


MİMARLIK
CEP SÖZLÜĞÜ

DOĞAN HASOL

Beşinci Baskı 

MİMARLIK
CEP SÖZLÜĞÜ

DOĞAN HASOL

Beşinci Baskı 

DOĞAN HASOL

Galatasaray Lisesi’ni ve İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık 
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ÖNSÖZ

Bu cep söz lü ğü nün ha zır lan ma sı na da ya nak oluş tu ran 
An sik lo pe dik Mi mar lık Söz lü ğü ilk kez 1975 yı lın da çık tı 
ve bu gü ne de ğin 15 kez ba sıl dı. Her bas kı sın da ye ni
den ele alı na rak gün cel leş ti ri len söz lük, kırk yıl dan 
be ri, öğ ren ci lik dö nem le rin den baş la ya rak mi mar lar 
ve ya kın mes lek dal la rı için bil giyo ğun bir baş vu ru 
kay na ğı oluş tur du. Eli niz de ki söz lük ise, hem mi mar
lı ğa il gi du yan lar, hem de mi mar lar için, bo yu tu ve 
içe ri ğiy le, kul la nıl ma sı ko lay bir el al tı kay na ğı ni te
li ğin dedir. 

Birkaç yıl ön ce Tür ki ye Bi lim ler Aka de mi si (TÜ BA), 
ha zır la mak ta ol du ğu çe şit li bi lim dal la rı nın te rim le ri ni 
der le ye cek söz lük için ben den de mi mar lık te rim le ri
ni is te miş ti. Bi ti rip ken di le ri ne ulaş tır dı ğım ça lış ma 
ay nı za man da bu cep söz lü ğü nün esin kay na ğı ol du. 
An sik lo pe dik Mi mar lık Söz lü ğü’nden da mı tıl mış bir öz 
ni te li ğin de ki Mi mar lık Cep Söz lü ğü böy le ce, kırk yıl lık 
bir de ne yi mi de ar ka sı na ala rak ti tiz bir ça lış may la 
ha zır lan dı. 

Söz cük ler ve te rim ler dil le rin ya pıtaş la rı dır. Bun la rın 
çe şit li mes lek dal la rın da der len me si hem o alan lar da 
hem de ge nel de di lin zen gin leşme si ni ve doğ ru kul
la nıl ma sı nı sağ lar. Söz lü ğün Türk çe ye, mi mar lı ğa ve 
kul la nan la ra ya rar lı ol ma sı di le ğiy le...

 Doğan Hasol
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ÖNSÖZ

Bu cep sözlüğünün hazırlanmasına dayanak oluşturan 
Ansiklopedik Mimarlık Sözlüğü ilk kez 1975 yılında çıktı 
ve bugüne değin 15 kez basıldı. Her baskısında yeni- 
den ele alınarak güncelleştirilen sözlük, kırk küsur 
yıldan beri, öğrencilik dönemlerinden başlayarak mi-
marlar ve yakın meslek dalları için bilgi-yoğun bir 
başvuru kaynağı oluşturdu. Elinizdeki sözlük ise, hem 
mimarlığa ilgi duyanlar, hem de mimarlar için, boyu-
tu ve içeriğiyle, kullanılması kolay bir el altı kaynağı 
niteliğindedir. 

Bir süre önce Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), ha-
zırlamakta olduğu çeşitli bilim dallarının terimlerini 
derleyecek sözlük için benden de mimarlık terimle-
rini istemişti. Bitirip kendilerine ulaştırdığım çalışma 
aynı zamanda bu cep sözlüğünün esin kaynağı oldu. 
Ansiklopedik Mimarlık Sözlüğü’nden damıtılmış bir öz 
niteliğindeki Mimarlık Cep Sözlüğü böylece, kırk yıllık 
bir deneyimi de arkasına alarak titiz bir çalışmayla 
hazırlandı.

Sözcükler ve terimler dillerin yapıtaşlarıdır. Bunların 
çeşitli meslek dallarında derlenmesi hem o alanlarda 
hem de genelde dilin zenginleşmesini ve doğru kulla-
nılmasını sağlar. Sözlüğün Türkçeye, mimarlığa ve kul-
lananlara yararlı olması dileğiyle...

