

Nord-africain [le] [la] Kuzey Afrikalı 

nord-africain Kuzey Afrikalı+ 

Nord-américain [le] [la] Kuzey Amerikalı 

nord-américain Kuzey Amerikan+ 

nord-est [le] kuzeydoğu 

nord-ouest [le] kuzeybatı 

Nordique [le] [la] Kuzey Avrupalı 

nordique Kuzey Avrupa ile ilgili 

normal kurallı, normal, olağan 

normalement normal olarak, kuralına göre 

normalien [le] [la] öğretmen okulu öğrencisi 

normalisation "[la] düzenleme; kurala bağlama; normalleştirme" 

normaliser "standartlaştırmak; normalleştirmek" 

Normand [le] [la] Normandiyalı 

normand "Normandiyalı+; Normandiya+" 

Normandie [la] : 

norme "[la] norm, düzgü; standart, ölçün; ölçü, örnek" 

Norvège [la] : 



Norvégien [le] [la] Norveçli 

norvégien "Norveçli+; Norveç+ " 

nos bizim 

nostalgie [la] yurt özlemi, yurtsama, nostalji 

nostalgique "yurt özlemiyle ilgili; yurdunu özlemiş; nostaljik" 

notabilité "[la] (kişi için) önemlilik; belli başlılık, önemli kişi" 

notable belli başlı, önemli, hatırı sayılır 

notablement adamakıllı, epeyce 

notaire [le] noter 

notaire marron sahtekâr noter 

notamment özellikle, hele 

notariat "[le] noterlik; noterler" 

notarié noterden geçmiş, noterlikte yapılmış 

notation "[la] imleme, işaretleme; not etme" 

note "[la] im, işaret; not; nota " 

noter "işaret koymak; not etmek; not koymak; not vermek; göz önünde tutmak, dikkate almak" 

notice "[la] kısa tanıtma yazısı, önsöz; özet" 

notification "[la] bildiri; bildirme" 

notifier bildirmek 

notion "[la] bilgi; kavram" 

notionnel kavramsal 

notoire herkesin bildiği, ünlü 

notoirement herkesin bildiği üzere 

notoriété "[la] herkesçe bilinme; ün" 

notre bizim 

notre mère commune yeryüzü 



Notre-Dame [la] Meryemana 

notre-seigneur İsa peygamber 

nouba [la] düğün dernek, cümbüş 

nouer "düğümle bağlamak; düğümlemek; (dostluk\\birlik vb) kurmak " 

noueux düğümlü, boğumlu 

nougat [le] ballı badem 

nouille [la] gerzek, salak 

nouilles [la] erişte 

noumène [le] numen 

nounou [la] dadı 

nounours [le] oyuncak ayı 

nourri "dolgun, besili; zengin, bol" 

nourrice "[la] sütanne; besleyici" 

nourricier besleyici 

nourrir "beslemek; emzirmek; yetiştirmek " 

nourrir au biberon biberonla beslemek 

nourrir au sein emzirmek 

nourrissant besleyen, besleyici 

nourrisson [le] süt çocuğu 

nourriture "[la] besleme, emzirme; besin" 

nous "biz; bizi, bize" 

nous-mêmes kendimiz 

nouveau (nouvel) yeni 

nouveau continent Amerika kıtası 

nouveau riche sonradan görme 

Nouveau Testament Ahdicedit 



nouveau-né [le] [la] yenidoğan (bebek) 

nouveauté "[la] yenilik; yeni bir şey; yeni çıkmış kitap\\film vb" 

nouveaux mariés yeni evliler 

Nouvel An yılbaşı, yeni yıl 

nouvelle "[la] haber, havadis; öykü, hikâye" 

Nouvelle -Zelande [la] : 

nouvelle lune yeniay, hilal, ayça 

Nouvelle-Guinée [la] : 

Nouvelle-Orléans [la] : 

nouvellement az zamandan beri, son zamanlarda 

nouvelliste [le] kısa öykü yazarı 

noué raşitik, büyüyemeyen 

novateur [le] [la] yenilik getirici, yenilikçi 

novembre [le] kasım ayı 

novice "[le] [la] papaz çömezi; muço " 

noviciat "[le] çömezlik; çıraklık" 

noyade "[la] (suda) boğma; boğulma" 

noyau "[le] çekirdek; öz; özek " 

noyau d'atome atom çekirdeği 

noyautage [le] (parti\\sendika) çengel atma, küçük gruplar kurma 

noyauter çekirdek gruplar kurmak 

noyer "(suda) boğmak; su katmak " 

noyé [le] [la] suda boğulmuş (kişi) 

Noël "[le] Noel; Noel ilahisi; Noel armağanı " 

nu çıplak 

nu-pieds yalınayak 



nu-tête başı açık 

nuage [le] bulut 

nuage de lait çok az süt 

nuageux "bulutlu; belirsiz" 

nuance [la] nüans, ayırtı 

nuancer nüanslamak 

nuancé ayırtılı, nüanslı 

nubile evlenme çağında olan, gelinlik 

nubilité [la] evlenme çağı, gelinlik çağı 

nucléaire çekirdekle ilgili 

nucléon [le] nükleon 

nudisme [le] nüdizm, çıplaklık 

nudiste [le] [la] nüdist, çıplak 

nudité "[la] çıplaklık; yalınlık" 

nue [la] bulut 

nuelle part hiçbir yere, hiçbir yerde 

nuire zararlı olmak 

nuire à zarar vermek, dokunmak 

nuisible dokunur, zararlı 

nuit [la] gece 

nuit blanche uykusuz gece 

nuit de noces gerdek gecesi 

nuit de Noël Noel arifesi 

nuit et jour gece gündüz, her zaman 

nuitamment geceleyin 

nuitée "[la] bir gecelik zaman; bir gecelik konaklama" 



nul "hiç, hiçbir; değersiz; hükümsüz; berabere " 

nul et non avenu olmamış 

nulle part hiçbir yerde 

nullement hiç, hiçbir zaman, asla 

nullité "[la] hiçlik; hükümsüzlük; boş adam" 

numismate [le] sikke ve madalya uzmanı 

numismatique [la] sikke ve madalya bilgisi 

numéraire "[le] maden para; (parada) resmi değer" 

numéral sayı gösteren 

numérateur [le] (kesirde) pay 

numération [la] sayı sayma, sayılama 

numérique sayısal 

numériquement sayı bakımından, sayıca 

numéro "[le] sayı, numara; nüsha " 

numéro de téléphone telefon numarası 

numéro gagnant kazanan numara 

numéro minéralogique plaka numarası 

numéro spécimen örnek nüsha 

numérotage [le] numara koyma, numaralama 

numérotation [le] numaralama 

numéroter numara koymak, numaralamak 

numéroté numaralı 

nuptial düğün+ 

nuptialité [la] evlenme oranı 

nuque [la] ense 

nurse "[la] dadı; hastabakıcı" 



nutritif "besleyici; beslenmeyle ilgili" 

nutrition "[la] beslenme, sindirim; özümlenme" 

nutritionnel beslenmeyle ilgili 

nutritionniste [le] [la] beslenme uzmanı 

nuée "[la] bulut; yığın, sürü " 

nylon [le] naylon 

nymphe "[la] su perisi; orman perisi" 

nymphomanie [la] erkek deliliği 

nymphomene [la] erkek delisi 

nymphéa [le] beyaz nilüfer 

nèfle [la] muşmula, beşbıyık 

nègre "[le] zenci; başkasının adına çalışan yazar " 

né "doğmuş, doğan; doğuştan " 

né d'hier dünkü çocuk, toy 

né pour ... için yaratılmış 

néanmoins bununla birlikte 

néant [le] hiç, hiçlik 

nébuleuse [la] bulutsu, nebülöz 

nébuleux "bulutlu; belirsiz, bulanık " 

nébulosité "[la] hafif bulut; belirsizlik, bulanıklık" 

nécessaire "zorunlu; kaçınılmaz; gerekli " 

nécessaire de couture dikiş kutusu 

nécessaire de toilette tuvalet çantası 

nécessairement zorunlu olarak, ister istemez 

nécessiter "zorunlu kılmak; zorunda bırakmak; zorlamak" 

nécessiteux yoksul, muhtaç 



nécessité "[la] zorunluluk; gereklik; gereksinme; yoksulluk, para sıkıntısı" 

nécrologie "[la] ölmüş ünlüler listesi; ölmüş birinin anısı için yazılan yazı" 

nécromancie [la] ruh çağırma 

nécromancien [le] [la] ruh çağırıcısı 

nécropole [la] şehir mezarlığı 

nécrose [la] nekroz, doku çürümesi 

Néerlandais [le] [la] Hollandalı 

néerlandais Hollandalı 

néfaste "uğursuz; tehlikeli" 

négatif olumsuz, negatif, menfi 

négation "[la] yadsıma, reddetme; ret; olumsuzluk edatı" 

négativement olumsuz olarak 

négligeable ihmal edilebilir, önemsenmeyebilir 

négligemment "özensizce, baştan savma; kılıksızca" 

négligence "[la] özensizlik, savsama; kılıksızlık" 

négligent "özensiz, baştan savma; ihmalci, dikkatsiz" 

négliger"savsamak, özen vermemek, önemsememek; hesaba katmamak " 

négligé "[le] özensizlik hali; kılıksızlık " 

négoce [le] alışveriş 

négociable ciro edilebilir, devredilebilir 

négociant [le] alışverişçi, tüccar 

négociateur [le] aracı 

négociation [la] (işi) konuşma, müzakere, görüşme 

négocier "görüşmek, konuşmak; işi çözmek; devretmek, ciro etmek " 

négocier un virage viraj almak 

négresse [la] zenci kadın 



négrier [le] esir tüccarı 

négrillone [le] zenci çocuğu 

négroïde zencimsi 

nénuphar [le] nilüfer 

néo-colonialisme [le] yeni sömürgecilik 

néo-natal yeni doğanla ilgili 

Néo-zélandais [le] [la] Yeni Zelandalı 

néo-zélandais Yeni Zelanda+ 

néologie [la] yeni sözcük alma 

néologisme [le] yeni sözcük 

néon [le] neon 

néophyte "[le] [la] (bir dine) yeni dönme; yeni katılmış" 

néphrite [la] böbrek yangısı, nefrit 

néphrétique böbrek hastalığıyla ilgili 

népotisme [le] akraba kayırıcılığı 

néréide [la] deniz perisi 

névralgie [la] sinir ağrısı, nevralji 

névralgique nevraljik 

névrite [la] sinir yangısı 

névropathe sinirleri yorgun 

névropathie [la] sinir yorgunluğu 

névrose [la] sinir hastalığı, sinirce, nevroz 

névrosé [le] [la] sinir hastası 

névrotique sinir hastalığıyla ilgili 

névé [le] buzulkar 

nìud "[le] düğüm; boğum; budak; bağ; kavşak " 



nìud gordien kördüğüm 

nìud papillon papyon, papyon kravat 

nôtre bizimki 

o.k. excl tamam!, okey!, oldu! 

oasis [la] vaha 

objecter "karşı koymak, muhalefet etmek; itiraz etmek" 

objecteur [le] karşı koyucu, itiraz eden 

objecteur de conscience inançları dolayısıyla askerlik yapmaktan kaçınan 

objectif "[le] amaç; hedef; objektif, mercek" 

objection [la] karşı koyma, itiraz, muhalefet 

objectivation "[la] nesnelleşme; nesnelleştirme" 

objectivement nesnel olarak 

objectivité [la] nesnellik 

objet "[le] nesne; şey; konu; amaç; cisim; nesne " 

objets de toilette tuvalet malzemeleri 

objets personnels kişisel eşyalar 

objets trouvés bulunmuş eşya 

objurgation [la] azar, paylama, azarlama 

obligation "[la] ödev, boyun borcu, yüküm, mecburiyet; gönül borcu, minnettarlık; tahvil kâğıdı " 

obligations familiales ailevi yükümlülükler 

obligations militaires askeri yükümlülükler 

obligatoire "zorunlu, mecburi; yükümlü; kaçınılmaz" 

obligatoirement zorunlu olarak, ister istemez 

obligeamment "gönül kazanacak şekilde; nezaketle" 

obligeance "[la] gönül okşama; nezaket" 

obligeant "iyilikçi; gönül okşayıcı, nazik" 



obliger "zorlamak, mecbur etmek; gönlünü kazanmak " 

obliger de iyiliğinde bulunmak 

obligé "zorunlu, kaçınılmaz; minnettar " 

oblique "eğik; dürüst olmayan, yolsuz " 

obliquer yan gitmek, sapmak 

obliquité [la] eğiklik 

oblitération "[la] iptal etme, iptal; iptal edilme" 

oblitérer "yıpratarak silmek, aşındırmak; iptal etmek; (damarı) tıkamak" 

oblong boyu eninden fazla, dikdörtgen biçiminde, uzunca 

obnubiler "gölgelendirmek; bulandırmak; bulanıklaştırmak" 

obole "[la] sadaka; küçük yardım" 

obscur "karanlık; cansız, donuk; anlaşılmaz; tanınmamış" 

obscurcir "karanlıklaştırmak; karartmak, gölgelendirmek " 

obscurité "[la] karanlık; anlaşılmazlık; bilinmezlik" 

obscurément "anlaşılmaz bir şekilde; belli belirsizce" 

obscène edepsiz, açık saçık 

obscénité "[la] sıkılmazlık; müstehcenlik, açık saçıklık" 

observable görülebilir, gözlemlenebilir 

observance [la] (kanuna\\kurala) uyma, saygı gösterme 

observateur (kanuna\\kurala) uyan, gözeten 

observation "[la] uyma, gözetme, riayet; gözlem; dostça azarlama; müşahede, gözleme" 

observatoire [le] gözlemevi, rasathane 

observer "uymak; gözetmek, riayet etmek; gözlemek; gözetlemek; göz önüne almak " 

obsession "[la] yakasını bırakmama; saplantı, takınak, musallat fikir" 

obsessionnel takınaklı, saplantılı 

obsolète kullanıştan düşmüş, artık kullanılmaz 



obstacle [le] engel 

obstination [la] dik kafalılık 

obstiné "dik kafalı; inatçı; yenilemez; sürekli, kesiksiz" 

obstinément dik kafalılıkla, inatla 

obstruction "[la] tıkanma; engelleme taktiği " 

obstruer tıkamak 

obstétrique "[la] ebelik; doğum hekimliği" 

obsèques [la] cenaze töreni 

obsédant yakasını bırakmayan, peşine takılan, musallat olan 

obséder yakasını bırakmamak, peşine takılmak, musallat olmak, tebelleş olmak 

obsédé [le] [la] fanatik 

obsédée sexuel(le) seksomanyak, seks delisi 

obséquieux aşırı saygılı 

obséquiosité [la] aşırı saygı 

obtempérer boyun eğmek 

obtenir "elde etmek, erişmek; sağlamak" 

obtenir gain de cause hak kazanmak 

obtenir les honneurs de la guerre işi yüzünün akıyla bitirmek 

obtention "[la] elde etme, erişme; sağlama" 

obturateur "[le] tıkaç; örtücü, obtüratör" 

obturation "[la] tıkama; diş dolgusu; dolgu yapma" 

obturer "tıkamak, kaçağı önlemek; (diş) dolgu yapmak" 

obtus kalın kafalı, anlayışsız 

obus [le] havan topu mermisi, obüs, gülle 

obusier [le] havan topu 

obvier à "önlemek, engellemek; çare bulmak" 



obèse "şişmanlık hastası; çok şişman" 

obédience [la] baş eğme, boyun eğme, itaat 

obéir "söz dinlemek, itaat etmek; boyun eğmek; uymak" 

obéissance "[la] söz dinleme, itaat; boyun eğme; uysallık" 

obéissance passive körü körüne boyun eğme 

obéissant "söz dinler; uysal" 

obélisque [le] dikilitaş, obelisk 

obésité "[la] şişmanlık hastalığı; aşırı şişmanlık" 

occasion "[la] fırsat, vesile; etken, âmil; elden düşme mal; kelepir (mal) " 

occasionnel "elverişli kılan; rasgele, tesadüfen olan" 

occasionner meydan vermek, sebep olmak, vesile olmak, yol açmak 

occident [le] batı 

occidental "batı+; batılı+ " 

occidentaliser batılılaştırmak 

occidentalisme [le] batı hayranlığı 

occipital art kafayla ilgili 

occiput [le] başın arkası, artkafa 

occlusif kapayıcı, tıkayıcı 

occlusion [la] tıkanma, kapanma 

occlusion intestinale bağırsak tıkanması 

occulte gizli, el altından 

occulter "örtmek, gölgelemek; kısmak; görünmez yapmak" 

occupant elinde tutan, işgal eden 

occupation "[la] iş; uğraşma, meşgale; işgal" 

occuper"(yer\\zaman) tutmak; işgal etmek; ayırmak, ayırıp vermek; çalıştırmak " 

occupé "çalışan, meşgul; (yer) dolu, tutulmuş; işgal edilmiş" 



occurrence "[la] rastlama, rastlantı, tesadüf; beklenmedik olay " 

ocelle "[le] böcek gözü; iki renkli benek" 

ocellé benekli 

ocelot [le] benekli yabankedisi 

ocre [la] aşıboyası 

ocré aşıboyalı 

octane [le] oktan 

octave "[la] sekiz mısralık koşuk; oktav" 

octaèdre [le] sekiz yüzlü cisim 

octobre [le] ekim (ayı) 

octogonal sekizgen biçimli 

octogone [le] sekizgen 

octogénaire [le] [la] seksen yaşında, seksenlik 

octroi [le] ihsan, bağışlama 

octroyer yermek, ihsan etmek, bağışlamak 

oculaire gözle ilgili 

oculiste [le] [la] göz doktoru 

océan [le] okyanus 

Océan Atlantique Atlas Okyanusu 

Océan PacifiqueBüyük Okyanus, Pasifik Okyanusu 

Océanie [la] : 

océanique okyanusla ilgili 

océanographe [le] [la] denizbilimci, oşinograf 

océanographie [la] denizbilim, oşinografi 

odalisque [la] odalık 

ode [la] küçük lirik deyiş, od 



odeur [la] koku 

odeur de moisi küf kokusu 

odieusement "tiksinti verecek kadar; aşırı derecede (kötü)" 

odieux tiksinç, iğrenç 

odontologie [la] dişbilim, odontoloji 

odorantkokulu, güzel kokulu 

odorat [le] koklam, koklama duyusu 

odoriférant güzel kokulu 

odyssée "[la] serüvenli yolculuk; maceralı yaşam" 

offensant onura dokunan, güce giden 

offense "[la] küçük düşürme, onuruna dokunma, hakaret; günah" 

offenser "küçük düşürmek, onuruna dokunmak; incitmek, yaralamak " 

offenser dieu günah işlemek 

offensif saldırıcı 

offensé küçük düşürülen, onuruna dokunulan 

offertoire [le] papazın tanrıya ekmekle şarap sunması 

office "[le] görev; memuriyet, hizmet; büro; ayin, dua " 

office du tourisme turizm bürosu 

officialiser resmileştirmek 

officiel [le] [la] resmi 

officiellement resmi olarak, resmen 

officier "[le] görevli; subay " 

officier d'ordonnance emir subayı 

officier de vaisseau deniz subayı 

officier général "general; amiral " 

officier marinier deniz assubayı 



officier subalterne subay 

officier supérieur üssubay 

officieusement "yarı resmi olarak; yardım amacıyla" 

officieux "yarı resmi; yardımsever, iyilikçi" 

officine "[la] eczane; bilimsel çalışma yeri; (kötü anlamda) ocak, yuva" 

offrande [la] adak, bağış 

offrant [le] : 

offre "[la] öneri, teklif; sunu, arz " 

offres d'emploi iş ilanları 

offrir "önermek, teklif etmek; vermek, armağan etmek; sunmak; göz önüne sermek, göstermek, arz 
etmek " 

offset [le] ofset 

offusquer "kamaştırmak; hoşnutsuzluk vermek, rahatsız etmek " 

ogive [la] top mermisi başı 

ogive nucléaire nükleer savaş başlığı 

ogre [le] dev, dev anası 

oh excl a!, ya! 

oie [la] kaz 

oie cendrée yabankazı 

oignon "[le] soğan; ayak nasırı; çok ince kumaş " 

oindre yağ sürmek, yağla ovmak 

oiseau [le] kuş 

oiseau de bon augure ağzı uğurlu kimse 

oiseau de mauvais augure şom ağızlı kimse 

oiseau de passage göçmen kuş 

oiseau de proie yırtıcı kuş 



oiseau-mouche [le] sinekkuşu 

oiselet [le] küçük kuş 

oiseleur [le] kuş tutan 

oiselier [le] [la] kuşçu, kuş satıcısı 

oisellerie "[la] kuşçuluk; kuşçu dükkânı" 

oiseux "işsiz güçsüz; boş, yararsız" 

oisif "işsiz; kullanılmayan, işletilmeyen" 

oisillon [le] yavru kuş 

oisiveté [la] işsizlik 

oison [le] kaz palazı 

olfactif "kokusal; koku alan" 

olfaction [la] koklama 

olibrius [le] yalancı pehlivan, palavracı 

oligarchie [la] oligarşi, takımerki 

oligo-élément [le] eser halinde bulunan element, azrak element 

oligopole [le] oligopol 

olivaie [la] zeytinlik 

olive [la] zeytin 

olivier [le] zeytin ağacı 

olivâtre zeytin rengine çalan, yeşilimsi 

olographe vasiyetçinin eliyle yazılmış (vasiyet) 

olympiade [la] olimpiyat 

olympien "Olimposlu; soylu, görkemli" 

olympique olimpiyatla ilgili, olimpik 

oléagineux yağ çıkarılan, yağlı 

olécrâne [le] dirsek ucu 



oléiculture [la] zeytincilik 

oléine [la] olein 

oléoduc [le] petrol boru hattı 

ombelluye [la] küçük güneşlik 

ombilic "[le] göbek; merkez" 

ombilical göbekle ilgili 

ombrage [le] ağaç gölgeliği, gölgelik 

ombrager gölgelemek, gölge vermek 

ombrageux "gölgesinden korkan, ürkek; kuşkulu, işkilli" 

ombragé gölgeli, gölgelik 

ombre [la] gölge 

ombre à paupières göz farı 

ombrelle [la] şemsiye 

ombrer (resme) gölge vurmak, gölgelemek 

ombreux gölgeli, loş 

omelette [la] omlet 

omelette au fromage peynirli omlet 

omelette au jambon jambonlu omlet 

omettre "(yapmak\\söylemekten) geri kalmak; atlamak, unutmak" 

omis atlanmış, unutulmuş 

omission "[la] (yapmak\\söylemekten) geri kalma; atlama, unutma" 

omnibus [le] omnibüs 

omnipotence "[la] tüm güç; tüm yetki" 

omnipotent tüm güçlü, tüm yetkili 

omniprésent her yerde bulunan, nazır olan 

omniscient her şeyi bilen 



omnisports tüm spor dallarını içeren 

omnium "[le] her çeşit iş yapan ortaklık; her çeşit atın katıldığı koşu" 

omnivore hem et hem ot yiyen 

omoplate [la] kürekkemiği 

on "insan, insanlar; biri; biz; onlar " 

on frappe à la porte biri kapıyı çalıyor, kapı çalınıyor 

on vous demande au téléphone size telefon var 

on-dit söylenti 

onagre [le] yabaneşeği 

once "[la] ons; pek az miktar, dirhem " 

oncle [le] amca, dayı 

onction [la] yağ sürme, yağla ovma 

onctueux "yağlı; kaygan; yumuşak, gevşek" 

onde [la] dalga 

onde de choc şok dalgası 

ondes courtes kısa dalga 

ondes longues uzun dalga 

ondes moyennes orta dalga 

ondes sonores ses dalgaları 

ondoiement [le] dalgalanma 

ondoyer "dalgalanmak; geçici vaftiz etmek" 

ondulant dalgalanan 

ondulation "[la] dalgalanma; (saç) dalgalı yapma; (saçta) dalga" 

onduler "dalgalanmak; dalgalı yapmak" 

ondulé dalgalı 

ondé dalgalı 



ondée [la] sağanak 

ongle [le] tırnak 

onglet "[le] (kitapta) dikiş pervazı, tırnak; (çakıda) tırnaklık; yarım gönye uç" 

onglé tırnaklı 

onguent [le] merhem 

onirique düşsel 

oniromancie [la] düş yorumu 

onomatopée [la] yansıma, ses taklidi 

ontologie [la] varlıkbilim 

onyx [le] alaca somaki, oniks 

onze "num on bir; on birinci " 

onzième num on birinci 

onéreux "masraflı; yükümlü" 

Oo [le] Oo 

oosphère [la] oosfer 

opacifier donuklaştırmak, saydamsızlaştırmak 

opacité [la] saydamsızlık, donukluk 

opale [la] panzehir taşı, opal 

opalescent renk renk yansıyan, opal renkli 

opalin opal renginde olan 

opaque saydamsız, donuk 

ophtalmie [la] göz yangısı 

ophtalmique [la] gözlere ait 

ophtalmologie [la] göz doktorluğu 

ophtalmologue [le] [la] göz doktoru 

ophtalmoscope [le] oftalmoskop, göz aynası 



opiacé afyonlu (ilaç) 

opiner düşüncesini söylemek 

opiner de la tête başıyla onaylamak 

opinion "[la] kanı; düşünce, oy " 

opinion public kamuoyu 

opiniâtre "dik kafalı; inatçı" 

opiniâtrer "tersini söylemek; ayak diremek, inat etmek " 

opiniâtreté "[la] ayak direme, direngenlik; dik kafalılık" 

opiomane [le] [la] afyon tiryakisi, afyonkeş 

opium [le] afyon 

opportun uygun, elverişli, sırasında (olan), vakitli 

opportunisme [le] oportünistlik, fırsatçılık 

opportuniste [le] [la] oportünist, fırsatçı 

opportunité [la] uygunluk, elverişlilik, yerindelik 

opportunément tam sırasında 

opposable karşı koyabilen, önleyebilen 

opposant karşı çıkan 

opposer "karşı koymak; karşı tutmak, karşılaştırmak " 

opposer un veto à veto etmek 

opposition "[la] karşılık tutma; karşıtlık, zıddiyet; muhalefet; engel, engelleme " 

opposé "zıt, ters, karşıt; ayrı, farklı " 

opposé à e karşı, muhalif 

oppressant "ezici; bunaltıcı, boğucu" 

oppresser "sıkmak; sıkıştırmak; (göğsü) tıkamak; can sıkmak, üzmek " 

oppresseur [le] ezici, baskıcı, zorba, zalim 

oppressif sıkıştırıcı, baskıcı, ezici 



oppression "[la] sıkma; sıkışma, nefes darlığı; ezme, baskı, zulüm" 

opprimer baskı yapmak, ezmek, zulmetmek 

opprobre [le] yüzkarası, utanç, ayıp 

optatif dilek anlatan, dilekli 

opter pour seçmek, yeğlemek 

opticien [le] [la] gözlükçü 

optimal en uygun 

optimisation [la] en iyi duruma getirme 

optimiser en iyi duruma getirmek 

optimisme [le] iyimserlik 

optimiste [le] [la] iyimser 

option [la] seçme, yeğleme, seçim 

optique görme\\gözle ilgili 

opulence [la] zenginlik, bolluk, refah 

opulent zengin, varlıklı 

opuscule [le] kitapçık, broşür 

opéra [le] opera 

opéra-comique [le] operakomik, gülünç opera 

opérable ameliyat edilebilir 

opérant etkili 

opérateur "[le] [la] işletmen, operatör, teknisyen; cerrah, operatör " 

opérateur (de prise de vues) kameraman 

opération "[la] iş, işlem; ameliyat; harekât " 

opération césarienne sezaryen ameliyatı 

opération de sauvetage kurtarma operasyonu 

opération à cìur ouvert açık kalp ameliyatı 



opérationnel harekâtla ilgili 

opérations militaires askeri harekât 

opératoire "işlemsel; ameliyatla ilgili " 

opérer "yapmak, meydana getirmek; ameliyat etmek; etki yapmak " 

opérette [la] operet 

opéré [le] [la] ameliyatlı hasta 

or [le] altın 

oracle "[le] kehanet; kâhin; vahiy" 

orage [le] bora, fırtına 

orageux fırtınalı 

oraison [la] dua 

oraison dominicale pazar duası 

oral "ağızla ilgili; sözlü " 

oralement sözlü olarak, şifahi 

orang-outang [le] orangutan 

orange [la] portakal 

orange amère turunç 

orange pressée taze sıkılmış portakal 

orange sanguine kan portakalı 

orangeade [la] portakal şerbeti 

oranger [le] portakal ağacı 

orangeraie [la] portakal bahçesi 

orangerie "[la] limonluk; portakal bahçesi" 

orangé portakalrengi, turuncu 

orateur [le] hatip 

orateur sacré vaiz 



oratoire hitabetle ilgili 

oratorio [le] oratoryo 

orbe "[le] dönence; küre" 

orbital yörüngesel 

orbite "[la] dönence; yörünge; gözevi, gözçukuru" 

orchestral orkestra+ 

orchestration [la] orkestraya uyarlama 

orchestre "[le] orkestra; orkestra yeri; ön koltuk" 

orchestrer "orkestraya uyarlamak; düzenlemek" 

orchidée [la] orkide 

ordinaire "olağan; alışılan; bayağı " 

ordinairement "alışıldığı üzere; her zaman, genellikle" 

ordinal sıra gösteren, sıra belirten 

ordinateur [le] bilgisayar 

ordinateur de bureau masaüstü bilgisayarı 

ordinateur domestique ev bilgisayarı 

ordinateur personnel kişisel bilgisayar 

ordinateur portatif dizüstü bilgisayarı, leptop 

ordination [la] papazlık aşaması verme töreni 

ordonnance "[la] düzene koyma, düzenleme; yönetmelik; reçete; emir eri " 

ordonnancer ödeme emri vermek 

ordonnateur [le] [la] düzenleyen, organizatör 

ordonner "düzene koymak, düzenlemek; buyurmak; sıraya koymak; reçete yazmak" 

ordonné düzenli, derli toplu, tertipli 

ordre "[le] sıra; düzen; emir, buyruk; yol, usul; sınıf; tarikat; oda, birlik, meslek derneği; düzenlik; ödev; 
ciro " 



ordre alphabétique alfabe sırası 

ordre chronologique tarih sırası 

ordre des avocats baro 

ordre du jour gündem 

ordre public kamu düzeni 

ordure "[la] kir; pislik; süprüntü " 

ordures [la] çöp, süprüntü 

ordures ménagères ev çöpü 

ordurier edepsiz, hayasız 

oreille "[la] kulak; işitim; sap, kulp " 

oreille de mer denizkulağı 

oreille interne içkulak 

oreille moyenne ortakulak 

oreiller [le] yastık 

oreillette [la] (yürekte) kulakçık 

oreillons [le] kabakulak 

orfraie [la] akkuyruklu kartal 

orfèvre [le] kuyumcu 

orfèvrerie [la] kuyumculuk 

organe "[le] organ; ses; araç, vasıta; mekanizma; sözcü, temsilci " 

organe de goût tat alma organı 

organe de sense duyu organı 

organique örgensel, organik 

organisateur [le] [la] düzenleyici, organizatör 

organisation "[la] örgüt; organizasyon; düzenlilik; hazırlama, düzenleme" 

organiser "örgütlemek; düzene koymak, düzenlemek" 



organisme "[le] organizma; düzen; örgüt, kuruluş" 

organiste [le] orgcu 

organisé "örgütlenmiş; düzenli" 

orgasme [le] orgazm, boşalma 

orge [la] arpa 

orgeat [le] : 

orgelet [le] arpacık 

orgiaque eğlenceli 

orgie [la] içki âlemi 

orgue [le] org 

orgue de barbarie laterna 

orgueil "[le] kurum, kibir; gurur" 

orgueilleux "kibirli; gururlu" 

Orient [le] doğu 

orientable "yöneltilebilir; ayarlanabilir, döndürülebilir" 

Oriental [le] Doğulu erkek 

oriental doğu+ 

Orientale [le] Doğulu kadın 

orientalisme [le] doğu bilimleri 

orientation "[la] yönleri bulma; yön durumu; yönelme, yönelim; yön, yönlenme; yönlendirme; eğilim 
" 

orientation professionelle meslek danışmanlığı 

orienter "yön vermek, yöneltmek; yol göstermek, kılavuzluk etmek " 

orienteur [le] [la] mesleki danışman, meslek danışmanı 

orienté "yönelmiş, yönelik; maksatlı " 

orifice [le] delik, (eşyada) ağız 



oriflamme [la] savaş bayrağı, flama 

origan [le] mercanköşk 

originaire "(bir yerden) gelme, kaynaklı; doğuştan olan; asıl" 

original "özgün, ilk, asıl; garip, tuhaf " 

originalement "aslında; özgün biçimde" 

originalité "[la] özgünlük, orijinallik; gariplik, tuhaflık" 

origine "[la] başlangıç, kaynak, kök, asıl; soy " 

originel "başlangıçtan gelen, ilk; ilkel; orijinal" 

originellement baştan beri, aslında 

oripeaux [le] eski püskü giysi 

ormaie [la] karaağaç ormanı 

orme [le] karaağaç 

ornement "[le] bezek, süs; süsleme; şeref, övünç kaynağı" 

ornemental "bezenmiş, süslü; süsle ilgili" 

ornementer süsleyip püslemek 

orner süslemek, bezemek 

ornithologie [la] kuşbilim 

ornithologue [le] [la] kuş bilgini 

ornière [la] tekerlek izi 

oronge [la] altın mantar 

orpailleur [le] altın arayıcı 

orphelin [le] [la] yetim, öksüz 

orphelinat [le] öksüzler yurdu, yetimhane 

orphie [la] zargana 

orpin [le] kayakoruğu, damkoruğu 

orteil [le] ayak parmağı 



orthodontiste [le] [la] ortodontist 

orthodoxe "doğru yolda olan; doğru yolu gösteren; Ortodokslukla ilgili" 

orthodoxie "[la] doğru yol; gelenekçilik; Ortodoksluk" 

orthographe [la] yazım, imla 

orthographier yazmak 

orthographique [la] imlayla ilgili, yazımsal 

orthophonie "[la] düzgün konuşma terapisi; doğru sesletim" 

orthophoniste [le] [la] konuşma terapisti 

orthopédie [la] ortopedi 

orthopédique ortopedik 

orthopédiste [le] [la] ortopedi uzmanı 

ortie [la] ısırgan 

ortie blanche beyaz ballıbaba 

ortogonal dikgen 

ortolan [le] yelvekuşu 

orvet [le] köryılan 

orée [la] uç, kenar 

os [le] kemik 

os iliaque kalça kemiği 

os pariétal kafatasının yan kemiği 

os temporal şakak kemiği 

os zygomatique elmacık kemiği 

os à moelle ilikli kemik 

oscillation "[la] salınım; inip çıkma; kararsızlık" 

osciller "salınmak; kararsız kalmak, tereddüt etmek" 

oseille [la] kuzukulağı 



oser cüret etmek, cesaret etmek 

osier [le] sorgun ağacı, bodur söğüt 

osmose [la] osmoz, geçişim 

ossature "[la] kemik çatısı; çatı" 

osselet "[le] kemikçik; aşık kemiği" 

ossements [le] kuru kemikler 

osseux "kemik+; kemikli" 

ossification [la] kemikleşme 

ossifier "kemikleştirmek; katılaştırmak " 

ossuaire "[le] kemik yığını; kemik konulan yer" 

ostensible gözle görülür, belli, ortada 

ostensiblement açıkça, belli ederek 

ostensoir [le] kutsal ekmek kabı 

ostentation [la] gösteriş, çalım 

ostentatoire gösterişli, çalımlı 

ostracisme "[le] sürme, uzaklaştırma; sürgün" 

ostréicole istiridye+ 

ostréiculteur [le] istiridye yetiştiricisi 

ostréiculture [la] istiridye yetiştirme 

ostéite [la] kemik ağrısı 

ostéologie [la] kemikbilim 

osé "atılgan; atak" 

otage [le] rehine 

otarie [la] denizayısı 

otite [la] kulak enfeksiyonu 

oto-rhino-laryngologie [la] kulak-burun-boğaz doktorluğu 



oto-rhino-laryngologiste [le] [la] kulak-burun-boğaz doktoru 

ottomane [la] sedir 

ou "ya, ya da, veya, yahut; yoksa " 

ou ... ou ya ... ya ... 

ouais excl o!, a!, vay! 

ouate "[la] vatka; pamuk " 

ouate hydrophile hidrofil pamuk 

ouaté "vatkalı; pamuk+" 

oubli "[le] unutulma; unutma; şaşkınlık, dalgınlık " 

oubli de soi dünyasından geçme, kendini bir yana bırakma 

oublier "unutmak; ihmal etmek " 

oubliettes [la] zindan 

oublieux unutkan 

oued [le] geçici su deresi 

ouest "[le] batı; batı (ülkeleri) " 

ouest-allemand Batı Alman 

ouf "excl uf!; oh!" 

Ouganda [le] : 

ougandais Ugandalı 

oui evet 

oui-da! sahi!, elbette! 

ouistiti [le] ipekmaymun, ipek tüylü maymun 

ouragan "[le] kasırga; büyük kargaşa" 

Oural [le] : 

ouralo-altaïque Ural-Altay 

ourdir gizlice düzenlemek, komplo kurmak 



ourdou [le] Urduca 

ourler (kumaşın) kenarını bastırmak 

ourlet [le] (kumaşta) kenar baskısı 

ourlé "kenar işlemeli; kenarı bastırılmış" 

ours [le] ayı 

ours (en peluche) oyuncak ayı 

ours blanc kutup ayısı 

ours brun boz ayı 

ours mal léché kaba ve eğitimsiz adam, ayı 

ours marin denizayısı 

ourse [la] dişi ayı 

oursin [le] denizkestanesi 

ourson [le] ayı yavrusu 

ouste excl yallah!, yaylan! 

outarde [la] toykuşu 

outil [le] alet 

outillage "[le] avadanlık; araç gereç" 

outiller araç sağlamak, alet vermek 

outrage [le] hakaret 

outrage à la pudeur ahlaka aykırı davranış 

outrage à magistrat mahkemeye saygısızlık 

outrageant "sataşıcı, onur kırıcı; sövücü" 

outrager "sataşmak; hakaret etmek, sövmek" 

outrageusement "sataşarak, onur kırarak; aşırı ölçüde" 

outragé hakarete uğramış 

outrance [la] aşırılık 



outrancier aşırı 

outre den başka, dışında 

outre mesure aşırı derecede 

outre que değil yalnız, bir de 

outre-mer denizaşırı 

outrecuidance "[la] kendine fazla güvenme, kendini beğenme; küstahlık" 

outrecuidant "kendine çok güvenen, kendini beğenmiş; küstah" 

outremer [le] lacivert taşı 

outrepasser aşmak, ileri gitmek 

outrer "aşırı çalıştırmak; abartmak; gücendirmek" 

outré "aşırı; canına tak demiş, öfkeli" 

outsider "[le] grubun dışında olan kimse; kazanacağı umulmadığı halde kazanan kişi" 

ouvert "açık; korunmasız (açık); içten, samimi " 

ouvertement açık açık, açık yürekle 

ouverture "[la] delik, çukur; boşluk; açılma, açıklık; giriş, uvertür" 

ouvrage "[le] iş, yapım; yapıt, eser; el işlemesi " 

ouvrage de longue haleine uzun iş 

ouvrage de référence başvuru kitabı 

ouvrager elle işlemek, elişi yapmak 

ouvrages d'art yapı işleri 

ouvragé elle işlenmiş 

ouvre-bouteilles [le] şişe açacağı 

ouvre-boîtes [le] kutu açacağı 

ouvreuse [la] (sinema\\tiyatroda) yer gösterici 

ouvrier [le] [la] işçi 

ouvrier d'usine fabrika işçisi 



ouvrier qualifié kalifiye işçi 

ouvrir "açmak; açılmak; açık olmak " 

ouvrir de grands yeux gözleri fal taşı gibi açılmak 

ouvrir l'appétit iştahını açmak 

ouvrir l'ìil gözünü açmak 

ouvrir la parenthèse parantez açmak 

ouvrir la paupière uyanmak 

ouvrir la porte à qch neden olmak, sebebiyet vermek 

ouvrir la voie yolu açmak 

ouvrir les oreilles kulak kesilmek 

ouvrir les yeux gözü açılmak 

ouvrir les yeux de qn gözünü açmak 

ouvrir sa bourse à qn para yardımı yapmak 

ouvrir ses portes (şehir\\kale) teslim olmak 

ouvrir son cour à qn içini dökmek 

ouvrir un compte hesap açmak 

ouvrir un crédit kredi açmak 

ouvrir à demi yarım açmak, aralamak 

ouvroir [le] el işlerinin yapıldığı çalışma odası, dikiş odası 

ouvré "işlenmiş; işlemeli" 

ouï-dire [le] söylenti, duyum 

ouïe [la] işitim, işitme 

ouïes "[la] solungaçlar; keman delikleri" 

ouïr işitmek, duymak 

ovaire [le] yumurtalık 

ovale yumurtamsı, oval 



ovation [la] alkış, tezahürat 

ovationner alkışlamak 

oviducte [le] yumurta kanalı 

ovin koyunla ilgili 

ovoïde yumurta biçiminde 

ovulation [la] yumurtlama 

ovule [le] yumurtacık 

oxalate [le] oksalat 

oxford [le] çizgili bir çeşit pamuklu 

oxydable oksitlenir, paslanır 

oxydation "[la] oksitleme, oksitlenme; paslanma" 

oxyde [le] oksit 

oxyder oksitlemek, paslandırmak 

oxygène [le] oksijen 

oxygénation "[la] oksijenleme; oksijenlenme" 

oxygéner oksijenle birleştirmek, oksijenlemek 

oxygéné oksijenli 

oxyure [le] sivrikuyruk 

ozokérite [la] yermumu, ozokerit 

ozone [le] ozon (gazı) 

où "nerede, nereye; ki oraya, ki orada " 

pacage [le] otlak 

pachyderme [le] fil 

pacificateur yatıştırıcı, uzlaştırıcı, arabulucu, barıştırıcı 

pacification "[la] barışı sağlama; yatıştırma" 

pacifier yatıştırmak, barıştırmak, barış sağlamak 



pacifique barışçı, barışsever 

pacifiquement "barış içinde; barışçı yoldan" 

pacifisme [le] barışseverlik 

pacifiste [le] [la] barışsever 

pacotille [la] tapon mal 

pacte [le] antlaşma, pakt 

pacte d'alliance saldırmazlık paktı 

pacte de nonagression saldırmazlık paktı 

pactiser uyuşmak, anlaşma yapmak 

pactole [le] zenginlik kaynağı, kazanç kaynağı 

paddock [le] yarış atlarının gezdirildiği yer, padok 

pagaie [la] kısa sandal küreği 

pagaille [la] telaş, karışıklık, düzensizlik 

paganisme [le] paganizm, çoktanrıcılık 

pagayer kısa kürekle kayık yürütmek 

page "[la] sayfa; (roman) bölüm " 

page blanche boş sayfa 

page-écran [la] ekran sayfası 

pages de garde kitapların başında ve sonunda boş bırakılan sayfalar 

pagination [la] sayfaları numaralama, sayfa numarası 

paginer sayfaları numaralamak 

pagne [le] yerlilerin giydiği peştamal 

pagode [la] pagoda, tapınak 

pagre [le] trança balığı 

paie [la] paye 

paiement [le] ödeme 



paillard şehvet düşkünü, çapkın 

paillardise [la] şehvet düşkünlüğü, hayasızlık 

paillasse "[la] ot minder; evye tezgâhı" 

paillasson [le] paspas 

paille "[la] saman, ekin sapı; hasır " 

paille de fer maden yongası 

pailleter (kumaşa) pul işlemek 

paillette "[la] altın pul; işleme pulu" 

pailleté pullu 

paillote [la] sazdan kulübe 

paillé "içi samanla doldurulmuş; (maden) çizik" 

pain "[le] ekmek; topak, kalıp " 

pain azyme mayasız ekmek 

pain bis esmer ekmek 

pain campagne köy ekmeği 

pain complet kepekli ekmek 

pain de fantaisie fantezi ekmek 

pain de mie sandviç ekmeği 

pain de munition tayın ekmeği 

pain de ménage ev ekmeği 

pain de savon sabun kalıbı 

pain de seigle çavdar ekmeği 

pain de son kepek ekmeği 

pain de sucre kelle şekeri 

pain frais taze ekmek 

pain grille kızarmış ekmek 



pain rassis bayat ekmek 

pain sec katıksız ekmek, kuru ekmek 

pain à chanter mayasız ekmek 

pair (sayı) çift 

paire [la] çift 

pairesse [la] lort eşi 

pairie "[la] yüksek meclis üyeliği; lortluk" 

paisible "gürültüsüz, patırtısız; sakin, sessiz; dertsiz, üzüntüsüz" 

paisiblement dertsizce, üzüntüsüzce, rahatça 

paix "[la] barış; sessizlik, dinginlik; rahat; dirlik düzenlik " 

Pakistan [le] : 

pakistanais Pakistanlı 

palabre [la] boş söz, palavra 

palabrer boş sözler söylemek, palavra atmak 

palace [le] lüks otel, palas 

palais "[le] saray; adliye dairesi; damak " 

Palais de Justice adalet sarayı 

palais des expositions sergi sarayı 

palan [le] palanga 

palanquin [le] tahtırevan 

palatal damaksıl (ses) 

pale "[la] sandal küreğinin yassı kısmı, pala; (vapurda) çark kanadı; savak kapağı" 

pale-ale [le] beyaz bira 

palefrenier [le] seyis 

palefroi [le] alay atı, tören atı 

Palestine [la] : 



Palestinien [le] [la] Filistinli 

palestinien "Filistin+; Filistinli+" 

palet [le] kaydırak 

paletot [le] palto 

palette [la] palet 

palier "[le] sahanlık; eksen yatağı; derece, basamak; düzey " 

palinodie [la] eski söylediklerinden dönme, fikir değiştirme 

palissade [le] çit 

palissandre [le] pelesenk 

palière sahanlık basamağı 

palliatif [le] geçici çare 

pallier kusurunu örtmek, örtbas etmek 

palmaire el ayasıyla ilgili 

palmarès [le] ödül kazananlar listesi 

palme "[la] hurma dalı; hurma ağacı; palmiye; lastik yüzgeç " 

palmeraie [la] hurmalık 

palmes académiques yazar\\sanatçı\\bilginlere verilen bir nişan 

palmier [le] palmiye 

palmipède [le] perdeayaklı 

palmé "ele benzer (yaprak); perdeli" 

palombe [la] yabani güvercin 

palpable "elle yoklanabilir, ele geçer; elle tutulur, meydanda" 

palpation [la] elle yoklama 

palper "elle yoklamak; para almak" 

palpitant "çarpıntılı; titreyen; merak uyandırıcı" 

palpitation [la] çarpıntı 



palpiter "çarpıntısı olmak; seğirmek, titremek; heyecanlanmak" 

paludisme [le] sıtma 

palustre batakçıl 

paléographie [la] eski yazılar bilimi 

paléolithique yontmataş devriyle ilgili 

paléontologie [la] taşılbilim, paleontoloji 

paléontologiste [le] [la] taşılbilimci, paleontolog 

paléontologue [le] [la] taşılbilimci, paleontolog 

paléozoïque paleozoik 

palétuvier [le] bir cins sakızağacı 

pampa [la] pampa 

pamphlet [le] yergi yazısı 

pamphlétaire [le] yergi yazarı 

pampille [la] sırmadan küçük motif 

pamplemousse [le] greypfrut, altıntop 

pan "[le] giysi parçası; kumaş parçası; duvar yüzü " 

pan coupé köşe çalığı, köşe pahı 

panachange "[le] karıştırma, karma; karma liste yapma" 

panache "[le] sorguç, tuğ; şatafat, gösteriş" 

panaché "sorguçlu; alacalı; karışık, karma " 

panacée [la] her derde deva 

panade [la] tirit 

panais [le] yabanhavucu 

Panama [le] : 

panaris [le] dolama, etyaran 

pancarte [la] duvar ilanı, pankart, afiş 



pancréas [le] pankreas 

panda [le] panda 

panic [le] kuşyemi 

panier [le] sepet 

panier percé savurgan, müsrif 

panier à papier kâğıt sepeti 

panier à provisions alışveriş sepeti 

panier à salade hapishane arabası 

panier-repas [le] paket yemek 

panifiable ekmek yapmaya elverişli 

panification [la] ekmek yapımı 

panifier ekmek yapmak 

panique [la] panik 

paniquer paniğe kapılmak 

panne "[la] arıza, bozulma; yelken takımı; çatı aşığı " 

panneau "[le] pano; levha; ambar kapağı " 

panneau d'affichage ilan panosu 

panneau de signalisation yol işareti 

panneau réclame ilan tahtası 

panonceau [le] (noter\\avukat vb) kapı levhası 

panoplie "[la] silah takımı; silah arması" 

panorama "[le] geniş resim düzeni; geniş manzara, panorama" 

panoramique geniş manzaralı, panoramik 

panse [la] (hayvanda) işkembe 

pansement [le] pansuman 

pansement adhésif yara bandı 



panser "pansuman etmek; (hayvan) tımar etmek" 

pantalon [le] pantolon 

pantalon de ski kayak pantolonu 

pantalonnade "[la] kaba komedi; soytarılık" 

pantelant soluk soluğa, tıknefes 

panthère [la] pars, panter 

panthéisme [le] kamutanrıcılık, panteizm 

pantin "[le] kukla; dönek kimse" 

pantographe [le] pantograf 

pantomime "[la] el işaretiyle konuşma; pandomim; soytarılık" 

pantouflard evinden dışarı çıkmak istemeyen, ev kedisi 

pantoufle [la] terlik 

panure [la] ufalanmış ekmek içi 

pané galeta ununa bulanmış, pane 

panégyrique [le] övgü söylevi 

paon [le] tavuskuşu 

papa [le] baba 

papal papayla ilgili 

papauté [la] papalık 

papaye [la] kavunağacı yemişi 

pape [le] papa 

papelard [le] [la] yalancı sofu, ikiyüzlü 

paperasse "[la] değersiz yazılı kâğıt; (kötü anlamda) kırtasiye" 

paperasserie [la] resmi kâğıt yığını 

papeterie "[la] kâğıtçılık; kâğıt fabrikası; kırtasiyecilik; kırtasiyeci dükkânı" 

papetier [le] [la] kâğıtçı, kırtasiyeci 



papetier-libraire [le] kitapçı ve kırtasiyeci 

papier "[le] kâğıt; belge " 

papier blanc boş kâğıt 

papier bulle teksir kâğıdı 

papier buvard sünger kâğıdı 

papier calque kopya kâğıdı 

papier carbone kopya kâğıdı 

papier collant seloteyp 

papier couché kuşe kâğıdı 

papier d'aluminium alüminyum mutfak folyosu 

papier d'emballage ambalaj kâğıdı 

papier de verre zımpara kâğıdı 

papier gommé zamklı kâğıt 

papier hygiénique tuvalet kâğıdı 

papier libre damgasız kâğıt 

papier marbré ebrulu kâğıt 

papier millimétre milimetrik kâğıt 

papier millimétré milimetreli kâğıt 

papier peint duvar kâğıdı 

papier pelure pelür kâğıdı 

papier tue-mouches sinek kâğıdı, sineklik 

papier vélin parşömen kâğıdı 

papier à en-tête başlıklı kâğıt, antetli kâğıt 

papier à lettres mektup kâğıdı 

papier à musique nota kâğıdı 

papier émeri zımpara kâğıdı 



papier-filtre [le] filtre kâğıdı 

papier-monnaie [le] kâğıt para 

papier-torchon sulu boya resim kâğıdı 

papille [la] kabarcık 

papillon"[le] kelebek; ceza\\uyarı kâğıdı; ayar düzeni, ayar kelebeği" 

papillonner daldan dala konmak 

papillotant göz kamaştıran, gözü alan 

papillote "[la] kâğıt bigudi; yağlı kâğıt" 

papilloter "gözlerini kırpıştırmak; (renk) göz kamaştırmak, göz almak" 

papotage [le] boş laflar, gevezelik etme, çene çalma 

papoter boş laf söylemek, gevezelik etmek, çene çalmak 

Papouasie-Nouvelle-Guinée [la] : 

paprika [le] kırmızı biber 

papyrus [le] papirüs 

paquebot [le] posta vapuru, yolcu vapuru 

paquet "[le] paket; bohça; demet; kılıksız kimse, hırpani " 

paquet de mer büyük dalga 

paquetage [le] asker eşyası 

par den, -dan; -de, -da; ile; tarafından; başına, her biri için " 

par (de) surcroît üstelik 

par accident rastlantı olarak 

par acclamation alkışlarla 

par accès zaman zaman, kısa sürelerle 

par acquit de conscience "âdet yerini bulsun diye; usul gereği" 

par ailleurs öte yandan 

par air hava yoluyla, uçakla 



par anticipation önceden 

par avance önceden 

par aventure rasgele, kazara, tesadüfen 

par avion uçak postası, uçakla 

par bonheur bereket versin, Allahtan 

par centaines yüzlerce 

par chèque çekle 

par conséquent bundan ötürü, bundan dolayı 

par contre buna karşı, diğer taraftan 

par contumace gıyaben, yokluğunda 

par cìur ezberden, ezbere 

par degrés derece derece, aşama aşama 

par delà ötesinde 

par derrière arkada, arkadan 

par dessous altında, altından 

par dessus üstüne, üstünden 

par devant "önde; önden " 

par devers soi kendine, kendinde 

par deçà beride, beriden 

par défaut gıyaben 

par entremise de aracılığıyla 

par excellence "en üstün derecede; özellikle, her şeyden önce" 

par exemple "örneğin, mesela; sahi mi! " 

par force zorla 

par forme de biçiminde, şeklinde 

par hasard tesadüfen 



par ici bu taraftan, bu yolda 

par impossible olmaz ya, olacak şey değil ya 

par inadvertance dikkatsizlikle, dalgınlıkla 

par indivis bölümsüz olarak, ortaklaşa 

par instants zaman zaman 

par intermittence arada bir, düzensiz 

par intervalle ara sıra, zaman zaman 

par intérim geçici olarak, vekâleten 

par la fenêtre pencereden 

par la suite sonradan, daha sonra 

par la voie aérinne hava yoluyla 

par la voie de yoluyla 

par la voie maritime deniz yoluyla 

par le fait gerçekten 

par le truchement de aracılığıyla 

par là "bu yerden, buradan; bu araçla " 

par malheur yazık ki 

par malice kötülük olsun diye 

par manière d'acquit baştan savma 

par mer denizden, deniz yoluyla 

par milliers binlerce 

par moments vakit vakit 

par monts et par vaux her yandan, şurdan burdan, şuraya buraya 

par mégarde dikkatsizlikle, yanlışlıkla 

par méprise yanılarak 

par occasion rasgele, tesadüfen 



par opposition à in tersine 

par ordre de sırasıyla, sırasına göre 

par ouï-dire söylentiye göre 

par où nereden, hangi yoldan 

par paliers derece derece 

par principe ilke olarak, prensip olarak 

par provision geçici olarak 

par précaution önlem olarak 

par raccroc tesadüfen, şans eseri 

par rapport à e göre, -e oranla 

par retour du courrier ilk postayla 

par ricochet dolayısıyla 

par ses propres moyens tek başına, yardım görmeden 

par suite de yüzünden, ötürü 

par terre karadan 

par trop aşırı derecede 

par tâtonnements deneme yanılmayla 

par tête adam başına 

par voie buccale sözlü olarak 

par voie de yoluyla 

par voie ferrée demiryoluyla 

par voie orale ağızdan, ağız yoluyla 

par à-coups duraklaya duraklaya 

par écrit yazıyla 

par-ci par-là "şurdan burdan; ara sıra" 

par-delà ötesinde 



par-dessus üstte, üstten 

par-dessus le marché fazla olarak, üstelik 

par-devant "önce; önünde; katında " 

par-revant notaire noterin huzurunda 

para [le] paraşütçü 

parabole "[la] mesel; parabol " 

parabolique "meselle ilgili; parabol şeklinde, parabolik " 

parachever bitirmek, tümlemek, tamamlamak 

parachutage [le] paraşütle indirme 

parachute [le] paraşüt 

parachuter "paraşütle indirmek; tepeden inme atamak" 

parachutisme [le] paraşütçülük 

parachutiste [le] [la] paraşütçü 

parade "[la] geçit töreni; binicilik gösterileri; (eskrim\\boks) vuruşu savuşturma " 

parader "manevra yapmak; kendini göstermek, gösteriş yapmak" 

paradigme [le] örnek, kip 

paradis "[le] cennet; mutluluk " 

Paradis terrestre "Cennet Bahçesi, Cennet; yeryüzü cenneti" 

paradisiaque cennet gibi, cennetle ilgili 

paradisier [le] cennet kuşu 

paradoxal "aykırı düşünceli; aykırı" 

paradoxalement aykırı biçimde 

paradoxe [le] aykırı düşünce, paradoks 

parafe [le] paraf 

parafer parafe etmek 

paraffine [la] parafin 



paraffiner parafinlemek 

paraffiné parafinli 

parafoudre [le] yıldırımsavar 

parage [le] sular 

paragraphe [le] paragraf 

Paraguay [le] : 

Paraguayen [le] [la] Paraguaylı 

paraguayen "Paraguay+; Paraguaylı+" 

parallèle paralel 

parallèlement "koşut olarak, paralel olarak; aynı zamanda" 

parallélisme [le] koşutluk, paralellik 

parallélogramme [le] paralelkenar 

parallélépipède [le] paralelyüz 

paralogisme [le] mantığa aykırılık, yanılım 

paralyser kötürümleştirmek, felce uğratmak 

paralysie [la] inme, felç 

paralytique [le] [la] inmeli, felçli, kötürüm 

paramilitaire yarı-askeri 

paramètre "[le] parametre; değişken" 

paramédical tıp dışı, paramedikal 

paranoïa [la] paranoya 

paranoïaque [le] [la] paranoyak 

parapet "[le] kale siperi; korkuluk duvarı, parapet" 

paraphe [le] paraf 

parapher parafe etmek 

paraphrase [la] geniş açıklama, açımlama, yorum 



paraphraser "genişçe açıklamak, açımlamak; genişletmek, uzatmak" 

parapluie [le] şemsiye 

paraplégie [la] belden aşağı felç 

paraplégique [le] [la] belden aşağısı felçli (kimse) 

parapsychique parapsikolojik 

parapsychologie [la] parapsikoloji 

parasitaire asalakla ilgili 

parasite [le] asalak, parazit 

parasites [le] (radyo) parazit 

parasitisme [le] asalaklık 

parasitologie [la] asalakbilim, parazitoloji 

parasol [le] güneş şemsiyesi, güneşlik 

paratge léonin aslan payı 

paratonnerre [le] yıldırımsavar, paratoner 

paravent [le] paravana 

paraître "görünmek; çıkmak, yayımlanmak; ortaya çıkmak; kendini göstermek " 

paraître à la barre yargıcın karşısına çıkmak 

parc "[le] park; koyun ağılı; mera; top\\cephane\\erzak konulan yer; park yeri " 

parc d'attractions eğlence parkı, lunapark 

parc de stationnement araba parkı 

parc national ulusal park 

parc(o)mètre [le] parkmetre, park saati, otopark sayacı 

parce que "çünkü; zira" 

parcelle "[la] parça; parsel" 

parceller "bölmek; bölüştürmek" 

parchemin [le] tirşe, parşömen 



parcheminé parşömen gibi 

parcimonie [la] aşırı tutumluluk 

parcimonieux aşırı tutumlu 

parcourir "gezmek, dolaşmak; göz gezdirmek" 

parcours "[le] bir şeyin geçtiği yol, güzergâh; parkur" 

pardessous "alttan, altından; altta, altında" 

pardessus [le] pardösü 

pardon [le] bağışlama, af 

pardonnable (suçu) bağışlanabilir, affedilebilir 

pardonner bağışlamak, affetmek 

pardonner à yargılamak 

pare-balles [le] kurşun siperi 

pare-boue [le] çamurluk 

pare-brise [le] ön cam 

pare-chocs [le] tampon 

pare-feu [le] yangın söndürme aygıtı, yangın siperi 

pare-soleil [le] güneşlik 

pare-étincelles [le] kıvılcım siperi 

pareil "aynı, benzer; denk, eş, eşit; böyle " 

pareil à e benzer 

pareillement "aynı tarzda, aynı biçimde; dahi, de, keza" 

parement "[le] işlemeli mihrap örtüsü; kaldırım kenar taşı" 

parent [le] [la] hısım, akraba 

parental ana babayla ilgili 

parente "[la] akrabalık, hısımlık; akrabalar" 

parenthèse "[la] parantez, ayraç; arasöz; konu dışı söz " 



parents [le] ana baba, ebeveyn 

parents en ligne directe kan yoluyla akraba 

parents par alliance evlilik yoluyla akraba 

parer "süslemek; savuşturmak; ayıklamak, temizlemek " 

parer à çare bulmak 

paresse [la] tembellik, uyuşukluk 

paresser tembellik etmek, tembelleşmek 

paresseusement tembelce 

paresseux tembel 

parfaire "bitirmek, tamamlamak; mükemmelleştirmek" 

parfait eksiksiz, kusursuz, tam, yetkin 

parfaitement "eksiksizce, kusursuzca; evet, hayhay, elbette" 

parfois ara sıra, bazen 

parfum "[le] güzel koku; lavanta, esans; tatlı anı" 

parfumer "güzel koku vermek; koku sürmek, parfüm sürmek " 

parfumerie "[la] parfüm sanayii; güzellik malzemeleri; parfümeri (dükkânı)" 

parfumé "güzel kokan, hoş kokulu; parfümlü, kokulu" 

pari [le] bahis 

pari mutuel müşterek bahis 

paria [le] parya 

parier bahis tutmak, bahse girmek 

parieur [le] [la] bahisçi 

Paris Paris 

Parisien [le] [la] Parisli 

parisien Parisle ilgili 

paritaire eşit üyeli (komisyon), eşit yanlı 



parité "[la] tam eşitlik; çift olma; başa baş olma" 

pariétal parietal 

parjure "[le] yalan yere yemin; andını bozma " 

parka [la] parka 

parking "[le] park etme; park yeri" 

parlant "konuşan; konuşkan; sözlü; canlı gibi" 

parlement [le] parlamento 

parlementaire parlamentoyla ilgili 

parlementarisme [le] parlamento düzeni 

parlementer "(düşmanla) görüşme yapmak; enikonu görüşmek, müzakere etmek" 

parler "[le] konuşma; şive, ağız" 

parler contre aleyhinde konuşmak 

parler cru dobra dobra konuşmak 

parler d'or güzel söylemek, iyi söylemek 

parler de choses et d'autres şurdan burdan konuşmak 

parler de la pluie et du beau temps havadan sudan konuşmak 

parler de qn\qch den söz etmek 

parler doucement alçak sesle konuşmak 

parler du nez genizden konuşmak 

parler en dormant uykusunda konuşmak 

parler en l'air uluorta konuşmak 

parler haut yüksek sesle konuşmak 

parler par paraboles kapalı konuşmak 

parler pour lehinde konuşmak 

parler raison doğru söylemek 

parler sans fard açıkça söylemek 



parler tout seul kendi kendine konuşmak 

parler vrai doğru konuşmak 

parler à cìur kalbini açmak, içini dökmek 

parler à la cantonade ortaya konuşmak 

parler à qn e hitap etmek 

parleur [le] [la] konuşkan, konuşan 

parloir [le] konuşma odası, ziyaretçi odası 

parlote [la] çene çalma 

parlé konuşulan, sözlü 

parmesan [le] bir çeşit İtalyan peyniri 

parmi arasında, içinde, ortasında 

parmi nous bizde, bizim ülkede 

parodie [la] parodi 

parodier yansılamak, taklit etmek 

paroi "[la] duvar; iç yan, iç yüz, çeper" 

paroisse "[la] bir papazın din bölgesi; bu çevrede oturanlar " 

paroissial din bölgesiyle ilgili 

paroissien [le] [la] din bölgesine bağlı kimse 

parole "[la] söz söyleme yeteneği; söz; önerme; vaat " 

parole d'honneur namus sözü 

paroles [la] şarkı sözleri, güfte 

paroles dures acı sözler 

parolier [le] [la] söz yazarı, güfteci 

parotide [la] kulakaltıbezi 

paroxysme [le] (hastalık\\acının vb de) son kerte 

parpaing [le] (duvarcılık) iki yüzlü bağ taşı 



parquer "ağıla sokmak; park etmek; düzgünce yerleştirmek; kapatmak, hapsetmek" 

parquet "[le] parke; savcılar kurulu; savcılık" 

parqueter parke döşemek 

parrain [le] vaftiz babası, ad babası 

parrainage "[le] vaftiz babalığı\\analığı; destekleme, koruma" 

parrainer desteklemek, korumak 

parricide "[le] [la] ana baba öldürme, yakını öldürme; ana baba katili" 

parsemer "serpmek, serpiştirmek, dağıtmak; saçılmak, dağılmak" 

part özel 

partage "[le] paylara ayırma; pay; oy eşitliği" 

partager "pay etmek, paylara ayırmak; paylaşmak, ortak olmak; payı olmak" 

partager la douleur de qn derdini paylaşmak 

partager le différend ara bulmak 

partance [la] : 

partant [le] giden, yola çıkan 

partenaire "[le] [la] oyun\\eğlence arkadaşı; iş ortağı" 

parterre "[le] bahçede çiçek kısmı; koltuk arasındaki yerler, parter, parter seyircisi" 

parti "[le] parti; taraf; karar; yarar; evlenecek kimse " 

parti pris önyargı 

partial taraf tutan, kayıran 

partialité [la] taraf tutma, kayırıcılık 

participant [le] [la] katılan, iştirakçi 

participation "[la] katılma, katılış; ortaklık" 

participe [le] ortaç, sıfat-fiil 

participe passé geçmiş zaman ortacı 

participe présent şimdiki zaman ortacı 



participer "yer almak, katılmak; paylaşmak" 

particulariser "özelliklerini göstermek; özgü kılmak " 

particularisme "[le] özel çıkarcılık, kendini düşünme; bölgesel özellikleri korumak isteme" 

particularité "[la] özgülük; özellik" 

particule "[la] küçük parça, parçacık; edat, öntakı" 

particulier "özgü, has; özel; değişik, tuhaf " 

particulièrement "özellikle; ayrıca" 

partie "[la] kısım, bölüm, parça; parti; (oyunda) parti; eğlence, parti; karşılaşma, maç " 

partie adverse rakip taraf 

partie de discours sözcük türü 

partie nulle berabere (maç) 

partiel kısmi 

partir "gitmek; yola çıkmak, hareket etmek; başlamak; çıkmak " 

partir commre un trait ok gibi fırlayıp gitmek 

partir de nuit geceleyin yola çıkmak 

partir de zéro sıfırdan başlamak 

partir en voyage seyahate çıkmak 

partis frères kardeş parti 

partisan "[le] [la] taraftar; çeteci, partizan " 

partitif bütünün bir kısmını gösteren 

partition "[la] partisyon; bölünme, parçalanma" 

partout her yerde 

parturition [la] doğurma 

parure "[la] süs; mücevher takımı" 

parution [la] (kitap vb için) yayımlama 

parvenir "erişmek, ulaşmak; varmak; ilerlemek; zengin olmak " 



parvenir à faire meyi başarmak 

parvenu [le] [la] sonradan görme, yeni zengin 

parvis [le] kilise avlusu 

parvis célestes cennet 

paré "süslenmiş, bezenmiş; hazır" 

pas "[le] adım; basamak; ayak izi; yürüyüş; öncelik hakkı " 

pas de clerc yanlış davranış, yaş tahtaya basma 

pas de course koşar adım 

pas de porte hava parası 

pas de route adi yürüyüş adımı 

pas de vis vida dişi 

pas du tout asla, hiç 

pas grand-chose az bir şey 

pas mal "fena değil; hayli, epeyce" 

pas mal de çok, hayli 

pas redoublé "hızlı yürüyüş; mızıkanın çaldığı hızlı yürüyüş havası" 

pas reluisant parlak olmayan 

pas tellement pek değil 

pas un hiçbir 

pas à pas yavaş yavaş, adım adım 

pascal Paskalyayla ilgili 

passable şöyle böyle, zararsız 

passablement şöyle böyle, oldukça, yeterince 

passade [la] geçici heves 

passage "[le] geçme, geçiş; yol; geçit; pasaj; geçiş ücreti; (metin) parça " 

passage clouté yaya geçidi 



passage interdit girilmez 

passage souterrain yeraltı geçidi 

passage à niveau hemzemin geçit 

passager "geçici; (otel) kısa kalan; (kuş) göçmen " 

passager clandestin kaçak yolcu 

passagèrement geçici olarak 

passant işlek (yol) 

passation [la] (evrak) düzenleme 

passe "[la] pas; küçük boğaz " 

passe-droit [le] kayırıcılık, iltimas 

passe-montagne [le] kayak başlığı 

passe-partout "[le] kâğıt çerçeve; maymuncuk; büyük testere" 

passe-passe [le] inv : 

passe-plat [le] servis penceresi 

passe-temps [le] hoş vakit geçirecek şey, eğlenceli iş 

passe-thé [le] çay süzgeci 

passement [le] süs şeridi 

passementerie [la] şeritçilik 

passepoil [le] zıh 

passeport [le] pasaport 

passer "geçmek; uğramak; gösterilmek, oynamak; solmak; ölmek; dolaşmak; geçirmek; giymek; süzmek; 
bağışlamak, affetmek " 

passer au bleu saklı geçmek, adını anmamak 

passer au fil de l'épée kılıçtan geçirmek 

passer au laminoir başına çok şeyler gelmek 

passer au rouge "kırmızı yanmak; (sürücü) kırmızıda geçmek " 



passer au tableau tahtaya kalkmak 

passer au tamis ince eleyip sık dokumak 

passer aux aveux itirafta bulunmak 

passer chez qn görmeye gitmek, evine uğramak 

passer comme l'éclair şimşek gibi geçmek 

passer condamnation suçunu itiraf etmek 

passer dans l'autre monde ölmek, öbür dünyaya göçmek 

passer en (la) seconde ikinci vitese geçmek 

passer en force de loi yürürlüğe girmek 

passer en qch haline gelmek 

passer inaperçu gözden kaçmak, fark edilmemek 

passer l'éponge sur üzerine sünger çekmek, olmamış saymak 

passer la main istifa etmek 

passer le temps vakit geçirmek 

passer outre à kulak asmamak 

passer par la filière yönetimin tüm basamaklarından geçmek, adım adım ilerlemek 

passer par les armes kurşuna dizmek 

passer pour geçinmek, gibi görünmek 

passer qn au laminoir yola getirmek, adam etmek 

passer sur önem vermemek 

passer un mauvais quart d'heure sıkıntılı dakikalar geçirmek 

passer un savon à iyi bir fırça atmak, bir güzel azarlamak 

passer une chose sous silence sözünü etmemek, dokunmadan geçmek 

passer à tabac dövmek, pestilini çıkarmak 

passereau [le] serçe 

passerelle "[la] yaya köprüsü; kaptan köprüsü" 



passeur [le] [la] ırmak salcısı 

passible de e hüküm giyebilir, -i çekmesi gereken 

passif [le] ödenecek borçlar 

passiflore [la] çarkıfelek 

passion "[la] azap, eziyet; tutku, ihtiras" 

passionnant "tutku uyandırıcı; sürükleyici, ilgi çekici" 

passionnel tutkularla ilgili 

passionner "tutku uyandırmak; ilgi uyandırmak " 

passionné tutkulu, ihtiraslı 

passionnément "tutkuyla, çılgınca, aşkla; hırsla" 

passivement ses çıkarmadan, itiraz etmeden 

passivité [la] edilginlik, dinginlik 

passoire [la] süzgeç, kevgir 

passé "geçmiş; geçen; solmuş " 

passé de mode modası geçmiş 

passé défini belirli geçmiş zaman 

passé indéfini belgisiz geçmiş zaman 

pastel [le] pastel 

pasteur "[le] çoban; Protestan papazı" 

pasteurisation "[la] pastörize etme; pastörize edilme" 

pasteuriser pastörize etmek 

pasteurisé pastörize 

pastiche "[le] öykünme; birkaç bestecinin yapıtlarından oluşturulan beste" 

pastille [la] kokulu yassı şeker, pastil 

pastille pour la toux boğaz pastili 

pastis [le] anasonlu içki 



pastoral "kır\\çobanla ilgili; pastoral" 

pastèque [la] karpuz 

Patagonie [la] : 

patate [la] patates 

patate douce tatlı patates 

pataud deve gibi, hantal 

patauger "bata çıka yürümek; bocalamak" 

patchouli [le] silhat 

patelin [le] küçük yer, köy, kır 

patent belli, besbelli, apaçık 

patente "[la] patent; gelir vergisi; gelir vergisi alındısı" 

patenté "gelir vergisi ödeyen; patentli; tanınmış, kaşarlanmış" 

paternalisme [le] babacılık, paternalizm 

paternaliste babacı, paternalist 

paternel "baba tarafından, babaya ait; babacan" 

paternellement babaca, baba gibi 

paternité [la] babalık 

pathogène patojen, hastalık yapan 

pathologie [la] patoloji, sayrılıkbilim 

pathologique patolojik 

pathologiste [le] [la] patolog, sayrılıkbilimci 

pathos [le] tumturak 

pathétique etkili, içlendirici, dokunaklı 

patibulaire darağacıyla ilgili, haydut suratlı 

patiemment sabırla 

patience [la] sabır, sebat 



patient [le] [la] sabırlı 

patienter sabretmek 

patin [le] paten 

patin à glace buz pateni 

patin à roulettes tekerlekli paten 

patinage [le] patinaj 

patinage artistique artistik patinaj 

patine "[la] eskilik pası; eskimeden koruyan cila" 

patiner "patenle kaymak; paslatmak, kirletmek " 

patineur [le] [la] patinajcı 

patinoire [la] buz pateni alanı 

patio [le] iç avlu 

patois [le] taşra ağzı 

patriarcal "ilk peygamberlerle\\patrikle ilgili; ataerkil" 

patriarche "[le] ilk peygamber; saygıdeğer ihtiyar; patrik" 

patriarche ìcuménique Ortodoks patriği 

patrie "[la] yurt, vatan; doğum yeri" 

patrimoine "[le] ana babadan kalma; miras, kalıt; mülk, gelir " 

patriote [le] [la] yurtsever 

patriotique yurtseverlik+ 

patriotisme [le] yurtseverlik 

patron "[le] [la] patron, işveren; mal sahibi; bir kilisenin adını taşıdığı aziz(e)" 

patronage "[le] koruyuculuk; koruma, esirgeme derneği" 

patronal patronla ilgili 

patronat "[le] patronluk; patronlar, işverenler" 

patronner korumak, arka çıkmak 



patronnesse [la] : 

patronyme [le] soyadı 

patrouille "[la] kol gezme, devriye; karakol" 

patrouiller "çamur içinde gezmek; devriye gezmek" 

patrouilleur "[le] keşif uçağı; karakol gemisi" 

patte "[la] (hayvan) ayak, pençe; (insan) el, ayak; el yeteneği; (eşya) ayak " 

pattemouille [la] ütü bezi 

pattes de mouche kargacık burgacık yazı 

pattes de mouches kargacık burgacık yazı 

patère "[la] perde topuzu; elbise çengeli" 

paume [la] el ayası 

paumer el ayasıyla vurmak 

paumé "yoksul, sefil; şaşkın, kendinden geçmiş" 

paupière [la] gözkapağı 

paupérisation [la] sürekli yoksullaşma 

paupérisme [le] sürekli yoksulluk 

pause "[la] durak, mola; duraklama, es" 

pause-café [la] kahve molası 

pauvre "yoksul, fakir; beceriksiz; zavallı " 

pauvre homme budala 

pauvrement yoksulluk içinde, yoksulca 

pauvreté [la] yoksulluk, fakirlik 

pavage [le] kaldırım 

paver kaldırım döşemek 

pavillon "[le] çadır; yatak çadırı, cibinlik; küçük kulübe; kulakkepçesi; bayrak " 

pavillon en berne yarı çekilmiş bayrak, yas bayrağı 



pavoiser bayraklarla donatmak 

pavot [le] haşhaş 

pavé "[le] kaldırım taşı; kaldırım; yol, sokak " 

payable ödenmesi gereken, ödenecek 

payable à vue gösterildiğinde ödenmesi gereken 

payant "para ödeyen; paralı; para getiren, kazançlı" 

paye "[la] ödeme; ödenek; ödenti; borçlu" 

payement "[le] ödeme; ödenen para" 

payer "ödemek; para vermek; para getirmek, kazançlı olmak " 

payer cash peşin ödemek 

payer comptant peşin ödemek 

payer d'ingratitude nankörlük etmek 

payer de retour iyiliği iyilikle karşılamak 

payer de sa personne tehlikeye atılmak, kelleyi koltuğa almak 

payer en espèces nakit ödemek 

payer en liquidenakit ödemek 

payer en nature (para yerine) mal ile ödemek 

payer les violons masrafı ödemek 

payer pour les autres başkalarının cezasını çekmek 

payer rubis sur l'ongle eksiksiz ödemek, kuruşu kuruşuna ödemek 

payer sa dette à la nature ölmek 

payer sa dette à la société idam edilmek 

payer sa dette à son pays askerliğini yapmak 

payer son écot payına düşen masrafı vermek, Alman usulü yapmak 

payeur ödeyen 

pays "[le] ülke, memleket; yurt; bölge; hemşeri " 



pays de cocagne düşler ülkesi 

pays frères kardeş ülkeler 

paysace rêve rüya gibi manzara 

paysage [le] kır resmi, peyzaj 

paysager kır resmi gibi (olan) 

paysagiste "[le] [la] kır ressamı, peyzajcı; bahçe mimarı" 

paysan "[le] [la] köylü; andavallı " 

paysannat [le] köylü sınıfı 

paître "(hayvan) otlatmak, yaymak; (hayvan) otlamak" 

païen "[le] [la] pagan, putperest; dinsiz, kâfir" 

peau "[la] deri; kabuk " 

peau d'orange portakal kabuğu 

peau de chamois güderi 

Peau-Rouge [le] [la] Kızılderili 

peausserie "[la] dericilik; deri işleri" 

peccadille [la] ufak suç, kabahat 

pectiné tarak biçiminde 

pectoral "göğüsle ilgili; göğüs yumuşatıcı (ilaç) " 

pedigree [le] (hayvan) soy ağacı 

peignage [le] (dokuma) tarama 

peigne [le] tarak 

peigner "taramak; ince işlemek " 

peignoir [le] sabahlık 

peignoir de bain bornoz 

peinard "rahat, zahmetsiz; başı dinç" 

peindre "resmetmek; boyamak; betimlemek, tasvir etmek" 



peine "[la] ceza; üzüntü; kaygı; sıkıntı; güçlük, zahmet " 

peine capitale ölüm cezası 

peine de mort ölüm cezası 

peine pécuniaire para cezası 

peiner "üzmek; yormak; üzüntü duymak " 

peines éternelles cehennem azabı 

peintre [le] ressam 

peintre animalier hayvan ressamı 

peintre d'enseignes tabelacı 

peintre en bâtiment boyacı, badanacı 

peinture "[la] ressamlık; resim; boyama " 

peiné canı sıkılmış, üzülmüş 

pelade [la] saçkıran 

pelage [le] (hayvanda) tüy, kürk 

peler "(tüyünü) yolmak; (meyve) kabuğunu soymak; derisi soyulmak " 

pelisse [la] kürklü üstlük 

pelle [la] kürek 

pelleter küremek 

pelleterie "[la] kürkçülük; kürk" 

pelleteuse [le] kürek makinesi 

pelletier [le] kürkçü 

pelletée [la] kürek dolusu 

pellicule "[la] ince deri; kepek; üzüm zarı; fotoğraf filmi" 

pellicule photo fotoğraf filmi 

pelote "[la] yumak; top; iğne yastığı " 

peloter "(yumak) sarmak; hırpalamak, sıkıştırmak; pohpohlamak" 



peloton "[le] küçük yumak; kalabalık, sürü; manga" 

pelotonner (yumak) sarmak 

pelouse [la] çimenlik 

peluche [la] tüylü kumaş 

pelucher tüylenmek 

peluchleux tüylenmiş, tüylü 

pelure [la] soyuntu, soyulmuş meyve\\sebze kabuğu 

pelure d'oignon soğan zarı 

pelé "tüyü dökülmüş; kabuğu soyulmuş; işlenmemiş, çıplak (toprak), çorak" 

penalty [le] penaltı vuruşu 

penaud sıkılmış, utanmış, süklüm püklüm 

pencement au cìur yürek sancısı, iç sıkıntısı 

penchant "[le] bayır; eğim, meyil; eğilim " 

pencher "eğmek; eğik olmak; eğilim göstermek; yüz tutmak " 

penché eğilmiş, eğik, yatık 

pendaison "[la] idam cezası; (birini) asma" 

pendant sırasında, esnasında 

pendant la nuit geceleyin 

pendant que iken 

pendants d'oreilles salkım küpe 

pendeloque "[la] salkım küpe; avize küpesi" 

pendentif [le] pandantif 

penderie [la] elbise dolabı 

pendiller sarkıp sallanmak 

pendre "asmak; asılı durmak; sarkmak " 

pendre la crémaillère yeni bir eve taşınma vesilesiyle parti vermek 



pendu [le] [la] asılmış kimse 

pendu aux basques de tebelleş, askıntı, musallat olan 

pendulaire sarkaçla ilgili 

pendule [le] sarkaç 

pendulette [la] küçük masa saati 

penicilline [la] penisilin 

penné telek damarlı (yaprak) 

pensable düşünülebilir 

pensant düşünen, düşünücü 

pense-bête [le] anımsatmalık 

penser "düşünmek; hatırına getirmek; sanmak " 

penser au lendemain yarını düşünmek, geleceği düşünmek 

penser à düşünmek 

penser à faine meyi düşünmek 

penseur [le] düşünür 

pensif düşünceli 

pension "[la] pansiyon; pansiyon ücreti; yatılı okul; yatılı öğrenciler; emekli aylığı " 

pension alimentaire nafaka 

pension complète tam pansiyon 

pension de famille pansiyon 

pensionnaire "[le] [la] pansiyoner; yatılı öğrenci" 

pensionnat [le] yatılı okul 

pensionner emekli aylığı bağlamak 

pensionné [le] [la] emekli aylığı alan kimse 

pensivement düşünceli düşünceli, dalgınca 

pensum [le] (öğrenciye) yazı cezası 



pensée "[la] düşünme; düşünce; akıl, zihin; niyet; hercaimenekşe" 

pentagone [le] beşgen 

pentathlon [le] pentatlon 

pente "[le] iniş; cibinlik eteği " 

Pentecôte [la] pantekot, Hırıstiyanlarda hamsin yortusu, Musevilerde gül bayramı 

penture [la] kollu menteşe 

perce [la] delgi, matkap 

perce-neige [la] kardelen 

perce-oreille [le] kulağakaçan 

percement [le] delme, delinme 

percepteur [le] vergi tahsildarı 

perceptible "toplanabilir, tahsil edilebilir; algılanabilir; duyulabilir" 

perception "[la] vergi toplama, vergi alımı; algı, idrak" 

percer "delmek, delik açmak; (yol) açmak; geçmek, içine girmek; yarmak; meydana çıkarmak; açılmak, 
patlamak; belli olmak, kendini göstermek" 

perceuse [la] delgi makinesi, matkap 

percevable toplanabilir, tahsil edilebilir 

percevoir "(vergi) toplamak; algılamak, idrak etmek" 

perche "[la] tatlı su levreği; sırık " 

perchiste [le] [la] sırıkla atlayıcı 

perchoir [le] tünek 

perclus "kötürüm; işlemez " 

perclus de felce uğramış 

percussion "[la] vuruş; vurma, çarpma " 

percutant "vuruşlu; çarpıcı" 

percuter "vurmak, çakmak; çarpmak, bindirmek" 



percuteur [le] (silahta) horoz 

percée "[la] açıklık, açma; delik, geçit, gedik" 

perdant [le] [la] (oyunda) kaybeden, yenilen kimse 

perdition "[la] batma tehlikesi; (insanlar için) tehlikeli durum" 

perdre "yitirmek, kaybetmek; bozmak, berbat etmek; mahvetmek; ahlakını bozmak; bırakmak, 
vazgeçmek; leke sürmek; değerden düşmek " 

perdre contenance sarsılmak 

perdre de l'altitude yükseklik kaybetmek 

perdre de vue "unutmak; gözden yitirmek " 

perdre haleine soluğu tıkanmak 

perdre l'esprit umutsuzluğa düşmek 

perdre l'équilibre dengesini kaybetmek 

perdre la boule aklını kaçırmak 

perdre la boussole pusulayı şaşırmak 

perdre la carte pusulayı şaşırmak 

perdre la centaine ipin ucunu kaçırmak 

perdre la face kepaze olmak 

perdre la parole dilsiz olmak, dili tutulmak 

perdre la raison "aklını kaçırmak; bunamak " 

perdre la tête "boynu vurulmak; çıldırmak; soğukkanlılığını yitirmek " 

perdre le boire et le manger başını kaşıyacak vakti olmamak 

perdre le nord pusulayı şaşırmak 

perdre patience sabrı tükenmek 

perdre pied ayağı suyun dibinden kesilmek 

perdre sa peine emeği boşa gitmek 

perdre sa salive boşuna nefes tüketmek 



perdre son espoir umudunu yitirmek 

perdre son latin işten hiçbir şey anlamamak 

perdre son maintien şaşırmak 

perdre son temps zaman öldürmek 

perdre son élan hızını kaybetmek 

perdre terre gemi artık karayı görmez olmak 

perdreau [le] yavru keklik 

perdrix [la] keklik 

perdu "yitik, kayıp; görünmez; elden çıkmış, umutsuz; boşa harcanmış, kaybedilmiş " 

perfectibilité [la] yetkinleşebilirlik, gelişebilirlik 

perfectible "yetkinleşebilir, gelişebilir; geliştirilebilir" 

perfection "[la] yetkinlik, olgunluk; eksiksizlik, kusursuzluk, mükemmellik" 

perfectionnement "[le] yetkinleşme, olgunlaşma, mükemmelleşme; yetkinleştirme, olgunlaştırma" 

perfectionner yetkinleştirmek, olgunlaştırmak, mükemmelleştirmek 

perfide "kalleş; vefasız" 

perfidie "[la] kalleşlik; vefasızlık" 

perforant delen, delici 

perforateur [le] [la] delme işçisi 

perforation "[la] delme, delinme; delik" 

perforer delik açmak, delmek 

performance [la] başarı, (elde edilen) sonuç 

performant "başarılı sonuçlar veren; rekabet edebilir, yarışabilir" 

perforé delinmiş, delikli 

perfusion [la] serum verme 

perfusion sanguin kan verme 

pergola [la] çardaklı yol, kameriye 



perihélie [le] günberi 

perimètre "[le] çevre; çevre uzunluğu" 

perle "[la] inci; boncuk; eşi bulunmaz kimse, değerli kişi; gülünç hata" 

perler "arpa\\pirinci kabuğundan ayırmak; yetkinliğe ulaştırmak; boncuk boncuk terlemek" 

perlier incili (istiridye vb) 

perlite [le] perlit, incitaşı 

perlé "inci gibi; incili; yetkin, eksiksiz, kusursuz" 

permanence "[la] sürerlik, temellilik, arasızlık, devamlılık; hep açık bulunan yer " 

permanent sürekli, temelli, arasız, devamlı, daimi 

permettre "müsaade etmek, izin vermek; göz yummak " 

permis [le] permi, ruhsat, izin belgesi 

permis (de conduire) sürücü belgesi, ehliyet 

permis de chasse av tezkeresi 

permis de construire inşaat ruhsatı 

permis de séjour oturma izni 

permis de travail çalışma izni 

permission "[la] izin, müsaade; izin kâğıdı " 

permissionnaire[le] izinli (asker) 

permutable yer değiştirebilir 

permutation [la] yer\\görev değişi, becayiş 

permuter yer\\görev değişimi yapmak, becayiş yapmak 

perméabilité [la] geçirimlilik 

perméable geçirimli 

pernicieux zararlı, tehlikeli, sağlığa zararlı 

perpendiculaire dikey 

perpendiculairement dikey olarak, dikine 



perplexe "şaşkın; şaşkınlık verici, şaşırtıcı" 

perplexité [la] şaşkınlık, kararsızlık 

perpète [la] : 

perpétration [la] (suç) işleme 

perpétrer (suç) işlemek 

perpétuation [la] sürüp gitme, sürme, sürdürme 

perpétuel "sürüp giden, aralıksız, devamlı; ömür boyu" 

perpétuellement aralıksızca, boyuna, daimi 

perpétuer sürdürüp gitmek, devam ettirmek 

perpétuité [la] süreklilik 

perquisition [la] (polis) arama 

perquisitionner (birini\\bir şeyi) aramak, arama yapmak 

perron "[le] basamaklı seki; peron" 

perroquet [le] papağan 

perruche [la] muhabbetkuşu 

perruque [la] takma saç, peruka 

persan "İranlı+; İran+ " 