Doğan Hasol



6

SÖZCÜKLERİNAÇIKLANMASINDATUTULANYOLLAR

l  Söz cük le rin açık lan ma sın da, kı salt ma lar da ve işa ret le me

de Türk Dil Ku ru mu’nun ve Türk Dil Derneği’nin sözlük ve 

kılavuzlarında olan yo llara uyul ma ya ça lı şıl mış tır.

l  Mad de ba şı söz cük ler abe ce sel sı ray la, si yah pun to lar la; 

eşan lam lı söz cük ler açık la ma la rın so nun da ita lik harf ler le 

ve ril miş tir.

l Terimler ilk sözcüğe göre abecesel olarak sıralanmıştır.

l   Akım, tarz ve üsluplar ilk harfleri büyük olarak verilmiştir.

l   Söz cük le rin tür lü an lam la rı nu ma ra lan mış tır. Ta nım lar da 

çe şit li an lam lı söz cük ler geç ti ğin de han gi an la mın dü şü

nül dü ğü, o söz cü ğün üst ya nı na ufak pun to ra kam la an la

mın nu ma ra sı ya zı la rak bel li edil miş tir. Ör ne ğin ka lın lık 

söz cü ğü şöy le ta nım lan mış tır: cum ba2. Bu ra da ki cum ba 

söz cü ğü nün ya nın da ki 2 ra ka mı bu sö zün ikin ci an la mıy la 

kul la nıl dı ğı nı gös te rir.

l  Ta nım la ma nın so nu na ko nu lan Bkz. kı salt ma sı ile 

eşanlamlı bir sözcüğe değil, an lam ya kın lı ğı ya da kar şıt lı ğı 

olan baş ka bir söz cü ğe dik kat çe kil mek is ten miş tir.

l  Tam la ma du ru mun da ki te rim le re baş ta ki söz cü ğe gö re yer 

ve ril miş se de ge niş ta nım la ma an la mın ağır bas tı ğı söz cü

ğe gö re ya pıl mış tır. Ör ne ğin as ma ça tı “ça tı” söz cü ğü nün, 

bur ma sü tun “sü tun” söz cü ğü nün ya nı sı ra açık lan mış tır. Bu 

yön tem mes le ki te rim le rin bir ara da açık lan ma sı ve top lu

ca gö rü le bil me si ba kı mın dan da ha ya rar lı ol mak ta dır.

l  Sert ün süz le so na er di ği hal de ün lü ile baş la yan bir ek 

alın ca yu mu şa ma yan (ke sit, ko nut gi bi) isim ler ke sit,-ti, 

ko nut,-tu bi çi min de gös te ril miş tir.

l   Ya ban cı söz cük le rin kökeni kı salt ma lar la gös te ril miş, baş

ka bir dil den bir ek ya da söz cük le bir leş miş olan lar her iki 

di lin kı salt ma sı ile be lir til miş tir.

l   Ya ban cı bir le şik söz cük le rin te mel öğe le ri, ge rek li gö rül

dük çe açık lan mış tır.

l   Te rim ni te li ğin de ki söz cük le rin han gi bi lim ya da mes lek 

dal la rın da kullanıldıkları kı salt ma lar la be lir til miş tir.  
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KISALTMALAR

a. Ad   
akus. Akus tik te ri mi 
Al. Al man ca dan  
Amr. Ame ri kan ca dan 
Ar. Arap ça dan  
ark. Ar ke olo ji  
ayd. Ay dın lat ma te ri mi 
ba. Be to nar me te ri mi 
Bkz.  Ba kı nız, ay rı ca ba kı nız 
 (eşan lam lı la rı gös ter mez,  
 ya kın an lam lı ya da iliş ki li  
 söz cük le re gön de rir.)
Cerm. Cer men di lin den
ç. Ço ğul
Çin. Çin ce den
çiz. Çi zim te ri mi
dül. Dül ger lik te ri mi
elk. Elek trik te ri mi
Erm. Er me ni ce den
esk. Es ki miş tir
Far. Fars ça dan
fels. Fel se fe te ri mi
Fin. Fin ce den
fiz. Fi zik te ri mi
Flam. Fla man ca dan
Fr.  Fran sız ca dan
ge om. Geo met ri te ri mi
hid.  Hid ro lik te ri mi
Hint.  Hint çe den
hlk. Halk ağ zın da
Hol. Hol lan da di lin den
huk.  Hu kuk te ri mi
İbr. İb ran ca dan
İng. İn gi liz ce den
İsp. İs pan yol ca dan
İt. İtal yan ca dan
Jap. Ja pon ca dan
je ol. Je olo ji te ri mi
Kelt. Kelt çe den
kim. Kim ya te ri mi
Lat.  La tin ce den
Mac. Ma car ca dan
malz. Ya pı mal ze me si te ri mi

İŞARETLER
°  Sözcüğün ilk harfinin 

üstünde bulunan derece 
işareti sözcüğün yabancı 
asıllı olduğunu gösterir.