Perse [le] [la] İranlı 

perse İranlı+ 

persienne [la] panjur 

persiflage [le] alay 

persifler alay etmek 

persifleur alaycı 

persil [le] maydanoz 

persillé maydanozlu 

persistance "[la] sürüp gitme, dayanma; ısrar" 



persistant "sürüp giden, dayanan; inatçı, ısrarlı" 

persister "sürüp gitmek, dayanmak; ayak diremek, ısrar etmek " 

persister à faire mekte ısrar etmek 

personnage "[le] önemli kişi; kişi, şahıs" 

personnaliser kişiselleştirmek, kişileştirmek 

personnalisme "[le] bencilik; kişilikçilik" 

personnalité "[la] kişilik; kişi; benlik, şahsiyet" 

personne "[la] kişi; kimse, benlik " 

personne civile tüzel kişi 

personne comme il faut kibar kişi 

personne âgée yaşlı kişi 

personnel "kişisel, özel; bencil, egoist " 

personnellement kendi, bizzat, şahsen 

personnification [la] kişileşme, kişileştirme 

personnifier kişileştirmek, kişiselleştirmek 

perspective "[la] perspektif; görünüm, manzara; bakış açısı, görüş açısı " 

perspicace kavrayışlı, anlayışlı 

perspicacité [la] kavrayış, anlayış 

persuader "inandırmak, kandırmak; ikna etmek " 

persuasif inandırıcı 

persuasion "[la] inandırma; inanış, kanış, inanma" 

persécuter canını yakmak, kıymak, eziyet etmek 

persécuteur can yakıcı, zalim 

persécution [la] can yakıcılık, kıyıcılık, zulüm 

persévérance "[la] dayanma, sebat; kararlılık" 

persévérant "direşken, sebatkâr; kararlı" 



persévérer "direşmek, dayanmak, sebat etmek; sürüp gitmek" 

perte "[la] yitim, kayıp; yıkılma, yok olma; zarar, ziyan " 

pertinemment "doğru olarak; yetkiyle" 

pertinence [la] uygunluk, yerindelik 

pertinent "uygun, yerinde; yetkili; sağduyulu" 

perturbateur (düzen) bozucu, karıştırıcı 

perturbation "[la] düzen bozukluğu, karışıklık; tedirginlik" 

perturber (düzeni) bozmak, karıştırmak 

pervenche [la] cezayirmenekşesi 

pervers "bozuk, çürümüş; ahlak bozucu; ahlaksız, sapık" 

perversion "[la] kötüleşme, bozulma, çürüme; ahlak bozukluğu; sapıklık" 

perversité [la] ahlak bozukluğu, sapıklık 

perverti [le] [la] sapık 

pervertir "ahlakını bozmak; aslını bozmak; saptırmak" 

perçage [le] delme 

perçant "delici, sivri; keskin; tiz (ses)" 

perçoir [le] delgi 

pesage "[le] tartma; jokeylerin tartıldığı yer; at yarışı yeri" 

pesamment "ağır, yavaş; cansızca" 

pesant "ağır; ağır, zahmetli " 

pesanteur "[la] yer çekimi; ağırlık" 

peser "tartmak; ağırlığı olmak, çekmek; ağır gelmek; zahmetli olmak" 

peser lourd kilosu fazla olmak 

pessimisme [le] kötümserlik 

pessimiste [le] [la] kötümser 

peste "[la] veba; kötü kimse\\düşünce" 



pester "sövüp saymak, kalaylamak; atıp tutmak" 

pesticide [le] böcek ilacı 

pestiféré [le] [la] vebalı kimse 

pestilentiel "vebalı; bulaşıcı" 

pesée "[la] tartma; bir tartımlık; itme" 

pet [le] osuruk, yel 

pet-de-nonne [le] pufböreği 

petit küçük, ufak 

petit ami erkek arkadaş 

petit bonhomme küçük oğlan 

petit collet papaz 

petit comité "eş dost toplantısı; küçük toplantı" 

petit doigt serçeparmak 

petit déjeuner sabah kahvaltısı 

petit four küçük pasta 

petit nom göbek adı 

petit tenue günlük elbiseler 

petit à petit azar azar 

petit-beurre [le] bisküvi 

petit-fils [le] erkek torun 

petit-lait [le] yoğurt suyu 

petit-nègre [le] kötü Fransızca 

petit-suisse [le] taze peynir 

petite aiguille akrep 

petite amie kız arkadaş amiable 

petite bourgeous küçük burjuva 



petite cuiller çay kaşığı 

petite cuillère çay kaşığı 

petite monnaie ufak para 

petite-fille [la] kız torun 

petitement "az miktarda; darı darına; bayağıca; pintice" 

petites annonces küçük ilanlar 

petitesse "[la] küçüklük; azlık; bayağılık, miskinlik" 

petits [le] enik, kedi yavrusu, köpek yavrusu 

petits-enfants [le] torun 

peton [le] küçük ayak, ayakçık 

peu az 

peu de az 

peu importe önemli değil 

peu ou prou az çok 

peu peuplé az nüfuslu 

peu s'en est fallu que az kalsın, neredeyse 

peu souvent nadiren, seyrek olarak 

peu sûr güvenilmez 

peu à peu azar azar, yavaş yavaş 

peuplade [la] ilkel topluluk, kabile 

peuple [le] halk 

peupler "(insan\\hayvan\\bitki) yerleştirmek, iskân etmek; çoğalmak, üremek " 

peuplier [le] kavak 

peuplé meskûn 

peuplé de nüfusu ... olmak 

peur [la] korku 



peureux korkak, ürkek 

peut-être belki 

phalange "[la] parmak kemiği; ordu; topluluk" 

phallique penisle ilgili 

phallocrate [le] erkeği kadından üstün gören 

phallocratie [la] erkek üstünlüğü 

phallus [le] erkeklik organı, penis, kamış 

phalène [la] gece kelebeği, pervane 

pharaon [le] firavun 

phare "[le] far; kıyı feneri, fener " 

phare antibrouillard sis farı antibruit 

pharisaïsme "[le] ikiyüzlülük; bağnazlık" 

pharmaceutique eczacılıkla ilgili 

pharmacie "[la] eczacılık; eczane" 

pharmacien [le] [la] eczacı 

pharmacologie [la] farmakoloji, embilim 

pharyngite [la] farenjit, yutak yangısı 

pharynx [le] boğaz, yutak 

phase [la] evre, safha 

philanthrope [le] [la] insansever 

philanthropie [la] insan sevgisi 

philanthropique insanseverlik+ 

philatélie [la] pulculuk 

philatélique pulculukla ilgili 

philatéliste [le] [la] pul koleksiyoncusu 

philharmonique filarmonik 



Philippines [la] : 

philistin [le] dar kafalı kimse, odun gibi adam 

philologie [la] filoloji 

philologique filolojik 

philologue [le] filolog 

philosophe [le] filozof 

philosopher felsefe yapmak 

philosophie [la] felsefe 

philosophique felsefi 

philosophiquement "filozofça, bilgece; sağduyuyla" 

philtre [le] aşk iksiri 

phlegmon [le] flegmon, bağdoku yangısı 

phlébite [la] toplardamar yangısı 

phobie [la] fobi, ürkü 

phonographe [le] fonograf, gramofon 

phonologie [la] sesbilim 

phonème [le] sesbirim, fonem 

phonétique sesçil, fonetik 

phonétiquement fonetik olarak 

phoque [le] fok 

phosphate [le] fosfat 

phosphate de calcium kalsiyum fosfat 

phosphaté fosfatlı 

phosphore [le] fosfor 

phosphorescence [la] fosforışı 

phosphorescent fosforışıl 



phosphorique fosforlu 

phosphoré fosforlu 

photo [la] fotoğraf 

photo d'identité vesikalık resim 

photo en couleurs renkli fotoğraf 

photo-finish "[la] fotofiniş kamera; fotofiniş resim" 

photo-robot [le] benzetme resim, robot resim 

photo-électrique fotoelektrik 

photocopie [la] fotokopi 

photocopier fotokopisini çekmek 

photocopieur [le] fotokopi makinesi 

photocopieuse [la] fotokopi makinesi 

photogramme [le] resim, görüntü 

photographe [le] fotoğrafçı 

photographie [la] fotoğraf 

photographier fotoğraf çekmek 

photographique fotoğraf+, fotoğrafçılık+ 

photogravure [la] fotoğraf klişesi 

photogénique fotojenik 

photomontage [le] fotomontaj 

photomètre [le] ışıkölçer 

photométrie [la] ışıkölçümü 

photosphère [la] ışıkküre 

photosynthèse [la] fotosentez 

phrase [la] tümce, cümle 

phraseur [le] [la] farfara, lafebesi 



phraséologie "[la] cümle kuruluşu; tumturaklı boş söz" 

phtisie [la] verem, ince hastalık 

phylloxera [le] filoksera 

physicien [le] [la] fizikçi 

physiologie [la] fizyoloji 

physiologique fizyolojik 

physiologiquement fizyolojik yönden 

physiologiste [le] fizyoloji bilgini 

physionomie [la] fizyonomi, yüz ifadesi, görünüş 

physionomiste "[le] [la] önce gördüğü birini hemen tanıyan kimse; yüze bakıp karakteri anlayan kişi" 

physiothérapie [la] fizik tedavisi 

physique "fiziksel; maddi " 

physiquement "maddece; vücutça, bedensel yönden" 

phytothérapie [la] şifalı ot tedavisi 

phénix [le] Anka (kuşu) 

phénol [le] fenol, asit fenik 

phénomène "[le] fenomen, olay, olgu; şaşılacak şey; garip kimse" 

phénoménal "olaysal, fenomenal; şaşılacak, olağanüstü" 

piaffer yerinde duramamak, eşelenmek 

piaillement "[le] cıvıldama, cıvıltı; yaygara" 

piailler "cıvıldamak; çığrışmak; yaygara koparmak" 

piaillerie [la] yaygara 

pianiste [le] [la] piyanist 

piano [le] piyano 

piano à queue kuyruklu piyano 

pianoter piyano tıngırdatmak, kötü piyano çalmak 



piastre [la] kuruş 

piaule [la] oda 

piauler cıvıldamak 

pic "[le] sivri kazma, külünk; sivri dağ, tepe; ağaçkakan " 

picador [le] pikador 

picaresque karışık ve güldürücü öykü\\piyes vb, pikaresk 

piccolo [le] küçük flüt 

pichenette [la] fiske 

pichet [le] içki testisi 

pick-up [le] pikap 

pickles [le] turşu 

pickpoket [le] yankesici 

picorer "[la] gaga ile yemek; gagalamak" 

picot "[le] ağaç pürüzü; sivri çekiç" 

picotement [le] iğnelenme, karıncalanma 

picoter "iğne batırmak; gagalamak; muziplik etmek" 

pictural resimle ilgili 

pie "[la] saksağan; geveze kimse " 

pied "[le] ayak; ayak tarafı, etek, dip; tane, parça, baş; hece " 

pied de lit ayakucu 

pied de nez nanik 

pied plat "düztaban, uğursuz; aşağılık kimse " 

pied à pied adım adım, yavaş yavaş 

pied-de-biche "[le] zil sapı; dişçi kaldıracı; çivi sökeceği" 

pied-de-poule [le] kareli yün kumaş 

pied-noir [le] [la] Cezayir'de yaşayan Fransız 



pied-à-terre [le] zaman zaman kalınan yer 

pierraille [la] moloz yığını 

pierre [la] taş 

pierre d'achoppement "engel, çaparız; ayak sürçmesi" 

pierre de touche mihenk taşı 

pierre ponce süngertaşı 

pierre tombale mezar taşı 

pierre à briquet çakmaktaşı 

pierre à fusil çakmaktaşı 

pierreries [la] değerli taşlar 

pierreux "taşlı; taşımsı" 

pieu "[le] kazık; yatak" 

pieusement "dindarca; saygı ve sevgiyle" 

pieuvre "[la] ahtapot; açgözlü, doymak bilmez" 

pieux "dindar; sofu" 

pif [le] burun, koca burun 

pifomètre [le] : 

pigeon "[le] güvercin; saftaloz, bön " 

pigeon voyageur posta güvercini 

pigeonnat kalkık, kabarık 

pigeonneau [le] güvercin palazı 

pigeonnier "[le] güvercinlik; çatı dairesi" 

piger anlamak, kavramak 

pigiste [le] [la] satır başına ücret alan yazar\\dizgici 

pigment [le] pigment 

pignon "[le] duvar kalkanı; çark, dişli; çamfıstığı" 



pilaf [le] pilav 

pile "[la] yığın, küme; kemer ayağı; pil; (parada) yazı " 

pile de longue durée uzun ömürlü pil 

pile ou face? yazı mı tura mı? 

piler havanda dövmek, ezmek 

pileux "kıl+; kıllı, tüylü" 

pilier "[le] (yapı) ayak, direk, sütun; dayanak, destek" 

pilier d'estaminet kahvelerde vakit geçiren kimse 

pillage [le] yağma, yağmalama 

pillard [le] [la] yağmacı, çapulcu 

piller "yağma etmek, yağmalamak; soymak" 

pilleur [le] [la] yağmacı, çapulcu 

pilon [le] havaneli, dibek tokmağı 

pilonnage [le] havanda dövme 

pilonner havanda dövmek 

pilori [le] : 

pilotage "[le] kılavuzluk; pilotluk; yönetme" 

pilote "[le] gemi kılavuzu; pilot " 

piloter "(gemi\\uçak) sürmek, yönetmek; kılavuzluk etmek" 

pilotis [le] temel kazığı 

pilule [la] hap 

pimanté biberli 

pimbêche [la] kendini beğenmiş kadın 

piment [le] (sivri\\dolmalık) biber 

piment doux tatlı biber, yeşil biber 

piment rouge kırmızıbiber, acı biber 



pimenter "biber katmak; açık saçık sözler eklemek" 

pimpant zarif, güzel, şirin 

pin [le] çam 

pin-up "[la] güzel vücutlu kız; çıplak kapak kızı" 

pinacle "[le] yapının en yüksek yeri; en yüksek derece " 

pinailler kılı kırk yarmak 

pinard [le] şarap 

pince "[la] pens, cımbız; maşa; (ıstakoz\\yengeç) kıskaç; (kumaş) pens, kıvrım " 

pince à glace buz maşası 

pince à linge mandal 

pince à sucre şeker maşası 

pince à épiler kaş cımbızı 

pince à épiller cımbız 

pince-nez [le] kelebek gözlük 

pince-sans-rire belli etmeden alay eden 

pinceau [le] resim fırçası 

pincement "[le] çimdikleme; filiz budama " 

pincer "çimdiklemek; parmakla çalmak; budamak; yakalamak, enselemek " 

pincettes "[la] küçük pens, cımbız; maşası" 

pincé "yapmacıklı; yüzü gülmez, soğuk, ciddi" 

ping-pong [le] masatenisi, pingpong 

pingouin [le] penguen 

pingre [le] çok cimri 

pingrerie [la] cimrilik, çingenelik 

pinson [le] ispinoz 

pintade [la] beçtavuğu 



pinçon [le] çimdik yeri 

pinède [la] çam ormanı 

pioche [la] kazma 

piocher "kazmak; çok ders çalışmak" 

piolet [le] ucu kazmalı dağcı değneği 

pion "[le] (satranç) paytak, piyon; (dama) taş; (okulda) gözcü" 

pionnier "[le] istihkâm eri; öncü" 

pipe [la] çubuk, pipo 

pipe-line [la] boru hattı 

pipeau [le] kaval 

piper "zar tutmak; (iskambil) kâğıt düzmek " 

piper des dés zar tutmak 

pipette [la] pipet 

pipi [le] çiş 

piquant "ucu sivri, delici, batıcı; dokunaklı, keskin, sert, acı " 

pique "[la] mızrak; gücenme, kırgınlık " 

pique-assiette "[le] asalak; çanak yalayıcı" 

pique-nique [le] piknik 

pique-niquer [le] [la] piknikçi 

piquer "delmek, batmak; teyelleyip birleştirmek; (böcek) sokmak, ısırmak; kemirmek; aşılamak, iğne 
yapmak; yakmak, acıtmak; sıkıntı vermek, kızdırmak; yakalamak, ele geçirmek; ekşimeye başlamak; 
(uçak) dikine dalmak; öfkelenmek " 

piquer au vif kırmak, gücendirmek 

piquer un soleil kızarmak 

piquer une tête baş aşağı dalmak 

piquet "[le] kazık; (okulda) ayakta durma cezası " 



piquet d'incendie yangınla mücadele ekibi 

piquet de grève grev gözcüsü 

piquette [la] kötü şarap 

piqué "(böcek tarafından) kemirilmiş; ekşimeye başlamış" 

piqûre "[la] iğne batması; böcek sokması; iğne yapma, iğne" 

piranha [le] pirana 

piratage [le] korsanlık 

pirate "[le] korsan; korsan gemisi; vurguncu zengin " 

pirate de l'air hava korsanı 

pirater korsanlık yapmak 

piraterie "[la] korsanlık; vurgunculuk" 

pire daha kötü 

pirogue [la] oyma kayık 

pirouette "[la] parmak uçlarında ya da topuk üzerinde dönüş; çark etme, kaypaklık" 

pis [le] inek memesi 

pis-aller [le] geçici çare 

pisciculture [la] balık yetiştiriciliği 

piscine [la] yüzme havuzu 

piscine couverte kapalı yüzme havuzu 

piscivore balıkçıl 

pissement [le] işeme 

pissenlit [le] karahindiba 

pisser işemek 

pisseux "sidikli; sidiğimsi" 

pissoir [le] işeme yeri, pisuar 

pissotière [la] pisuar, genel işeme yeri 



pistache [la] antepfıstığı, şamfıstığı 

piste "[la] ayak izi; toprak yol; pist" 

pister izlemek, iz sürmek 

pistil [le] dişi organ 

pistolet "[le] tabanca; püskürtme tabancası; tuhaf adam" 

piston "[le] piston; torpil, arka, kayırma" 

pistonner kayırmak, torpil yapmak, iltimas etmek 

pisé [le] kerpiç 

pitance "[la] hayvan yiyeceği; tatsız tuzsuz yemek, köpek yalı" 

piteusement acınacak bir halde 

piteux acınacak 

pitié [la] acıma, merhamet 

piton "[le] vidalı halka; dağ doruğu" 

pitoyable acınacak 

pitoyablement acınacak halde 

pitre [le] palyaço, soytarı 

pitrerie [la] soytarılık, palyaçoluk 

pittoresque "resimle ilgili; resimlik; çekici" 

pivert [le] yeşil ağaçkakan 

pivoine "[la] şakayık; şakrakkuşu" 

pivot "[le] mil, eksen; kazık kök" 

pivoter ekseni çevresinde dönmek 

pizza [la] pizza 

pièce "[la] parça; piyes; oda; top; para; bahşiş; fıçı; belge " 

pièce d'identité kimlik belgesi 

pièce de four fırında pişmiş hamur işi 



pièce détachée yedek parça 

pièce rapporte yama 

pièces à conviction suç kanıtları 

piège [le] kapan, tuzak 

pièger bubi tuzağı kurmak 

piètre değersiz, bayağı 

piètrement değersiz biçimde, bayağıca 

piédestal "[le] ayaklık, kaide; yükselme aracı, basamak" 

piégeage [le] tuzakla avlama 

piétinement [le] ayak vurma, tepinme 

piétiner "(ayakla) çiğnemek; tepinmek; yerinde saymak" 

piéton "[le] yaya; köy postacısı" 

piété "[la] dindarlık; sofuluk" 

placage [le] kaplama işi 

placard "[le] gömme dolap; duvar ilanı, afiş; baskı provası" 

placarder afiş asmak 

place "[la] yer; görev, iş; meydan, alan; ticaret piyasası " 

place boursière borsa 

place financière para piyasası 

place forte hisar, sur 

place libre boş yer 

placebo [le] plasebo 

placement "[le] iş bulma, işe yerleştirme; satış; yatırım " 

placenta [le] etene, döleşi, plasenta 

placer "yerleştirmek, koymak; belirtmek; yatırım yapmak " 

placer qn chez işe sokmak, iş bulmak 



placide soğukkanlı, telaşsız, sakin, durgun 

placidité [la] soğukkanlılık, telaşsızlık, sakinlik, durgunluk 

placier "[le] [la] temsilci, komisyoncu; satış temsilcisi, plasiyer" 

placé yerleştirilmiş 

plafond [le] tavan 

plafonner tavanını yapmak, tavanlamak 

plafonnier "[le] tavan ışığı; iç ışık" 

plage [le] plaj, kumsal 

plagiaire [le] [la] aşırmacı, eser korsanı 

plagiat [le] aşırma, eser korsanlığı 

plagier eser aşırmak 

plaid [le] yol örtüsü, yolculuk örtüsü 

plaidant davacı 

plaider "dava etmek, savunmak; -den yana olmak, tutmak" 

plaideur [le] [la] davacı, (davada) taraf 

plaidoirie [la] savunma, müdafaa 

plaidoyer [le] savunma, müdafaa 

plaie [la] yara 

plaignant [le] [la] davacı 

plaindre acımak 

plaine [la] ova 

plainte "[la] inilti; yakınma, sitem; şikâyet, dava" 

plaintif "iniltili, inleyici; yakınan" 

plaire beğenilmek, hoşa gitmek 

plaire à qn "hoşuna gitmek; gözüne girmek " 

plaisamment hoşça 



plaisance [la] : 

plaisancier [le] amatör denizci, yat\\yelken gibi eğlence sporu meraklısı 

plaisant "hoş; eğlenceli; gülünç" 

plaisanter "şaka yapmak, şaka söylemek; şaka etmek; alay etmek, eğlenmek " 

plaisanterie "[la] şaka; alay; önemsiz iş, oyuncak " 

plaisanterie à part şaka bir yana 

plaisantin [le] şakacı, matrak 

plaise à dieu que inşallah 

plaisir "[le] zevk, haz; eğlence " 

plan düz, düzlem 

planche "[la] tahta; levha; rüzgâr sörfü " 

planche pourrie çürük tahta 

planche à dessin resim tahtası 

planche à pain ekmek tahtası 

planche à repasser ütü tahtası 

plancher [le] tahta döşeme, tahta taban 

planchiste [le] [la] rüzgâr sörfçüsü 

plancton [le] plankton 

planer "rendelemek; (kuş\\uçak havada) süzülmek; yüksekten bakmak; üstünde durmak " 

planer sur başında dolanıp durmak 

planeur [le] planör 

planification "[la] planlama; planlanma" 

planifier planlamak 

planisphère [le] düzlemküre 

planning [le] program 

planning familial aile planlaması 



plant "[le] fide; fidelik" 

plantaire ayak tabanıyla ilgili 

plantation "[la] (bitki) dikme; fidanlık; büyük tarım işletmesi" 

plante [la] bitki 

plante du pied aya tabanı 

plante grimpante tırmanıcı bitki 

planter "(bitki) dikmek; yere çakmak; dayamak; (bayrak) çekmek " 

planter là birini ekmek, bırakıp gitmek 

planter qch sur bir şeyi -e dikmek 

plantes grasses yaprakları kalın bitkiler 

plantes officinales eczanelerde kullanılan bitkiler, şifalı bitkiler 

planteur [le] ağaç dikici 

planton [le] emir eri 

plantureux "bol; verimli; sıhhatli; etli butlu" 

planète [la] gezegen 

planétaire gezegenlerle ilgili 

plaque "[la] maden yaprak, levha; plaka; kapak; kabuk " 

plaque d'immatriculation plaka 

plaque d'immatriculation d'une automobile otomobil plakası 

plaque de beurre tereyağı dilimi 

plaque de chocolat çikolata kalıbı, parça çikolata 

plaque de police plaka 

plaque minéralogique plaka 

plaquer "kaplama yapmak, kaplamak; (tokat\\söz) yapıştırmak; bırakıp gitmek, (birini) ekmek" 

plaquette "[la] levha; plaket; devre kartı" 

plaqué argent gümüş kaplamalı 



plaqué or altın kaplı 

plasma [le] plazma 

plastic [le] plastik bomba 

plastique plastik 

plastiquer bombayla havaya uçurmak 

plastron "[le] eskrim göğüslüğü; göğüs kısmı, göğüslük" 

plastronner büyüklenmek, kurum satmak 

plat "düz; yassı; yavan, tatsız " 

plat de résistance ana yemek 

plat du jour günün yemeği 

platane [le] çınar 

plate-bande (plates-bandes) [la] çiçek\\çim yastığı 

plate-forme "[la] platform; sahanlık; parti programı " 

plate-forme de forage delme tesisatı 

plate-forme pétrolière petrol arama platformu 

plateau "[le] terazi kefesi; tepsi, sini, tabla; plato, yayla, yüksek ova; tiyatro sahnesi, (sinema) set" 

platine [la] (mekanizmada) yatak 

platine laser kompakt disk çalar 

platitude [la] yavanlık, bayağılık, tatsızlık 

platonique platonik 

platre "[le] alçı; alçı işi; alçı heykeli " 

platrer "alçı ile sıvamak; alçı katmak; alçıya almak" 

platrier [le] alçıcı 

platrâge [le] alçı işi, alçılama 

platré alçılı 

platée [la] tabak dolusu 



plausible kabul edilebilir, akla yakın 

play-back [le] önceden seslendirme, pleybek 

play-boy [le] hovarda, pleyboy 

plein "dolu; dolgun; tüm, tam; som; (hayvan) gebe, yüklü " 

plein cintre yarım daire şeklinde kemer 

plein de vin sarhoş 

plein jusqu'a bord ağzına kadar dolu, silme 

plein pouvoir tam yetki 

plein-emploi [le] tam istihdam 

pleine de ile dolu 

pleine lune dolunay 

pleine mer engin, açık denizde 

pleinement tamamıyla, tümüyle 

pleurard sebepsiz ağlayan, gözü sulu, ağlamsık 

pleurer "ağlamak; yasını tutmak " 

pleurer sur acımak, üzülmek 

pleurer à chaudes larmes hüngür hüngür ağlamak 

pleureuse [la] ağıtçı, parayla ağlayan kadın 

pleurnicher ağlar gibi yapmak, mızıldanmak 

pleurésie [la] satlıcan, zatülcenp 

pleutre "[le] bayağı adam; tabansız, korkak, yüreksiz" 

pleutrerie "[la] kötü davranış, bayağılık; tabansızlık, yüreksizlik" 

pleuviner (yağmur) çiselemek 

pleuvoir "yağmur yağmak; yağmur gibi yağmak " 

plexus [le] pleksus, sinir ağı, örgü 

plexus solaire güneş sinir ağı 



pli "[le] kıvrım, kırma, büklüm; mektup zarfı; mektup; kırışık; alışkı; güçlük, engel " 

pli chargé taahhütlü mektup 

pli du pantalon pantolon çizgisi 

pliable "bükülgen; uysal" 

pliage [le] katlama 

pliant "bükülgen; uysal " 

plie [la] pisibalığı 

plier "katlamak; bükmek; alıştırmak; eğilmek, bükülmek; boyun eğmek; gerilemek " 

plier bagage pılıyı pırtıyı toplamak (toplayıp gitmek) 

plinthe "[la] sütun kürsüsü; süpürgelik" 

pliocène pliyosen 

plissement [le] kıvrılma 

plisser "kırmalar yapmak, pli yapmak; kırmaları olmak" 

plissé "(giysi) kırmalı, plili; kıvrımlı " 

pliure [la] kıvrım 

ploiement "[le] katlama, bükme, eğme; katlanma, bükülme, eğilme" 

plomb "[le] kurşun; (elektrik) sigorta; iskandil " 

plombage [le] (diş) dolgu 

plomber "kurşun geçirmek; kurşunla damgalamak; (diş) doldurmak; çekülle yoklamak " 

plomberie [la] (binaya) su tesisatı döşeme, sıhhi tesisat 

plombier [le] sıhhi tesisatçı 

plombières [la] meyveli dondurma 

plombé "kurşunlu; kurşuni" 

plongeant "dalan, dalıcı; yukardan aşağıya doğru" 

plongeoir [le] (yüzmede) atlama tahtası 

plongeon "[le] karabatak; dalış, balıklama dalma" 



plonger "daldırmak, batırmak; sokmak; dalmak; yok olmak " 

plongeur "[le] dalgıç; bulaşıkçı" 

plongée "[la] dalma; aletsiz dalış; deniz dibinde uçurum " 

plot [le] sabit kontak 

ploutocrate [le] plutokrat 

ploutocratie [la] plutokrasi, varsılerki 

ployer "eğmek, bükmek; eğilmek, bükülmek" 

pluie [la] yağmur 

pluie battante şiddetli yağmur 

pluie brève sağanak 

pluie de ... sağanağı 

pluie diluvienne bardaktan boşanırcasına yağan yağmur 

plum-cake [le] üzümlü çörek 

plumage [le] kuşun tüyleri 

plume "[la] (kuşlarda) tüy; kalem ucu; yazar " 

plumeau [le] tüy süpürge, toz tüyü 

plumer yolmak 

plumet [le] şapka tüyü, sorguç 

plumier [le] kalem kutusu, kalemlik 

plumitif "[le] mahkeme tutanağı; kalem efendisi, kâtip" 

pluralisme [le] çoğulculuk 

pluralité "[la] çoğunluk; çokluk; çoğulluk" 

pluriel çoğul 

plus "daha; artık; bundan başka, ayrıca " 

plus ou moins az çok 

plus que den daha, -den çok 



plus que de raison gereğinden çok 

plus tard daha sonra 

plus-que-parfait [le] hikâye bileşik zamanı 

plus-value "[la] değer artımı; fiyat artışı; bütçe artığı, kıymet fazlası" 

plusieurs birçok 

plusieurs fois sık sık 

plutonium [le] plutonyum 

plutôt daha iyi, yeğ, -den ise 

pluvial yağmur+ 

pluvier [le] yağmurkuşu 

pluvieux yağmurlu, yağışlı 

pluviomètre [le] yağmurölçer 

pluviosité [la] yağışlılık, yağmurluluk 

plâtras [le] sıva kırıntısı, moloz 

plèbe [la] halk tabakası 

plèvre [la] göğüs zarı 

plébiscite [le] halkoylaması, kamuoyu yoklaması 

plébisciter halkoylamasıyla seçmek 

plénier tam, bütün, eksiksiz 

plénipotentiaire [le] tam yetkili temsilci 

plénitude "[la] bolluk, çokluk; bütünlük" 

pléthore "[la] kan dolgunluğu; çokluk" 

pléthorique çok kalabalık, bol 

pneu "[le] dış lastik; basınçlı havayla gönderilen mektup" 

pneu à carcasse radiale radyal lastik 

pneumatique pnömatik 



pneumonie [la] zatürree 

pneus lisse kabak lastik 

poche "[la] cep; tahıl çuvalı; kepçe; kursak; av ağı; çıban oyuğu " 

poche du fiel safra kesesi 

pocher "morartmak, şişirmek; (resim) çizivermek, çırpıştırmak; sıcak yağ\\su içinde haşlamak" 

pocheter cepte taşımak 

pochette "[la] küçük kutu, küçük paket; küçük cep; (cekette) mendil cebi; cep mendili " 

pochette d'allumettes poşet kibrit 

pochette de disque plak gömleği 

pochoir "[le] resim\\marka kalıbı; dişi mastar" 

pochée [la] cep dolusu 

podium [le] podyum, kürsü 

pognon [le] para 

poids "[le] ağırlık; kantar topu, terazi taşı; gülle; önem " 

poids atomique atom ağırlığı 

poids coq hafifsıklet, tüysıklet 

poids lourd "ağırsıklet; ağır vasıta, ağır taşıt " 

poids moléculaire molekül ağırlığı 

poids utile net ağırlık 

poignant dokunaklı, yüreği sızlatan 

poignard [le] bıçak, hançer, kama 

poignarder bıçaklamak, hançerlemek 

poigne "[la] bilek kuvveti; güç; sertlik " 

poignet [le] bilek 

poignée "[la] avuç dolusu, bir avuç; tutam; kulp, sap, tutak " 

poignée de freine fren kolu 



poignée de main el sıkma, tokalaşma 

poil "[le] kıl; tüy; tüy rengi, don " 

poil follet ayva tüyü 

poilu tüylü, kıllı 

poindre "(gün) doğmak; (tohum) filizlenmek" 

poing [le] yumruk 

point hiç 

point chaud sıcak nokta 

point culminant en yüksek nokta, yücelim noktası 

point d'arrivée varış noktası 

point d'arrêt durma noktası 

point d'exclamation ünlem işareti 

point d'honneur namusa\\şerefe dokunan şey 

point d'interrogation soru işareti 

point de côté göğüs sancısı 

point de départ başlangıç noktası 

point de mire hedef 

point de ralliement toplanma yeri 

point de repère işaret noktası 

point de vue "görüş; bakım, bakış açısı " 

point du jour tan, şafak 

point faible zayıf nokta 

point final (yazıda) nokta 

point névralgique hassas nokta 

pointage "[le] nişan alma, gezleme; (aleti) ayarlama; işaretleme" 

pointe "[la] sivri uç; uç, tepe; çivi; burun, dil; kumaş şeridi; kazı kalemi; nükte, espri " 



pointe du pied ayak parmakları 

pointer "işaret koymak, işaretlemek; yön vermek; saplamak, batırmak; havalanmak; yükselmek; 
(çalışanların) giriş çıkışını denetlemek" 

pointeur [le] [la] işaretçi, giriş çıkışları denetleyen kişi 

pointilleux "titiz, hırçın; iğneleyici" 

pointillé "[le] noktalı çizgi; noktalama resim" 

points cardinaux anayönler 

pointu "sivri; titiz; alıngan" 

pointure [la] (ayakkabı\\eldiven vb için) ölçü, numara 

poinçon "[le] çelik kalem; biz; zımba, matkap; ayar damgası" 

poinçonner "bizle delmek; zımbalamak; ayar damgası vurmak" 

poinçonneuse [la] zımba makinesi 

poire [la] armut 

poire à injections şırınga 

poireau [le] pırasa 

poirier [le] armut ağacı 

poirée [la] pazı 

pois "[le] bezelye; siğil " 

pois chiche nohut 

poison [le] ağı, zehir 

poisse [la] talihsizlik, şanssızlık 

poisser "ziftlemek; yapış yapış etmek" 

poisseux yapışkan 

poisson [le] balık 

poisson d'avril nisan bir 

poisson d'avril! nisan bir! 



poisson fumé füme balık 

poisson rouge havuz balığı 

poisson salé tuzlu balık 

poisson volant kırlangıçbalığı 

poisson-chat yayınbalığı 

poissonnerie [la] balık pazarı, balıkçı dükkânı 

poissonneux balığı çok 

poissonnier [le] [la] balıkçı 

poitrail "[le] (atta) göğüs; atın göğüs kayışı" 

poitrine "[la] göğüs; meme, göğüs" 

poivre [le] karabiber 

poivre en grains (çekilmemiş) tane biber 

poivre et sel külrengi, kırçıl 

poivre long kırmızı biber 

poivre moulu toz karabiber 

poivrer biber ekmek 

poivrier [le] biberlik 

poivrière "[la] biberlik; (kalelerde) gözcü kulesi" 

poivron [le] dolmalık biber 

poivron rouge kırmızı biber 

poivron verte yeşil biber 

poivré "biberli; pahalı, tuzlu" 

poix [la] zift 

poker [le] poker 

polaire kutupsal 

polarisation [la] polarma, kutuplanma 



polariser "polarmak; bir noktada toplamak" 

poli "parlak, cilalı; zarif; nazik" 

police "[la] polis, emniyet, zabıta; polis memuru, güvenlik görevlisi; inzibat; poliçe " 

police d'assurance sigorta poliçesi 

police des mìurs ahlak zabıtası 

police judiciare adli polis 

police municipale belediye zabıtası 

police routière trafik polisi 

police secours acil servisler 

police secrète gizli polis 

polichinelle "[le] kambur kukla tipi; soytarı" 

policier polis+ 

policlinique [la] poliklinik 

poliment nazikçe, kibarca 

polio(myélite) [la] çocuk felci 

poliomyélitique "[le] [la] çocuk felçli kişi; çocuk felci olma" 

polir perdahlamak, parlatmak 

polisson yaramaz, haylaz 

polissonnerie "[la] haylazlık, yaramazlık; çapkınlık" 

politesse [la] naziklik, nezaket 

politicien [le] [la] politikacı, siyasetçi 

politique siyasal, politik 

politique intérieure iç politika 

politique étrangère dış politika 

politiquement "siyasi yönden; incelikle, ustaca" 

politisation [la] siyasi nitelik verme 



politiser siyasi nitelik vermek 

pollen [le] çiçektozu 

polluant (çevreyi) kirleten, bozan 

polluer kirletmek 

pollution "[la] kutsallığını bozma; kirletme, pisletme " 

pollution de l'air hava kirlenmesi 

polo "[le] polo; polo gömlek" 

Pologne [la] : 

Polonais [le] [la] Polonyalı 

polonais "Polonyalı+; Polonya+ " 

poltron korkak, ödlek, yüreksiz 

poltron comme un lièvre tavşan yürekli, tabansız 

poltronnerie [la] korkaklık, yüreksizlik 

poly poli- 

polyamide [la] poliyamit 

polyandre çokkocalı 

polyandrie [la] çokkocalılık 

polychrome çokrenkli 

polyclinique [la] poliklinik 

polycopie [la] kopya çoğaltma, teksir 

polycopier kopya çoğaltmak, teksir etmek 

polyculture [la] çeşitli ekim, çoklu tarım 

polyester [le] polyester 

polygamie [la] çokevlilik, çokeşlilik 

polyglotte çeşitli dillerle yazılmış 

polygone "[le] çokgen; atış yeri, poligon" 



polymérie [la] polimeri 

polynôme çokterimli 

polype [le] polip 

polyphonie [la] çokseslilik 

polyphonique çoksesli 

polysyllabe çok heceli 

polytechnicien [le] École polytechnique öğrencisi 

Polytechnique [la] : 

polythéisme [le] çoktanrıcılık 

polythéiste [le] [la] çoktanrıcı 

polyvalent çokgörevli, çokişlevli 

polyèdre çok yüzlü (cisim) 

polémique tartışmalı 

polémiste [le] polemikçi 

pommade [la] merhem, krem 

pommader merhem sürmek 

pomme "[la] elma; süs topu, topuz " 

pomme d'Adam gırtlak çıkıntısı, âdemelması 

pomme de discorde anlaşmazlık sebebi 

pomme de pin çam kozalağı 

pomme de terre patates 

pomme vapeur haşlanmış patates 

pommeau "[le] toparlak süs; eyerde ön kas" 

pommelé "serpme bulutlu (gök); bakla kırı (at)" 

pommes frites patates kızartması 

pommes mousseline kremalı patates 



pommette [la] elmacık kemiği 

pommier [le] elma ağacı 

pommé "toparlak, göbekli; tastamam, eksiksiz" 

pompe "[la] tulumba; tören; tantana, şatafat " 

pompe aspirante emme tulumba 

pompe aspirante et foulante emme basma tulumba 

pompe foulante basma tulumba 

pompe funèbre cenaze alayı 

pompe pneumatique hava tulumbası, pompa 

pompe à incendie yangın tulumbası 

pomper "tulumbayla çekmek, pompalamak; emmek, çekmek" 

pompeusement görkemle, şatafatla 

pompeux "görkemli, muhteşem; gösterişli, şatafatlı" 

pompier [le] itfaiyeci 

pompiste [le] benzinci 

pompon [le] toparlak püskül, ponpon 

pomponner "ponpon takmak; süslemek " 

pomélo [le] greypfrut, altıntop 

ponce [la] : 

poncer süngertaşı ile parlatmak 

poncif [le] klişe 

ponction [la] delme, ponksiyon 

ponctualité [la] dakiklik 

ponctuation [la] noktalama 

ponctuel "zamanını geçirmeyen, dakik; nokta gibi" 

ponctuellement zamanını geçirmeden, tam zamanında 



ponctuer "noktalamak; belirtmek" 

pondeuse "[la] çok yumurtlayan; verimli" 

pondoir [le] folluk 

pondre "yumurtlamak; meydana getirmek" 

pondérer dengelemek 

pondéré dengeli 

poney [le] midilli 

pongiste [le] [la] masatenisçisi 

pont "[le] köprü; güverte " 

pont aérien hava köprüsü 

pont de bateaux dubalı köprü 

pont suspendu asma köprü 

pont à péage paralı köprü, geçiş ücreti ödenen köprü 

pont-levis [le] açılır köprü, iner kalkar köprü 

ponte "[la] yumurtlama; yumurta sayısı " 

pontife "[le] yüksek papaz; kendini beğenmiş" 

pontifier tumturaklı sözler söylemek 

ponton [le] dubalı köprü 

ponté güverteli 

pop pop 

pop-corn [le] patlamış mısır 

popeline [la] poplin 

populace [la] ayaktakımı 

populaire "popüler, herkesçe sevilen; halkla ilgili, halka özgü, halk için, halk +" 

populariser "halkın anlayacağı biçime sokmak, halka yaymak; halka mal etmek; halka sevdirmek" 

popularité "[la] popülerlik, halkça sevilme; halkın sevgisi" 



population "[la] nüfus, halk; topluluk " 

population active çalışan nüfus 

populeux kalabalık 

porc "[le] domuz; pis; obur; sefih" 

porc-épic [le] oklukirpi 

porcelaine "[la] porselen; porselen eşya" 

porcelet [le] domuz yavrusu 

porche [la] kapı sundurması 

porcher [le] [la] domuz çobanı 

porcherie [la] domuz ahırı 

porcin domuz+ 

pore [le] gözenek 

poreux gözenekli 

porno porno 

pornographie [la] pornografi 

pornographique müstehcen, pornografik 

port "[le] liman; yanında bulundurma, taşıma; taşıma gücü; nakliye ücreti; tavır " 

port de commerce ticaret limanı 

port franc serbest liman 

portable "giyilebilir, takılabilir; taşınabilir, portatif" 

portage [le] taşıma, hamallık 

portail [le] giriş kapısı, büyük kapı 

portant "destek olucu; sağlığı şöyle böyle olan " 

portatif taşınması kolay, portatif 

porte [la] kapı 

porte battante kendiliğinden kapanan kapı 



porte d'embarquement (havaalanında) gidiş kapısı 

porte d'entrée giriş kapısı, ön kapı 

porte de derrière kaçamak, bahane 

porte de secours acil çıkış kapısı 

porte de service servis kapısı, servis girişi 

porte à coulisse sürgülü kapı 

porte à glissière sürgülü kapı 

porte à porte kapı kapı dolaşarak satma 

porte-aiguilles [le] iğne kutusu 

porte-allumettes [le] kibrit kutusu 

porte-avions [le] uçak gemisi 

porte-bagages [le] bagaj filesi 

porte-bonheur [le] uğurluk, nazarlık 

porte-bouteilles "[le] şişe altlığı; şişe süzdürücü" 

porte-bébé [le] portbebe 

porte-cartes [le] kartvizit cüzdanı 

porte-cigarettes "[le] sigara ağızlığı; sigara tabakası" 

porte-clefs [le] anahtarlık, anahtar halkası 

porte-couteau [le] (sofrada) bıçak altlığı 

porte-crayon [le] kurşunkalem sapı 

porte-documents [le] el çantası 

porte-drapeau [le] sancaktar 

porte-fenêtre [la] pencere kapı, camlı kapı 

porte-jarretelles [le] jartiyerlik 

porte-jupe [le] eteklik askısı 

porte-mine [le] yaylı kurşun kalem 



porte-monnaie [le] para çantası 

porte-parapluies [le] şemsiyelik 

porte-parole [le] sözcü 

porte-plume [le] kalem sapı 

porte-savon [le] sabunluk 

porte-serviettes [le] havlu askısı 

porte-voix [le] ses borusu 

porte-à-faux [le] : 

portefaix [le] hamal 

portefeuille "[le] cüzdan; tahviller" 

portemanteau [le] portmanto 

porter "taşımak; sahip olmak; giymek, takmak; götürmek; tutmak; getirmek; koymak; yöneltmek; 
yazmak, kaydetmek; yol açmak, neden olmak " 

porter aux nues göklere çıkarmak 

porter bonheur uğur getirmek 

porter des fers hapis olmak 

porter en terre gömmek, toprağa vermek 

porter l'épée subay olmak 

porter la contradiction itiraz etmek 

porter la livrée uşaklık etmek 

porter la main sur qn el kaldırmak 

porter la parole sözcülük etmek 

porter la peine d'une faute ceza görmek 

porter la robe yargıç olmak 

porter la soutane papaz olmak 

porter le deuil yas tutmak 



porter les armes asker olmak 

porter malheur uğursuzluk getirmek 

porter préjudice à zarar vermek 

porter qn au pinacle birini göklere çıkarmak 

porter qn aux nues göklere çıkarmak 

porter qn en triomphe "omuzlarda taşımak; göklere çıkarmak " 

porter secours à qn yardım elini uzatmak 

porter sur e dayanmak; ile ilgili olmak " 

porter un candidat bir adaya oy vermek 

porter un toast kadeh kaldırmak 

porter à la tête (içki vb) başına vurmak 

porteur [le] [la] (haber vb) getiren 

porteur d'eau su taşıyıcı, sucu 

portier [le] kapıcı 

portillon [le] küçük kapı 

portique [le] kemer altı, revak 

portière [la] taşıt kapısı 

porto [le] porto şarabı 

Porto Rico [la] Porto Riko 

portoricain Porto Rikolu 

portrait "[le] portre; fotoğraf; tıpkısı, benzeri" 

portraitiste [le] portre ressamı 

portuaire [le] limanla ilgili 

Portugais [le] [la] Portekizli 

portugais "Portekizli+; Portekiz+ " 

Portugal [le] : 



portée "[la] erim, menzil; yetenek, kavrama gücü; değer, önem; düzey, seviye; kapsam, şümul; porte " 

pose "[la] yerleştirme, yerine koyma; duruş, tavır; gösteriş; objektifin açılış süresi; poz" 

posemètre [le] ışıkölçer 

poser "yerine koymak, yerleştirmek; değer kazandırmak; sormak; poz vermek; gösteriş yapmak; 
dayanmak " 

poser des chiffres rakam koymak 

poser des fondements temel atmak 

poser des jalons ortamı hazırlamak, ilk adımları atmak 

poser les armes savaşa son vermek 

poser un lapin söz verdiği yere gelmemek, atlatmak 

poser un principe bir ilke koymak 

poser une question soru sormak 

poseur [le] [la] gösterişçi, çalımcı, hava atan 

positif "olumlu, pozitif, müspet; yapıcı; kesin; artı" 

position "[la] durum; konum; görev, mevki; tutum" 

positivement "şüphesiz, sahiden, gerçekten; olumlu yolda" 

positivisme [le] olguculuk, pozitivizm 

posologie [la] düzebilim, pozoloji 

possesseur [le] elinde bulunduran, elde tutan 

possessif iyelik gösteren, iyelik + 

possession [la] elde bulundurma, elde tutma, sahip olma 

possibilité "[la] olanak, imkân; olasılık, ihtimal " 

possible olanaklı, olabilir, mümkün 

possédant varlıklı 

posséder "elinde bulundurmak, sahip olmak, tasarruf etmek; iyi bilmek " 

possédé "[le] [la] tutkun, düşkün kimse, müptela; cin çarpmış" 



post-natal doğum sonrası 

post-scriptum [le] dipnot, haşiye 

postal posta+ 

postdater (yazıya) ileriki tarihi atmak 

poste "[la] posta; postane " 

poste (de police) karakol 

poste d'essence benzin istasyonu 

poste de garde nöbetçi kulübesi 

poste de radio radyo alıcısı 

poste de secours ilkyardım 

poste de télévision televizyon 

Poste et Télécommunications (PTT) Posta Telgraf Telefon 

poste restante postrestant 

poster postaya vermek, postalamak 

postface [la] (kitapta) sonsöz 

posthume "doğmadan babası ölmüş, doğuştan yetim; yazarı öldükten sonra yayımlanan" 

postiche "eğreti, takma; yapmacık; yapma " 

postier [le] [la] posta memuru 

postillon [le] : 

postillonner (konuşurken) tükürük sıçratmak 

postopératoire ameliyat sonrası 

postscolaire okul sonrası 

postsynchronisation [la] sonradan seslendirme 

postsynchroniser sonradan seslendirmek 

postulant "[le] [la] aday, başvuran; manastıra girmek isteyen kimse" 

postulat [le] mant. postulat 



posture "[la] duruş, tavır; durum" 

postérieur "sonraki; arka " 

postérieurement sonradan 

postérité [la] gelecek kuşaklar 

posé ağırbaşlı, ciddi 

posément yavaş yavaş, acele etmeden 

pot "[le] kavanoz; çanak, çömlek, tencere; kap " 

pot d'échappement egzoz borusu 

pot de ile dolu 

pot de chambre oturak 

pot à fleurs saksı 

pot-au-feu "[le] sebzeli sığır çorbası; sebze tenceresi " 

pot-de-vin "[le] bahşiş; rüşvet" 

pot-pourri [le] potpuri 

potable "içilir, içilebilir; fena değil, şöyle böyle, idare eder " 

potache [le] liseli, kolejli 

potage [le] çorba 

potager "(bitki) yenir, yenilir; sebzeyle ilgili, sebze + " 

potasse [la] potas 

potassium [le] potasyum 

poteau [le] direk 

poteau d'exécution darağacı 

poteau de arrivée bitiş direği 

poteau de départ başlangıç direği 

poteau indicateur işaret direği 

poteau télégraphique telgraf direği 



poteaux de but kale direkleri 

potelé tombul 

potence "[la] darağacı; asılma cezası " 

potentat "[le] salt hükümdar; zorba, despot" 

potentiel gizli, potansiyel 

potentillement potansiyel olarak 

poterie "[la] çanak çömlek; çanak çömlek atölyesi" 

potiche [la] büyük vazo 

potier [le] çömlekçi 

potins [le] çekiştirme, dedikodu 

potion [la] sıvı ilaç 

potiron [le] kabak 

potrimoine génétique genetik miras 

potée "[la] bir tencere dolusu; bir tencerelik etli sebze" 

pou [le] bit 

pouah! excl pöf! 

poubelle [la] çöp tenekesi 

pouce [le] başparmak 

poudre "[la] toz; pudra; barut " 

poudre d'émeri zımparatozu 

poudre de lait süttozu 

poudre de perlinpinpin şarlatan ilacı 

poudre de riz yüz pudrası 

poudrer pudra sürmek 

poudrerie [la] barut fabrikası 

poudreux tozlu, toz gibi 



poudrier "[le] barutçu; pudra kutusu" 

poudrière "[la] barutçu dükkânı; pudra kutusu, pudriyer" 

poudroyer "toz kalkmak; tozlu olmak; toz içinde bırakmak" 

pouf [le] puf 

pouffer (de rire)kahkahalarla gülmek, gülmekten katılmak 

pouffiasse "[la] şişman kadın; orospu" 

pouilleux "bitli; sefil, mikrop yuvası" 

poulailler "[le] kümes; paradi, en üst balkon" 

poulain "[le] tay; desteklenen kişi" 

poularde [la] semiz piliç 

poule "[la] tavuk; haşlama tavuk eti; bilardo\\kumarda ortaya sürülen para; hamle, atılım; takım 
grupları; piliç, yavru; genç kız; metres, dost; orospu " 

poule au riz tavuklu pilav 

poule d'eau sutavuğu 

poule mouillée korkak, ödlek 

poulet "[le] piliç; sivil polis" 

poulette [la] genç tavuk 

pouliche [la] dişi tay 

poulie [la] makara, kasnak, bobin 

poulinière [la] damızlık 

poulpe [le] ahtapot 

pouls [le] nabız 

poumon [le] akciğer 

poumon d'acier yapay ciğer 

poupe [la] geminin kıçı, pupa 

poupin "beti benzi yerinde; çocuk yüzlü" 



poupon [le] bebek 

pouponner bebeğe bakmak 

pouponnière "[la] bebek koğuşu; kreş" 

poupée [la] (oyuncak) bebek 

pour "için; -in yerine; -e göre; ... üzere; -den dolayı " 

pour ainsi dire sanki, öyle diyelim 

pour autant "bunun için; bununla birlikte" 

pour cause de den dolayı, için 

pour cent yüzde (%) 

pour cet effet bu amaçla 

pour comble de üstelik, yetmiyormuş gibi 

pour de vrai gerçekten, ciddi olarak 

pour jamais her zaman 

pour l'amour de için, -in aşkına amouracher 

pour l'amour de Dieu Allah rızası için, Allah aşkına 

pour l'exemple ders olsun diye 

pour l'instant şimdilik, şu anda 

pour la forme âdet yerini bulsun diye 

pour la plupart çoğunlukla, çoğunluk olarak 

pour le bien de in iyiliği için 

pour le moment şimdilik 

pour le plaisir zevk için 

pour le quart d'heure şimdilik 

pour les beaux yeux de qn güzel hatırı için 

pour lors şu halde 

pour ma part bana gelince, bana kalırsa 



pour mieux dire daha doğrusu 

pour moi bence, bana göre 

pour petits et grands küçükler ve büyükler için 

pour plaisanter şaka olsun diye 

pour que sin diye, -mesi için 

pour rien "boşuna; parasız, bedava " 

pour sa gouverne iyiliğiniz için 

pour surcroîit de bu da yetmiyormuş gibi 

pour sûr şüphesiz, muhakkak 

pour toujours ebediyen, sonsuza dek 

pour tout aller her zaman için 

pour tout de bon ciddi olarak 

pour tout potage topu topu 

pour un non bir hiç yüzünden 

pour un oui bir hiç yüzünden 

pour voir denemek için 

pour vous serviremrinizdeyim, buyurun 

pour-cent [le] yüzde 

pourboire [le] bahşiş 

pourceau [le] domuz yavrusu 

pourcentage [le] yüzdelik 

pourchasser kovalamak, peşine düşmek 

pourfendeur [le] bir vuruşta ikiye bölen 

pourfendra saldırmak, hücum etmek 

pourparlers [le] konuşma, görüşme 

pourpier [le] semizotu 



pourpre koyu kırmızı, kızıl 

pourquoi neden, niçin 

pourri çürümüş, çürük, bozulmuş, kokmuş 

pourrir "çürümek, bozulmak; çürütmek" 

pourrissement [le] çürüme, bozulma 

pourriture "[la] çürüme; çürüklük" 

poursuite [la] kovalama, peşinden koşma 

poursuites [la] kovuşturma, tahkikat 

poursuivant "[le] [la] iş kovalayan; davacı" 

poursuivre "kovalamak, izlemek; mahkemeye vermek" 

poursuivre (presser) qn l'épée dans les reins iki ayağını bir pabuca sokmak 

pourtant bununla birlikte, yine de 

pourtour [le] çevre, dolay 

pourvoi [le] üst mahkemeye götürme, temyiz 

pourvoir "düzene koymak; gereğini yapmak, ihtiyacını karşılamak; sağlamak; donatmak " 

pourvoyeur [le] [la] mal sağlayan kişi\\firma 

pourvu de ile donatılmış, -sı olan 

pourvu que elverir ki, yeter ki 

pousse "[la] filizlenme; tomurcuklanma; filiz; (diş\\tüy) çıkma" 

pousse-café [le] (yemek sonrası içilen) küçük kadeh içki 

pousse-pousse [le] çekçek arabası 

pousser "itmek; ileri sürmek, götürmek; meydana getirmek; dürtmek; canlandırmak; (inilti\\çığlık vb) 
çıkarmak, koparmak; çıkmak " 

pousser qn à la dépense masrafa sokmak 

pousser à bout sabrını tüketmek 

pousser à l'extrémités sabrını taşırmak 



pousser à la roue yardım etmek 

poussette [la] çocuk arabası 

poussier [le] kömür tozu 

poussif tıknefes 

poussin [le] civciv 

poussière [la] toprak tozu 

poussiéreux "tozumsu; tozlu" 

poussoir [le] zil\\elektrik düğmesi 

poussée "[la] itiş, itme; zorlama; fışkırma; birden yükselme; (hastalık) birden dökme" 

poutre [la] mertek, kalas, kiriş 

poutrelle [la] küçük mertek, kiriş 

pouvoir ebilmek, -abilmek 

pouvoir d'achat alım gücü, satın alma gücü 

pouvoir exécutif yürütme gücü, icra kuvveti 

pouvoir judiciaire yargı yetkisi 

pouvoir légiflatif yasama gücü 

pouvoir législatif yasama kuvveti 

pouvoir suprême egemenlik 

poème "[le] şiir; koşuk, manzume" 

poète [le] ozan, şair 

poésie [la] şiir, nazım 

poétique şiirsel, şairane 

poêle [le] soba 

poêle (à frire) kızartma tavası 

poêlier [le] sobacı 

poêlon [le] küçük tava, kulplu tencere 



poêlée [la] tava dolusu 

Pp [le] Pp 

pragmatique "olaylara dayanan; uygulayıcı" 

pragmatisme [le] pragmacılık, pragmatizm 

prairie [la] çayır 

praline "[la] bademşekeri; çikolatalı şeker" 

praliné "şeker katmanlı; çikolatalı" 

praticable "uygulanabilir, kullanılabilir, kullanışlı; (yol) geçilebilir" 

praticien "[le] [la] uygulamacı; pratisyen doktor" 

pratiquant din gereklerini yerin getiren 

pratique "[la] uygulama, pratik, tatbikat, uygulama; alışkanlık; görenek, âdet " 

pratiquement pratik olarak, gerçekte, fiilen, uygulamada 

pratiquer "etmek, yapmak, uygulamak; görüşmek, değinmek; kendine çekmek; ayartmak" 

predisposer qn à qch (birini) hazır duruma getirmek, elverişli kılmak 

premier "ilk, birinci; temel; en iyi " 

premier cycle ortaokul 

premier jet taslak 

Premier Ministre başbakan 

premier ministre başbakan 

premier âge (bebek) ilk üç ay 

premier-né [le] ilk doğan erkek evlat 

première pierre temel taşı 

premièrement ilkin, en önce 

prendre"almak; yakalamak; ele geçirmek, zapt etmek; edinmek; yemek, içmek; tutmak; (hastalık) 
yakalanmak, kapmak; maruz kalmak, uğramak; binmek; donmak; pıhtılaşmak; (ateş) tutuşmak; başarılı 
olmak, tutunmak " 



prendre appui sur den destek almak 

prendre au collet yakalamak, enselemek 

prendre au mot önerisini hemen kabul etmek 

prendre au piège tuzağa düşürmek 

prendre au sérieux ciddiye almak 

prendre congé veda etmek 

prendre connaissance de bilgi edinmek 

prendre de l'air hava almaya çıkmak 

prendre de l'altitude yükseklik kazanmak 

prendre de l'âge yaşlanmak 

prendre de la graine örnek diye almak 

prendre de la graisse semirmek 

prendre de la valeur değer kazanmak 

prendre des dispositions hazırlık yapmak 

prendre des gants tedbir almak 

prendre du bon temps hoş vakit geçirmek 

prendre du corps toplanmak, etlenmek 

prendre du galon terfi etmek 

prendre du poids kilo almak, şişmanlamak 

prendre du ventre göbeklenmek, göbek bağlamak 

prendre en amitié hoşlanmak 

prendre en considération dikkate almak 

prendre en flagrant délit suçüstü yakalamak 

prendre en grippe sevmez olmak, soğukluk hissetmek 

prendre en main ele almak 

prendre en mauvaise part işi kötü tarafından almak 



prendre en partie saldırmak 

prendre en photo fotoğrafını çekmek 

prendre en remorque yedeğe almak 

prendre exemple sur kendine örnek almak 

prendre fait et cause pour qn savunmak 

prendre feu "öfkelenip parlamak; alev almak " 

prendre fin son bulmak 

prendre forme biçimlenmek 

prendre froid üşütmek, soğuk almak 

prendre garde à e dikkat etmek 

prendre goût à den zevk almak 

prendre intérêt à qch ilgi duymak 

prendre l'air "hava almak; havaya uçmak, havalanmak" 

prendre l'eau (içine) su almak 

prendre l'habit din adamı olmak 

prendre l'initiative teşebbüse geçmek 

prendre l'initiative de faire qch meye girişmek 

prendre l'offensive saldırıya geçmek 

prendre la balle au bond fırsatı kaçırmamak 

prendre la clef des champs tabanları yağlamak 

prendre la droite (taşıtla) yolun sağından gitmek 

prendre la fuite kaçmak, tüyme, firar etmek 

prendre la mer gemiye binmek 

prendre la mesure ölçüsünü almak 

prendre la mouche alınmak, küsmek 

prendre la parole söze başlamak 



prendre la pilule doğum kontrol hapı alıyor olmak 

prendre la porte kalkıp gitmek 

prendre la tête öne geçmek 

prendre langue konuşmaya girişmek 

prendre le change aldatılmak, oyuna gelmek 

prendre le dessus üstünlüğü ele geçirmek 

prendre le large "(gemi) açılmak; kaçmak" 

prendre le mors aux dents gemi azıya almak 

prendre le parti de den yana olmak 

prendre le parti de faire meye karar vermek 

prendre le pli de alışmak 

prendre le pouls de nabzına bakmak, nabız saymak 

prendre le sein meme emmek 

prendre le thé çay içmek 

prendre les mesures önlem almak 

prendre les vacances tatil yapmak 

prendre note not almak 

prendre ombrage de gücenmek, alınmak, darılmak 

prendre part à qch katılmak, iştirak etmek 

prendre part à une vote oylamaya katılmak 

prendre patience sabretmek, sabırla beklemek 

prendre plaisir à den hoşlanmak 

prendre possession de ele geçirmek 

prendre qch en bonne part iyiye almak 

prendre qch en mauvaise part kötüye almak 

prendre qch à son compte masrafını kendi üzerine almak 



prendre qn dans se voiture arabasına almak 

prendre qn en faute suçüstü yakalamak 

prendre qn la main dans te sac suçüstü yakalamak 

prendre qn pour birini ... sanmak, yerine koymak 

prendre qn sur le fait suçüstü yakalamak 

prendre qn à témoin birini tanık göstermek 

prendre racine kök salmak, kökleşmek 

prendre sa mire nişan almak 

prendre sa retraite emekliye ayrılmak 

prendre sa revanche (sur) öcünü almak, intikamını almak 

prendre sans vert ansızın bastırmak 

prendre ses armes silaha sarılmak 

prendre ses dimensions tedbir almak 

prendre ses inscriptions kaydını yaptırmak 

prendre ses ébats eğlenmek 

prendre son parti d'une chose razı olmak 

prendre son temps acele etmemek 

prendre son élan hız almak 

prendre séance oturuma katılmak 

prendre terre karaya çıkmak 

prendre un bain banyo yapmak 

prendre un bain de soleil güneş banyosu yapmak 

prendre un cuite kafayı bulmak, sarhoş olmak 

prendre un pot bir kadeh içmek, bir tek atmak 

prendre un virage köşeyi dönmek, virajı dönmek 

prendre une bûche düşmek 



prendre une chose à cìur çok ilgi göstermek, yakından ilgilenmek 

prendre une douche duş yapmak 

prendre une délibération bir karar almak 

prendre à cìur canla başla ilgilenmek, dört elle sarılmak 

prendre à gauche sola dönmek 

prendre à tâche (de faire qch) (bir şey yapmayı) aklına koymak, iş edinmek 

preneur"[le] (bir şeye) düşkün, tiryaki; alıcı" 

presbyte yakıngörmez, presbit 

presbytie [la] yakıngörmezlik, presbitlik 

presbytère [le] papaz evi 

presbytérien [le] [la] Presbiteryen 

prescription "[la] zamanaşımı; öğüt; buyruk; reçete" 

prescrire buyurmak, emretmek 

prescrit tespit edilmiş, belirlenmiş 

presqu'île [la] yarımada 

presque hemen hemen, aşağı yukarı 

pressant "sıkıştıran; zorlu; ısrarlı; acil, ivedi" 

presse "[la] basın; basım makinesi; sıkma makinesi, cendere " 

presse d'information ciddi basın 

presse féminine kadın dergileri 

presse-citron [le] limon sıkacağı 

presse-fruits [le] meyve sıkacağı 

presse-papiers [le] kâğıt baskısı 

presse-purée [le] püre makinesi 

pressentiment [le] önsezi, içe doğuş 

pressentir "sezmek, içine doğmak; anlamaya çalışmak" 



presser "sıkmak, basmak, suyunu çıkarmak; sıkıştırmak; hızlandırmak; acele olmak " 

pressing "[le] ütüleme; kuru temizlemeci (dükkânı)" 

pression "[la] basınç; baskı " 

pression artérielle kan basıncı 

pressoir [le] sıkma makinesi, cendere 

pressurer "sıkmak, cendereden geçirmek; vergiyle ezmek; para sızdırmak" 

pressuriser normal basınçta tutmak 

pressé "acelesi olan; ivedi, acil " 

prestance [la] heybet 

prestataire [le] [la] para yardımından yararlanan kimse 

prestation "[la] ödünç verme; yol vergisi; yol ödeneği, tayın bedeli; para yardımı " 

prestation de serment bağlılık andı, sadakat yemini 

prestations d'invalidité malullük aylığı 

prestations de vieillesse yaşlılık aylığı 

prestations familiales aile tazminatı 

preste becerikli, çevik 

prestement "çabucak; çeviklikle" 

prestesse [la] çeviklik, canlılık, çabukluk 

prestidigitateur [le] [la] hokkabaz 

prestidigitation [la] hokkabazlık, el çabukluğu 

prestige "[le] itibar, saygınlık; etki, büyü" 

prestigieux "büyüleyici, çekici; itibarlı, saygın, nüfuzlu" 

preuve "[la] kanıt, delil; sağlama; prova " 

prier "dua etmek, yakarmak; yalvarmak, istirham etmek " 

prier qn de farie birinden -mesini rica etmek 

prier qn à dîner akşam yemeğine davet etmek 



prieur "[le] [la] başrahip; başrahibe" 

prima donna [la] primadonna 

primaire "ilk; ilkel; birincil; cahil " 

primate [le] primat 

primauté "[la] sırada üstünlük, sıra üstünlüğü; (oyunda) ilk oynama hakkı" 

prime "[le] prim, ikramiye; müşteriye verilen hediye; sigorta primi " 

prime d'encouragement teşvik primi 

prime d'exportation ihracat primi 

prime de risque riziko primi 

primer "öne geçmek, üstün gelmek; ödül vermek" 

primerose [la] gülhatmi 

primesautier birdenbire karar veren, aklına geleni yapan 

primeur "[la] turfandalık; turfanda yemiş; ilklik, tazelik" 

primevère [la] çuhaçiçeği 

primitif ilkel 

primo "birincisi, önce; ilkönce" 

primordial "en ilk, en eski; çok önemli" 

prince [le] prens 

prince royal veliaht 

princesse [la] prenses 

princier prens+ 

principal başlıca, ana, en önemli 

principalement "başlıca; özellikle" 

principauté [la] prenslik 

principe [le] ilke, prensip 

printanier "ilkbahar+; baharlık; genç+ " 



printemps "[le] ilkbahar; gençlik " 

prioritaire "öncelikli; kıdemli" 

priorité "[la] öncelik; kıdem " 

pris "alınmış; tutulmuş, uğramış; ayartılmış; donmuş; meşgul " 

pris de vin sarhoş 

pris pour dupe aldatılmış 

prise "[la] alınma, ele geçirilme; alınan şey; ganimet; tutma, yakalama; tutma; boru; priz; donma; don 
tutma; pıhtılaşma " 

prise de bec ağız kavgası 

prise de corps tutuklama 

prise de position tavır alma 

prise de sang kan alma 

prise de son ses alma 

prise de terre toprak hattı 

priser "değer biçmek; değer vermek, beğenmek; burnuna çekmek" 

prisme [le] prizma 

prison "[le] cezaevi; hapis cezası" 

prisonnier [le] [la] esir, tutsak 

prisonnier de guerre savaş tutsağı 

privatif yoksun bırakıcı 

privation "[la] yoksunluk, mahrumiyet; yokluk, eksiklik" 

privatiser özelleştirmek 

privautés [la] aşırı senlibenlilik, laubalilik 

priver "yoksun bırakmak, mahrum etmek; esirgemek " 

privilège [le] ayrıcalık, imtiyaz 

privilégier ayrıcalık vermek 



privilégié ayrıcalıklı, imtiyazlı 

privé özel 

privé de yoksun 

prix "[le] değer, fiyat, eder; ödül " 

prix choc şok fiyat 

prix courant cari fiyat 

prix coûtant maliyet fiyatı 

prix de détail perakende fiyatı 

prix de famine düşük fiyat 

prix de gros toptan fiyatı 

prix de revient maliyet fiyatı 

prix de vente satış fiyatı 

prix dérisoire sudan ucuz fiyat 

prix fixe maktu fiyat 

prix modique ucuz fiyat 

prix réduit indirimli fiyat 

prix unitaire tek fiyat 

prière "[la] dua, yakarı, yakarış; yalvarma, istirham; rica " 

prière de faire mesi rica olunur 

probabilité [la] olasılık, ihtimal 

probable olası, muhtemel 

probablement belki, olur ki, muhtemelen 

probant "kanıtlayıcı; inandırıcı" 

probatoire deneme niteliğinde 

probe doğru, namuslu 

probité [la] doğruluk, namusluluk 



problème [le] sorun, problem 

problématique "şüpheli; ihtimalli " 

processeur [le] bilgi işlemci 

procession [la] ayin alayı, alay 

processus "[le] süreç, evrim; uzantı" 

prochain "yakın, komşu; gelecek, önümüzdeki; doğrudan doğruya (olan) " 

prochainement yakında 

proche yakın 

proches [le] yakınlar, akrabalar 

proclamation "[la] bildiri, ilan; beyanname; bildirme, ilan etme" 

proclamer "bildirmek, ilan etmek; açığa vurmak, açıklamak" 

procréer döllemek, doğurmak, dünyaya getirmek 

procuration "[la] vekillik; vekâlet" 

procurer sağlamak, yol açmak 

procureur [le] dava vekili 

procureur de la république savcı 

procureur général başsavcı 

procès "[le] uzantı; dava " 

procès-verbal [le] tutanak 

procéder "ileri gelmek; davranmak, iş görmek; dava açmak " 

procéder de den kaynaklanmak, ileri gelmek 

procéder par contumace gıyabi yargılamak 

procédure "[la] yargılama usulü; hukuk işlemleri" 

procédé "[le] davranış; yol, yöntem, usul" 

prodigalité [la] tutumsuzluk, savurganlık, saçıp savurma, israf 

prodige [le] mucize, harika 



prodigieusement olağanüstü bir halde, şaşılacak derecede 

prodigieux "olağanüstü, şaşılacak; inanılmaz" 

prodigue tutumsuz, savurgan, müsrif 

prodiguer "saçıp savurmak, israf etmek; bol bol kullanmak, esirgememek" 

producteur üretici, yetiştirici 

productif "ürün veren, verimli; kârlı, kazançlı; faiz getiren" 

production "[la] üretim, yetiştirim; ürün; meydana çıkarma; sinema filmi" 

productivité [la] üretkenlik, verimlilik 

produire "üretmek, yetiştirmek; meydana getirmek; sebep olmak; yaratmak " 

produit "[le] ürün; kazanç; döl " 

produit de marque markalı ürün 

produit net net kazanç 

produits alimentaires besin maddeleri 

produits de beaute güzellik ürünleri, kozmetikler 

prof "[le] öğretmen; profesör" 

profane dinden olmayan, dindışı 

profaner "kutsal şeylere saygısızlık etmek; değerini bilmemek, kötü kullanmak" 

professer "açıkça söylemek, açığa vurmak; (bir sanat) yapmak; öğretmek" 

professeur [le] öğretmen, profesör 

profession "[la] açıkça söyleme, kamuya bildirme, açıklama; iş, sanat, meslek " 

profession libérale serbest meslek 

professionnel mesleki 

professoral öğretmenlikle ilgili 

professorat [le] öğretmenlik, profesörlük 

profil "[le] yandan görünüş, profil; düşey kesit " 

profiler yandan göstermek 



profilé profilli 

profit "[le] kazanç, kâr; yararlı olma; fayda, yararlanma; ilerleme " 

profitable "kazançlı; yararlı" 

profiter de den yararlanmak, istifade etmek; sahip olmak" 

profiter de l'occasion fırsattan yararlanmak 

profiter du moment fırsattan faydalanmak 

profiter à "yararlı olmak, yarar sağlamak, faydası dokunmak; kazanç sağlamak, kâr getirmek " 

profiteur [le] [la] vurguncu, fırsatçı 

profits et perteskazanç ve kayıplar 

profond derin 

profondeur [la] derinlik 

profondément "derinden, derin olarak, derin derin; aşırı" 

profusion "[la] bolluk; müsriflik " 

profusément bol bol 

proférer söylemek, ağıza almak 

proférer des menaces tehdit savurmak 

programmable programlanabilir 

programmateur [le] [la] programlayıcı 

programmation [la] programlama 

programme [le] program, izlence 

programme de télévision televizyon programı 

programme radiophonique radyo programı 

programmer "(TV\\radyo) göstermek, vermek, yayımlamak; programlamak" 

programmeur [le] [la] programcı, bilgisayar programcısı 

progresser ilerlemek 

progressif "ilerleyici; yavaş yavaş artan" 



progression [la] ilerleme, ilerleyiş 

progressiste ilerici 

progressivement gitgide, gittikçe 

progrès [le] ilerleme, ilerleyiş 

progéniture [la] evlatlar, yavrular 

prohiber yasaklamak 

prohibitif yasaklayıcı, sınırlayıcı 

prohibition [la] yasak 

prohibition d'alcool içki yasağı 

proie "[la] (hayvanın yakaladığı) av; kurban, yem, av " 

projecteur [le] ışıldak, projektör 

projectile [le] mermi 

projection "[la] atma, fırlatma; (film) gösterim; izdüşüm" 

projectionniste [le] [la] gösterimci 

projet "[le] tasarı; proje " 

projet de loi yasa tasarısı 

projeter "(öne) atmak, fırlatmak; tasarlamak; (film) göstermek; yansıtmak" 

prolifique çok döl veren, çabuk üreyen 

prolifération "[la] hücrelerin çoğalması; artma, bollaşma" 

proliférer çoğalmak, üremek 

prolixe "uzatılmış; dağınık; sözü uzatan" 

prologue [le] giriş, öndeyiş 

prolongation [la] uzatma 

prolongement "[le] uzatma; devam; uzantı " 

prolongements "devam; sonuç" 

prolonger uzatmak 



prolétaire [le] emekçi 

prolétariat [le] emekçi sınıfı 

prolétarien emekçi+ 

promenade "[la] gezinti; gezinti yeri" 

promener gezdirmek, dolaştırmak 

promeneur [le] [la] gezen, gezmeye çıkan 

promenoir "[le] kapalı gezinti yeri; (tiyatro salonunda) geçit" 

promesse [la] söz verme, vaat 

prometteur "vaat dolu; söz veren; umut verici" 

promettre "söz vermek, vaat etmek; haber vermek; umut vermek " 

promettre monts et merveilles olmayacak şeyler vaat etmek 

promis söz verilmiş, adanmış, vaat edilmiş 

promiscuité [la] izdiham, sıkışıklık 

promontoire [le] burun 

promoteur "[le] [la] ilk adımı atan; ön ayak olan" 

promotion "[la] ilerleme, yükselme, terfi; (okul) dönem; promosyon " 

promotion des ventes satışı artırma 

promouvoir "terfi ettirmek; harekete geçirmek, başlatmak" 

prompt "tez, çabuk, hızlı; geçici; eli çabuk, çevik; çabuk kavrayan" 

promptement çarçabuk 

promptitude "[la] çabukluk; çeviklik; tezlik; kavrayış çabukluğu" 

promulguer (yasayı) resmi olarak yayımlamak 

pronom [le] zamir, adıl 

pronom démonstratif işaret zamiri 

pronom interrogatif soru zamiri, soru adılı 

pronom personnel kişi zamiri, kişi adılı 



pronom possessif mülkiyet zamiri, iyelik adılı 

pronom relatif ilgi zamiri 

pronominal zamir+ 

pronoms indéfinis belgisiz zamirler 

pronoms interrogatifs soru zamirleri 

prononcer "telaffuz etmek; söylemek; bildirmek " 

prononcer bien telaffuzu iyi olmak 

prononcer mal telaffuzu kötü olmak 

prononciation "[la] bildirme, bildirilme; söyleyiş, telaffuz" 

prononcé "iyice belli, besbelli; kesin, kararlı" 

pronostic "[le] (hastalıkta) tahmin, teşhis; kestirme" 

pronostiquer önceden kestirmek, (işin) sonunu görmek, tahmin etmek 

pronostiqueur [le] [la] tahminci 

propagande [la] propaganda 

propagandiste [le] [la] propagandacı 

propagation "[la] üreme; yayılma, gelişme" 

propager "üretmek, çoğaltmak; yaymak " 

propane [le] propan 

propension [la] eğilim 

prophylactique koruyucu 

prophylaxie [la] koruma 

prophète "[le] [la] peygamber; kâhin " 

prophète de malheur şom ağızlı 

prophétie [la] bildirme, kehanet 

prophétique "peygamberle ilgili; geleceği bilebilen" 

prophétiser "vahiy yolu ile bilmek; önceden kestirmek" 



propice "elverişli, uygun; yararlı" 

proportion "[la] orantı, tenasüp; oran, nispet; ilişki, münasebet " 

proportion directe doğru orantı 

proportionnel (başkalarıyla) orantılı 

proportionnel directe doğru orantılı 

proportionnellement orantılı olarak 

proportionner "orantılamak; orantı kurmak" 

proportionné "orantılı, mütenasip; uygun; biçimli" 

propos "[le] söz, konuşma; niyet; söyleşi, sohbet; dedikodu " 

proposer öne sürmek, önermek 

proposition "[la] öneri, teklif; önerme, teorem; cümle, tümce; yan cümle, yantümce " 

proposition conditionnelle koşul cümlesi 

proposition principale ana cümle 

proposition relative ilgi cümlesi 

proposition subordonnée yancümle 

propre "temiz; özgü, has; kendi; elverişli, yarar, uygun " 

propre à yatkın 

proprement "temiz temiz; uygunca, uyarınca; tam olarak " 

propret tertemiz 

propreté [la] temizlik 

propriétaire [le] [la] iye, sahip, ev sahibi 

propriétaire foncier arazi sahibi 

propriéte indivise şüyulu mülk 

propriété "[la] iyelik, mülkiyet; mal mülk; özgülük; özellik; mülk; yerindelik" 

propulser "itmek; fırlatmak" 

propulsion "[la] ileriye itme; itici güç" 



prorata [le] inv : 

prorogation [la] süresini uzatma, erteleme 

proroger "süresini uzatmak; ertelemek" 

prosaïque (yazı için) bayağı, yavan 

proscription "[la] sürgüne gönderme; yasaklama; kara listeye alma" 

proscrire "sürgüne göndermek; kaldırmak, yasak etmek, kara listeye almak" 

prose [la] nesir, düzyazı 

prospecter "maden aramak; iyice araştırmak" 

prospecteur [le] maden araştırıcısı 

prospectif "gelecekle ilgili; geleceğe yönelik" 

prospectus [le] tanıtmalık, prospektüs 

prospère "başarılı; mutlu, bahtiyar" 

prospérer başarı yolunda olmak, gelişmek 

prospérité [la] gönenç, mutluluk, refah, gelişme 

prostate [la] prostat 

prosterner yerlere kapandırmak, secde ettirmek 

prostitution [la] fuhuş, fahişelik 

prostituée [la] fahişe, orospu 

prostration [la] bitkinlik 

prostré bitkin 

prosélyte [le] [la] dönme, din değiştiren kimse 

prosélytisme [le] başkalarını kendi dinine sokmaya çalışma 

protagoniste "[le] başoyuncu; ön ayak olan kimse" 

prote [le] basımevi yöneticisi 

protecteur koruyucu, koruyan 

protection "[la] koruma; yardım, kayırma" 



protectionnisme "[le] koruma yöntemi; himayecilik" 

protectionniste korumacılıkla ilgili 

protestant [le] [la] Protestan 

protestantisme [le] Protestanlık 

protestataire [le] [la] protestocu 

protestation "[la] protesto etme, itiraz; teminat" 

protester "protesto etmek; itiraz etmek; teminat vermek" 

prothèse [la] protez 

prothèse dentaire "takma diş; diş mühendisliği" 

protocolaire "protokol+; protokole uygun" 

protocole "[le] protokol; görgü kuralları" 

proton [le] proton 

protoplasma [le] protoplazma 

prototype [le] ilkörnek, prototip 

protubérance [la] çıkıntı, kabartı 

protubérant çıkıntılı, kabartılı 

protège-cahier [le] defter kabı 

protéger "korumak, esirgemek; kayırmak, desteklemek " 

protégé [le] [la] birinin koruduğu kimse 

protéine [la] protein 

protét [le] protesto 

proue [la] geminin ön tarafı, pruva 

prouesse [la] yararlılık, yiğitlik 

prouver kanıtlamak, gerçeği göstermek, ispat etmek 

provenance "[la] köken, menşe, kaynak; geliş yeri " 

provenir de den gelmek; sonucu olmak, ileri gelmek" 



provençal Provans + 

proverbe [le] atasözü 

proverbial "atasözüyle ilgili; atasözü değerinde" 

providence "[la] Tanrının inayeti; koruyucu, esirgeyici " 

providentiel tanrıdan (gelen) 

province "[la] il, vilayet; taşra; taşralı" 

provincial taşra+ 

proviseur [le] lise müdürü 

provision "[la] stok, ihtiyat; avans; çekin karşılığı " 

provisions [la] erzak, yiyecek 

provisions de bouche yiyecekler, azık 

provisoire geçici, eğreti 

provisoirement şimdilik, geçici olarak 

provisorat [le] lise müdürlüğü 

provocant "kışkırtan, dürten; meydan veren" 

provocateur kışkırtıcı, dürtücü 

provocation "[la] kışkırtma, tahrik; meydan okuma" 

provoquer "dürtmek, kışkırtmak; arzu uyandırmak, tahrik etmek " 

provoquer qn sataşmak, damarına basmak 

proximité [la] yakınlık, hısımlık 

proxénète [le] pezevenk, muhabbet tellalı 

proxénétisme [le] pezevenklik, muhabbet tellallığı 

proéminent çıkıntılı 

prud'homme [le] hakem kurulu üyesi 

prude namusluluk taslayan 

prudemment ihtiyatla 



prudence [la] ihtiyat 

prudent ihtiyatlı 

prune [la] erik 

pruneau [le] kuru erik 

prunelle [la] yabani erik, çakaleriği 

prunier [le] erik ağacı 

prurigo [le] kaşıntılı deri hastalığı 

prurit [le] şiddetli kaşıntı 

Prusse [la] : 

près yakın, yakında, yakınında 

près de "yanında, yakınında; hemen hemen, aşağı yukarı" 

près des sous cimri, pinti, eli sıkı 

pré [le] çimenlik, çayır 

pré-salé [le] besi koyunu 

préalable ilk, ön 

préalablement ilkönce, önceden 

préambule [le] (söze) giriş, başlangıç 

préau "[le] avlu; (okulda) üstü örtülü teneffüs yeri" 

préavis [le] ihbar, yazılı bildirim 

prébende "[la] papaz ödentisi; arpalık" 

précaire sağlam olmayan, güvenilmez, eğreti, kararsız 

précarité [la] güvenilmezlik, eğretilik, kararsızlık 

précaution "[la] ihtiyat, tedbir; ölçülü davranma " 

précautionner korumak, esirgemek 

précautionneux tedbirli, ihtiyatlı 

précepte "[le] davranış kuralı; yargı, hüküm" 



précieusement "büyük özenle; yapmacıklı" 

précieux "pahalı; değerli, işe yarar; yapmacıklı; süslü" 

préciosité [la] (sözde\\davranışta) yapmacık 

précipice "[le] uçurum; yıkım, felaket" 

précipitamment aceleyle 

précipitation "[la] büyük hız; acele " 

précipitations (atmosphérique) yağış 

précipiter "(yüksekten) atmak; hızlandırmak; alaşağı etmek, devirmek " 

précipité "hızlı; acele" 

précis "açık, belli; belirli; kesin; kısa, özlü " 

préciser belirlemek, belirtmek 

précision "[la] belirlilik, açıklık; yalınlık; dakiklik " 

précisions [la] kesin açıklama, ayrıntılı bilgi 

précoce "turfanda; mevsimsiz; erken gelişmiş " 

précocité "[la] turfandalık; mevsimsizlik; erken gelişme" 

préconiser "piskoposu onaylamak; övmek; öğütlemek, tavsiye etmek" 

préconçu önceden tasarlanmış 

précurseur önceden haber veren 

précédemment önceden, önceleri, eskiden 

précédent önceki, geçen 

précéder "önden gitmek; önde gelmek" 

précépteur "[le] [la] eğitmen; mürebbiye" 

prédateur "[le] yırtıcı hayvan; asalak bitki" 

prédestination [la] alınyazısı, yazgı 

prédestiner "cennetlik etmek; önceden ayırmak, hazırlamak " 

prédestiner qn à qch (birini) -mek için yaratmak 



prédicat [le] yüklem 

prédicateur [le] vaiz 

prédication [la] vaaz 

prédiction "[la] önceden haber verme; kehanet" 

prédilection [la] üstün tutma, yeğleme 

prédire önceden haber vermek 

prédispores qn à faire qch (birini) -meye hazırlamak, yöneltmek 

prédisposition [la] yatkınlık, elverişlilik 

prédominance [la] üstünlük, ağır basma 

prédominant üstün, ağır basan 

prédominer üstün olmak, üstün gelmek, ağır basmak 

prédécesseur [le] öncel, selef 

préemption [la] satın almada öncelik hakkı, şufa 

préexistant önceden var olan 

préexistence [la] önceden var olma 

préfabriqué prefabrike 

préface [la] önsöz 

préfacer önsöz yazmak 

préfectoral vali+ 

préfecture "[la] il, vilayet; valilik; vilayet konağı; il merkezi " 

préfecture de police emniyet müdürlüğü 

préfet [le] vali 

préfet de police emniyet müdürü 

préfixe [le] önek 

préférable yeğlenir, tercih edilir 

préférence [la] yeğ tutma, yeğleme, tercih 



préférentiel tercihli 

préférer yeğ tutmak, yeğlemek, tercih etmek 

préféré yeğ tutulan, üstün tutulan 

préhension [la] tutma, yakalama 

préhistoire [la] tarihöncesi, prehistorya 

préhistorique tarihöncesi, prehistorik 

préjudice [le] zarar, ziyan 

préjudice de zararına, aleyhine 

préjudiciable zarar verici, zararlı 

préjuger "peşin yargıya varmak; (yargıç) kanısını sezdirmek, ihsası rey etmek" 

préjugé "[le] önyargı, peşin hüküm; boş inan, batıl itikat " 

prélat [le] yüksek aşamalı papaz 

prélever almak 

prélever (sur) (para) kesmek, almak 

préliminaire ilk, ön, hazırlayıcı, giriş niteliğinde 

préliminaires [le] hazırlık, hazırlıklar 

prélude [le] peşrev, prelüd 

prélèvement "[le] çıkarma, parça alma; örnek, alınan parça " 

prématuré "prematüre, erken doğmuş; zamansız, mevsimsiz" 

prématurément mevsimsiz, vakitsiz, erken 

prémices "[la] ilk ürünler; başlangıç" 

prémisse [la] mant. öncül 

prémolaire [la] azıdişi 

prémonition [la] içine doğma, önsezi 

prémonitoire "önseziyle ilgili; (hastalıkta) haberci verici, ilk belirti" 

prémunir korumak, esirgemek 



préméditation [la] önceden tasarlama 

préméditer önceden tasarlamak 

prénant ilginç, çekici, insanı saran 

prénatal doğum öncesi 

prénom [le] küçük ad, ilk ad 

prénommé (yukarıda) adı geçen 

prénuptial düğün öncesi+ 

préoccupant kaygılandırıcı 

préoccupation "[la] zihin uğraşı; dalgınlık; kaygı, tasa" 

préoccuper "zihnini meşgul etmek, düşündürmek; tasalandırmak, endişelendirmek " 

préoccupé kaygılı, tasalı, dertli, endişeli 

préparateur "[le] [la] hazırlayıcı; asistan" 

préparatifs [le] hazırlıklar 

préparation "[la] hazırlama, hazırlanma; yazılı ödev" 

préparatoire hazırlayıcı 

préparer hazırlamak 

prépondérance [la] üstünlük 

prépondérant ağır basan, üstün gelen 

préposer görevlendirmek 

préposition [la] ilgeç, edat 

préposé "[le] [la] görevli, memur, hizmetli; postacı" 

préretraite [la] erken emeklilik 

prérogative [la] ayrıcalık, imtiyaz 

présage [le] kehanet 

présager "geleceği bildirmek; kestirmek; belirtisi olmak" 

présence "[la] var olma; hazır bulunma, katılma " 



présence d'esprit zihin çevikliği 

présent "[le] şimdiki zaman; hediye, armağan " 

présentable "sunulabilir; gösterilebilir" 

présentateur [le] [la] sunucu, takdimci 

présentation "[la] sunma, takdim; gösterme; tanıştırma" 

présentement şimdi, şimdilik 

présenter "sunmak; sergilemek; tanıştırmak; göstermek; dile getirmek " 

présenter des difficultes güçlükler arz etmek 

présenter les armes silahla selam durmak 

présenter ses hommages à qn saygılarını sunmak 

présenter ses respects saygılarını sunmak 

présentoir [le] vitrin 

préservatif [le] prezervatif, kılıf 

préservation [la] koruma, korunma 

préserver de den korumak; -den kurtarmak " 

présidence [la] başkanlık 

président [le] başkan 

président de la République cumhurbaşkanı 

président directeur général genel müdür 

président du conseil hükümet başkanı 

président du jury jüri başkanı 

présidente "[la] kadın başkan; başkan karısı" 

présidentiel "başkan+; başkanlık+" 

présider "başkanlık etmek; yönetmek" 

présomption "[la] kanı, tahmin; kendini beğenme" 

présomptueux kendini beğenmiş, kasıntılı 



présumer varsaymak 

présumer de konusunda iyimser düşünmek 

présupposer önceden varsaymak 

présupposition [la] önceden varsayım 

présupposé [le] varsayım 

présure [la] peynir\\yoğurt mayası 

préséance [la] öncelik hakkı 

prétendant "[le] istekli kişi, talip; evlenmek isteyen adam" 

prétendre "istemek; hak iddia etmek; ileri sürmek; (bir şeyde) gözü olmak" 

prétendu sözde 

prétentieux "yüksekten atan, iddialı; kendini beğenmiş" 

prétention "[la] yüksekten atma; kendini beğenmişlik; (bir şeyde) gözü olma, hak iddia etme; can 
atma" 

préteur [le] [la] ödünç veren, tefeci 

prétexte [le] bahane 

prétexter bahane etmek 

prétoire [le] mahkeme salonu 

prétérit [le] geçmiş zaman 

prévaloir üstün gelmek, ağır basmak 

prévarication "[la] görevini kötüye kullanma; rüşvet alma" 

prévariquer "görevini kötüye kullanmak; yiyicilik etmek, rüşvet almak" 

prévenance [la] ağırlama, hoş tutma, gönül okşama 

prévenant "gönül okşayıcı; hoşa giden; nazik" 

prévenir "önce davranmak; önüne geçmek, önlemek; uyarmak" 

préventif önleyici, koruyucu 

prévention "[la] önyargı; sanıklık, tutukluluk; önleyici tedbir " 



prévention routière yol emniyeti 

préventorium [le] prevantoryum 

prévenu [le] [la] sanık, suçlanmış 

prévisible önceden kestirilebilir 

prévision "[la] tahmin, kestirme; öngörü " 

prévisions météorologiques hava tahmini 

prévoir olmadan bilmek, önceden görmek 

prévoyance [la] öngörü, ileriyi görme 

prévoyant öngörüşlü, ileriyi gören 

prévu öngörülmüş, tasarlanmış 

prééminence [la] (sırada) üstünlük, önde gelme 

prééminent (sırada) üstün, önde gelen 

préétabli "önceden kurulmuş; önceden belirlenmiş" 

prêche [le] vaiz 

prêcher "vaaz etmek; öğütte bulunmak, öğütlemek, tavsiye etmek " 

prêcher d'exemple örnek olmak 

prêcheur ahlak dersi verici 

prêt "[le] ödünç verme; ödünç; (er\\astsubay) aylığı" 

prêt-à-porter [le] hazır giyim, konfeksiyon 

prête-nom [le] göstermelik kimse 

prêter "ödünç vermek; vermek; yüklemek, isnat etmek " 

prêter assistance à yardım etmek 

prêter attention à dikkat etmek 

prêter de l'importance à önem vermek 

prêter l'oreille kulak vermek 

prêter le flanc çanak tutmak, üzerine çekmek 



prêter mainforte yardım etmek 

prêter secours yardımda bulunmak 

prêter serment ant içmek 

prêtre [le] papaz, din adamı 

prêtrise [la] papazlık, rahiplik 

prône [le] vaaz 

prôner "övmek, göklere çıkarmak; öğüt vermek" 

psalmodier "tekdüze sesle dini şarkı okumak; tekdüze konuşmak" 

psaume [le] mezamir 

pseudonyme [le] takma ad 

psychanalyse [la] ruhsal çözümleme, psikanaliz 

psychanalyser ruhsal çözümleme yapmak, psikanaliz yapmak 

psychanalytique ruhçözümsel, psikanalitik 

psychiatre [le] ruh doktoru, psikiyatr 

psychiatrie "[la] akıl hastalıkları, psikiyatri; ruh doktorluğu" 

psychiatrique akıl hastalığıyla ilgili, psikiyatrik 

psychique ruhsal 

psychisme [le] ruhsallık 

psychologie "[la] psikoloji, ruhbilim; ruhsal durum" 

psychologique psikolojik, ruhbilimsel 

psychologiquement psikolojik olarak 

psychologue [le] [la] ruhbilimci, psikolog 

psychomoteur psikomotor, ruhdevimsel 

psychopathe [le] [la] psikopat, ruh hastası 

psychopédagogie [la] eğitimsel psikoloji 

psychose "[la] psikoz; saplantı" 



psychosomatique psikosomatik, ruhsal-bedensel 

psychothérapie [la] psikoterapi, ruhsağaltım 

psychothérapique psikoterapik 

psyché [la] eğilir bükülür büyük ayna 

psychédélique psikedelik, sanrılar meydana getiren, duyguları zenginleştiren 

ptyaline [la] tükürükteki maya 

puant "pis kokulu; utanılacak, yüzkarası" 

puanteur [la] pis koku 

puberté [la] erinlik, buluğ 

pubis "[le] karınaltı; kasık kemiği" 

public "halkla ilgili, kamusal; genel, herkesçe bilinen " 

publication "[la] yayım; yayın; kamuya bildirme" 

publiciste [le] gazete yazarı 

publicitaire "reklam+ ; tanıtıcı " 

publicité "[la] reklam, ilan; tanıtma; açıklık, aleniyet" 

publier "kamuya bildirmek, ilan etmek; açığa vurmak, yaymak; yayımlamak" 

publiquement herkesin içinde, açıkça 

pubère erin, ergin, buluğa ermiş 

puce "[la] pire; yonga, çip " 

puceau [le] bakir (erkek) 

puceron [le] çiçekbiti 

pudding [le] puding 

pudeur [la] utanma, sıkılma 

pudibond utangaç, sıkılgan 

pudibonderie "[la] utangaçlık, sıkılganlık; utanma" 

pudicité [la] edep, edeplilik 



pudique "edepli; sıkılgan" 

pudiquement "edeplice; utangaçlıkla" 

puer "pis kokmak; pis koku çıkarmak" 

pugilat [le] yumruk dövüşü 

pugiliste [le] boksör 

puis sonra 

puisard [le] çirkef kuyusu 

puisatier [le] kuyucu 

puiser "(su) alıp taşımak; çekmek, almak" 

puisque "çünkü; mademki" 

puissamment geniş ölçüde, adamakıllı 

puissance "[la] güç, kuvvet; iktidar; otorite " 

puissant "güçlü; önemli (kişi), nüfuzlu" 

puits [le] kuyu 

puits artésien artezyen kuyusu 

puits de mine maden kuyusu 

pull-over [le] kazak 

pulluler "üreyip çoğalmak; çok olmak, çok bulunmak" 

pulmonaire akciğer+ 

pulpe [la] (meyve ve sebzelerde) et, eten 

pulpe de doigts parmak ucu 

pulpe dentaire dişözü 

pulsation [la] nabız atışı 

pulsion [la] itki 

pulvérisateur [le] püskürgeç, pülverizatör 

pulvérisation [la] tozlaştırma, püskürtme 



pulvériser "toz etmek; paramparça etmek; yok etmek; püskürtmek" 

puma [le] puma 

punaise "[la] tahtakurusu; kâğıt çivisi, pünez" 

punch [le] punç 

punching-ball [le] (boks) armuttop, yumruktop 

punir ceza vermek, cezalandırmak 

punissable "ceza görmesi gereken; cezalandırılabilir" 

punitif cezalandırıcı 

punition [la] ceza, ceza verme 

pupille [la] gözbebeği 

pupille de l'État devlet koruması altındaki çocuk 

pupille de la Nation savaşta öksüz kalan çocuk 

pupitre [le] (üzerinde kitap\\nota okunan) sehpa 

pur "temiz; katkısız, arı " 

pur et simple apaçık 

pur-sang [le] safkan at 

pure et simple kayıtsız şartsız 

purement "temiz olarak; yanlışsız biçimde; salt, sırf " 

purement et simplement kayıtsız şartsız 

pureté "[la] temizlik; katkısızlık, arılık" 

purgatif iç sürdürücü 

purgatoire "[le] araf; acı çekilen yer" 

purge "[la] iç sürdürücü ilaç; tasfiye" 

purger "müshil vermek; arıtmak, temizlemek; tasfiye etmek " 

purger sa peine cezasını çekmek 

purgeur [le] temizleme musluğu 



purification "[la] temizleme; temizlik; arıtma, tasfiye" 

purifier temizlemek, arıtmak, tasfiye etmek 

purin [le] gübre suyu 

purisme [le] (dilde) özleştirme, arılaştırma 

puriste [le] [la] (dilde) özleştirmeci, sadeleştirmeci, tasfiyeci 

puritain [le] [la] Püriten 

puritanisme [le] Püritenlik 

purulence [la] irinlilik, irinlenme 

purulent irinli 

purée [la] ezme 

purée (de pommes de terre) patates püresi 

purée de marrons kestane püresi 

pus [le] irin 

pusillanime korkak, çekingen 

pusillanimité [la] korkaklık, çekingenlik 

pustule [la] sivilce 

pustulé sivilceli 

putain [la] orospu, kaltak 

putois [le] kokarca 

putride "çürümüş, kokmuş; çürütücü" 

putridité [la] çürümüşlük, kokmuşluk 

putréfaction [la] çürüme, kokuşma 

putréfier çürütmek, kokuşturmak 

putsch [le] silahlı ayaklanma 

puzzle [le] bozyap (uyunu) 

puéricultrice [la] çocuk bakıcısı 



puériculture [la] çocuk bakımı 

puéril "çocuklarla ilgili; çocuksu" 

puérilement çocukça 

puérilité "[la] çocuksuluk; çocukluk" 

pygmée [le] cüce 

pyjama [le] pijama 

pylore [le] mide kapısı 

pylône [le] kapı kulesi, kuleli kapı 

pyrale [la] asmakurdu 

pyramide [la] piramit 

pyrex [le] ateşe dayanıklı cam kap, payreks 

pyrograver dağlama resim yapmak 

pyrogravure [la] dağlama resim 

pyrosphère [la] pirosfer, ateşyuvar 

pyrénéen "Pirene dağları+; Pireneli+" 

Pyrénées [la] : 

python [le] piton yılanı 

pâle solgun, soluk 

pâleur [la] solgunluk, solukluk 

pâlir "solmak, benzi atmak; soldurmak " 

pâlissant solan, sararan 

pâlot solgunca, soluk 

pâmoison [la] kendinden geçme, bayılma 

pâque [la] Yahudilerin hamursuz bayramı 

pâquerette [la] beyaz papatya 

Pâques [le] Paskalya 



pâte "[la] hamur; macun; ezme; maya, huy " 

pâte d'amandes bademezmesi 

pâte dentifrice diş macunu 

pâte à papier kâğıt hamuru 

pâtes alimentaire hamur işi 

pâtes alimentaires unlu besinler 

pâteux çok koyu, macun gibi 

pâtir "(acı\\sıkıntı vb) çekmek; gevşemek" 

pâtisserie "[la] pastacılık; pastacı dükkânı; alçı kabartma" 

pâtissier [le] [la] pastacı 

pâtre [le] çoban 

pâturage "[le] otlak, mera; otlatma" 

pâture "[la] yem; ot; otlak; yiyecek, besin" 

pâté "[la] ezme; börek; mürekkep lekesi " 

pâté (en croûte) etli börek 

pâté de foie ciğerli börek 

pâté de maisons blok, ev topluluğu 

pâtée [la] manca, yal 

pègre "[la] hırsız sınıfı; yeraltı dünyası" 

père "[le] ata, baba; kurucu, pir " 

père nourricier üvey baba 

Père Noël Noel Baba 

Père éternel Allah, Tanrı 

pères [le] atalar, ecdat 

pèse-bébé [le] bebek tartısı 

pèse-lettre [le] mektup tartısı 



pète-sec aksi, ters (kimse) 

péage [le] ayakbastı parası, geçiş parası 

pécher "günah işlemek; yanlış yapmak" 

pécheur [le] [la] günahkâr 

péché [le] günah 

péché mignon kötü alışkanlık 

péché mortel büyük günah 

péchés capitaux "büyüklenme; öfke; çekememezlik, cimrilik " 

pécule "[le] biriktirilmiş az para; küçük ikramiye" 

pécuniaire "parayla ilgili; paralı " 

pédagogie [la] eğitbilim, pedagoji 

pédagogique eğitsel, pedagojik 

pédagogue [le] [la] eğitbilimci, eğitimci, pedagog 

pédale [la] ayaklık, pedal 

pédaler "pedala basmak; bisikletle gezmek" 

pédalier "[le] ayaklık klâvyesi; (bisiklet) ayaklık" 

pédant [le] [la] bilgiç, ukala, çokbilmiş 

pédanterie "[la] bilgiçlik taslama; ukalalık" 

pédantisme [le] bilgiçlik, ukalalık 

pédestre yaya olarak yapılan 

pédiatre [le] [la] pediatr, pediatrist, çocuk hekimi 

pédiatrie [la] pediatri, çocuk hekimliği 

pédicelle [le] çiçek sapçığı 

pédicule [le] sap 

pédicure [le] [la] pedikürcü 

pédéraste [le] homoseksüel, oğlancı 



pédérastie [la] homoseksüellik, oğlancılık 

péjoratif kötüleyici (söz), anlama bayağılık katan 

Pékin Pekin 

pékin [le] Çin ipeklisi 

péle-mêle karmakarışık 

pélerin [le] [la] hacı 

pélerinage "[le] hac; hac yeri" 

pélerine [la] pelerin 

pélican [le] pelikan 

pénal cezayla ilgili 

pénalisation [la] ceza, ceza verme, penaltı 

pénaliser ceza vermek 

pénalité "[la] ceza; penaltı" 

pénard peinard 

pénates [le] ev, yuva 

péne [la] kilit dili 

pénible "yorucu; üzücü, can sıkıcı" 

péniblement güçlükle, sıkıntıyla, zahmetle 

péniche "[la] mavna; yarış kayığı" 

péninsulaire yarımadayla ilgili 

péninsule [la] yarımada 

pénis [le] penis 

pénitence "[la] istiğfar, tövbe; (papazın verdiği) ceza; kefaret " 

pénitencier [le] cezaevi, hapishane 

pénitentiaire cezaevleriyle ilgili 

pénitènt tövbe eden 



pénombre [la] alacakaranlık 

pénultième sondan bir önceki 

pénurie "[la] kıtlık, yokluk; yoksulluk" 

pénétrant "giren, içe geçen, nüfuz eden; kavrayışlı " 

pénétration "[la] içe girme, içe geçme, nüfuz; kavrayış, anlayış" 

pénétrer "içe geçmek, nüfuz etmek; anlamak, kavramak; sokulmak " 

pénétré "kanmış, inanmış; kendine güvenir, emin" 

pépier cıvıldamak 

pépin "[le] (elma\\armut\\ayva vb de) çekirdek; can sıkıntısı; şemsiye" 

pépinière "[la] fide, fidan; fidanlık" 

pépiniériste [le] fideci 

pépite [la] külçe altın 

pépère "sessiz, gürültüsüz; zahmetsiz " 

pépé [le] dede 

péremption [la] zamanaşımı 

péremptoire kesin, mutlak 

pérennité [la] süreklilik, uzun sürerlik 

péricarde [le] perikart, yürek dışzarı, yürek zarı 

péricliter tehlikede olmak, çökmeye yüz tutmak 

périgée [le] yerberi 

péril [le] tehlike 

périlleux tehlikeli 

périmé zamanaşımına uğramış, hükmü kalmamış, modası geçmiş 

périnée [le] perine 

période [la] devir 

période d'incubation kuluçka devri 



période glaciaire buzul devri 

périodique devirli 

périodiquement devirli olarak, belli zamanlarda 

périphrase [la] dolaylı anlatma yolu, dolaylama 

périphérie [la] çevre 

périphérique çevresel, çevrel 

périple [le] uzun deniz gezisi 

péripétie "[la] ani değişiklik, arada çıkan olay; (oyunda) düğüm noktasının çözülüşü" 

périr "telef olmak; ölmek, yok olmak; kazaya uğramak; mahvolmak" 

périscope [le] periskop 

périssable "ölümlü, geçici; değişebilir" 

péritoine [le] karın zarı, periton 

péritonite [la] karın zarı yangısı, peritonit 

péronnelle [la] kaz kafalı kadın\\kız 

péroné [le] kavalkemiği 

pérorer nutuk çekmek 

Pérou [le] : 

Péruvien [le] [la] Perulu 

péruvien "Perulu+; Peru+" 

pérégrinations [la] seyahatler, gidiş gelişler 

péréquation "[la] (ücret\\aylık) ayarlama, düzenleme; eşitçe paylaştırma" 

pétale [le] taçyaprağı 

pétarade [la] zincirleme patlama sesleri, pat pat 

pétarader patırdamak, patlamak 

pétard "[le] kestanefişeği, çatpat; gürültü patırtı" 

péter "yellenmek, osurmak; patırdamak, patlamak" 



pétillant "pıtırdayan, çıtırdayan; pırıldayan" 

pétillement "[le] çıtırdama; parıldama" 

pétiller "pıtırdamak, çıtırdamak; pırıldamak, ışık saçmak" 

pétiole [la] yaprak sapı 

pétition [la] dilekçe 

pétitionaire [le] [la] dilekçe veren, dilekçeci 

pétitionner dilekçe vermek 

pétoncle [le] bir istiridye türü 

pétrel [le] fırtınakuşu 

pétri yoğrulmuş 

pétrifier "taşlaştırmak; hayretten dondurmak" 

pétrin [le] hamur teknesi 

pétrir yoğurmak 

pétrissage [le] yoğurma 

pétrochimie [la] petrokimya 

pétrographie [la] kayaçbilgisi, petrografi 

pétrole [le] petrol 

pétrole lampant gazyağı 

pétrolier petrol+ 

pétrolifère petrol bulunan, petrollü 

pétulant "taşkın, kabına sığmaz; yerinde duramayan" 

pétunia [le] petunya 

pêche "[la] şeftali; balık avı; avlanan balık " 

pêcher [le] şeftali ağacı 

pêcheur [le] balıkçı 

pôle [le] kutup 



pôle austral güney kutbu 

pôle boréal kuzey kutbu 

Qatar [le] : 

Qq [le] Qq harfi 

qu'en-dira-t-on [le] inv : 

qu'il vienne gelsin 

qu'à cela ne tienne önemi yok 

quadragénaire [le] [la] kırk yaşında 

quadrangle [le] dörtgen 

quadrangulaire dört köşeli 

quadrature [la] kareleştirme, dördülleme 

quadriennal dört yılda bir olan, dört yıllık 

quadrilatère dört kenarlı 

quadrillage [le] (kumaş vb şeylerde) karelilik 

quadriller "kareli yapmak; bölgelere ayırmak" 

quadrillé kareli 

quadrimoteur [le] dört motorlu uçak 

quadripartite dörtlü, dört parçalı 

quadriréacteur [le] tepkili dört motorlu uçak 

quadruple dört kat 

quadrupler "dört katına çıkarmak; dört kata çıkmak" 

quadruplés [le] [la]\\ dördüz 

quadrupède [le] dört ayaklı (hayvan) 

quai [le] rıhtım 

qualifiable nitelenebilir 

qualificatif niteleyici 



qualification [la] niteliğini belirtme, niteleme 

qualifier niteliğini belirtmek, nitelemek 

qualifié yetenekli, ehil 

qualitatif nitel, nitelikle ilgili 

qualité "[la] nitelik; özellik; yetkinlik; san, unvan " 

qualités foncières temel nitelikler 

quand ne zaman 

quand même yine de 

quant à e gelince, -e kalırsa 

quant-à-soi [le] çekingenlik 

quantitatif nicel 

quantitativement nicelik yönünden 

quantité "[la] nicelik; miktar, sayı " 

quantième [le] ayın günü, tarih 

quarantaine "[la] karantina; kırk yaş " 

quarante num kırk 

quarantième "num kırkıncı; kırkta bir" 

quart "[le] dörtte bir, çeyrek; dört saatlik nöbet; çeyrek litrelik " 

quart d'heure yarım saat 

quart-d'aeil polis komiseri 

quarteron [le] [la] yarı melez 

quartette [le] kuartet 

quartier "[le] mahalle, semt; dörtte bir; dördün " 

quartier général genel karargâh 

quartier-maître [le] deniz onbaşısı 

quartiers [le] ordugâh, karargâh 



quartz [le] kuvars 

quasi hemen hemen, gibi, neredeyse 

quasiment aşağı yukarı, hemen hemen 

quater "dördüncü olarak; dördüncü kere" 

quaternaire dörde bölünebilir 

quatorze "num on dört; on dördüncü" 

quatorzième "num on dördüncü; on dörtte bir" 

quatrain [le] dört mısralı koşuk, dörtlü 

quatre "num dört; dördüncü " 

quatre-saisons [la] bir çeşit çilek 

quatre-vingt-dix num doksan 

quatre-vingtième num sekseninci 

quatre-vingts num seksen 

quatrième num dördüncü 

quatrièmement dördüncü olarak 

quatuor [le] kuartel 

que "ne; -dığı, -diği " 

que de ne kadar çok 

que m'importe? bana ne? 

que qu'il soit "ne olursa olsun; kim olursa olsun " 

que vous en semble? siz ne düşünüyorsunuz?, siz ne dersiniz? 

quel hangi, ne 

quel dommage! ne yazık! 

quel est cet homme? bu adam kim? 

quel âge as-tu? kaç yaşındasınız? 

quelconque "herhangi bir; değersiz, sıradan, basit, önemsiz" 



quelle coïncidence! ne tesadüf! 

quelle heure est-il? saat kaç? 

quelle taille faites-vous? bedeniniz kaç?, kaç beden giyiyorsunuz? 

quelqu'un biri, birisi 

quelqu'un autre başka biri 

quelque "biraz, birkaç; biri, bazı " 

quelque chose bir şey 

quelque chose d'autre başka bir şey 

quelque part bir yerde, bir yere 

quelque peu biraz 

quelquefois bazen, kimi vakit, ara sıra 

quelques birkaç, birtakım 

quelques-uns bazıları, kimileri 

quenelle [la] köfte 

quenouille [la] öreke 

querelle [la] kavga, çekişme, tartışma, atışma 

querelleur kavgacı 

question "[la] soru, sual; sorun, mesele " 

question de confiance güvenoyu 

questionnaire [le] soru formu 

questionner "soru sormak, ağız aramak; sorguya çekmek" 

quetsche [la] bardakeriği 

queue "[la] kuyruk; sap; isteka " 

queue-de-pie [la] frak 

queux [le] masat 

qui "kim; kimi; kim ki, her kim " 



qui est-ce que kimi 

qui est-ce qui kim 

qui que ce soit kim olursa olsun 

qui-vive [le] inv : 

quiconque "kim ki, her kim; herhangi bir" 

quidam [le] adamın biri, herif 

quignon [le] ekmeğin kenarı 

quille "[la] gemi omurgası; bovling çomağı" 

quincaillerie "[la] hırdavatçılık; hırdavat dükkânı" 

quincaillier [le] hırdavatçı 

quinconce [le] beşli küme 

quinine [la] kinin 

quinquagénaire [le] [la] elli yaşında 

quinquennal "beş yılda bir olan; beş yıl süren, beş yıllık" 

quinquina [le] kınakına 

quintal [le] kental 

quinte (de toux)öksürük nöbeti 

quintessence [la] en ince kısım, öz 

quintette [le] beşli, kentet 

quinteux hırçın, ters 

quintupler beş katına çıkarmak 

quintuplés [le] [la]\\ beşiz 

quinzaine [la] : 

quinze [le] on beş 

quinze jours iki hafta 

quinzième num on beşinci 



quiproquo [le] birini başkası sanma 

quittance [la] makbuz 

quitte borcunu ödemiş 

quitte de den muaf; -den kurtulmuş " 

quitte à pahasına 

quitter "ayrılmak, bırakmak, terk etmek; bırakmak, vazgeçmek; (giysi) çıkarmak, üstünden çıkarmak " 

quitus [le] (hesap sonunda verilen) aklanma kâğıdı 

quiétude [la] iç huzuru, rahatlık 

quoi ne 

quoi de neuf? ne var ne yok? 

quoi qu'il advienne her ne olursa olsun 

quoi qu'il arrive ne olursa olsun 

quoi qu'il en soit ne olursa olsun 

quoique diği halde, -e karşın, ise de 

quolibet [le] laf dokundurma 

quorum [le] yetersayı, nisap 

quota [le] kota, kontenjan 

quote-part [la] pay 

quotidien gündelik, günlük 

quotidiennement her gün 

quotient [le] bölüm 

quotient intellectuel zekâ katsayısı (IQ) 

quotité [la] pay miktarı 

quémander yalvararak istemek 

quête "[la] arama, araştırma; yardım parası toplama " 

quêter "para toplamak, yardım toplamak; araştırmak" 



rabais "[le] fiyat indirimi; eksiltme " 

rabaisser "indirmek, azaltmak; fiyatını indirmek " 

rabaisser l'orgueil de qn gururunu kırmak 

rabaisser la voix sesi alçaltmak 

rabane [la] rafya dokuma 

rabat "[le] geniş yakalık; (cep vb'de) kapak" 

rabat-joie "[le] [la] neşe düşmanı; suratsız" 

rabatteur [le] [la] simsar, çığırtkan 

rabattre "indirmek; düzleştirmek; (fiyat) indirmek, kırmak; (avı) avcıya sürmek; yolunu 
değiştirmek; (ağaç) budamak " 

rabattre le caquet à qn lafını ağzına tıkmak 

rabattu "kıvrılmış; indirilmiş" 

rabbin [le] haham 

rabique kuduz hastalığıyla ilgili 

rabot [le] marangoz rendesi, planya 

raboter rendelemek 

raboteux pürtüklü, dalgalı, düzensiz 

rabougri cılız, zayıf, sıska 

rabougrissement "[le] cılızlık; sıskalık" 

rabouter uç uca birleştirmek 

rabrouer sert davranmak, terslemek 

rabâcher dönüp dolaşıp aynı şeyleri söylemek 

racaille [la] ayaktakımı 

raccommodage [le] düzeltme, onarma, onarım 

raccommodement [le] barıştırma 

raccommoder "düzeltmek, onarmak; barıştırmak" 



raccompagner eşlik etmek, birlikte gitmek 

raccord "[le] bitiştirme, ekleme, birleştirme; (boruda) ekleme bileziği" 

raccordement "[le] birleştirme, bağlama; bağlantı" 

raccorder uygunca birleştirmek, eklemek, bağlamak 

raccourci "[le] kısaltma, özet; küçük örnek; (yol) kestirme " 

raccourcir "kısaltmak; kısalmak" 

raccourcissement "[le] kısaltma; kısalma" 

raccroc [le] : 

raccrocher "yeniden takmak, yeniden asmak; (telefonu) kapamak; (oyun) iyi kâğıt gelmek; başına 
toplamak " 

race "[la] soy; ırk; cins " 

rachat "[le] geri satın alma; fidye vererek kurtarma; af" 

racheter "geri satın almak; tekrar (aynı şeyden) satın almak; fidye vererek kurtarmak; kapamak, 
denk getirmek; elden düşme almak; telafi etmek; (günah) bağışlatmak" 

rachidien belkemiği\\omurgayla ilgili 

rachitique "raşitik; cılız" 

rachitisme [le] raşitizm 

racial ırksal 

racine [la] kök 

racine carrée karekök 

racine cubique küpkök 

racisme [le] ırkçılık 

raciste [le] [la] ırkçı 

racket [le] şantaj 

raclement [le] kazıma 

racler "kazımak, raspa etmek; (içki) boğazı yakmak " 



racler les tiroirs son meteliğe kadar almak 

raclette "[la] baca süpürgesi; hamur kazıyacağı" 

racloir [le] raspa, kazıma aleti 

raclée [la] pataklama, dayak 

racolage "[le] devşirme, toplama; askıntı olma" 

racoler "asker toplamak; müşteri çağırmak; (fahişe) ayartmaya çalışmak" 

racoleur [le] çığırtkan 

racontar [le] gevezelik, dedikodu 

raconter anlatmak, hikâye etmek 

racorni kurumuş, sertleşmiş 

racornir sertleştirmek 

racé "soylu, soydan; kibar" 

radar [le] radar 

rade [la] liman 

radeau [le] sal 

radial ışın+ 

radiant ışık saçan, ışıldayan 

radiateur [le] radyatör 

radiateur à gaz gaz radyatörü 

radiateur électrique elektrik radyatörü 

radiation "[la] (defterden\\hesaptan) silme; ışıma, radyasyon" 

radical "temel; eksiksiz, kökten; radikal, köktenci " 

radicalement kökünden 

radicalisme [le] köktencilik 

radier "(defterden\\kütükten) silmek; ışımak, ışıldamak" 

radieux ışık saçan, ışıldayan, parlak, aydınlık 



radin cimri 

radio radyo- 

radio-réveil [le] saatli radyo 

radio-électrique [la] radyoelektrik 

radioactif radyoaktif 

radioactivité [la] radyoaktiflik 

radioamateur [le] amatör radyo operatörü 

radiocassette [la] radyo kasetçalar 

radiodiffuser radyoyla yayımlamak 

radiodiffusion [la] radyo yayını 

radiographie [la] radyografi, röntgen filmi 

radiographier [la] röntgenini çekmek, filmini almak 

radioguidage [le] radyoyla yöneltim 

radiologie [la] radyoloji, röntgencilik 

radiologique [la] radyolojik 

radiologue [le] [la] radyolog, röntgenci 

radioscopie [la] radyoskopi 

radiothérapie [la] radyoterapi, röntgen tedavisi 

radiotélescope [le] radyoteleskop 

radiotélégraphie [la] telsiz telgraf 

radiotéléphonie [la] telsiz telefon 

radiotélévisé radyo-televizyonla yayımlanmış 

radis [le] turp 

radis cultivé bayırturpu 

radis noir siyah turp 

radis rose kırmızı turp 



radium [le] radyum 

radius [le] önkol kemiği 

radotage [le] saçma sapan söz, saçma 

radoter saçma sapan konuşmak, saçmalamak 

radoub [le] (tekne\\direk\\yelken) onarma 

radouber gemi onarmak 

radoucissement "[le] tatlılaştırma, tatlılaşma; yumuşatma, yumuşama; yatıştırma" 

rafale "[la] bora; kısa makineli tüfek ateşi" 

raffermir sağlamlaştırmak, güçlendirmek 

raffermissement "[le] sağlamlaşma; sağlamlık" 

raffinage [le] arıtım, arıtma, rafine etme 

raffinement "[le] aşırı incelik; titizlik" 

raffiner "arıtmak; inceltmek; titiz davranmak " 

raffinerie [la] rafineri, arıtımevi 

raffiné "incelmiş, ince; arıtılmış, rafine" 

raffoler (bir şeyin) delisi olmak, (bir şeye) bayılmak 

raffut [le] gürültü patırtı 

rafiot [le] küçük yelkenli, taka 

rafistoler üstünkörü onarmak 

rafle "[la] silip süpürme, soyup soğana çevirme; polis taraması, baskın" 

rafler soyup soğana çevirmek 

rafraîchir "serinleştirmek, soğutmak; onarmak; kırkmak; serinleşmek, soğumak; hafızasını 
tazelemek " 

rafraîchissant serinletici, ferahlık veren 

rafraîchissement "[le] serinletme; serinleme; diriltme, canlandırma; tazeleme; soğuk içecek" 

ragaillardir neşelendirmek, keyiflendirmek 



rage "[la] kuduz; şiddetli ağrı; taşkınlık, kudurganlık " 

rage de dents (şiddetli) diş ağrısı 

rager öfkeden kudurmak 

rageur öfkeci, sinirli, huysuz 

rageusement "kudurganlıkla; öfkeyle" 

raglan [le] raglan pardösü 

ragot [le] dedikodu 

ragoût [le] yahni 

ragoûtant "isteği kamçılayan; hoş, çekici" 

rai [le] ışın 

raid "[le] akın; hava akını; uzun mesafe yürüyüşü" 

raide "gergin, kaskatı, bükülmez; sarp, dik; sarsılmaz; şaşılacak, inanılmaz; yakışmaz, uygunsuz " 

raide mort ölmüş gitmiş, taş gibi ölü 

raideur "[la] gerginlik, katılık; sarplık, diklik; sertlik" 

raidir "gerginleştirmek, germek; gerginleşmek; katılaşmak " 

raidissement "[le] gerginleşme; gerginleşme; katılaşma" 

raie "[la] çizgi; saban izi; (saç) ayırma çizgisi; kedibalığı " 

raifort [le] yabaniturp 

rail "[le] ray; demiryolu" 

railler "alay etmek; şaka söylemek " 

raillerie [la] alay, alay etme 

railleur alaycı 

rainette [la] yeşil kurbağa 

rainurage [le] bozuk yol 

rainure [la] oluk, yarık, yiv 

raisin "[le] üzüm; dudak boyası " 



raisin blanc beyaz üzüm 

raisin de corinthe kuşüzümü 

raisin de loup itüzümü 

raisin muscat misket üzümü 

raisin secs kuru üzüm 

raison "[la] us, akıl; sağduyu; doğru yol; doğru; delil, kanıt; sebep " 

raison sociale firma unvanı 

raisonnable "düşünen, akıllı; akla uygun, makul; elverişli" 

raisonnablement "akıllıca, iyi düşünerek; uygunca" 

raisonnement [le] uslamlama, muhakeme 

raisonner "düşünmek, kafa yormak; karşı düşünce ileri sürmek; üzerinde durmak; söz etmek; 
mazeret göstermek; ikna etmek " 

raisonner comme une pantoufle saçma düşünmek 

raisonneur ukala 

raisonné "düşünülmüş; açıklamalı" 

rajeunir "gençleştirmek; gençleşmek; genç görünmek " 

rajout [le] eklenti, ek 

rajouter yeniden katmak, fazladan katmak 

rajustement "[le] düzeltme, onarma; yeniden düzenleme" 

rajuster "düzeltmek, onarmak; yeniden düzenlemek, ayarlamak" 

ralenti geri kalmış, gelişmemiş 

ralentir yavaşlatmak, ağırlaştırmak 

ralentissement "[le] yavaşlama, yavaşlık; ağırlaşma" 

ralliemen [le] toplanma 

rallier "dağılmışları toplamak; yeniden katılmak; yaklaştırmak " 

rallonge "[la] uzatma eki; (masada) genişletme tahtası; (fazladan ödenen) para, fazlalık; ekstra" 



rallonger "ekleyerek uzatmak; uzamak" 

rallumer "yeniden yakmak; kızıştırmak" 

ramage "[le] (kumaşlarda) dallılık; kuş ötüşmesi" 

ramassage [le] : 

ramassage scolaire öğrenci servisi, taşıtla okula öğrenci getirip götürme 

ramasse-miettes [le] sofra fırçası 

ramasser toplamak 

ramasser une gamelle yere kapaklanmak, yüzüstü düşmek 

ramasser une pelle "düşmek; başarısızlığa uğramak" 

ramasseur "[le] [la] toplayıcı; koleksiyoncu" 

ramassis [le] derinti, sürü 

ramassé "tıknaz, bodur; özlü, tıkız" 

rambarde [la] (gemide) korkuluk, vardamana 

rame "[la] sırık, kürek; dizi, katar; kâğıt topu" 

rameau "[le] küçük dal; dal, kol" 

ramener "geri getirmek; getirtmek, çekmek " 

ramener qn à birini geri getirmek 

ramequin [le] peynirli börek 

ramer kürek çekmek 

rameur [le] [la] kürek çeken, kürekçi 

ramier [le] : 

ramification [la] dallara\\kollara ayrılma, dallanma 

ramolli yumuşamış 

ramollir "yumuşatmak; gevşetmek " 

ramonage [le] baca temizleme 

ramoner baca temizlemek 



ramoneur [le] baca temizleyicisi 

rampe "[la] yokuş, bayır, rampa, meyil; tırabzan; sahne kenarı; sahne hayatı " 

rampe de lancement fırlatma rampası 

ramper "(yılan\\kertenkele vb) yerde sürünmek; (bitki) yerde yayılmak" 

ramure [la] (ağaçta) dal budak 

rancard "[le] gizli bilgi; gizli randevu" 

rancart [le] : 

rance acımış (yağ) 

rancir (yağ) acılaşmak 

rancune [la] hınç, kin 

rancunier hınç besleyen, kinci 

rancìur [la] hınç, kin 

randonnée [la] av gezinti, dolaşma, yürüyüş 

rang "[le] sıra; dizi; (toplumda) sınıf " 

rangement "[le] sıralama, dizme; düzenleme" 

ranger "sıralamak, dizmek; sıraya koymak; düzen vermek; boyun eğdirmek; yol vermek; sıralanmak " 

rangé derli toplu 

rangée [la] sıra, dizi 

ranimer "diriltmek; canlandırmak; yüreklendirmek" 

rançon [la] kurtulmalık, fidye 

rançonner "haraca kesmek; kazıklamak" 

rapace [le] yırtıcı kuş 

rapacité "[la] yırtıcılık; açgözlülük, doymazlık" 

rapatriement [le] yurduna gönderme, geriye göç 

rapatrier yurduna geri göndermek 

rapetasser üstünkörü onarmak, yamamak 



rapetisser "küçültmek, küçük göstermek; küçülmek, kısalmak; küçümsemek" 

raphia [le] hurma cinsi 

rapide "hızlı; çabuk, sarp, dik " 

rapidement hızlı, hızla 

rapidité "[la] hızlılık, çabukluk; hız, sürat" 

rapine "[la] zorla alma, kapma; vurgun" 

rapiécer yamalamak, yamamak 

rappel "[le] geri çağırma; askeri toplama; anımsatma; hesap kalıntısını ödeme; (makine) geri dönme 
düzeni; tekrar aşı, rapel " 

rappel à l'ordre ihtarda bulunma 

rappeler "geri çağırmak; yurda çağırmak; davet etmek; hatırlatmak; andırmak, benzemek; 
hatırlamak " 

rappliquer "yeniden uygulamak; geri dönmek" 

rapport "[le] rapor; takrir, ifade; gelir, ürün; ilişki, benzerlik; oran; uyarlık, uygunluk " 

rapporter "yerine çevirmek, geri getirmek; götürüp vermek; eklemek, yama yapmak; (yürürlükten) 
kaldırmak; iptal etmek; dedikodu yapmak, söz götürmek; gelir\\ürün vermek " 

rapporteur "[le] [la] sözcü, raportör; söz taşıyıcı, boşboğaz " 

rapports sexuelle cinsel ilişki 

rapprochement "[le] yaklaşma, yaklaştırma; barışma" 

rapprocher "yaklaştırmak, yakınlaştırmak; barıştırmak; karşılaştırmak " 

rapproché komşu, yakın 

rapt [le] insan kaçırma 

raquette [la] raket 

rare "az bulunan; seyrek; nadir" 

rarement pek seyrek, binde bir, nadiren 

rareté "[la] az bulunuş, azlık; kıtlık" 

rarissime pek az bulunur, binde bir rastlanır 



raréfaction "[la] seyrekleştirme, yoğunluğunu azaltma; seyreklik; hafifleşme, azalma" 

ras kısa tüylü, kırpık, tıraşlı 

rasade [la] bardak dolusu 

rasant "sıyırarak geçen; tıraşçı, can sıkıcı" 

rascasse [la] iskorpit balığı 

rase campagne düz ova 

rase-mottes [le] inv : 

raser "tıraş etmek; canını sıkmak, kafasını ütülemek; yerle bir etmek; yalayıp geçmek " 

rasoir "[le] ustura; tıraş makinesi " 

rasoir électrique elektrikli tıraş makinesi 

rassasier "(birinin) karnını doyurmak; tatmin etmek; bıktırmak" 

rassemblement "[le] bir araya getirme, toplama; asker toplama; kalabalık" 

rassembler "toplamak, yığmak; bir araya getirmek " 

rasseoir "yeniden oturtmak; yeniden yerleştirmek " 

rassir bayatlamak 

rassurant güven verici 

rassurer "sağlamlaştırmak; teskin etmek, yatıştırmak; güven vermek " 

rassuré yatışmış, güven içinde 

rasé tıraşlı, kazınmış 

rat "[le] sıçan; cimri " 

rat d'hôtel otel hırsızı 

rat d'église sofu 

rat musqué misksıçanı 

ratatiner "buruşturmak; kırıştırmak " 

ratatiné buruşmuş, kırışmış 

rate "[la] dalak; dişi sıçan" 



rater "(silah) ateş almamak; başarısızlığa uğramak; elde edememek, kaçırmak" 

raticide [le] fare zehri 

ratification "[la] doğrulama; onaylama, tasdik" 

ratifier "doğrulamak; onaylamak, tasdik etmek" 

ratio [le] oran 

ration "[la] yiyecek payı, tayın; pay" 

rationalisation [la] ussallaştırma, rasyonalizasyon 

rationaliser ussallaştırmak, mantıklı kılmak 

rationalité [la] ussallık 

rationnel "akla dayanan; makul, mantıklı" 

rationnellement akla uygun biçimde, makul şekilde 

rationnement [le] tayına bağlama 

rationner tayına bağlamak 

ratisser "tırmıkla düzeltmek, tırmıklamak; üstünü kazımak; (polis\\ordu) taramak" 

ratière [la] fare kapanı 

raton [le] küçük sıçan 

raton laveur rakun 

rattacher yeniden bağlamak 

rattrapage "[le] yetişme; telafi; (okul) bütünleme " 

rattraper "yeniden yakalamak; yetişmek; telafi etmek " 

rature [la] (yazıda) silme, karalama, üstünü çizme 

raturer (iptal için) karalamak, üstünü çizmek 

raté (girişim) başarısız 

rauque (ses) boğuk, kısık 

ravage [le] kırıp geçirme, yıkım, tahrip 

ravager kırıp geçirmek, tahrip etmek 



ravagé "harap olmuş, yıkılmış; çökmüş" 

ravalement "[le] incelme; kazıyıp temizleme; restorasyon, onarma; gözden düşürme" 

ravaler "yeniden yutmak; sıva vurmak, onarmak, restore etmek; gözden düşürmek " 

ravaudage "[le] kaba saba iş, baştan savma iş; üstünkörü onarma" 

ravauder üstünkörü onarmak 

rave [la] bayırturpu 

ravi memnun, hayran 

ravier [le] çerez tabağı 

ravigoter "iştahını açmak; canlandırmak, güçlendirmek" 

ravin "[le] akarsu yarığı; çukur yol" 

ravine [la] sel çukuru 

raviner derin yarıklar açmak 

ravioli [le] ravyoli 

ravir "kapıp kaçırmak; saldırıp kırmak; gönlünü kapmak, hayran bırakmak " 

ravir le jour canını almak 

ravissant çok güzel, büyüleyici 

ravissement "[le] (kız\\kadın) kaçırma; hayranlık" 

ravisseur [le] [la] kaçıran, kapkaç 

ravitaillement [le] (yiyecek\\cephane) sağlama, ikmal, yiyecek maddeleri 

ravitailler (yiyecek\\cephane) sağlamak, ikmal etmek 

raviver "canlandırmak; dinçleştirmek, tazelemek" 

ravoir yeniden elde etmek 

ray-grasse [le] karaçayır 

rayer "üzerine çizgi çekmek, çizmek; yiv açmak" 

rayer une chose de ses tablettes defterinden silmek 

rayon "[le] ışın; parıltı; yarıçap; evlek; raf; bal peteği; (mağaza) bölüm, reyon " 



rayon d'action "etkinlik alanı; menzil, erim " 

rayon de soleil güneş ışını 

rayon laser lazer ışını 

rayonnage [le] raf düzeni, raflar 

rayonnant ışıldayan, ışınlı 

rayonne [la] yapma ipek 

rayonnement "[le] ışıldama; yüzdeki sevinç" 

rayonner "ışıldamak, parlamak; ışık saçmak; çevreye yayılmak" 

rayons bêta beta ışınları 

rayons gamma gama ışınları 

rayons X X ışınları 

rayure "[la] (kumaşta) çizgi; çizinti; yiv" 

rayé "çizgili, yollu (kumaş); yivli" 

raz [le] hızlı akıntı 

raz de marée deniz baskını, deprem dalgaları 

razzia "[la] çapul; akın" 

razzier "akın etmek; yağmalamak" 

rebattre yeniden dövmek 

rebattre les oreilles tekrar ede ede bıktırmak 

rebattu çok tekrar edilmiş, çok söylenmiş 

rebelle [le] [la] asi, isyancı 

reboisement [le] yeniden ağaçlandırma 

reboiser yeniden ağaçlandırmak 

rebond "[le] zıplayış; geriye sıçrama" 

rebondi tombul, şişkin 

rebondir "zıplamak, sıçramak; yeniden ortaya çıkmak, alevlenmek" 



rebondissement "[le] zıplama; yeniden ortaya çıkma, alevlenme" 

rebord [le] pervaz, kenar 

rebouteux [le] [la] çıkıkçı, kırıkçı 

reboutonner tekrar iliklemek 

rebrousser (saçı) tersine kaldırmak 

rebrousser chemin geri dönmek 

rebuffade [la] kötü karşılayış, tersleme 

rebut [le] : 

rebutant "yıldıran, usandıran; hoşa gitmeyen" 

rebuter "yıldırmak, usandırmak; bezdirmek, hoşa gitmemek" 

rebâtir yeniden kurmak, yeniden yapmak 

recaler sınava almamak 

recel [le] yataklık etme 

receler "yataklık etmek; içinde barındırmak" 

receleur [le] [la] yataklık eden kişi 

recensement [le] sayım, nüfus sayımı 

recenser sayım yapmak 

recette "[la] gelir, hasılat; alacak toplama; para toplama bürosu; (yemek) reçete, tarif; usul, formül, yol" 

receveur "[le] [la] tahsildar; biletçi; (kan\\organ) alan, alıcı" 

recevez mes salutation distinguées (respectueuse) saygılarımla 

recevoir "almak; kabul etmek; (biri) yanına gelmek; misafir kabul etmek; misafir ağırlamak; 
karşılaşmak" 

recevoir des soins bakılmak, tedavi görmek 

recevoir la mitre piskopos olmak 

rechange [le] : 

rechanger yeniden değiştirmek 



rechaper iç lastiği tamir etmek 

recharge [la] yeniden yükleme, yeniden doldurma 

rechargeable yeniden doldurulabilir 

recharger yeniden yüklemek 

recherche "[la] araştırma, arama; arkasına düşme; özen; özenti " 

recherche opérationnel yöneylem araştırması 

rechercher "yeniden aramak; araştırmak; elde etmeye çalışmak; peşinde olmak" 

recherches inceleme ürünü 

recherché "az bulunur; özentili, yapmacıklı" 

rechigner surat asmak, somurtmak 

rechute "[la] (hastalık) depreşme, nüküs; yeniden yoldan çıkma" 

rechuter depreşmek, nüksetmek 

reclassement "[le] yeniden sınıflama; uyum" 

reclasser yeniden sınıflandırmak 

reclus [le] [la] münzevi 

recoiffer saçını yeniden yaptırmak 

recoin "[le] gizli köşe, köşe bucak; içyüzü" 

recoller yeniden yapıştırmak 

recommandable salık verilebilir, tavsiye edilebilir 

recommandation "[la] salık verme; öğüt, tavsiye" 

recommander "tembih etmek; öğütlemek; salık vermek, tavsiye etmek; (mektup) taahhütlü vermek " 

recommander qch à qn salık vermek, tavsiye etmek 

recommandé [le] : 

recommencer yeni baştan başlamak 

reconduction "[la] kira yenilenmesi; sürdürme, devam" 

reconduire "uğurlamak, geçirmek; başından savmak, sepetlemek; yenilemek, uzatmak" 



reconnaissable tanınabilir 

reconnaissance "[la] tanıma; iyilik bilme, minnet; suçunu kabul etme, itiraf; durumu inceleme; tanıma, 
kabul etme" 

reconnaissant iyilikbilir, minnettar 

reconnaître "tanımak; bilmek; kabul etmek, itiraf etmek; minnettar olmak " 

reconnu bilinen, tanınmış 

reconquérir yeniden elde etmek 

reconsidérer yeniden gözden geçirmek 

reconstituant "organizmayı düzelten (ilaç); güç kuvvet veren " 

reconstituer "yeniden kurmak; yeniden şekil vermek" 

reconstitution [la] yeniden kurma, yeniden meydana getirme 

reconstruction [la] yeniden yapma, inşa etme 

reconstruire yeniden yapmak, inşa etmek 

reconversion "[la] döndürme, yeni koşullara uydurma; (kişi) başka bir göreve atama" 

reconvertir "döndürmek, yeni koşullara uydurmak; (kişi) başka bir göreve atamak" 

recopier yeniden kopya etmek 

record [le] rekor 

record du monde dünya rekoru 

record imbettable kırılmaz rekor 

recoucher yeniden yatırmak 

recoudre "yeniden dikmek; yarayı dikmek" 

recoupement [le] (bilgi) birbirini tutma, doğrulama 

recouper "yeniden kesmek; (iskambil kâğıdı) tekrar kesmek; (bilgi) birbirini tutmak, doğrulamak " 

recourber ucunu kıvırmak 

recourbé kıvrık 

recourir "yeniden koşmak; başvurmak" 



recours "[le] başvurma, yardım isteme; rücu hakkı " 

recouvrable toplanabilir, tahsil edilebilir 

recouvrement "[le] (yeniden) bulma; (alacağını) toplama, geri alma" 

recouvrer "yeniden bulmak, yeniden edinmek; (alacağını) almak, toplamak" 

recouvrir "yeniden kapamak; her yanını kaplamak; örtmek, gizlemek" 

recracher tükürmek 

recru çok yorgun, bitkin 

recrudescence [la] (hastalık) azma 

recrutement "[le] askere alma; yeni üye alma" 

recruter "silah altına almak, askere almak; üye almak" 

recréer "bir daha yaratmak; eğlendirmek, oyalamak " 

rectal rektumla ilgili 

rectangle dikdörtgen 

rectangulaire dikdörtgen biçiminde 

recteur "[le] rektör; bölge eğitim müdürü; eğitim müdürü" 

rectificatif doğrultucu, düzeltici 

rectification [la] düzeltme 

rectifier "doğrultmak; düzeltmek" 

rectiligne düz çizgili, doğrusal 

rectitude "[la] düzlük, doğruluk; sağduyuya uygunluk" 

recto [le] (kâğıtta) ön yüz 

recto verso önlü arkalı 

rectorat [le] rektörlük (süresi\\görevi) 

rectum [le] göden, rektum 

recueil [le] derleme 

recueillement [le] düşünceye dalma 



recueilli düşünceye dalmış 

recueillir "(ürün) toplamak; elde etmek; toplamak, derlemek; elinden tutmak, korumak " 

recuire yeniden pişirmek 

recul "[le] geri çekilme, gerileme; geri tepme; (yerde\\zamanda) yeter uzaklık" 

reculade [la] geri geri gitme 

reculer "geri çekmek; genişletmek; ertelemek, geciktirmek; gerilemek; kaçınmak; vazgeçmek " 

reculer devant karşısında gerilemek 

reculé "ücra, uzak; (zaman için) geçmiş, eski" 

recyclage "[le] kursa tabi tutma, yeniden yetiştirme; yeni işlem, ikince kez geçme" 

recycler (kurslarla) yeniden yetiştirmek 

reddition "[la] teslim olma; verme, teslim etme" 

redemander "bir daha sormak; geri istemek" 

redescendre "yeniden inmek, alçalmak; alaşağı etmek" 

redevable "borçlu kalan; borçlu; minnettar" 

redevance "[la] rödevans; imtiyaz ücreti" 

redevenir yeniden olmak, eski haline dönmek 

rediffuser (radyo\\TV'de) yeniden yayınlamak 

rediffusion [la] tekrar program 

redire "yine söylemek, tekrarlamak; kusur bulmak, tenkit etmek " 

redistribuer yeniden dağıtmak 

redite "[la] gereksiz yere yinelenen söz; yeniden söyleme" 

redondance "[la] söz kalabalığı, söz uzatımı; tumturak" 

redondant uzatmalı, tumturaklı (söz\\üslup) 

redonner "geri vermek; yenilemek, iade etmek; yeniden başlamak; yeniden saldırmak" 

redormir yeniden uyumak 

redoubler "astarlamak; artırmak; yeni baştan başlamak; artmak, iki kat olmak" 



redoublé "hızlı; şiddetli; iki kez yinelenmiş; acele " 

redoutable çok korkunç 

redouter çok korkmak, ödü patlamak 

redressement [le] doğrultma 

redresser "doğrultmak; ayağa kaldırmak; düzeltmek; doğru yola sokmak, yola getirmek " 

redresseur "[le] doğrultucu, düzeltici; redresör " 

redresseur des torts dünyayı düzeltecek kimse 

refaire "yeniden yapmak, onarmak; aldatmak " 

refermer yeniden kapatmak 

refiler (halka) yutturmak 

refiler qch à qn (birine bir şeyi) bulaştırmak 

reflet "[le] yansıma; gölge" 

refleurir "yeniden açmak; yeniden gelişmek" 

reflex yansıtmalı 

refluer "geriye akmak; geri dönmek" 

reflux "[le] (deniz) inme, cezir; geri dönüş" 

refléter yansıtmak 

refondre (metin) yeni baştan elden geçirmek 

reformer yeniden oluşturmak, yeniden kurmak 

refoulement "[le] yeniden ezme; geriye püskürtme; itilme" 

refouler "yeniden basmak; sıkıştırmak; tıkıştırmak; geriye püskürtmek; önüne geçmek, frenlemek; 
baskı altında tutmak" 

refoulé doyumsuz, cinsel isteklerini bastırmış 

refrain [le] nakarat 

refroidir "yeniden soğutmak; soğumak " 

refroidissement "[le] soğuma; üşütme, soğuk alma" 



refréner dizginlemek, frenlemek 

refuge "[le] sığınak; güçsüzler yurdu; röfüj" 

refus [le] geri çevirme, ret 

refuser geri çevirmek, reddetmek 

refuser de faire qch kabul etmemek, reddetmek 

refuser qn (sınavda) başarısız saymak 

refuser sa porte kapısını kapamak 

refuser son adhésion katılmayı reddetmek 

regagner "yeniden ele geçirmek; yeniden bulmak; (zararını) kapamak; eski yerine dönmek" 

regagner ses pénates yuvaya dönmek 

regain "[le] biçildikten sonra biten çayır; dinçleşme, yenilenme" 

regard "[le] bakış; bakma; dikkat " 

regardant tutumlu, eli sıkı 

regarder "bakmak; izlemek; ilişiği olmak; ilgilendirmek " 

regarder avec convoitise yiyecek gibi bakmak 

regarder de bon oil iyi gözle bakmak 

regarder de côté yan gözle bakmak 

regarder de travers öfkeyle bakmak 

regarder qn en face gözünü dikerek bakmak 

regarder à dikkat etmek, titizlik göstermek 

regeler "yeniden dondurmak; yeniden donmak" 

regimber (hayvan) kıç atmak, çifte atmak 

registre "[le] kütük, sicil; ses perdelerinin incelik kalınlık hali; orgda işletme düğmesi " 

registre de l'état civil nüfus kütüğü 

regle à calcul hesap cetveli 

regler qch sur e uydurmak, ayarlamak 



regonfler "yeniden şişirmek; yeniden şişmek" 

regorger "kusmak; taşmak " 

regorger de bolluk içinde yüzmek 

regret "[le] acınma, yerinme; üzülme; pişmanlık " 

regrettable "acınacak; can sıkıcı, ters" 

regretter "acımak, acı duymak; üzülmek; pişmanlık duymak" 

regroupement "[le] yeniden bir araya getirme; yeniden bir araya gelme" 

regrouper yeniden bir araya getirmek 

rehausser "yükseltmek; canlandırmak; göklere çıkarmak, övmek" 

rein [le] böbrek 

rein artificiel böbrek makinesi 

reine "[la] kraliçe; (satranç) vezir " 

reine des abeilles arı beyi 

reine du ciel Meryemana 

reine-claude [la] tatlı bir cins erik 

reine-marguerite [la] katmerli papatya 

reinette [la] benekli elma 

reins [le] böğür 

rejaillir "sıçramak; fışkırmak; (ışık) vurmak; pay çıkmak; (kötü duruma) bulaşmak" 

rejet "[le] ret; başka hesaba geçirme; filiz, sürgün" 

rejeter "tekrar atmak; geri atmak; içinden atmak; eski yerine koymak; reddetmek; (ağaç filiz) sürmek " 

rejeter qch de qch in dışına atmak 

rejeton "[le] filiz, sürgün; döl, torun" 

rejoindre "kavuşturmak; yanına varmak, kavuşmak; katılmak " 

rejouer "bir daha oynamak; (çalgı ile) tekrar çalmak" 

relais "[le] yedek atlar; ara istasyonu; konak, menzil; nöbetleşe çalışma " 



relance "[la] (oyunda) yeniden para koyma; yeni hamle" 

relancer yeniden atmak, yeniden fırlatmak 

relancer qn peşine takılmak 

relater anlatmak 

relatif "değgin, ilintili, ait, dair; bağıntılı, izafi " 

relation "[la] bağıntı; ilgi, ilinti; tanıdık; hikâye, nakil " 

relations internationales uluslararası ilişkiler 

relations sexuelles cinsel ilişkiler 

relativement "bağıntılı olarak; bir dereceye kadar" 

relativisme [le] bağıntıcılık, görecilik, izafiye 

relativité [la] görelilik, bağıntılılık, rölativite 

relax dinlendirici, rahatlatıcı, yatıştırıcı 

relaxant gevşetici, sinir yatıştırıcı 

relaxation [la] gevşeme 

relaxer salıvermek, serbest bırakmak, gevşetmek 

relayer nöbet değiştirtmek, nöbete girmek 

relecture [la] yeniden okuma 

relent "[le] sinmiş koku, pis koku; iz" 

relever "kaldırmak; yükseltmek; kalkındırmak; artırmak; saptamak, tespit etmek; nöbetini devralmak; 
baharat katmak; yanıt vermek, karşılık vermek; yazmak, not etmek; kıvırmak, çemremek " 

relever de den kalkmak, iyileşmek; bağlı olmak; ait olmak " 

relever le front başını eğmek, kaldırmak 

relevé "kalkık, kıvrılmış; üstün, soylu, yüce; fazla baharatlı" 

relevé d'identité bancaire banka hesap numarası 

relevé de compte hesap ekstresi, banka özeti 

relevée [la] öğle sonrası 



relief "[le] kabartı, kabartma, rölyef; engebe " 

reliefs [le] artık, kalıntı 

relier "yeniden bağlamak; birbirine bağlamak; ciltlemek " 

relieur [le] [la] ciltçi 

religieusement "sofuca; titizce, özenle" 

religieux "dinsel; sofu; titiz " 

religion "[la] din; mezhep " 

religion réformée Protestanlık 

religiosité [la] din duygusu 

reliquaire [le] kutsal kalıntılar kutusu 

reliquat "[le] borç kalıntısı; hastalık kalıntısı" 

relique [la] kutsal emanet 

relire tekrar okumak 

reliure "[la] kitap cildi; ciltçilik" 

reloger yeni bir konuta yerleştirmek 

relouer başkasına kiralamak 

reluire ışıldamak, parıldamak 

reluisant ışıldayan, parlak 

reluquer yan gözle süzmek 

relâchement "[le] gevşeme; bağırsak bozukluğu, ishal; gevşeklik, ihmal" 

relâcher "gevşetmek; koyvermek, salıvermek; sertliğini azaltmak; (gemi) bir yere uğramak " 

relâché gevşek 

relève [la] nöbet değiştirme 

relèvement [le] kalkınma, yükselme 

relégation [la] sürgün cezası, sürgün 

reléguer "sürgüne göndermek, sürmek; uzaklaştırmak " 



reléguer au second ikinci plana atmak, arka plana itmek 

remailler "ilmik çekmek; onarmak" 

remaniement [le] değişiklik, değiştirme 

remanier "yeniden elden geçirmek; değiştirip düzeltmek" 

remariage [le] yeniden evlenme 

remarier yeniden evlendirmek 

remarquable dikkate değer, dikkat çekici 

remarquablement dikkate değer biçimde 

remarque "[la] dikkate alma; gözlem; not; ihtar" 

remarquer "tekrar işaretlemek; gözlemek; dikkate almak; ayırt etmek, fark etmek" 

rembarquer "yeniden gemiye bindirmek; yeniden gemiye binmek" 

rembarrer "(düşmanı vb) püskürtmek; lafı ağzına tıkamak, terslemek" 

remblai [le] toprakla doldurma, yükseltme 

remblayer toprakla doldurmak 

rembourrage [le] kıtık doldurma 

rembourrer kıtık doldurmak 

remboursable "geri verilmesi gereken; geri verilebilir, ödenebilir" 

remboursement [le] ödeme, borç yatırma 

rembourser borcu ödemek 

rembrunir esmerleştirmek, koyulaştırmak, karartmak 

remembrement [le] (toprağı) tek elde birleştirme 

remerciements [le] teşekkürler 

remercier "teşekkür etmek; şükretmek; işinden\\görevinden çıkarmak" 

remettre "yerine koymak; yeniden giymek; iyileştirmek; ertelemek; vermek, teslim etmek " 

remettre qch geri vermek 

remettre qch à neuf onarıp yeni gibi yapmak 



remise "[la] yerine koyma; teslim etme; indirim; komisyoncu ücreti; geciktirme, erteleme " 

remise de peine ceza indirimi 

remise en jeu (futbol) taç atışı 

remiser "garaja koymak; emanete vermek" 

remmener geri götürmek 

remontant [le] kuvvet ilacı 

remonter "yeniden çıkmak; yeniden yükselmek, artmak; dikleşmek; (akıntıya) karşı gitmek; daha 
geriye gitmek; çıkmak, ulaşmak; (makine\\alet) kurmak; canlandırmak, gücünü artırmak; yükseltmek " 

remonter la moral à qn (birinin) moralini yükseltmek 

remonter sur sa bête zararını kapamak, işini düzeltmek 

remontoir [le] (saat) kurma sapı 

remontrance "[la] uyarma; ihtar; azar" 

remontrer "yeniden göstermek; uyarmak; eleştirmek " 

remontée "[la] yükselme, çıkma; tırmanma" 

remords [le] pişmanlık acısı, vicdan azabı 

remords de conscience vicdan azabı 

remorquage [le] yedeğe alma, yedekte çekme 

remorque "[la] yedekte çekme; römork, treyler; çekme halatı " 

remorquer yedeğe almak, yedekte çekmek 

remorqueur [le] römorkör 

remous "[le] anafor; ters akıntı" 

rempart [le] kale bedeni, sur 

remplacement [le] yerine geçme, yerini alma 

remplacer "(bir şeyin) yerine koymak, değiştirmek; yerini almak; vekâlet etmek " 

remplacer qch\qn par yerini -ile doldurmak 

remplaçant "[le] [la] (birinin) yerini tutan kimse; yedek oyuncu\\kişi; vekil öğretmen" 



rempli dolu, dolmuş 

rempli de ile dolu 

remplir "doldurmak; yerine getirmek, gereğini yapmak; cevaplamak " 

remplissage "[le] doldurma, doldurulma; (yazı) şişirme" 

remploi [le] yeniden kullanma 

remporter "geri getirmek; elde etmek; zafer kazanmak" 

rempoter (çiçeği) başka saksıya almak 

remuant kıpırdak, yerinde durmaz, içi içine sığmaz 

remue-ménage "[le] taşınma telaşı; kargaşalık" 

remuer "sallamak, kımıldatmak; yerini değiştirmek; heyecanlandırmak; kımıldamak, oynamak; sallanmak 
" 

remuer ciel et terre elinden geleni yapmak 

remâcher geviş getirmek 

remède "[le] ilaç; çare " 

remède de bonne femme kocakarı ilacı 

remèdes de bonne femme kocakarı ilacı 

remédier à "önlemek, iyileştirmek; çaresini bulmak" 

remémorer hatırlatmak, anımsatmak 

renaissance [la] yeniden doğuş, dirilme 

renard [le] tilki 

renardeau [le] tilki yavrusu 

renaître "yeniden doğmak; yeniden canlanmak" 

renaître de ses cendres yeniden hayat kazanmak 

renchérir "pahalılaştırmak; pahalılaşmak; ileri gitmek, sınırı aşmak" 

renchérissement [le] pahalanma, pahalılaşma 

rencontre "[la] karşılaşma; rastlantı, tesadüf; çarpışma; düello; fırsat " 



rencontrer karşılaşmak, rastlamak, tesadüf etmek 

rendement [le] verim, randıman 

rendez-vous "[le] randevu; buluşma yeri " 

rendormir tekrar uyutmak 

rendre "geri vermek; götürmek, taşımak; kusmak, çıkarmak; teslim etmek; vermek, çıkarmak; 
göstermek, belli etmek; çevirisini yapmak; ürün vermek " 

rendre compte hesap vermek 

rendre compte de qch anlatmak, açıklamak 

rendre des points (oyunda) avans vermek 

rendre feuille blanche (sınav) boş kâğıt vermek 

rendre gloire à "hamdetmek; saygı göstermek" 

rendre gorge "kusmak; geri vermek" 

rendre grâce à qn de qch (birine bir şeyden ötürü) teşekkür etmek 

rendre hommage saygı göstermek 

rendre justice à qn hak yerini bulmak 

rendre l'esprit ruhunu teslim etmek, can vermek 

rendre l'âme can vermek 

rendre la justiceyargılamak 

rendre la vie canlandırmak 

rendre les armes teslim olmak, pes demek 

rendre raison à qn düello etmek 

rendre service hizmet etmek 

rendre son dernier soupir son nefesini vermek 

rendre témoignage à qch saygı göstermek 

rendre visite à qn ziyaret etmek 

rendu yorgun, bitkin 



renfermer "yeniden hapsetmek; (bir yere) kapatmak; kapsamak; sığdırmak " 

renfermé içine kapanık 

renflement [le] şişkinlik, kabarıklık 

renfler "kabartmak; şişmek, kabarmak" 

renflouer "(oturmuş gemiyi) yüzdürmek; (başarısızlığa uğramış bir işi) yeniden yürütmek" 

renflé şişkin, kabarık 

renfoncement [le] çukur, girinti 

renfoncer sokuşturmak, daha çok batırmak 

renforcement [le] sağlamlaştırma, pekiştirme 

renforcer pekiştirmek, gücünü artırmak 

renfort [le] takviye 

rengager "yeniden işe almak; yeniden rehine koymak " 

rengaine [la] temcit pilavı, nakarat 

rengainer "kılıfına sokmak; içine atmak " 

rengainer son compliment sözünü yarıda bırakmak 

reniement [le] yadsıma, inkâr etme 

renier yadsımak, inkâr etmek 

renifler "burnundan soluk almak; burnunu çekmek" 

renne [le] rengeyiği 

renom [le] ün, şöhret 

renommer yeniden atamak, yeniden seçmek 

renommé ünlü, meşhur 

renommée [la] ün, ünlülük, şöhret 

renoncement [le] vazgeçme, el çekme 

renoncer à vazgeçmek, el çekmek, bırakmak 

renonciation [la] vazgeçme, el çekme, bırakma 



renoncule [la] düğünçiçeği 

renouer"(çözülmüş bir şeyi) bağlamak, yeniden düğmelemek; yeniden ele almak " 

renouer avec qn (biriyle) yeniden ilişki kurmak 

renouvable "(kontrat vb) yenilenebilir; uzatılabilir" 

renouveau "[le] baharın girmesi; yenilenme, canlanma" 

renouveler "yenilemek; yinelemek, tekrarlamak " 

renouvellement "[le] yenileme, yenilenme; tazeleme, tazelenme" 

renseignement "[le] bilgi; istihbarat " 

renseigner bilgi vermek 

rentabiliser verimli yapmak 

rentabilité [la] verimlilik 

rentable verimli, kârlı, kazançlı 

rente "[la] yıllık gelir; yıllık faiz" 

rentier [le] [la] rantiye 

rentrer "dönüp girmek, dönmek; (iç içe) geçmek; (tatil sonrası) açılmak; içinde bulunmak; kavranmış 
olmak; ödenmek, tahsil edilmek; dahil olmak; içeri almak; saklamak " 

rentrer au sérail yuvaya dönmek 

rentrer dans "girmek; yeniden kavuşmak " 

rentrer dans l'ordre düzene girmek, yola girmek 

rentrer dans sa coquille susmak, kabuğuna çekilmek 

rentrer dans ses frais masraflarını karşılamak 

rentrer en grâce suçunu bağışlatmak, yeniden göze girmek 

rentrer en soi-même düşünüp taşınmak 

rentrée "[la] yeniden gitme; dönüş; (tatil sonrası) açılış; (gelir\\vergi vb) toplama, tahsilat " 

renté geliri olan, gelirli 

renversant şaşkına çeviren, altüst eden 



renverse [la] : 

renversement "[le] devrilme, tersine dönme; yıkılış, çöküş" 

renverser "devirmek; altüst etmek, yıkmak; şaşkına çevirmek; devrilmek " 

renverser un ministère hükümeti düşürmek 

renversé "tersine dönmüş, baş aşağı; altüst olmuş, perişan" 

renvoi "[le] geri gönderme, iade etme; erteleme; izin; terhis; geğirme; (kitapta) gönderme yapma; 
görevinden uzaklaştırma" 

renvoyer "geri göndermek, geri çevirmek; (birine) yol vermek, görevinden almak; (bir sanığı) 
aklamak; ertelemek; havale etmek " 

renvoyer la balle cevabı yapıştırmak 

renvoyer qn à e göndermek 

renâcler "burnundan solmak; surat ekşitmek" 

renégat [le] [la] dönek 

reorganisation [la] yeniden örgütleme 

repaire "[le] in; haydut yatağı" 

reparler à qn ile yeniden konuşmak 

repartie [la] yerinde cevap, hazırcevap 

repartir "yeniden gitmek; yeniden başlamak " 

repartir à zero sıfırdan başlamak 

repas [le] yemek 

repas maigre etsiz yemek 

repas succinct hafif yemek 

repassage [le] ütüleme 

repasser "yeniden geçmek; yeniden gelmek; zihninden geçirmek; gözden geçirmek; bilemek; 
ütülemek" 

repasseur [le] bileyici 

repasseuse [la] ütücü kadın 



repayer yeniden ödemek 

repaître "(hayvan) yem kesmek; beslemek; oyalamak " 

repeindre yeniden boyamak 

repentant pişman olan 

repentir [le] pişmanlık 

reperdre elden kaçırmak 

repeupler "yeniden insan getirmek; yeniden bitki\\hayvan koymak" 

repiquage "[le] fidelerin yerini değiştirme; kaldırım onarımı" 

repiquer "tekrar delmek; fidelerin yerini değiştirmek; yeniden başlamak" 

replacer yerine koymak, yeniden yerleştirmek 

replanter yeniden (ağaç) dikmek 

replat [le] taraça 

replet şişman, tombul 

repli "[le] iki katlı kıvrım; büklüm; geri çekilme" 

replier yeniden katlamak 

replonger "yeniden batırmak\\daldırmak; yeniden düşündürmek " 

replonger qch dans (bir şeyi) yeniden -in içine atmak 

replâtrer "alçı ile sıvamak; örtbas etmek" 

report "[le] toplamı aktarma; aktarılan toplam; erteleme" 

reportage [le] röportaj 

reporter [le] gazete muhabiri 

repos "[le] durgunluk; dinlenme; dinginlik, iç huzuru; yerinde rahat " 

repos de tout hiçbir tehlikesi olmayan, güvenlikli 

reposant dinlendirici 

reposer "yerine koymak; dinlendirmek; dinlenmek " 

reposé "dinlenmiş; rahat, dinç; taze " 



repoussant iğrendirici 

repousser "tekrar itmek, geri sürmek; püskürtmek, itelemek, defetmek; geri çevirmek, reddetmek; 
kendinden uzaklaştırmak; geri tepmek" 

repoussé (elde) çekiçle işlenmiş 

reprendre "yeniden ele geçirmek; yeniden tutmak; yeniden giymek; yeniden aramak; yeniden 
bulmak; yeniden ele almak; azarlamak; yinelemek; onarmak; yeniden kök salmak; yerine gelmek; geri 
dönmek; (yara) kapanmak; don tutmak " 

reprendre haleine soluk almak 

reprendre le dessus atlatmak, iyileşmek 

reprendre sa parole verdiği sözü geri almak 

reprendre ses esprits kendine gelmek 

repris [le] : 

repris de justice sabıkalı 

reprise "[la] yeniden ele geçirme; yeniden ele alma; yeni atılış; onarım, yama, örme; (eskrim\\boks vb) 
atılış, hamle; yeniden oynanma; yeniden hızlanma " 

repriser (kumaş\\örgü vb) onarmak, yamamak, örmek 

reproche "[le] yüze vurma; sitem; azar" 

reprocher "(kusurunu) yüzüne vurmak, yüzlemek; sitem etmek, paylamak; başa kakmak " 

reproducteur üretici 

reproduction "[la] üreme; üretme; yeniden türeme; (sanat yapıtlarından) kopya; yeniden yayımlama" 

reproduire "yeniden ortaya koymak; benzerini yapmak, kopyasını çıkarmak; tekrar yayımlamak " 

reprographie [la] fotokopi 

représailles [la] dengiyle karşılama, karşılık, misilleme 

représentant [le] [la] temsilci 

représentatif temsil eden 

représentation "[la] gösterme, ibraz; betimleme, tasvir; (sahnede) oynanma; oynama, temsil; 
gösterişlilik" 



représentation proportionnelle (seçimde) orantılı (nispi) temsil 

représenter "bir daha göstermek; ortaya çıkarmak, sunmak; andırmak, göz önüne getirmek; 
göstermek, betimlemek, tasvir etmek; (sahnede) oynamak; yerini doldurmak, temsil etmek " 

reps [le] bir çeşit döşemelik kumaş 

reptation [la] sürünerek yürüme, sürünme 

reptile [le] sürüngen 

repu karnı tok, doymuş 

repère [le] işaret, nişan 

repérage "[le] işaretleme; yerini bulma" 

repérer "işaret koymak; yerini bulmak" 

repêchage [le] (okulda) başarısız öğrencilere ikinci bir şans verme 

repêcher "sudan çekmek, balık tutmak; tehlikeli durumdan kurtarmak; notunu yükselterek 
geçirmek" 

requiem [le] ölüler için dua 

requin [le] köpekbalığı 

requinquer "güçlendirmek; neşelendirmek" 

requis uygun düşen, gereken 

requérir "dilemek; istemek; gerektirmek" 

requête "[la] dilekçe; dilek, istek, rica" 

rescapé [le] [la] (bir tehlikeden\\kazadan) sağ kalan kişi, kazazede 

rescousse [la] : 

respect [le] saygı 

respectabilité [la] saygıdeğerlik 

respectable "sayın, saygıdeğer; önemli, hatırı sayılır" 

respecter "saygı göstermek, saymak; esirgemek" 

respectif karşılıklı 



respectivement karşılıklı olarak 

respectueusement saygıyla 

respectueux saygılı 

respectueux de ilişmeyen, saygılı kalan 

respirable solunuma elverişli 

respiration [la] solunum, soluma 

respiration artificielle suni solunum 

respiratoire solunum+ 

respirer "solunmak, teneffüs etmek; yaşamak; biraz dinlenmek, soluk almak; içine çekmek; göstermek, 
belli etmek" 

resplendir ışıldamak, parıldamak 

resplendissant parıldayan, ışıldayan 

responsabilité [la] sorumluluk 

responsable sorumlu, mesul 

ressac [le] dalganın bir yere çarpıp geri dönmesi 

ressasser "yeniden elemek; aynı şeyi söyleyip durmak" 

ressemblance [la] benzerlik 

ressemblant benzeyen, benzer 

ressembler benzemek 

ressemeler (ayakkabıya) pençe vurmak 

ressentiment [le] hınç, kin 

ressentir duymak, hissetmek 

resserre [la] kiler, depo 

resserrement [le] daralma, sıkışma 

resserrement de l'argent para darlığı 

resserrer "daha çok sıkmak, sıkıştırmak; sıkı kapamak; sınırlarını daraltmak; yerine koymak " 



resserré dar, sıkışık 

resservir "tekrar kullanılmak; tekrar ağırlamak; (içecek\\yiyecek) çıkarmak" 

ressort "[le] esneklik; zemberek; yay; güç, etkinlik; yetki " 

ressortir yeniden çıkmak 

ressortir à "yetkisi içinde olmak; ile ilgili olmak" 

ressortissant [le] [la] uyruk 

ressource [la] çare, yol 

ressources [la] kaynak, zenginlik 

ressources 'énergie enerji kaynakları 

ressusciter "diriltmek; dirilmek" 

restant kalan 

restaurant [le] lokanta, restoran 

restaurateur "[le] [la] onarıcı; canlandırıcı; lokantacı" 

restauration "[la] onarım; canlandırma; lokantacılık " 

restauration rapide ayaküstü yenen yemek, fastfud 

restaurer "onarmak, restore etmek; dinçleştirmek, canlandırmak, can katmak" 

reste "[le] geri kalan; artık; kalan; kalıntı, iz " 

rester "kalmak; durmak " 

rester bouche bée ağzı açık kalmak 

rester pantois donakalmak, afallamak 

rester sur le carreau vurulup olduğu yere yığılmak 

rester sur le cìur sindirememek, kendine yedirememek 

rester sur son quant-à-moi uzak durmak 

restituer "geri vermek; yeniden kazandırmak; eski haline koymak" 

restitution "[la] ilk durumuna sokma; geri verme, iade etme" 

restoroute [le] otoyolu lokantası 



restreindre sınırlamak, kısmak, azaltmak 

restreint dar, sınırlı, kısıtlı 

restrictif sınırlayıcı, kısıcı 

restriction "[la] sınırlama, kısıntı; kısma " 

restrictions sınırlamalar 

retaper "yenilemek, onarmak; düzeltmek; yeniden daktiloda yazmak" 

retard "[le] gecikme; (saat) geri kalma " 

retardataire geç gelen, geç kalan 

retardement [le] geciktirme 

retarder "geciktirmek; (saati) geriye almak; yavaş gitmek; geri kalmak " 

retardé geri kalmış 

retendre yeniden germek 

retenir "alıkoymak; tutmak; geri almak; kesinti yapmak; ayırtmak; unutmamak, akılda tutmak " 

retenir dans l'ordre ödev bilmek 

retentir "ses vermek, gürlemek; yankı uyandırmak" 

retentissant "çınlayan, yankılanan; yankı uyandıran" 

retentissement "[le] gürleme; gürültü; yankı" 

retenu "ayrılmış, saklanmış, tutulmuş; ağırbaşlı" 

retenue "[la] ölçülülük, ağırbaşlılık; (aylıktan) kesinti; el koyma; (okulda) izinsizlik cezası; elde" 

retirer "yeniden çekmek; geri almak; çıkarmak; geri almak; barındırmak " 

retiré "ıssız, tenha; uzak, ücra; işten el çekmiş" 

retomber "yeniden düşmek; yeniden hasta düşmek; (kumaş\\saç) dökülmek, sarkmak" 

retomber en enfance ikinci çocukluğunu yaşamak 

retors "bükülmüş; kurnaz, düzenci" 

retouche [la] elden geçirme, düzeltme, rötuş 

retoucher "tekrar dokunmak; elden geçirmek, düzeltmek, rötuş yapmak" 



retour "[le] dönüş; geri çevirme; karşılık; yineleme, tekrar " 

retour d'âge "yaşlanma çağı; âdetten kesilme " 

retournement [le] tersine dönme, tersyüz olma 

retourner "çevirmek; ters çevirmek; tersyüz etmek; geri çevirmek; evire çevire incelemek; heyecan 
vermek, heyecanlandırmak " 

retourner à geri dönmek 

retracer anlatmak, nakletmek 

retrait "[le] geri çekilme; büzülme; geri alma, geri çekme " 

retrait d'emploi işten el çektirme 

retraite "[la] geri çekilme; emeklilik; emekli aylığı; retret " 

retraiter "emekliye ayırmak; yeniden söz konusu etmek" 

retraité [le] [la] emekli 

retranchement "[le] çıkarma, ortadan kaldırma, azaltma; siper" 

retrancher "çıkarmak, ortadan kaldırmak, azaltmak; siperlerle pekiştirmek " 

retransmettre "yeniden iletmek; yeniden yayınlamak" 

retransmission "[la] yeniden iletme; yeniden yayınlama" 

retrospectivement geçmişe dayanarak 

retrousser (yukarıya) kaldırmak 

retroussé kalkık 

retrouvailles [la] yeniden buluşma 

retrouver "yeniden bulmak; kavuşmak, tekrar görmek " 

revaloir "benzeriyle karşılamak; altında kalmamak" 

revalorisation "[la] değerini yükseltme; değerlenme" 

revaloriser yeniden değerlendirmek, değerini yükseltmek 

revanche "[la] öç, intikam; rövanş " 

revenant "hoşa giden, hoş, sevimli; hortlak" 



revendeur "[le] [la] perakendeci; ikinci el satıcısı, eskici" 

revendicatif "istekle ilgili; istekleri içeren" 

revendication "[la] hak iddia etme; talep, istek" 

revendiquer "hak iddia etmek; üstüne almak; istekte bulunmak" 

revendre (aynı şeyi) yeniden satmak 

revenir "bir daha gelmek; dönüp gelmek; yeniden ortaya çıkmak; yeniden çıkmak; görünmek; hatıra 
gelmek; barışmak; hoşa gitmek " 

revenir de ... den dönmek 

revenir de loin kefeni yırtmak 

revenir sur vazgeçmek 

revenir sur ce qu'on à dit "sözünden dönmek; düşüncesini değiştirmek" 

revenir à soi kendine gelmek, ayılmak 

revente [la] ikinci satış, yeniden satma 

revenu "[le] gelir; kazanç " 

revenu national brut gayri safi milli hasıla 

reverdir "tekrar yeşile boyamak; yeşertmek; yeşermek; gençleşmek" 

revers "[le] ters yüz, arka yön; (giysi) devrik yaka; (para\\madalya) yazı; terslik, ters talih " 

revers de fortune talihsizlik 

revers de la main elin tersi 

reverser "tekrar dökmek; (kadehi) yeniden doldurmak; (parayı) aktarmak, devretmek" 

reviendrai revenir 

revienne revenir 

revient [le] : 

revigorer canlandırmak, dinçleştirmek 

revirement "[le] yön değiştirme, alabanda etme; (davranış\\düşünce) değişme" 

revisser tekrar vidalamak 



revitaliser "yeniden canlandırmak; diriltmek" 

revivifier "yeniden canlandırmak; canlandırmak, uyandırmak" 

revivre "dirilmek; canlanmak; (olayı\\çağı) yeniden yaşamak " 

revoir "yeniden görmek; yeniden görüşmek " 

revolver [le] tabanca, altıpatlar 

revue "[la] gözden geçirme; inceleme; teftiş; geçit töreni; dergi; (sahnede) revü " 

revétement "[le] sıva, kaplama; dayanma duvarı" 

revétir "yeniden giydirmek; giyecek vermek; sıvamak, kaplamak; görevlendirmek; süslemek" 

revêche "kekre; sert; hırçın" 

rez hizasından 

rez-de-chaussée [le] zemin katı 

reçu [le] alındı, makbuz 

rhabiller "yeniden giydirmek; düzeltmek, onarmak " 

rhapsodie [la] rapsodi 

Rhin [le] : 

rhinite [la] burun yangısı, rinit 

rhinocéros [le] gergedan 

rhinologie [la] burun hastalıkları 

rhinopharyngite[la] boğaz enfeksiyonu 

rhizome [le] köksap 

Rhodes n : 

rhododendron [le] rododendron, katmerli zakkum 

Rhodésie [la] : 

rhodésien Rodezyalı 

rhubarbe [la] ravent, ışkın 

rhum [le] rom 



rhumatisant [le] [la] romatizmalı 

rhumatisme [le] romatizma 

rhumatisme articulaire eklem romatizması 

rhumatizmal romatizma+ 

rhumatologie [la] romatoloji 

rhumatologue [le] [la] romatolog, romatizma uzmanı 

rhume [le] nezle 

rhumerie [la] rom fabrikası 

rhénan Ren kıyılarıyla ilgili 

rhéostat [le] reosta 

rhésus [le] rhesus maymunu 

rhésus négatif rh negatif 

rhésus positif rh pozitif 

rhétoricien [le] söz sanatçısı 

rhétorique [la] sözbilim, söz sanatı 

riant "güleç; güzel görünüşlü; hoş" 

ribambelle [la] uzun dizi 

ricanement "[le] sırıtma; bıyık altından gülme" 

ricaner "sırıtmak; bıyık altından gülmek" 

richard [le] [la] çok zengin, para babası 

riche "zengin; bereketli " 

riche de ile dolu, -si bol 

riche en bakımından zengin 

richement "zengince, zengin biçimde; adamakıllı, pek çok" 

richesse "[la] zenginlik; bolluk " 

richesses "[la] mal mülk; değerli eşya" 



richissime para babası 

ricin [le] keneotu 

ricocher kayarak sekmek, sekmek 

ricochet "[le] (taş) suda sekme; (kurşun) sekme " 

rictus [le] sırıtma 

ride [la] (yüzde\\elde) kırışık 

rideau [le] perde 

ridelle [la] (yük arabalarında) korkuluk 

rider "kırıştırmak; iple germek " 

ridicule gülünç 

ridiculement gülünç biçimde 

ridiculiser gülünçleştirmek, gülünç düşürmek 

ridé kırışıklı 

rien herhangi bir şey 

rien d'autre başka hiçbir şey 

rien du tout hiçbir şey 

rien que yalnız, sadece 

rien à faire! yaramaz! 