<  Yabancı sözcüklerin 
Türkçeye geçtiği dil ile 
ilk kaynağı olan dilin 
kısaltması arasına 
konmuştur.

mar. Ma ran goz luk te ri mi
mat. Ma te ma tik te ri mi
mec.  Me caz ola rak
mit. Mi to lo ji te ri mi
MÖ Mi lat tan  ön ce
MS Mi lat tan son ra
Osm.  Os man lı ca dan
Örn. Ör ne ğin
Port.  Por te kiz ce den
Rus. Rus ça dan
Sansk. Sans krit çe den
sıf. Sı fat
süs. Süs le me ci lik te ri mi
str. Strük tür ta sa rı mı te ri mi
şeh. Şe hir ci lik te ri mi
şek. Şe kil
T. Türk çe
tes. Sıh hi te si sat te ri mi
tlf.  Te le fon te ri mi
to po.  To poğ raf ya te ri mi
vb. Ve ben zer le ri
yer. Ye rel ağız da
Yun.  Yu nan ca dan
yy. Yüz yıl
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Yun.  Yu nan ca dan
yy. Yüz yıl

7

KISALTMALAR

a. Ad   
akus. Akus tik te ri mi 
Al. Al man ca dan  
Amr. Ame ri kan ca dan 
Ar. Arap ça dan  
ark. Ar ke olo ji  
ayd. Ay dın lat ma te ri mi 
ba. Be to nar me te ri mi 
Bkz.  Ba kı nız, ay rı ca ba kı nız 
 (eşan lam lı la rı gös ter mez,  
 ya kın an lam lı ya da iliş ki li  
 söz cük le re gön de rir.)
Cerm. Cer men di lin den
ç. Ço ğul
Çin. Çin ce den
çiz. Çi zim te ri mi
dül. Dül ger lik te ri mi
elk. Elek trik te ri mi
Erm. Er me ni ce den
esk. Es ki miş tir
Far. Fars ça dan
fels. Fel se fe te ri mi
Fin. Fin ce den
fiz. Fi zik te ri mi
Flam. Fla man ca dan
Fr.  Fran sız ca dan
ge om. Geo met ri te ri mi
hid.  Hid ro lik te ri mi
Hint.  Hint çe den
hlk. Halk ağ zın da
Hol. Hol lan da di lin den
huk.  Hu kuk te ri mi
İbr. İb ran ca dan
İng. İn gi liz ce den
İsp. İs pan yol ca dan
İt. İtal yan ca dan
Jap. Ja pon ca dan
je ol. Je olo ji te ri mi
Kelt. Kelt çe den
kim. Kim ya te ri mi
Lat.  La tin ce den
Mac. Ma car ca dan
malz. Ya pı mal ze me si te ri mi

İŞARETLER
°  Sözcüğün ilk harfinin 

üstünde bulunan derece 
işareti sözcüğün yabancı 
asıllı olduğunu gösterir.

<  Yabancı sözcüklerin 
Türkçeye geçtiği dil ile 
ilk kaynağı olan dilin 
kısaltması arasına 
konmuştur.

mar. Ma ran goz luk te ri mi
mat. Ma te ma tik te ri mi
mec.  Me caz ola rak
mit. Mi to lo ji te ri mi
MÖ Mi lat tan  ön ce
MS Mi lat tan son ra
Osm.  Os man lı ca dan
Örn. Ör ne ğin
Port.  Por te kiz ce den
Rus. Rus ça dan
Sansk. Sans krit çe den
sıf. Sı fat
süs. Süs le me ci lik te ri mi
str. Strük tür ta sa rı mı te ri mi
şeh. Şe hir ci lik te ri mi
şek. Şe kil
T. Türk çe
tes. Sıh hi te si sat te ri mi
tlf.  Te le fon te ri mi
to po.  To poğ raf ya te ri mi
vb. Ve ben zer le ri
yer. Ye rel ağız da
Yun.  Yu nan ca dan
yy. Yüz yıl