rieur neşeli, güleç, şen 

rigide "sert, katı; eğilmez, bildiğinden şaşmaz" 

rigidité "[la] sertlik, katılık; eğilmezlik, şaşmazlık" 

rigolade "[la] eğlence, alay; matrak" 

rigole "[la] ark; temel çukuru" 

rigoler "gülmek, eğlenmek; matrak geçmek" 

rigorisme [le] bağnazlık 

rigoriste bağnaz 



rigoureusement "sertlikle; kesinlikle, eksiksizce, sıkı sıkıya" 

rigoureux "sert; kesin; sıkı; şiddetli; dakik" 

rigueur "[la] sertlik, şiddet; kesinlik " 

rillettes [la] domuz kıyması 

rime [la] uyak, kafiye 

rimer "uyaklı olmak; (ozan) uyak düşürmek; anlamı olmak" 

rince-doigts [le] yemekten sonra parmak çalkalamak için kullanılan tas 

rincer "ovarak yıkamak; çalkalamak, durulamak " 

ring "[le] (koşularda) bahse katılanlar; (boksta) ring" 

ringard eski moda 

rinçage [le] çalkalama, sudan geçirme, durulama 

rinçure [la] bulaşık suyu 

ripaille [la] ziyafet 

ripailler ziyafet çekmek 

riper (taşı) perdah etmek, kaydırmak 

ripolin [le] lake boya 

riposte "[la] hemen verilen cevap; misilleme" 

riposter "cevabı yapıştırmak, sözün altında kalmamak; misillemede bulunmak" 

rire "gülmek; eğlenmek, şaka yapmak " 

rire au nez de qn alay etmek 

rire aux éclats kahkaha atmak 

rire comme un bossu kahkaha ile gülmek 

rire dans sa barbe bıyık altından gülmek 

rire de qn ile alay etmek 

rire du bout des dents zoraki gülmek, gülümsemek 

rire jaune zoraki gülme 



rire sous cape bıyık altından gülmek 

rire à gorge déployée kahkahalarla gülmek 

ris "[le] gülme; kuzu özdeni " 

ris de veau uykuluk 

risette [la] gülümseme, gülücük 

risible gülünecek, gülünç 

risque [le] tehlike, risk 

risque-tout [le] gözü pek 

risquer "tehlikeye atmak; tehlikeyi göze almak " 

risquer de tehlikesinde olmak 

risquer le tout pour le tout ya hep ya hiç demek, her şeyi göze almak 

risqué tehlikeli, sakıncalı, riskli 

rissole [la] pufböreği 

rissoler kızartmak 

ristourne [la] tenzilat, indirim 

risée "[la] topluca basılan kahkaha; alaylı kahkaha; alay konusu " 

rit rire 

rite "[le] ayin; tören" 

ritournelle "[la] (şarkıda) giriş; nakarat " 

rituel "[le] ayinle ilgili; her zamanki, mutat" 

rituellement hep aynı biçimde, değişmeden 

rivage [le] kıyı, yalı boyu 

rival [le] [la] rakip 

rivaliser avec ile yarışmak, ile rekabet etmek 

rivalité [la] rekabet 

rive [la] (ırmak\\gölde) kıyı, yaka 



river "perçinlemek; sıkıca tutturmak " 

river son clou à qn mat etmek, ağzının payını vermek 

river un clou çivi çakmak 

river à qn son clou taşı gediğine koymak 

riverain ırmak\\göl\\yol kıyısı+ 

rivet [le] perçin çivisi 

riveter perçinlemek 

rivière [la] çay, ırmak 

rivière de diamants tek sıra elmas gerdanlık 

rixe [la] dövüş 

riz "[le] çeltik; pirinç " 

riz à lait sütlaç 

rizerie [la] çeltik fabrikası 

riziculture [la] pirinç yetiştirme 

rizière [la] çeltik tarlası 

robe "[la] entari, elbise; cüppe; hayvan donu; kabuk " 

robe de chambre ropdöşambr 

robe de grossesse hamile elbisesi 

robe de mariée gelinlik, gelin elbisesi 

robe nuptiale gelinlik 

robin [le] adliyeci 

robinet [le] musluk 

robinet du gaz gaz musluğu 

robinetier [le] muslukçu 

robinetterie [la] muslukçuluk 

robinier [le] yalancıakasya, salkım ağacı 



robot [le] robot 

robotiser robotlaştırmak 

robuste "gürbüz; sağlam; sarsılmaz" 

robustesse "[la] gürbüzlük, sağlamlık; sarsılmazlık" 

roc [le] kaya 

rocade [la] çevre yolu 

rocaille "[la] çakıllı arazi; çakıl ve deniz kabuklarından yapılan yapıt; deniz kabuklarıyla süsleme biçimi" 

rocailleux "çakıllı; (ses) sert, kulak tırmalayıcı" 

rocambolesque çok tuhaf, olağanüstü 

roche "[la] külte; sert yapı taşı " 

rocher [le] kaya 

rochet [le] ipek masurası 

rocheux kayalık 

rock [le] rak 

rock and roll [le] rakınrol 

rocking-chair [le] salıncaklı koltuk 

rococo [le] rokoko 

rodage [le] (makine\\motor) alıştırma 

roder (makine\\motor) alıştırmak 

rodomontade "[la] yiğitlik taslama; palavracılık" 

rodéo [le] rodeo 

rogatoire dilekçe+ 

rogne "[la] terslik, huysuzluk; öfke " 

rogner "kırpmak, budamak; azaltmak, kısmak; homurdanmak" 

rognon [le] (yenilen) böbrek 

rognure [la] kırpıntı 



rogue büyüklenen, kurumlu, kibirli 

roi "[le] kral; (satrançta) şah; (iskambil) papaz " 

roitelet "[le] küçük kral, kralcık; çalıkuşu" 

Romain [le] [la] Romalı 

romain "Roma+; Romalı+" 

romaine [la] bir cins marul 

roman "Latinceden türeme (dil); Roman sanatı" 

roman d'aventure macera romanı 

roman d'espionnage casus romanı 

roman de cape et d'épée silahşorluk romanı 

roman photo fotoroman 

roman policier dedektif romanı 

roman-feuilleton [le] bölümlü roman, tefrika roman 

romance [la] romans 

romancer romanlaştırmak 

romancier [le] [la] romancı 

romand (İsviçrede) Fransızca konuşulan bölgeyle ilgili 

romanesque "roman gibi, romansı; inanılmaz; hayalci" 

romanichel [le] [la] Çingene 

romantique romantik 

romantisme [le] romantizm 

romarin [le] biberiye 

rombière [la] kokana 

Rome Roma 

rompre "kırmak, parçalamak; dağıtmak, dağıtmak; tedirgin etmek; alıştırmak; kırılmak; bozuşmak, 
darılmak " 



rompre en visière yüzüne karşı söylemek 

rompre l'équilibre dengeyi bozmak 

rompre la cervelle kafa sişirmek 

rompre la glace resmiyeti kaldırmak, buzları kırmak 

rompre la paille (biriyle) bozuşmak 

rompre la tête kafa şişirmek 

rompre une lance avec qn biriyle tartışmak 

rompu "yorgunluktan bitkin; usta olmuş, becerikli, eli yatkın " 

ronce "[la] böğürtlen; (tahtada) karışık damar " 

ronce artificielle dikenli tel 

ronchonner homurdanmak 

rond "[le] çember; metelik " 

rond de serviette peçete halkası 

rond-de-cuir [le] kalem efendisi 

rond-point [le] yuvarlak yol kavşağı 

ronde "[la] teftiş, yoklama; rondo " 

ronde-bosse [la] yüksek kabartma 

rondelet tombul 

rondelle "[la] delikli pul, rondela; değirmi kalkan" 

rondement "çarçabuk, hızlı olarak; açık yürekle, dobra dobra" 

rondeur "[la] yuvarlaklık; uygunluk, ahenk; açık sözlülük, içtenlik" 

rondin "[le] yakacak odun; sırık; kütük, tomruk" 

ronflant "hırıldayan, horlayan; tumturaklı; cafcaflı" 

ronflement "[le] horlama, horultu; hırıldama, hırıltı" 

ronfler "horlamak, horuldamak; hırıldamak; gürüldemek" 

ronger kemirmek 



rongeur [le] [la] kemirgen 

ronronnement "[le] kedi mırıldaması; hırıltı; mırıldanma" 

ronronner "(kedi) mırıldamak; (tencere) fıkırdamak" 

ronéo [la] teksir makinesi 

ronéotyper teksir etmek, çoğaltmak 

roquefort [le] rokfor peyniri 

roquet [le] bir fino çeşidi 

roquette [la] roket 

rosace [la] gül şeklinde bezeme 

rosacé güle benzer, gülümsü 

rosaire "[le] tespih; tespihle söylenen dua" 

rosat (bal vb) güllü 

rosbif [le] rozbif 

rose "[la] gül; pembe renk; roza elmas; gülpencere " 

rose des vents rüzgârgülü 

rose trémière gülhatmi 

roseau [le] kamış, saz 

roseraie [la] gül bahçesi, güllük 

rosette [la] rozet 

rosier [le] gül (fidanı\\ağacı) 

rosir pembeleşmek 

rosse [la] beygir 

rosser çok dövmek, pestilini çıkarmak 

rosserie "[la] iğneli söz; kabalık" 

rossignol "[le] bülbül; maymuncuk" 

rossée [la] dayak atma 



rosé pembemsi 

rosée "[la] çiy; damla" 

rot [le] geğirti 

rotatif dönerek işleyen 

rotation "[la] dönme, dönüş; almaşık ekim" 

rotatoire dönmeli 

roter geğirmek 

rotin [le] hinthurması dalı 

rotonde "[la] rotond, yuvarlak yapı; lokomotiflere mahsus yuvarlak bina" 

rotor [le] döneç, rotor 

rotule [la] dizkapağı 

rouage "[le] çark, çark düzeni; makine, mekanizma " 

roublard "kurnaz, açıkgöz; düzenci" 

roublardise [la] kurnazlık, açıkgözlük 

rouble [le] ruble 

roucoulement "[le] güvercin sesi, kuğurma; kumrular gibi sevişme" 

roucouler "(güvercin) ses çıkarmak, kuğurmak; kumrular gibi sevişmek" 

roue "[la] tekerlek; çark " 

roue de secours yedek tekerlek 

roue déntée dişli çark 

roue hydraulique su çarkı 

rouer de coups çok dövmek, pestilini çıkarmak 

rouerie [la] kurnazlık, düzenbazlık 

rouet [le] çıkrık 

rouf [le] güverte köşkü 

rouge kırmızı, kızıl 



rouge (à lèvres) ruj, dudak boyası 

rouge de colère öfkeden kırmızı 

rouge de honte utançtan kırmızı 

rouge-gorge [le] kızılgerdan, narbülbülü 

rougeaud kırmızı yüzlü 

rougeole [la] kızamık 

rougeoyant kızaran, kızıllaşan 

rougeoyer kızarmak 

rouget [le] barbunya balığı 

rougeur "[la] kırmızılık, kızıllık; (yüzde) kızarma " 

rougeurs [la] deride kızıl lekeler 

rougeâtre kırmızımtırak 

rougir "kızartmak; kızarmak; utanmak" 

rouille "[la] pas; pas hastalığı " 

rouiller "paslandırmak; işlemez bir hale sokmak; paslanmak " 

rouillé paslı, paslanmış 

roulade "[la] yuvarlanma; birkaç notanın geçmesi; dürülmüş et\\balık" 

roulage "[le] (taşıt) gitme, yol alma; nakliye şirketi" 

roulant "iyi giden (araba), yol alan; araba yolculuğuna elverişli (yol) " 

roulant à pâtisserie oklava 

rouleau "[le] tomar; merdane; yol silindiri; oklava " 

roulement "[le] gürültü; gümbürtü; gürleme; yuvarlanma; almaşma, münavebe; dönüş; sürüm " 

roulement (à billes) bilyalı yatak 

roulement d'yeux gözleri sağa sola oynatma 

rouler "yuvarlamak; tomar yapmak; (silindirle) düzlemek; (hamuru) açmak; tasarlamak; dolandırmak; 
yuvarlanmak; gezmek; gürüldemek " 



rouler carrosse zengin olmak 

roulette "[la] küçük tekerlek; küçük tekerlekli alet; (oyun) rulet " 

roulis [le] yalpa 

roulotte [la] göçebe arabası, karavan 

roulé sarılmış, tomar yapılmış 

roulé-boulé [le] takla atarak yuvarlanma 

Roumain [le] [la] Romanyalı 

roumain "Romanya+; Romanyalı+, Romen+" 

Roumanie [la] : 

roupiller uyuklamak, şekerleme yapmak 

rouquin [le] [la] kızıl saçlı 

rousse [la] polis 

rousseur [la] : 

roussi [le] yanık kokusu 

roussir "kızıllaştırmak, yanıklaştırmak; kızıllaşmak, yanıklaşmak" 

routage [le] (postada) sınıflama 

route "[la] yol; rota " 

route nationale devlet karayolu 

route à voie unique tek şeritli yol 

routier yolla ilgili, yol + 

routine "[la] görenek; alışkanlık, rutin" 

routinier "görenekçi; görenekten yetişme, alaylı" 

rouvrir yeniden açmak 

rouvrir une blessure acıyı tazelemek 

roux "kızıl; kızıl saçlı " 

roué kurnaz 



royal "kralla ilgili; krallıkla ilgili; krallara yakışır, şahane " 

royalement krallar gibi 

royalisme [le] kralcılık 

royaliste [le] [la] kralcı 

royaume [le] krallık 

royaume des cieux cennet 

royauté "[la] kral yetkisi; krallık; erk, egemenlik" 

Rr [le] Rr 

ru passante işlek sokak 

ruade [la] (hayvan) çifte, kıç atma, tepme 

ruban "[le] kurdele; şerit; nişan " 

ruban adhésif yapışkan bant 

ruban carbone karbon şerit 

ruban magnétique manyetik ses bandı 

rubicond kırmızı (yüz) 

rubidium [le] rubidyum 

rubis [le] yakut 

rubrique "[la] kırmızı başlık; (gazete vb) sütun" 

rubrique nécrologique ölüm ilanları sütunu 

rubéfier (deriyi) kızartmak 

rubéole [la] kızamıkçık 

ruche [la] arı kovanı 

rucher [le] arı kovanlığı 

rude "sert, katı; sarp; zor, yorucu; üzüntülü, acı; kekre; kaba; sert (kimse)" 

rudement "sertçe, kabaca; çok, adamakıllı" 

rudesse "[la] sertlik; kabalık; kötülük" 



rudimentaire "ilkel, gelişmemiş; temel" 

rudiments [le] temel bilgiler 

rudoyer sert davranmak, terslemek, horlamak 

rue [la] sokak 

rue animée işlek yol 

rue sans issue çıkmaz sokak 

ruelle [la] dar sokak 

ruer çifte atmak, kıç atmak, tepmek 

rugby [le] ragbi 

rugir "kükremek; gürlemek" 

rugissement "[le] kükreme; gürleme" 

rugosité "[la] pürtük; pürtüklülük, pürüzlülük" 

rugueux pürtüklü 

ruine "[la] yıkım; yıkıntı, harabe, ören " 

ruiner yıkmak, harap etmek 

ruiner les espoirs de qn umutlarını kırmak 

ruines yıkıntı, kalıntı 

ruineux "çok pahalı; yıkılmaya yüz tutmuş; yıkıcı, batırıcı" 

ruisseau "[le] dere, çay; şerefsiz durum" 

ruisselant "akan; parıldayan" 

ruisseler "dere gibi akmak; sırılsıklam olmak" 

ruisselet [le] küçük dere 

ruissellement "[le] dere gibi akma; ışıldama" 

rumeur "[la] uğultu, gürültü; (hoşnutsuzluktan) homurdanma " 

rumeur publique söylenti 

ruminant geviş getiren 



rumination [la] geviş getirme, geviş 

ruminer "geviş getirmek; kafasında evirip çevirmek; düşünmek" 

rupestre "kayalarda biten (bitki); kaya üzerine yazılmış (yazıt)" 

rupture "[la] kırılma, kopma; bozuşma; bozulma" 

rural köy+, kır+ 

ruse [la] kurnazlık, düzen, hile 

ruser kurnazlık etmek, düzen kurmak, hile yapmak 

Russe [le] [la] Rus 

russe "Rus+; Rusya+ " 

Russie [la] : 

rusticité "[la] köylü hali; her mevsime dayanıklılık; kabalık" 

rustique "kırsal, köysü, rustik; (bitki) her mevsime dayanıklı" 

rustre [le] hödük, ayı, maganda 

rusé kurnaz, düzenci 

rutabage [le] sarı şalgam 

ruthénium [le] rutenyum 

rutilant parlak kırmızı 

rutiler pırıl pırıl parlamak 

ruée [la] saldırış, saldırı, hücum 

rythme "[le] ritim, dizem, tartım; hız" 

rythmer ritim vermek 

rythmique ritmik, ahenkli, dizemli 

rythmé ritmik, dizemli, dizemsel 

râble "[le] sırt; ateş karıştıracağı" 

râblé "(hayvan) sırtı semiz, sırtı dolgun; gürbüz, tıknaz" 

râle [le] hırıltı, hırlama 



râler "hırıldamak; söylenmek" 

râpage [le] rendeleme 

râpe "[la] mutfak rendesi; törpü, eğe" 

râper "rendelemek; törpülemek, eğelemek" 

râpeux törpü gibi, pürtüklü 

râpé rendelenmiş 

râteau [le] bahçe tarağı, tırmık 

râteler tırmıkla toplamak 

râtelier "[le] (ahırda) yemlik; silahlık; takma diş" 

règle "[la] kural, kaide; cetvel " 

règlement "[le] halletme; ödeme; yönetmelik; içtüzük; talimat" 

règles [la] aybaşı, âdet, regl 

règne "[le] hükümdarlık, saltanat; yönetim; çağ, devir; egemenlik, yetke; evren; konu " 

ré [le] re notası 

réabonnement [le] abone yenilemesi 

réabonner yeniden abone etmek 

réacteur "[le] jet motoru; reaktör " 

réacteur nucléaire nükleer reaktör 

réactif [le] ayıraç 

réaction "[la] tepki, tepkime; gericilik " 

réactionnaire [le] [la] gerici, mürteci 

réadaptation "[la] yeniden alıştırma; yeniden uyarlama" 

réadapter "yeniden alıştırmak; yeniden uyarlamak" 

réaffirmer yeniden doğrulamak 

réagir "tepki yapmak, tepki göstermek; tepkimek; karşı gelmek" 

réalisable gerçekleşebilir 



réalisateur [le] [la] (sinema\\TV) yönetmen 

réalisation "[la] gerçekleştirme, gerçekleşme; yerine getirme, yapma; yönetim" 

réaliser "gerçekleştirmek, yerine getirmek; paraya çevirmek; (film) yönetmek" 

réalisme [le] gerçekçilik 

réaliste [le] [la] gerçekçi 

réalité [la] gerçek, gerçeklik 

réanimation [la] yeniden canlandırma, diriltme 

réanimer yeniden canlandırmak, diriltmek 

réapparaître yeniden görünmek 

réapparition [la] yeniden görünme, ortaya çıkma 

réapprovisionner yeniden ikmal etmek 

réarmement [le] yeniden silahlandırma 

réarmer "yeniden silahlandırmak; silahlanmak" 

réassortiment "[le] eksikleri tamamlama; yenisini alma" 

réassortir çeşidini yeniden düzenlemek 

réassurance [la] tekrarlı sigorta, reasürans 

réassurer tekrarlı sigortaya bağlamak 

rébarbatif "ters, kaba, hırçın; ürkütücü" 

rébellion "[la] başkaldırı, isyan; baş kaldıranlar" 

rébus "[le] bulmaca; muamma" 

récalcitrant inatçı, dik kafalı 

récapitulatif özetleyici 

récapituler "özetlemek, derleyip toparlamak; gözden geçirmek" 

récemment az önce, demin 

récent (zaman) yeni, yakın 

réceptacle "[le] toplanma yeri; çiçeklik" 



récepteur alıcı, alan 

récepteur de radio radyo alıcısı 

récepteur de téléphone telefon alıcısı, kulaklık 

réceptif à e elverişli 

réception "[la] alma; karşılama; kabul töreni; teslim alma " 

réceptionnaire "[le] [la] teslim alan memur; karşılama görevlisi" 

réceptionner teslim almak 

réceptionniste [le] [la] resepsiyonist 

réceptivité "[la] alırlık; (telsiz) dalga alırlığı" 

récessif çekinik 

récession [la] çekilme, gerileme 

réchapper de (à) (kaza\\hastalık) kurtulmak, atlatmak 

réchaud "[le] küçük ocak; mangal " 

réchaud à gaz gaz ocağı 

réchaud électrique elektrik ocağı 

réchauffement [le] yeniden ısıtma 

réchauffer "yeniden ısıtmak; canlandırmak " 

réchauffer un serpent dans son sein koynunda yılan beslemek 

réchauffé "[le] ısıtılmış bayat yemek; bayat haber\\şaka" 

récidive "[la] suçun tekrarı; hastalığın depreşmesi" 

récidiver "suçu tekrar etmek; (hastalık) depreşmek" 

récidiviste [le] [la] sabıkalı 

récif [le] sığ kayalık, resif 

récif de corrail mercan kayalığı 

récipiendaire "[le] yeni seçilmiş üye; üniversite diploması alan kişi" 

récipient [le] kap 



réciprocité "[la] karşılılık; karşıtlık" 

réciproque karşılıklı 

réciproquement karşılıklı olarak 

récit "[le] anlatma, nakil; öykü, hikâye" 

récital [le] resital 

récitant [le] [la] anlatan, anlatıcı 

récitation "[la] anlatma, açıklama; ezber okuma" 

réciter "ezber okumak; anlatmak, nakletmek" 

réclamation "[la] isteme, dileme, dilek; şikâyet" 

réclame [la] reklam, ilan 

réclamer "dilemek; istemek, gereklik göstermek; karşı durmak; şikâyet etmek " 

réclusion "[la] (bir yere) kapanma; hapis cezası" 

récolte "[la] ürün toplama, hasat; ürün; derleme" 

récolter (ürün) elde etmek, biçmek 

récompense "[la] zarar ödentisi; ödül " 

récompenser "zararını kapamak, karşılamak; ödül vermek" 

réconciliation [la] uzlaşma, barışma 

réconcilier uzlaştırmak, barıştırmak 

réconfort "[le] teselli; canlılık, güç" 

réconfortant "güçlendirici, canlandırıcı; teselli edici" 

réconforter "canlandırmak, toparlamak, yüreklendirmek; yüreğine su serpmek, teselli etmek" 

récrimination "[la] suçlamaya karşılık verme; söylenme, yakınma" 

récriminer "suçlamaya karşılık vermek; söylenmek, yakınmak" 

récrire yeniden yazmak 

récréatif eğlendirici, hoş vakit geçirtici 

récréation "[la] dinlenme; eğlenme, eğlence; (okulda) teneffüs" 



récupérable geri alınabilir, telafi edilebilir 

récupération "[la] geri alma; toplama, toparlama; telafi etme" 

récupérer "geri almak; yeniden silah altına almak; toplamak; telafi etmek; başka bir işte kullanmak; 
kendini toparlamak " 

récurer (ovarak) temizlemek 

récusable "reddedilebilir; güvenilmez" 

récuser (yargıcı\\tanığı vb) reddetmek 

récépissé [le] alındı, makbuz 

rédacteur "[le] [la] yazar; redaktör " 

rédacteur de journal gazeteci 

rédacteur en chef yazı işleri müdürü 

rédaction "[la] kaleme alma, yazma; yazı kurulu; yazı" 

rédemption [la] kurtarma 

rédhibitoire [la] : 

rédiger kaleme almak 

réducteur indirgen 

réductible "azaltılabilir, indirilebilir; indirgenebilir; (kırık\\çıkık) yerine oturtulabilir" 

réduction "[la] azaltma, indirme; indirgeme; (kırık\\çıkık) yerine oturtma " 

réduire "azaltmak, indirmek; indirgemek; haline getirmek, çevirmek; küçültmek; boyun eğdirmek; 
(kırık\\çıkık) yerine oturtmak " 

réduire en cendres yakıp kül etmek 

réduire en poudre tuzla buz etmek 

réduire en poussière yıkıp yok etmek 

réduire à l'hôpital yoksul etmek 

réduit "[le] baş dinleyecek küçük konut; sakin köşe" 

réel gerçek 



réellement gerçekten, sahiden 

réemploi [le] remploi 

réemployer "yeniden kullanmak; yeniden istihdam etmek" 

réescompte [le] reeskont, mükerrer ıskonto 

réevaluer yeniden değerlendirmek 

réexaminer yeniden gözden geçirmek 

réexporter yeniden ihraç etmek 

réexpédier yeniden göndermek 

réfection [la] onarım 

réfectoire [le] yemekhane 

réflecteur [le] ısıyı yansıtan alet, yansıtaç 

réflexe "yansımalı; tepkeli, refleks " 

réflexion "[la] yansıma; düşünme; düşünce " 

réfléchi "enikonu düşünülmüş; aklı başında " 

réfléchir "yansıtmak, aksettirmek; düşünmek, düşünüp taşınmak " 

réfléchissant yansıtıcı 

réformateur [le] [la] düzeltici (kimse) 

réformation [la] düzeltme, iyileştirme 

réforme "[la] düzeltme, iyileştirme, reform; açığa çıkarma " 

réformer "düzeltmek, iyileştirmek, reform yapmak; açığa çıkarmak " 

réformisme [le] ıslahatçılık, düzeltmecilik 

réformiste [le] [la] düzeltme yanlısı, ıslahatçı 

réformé [le] [la] Protestan 

réfractaire "ergimeyen; boyun eğmeyen, karşı gelen, boyun eğmeyen" 

réfracter (ışınları) kırmak 

réfraction [la] (ışınlarda) kırılma 



réfrences [la] referans 

réfrigérant "soğutucu; buz gibi" 

réfrigérateur [le] buzdolabı 

réfrigération [la] soğutma 

réfrigérer soğutmak 

réfrigéré (kamyon) soğutulmuş, frigorifik 

réfugié [le] [la] sığınan, mülteci 

réfutable çürütülebilir (kanıt\\sav vb) 

réfuter (kanıt\\sav) çürütmek 

référence "[la] gönderme; kaynak " 

référendaire halkoylamasıyla ilgili 

référendum [le] halkoylaması, referandum 

référer bilgisine sunmak 

régal "[le] şölen, ziyafet; en beğenilen şey" 

régalade [la] : 

régaler şölen vermek, ziyafet çekmek 

régate [la] kayık yarışı 

régenter keyfince yönetmek 

régicide [le] kral öldürme, kral katli 

régie "[la] tekel; yapım, yönetim, reji " 

régime "[le] yönetim biçimi, rejim; perhiz, diyet; (akarsu) akış; (motorda) çalışma hızı; (dalda) salkım, 
hevenk " 

régime amaigrissant zayıflama rejimi 

régiment "[le] alay; çok kalabalık" 

région [la] bölge 

régional bölgesel 



régionalisation [la] bölgesel yönetim 

régionalisme [le] bölgecilik 

régir "yönetmek; düzenlemek" 

régisseur "[le] yönetim müdürü; yönetici, rejisör; yapım görevlisi" 

réglable ayarlanabilir, düzenlenebilir 

réglage "[le] (kâğıda) çizgiler çekme; (makine) düzenleme, ayarlama" 

réglementaire "tüzüğe uygun, yönetmeliğe uygun; tüzükle ilgili, yönetmelikle ilgili" 

réglementation "[la] tüzüğe bağlama; düzenleme" 

réglementer "tüzüğe bağlamak; düzen altına almak, düzenlemek" 

régler "düzenlemek, ayarlamak; ayar etmek; çözmek, halletmek; ödemek; (kâğıda) çizgi çekmek; çekip 
çevirmek " 

régler un compte avec hesaplaşmak, kozunu paylaşmak 

réglisse [la] meyankökü 

réglé "çizgili; uslu; düzgün, düzenli" 

réglé comme une horloge saat gibi işleyen 

régner "hüküm sürmek, saltanat sürmek; saygın tutulmak; geçer olmak; sürümü olmak" 

régresser azalmak, gerilemek 

régressif geri giden, gerileyen 

régression "[la] gerileme; çekilme" 

régularisation [la] düzenleme, yoluna koyma 

régulariser düzenlemek, yoluna koymak, ayarlamak 

régularité "[la] düzgünlük, düzenlilik; uygunluk" 

régulateur düzenleyen, düzenleyici 

régulation [la] düzenleme 

régulier "düzgün, düzenli; usule uygun, yasal; intizamlı; kurallı; doğru, dürüst" 

régulièrement "düzgünce, düzenli olarak; genellikle" 



régurgiter (yiyeceği) kusmadan ağıza getirmek 

régénération "[la] yenileşme; canlanma, kalkınma" 

régénérer "yeniden oluşturmak, yenileştirmek; canlandırmak, kalkındırmak" 

réhabilitation "[la] saygınlığına kavuşturma; hakkını geri verme; yeniden güçlendirme, rehabilitasyon" 

réhabiliter "eski haline çevirmek; haklarını geri vermek; eski saygınlığını kazandırmak" 

réhabituer yeniden alıştırmak 

réimporter yeniden ithal etmek 

réimposer yeniden vergi almak 

réimpression [la] yeni baskı 

réimprimer yeniden basmak 

réincarnation [la] ruhgöçü, reenkarnasyon 

réinitialisation [la] yeniden başlatma, reset yapma 

réintroduction [la] yeniden sokma 

réintégrer "yeniden göreve almak; hakkını geri vermek; eski yerine koymak" 

réitérer tekrar etmek, yinelemek 

réitéré tekrarlanmış 

réjoui sevinçli, şen 

réjouir "sevindirmek; hoş gelmek; eğlendirmek, neşelendirmek " 

réjouissances "[la] sevinç; eğlence, şenlik" 

réjouissant "eğlendirici; neşelendirici" 

réminiscence "[la] bulanık anı; anımsama" 

rémission "[la] yarlıgama; hoşgörü, göz yumma, müsamaha; (hastalık) hafifleme " 

rémoulade [la] (baharatlı\\zeytinyağlı) salça 

rémouleur [le] bileyici 

rémunérateur elverişli, kârlı 

rémunération "[la] ödül; karşılık, ücret" 



rémunérer "ödüllendirmek, mükâfatlandırmak; ücretini ödemek" 

rénal böbrek+ 

rénovation "[la] yenileştirme, iyileştirme; yenileme" 

rénover "yenileştirmek, iyileştirmek; yenilemek" 

réorganiser yeniden örgütlemek 

réorientation [la] yeniden yöneltim 

réorienter yeniden yöneltmek 

réouverture [la] yeniden açılma, yeni işe başlama 

répandre "dökmek; yaymak, saçmak " 

répandu yaygın, yayılmış 

réparable onarılabilir 

réparateur [le] [la] onarımcı, tamirci 

réparation "[la] onarım; gücünü toplama, dinçleşme " 

réparation par les armes düello 

réparaître yeniden görünmek 

réparer "onarmak; düzeltmek, iyileştirmek, verimli kılmak; edinmek" 

répartir üleştirmek, paylaştırmak 

répartition [la] üleştirme, dağıtma, dağıtım, paylaştırma, taksim 

répercussion "[la] yansıtma; yankı, sonuç" 

répercuter yansıtmak, aksettirmek 

répertoire "[le] fihrist, dizin; dergi, derleme; repertuvar, dağarcık" 

répertorier dizinini yapmak, listesini çıkarmak 

répit [le] ara, mühlet 

réplique "[la] yanıt, karşılık; karşı düşünce; replik" 

répliquer "yanıt vermek; karşı söylemek, karşılık vermek" 

répondant [le] [la] kefil 



répondeur [le] telesekreter 

répondre yanıtlamak, cevaplandırmak, yanıt vermek, cevap vermek 

répondre de "sorumluluğunu üstlenmek; üstüne almak; kefil olmak " 

répondre du tac au tac cevabı yapıştırmak 

répondre par l'affirmatif olumlu yanıt vermek 

répondre pour kefil olmak 

répondre à "karşılık vermek; karşılamak " 

réponse [la] yanıt, karşılık, cevap 

répressif "önleyici; bastırıcı" 

répression "[la] önleme; bastırma" 

réprimande "[la] azar, azarlama; kınama (cezası)" 

réprimander azarlamak 

réprimer "önüne geçmek, önlemek; bastırmak" 

réprobateur kınayıcı 

réprobation "[la] kınama; lanetleme" 

réprouver "reddetmek; kınamak; cehennem azabı vermek" 

réprouvé [le] [la] cehennemlik insan 

répréhensible azarlanacak, kınanacak 

républicain [le] [la] cumhuriyetçi 

républicanisme [le] cumhuriyetçilik 

république [la] cumhuriyet 

répudier "boşamak; reddetmek; vazgeçmek" 

répugnance [la] iğrenme, tiksinme 

répugnant iğrenç, tiksindirici 

répugner "iğrenmek, tiksinmek; iğrendirmek " 

répugner à tiksinti vermek 



répugner à faire istememek, canı çekmemek 

répulsion "[la] iteleme; iğrenme, tiksinme" 

réputation "[la] tanınmışlık, ün; şan, şeref " 

réputation de ... diye bilinmek 

réputer "(şöyle\\böyle) tanımak; ... gibi saymak" 

réputé tanınmış, ünlü 

répéter "yinelemek, tekrar etmek; prova yapmak " 

répétitif yinelenen, tekrarlanan 

répétition "[la] yineleme, tekrar, tekrarlama; prova; özel ders alma " 

répétition générale genel prova 

réquisition "[la] isteme, istek, talep; el koyma" 

réquisitionner el koymak 

réquisitoire [le] iddianame 

réseau [le] ağ, şebeke 

réservation [la] yer ayırtma, rezervasyon 

réserve "[la] ihtiyat; ihtiyat kuvveti; yedek; ardiye; saklı pay; ihtiyat kaydı, şart " 

réserver "ayırmak, saklamak; yedeklemek " 

réserviste [le] yedek asker 

réservoir "[le] saklama yeri; su haznesi; depo, tanker" 

réservé "ayrılmış, saklanmış; ihtiyatlı, çekingen " 

réservé à\pour e ayrılmış, tahsis edilmiş 

résidant oturan, ikamet eden 

résidence [la] konut, ikametgâh 

résident "[le] [la] temsilci; vali" 

résidentiel konutlara ayrılmış 

résider oturmak, ikamet etmek 



résider dans de bulunmak; kökü -de olmak" 

résidu [le] tortu 

résignation "[la] (hakkını) bırakma, (birinin) üstüne geçirme; boyun eğme" 

résigner "vazgeçmek, çekilmek; üstüne geçirmek " 

résigné kaderine boyun eğmiş, mütevekkil 

résiliable bozulabilir, feshedilebilir 

résilier yok saymak, ortadan kaldırmak, feshetmek 

résille [la] saç filesi 

résine [la] reçine 

résineux sakızlı, reçineli 

résiné reçineli 

résistance "[la] dayanıklılık; karşı koyma, diretme; direnç" 

résistant dayanıklı 

résister "dayanmak; karşı koymak, direnmek" 

résolu "gözü pek, korkusuz; azimli" 

résolument "korkusuzca; azimle" 

résolution "[la] gevşeme; dağılma, erime; çözülme; bozulma; azim" 

résonance "[la] çınlama; seselim, rezonans" 

résonner "yankı vermek; çınlamak" 

résorber emip dağıtmak 

résoudre "eritmek, dağıtmak; bozmak, feshetmek " 

résultante [la] sonuç 

résultat [le] sonuç, netice 

résultats sportifs spor sonuçları 

résulter de sonucu olmak, kaynaklanmak 

résumer özetlemek 



résumé [le] özet 

résurgir ortaya çıkmak, belirmek 

résurrection "[la] dirilme; iyileşme; yeniden ilerleme" 

réséquer kesip çıkarmak 

rétabler l'ordre asayişi yeniden sağlamak 

rétablir "yeniden kurmak; (sağlığını) düzeltmek; iyileştirmek " 

rétablissement "[le] yeniden kurma, eski durumuna getirme; iyileşme; iyileştirme" 

rétamer yeniden kalaylamak 

rétameur [le] kalaycı 

rétention "[la] tutma, saklama; tutulma" 

réticence "[la] (söz) geçiştirme, kapalı geçme; tereddüt " 

réticent "kapalı geçen, sözü geçiştiren; kararsız" 

réticulaire ağımsı 

rétif "(at\\eşek) ayak direyen, geri giden; dik kafalı" 

rétine [la] (gözde) ağtabaka 

rétorquer (bir kanıtı ileri sürene) karşı çevirmek 

rétorsion [la] karşılık verme, misilleme 

rétraction [la] büzülme 

rétribuer emek karşılığını vermek 

rétribution [la] emek karşılığı, ücret 

rétroactif önceyi kapsayan, makabline şamil 

rétroactivité [la] önceyi kapsama, makabline şamil olma 

rétrocession "[la] geri verme; iade" 

rétrocéder geri vermek, iade etmek 

rétrofusée [la] frenleme füzesi 

rétrogradation "[la] gerileme; rütbe indirimi" 



rétrograde "gerileyen, geri giden; gerici, mürteci" 

rétrograder "gerilemek; vites küçültmek" 

rétrospectif geçmişe yönelik 

rétrospective "[le] anma sergisi; anma gösterisi" 

rétroviseur [le] dikiz aynası 

rétréci dar, daralmış, çekmiş 

rétrécir "daraltmak; daralmak " 

rétrécissement "[le] daraltma; daralma; darlık; (kumaş) çekme" 

réunifier yeniden bir araya getirmek 

réunion "[la] birleştirme, birleşme; birlik; toplaşma; toplantı" 

réunir "birleştirmek; toplamak, bir araya getirmek " 

réussi "başarılmış, başarılı; mükemmel" 

réussir "başarılı olmak, başarı göstermek; iyi randıman almak " 

réussir à iyi gelmek 

réussir à faire meyi başarmak 

réussite "[la] başarı; iskambil falı" 

réveil "[le] uyanma; kalk borusu" 

réveille-matin [le] çalar saat 

réveiller "uyandırmak; ayıltmak " 

réveillon "[le] Noel arifesi; yeni yıl arifesi; Noel arifesi yemeği; yeni yıl arifesi yemeği" 

réveillonner gece yarısı yemeği yemek 

réverbère "[le] yansıtıcı; sokak feneri" 

réverbération [la] (ışık\\ısı) yansıma 

réverbérer (ışık\\ısı) yansıtmak 

réversible "tersine çevrilebilir (kumaş); tersinir; geriye dönebilir" 

réveur "[le] [la] hayalperest; düşünceli; dalgın" 



réviser gözden geçirmek, yeniden incelemek 

révision [la] gözden geçirme, elden geçirme 

révisionnisme [le] revizyonizm 

révisionniste [le] [la] revizyonist 

révocable "görevinden çıkarılabilir; yürürlükten kaldırılabilir; cayılabilir" 

révocation "[la] görevden çıkarma; yürürlükten kaldırma, iptal" 

révoltant kızdıran, çileden çıkaran, öfkelendiren 

révolte [la] başkaldırı, ayaklanma, isyan 

révolter başkaldırtmak, ayaklandırmak, isyan ettirmek 

révolté başkaldıran, asi 

révolu (zaman için) geçmiş, geride kalmış 

révolution "[la] dolanma, devir; devrim " 

révolutionnaire [le] [la] devrimci 

révolutionner "devrime götürmek; altüst etmek" 

révoquer "görevinden almak; yürürlükten kaldırmak, iptal etmek " 

révoquer en doute şüpheli görmek 

révulsif kan çekici 

révulsé (yüz) allak bullak 

révélateur açığa vuran, ele veren 

révélation "[la] açığa vurma, açıklama; vahiy" 

révéler açığa vurmak, açıklamak, ifşa etmek 

révérence "[la] saygı; saygı ile eğilme, reverans " 

révérencieux saygılı 

révérer saymak, saygı göstermek 

rééditer "(kitabın) yeni baskısını yapmak; yeniden yaymak" 

réédition [la] (kitap vb için) yeni baskı 



rééducation "[la] yeniden eğitme; (sakat organı) yeniden çalıştırma" 

rééduquer "sakat organı yeniden çalışmaya alıştırmak; yeniden eğitmek" 

réélection [la] yeniden seçme 

rééligible yeniden seçilebilir 

réélire yeniden seçmek 

réévaluation [la] yeniden değerlendirme 

rêche "sert; kekre; sert, hırçın" 

rêvasser düş kurmak, hayal kurmak, hayallere dalmak 

rêve "[le] düş, rüya, hayal; kuruntu " 

rêver "düş görmek; sayıklamak; hayal kurmak; düşte görmek " 

rêver de düşte görmek 

rêver à düşünmek, tasarlamak 

rêverie [la] düş, hülya 

rêvé düşsel 

rôder kolaçan etmek 

rôdeur [le] [la] başıboş, serseri, berduş 

rôle "[le] liste, katalog; vergi defteri; rol " 

rôt [le] kızartma, kebap 

rôti [le] et kebabı, et kızartması 

rôti de veau dana rostosu 

rôtir "ızgarada\\fırında pişirmek, kebap yapmak; kızarmak, kebap olmak " 

rôtisserie [la] kebapçı dükkânı 

rôtisseur [le] [la] kebapçı 

rôtissoire "[le] kebap ocağı; ızgara " 

rôtissoire électrique elektrikli ızgara 

s ébahir şaşakalmak, şaşkına dönmek 



s'abaisser "alçalmak, inmek; kendini küçük düşürmek " 

s'abaisser à faire\à qch tenezzül etmek 

s'abandonner "kendinden geçmek; yılmak; kendini koyvermek; (kadın) kendini teslim etmek " 

s'abandonner à kendini vermek, kaptırmak 

s'abattre "kendini yere atmak; yere kapaklanmak; çullanmak; gücü kalmamak; umutsuzluğa 
düşmek, yılmak" 

s'abhorrer kendinden tiksinmek 

s'abolir yürürlükten kalkmak 

s'abonner à abone olmak 

s'aborder yaklaşmak, yanaşmak 

s'abriter sığınmak, kendini korumak 

s'abroger kalkmak, kendi kendini kaldırmak 

s'absenter yerinden ayrılmak, eksik olmak, uzaklaşmak 

s'absorber "içilmek, emilmek;dalmak" 

s'abstenir çekinmek, sakınmak, kendini tutmak 

s'abstraire kendi âlemine dalmak 

s'abuser aldanmak, yanılmak 

s'abêtir aptallaşmak, salaklaşmak 

s'abîmer "batmak, yok olmak; kendini kaptırmak; bozulmak, berbat olmak" 

s'acclimater "iklime alışmak; yerleşmek, ortama alışmak" 

s'accommoder "kendini uydurmak; kendine çekidüzen vermek; düzelmek " 

s'accommoder avec qn\qch ile anlaşmak, uzlaşmak 

s'accomplir sona ermek, tamamlanmak, yapılmak 

s'accorder "uzlaşmak, anlaşmak; kendine vermek; yapılmak" 

s'accoter dayanmak 

s'accouder dirseğine dayanmak 



s'accoupler "birbirine bağlanmak, birbirine koşulmak; çiftleşmek" 

s'accourcir kısalmak 

s'accoutrer rüküşçe giyinmek 

s'accoutumer alışmak 

s'accrocher takılıp kalmak 

s'accrocher à qn asılmak, tebelleş olmak 

s'accroitre büyümek, artmak, çoğalmak 

s'accroupir çömelmek, yığılıp kalmak 

s'accréditer saygınlık\\güven kazanmak, sayılır olmak 

s'acculer sırtını dayamak 

s'accuser suçunu kabul etmek 

s'acharner "saldırmak; kapılmak" 

s'acheminer e doğru gitmek, yolunu tutmak 

s'acheter satın alınmak 

s'achever bitmek, tamamlanmak 

s'acoquiner ayrılamamak, dadanmak 

s'acquitter borcunu ödemek 

s'adapter uymak, alışmak 

s'adonner kendini vermek 

s'adosser arkasını vermek, sırtını dayamak 

s'adresser à qn "söz yöneltmek; hitap etmek; başvurmak" 

s'affaiblir zayıflamak 

s'affairer uğraşmak, ilgilenmek 

s'affaisser çökmek 

s'affaler "(gemi) kıyıya yaklaşmak; kendini bırakmak, yığılmak" 

s'affecter üzülmek 



s'affectionner pour gönül vermek 

s'affectionner à bağlanmak 

s'affermir "sağlamlaşmak, kuvvetlenmek; sertleşmek, pekişmek" 

s'afficher gözleri üzerine çekmek, kendini dile düşürmek 

s'affoler paniğe kapılmak 

s'agenouiller diz çökmek 

s'agglomérer "yığılmak, birikmek; toplanmak" 

s'aider de kullanmak 

s'aigrir "ekşimek; hırçınlaşmak" 

s'aimer kendini sevmek 

s'alarmer telaşa düşmek, ürkmek, kaygılanmak 

s'aligner hizaya girmek, sıralanmak 

s'alimenter beslenmek 

s'aliter yatağa düşmek 

s'allier "birleşmek; bağlaşmak, ittifak etmek" 

s'allonger uzamak 

s'allumer yanmak, tutuşmak 

s'alourdir ağırlaşmak 

s'amaigrir zayıflamak 

s'amasser toplanmak, birikmek 

s'amender kendine çekidüzen vermek, yola gelmek 

s'amener gelmek, ortaya çıkmak 

s'amenuiser "azalmak, düşmek; incelmek" 

s'amincir incelmek 

s'amoindrir "azalmak; küçülmek" 

s'amouracher gönlünü kaptırmak 



s'amplifier genişlemek, büyümek 

s'amuser "eğlenmek, oyalanmak; avunmak; kanmak, aldanmak " 

s'amuser de qn ile eğlenmek, alay etmek 

s'améliorer iyileşmek, düzelmek 

s'animer "canlanmak, hareketlenmek; cesaretlenmek" 

s'annoncer belirmek, ortaya çıkmak 

s'anéantir yok olmak, ortadan kalkmak, silinmek 

s'apercevoir farkına varmak, anlamak 

s'apitoyer acımak, acıma duymak 

s'aplanir düzlenmek 

s'aplatir "yassılaşmak;alçalmak, yaltaklanmak, küçülmek" 

s'apparanter "akraba olmak; benzemek, andırmak" 

s'appartenir karışanı görüşeni olmamak, bağımsız olmak 

s'appeler "adı olmak, denmek; çağrışmak" 

s'appesantir ağırlaşmak 

s'appesantir sur "hızla inmek; (konu üzerinde) ısrarla durmak" 

s'appliquer "dikkatle çalışmak; kabullenmek; uymak " 

s'appliquer sur uygun gelmek, tam oturmak 

s'apprivoiser evcilleşmek 

s'approcher yaklaşmak 

s'approprier kendine mal etmek, sahip çıkmak 

s'apprêter hazırlanmak 

s'appuyer "dayanmak; güvenmek, bel bağlamak; becermek " 

s'arcbouter dayanmak 

s'armer silahlanmak 

s'arranger "düzelmek, düzenlenmek; hazırlanmak; uyuşmak" 



s'arriérer gecikmek, geri kalmak 

s'arroger sahip çıkmak, benimsemek 

s'arrondir "yuvarlaklaşmak; kamburlaşmak; çoğalmak" 

s'arrêter durmak 

s'articuler "eklemlenmek; birbirine bağlı olmak " 

s'articuler sur ile eklemlemek 

s'asphyxier boğulmak 

s'assagir uslanmak 

s'assembler toplanmak 

s'asseoir oturmak, yerleşmek 

s'asseoir entre deux chaises le cul par terre iki cami arasında beynamaz kalmak 

s'asservir köleleşmek, kul olmak 

s'assimiler "kendini bir tutmak; benzeşmek; özümlenmek" 

s'associer "ortak olmak; birleşmek, bağdaşmak" 

s'assombrir karanlık olmak 

s'assortir uygun düşmek, uyuşmak 

s'assoupir uyuklamak 

s'assouplir "yumuşamak, esnemek; uysallaşmak" 

s'assurer "inanmak, güvenmek; kendine sağlamak " 

s'assurer contre qch kendini sigortalamak 

s'astreindre katlanmak 

s'atrophier körelmek 

s'attabler masa başına geçmek, masaya oturmak 

s'attacher "kendine bağlamak; bağlanmak, sarılmak; yapışmak" 

s'attaquer à "hevesle ele almak; hücum etmek" 

s'attarder gecikmek 



s'atteler "(bir işe) hevesle girişmek; koşulmak" 

s'attendre "beklemek, ummak; güvenmek " 

s'attendrir "gevrekleşmek; yüreği sızlamak, etkilenmek" 

s'attrister neşesi kaçmak, içi kararmak 

s'attrouper toplanmak, birikmek 

s'autoriser "ileri sürmek; bahane etmek" 

s'avachir gevşemek, biçimi bozulmak 

s'avancer ilerlemek, gitmek 

s'aventurer tehlikeye atılmak 

s'aviser bulmak, aklına gelmek 

s'avérer ortaya çıkmak, doğrulanmak 

s'bagarrer kavga etmek 

s'effacer kenara çekilmek 

s'effeuiller yapraklarını dökmek 

s'effondrer çökmek, yıkılmak 

s'efforcer var kuvvetiyle çalışmak, çabalamak, uğraşmak 

s'effrayer korkmak, ürkmek 

s'effriter toz haline gelmek, dağılmak, un ufak olmak 

s'elancer atılmak, kendini atmak 

s'emballer "gemi azıya almak; coşup zıvanadan çıkmak" 

s'embarquer "gemiye binmek; (bir işe) girmek" 

s'embarrasser "meşgul olmak; şaşırmak" 

s'embourber çamura saplanmak 

s'embourgeoiser burjuvalaşmak 

s'embrancher kavuşmak, birleşmek 

s'embraser "tutuşmak; coşmak" 



s'embrasser öpüşmek 

s'embrouiller şaşırmak, zihni karışmak 

s'embusquer pusuya yatmak 

s'emmerder canı sıkılmak 

s'emmitoufler iyice giyinmek 

s'emparer ele geçirmek, almak, kendine mal etmek 

s'empesser "özen göstermek; gayret göstermek, can atmak; acele etmek" 

s'empiffrer tıkınmak 

s'empiler üst üste yığılmak 

s'employer kullanmak 

s'employer à kendini vermek 

s'empoisonner kendini zehirlemek 

s'emporter "öfkelenmek; gemi azıya almak, hiddetlenmek" 

s'empâter tombullaşmak, şişmanlamak 

s'empêcher kendini tutmak 

s'en aller "ayrılıp gitmek; çekilmek, savuşmak; ortadan kalkmak" 

s'en aller en eau de boudin başa çıkamamak, sonuç vermemek 

s'en battre l'ìil aldırış etmemek 

s'en faire "tedirgin olmak; kederlenmek " 

s'en faire accroire kendini dev aynasında görmek 

s'en falloir eksik kalmak, daha gerekmek 

s'en mordre les doigts pişman olmak 

s'en prendre à qn sorumlu tutmak 

s'en rapporter à qn güveni olmak, güvenmek, inanmak 

s'en remettre à qn "güvenmek, güveni olmak; kendini -e bırakmak " 

s'en retourner contre aleyhine dönmek 



s'en tenir à une chose bir şeyle yetinmek 

s'encanailler kötü kişilerle düşüp kalkmak 

s'encastrer gömülmek, araya girmek 

s'encombrer de başına bela almak 

s'encroûter "kabuk bağlamak; kafası örümceklenmek; eli kolu bağlanmak" 

s'endetter borçlanmak 

s'endimancher bayramlıklarını giymek 

s'endormir uykuya dalmak 

s'endurcir "alışmak; duygusuzlaşmak" 

s'enfermer kapanmak 

s'enferrer kendi oyununa gelmek 

s'enfiler qch yemek, gövdeye indirmek 

s'enfler şişmek 

s'enfoncer "batmak; çökmek; kaybolmak; dalmak" 

s'enfouir gizlenmek, sığınmak 

s'enfuir "kaçmak; çabuk geçmek; uzaklaşmak" 

s'engager "yarışmaya katılmak; söz vermek; taraf tutmak" 

s'engouffrer "yere batıp yok olmak; dalmak" 

s'engourdir uyuşmak 

s'enliser (kuma\\çamura) batmak 

s'ennuyer canı sıkılmak 

s'enorgueillir "büyüklenmek, kibirlenmek; gururlanmak" 

s'enquérir soruşturma yapmak, soruşturmak, araştırmak 

s'enrayer tutukluk yapmak 

s'enrhumer nezleye tutulmak 

s'enrichir zenginleşmek 



s'enrouer sesi kısılmak 

s'enrôler askere yazılmak 

s'ensabler kuma oturmak, kuma saplanmak 

s'ensevelir dünyadan çekilmek, ortadan kaybolmak 

s'ensevelir dans la retraite dünyadan elini eteğini çekmek 

s'ensuivre "ardı sıra gelmek, izlemek; sonucu olmak " 

s'entasser yığılmak 

s'entendre anlaşmak, uyuşmak 

s'enterre "gömülmek; dünyadan el etek çekmek" 

s'enthousiasmer "hayran olmak; coşmak" 

s'enticher düşkün olmak 

s'entourer de ile çevrilmek, çevrelenmek 

s'entr'aimer birbirini sevmek, sevişmek 

s'entraider yardımlaşmak 

s'entraîner idman yapmak, antrenman yapmak 

s'entre-regarder bakışmak 

s'entrechoquer çarpışmak, tokuşmak 

s'entrelacer birbirine geçmek 

s'entremettre aracı olmak, aracılık etmek 

s'entremêler birbirine karışmak 

s'entretenir konuşmak, görüşmek 

s'entretuer birbirini öldürmek 

s'entêter dik kafalılık etmek 

s'envaser çamura batmak 

s'envoler "uçmak, havalanmak; kaçmak; yok olmak" 

s'esclaffer kahkaha ile gülmek 



s'escrimer sur qch üzerinde çok çalışmak 

s'escrimer à faire akıntıya kürek çekmek 

s'espacer seyrekleşmek 

s'esquiver görünmeden sıvışmak, sıyrılmak 

s'essayer kendini denemek 

s'essoufler soluğu kesilmek 

s'essuyer silinmek, kurulanmak 

s'estimer (kendini) ... saymak 

s'exacerber şiddetlenmek, kızışmak 

s'exciter "uyarılmak; coşmak, kızışmak, azmak; sinirlenmek" 

s'exclamer haykırmak 

s'exclunre birbiriyle uyuşmamak 

s'excuser özür dilemek 

s'excuser sur un autre kusuru başkasına yüklemek 

s'excéder çok yorulmak 

s'exercer kendini alıştırmak 

s'exhaler yayılmak 

s'exhiber "gözükmek; kendini teşhir etmek" 

s'exiler sürgüne gitmek 

s'expatrier yurdundan uzaklaşmak 

s'expliquer "düşündüğünü anlatmak; açıklama istemek" 

s'exposer "(bir şeyin) karşısında kalmak, uğramak; kendini tehlikeye atmak" 

s'exprimer duygularını açığa vurmak, ifade etmek 

s'extasier esrimek, vecde gelmek, kendinden geçmek 

s'exténuer dermansız kalmak 

s'exécuter yerine getirmek 



s'habiller giyinmek 

s'habituer alışmak 

s'harmoniser uyuşmak 

s'humecter ıslanmak, nemlenmek 

s'humecter le gosier bir şey içmek, boğazını ıslatmak 

s'humilier kendini küçük düşürmek 

s'hypnotiser bütün ilgisini toplamak 

s'identifier à ile özdeşleşmek 

s'idéaliser ülküleşmek 

s'il le faut gerekirse, gerektiğinde 

s'il vous plaît lütfen, zahmet olmazsa 

s'illuminer aydınlanmak 

s'illusionner "kuruntuya kapılmak; yanılsamak, aldanmak, yanılmak" 

s'illustrer ün salmak 

s'imaginer "sanmak; kendi kendini inandırmak" 

s'immerger batmak, dalmak 

s'immiscer dans karışmak, burnunu sokmak 

s'immoler kendini feda etmek 

s'immortaliser ölümsüzlüğe ermek 

s'impatienter sabrı tükenmek, sabırsızlanmak 

s'implanter tutunmak, yerleşmek, kök salmak 

s'imposer "zorunda kalmak; kendini zorla kabul ettirmek" 

s'imprégner de "ile ıslanmak; ile dolu olmak; benimsemek" 

s'incarner insan olarak meydana çıkmak, cisimleşmek 

s'incliner devant "önünde saygıyla eğilmek; boyun eğmek" 

s'incorporer girmek, katılmak 



s'incruster "çivilenmek; kene gibi yapışmak; postu sermek" 

s'incurver eğilmek, bükülmek, çukurlaşmak 

s'industrialiser sanayileşmek 

s'infecter mikrop kapmak 

s'infiltrer sızmak, süzülmek 

s'infléchir "eğilmek, bükülmek; yön değiştirmek" 

s'informer (sur) (hakkında) bilgi edinmek 

s'ingénier zihin yormak 

s'ingérer dans karışmak, burnunu sokmak 

s'inscrire yazılmak, kaydolmak 

s'inscrire en faux contre "yalanlamak, yadsımak; düzmece olduğunu ileri sürmek" 

s'insinuer dans sokulmak, sızmak 

s'inspirer de esinlenmek, ilham almak 

s'installer yerleşmek 

s'instruire kendini yetiştirmek 

s'insurger başkaldırmak, isyan etmek 

s'intensifier yeğinleşmek, yoğunlaşmak, artmak 

s'interposer araya girmek 

s'interrompre birdenbire durmak, birdenbire kesilmek 

s'intituler kendine unvan vermek 

s'intoxiquer zehirlenmek 

s'introduire dans girmek 

s'introniser girmek, sokulmak, kendine yer sağlamak 

s'intégrer kaynaşmak 

s'intéresser ilgilenmek 

s'irradier yayılmak 



s'lamenter ağlayıp sızlamak 

s'obligger üzerine yüküm almak 

s'obscurcir karanlık olmak, kararmak 

s'observer "dikkatli olmak; birbirini gözetlemek" 

s'obstiner inat etmek, dik başlılık etmek, diretmek 

s'obstruer tıkanmak 

s'occidentaliser batılılaşmak 

s'occuper de kendini -e vermek, ile uğraşmak, ile meşgul olmak 

s'offenser de gücenmek, kırılmak, darılmak, alınmak 

s'offrir "ortaya çıkmak, meydana çıkmak, görülmek; kendini ileri sürmek" 

s'offusquer de darılmak, gücenmek 

s'opiniâtrer dik kafalılık etmek, ayak diremek 

s'opposer à karşı gelmek, karşı çıkmak, karşı koymak 

s'opérer yapılmak, olmak 

s'orienter tutacağı yolu bulmak, yönelmek 

s'orienter vers e doğru yönelmek 

s'ossifier "kemikleşmek; katılaşmak" 

s'oter çekilmek 

s'oublier "kendini unutmak; kendi çıkarını düşünmemek; unutulmak" 

s'outiller avadanlık edinmek, alet sağlamak 

s'ouvrir "açılmak; başlamak " 

s'ouvrir un passage kendine yol açmak 

s'ouvrir à qn düşüncelerini açıklamak 

s'oxyder oksitlenmek, paslanmak 

s'oxygéner les cheveux saçlarını oksijenlemek 

s'unifier birleşmek 



s'unir "birleşmek; evlenmek" 

s'user "eskimek; yıpranmak " 

s'y prendre işi bilmek 

s'ébattre çılgınca oynamak, oynaşmak 

s'ébaucher belirmek 

s'ébouillanter haşlanmak, yanmak 

s'ébouler kayşamak, yıkılmak 

s'ébranler "sarsılmak; davranmak, yola çıkmak" 

s'ébrouer hırıltılı ses çıkarmak, hırıldamak 

s'écailler pul pul kalkmak, kavlamak 

s'écarter uzaklaşmak, sapmak 

s'échapper kaçmak, sıvışmak 

s'échauffer kızışmak, ısınmak 

s'échiner "belini kırmak; yorgunluktan canını çıkarmak" 

s'échouer karaya oturmak 

s'éclairer "yanmak; ışıklanmak, aydınlamak" 

s'éclipser sıvışmak, kaçmak 

s'écouler "dışarıya akmak; kalabalık halinde çıkmak; (zaman) geçmek" 

s'écouter kendini dinlemek, kendine bakmak 

s'écrier haykırmak, çığlık koparmak 

s'écrouler "yıkılmak, çökmek; yok olmak, gümlemek" 

s'égailler dağılmak 

s'égarer yolunu kaybetmek 

s'égayer neşelenmek, eğlenmek 

s'égosiller boğazını yırtarcasına bağırmak 

s'égoutter suyu damlamak 



s'égrener birbiri ardınca sıralanmak 

s'élargir "genişlemek; hapisten çıkmak" 

s'élever "yükselmek, çıkmak; ilerlemek " 

s'élever contre (bir şeye) karşı çıkmak 

s'éloigner uzaklaşmak 

s'émanciper aşırı serbest olmak, özgürlüğüne kavuşmak 

s'émerveiller "şaşırmak; hayran olmak" 

s'émouvoir "heyecanlanmak; telaşa düşmek; üzüntüye kapılmak" 

s'énerver sinirlenmek 

s'énoncer düşündüğünü anlatmak 

s'épaissir "koyulaşmak, yoğunlaşmak; kalınlaşmak" 

s'épancher (birine) açılmak, dert yanmak 

s'épanouir "(çiçek) açılmak; ışıl ışıl olmak; gelişmek, serpilmek" 

s'épiler les jambes bacaklarının kıllarını almak 

s'épiler les sourcils kaşlarını almak 

s'éponger alnını kurulamak 

s'époumoner "nefes tüketmek; boğazını yırtarcasına bağırmak" 

s'éprendre âşık olmak, tutulmak, vurulmak 

s'épuiser bitkin düşmek, tükenmek 

s'équilibrer denkleşmek, denk gelmek 

s'équiper "donanmak; giyinip kuşanmak" 

s'érailler "sıyrılmak, tarazlanmak; boğuklaşmak, kısıklaşmak" 

s'ériger kendine ... süsü vermek, geçinmek 

s'établir "yerleşmek; yurtlanmak" 

s'étager üst üste dizilmek 

s'étaler "yayılıp oturmak; düşmek" 



s'éteindre "sönmek; yavaş yavaş ölmek" 

s'étendre "yatıp uzanmak, yayılmak; gelişmek" 

s'éterniser "sürüp gitmek, bitmek bilmemek; çok kalmak" 

s'étioler solmak, zayıflamak 

s'étirer gerinmek 

s'étonner şaşmak, hayrete düşmek 

s'étourdir kendi kendini avutmak 

s'évader kaçmak 

s'évanouir "bayılmak, kendinden geçmek; yok olmak, ortadan kaybolmak" 

s'évaporer buharlaşmak, uçmak 

s'éveiller uyanmak 

s'éventer "yelpazelenmek; havadan bozulmak" 

s'évertuer çabalamak, uğraşmak, çırpınmak 

sa son 

sable [le] kum 

sabler "kum döşemek; kumla temizlemek; bir yudumda içmek " 

sabler le champagne şampanya içmek 

sables mouvants ıslak kum 

sableux kumlu 

sablier [le] kum saati 

sablière [la] kum ocağı 

sablonneux kumlu, kumluk 

sablé kum döşeli, kumlu 

sabord [le] lombar 

saborder (gemi) dibini delerek batırmak 

sabot "[le] toynak; nalın " 



sabot de frein fren çarığı 

sabotage [le] sabotaj, baltalama 

saboter "baltalamak, sabotaj yapmak; engellemek" 

saboteur [le] [la] baltalayan, sabotajcı 

sabre [le] kılıç 

sabre-baïonnette [le] kasatura 

sabrer "kılıçla vurmak; baştan savma yapmak" 

sac "[le] torba; çuval; kese; asker çantası; yağmalama " 

sac de couchage uyku tulumu 

sac de plage plaj çantası 

sac de voyage seyahat çantası 

sac à dos sırt çantası 

sac à main el çantası 

sac à provisions alışveriş çantası 

sac à vin sarhoş 

saccade "[la] (atın dizginini) birden çekme; sarsıntı; aksama" 

saccadé "sarsıntılı; aralıklı, düzensiz" 

saccage "[le] altüst etme; yağma, çapul" 

saccager "yağmalamak; kılıçtan geçirmek; altüst etmek" 

saccharine [la] sakarin 

saccharose [le] sakaroz 

sacerdoce "[le] papazlık; papaz takımı" 

sacerdotal papazlıkla ilgili 

sachet "[le] küçük torba, kese; lavanta kesesi " 

sachet de thé çay poşeti 

sacoche "[la] meşin kese; evrak çantası" 



sacrament [le] (Hıristiyanlıkta) dinsel tören 

sacre [le] kutsama töreni 

sacrement "[le] kutsallaştırma; kutsama; ayin; dinsel nikâh " 

sacrer "kutsallaştırmak; kutsamak; sövmek, küfretmek; beddua etmek" 

sacrifice "[le] adama; esirgemezlik, özveri, fedakârlık " 

sacrifice sanglant kurban kesme 

sacrifier "kurban etmek; kurban kesmek; feda etmek " 

sacrilège "[le] kutsal şeylere saldırma; saygısızlık " 

sacripant [le] aşağılık kimse, hayta 

sacristie [la] (kilisede) ayin eşyası yeri 

sacro-saint çok kutsal 

sacrum [le] sağrı kemiği 

sacré "dinsel; kutsal" 

sadique sadizm+ 

sadisme [le] sadizm 

sadomasochisme [le] sadomazoşizm 

sadomasochiste [le] [la] sadomazoşist 

safari [le] safari 

safran [le] safran 

safrané safranlı 

saga [la] saga 

sagace keskin görüşlü, kavrayışlı, öngörülü 

sagacité [la] görüş keskinliği, kavrayış, öngörü 

sagaie [la] mızrak 

sage "bilge; uslu; akla uygun, makul " 

sage-femme [la] ebe kadın 



sagement "akıllıca; usluca" 

sagesse "[la] bilgelik; usluluk; akla uygunluk" 

sagittaire [le] : 

sagou [le] sagu, hintirmiği 

sagoutier [le] sagu ağacı 

Sahara [le] : 

saharien "Sahra ile ilgili; tropikal " 

saharienne "[la] safari ceket; safari gömlek" 

saignant kanayan 

saignement [le] kanama, burun kanaması 

saigner "kan almak; kanını akıtmak, kesip öldürmek; kanamak " 

saigner du nez burnu kanamak 

saigner à blanc kanını emmek, para sızdırmak 

saignée "[la] kan alma; alınan kan; dirseğin iç yüzü; insan kaybı; varını yoğunu kaybetme" 

saillant "çıkıntılı; canlı, parlak, göze çarpan, belirgin" 

saillie "[la] sıçrama; çıkıntı; çıkma; nükte, espri" 

saillir çıkıntı yapmak 

sain "sağlıklı, sıhhatli; sağlığa yarar; kurallara uygun " 

sain et sauf sağ salim 

saindoux [le] eritilmiş domuz yağı 

sainement "sağlığa uygun biçimde; sağduyuyla" 

saint "kutsal; din\\tanrıyla ilgili " 

saint-bernard [le] senbernar (köpeği) 

saint-honoré [le] şantiyeli pasta 

saint-office [le] engizisyon mahkemesi 

saint-siège [le] papalık hükümeti 



sainteté [la] ermişlik, kutluluk, kutsallık 

saisi [le] [la] malı haczedilen kişi 

saisie "[la] haciz; el koyma, toplatma" 

saisie mobiliere eşya haczi 

saisie-exécution haciz 

saisine "[la] miras edinme; görevlendirme" 

saisir "yakalamak, kapmak, tutmak; ele geçirmek, el koymak; haczetmek; (birine) mal etmek; anlamak, 
kavramak; etkisi altın almak " 

saisir l'occasion par les cheveux fırsatı kaçırmamak 

saisir un tribunal d'une affaire mahkemeye başvurmak 

saisissant "birdenbire bastıran; heyecan verici" 

saisissement "[le] soğuktan titreme; zorlu heyecan" 

saison [la] mevsim 

saisonnier mevsimlik 

sajou [le] Amerika maymunu 

saki [le] pirinç rakısı 

salace uçkuru gevşek 

salade [la] salata 

salade de concombres hıyar salatası 

salade de fruits meyve salatası 

salade panachée karışık salata 

salade russe Rus salatası 

saladier [le] salata tabağı 

salage [le] tuzlama 

salaire "[le] ücret; karşılık, bedel " 

salaire minimum légal asgari ücret 



salaire supplémentaire ek ücret 

salaire à la pièce parça başına ücret 

salaison "[la] et tuzlama; tuzlama (et\\balık vb)" 

salamandre [la] semender 

salami [le] salam 

salariat [le] ücretlilik 

salarié ücretli 

salaud [le] namussuz, it, pis herif 

sale "kirli, pis; edepsiz, açık saçık" 

salement kirli halde, pis olarak 

saler "tuz ekmek; tuzlamak" 

saleté "[la] kir, kirlilik, pislik; çirkin davranış" 

saligaud aşağılık adam 

salin tuzlu 

salinité [la] tuzluluk 

salir "kirletmek; terbiyesini bozmak" 

salissant "kir tutan; kirletici" 

salissure [la] kir, pislik 

salivaire tükürük+ 

salive [la] tükürük 

saliver tükürük salmak, ağzı sulanmak 

salière [la] tuzluk 

salle "[la] oda; koğuş; salon " 

salle d'armes eskrim salonu 

salle d'attente bekleme salonu 

salle d'audience mahkeme salonu 



salle d'exposition sergi salonu, teşhir salonu 

salle de bain(s) banyo 

salle de ball balo salonu, dans salonu 

salle de billard bilardo salonu 

salle de cinema sinema salonu 

salle de classe sınıf, derslik 

salle de commune koğuş 

salle de concert konser salonu 

salle de danse dans salonu 

salle de douches duş yeri, duş odası 

salle de embarquement (havaalanı) çıkış salonu 

salle de jeux oyun salonu 

salle de operation ameliyathane 

salle de spectacle "tiyatro; sinema " 

salle de séjour oturma odası 

salle des machines makine dairesi 

salle à manger yemek salonu 

salmis [le] av eti yahnisi 

salon "[le] salon; oturma odası; misafir odası; sergi " 

salon de coiffure kuaför salonu 

salon de thé çay salonu 

salopard [le] namussuz, aşağılık kimse 

salope "[la] pasaklı kız; kaltak, orospu" 

saloper (işi) şişirme yapmak, içine etmek 

salopette "[la] iş gömleği; askılı çocuk tulumu" 

salpêtre [le] güherçile 



salsifis [le] tekesakalı 

saltimbanque "[le] cambaz; soytarı, şaklaban, şarlatan" 

salubre sağlığa yarar, sağlam 

salubrité [la] sağlığa yararlık, sağlamlık 

salubrité publique kamu sağlığı 

saluer "selamlamak; selam durmak " 

saluer de la main elle selam vermek 

salure [la] tuzluluk 

salut "[le] selam; kurtuluş, selamet; ahret mutluluğu; selam durma" 

salutaire koruyucu, kurtarıcı 

salutations [la] selamlar 

salve [la] yaylım ateşi 

salve d'applaudissement alkış tufanı 

salé "tuzlama, tuzlu; tuz tadında; dokunaklı; açık saçık" 

samedi [le] cumartesi 

samovar [le] semaver 

san valeur değersiz 

sanatorium [le] sanatoryum 

sanctifier "kutsallaştırmak; kutsamak, takdis etmek" 

sanction "[la] onaylama; yaptırım, müeyyide; ceza" 

sanctionner "onaylamak; cezalandırmak; teyit etmek" 

sanctuaire [le] tapınak, mabet 

sandale [la] (ayağa giyilen) sandal, sandalet 

sandwich [le] sandviç 

sang [le] kan 

sang bleu asil kan 



sang mêlé melez 

sang-froid [le] soğukkanlılık 

sang-mêlé [le] melez 

sanglant "kanlı; kan renginde; çok sert" 

sangle [la] kolan 

sangler "kayışını sıkmak; kırbaçla dövmek" 

sanglier [le] yabandomuzu 

sanglot [le] hıçkırma, hıçkırık 

sangloter hıçkırmak 

sangsue [la] sülük 

sanguin "kan+ ; kanlı; kan renginde " 

sanguinaire "kan dökücü; kanlı; cana kıyıcı, zalim" 

sanguine "[la] kan portakalı; kan kalemi" 

sanguinolent kanlı, kan lekeli 

sanie [la] kanlı irin 

sanitaire sağlık+ 

sans siz, sız; -meden, -madan, -meksizin, -maksızın " 

sans (plus) tarder (daha) fazla gecikmeden 

sans ambages lafı fazla uzatmadan, kemküm etmeden 

sans aucun doute hiç kuşkusuz 

sans autre forme de procès sorgusuz sualsiz 

sans bavure kusursuz 

sans bourse délier hiç para vermeden, bedava 

sans broncher gıkını çıkarmadan 

sans cesse aralık vermeksizin, durmadan, biteviye 

sans changer un iota hiçbir şey değiştirmeksizin 



sans choix ayırmaksızın 

sans condition koşulsuz, şartsız 

sans connaissance kendinde olmamak 

sans conséquence önemsiz 

sans contestation itirazsız 

sans conteste şüphesiz, kuşkusuz 

sans contrainte zorlamadan 

sans contredit kuşkusuz 

sans coup férir "vuruşmaksızın; kolaylıkla" 

sans discontinuer aralıksız 

sans doute kuşkusuz, herhalde, şüphesiz 

sans débrider durmadan, dinlenmeden 

sans défaut kusursuz 

sans délai gecikmeden, hemen, derhal 

sans désemparer "durmaksızın, aralıksız; vakit geçirmeden" 

sans détour içtenlikle, yalansız dolansız, dolambaçsız 

sans effort kolayca 

sans effusion de sang kan dökülmeden 

sans encombre engelsiz, takıntısız 

sans exception ayrım yapmaksızın 

sans excès aşırıya kaçmadan 

sans exemple emsalsiz, eşsiz 

sans faute elbette, her halde 

sans façon gerçekten 

sans feu ni lieu yersiz yurtsuz 

sans fin sonsuz, durmadan 



sans foi ni loi dinsiz, vicdansız 

sans fondement aslı olmayan, temelsiz 

sans frein kontrol edilemez 

sans gêne umursamadan, patavatsız 

sans impotance önemsiz 

sans intermédiaire aracısız, doğrudan doğruya 

sans le savoir bilmeden 

sans le sou meteliksiz, cebi delik 

sans le vouloir istemeden, elinde olmadan 

sans levain mayasız 

sans limitation de temps süresiz 

sans limites sınırsız, sonsuz 

sans manches (giysi) kolsuz 

sans mentir yalansız 

sans merci merhametsiz 

sans mélange "tam, kusursuz; katıksız" 

sans nombre sayısız 

sans nul doute kuşkuyla 

sans objet amaçsız 

sans os kemiksiz 

sans pareil eşsiz, benzersiz 

sans penser à mal kötü niyeti olmadan, kötülük düşünmeden 

sans pitié acımasız, merhametsiz 

sans plomb kurşunsuz 

sans plus hepsi bu kadar 

sans quoi yoksa, aksi takdirde 



sans raison nedensiz 

sans rancune aramızda geçenleri unutalım 

sans relâche ara vermeden 

sans remède çaresiz 

sans retard gecikmeden, gecikmeksizin 

sans retour her zaman için, temelli 

sans rime ni raison ipsiz sapsız 

sans rival rakipsiz 

sans réflexion düşüncesizce 

sans rémission "müsamahasız; ertelenmesiz; acımadan" 

sans répit aralıksız, durup dinlenmeden 

sans réserve "eksiksiz, tam; şartsız " 

sans réticence tereddütsüz 

sans scrupule endişesiz, vicdansız 

sans soins bakımsız 

sans tambour ni trompette sessiz sedasız 

sans trêve aralıksız olarak 

sans vanité övünmek gibi olmasın 

sans vergogne utanmadan, sıkılmadan 

sans vie cansız 

sans visibilité (uçuş) kör 

sans à-coup sürekli, duraklamadan 

sans égal eşsiz 

sans égard pour göz önüne almaksızın 

sans émotion coşkusuz, heyecansız 

sans-abri [le] [la] evsiz, evsiz barksız 



sans-cìur kalpsiz 

sans-emploi [le] işsiz 

sans-façon [le] teklifsiz davranış, laubalilik 

sans-gêne düşüncesiz, patavatsız 

sans-logis [le] evsiz barksız 

sans-souci tasasız, kaygısız, gamsız 

sans-travail [le] işsiz 

sansonnet [le] sığırcık, çekirgekuşu 

santal [le] sandal (ağacı) 

santé [la] esenlik, sağlık, sıhhat 

santé publique kamu sağlığı 

Saodien [le] [la] Suudi Arabistanlı 

saodien Suudi Arabistan+ 

saoul soûl 

sape "[la] yıkma hendeği; toprak altı yol, sıçanyolu" 

saper "temelini kazmak; yıkmaya çalışmak; (ot) biçmek " 

sapeur "[le] kazmacı; istihkâm eri" 

sapeur-pompier [le] itfaiyeci 

saphir "[le] gökyakut, safir; pikap iğnesi" 

sapin [le] köknar 

sapin de Noël Noel ağacı 

sapinière [la] köknar korusu 

sarbacane "[la] ağız tüfeği; üfleme borusu" 

sarcasme [le] acı alay, iğneleme 

sarcastique acı alaylı, iğneleyici 

sarcastiquement alaycı bir tavırla 



sarclage [le] çapalama 

sarcler yabani otları ayıklamak 

sarcome [le] sarkom 

sarcophage "taş sanduka; lahit" 

sarcopte [le] uyuzböceği 

sardine [la] ateşbalığı, sardalye 

sardinerie [la] sardalye konserve fabrikası 

sardinier sardalyeyle ilgili 

sardonique acı, alaylı 

sargue [le] karagöz (balığı) 

sarment "[le] sarmaşıcı dal; bağ çubuğu" 

sarrasin [le] kara buğday 

sarrau [le] iş gömleği 

sarriette [la] kekik 

sas "[le] elek; kalbur; lomboz" 

sasser elemek 

sasser et ressasser une affaire işi enikonu incelemek 

satanique "şeytan+; şeytanca" 

satané şeytanca 

satelliser "yörüngeye yerleştirmek; uydulaştırmak" 

satellite "[le] uydu; yardakçı; yaltakçı" 

satin [le] saten, atlas 

satinette [la] pamuklu saten 

satiné atlas gibi, parlak, perdahlı 

satire [la] yergi, taşlama, hiciv 

satirique yergili, hicivli 



satiriser yermek, hicvetmek 

satisfaction [la] hoşnutluk, memnunluk 

satisfaire "hoşnut etmek, memnun etmek, sevindirmek; tatmin etmek; gidermek " 

satisfaire à sağlamak, karşılamak, yerine getirmek 

satisfaisant tatminkâr, memnun edici, hoşnut edici 

satisfait tatmin edilmiş, doyurulmuş 

satisfait de hoşnut, memnun 

satisfecit [le] iyi hal kâğıdı 

satiété "[la] tokluk; bıkkınlık" 

saturant doyuran 

saturation "[la] doyma, doygunluk; doyurma" 

saturer doyurmak 

saturnisme [le] kurşunla zehirlenme 

satyre "[le] satir; şehvet düşkünü kişi" 

sauce "[la] salça, sos; katıntılar " 

sauce ravigote sirke ve zeytinyağlı bir çeşit sos 

sauce tomate domates sosu 

saucer salçaya batırmak 

saucer qn birini azarlamak, haşlamak 

saucisse [la] sosis 

saucisson [le] kalın sucuk\\sosis 

saucissonner ayaküstü yemek yemek 

saucissonner sur l'herbepiknik yapmak 

saucière [la] salça kâsesi, salçalık 

sauf den başka, hariç, dışında; ancak " 

sauf erreur yanılmıyorsam 



sauf révérence parler sözüm meclisten dışarı 

sauf votre respect sözüm meclisten dışarı 

sauf-conduit [le] geçiş belgesi 

sauge [la] adaçayı 

saugrenu tuhaf, gülünç, acayip 

saule [le] söğüt 

saule pleureur salkımsöğüt 

saumon "[le] somon balığı; maden külçesi " 

saumoné pembe etli (balık) 

saumurage [le] salamuraya basma 

saumure [la] salamura 

saumâtre "deniz suyu tadında, acı; buruk" 

sauna [le] sauna 

saupoudrage [le] serpme, ekme 

saupoudrer "tuz ekmek; (un\\şeker vb) serpmek; serpiştirip süslemek" 

saurel [le] istavrit 

saurer iste kurutmak, füme yapmak 

saut "[le] atlama; sıçrama " 

saut de page sayfa kesmesi 

saut en hauteur yüksek atlama 

saut en longueur uzun atlama 

saut en parachute paraşütle atlama 

saut périlleux perende, takla 

saut à la corde ip atlama 

saut à la perche sırıkla atlama 

saut-de-lit [le] sabahlık 



saut-de-mouton [le] üstgeçit 

saute [la] ani değişiklik 

saute de vent rüzgârın aniden yön değiştirmesi 

saute-mouton [le] birdirbir 

sauter "atlamak; sıçramak; havaya uçmak; atlayıp yakalamak; atılmak; tavada kızartmak; atlayıp 
geçmek; gözden kaçırmak " 

sauter au cou boynuna sarılmak, kucaklamak 

sauter aux nues öfkeden tepinmek 

sauter aux yeux göze çarpmak 

sauter le mur savuşmak 

sauter à la corde ip atlamak 

sauter à la perche sırıkla yüksek atlayan atlet 

sauter à skis kayakla atlayan atlet 

sauterelle [la] çekirge 

sauterie [la] danslı toplantı 

sauteur [le] [la] (yüksek atlamada) atlet, atlayan 

sautillement [le] seke seke yürüme 

sautiller seke seke yürümek 

sautoir "[le] uzun gerdanlık; (boyunda) zincir; atlama yeri" 

sauté kızgın yağda pişirilmiş 

sauvage "yabanıl, vahşi; bakımsız; yoz " 

sauvagement vahşice, yabanice 

sauvageon [le] aşısız fidan 

sauvagerie [la] yabanıllık, yabanilik, vahşilik 

sauve-qui-peut [le] ana baba günü, can pazarı 

sauvegarde "[la] koruyuculuk, koruma; teminat" 



sauvegarder korumak, savunmak 

sauver kurtarmak 

sauver la face görünüşü kurtarmak 

sauver les apparences görünüşü kurtarmak 

sauvetage [le] kurtarma 

sauveteur [le] can kurtaran, kurtarma görevlisi 

sauveur [le] kurtarıcı 

savamment "bilgince; bilerek" 

savane [la] savana 

savant "bilgiç; bilgince; ustalıklı " 

savarin [le] simit biçiminde bir çeşit pasta 

savate "[la] eski ayakkabı; Fransız boksu " 

saveur [la] tat, lezzet 

savoir bilmek 

savoir ce qu'on dit ne dediğini bilmek 

savoir gré à qn hoşnut olmak, gönül borcu duymak 

savoir les tenants et les aboutissants d'une chose girdisini çıktısını bilmek 

savoir mauvais gré à qn hoşnut olmamak 

savoir sur le bout du doigt su gibi bilmek 

savoir vivre yol yordam bilmek 

savoir-faire [le] beceriklilik 

savoir-vivre [le] davranış bilgisi 

savon [le] sabun 

savon en poudre tozsabun 

savonner sabunlamak 

savonnerie "[la] sabunculuk; sabun fabrikası" 



savonnette [la] kokulu küçük sabun 

savonneux "sabunlu; sabunumsu" 

savourer tadını çıkarmak 

savoureux "tadı güzel; hoş, tatlı" 

saxe [le] Saksonya porseleni 

saxo(phone) [le] saksofon 

saxophoniste [le] [la] saksofoncu 

saynète [la] kısa komedi, skeç 

sbire [le] aynasız, polis 

scabreux "sarp, çetin; tehlikeli" 

scalpel [le] neşter 

scalper kafa derisini yüzmek 

scandale [le] skandal, rezalet, kepazelik, ayıp 

scandaleusement utanç verici şekilde, kepazece 

scandaleux utanç verici, utanılacak 

scandaliser rezalet çıkarmak, utandırmak 

scander "hecelerin üstüne basarak söylemek, vurgulamak; (şiir) duraklara ayırmak" 

Scandinavie [la] : 

scanner [le] sağlık taraması 

scaphandre [le] dalgıç giysisi 

scaphandrier [le] dalgıç 

scapulaire [le] boyun muskası 

scarabée [le] bokböceği 

scarification [la] hacamat 

scarifier hacamat etmek 

scarlatine [la] kızıl (hastalık) 



scarole [la] hindiba 

scatologique çok kaba, boktan (söz\\yazı) 

sceau [le] mühür, damga 

sceller mühürlemek, damgalamak 

scepticisme [le] şüphecilik, kuşkuculuk 

sceptique kuşkulu, kesin olmayan 

sceptre [le] hükümdarlık asası 

sceptre de fer müstebit hükümet 

schah [le] şah 

schematiser şemalaştırmak, basitleştirmek 

schismatique dinin aslından ayrılmış 

schisme "[le] dinden sapma; dinden dönme; düşünce ayrılığı" 

schiste [le] şist 

schizophrène [le] [la] şizofren 

schizophrénie [la] kişilik bölünmesi, şizofreni 

schooner [le] iki direkli küçük yelkenli, uskuna 

schéma "[le] şema; taslak" 

schématique şematik 

schématiquement şematik olarak 

schématisation [la] şemalaştırma 

sciage [le] testere ile biçme, hızarcılık 

sciatique [le] kalça ağrısı, siyatik 

scie [la] testere, bıçkı 

scie à découper kıl testere 

sciemment bilerek, bile bile 

science "[la] bilim, ilim; bilgi, malumat " 



science du monde hayat bilgisi 

science fondamentale temel bilim 

science humaines sosyal bilimler 

science sociales sosyal bilimler 

science-fiction [la] bilimkurgu 

sciences exactes matematik bilimler 

sciences expérimentales deneysel bilimler 

sciences naturelles doğa bilimleri 

sciences occultes (büyü gibi) gizli bilimler 

scientifique bilimsel 

scientifiquement bilimsel yoldan, bilimsel olarak 

scientiste [le] [la] bilim adamı 

scier testereyle biçmek 

scier le dos à qn veya scier qn (birini) bıktırmak, usanç vermek 

scierie [la] bıçkı fabrikası, hızar 

scieur [le] [la] bıçkıcı, hızarcı 

scille [la] adasoğanı 

scinder bölmek, ayırmak, parçalamak 

scintillant pırıldayan 

scintillement [le] pırıldama 

scintiller pırıldamak 

scion [le] sürgün, filiz, taze dal 

scission "[la] bölünme, hizip; ayrılık, anlaşmazlık" 

sciure [la] testere talaşı 

sclérose "[la] doku sertleşmesi; katılaşma, donma" 

sclérosé sertleşmiş (doku) 



sclérotique [la] (gözde) sert katman, gözakı 

scolaire okul+ 

scolarisation "[la] eğitim, öğretim; okula gitme " 

scolariser "okul sağlamak; öğretim yapmak" 

scolarite obligatoire zorunlu öğrenim 

scolarité [la] öğrenim süresi 

scolastique "okula özgü; ortaçağ okullarıyla ilgili" 

scoliose [la] (omurga kemiğinde) eğrilik 

scolopendre [la] geyikdili 

scooter [le] skuter, küçük motosiklet 

scorbut [le] iskorbüt 

score [le] sakı, skor, puan 

scorie [la] maden köpüğü, dışık, cüruf 

scorpion [le] : 

scorpène [la] iskorpit balığı 

scorsonère [la] tekesakalı 

scotch "[le] İskoç viskisi; seloteyp" 

scout [le] izci 

scoutisme [le] izcilik 

scribe "[le] küçük memur; yazıcı" 

scribouillard [le] yazıcı er 

script [le] matbaa harfi 

script-girl [la] yazman 

scriptural kutsal kitapla ilgili 

scrofule [la] sıraca 

scrofuleux sıracalı 



scrupule "[le] endişe, kuruntu; tedirginlik; titizlik " 

scrupuleusement "titizlikle; dürüstlükle" 

scrupuleux "kuruntulu; titiz; dürüst" 

scrutateur araştırıcı, inceleyici 

scruter dikkatle incelemek 

scrutin "[le] oy pusulası; oylama" 

sculpter (taşı) oymak, heykel yapmak 

sculpteur [le] heykeltıraş, yontucu 

sculptural "heykelle ilgili; heykel gibi; vücudu biçimli" 

sculpture "[la] heykelcilik; heykel, yontu" 

scène "[la] sahne; olay yeri " 

scélérat [le] [la] alçak kimse, hain, vicdansız, hergele 

scénario [le] senaryo 

scénariste [le] [la] senarist 

scénique sahne\\tiyatroyla ilgili 

se (s') "kendini, kendi kendini; kendine, kendi kendine; birbirini, birbirlerini " 

se baigner suya girmek, yıkanmak, banyo yapmak 

se baisser eğilmek 

se balader dolaşmak, gezmek, sürtmek 

se balancer sallanmak, salınmak 

se balancer de qch umursamamak 

se banaliser adileşmek, bayağılaşmak 

se barricader "barikat yapıp sığınmak; bir yere kapanmak" 

se battre dövüşmek, vuruşmak, çarpışmak 

se battre en champ clos düello etmek 

se battre l'aeil umurunda olmamak 



se battre les flancs akıntıya kürek çekmek, boşuna uğraşmak 

se blesser "yaralanmak; incinmek" 

se blottir büzülmek, dertop olmak 

se bonifier iyileşmek, düzelmek 

se borner yetinmek 

se botter çizme giymek 

se bourrer "birbirini hırpalamak; tıka basa yemek, midesini doldurmak" 

se bousculer "itişip kakışmak; acele etmek" 

se briser kırılmak 

se brosser el çekmek, vazgeçmek 

se brouiller "araları açılmak, bozuşmak; (hava) kapanmak" 

se brunir esmerleşmek, kararmak 

se brûler kendini yakmak 

se buter "çarpmak; ayak diremek, inat etmek" 

se bûcher dövüşmek 

se cabrer "şaha kalkmak; şahlanmak; dikilmek; ayaklanmak" 

se cacher gizlenmek, saklanmak 

se cacher de qn yaptıklarını saklamak 

se caler les joues çok yemek 

se calfeutrer (bir yere) kapanmak, çekilmek 

se calmer dinmek, yatışmak 

se camper "kurulmak; dikelmek" 

se cantonner (bir yere) kapanmak, çekilmek 

se carrer "rahatça yerleşmek; kurulmak, kurum satmak" 

se casser la jambe bacağını kırmak 

se casser la tête kafa patlatmak 



se casser le nez kapı yüzüne kapanmak, başarısızlığa uğramak 

se chamailler kavga etmek, çekişmek 

se changer üstünü değişmek 

se charger "yüklenmek; (silah) doldurulmak; (iş) üstüne almak" 

se chauffer ısınmak 

se chausser ayakkabısını giymek 

se chevaucher binişmek, birbirinin üstünü binmek 

se cicatriser (yara) kapanmak, iyi olmak, iyileşmek 

se civiliser uygarlaşmak, medenileşmek 

se claquemurer evine kapanmak 

se claquer çok yorulmak, canı çıkmak 

se cloîtrer manastıra kapanmak 

se coaliser birleşmek 

se cogner dövüşmek 

se coiffer "şapka giymek; başını yapmak, taranmak " 

se colleter dövüşmek, boğaz boğaza gelmek 

se colorer "renklenmek; kızarmak" 

se commettre şerefini tehlikeye koymak 

se complaire hoşlanmak 

se compliquer karmaşıklaşmak, çetinleşmek 

se comporter "davranmak; yerine getirmek" 

se composer bileşmek 

se compromettre tehlikeye atmak 

se concenir hoşlanmak 

se concentrer derin düşünceye dalmak 

se concerter danışmak, anlaşmak, baş başa vermek 



se concilier kazanmak, kendine çekmek, elde etmek 

se condenser "yığılmak, birikmek; koyulaşmak, yoğunlaşmak" 

se conduire davranmak 

se confesser günah çıkarmak 

se confier inanıp güvenmek, bel bağlamak 

se confiner bir yere kapanmak 

se confirmer doğrulanmak 

se confondre karışmak, birleşmek 

se conformer uymak, kendini uydurmak 

se congeler donmak 

se connaître kendini tanımak 

se consacrer kendini vermek, adamak, vakfetmek 

se conserver sürüp gitmek, iyi bir halde olmak 

se consoler avunmak, teselli bulmak 

se constituer prisonnier adalete teslim olmak 

se consulter birbirine danışmak 

se consumer tükenmek, erimek 

se contenir kendini tutmak 

se contenter memnun olmak, hoşnut olmak 

se contorsionner "burkulmak; eğilip bükülmek" 

se contracter "kasılmak, büzülmek; gerilmek" 

se contraindre kendini tutmak 

se contredire sözleri çelişmek contredit 

se convertir parti\\din değiştirmek 

se corriger kusurlarını düzeltmek, yola gelmek 

se cotiser ortak gidere katılmak 



se coucher "yatağa girmek; (güneş) batmak " 

se couper "kendini ele vermek; kendini kesmek" 

se courber "eğrilmek; eğilmek;alçakgönüllülük göstermek" 

se couvrir "giyinmek; koruyucu bulmak; (hava) kapanmak " 

se couvrir de ile dolmak, kaplanmak 

se cramponner "takılmak; tebelleş olmak" 

se creuser la cervelle kafa yormak 

se creuser le tête kafa patlatmak 

se cristalliser kristalleşmek 

se croiser birbirinin üstünden geçmek, kesişmek 

se cuirasser dayanmak, göğüs germek 

se damner cehennem azabı çekmek 

se dandiner "badi badi yürümek, salınmak; sallanmak" 

se demander kendi kendine sormak 

se deshonorer "lekelenmek; küçülmek, şerefsizleşmek" 

se desquamer pul pul dökülmek, soyulmak 

se dessaisir de den vazgeçmek 

se dessiner sonucu belirmek, belli olmak, ortaya çıkmak 

se dessécher "kurumak; zayıflamak" 

se determiner à faire maya karar vermek 

se différencier ayrı olmak, farklı olmak, değişmek 

se dire "(kendi kendine) söylenmek; diye geçinmek " 

se diriger yönelmek 

se disjoindre ayrılmak, parçalanmak, dağılmak 

se disloquer sökülmek, yerinden çıkmak 

se dispenser kendini yükümlü görmemek 



se disperser dağıtmak 

se disposer hazırlanmak 

se disputer kavga etmek 

se dissimuler gizlemek 

se dissiper "haylaz olmak; dağılmak" 

se dissoudre erimek 

se distendre gevşemek 

se distinguer "belirli olmak, açıkça görünmek; kendini göstermek, sivrilmek" 

se distraire "ayrılmak; caymak; oyalanmak, eğlenmek" 

se divertir eğlenmek 

se diviser bölünmek, ayrılmak 

se documenter belge toplamak 

se domicilier yerleşmek, konutlanmak 

se dominer kendine hâkim olmak 

se donner de la peine çaba sarf etmek 

se donner des airs kendini ... gibi göstermek 

se donner des gants bir başarıyı benimsemek 

se donner du genre yapmacıklı davranmak 

se donner du mouvement yerinde duramamak 

se donner en spectacle herkesin gözü önüne serilmek 

se donner garde kaçınmak 

se donner la main el ele tutuşmak 

se donner le mot sözbirliği etmek 

se donner pour ... geçinmek, -lik taslamak 

se doucher duş yapmak 

se douter şüphelenmek 



se dresser kalkmak, doğrulmak 

se dresser contre karşı koymak 

se dresser sur ses ergots kabarmak, horozlanmak 

se droguer çok ilaç almak 

se durcir sertleşmek, katılaşmak 

se débader dağılmak 

se débarbouiller (kendi) yüzünü yıkamak 

se débarrasser kurtulmak 

se débattre çabalamak, çırpınmak 

se débiliter güçsüz düşmek 

se débrouiller işin içinden sıyrılmak 

se déchainer "zincirden boşanmak, patlak vermek; kudurmak, küplere binmek" 

se déchausser (kendi) ayakkabısını çıkarmak 

se déchirer yırtılmak 

se décider "kararını vermek; çözümlenmek, hallolmak" 

se déclarer "kendini belli etmek; duygularını belli etmek" 

se décoiffer şapkasını çıkarmak 

se décoller (yapışmış bir şey) ayrılmak, sökülmek, atmak 

se décolleter dekolte giyinmek 

se décolorer rengini atmak, solmak 

se décommander iptal etmek 

se décomposer "ayrışmak; bozulmak, çürümek" 

se déconsidérer gözden düşmek, saygınlığını yitirmek 

se décontenancer direncini yitirmek 

se décontracter gevşemek 

se décourager gözü korkmak, cesareti kırılmak, yılmak 



se découvrir "örtüsü açılmak; (hava) açmak; görünür olmak" 

se dédire "sözünden dönmek, sözünü geri almak; tükürdüğünü yalamak" 

se dédoubler "ikiye bölünmek; ikileşmek" 

se défaire "sökülmek; açılmak, çözülmek " 

se défaire de den kurtulmak, başından savmak; elden çıkarmak, satmak; yola getirmek" 

se défausser (iskambil) elini düzeltmek 

se défendre "kendini savunmak; yadsımak, inkâr etmek; kendini tutmak" 

se défier "güvenmemek, güven duymamak; birbirine meydan okumak" 

se défiler "saklanmak; kaçmak, ipi kırmak, sıvışmak" 

se déformer biçimini yitirmek 

se défouler içini boşaltmak, rahatlamak, boşalmak 

se défraichir solmak 

se dégager kurtulmak, serbest kalmak 

se déganter eldivenlerini çıkarmak 

se dégarnir "yapraklarını dökmek; (saç) dökülmek" 

se dégeler çekingenliği geçmek, neşesini bulmak 

se dégonfler "direnmekten vazgeçmek, yelkenleri suya indirmek; korkmak" 

se dégorger akmak, boşalmak, dökülmek 

se dégourdir uyuşukluğu çekingenliği gitmek 

se dégrader alçalmak, küçülmek 

se déguiser kılığını değiştirmek 

se déhancher kalçalarını sallayarak yürümek 

se déjeter eğrilmek, bükülmek, bel vermek 

se déjuger yargısını değiştirmek, vazgeçmek 

se délabrer bozulmak, harap olmak 

se délasser dinlenmek 



se délecter zevk almak, tadını çıkarmak 

se démailler sökülmek 

se démaquiller makyajını silmek, makyajını temizlemek 

se démarquer markajdan kurtulmak 

se démasquer "maskesi çıkmak; maskesi düşmek" 

se démener çırpınmak, çırpınıp durmak 

se démettre işinden çekilmek, istifa etmek 

se démettre l'épaule omuzu çıkmak 

se démoder modası geçmek 

se démonter "ayrılmak, sökülmek; şaşırmak" 

se démunir de den yoksun kalmak 

se départir de den vazgeçmek, bırakmak 

se dépenser kendini harcamak, gücünü tüketmek 

se dépeupler nüfusu azalmak, tenhalaşmak 

se déplacer "yer değiştirmek; yolculuk etmek" 

se déplaire hoşlanmamak, rahatsız olmak 

se déplumer tüyleri dökülmek 

se déposer "çökmek; konmak" 

se dépouiller "üstünü başını çıkarmak; varını yoğunu elden çıkarmak" 

se déprécier değerini kaybetmek 

se dépêcher acele etmek, elini çabuk tutmak, çabuk olmak 

se dépêtrer de den kurtulmak, yakasını kurtarmak 

se déranger "yerini\\işini değiştirmek; rahatsız olmak" 

se dérider gülümsemek, yüzü gülmek 

se dérober "kaçınmak; saklanmak; sıvışmak; (at) huysuzluk etmek, ürkmek" 

se dérouiller les jambes ayaklarının uyuşukluğunu gidermek 



se dérouler geçmek, cereyan etmek 

se désaltérer susuzluğunu gidermek 

se désarticuler eğilip bükülmek 

se déshabiller soyunmak 

se déshabituer alışkanlığından vazgeçmek 

se désintoxiquer zehirlenmekten kurtulmak 

se désintégrer parçalanmak 

se désintéresser "ilgisini kaybetmek, ilgilenmemek; ilişiğini kesmek" 

se désister vazgeçmek, çekilmek 

se désoler perişan olmak 

se désolidariser de den ayrılmak, kopmak 

se détacher bağını çözmek 

se détacher de kopmak, ayrılmak 

se détendre dinlenmek, eğlenmek 

se déterminer karar vermek 

se détourner "dönmek, yön değiştirmek; vazgeçmek " 

se détraquer bozulmak 

se détériorer bozulmak, kötüye gitmek 

se développer gelişmek, olgunlaşmak, ilerlemek 

se dévergonder işi utanmazlığa vurmak 

se dévouer kendini feda etmek 

se dévouer à qn canla başla birine bağlanmak 

se dévoyer doğru yoldan çıkmak 

se dévêtir soyunmak 

se en excuses bin bir özür dilemek 

se faire olmak 



se faire bien venir takdir kazanmak 

se faire connaître sivrilmek, ününü yaymak, kendini göstermek 

se faire de la bile meraklanmak, üzülmek 

se faire des idées düşler kurmak 

se faire du bon sang kıvanç duymak 

se faire du mauvais sang kaygılanmak, endişelenmek, sabırsızlanmak 

se faire fort de üstüne almak 

se faire friser saçını kıvırcık yaptırmak 

se faire illusion kuruntuya kapılmak 

se faire justice öç almak 

se faire l'avocat de savunuculuğunu yapmak 

se faire l'écho de tekrarlamak 

se faire la barbe tıraş olmak 

se faire mal bir tarafını incitmek, kendini incitmek 

se faire mérite d'une chose övünç duymak 

se faire opérer ameliyat olmak 

se faire pincer yakalanmak, enselenmek 

se faire piper enselenmek, yakayı ele vermek 

se faire prêtre düzelmek, daha iyi olmak 

se faire sonner paparayı yemek 

se faire tirer l'oreille kendini naza çekmek 

se faire un jeu de kolayca yapmak 

se faire un shampooing saçını şampuanla yıkamak 

se faire une loi boyun borcu bilmek 

se faire vieux yaşlanmak, ihtiyarlamak 

se faire violence kendini tutmak, kendini sıkmak 



se faire à e alışmak 

se faire épiler istenmeyen kılların aldırmak 

se fairejour kendine yol açmak 

se familiariser teklifsiz olmak, içlidışlı olmak 

se faner"solmak; donuklaşmak" 

se farcir qch "doldurmak; mideye indirmek" 

se fatiguer yorulmak 

se faufiler ustaca sokulmak 

se fendiller çatlamak 

se fendre "yarılmak, çatlamak; (parayı) sökülmek" 

se fermer kapanmak 

se feutrer keçeleşmek 

se fiancer nişanlanmak 

se ficher de "ile alay etmek; aldırış etmemek, umursamamak" 

se fier inanıp güvenmek, emniyet etmek 

se figer donmak, katılaşmak 

se figurer sanmak 

se fissurer yarılmak, çatlamak 

se fixer "durmak; toplanmak; yerleşmek " 

se fixer sur qch de karar kılmak 

se flatter de ile övünmek 

se flétrir solmak 

se fondre erimek, ergimek 

se forcer kendini zorlamak 

se forger (kafasında) kurmak 

se formaliser de den alınmak, gücenmek 



se former "oluşmak; yetişmek" 

se fortifier güçlenmek, kuvvetlenmek 

se fouler la rate "imanı gevremek; anasından emdiği süt burnundan gelmek" 

se fourrer girmek, sokulmak 

se fourrer dans la tête aklına koymak 

se fourvoyer yanılmak, yolunu şaşırmak, kaybolmak 

se foutre de aldırış etmemek, iplememek 

se fractionner parçalanmak, bölünmek 

se frapper korkuya kapılmak, telaşlanmak 

se froisser "ezilmek; buruşmak; incinmek, kalbi kırılmak" 

se frotter sataşmak 

se frotter les mains ellerini oğuşturmak 

se fréquenter sık sık görüşmek 

se frôler sürtüşmek 

se fâcher gücenmek, darılmak 

se féliciter kendi kendini kutlamak 

se féminiser kadınlaşmak, dişileşmek 

se fêler çatlamak 

se gagner kazanılmak 

se galvauder beş paralık olmak 

se garder sakınmak, çekinmek 

se garder de faire memeye dikkat etmek, -mekten sakınmak 

se garder en carreau ciddi tedbirler almak 

se garer sakınmak, korunmak, siper almak 

se gargariser gargara yapmak 

se garnir dolmak 



se gauchir çarpılmak, eğrilmek 

se gausser alay etmek 

se gaver çok yemek, tıka basa yemek 

se gendarmer birdenbire kızmak, parlamak 

se gercer çatlamak 

se glisser kaymak, süzülmek 

se glorifier övünmek 

se goberger yiyip içip eğlenmek, keyfine bakmak 

se goinfrer pisboğazlık etmek 

se gondoler "katılarak gülmek; kabarmak, şişmek" 

se gonfler "şişmek; gururlanmak, kibirlenmek" 

se gorger tıkınmak 

se griser sarhoş olmak 

se gâter bozulmak, çürümek 

se géner sıkılmak 

se hasarder kendini tehlikeye atmak 

se heurter "çarpmak; birbirini kırmak" 

se hisser tırmanmak, yükselmek 

se hâler esmerleşmek, kararmak 

se hâter çabuk olmak, acele etmek 

se hérisser "diken diken olmak; öfkelenmek" 

se jeter "atılmak; dökülmek (ırmak vb)" 

se jeter dans la sourcière tuzağa düşmek 

se jeter à nage suya atlamak 

se joindre birleşmek, buluşmak 

se jouer oynamak, eğlenmek 



se jouer de "(güçlük) üstesinden gelmek; aldatmak, kandırmak; ile alay etmek" 

se jouer à qn birine çatmak, saldırmak 

se jucher tünemek 

se justifier "suçsuzluğunu göstermek; temize çıkmak" 

se l'accrocher üstüne bir bardak su içmek, hava almak 

se la couler douce mutlu bir yaşam sürmek 

se laisser aller kendini kaptırmak 

se lancer "hız kazanmak; hızını almak; atılmak, fırlamak " 

se lancer dans başlamak, girişmek, atılmak 

se lasser de bıkmak, bezmek, usanmak 

se lasser à yorulmak 

se laver yıkanmak 

se laver les dents dişlerini temizlemek 

se laver les mains ellerini yıkamak 

se lever "ayağa kalkmak; yataktan kalkmak; (ufuktan) doğmak " 

se lever de table sofradan kalkmak 

se libérer borcunu ödemek 

se lier "bağlanmak; ilgi kurmak" 

se liguer birlik olmak 

se limiter kendini sınırlamak 

se limiter à qch ile yetinmek 

se liquider borçlarını ödemek 

se liquéfier sıvılaşmak 

se livrer kendini (işe\\şeye) vermek 

se livrer à e açılmak, sırlarını dökmek 

se loger yerleşip oturmak, konutlanmak 



se louer kıvanç duymak 

se louer de hoşnut olmak 

se lover (yılan) çöreklenmek 

se lécher les doigts parmaklarını yalamak 

se lézarder (duvar) çatlamak 

se maintenir "yerinde tutunmak; sürüp gitmek; iyi bir halde olmak" 

se mairer (avec) (ile) evlenmek 

se manier acele etmek 

se manifester belli olmak, kendini açığa vurmak 

se maquiller makyaj yapmak 

se marier civilement resmi nikâh olmak 

se marrer gülmekten kırılmak, gülüp eğlenmek 

se masser yığılmak, yığışmak 

se masturber elle doyuma ulaşmak, mastürbasyon yapmak 

se matérialiser gerçekleşmek 

se maîtriser kendini tutmak, duygularını yenmek 

se mesurer ölçülmek 

se mesurer avec qn ile boy ölçüşmek 

se mettre oturmak, yerleşmek 

se mettre au lit yatmak 

se mettre debout doğrulmak, ayağa kalkmak 

se mettre en avant öne geçmek 

se mettre en boule öfkelenmek, kızmak 

se mettre en code(s) arabanın farlarını yakmak 

se mettre en colère öfkelenmek 

se mettre en contact avec ilişki kurmak, temasa geçmek 



se mettre en devoir de (bir şeye) hazırlanmak 

se mettre en embuscade pusuya yatmak 

se mettre en frais masrafa girmek 

se mettre en grève greve gitmek 

se mettre en marche çalışmak, işlemeye başlamak 

se mettre en ménage evlenmek 

se mettre en quatre bütün gücünü kullanmak 

se mettre en quête de araştırmak 

se mettre en rang sıraya girmek, sıra olmak 

se mettre en rogne kızmak, huysuzlanmak 

se mettre en route yola koyulmak 

se mettre en travers "karşı gelmek; (gemi) yelken açmak" 

se mettre en tête aklına koymak 

se mettre en évidence kendini göstermek 

se mettre martel en tête üzülmek, canı sıkılmak 

se mettre nu soyunmak 

se mettre qn à dos kendine düşman etmek 

se mettre sur les rangs yarışmaya katılmak 

se mettre à başlamak, koyulmak 

se mettre à genoux diz çökmek 

se mettre à l'affût pusuya yatmak 

se mettre à la file sıra olmak 

se mettre à la queue kuyruğa girmek 

se mettre à son aise teklifsiz davranmak 

se mettre à table sofraya oturmak 

se meubler evini döşemek 



se mirer "aynada kendine bakmak; kendini övmek" 

se miter güve yemek 

se modeler uymak, uygunlaşmak 

se moderniser yenileşmek, çağdaşlaşmak 

se modifier değişmek 

se modérer kendini tutmak 

se moisir küflenmek 

se monter la tête coşmak 

se monter à varmak, çıkmak 

se montrer kendini göstermek 

se moquer de "ile alay etmek; aldırmamak, umursamamak, aldırış etmemek" 

se mordre les doigts pişman olmak 

se mordre les lèvres gülmemeye çalışmak, dudaklarını ısırmak 

se morfondre "üşümek; beklemekten sıkılmak" 

se moucher sümkürmek, burnunu silmek 

se mouler vücuda kalıp gibi oturmak 

se mourir ölmek üzere olmak 

se mouvoir kımıldanmak, hareket etmek, oynamak, devinmek 

se muer hal değiştirmek 

se multiplier "artmak, çoğalmak; üremek" 

se munir edinmek 

se mutiner başkaldırmak, ayaklanmak 

se méfier dikkat etmek 

se méfier de e güvenmemek, -den kuşkulanmak 

se mélanger karışmak, harman olmak 

se ménager kendine iyi bakmak 



se méprendre yanılmak 

se mésallier dengi olmayanla evlenmek, uygunsuz evlilik yapmak 

se mêler karışmak, katılmak 

se mêler de karışmak, bulaşmak, burnunu sokmak 

se mêler à katılmak, ile birleşmek 

se nicher "yerleşmek; gizlenmek" 

se nipper giyinip kuşanmak 

se noircir kararmak 

se nommer adı ... olmak 

se nouer "yemiş vermek; (dostluk\\birlik) kurulmak" 

se nourrir beslenmek 

se noyer (suda) boğulmak 

se négliger kendine bakmamak, kendini bırakmak 

se parer "süslenmek; gösteriş yapmak" 

se parfumer koku sürünmek 

se parjurer yalan yere yemin etmek 

se particulariser ayrılık göstermek 

se passer "geçmek, olmak, cereyan etmek; geçip gitmek " 

se passer de bırakmak, artık kullanmamak 

se passionner pour merak sarmak, hastası olmak 

se patiner paslanmak, kirlenmek 

se pavaner kasıla kasıla yürümek 

se payer de yetinmek 

se payer la tête de ile dalga geçmek 

se peigner saçını taramak, taranmak 

se peiner "üzülmek; yorgunluğa katlanmak, zahmete girmek" 



se peler tüyü dökülmek, kabuğu soyulmak 

se pelotonner "(yumak) sarılmak; tortop olmak, büzülmek" 

se pencher eğilmek, sarkmak 

se percher "(kuş) konmak, tünemek; oturmak" 

se perdre "yitmek, kaybolmak; yitip gitmek; sefahate dalmak" 

se perfectionner yetkinleşmek, olgunlaşmak, mükemmelleşmek 

se permettre cüret etmek 

se persuader sanmak, inanmak 

se peupler insanla dolmak, kalabalıklaşmak 

se piquer övünmek 

se piquer au jeu bir işi yapmakta direnmek 

se piquer d'honneur gayrete gelmek 

se piquer le nez sarhoş olmak 

se placer au premier rang ilk sıraya yerleşmek 

se plaindre "yakınmak, sızlanmak; dava açmak" 

se plaire birbirinden hoşlanmak 

se plaire à faire mekten hoşlanmak 

se planter "dikilmek, ekilmek; saplanmak" 

se plier à uymak, boyun eğmek 

se plomber rengi kurşuni olmak 

se plonger dalmak, batmak 

se pomponner takıp takıştırmak, süslenip püslenmek 

se porter bien (sağlığı) iyi olmak 

se porter caution kefillik etmek 

se porter comme un charme turp gibi olmak 

se porter fort pour qn birine kefil olmak 



se porter garant de in kefili olmak 

se porter mal (sağlığı) kötü olmak 

se poser "konmak; ortaya çıkmak, doğmak " 

se poser en (bir hal) taslamak 

se poser sur dayanmak 

se posséder kendini tutmak 

se pourlécher dudaklarını yalamak, yalanmak 

se pourvoir "edinmek; bir üst mahkemeye başvurmak, temyiz etmek" 

se pousser "sürmek, sürüp gitmek; ilerlemek, yol almak" 

se pouvoir mümkün olmak 

se prendre aux cheveux saç saça baş başa gelmek 

se prendre de vin sarhoş olmak 

se prendre les doigts dans parmağını -e sıkıştırmak 

se prescrire zamanaşımına uğramak 

se presser "acele etmek; yığılmak, toplaşmak" 

se priver de yoksun olmak, mahrum olmak 

se procurer elde etmek 

se produire "görünmek, kendini göstermek; olmak, meydana gelmek" 

se profiler yandan görünmek 

se prolonger uzamak 

se promener gezinmek, gezmek, dolaşmak 

se promettre de faire "birbirine söz vermek; ant vermek" 

se pronencer "karara varmak; kararını açıklamak" 

se propager "üremek, çoğalmak; yayılmak" 

se proposer de faire meye niyetli olmak 

se prosterner yerlere kapanmak, secde etmek 



se protéger de (contre) kendini -den korumak 

se précautionner sakınmak, korunmak 

se précipiter "atılmak, saldırmak; acele etmek" 

se préciser belirginleşmek, belli olmak 

se prélasser sere serpe oturmak 

se prémunir korunmak, sakınmak 

se préoccuper de ile ilgilenmek, aklı fikri hep -de olmak 

se préparer hazırlanmak 

se présenter "ortaya çıkmak, karşısına çıkmak; kendini tanıtmak " 

se présenter à "girmek, katılmak; aday olmak" 

se présenter à un examen sınava girmek 

se préserver korunmak, sakınmak 

se prévaloir de "ile övünmek; -den yararlanmak" 

se prêter à "elverişli olmak; razı olmak" 

se putréfier çürümek, kokuşmak 

se pâmer kendinden geçmek, bayılmak 

se pénétrer "karışmak; iyi anlaşılmak; zihnine yerleştirmek" 

se périmer zamanaşımına uğramak 

se qualifier "elemeleri kazanmak; yetenekli olmak" 

se quereller kavga etmek 

se quitter (birbirinden) ayrılmak 

se rabaisser alçalmak, aşağılanmak 

se rabattre "yolunu değiştirmek, yön değiştirmek; lafı çevirmek" 

se raccorder bağlamak, uymak 

se raccrocher à sarılmak, tutunmak, yapışmak 

se racler la gorge gırtlağını temizlemek 



se radoucir "yumuşamak; yatışmak" 

se raffermir sağlamlaşmak, güçlenmek 

se raffiner incelmek, kabalıktan kurtulmak 

se rafraîchir soğumak, serinlemek 

se raidir "gerginleşmek, sertleşmek; karşı gelmek" 

se railler önemsememek, boş vermek 

se raisonner sağduyuya uymak 

se rajeunir yaşını saklamak 

se ralentir yavaşlamak, ağırlaşmak 

se rallier toplaşmak, bir araya gelmek 

se rallier à katılmak, iştirak etmek 

se ramasser kendini toplamak 

se ramener dönmek, geri gelmek 

se ramifier kollara ayrılmak, dallanmak, dal budak salmak 

se ramollir yumuşamak 

se ranger "kenara çekilmek, çekilip yer açmak; sıra olmak, dizilmek; yola gelmek, uslanmak " 

se ranger à katılmak 

se rappeler anımsamak, hatırlamak 

se rapporter à ilişikli olmak, ilgili olmak 

se rapprocher yaklaşmak 

se raréfier "seyrekleşmek, yoğunluğu azalmak; hafiflemek" 

se raser "tıraş olmak; sıkılmak, sıkıntıdan patlamak, kafası şişmek" 

se rassembler toplanmak, toplaşmak 

se rasseoir "yeniden oturmak; kendine gelmek" 

se rassurer rahatlamak, içi rahat etmek 

se rasséréner yatışmak, sakinleşmek 



se ratatiner buruşmak, kırışmak 

se rationner az yemek 

se rattacher bağlanmak 

se rattraper tutunmak 

se ravaler alçalmak, bayağılaşmak, gözden düşmek 

se raviser fikrini değiştirmek, caymak 

se rebeller ayaklanmak, başkaldırmak, isyan etmek 

se rebiffer karşı gelmek, kafa tutmak 

se recommander par yeteneğini ortaya koymak 

se reconnître "(bir başkasında) kendini görmek; kendini bulmak" 

se recouper birbirini tutmak 

se recroqueviller büzülmek, kuruyup kıvrılmak 

se recueillir "saygı duruşunda bulunmak; düşünceye dalmak" 

se redresser "doğrulmak; ayağa kalkmak; kalkınmak" 

se refaire zararını çıkarmak, kaybettiği parayı kurtarmak 

se refaire une santé sağlığına kavuşmak 

se refermer yeniden kapanmak 

se refléter yansımak 

se reformer (asker) sıraya girmek 

se refroidir soğumak 

se refuser reddedilmek, geri çevrilmek 

se refuser qch kendini yoksun bırakmak 

se refuser à qch den kaçmak, kaçınmak 

se regarder "karşı karşıya olmak; kendine bakmak" 

se regrouper yeniden bir araya gelmek 

se rehabituer yeniden alışmak 



se rejeter gerilemek 

se rejoindre "kavuşmak; birleşmek" 

se relaxer gevşemek, rahatlamak 

se relayer nöbetleşe yapmak 

se relever "ayağa kalkmak; kalkınmak " 

se relever de "dirilmek; belini doğrultmak" 

se relâcher "gevşemek, gevşek davranmak; yumuşamak" 

se remarier yeniden evlenmek 

se rembrunir "kararmak; üzüntülü bir hal almak" 

se remettre düzelmek, iyileşmek 

se remettre au pas yola gelmek 

se remettre de atlatmak, kurtulmak 

se remettre à faire yeniden başlamak 

se remettre à flot işlerini yoluna koymak 

se remonter canlanmak, gücü yerine gelmek 

se remontrer kendini yeniden göstermek, ortalığa çıkmak 

se remplir dolmak 

se remplir le jabot karnını iyice doyurmak 

se remuer "kımıldanmak, devinmek; çabalamak" 

se remémorer hatırlamak, anımsamak 

se rencontrer "karşılaşılmak, rastlanılmak; çarpışmak" 

se rendormir tekrar uyumak 

se rendre "gitmek, varmak; teslim olmak " 

se rendre compte de anlamak, farkına varmak 

se rendre maître eline geçirmek 

se rendre maître de kontrol altına almak 



se rendre à la raison doğru yola girmek 

se renfermer kapanmak 

se renfermer en soi-même kabuğuna çekilmek 

se renfrogner surat asmak, yüzünü ekşitmek 

se rengager (asker) hizmetini uzatmak 

se rengorger kurum satmak, kurumlanmak 

se renouveler yinelenmek, tekrar olmak 

se renseigner bilgi edinmek 

se renverser devrilmek, düşmek, yuvarlanmak 

se repaitre "beslenmek; oyalanmak" 

se repentir pişman olmak 

se replier geri çekilmek 

se replier sur soi-même düşünceye dalmak 

se reporter à "düşünmek, geçmiş bir şeyi kafasında yaşatmak; dayanmak" 

se reposer dinlenmek 

se reposer sur güvenmek, itimat etmek 

se reprendre kendini toparlamak 

se reprocher kendine kızmak 

se reproduire "üremek, çoğalmak; yeniden meydana gelmek" 

se représenter gözünün önüne getirmek, gözünde canlandırmak 

se ressaisir kendini toparlamak 

se ressembler birbirine benzemek, benzeşmek 

se ressentir de etkisini hâlâ duymak 

se resserrer sıkışmak, daralmak 

se ressouvenir yeniden hatırlamak 

se restreindre giderini kısmak, azaltmak 



se retarder gecikmek 

se retenir "tutunmak; kendini tutmak" 

se retirer "geri çekilmek; emekliye ayrılmak " 

se retirer de den çekilmek 

se retourner "başını çevirip bakmak; dönüş yapmak " 

se retracer gözünün önüne getirmek, hatırlamak 

se retrancher "siper almak; kendini savunmak " 

se retrancher derrière "arkasına saklanmak, siper almak; sığınmak" 

se retremper yeniden güç kazanmak 

se retremper dans "yeniden girmek, katılmak; -de güç bulmak" 

se retrousser eteğini\\paçasını kaldırmak, sıvamak 

se retrouver buluşmak, görüşmek 

se rhabiller yeniden giyinmek 

se rider kırışmak, kırış kırış olmak 

se ridiculiser gülünçleşmek, gülünç duruma düşmek 

se rincer la bouche ağzını çalkalamak 

se rire de önemsememek, boş vermek, aldırış etmemek 

se risquer dans atılmak, girişmek 

se risquer à faire meye kalkışmak, girişmek 

se rompre kırılmak 

se rompre le cou (düşerek) boynunu kırmak 

se ronger les ongles tırnaklarını yemek 

se rouiller paslanmak 

se rouler yatakta dönmek, yuvarlanmak 

se rouvrir yeniden açılmak 

se ruer sur (üzerine) atılmak 



se ruiner yıkılmak 

se réabonner yeniden abone olmak 

se réchauffer ısınmak 

se réclamer övünmek 

se réconcilier uzlaşmak, barışmak 

se récrier "haykırmak; itiraz etmek" 

se récréer eğlenmek, hoş vakit geçirmek 

se récupérer zararını çıkarmak 

se récuser (yargıç) kendini yetkisiz görmek, kendi kendini reddetmek 

se réduire en dönüşmek, haline gelmek 

se réfléchir yansımak 

se réfléchir à (sur) üzerinde düşünmek 

se réformer "tutumunu düzeltmek; ıslah olmak" 

se réfugier sığınmak, iltica etmek 

se référer à başvurmak, danışmak 

se régaler "kendine ziyafet çekmek; kazançlı çıkmak" 

se régler kendine çekidüzen vermek 

se réincarner ruh göçmek 

se réjouir neşelenmek, eğlenmek 

se réjouir de sevinmek 

se répandre dökülmek, saçılmak 

se répartir paylaşılmak, dağılmak 

se répercuter "yansımak, aksetmek; yankılanmak" 

se répéter aynı şeyleri tekrarlamak 

se réserver beklemek 

se réserver à faire qch uygun zamanı kollamak 



se résigner tevekkül etmek, kadere boyun eğmek 

se résorber "emilip dağılmak; ortadan kalmak" 

se résoudre à faire meye karar vermek 

se résumer sözlerini özetlemek 

se rétablir sağlığı düzelmek, sağlığına kavuşmak 

se rétracter "büzülmek; sözünü geri almak" 

se rétrécir daralmak 

se réunir birleşmek, birlik olmak 

se réveiller uyanmak 

se révolter (contre) ayaklanmak, başkaldırmak, isyan etmek 

se révéler ortaya çıkmak 

se rôtir kavrulmak, yanmak 

se sacrifier uğruna canını vermek 

se saigner varını yoğunu harcamak 

se saisir de yakalamak, ele geçirmek 

se saluer selamlaşmak 

se saper giyinmek 

se satisfaire tatmin olmak 

se satisfaire de ile yetinmek 

se sauver kaçmak 

se scandaliser alınmak, incinmek 

se scinder bölünmek, ayrılmak, parçalanmak 

se scléroser "sertleşmek; katılaşmak, donmak" 

se secouer silkinmek 

se sectionner bölümlere ayrılmak, kesilmek 

se segmanter bölünmek 



se sentir bien kendini iyi hissetmek 

se sentir la force de faire yapacak kadar kendini güçlü hissetmek 

se sentir le courage de faire yapacak kadar kendini cesur hissetmek 

se sentir mal kendini kötü hissetmek 

se serrer sıkışmak 

se serrer la ceinture kemerini sıkmak 

se serrer la main el sıkışmak 

se serrer les coudes el ele vermek 

se servir "kendine yemek\\içki almak; kullanmak " 

se signaler par ile kendini göstermek, ile ün kazanmak, ile tanınmak 

se signer istavroz çıkarmak 

se singulariser göze batmak 

se soigner kendine iyi bakmak 

se solder en par ile kapanmak, tamamlanmak 

se solidariser "birbirine kefil olmak; dayanışmak" 

se solidifier katılaşmak 

se soucier de tasalanmak, merak etmek 

se souder kaynaşmak 

se soulager sıkıntıdan kurtulmak, ferahlamak 

se souler sarhoş olmak 

se soulever ayaklanmak 

se soumettre "boyun eğmek; kabul etmek, razı olmak" 

se soustraire à den kaçmak 

se soutenir "ayakta durmak; düşmeden durmak, tutunmak; sürüp gitmek; dayanışmak " 

se souvenir de hatırlamak, anımsamak 

se souvenir que dığını hatırlamak, -dığını anımsamak 



se spécialiser uzman olmak, uzmanlaşmak 

se structurer yapılaşmak 

se substituer başkasının yerine geçmek 

se suffire kimseye muhtaç olmamak 

se suicider kendini öldürmek, intihar etmek 

se suivre "birbirinin arkasından gelmek, sıralanmak; zincirleme gitmek " 

se superposer üst üste binmek 

se surmener aşırı yorulmak 

se surpasser her zamankinden iyi yapmak, kendini aşmak, kendini geçmek 

se sustenter beslenmek 

se syndiquer "sendikaya girmek; sendikalaşmak" 

se sécher "kurumak; (yağmur) dinmek" 

se séparer ayrılmak 

se séquestrer topluluktan çekilmek, yalnız yaşamak 

se tacher lekelenmek, kirlenmek 

se tailler tüymek, toz olmak 

se taire susmak, gürültüyü kesmek 

se tamponner çarpışmak 

se taper dövüşmek 

se tapir büzülüp saklanmak 

se targuer böbürlenmek 

se tasser "sıkışmak, sıkışarak oturmak; yatışmak, düzelmek" 

se teindre saçını boyamak 

se tenir "birbirini tutmak, tutuşmak; kurulmak, yapılmak; tutarlı olmak " 

se tenir coi sesini çıkarmadan durmak 

se tenir debout ayağa kalkmak 



se tenir les côtes katıla katıla gülmek 

se tenir à "tutunmak; bağlı kalmak " 

se terminer bitmek, sona ermek 

se terrer yer altında saklanmak 

se tirer çekip gitmek 

se tordre "bükülmek, eğilmek; kıvranmak " 

se tordre de douleur acıdan kıvranmak 

se tordre de rire gülmekten katılmak 

se tortiller kıvrılmak 

se tourmenter üzülmek, sıkılmak 

se tourner les pouces bomboş durmak 

se traduire anlatılmak, açığa vurulmak 

se trahir kendini ele vermek 

se tranquilliser yatışmak, sakinleşmek 

se transformer dönüşmek, haline gelmek 

se transporter (bir yere) gitmek 

se travestir kılığını değiştirmek, başka kılığa girmek 

se traîner "emeklemek; güçlükle yürümek; sürüp gitmek, bitmek bilmemek " 

se tromper aldanmak, yanılmak 

se tromper de birini öbürü sanmak 

se trotter kurtulmak 

se troubler şaşırmak, heyecanlanmak 

se trousser soyunmak 

se trouver "bulunmak; kendini bulmak; olmak " 

se trouver mal fenalık geçirmek 

se trémousser tepinmek, yerinde duramamak 



se tuer kendini öldürmek 

se tuméfier şişmek 

se tâter kendini yoklamak 

se télescoper çarpışmak, iç içe girmek 

se vaincre kendini tutmak 

se vanter övünmek 

se vanter de ile övünmek 

se vaporiser buharlaşmak, buğulaşmak 

se vautrer "yere yatmak, yan gelip yatmak, uzanmak; yuvarlanmak, ağnamak" 

se venger öç almak, intikam almak 

se venger de öcünü almak, intikamını almak 

se vexer üzülmek, sıkılmak 

se vicier "bozulmak; ahlakı bozulmak" 

se vieillir ihtiyar görünmek 

se voiler "peçe takmak; eğrilmek, çarpılmak; (hava) kapanmak, bulutlanmak" 

se voir "görülmek; görüşmek " 

se volatiliser "gaz haline geçmek, uçmak; kaybolmak; çalınmak" 

se vouer "kendini adamak; kendini (bir işe) vermek" 

se voûter kamburlaşmak 

se vêtir giyinmek 

seau [le] kova 

sec "kuru; kurak; soğuk, sert; yavan; cılız, kuru " 

second ikinci 

secondaire ikincil, tali 

seconde [la] saniye 

secondement ikinci olarak, ikincisi 



seconder yardım etmek 

secouement [le] sallama, sallanma 

secouer "sarsmak; silkmek; sallamak " 

secouer la tête başını (hayır anlamında) sallamak 

secourable yardımsever 

secourir yardım etmek 

secours "[le] yardım; imdat " 

secousse "[la] sarsıntı; sarsma " 

secousse sismique yersarsıntısı, deprem 

secousse tellurique yersarsıntısı, deprem 

secret "gizli; saklı " 

secret d'État devlet sırrı 

secret de polichinelle herkesin bildiği sır 

secret professionnel meslek sırrı 

secrètement gizlice, el altından 

secrétaire [le] [la] sekreter, yazman, kâtip 

secrétaire d'État bakan 

secrétaire de direction özel sekreter 

secrétaire général genel sekreter 

secrétariat [le] sekreterlik 

sectaire softa, yobaz, bağnaz 

sectarisme [le] softalık, yobazlık, bağnazlık 

secte "[la] mürit topluluğu, tarikat; mezhep" 

secteur "[le] kesim, sektör; kesme, daire kesmesi " 

secteur public kamu sektörü, kamu kesimi 

section "[la] kesme; bölüm, şube; küçük bölüm, semt; kol, müfreze; kesit" 



sectionner "bölümlere ayırmak; kesmek " 

sectoriel sektörle ilgili 

sectorisation "[la] kesmileme; sektörleştirme" 

secundo ikinci olarak, ikincisi 

segment "[le] parça, daire parçası; segman" 

segmenter parçalara ayırmak, bölmek 

seiche [la] mürekkepbalığı 

seigle [le] çavdar 

seigneur "[le] derebeyi; efendi, soylu kişi " 

seigneurial "derebeyiyle ilgili; soylu, görkemli" 

seigneurie [la] derebeylik hakları 

seille "[la] kova; ağaç kap" 

sein "[le] göğüs, koyun, bağır; (kadında) meme; ana karnı " 

Seine [la] : 

seize "num on altı; on altıncı" 

seizième num on altıncı 

sel "[le] tuz; (sözde\\yazıda) tat " 

sel de table sofra tuzu 

sel gemme kaya tuzu 

sel marin deniz tuzu 

self [le] selfservis 

self-service [le] selfservis 

selle "[la] eyer; ayakyolu, hela " 

seller eyerlemek 

sellerie "[la] eyercilik; koşum takımları" 

selles dışkı, bok 



sellette [la] sanık iskemlesi 

sellier [le] eyerci, saraç 

selon e göre, -e kalırsa 

selon que diğine göre 

selon toute vraisemblance görünüşe göre, şüphesiz 

semailles [la] ekim 

semaine "[la] hafta; haftalık (ücret); haftalık iş " 

semaine des quatre jeudis çıkmaz ayın son çarşambası 

semainier [le] yedi halkalı bilezik\\yüzük 

semblable "benzer; böyle, bu gibi " 

semblable à e benzer 

semblant [le] görünüş 

sembler "... gibi görünmek, benzemek; öyle gelmek " 

semelle "[la] ayakkabı tabanı; pençe; bir ayak uzunluğu " 

semelle de caoutchouc kauçuk taban 

semelle de cuir kösele taban 

semence "[la] tohum; nalın çivisi" 

semer "ekmek; serpmek; serpiştirmek; ortalığa atmak, yaymak; (birinden) yakasını kurtarmak " 

semer de l'argent para savurmak 

semer l'épouvante korku salmak 

semer la zizanie nifak sokmak 

semestre [la] altı aylık süre, sömestr 

semestriel altı ay süren, altı aylık 

semeur "[le] [la] ekici; yayıcı" 

semi-automatique yarı otomatik 

semi-conducteur [le] yarıiletken 



semi-fini yarı işlenmiş 

semi-lunaire yarımay 

semi-permeable yarı geçirgen 

semi-perméabilite yarı geçirgenlik 

semi-remorque [la] yarı römork 

semis "[le] ekim, ekme; ekili tarla; fidanlık" 

semoir "[le] tohum torbası; tohum\\gübre dökme makinesi" 

semonce "[la] paylama, azarlama; uyarı ateşi" 

semoule [la] irmik 

semoule de riz pirinç irmiği 

sempiternel bitmez tükenmez, sonu gelmez, sürekli 

senior [le] [la] (genç takımda olmayan) ergin sporcu 

sens "[le] duyu, his; duygu; görüş, düşünce; anlayış; anlam, mana; yön, cihet " 

sens commun sağduyu 

sens dessus dessous altüst 

sens devant derrière önü arkaya arkası öne 

sens direct doğru yön 

sens interdit tek yönlü cadde 

sens interne bilinç 

sens intime bilinç 

sens inverse ters yön 

sens propre sözlük anlamı 

sens unique tek yön 

sensation "[la] duyum; heyecan, hayret " 

sensationnel heyecan uyandıran, şaşırtıcı 

sensibilisation [la] duyarlığı artırma 



sensibiliser duyarlığı artırmak 

sensibilité "[la] duyarlık, duygunluk; duygululuk, içlilik" 

sensible "duyar; duygulu, içli; duygulandırıcı, dokunaklı" 

sensiblement "göze ilişecek kadar; duyulur ölçüde" 

sensiblerie [la] aşırı duygululuk 

sensitif "duyularla ilgili; hissi; duygulu, içli" 

sensoriel duyumsal 

sensualité "[la] nefsine düşkünlük; şehvet" 

sensuel "nefisle ilgili; nefsine düşkün, şehvetli" 

sensé "sağduyulu; anlayışlı, makul" 

sente [la] patika 

sentence "[la] özdeyiş; yargı, hüküm " 

sentence de mort idam hükmü 

sentencieusement özdeyişli 

sentencieux özdeyişli, vecizeli 

senteur [la] güzel koku 

senti içten, duygulu 

sentier [le] patika, keçiyolu 

sentiment [le] duygu, his 

sentimental duygulu, içli 

sentimentalisme [le] duygu gösterişi 

sentimentalité [la] duygululuk, içlilik 

sentine "[la] sintine; kötü çevre, batakhane" 

sentinelle [la] nöbetçi 

sentir "duymak; sezmek; koklamak; kokmak; tadını vermek; kokmak " 

sentir mauvais pis kokmak 



sentir qch pour qn kanı kaynamak 

sentir son estomac dans les talons karnı zil çalmak 

sept "num yedi; yedinci" 

septante num yetmiş 

septembre [le] eylül 

septennal yedi yıl süren, yedi yılda bir olan 

septennat [le] yedi yıllık başkanlık 

septentrion [le] kuzey 

septentrional kuzey+ 

septicémie [la] kan yangısı, septisemi 

septième "num yedinci; yedide bir" 

septuagénaire yetmiş yaşında, yetmişlik 

septuple yedi katı 

septénaire yedi gün\\yıl süren 

sequin [le] altın sikke 

serbe "Sırp+; Sırbistan+" 

Serbie [la] : 

serein "(hava\\gök) açık, duru, temiz; dingin, sakin" 

sereinement serinkanlılıkla 

serf [le] [la] serf, köle 

serfouette [la] bostancı çapası 

serge [la] ince şayak 

sergent [le] çavuş 

sergent de ville polis memuru 

sergent major başçavuş 

sergent-chef astsubay üstçavuş 



serin [le] kanarya 

seriner (kuşu) ötmeye alıştırmak 

seriner qch à qn (birine) -i yineleyip durmak, durmadan söylemek 

seringa [le] yabani yasemin 

seringue [la] şırınga 

seringuer şırınga etmek 

serment [le] ant, yemin 

sermon "[le] vaaz; can sıkıcı öğüt" 

sermonner "uzun uzun öğüt vermek; vaaz etmek" 

serpe [la] budama bıçağı 

serpent [le] yılan 

serpent à sonnettes çıngıraklı yılan 

serpenter yılankavi gitmek, kıvrılarak gitmek 

serpentin "[le] sarmal boru; serpantin" 

serpentine [la] yılantaşı 

serpillière [la] kanaviçe 

serrage "[le] sıkma; sıkılma" 

serran [le] hani balığı 

serre [la] limonluk, ser 

serre-livres [le] kitap dayanağı 

serre-tête "[le] saç bandı\\bağı; bone" 

serrement [le] sıkma 

serrement de cìur iç sıkıntısı 

serrement de main el sıkma 

serrer "sıkmak; sıkıştırmak; (bir yere) kapamak " 

serrer de près yakından izlemek 



serrer la gorge à qn boğazını sıkmak 

serrer la main à ile tokalaşmak 

serrer la vis à qn baskı yapmak, dizginini kısmak 

serrer le frein frene basmak 

serrer les dents dişlerini sıkmak 

serrer les voiles yelkenleri toplamak 

serrer qn de près (birini) kıstırmak 

serrer à droite "sağdan gitmek; sağa yanaşmak " 

serres [la] pençe 

serrure [la] kilit 

serrurerie [la] çilingirlik 

serrurier [le] çilingir 

serré "sık, sıkı; kısa, özet; dar, vücuda yapışan; eli sıkı " 

sertir "(kuyumculukta taşı) oturtmak, mıhlamak; lehimsiz tutturmak" 

servage [le] kölelik 

servant [le] servis atışı yapan oyuncu 

servante "[la] hizmetçi (kadın); servis masası " 

servante de jésus-christ rahibe 

servante maîtresse kâhya kadın 

serveur [le] [la] garson 

serviabilité [la] yardımseverlik 

serviable yardımsever 

service "[le] hizmet, servis; iş, görev; görevlilik; sofra takımı; ayin " 

service après-vente satış-sonrası servis 

service compris servis dahil 

service de dépannage tamir servisi, bakım servisi 



service de renseignements haber alma servisi 

service de réanimation yoğun bakım ünitesi 

service de santékarantina servisi 

service de transmission haberleşme hizmeti 

service des urgence acil servis 

service militaire askerlik hizmeti 

service public kamu hizmeti 

service social sosyal hizmet 

service à café kahve servisi, kahve takımı 

service à the çay servisi, çay takımı 

services secrets gizli servis 

serviette "[la] havlu; peçete; evrak çantası " 

serviette hygiénique hijyenik ped, kadın bağı 

serviette-éponge havlu 

servile "köle gibi; aşağılık, bayağı" 

servir "hizmet etmek, hizmet vermek; servis yapmak, sofraya koymak; topu oyuna sokmak, servis 
yapmak; hizmetçilik etmek; faydası dokunmak, yararı olmak, yaramak " 

servir d'Etat kamu hizmeti görmek 

serviteur [le] uşak 

serviteur de l'etat memur 

servitude "[la] kölelik, kulluk; yüküm, külfet; kullanım hakkı, irtifak hakkı" 

servofrein [le] otomatik fren 

servomoteur [le] otomatik motor çalıştırıcı 

servomécanisme [le] otomatik düzen 

ses son 

session [la] toplantı, oturum 



set "[le] (tenis) set; plato" 

setter [le] bir cins av köpeği 

seuil [le] eşik 

seul "yalnız, kimsesiz, tek başına; tek (bir); sadece " 

seul à seul baş başa, özel olarak 

seulement "yalnız, ancak, fakat; hiç olmazsa " 

sevrer "sütten kesmek; yoksun bırakmak" 

sex-appeal [le] albeni, seksapel 

sexagénaire [le] [la] altmış yaşında, altmışlık 

sexe [le] cinslik, cinsiyet 

sexisme [le] cinsiyet ayrımcılığı 

sexiste [le] cinsiyet ayrımcılığı yapan 

sexologie [la] cinslikbilimi, seksoloji 

sexologue [le] [la] cinslikbilimci, seksolog 

sextant [le] altılık, sekstan 

sextuple [le] altı katı 

sextupler "altı katına çıkarmak; altı kat olmak" 

sexualité [la] cinsellik 

sexuel cinsel 

sexuellement cinsel yönden 

sexué cinslikli, cinsel organları olan 

seyant yakışmış, yakışan, uygun düşen 

shake-hand [le] el sıkma, toka 

shaker [le] çalkalama kabı 

shampooiner şampuanlamak 

shampooing [le] şampuan 



shetland [le] şetlant 

shoot [le] vuruş, şut 

shooter şut çekmek 

shopping [le] alışveriş 

shérif [le] şerif 

si "eğer, ise, -se, -sa; ise de, her ne kadar " 

si bien que öyle ki, o kadar ki 

si fait olur, hayhay 

si tant est que olarak, sıfatıyla 

siamois Siyamlı 

sibyllin anlaşılması güç, esrarlı 

Sibérie [la] : 

Sibérien [le] [la] Sibiryalı 

sibérien "Sibiryalı+; Sibirya+" 

Sicile [la] : 

sicilien Sicilyalı 

side-car [le] motosiklet sepeti 

sidéral yıldızlarla ilgili 

sidérer şaşkınlık vermek, kanını dondurmak 

sidérurgie [la] demir-çelikçilik 

sidérurgique demir-çelik+ 

sidéré donakalmış 

sien kendinin 

sierra [la] dağ zinciri, sıradağlar 

sieste [la] öğle uykusu 

sieur [le] (hukuk dilinde) bay 



sifflant ıslık çıkaran, ıslıklı 

sifflement "[le] ıslık; vızıltı" 

siffler "ıslık çalmak; vızıldamak; hırıldamak; (şarkı) ıslıkla çalmak; ıslıkla çağırmak" 

sifflet [le] düdük 

siffloter hafif ıslık çalmak 

sigle [le] (sözcüklerin baş harfleriyle yapılan) kısaltma 

signal "[le] im, işaret; sinyal " 

signal d'alarme alarm işareti 

signal d'alerte uyarı sinyali 

signal de détresse tehlike sinyali 

signal optique uyarı ışığı, uyarı sinyali 

signalement [le] kılık, fiziksel yapı, eşkâl 

signaler "dikkati çekmek, üzerine parmak basmak; işaret etmek " 

signalisation "[la] (yolda) işaret tertibatı; işaretle haberleşme" 

signaliser "işaret koymak; işaret düzeni yerleştirmek" 

signalé üzerinde durulan, göze çarpan 

signalétique dış biçimi gösteren, eşkâlle ilgili 

signataire [le] [la] imza eden 

signature "[la] imza; imzalama" 

signaux lumineux trafik işaretleri 

signaux routiers "yol işaretleri; trafik ışıkları" 

signe "[le] im, işaret; belirti; (tende) ben; ayırıcı özellik " 

signe de croix istavroz çıkarma 

signe de file pruva hattı 

signe de la croix istavroz çıkarma 

signer imzalamak 



signer à tanık olarak imza etmek 

signes de ponctuation noktalama işaretleri 

signet [le] sayfa şeridi 

significatif "anlatımlı; açıklayıcı, belirtici" 

signification "[la] anlam, mana; anlatım" 

signifier "anlamına gelmek, anlatmak, demek olmak; (adliyece) bildirmek" 

silence "[le] susma, sessizlik; durak işareti " 

silencieusement ses çıkarmadan, sessizce 

silencieux "sessiz; az konuşur " 

silex [le] çakmaktaşı 

silhouette [la] siluet 

silicate [le] silikat 

silice [la] silis 

siliceux silisli 

silicium [le] silisyum 

silicone [la] silikon 

silicose [la] silikoz 

silique [la] keçiboynuzu 

sillage "[le] dümen suyu; gemi hızı " 

sillon "[le] saban izi, karık; iz" 

sillonner "üzerinden geçmek; çizgi çekmek" 

silo [le] silo 

silure [le] yılanbalığı 

simagrée [la] yapmacık, naz 

simiesque maymuna benzer, maymunsu 

similaire benzer, türdeş 



similarité [la] benzerlik 

simili [le] taklit, benzer 

similitude "[la] benzeşme; benzerlik" 

simoun [le] samyeli 

simple "yalın, sade, basit; kolay; temiz yürekli; saf; süssüz; yalnız, tek " 

simple comme bonjour "çok kolay; basbayağı " 

simple particulier halktan bir adam 

simple soldat rütbesiz er 

simplement "yalın, özentisiz, sade bir şekilde; dolambaçsız" 

simples "[le] ilaç olarak kullanılan bitkiler; iki kişilik tenis oyunu " 

simplet "bönce, safça; basitçe" 

simplicité "[la] yalınlık, basitlik, sadelik; temiz yüreklilik; saflık" 

simplification [la] yalınlaştırma, sadeleştirme, basitleştirme 

simplifier yalınlaştırmak, sadeleştirmek, basitleştirmek 

simplisme [le] düşünce yalınlığı, dar kafalılık 

simpliste yalın düşünceli, dar kafalı 

simulacre "[le] görüntü, hayalet; göstermelik, taslak" 

simulateur "[le] [la] yalandan yapan; hastalık numarası yapan" 

simulation [la] yalandan yapma, taslama 

simuler yalandan yapmak, taslamak 

simultané aynı zamanlı 

simultanéité [la] aynı zamanlık, zamandaşlık 

simultanément aynı zamanda, birlikte 

simulé sahte, uydurma 

sinapisme [le] hardal yakısı 

sincère "açık yürekli; içten, samimi" 



sincèrement "açık yürekle; içten, samimiyetle" 

sincérité "[la] açık yüreklilik; içtenlik, samimilik" 

sine die tarih belirtmeksizin 

sine qua non vazgeçilemeyen, onsuz olmayan 

singe "[le] maymun; taklitçi; şaklaban" 

singer taklit etmek 

singerie "[la] soytarılık, maymunluk; ikiyüzlülük" 

singulariser başkasından ayrı göstermek, göze batar duruma getirmek 

singularité "[la] benzersizlik, eşsizlik; tuhaflık" 

singulier "benzersiz, eşsiz; şaşılacak, tuhaf " 

singulièrement "ayrıca, özellikle; tuhaf biçimde; bilinenden ayrı" 

sinistre "uğursuz, şom; kötü; korkunç " 

sinistré felakete uğramış 

sinologie [la] Çinbilim, Sinoloji 

sinologue [la] Çinbilimci, Sinolog 

sinon olmazsa, yoksa 

sinueux yılankavi, dolambaçlı, girintili çıkıntılı 

sinuosité [la] yılankavilik, dolambaçlılık 

sinus [le] sinüs 

sinusite [la] sinüzit 

sinusoïdal sinüsoidal 

sinusoïde [la] sinüsoit 

sinécure [la] işi yok parası çok görev, arpalık 

sionisme [le] siyonizm 

sioniste [le] [la] siyonist 

siphon [le] sifon 



sire [le] kral\\imparator unvanı 

sirop [le] şurup 

sirop contre la toux öksürük şurubu 

sirop d'orgeat arpa suyu 

sirop expectorant balgam söktürücü şurup 

siroter tadını çıkararak yudum yudum içmek 

sirupeux şurubumsu, şerbet gibi 

sirène "[la] siren, canavar düdüğü; denizkızı " 

sirène d'alarme "yangın alarmı; hava saldırısı alarmı" 

sis bulunan 

sismique deprem+, sismik 

sismographe [le] depremyazar, sismograf 

sismologie [la] deprembilim, sismoloji 

site "[le] manzaralı yer; eski kent, sit alanı " 

sites historiques tarihi güzelliklere sahip yerler 

sites naturels doğal güzelliklere sahip yerler 

sites pittoresque güzel yer 

sites touristiques turistik bölgeler 

situation "[la] konum, mevki; durum, vaziyet" 

situation tendue gergin durum 

situer yerleştirmek, kondurmak, kurmak 

situé konumlu 

sitôt hemen, o anda, derhal 

sitôt que (yap)ar (yap)maz 

six "num altı; altıncı" 

sixième "num altıncı; altıda bir" 



sixième férie cuma 

siècle "[le] yüzyıl; çağ " 

siège "[le] oturacak yer; kürsü; merkez; kuşatma, muhasara " 

siège arrière arka koltuk 

siège avant ön koltuk 

siège du gouvernement hükümet merkezi 

siège éjectable fırlar koltuk 

siéger "(toplantıda) yer almak; (bir yerde) olmak, bulunmak; merkezi olmak" 

sketch [le] skeç 

ski "[le] kayak; kayak sporu " 

ski nautique su kayağı 

skier kayağa gitmek, kayak yapmak 

skieur [le] [la] kayakçı 

slalom [le] slalom 

Slave [le] [la] İslav 

slave İslav+ 

slip [le] kısa don, slip 

slogan [le] slogan 

Slovaque [le] [la] Slovak 

slovaque Slovak+ 

Slovaquie [la] : 

slow [le] slov dansı 

smash "[le] (tenis) sıyırma; (voleybolda) çivi" 

smoking [le] smokin 

snack [le] kafeterya, snekbar 

snob [le] [la] züppe, snop 



snobisme [le] snopluk, züppelik 

snow-bout [le] kürklü lastik bot 

sobre "azla yetinir, kanaatkâr; aşırılıktan kaçan, ılımlı; yalın, sade" 

sobrement "itidalle; sadelikle" 

sobriquet [le] takma ad, lakap 

sobriété "[la] kanaatkârlık, azla yetinme; ılımlılık; özentisizlik" 

soc [le] saban demiri 

sociabilité [la] toplumculluk, girişkenlik, hoşsohbetlik 

sociable toplumcul, girişken, girgin, sokulgan, hoşsohbet 

social "sosyal, toplumsal; ortaklıkla ilgili" 

socialement toplum kuralınca 

socialisant "toplumcu; sosyalist eğilimli" 

socialisation [la] toplumsallaştırma, sosyalizasyon 

socialiser topluma mal etmek, toplumsallaştırmak 

socialisme [le] toplumculuk, sosyalizm 

socialiste [le] [la] toplumcu, sosyalist 

socio-économique sosyoekonomik 

socioculturel sosyokültürel 

sociolinguistique sosyolingüistik 

sociologie [la] toplumbilim, sosyoloji 

sociologique toplumsal, sosyolojik 

sociologisme [le] toplumbilimcilik 

sociologue [le] toplumbilimci, sosyolog 

sociométrie [la] toplumölçer, sosyometri 

sociétaire [le] [la] dernek üyesi 

société "[la] toplum; topluluk; dernek; ortaklık, şirket; sosyete " 



société anonym anonim ortaklık 

société anonyme anonim ortaklık 

société commerciale ticari şirket 

société d'assurence sigorta şirketi 

société d'investment yatırım şirketi 

société de gestion holding 

société de pévoyance yardımlaşma derneği 

société de tempérance "içki savaş derneği; Yeşilay" 

société en commandite komandit şirket 

société en nom collectif kolektif şirket 

société familiale aile şirketi 

société filiale bağlı şirket, tabi şirket 

société financière finansman şirketi 

société privée özel şirket 

société publique kamu şirketi 

société simple adi şirket 

société à responsabilité limitée limitet ortaklık 

socle [le] heykel kürsüsü, oturtmalık 

socque [le] nalın 

socquette [la] soket çorap, kısa çorap 

soda [le] soda 

sodium [le] sodyum 

sodomie [la] oğlancılık 

sodomite [le] oğlancı 

sofa [le] sedir 

soi kendi, kendisi 



soi-disant diye geçinen 

soi-même kendi 

soie "[la] ipek; ipekli; domuz kılı" 

soie crue ham ipek 

soie grège ham ipek 

soierie "[la] ipekçilik; ipek işleri; ipek fabrikası" 

soif [la] susama, susuzluk 

soigner "özen vermek, özenle bakmak, dikkat etmek; tedavi etmek " 

soigneusement özenle, özene bezene 

soigneux dikkatli, itinalı 

soigné "bakımlı, ihtimamlı; dikkatli; esaslı, kuvvetli" 

soin "[le] özen, ihtimam; titizlik, dikkat " 

soins [le] bakım 

soins de beauté güzellik bakımı 

soins de la chevelure saç bakımı 

soir [le] akşam 

soirée "[la] akşam; gece toplantısı, gece eğlencesi; gece gösterisi, suare " 

soirée de gala gala gecesi 

soit "yani; ya; ister " 

soit ... soit ya ... ya ... 

soit que ... soit que ... ister ... ister ... 