9

A
aba da na Es ki İran’da hü
küm dar la rın taht sa lon la rı
na ve bu sa lo nu içe ren, önü 
sü tun lu sa ray la rı na ve ri len 
ad, °apa da na.
aba jur Fr. (abat-jo ur) 1. Ay
dın lı ğı bir ye re yö nelt mek 
ve ışı ğın doğ ru dan doğ ru ya 
göz le re vur ma sı nı ön le mek 
için kul la nı lan lam ba (I) si
pe ri. 2. Ka lın bir dış du var da 
de lik şek lin de açıl mış olup 
da ha çok ışık al mak için içe
ri ye doğ ru ge niş le yen şev li 
pen ce re.
abak, aba kus Fr. (aba qu e) 
< Lat. (aba cus) Antik sü tun 
baş lık la rı nın üs tü ne ge len, 
ge niş çe ve dı şa taş kın tab la, 
baş lık tab la sı, °mah mel. 
abak(us) mah mu zu Ba zı 
abak la rın kö şe le rin de yer 
alan kıv rım la ra ve ri len ad.
abakulus Lat. (abaculus) 
°Tessera.
abi de Ar. (ebed son suz luk) 
Anıt. 
açıkhava tiyatrosu Bkz. ti
yat ro.
açıt Pen ce re ya da ka pı boş
lu ğu. 
aç ma Gi re cek ve ya çı ka cak 
yer: pen ce re aç ma sı, ka pı 
aç ma sı.
ad-hoc mimarlık (ad hok 
oku nur) Mo dern mi mar lı
ğa kar şı 1970’le rin ba şın da 
doğ muş olan akım. Par
ça la rın bir ama ca yö ne lik 
ola rak ya da bir so ru nu 
çöz mek üze re bi r a ra ya ge
ti ril me si ni sa vu nur. 
aditon, aditum Yun. Es ki 
çağ lar da ta pı nak la rın, için de 

abajur²
(Le Corbusier’nin Ronchamp  

Şapeli’nden)

abak (Parthenon’dan)

A

tan rı ya da tan rı ça nın hey
ke li ni, kut sal şey le ri, tan rı ya 
su nu lan ar ma ğan la rı sak la
yan en iç te ki oda sı. 
adsız mimarlık Ano nim 
mi mar lık.
afrodisiyas Yun. Es ki Yu
nan’da, özel lik le Kyre ne ve 
Ki lik ya’da Af ro dit’e du yu lan 
say gı ne de niy le bir çok ken te 
ve ri len ad.
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nan’da, özellikle Kyrene ve 
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lan saygı nedeniyle birçok 
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agora

agora Yun. Es ki Yu nan kent
le rin de, çoğu por tik ler le çev
ril miş çar şı ya da top lan tı 
ala nı.
ağırlıkkulesiBü yük kub be
le rin açıl ma kuv ve ti ni kar
şı la ya rak den ge yi sağ la mak 
ama cıy la, kub be ke mer le ri
ni ta şı yan ayak la ra üstten 
bir ağır lık da ha ek le mek için 
bun la rın üze ri ne ku ru lan, içi 
do lu ya da kıs men boş, taş 
ku le ler den her bi ri; da yan
ma ku le si.
ağızlıktaşıTaş tan ya pıl mış 
ku yu bi le zi ği.
ağörgü Taş la rı ağ şek lin de 
yer leş ti ril miş du var ör gü sü.
ağtonoz Go tik mi mar lıkta 
kul la nıl mış olan ve çok sayı

daki kaburganın kesişme
siyle oluşmuş ağ bi çi min de 
par ça lı to noz.
ahşap Ar. (ha şep’in ço ğu lu. 
Türk çe’de ço ğul an la mı nı yi
tir miş tir) 1. sıf. Ağaç tan, tah
ta dan ya pıl mış: ah şap ev.  
2. Ağa cın odun kı sım la rı, ke
res te, tah ta.
akademicilikFr. T. Son şek
li ni bul muş sa yı lan bir es te
tik dü ze ne ve aka de mi ge le
nek le ri ne sı kı sı kı ya bağ lı lık, 
°aka de mizm.
akant(us), akantyaprağı 
Yun. (akant ha di ken) Ken ger
yap ra ğı.
akılcılık Us çu luk, °Ras yo na
lizm.
akıllıbinaOtomasyonla do
natılmış bina.

A

ağırlık kulesi (A)

agora
Asos agorası MÖ 2.yy.

11

aksonometri

akromatizm Yun. Kro ma tik 
renk le rin de ğil de si yah, be
yaz, gri nin kul la nıl ma sı.
akropodyum Yun. (ak ros uç, 
po dos ayak) Bir hey ke li ta
şı yan ve ço ğu kez onun la 
ay nı par ça dan ya pıl mış olan 
al çak kai de.
akropol,-lü Fr. (ac ro po le) < 
Yun. Es ki Yu nan kent le rin
de, ken tin yük sek nok ta sı na 
ku ru lan ve en önem li ya pı
la rı, ta pı nak la rı ba rın dı ran 
iç ka le, erk, üstkent, °ak ro po lis.
akropolis Yun. (ak ros yük
sek, po lis kent) Ak ro pol.
akroter Fr. (ac rotère) < Yun. 
Antik alın lı ğın te pe si ne ya 
da yan la rı na yer leş ti ri le rek 
üze ri ne hey kel ve süs le me
ler ko nu lan kai de.
aksiyalplan Bir ek sen üze
rin de uzun la ma sı na ge li şen 
plan şe ma sı, eksenel plan.
aksonometri, aksonomet-
rik izdüşüm Yun. (axon ek
sen, met ron öl çü) Bir cis mi 
(ör ne ğin bir ya pı yı) üç bo yut
lu ola rak gös te ren bir geo
met rik çi zim tü rü; para lel 
iz dü şüm le el de edi len pers
pek tif, pa ra lel iz dü şüm, pa ra
lel pers pek tif.

aksonometrik izdüşüm

1. akroter
2. antefiks

1

1

1 2

Atina akropolü
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akustik

albüm Fr. (al bum) < Lat. Es ki 
Ro ma lı lar da, üzer le ri ne res
mi belgelerin ve özel ki şi le
rin du yu ru la rı nın ya zıl dı ğı, 
al çı ile kap lı du var pa no su.
alçak kabartma Bkz. ka
bart ma.
alçı Al çı ta şı nı özel fı rın lar
da 120180°C’de ısı tıp bağ lı 
bu lun du ğu kris tal su yu nu 
uçu ra rak ve ka lan kal si yum 
sül fa tı (Ca SO4) toz ha li ne ge
ti re rek el de edi len ge reç.
alçı pencere Cam la rı al çı 
ka yıt la ra tut tu rul muş pen
ce re, °rev zen.
aleipterionYun. Es ki Yunan 
gim naz yum la rın da ve Ro ma 
ha mam la rın da tepidar yu ma 
bağ lı yağ lanma me kâ nı.
Aleksandrinüslubu,Alek-
sandrdönemiüslubu Rus
ya’da ki am pir üs lu bu.
alem Ar. Mi na re, kub be, san
cak di re ği gi bi yük sek şey
le rin te pe si ne yer leş ti ri len 
ma den den ya pıl mış hilal, ay 
yıl dız ya da la le şek lin de süs
lü te pe lik. 
Alevli Gotik, Alevli Üslup 
Fran sız Go ti ği nin son ev re
si ne (15.yy.) ve ri len ad (Fr.
flam bo yant). Bkz. Go tik.
alın duvarı Bir be şik ça tı da 
dam la lık aşı ğı nın ya nın da 
gi den du var par ça sı.
alın tahtası Bir ah şap sa
çak ta mer tek le rin uç la rı nı 
bir leş ti ren, ya ni sa ça ğın al
nı na boy dan bo ya yer leş ti
ri len tah ta.
alınlık Ki mi ya pı lar da gi riş 
kıs mı nın ya da ka pı ve pen
ce re le rin üs tün de bu lu nan 
üç gen ve ya ya rı de ğir mi süs
le me, °fron ton.