soixantaine "[la] aşağı yukarı altmış; altmış yaş" 

soixante "num altmış; altmışıncı" 

soixante-dix "num yetmiş; yetmişinci" 

soixante-dixième num yetmişinci 

soixantième num altmışıncı 



soja [le] soya fasulyesi 

sol "[le] toprak, zemin; yeryüzü; sol" 

solaire güneş+ 

solarium [le] solaryum 

soldat [le] asker, er, nefer 

soldat de plomb kurşun asker, oyuncak asker 

Soldat inconnu meçhul asker 

solde [la] aylık, ücret, maaş 

solde de marchandise indirimli satış 

solder "hesabı ödemek, hesabı kapamak; indirimli satmak " 

soldes "indirim; indirimli satılan mallar " 

soldeur [le] [la] indirimli satış yapan kimse 

sole [la] dilbalığı 

soleil "[le] güneş; ayçiçeği, günebakan; (fişek) çarkıfelek " 

soleil couchant batan güneş 

soleil levant doğan güneş 

solemnités [la] formaliteler 

solennel "törenle yapılan, törenli; gösterişli, cakalı" 

solennellement "törenle; gösterişli bir şekilde" 

solenniser "yıldönümünü kutlamak; tören yapmak" 

solennité "[la] tören, alay; gösteriş " 

solfier nota adlarını söyleyerek okumak 

solfège [le] solfej 

solidaire "dayanışmalı; ortaklaşa; zincirleme, müteselsil " 

solidairement "birbirine kefil olarak, ortaklaşa; dayanışarak" 

solidarité "[la] zincirleme kefillik; dayanışma" 



solide "katı; zorlu; dayanıklı, sağlam " 

solidement sağlamca 

solidification [la] katılaşma, katılaştırma 

solidifier katılaştırmak 

solidité [la] sağlamlık, dayanıklılık 

soliloque [le] kendi kendine konuşma, söylenme 

soliloquer kendi kendine konuşmak 

soliste [le] [la] solist 

solitaire"yalnız yaşayan, köşeye çekilmiş; yalnız; ıssız, tenha " 

solitude "[la] yalnızlık, köşeye çekilmişlik; ıssız yer, ıssızlık" 

solive [la] kiriş 

sollicitation "[la] istek, dilek, rica; ısrar; çekme, cezbetme" 

solliciter "istemek, dilemek; rica etmek; etkilemek; (arzu) uyandırmak, çekmek, cezbetmek" 

sollicitude "[la] özenme; şefkat, ihtimam; kaygı" 

solo [le] solo 

solstice [le] gün durumu 

solubiliser eriyebilir duruma getirmek 

solubilité [la] eriyebilme, erirlik, çözünürlük 

soluble "eriyebilir, erir; çözünür; çözülebilir (problem vb)" 

solution "[la] erime; eriyik; çözüm, çözme " 

solution de continuité kopukluk 

soluté [le] eriyik 

solvabilité [la] ödeme gücü 

solvable borcunu ödeyebilir 

solvant [le] eriten, solvent 

solénoïde [la] solenoit 



Somalie [la] : 

somalien Somalili+ 

somatique somatik, bedensel 

sombre "loş, karanlık, kapanık; koyu (renk); endişe verici; karamsar" 

sombre demeure cehennem 

sombrer "(gemi) batmak; yok olmak, batmak" 

sommaire "kısa, özlü, özet halde; üstünkörü, baştan savma " 

sommairement kısaca, özet olarak, ana hatlarıyla 

sommation "[la] ihtarname; uyarı, ihtar" 

somme "[la] toplam; tutar, meblağ; miktar " 

somme totale genel toplam 

sommeil [le] uyku 

sommeil de plomb derin uyku 

sommeil hibernal kış uykusu 

sommeil éternel ebedi uyku, ölüm 

sommeiller "uyuklamak; uyuşmuş olmak" 

sommelier [le] şarap garsonu, (lokantada) içkilerden sorumlu kişi 

sommer "ihtar etmek, uyarmak; ihtarname göndermek; emretmek; toplamak" 

sommet [le] tepe, doruk, zirve 

sommier "[le] somya; üzengitaşı, ağaç lento; gelir gider defteri" 

sommité "[la] doruk; dal ucu; seçkin kişi" 

somnambule [le] [la] uyurgezer kimse 

somnambulisme [le] uyurgezerlik 

somnifère uyku getirici, uyutucu 

somnolence "[la] yarı uyku hali, ımızganma; uyuşukluk, gevşeklik" 

somnolent "yarı uyku halinde; uyuşuk; dalgın" 



somnoler uyuklamak, kestirmek 

somptuaire harcamayla ilgili 

somptueusement "masraftan kaçınılmayarak, bol harcayarak; şatafatlı şekilde" 

somptueux "bol harcayan; bol masraflı; şatafatlı" 

somptuosité "[la] bol masraf; göz kamaştırıcılık, şatafat" 

son onun 

sonar [le] sonar 

sonate [la] sonat 

sondage "[le] sondalama, iskandil etme; sonda salma; kamuoyu yoklaması" 

sonde "[la] iskandil; sonda " 

sonder "iskandil etmek; (araziyi) sondalamak; yoklamak, araştırmak" 

sonder le terrain ortalığı yoklamak 

songe "[le] düş, rüya; hayal" 

songe-creux [le] kuruntucu 

songer "düş görmek; düşünceye dalmak; düşünmek" 

songerie [la] düşünce dalgınlığı, hayal kurma 

songeur "düş gören; düşünceli, dalgın" 

sonnaille [la] hayvan çıngırağı 

sonnailles [la] çıngırak sesi 

sonnant "çın çın öten, çınlayan; (saat için) tam " 

sonner "çalmak, çınlamak; (birinin) başına vurmak; zille çağırmak " 

sonner bien à l'oreille kulağa iyi gelmek 

sonner de qch (üflemeli çalgı) çalmak 

sonner le réveil kalk borusu çalmak 

sonner mal à l'oreille kulağa kötü gelmek 

sonner à la porte kapıyı çalmak 



sonnerie "[la] çan sesleri; çanlar; (saat\\telefon vb'de) ses; (çalar saatte) ses düzeni; boru sesi " 

sonnerie d'alarme alarm zili 

sonnerie de clairon boru sesi 

sonnerie électrique elektrik zili 

sonnet [le] sone 

sonnette "[la] zil; çıngırak; şahmerdan " 

sonné "(saat) çalmış, vurmuş; (zaman\\yaş) tam, doldurmuş; kaçık, deli" 

sonore "çınlamalı, ötümlü; cafcaflı " 

sonorisation "[la] ses aygıtlarıyla donatma; (film) seslendirme" 

sonoriser "ses aygıtlarıyla donatmak; (film) seslendirmek" 

sonorité [la] ötümlülük, seslilik 

sonothèque [la] seslik, ses arşivi 

sophisme [le] bilgicilik, safsata, yanıltmaca 

sophiste [le] bilgici, safsatacı, sofist 

sophistication "[la] bozma, karıştırma; bozulmuş madde; özenti" 

sophistique safsatalı 

sophistiquer "karıştırmak, bozmak; hile yapmak" 

sophistiqué yapmacıklı, özentili 

soporifique "uyutucu; sıkıcı, bıktırıcı" 

soprano [le] [la] soprano 

sorbe [la] üvez 

sorbet [le] şerbet 

sorbetière [la] şerbet\\dondurma kabı 

sorbier [le] üvez ağacı 

sorcellerie "[la] büyücülük; gözbağıcılık" 

sorcier "[le] [la] büyücü; gözbağcı " 



sordide pis, iğrenç, sefil 

sordidité "[la] pislik, iğrençlik, sefillik; pintilik" 

sorgho [le] hintdarısı 

sornettes [la] boş lakırdı, saçma sözler 

sort "[le] talih, kısmet; (malca) varlık; ad (çekme), kura; (kötülük getiren) göz, büyü " 

sortable uygun, elverişli 

sortant "çıkan, ayrılan; üyeliği sona ermiş" 

sorte [la] çeşit, tür 

sortie "[la] çıkış; sokağa çıkma; gezinti, dolaşma; gece dışarı çıkma; sızma, akma " 

sortie de bain bornoz 

sortie de camions kamyon çıkışı 

sortie de secours tehlike çıkışı, imdat kapısı 

sortie papier kâğıda çıkış 

sortilège [le] büyü, büyücülük 

sortir "çıkmak; dışarı çıkmak; çıkarmak; sokağa çıkarmak; kovmak; elde etmek " 

sortir de ses gonds tepesi atmak, zıvanadan çıkmak 

sortir des gonds kızmak, tepesi atmak 

sosie [le] birine çok benzeyen kimse, tıpatıp benzer 

sot [le] [la] aptal, budala 

sottement budalaca, aptalca 

sottise "[la] budalalık, aptallık; budalaca söz, abuk sabukluk" 

sou [le] metelik, para 

sou à sou azar azar 

soubassement "[le] yapı eteği; temel" 

soubresaut "[le] birden sıçrama; yürek hoplaması" 

soubrette [la] (komedilerde) hizmetçi 



souche "[la] kütük, çotuk; omça; kök ata, soy; kaynak, köken; dip koçanı " 

souci "[le] tasa, kaygı, üzüntü; endişe; nergis" 

soucieusement tasa ile, kaygılanarak 

soucieux "tasalı; üstüne titreyen, kaygılı; üzüntülü" 

soucoupe [la] bardak tabağı, fincan tabağı 

soucoupe volante uçandaire 

soudain ansızın gelen, ani 

soudainement ansızın, apansız 

soudaineté [la] ansızın olma, apansızlık 

Soudan [le] : 

soudanais Sudanlı 

soude [la] sut, soda 

souder "lehimlemek; kaynak yapmak; birleştirmek " 

soudeur [le] [la] lehimci 

soudoyer parayla tutmak 

soudure "[la] lehimleme, kaynak yapma; lehim; kaynama; birleşme " 

soufflage [le] şişe üfleme 

souffle "[le] üfleme, üfürük; soluk; esinti; esin, ilham " 

souffler "üflemek; üfürmek; solumak; soluk almak; hava vermek; esmek; körüklemek; üfleyip şişirmek; 
ses çıkarmak; suflörlük etmek " 

souffler le chaud et le froid hem nalına hem mıhına vurmak 

soufflerie [la] körük takımı, körük 

soufflet "[le] körük; şamar" 

souffleter şamar vurmak 

souffleur "[le] [la] suflör; (camcılıkta\\şişecilikte) üfleyici" 

soufflé "şişirilmiş; pişerken kabarmış; soluğu kesilmiş " 



souffrance [la] acı, ıstırap 

souffrant acı çeken, rahatsız 

souffre-douleur [le] abalı, şamar oğlanı 

souffreteux "yoksulluk çeken; ağrıları olan, hastalıklı" 

souffrir "(açlık\\susuzluk vb) çekmek; dayanmak; katlanmak; acı çekmek; üzüntü duymak " 

souffrir de ağrımak, zarar görmek 

soufre [le] kükürt 

soufrer kükürtlemek 

soufrière [la] kükürt ocağı 

souhait [le] dilek, arzu, istek, emel 

souhaitable dilemeye değer, arzu edilir 

souhaiter dilemek, arzu etmek 

souhaiter bienvenue à hoş geldin demek 

souhaiter d'être à cent pieds sous la terre yerin dibine geçmek 

souiller "kirletmek, çamura bulamak; lekelemek, çamur atmak" 

souillon [le] [la] pasaklı 

souillure "[la] kir, pislik; leke" 

souk [le] çarşı 

soulagement [le] (acı) yatışma, dinme 

soulager "yükünü azaltmak, hafifletmek; acısını azaltmak, dindirmek, yatıştırmak; yardımcı olmak 
" 

soulever "kaldırmak; ayaklandırmak, baş kaldırtmak, isyan ettirmek; meydana getirmek " 

soulever l'estomac mide bulandırmak 

soulever le cìur mide bulandırmak 

soulier [le] ayakkabı 

souliers vernis deri ayakkabılar 



souligner "altını çizmek; belirterek söylemek, vurgulamak" 

soulèvement "[le] kabarma, yükselme; ayaklanma, isyan " 

soulèvement du cìur mide bulantısı 

soumettre "boyun eğdirmek, egemenliği altına almak; (bir eylemden) geçirmek, tabi tutmak " 

soumis söz dinler, itaatli 

soumission "[la] boyun eğme, söz dinleme; bağlılık, itaat; teklif mektubu" 

soumissionnaire [le] [la] teklif mektubu veren 

soumissionner teklif mektubu vermek 

soupape [la] supap 

soupape de sûreté emniyet supabı 

soupe "[la] çorba; tirit " 

soupe populaire aşevi 

soupente "[la] çatı altı, tavan arası; merdiven altı" 

souper akşam yemeği yemek 

soupeser elle tartmak, ağırlığını yoklamak 

soupir [le] iç çekme 

soupirail [le] hava deliği 

soupirant "[le] yakınan; kur yapan kimse" 

soupirer iç çekmek 

soupirer après can atmak 

soupière [la] çorba kâsesi 

souple "yumuşak, eğilir bükülür, bükülgen; uysal " 

souple comme un gant yumuşak başlı 

souplesse "[la] bükülgenlik, esneklik; uysallık, yumuşaklık" 

soupçon "[le] şüphe, kuşku; pek az" 

soupçonner şüphe etmek, şüphelenmek 



soupçonneux şüpheci, kuşkulu 

source [la] kaynak 

source de chaleur ısı kaynağı 

source de la lumière ışık kaynağı 

source thermale ılıca, kaplıca 

sourcier [le] su kaynağı arayıcısı 

sourcil [le] kaş 

sourcilier kaş+ 

sourciller kaşlarını kaldırmak 

sourcilleux çatık kaşlı, kurumlu, çalımlı 

sourd "sağır; kulakları tıkalı, duygusuz; (ses) boğuk; (renk) donuk; doğrulanmamış " 

sourd comme un pot duvar gibi sağır 

sourd-muet [le] [la] sağır ve dilsiz 

sourdement "boğuk boğuk; gizlice, el altından" 

sourdine [la] surdin 

sourdre "(su) yerden kaynamak, fışkırmak; çıkmak, meydana gelmek" 

souriant güleç 

souriceau [le] sıçan yavrusu 

souricière "[la] fare kapanı; polis tuzağı " 

sourire "gülümsemek; hoş görünmek " 

souris "[le] sıçan; fare, maus" 

sournois içinden pazarlıklı, sinsi 

sournoisement sinsice 

sournoiserie [la] sinsilik 

sous altına, altında, altından 

sous couleur de bahanesiyle 



sous l'empire de etkisiyle 

sous l'ombre de bahanesiyle, perdesi altında 

sous l'égide de koruyuculuğunda, himayesinde 

sous l'ìil de qn (birinin) gözetiminde 

sous la houlette de in rehberliğinde 

sous la main el altında 

sous la pluie yağmurda 

sous la surveillance de in gözetiminde, nezaretinde 

sous le coup de şimdilik 

sous le couvert de örtüsü altında, maskesi altında 

sous le manteau gizlice 

sous le rapport de bakımından 

sous le sceau du secret sır olarak saklanmak üzere 

sous le soleil güneşin altında 

sous les auspices de qn himayesiyle, desteğiyle, yardımıyla 

sous les sens belli olmak, görünmek 

sous les verrous hapiste 

sous lieutenant asteğmen 

sous main el altından, gizlice 

sous mes yeux gözlerimin önünde 

sous ombre de bahanesiyle, perdesi altında 

sous peu az sonra 

sous prétexte que bahanesiyle 

sous surveillance medicale tıbbi gözetim altında 

sous terre yeraltı 

sous tous rapports her bakımdan 



sous toute réserve bütün sakıncaları göz önünde tutarak 

sous-alimenté yetersiz beslenmiş 

sous-bois [le] ağaç altı bitkisi 

sous-catégorie [la] altulam, alt kategori 

sous-chef [le] başkan yardımcısı 

sous-classe [la] alt sınıf 

sous-comité [le] altkurul 

sous-commission [la] alt komisyon 

sous-directeur [le] [la] müdür yardımcısı 

sous-développement [le] az gelişmişlik 

sous-développé az gelişmiş 

sous-emploi [le] düşük istihdam 

sous-entendre ima etmek, üstü kapalı anlatmak 

sous-entendu örtülü, kapalı, açıkça belirtilmemiş 

sous-estimer gereğinden az değer biçmek, küçümsemek 

sous-exposer az ışıklama 

sous-fifre [le] küçük memur 

sous-genre [la] alt cins 

sous-groupe [le] alt grup 

sous-jacent alttaki 

sous-lieutenant [le] asteğmen 

sous-locataire [le] [la] ikinci elden kiracı, kiracının kiracısı 

sous-location [la] ikinci elden kiralama 

sous-louer ikinci elden kiralamak 

sous-main [le] sumen 

sous-marin denizaltı+ 



sous-multiple askat 

sous-officier [le] astsubay 

sous-ordre [le] emir kulu, başkasının emrinde çalışan 

sous-pied [le] subye 

sous-production [la] yetersiz üretim 

sous-produit "[le] yan ürün; kötü taklit" 

sous-préfecture [la] ilçe, kaymakamlık 

sous-préfet [le] kaymakam 

sous-secrétaire d'État müsteşar 

sous-sol "[le] yeraltı, toprakaltı; bodrum katı" 

sous-traitant [le] taşeron 

sous-verre [le] camlanmış çerçeve 

sous-vêtement [le] iç çamaşırı, içlik 

sous-équipé donanımı yetersiz 

souscripteur [le] [la] abone 

souscription "[la] abone olma; abonelik ücreti" 

souscrire à abone olmak 

soussigné aşağıda imzası bulunan 

soustitre [le] altyazı 

soustraction [la] çıkarma 

soustraire çıkarmak 

soutache [la] şerit, sutaşı 

soutane "[la] rahip giysisi; rahiplik" 

soute [la] (gemide) ambar 

soutenable "katlanılır, dayanılır; savunulur, tutulur" 

soutenance [la] sav, tez savunması 



souteneur [le] pezevenk, muhabbet tellalı 

soutenir "tutmak, taşımak; desteklemek; savunmak; beslemek, bakmak; dayanmak; sürdürmek; 
güvenle söylemek " 

soutenir le regard de qn gözünün içine bakmak 

soutenir une gageure bahis tutmak 

soutenu "yüksek, ulu; değişmez, bozulmaz, belirli" 

souterrain yeraltı 

soutien [le] dayanak 

soutien-gorge [le] sutyen 

soutirer ustalıkla çekmek, sızdırmak 

soutirer qch à qn (birinden) ... sızdırmak 

soutènement "[le] destekleme; dayanak " 

souvenance [la] eski anı 

souvenir "[le] anı, hatıra; hediye, anmalık; hediyelik eşya" 

souvenir d'enfance çocukluk anısı 

souvent çok defa, sık sık, genellikle 

souverain "en yüksek, yüce; egemen " 

souverain pontife papa 

souverainement "en yüksek derecede; kesin olarak; tek başına" 

souveraineté "[la] egemenlik; hükümdarlık " 

souveraineté nationale ulusal egemenlik 

soviet [le] Sovyet 

Soviétique [le] [la] Sovyet yurttaşı 

soviétique Sovyetler+ 

soviétiser Sovyetleştirmek 

soyeux "ipekten; ipek gibi" 



soyez des nôtres bize katılın 

soûl "sarhoş; bıkmış " 

soûler "sarhoş etmek; başını döndürmek " 

soûlerie [la] içki âlemi 

spacieux geniş 

spadassin [le] kiralık katil 

spaghettis [le] spagetti 

sparadrap [le] yakı 

sparterie [la] hasırcılık 

spasme [le] kasınma, spazm 

spasmodique kasınmalı, çırpınmalı 

spatial uzay+ 

spatule [la] küçük mala, ıspatula 

speaker [le] [la] spiker 

spectacle "[le] gösteri, temsil, oyun; görünüm; seyirlik " 

spectacle de variétés varyete 

spectaculaire görülmeye değer, göz alıcı, olağanüstü, etkileyici 

spectateur "[le] [la] tanık, görgü tanığı; seyirci, izleyici" 

spectre "[le] hayalet; tayf, izge" 

spectroscope [le] spektroskop 

spermatozoïde [le] spermatozoit, sperm hücresi 

sperme [le] sperm, meni, atmık 

sphincter [le] büzgen 

sphinx "[le] sfenks; anlaşılmaz adam; tavuskelebeği" 

sphère "[la] yuvarlak, küre; alan, çevre, ortam" 

sphénoïde [le] temel kemiği 



sphéricité [la] yuvarlaklık, yuvarlak 

sphérique "yuvarlak, toparlak; küresel" 

sphéroïde [le] yuvarsı 

spic [le] lavanta çiçeği 

spinal omurgayla ilgili 

spiral [la] sarmal eğri 

spirale [la] sarmal eğri, spiral 

spire "[la] sarım; sapma" 

spirite [le] ruhçu 

spiritisme [le] ruh çağırma 

spiritualité [la] tinsellik, ruhanilik 

spirituel "tinsel, ruhi, manevi; nükteci; nükteli" 

spirituellement "tinsel yönden; esprili bir biçimde" 

spiritueux ispirtolu 

spleen [le] iç kararması, karamsarlık 

splendeur "[la] parlaklık; görkem, ihtişam" 

splendide "göz kamaştırıcı, parlak; muhteşem" 

splendidement göz kamaştırıcı şekilde 

spoliateur [le] [la] soyguncu 

spoliation [la] soygun 

spolier zorla ele geçirmek, soymak 

spongieux süngerimsi, süngersi, sünger gibi 

spontané kendiliğinden olan, içinden gelen 

spontanéité [la] kendiliğinden oluş, içten geliş 

spontanément kendiliğinden, kendi kendine 

sporadique "yer yer görülen, şurada burada; zaman zaman" 



sporadiquement yer yer, düzensizce 

sporange [le] spor kesesi 

spore [la] spor 

sport [le] spor 

sport d'équipe takım sporu 

sport de combat dövüş sporu 

sport individuel bireysel spor 

sportif "spor+; sporu seven " 

sportif amateur amatör sporcu 

sportivement sportmence 

sports d'hiver kış sporları 

sports nautiques su sporları 

spot "[le] spot ışığı; spot piyasa" 

sprat [le] çaçabalığı 

sprint [le] sürat koşusu 

sprinter [le] sürat koşucusu 

spécial "özel; mahsus, özgü" 

spécialement özellikle 

spécialisation "[la] özelleştirme; uzmanlaşma" 

spécialiste [le] [la] uzman 

spécialité "[la] özellik; uzmanlık; hazır ilaç" 

spécieux yanıltıcı, doğru gibi görünen 

spécification [la] özellikle belirtme, belirleme 

spécifier özellikle belirtmek, belirlemek 

spécifique "özgül; kendine özgü" 

spécifiquement özgül olarak, özellikle 



spécimen "[le] örnek; eşantiyon " 

spéculateur [le] [la] hava oyuncusu, borsa oyuncusu, spekülatör 

spéculatif "kurgusal, nazari; borsayla ilgili" 

spéculation "[la] kurgu; spekülasyon" 

spéculer "kurgu yapmak; borsada oynamak " 

spéculer sur e dayanmak 

spéculum [le] spekulum 

spéléologie [la] mağarabilim, speleoloji 

spéléologue [le] [la] mağarabilimci, speleolog 

squale [le] köpekbalığı 

squame [la] (deriden dökülen) pul, kabuk 

squameux (deri) pullu, kabuksu 

square [le] küçük park 

squatine [le] camgöz 

squelette [le] iskelet 

squelettique "iskelet gibi; çok zayıf" 

squille [la] karides 

Ss [le] Ss harfi 

stabilisateur dengeleyici 

stabilisation "[la] sağlamlaştırma, istikrar kazandırma; (yol) stabilizasyon" 

stabiliser "sağlamlaştırmak; istikrar kazandırmak; (yol) stabilize yapmak" 

stabilité "[la] sağlamlık, dayanıklılık; kalımlılık, istikrar" 

stable "sağlam, dayanıklı; istikrarlı, sürekli" 

stade "[le] stadyum, stad; evre, dönem" 

stage "[le] staj; hazırlık devri" 

stagiaire [le] [la] stajyer 



stagnant durgun (su vb) 

stagnation [la] durgunluk 

stagner durgun olmak 

stalactite [la] sarkıt 

stalagmite [la] dikit 

stalle "[la] arkalıklı iskemle; koltuk; ahır bölmesi" 

stance [la] (şiir) kıta 

stand "[le] tribün; stand " 

stand de ravitaillement yarış ikmal noktası 

stand de tir atış poligonu 

standardisation [la] standartlaştırma, standardizasyon 

standardiser standartlaştırmak, standardize etmek 

standart "[le] standart, norm, ölçü; telefon santralı" 

standasdiste [le] [la] santral memuru 

standing "[le] toplumsal konum, yaşam düzeyi; konfor " 

star [la] yıldız 

starlette [la] yıldız adayı 

starter "[le] starter; (yarış) işaretçi" 

starting-gate [le] (at yarışı) çıkış kapısı 

station "[la] durma, duraklama; duruş; istasyon; geçici konut " 

station d'émission yayın istasyonu 

station de taxis taksi durağı 

station météorologique meteoroloji istasyonu 

station orbitale uzay istasyonu 

station thermale kaplıca, ılıca 

station-service [la] benzin istasyonu 



stationnaire "duraklayan, duraklı; kararlı; değişmeyen" 

stationnement [le] durma, duraklama, park yapma 

stationnement interdit park yapılmaz 

stationner durmak, duraklamak 

statique "kuvvetlerin dengesiyle ilgili; dural, sakin" 

statisticien [le] [la] istatistikçi 

statistique [la] istatistik 

stator [le] duruk, stator 

statu quo [le] statüko 

statue [la] heykel 

statuer kurala\\karara bağlamak 

statuette [la] küçük heykel, heykelcik 

statufier heykelini dikmek 

stature "[la] (insan) boy; önem, kişilik" 

statut "[le] tüzük; yasa; yönetmelik; statü" 

statutaire "tüzüğe göre; yasaya uygun" 

steak [le] biftek 

steamer [le] buharlı gemi 

stellaire yıldızlarla ilgili 

stencil [le] mumlu kâğıt 

stentor [le] : 

steppe [la] step, bozkır 

sterne [la] denizkırlangıcı 

sternum [le] göğüs kemiği 

sternutatoire aksırtıcı 

stigmate "[le] yara izi;(kızgın demirle vurulan) damga; leke, yüzkarası; tepecik " 



stigmates [le] kutsal yara izleri 

stigmatiser "(kızgın demirle) damga vurmak, dağlamak; (yara) iz bırakmak" 

stimulant "dürtücü; uyarıcı " 

stimulation "[la] dürtme; uyarma" 

stimuler "dürtmek; uyarmak" 

stimulus [le] uyaran 

stipe [le] kongövde 

stipendier para ile (adam) tutmak 

stipulation [la] özel koşul, şart, hüküm 

stipuler koşul öne sürmek, şart koymak 

stock [le] stok 

stockage [le] mal yığma, stok yapma 

stocker (mal) yığmak, stok yapmak 

stockfisch [le] kuru balık, çiroz 

stockiste "[le] genel bayi; yedek parçacı" 

stomacal "mideyle ilgili; mideye yarar" 

stomate [le] gözenek 

stomatite [la] ağız yangısı 

stomatologie [la] ağız hastalıkları 

stomatologue [le] [la] ağız hastalıkları uzmanı 

stop excl dur! 

stoppage [le] (yırtığı) örme, çitme 

stopper "(yırtığı) örmek, çitmek; durdurmak" 

storax [le] günlük, buhur 

store [le] istor, perde 

stoïcisme [le] Stoacılık 



stoïque sabırlı, dayanıklı 

stoïquement sabırla, metanetle 

strabisme [le] şaşılık 

strangulation "[la] (boğazını sıkarak) boğma; boğulma" 

strapontin [le] açılır kapanır iskemle 

strass [le] sahte taş, taklit mücevher 

stratagème "[le] savaş oyunu; kurnazlık, düzen" 

strate [la] katman, tabaka 

stratification [la] katmanlaşma 

stratifié kat kat 

stratosphère [la] stratosfer 

stratus [le] katmanbulut, stratus 

stratège [le] strateji uzmanı 

stratégie [la] strateji 

stratégique stratejik 

stratégiquement stratejik olarak 

stress [le] stres 

strict "sıkı, dar; titiz " 

strictement titizce, sıkı sıkıya 

strident tiz (ses), keskin 

stridulation [la] cızırtı 

strie [la] çizik, yiv 

strier çizikler yapmak 

strip-tease [le] striptiz 

strip-teaseuse [la] striptizci 

striure [la] çizik 



strié çizikli, yivli 

strobile [le] kozalak 

stroboscope [le] stroboskop 

strontium [le] stronsiyum 

strophe [la] (şiir) bent, bağlam 

structural yapısal 

structure [la] kuruluş, yapılış, yapı 

structurer yapılaştırmak 

strychnine [la] striknin 

stuc [le] yalancı mermer 

studieusement çabayla, çalışkanlıkla 

studieux "okumayı seven; çalışkan, gayretli" 

studio "[le] stüdyo daire; sanatçı atölyesi; çalışma odası; stüdyo; küçük sinema salonu" 

stupeur "[la] uyuşukluk, kendinden geçme; donakalma, şaşkınlık" 

stupide alık, sersem, aptal 

stupidement alıkça, sersemce 

stupidité [la] alıklık, sersemlik, aptallık 

stupre [le] ahlaksızlık, namussuzluk 

stupéfaction [la] şaşkınlık 

stupéfaire şaşırtmak 

stupéfait şaşmış, donakalmış 

stupéfiant "uyuşturucu; şaşkınlık veren, şaşırtıcı" 

stupéfier "uyuşturmak; şaşkınlığa uğratmak" 

sturucturalisme [le] yapısalcılık 

style [le] biçim, üslup, stil 

style de vie yaşam biçimi 



style fruste kuru üslup 

styler işe alıştırmak, yetiştirmek 

stylet [le] şiş kama 

stylisme [le] üslupçuluk, biçimcilik 

styliste "[le] [la] biçimci; stilist" 

stylistique [la] biçimbilim 

stylo [le] : 

stylo (à encre) dolmakalem 

stylo (à) bille tükenmezkalem, tükenmez 

stylo-feutre [le] keçeli kalem 

stylé "biçime uygun; kurallara uygun" 

styrax [le] günlük ağacı 

stèle [la] dikilitaş 

stère [le] ster 

stéarine [la] stearin 

stémnodactylographie [la] stenodaktilografi 

sténo [le] steno 

sténodactylo [le] [la] stenocu, steno yazan 

sténographe [le] [la] steno yazan, stenograf 

sténographier steno ile yazmak 

stérile "kısır, verimsiz, mikropsuz; yararsız" 

stérilement verimsiz bir şekilde 

stérilisateur [le] mikropsuzlaştırma aygıtı 

stérilisation "[la] kısırlaştırma; mikropsuzlaştırma" 

stériliser "kısırlaştırmak; mikropsuzlaştırmak" 

stérilité [la] kısırlık, verimsizlik 



stéréo(phonie) [la] stereofoni 

stéréophonique stereofonik 

stéréoscope [le] stereoskop 

stéréoscopie [le] stereoskopi 

stéréotypé [la] basmakalıp 

stéthoscope [le] göğüs dinleme aleti, stetoskop 

su [le] bilgi 

suaire [le] kefen 

suant "terli; nemli" 

suave "pek hoş, ince; tatlı" 

subaigu yarı akut, yarı iveğen 

subalterne "ast; ikinci derecede" 

subconscient [le] bilinçaltı 

subdiviser (bölünmüş bir şeyi) tekrar bölmek 

subdivision "[la] (bölünmüş bir şeyi) yeniden bölme; altbölüm" 

subir "(bir hale) uğramak, maruz kalmak; katlanmak" 

subit birdenbire, ani, apansız 

subitement birdenbire, ansızın 

subjectif öznel 

subjectivement öznellikle 

subjectivité [la] öznellik 

subjonctif [le] dilek kipi 

subjuguer "silahla boyun eğdirmek; etkisi altına almak" 

sublime yüce, ulu 

sublimer "yüceleştirmek, ulvileştirmek; süblimleştirmek" 

sublimité [la] yücelik, ululuk 



submerger "su altında bırakmak; suya batırmak; batırmak; kaplamak" 

submergé batık, batmış 

submersible [le] denizaltı 

submersion "[la] su altında bırakma; su altında kalma, batma" 

subordination "[la] aşama sırası, hiyerarşi; bağımlılık" 

subordonner "bağlı kılmak; emrine vermek; sınırlamak" 

subordonné [le] [la] ast, madun, birinin emrinde olan 

subornation "[la] rüşvet verme; yalan ifade verdirme" 

suborner ayartmak, baştan çıkarmak, kandırmak 

suborner un témoin yalancı tanıklık yaptırmak 

suborneur ayartıcı, baştan çıkarıcı 

subreptice gizli, kaçamaklı, el altından 

subrepticement el altından, gizlice 

subroger yerine geçirmek 

subside "[le] para yardımı; ödenek, tahsisat" 

subsidiaire "yardım niteliğinde; destekleyici" 

subsistance [la] geçim 

subsister "var olmak, sürüp gitmek; yürürlükte olmak; geçinip gitmek" 

subsonique sesaltı 

substance "[la] özdek, madde; varlık; öz " 

substantiel "özdeksel, maddi; özlü, önemli" 

substantif [le] isim, ad 

substantivement isim olarak 

substantiver adlaştırmak 

substituer başkasının yerine koymak, değiştirmek 

substitut "[le] vekil; savcı yardımcısı" 



substitution "[la] başkasının yerine koyma, değiştirme; ornatma" 

subséquemment ondan sonra, arkasından 

subterfuge [le] kaçamak, kurnazlık 

subtil "ince; etkili; keskin; kurnaz; usta" 

subtilement ustaca, kurnazca 

subtiliser "inceltmek; aşırmak, araklamak; ince eleyip sık dokumak" 

subtilité "[la] incelik; keskinlik; kurnazlık" 

subtropical dönencealtı, astropikal 

suburbain "kent yöresi; banliyöde olan" 

subvenir à karşılamak, sağlamak 

subvention [la] sübvansiyon, para yardımı, destekleme, devlet yardımı 

subventionner para yardımında bulunmak, para vermek, sübvansiyon vermek, ödenek sağlamak 

subversif yıkıcı, bozguncu 

subversion [la] yıkma, altüst etme 

suc "[le] özsu, usare; öz " 

successeur "[le] ardıl, halef; vâris" 

successif "art arda gelen, arasız; verasetle ilgili" 

succession "[la] art arda geliş; kalıtım; kalıt, miras" 

successivement art arda, sırayla 

succin [le] kehribar 

succinct "kısa, özlü; az konuşan " 

succinctement az sözle, kısaca 

succion [la] emme 

succomber "bitkin hale gelmek, ezilmek; dayanamamak, yenilmek; ölmek" 

succube [le] dişi şeytan 

succulence [la] lezzetlilik 



succulent tadı güzel, lezzetli 

succursale [la] (banka\\işyeri vb) şube 

succès [le] başarı 

succédané [le] (bir şeyin) yerini tutan şey 

succéder à "yerine geçmek, yerini almak; izlemek, -den sonra gelmek" 

sucer emmek 

sucette "[la] emzik; çubuklu şeker, lolipop" 

sucrage [le] şeker katma 

sucre [le] şeker 

sucre candi nöbetşekeri 

sucre de betterave pancar şekeri 

sucre de canne şekerkamışı şekeri 

sucre de cristallisé kristal şeker 

sucre en morceaux kesmeşeker 

sucre en poudre pudraşeker 

sucre semoule tozşeker 

sucrer şeker katmak 

sucrerie [la] şeker fabrikası 

sucreries [la] şekerleme, şeker 

sucrier şekercilikle ilgili 

sucré "şekerli, tatlı; ağdalı (dil)" 

sucs gastriques mide suyu 

sud [le] güney 

Sud-africain [le] [la] Güney Afrikalı 

sud-africain Güney Afrikalı+ 

Sud-américain [le] [la] Güney Amerikalı 



sud-américain Güney Amerikalı+ 

sud-est [le] güneydoğu 

sud-ouest [le] güneybatı 

sudation [la] terleme 

suer "terlemek, ter dökmek; su sızmak " 

suer sang et eau çok zahmet çekmek, kan ter içinde kalmak 

sueur [la] ter, terleme 

suffire yetmek, yetişmek 

suffisamment yeter derecede 

suffisance "[la] yeter miktar; yeterlik; kendini beğenmişlik " 

suffisant "yeter; kendini beğenmiş" 

suffixe [le] sonek 

suffocant "boğucu; şaşırtıcı" 

suffocation [la] soluk kesilmesi, nefes darlığı 

suffoquer "soluğunu kesmek; soluğu kesilmek; boğulmak; şaşırtmak" 

suffrage "[le] oy; onama, onay " 

suffrage direct tek dereceli seçim 

suffrage indirect iki dereceli seçim 

suffrage universel genel oy 

suggestif telkin edici 

suggestion "[la] teklif; tavsiye; telkin, aşılama" 

suggérer "telkin etmek, aşılamak; fikir vermek" 

suicide [le] intihar 

suicidé [le] kendini öldüren, intihar eden kişi 

suie [la] is, kurum 

suif "[le] içyağı; azar" 



suintement [le] sızma, sızıntı 

suinter sızmak 

Suisse [le] [la] İsviçreli 

suisse İsviçre+ 

suite "[la] arka, geri; sıra, dizi; sonuç, netice; tutarlılık; maiyet; suit " 

suite de ın bir sonucu olarak 

suivant "arkadan gelen, arkadaki; aşağıdaki; ertesi " 

suiveur "[le] bisiklet yarışını izleyen kimse; taklitçi" 

suivi "tutarlı; işlek; düzenli, sürekli" 

suivre "izlemek, takip etmek, arkasına düşmek; gözetlemek; sıra onda olmak; sonuç çıkmak " 

suivre un régime rejim yapmak 

sujet "[le] neden, sebep; vesile; konu, mevzu; kişi, kimse; özne " 

sujet d'examen "sınav sorusu; sınav kâğıdı " 

sujet d'expérience denek 

sujet à caution güvenilmez, şüpheli 

sujetion"[la] bağımlılık; yüküm, yük; ayak bağı" 

sulfate [le] sülfat 

sulfater (bitkiye) göztaşı sürmek 

sulfureux kükürtlü 

sulfurique sülfürik 

sulfurisé sülfürik asitle işlenmiş 

sulky [le] iki tekerlekli yarış arabası 

sultan [le] sultan 

sultanat [le] saltanat 

sumac [le] sumak 

summum [le] en yüksek aşama 



sumo [le] sumo (güreşi) 

sunnite [le] [la] Sünni 

super süper, üstün 

super-grand [le] süper güç 

superbe "kibirli, kendini beğenmiş; gösterişli, görkemli " 

superbement gösterişli biçimde, görkemli bir tarzda 

supercherie [la] hile, dolap, düzen 

superficie "[la] yüzölçümü, alan, saha; yüzeysel bilgi" 

superficiel "yüzeyde olan, yüzeysel; üstünkörü" 

superficiellement "üstten; üstünkörü biçimde, yüzeysel olarak" 

superflu "gereğinden çok; gereksiz, yersiz " 

superfluité "[la] çokluk, bolluk; gereksizlik, yersizlik" 

superfétatoire yersiz, gereksiz 

superlatif enüstünlük (derecesi) 

supermarché [le] süpermarket 

superposable üst üste konulabilir 

superposer üst üste koymak 

superposition "[la] üst üste koyma; üst üste bulunma" 

superproduction [la] üstün yapım 

superpuissance [la] üstün güç 

supersonique sesüstü 

superstitieux batıl itikatlı 

superstition [la] boş inanç, batıl itikat 

superstructure [la] üstyapı 

superviser (çalışmayı) gözlemek, gözetmek 

superviseur [le] gözetmen 



supplanter "ayağını kaydırmak; yerini almak" 

suppliant yalvarıp yakaran 

supplication [la] yalvarma 

supplice "[le] işkence; azap " 

supplices éternels cehennem azabı 

supplicier "ölüm cezasına çarptırmak; işkence etmek" 

supplier"yalvarmak, yakarmak; rica etmek" 

supplique [la] dilekçe 

suppléance [la] (birinin) yerini doldurma, yedeklik etme, vekillik 

suppléant başkasının yerini dolduran, yedek, vekil 

suppléer "bütünlemek, tümlemek; yerini tutmak" 

supplément [le] ek 

supplémentaire "bütünleyen; ek" 

supplémenter farkını ödemek 

supplétif tamamlayıcı 

support "[le] destek, hamil; dayanak" 

supportable "dayanılır, katlanılır; hoş görülür" 

supporter "üzerinde taşımak; katlanmak, hoş görmek; dayanmak " 

supposer varsaymak, farz etmek 

supposition "[la] varsayım, farz; düzmecilik " 

supposition gratuite temelsiz varsayım 

suppositoire [le] fitil 

supposé "düzme, sahte; varsayılı " 

supposé que tutalım ki, sayalım ki 

suppression [la] ilga, fesih, kaldırma 

supprimer (varlığını) kaldırmak, feshetmek 



supprimer la paranthèse parantezi kaldırmak 

suppuration "[la] irinlenme; irin akıntısı" 

suppurer irinlenmek 

supputations [la] hesaplamalar, tahminler 

supputer hesaplamak, kestirmek 

suppôt "[le] görevli üye; yandaş, yardakçı " 

suppôt de bacchus içki düşkünü 

suppôt de satan kötü adam 

supranational uluslarüstü 

suprenant şaşırtıcı 

suprématie [la] üstünlük, birincilik 

suprême "en üstün; en önemli " 

suprêmement son derece 

supérette [la] mini market 

supérieur "üst; üstün " 

supérieurementüstün bir derecede, üstünlükle 

supériorité [la] üstünlük 

sur ekşi 

sur ces entrefaites bu sırada, bu süre içinde 

sur commande emretmek 

sur l'heure derhal, hemen 

sur l'initiative de önerisiyle, girişimiyle 

sur la paille yoksulluk içinde, beş paraya muhtaç 

sur la papier kâğıt üzerinde, teorik olarak 

sur la point de faire mek üzere 

sur la vie can pahasına 



sur le coup hemen, hemencecik 

sur le dos sırtüstü 

sur le pied de sebebiyle 

sur le plan sexuel cinsel yönden 

sur le pointe des pieds ayaklarının ucuna basa basa 

sur le soir akşama doğru 

sur le tard geç vakitte 

sur les ondes radyoda 

sur mesure ısmarlama 

sur piedhazır, ayakta 

sur quoi bunun üzerine 

sur toute chose hele, özellikle 

sur une grande échelle büyük ölçüde 

sur-le-champ hemen, derhal 

sur-le-champs hemen, vakit geçirmeden 

surabondance [la] aşırı bolluk 

surabondant çok fazla, gereksiz 

surabonder çok olmak, yeterinden fazla olmak 

suractivité [la] hiperaktiflik, aşırı etkinlik 

suraigu pek tiz (ses) 

surajouter üste katmak, fazladan eklemek 

suralimentation [la] aşırı besleme 

suralimenter aşırı beslemek 

suranné "zamanı geçmiş, modası geçmiş; zaman aşımına uğramış" 

surbaissé inik, basık, alçak 

surcapacité [la] yüksek kapasite 



surcharge "[la] ek yük; yük fazlalığı; aşkınlık, fazlalık; yazı üzerinde yazı; (posta pullarındaki) 
değişiklik sözü " 

surcharge de bagages fazla bagaj 

surcharge de travail ekstra iş 

surcharger "çok yük vurmak; aşırı yüklemek; çok iş gördürmek; yazı üstüne yazı yazmak" 

surchargé "çok yüklü, aşırı yüklenmiş; fazla süslü" 

surchauffe [la] aşırı ısıtma 

surchauffer aşırı ısıtmak 

surchauffé "aşırı ısınmış; coşkun" 

surchoix [le] seçme mal, birinci kalite mal 

surclasser çok üstün olmak 

surconsommation [la] aşırı tüketim 

surcroît [le] artış, fazlalık 

surdi-mutité [la] dilsiz sağırlık 

surdité [la] sağırlık 

surdoué üstün yetenekli 

sureau [le] mürver 

surenchère "[la] yeniden artırma, pey sürme; yüksekten atma" 

surenchérir "[la] yeniden artırmak, pey sürmek; yüksekten atmak" 

surentraîné aşırı antrenmanlı 

surestimation [la] aşırı değer biçme, şişirme 

surestimer aşırı değer biçmek, şişirmek 

suret ekşimsi, mayhoş 

surexciter "aşırı uyarmak; aşırı heyecanlandırmak" 

surexcité aşırı heyecanlı 

surexposer aşırı ışıklamak 



surf [le] sörf, su kayağı 

surface "[la] yüz, yüzey; dış görünüş " 

surface de la terre yeryüzü 

surfaire "yüksek fiyat istemek, pahalıya satmak; göklere çıkarmak" 

surfait göklere çıkarılmış, çok övülmüş 

surfiler "(ipliği) bükmek; sürfile yapmak" 

surfin en iyi (mal) 

surgeler (yiyecek) dondurmak 

surgelé dondurulmuş 

surgir belirmek, ortaya çıkmak 

surgissement [le] belirme, ortaya çıkma 

surgélateur [le] derin dondurucu 

surgélation [la] derin dondurma 

surhomme [le] üstün insan 

surhumain insanüstü 

surimposer vergisini artırmak 

surimpression [la] bindirme 

surjet [le] kenar dikişi 

surlendemain [le] öbür gün 

surmenage [le] sürmenaj, argınlık 

surmener "aşırı çalıştırmak; aşırı yormak " 

surmontable göğüs gerilebilir, üstesinden gelinebilir 

surmonter "üzerinde bulunmak; üstün gelmek, yenmek, üstesinden gelmek" 

surmulet [le] barbunya balığı 

surnager suda yüzmek, batmamak 

surnaturel doğaüstü, olağanüstü 



surnom [le] takma ad, lakap 

surnombre [le] : 

surnommer ad takmak 

surnuméraire belli sayıyı aşan 

surpasser "aşmak, geçmek; üstün gelmek, geride bırakmak " 

surpayer pahalıya almak, fazla ödemek 

surpeuplement [le] nüfus fazlalığı 

surpeuplé aşırı nüfuslu 

surplace [le] : 

surplis [le] kilisede giyilen beyaz üstlük 

surplomb [le] çekülden kayma, çekülden taşma (duvar vb) 

surplomber "(duvar\\yapı vb) çekülden kaymak, eğik olmak; dışarı taşmak" 

surplus [le] artan, üst, artık, fazla 

surpopulation [la] aşırı nüfus 

surprendre "yakalamak, bastırmak; şaşırtmak" 

surpris şaşırmış 

surprise "[la] baskın; beklenmedik olay; sürpriz" 

surprise-partie [la] sürpriz parti 

surproduction [la] üretim çokluğu 

surréalisme [le] gerçeküstücülük, sürrealizm 

surréaliste [le] [la] gerçeküstücü, sürrealist 

surréel gerçeküstü 

sursaut [le] irkilme, sıçrama 

sursauter irkilmek, sıçramak 

surseoir à ertelemek 

sursis [le] erteleme, geciktirme 



sursis à statuer duruşmayı erteleme 

sursitaire [le] askerliği ertelenmiş kişi, tehirli asker adayı 

surtaxe [la] ek vergi 

surtaxer vergisini artırmak, ek vergi koymak 

surtout özellikle, hele, bilhassa 

surveillance "[la] gözetme; bekçilik " 

surveillant "[le] [la] gözetici; (okulda) gözetmen" 

surveiller gözetmek, gözlemek 

survenir ansızın gelmek, çıkagelmek 

survie "[la] kalım, beka, hayatta kalma; artakalma; başkasından fazla yaşama" 

survivance "[la] artakalan (şey), kalıntı; fazla yaşama" 

survivant "artakalan; sağ kalan" 

survivre "daha uzun yaşamak, yaşayakalmak; sağ kalmak, hayatta kalmak; göğüs germek, dayanmak" 

survol [le] üstünden uçma 

survoler "üstünden uçmak; incelemek" 

survolté "aşırı gerilimli; (sinir) gergin" 

surélever yükseltmek 

susceptibilité "[la] elverişlilik; alınganlık" 

susceptible "elverişli; alıngan" 

susciter ortaya çıkarmak, yol açmak, sebep olmak 

suscription [la] (zarf üstünde) adres 

susdit yukarıda anılan 

susmentionné yukarıda söylenen 

susnommé yukarıda anılan 

suspect [le] [la] şüpheli 

suspecter şüphe etmek, kuşkulanmak, şüphelenmek 



suspendre "asmak; başka zamana bırakmak, ertelemek; ara vermek, durdurmak" 

suspendu "askıda kalan; asılı" 

suspense [la] : 

suspension "[la] asma; asılma; erteleme; ara verme, durdurma; süspansiyon, asıltı; avize " 

suspension d'armes ateşkes 

suspension des armes ateşkes durumu 

suspicieux şüpheli, kuşkucu 

suspicion [la] şüphe 

sustentation [la] (uçak) dengede tutma 

sustenter besleyip yaşatmak 

susurrer "mırıldanmak; fısıldamak" 

suture [la] dikiş 

suturer dikmek 

suzerain [le] [la] (derebeylikte) metbu 

suzeraineté [la] (derebeylikte) metbuluk 

suçon [le] deride emme izi 

suçoter emmek 

Suède [la] : 

suède [le] süet 

Suédois [le] [la] İsveçli 

suédois "İsveç+; İsveçli+ " 

svelte narin 

sveltesse [la] narinlik 

sweater [le] süveter 

sybarite [le] [la] eğlence düşkünü 

syllabaire [le] ilk okuma kitabı 



syllabe [la] hece 

syllogisme [le] mant. tasım, kıyas 

sylphide [la] hava perisi 

sylvestre ormanda yetişen 

sylvicole orman + 

sylviculture [la] ormancılık 

symbiose [la] ortakyaşama 

symbiote ortakyaşar 

symbole [le] simge, sembol 

symbolique simgesel, sembolik 

symboliquement simge ile, sembolik olarak 

symboliser simgesi olmak, simgelemek 

symbolisme "[le] simgelik; simgecilik, sembolizm" 

symboliste simgeci, sembolist 

sympathie "[la] cana yakınlık, sempati; duygudaşlık" 

sympathique "cana yakın, sempatik; sevimli, hoş" 

sympathisant [le] [la] sempatizan, taraftar 

sympathiser yakınlık duymak, kanı kaynamak, hoşlanmak 

symphonie [la] senfoni 

symphonique senfonik 

symposium [le] sempozyum 

symptomatique hastalık belirtisi olan, belirtilik 

symptôme [le] belirti, araz 

symétrie [la] bakışım, simetri 

symétrique bakışık, bakışımlı, simetrik 

symétriquement simetrik olarak 



synagogue [la] Yahudi tapınağı, sinagog, havra 

synchrone zamandaş, eşzamanlı 

synchronique senkronik 

synchronisation "[la] eşzamanlı yapma; eşleme" 

synchroniser "eşzamanlı yapmak; eşlemek" 

synchronisé senkronize 

syncope "[la] baygınlık; senkop " 

syncopé senkoplu 

syndic [le] temsilci 

syndical sendika+ 

syndicalisme [le] sendikacılık 

syndicaliste [le] [la] sendikacı 

syndicat [le] sendika 

syndicat d'initiative turizm bürosu 

syndicat ouvrier işçi sendikası 

syndicat patronal işverenler sendikası 

syndicataire sendikaya ait 

syndiqué sendikalı, sendika üyesi 

syndrome [le] hastalık belirtisi 

synergie [la] sinerji, eşdavranım, görevdeşlik 

synode [le] kilise meclisi 

synonyme [le] eşanlamlı 

synonymie [la] eşanlamlılık 

synopsis [le] [la] özet, sinopsis 

synoptique toplu, genel 

synovie [la] eklemsıvısı 



syntaxe [la] sözdizimi, sentaks 

synthèse [la] bireşim, sentez 

synthétique "bireşimli, sentetik; yapay, suni" 

synthétiser bireşim haline sokmak 

syphilis [la] frengi 

Syrie [la] : 

systematiser sistemleştirmek 

systole [la] sistol, kasılma 

système [le] dizge, sistem 

système d'exploitation à disques disk işletim sistemi 

système décimal ondalık sistem 

système immunitaire bağışıklık sistemi 

système métrique metre sistemi 

système méûrique metrik sistem 

système solaire güneş sistemi 

systématique sistematik, sistemli, dizgeli 

systématiquement sistemli olarak 

sèche [la] sigara 

sèche-cheveux [le] saç kurutma makinesi 

sèchement soğuk biçimde 

sève [la] besisuyu, usare 

sèvrage [le] sütten kesme 

séance [la] oturum, celse, seans 

séance tenante oturum kapanmadan, aynı oturumda 

séance à huis clos gizli oturum 

séant "yeri olan; uygun, yakışır " 



sébile [la] dilenci çanağı 

sébum [la] (deride salgılanan) yağ 

sécante [la] sekant 

sécateur [le] bahçıvan makası 

sécession [la] birlikten çekilme, ayrılma 

sécessionniste [le] ayrılma yanlısı, ayrılıkçı 

séchage [le] kurutma 

sécher "kurutmak; susuz bırakmak; kurumak, susuz kalmak; zayıflamak, erimek, kurumak; okulu asmak; 
sınavda çakmak " 

sécheresse "[la] kuruluk; kuraklık; duygusuzluk, katılık" 

séchoir [le] kurutma makinesi 

sécréter salgılamak 

sécrétion "[la] salgı, ifraz; salgılama" 

séculaire "yüzyılda bir olan; yüzyıllık; çok eski" 

séculariser laikleştirmek 

séculier "dinden bağımsız, laik; dünyasal" 

sécuriser güven vermek 

sécurité [la] güvenlik, emniyet 

sécurité sociale sosyal güvenlik 

sédatif [le] ağrı kesici (ilaç) 

sédation "[la] (ağrı) dinme; yatışma" 

sédentaire "hep oturan; evinden az çıkan; yeri değişmez, yerleşik" 

sédiment "[le] tortu; çökelti" 

sédimentaire tortusal 

sédimentation "[la] tortulaşma; çökelme, sedimantasyon" 

séditieux "ayaklanan, başkaldıran; ayaklandırıcı, kışkırtıcı" 



sédition [la] ayaklanma, başkaldırma, isyan 

séducteur "baştan çıkarıcı, çekici; yanıltıcı " 

séduction "[la] baştan çıkarma, ayartma; çekici şey, çekicilik" 

séduire "kandırmak; ayartmak; baştan çıkarmak; kendine çekmek" 

séduisant hoşa giden, hoş, çekici, cazip 

ségrégation "[la] (bütünde) ayırma; ayrılma " 

ségrégation raciale ırk ayrımı 

ségrégationnisme [le] ırk ayrımcılığı 

ségrégationniste ırk ayrımıyla ilgili 

séide [le] sadık mürit, sağ kol 

séisme [le] deprem, zelzele 

séismique depremle ilgili, sismik 

séjour "[le] oturma, kalma; oturma odası" 

séjourner bir süre kalmak 

sélect "seçkin, seçme; zarif" 

sélectif seçmeli 

sélection "[la] seçme; seçim " 

sélection naturelle doğal ayıklanma, doğal seleksiyon 

sélectionner elemek, seçmek 

sélectionné seçilmiş, ayıklanmış 

sélectivité [la] seçicilik 

sélénium [le] selenyum 

sémantique anlamsal 

sémaphore [le] semafor 

sémillant şakrak 

séminaire "[le] papaz okulu; meslek okulu; seminer" 



séminal spermle ilgili 

séminariste [le] papaz okulu öğrencisi 

sémiologie [la] göstergebilim, semiyoloji 

sémite Sami+ 

sémitique Sami 

sénat [le] senato 

sénateur [le] senatör 

sénatorial "senato+; senatör+" 

sénevé "[le] siyah hardal; hardal tohumu" 

sénile ihtiyarlıkla ilgili 

sénilité "[la] yaşlılık; yaşlanma" 

séné [le] sinameki 

Sénégal [le] : 

sénégalais Senegalli+ 

sépale [le] çanakyaprağı 

séparable ayrılabilir 

séparation "[la] ayırma, ayrılma; ayıran bölme; fark " 

séparation de biens (evlilikte) mal ayrılığı 

séparatisme [le] ayrılıkçılık 

séparatiste [le] [la] ayrılıkçı 

séparer "ayırmak; ayırt etmek; bölmek " 

séparer le bon grain de l'ivraie iyiyi kötüden ayırmak 

séparé ayrı, ayrılmış 

séparément ayrı olarak, ayrı ayrı 

sépia [la] mürekkepbalığı 

sépulcral mezarla ilgili 



sépulcre [le] mezar 

sépulture "[la] gömme; kabir, mezar" 

séquelles "[la] yardakçı takımı; üst üste gelen sıkıntılar" 

séquence "[la] bir bütün meydana getiren kısım; (poker) floş; (iskambilde) aynı renkten sıralı üç 
kâğıt" 

séquestration "[la] yediemine verme; yedieminde bulunma; zorla hapsetme" 

séquestre [le] yediemin, güvenilirkişi 

séquestrer yediemine vermek, güvenilirkişiye vermek 

séquoia [le] sekoya 

sérail "[le] saray; harem " 

séraphin [le] melek 

sériciculture [la] ipekböcekçiliği 

série "[la] dizi, seri; takım " 

sérier sıraya koymak, sıralamak 

sérieusement ciddi olarak, gerçekten 

sérieusement? ciddi misin? 

sérieux "ağırbaşlı; ciddi; ağır; gerçek, doğru " 

sérigraphie [la] ipekbaskı, serigrafi 

sérologie [la] seroloji 

sérum [le] serum 

sérum antitétanique tetanos aşısı 

sérénade [la] serenat 

sérénité "[la] (hava\\gök) açıklık, duruluk; dinginlik, sükûnet, huzur" 

sésame [le] susam 

sévices [le] kötü muamele 

sévir "sert davranmak; ortalığı kırıp geçirmek" 



sévère "sert; ağır; çok ciddi" 

sévèrement "sertlikle, ağır bir şekilde; şiddetle" 

sévérité "[la] sertlik, ağırlık; şiddet; baskı; ağırbaşlılık" 

sìur "[la] kız kardeş, bacı; rahibe " 

sìur aînée abla 

sìur cadette (küçük) kız kardeş 

sìur de lait sütkardeş 

sìurs siamoises Siyamlı ikizler, yapışık ikizler 

sûr "emin; güvenilir; sağlam; tehlikesiz; güvenli; şaşmaz " 

sûr de soi kendinden emin 

sûrement "her halde, şüphesiz; korkusuzca, güvenle; mutlaka" 

sûreté "[la] güvenlik; güvenilirlik; ihtiyat tedbiri " 

Sûreté nationale Emniyet Genel Müdürlüğü 

ta ton 

ta gueule! kapa çeneni! 

tabac [le] tütün 

tabac persique tömbeki 

tabac à priser enfiye 

tabagie [la] sigara içme yeri 

tabagisme [le] nikotin bağımlılığı 

tabagisme passif pasif (sigara) içici 

tabasser pestilini çıkarmak 

tabatière [la] enfiye kutusu 

tabernacle [le] çadır, otağ 

tabernacle éternel gök, cennet 

table "[la] masa; sofra; yemek; çizelge, cetvel, tablo; yaprak, sahife " 



table basse sehpa 

table d'hôte tabldot 

table de fée peri masalı 

table de multiplication çarpım tablosu 

table des matières (kitap) içindekiler 

table gigogne iç içe geçme masa takımı 

table ronde yuvarlak masa 

table roulante servis arabası 

tableau "[le] tablo; çizelge, cetvel " 

tableau d'affichage afiş panosu 

tableau de bord kontrol paneli, komuta tablosu 

tableau de contrôle kontrol tablosu 

tableau de logarithme logaritma cetveli 

tableau noir tahta, karatahta 

tableautin [le] küçük tablo 

tabler (bir şeye) dayanmak, güvenmek 

tablette "[la] raf; tablet " 

tableu indicateur gösterge tablosu 

tablier [le] önlük 

tablée [la] sofra halkı 

tabou [le] tabu, yasak, dokunulmaz 

tabouret [le] tabure 

tabulateur tabülatör 

tac [le] tak (sesi) 

tache "[la] leke; benek; kusur; leke " 

tache de rousseur çil 



tache de son çil 

tacher leke etmek, kirletmek 

tacheter "yer yer leke etmek; beneklemek" 

tacheté benekli 

tachisme [le] (resimde) lekecilik 

tachycardie [la] yürek hızlanması, taşikardi 

tachygraphe [le] takograf 

tachymètre [le] hızölçer, takometre 

tacite dolayısıyla anlaşılan, üstü kapalı 

tacitement üstü kapalı olarak, zımnen 

taciturne az konuşur, sessiz, suskun 

taciturnité "[la] az konuşurluk, sessizlik; suskunluk" 

tacot [le] külüstür araba 

tact "[le] dokunma; sezinç, incelik, denlilik, nezaket " 

tacticien [le] [la] taktikçi 

tactile dokunsal 

tactique taktik+, stratejik 

taffetas [le] tafta 

Tahiti [la] Tahiti 

tahitien Tahitili+ 

taie [la] : 

taie (d'oreiller) yastık kılıfı 

taillade "[la] (tende) kesik, bıçak yarası; (giyside) yırtmaç" 

taillader "bıçak yarası açmak; yırtmaç yapmak" 

taille "[la] yontma; budama; biçme; oyma; keskin yüz; boy; gövde; beden ölçüsü; yükseklik " 

taille bien prise biçimli vücut 



taille de guêpe ince beden 

taille-crayon [le] kalemtıraş 

tailler "yontmak, biçmek, budamak, oymak; meydana getirmek " 

tailler de la besogne birinin başına iş açmak 

tailler en plein drap istediği gibi davranmak 

tailler et rogner istediği biçime sokmak, istediği gibi kullanmak 

tailler une bavette çene çalmak, hoşbeş etmek 

tailleur "[le] yontucu, biçici; terzi; tayyör " 

tailleur de diamants elmas kesici 

taillis [le] baltalık (orman) 

tailloir [le] et tahtası 

taillé "hazır, hazırlanmış; kesilmiş, budanmış " 

tain [le] ayna sırı 

taire söylememek, gizlemek 

tais-toi! susun! 

taisez-vous! susun! 

talc [le] talk pudrası 

talent "[le] yetenek; hüner " 

talentueux yetenekli 

talion [le] kısas 

talisman [le] tılsım 

talle [la] fışkın, (bitki) sürgün 

taller sürgün sürmek 

taloche [la] şamar, tokat 

talon "[le] topuk; ökçe; koçan " 

talon de souche dip koçanı 



talonner "(ata) topuk vurmak; mahmuzlamak; yakından izlemek" 

talonnette "[la] topukluk; topuk astarı; (pantolonda) paçalık" 

talons plats düz topuk 

talquer talk pudrası sürmek 

talus [le] bayır, meyil 

talé (meyve) ezik 

tam-tam [le] tamtam 

tamarin [le] demirhindi 

tamarinier [le] demirhindi ağacı 

tamaris [le] ılgın 

tambour "[le] davul; döner kapı; kasnak " 

tambour battant çabucak, canlı canlı 

tambour de basque tef 

tambour-major [le] borazancıbaşı, bando şefi, mızıka şefi 

tambourin "[le] trampet; tef" 

tambourinaire [le] davulcu, trampetçi 

tambouriner "trampet çalmak, davul çalmak; davulla ilan etmek" 

tamis [le] elek 

tamisage [le] eleme, elekten geçirme 

tamiser "elemek; elekten geçmek" 

tampon "[le] tıkaç, tapa, takoz; tampon, silgi " 

tampon à encreur ıstampa 

tamponner "ağzını tıkamak; (yaraya) tampon vurmak; (vagonlar) toslaşmak; damgalamak " 

tancer azarlamak, haşlamak, paylamak 

tanche [la] yeşil sazan 

tandem "[le] iki eyerli bisiklet; çift, iki kişi" 



tandis que "iken; -dığı zaman, -diği vakit, -diğinde, -dığında; -diği halde; oysa, oysaki" 

tangage [le] (gemi) baş kıç vurma 

tangent "(bir yere) değen; teğet" 

tangible dokunulabilir, elle tutulur 

tango [le] tango 

tanguer (gemi) baş kıç vurmak 

tanin [le] tanen 

tanière [la] in 

tank [le] tank 

tanker [le] tanker 

tanner "esmerleştirmek; tabaklamak, sepilemek" 

tannerie [la] sepicilik 

tanneur "[le] sepici, tabak; derici" 

tanné "sepilenmiş, sepili; kızıl esmer" 

tant o kadar, o kadar çok, o denli, öylesine 

tant bien que mal iyi kötü 

tant de pek çok 

tant de fois defalarca 

tant et plus çok 

tant mieux daha iyi!, harika!, iyi ya! 

tant pis yazık!, çok kötü! 

tant que dikçe, -dıkça, -diği sürece; o kadar ki " 

tant s'en faut tam tersine, hiç de değil 

tant s'en faut que şöyle dursun 

tant soit peu birazcık olsun 

tant soit que azıcık 



tant y a que bununla birlikte 

tantale [le] tantal 

tante "[la] teyze; hala; yenge" 

tantinet [le] azıcık miktar, bir parçacık 

tantôt öğleden sonra 

tantôt ... tantôt bazen ... bazen ..., kâh ... kâh ... 

Tanzanie [la] : 

taon [le] büve, büvelek, sığırsineği 

tapage [le] patırtı, gürültü 

tapageur "patırtıcı, gürültücü, şamatacı; gösterişçi; göz alıcı" 

tape "[la] tokat; tapa" 

tape-à-lìim göze çarpan, göz alan 

taper "vurmak; dövmek, tokatlamak; daktiloyla yazmak; ödünç para almak; pis kokmak " 

taper dans l'oeil hoşa gitmek 

taper du ile vurmak 

taper du goulot ağzı kokmak 

taper du pied tepinmek, ayağını yere vurmak 

tapette "[la] küçük tapa; tıkama aleti, tıkaç; halı döveceği" 

tapi gizlenmiş, saklanmış 

tapioca [le] tapyoka 

tapir [le] tapir 

tapis "[le] halı; kilim; masa örtüsü; minder " 

tapis roulant (eşya) taşıma bandı 

tapis vert "tartışma masası; kumar masası " 

tapis-brosse [le] paspas 

tapisser "(duvarı) kaplamak; halı\\kilim döşemek; örtmek, kaplamak" 



tapisserie "[la] kanaviçe; duvar halısı; duvar kâğıdı; halıcılık, kilimcilik" 

tapissier [le] [la] döşemeci 

tapoter "vurur gibi okşamak; tıklatmak" 

tapé kurutulmuş (yemiş) 

taquet [le] takoz, kapı mandalı 

taquin muzip 

taquiner takılmak, muziplik etmek 

taquinerie [la] takılma, muziplik 

tarabiscoté "süslü püslü; yapmacıklı" 

tarabuster "tedirgin etmek, kaygılandırmak; bunaltmak" 

tarama [le] tarama (salata) 

tarauder vida yuvasına diş açmak, oymak 

tard geç 

tarder geç kalmak, gecikmek 

tardif "geç kalmış, gecikmiş; yavaş giden, yavaş" 

tardivement gecikerek, geç kalarak 

tare "[la] fire; dara; eksiklik, kusur" 

tarer darasını çıkarmak 

targette [la] köprülü sürme 

tarif "[le] tarife; fiyat listesi" 

tarifaire fiyat listesiyle ilgili 

tarifer tarifesini yapmak, tarifeye bağlamak 

tarification [la] tarifesini yapma 

tarin [le] isketekuşu 

tarir "(suyunu) kurutmak; (suyu) kurumak, çekilmek" 

tarissement [le] suyu çekilme, kuruma 



tarlatane [la] tarlatan 

tarots [le] tarot kartları 

tarte [la] turta, pasta 

tarte aux pommes elmalı turta 

tarte à la crème kremalı pasta 

tartelette [la] küçük turta 

tartine [la] (tereyağlı\\reçelli) ekmek dilimi 

tartine de beurrée tereyağlı ekmek dilimi 

tartine de miel ballı ekmek dilimi 

tartiner üzerine sürmek 

tartre "[le] kefeki; tartar" 

tartuferie [la] yalancı sofuluk 

taré kusurlu, bozuk, çürük 

tas [le] yığın, küme 

Tasmanie [la] : 

tasmanien Tazmanyalı+ 

tasse [la] fincan 

tasse à cagé kahve fincanı 

tasse à thé çay fincanı 

tasseau [le] takoz 

tassement [le] yığma, yığılma 

tasser "sıkıştırmak, bastırmak, tıkmak; tıkızlaşmak " 

tatillon kılı kırk yaran, mızmız 

tatillonner kılı kırk yarmak, mızmızlık etmek 

tatouage [le] (tende) dövme 

tatouer dövme yapmak 



taudis [le] gecekondu, bakımsız ev 

taule "[la] oda; kodes" 

taupe "[la] köstebek; köstebek derisi" 

taupinière [la] köstebek yuvası 

taureau [le] boğa 

taurillon [le] genç boğa 

tauromachie [la] boğa güreşi 

taux "[le] oran, yüzde; narh; faiz oranı " 

taux d'escompte ıskonto oranı 

taux d'impôt vergi oranı 

taux d'intérêt faiz oranı 

taux de change kambiyo kuru, döviz kuru 

taux de chômage işsizlik oranı 

taux de croissance annuel yıllık büyüme hızı 

taux de mortalité ölüm oranı 

taux de scolarisation okula gitme oranı 

tavelé benekli, çilli 

taverne [la] taverna 

taxable vergilendirilebilir 

taxation "[la] narh koyma, vergilendirme; narh" 

taxe "[la] vergi; harç; narh " 

taxe à la valeur ajoutée (TVA) katma değer vergisi (KDV) 

taxer "narh koymak; vergilendirmek" 

taxi [le] taksi 

taxidermie [la] hayvan derilerine saman doldurma sanatı 

taximètre [le] taksimetre 



taxiphone [le] genel telefon 

Tchad [le] : 

Tchèque [le] [la] Çek 

tchèque Çek+ 

Tchécoslovaque [le] [la] Çekoslovakyalı 

tchécoslovaque Çekoslovakyalı+, Çekoslovak+ 

Tchécoslovaquie [la] : 

te seni, sana 

technicien [le] [la] teknisyen 

technicité [la] tekniklik 

technique [la] teknik 

techniquement teknik olarak 

techno [la] tekno 

technocrate [le] [la] teknokrat 

technologie [la] teknoloji 

technologique teknolojik 

teck [le] hintmeşesi 

tecnocratie [la] teknokrasi 

tectonique [la] tektonik 

tee-shirt [le] tişört 

teigne "[la] ağaç uyuzu; dulavratotu; güve; saçkıran" 

teigneux kel 

teindre "boyaya batırmak; renk vermek " 

teindre sa main du sang de qn birini yaralamak veya vurmak, elini kana bulamak 

teint boyanmış, boyalı 

teinte [la] renk tonu 



teinter boyamak, renklendirmek 

teinture "[la] boya, boyama; boyacılık; (eczacılıkta) tentür; üstünkörü bilgi " 

teinture d'iode tentürdiyot 

teinturerie "[la] kumaş boyacılığı; boyahane" 

tel onun gibi, öyle, bunun gibi, böyle 

tel que gibi 

tel quel olduğu gibi 

telle tel 

tellement öyle, o kadar 

tellement ... que öyle ... ki 

tellement de çok, pek 

tellurique topraktan gelen 

tempe [la] şakak 

temple [le] tapınak 

tempo [le] tempo 

temporaire süreksiz, geçici 

temporairement süreksiz, geçici olarak 

temporal şakak + 

temporel "geçici, fani; maddi; dünyevi" 

temporisateur uygun zaman kollayan, zamanlamacı 

temporisation [la] uygun zamanı kollama, zamanlama 

temporiser uygun zamanı kollamak, zamanlamak 

temps "[le] hava; zaman, vakit; çağ " 

temps de chien kötü hava 

temps dures sıkıntılı zamanlar 

temps gris kapalı ve serin hava 



temps humide nemli hava 

temps mort ölü sezon 

temps pourri kötü hava 

tempérament "[le] mizaç, karakter; orantı, denge; çıkar yol " 

tempérance "[la] ılımlılık; ölçülülük " 

tempérant "ılımlı; ölçülü" 

température "[la] sıcaklık; hava sıcaklığı; (hastada) ateş" 

tempérer hafifletmek, yatıştırmak 

tempéré "ılımlı, mutedil; ölçülü" 

tempétueux fırtınalı 

tempête [la] fırtına 

tempêter bağırıp çağırmak, kıyameti koparmak 

tenable dayanılabilir, katlanılabilir 

tenace "yapışkan; kolay kopmaz, dayanıklı; inatçı; sebatkâr" 

tenailles [la] kerpeten 

tenancier [le] [la] (bar\\kumarhane vb'de) işletmeci 

tenant [le] savunucu, yandaş 

tendance [la] eğilim, temayül 

tendancieux "gizli bir amacı olan, maksatlı; art düşünceli; yanlı, taraflı" 

tendeur [le] germe aleti 

tendineux kirişli 

tendon [le] kiriş 

tendre "germek; uzatmak; yaymak, sermek; döşemek, kaplamak; (tuzak) kurmak " 

tendre dresser un piège tuzak kurmak 

tendre l'oreille kulak kabartmak 

tendre la main el açmak, dilenmek 



tendre un guet-apens pusu kurmak 

tendre une embuscade tuzak kurmak 

tendre à yönelmek 

tendrement sevecenlikle, şefkatle 

tendresse [la] sevecenlik, şefkat 

tendu "gergin; gerilmiş; yayılmış " 

teneur "[la] metin; içerik; nicelik" 

tenir "tutmak; içine sığdırmak, almak; saymak, gözüyle bakmak; yönetmek; borçlu olmak; bitişik 
olmak; yeri olmak; işler olmak; ileri gelmek; çok istemek, can atmak " 

tenir au chaud sıcak yerde tutmak 

tenir bon dayanmak, direnmek 

tenir compagnie à qn arkadaşlık etmek 

tenir compte d'une chose bir şeyi hesaba katmak 

tenir compte de hesaba katmak, göz önüne almak 

tenir conseil görüşmek 

tenir de benzemek, çekmek 

tenir de journal günlük tutmak 

tenir des propos konuşup durmak 

tenir en bride gem vurmak 

tenir en haleine aralıksız çalıştırmak, nefes aldırmamak 

tenir en état iyi bakmak, onarmak 

tenir ferme sıkı durmak, iyi dayanmak 

tenir l'étrier à qn işini kolaylaştırmak, ekmeğine yağ sürmek 

tenir la balance égale yansız olmak 

tenir la bride haute ağırbaşlı görünmek 

tenir la corde elverişli bir durumda bulunmak 



tenir la main uyanık bulunmak 

tenir la mer deniz yolculuğu yapmak, denize açılmak 

tenir la plume yazmanlık görevinde bulunmak 

tenir le coup dayanmak, direnmek 

tenir le haut du pavé birinci sırada olmak 

tenir les livres defter tutmak 

tenir lieu de yerine geçmek, yerini tutmak 

tenir parole sözünü tutmak 

tenir pour gözüyle bakmak 

tenir qn en respect söz geçirir olmak 

tenir qn sur le tapis birini konuşma konusu yapmak 

tenir quitte qn muaf tutmak 

tenir rigueur à qn affetmek, bağışlamak 

tenir sa langue dilini tutmak 

tenir sa parole sözünde durmak 

tenir sa promesse sözünü tutmak 

tenir table ouverte sofrası herkese açık olmak 

tenir téte kafa tutmak 

tenir tête à karşı gelmek, karşı koymak, kafa tutmak 

tenir une chose en état hazır bulundurmak 

tenir à distance uzakta tutmak, yüz vermemek 

tennis [le] tenis 

tennis de table masatenisi 

tennisman [le] tenisçi 

tenon [le] zıvana dili 

tension "[la] gerilme, gerilim, gerginlik; kan basıncı, tansiyon " 



tentacule [la] (böceklerde) dokunaç 

tentant çekici 

tentateur [le] ayartıcı, baştan çıkarıcı 

tentation [la] suça eğilim, meyil 

tentative [la] kalkışma, girişme, teşebbüs 

tente "[la] çadır; tente " 

tente à oxygène oksijen çadırı 

tenter "ele almak; denemek; girişmek; ayartmak; imrendirmek, özendirmek " 

tenter fortune talihini denemek 

tenture [la] duvar kaplaması 

tenturier [le] [la] kumaş boyacısı 

tenue "[la] toplantı hali; bakım; kılık " 

tenue de livres defter tutma 

tenue de soirée gece elbisesi 

ter "üç defa; üçüncü kez" 

tergal [le] tergal, terilen 

tergiversation [la] hık mık etme, ayak sürtme, savsaklama 

tergiverser hık mık etmek, ayak sürtmek, savsaklamak 

terme "[le] vade; son, bitiş; terim; anlatım, ifade " 

terminaison "[la] bitiş, sona erme; sonek, sözcük bitimi" 

terminal "uçta olan; uç, son " 

terminer "sınırlamak; bitirmek, sona erdirmek " 

terminologie [la] terimler, terminoloji 

terminus [le] son durak 

termite [le] divik, beyaz karınca 

termitière [la] karınca yuvası 



ternaire üçlü 

terne donuk 

ternir "donuklaştırmak; karartmak, gölge düşürmek" 

terrain "[le] yer, alan; toprak, tarla; arsa " 

terrain d'aviation havaalanı 

terrain de camping kamp yeri 

terrain de football futbol alanı 

terrain de golf golf sahası 

terrain de jeu oyun alanı 

terrain de sports spor alanı 

terrasse "[la] seki, taraça; teras kat; kahve önü" 

terrassement "[le] toprak düzleştirme; düzleştirilen yer" 

terrasser "toprakla doldurmak; yere vurmak, yere sermek; yenmek; yıkmak" 

terrassier [le] yol işçisi 

terre "[la] yer, yeryüzü; mülk; yer, toprak, arazi; kara; dünya, insanlar " 

terre ferme ana kara 

terre forte sert toprak 

terre grasse bitek toprak 

terre vierge işlenmemiş toprak 

terre végétale verimli toprak 

terre à terre bayağı, basit 

terre-neuvier [le] morina avı gemisi 

terre-plein "[le] dolma toprak; toprak seki" 

terreau [le] çürük toprağı, humus 

terrer "(bitkinin dibine) toprak koymak; toprakla örtmek " 

terrestre "karasal, dünyayla ilgili; karada yaşayan; dünya ile ilgili" 



terreur [la] dehşet, terör 

terreux "toprak+; topraklı; toprak renginde " 

terrible korkunç, ürkünç, müthiş 

terriblement "korkunç bir halde; aşırı derecede" 

terrien "[le] [la] yeryüzünde yaşayan; toprağı olan; karada yaşayan; köylü, toprakla uğraşan" 

terrier "[le] yer altı yuvası; delik, yuva; bir cins av köpeği" 

terrifiant ürkütücü, yıldıran, dehşetli 

terrifier ürküntü vermek, korku salmak, yıldırmak 

terrine [la] güveç 

territoire "[le] ülke; bölge" 

territorial "ülke+; toprak+ " 

terroir "[le] toprak; bölge; kırsal çevre" 

terroriser ürküntü vermek, korku salmak, yıldırmak 

terrorisme [le] terörizm, tedhişçilik 

terroriste [le] [la] terörist, tedhişçi 

tertiaire üçüncü dereceden, üçüncül 

tertio üçüncü olarak, üçüncüsü 

tertre [le] tümsek 

tes ton 

tesson [le] şişe\\tabak vb kırığı 

test [le] sınav, test 

test de grossesse gebelik testi 

testament [le] vasiyet, vasiyetname 

testamentaire vasiyetle ilgili 

tester sınav yapmak, teste tabi tutmak 

testicule [le] erbezi, haya, taşak 



texte [le] metin 

textile dokumacılık+ 

textuel "metne uygun; harfi harfine" 

textuellement "metne uygun olarak, metinde olduğu gibi; harfi harfine" 

texture "[la] dokunuş, örülüş; örgü, doku, yapı" 

thalassothérapie [la] deniz tedavisi 

thallium [le] talyum 

thaïlandais "Tayland+; Taylandlı+" 

Thaïlande [la] : 

thermal termal 

thermes [le] ılıca, kaplıca 

thermique "ısıyla ilgili; ısıl, termik" 

thermo-électrique [la] termoelektrik 

thermodynamique [la] termodinamik 

thermogène ısı veren, ısı çıkaran 

thermomètre [le] sıcakölçer, termometre 

thermonucléaire termonükleer 

thermos [la] termos 

thermostat [le] termostat 

thibaude [la] halı astarı 

thon [le] ton balığı, orkinos 

thonier [le] tonbalığı teknesi 

thoracique göğüs+ 

thorax [le] göğüs boşluğu 

thorium [le] toryum 

thrombose [la] (damarda) pıhtılaşma, tronboz 



thuya [le] mazı 

thym [le] kekik 

thymus [le] timüs 

thyroïde kalkanbezi, tiroit 

thème "[le] konu, tema; çeviri; motif; gövde" 

thèse [la] sav, tez 

thé [le] çay 

thé au citron limonlu çay 

thé au lait sütlü çay 

théatre lyrique opera tiyatrosu 

théisme [le] tanrıcılık 

théière [la] çaydanlık 

thématique tematik, konuyla ilgili 

théocratie [la] dinci erki, teokrasi 

théocratique teokratik 

théologie [la] tanrıbilim, teoloji, ilahiyat 

théologien [le] tanrıbilimci, teolog, ilahiyatçı 

théologique tanrıbilimsel, teolojik 

théoricien [le] [la] kuramcı, nazariyeci 

théorie [la] kuram, teori 

théorique kuramsal, teorik, nazari 

théoriquement kuramsal olarak 

théorise kuramlaştırmak 

théorème [le] teorem, sav 

thérapeutique "tedaviye ait; tedavi edici " 

thérapie [la] tedavi, terapi 



thésauriser para toplamak, para biriktirmek 

théâtral tiyatro+ 

théâtre "[le] tiyatro; tiyatro sanatı; oyun, piyes; sahne " 

théâtre antique antik tiyatro 

théâtre pour enfants çocuk tiyatrosu 

théâtre privé özel tiyatro 

tiare [le] papalık tacı 

tibia [le] baldırkemiği, kavalkemiği 

tic [le] tik 

tic-tac [le] tik tak sesi 

ticket [le] bilet 

ticket de rationnement karne 

ticket modérateur hastanın ödemek zorunda olduğu pay, ilaç ve tedavi payı 

tictaquer tik tak etmek 

tiercé [le] üçlü bahis 

tiers üçüncü 

tige "[la] sap; kök" 

tignasse [la] dağınık saç 

tigre [le] kaplan 

tigresse [la] dişi kaplan 

tigré benekli, çizgili 

tilleul [le] ıhlamur 

tilt [le] : 

timbale "[la] dümbelek, timbal; tas, tencere" 

timbrage [le] damgalama, pullama 

timbre "[le] zil; tını, ses rengi; çınlanış; damga, resmi mühür; damga resmi; pul " 



timbre dateur tarih damgası 

timbre de quittance damga pulu 

timbre fiscal damga pulu 

timbre poste posta pulu 

timbre sec soğuk damga 

timbrer "damgalamak; pullamak" 

timbré "damgalı; pullu; delişmen; (ses) tınılı" 

timide çekingen, sıkılgan, utangaç 

timidement çekinerek, sıkılarak, utanarak 

timidité [la] çekingenlik, sıkılganlık, utangaçlık 

timonerie "[la] (gemide) işaret dolabı; fren takımları" 

timonier [le] dümenci 

timoré korkak, pısırık 

tintamarre [le] gürültü patırtı, şamata 

tintement [le] çınlama 

tintement d'oreilles kulak çınlaması 

tinter "çan çalmak; çınlamak" 

tique [la] sakırga, kene 

tiquer "tiki olmak; yüzünü buruşturmak" 

tiqueté benekli 

tir "[le] atış; nişancılık; atış yeri; (ateşli silahta) ateş; şut " 

tir à blanc kuru sıkı (atış) 

tir à l'arc ok atma 

tirade "[la] uzun yazı\\söz; (piyeste) uzun parça" 

tirage "[le] çekme, çekerek götürme; (piyango\\ad) çekiliş; bbaskı, tiraj; basma, basım; çekme; güçlük " 

tirage au sort adçekme, kura çekme 



tirage d'une loterie piyango çekme 

tiraillement "[le] çekiştirme; çekilme; kasılma, kramp" 

tirailler "çekip durmak, çekiştirmek; sıkmak, sıkıntı vermek; gelişigüzel silah atmak" 

tirailleur [le] avcı 

tirant "[le] kese bağı; ayakkabı kulağı; askı, gergi" 

tire [la] : 

tire-au-flanc [le] tembel, kaytarıcı 

tire-bouchon [le] tirbuşon 

tire-fesse [le] teleski 

tire-lait [le] süt sağma aleti, tirle 

tirelire [la] kumbara 

tirer "çekmek; germek; çıkarmak; çizmek; basmak, yayımlamak; (silah) atmak; nişan almak " 

tirer au clair gün ışığına çıkarmak, aydınlatmak 

tirer au large kaçmak, cızdamı çekmek 

tirer au sort kura çekmek, adçekmek 

tirer avantage de den yararlanmak 

tirer d'un sac deux moutures bir taşla iki kuş vurmak 

tirer dans les jambes de qn ayak bağı olmak 

tirer des larmes des yeux ağlatmak, gözyaşı döktürmek 

tirer du néant yoktan var etmek 

tirer du tombeau ölümden kurtarmak 

tirer en longueur "uzatmak; uzadıkça uzamak " 

tirer l'échelle après qn\qch üstüne olmamak, daha iyisi bulunmamak 

tirer la langue dilini çıkarmak 

tirer la langue à qn dilini çıkarmak 

tirer le glaive savaş ilan etmek 



tirer les cartes iskambil falına bakmak 

tirer les ficelles ipin ucu elinde olmak 

tirer les vers du nez ağzından lafı almak, ağzını arayarak öğrenmek 

tirer les vers du nez de qn ağzından söz almak 

tirer parti de den yararlanmak, istifade etmek 

tirer parti de qch yararlanmak 

tirer qn de la boue sefaletten kurtarmak 

tirer sa révérence "selam çakmak; çekip gitmek " 

tirer son épingle du jeu işin içinden ustalıkla çekilmek 

tirer sur la corde iyi niyetini kötüye kullanmak 

tirer une carotte à qn dolandırmak, kafese koymak 

tirer vanité de gururlanmak, kurulmak 

tirer vengeance öç almak 

tirer à conséquence önemli olmak 

tirer à sa fin sonuna yaklaşmak, bitmek üzere olmak 

tiret [le] (noktalamada) çizgi (-) 

tirette "[la] perde ipi; eldiven bağı" 

tireur "[le] atıcı, nişancı; poliçe çeken " 

tireur de cartes iskambil falcısı 

tiroir [le] çekmece 

tiroir-caisse [le] yazar kasa 

tiré yorgun, süzgün 

tiré par les cheveux zoraki, yapmacık 

tiré à quatr épingles şık giyinmiş, iki dirhem bir çekirdek 

tisane [la] ilaçlı su, kaynatma (ilaç) 

tison [le] yanmış odun 



tison de discorde anlaşmazlık nedeni 

tisonner yanan odunları karıştırmak 

tisonnier [le] ateş karıştırıcısı 

tissage "[le] dokuma (işi); dokuma fabrikası" 

tisser dokumak 

tisserand [le] [la] dokumacı, dokuyucu 

tissu "[le] dokuma, kumaş; dokunuş; doku " 

tissu cartilagineux kıkırdak doku 

tissu conjonctif katılgandoku 

tissu de coton pamuklu kumaş 

tissu de fil keten kumaş 

tissu de laine yün kumaş 

tissu de rayonne suni ipek 

tissu musculaire kasdokusu 

tissu osseux kemik dokusu 

tissu à fleur çiçekli kumaş 

tissu-éponge [le] havlu kumaş 

titan [le] dev 

titane [le] titan 

titanesque dev gibi 

titi [le] (Paris) sokak çocuğu 

titiller gıcıklamak, gıdıklamak 

titrage "[le] altyazı yazma; alkol içeriğini saptama" 

titre "[le] (kitap\\yazıda) başlık, ad; nitelik, sıfat; san, unvan; senet; değerli evrak; (altın\\gümüş vb'de) 
ayar; (eriyikte) oran " 



titrer "onur sanı vermek, unvan vermek; (eriyiğin) oranını çıkarmak, ayar etmek; başlık atmak; altyazı 
yazmak" 

titré unvan sahibi 

titubant sendeleyen 

titubation [la] sendeleme 

tituber sendelemek 

titulaire "[le] (görevde) köklü, asil; hak sahibi" 

titulariser köklü olarak atamak, asaleten tayin etmek 

tiède "ılık; gevşek; isteksiz, ilgisiz" 

tièdement gevşeklikle, isteksizce, ilgisizce 

tiédeur "[la] ılıklık; gevşeklik; isteksizlik; ilgisizlik" 

tiédir "ılınmak; ılıştırmak" 

toast "[le] kadeh kaldırma; kızartılmış ekmek dilimi " 

toboggan "[le] alçak kayak kızağı; kızak pisti; kaydırak" 

toc [le] gerçek olmayan, sahte 

tocsin [le] alarm zili 

toge "[la] ihram; cübbe" 

tohu-bohu [le] hayhuy, gürültü patırtı 

toi sen 

toi-même kendin 

toile "[la] bez; sahne perdesi; resim bezi, tual; yağlıboya resim; yelken " 

toile cirée muşamba 

toile d'araignée örümcek ağı 

toile de tente çadır bezi, yelken bezi 

toilette "[la] tuvalet; yıkanma; tuvalet masası; (kadın) giyim kuşam eşyası; paketleme bezi " 

toise "[la] kulaç; boy ölçeği " 



toiser "ölçmek; (birini) süzmek" 

toison "[la] yapağı, yün; tüy, kıl" 

toit [le] dam 

toit auvrant sürgülü (açılır) tavan 

toiture [la] dam çatısı 

Tokyo Tokyo 

tolet [le] ıskarmoz 

tollé [le] yuha 

tolérable katlanılır, hoş görülür, göz yumulur 

tolérance "[la] hoşgörü, müsamaha; katlanırlık, tahammül" 

tolérant "hoşgörülü; anlayışlı" 

tolérer "göz yummak, hoş görmek, müsamaha etmek; katlanmak" 

tomaison [la] cilt sayı işareti 

tomate [la] domates 

tomate concentrée domates salçası 

tombant düşen, düşük 

tombe "[la] mezar, kabir; mezar taşı" 

tombeau [le] mezar, mezar yapısı 

tomber "düşmek; olmak, rastlamak; yağmak, düşmek; (ırmaklar) dökülmek; yok olmak; dinmek, 
yatışmak; geçerlikten düşmek; yere sermek, yenmek " 

tomber amoureux deqn âşık olmak, abayı yakmak 

tomber d'accord anlaşmak, uzlaşmak 

tomber d'inanition açlıktan bayılmak 

tomber dans l'oubli unutulmak 

tomber dans le domaine public kamunun malı olmak 

tomber dans le lacs başarısızlığa uğramak 



tomber dans les pommes bayılmak 

tomber dans un guet-apens tuzağa düşmek 

tomber dans un piège tuzağa düşmek 

tomber dans une embuscade pusuya düşmek 

tomber de fatigue yorgunluktan düşmek 

tomber de son haut şaşkınlığa uğramak, afallamak 

tomber de son long boylu boyunca düşmek 

tomber de tout son haut boylu boyunca düşmek 

tomber des nues afallamak, şaşakalmak 

tomber du ciel hızır gibi yetişmek 

tomber en disgrâce gözden düşmek 

tomber en désuétude kullanılmamak, yürürlükten düşmek 

tomber en panne arıza yapmak, bozulmak 

tomber en ruine yıkıntı haline gelmek 

tomber en syncope bayılmak, kendinden geçmek 

tomber le panneau faka basmak, kafese girmek 

tomber les quatre fers en l'air sırtüstü düşmek 

tomber malade hastalanmak 

tomber sous la patte de qn birinin pençesine düşmek 

tomber sur "üstüne çullanmak; ile karşılaşmak, rastlamak " 

tomber à l'eau (iş) suya düşmek 

tomber à plat ventre yüzükoyun düşmek 

tombereau [le] iki tekerlekli yük arabası 

tombeur [le] kazanova, çapkın 

tombola [la] tombala 

tombée [la] : 



tome [le] (kitap) cilt 

ton "[le] ses perdesi, usul, makam; ton, deyiş; tarz; (resim) renk perdesi " 

ton de brique tuğla rengi 

tonal makamla ilgili 

tonalité "[la] makam; genel renk" 

tondeuse "[la] kırkma makinesi; saç kesme makinesi " 

tondeuse à gazon çim biçme makinesi 

tondre "saçını kesmek; tüyünü kırkmak; (çim vb) biçmek" 

tondu "kırkılmış; tıraşlı, usturayla kazınmış" 

tonicité [la] kas gerginliği, kas esnekliği, kas gücü 

tonifiant güçlendirici, canlandırıcı 

tonifier "esneklik vermek; canlandırmak, güçlendirmek" 

tonique "vurgulu; güçlü, dinamik " 

tonitruant "gök gürültüsünü andıran; gümbürtülü, gürleyici" 

tonnage [le] (gemide) yük kapasitesi, tonaj 

tonnant gürleyen, gürüldeyen 

tonne "[la] büyük fıçı; ton" 

tonneau "[le] fıçı; tonilato " 

tonnelet [le] küçük fıçı, varil 

tonnelier [le] fıçıcı 

tonnelle [la] bahçe çardağı 

tonner "gök gürlemek; gürlemek " 

tonnerre "[le] gök gürültüsü; yıldırım " 

tonsure [la] baştaki saçsız yer 

tonte "[la] (hayvanın) yününü kırkma, kırkım; kırkılan yün" 

tonus "[le] hafif kasılma, gerginlik; canlılık, hareketlilik" 



top [le] : 

top secret çok gizli 

topaze [la] sarı yakut, topaz 

tope-là! anlaştık!, tamam! 

topez-là! anlaştık!, tamam! 

topinambour [le] yerelması 

topique konuyla ilgili 

topo "[le] tasarı, plan; söylev" 

topographe [le] topografyacı 

topographie [la] topografya 

topographique topografik 

toponymie [la] yeradıbilim, toponimi 

toquade [la] geçici heves 

toque [la] kenarsız şapka 

toquer dokunmak, hafifçe vurmak 

toqué [le] [la] kaçık, divane 

torche [la] meşale 

torche électrique cep feneri 

torcher "bezle\\kâğıtla silmek; (işi) baştan savma yapmak" 

torchon [le] toz bezi, bulaşık bezi 

torchonner "bezle silmek; baştan savma yapıvermek" 

torché şişirme, baştan savma 

tordre "bükmek; burmak " 

tordre le cou öldürmek 

tordu çarpık, eğri 

torero [le] boğa güreşçisi 



tornade [la] tornado 

toron [le] halat kolu 

torpeur [la] uyuşukluk 

torpide uyuşuk, miskin 

torpillage [le] torpilleme 

torpille [la] torpil 

torpillertorpil atmak, torpillemek 

torpilleur [le] torpido, torpidobot 

torrent [le] sel 

torrentiel "selle ilgili; sel gibi" 

torride kızgın, yakıcı (sıcak), kavurucu 

torréfaction [la] (kahve vb) kavurma 

torréfier (kahve vb) kavurmak 

tors burma, çarpık, eğrik, bükük, kıvrık 

torsade [la] burma saçak 

torsader bükmek, burmak 

torse "[le] gövde; gövde heykeli, büst" 

torsion "[la] bükme, burma; bükülme, burulma; büklük, kıvrım" 

tort "[le] haksızlık; zarar, ziyan; hata, kusur " 

torte tors 

torticolis [le] boyun tutulması 

tortillement "[le] burma, bükme; bükülme" 

tortiller burmak, bükmek 

tortionnaire "işkencede kullanılan; zor kullanılarak " 

tortue [la] kaplumbağa 

tortue marine denizkaplumbağası 



tortue terrestre karakaplumbağası 

tortueux "virajlı; dolambaçlı" 

torturant kıvrandırıcı 

torture [la] işkence 

torturer "işkence etmek; içini kemirmek, kıvrandırmak" 

torve yan (bakış) 

toréador [le] boğa güreşçisi 

total tüm, eksiksiz, tam 

totalement büsbütün, tamamıyla 

totalisateur [le] toplama makinesi 

totalisation [la] toplam çıkarma, toplama 

totaliser toplamını çıkarmak, toplamak 

totalitaire bütüncül, erk-tekelci, totaliter 

totalitarisme [le] bütüncüllük, totaliterlik 

totalité [la] bütün, hep, tüm, hepsi, topu 

totem [le] totem 

totémisme [le] totemizm 

toubib [le] doktor, tabip 

touchant dokunaklı, duygulandırıcı 

touche "[la] değme, değdirme; (piyanoda vb) tuş; (resimde) fırça vuruşu; üvendire; sığır sürüsü; görünüş; 
taç " 

touche-à-tout [le] her şeye burnunu sokan, işgüzar 

toucher "değmek, dokunmak; almak; ilgilendirmek; söylemek; hısım olmak; değişiklik yapmak; yanında 
olmak " 

toucher la corde sensible bamteline dokunmak 

toucher un pari bahis kazanmak 



toucher à "dokunmak, ilişmek; değinmek; burnunu sokmak" 

toud d'un coup hepsi birden 

toue [la] (gemiyi) yedekte çekme 

touer (gemiyi\\kayığı) yedekte çekmek 

touffe [la] tutam, demet 

touffu "sık, tıkız; gür; kalabalık, çok yüklü (roman vb); karmaşık, çapraşık" 

toujours "her zaman, hep; durmadan, boyuna " 

toundra [la] tundra 

toupet "[le] perçem; yüzsüzlük, küstahlık" 

toupie [la] topaç 

tour "[la] kule; (satranç) kale " 

tour de bâton yolsuz kazanç 

tour de force el çabukluğu 

tour de jeu oynama sırası 

tour de passe-passe hokkabazlık, el çabukluğu 

tour de taille bel çevresi 

tour à tour birbiri ardından 

tour-opérateur [le] tur operatörü 

tourbe [la] turba, bataklık kömürü 

tourbillon "[le] hava çevrintisi, kasırga; girdap" 

tourbillonner döne döne gitmek 

tourbière [la] turba yatağı 

tourde bâton yolsuz kazanç, vurgun, voli 

tourelle [la] küçük kule 

tourisme [le] turizm 

touriste [le] [la] turist 



touristique "turist+; turistik" 

tourment "[le] işkence; acı, ıstırap, eziyet; keder, tasa" 

tourmente [la] fırtına, bora 

tourmenter "işkence etmek; acı çektirmek; sarsmak; üzmek; zorlamak, hırpalamak " 

tourmenté "sarp, engebeli; zoraki; sıkıntılı, acılı; kederli, tasalı" 

tournage "[le] tornadan çekme; film çevirme" 

tournant "dönen, döner; dolambaçlı" 

tourne-disque [le] pikap 

tournebroche [le] şiş çevirme mekanizması 

tournedos [le] sığır filetosu 

tourner "çevirmek, döndürmek; tornaya çekmek; incelemek; yorumlamak; düzenlemek; yöneltmek; 
çarpıtmak; çevresinden dolaşmak; film çevirmek; dönmek; bozulmak, ekşimek " 

tourner au ralenti rölantide çalışmak 

tourner au vinaigre "sirkeleşmek; boku çıkmak, sertleşmek" 

tourner autour de etrafında dönmek 

tourner casaque düşünce\\yön değiştirmek 

tourner court kısa kesmek 

tourner de l'ìil bayılmak 

tourner en dérision alay etmek 

tourner en qch dönüşmek 

tourner en ridicule alay etmek 

tourner la bride geri dönmek 

tourner la page üzerinde durmamak, başka konuya geçmek 

tourner la téte à qn başını döndürmek, şaşkınlığa uğratmak 

tourner le dos à "arkası dönük olmak; sırt çevirmek, yüz vermemek" 

tourner le dos à qn sırt çevirmek 



tourner le sang veya les sens à yüreğini oynatmak 

tourner qn à son gré birini avucunun içine almak 

tourner rond "iyi işlemek; (iş) aksamadan yürümek" 

tournesol [le] ayçiçeği, gündöndü, günebakan 

tourneur [le] tornacı 

tournevis [le] tornavida 

tourniquer dönüp durmak 

tourniquet "[le] turnike; (marangozlukta) kanat mandalı; (cerrahi) damar kıskacı" 

tournis [le] baş dönmesi 

tournoi [le] yarışma, turnuva 

tournoyer fır dönmek 

tournure "[la] gidiş, gelişim; biçim, yapılış; söz kuruluşu " 

tourné "yapılmış, yapılı; (süt\\şarap vb) bozulmuş, bozuk, ekşimiş" 

tournée "[la] iş yolculuğu; gezi, turne; (içki vb de) ısmarlama sırası " 

tournée musicale konser turu 

tournée électorale seçim turu 

tourte [la] etli börek 

tourteau "[le] büyük yuvarlak ekmek; küspe; bir cins yengeç" 

tourtereau [le] kumru yavrusu 

tourtereaux [le] kumru gibi sevişen çift 

tourterelle [la] kumru 

tourtière [la] börek tepsisi 

tous les jours her gün 

tous rond tastamam 

Toussaint [la] : 

tousser öksürmek 



toussoter kesik kesik öksürmek 

tout "bütün; her; hep, tümü " 

tout au plus olsa olsa, en çok 

tout autour her yana, her yanda, dört bir yanda 

tout battant neuf yepyeni, gıcır gıcır 

tout bonnement "temiz yürekle; saflıkla" 

tout comme tıpkı, aynı 

tout contre yanında 

tout court sözün kısası, kısacası 

tout d'un tenant ara vermeden, bir çırpıda 

tout d'une haleine bir solukta 

tout d'une traite ara vermeden, bir çırpıda 

tout d'une venue fidan gibi (boy) 

tout de go açıkça, dobra dobra 

tout de même aynı tarzda 

tout de suite hemencecik, derhal 

tout droit doğruca 

tout entier bütün, baştan başa 

tout fait hazır 

tout flambant neuf yepyeni, gıcır gıcır, çiçeği burnunda 

tout haut yüksek sesle 

tout le monde herkes 

tout le temps her zaman, hep 

tout les deux jours gün aşırı 

tout neuf yepyeni 

tout plein "çok; eksiksiz" 



tout roule làdessus her şey buna bağlı 

tout sec yalnız, sadece 

tout seul kendi kendine, kendi başına 

tout son soûl doyasıya, canının istediği kadar 

tout trouvé hazır (giyim vb) 

tout uniment ne eksik ne fazla 

tout vient à point à qui sait attendre sabreden derviş muradına ermiş 

tout à coup birdenbire, ansızın 

tout à fait büsbütün, tamamıyla 

tout à l'heure birazdan, biraz önce 

tout à trac düşünmeden 

tout-puissant "sınırsız iktidarlı; sınırsız gücü olan " 

tout-venant [le] önüne gelen, herkes 

toute autre bir başkası 

toute somme kısacası, nihayet 

toute-puissance [la] salt egemenlik 

toutefois bununla birlikte 

toutou [le] (çocuk dili) köpek, kuçu kuçu 

toutpleine pek 

toux [la] öksürük 

toux sèche kuru öksürük 

toxicité [la] zehirlilik 

toxicologie [la] ağıbilim, toksikoloji 

toxicomane [le] [la] uyuşturucu düşkünü, ilaç bağımlısı 

toxicomanie [la] uyuşturucu düşkünlüğü, ilaç bağımlılığı 

toxine [la] mikrop zehiri, toksin 



toxique zehirli 

toxémie [la] kan zehirlenmesi 

trac "[le] topluluk karşısında duyulan heyecan; sahne korkusu " 

tracas "[le] tedirginlik; can sıkıntısı, kaygı, dert" 

tracasser "tedirgin etmek, kaygılandırmak; can sıkmak" 

tracasserie [la] tedirgin edicilik, can sıkıcılık 

tracassier tedirgin edici, can sıkıcı 

trace "[la] iz, eser; kalıntı " 

tracer "çizgi çekmek, çizmek; yazmak, çiziktirmek; yerini belirlemek; hızlı gitmek" 

traces de pas ayak izleri 

traceur [le] çizici 

trachome [le] trahom 

trachée [la] soluk borusu, nefes borusu 

trachée-artère [la] soluk borusu 

trachéite [la] soluk borusu iltihabı 

tract [le] küçük kitapçık, broşür 

tractations [la] işi pişirme, pazarlık 

tracteur [le] traktör 

traction [la] çekme gücü 

traction avant önden çekiş 

tracé "[le] resim çizgisi; yol boyu; taslak" 

trade-union [la] işçi birliği 

tradition [la] gelenek 

traditionalisme [le] gelenekçilik 

traditionellement geleneksel olarak 

traditionnel geleneksel 



traducteur [le] [la] çevirici, çevirmen 

traduction "[la] çevirme; çeviri, tercüme" 

traduire "çevirmek, tercüme etmek; açıklamak; (mahkemeye) çağırmak " 

traduire en justice mahkemeye vermek 

traduire à la lettre kelimesi kelimesine çevirmek 

traduisible (dilden dile) çevrilebilir 

trafic "[le] alışveriş; çıkar sağlama, madrabazlık; trafik" 

trafiquant "[le] madrabaz; kaçakçı; tüccar" 

trafiquer "alışveriş yapmak; ticaret yapmak; kaçakçılık yapmak; madrabazlık etmek" 

tragi-comique acıklı ve güldürücü, trajikomik 

tragi-comédie [la] komedili trajedi, trajikomedi 

tragique trajik 

tragiquement trajik bir halde 

tragédie [la] trajedi, facia 

tragédien [le] [la] dram oyuncusu 

trahir "ele vermek, düşmana satmak, ihanet etmek; açığa vurmak " 

trahir un secret sırrı ele vermek 

trahison "[la] ele vericilik, ihanet; düşmana satılmışlık" 

traille [la] sal 

train "[le] tren; kervan, katar, kafile; yürüyüş, giriş; takım " 

train d'atterrissage (uçak) iniş takımları 

train de marchandise marşandiz, yük treni 

train de marchandises yük treni 

train de vie yaşam tarzı, yaşayış 

train direct ekspres tren 

train express ekspres tren 



train omnibus yolcu treni 

train à grande vitesse yüksek hızlı tren 

train électrique elektrikli tren 

traintrain [le] tekdüze gidiş 

traire sağmak 

trait "[le] çizgi; özellik; ok; davranış; araba çekme; koşum halatı " 

trait d'esprit iğneleyici söz 

trait d'union tire, kısa çizgi 

trait de scie testere vuruşu 

traitable "işlenebilir; geliştirilebilir; söz anlar, uysal" 

traite "[la] sağma; poliçe " 

traite des blanches beyaz kadın ticareti 

traitement "[le] karşılama, davranma, muamele; maaş, ücret; (hastalıkta) bakım, tedavi; 
(hammadde) işleme" 

traiter "davranmak, muamele etmek; (konu) ele almak, kaleme almak, işlemek; yemek çıkarmak, ziyafet 
vermek; tedavi etmek; karşılamak; görüşmek; (hammaddeyi) işlemek" 

traiter de haut en bas hor görmek 

traiteur [le] aşçı, lokantacı 

traité "[le] antlaşma; inceleme" 

trajectoire [la] yörünge 

trajet "[le] yol; geçme yolu; yolculuk" 

tralala [le] gösteriş, caka 

tram [le] tramvay 

trame "[la] (dokumada) atkı, argaç; entrika, dolap, komplo " 

tramer "(dokumada) atkı atmak, argaçlamak; (dolap\\entrika) çevirmek, komplo kurmak" 

tramway [le] tramvay 



tranchant "keskin; kesin " 

tranchar le mot kesin konuşmak 

tranche "[la] dilim; yaprak, (kitapta) yan kenar; kesek" 

trancher "kesip ayırmak; dilimlere ayırmak, dilmek; (sorunu) kesip atmak; halletmek " 

trancher le mot açıkça söylemek 

tranchet [le] falçete 

tranchoir "[le] et tahtası; ince mutfak bıçağı" 

tranchée "[la] hendek; temel çukuru " 

tranquille "sessiz; dingin, sakin; telaşsız " 

tranquillement "sessizce; dinginlikle; telaşsızca" 

tranquillisant yatıştıran 

tranquilliser yatıştırmak, sakinleştirmek 

tranquillité "[la] sessizlik; yatışıklık, sakinlik; telaşsızlık; kaygısızlık" 

transaction "[la] anlaşma; uzlaşma; ticari işlem" 

transafricain Afrika'yı geçen 

transalpin Alpler ötesi 

transatlantique Atlantik ötesi 

transbordement [le] aktarma 

transborder (eşya\\yolcu) aktarmak 

transcendance "[la] üstünlük, aşkınlık; yücelik" 

transcendant "üstün, aşkın; yüce" 

transcendantal deneyüstü 

transcription "[la] kopya etme, suret çıkarma; kopya, suret; çevriyazı" 

transcrire "kopya etmek, suret çıkarmak; çevriyazılamak" 

transe [la] : 

transfert "[le] taşıma, nakil, aktarma; devir; transfer; geçme, intikal" 



transfiguration "[la] yüzün değişmesi; biçim değişmesi" 

transfigurer yüzünü\\biçimini değiştirmek 

transfo [le] transformatör 

transformable dönüşebilir 

transformateur [le] transformatör 

transformation "[la] şekil değişimi, dönüşüm; biçim değiştirme" 

transformer "şeklini değiştirmek, dönüştürmek; biçimini değiştirmek " 

transfuge [le] düşmana sığınan kaçak 

transfuser "sıvı aktarmak; kan aktarmak" 

transfusion [la] : 

transfusion sanguine kan aktarımı 

transfèrement [le] nakletme, yerini değiştirme 

transfèrer yerini değiştirmek, nakletmek, iletmek 

transgresser (yasaya\\buyruğa) karşı gelmek 

transhumance [la] (sürüyü) yaylaya çıkarma 

transi çok üşümüş, donmuş 

transiger uzlaşmak, anlaşmak 

transir "üşütmek, dondurmak; çok üşümek, donmak" 

transistor "[le] transistor; transistorlu radyo" 

transistorisé transistorlu 

transit [le] transit 

transitaire [le] [la] komisyoncu, aracı 

transiter transit geçmek 

transitif (eylem) geçişli 

transition "[la] (bir halden bir hale) geçme, geçiş; (düşünceleri) birbirine bağlama " 

transitoire "geçici; ulaştırıcı" 



translucide yarısaydam 

translucidité [la] yarısaydamlık 

transmetteur [le] (telgraf işaretini) ulaştırıcı, verici 

transmettre "geçirmek; ulaştırmak; devretmek" 

transmigration [la] göç 

transmissible "geçebilir, geçirilebilir; ulaşabilir, ulaştırılabilir" 

transmission "[la] geçirme, geçirilme; ulaştırma, ulaştırılma; aktarma, iletim " 

transmission de données veri (bilgi) aktarımı 

transmission de pensée düşünce aktarımı 

transocéanien okyanusaşırı, okyanusötesi 

transparaître "arkasından görünmek; ardından belli olmak" 

transparence [la] saydamlık, şeffaflık 

transparent saydam, şeffaf 

transpercer delip geçmek 

transpiration [la] terleme 

transpirer "terlemek; belli olmak, açığa çıkmak" 

transplant [le] nakledilen organ\\doku 

transplantation "[la] (bitki) yerini değiştirme; organ nakli; başka yere taşıma" 

transplanter "(bitki) yerini değiştirmek; organ nakletmek; başka yere taşımak" 

transport "[le] taşıma, iletme; geçirme, devir; taşkınlık " 

transport en commun toplutaşıma 

transportable taşınılabilir, götürülebilir 

transportation "[la] taşıma; sürgün" 

transporter "taşımak, götürmek, nakletmek; devretmek; geçirmek; yurdundan uzaklaştırmak, 
sürmek; kendinden geçirmek " 

transporteur "[le] taşımacı, nakliyeci; taşıma makinesi" 



transports [le] ulaşım 

transposer yerini değiştirmek, aktarmak 

transposition [la] yer değiştirme, nakil 

transsaharien Büyük Sahra'yı geçen 

transsexuel [le] [la] transseksüel 

transsibérien "Sibiryayı geçen; Sibirya ötesi" 

transsuder "sızmak; sızdırmak" 

transvaser kaptan kaba aktarmak 

transversal enine, enlemesine 

transversalement enine, enlemesine 

trappe "[la] döşeme kapısı; hendek tuzak; tuzak" 

trappeur [le] tuzak avcısı, kürk tüccarı 

trapu bodur 

trapèze "[le] yamuk; trapez" 

trapéziste [le] [la] trapezci 

traquenard [le] kapan, tuzak 

traquer "(avı) sıkıştırmak; yakından kovalamak, sıkıştırmak" 

traquet [le] kapan, tuzak 

traumatique yaralanmayla ilgili 

traumatiser "yaralamak; sarsmak" 

traumatisme "[le] yaralanma; sarsıntı, örselenme" 

traumatologie [la] yaralanma bilgisi, travmatoloji 

travail "[le] çalışma, emek; iş; işçilik; iş görme; işleme; yapıt, eser " 

travail malpropre kaba işçilik 

travail manuel el işi 

travail noir kaçak çalışma 



travailler "çalışmak; uğraşı olmak; işlemek, eğrilmek, çarpılmak; oluşmak; üzmek, acı çektirmek, 
ezmek; rahatsız etmek; kışkırtmak, azdırmak " 

travailler assez yeterince sıkı çalışmak 

travailler comme un galérien köle gibi çalışmak 

travailler comme un nègre eşek gibi çalışmak 

travailler du chapeau kafadan çatlak olmak 

travailler à qch üzerinde çalışmak, uğraşmak 

travailler à son compte kendi hesabına çalışmak 

travailleur çalışkan 

travailliste [le] [la] İngiliz İşçi Partisi üyesi 

travaillé iyi işlenmiş, özenle çalışılmış 

travaux forcés kürek cezası 

travaux publics bayındırlık 

travelling [le] kaydırma 

travelling optique optik kaydırma 

travers "[le] kusur, hata; aksak yan, terslik; (gemide) yan " 

traverse [la] travers 

traverser "ortasından geçmek, katetmek; içine geçmek; engellemek" 

traversin "[le] yatak yastığı; terazi kolu" 

traversée "[la] denizden geçme; boydan boya geçme" 

travertin [le] pamuktaşı 

travesti kılığını değiştirmiş 

travestir başka kılığa sokmak, kılığını değiştirmek 

travée "[la] iki kiriş arası; iki sütun arası; (masa\\koltuk) sıra, dizi" 

trayeuse [la] süt sağma makinesi 

traînailler "oyalanmak, eğleşmek; ağırdan almak, sürüncemede bırakmak" 



traînant "yerde sürüklenen, sürünen; cansız, tek düze (ses\\söz vb)" 

traînard"[le] [la] döküntü, geride kalan; yavaş adam" 

traînasser "oyalanmak, sürüklendirmek, sürüncemede bırakmak; şurda burda dolaşmak, sürtmek" 

traîne "[la] çekme, sürükleme; sürüme, sürüklenme; etek kuyruğu; bir çeşit balık ağı " 

traîneau "[le] kızak; sürtme ağı" 

traîner "sürümek, sürüklemek; arkasına takmak; sürüklenmek; sürünmek; dağınık olmak " 

traîner dans la boue utanılacak bir hale düşmek, çamura düşmek 

traîner la savate yoksulluk çekmek, yarım pabuçla gezmek 

traîner les pieds ayaklarını sürterek yürümek 

traîner qn aux gémonies yerin dibine geçirmek 

traîner ses paroles ağır ağır konuşmak 

traîner une affaire en longueur bir işi sürüncemede bırakmak 

traînée "[la] döküntü; serpinti; yolsuz kadın, sokak kadını, sürtük" 

traître "ele verici, ihanet eden; düşmana satılmış " 

traîtrise [la] hainlik, ihanet 

treillage [le] kafes çit, kafes 

treille "[la] asma çardağı; asma" 

treillis "[le] kafes; çuval bezi" 

treize "num on üç; on üçüncü" 

treizième num on üçüncü 

tremblant titrek, titreyen, sarsılan 

tremble [le] titrekkavak 

tremblement [le] titreme 

tremblement de terre deprem, yersarsıntısı 

trembler "titremek; korkmak" 

trembler comme une feuille tir tir titremek 



tremblotant hafifçe titreyen 

trembloter hafif titremek 

tremblé "titrek elle yazılmış; dalgalı" 

trempe "[la] (demire) su verme; karakter, ruh yapısı" 

tremper "(sıvıya) batırmak; ıslatmak; (demire) su vermek; (sıvıda) durmak " 

tremper l'acier çeliğe su vermek 

tremper ses mains dans le sang elini kana bulamak 

trempette [la] : 

tremplin [le] hız tahtası, tramplen 

trempé "su verilmiş; pişmiş, çelikleşmiş; ıslanmış" 

trempé comme une soupe iliklerine kadar ıslanmış 

trench-coat [le] yağmurluk 

trentaine "[la] otuz kadar; otuz yaşında" 

trente "num otuz; otuzuncu " 

trentième "num otuzuncu; otuzda bir" 

tressauter "yüreği hoplamak; sıçramak, irkilmek" 

tresse "[la] örgü; saç örgüsü" 

tresser (saç vb) örmek 

treuil [le] çıkrık, vinç 

tri [le] seçme, ayırma, tasnif 

triage "[le] ayırma, seçme; seçilmiş şeyler" 

triangle [le] üçgen 

triangle isocèle ikizkenar üçgen 

triangle rectangle dik üçgen 

triangle scalène çeşitkenar üçgen 

triangle équilatéral eşkenar üçgen 



triangulaire üçgen biçiminde, üç köşeli 

tribal kabileyle ilgili 

tribord [le] geminin sağ yanı, sancak 

tribu [la] oymak, boy, kabile 

tribulations "[la] üzüntüler, sıkıntılar; başa gelenler" 

tribun "[le] kürsü; tribün " 

tribun libre (basında) serbest kürsü 

tribunal "[le] mahkeme; yargı kurulu; yargı yeri" 

tribunal correctionnel ceza mahkemesi 

tribunal de première instance asliye mahkemesi 

tribune "[la] kürsü; tribün " 

tribune sacrée vaiz kürsüsü 

tribut "[le] haraç; vergi; ücret, bedel" 

tricennal otuz yıllık 

tricentenaire [le] üç yüzüncü yıldönümü 

tricher "(kumarda) hile yapmak; aldatmak, kandırmak" 

tricherie [la] hile, aldatmaca 

tricheur "[le] [la] (kumarda) hileci; düzenbaz" 

trichromie [la] üç renkli basım 

tricolore üç renkli 

tricot [le] örgü, örme işi, triko 

tricot de corps fanila 

tricotage [le] örme işi, trikotaj 

tricoter "örmek; örgü örmek" 

trictrac [le] tavla (oyunu) 

tricycle [le] üç tekerlekli bisiklet 



trident "[le] üçlü çatal; üç dişli yaba" 

tridimensionnel üçboyutlu 

triennal üç yıl süren, üç yıllık 

trier seçmek, ayırmak 

trier sur le volet dikkatle seçmek 

trieur [le] [la] seçici, ayıklayıcı 

trigle [le] kırlangıçbalığı 

trigone üç köşeli 

trigonométrie [la] trigonometri 

trigonométrique trigonometrik 

trilingue "üç dil konuşan; üç dilde yazılmış" 

trille [le] ses titretmesi 

trillion [le] trilyon 

trilogie [la] üç perdelik oyun 

trimbaler yanında sürüklemek, yanında götürmek 

trimer çok çalışmak, imanı gevremek 

trimestre "[le] üç aylık süre; üç aylık ücret; üç aylık görev" 

trimestriel "üç ayda bir olan; üç ay süren" 

trimoteur [le] üç motorlu uçak 

tringle "[la] perde çubuğu; demir çubuk" 

Trinité [la] teslis, üçleme 

trinquer "kadeh tokuşturmak; içmek; belaya çatmak" 

trio [le] üçlü, üç kişilik takım 

triomphal "zaferle ilgili; görkemli" 

triomphant "muzaffer, galip; sevinçli" 

triomphateur [le] [la] galip, muzaffer 



triomphe "[le] zafer; parlak başarı " 

triompher "yenmek, zafer kazanmak; başarı göstermek; övünmek; sevinç duymak " 

triompher de üstesinden gelmek, yenmek 

triparti "üçe ayrılmış; üç öğeli, üçlü" 

tripartite "üçe ayrılmış; üçlü" 

tripe "[la] bağırsak; işkembe" 

triperie "[la] işkembeci dükkânı; işkembecilik" 

tripes [la] işkembe çorbası 

tripier [le] [la] işkembeci 

triplace [le] üç kişilik 

triple üç katlı 

triplement [le] üç katına çıkarma 

tripler "üç katına çıkarmak; üç katına çıkmak" 

triplette [la] üç kişilik bisiklet 

triplicata [le] üçüncü nüsha 

triplés [le] [la]\\ üçüz 

triporteur [le] üçteker, triportör 

tripot "[le] kumarhane; batakhane, serseri yatağı" 

tripotage "[le] karışık şey; dalavere, düzen" 

tripoter "dokunmak, kurcalamak, tartaklamak; dalavere çevirmek; karıştırmak, mıncıklamak" 

tripoteur [le] [la] vurguncu, dalavereci 

tripotée "[la] sopa, kötek; çok miktar, bir sürü" 

trique [la] kalın sopa 

triquer sopalamak 

trisannuel "üç yılda bir olan; üç yıl yaşayan (bitki)" 

triste "üzgün, üzüntülü, kederli; acıklı; can sıkıcı" 



tristement "üzgün üzgün, kederle; canı sıkılarak; acıklı biçimde" 

tristesse "[la] keder; tasa, kaygı" 

triton [le] susemenderi 

triturer öğütmek, ezmek, ufalamak 

trivial "bayağı; kaba, adi; alışılmış" 

trivialité "[la] bayağılık; kabalık, adilik; basitlik" 

troc [le] değiş, trampa, değiş tokuş 

troglodyte "[le] mağara adamı; çalıkuşu" 

trognon [le] yemişin orta kısmı, eşelek 

trois num üç 

trois (buts) à zero (maç) üç sıfır 

trois quarts hemen hemen tam, adamakıllı 

trois-mâts [le] üç direkli gemi 

trois-quarts "[le] çocuk kemanı; bir kadın giysisi, truvakar" 

troisième "num üçüncü; üçte bir" 

troisièmement üçüncü olarak, üçüncüsü 

trolleybus [le] troleybüs 

trombe [la] hava hortumu 

trombe d'eau sağanak 

trombone "[la] trombon; ataş" 

trompe "[la] (fil) hortum; boru " 

trompe d'Eustache östaki borusu 

trompe de Fallope Fallope borusu 

trompe-l'ìil [le] aldatıcı görünüş 

tromper "aldatmak; boşa çıkarmak; oyalamak " 

tromperie [la] aldatma, yanıltma 



trompette [la] trompet, boru, borazan 

trompettiste [le] [la] trompetçi 

trompeur aldatıcı, yanıltıcı 

trompeusement aldatarak, yanıltarak 

tronc "[le] gövde; kütük, tomruk; sütun gövdesi; sadaka kutusu; soy kütüğü " 

tronc de cône kesik koni 

tronche [la] baş, kafa 

tronquer (bir parçasını) kesmek, güdük etmek 

tronqué kesik, güdük, eksik 

tronçon "[le] kırılan parça; parça, kesit" 

tronçonner parçalara ayırmak, parça parça kesmek 

tronçonneuse [la] kesme makinesi 

trop "gereğinden çok, aşırı; çok, pek " 

trop-plein "[le] taşıntı borusu, taşma borusu; taşan kısım" 

trope [le] mecaz 

trophée [le] ganimet 

tropical tropikal 

tropique [le] dönence, tropika 

Tropique de Cancer Yengeç Dönencesi 

tropique de cancer Yengeç dönencesi 

Tropique de Capricorne Oğlak Dönencesi 

tropique du capricorne Oğlak dönencesi 

tropiques [le] tropikler, tropikal kuşak 

troquer değiş etmek, değiş tokuş etmek 

trot [le] tırıs 

trotter "tırıs gitmek; taban tepmek " 



trotteuse [la] (saat) saniye göstergesi 

trottiner kısa adımlarla yürümek 

trottinette [la] trotinet, iki tekerlekli çocuk oyuncağı 

trottoir [le] yaya kaldırımı, trotuar 

trou "[le] delik; boşluk, çukur; eksiklik, boşluk; açık " 

trou d'air hava boşluğu 

trou dans la couche d'ozone ozon deliği 

troublant "huzursuz edici; kaygılandırıcı" 

trouble "bulanık; karanlık, karışık " 

trouble-fête [le] [la] neşe kaçıran kimse, oyunbozan 

troubler "bulandırmak; karıştırmak, allak bullak etmek; ket vurmak, bozmak; şaşırtmak, 
heyecanlandırmak " 

troubler l'ordre düzeni bozmak 

troubles huzursuzluk 

troubles de la personnalité kişilik sorunları 

troubles de la vision görme sorunu 

trouille [la] korku 

troupe "[la] kalabalık; topluluk; takım, bölük; kıta; sürü; oyuncu kolu, trup " 

troupe (de théâtre) tiyatro topluluğu, trup 

troupeau "[le] (koyun vb için) sürü; cemaat" 

troupier [le] asker, er 

trousse "[la] bağlam, demet; alet kutusu " 

trousse de toilette tuvalet çantası 

trousse à outils takım çantası 

trousseau [le] gelin çeyizi 

trousseau de clefs anahtar demeti 



trousser (elbise) kaldırmak, sıvamak 

trousser qn birini soymak 

trouvaille "[la] buluş; buluntu" 

trouvar à se loger kalacak yer bulmak 

trouver "bulmak; keşfetmek " 

trouver bon onaylamak, uygun bulmak 

trouver chaussure à son pied tam aradığını bulmak 

trouver l'occasion de faire qch mek fırsatını bulmak 

trouver mauvais beğenmemek 

trouver un remède à çare bulmak 

trouver à redire à kusur bulmak 

trouver à rédire kusur bulmak 

trouèr delmek, delik açmak 

troué delinmiş, delikli 

trouée [la] geçecek delik, gedik 

troène [le] kurtbağrı 

truand [le] serseri, hayta, kopuk 

truander dolandırmak 

trublion [le] ortalığı karıştırıcı, kargaşacı, kışkırtıcı 

truc "[le] yol, çare; beceri, ustalık; oyun, numara; şey; dalga, zımbırtı" 

truchement "[le] tercüman; aracı, temsilci " 

trucider gebertmek 

truculence "[la] renklilik; gürültücülük, canlılık" 

truculent "renkli; gürültücü, farfara, canlı" 

truelle [la] mala 

truffe "[la] domalan, yermantarı; köpek burnu" 



truffer (yemeği) mantarla süslemek 

truie [la] dişi domuz 

truite [la] alabalık 

truquage "[le] eski süsü verme, antika süsü verme; sinema hilesi" 

truquer "eski süsü vermek; hile karıştırmak, göz boyamak; sinema hilesi yapmak" 

trust [le] tröst 

truster (malı) tröst altına almak, tekelleştirmek 

trèfle "[le] yonca; üçlü yonca şekli; (iskambil) ispati, sinek " 

trèfle à quatre feuilles dört yapraklı yonca 

très pek, çok 

très peuplé yoğun nüfuslu 

trébucher "ayağı sürçmek; sendelemek " 

trébucher sur e çarpmak 

tréfiler haddeden çekmek 

tréma [le] seslilerin üzerine konulan iki nokta 

trémière gülhatmi 

trémolo [le] sesi titretme, tremolo 

trépanation [la] delgi ameliyatı 

trépaner delgi ile delmek 

trépasser ölmek 

trépidant sarsıntılı 

trépidation [la] sarsıntı, sarsılma 

trépider sarsılmak 

trépied "[le] sacayak; üç ayaklı eşya" 

trépignement [le] tepinme 

trépigner tepinmek 



trésor [le] gömü, hazine, define 

trésorerie "[la] maliye; devlet hazinesi; veznedarlık" 

trésorier [le] [la] veznedar 

trésorier-payeur général defterdar 

tréssaillement "[le] ürperme; titreme" 

tréssaillir "ürpermek; titremek" 

tréteau "[le] masa ayaklığı; cambaz tiyatrosu " 

trêve "[la] ateşkes; aralık " 

trêve de yeter, keselim 

trône "[le] taht; hükümdarlık " 

trôner "üstünlük taslamak, kurumlanmak; dikkati çekmek" 

tsar [le] çar 

tsarine [la] çariçe 

tsarisme [le] çarlık 

tsigane [le] [la] Çingene 

tsé-tsé [la] çeçesineği 

Tt [le] Tt 

tu sen 

tuant çetin, çok yorucu, bitirici 

tub "[le] banyo leğeni; banyo" 

tuba [le] tuba 

tubage [le] boru salma 

tube "[le] boru; yol, kanal; tüp; başarılı şarkı\\plak " 

tube capillaire kılcal boru 

tube digestif sindirim borusu 

tube à essai test tüpü 



tuber boru salmak 

tubercule "[le] yumru; küçük ur" 

tuberculeux "yumrulu; veremle ilgili " 

tuberculose [la] ince hastalık, verem, tüberküloz 

tubulaire boru biçiminde 

tubulure "[la] boru ağzı; boru donanımı " 

tubulure d'admission emme manifoldu 

tubulure d'echappement egzoz manifoldu 

tubéreuse [la] sümbülteber 

tubéreux yumrulu 

tuer "öldürmek; kırıp geçirmek " 

tuerie [la] katliam 

tueur [le] katil 

tueur à gages kiralık katil 

tuf [le] tüf 

tuile "[la] kiremit; görünmez kaza, aksilik" 

tuilerie [la] kiremit ocağı 

tulipe [la] lale 

tulle [le] tül 

tumescence [la] şişme, kabarma 

tumeur [la] ur, yumru, tümör 

tumulaire mezarla ilgili 

tumulte [la] kargaşalık, patırtı 

tumultueusement gürültüyle 

tumultueux "gürültülü patırtılı; düzensiz" 

tumulus "[le] taş yığını; höyük, kümülüs" 



tuméfaction [la] şiş, şişkinlik, şişme 

tuméfier şişirmek 

tungstène [le] tungsten 

tunique [la] uzun bluz, tünik 

Tunisi [la] : 

Tunisien [le] [la] Tunuslu 

tunisien "Tunuslu+; Tunus+" 

tunnel [le] tünel 

turban [le] sarık, türban 

turbin [le] iş 

turbine [la] türbin 

turbine à vapeur buhar türbini 

turbiner makine gibi çalışmak 

turbo [le] turbo 

turbomoteur [le] türbinli motor, turbomotor 

turbopropulseur [le] yarı tepkili uçak 

turboréacteur [le] tepkili uçak 

turbot [le] kalkanbalığı 

turbulence "[la] gürültücülük; yaramazlık, azgınlık " 

turbulences (havada) türbülans 

turbulent "gürültücü; azgın, yaramaz" 

Turc [le] [la] Türk 

turc "Türk+; Türkiye+ " 

turf [le] at yarışı 

turfiste [le] [la] at yarışı meraklısı 

turkmène "Türkmen +; Türkmenistan+" 



turlupiner tedirgin etmek 

turpitude [la] namussuzluk, alçaklık 

turque [la] turc 

Turquie [la] : 

turquoise [la] firuze, türkuaz 

tutelle "[la] vasilik, vesayet; koruyuculuk" 

tuteur [le] [la] vasi 

tutoiement "[le] (karşısındakine) ""sen"" diye konuşma, senlibenli konuşma" 

tutoyer """sen"" diye konuşmak, senlibenli konuşmak" 

tutti [le] orkestranın hep birden çalması 

tutti quanti ne varsa hepsi, kimler varsa herkes 

tutu [le] balerin etekliği, tütü 

tuyau "[le] boru; künk; ipucu " 

tuyau d'arrosage sulama hortumu 

tuyau d'incendie yangın hortumu 

tuyau d'échappement egzoz borusu 

tuyauterie "[la] boru fabrikası; boru döşemi" 

tuyère [la] körük deliği, hava deliği 

tweed [le] İskoç şalı 

twist [le] tvist 

tympan [le] kulakdavulu 

type "[le] tip; bmatbaa harfi; herif, adam" 

typhique tifoyla ilgili 

typhon [le] tayfun 

typhoïde tifoyu andıran 

typhus [le] tifüs 



typique tiple ilgili, tipik 

typiquement tipik biçimde 

typographe [le] [la] dizgici 

typographie [la] basım, dizgicilik 

typographique basımla ilgili 

typologie [la] tipoloji 

typé etnik 

tyran "[le] zorba hükümdar, tiran; zorba, kıyıcı" 

tyrannie "[la] zorba hükümdarlığı; zorba hükümet; zorbalık, baskı" 

tyrannique "zorbaca; baskıcı" 

tyranniquement "zorbalıkla; baskı yaparak, zorbaca" 

tyranniser baskı altında tutmak, ezmek 

tzigane [le] [la] Çingene 

tâche [la] iş, görev, ödev 

tâcher de faire meye çalışmak, -meye çabalamak, uğraşmak 

tâcheron [le] götürü çalışan işçi, taşeron 

tâter "elle yoklamak, ellemek; tadına bakmak; denemek " 

tâter'le pouls à qn nabzını yoklamak 

tâtonnement [le] : 

tâtonner "el yordamıyla aramak; denemeler yapmak, araştırmak" 

té [le] T cetveli 

tégument [le] tohum zar 

télescopage [le] çarpma, çarpışma 

télescope [le] teleskop 

télescoper çarpmak, ile çarpışmak 

télescopique teleskopik 



télex [le] teleks 

télexiste [le] [la] teleks operatörü 

télé [la] televizyon, TV 

télécarte [la] telefon kartı 

télécommande [la] uzaktan kumanda 

télécommander uzaktan yönetmek 

télécommunications [la] telekomünikasyon, uziletişim 

télécopie [la] faks 

télécopieur [le] faks makinesi 

télédiffuser (televizyonda) yayınlamak 

télédiffusion [la] televizyon yayını 

télédistribution [la] kablolu televizyon 

téléenseignement [le] açıköğretim 

téléferique [le] teleferik 

téléfilm [le] televizyon filmi 

télégramme [le] telgraf, telyazı 

télégraphe [le] telgraf 

télégraphie [la] telgraf tekniği, telgrafçılık 

télégraphier "telgraf çekmek; telgrafla bildirmek" 

télégraphique telgrafla ilgili, telgraf + 

télégraphiquement telgrafla 

télégraphiste [le] [la] telgrafçı 

téléguider uzaktan kumandayla çalıştırmak 

téléjournal [le] televizyon haber magazin programı 

télématique [la] telematik 

téléobjectif [le] teleobjektif 



télépathie [la] telepati 

télépathique telepatik 

téléphone [le] telefon 

téléphone cellulaire hücresel telefon, gözesel telefon 

téléphone manuel manüel telefon 

téléphone à cart (magnétique) kartlı telefon 

téléphoner "telefonla söylemek; telefon etmek" 

téléphonie [la] telefon tekniği, telefonculuk 

téléphonique telefon (ile ilgili) 

téléphoniste [le] [la] telefoncu, santral memuru, telefon operatörü 

téléphérique [le] teleferik 

téléprospection [la] telefonla satış 

téléscripteur [le] teleks 

télésiège [le] telesiyej 

téléski [le] teleski 

téléspectateur [le] [la] televizyon izleyicisi 

télétexte [le] teletekst 

téléthon [le] teleton 

télétype [le] teleks 

télévente [la] telefonla satış 

téléviser televizyonda vermek, televizyonda yayınlamak 

télévisieur [le] televizyon (aygıtı) 

télévision [la] televizyon 

télévision en couleurs renkli televizyon 

télévision par cable kablolu televizyon 

télévision satellite uydu televizyonu 



télévisé televizyonda yayımlanmış 

témoignage "[le] tanıklık; belirti; delil " 

témoigner "belirtmek, göstermek; tanıklık etmek" 

témoin [le] tanık 

témoin oculaire görgü tanığı 

téméraire atak, pervasız, düşüncesiz 

témérité [la] ataklık, atılganlık, pervasızlık 

ténacité "[la] yapışkanlık; dayanıklılık; direngenlik" 

ténia [le] şerit, tenya 

ténifuge şerit düşürücü (ilaç) 

ténor [le] tenor 

ténu incecik 

ténuité [la] incelik 

ténèbres "[la] karanlık; bilgisizlik" 

ténébreux "karanlık, kapkaranlık; koyu renkli, siyah; karanlık; güç anlaşılır" 

ténébrion [le] hamamböceği 

térébenthine [la] terementi, terebentin 

tétanos [le] kazıklıhumma, tetanos 

téter süt emmek 

tétin [le] meme ucu 

tétine "[la] hayvan memesi; emzik" 

téton [le] meme 

tétée [la] süt emme 

têtard [le] kurbağa yavrusu, iribaş 

tête "[la] baş; kafa; yüz ifadesi, görünüm; kafatası; tepe, doruk, uç; soğukkanlılık; kişi; başlangıç; 
önder, işin başı; kafa vuruşu " 



tête carrée dik kafalı 

tête creuse düşüncesiz kafa, boş kafa 

tête de delco distribütör kapağı 

tête de fer inatçı 

tête de linotte kuş beyinli 

tête de mort baş iskeleti, kurukafa 

tête de pont köprü başı 

tête dure kalın kafalı 

tête-bêche biri baş aşağı öbürü baş yukarı durumunda 

tête-de-loup tavan süpürgesi 

tête-à-queue [le] ters tarafa dönüş 

tête-à-tête "[le] baş başa konuşma; iki kişilik kahvaltı" 

têtu dik kafalı, inatçı 

tôle "[la] maden levha, sac; kodes" 

tôlerie "[la] sac yapımı; sac fabrikası" 

tôt erken 

tôt ou tard er geç 

tüméfié şişmiş, şiş 

ubiquité [la] her yerde aynı zamanda olma, heryerdelik 

Ukraine [la] : 

Ukrainien [le] [la] Ukraynalı 

ukrainien "Ukraynalı+; Ukrayna+ " 

ulcer à estomac mide ülseri 

ulcère [le] ülser 

ulcère à l'estomac mide ülseri 

ulcération "[la] ülser açılması; ülser" 



ulcérer "ülser yapmak; gönlünü yaralamak" 

ulcéreux ülserli 

ultimatum [le] ültimatom 

ultime son olarak, sonuncusu 

ultra ültra- 

ultramicroscope [le] ültramikroskop 

ultramoderne çok modern, çağüstü, ültramodern 

ultraviolet ültraviyole 

ultérieur "ötede olan, öte; daha sonraki" 

ultérieurement daha sonra, ileride 

ululer (gece kuşları) ötmek 

un "bir; birinci; tek " 

un amour de çok güzel bir 

un amoureux de la nature doğa âşığı 

un beau jour günün birinde 

un beau matin günün birinde 

un beau salaire iyi maaş, dolgun ücret 

un bon diable iyi adam 

un brin de azıcık, bir parça 

un chien galeux uyuz köpek 

un clou chasse l'autre çivi çiviyi söker 

un collier en agrent gümüş kolye 

un deux-pièces cuisine iki odalı bir mutfaklı daire 

un débile mental geri zekâlı 

un esprit fort özgür düşünceli 

un femme in rouge kırmızılı kadın 



un feu de paille saman alevi 

un infinité de pek çok, bir sürü, dünyanın 

un instant! bir dakika! 

un jour günün birinde 

un maillot une pièce tek parça mayo 

un manuel élémentaire temel bilgiler kitabı 

un mariage d'amour aşk evliliği 

un mariage de raison mantık evliliği 

un millier (de) bin kadar 

un moment! bir dakika bekleyin! 

un mordu du jazz caz düşkünü 

un nominal zamir 

un paquet de birçok, bir sürü 

un pauvre diable zavallı, gariban, biçare 

un penchant à faire meye eğilimli 

un petit peu birazcık, azıcık 

un petit verre gnôle bir kadeh içki, bir tek 

un peu de biraz 

un prix unique tek fiyat 

un propre à rien işe yaramaz 

un sans-le-sou züğürt, meteliksizin teki 

un tantint de biraz, azıcık 

un tas de bir sürü 

un temps printanier bahar havası 

un tiré à part ayrı basım 

un tissu de bir sürü 



un zeste de citron limon kabuğu 

un à un birer birer 

unanime "oybirliğine varılmış, tam anlaşmış; topluca, ortak, genel" 

unanimement oybirliğiyle 

unanimité [la] oybirliği 

une bordée d'injures bir ton küfür, kalay 

une espèce de gibilerden biri 

une fois geçmişte, vaktiyle 

une fois pour toutes kesin olarak 

une fois que er -mez 

une gaillarde hoppa kadın 

une goutte d'eau dans la mer devede kulak 

une heure indue uygunsuz saatte, vakitsiz 

une kyrielle de ... yağmuru, ... seli, ardı arkası gelmeyen 

une montagne de bir yığın 

une nuée de ... sürüsü, ... kümesi 

une once de zerresi 

une paire d'amis iki dost 

une quinzaine (de jours) on beş gün, iki hafta 

une quinzaine (de) on beş kadar 

une ribambelle de ... sürüsü, ... dizisi 

une sorde de bir çeşit 

une supposition que sözgelişi 

une vie végétative bitkisel hayat 

uni "birlik; düz; tek düzenli; süssüz, sade" 

unicité [la] teklik 



unidirectionnel tekyönlü 

unificateur birleştirici 

unification [la] birleştirme 

unifier birleştirmek 

uniforme "aynı biçimde, tek şekilli; tek düzenli " 

uniformement "aynı biçimde; ayrım gözetmeksizin" 

uniformisation [la] tek örnek yapma 

uniformiser "eş biçime sokmak; tek düzen vermek" 

uniformité "[la] biçim birliği; düzen birliği, bir örneklik; özdeşlik, aynılık" 

unijambiste [le] [la] tek bacaklı 

unilatéral tek yanlı 

unilatéralement tek taraflı olarak 

uniment "aynı tarzda; sadece, yalnızca " 

union "[la] birleşme, birleştirme; birlik; evlenme" 

unioniste [le] birlikçi, sendikacı 

unique "tek, biricik, yegâne; emsalsiz, nadir " 

uniquement yalnız, sadece 

unir "birleştirmek; evlendirmek " 

unisexe üniseks 

unisexué bireşeyli 

unitaire "birlikle ilgili; (siyasal) birlikçi, merkezci " 

unité "[la] birlik; birim; birlik; adet, tane " 

unité centrale de traitement merkezi işlem birimi 

unité de choc komando birliği 

univers "[le] evren; dünya; herkes" 

universalisation "[la] evrenselleştirme; evrenselleşme, genelleşme" 



universaliser evrenselleştirmek, genelleştirmek 

universalité "[la] genellik, evrensellik; tümlük" 

universel "genel, evrensel; geniş bilgili" 

universellement herkesçe, âlemce, dünyaca 

universitaire üniversite ile ilgili, üniversite + 

université [la] üniversite 

univoque tekanlamlı 

uranium [le] uranyum 

urbain "şehir+, kent+; nazik, kibar, görgülü" 

urbanisme [le] şehircilik, şehir planlaması, kentbilim 

urbaniste [le] şehirci, kentbilimci 

urbanité [la] görgü, incelik 

uretère [le] sidikborusu 

urgence [la] ivedilik, acele 

urgent acil, ivedi 

urger ivedi olmak 

urinaire sidikle ilgili 

urinal [le] (hasta için) ördek 

urine [la] sidik 

uriner işemek 

urinoir [le] işeme yeri 

urne "[la] vazo, testi; oy sandığı " 

urne de vote seçim sandığı 

urologie [la] bevliye, üroloji 

urologue [la] bevliyeci, ürolog 

urticaire [la] kurdeşen, ürtiker 



urubu [le] kara akbaba 

Uruguay [le] : 

Uruguayen [le] [la] Uruguaylı 

uruguayen "Uruguaylı+; Uruguay+" 

urée [la] üre 

urémie [la] üremi 

us [le] : 

us et coutumes gelenek ve görenek 

usage "[le] alışkı, âdet; kullanım, kullanma; görgü " 

usager [le] [la] kullanan, kullanıcı 

usagé kullanılmış 

user "eskitmek; yıpratmak; çökertmek; aşındırmak; tüketmek; mahvetmek " 

user de "kullanmak; başvurmak" 

user de violence zor kullanmak 

usine [la] fabrika, işletme 

usiner "(hammaddeyi) işlemek; fabrikada yapmak" 

usité kullanılan, kullanılır 

ustensile [le] takım, avadanlık 

ustensile de cuisine mutfak eşyası 

usuel kullanılagelen, her zaman kullanılan 

usufruit [le] yararlanma, (intifa) hakkı 

usuraire tefecilik+ 

usure "[la] tefecilik; yıpranma, aşınma, eskime " 

usurier [le] [la] tefeci 

usurpateur [le] [la] zorla alan, gasıp 

usurpation [la] zorla alma, gasp 



usurper zorla almak, gasp etmek 

usé "yıpranmış, çökmüş; eskimiş; bayat, modası geçmiş" 

ut [le] do 

utile faydalı, yararlı, işe yarar, kullanışlı 

utilement yararlı şekilde 

utilisable yararlanılabilir, kullanılır 

utilisateur [le] [la] kullanan, yararlanan 

utilisation "[la] yararlanma, kullanma; kullanış" 

utiliser "yararlanmak; kullanmak" 

utilitaire çıkarına düşkün, çıkarcı 

utilite publique kamu yararı 

utilité [la] yararlık, yarar, fayda 

utopie [la] ütopya, düşülke, düşülkü 

utopique ütopik, düşülkesel, düşülküsel 

utopiste [le] [la] ütopyacı, düşçü 

utricule [le] tulumcuk 

utérin "ana bir baba ayrı (kardeş); dölyatağıyla ilgili" 

utérus [le] dölyatağı, rahim 

Uu [le] Uu 

uvule [la] Küçükdil 

va excl haydi!, yürü! 

va te faire foutre! siktir ol! 

va-et-vient "[le] varagele; varagele kayığı; varagele halatı; gidiş, geliş; ikili elektrik düğmesi" 

va-nu-pieds [le] [la] baldırı çıplak, serseri 

va-t-il en réchapper? kurtulacak mı? 

va-tout [le] (kumarda) önündeki paranın hepsini sürme 



vacance [la] (görevi) boş olma, açık 

vacances tatil, dinlence 

vacancier [le] [la] tatile giden, kimse, tatilci 

vacant "boş (ev vb); açık (görev)" 

vacarme [le] gürültü patırtı 

vacation "[la] fazla mesai; fazla mesai ücreti " 

vaccin [le] aşı 

vaccin antituberculeux verem aşısı 

vaccination [la] aşılama, aşı yapma 

vaccination antirabique kuduz aşısı 

vacciner aşı yapmak, aşılamak 

vache "[la] inek; inek derisi, vidala " 

vache enragée sıkıntılı günler 

vache laitière süt ineği, sağmal inek 

vache pie siyah-beyaz benekli inek 

vache à lait enayi, keriz 

vachement çok, pek 

vacher [le] [la] sığırtmaç 

vacherie "[la] inek ahırı; ineklik, hergelelik; boktan söz" 

vacherin "[le] bir çeşit kremalı pasta; gravyer peyniri" 

vachette "[la] inek yavrusu; ince meşin, vaketa" 

vacillant "sallantılı; titrek; kararsız" 

vacillation "[la] sallanma, titreme; kararsızlık" 

vaciller "sallanmak, oynamak; titreşmek; duraksamak, bocalamak" 

vacuité [la] boş olma, boşluk 

vacuum "[le] boşluk; vakum" 



vade-mecum "[le] hep yanda taşınılan şey; cep kitabı" 

vadrouille [la] gezme, sürtme 

vagabond başıboş 

vagabondage [le] serserilik 

vagabonder "serserilik etmek; bir dalda durmamak" 

vagin [le] dölyolu 

vaginal dölyoluyla ilgili, vajinal 

vagir (bebek) viyaklamak 

vagissement [le] viyaklama, bağırma 

vague [la] dalga 

vaguelette [la] dalgacık 

vaguement belirsizce, belli belirsiz 

vaguer dolaşmak, gezinmek 

vaillamment yiğitçe 

vaillance [la] yiğitlik 

vaillant yiğit, cesur 

vaille que vaille ne olursa olsun 

vain "etkisiz, sonuçsuz; boş; saçma, anlamsız " 

vaincre "yenmek; alt etmek; üstün gelmek " 

vaincu yenilen, alt edilen 

vainement boş yere, boşu boşuna 

vainqueur [le] galip, kazanan, yenen 

vaisseau "[le] gemi; damar " 

vaisseau d'escorte kollayıcı gemi 

vaisseau principal ana damar 

vaisseau spatial uzaygemisi 



vaisseaux capillaires kılcal damarlar 

vaisselier [le] sofra takımı dolabı 

vaisselle "[la] çanak çömlek, sofra takımı; bulaşık; bulaşık yıkama " 

val [le] vadi 

valable geçer, sayılır, makbul 

valablement kabul edilir şekilde 

valence [la] birleşme değeri 

valet "[le] uşak; (iskambil) oğlan, bacak, vale " 

valet de chambre erkek oda hizmetçisi 

valet de pied uşak 

valeur "[la] değer, kıymet; önem; geçerlik " 

valeur absolu mutlak değer 

valeur approchée yaklaşık değer 

valeur d'échange mübadele değeri 

valeur intrinsèque gerçek değer 

valeur locative kira değeri 

valeur maximum maksimum değer 

valeur nominale itibari değer, nominal değer 

valeureux yiğit 

valeurs mobilières menkul değerler 

validation "[la] geçerli sayma; geçerli sayılma" 

valide "sağlam, esen; kurala uygun, geçerli" 

validement geçerli biçimde 

valider geçerli saymak 

validité "[la] geçerlilik, uygunluk; geçerlik süresi" 

valise [la] bavul, valiz 



vallon [le] küçük vadi 

vallonné vadisi bol 

vallée [la] vade, koyak 

vallée de larmes yalancı dünya 

valoir "etmek, değerinde olmak; eşit olmak, denk olmak; kazandırmak, sağlamak, getirmek " 

valoir la peine zahmetine değmek 

valoir pour ilgilendirmek, için geçerli olmak 

valoir son pesant d'or ağırlığınca altın etmek 

valorisation "[la] değerlendirme; değerlenme" 

valoriser değerlendirmek, değerini artırmak 

valse [la] vals 

valser "vals yapmak; vals oynamak" 

valu valoir 

valve "[la] çenet; valf, supap" 

valvule [la] kapakçık 

valériane [la] kediotu 

vamp [la] dayanılmaz kadın, vamp 

vampire [le] vampir 

van "[le] büyük kalbur; yarış atlarını taşıyan araba" 

vandale [le] vandal, güzellik düşmanı 

vandalisme [le] vandallık, vandalizm, güzellik düşmanlığı 

vanille [la] vanilya 

vanillier [le] vanilya sarmaşığı 

vanillé vanilyalı 

vaniteux gururlu, kurumlu 

vanity-case [le] makyaj çantası 



vanité "[la] geçicilik, hiçlik, geçici şeyler, boş heves; gösterişçilik " 

vanne "[la] savak; vana" 

vanneau [le] kızkuşu 

vanner "harman savurmak; çırpmak; tahıl elemek" 

vannerie [la] sepetçilik 

vantail [le] kapı kanadı 

vantard övüngen 

vantardise "[la] övüngenlik; palavra" 

vanter çok övmek 

vapeur "[la] buğu, buhar; geçici şey " 

vapocuiseur [le] düdüklü tencere 

vaporeux "buğulu, puslu; keyifsiz; zor anlaşılır, belirsiz, bulanık" 

vaporisateur [le] püskürteç, püskürtücü, sprey 

vaporisation "[la] buharlaştırma, buharlaşma; buğulaşma; püskürtme" 

vaporiser "buharlaştırmak, buğulaştırmak; püskürtmek " 

vaquer "boş kalmak; işe ara vermek, tatil yapmak " 

vaquer à uğraşmak, çalışmak 

varappe [la] sarp kayaya tırmanma 

varappeur [le] [la] (kayaya tırmanan) dağcı 

varech [le] deniz yosunu 

vareuse "[la] gemici gömleği; kısa asker ceketi" 

variabilité [la] değişkenlik 

variable değişken, kararsız 

variante [la] varyant 

variation "[la] değişirlik, değişim; çeşit, çeşitleme, varyasyon" 

varice [la] varis 



varicelle [la] suçiçeği 

varier "çeşitlendirmek, değiştirmek; değişmek" 

variole [la] çiçek hastalığı 

variolé çiçekbozuğu 

variqueux varis+ 

varié çeşitli, türlü 

variété "[la] çeşitlilik, türlülük; çeşit " 

varlope [la] uzun rende, planya 

vasculaire "damarla ilgili; damarlı" 

vase [la] çamur, balçık 

vase de nuit oturak 

vasectomie [la] vazektomi (ameliyatı) 

vaseline [la] vazelin 

vaseux "çamurlu; miskin, bitkin; bulanık, karanlık" 

vasistas [le] vasistas 

vasque [la] yalak, fıskıye 

vassal [le] [la] bağlı, bağımlı 

vaste engin 

vaticination [la] kehanet 

vaticiner kehanet göstermek, kehanette bulunmak 

vaudeville [la] vodvil 

vaurien "[le] [la] kepaze; haylaz, işe yaramaz, hayta" 

vausseaux sanguins kan damarları 

vautour [le] akbaba 

veau "[le] dana; dana eti; dana derisi " 

veau marin fok, ayıbalığı 



vecteur "[le] vektör, yöney; taşıyıcı" 

vedette "[la] karakol gemisi; öncü, kılavuz; en çok beğenilen sanatçı " 

vedette de combat hücumbot 

veille "[la] uykusuzluk; uyanıklık; gece nöbeti; bir önceki gün " 

veiller "uyanık kalmak; uyanık durmak; göz kulak olmak; nöbet beklemek; (hasta vb'ni) gece beklemek " 

veiller au grains tehlikeyi önlemek 

veiller sur göz kulak olmak 

veiller à "bakmak, ilgilenmek; üzerine titremek, toz kondurmamak " 

veilleur [le] gece bekçisi, gece nöbetçisi 

veilleur de nuit gece bekçisi 

veilleuse [la] gece lambası, idare lambası 

veillée "[la] gece; gece oturumu" 

veinard [le] [la] talihli 

veine "[la] damar; toplardamar; maden damarı; esin, ilham; talih, şans " 

veine cave ana toplardamar 

veiner damar çizmek 

veines caves ana toplardamarlar 

veineux "toplardamarla ilgili; damarlı" 

veiné damarlı 

velléitaire istekleri geçici olan, kararsız, zayıf iradeli 

velléité "[la] geçici istek, geçici heves; zayıf irade" 

velours [le] kadife 

velours côtelé fitilli kadife 

velouteux kadifemsi, havlı, tüylü 

velouté kadifemsi, kadife gibi 

velu tüylü 



venaison [la] av eti 

venant gelen 

vendable satılabilen 

vendange [la] bağbozumu 

vendanger (bağ) bozmak 

vendangeur [le] [la] bağ bozan 

vendetta [la] kan davası 

vendeur [le] [la] satıcı, tezgâhtar 

vendre satmak 

vendre aux enchères açık artırma ile satmak 

vendre la mèche gizli bir işi ele vermek 

vendre à la sauvette işportacılık yapmak 

vendredi [le] cuma (günü) 

vendu satılmış 

venelle [la] dar sokak 

Venezuela [le] : 

vengeance "[la] öç; öç alma, intikam " 

venger "öcünü almak, intikamını almak; cezasını vermek " 

vengeur [le] [la] öç alan kimse, intikamcı 

venimeux zehirli, ağılı 

venin "[le] hayvan zehiri; yürek kötülüğü, kin" 

venir "gelmek; yetişmek; olmak, meydana gelmek " 

venir au monde doğmak, dünyaya gelmek 

venir de den gelmek; -den ileri gelmek" 

venir à bien başarmak 

venir à bout de başarmak, hakkından gelmek 



venir à l'esprit aklına gelmek 

venir à la rescousse imdada koşmak 

venir à rien başarısızlığa uğramak 

Venise Venedik 

vent "[le] yel, rüzgâr; hava; (bağırsaklarda) gaz " 

vent alizé alize rüzgârı 

vent coulis hava akımı 

vent d'ouest batı rüzgârı 

vent étésien meltem 

vente "[la] satış; sürüm " 

vente au comptant peşin satış, spot satış 

vente au détail perakende satış 

vente aux enchères açık artırmalı satış, müzayede 

vente de charité yardım amacıyla düzenlenen satış 

vente des soldes indirimli satış 

vente en gros toptan satış 

vente mobiliere eşyanın icra tarafından satılması 

vente par correspendence postayla satış 

vente à crèdit kredili satış 

vente à découvert alivre satış 

vente à la criée mezat 

vente à tempérament taksitli satış 

vente à terme vadeli satış 

venter (rüzgâr) esmek 

venteux "rüzgârlı; gaz yapan" 

ventilateur [le] vantilâtör 



ventilation [la] havalandırma 

ventiler "havalandırmak; (parçaları) ayrı ayrı değerlendirmek, ayrı hesaplamak" 

ventouse "[la] hacamat şişesi, vantuz; havalandırma deliği" 

ventral karın+ 

ventre [le] karın 

ventricule [le] karıncık 

ventriloque [le] [la] vantrilok 

ventripotent iri göbekli 

ventru koca karınlı, şişgöbek 

ventrée [la] karın doyuracak miktar, öğün 

venté rüzgârlı 

venu "başarılmış; yapılı, yapılmış " 

venue "[la] geliş; gelişme, yetişme " 

ver "[le] kurt; solucan " 

ver de terre yersolucanı 

ver luisant ateşböceği 

ver solitaire şerit kurdu 

ver à soie ipekböceği 

verbal "ağızdan; sözlü; fiille ilgili" 

verbalement sözlü olarak, sözle 

verbalisation [la] tutanak düzenleme, zabıt tutma 

verbaliser tutanak düzenlemek, zabıt tutmak 

verbalisme [le] söz kalabalığı, boş lakırdı 

verbe "[le] söz; fiil " 

verbe intransitif geçişsiz fiil 

verbe potentiel yeterlik fiili 



verbe pronominal dönüşlü eylem 

verbe réfléchi dönüşlü fiil 

verbeux ağzı kalabalık 

verbiage [le] boş laflar 

verbosité [la] ağız kalabalığı 

verdeur "[la] (odunda) yaşlık; (meyve) hamlık; (şarap) ekşilik; gençlik, dinçlik; (sözde) açık saçıklık" 

verdict [le] hüküm, yargı, karar 

verdier [le] ispinoz 

verdir "yeşertmek, yeşillendirmek; yeşermek" 

verdoiment [le] yeşerme 

verdoyant yeşermiş 

verdoyer yeşermek 

verdure "[la] yeşillik; çimenlik; yeşillik, yeşil sebzeler" 

verdâtre yeşilimsi 

verge "[la] penis, kamış; değnek, çubuk, sopa; cop; kantar kolu" 

verger [le] yemiş bahçesi 

vergeture [la] çatlak 

verglacé buz tutmuş 

verglas [le] (yerde) buz 

vergogne [la] : 

vergue [la] seren 

vergé çubuklu 

veritablement gerçekten 

verjus [le] koruk suyu 

vermeil kızıl 

vermicelles [le] şehriye 



vermifuge solucan düşürücü (ilaç) 

vermillon "[le] zincifre; al, kızıl renk" 

vermine [la] (bit\\pire gibi) haşarat, böcek 

vermoulu kurt yenikli, kurtlu 

vermouth [le] vermut 

vernaculaire yerli 

verni "vernikli; talihli, şanslı " 

vernir verniklemek 

vernis "[le] vernik; parlaklık, cila " 

vernis à ongles tırnak cilası, oje 

vernissage "[le] vernik sürme; serginin halktan önce sadece sanatçılara gösterimi" 

vernisser verniklemek 

verrat [le] erkek domuz 

verre "[le] cam; cam bardak; mercek, gözlük camı " 

verre de montre saat camı 

verre double kalın cam 

verre à liqueur likör bardağı 

verre à vin şarap bardağı 

verrerie "[la] camcılık; cam fabrikası; cam işi" 

verres de contact lens, kontaklens 

verrier [le] cam eşya yapan, cam işçisi 

verrière "[la] bardaklık; levha\\resim vb camı; camlı pencere, vitrin" 

verroterie [la] incik boncuk 

verrou "[le] (kapı\\pencerede) sürme; sürgü " 

verrouillage "[le] sürgüleme; (bir yere) kapama" 

verrouiller "sürgülemek, sürmelemek; (bir yeri) kapamak; (bir yere) kapamak" 



verrue "[la] siğil, et beni; kusur" 

vers e doğru 

vers blanc uyaksız dize 

vers blancs kafiyesiz koşuk 

vers libre özgür koşuk, serbest nazım 

vers midi öğleye doğru 

versant "[le] eğim; yamaç" 

versatile dönek, oynak, kararsız 

versatilité [la] döneklik, oynaklık, kararsızlık 

Verseau [le] : 

versement "[le] para yatırma; ödeme" 

verser "dökmek, boşaltmak, akıtmak; kadeh doldurmak; (arabayı) devirmek; (para) yatırmak, ödemek; 
(araba) devrilmek" 

verser de l'huile sur les plaies de qn yüreğine su serpmek 

verset [le] ayet 

versification "[la] nazım sanatı; koşuk sekli" 

versifier "manzume yapmak; koşuğa çevirmek" 

version "[la] versiyon, değişik biçim; yorum; (anadiline yapılan) çeviri, tercüme; anlatış " 

version originale özgün versiyonu 

verso [le] arka 

versoir [le] saban demiri 

versé görgülü 

versé dans bilgili, tecrübeli 

vert "yeşil; yaş (yemiş); taze; ham, olmamış; dinç " 

vert-de-gris [le] bakır pası, bakır yeşili 

vertement sertçe, şiddetle 



vertical düşey, dikey 

verticalement düşey olarak 

verticalité [la] düşeylik, dikeylik, çeküle uygunluk 

vertige "[le] baş dönmesi; şaşkınlık, sersemlik " 

vertigineux baş döndürücü 

vertu "[le] erdem, fazilet; iffet " 

vertueusement erdemlice 

vertueux erdemli, faziletli 

vertèbre [la] omur 

vertébral omurla ilgili 

vertébré omurgalı 

verve "[la] konuşma ustalığı; (sözde\\yazıda) canlılık" 

verveine [la] mineçiçeği 

vespasienne [la] pisuar 

vespéral akşam+ 

vessie [la] sidiktorbası, mesane 

veste [la] kısa ceket 

veste croisée kruvaze ceket 

veste de cuir deri ceket 

veste de sport spor ceket 

vestiaire [le] vestiyer 

vestibule [le] giriş aralığı, hol, avlu 

vestige "[le] ayak izi; iz, kalıntı" 

vestimentaire giysiyle ilgili 

veston [le] erkek ceketi 

veto [le] veto 



veuf [le] [la] dul 

veule gevşek, cansız 

veulerie [la] gevşeklik, cansızlık 

veuvage [le] dulluk 

vexant "sıkıntı veren, sıkıcı; incitici" 

vexation "[la] incitme; sıkma, sıkıntı verme" 

vexatoire "incitici; sıkıcı, sıkıntı verici" 

vexer "incitmek; sıkmak; üzmek " 

via ... yoluyla, ... üzerinden 

viabilité [la] yaşama yeteneği, yaşayabilirlik 

viable yaşayabilir 

viaduc [le] aşıt, viyadük 

viager ömür boyu 

viande [la] et 

viande bouillie haşlama et 

viande congelée dondurulmuş et 

viande froide soğuk et 

viande persillée yağ benekli et parçası 

viatique "[le] yol harcı, yolluk; (Hıristiyanlarda ölmek olana verilen) şaraplı ekmek" 

vibrant "titrek; heyecanlı" 

vibraphone [le] vibrafon 

vibraphoniste [le] [la] vibrafoncu 

vibration [la] titreşme, salınım 

vibratoire titreşimli 

vibrer "titremek; heyecanlanmak" 

vibromasseur [le] elektrikli masaj aleti 



vicaire "[le] naip; papaz yardımcısı" 

vice ast, ikinci, yardımcı 

vice rédhibitoire bir satışın feshini gerektiren kusur 

vice versa karşılıklı olarak, aksine 

vice-amiral [le] tümamiral 

vice-amiral d'escadre koramiral 

vice-consul [le] konsolos yardımcısı 

vice-présidence [la] ikinci başkanlık, başbakan yardımcılığı 

vice-président [le] [la] ikinci başkan, başkan yardımcısı 

vice-recteur [le] rektör yardımcısı 

vice-roi [le] kral naibi 

vice-royauté [la] genel valilik 

vicennal "yirmi yıllık; yirmi yılda bir yapılan" 

vichy "[le] alaca dokuma, çizgili pamuklu kumaş; madensuyu" 

vicier "bozmak; kirletmek " 

vicieux "kusurlu; kötü; kötü huylu; kötü yolda olan; sapık" 

vicinal köyler arası (yol) 

vicissitudes [la] değişiklik, değişim, değişmeler, iniş çıkışlar 

vicié "bozuk, kusurlu; kirli" 

vicomte [le] vikont 

vicomtesse [la] vikontes 

victime [la] kurban 

victoire [la] galibiyet, zafer 

victorieusement yenerek, üstünlükle, zaferle 

victorieux "galip, muzaffer; kesin, su götürmez" 

victuailles [la] yiyecek, azık, erzak 



vidage [le] boşaltma, kovma 

vidange "[le] boşaltma; yağ değiştirme; pissu borusu" 

vidanger boşaltmak 

vide "boş; yoksun " 

vide-ordures [le] çöp yolu 

vider "boşaltmak; (kümes hayvanı\\balık) içini temizlemek; çok yormak, canını çıkarmak; kapı dışarı 
etmek, defetmek" 

vider son sac içini dökmek 

vidé bitkin 

vidéo [la] video 

vidéocassette [la] video kaset 

vidéoclub [le] video klübü 

vidéotex [le] teletekst 

vie "[la] yaşam, hayat; geçim; yaşayış, hayat tarzı " 

vie chère yüksek geçim masrafı 

vie de chien sefalet içinde 

vie dure çekilmez hayat 

vieillard [le] yaşlı adam 

vieille connaissance eski tanıdık 

vieille fille evde kalmış kız, kız kurusu, kalık 

vieille fée cadaloz 

vieille sorciere cadı karı 

vieilleries [la] eski püskü şeyler 

vieillesse [la] ihtiyarlık 

vieilli "ihtiyarlamış, kocamış; eskimiş" 

vieillir "ihtiyarlamak, yaşlanmak, kocamak; eskimek; ihtiyarlatmak, kocatmak " 



vieillissement "[le] ihtiyarlama, yaşlanma, kocama; eskime" 

vieillot "yaşlı, yaşlanmış; eskimiş, modası geçmiş" 

vierge "bakire, erden, kız oğlan kız; bakir, dokunulmamış, el sürülmemiş, kullanılmamış " 

vieux (vieil) "yaşlı, ihtiyar, koca; eski " 

vieux drille eski hovarda 

vieux jeton bunak 

vieux marcheur ihtiyar çapkın 

vieux routier görmüş geçirmiş adam, eski kurt 

vif "diri, canlı; keskin; sinirli; parlak; acı, sert; derin, büyük; (hava) serin ve temiz; ateşli " 

vif-argent [le] cıva 

vigie "[la] (gemide) gözcü; gözcü yeri" 

vigilance [la] uyanıklık, göz açıklığı 

vigilant uyanık, gözü açık 

vigile [le] gece bekçisi 

vigne "[la] üzüm asması; üzüm bağı" 

vigneron [le] bağcı 

vignette "[la] kitap süsü; çiçek çerçeve; marka; firma levhası; küçük etiket" 

vignoble "[le] bağlık yer, bağlık; bağlar" 

vigogne [la] vikunya 

vigoureusement var gücüyle, kuvvetle 

vigoureux "güçlü, gür; zorlu" 

vigueur "[la] güçlülük; sağlıklılık; dinçlik; güç, kuvvet; sertlik; yürürlük, geçerlik " 

vil aşağılık, alçak, adi 

vilain [le] köylü 

vilainement çirkin şekilde, aşağılıkça 

vilebrequin [le] matkap kolu 



vilement aşağılık biçimde, bayağıca 

vilenie "[la] bayağılık; pintilik, çingenelik" 

vilipender "horlamak, aşağılatmak; kötülemek" 

villa [la] villa 

village [le] köy 

village de vacances tatil köyü 

villageois köy+ 

ville "[la] şehir, kent; şehir halkı " 

ville marchande ticaret şehri 

villosité "[la] tüylülük; tüyler; pürtüklülük" 

villégiature [la] yazlıkta oturma 

villégiaturer yazlıkta olmak 

vin [le] şarap 

vin blanc beyaz şarap 

vin chenu iyi cins şarap 

vin de table sofra şarabı 

vin rosé pembe şarap 

vin rouge kırmızı şarap 

vin sec tatlı olmayan şarap 

vinaigre [le] sirke 

vinaigrette [la] sirkeli salça 

vinaigrier "[le] sirkeci; sirke şişesi" 

vinasse [la] kötü şarap 

vindicatif intikamcı, kinci 

vindicte [la] kovuşturma 

vindicte publique kamu adına kovuşturma 



vineux "sert (şarap); şarap tadında\\kokusunda" 

vingt "num yirmi; yirminci" 

vingtaine [la] yirmi kadar 

vingtième num yirminci 

vinicole bağcılık+, şarapçılık+ 

vinification [la] şarap yapma 

vinyle [le] vinil 

viol [le] ırza geçme, tecavüz 

violacé morumsu 

violation "[la] saldırma, tecavüz; ihlal" 

viole [la] viyola 

violemment "zorla; şiddetle" 

violence "[la] şiddet, sertlik; zorbalık; zor " 

violent zorlu, sert, şiddetli 

violenter "zorlamak; ırzına geçmek" 

violer "ırzına geçmek; tecavüz etmek; ihlal etmek, çiğnemek " 

violer le domicile haneye tecavüz etmek 

violer ses promesses sözünü tutmamak 

violet mor 

violette [la] menekşe 

violette tricolore hercaimenekşe 

violeur "[le] saldıran; kirleten" 

violier [le] şebboy 

violon "[le] keman; kemancı; nezarethane " 

violon d'Ingres özel merak, hobi 

violoncelle "[la] viyolonsel, çello; viyolonselci" 



violoncelliste [le] [la] viyolonselci, çellocu 

violoniste [le] [la] kemancı 

vipère [la] engerek 

virage "[le] dönme, döndürme, çevirme; dönemeç, viraj; banyo; yönelme, sapma " 

virago [la] erkeksi kadın 

viral "virüs+; virüslü" 

virement [le] başka bir hesaba aktarma 

virement budgétaire ödenek aktarması 

virer "dönmek, çevrilmek; (kumaş) rengi atmak; banyo etmek; başka bir hesaba geçirmek " 

virer de bord "(gemi) diğer yana dönmek; düşünce değiştirmek" 

virer à e doğru dönmek, kaymak 

virevolte "[la] olduğu yerde dönme; fikir değiştirme" 

virevolter olduğu yerde dönmek, dönüp dolaşmak 

virginal bakireye özgü 

virginité "[la] bakirelik, bekâret, kızlık; el değmemişlik" 

virgule [la] virgül 

viril "erkekle ilgili, erkekçe; cinsel gücü olan" 

viriliser erkeksileştirmek, erkekleştirmek 

virilité "[la] erkeklik; yiğitlik" 

virtualité [la] gücüllük, bilkuvve mevcudiyet 

virtuel gücül, potansiyel olarak bulunan 

virtuose [le] [la] virtüoz 

virtuosité [la] virtüozluk 

virulence "[la] (mikropda) etkililik, güçlülük; (sözde\\yazıda) sertlik, dokunaklılık" 

virulent "virüslü; etkili (mikrop); (söz\\yazı) sert, dokunaklı" 

virus "[le] virüs; mikrop" 



virée [la] kısa gezinti 

vis [la] vida 

vis sans fin sonsuz vida 

vis à tête plate yassı başlı vida 

vis à tête ronde yuvarlak başlı vida 

vis-à-vis karşı karşıya 

vis-à-vis à "karşısında, karşı; oranla, karşılaştırıldığında, göre" 

visa [le] vize 

visage [le] yüz, surat 

visage en lame de couteau ince uzun yüz 

viscosité [la] yapışkanlık 

viscères [le] iç organlar 

viscéral bilinçdışı, derin, içinin derinliklerinde 

viser "nişan almak; elde etmeye çalışmak, arkasından koşmak, amaçlamak; vize etmek" 

viseur "[le] gez; vizör" 

visibilité "[la] görünürlük; görüş alanı " 

visible görülür, görülebilir 

visiblement "apaçık olarak, görünür biçimde; besbelli" 

vision "[la] görme, seyretme; boş düşünce, hayal" 

visionnaire "[le] [la] gönül gözüyle gören; hayal gören; garip düşünceli kimse" 

visionner film izlemek, seyretmek 

visionneuse [la] filmin küçük bir cam üzerinde gösterimini sağlayan alet, bakımlık 

visite "[la] yoklama, ziyaret; ziyaretçi; vizite; yoklama gezisi " 

visiter "yoklamak, ziyaret etmek; vizite çıkmak" 

visiteur "[le] [la] ziyaretçi; müfettiş" 

visière [la] (kasket vb) siper, siperlik 



vison "[le] Amerika sansarı, vizon, mink; vizon kürk" 

visqueux "yapışkan; iğrenç" 

vissage [le] vidalama 

visser vidalamak 

visualisation [la] görülür yapma, görselleştirme 

visualiser görünür yapmak, görselleştirmek 

visuel görsel 

visuellement görsel olarak 

visée [la] nişan alma, hedefe doğrultma 

visées [la] niyet, maksat 

vital dirimlik, hayati 

vitalité [la] dirilik, canlılık 

vitamine [la] vitamin 

vitaminé vitaminli 

vite çabuk giden, hızlı 

vitesse "[la] hız, sürat; çabukluk; vites " 

vitesse de pointe en yüksek hız 

vitesse du son ses hızı 

viticole bağcılıkla ilgili 

viticulteur [le] bağcı, şarapçı 

viticulture [la] bağcılık 

vitrage "[le] cam geçirme; (binadaki) camlar; camlı kapı; tül perde" 

vitrail [le] nakışlı cam, vitray 

vitre [la] pencere camı 

vitrer cam takmak 

vitrerie "[la] camcılık; cam eşya" 



vitreux "cama benzer, camsı; donuk (bakış)" 

vitrier [le] camcı 

vitrifiable camlaştırılabilir 

vitrification "[la] camlaştırma; cam cila sürme" 

vitrifier "cam haline sokmak, camlaştırmak; cam cila sürmek" 

vitrine [la] vitrin 

vitriol [le] zaçyağı, kezzap 

vitriol blanc çinko sülfatı 

vitriol vert demir sülfatı 

vitrioler birinin üzerine kezzap dökmek 

vitré "cam gibi saydam, camsı; camlı" 

vitupération [la] kınama, ayıplama 

vitupérer kınamak, ayıplamak 

vivable yaşanabilir 

vivace "uzun ömürlü; dayanıklı" 

vivacité "[la] canlılık; ateşlilik; çeviklik; kavrayış gücü" 

vivant yaşayan, canlı 

vivat excl yaşasın 

vive [la] trakunya, çarpanbalığı 

vivement "canlı canlı; hızla, çabucak; derinden" 

viveur [le] zevk düşkünü 

vivier [le] canlı balık havuzu 

vivifiant canlandırıcı, diriltici 

vivification [la] canlandırma, canlanma, diriltme, dirilme 

vivifier "yaşatmak, hayat vermek; canlandırmak, diriltmek" 

vivipare doğuran, doğurucu 



vivisection [la] canlı hayvan üzerinde yapılan deney/ameliyat 

vivoter yoksulluk içinde yaşamak, sürünmek 

vivre [le] azık, yiyecek 

vivre au jour le jour gününü gün etmek 

vivre de "ile beslenmek; ile geçinmek " 

vivre en commun birlikte yaşamak 

vivre en prince bey gibi yaşamak 

vivre en seigneur bey gibi yaşamak 

vivre maritalement birlikte yaşamak, karı-koca gibi yaşamak 

vivre sur geçinmesi -den olmak 

vivre à sa fantaisie keyfince yaşamak 

vivrier "yiyecekle ilgili; yiyecek yetiştiren" 

vizir [le] vezir 

vlan excl şırak! 

vocable [le] sözcük, kelime 

vocabulaire "[le] söz hazinesi, sözcük dağarcığı; küçük sözlük" 

vocal "sesle ilgili; vokal" 

vocalique seslilerle ilgili 

vocalise [la] ağızla çağrılan hava, ağızlama 

vocaliser "ünlüleştirmek; ağızlamak, tek hece üzerinden söylemek" 

vocation "[la] tanrı çağrısı; gönül eğilimi; istidat, yetenek" 

vocifération [la] bağırıp çağırma, haykırma 

vociférer bağırıp çağırmak, haykırmak 

vodka [la] votka 

vogue "[la] moda; rağbet " 

voguer (su üzerinde) gitmek, yol almak 



voguer sur l'onde gemi ile gezmek 

voici işte 

voici un an bir yıl önce 

voici un an que bir yıl oluyor 

voie [la] yol 

voie d'eau (gemide) su sızan yer 

voie d'évitement (demiryolu) yan makas 

voie détourné gizli yol 

voie express otoyol 

voie ferrée demiryolu 

voie lactée Samanyolu 

voie privée özel yol 

voies de communications ulaşım vasıtaları 

voies de fait zorbalık 

voilage [le] tül, tül perde 

voile "[le] örtü; yüz örtüsü, peçe; tül; perde " 

voiler "örtüyle örtmek, örtü çekmek; saklamak; gizlemek; eğriltmek; yelken takmak " 

voilette [la] şapka tülü 

voilier "[le] yelkenci; yelkenli" 

voilure "[la] (gemide) yelken takımı; uçak kanatları; eğrilik, çarpıklık" 

voilà işte 

voir "görmek; bakmak " 

voir clair ilerisini görebilmek 

voir de loin uzağı görmek, ileriyi düşünebilmek 

voir double çift görmek 

voir du pays seyahat etmek 



voir grand büyük tasarıları olmak 

voir le jour "doğmak; var olmak; yayımlanmak" 

voir qch d'un bon ìil iyi gözle bakmak 

voir qch d'un mauvais ìil kötü gözle bakmak 

voir tout en rose her şeyi gül pembe görmek 

voir à ce que göz kulak olmak 

voire "gerçekten; hatta; ne demezsin!" 

voirie "[la] kara yolları (yönetimi); ulaşım yolları; çöplük" 

voisin "komşu; yakın " 

voisinage "[le] komşuluk; yöre, çevre; yakınlık; komşu yerler; komşular" 

voisiner "komşu olmak; komşularla görüşmek, komşuluk etmek" 

voiture "[la] araba, otomobil; yolcu vagonu " 

voiture cellulaire cezaevi arabası 

voiture d'enfant çocuk arabası 

voiture d'infirme sakat arabası 

voiture de sport spor araba 

voiture décapotable üstü açılır otomobil 

voiture à bras el arabası 

voiture-lit [la] yataklı vagon 

voiture-restaurant (voitures-restaurants) [la] vagon restoran 

voiturer araba ile taşımak 

voiturée [la] araba dolusu 

voix "[la] ses; duygu, his; düşünce, fikir; içtepi; oy, rey; çatı " 

voix de stentor boru sesli, gür sesli 

voix prépondérante ağır basan oy 

voix sépulcrale boğuk ses 



voix étoffée gür ses 

voix étranglée kısık ses, boğuk ses 

vol "[le] uçuş, uçma; kuşun uçabileceği uzaklık; kuş sürüsü; çalma, hırsızlık; çalıntı " 

vol de nuit gece uçuşu 

vol à la tire (para) çarpma 

vol à main armée silahlı soygun 

vol-au-vent [le] bir çeşit et veya balık böreği 

volage değişken, maymun iştahlı, kararsız 

volaille [la] kümes hayvanı 

volailler "[le] tavukçu; tavuk çiftliği" 

volant uçan, uçucu 

volatil uçucu 

volatile "[le] uçan hayvan; evcil kuş" 

volatiliser gaz haline sokmak 

volcan "[le] yanardağ, volkan; ateş gibi adam; barut fıçısı" 

volcanique "yanardağla ilgili, volkanik; ateş gibi, ateşli" 

volcanologie [la] yanardağbilim, volkanoloji 

volcanologue [le] [la] yanardağbilimci, volkanolog 

voler "uçmak; kuş gibi uçmak; çabuk geçmek; kovalamak; çalmak" 

voler de ses propres ailes kendi işini kendi görmek 

voler à basse altitude alçaktan uçmak 

voler à haute altitude yüksekten uçmak 

volet "[le] pencere iç kanadı, panjur; kanat; kapak " 

voleter seke seke uçmak, kanat çırpmak 

voleur [le] [la] hırsız 

voleur à la tire yankesici 



volige [la] padavra 

volière [la] büyük kuş kafesi, kuşevi 

volley-ball [le] voleybol 

volleyeur [le] [la] voleybolcu 

volontaire "istemli, iradeli; direngen, inatçı " 

volontairement "isteyerek, kendi isteğiyle; direnerek" 

volontariat "[le] gönüllü askerlik; gönüllülük" 

volontarisme [le] istenççilik, iradecilik 

volontiers "seve seve, memnunlukla; kolayca" 

volonté "[la] irade; arzu, istek; niyet " 

volt [le] volt, gerilim 

voltage [le] voltaj, gerilim 

voltamètre [le] voltametre 

volte-face "[la] yüz geri dönüş, gerisingeri dönme; ani değişiklik" 

voltige "[la] cambaz ipi; ip cambazlığı; (havada) akrobasi" 

voltiger "ordan oraya uçuşmak; sağa sola koşmak" 

voltigeur "[le] at cambazı; seçme piyade" 

voltmètre [le] gerilimölçer, voltmetre 

volubile dilli, konuşkan 

volubilis [le] çitsarmaşığı 

volubilité [la] konuşkanlık 

volume "[le] oylum, hacim; (kitap) cilt; (seste) kuvvet" 

volumineux "oylumlu, hacimli; çok yer tutan" 

voluptueux "zevk düşkünü; şehvetli; seksi" 

volupté [la] cinsel zevk, cinsel haz, şehvet 

volute "[la] bezeme kıvrımı; kıvrım" 



volée "[la] uçma, uçuş; kuş sürüsü; (tenisde) vole; yaylım ateşi, salvo " 

vomi [le] kusmuk 

vomir "kusmak; tükürmek, çıkarmak; dışarıya saçmak; bağırmak, haykırmak" 

vomissement "[le] kusma; kusmuk" 

vomitif [le] kusturucu ilaç 

vorace obur 

voracement oburca 

voracité [la] oburluk, doymazlık 

vos sizin 

votant [le] [la] seçmen, oylamaya katılan 

vote "[le] oy; oylama " 

voter "oyunu kullanmak; oy vermek" 

voter la confiance güvenoyu vermek 

voter par levé ayağa kalkarak oy vermek 

votre sizin 

votre médecin traitant aile doktoru 

vouer adamak 

vouloir "istemek; dilemek " 

vouloir dire demek istemek, anlamına gelmek 

vouloir prendre la lune avec ses dents olmayacak duaya amin demek 

voulu "gerekli; maksatlı, kasıtlı" 

vous "siz; sizi, size; kendiniz " 

vous en parlez bien à votre aise dile kolay 

vous m'excuserez affedersiniz 

vous êtes trop aimable çok naziksiniz 

vous-mêmes kendiniz 



vouvoiment [le] siz diye hitap etme 

vouvoyer siz diye hitap etmek 

voyage "[le] gezi, yolculuk, seyahat; sefer, gidiş geliş " 

voyage d'affaires iş seyahati 

voyage d'agrément turistik seyahat 

voyage organisé paket tur 

voyager geziye çıkmak, seyahat etmek 

voyager en seconde ikinci mevkide yolculuk etmek 

voyageur "[le] [la] yolcu; gezici " 

voyagiste [le] tur operatörü 

voyance [la] falcılık 

voyant gözleri gören, göz alıcı, göze çarpıcı 

voyelle "[la] sesli, ünlü; sesli harf" 

voyeur [le] [la] dikizci, röntgenci 

voyeurisme [le] dikizcilik, röntgencilik 

voyou "[le] serseri, hayta, ipsiz; sokak çocuğu" 

voûte [la] tonoz 

voûte du palais damak 

voûte en berceau beşik tonoz 

voûte en ogive sivri tonoz 

voûter "tonozla kapamak; kamburlaştırmak " 

voûté "tonozlu, tonoz şeklinde; kambur, kamburlaşmış, beli bükülmüş" 

vrai doğru, gerçek 

vraiment gerçekten 

vraisemblable "gerçeğe benzer; muhtemel, mümkün" 

vraisemblablement öyle görünüyor ki, görünüşe göre 



vraisemblance [la] gerçeğe benzer yön 

vrille "[la] sülük, asma bıyığı; spiral, sarmal; burgu; (uçak) vril" 

vriller "burguyla delmek; (uçak) vril yapmak" 

vrombir vınlamak, vızlamak 

vrombissant vınlayan 

vrombissement [le] vınlama, vızlama 

vu e göre, göz önüne alınırsa 

vu que dığı için 

vue "[la] görme, görüm; bakma, bakış; görünüş; görüş; gözden geçirme; bakacak yer; manzara " 

vue court uzağı göremeyen 

vues [la] tasarılar, görüşler 

vulcanisation [la] vulkanizasyon, kükürtle sertleştirme 

vulcaniser kükürtle sertleştirmek 

vulcanite [la] ebonit 

vulcanologie [la] yanardağbilim, volkanoloji 

vulcanologue [le] [la] yanardağbilimci, volkanolog 

vulgaire "halkla ilgili; herkesin kullandığı, bayağı, adi " 

vulgairement "bayağı biçimde; halk dilinde" 

vulgarisation [la] halka yayma, halk yayını 

vulgariser "halka mal etmek, halka yaymak, anlatmak; bayağılaştırmak" 

vulgarité [la] bayağılık, adilik 

vulnérabilité "[la] yaralanabilme; kusurluluk, söz götürürlük" 

vulnérable "yaralanabilir; kusurlu, söz götürür" 

vulve [la] dişilik organı, vulva, am 

Vv [le] Vv 

vécu yaşanmış, gerçek 



végétal bitki+, bitkisel 

végétalisme [le] sadece bitkiyle beslenme 

végétarien [le] [la] etyemez, vejetaryen 

végétarisme [le] etyemezlik, vejetaryenlik 

végétatif bitkisel 

végétation "[la] (bitkiler) gelişip büyüme; bitki örtüsü " 

végétations [la] lenf bezleri 

végéter "(bitki) bitmek, büyümek; sıkıntılı bir yaşam sürmek, sürünmek" 

véhicule "[le] taşıt; iletme aracı" 

véhiculer araba ile taşımak, ulaştırmak 

véhicules à chenilles paletli taşıtlar 

véhémence "[la] şiddet; ateşlilik" 

véhément şiddetli, tutkulu, ateşli 

vélani [le] palamut meşesi 

vélin [le] parşömen, tirşe 

vélo [le] bisiklet 

véloce atik, çevik 

vélocité [la] tezlik, çabukluk 

vélodrome [le] bisiklet pisti 

vélomoteur [le] küçük motosiklet 

vélum [le] büyük tente 

vénal "satılabilir, satılık; parayla alınabilir; çıkarına düşkün, çıkarcı; satılık (kimse)" 

vénalité [la] (para ile) elde edilirlik, satın alınabilirlik 

vénerie [la] köpekli av 

véniel küçük günah 

vénitien Venedikli+ 



vénéneux zehirli 

vénérable saygıdeğer, kutlu, ulu 

vénération [la] saygı 

vénérer saygı göstermek 

vénérien cinsel ilişkiyle ilgili 

Vénézuélien [le] [la] Venezuelalı 

vénézuélien "Venezuelalı+; Venezuela+" 

véracité "[la] doğruculuk; doğruluk, gerçeklik" 

véranda [la] veranda 

véreux "kurtlu; şüpheli, kötü; yolsuz, uygunsuz" 

véridicité "[la] doğru sözlülük; gerçeğe uygunluk" 

véridique "doğru sözlü, doğrucu; gerçek" 

vérificateur "[le] [la] gerçekleyici; denetleyici, kontrolör" 

vérification "[la] gerçekleme, denetleme; doğrulama " 

vérification d'écriture yazı incelemesi 

vérifier "gerçeklemek, denetlemek; doğrulamak, teyit etmek" 

vérin [le] kriko 

véritable gerçek, sahici, hakiki 

vérité "[la] doğruluk, gerçeklik, hakikat; doğru; içtenlik " 

vérole [la] frengi 

véronique [la] yavşanotu, veronika 

vésical sidiktorbası ile ilgili 

vésicule [la] kabarcık, fiske 

vésicule biliaire safra kesesi 

vésicule séminale sperma kesesi 

vétille [la] önemsiz şey 



vétuste "eskimiş, yıpranmış; modası geçmiş" 

vétusté "[la] eskimişlik, yıpranmışlık; işe yaramazlık" 

vétéran "[le] eski asker, ihtiyar asker; kıdemli, emektar" 

vétérinaire veterinerlikle ilgili 

vêler (inek) doğurmak, buzağılamak 

vêpres [la] Hıristiyanlarda akşam duası 

vêtement [le] giysi, elbise 

vêtements de sport spor giyim 

vêtilleux önemsiz şeylerle uğraşan 

vêtir "giydirmek; giymek " 

vêtu giyinik, giyinmiş 

vìu "[le] adak; dilek; ant; irade, arzu " 

wagon "[le] vagon; vagon dolusu" 

wagon-citerne [le] tanker 

wagon-lit [le] yataklı vagon, vagon li 

wagon-poste [le] posta vagonu 

wagon-restaurant [le] yemekli vagon 

wagonnet [le] küçük vagon 

Walkman [le] walkman, volkmen 

water-closet [le] ayakyolu, tuvalet 

water-polo [le] sutopu 

waters [le] tuvalet, hela 

watt [le] vat 

week-end [le] hafta sonu tatili 

western [le] kovboy filmi 

whisky [le] viski 



white-sprit [le] beyaz ispirto 

wok [le] derin tava 

wolfram [le] volfram 

Ww [le] Ww 

Xx [le] Xx 

xylographie [la] tahta kalıp basımı 

xylohone [le] ksilofon 

xénon [le] ksenon 

xénophile yabancı düşkünü 

xénophilie [la] yabancı düşkünlüğü 

xénophobe yabancı sevmez 

xénophobie [la] yabancı sevmezlik 

xérophile kurakçıl 

xérès [le] İspanyol şarabı 

y oraya, orada 

y a-t-il moyen de? mek mümkün mü? 

y compris dahil 

yacht [le] yat 

yack [le] yak, tibetsığırı 

yaourt [le] yoğurt 

yaourtière [la] yoğurt yapıcısı 

yard [le] yarda 

yeux [le] ìil 

yeux bridés çekik göz 

yeux exorbités yuvasından fırlamış göz 

yo-yo [le] yoyo 



yoga [le] yoga 

yoghourt [le] yoğurt 

yogi [le] yogi 

yole [la] futa, bir tür hafif sandal 

Yougoslave [le] [la] Yugoslav 

yougoslave Yugoslav+ 

Yougoslavia [la] : 

youyou [le] küçük sandal 

yucca [le] avizeağacı 

Yy [le] Yy 

Yémen [le] : 

yéménite Yemenli 

Zambie [le] : 

zambien Zambiyalı 

Zambèze [le] : 

zapping [le] : 

Zaïre [le] : 

zaïrois Zaireli+ 

zeste [le] (limon\\portakal) kabuk 

zibeline "[la] samur; samur kürk" 

zigouiller bıçakla adam öldürmek 

zigzag [le] zikzak 

zigzaguer zikzak yapmak 

zinc [le] çinko 

zingage [le] çinko kaplama 

zinguer çinko kaplamak 



zircon [le] zirkon 

zirconium [le] zirkonyum 

zizanie [la] bozgunculuk, fitne, nifak 

zizi "[le] çük, pipi; am" 

zodiacal zodyak+, burç kuşağıyla ilgili 

zodiaque [le] zodyak, burç kuşağı 

zona [le] zona hastalığı 

zonage [le] bölgelere ayırma 

zonard [le] [la] banliyöde oturan, kenar mahalleli 

zone "[la] bölge; kuşak " 

zone blue park süresi sınırlı bölge 

zone d'action harekât bölgesi 

zone d'occupation işgal bölgesi 

zone de stationnement interdit park yasağı olan alan 

zone franche serbest bölge 

zone frontière hudut bölgesi 

zone glaciale kutup bölgesi 

zone interdite yasak bölge 

zone militaire askeri bölge 

zone résidentelle yerleşim alanı 

zone tampon tampon bölge 

zoo [la] hayvanat bahçesi 

zoologie [la] hayvanbilim, zooloji 

zoologique zoolojik 

zoologiste [le] [la] zoolog, hayvanbilimci 

zoom [le] zum 



Zoroastre [le] Zerdüşt dininden kimse 

Zoroastrisme [le] Zerdüşt dini 

zozo [le] kaçık, üşütük 

zut excl tüh!, tüh be 

zygote [le] zigot 

Zz [le] Zz 

zèbre [le] zebra, zebir 

zèle [le] büyük çaba, çabalama, didinme, gayret 

zébrure "[la] (hayvan derisinde) çizgi; çizik" 

zébré (zebra postu gibi) çizgili, çubuklu 

zélateur [le] [la] partizan, yandaş 

zélé gayretli, çalışıp didinen 

zénithe [le] başucu 

zéro num sıfır 

zézaiment [le] peltek konuşma, j ve ş'yi z ve s olarak söyleme 

zézayer peltek konuşmak, j ve ş'yi z ve s olarak söylemek 

École polytechnique yüksek rütbeli subay ve mühendisler yetiştiren saygın askeri akademi 

Écossais [le] [la] İskoç, İskoçyalı 

Égypte [la] : 

Égyptien [le] [la] Mısırlı 

Épiphanie [la] Hıristiyanların 6 ocak yortusu 

Équatorien [le] [la] Ekvadorlu 

Éthiopie [la] : 

Évangile İncil 

à (la) première vue ilk bakışta, görür görmez 

à 4 roues motrices dört çekişli 



à bas prix ucuza 

à bas! kahrolsun! 