Bir alemin çeşitli bölümleri

hilâl

küçük küp
boyun

armut

bilezik

büyük küp

kova

alçı pencere: Rodos’tan 
örnekler (Balducci’den).

akustik Seslerin işitilmesi 
yönünden bir yerin niteliği.
mimari akustik Binalarda 

sesin iyi işitilebilmesi için 
mimarların ve mühendis
lerin kullandıkları teknik
lerin bütünü.

akustikyalıtım Ses ya lı tımı.
alaturka kiremit Bkz. ki
re mit.

alem

13

altılıtonoz

alınlık tablası Bir alın lı ğın 
iki eğik ke na rı ya da ke me ri 
ile alt ta ki ya tay ka ide si nin 
çev re le di ği üç gen ve ya ya
rım dai re bö lüm.
al ka zar Ar. (el kasr şa to) En
dü lüs Arap la rından kal ma 
şatolara İs pan yol la rın ver
dik le ri ad.
alkov Fr. (alc ôve) < Ar. (el 
ku bu kü çük oda) Hal vet gâh.
al le Fr. (allée) İki yanı ağaç lı 
bazen de üstü dallarla örtü
lü yaya yolu. 
almaçlı düzen Ro ma nesk 
ba zi li ka lar da, or ta sa hın la rı 
yan sa hın lar dan ayı ran sü
tun ve ke mer le rin bir sü tun 
bir ke mer ya da iki sü tun bir 
ke mer şek lin de sı ra lan dı ğı 
dü zen.
almaşık duvar örgüsü Bir 
du var da taş sı ra sı yük sek lik
le ri nin bir dü zen iz le ye rek 
de ğiş me siy le ya da bir bi ri ni 
iz le yen taş ve tuğ la sı ra la
rıy la oluş muş du var ör gü sü.
almaşıkdüzenBir bi ri ni iz
le yen fark lı bi çim de be ze
me ör ge le rin den ya da ayak, 
sü tun gi bi mi mar lık öğe le
rin den olu şan alt di zi le rin 
yi ne len me siy le or ta ya çı kan 
dü zen.
altbaşlık 1. Bir ka fes ki ri şin 
ya da ça tı ma ka sı nın alt ta
ki çu buk lar ından mey da na 
ge len bö lü mü. 2. Bir ka pı 
ka na dı nın al tın da bu lu nan 
se ren le ri bağ la yan par ça.
alt/geçitBkz. altgeçit.
altar Lat. (al ta re yük sek yer) 
(Öz gün ola rak) Hı ris ti yan lık 
ön ce si çok tan rı lı çe şit li din
ler de, hay van la rın, üze rin de 
kur ban edil dik le ri taş ma sa, 

su nak, kurban taşı, tap ça ğı, 
tap çak; (ki li se ler de) ço ğu taş
tan ya pı lan ve tak dis ayi ni 
için kul la nı lan ma sa ya da 
yük sek çe dö şe me.
altar panosu Al ta rın ar ka
sın da yer alan re sim ya da 
hey kel li din sel tas vir le rin 
bu lun du ğu yü zey. 
altgeçit Do ğal ze mi nin al
tın da ki ya ya ya da ta şıt ge
çi di.
altılıtonozAl tı bö lüm lü to
noz. Bkz. to noz.

altar (A) 
(Nike Anıtı önünde)

A

alınlıklar
üstteki: Roma (üçgen)

alttakiler: Rönesans  
(yuvarlak, kesik)
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kıs mı nın ya da ka pı ve pen
ce re le rin üs tün de bu lu nan 
üç gen ve ya ya rı de ğir mi süs
le me, °fron ton.

Bir alemin çeşitli bölümleri

hilâl

küçük küp
boyun

armut

bilezik

büyük küp

kova

alçı pencere: Rodos’tan 
örnekler (Balducci’den).

akustik Seslerin işitilmesi 
yönünden bir yerin niteliği.
mimari akustik Binalarda 

sesin iyi işitilebilmesi için 
mimarların ve mühendis
lerin kullandıkları teknik
lerin bütünü.

akustikyalıtım Ses ya lı tımı.
alaturka kiremit Bkz. ki
re mit.