à bientôt şimdilik allahaısmarladık, yine görüşelim 

à bloc tamamıyla, sonuna kadar 

à bon chat bon rat ava giden avlanır 

à bon compte ucuza 

à bon droit haklı olarak 

à bon escient bile bile, bilerek 

à bon marché "ucuz; ucuza " 

à bout portant çok yakında 

à bras le corps belden 

à bras ouverts yürekten, candan 

à bras raccourci(s) bütün gücü ile 

à bras raccourcis şiddetle 

à bref délai kısa sürede, yakında 

à brève échéance kısa vadede 

à brûle-pourpoint "birdenbire; çok yakından" 

à bâtons rompus şurdan burdan, dereden tepeden 

à califourchon ata biner gibi 

à cause de den dolayı 

à cause que çünkü, zira 

à ce compte buna göre 

à ce propos bu konuda 

à ce soir! akşama görüşürüz! 

à cet égard bu bakımdan 

à chaque instant her an 



à charge de şartıyla, koşuluyla 

à charge de revanche karşılıklı olmak üzere 

à cheval at sırtında 

à ciel ouvert açık havada, açıkta 

à claire-voie aralıklı, kafesli 

à cloche-pied tek ayakla, sekerek 

à compte de hesabına 

à compter de den başlayarak, itibaren 

à condition de şartıyla 

à condition que şu şartla ki, yeter ki 

à contre karşı tarafa 

à contre cìur istemeyerek, istemeye istemeye 

à contre-courant ters akıntı, anafor 

à contre-jour ışığa arka vererek 

à contre-pied tersine 

à contre-poil tersine, ters yöne 

à contrecìur istemiye istemiye 

à contresens tersine 

à contretemps yersiz, vakitsiz, mevsimsiz 

à cor et à cri gürültü patırtıyla 

à corps perdu neye mal olursa olsun, ölümü de göze alarak 

à coup sûr hiç şüphesiz, kesinlikle 

à court term kısa vadeli 

à couvert çatı altında, siper altında, korunmalı 

à cru doğrudan doğruya 

à crédit krediyle, taksitle 



à cìur joie canının istediği kadar 

à cìur ouvert açık yürekle, hiçbir şey saklamaksızın 

à côté yanında 

à demain! yarın görüşürüz! 

à demeure "durağan, sabit olarak; sürekli olarak " 

à demi-mot leb demeden 

à dessein tasarlayarak, mahsus, kasten 

à dessein de niyetiyle 

à destination de yönüne doğru, -e gidecek 

à deux doigts de yakınında, yanında 

à deux mains her iki elle 

à Dieu ne plaise aman Allah göstermesin 

à dire-d'aile kanat çırparak 

à discrétion kayıtsız şartsız, istediği gibi 

à distance uzaktan 

à domicile kendi evinde 

à dos arkasında 

à dos de sırtında 

à double entente iki anlamlı 

à double sens iki anlamlı 

à doubles commandes ikili kontrol 

à droite sağda 

à droite de sağında 

à droite et à gauche sağda solda, şurda burda 

à découvert açıkta, korunmasız 

à défaut de bulunmadığı için, yerine 



à faux yanlış, haksız 

à fleur de hizasında 

à flots sel gibi, bol bol 

à foison bol bol, çok 

à fond derinliğine, tamamıyla 

à fond de cale yoksulluk içinde 

à force de sayesinde, yapa yapa, ede ede 

à franc étrier dolu dizgin 

à froid "ısıtmadan; içten gelmeyen, sönük " 

à gauche solda 

à gauche de ın solunda 

à genou diz çökerek 

à gogo istenildiği kadar, bol bol 

à grand bruit gürültü patırtıyla 

à grand renfort de birçok ... yardımıyla 

à grand-peine güçlükle 

à grands cris avazı çıktığı kadar 

à gros flocons lapa lapa 

à haute voix yüksek sesle 

à huis clos gizli oturum 

à huitaine haftaya bugün 

à jamais her zaman 

à jeun aç karnına, aç acına 

à jour "günü gününe yapılmış; ışığı geçirerek " 

à jour nommé belirli günde, gününde 

à jour ouvrant ortalık ağarırken 



à juste titre haklı olarak 

à l'abri emniyette, güvenlikte 

à l'abri de den korunmuş, -den uzak 

à l'affût (de) pusuda 

à l'aide! imdat! 

à l'air libre açıkta, dışarıda 

à l'amiable uzlaşarak, karşılıklı anlaşarak 

à l'article de la mort ölmek üzere, ölüm döşeğinde 

à l'avant önde 

à l'avantage de qn lehine, lehinde 

à l'avenir bundan sonra, bundan böyle, gelecekte 

à l'aventure rasgele, gelişigüzel 

à l'aveuglette gözü kapalı olarak, rasgele 

à l'emporté-pièce kesip atarak 

à l'encen artırma ile satış 

à l'encontre de in tersine, aksine 

à l'endroit iyi tarafı, doğru yön 

à l'endroit de için, -e karşı, hakkında 

à l'entours de çevresinde, etrafında 

à l'envers ters, tersine, ters tarafından 

à l'est doğuda 

à l'est de doğusunda 

à l'estime yaklaşık olarak 

à l'exception de den başka 

à l'exclusion de den başka, hariç olmak üzere 

à l'excès aşırıca 



à l'exemple de örnek olarak 

à l'extrême aşırıca, ölçüsüzce 

à l'heure "saatte; saat başı " 

à l'heure des yemek zamanlarında 

à l'imitation de örneğinde 

à l'improviste ansızın, birdenbire, aniden 

à l'infini sonsuz olarak, sınırsız olarak 

à l'instant o anda, hemen 

à l'instard de örneğinde, gibi 

à l'insu de haberi olmadan, bilgisi olmadan, habersizce 

à l'intention de "şerefine; yararına " 

à l'issue de "çıkarken, çıkışta; sonuçta " 

à l'occasion durum elverirse, fırsat düştüğünde 

à l'occasion de dolayısıyla 

à l'ombre gölgede 

à l'ombre de yanı başında 

à l'opposé tersine 

à l'ordinaire alışıldığı gibi, her zamanki gibi 

à l'origine başlangıçta, ilkin 

à l'ouest "batıda; batıya " 

à l'unanimité oybirliği ile 

à l'unisson birlik içinde, uyum içinde 

à l'usage de yönelik, için 

à l'écart bir kenarda, bir kenara 

à l'écart de uzağında 

à l'égal de ... kadar, ... derecesinde 



à l'égard de e göre; hakkında " 

à l'étage yukarıda, üst katta 

à l'étourdie düşüncesizce, sersemce 

à l'étranger dışarıya, dış ülkelere 

à l'étroit sıkışık bir halde, darda 

à l'étuvée buğuluma (yemek) 

à l'ìil bedava, ücretsiz 

à l'ìil nu çıplak gözle 

à la bonne franquette dostça, içtenlikle 

à la bonne heure! pekâlâ!, ha şöyle! 

à la broche şişte pişirilmiş, şiş + 

à la brune akşama doğru 

à la carte alakart 

à la charge işi yeniden ele almak 

à la coque rafadan 

à la demande générale genel istek üzerine 

à la diable baştan savma 

à la discrétion de birinin keyfine\\insafına bağlı 

à la dure sertlikle 

à la débandade karmakarışık (bir halde) 

à la découverte ardında 

à la dérobée gizlice, hırsızlama, kaçamak 

à la face de gözü önünde 

à la faveur de sayesinde, yararlanarak 

à la file arka arkaya, birbiri ardından 

à la fin sonunda 



à la fois aynı zamanda 

à la fortune du pot Allah ne verdi ise 

à la fureur tutkuyla 

à la gauche de soluna 

à la hussard kabaca 

à la hâte aceleyle, çarçabuk 

à la lettre harfi harfine 

à la longue zamanla, gitgide, yavaş yavaş 

à la louange de in onuruna 

à la légere "hafifçe; düşüncesizce " 

à la main elinde 

à la maison kendi evinde 

à la manière de gibi 

à la manque "uyduruk; sözümona; taslak " 

à la mi-janvier ocak ayı ortasında 

à la minute dakikasında, hemen 

à la mode moda, modaya uygun 

à la mort aşırı derecede 

à la muette söz söylemeden, işaretle, kaş gözle 

à la nage yüzerek 

à la noix değersiz, önemsiz, kırtıpil 

à la nuit tombante ortalık kararırken 

à la page çağdaş, modern 

à la paysanne köylü tarzında 

à la pièce parça başına, yapılan işe göre 

à la place de yerine 



à la première occasion ilk fırsatta 

à la prochaine! yine görüşürüz!, görüşmek üzere! 

à la radio radyoda 

à la rage kudurmuşçasına 

à la renverse sırtüstü 

à la rigueur gerekirse, icabında 

à la ronde çepeçevre 

à la réflexion faite düşünüp taşındım 

à la réserve de den başka 

à la saint-glinglin çıkmaz ayın son çarşambasına 

à la sauvette alelacele, yangından mal kaçırır gibi 

à la sueur de son front alnının teriyle 

à la suite art arda 

à la suite de "ardında, arkasında; ardından, arkasından " 

à la tienne! şerefe! 

à la tombée de la nuit alacakaranlıkta 

à la tombée du jour gün batarken 

à la traine "yedekte; arkada; yüzüstü bırakılmış " 

à la traverse aksi gibi 

à la turque Türk tarzında, alaturka 

à la tâche parça başına 

à la télé televizyonda, TV'de 

à la télévision televizyonda 

à la va-vite alelacele, bir çırpıda 

à la vapeur son süratle 

à la veille de arifesinde 



à la vie et à la mort ölünceye kadar 

à la ville şehirde 

à la volée "havada (iken); çabucak, hemen" 

à la vérité doğrusu 

à la vôtre! sağlığınıza! 

à livre ouvert ilk okuyuşta 

à loisir dara gelmeden, boş vakitte 

à long term uzun vadeli 

à long terme uzun vadeli 

à long échéance uzun vadede 

à lui seul tek başına 

à lui tout tek başına 

à ma charge kendi hesabıma 

à ma connaissance bildiğime kadarıyla 

à main armée silahlı 

à main posée ağır ağır, özenle 

à mains nues çıplak elle 

à merveille mükemmel, çok güzel 

à mesure gittikçe 

à mesure que ... diği ölçüde 

à mi-chemin "yolun yarısında; yarı yolda" 

à mi-corps "belinde, belinden; belden yukarı" 

à mi-côte yarı yolda 

à mi-jambes dize kadar 

à mi-temps yarımgün, parttaym 

à mi-voix alçak sesle, hafif sesle 



à mitemps yarımgün 

à moi imdat!, yetişin! 

à moins de medikçe, -madıkça 

à moins que medikçe, -madıkça, -mezse, -mazsa 

à moitié yarı yarıya, yarısına kadar 

à moitié chemin yarı yolda 

à moitié prix yarı fiyatına 

à moments perdus boş zamanlarda 

à mon sens bana göre 

à moteur motorlu 

à mourir son derecede 

à neuf yeni gibi 

à nouveau yeniden, yeni baştan 

à outrance aşırıca, aşırı ölçüde 

à parler franc açıkçası 

à part ayrıca 

à partir de den itibaren, -den başlayarak 

à pas comptés ağır başlılıkla 

à pas de géant dev adımlarla 

à pas de loup sessiz adımlarla, gürültüsüzce 

à pas de tortue kaplumbağa hızıyla 

à peine "henüz, ancak, daha yeni; en çok, güç bela " 

à perpète sonsuza dek, ömür boyu 

à perpétuité ömür boyu, müebbet 

à perte zararına 

à perte de vue göz erimi dışında, uçsuz bucaksız 



à peu de chose près aşağı yukarı 

à peu près hemen hemen, aşağı yukarı, yaklaşık 

à peu prés aşağı yukarı 

à pic "dikine, dikey olarak; tam zamanında" 

à pied yaya, yürüyerek 

à plat "düz, yatay olarak; (lastik) inik, sönük " 

à plat ventre yüzükoyun 

à plate couture tamamıyla, adamakıllı 

à plein mitemps tam gün 

à plein temps tümgün, tamgün 

à pleines mains avuç dolusu 

à pleines voiles pupa yelken 

à plomb düşey 

à plus forte raison haydi haydi, üstelik 

à plusieurs fois defalarca 

à plusieurs reprises defalarca, birçok kere 

à poigne güçlü 

à poignée "avuç dolusu; bol bol " 

à poil çıplak 

à point kararında, iyi pişmiş 

à point (nommé) tam zamanında 

à point de vue de bakımından 

à point nommé vaktinde, sırası gelince 

à pois (kumaş) puanlı, noktalı 

à posteriori mant. sonsal, aposteriori 

à priori "önsel; önce, ilkin" 



à profusion bol bol 

à proportion orantılı olarak 

à proportion de e oranla 

à propos "tam zamanında; sırası gelmişken " 

à propos de konusunda, hakkında 

à proprement parler daha doğrusu, açıkçası 

à proximité de in yakınında 

à présent şimdi, şu anda 

à quatre pas iki adımlık yerde 

à quatre pattes emekleyerek 

à quelle heure saat kaçta 

à quoi bon? ne işe yarar? 

à raison de karşılığında, fiyatına 

à ras kökünden, çok kısa 

à ras bords silme, ağzına kadar 

à ravir hayran edecek kadar 

à rebours tersine, ters yönde 

à rebrousse-poil tersine 

à reculons geri geri giderek 

à regret "üzülerek; istemeyerek " 

à retardement iş işten geçtikten sonra 

à revers geriden 

à rez de hizasında 

à savoir yani 

à savoir que şöyle ki 

à sec susuz 



à seoir yakışmak, gitmek 

à ses risques et périls her sorumluluğu üstüne alarak 

à son corps défendre "karşı koyarak; istemeyerek " 

à souhait dileğince, gönlünce 

à suffisance yeteri kadar 

à suivre arkası var, devam edecek 

à sujet de hakkında, konusunda 

à ta (votre) santé! sağlığınıza!, sıhhatinize! 

à table! yemek hazır! 

à telle enseigne que şundan belli ki, öyle gerçek ki 

à temps zamanında, vaktinde 

à terre yere, yerde 

à tire d'aile yıldırım hızıyla, kuş gibi 

à tire-larigot pek çok 

à titre d'office görevine dayanarak 

à titre de sıfatıyla, olarak 

à titre gracieux bedava, karşılık beklemeden 

à tort haksızca, haksız yere 

à tort et à droit haklı haksız 

à tort et à travers yerli yersiz, gelişigüzel 

à tour de bras var gücüyle 

à tour de rôle sırayla 

à tous crin gayretli, şiddetli 

à tous les égards her bakımdan 

à tout bout de champ her saat 

à tout casser tutulmaz, önüne geçilmez 



à tout coup her defasında 

à tout hasard ne olursa olsun 

à tout instant her an 

à tout moment ara vermeden, durmadan 

à tout prendre "toptan; uzun sözün kısası " 

à tout prix her ne pahasına olursa olsun 

à tout propos her an, boyuna 

à tout risque her ne olursa olsun 

à tout venant ilk gelene, ilk rastladığına 

à toute allure son hızla 

à toute force ne pahasına olursa olsun, mutlaka 

à toute heure her an, sürekli olarak 

à toute vitesse hızla, tam gaz 

à toute épreuve her şeye dayanır, dayanıklı 

à toutes jambes son süratle 

à toutes main her işe yatkın 

à travers arasında, arasından 

à tue-tête avazı çıktığı kadar 

à tâtons el yordamıyla 

à tête reposée dinç kafa ile 

à un certain point bir dereceye kadar 

à une exception près biri hariç 

à une main tek elle 

à usage externe haricen kullanmak için 

à vapeur buharlı, buharla çalışan 

à vau-l'eau "suyun akıntısına; yıkılmaya doğru, mahva doğru" 



à vendre satılık 

à ventre déboutonné "aşırı olarak; bütün gücüyle " 

à verse bardaktan boşanırcasına 

à vide "boşuna, boşu boşuna; boş olarak" 

à vie ömür boyunca 

à vil prix çok düşük fiyata 

à visage découvert açıkça 

à voix basse alçak sesle 

à vol d'oiseau dümdüz, dosdoğru 

à volonté "istenildiği zaman; istenildiği kadar " 

à vos souhait! (aksırık) çok yaşa! 

à votre aise nasıl isterseniz 

à votre disposition emrinizdeyim 

à votre guise nasıl isterseniz 

à votre service baş üstüne 

à vous entendre size göre 

à vrai dire doğrusunu isterseniz 

à vue d'oil "göz kararıyla; göz göre göre " 

à vue d'ìil çarçabuk 

à étripe-cheval dolu dizgin 

à-coup [le] sarsıntı 

à-côte "[le] ayrıntı, önemsiz nokta; ek gelir" 

à-peu-près [le] oranlama 

à-propos "[le] yerindelik; hazırcevaplık " 

âcre "acı, yakıcı;sert" 

âcreté "[la] acılık, yakıcılık;sertlik" 



âge "[le] ömür; yaş; çağ; kuşak, nesil; devir, zaman " 

âge d'or altın çağ 

âge de pierre taş devri 

âge mental zekâ yaşı 

âgé yaşlı, ... yaşında 

âme "[la] ruh, can; gönül " 

âne "[le] eşek; ahmak, cahil " 

ânerie "[la] kara cahillik; aptalca söz\\davranış" 

ânesse [la] dişi eşek 

ânon [le] sıpa 

ânonner kekelemek, tekleyerek okumak 

âpre "buruk, acı, kekre; sert, çetin; kaba; doymak bilmeyen, açgözlü" 

âprement "sertlikle; açgözlülükle" 

âpreté "[la] burukluk, kekrelik; sertlik, çetinlik" 

âtre [la] ocak ateşliği 

ça bu, şu 

ça et là şurada burada 

ça gaze işler yolunda 

ça me démange de yapmaya can atıyorum 

ça ne fait rien zararı yok, önemli değil 

ça suffit yeter 

ça va "ne var ne yok?; tamam mı?" 

çà et là "şuraya buraya, öteye beriye; şurada burada, ötede beride" 

ère "[la] takvim başı; çağ, zaman" 

ès konusunda 

èxces de vitesse hız limitini aşma 



ébahi şaşakalmış, şaşkına dönmüş 

ébahir şaşırtmak, şaşkına çevirmek 

ébahissement [le] şaşma, şaşkınlık, ağzı açık kalma 

ébats "[le] eğlence, oyun; oynaşma " 

ébauche [la] taslak 

ébaucher taslaklamak, çizmek 

éberlué şaşakalmış, apışmış 

éblouir "göz kamaştırmak; göz boyamak" 

éblouissant göz kamaştırıcı 

éblouissement "[le] göz kamaşması; göz kararması" 

ébonite [la] sert kauçuk, ebonit 

éborgner bir gözünü kör etmek 

ébouillanter haşlamak 

éboulement [le] kayşa, yer kayması, heyelan 

ébouler yıkmak 

éboulis [le] kayşat, döküntü 

ébouriffer "(saç) karmakarışık etmek; şaşırtmak, aklını karıştırmak" 

ébrancher "budamak; dalını kırmak" 

ébranlement [le] sarsılma, sarsıntı 

ébranler sarsmak 

ébriété [la] hafif sarhoşluk 

ébruiter kulaktan kulağa yaymak 

ébrécher "çentiklemek; azaltmak, gedik açmak" 

ébulliomètre [le] kaynamaölçer 

ébullition "[la] kaynama; coşkunluk" 

ébène [la] abanoz 



ébénacées [la] abanozgiller 

ébénier [le] abanoz ağacı 

ébéniste [le] ince marangoz, doğramacı 

ébénisterie [la] ince marangozluk, doğramacılık 

écaille "[la] (hayvanda\\balıkta) pul; bağa; kabuk" 

écailler "(balığın) pullarını ayıklamak; kabuğunu açmak " 

écaillier [le] istiridyeci 

écale [la] yemiş kabuğu 

écaler kabuğunu soymak 

écarlate kızıl renkli 

écarquiller (göz) fal taşı gibi açmak 

écart "[le] yolundan sapma, ayrılma; sapa yer; ayrım; sapma; değişme; fark " 

écarter "ayırmak, uzaklaştırmak; uzakta tutmak; (yolundan) saptırmak; bertaraf etmek " 

écarté "sapa, ücra; ayrılmış, uzaklaştırılmış, ıskarta" 

écervelé "beyinsiz, şaşkın, kaçık; kuş beyinli" 

échafaud "[le] yapı iskelesi; giyotin; ölüm cezası" 

échafaudage "[le] iskele kurma; iskele; temel; yığıntı" 

échafauder "iskele kurmak; üst üste yığmak" 

échalas "[le] herek, sırık; uzun boylu kimse, fasulye sırığı" 

échalote [la] yabanisarmısak 

échancrer yuvarlak oymak 

échange "[le] değiş tokuş, takas; karşılıklı yapma, teati " 

échanger "değiş etmek, değiş tokuş etmek, takas etmek; karşılıklı yapmak" 

échantillon [le] örnek 

échantillonnage [le] örnek ayırma 

échantillonner örnek ayırmak 



échappatoire [la] kaçamak, kurtuluş yolu 

échappement "[le] kaçış; saat maşası" 

échapper kaçmak 

échappé kaçak, kaçkın 

échappée "[la] kaçış, kaçma; kısa süre; kaçamak; açıklık" 

écharde [la] kıymık 

écharpe "[la] eşarp; kol askısı " 

écharper "ağır yaralamak; parçalamak, linç etmek" 

échasse [la] cambaz ayaklığı 

échassiers [le] uzun bacaklı kuşlar 

échauder "sıcak suya batırmak; haşlamak; zarara uğratmak; pahalıya oturtmak, kazık atmak " 

échauffement "[le] ısıtma, kızdırma; ateşlenme; kızışma" 

échauffer "ısıtmak, kızdırmak; kızıştırmak " 

échauffourée "[le] kavga; küçük çarpışma" 

échec "[le] başarısızlık; terslik" 

échecs [le] satranç 

échelle "[la] el merdiveni; ölçek; çap, ölçü; aşama sırası " 

échelle à l'incendie yangın merdiveni 

échelon "[le] basamak; derece, kademe" 

échelonner sıraya koymak, art arda sıralamak 

écheniller (ağaç) tırtıllarını temizlemek 

écheveau "[le] çile, tura; karışık iş, arapsaçı" 

échevelé "saçı karmakarışık; dizginsiz, frensiz; vahşi" 

échine [la] belkemiği, omurga 

échinodermes [le] derisidikenliler 

échiquier [le] satranç tahtası 



écho [le] yankı 

échoir "(piyango\\miras) düşmek; (borç) vadesi gelmek" 

échoppe "[la] küçük dükkân; baraka" 

échotier [le] dedikodu yazarı 

échouer "(gemi) karaya oturmak; başaramamak, başarısızlığa uğramak; karaya oturtmak " 

échu vadesi gelmiş 

échéance [la] mühlet sonu, vade 

échéancier [le] alacak defteri 

échéant vadesi gelmiş 

éclabousser "(çamur\\su) sıçratmak; şatafatıyla (başkalarını) çatlatmak" 

éclaboussure "[la] sıçramış çamur\\su; geri tepiş" 

éclair "[le] şimşek; parıltı; kremalı pasta, ekler " 

éclairage [le] aydınlatma, ışık verme 

éclairagiste aydınlatma mühendisi 

éclaircie "[la] bulutlar arasında açık yer; (ormanda) alan" 

éclaircir "koyuluğunu azaltmak, açmak; rengini açmak; seyrekleştirmek; aydınlatmak" 

éclaircissement [le] açıklama, aydınlatma 

éclairement "[le] açıklık, aydınlık; aydınlatma" 

éclairer "aydınlatmak, ışık vermek; kılavuzluk etmek, yol göstermek; ışıldamak, parlamak " 

éclaireur "[le] [la] izci; rehber; kılavuz gemi" 

éclairé aydın, bilgili, görgülü 

éclat "[le] parça, kopuntu; büyük gürültü, gürleme; parlak ışık; parlaklık; dedikodu, skandal " 

éclat de rire gürültülü kahkaha 

éclatant "parlak; besbelli; ün salmış, şanlı" 

éclatement [le] parçalanma 

éclater "çatlamak; parçalanmak; parıldamak; patlamak, patlak vermek " 



éclater de rire kahkahalarla gülmek, katılasıya gülmek 

éclectique "seçici; seçmeci" 

éclectisme [le] seçmecilik 

éclipse "[la] (güneş\\ay) tutulma; yokluk, ortadan çekilme; yitme, kaybolma " 

éclipse lunaire ay tutulması 

éclipse solaire güneş tutulması 

éclipser "(yıldızın) ışığını kesmek; örtmek, kapatmak " 

écliptique [la] tutulum 

éclopé "ayağı sakat, topallayan; aksak, topal" 

éclore "yumurtadan çıkmak; (çiçek) açılmak; meydana çıkmak, belirmek" 

éclosion [la] çiçek açma 

écluse "[la] alavere havuzu, tesviye havuzu; engel" 

écluser "(akarsuyu) alavere havuzu ile kapamak; (gemiyi) alavere havuzundan geçirmek" 

école [la] okul 

école commerciale ticaret okulu 

école de dessin sanat okulu 

école dentaire dişçilik okulu 

école maternelle anaokulu 

école normale supérieure yüksek öğretmen okulu 

école primaire ilkokul 

école privée özel okul 

école publique devlet okulu, resmi okul 

école secondaire ortaokul 

écolier "[le] [la] öğrenci; çömez, çırak, acemi" 

écologie [la] çevrebilim, ekoloji 

écologique ekolojik 



écologiste [le] [la] çevreci, çevrebilimci 

éconduire yol vermek, savmak, kovmak 

économat "[le] vekilharçlık, kâhyalık; azık odası, kiler" 

économe tutumlu 

économie "[la] ekonomi, iktisat; tutum " 

économie de marché pazar ekonomisi 

économie dirigée planlı ekonomi 

économie politique ekonomi politik 

économies [la]artırılan para 

économique "ekonomik; idareli" 

économiquement tutumla, tutumluca 

économiser para biriktirmek, artırmak, tasarruf etmek 

économiste [le] [la] ekonomist, iktisatçı 

écoper "çamçakla (su) boşaltmak; azarlanmak, tartaklanmak" 

écorce [la] kabuk 

écorcer kabuğunu soymak 

écorcher "derisini soymak\\yüzmek; tırmalamak; sıyırmak " 

écorcher une langue bir dili kötü konuşmak 

écorner "boynuzları kırmak; köşeleri kütleştirmek" 

écossais İskoç+, İskoçyalı+ 

écosser kabuğunu ayırmak 

écosystème [le] ekosistem, çevredizge 

écot [le] yemekte masraf payı 

écoulement "[le] akış, akma; sürüm" 

écouler satmak, piyasaya sürmek 

écourter "kısaltmak, kısa kesmek; budamak" 



écoute [la] dinleme yeri 

écouter dinlemek 

écouteur [le] kulaklık 

écouteurs [le] kulaklık 

écoutille [la] ambar ağzı 

écrabouiller ezmek, pestilini çıkarmak 

écran "[le] ekran; siper; beyazperde " 

écran protecteur koruyucu ekran 

écrasant ezici 

écrasement "[le] ezme; ezilme; yok etme" 

écraser ezmek, çiğnemek 

écrasé basık 

écrevisse [la] kerevit, kerevides, tatlısuıstakozu 

écrin [le] mücevher çekmecesi 

écrire yazmak 

écrire comme un chat kargacık burgacık yazmak 

écrire en gros büyük harflerle yazmak 

écrit "[le] yazı; yazılı belge; sınav kâğıdı " 

écriteau [le] yazılı levha 

écritoire [la] yazı takımı 

écriture [la] yazı 

écritures [la] tüccar defterleri 

écrivain [le] yazar 

écrivain public arzuhalci 

écrou [le] cıvata somunu 

écrouelles [la] sıraca hastalığı 



écrouer "hapsetmek; cezaevinin defterine geçirmek" 

écroulement [le] yıkılma, çökme 

écru ağartılmamış, yıkanmamış 

écrémer (sütün) kaymağını almak 

écrémeuse [la] kaymak makinesi 

écu "[le] kalkan; eski bir gümüş para, ekü" 

écubier [le] (gemide) halat deliği, loça 

écueil "[le] (denizde) gizli kayalık; engel" 

écuelle "[la] çanak, kâse; çanak dolusu" 

éculé "ökçesi aşınmış; bayatlamış" 

écume "[la] köpük; atın teri " 

écume de mer deniz köpüğü, lületaşı 

écumer "köpüğünü almak; köpüklenmek; öfkelenmek, köpürmek; korsanlık etmek; soymak, 
yağmalamak" 

écumoire [la] kevgir 

écumoire à friture delikli kepçe 

écureuil [le] sincap 

écurie [la] ahır 

écusson "[le] arma levhası; rozet" 

écuyer "[le] [la] binicilik öğretmeni; at eğitimcisi; usta binici" 

écìurant mide bulandırıcı 

écìurement [le] mide bulandırma 

écìurer "mide bulandırmak; tiksindirmek; nefret uyandırmak" 

éden [le] cennet 

édenté dişsiz 

édicter kanun yayımlamak 



édicule [la] kulübe, baraka 

édifiant örnek olan 

édification [la] kurma, yapı yapma 

édifice [le] yapı, bina 

édifier "(yapı) yapmak; kurmak; örnek olmak" 

édit [le] buyrultu, ferman 

éditer yayımlamak 

éditeur [le] [la] yayımlayıcı, yayıncı 

édition "[la] baskı, yayım; yayın, basım" 

éditorial [le] başyazı 

édredon "[le] pufla tüyü; pufla ayak örtüsü" 

éducateur [le] [la] eğitici, eğitmen, öğretmen 

éducateur spécialisé özel öğretmen 

éducatif eğitimle ilgili, eğitimsel 

éducation "[la] eğitim; terbiye; görgü " 

éducation audio-visuelle görsel-işitsel eğitim 

éducation diffuse yaygın eğitim 

éducation fondamentale temel eğitim 

éducation laïque laik eğitim 

éducation mixte karma eğitim 

éducation organisée örgün eğitim 

éducation physique beden eğitimi 

éducation sexuelle cinsel eğitim 

édulcorer "tatlılaştırmak; hafifletmek, yumuşatmak" 

éduquer eğitmek, yetiştirmek 

éffacé donuk, silik 



égal "eşit; değişmez, kararlı; düz, düzgün " 

égal à eşit, denk 

également "eşitçe, eşit olarak; de, dahi, üstelik" 

égaler "eşit olmak, bir olmak; bir tutmak" 

égalisation "[la] eşitleme; eşit kılma, bir tutma" 

égaliser "eşit kılmak; düzleştirmek; düzenlemek" 

égalitaire eşitçi, eşitlik yanlısı 

égalitarisme [le] eşitçilik 

égalité "[la] eşitlik; düzlük, düzgünlük" 

égard "[le] saygı gösterme; hesaba katma; ilgi " 

égards saygı 

égarement "[le] yanılma; düzensizlik; şaşkınlık; yolunu kaybetme" 

égarer "yolunu şaşırtmak, yanlış yola saptırmak; doğru yoldan çıkarmak; şaşırtmak " 

égaré "şaşkın; dalgın; yolunu şaşırmış, kaybolmuş" 

égayer "neşelendirmek, neşe katmak; süslemek " 

égide [la] koruyuculuk 

églantier [le] yabani gül ağacı, kuşburnu ağacı 

églantine [la] yabangülü 

église [la] kilise 

églogue [la] çoban deyişi 

égocentrique egosantrik, beniçinci 

égocentrisme [le] egosantrizm, beniçincilik 

égoistement bencillikle, bencilce 

égorger "boğazlamak; öldürmek" 

égotisme [le] benlikçilik 

égotiste benlikçi 



égout "[le] damla; lağım" 

égoutier [le] lağımcı 

égoutter süzmek, suyunu akıtmak 

égouttoir "[le] süzgeç, süzgü; süzek" 

égoïsme [le] egoizm, bencillik 

égoïste [le] [la] egoist, bencil 

égrapper salkımdan koparmak 

égratigner "tırmalamak; sıyırmak; dokunaklı söz söylemek" 

égratignure [la] tırmık, hafif yara, sıyrık 

égrener "tanelemek; bir bir saymak, sayıp dökmek " 

égrener un chapelet tespih çekmek 

égrillard taşkınlıktan hoşlanan, açık saçık şakaları seven 

égyptien "Mısırlı+; Mısır+" 

égyptologie [la] eski Mısırbilimi 

égyptologue [le] eski Mısırbilimci 

éhonté edepsiz, arlanmaz, yüzsüz 

éjaculation [la] fışkırma, fışkırtma 

éjaculer fışkırtmak 

éjecter "fırlatmak, atmak; boşaltmak" 

éjection [la] fırlatma, boşaltma 

élaboration [la] hazırlama 

élaborer hazırlamak, işlemek 

élagage [le] budama 

élaguer budamak 

élan "[le] mus; hamle, atılım; hız " 

élancement [le] sancıma, zonklama 



élancer "fırlatmak; zonklamak; sancımak " 

élancé ince uzun, narin 

élargir "genişletmek; serbest bırakmak " 

élargissement "[le] genişletme; genişleme; (tutuklu) salıverme" 

élasticité [la] esneklik, elastikiyet 

élastique "esnek, elastik; oynak; lastikli " 

électeur [le] [la] seçmen 

électif seçime bağlı, seçimli 

élection [la] seçim 

élections anticipées erken seçim 

élections partielles ara seçimi 

électoral seçimle ilgili 

électorat "[le] seçim hakkı; seçmenler" 

électricien [le] [la] elektrikçi 

électricien du bâtiment elektrik tesisatçısı 

électricité [la] elektrik 

électricité statique statik elektrik 

électrifier "elektrikleştirmek; elektriklendirmek" 

électrique "elektrik+; elektrikli" 

électriser elektriklemek 

électro elektro- 

électro-aimant [le] elektromıknatıs 

électro-encéphalogramme [le] elektroansefalogram, beyin elektrosu 

électrocuter elektrikle öldürmek 

électrocution [la] elektrikle öldürme 

électrode [la] elektrot 



électrodynamique [la] elektrodinamik 

électrolyse [la] elektrikle çözümleme, elektroliz 

électrolyser elektrikle çözümlemek 

électrolyte [le] elektrolit 

électromagnétisme [le] elektromanyetizma 

électromoteur [le] elektromotor 

électroménager [le] elektrikli ev eşyası 

électron [le] elektron 

électronicien [le] [la] elektronikçi 

électronique elektronik, elektronla ilgili 

électrophone [le] pikap 

électroscope [le] elektroskop 

électrostatique [la] elektrostatik 

élevage [le] hayvan yetiştirme, hayvancılık 

élever "yükseltmek; (yukarı) kaldırmak; (yapı) dikmek; kurmak; yetiştirmek, beslemek; terbiye etmek; 
yüceltmek, artırmak " 

éleveur [le] hayvan yetiştirici 

élevé "eğitimli, iyi yetiştirilmiş; yüksek, yüce, ulu; soylu " 

élider kelime sonundaki sesli harfi kaldırmak 

éligibilité [la] seçilme yeteneği, seçilebilirlik 

éligible seçilebilir 

élimer (kumaş vb) eskitmek, yıpratmak 

élimination [la] çıkarma, eleme, dışarda bırakma 

éliminatoire çıkarıcı, dışarda bırakıcı, eleyici 

éliminer dışarda bırakmak, elemek, çıkarmak 

élire seçmek 



élision [la] kelime sonundaki sesli harfin kaldırılması 

élite [la] seçkin topluluk 

élixir [le] iksir 

élocution [la] söyleyiş, anlatış 

éloge "[le] övme; övgü" 

élogieux "övmeli, övgülü; övücü" 

éloignement "[le] uzaklık, ıraklık; uzaklaşma, uzaklaştırma; hoşlanmazlık" 

éloigner "uzaklaştırmak; vazgeçirmek " 

éloigner qn de den uzaklaştırmak, uzağa koymak 

éloigné uzak 

élongation "[la] uzanım; organda uzama" 

éloquemment belagatle, etkileyici bir dille 

éloquence [la] dil uzluğu, belagat 

éloquent uzdilli, belagatli, etkileyici 

élu [le] [la] oyla seçilmiş kimse 

élucidation [la] açıklama, aydınlatma 

élucider açıklamak, aydınlatmak 

élucubration [la] ipsiz sapsız söz\\yazı, saçma kuram 

éluder işin içinden çıkmak, sıyrılmak 

élysée "[le] (mitolojide) cennet; ferah yer" 

élytre [le] (böceklerde) dış kanat 

élève [le] öğrenci 

élève infirmier öğrenci hemşire 

éléctrification [la] elektrikleştirme 

élégamment zarif bir tarzda, şıkça 

élégance [la] zariflik, şıklık 



élégant "zarif, şık; efendi; temiz; hoş, sevimli" 

élégiaque içli, hazin 

élégie [la] ağıt, mersiye 

élément "[le] öğe, unsur; element; eleman; çevre " 

élémentaire "basit, kolay; temel; yalın, elemanter " 

éléments [le] temel bilgiler 

éléphant [le] fil 

éléphanteau [le] fil yavrusu 

éléphantesque kocaman, fil gibi 

éléphantiasis [le] fil hastalığı 

élévateur [le] kaldırıcı, yükseltici 

élévation "[la] yükseltme, yükselme; yükseklik, tepe" 

émacié çok zayıf 

émail "[le] mine; mineli; (çanak\\çömlekte) sır" 

émailler "minelemek; sır sürmek; renk renk boyamak, süslemek" 

émanation "[la] (koku\\gaz vb) çıkma, yayılma; belirme" 

émancipation "[la] erginleştirme; erginleşme; özgürleşme, özgürleştirme, bağımsızlaşma" 

émanciper "erginleştirmek; özgürleştirmek; bağımsızlaştırmak " 

émaner "(koku\\gaz vb) çıkmak, yayılmak; türemek, belirmek" 

émargement "[le] not çıkma; parafe etme, imza atma" 

émarger "not çıkmak; imza atmak" 

émasculer "iğdiş etmek; soysuzlaştırmak" 

émeraude [la] zümrüt 

émergence "[la] çıkış, çıkma; çıkıntı" 

émerger "yüze çıkmak, suyun yüzüne çıkmak; görünmek, sivrilmek" 

émeri [le] zımpara 



émersion "[la] su yüzüne çıkma; ortaya çıkma, çıkış; görünme" 

émerveillement "[le] hayran olma, hayranlık; hayrette kalma" 

émerveiller "hayran etmek; hayrette bırakmak, şaşırtmak " 

émetteur verici (radyo vb), yayan, yayıcı 

émettre "dışarı vermek, çıkarmak, yaymak; piyasaya çıkarmak; söylemek, bildirmek, belirtmek; 
(radyo\\TV) yayın yapmak, yayınlamak" 

émeu [le] tepelidevekuşu 

émeute [la] ayaklanma, kargaşalık 

émeutier [le] [la] ayaklandırıcı, isyancı 

émiettement [le] ufalama, ufalanma, dağılma 

émietter ufalamak, dağıtmak 

émigrant [le] [la] göçmen, muhacir 

émigration [la] göç, dış göç, hicret 

émigrer göç etmek 

émigré [le] [la] göçmen 

émincer ince ince dilimlemek 

éminemment çok yüksek ölçüde, son derece 

éminence "[la] yükseklik, tepe; çıkıntı; üstünlük; kardinal unvanı " 

éminent "yükselen, sivrilen; üstün, seçkin" 

émir [le] emir, bey 

émissaire "[le] özel görevli; boşaltma kanalı" 

émission "[la] piyasaya (para) çıkarma; radyo yayımı" 

émoi [le] heyecan, coşku 

émollient yumuşatıcı (ilaç) 

émoluments [le] maaş, aylık, ücret 

émondage [le] budama 



émonder budamak 

émotif coşkulu, coşkusal 

émotion [la] heyecan, telaş, coşku 

émotionnel coşkusal 

émotionner heyecanlandırmak, coşturmak 

émotivité [la] heyecan, coşkululuk 

émouleur [le] bileyici 

émoulu bilenmiş 

émousser körletmek, keskinliğini gidermek 

émoustiller keyiflendirmek 

émouvant "heyecan verici; coşturan" 

émouvoir "şaşırtmak; heyecan vermek; coşturmak; içine dokunmak; kışkırtmak " 

émouvoir la bile à qn öfkelendirmek 

ému "heyecanlı, coşkulu; heyecan verici" 

émulation [la] ilerleme yarışması 

émulsion [la] sübye, emülsiyon 

éméché çakırkeyif 

émérite "görgülü, değerli; seçkin" 

émétique [le] kusturucu (ilaç) 

énergie [la] enerji, erke 

énergie atomique atom enerjisi 

énergie calorifique ısı enerjisi 

énergie de fusion füzyon enerjisi 

énergie de la lumière ışık enerjisi 

énergie géothermique jeotermal enerji 

énergie mécanique mekanik enerji 



énergie nucléaire nükleer enerji 

énergie solaire güneş enerjisi 

énergie éolienne rüzgâr enerjisi 

énergique "güçlü, enerjik; yılmaz" 

énergiquement var gücüyle, yılmadan, canla başla 

énergumène "[le] içine şeytan girmiş; taşkın, gözü kararmış" 

énergétique enerji+ 

énervant sinirlendirici 

énervement [le] sinirlenme, sinirlilik 

énerver "gücünü kesmek; sinirlendirmek " 

énervé sinirli 

énigmatique "bilmeceli; anlaşılmayan, esrarlı, gizemli" 

énigme "[la] bilmece; gizem, sır" 

énoncer anlatmak, bildirmek, açıklamak 

énonciation "[la] anlatım; anlatış; bildirme, belirte" 

énoncé "[le] anlatım, ifade, terim; önerme" 

énorme kocaman, pek büyük, aşırı 

énormité "[la] irilik, büyüklük; aşırılık; aşırı yersiz söz " 

énormément aşırı derecede, pek çok 

énumération [la] sayım, sayma 

énumérer "bir bir saymak; sıralamak" 

éolien rüzgârla işleyen 

épagneul [le] [la] İspanyol köpeği 

épais "kalın; koyu, yoğun; sık" 

épaisseur "[la] kalınlık; derinlik; yoğunluk, koyuluk" 

épaississement "[le] koyulaşma, yoğunlaşma; kalınlaşma" 



épanchement "[le] akma, akıtma; içini dökme" 

épancher akıtmak, boşaltmak 

épancher son cour derdini dökmek 

épandage [le] gübre serpme 

épandre saçmak, serpmek 

épanoui "açmış, açılmış; ışıl ışıl" 

épanouissement "[le] (çiçek) açılma; neşelenme; neşe, sevinç" 

épargnant "[le] [la] tutumlu; tasarruf sahibi" 

épargne [la] tasarruf 

épargner "tutumlu davranmak; biriktirmek; korumak; kurtarmak" 

éparpillement "[le] saçma, saçılma; dağıtma, dağılma" 

éparpiller saçmak, dağıtmak 

épars dağınık 

épatant "şaşılacak, şaşırtıcı; hayranlık uyandıran" 

épate [la] şaşırtma 

épater "ayağını kırmak; şaşırtmak" 

épaté yassı, basık 

épaule [la] omuz 

épauler "omuzlamak; omuzuna dayamak; yardım etmek" 

épaulette [la] apolet 

épaulé-jeté [le] omuzlama silkme 

épave "[la] döküntü, kırıntı; kalıntı" 

épeiche [la] ağaçkakan cinsi 

épeler hecelemek 

éperdu "çılgın; tutkulu" 

éperdument çılgınca 



éperlan [le] lapina balığı 

éperon [le] mahmuz 

éperonner "mahmuzlamak; kışkırtmak" 

épervier "[le] çakırdoğan; atmaca; serpme, kurşunlu balık ağı" 

éphèbe [le] güzel delikanlı 

éphémère "bir gün yaşayan, bir günlük; geçici" 

éphéméride [la] duvar takvimi 

épi "[le] başak; dik duran saç tutamı" 

épice [la] baharat 

épicentre [le] deprem merkezi 

épicer baharat koymak 

épicerie "[la] bakkaliye; bakkallık; bakkal dükkânı" 

épicier [le] [la] bakkal 

épicurien Epikurosçu 

épicé baharatlı 

épicéa [le] bir cins köknar, ladin 

épiderme [le] üstderi, epiderm 

épidémie [la] salgın (hastalık) 

épidémique salgın+ 

épier "gözetlemek; gözlemek" 

épieu [le] kargı, mızrak 

épigramme [la] epigram, iğneleme 

épigraphe [la] epigraf, tanımlık, yazıt 

épigraphie [la] epigrafi, yazıtbilim 

épilation [la] kıl yolma, epilasyon 

épilatoire kıl dökücü 



épilepsie [la] tutarık, sara 

épileptique sarayla ilgili 

épiler kıl yolmak 

épilogue [le] sonuçlanma, sonuca bağlanma 

épiloguer sur "uzun uzadıya konuşmak; yorumda bulunmak" 

épinard [le] ıspanak 

épine "[la] diken; dikenli çalı; akdiken; kemik çıkıntısı " 

épine dorsale belkemiği, omurga 

épineux dikenli 

épinglage [le] iğneleme 

épingle [la] topluiğne 

épingle de cravate kravat iğnesi 

épingle de nourrice çengelliiğne 

épingle à cheveux firkete 

épingler "iğne ile tutturmak, iğnelemek; enselemek, tutuklamak" 

épinière bel kemiği+ 

épinoche [la] iskorpit balığı 

épiphyse [la] kemik ucu 

épique epik, destansı 

épiscopal piskoposla ilgili 

épiscopat "[le] piskoposluk; piskoposlar kurulu" 

épisode [le] olgu, olay, epizot 

épisodique arada sırada ortaya çıkan, aralıklı 

épissure [la] ek yeri 

épistolaire mektupla ilgili 

épitaphe [la] mezar taşı yazısı 



épithète [la] sıfat 

épithélium [le] epitelyum 

éploré ağlayan, gözü yaşlı 

épluchage "[le] ayıklama; kabuğunu soyma" 

éplucher "ayıklamak; kabuğunu soymak" 

éplucheur [le] soyma aleti, soyucu 

épluchure [la] soyuntu 

épointer (bir aletin) ucunu kırmak, körletmek 

éponge [la] sünger 

éponger süngerle silmek 

épopée [la] destan 

époque "[la] çağ; zaman " 

épouiller bit ayıklamak 

épouse [la] karı, eş 

épouser "evlenmek; benimsemek, uymak" 

époussetage [le] tozunu alma 

épousseter tozunu almak 

époustoufler "şaşırtmak; hayran bırakmak" 

épouvantable tüyler ürpertici 

épouvantablement tüyler ürperterek 

épouvantail [le] korkuluk 

épouvante [la] büyük korku 

épouvanter büyük korku salmak 

époux "[le] koca, eş; güvey " 

épreinte [la] buruntu, karın ağrısı 

épreuve "[la] sınama, deneme; sınav; felaket; prova; fotoğraf; yarış " 



épreuve de force güç denemesi 

épreuve de résistance dayanıklılık testi 

épris düşkün, vurgun, tutkun 

éprouvant dayanılması güç 

éprouver "sınamak, denemek; duymak; acı vermek; göğüs germe" 

éprouvette [la] deneykabı 

épuisant yıpratıcı, yorucu 

épuisement "[le] tükenme, tüketme; bitkinlik" 

épuiser "tüketmek, bitirmek; sonuna ulaşmak " 

épuisette [la] balıkçı kepçesi 

épuration "[la] arınma, arıtma; iyileştirme; temizleme" 

épure [la] izlem, epür 

épurer "arıtmak; temizlemek; iyileştirmek" 

épée [la] kılıç 

épître [la] koşuklu mektup 

équarrir "dördül yapmak; hayvanı parçalamak" 

équateur [le] ekvator 

équation [la] denklem 

équation algébrique cebirsel denklem 

équation différentielle diferansiyel denklem 

équation du second degré ikinci derece denklemi 

équatorial ekvator+ 

équatorien Ekvador+, Ekvadorlu+ 

équerre "[la] gönye; köşebent " 

équestre binicilikle ilgili 

équeter (meyve) sapını koparmak 



équidistant eşuzaklıklı 

équilatéral eşkenar 

équilibrage [le] dengeleme 

équilibre [le] denge 

équilibre budgétaire denk bütçe 

équilibre indifférent bozulmaz denge 

équilibrer "dengelemek; denkleştirmek " 

équilibriste [le] [la] ip cambazı 

équinoxe [le] gün-tün eşitliği 

équipage [le] tayfa, mürettebat, maiyet 

équipe [la] ekip, takım 

équipe de chercheurs araştırma ekibi 

équipe de football futbol takımı 

équipe de secours kurtarma ekibi 

équipement "[le] donatım, teçhizat; donatma " 

équipements gereç, malzeme 

équiper "donatmak; gereç\\giysi vermek " 

équipier [le] [la] takım üyesi 

équipée [la] delicesine girişim, serüven 

équitable "insaflı; adil, dürüst" 

équitablement adilce, hakça 

équitation [la] binicilik 

équité "[la] insaf; adalet, dürüstlük, hakkaniyet" 

équivalence [la] eşdeğerlik, denklik 

équivalent [le] denk, eşdeğer 

équivaloir denk olmak, eşit olmak 



équivoque "iki anlama gelen, ikircil; şüpheli " 

érable [le] akçaağaç 

éradication [la] kökünden sökme, kökünü kazıma 

érafler sıyırmak 

éraflure [la] hafif sıyrık 

érailler "ditmek, tarazlamak; sıyırmak; boğuklaştırmak, kısıklaştırmak " 

éraillure [la] sıyrık, taraz 

éraillé "boğuk, kısık (ses); sıyrık" 

érection "[la] (yapı) kurma, dikme; (penis) dikilme, dikleşme" 

éreintement "[le] canı çıkma, çok yorulma; yerin dibine batırma" 

éreinter "çok yormak, canını çıkarmak; yerin dibine geçirmek" 

ériger (yapı) kurmak, yükseltmek, dikmek 

éroder aşındırmak 

érosif aşındırıcı 

érosion [la] aşınma, aşındırma 

érotique aşkla ilgili, erotik, cinsel 

érotisme [le] erotizm, cinsellik 

éructer geğirmek 

érudit bilgili 

érudition [la] derin bilgi 

éruptif püskürük 

éruption "[la] püskürme; döküntü; sivilce; taşma" 

érésipèle [le] yılancık 

ésotérique "içrek; belli insan topluluğunun bildiği (bilgi vb)" 

étable [la] ahır 

établi [le] tezgâh 



établir "yerleştirmek, oturtmak; kurmak, açmak; düzenlemek, hazırlamak " 

établissement "[le] kurma; yerleşme; kurum, işletme, şirket; sömürge " 

établissement hospitalier hastane kompleksi 

établissement industriel endüstri kurumu, fabrika 

établissement scolaire eğitim kurumu, okul 

étage "[le] kat; katman; derece " 

étage en retrait çekme kat 

étager kat kat koymak, üst üste dizmek 

étagère [la] etajer, raf 

étagé basamaklı 

étai "[le] payanda, destek; direği tutan halat, istralya" 

étain [le] kalay 

étal "[le] kasap kütüğü; kasap dükkânı" 

étalage "[le] sergileme, eşya sergisi; vitrin " 

étalagiste [le] [la] vitrin düzenleyicisi 

étale (deniz) durgun, dingin 

étalement "[le] yayma; sergileme, serme" 

étaler "yaymak, sermek, sergilemek; gösteriş yapmak; göstermek " 

étaler son jeu (kâğıt oyunu) kâğıtlarını göstermek, elini açmak 

étalon "[le] ayarlama örneği, ayar; aygır" 

étalonnage [le] ayar, ayarlama 

étalonner ayarlayıp damgalamak 

étamage [le] kalaylama 

étambot [le] (gemi) kıç bodoslaması 

étamer "kalaylamak; sırlamak" 

étameur [le] kalaycı 



étamine "[la] etamin; elek bezi; erkek organ" 

étanche su geçirmez, su sızdırmaz 

étanchéité [la] su geçirmezlik 

étang [le] gölcük, havuz 

étançon [le] payanda, destek 

étançonner dayak dayamak, payanda vurmak 

étape "[la] konak, menzil; evre, aşama " 

état "[le] devlet; durum, hal; meslek; yaşayış; liste; toplum tabakası " 

état civil medeni durum 

état d'exception olağanüstü durum 

état d'urgence acil durum 

état d'âme ruh hali 

état de siège sıkıyönetim 

état désespéré umutsuz durum 

état métastable yarı kararlı durum 

état naissant doğum hali 

état naturel doğal 

état-major [le] kurmay, kurmay heyeti 

étatisation [la] devletleştirme 

étatiser devletleştirmek 

étatisme [le] devletçilik 

étatiste [le] devletçi 

étau [le] mengene 

étayer "payanda vurmak, destek vurmak; desteklemek" 

éteignoir "[le] mum söndürmeye yarayan külah; neşe kaçıran kimse, bayram bozan" 

éteindre "söndürmek; soldurmak; gidermek; yatıştırmak; kökünü kazımak " 



éteindre l'électricité ışığı kapamak 

éteint "sönük; donuk, cansız, sönmüş" 

étendard [le] sancak, bayrak 

étendoir "[le] çamaşır ipi; çamaşır serme yeri" 

étendre "yaymak, sermek; genişletmek, uzatmak; yatırmak; sulandırmak " 

étendu "geniş; açılıp yayılmış; sulandırılmış, seyreltilmiş" 

étendue "[la] enginlik; süre; erim, mesafe; kapsam, şümul; uzam; önem genişliği " 

éternel "başı sonu olmayan; sonsuz, ebedi " 

éternellement sonsuza kadar 

éterniser sürüncemede bırakmak 

éternité "[la] sonsuzluk, ebediyet; ahiret; çok uzun zaman " 

éternuement [le] aksırık, aksırma 

éternuer aksırmak 

éther [le] eter, lokmanruhu 

éthiopien Etiyopyalı+ 

éthique törel, ahlaki 

éthylique alkolik 

éthylisme [le] alkolizm 

éthylène [le] etilen 

éthéré "eterli; temiz ve hafif" 

étiage [le] suyun alçalması, çekilme 

étincelant parlak, parıldayan 

étinceler "kıvılcım saçmak; ışıldamak, parıldamak" 

étincelle "[la] kıvılcım; parıltı" 

étincellement [le] kıvılcım saçma, parıldama 

étioler "soldurmak; zayıflatmak " 



étiologie [la] nedenbilim 

étique iskeleti çıkmış, bir deri bir kemik, çok zayıf 

étiquetage [le] etiket koyma 

étiqueter etiket koymak 

étiquette "[la] etiket; teşrifat" 

étirer çekip uzatmak, yaymak 

étoffe "[la] kumaş; gereç, harç " 

étoffer süslemek, bezemek, zenginleştirmek 

étoffé dolgun, tombul 

étoile [la] yıldız 

étoile de mer denizyıldızı 

étoile du berger\du soir Çobanyıldızı, Çulpan, Venüs, Zühre 

étoile filant akanyıldız, ağma 

étoile philante akanyıldız 

étoile polaire Kutupyıldızı 

étoilé "yıldızlı; yıldızsı " 

étole [la] boyun atkısı, etol 

étonnamment şaşılacak kadar 

étonnant olağanüstü, şaşırtıcı 

étonnement [le] şaşma, şaşkınlık, hayret 

étonner "şaşırtmak; çatlatmak " 

étouffant boğucu 

étouffement "[le] solunum darlığı, boğulma; boğma" 

étouffer "(havasızlıktan) boğmak; soluğunu kesmek, bunaltmak; güçlükle solumak; bastırmak, 
önlemek; gizlemek; havasızlıktan bunalmak " 

étouffer de rire gülmekten katılmak 



étouffoir [le] (piyano) titreşimleri durduran mekanizma 

étouffée [la] : 

étoupe "[la] kıtık; üstüpü" 

étourderie "[la] düşüncesizlik; dikkatsizlik; şapşallık" 

étourdi "düşüncesiz; dikkatsiz, sersem, şapşal " 

étourdiment düşüncesizce, dikkatsizce 

étourdir "sersemleştirmek; sersemletmek; bunaltmak " 

étourdir la douleur ağrıyı\\acıyı uyuşturmak 

étourdissant "sersemletici, şaşırtıcı; bunaltıcı" 

étourdissement [le] sersemlik, baş dönmesi 

étourneau [le] sığırcık, çekirgekuşu 

étrange olağandışı, tuhaf, garip 

étrangement görülmedik bir şekilde, tuhaf biçimde 

étranger [le] [la] yabancı 

étrangeté [la] tuhaflık, acayiplik, gariplik 

étranglement "[le] boğma; sıkışma; daralma" 

étrangler "boğmak; boğazını sıkmak; engellemek; boğulmak, soluğu tıkanmak" 

étranglé "boğulmuş; sıkışmış, darlaşmış " 

étrave [la] pruva bodoslaması 

étreindre "kucaklayıp sarılmak; sıkıştırıp daraltmak; sıkıştırmak" 

étreinte "[la] sıkmak; kucaklama" 

étrenne "[la] bayram armağanı; armağan" 

étrenner "siftah ettirmek; (bir şeyi) ilk kullanmak" 

étrier [le] üzengi 

étrille [la] kaşağı 

étriller "kaşağılamak; hırpalamak, dövmek; kazıklamak" 



étriper (hayvanın) bağırsaklarını çıkarmak 

étriqué dapdaracık 

étrivière [la] üzengi kayışı 

étroit "dar; sıkı; sıkı, samimi " 

étroitement sıkı fıkı, yakından 

étroitesse [la] darlık 

étroitesse d'esprit dar kafalılık 

étude "[la] irdeleme, inceleme; öğrenme; çalışma; çalışma odası; yazıhane; noter kalemi; 
(resim\\müzikte) el alıştırma, meşk; özel çalışma " 

étude de cas vaka\\olay incelemesi 

étude de faisabilité fizibilite çalışması 

étude de marché pazar araştırması 

études [la] öğrenim 

études classiques klasik eserler, klasikler 

étudiant [le] [la] (üniversitede) öğrenci 

étudier "okumak, öğrenim görmek; incelemek; çalışmak" 

étudié "iyi çalışılmış; iyice incelenmiş, ölçüp biçilmiş; yapmacık, özentili" 

étui [le] kutu, kılıf 

étuve "[la] buhar odası; buğulama kabı, sterilize etme aleti" 

étuver buğulama yapmak 

étuvée [la] : 

étymologie [la] kökenbilim, etimoloji 

étymologique etimolojik 

étymologiste [le] kökenbilimci, etimolog 

été [le] yaz 

étêter "ağacı budamak; (çivi vb) başını koparmak" 



évacuation "[la] boşaltılma, boşaltma; boşaltı" 

évacuer "vücuttan atmak, boşaltmak; bırakıp gitmek" 

évadé kaçmış 

évaluation [la] değer biçme, değerlendirme 

évaluer değer biçmek, değerlendirmek 

évanescent yitip giden, silinik 

évangile [le] İsa'nın öğretisi 

évangélique İncil ile ilgili 

évangélisation [la] İsa'nın öğretisini kabul ettirme 

évangéliser İsa'nın öğretisini kabul ettirmek 

évangéliste "[le] dört İncil'den her birinin yazarı; gezici vaiz" 

évanouissement "[le] baygınlık, bayılma; yok olma, kaybolma" 

évaporation [la] buharlaşma, uçma 

évaporer buharlaştırmak, uçurmak 

évaporé hoppa, uçarı 

évaser ağzını genişletmek 

évasif kaçamaklı 

évasion [la] hapisten kaçma 

évasivement kaçamaklı bir yolda 

évasé geniş ağızlı 

éveil "[le] uyanma, uyandırma; uyarma " 

éveiller uyandırmak 

éveillé "şen, keyifli; çevik; uyanık" 

éventaire [le] dükkân dışında sergi, tabla, işporta 

éventer rüzgâra bırakmak, hava aldırmak 

éventrer "karnını yarmak; zorla almak" 



éventualité [la] olasılık, olabilirlik, ihtimal 

éventuel muhtemel, olası 

éventuellement rastlantı olarak, muhtemelen 

éventé havadan bozulmuş 

éviction [la] malından etme, ayağını kaydırma 

évidage [le] içini açma 

évidemment "açık açık; şüphesiz, elbette, kuşkusuz" 

évidence [la] açıklık, apaçıklık 

évident apaçık, besbelli, belli 

évider oymak 

évier [le] yalak, musluk teknesi, evye 

évincement [le] bertaraf etme, ayağını kaydırma 

évincer malını elinden almak, ayağını kaydırmak 

évitable kaçınılabilir, sakınılabilir 

évitement [le] : 

éviter "kaçınmak, sakınmak; çekinmek" 

évocateur anımsatan, anıları canlandıran 

évocation "[la] ruh çağırma; hatırlama, anımsama" 

évoluer "manevra yapmak; dönüşmek; evrim geçirmek" 

évolutif evrimsel 

évolution "[la] manevra; dönüşüm; evrim" 

évolutionnisme [le] evrimcilik 

évolutionniste [le] [la] evrimci 

évolué gelişmiş, ilerlemiş 

évoquer "ruh çağırmak; kafasında canlandırmak, anmak, hatırlamak" 

événement [le] olay 



évêché [le] piskoposluk 

évêque [le] piskopos 

êtancher "akmasını durdurmak, dindirmek; gidermek " 

être "olmak, var olmak; bulunmak " 

être (la) victime de kurbanı olmak 

être (à) court d'argent para sıkıntısı olmak 

être abonné au téléphone telefonu olmak 

être acquis à qch den yana olmak 

être ami ave qn ile dost olmak 

être an panne arızalı olmak, çalışmamak 

être an panne d'essence (seche) benzini tükenmek 

être armé jusqu'aux dents tepeden tırnağa kadar silahlı olmak 

être assuré inancı olmak 

être attendu comme le messie sabırsızlıkla beklenmek 

être au bout de son rouleau sıfırı tüketmek 

être au chômage işsiz olmak 

être au courant işinde geri kalmış olmamak 

être au courant de bilmek, haberi olmak 

être au fait de qch den haberi olmak 

être au plus malçok ağır hasta olmak 

être au regret pişman olmak 

être au supplice içi erimek, içi sızlamak 

être au-dessus de ses affaires işi yolunda olmak 

être au-dessus des affaires işleri tıkırında olmak 

être aux aguets kulağı kirişte olmak 

être aux anges etekleri zil çalmak, çok memnun olmak 



être aux crochets de qn sırtından geçinmek 

être aux genoux de qn çok sevmek 

être aux petits soins pour qn üstüne titremek 

être aux prises avec kapışmak, dalaşmak 

être aux écoutes kulağı kirişte olmak 

être bien rahat olmak 

être bien avec arası iyi olmak 

être bien avoisiné iyi komşuları olmak 

être bien dans l'esprit de qn birinin gözüne girmiş olmak 

être bien loti kısmeti açık olmak 

être bien placé yeri iyi olmak 

être bien portant sağlığı iyi olmak 

être bien taillé boylu boslu olmak 

être bien venu iyi karşılanmak 

être bien vu iyi bir gözle görülmek 

être blanc comme neige kar gibi beyaz olmak 

être bon prince uysal olmak 

être brûler mahvolmak 

être chargé de lauriers şeref kazanmak 

être comme une souche kazık gibi durmak 

être condamne à mort ölüm cezasına çarpılmak 

être condamné à perpétuité ömür boyu hapse mahkûm edilmek 

être connu comme le loup blanc herkesçe tanınmak 

être criblé de dettes boğazına kadar borç içinde olmak 

être d'accord avec ile aynı kanıda olmak 

être d'un abord difficile yanına yaklaşılamamak 



être d'un abord facile yanına yaklaşılabilmek 

être dans içinde olmak 

être dans de beaux draps çok güç durumda olmak 

être dans l'embarras sıkıntıda olmak 

être dans le brouillard bir şeyi açık seçik görememek 

être dans le lune çok dalgın olmak 

être dans le nuages dalgın olmak, düş kurmak 

être dans les affaires ticaret yapmak 

être dans les douleurs acı içinde olmak 

être dans ses petits souliers iki ayağı bir pabuçta olmak 

être dans son assiette başı dinç olmak 

être dans un impasse çıkmazda olmak 

être dans un sale pétrin kötü durumda bulunmak, zor durumda olmak 

être de den olmak, -den gelmek; -li olmak " 

être de bon poil keyfi yerinde olmak 

être de bonne humeur keyifli olmak 

être de glace duygusuz davranmak 

être de l'autre côté de la barricade muhalefette olmak 

être de la revue düş kırıklığına uğramak 

être de loisir boş vakti olmak 

être de mauvaise humeur keyifsiz olmak 

être de mise kabul edilmek, geçmek 

être de moitié avec qn ile yarı yarıya ortak olmak 

être de mèche avec qn suçortağı olmak 

être de quart nöbetçi olmak 

être de retour dönmek 



être de rigueur zorunlu olmak 

être de sa connaissance tanıdıklarından biri olmak 

être debout dikelmek, ayakta durmak 

être denté de faire qch içinden -mek gelmek 

être derrière qn göz kulak olmak 

être des Gémeaux İkizler burcundan olmak 

être desemparé yapamaz hale gelmek, eli böğründe kalmak 

être donné à la boisson içkiye alışmış olmak 

être doué de "ile donatılmış olmak; doğuştan -e sahip olmak" 

être du bord de qn den yana olmak, aynı fikirde olmak 

être du dernier bien avec qn araları çok iyi olmak 

être du Lion Aslan Burcundan olmak 

être du métier meslekten olmak, işin ustası olmak 

être du même sang aynı kandan gelmek 

être du Scorpion Akrep burcundan olmak 

être du Taureau Boğa burcundan olmak 

être du Verseau Kova burcundan olmak 

être dur à la détente eli sıkı olmak 

être débordé de den başını kaldıramamak, başından aşkın olmak 

être désole üzülmek 

être en giymiş olmak 

être en accord avec ile uyuşmak, gitmek, uygun düşmek 

être en activité iş üstünde olmak 

être en auprès de qn iyi bilinmek, gözde olmak 

être en avance erken davranmış olmak 

être en balance kararsızlık içinde olmak 



être en bonne santé sağlıklı olmak 

être en bonne voie iyi gitmek, yolunda gitmek 

être en bos santé sağlığı yerinde olmak 

être en brouille avec qn ile arası açık olmak 

être en butte à ile karşı karşıya olmak, hedef olmak 

être en casue bir davaya dahil olmak, söz konusu olmak 

être en cavale kaçmak, firar etmek 

être en cheville avec qn ile işbirliği yapmak 

être en colère kızgın olmak 

être en condition hizmetçilik etmek 

être en danger tehlikede olmak 

être en deuil yaslı olmak 

être en difficulté güç durumda olmak, başı dertte olmak 

être en défaut yanılmak, kusur işlemek 

être en faillite iflasta olmak 

être en faute hatalı olmak 

être en feu yanmak 

être en flammes yanmak, alev alev tutuşmak 

être en fleurs çiçeklenmek 

être en fonds nakit parası olmak 

être en forme tam formunda olmak 

être en froid avec ile arası açık olmak 

être en fuite kaçak olmak 

être en goguette çakırkeyf olmak 

être en hausse artmak, yükselmek 

être en instance görüşülmekte olmak, ele alınmak 



être en jachère (tarla) nadasta olmak 

être en loques lime lime olmak 

être en marmelade para sıkıntısı içinde olmak 

être en mesure de cek durumda olmak 

être en nage ter içinde olmak, tere batmış olmak 

être en opposition avec ile çelişmek, ile çatışmak 

être en passe de faire mek üzere olmak 

être en possession de qch "elde etmek; elinde tutmak " 

être en pourparlers avec ile görüşmek 

être en procès avec qn ile davalı olmak 

être en proie à maruz kalmak, çekmek 

être en rapport avec uygun olmak 

être en relation avec ile temasta olmak 

être en relations épistolaires avec qn ile yazışmak 

être en reste borçlu kalmak 

être en rogne huysuzluğu üstünde olmak 

être en règle kurala uygun olmak 

être en sa puissance elinde olmak, elinden gelmek 

être en sécurité güvenlik içinde olmak 

être en train keyfi yerinde olmak 

être en train de üzere olmak 

être en vie sağ olmak, yaşamak 

être en vigueur yürürlükte olmak 

être en voyage seyahatte olmak 

être en vue "görünür olmak; parlak bir durumda olmak " 

être en équilibre dengede olmak 



être en éveil tetikte olmak 

être entre les mains de elinde olmak 

être esclave de kölesi olmak 

être facile à vivre herkesle iyi geçinmek 

être ferré sur une matière konuyu iyice bilmek 

être fixé sur qn tam bir kanıya varmış olmak 

être flanqué de qn yanında olmak, beraber bulunmak 

être fonction de e bağlı olmak 

être fort en gueule çenesi kuvvetli olmak 

être fou de e çok düşkün olmak, hastası olmak 

être franc comme l'or açık sözlü olmak 

être gêné dans les entournures tedirginlik içinde bulunmak 

être habitué à alışık olmak 

être harnaché takıp takıştırmak, gülünç giyinmek 

être heureux de qch için sevinmek 

être hors de prix çok pahalı olmak 

être hors de soi kendini kaybetmek 

être humain insan 

être incapable de yapamamak, edememek 

être l'apanage de özgü olmak, has olmak 

être la coqueluche de gözdesi olmak 

être la proie de yem olmak, kurbanı olmak 

être la Vierge Başak burcundan olmak 

être large d'idées geniş görüşlü olmak 

être le bras droit de qn sağ kolu olmak 

être le dindon de fa farce kabak (birinin) başına patlamak 



être le désespoir de qn çok üzmek, üzüntü kaynağı olmak 

être le fils de ses ouvres kendini yetiştirmiş olmak 

être le jouet de qn birinin eğlencesi olmak 

être logé à même enseigne aynı durumda olmak, aynı yolun yolcusu olmak 

être long à zaman almak 

être mal avec ile arası açık olmak 

être mal en train keyfi yerinde olmamak 

être mal foutu durumu kötü olmak 

être mal loti kısmeti kapalı olmak 

être mal placé yeri kötü olmak 

être mal portant sağlığı kötü olmak 

être mal venu à hakkı olmamak 

être mal vu kötü bir gözle bakılmak 

être mal à son aise keyfi yerinde olmamak, rahatsız olmak 

être mat mat olmak 

être maître de e egemen olmak 

être membre de üyesi olmak 

être monté öfkeli olmak 

être noir sarhoş olmak 

être né coiffé şanslı olmak 

être obligé "minnettar olmak; mecbur olmak" 

être oppressé tıkanmak 

être partisan de den yana olmak, taraftar olmak 

être pendu à dikkat kesilmek 

être pieds et poings liés eli kolu bağlı olmak, çaresiz kalmak 

être pour "üzere olmak; lehinde olmak " 



être pris de boisson sarhoş olmak 

être pris de vin sarhoş olmak 

être pris en flagrant délit suçüstü yakalanmak 

être proche de yakın olmak 

être pucelle bakire olmak 

être quitte à bon marché ucuz kurtulmak 

être ravi hayran olmak 

être rempli de soi-même kendini dev aynasında görmek 

être responsable de sorumlu olmak, mesul olmak 

être reçu à un examen sınavda başarılı sayılmak, geçmek 

être rincé sırılsıklam olmak 

être saisi (bir hale) tutulmak, uğramak 

être solidaire de "bağlı olmak; dayanışma içinde olmak" 

être sourd à sağır olmak 

être sous la coupe de qn boyunduruğu altında olmak 

être sous la férule de qn baskısı altında olmak 

être sous les drapeaus askerde olmak 

être sur üzerinde olmak 

être sur des charbons ardents tehlikeli bir durumda olmak 

être sur des epines diken üstünde oturmak 

être sur des roses mutlu yaşamak, gül gibi yaşamak 

être sur la sellette sanık sandalyesine oturtulmak 

être sur le bord de l'abîme uçurumun kenarında olmak 

être sur le dos yatmış olmak 

être sur le flanc yatağa düşmüş olmak 

être sur le gril diken üstünde oturmak 



être sur le pavé evsiz olmak, sokakta kalmak 

être sur le qui-vive tetikte olmak, uyanık olmak, gözünü açmak 

être sur les bancs okula devam etmek 

être sur les dents işi başından aşkın olmak 

être sur ses gardes sakınmak 

être sur son départ yola çıkmak üzere olmak 

être sur son trente et un giyinip kuşanmak, takmış takıştırmış olmak 

être sur terre var olmak 

être tenue de sorumlu olmak, mesul olmak 

être tenue à zorunda olmak 

être toujurs sur la brèche aralıksız uğraşmak 

être tout chose rahatsız olmak 

être tout yeux tout oreilles göz kulak kesilmek 

être tremper sırılsıklam olmak 

être tributaire de bağımlı olmak 

être témoin de tanık olmak, şahit olmak 

être un objet de risée alay konusu olmak 

être à de olmak; -in olmak, -e ait olmak " 

être à abandon bakımsız olmak 

être à bas mahvolmuş olmak 

être à bout de force gücü kuvveti kalmamak 

être à bout de souffle soluğu kesilmek, soluk soluğa kalmak 

être à charge à qn "masrafa sokmak; yük olmak " 

être à contre-pied kontrpiyede kalmak 

être à couteaux tirés kanlı bıçaklı olmak 

être à couvert emniyette olmak 



être à cran öfkelenmek 

être à flot (gemi) denizde yüzmek 

être à l'affût fırsat kollamak 

être à l'encan artıranın elinde kalmak 

être à l'heure "(saat) ayarı doğru olmak; dakik olmak " 

être à l'épreuve de qch dayanıklı olmak 

être à l'étude incelenmekte olmak 

être à la convenance de keyfine göre 

être à la côte işi kötü durumda olmak 

être à la diète perhizde olmak 

être à la fête çok mutlu olmak 

être à la hauteur yetenekli olmak 

être à la merci de qn kaderi birinin elinde olmak 

être à la mort ölmek üzere olmak 

être à la remorque geride kalmak, arkadan gelmek 

être à la solde de qn birinin emrinde\\hizmetinde olmak 

être à la table yemekte olmak 

être à la traîne geride kalmak 

être à la veille de üzere olmak 

être à portée de yapabilmek, elinden gelmek 

être à sec meteliksiz kalmak 

être à son aise sıkıntısı olmamak, rahatı yerinde olmak 

être âgé de ans ... yaşında olmak 

être éméché çakırkeyif olmak 

être étendu mollement sere serpe uzanmak 

êtres [le] evin girdisi çıktısı, kıyısı bucağı 



ëventail [le] yelpaze 

ìcuménique evrensel, tüm kiliseleri kapsayan 

ìdème [le] ödem 

ìeillet "[le] karanfil; bağcık deliği" 

ìil [le] göz 

ìil pour ìil dent pour dent göze göz dişe diş 

ìil-de-bìuf [le] yuvarlak pencere 

ìillade [la] göz işareti, işmar 

ìillères [la] at gözlüğü, göz siperi 

ìnologue [le] şarap eksperi 

ìsophage [le] yemek borusu 

ìstrogène östrojen 

ìuf [le] yumurta 

ìuf au plat sahanda yumurta 

ìuf de Pâques Paskalyada yumurtası 

ìuf dur lop yumurta, katı yumurta 

ìuf mollet rafadan yumurta 

ìuf poché haşlama yumurta 

ìuf à la coque rafadan yumurta 

ìuf à repriser örgü yumurtası 

ìuil poché morarmış göz 

ìuvre "[la] iş, çalışma; yapıt, eser; sonuç, verim; hayır kurumu " 

ìuvre d'art sanat yapıtı, sanat eseri 

île [la] ada 

île corallienne mercanada 

îlot [le] küçük ada, adacık 



îlote [le] köle 

ôter "kaldırmak; çıkarmak; uzaklaştırmak, yok etmek, çekmek " 