alem
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altılıtonoz

alınlık tablası Bir alın lı ğın 
iki eğik ke na rı ya da ke me ri 
ile alt ta ki ya tay ka ide si nin 
çev re le di ği üç gen ve ya ya
rım dai re bö lüm.
al ka zar Ar. (el kasr şa to) En
dü lüs Arap la rından kal ma 
şatolara İs pan yol la rın ver
dik le ri ad.
alkov Fr. (alc ôve) < Ar. (el 
ku bu kü çük oda) Hal vet gâh.
al le Fr. (allée) İki yanı ağaç lı 
bazen de üstü dallarla örtü
lü yaya yolu. 
almaçlı düzen Ro ma nesk 
ba zi li ka lar da, or ta sa hın la rı 
yan sa hın lar dan ayı ran sü
tun ve ke mer le rin bir sü tun 
bir ke mer ya da iki sü tun bir 
ke mer şek lin de sı ra lan dı ğı 
dü zen.
almaşık duvar örgüsü Bir 
du var da taş sı ra sı yük sek lik
le ri nin bir dü zen iz le ye rek 
de ğiş me siy le ya da bir bi ri ni 
iz le yen taş ve tuğ la sı ra la
rıy la oluş muş du var ör gü sü.
almaşıkdüzenBir bi ri ni iz
le yen fark lı bi çim de be ze
me ör ge le rin den ya da ayak, 
sü tun gi bi mi mar lık öğe le
rin den olu şan alt di zi le rin 
yi ne len me siy le or ta ya çı kan 
dü zen.
altbaşlık 1. Bir ka fes ki ri şin 
ya da ça tı ma ka sı nın alt ta
ki çu buk lar ından mey da na 
ge len bö lü mü. 2. Bir ka pı 
ka na dı nın al tın da bu lu nan 
se ren le ri bağ la yan par ça.
alt/geçitBkz. altgeçit.
altar Lat. (al ta re yük sek yer) 
(Öz gün ola rak) Hı ris ti yan lık 
ön ce si çok tan rı lı çe şit li din
ler de, hay van la rın, üze rin de 
kur ban edil dik le ri taş ma sa, 

su nak, kurban taşı, tap ça ğı, 
tap çak; (ki li se ler de) ço ğu taş
tan ya pı lan ve tak dis ayi ni 
için kul la nı lan ma sa ya da 
yük sek çe dö şe me.
altar panosu Al ta rın ar ka
sın da yer alan re sim ya da 
hey kel li din sel tas vir le rin 
bu lun du ğu yü zey. 
altgeçit Do ğal ze mi nin al
tın da ki ya ya ya da ta şıt ge
çi di.
altılıtonozAl tı bö lüm lü to
noz. Bkz. to noz.

altar (A) 
(Nike Anıtı önünde)

A

alınlıklar
üstteki: Roma (üçgen)

alttakiler: Rönesans  
(yuvarlak, kesik)
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altınbölüm

altınbölüm, altınkesim,al
tınoranEs ki Yu nan  ların tapı
nak la rı na uy gu la dık la rı ve o 
çağ dan be ri iki uzun luk ara
sın da en gü zel iliş ki yi ver di ği 
be nim se nen arit metik oran.
altısütunlu An tik Yu nan ve 
Ro ma mi mar lık la rın da, ön 
cep he sin de al tı sü tun bu lu
nan ya pı ti pi; °heg zas til.
altlık Üs tü ne sü tun, hey kel, 
di ki li taş, va zo otur tu lan som 
ayak, °kai de, ayak lık.
altstrüktürT. Lat. Bir strük
tü rün top rak al tın da ka lan 
bö lü mü.
altyapı Su, elek trik, ka na
li zas yon, yol gi bi te sis le rin 
to pu na ve ri len ad, °en fra 
s trük tür.
sos yal alt ya pı Sağ lık lı bir 

çev re mey da na ge tir mek 

ama cıy la ya pıl ma sı ge re
ken eği tim, sağ lık, din sel, 
kül tü rel ve yö net sel ya pı
lar ile park, ço cuk bah çe
le ri, açık spor alanları gi bi 
ye şil alan la ra ve ri len ge nel 
ad.

tek nik alt ya pı Elek trik, do ğal
gaz, iç me ve kul lan ma su
yu, yağ mu ru su yu dre na jı, 
ka na li zas yon, her tür ula
şım, ha ber leş me ve arı tım 
gi bi hiz met le rin sağ lan ma
sı için ya pı lan te sis ler ile 
açık ve ka pa lı oto park kul
la nış la rı na ve ri len ge nel ad. 
altyapı projesi Bir yerleş
mede yol, su, kanalizas
yon, hafriyat, enerji giriş 
çıkışları vb. işler için hazır
lanan proje.
ambon Fr. İl kel ba zi li ka la
rın sah nın da va az ye ri ya da 
kür sü sü.
ambülatuar Fr. (am bu la toi-
re) < Lat. (am bu la re yü rümek) 
1. Es ki Yu nan mi mar lı ğın da, 
at le tizm ya rış ma la rı için kul
la nı lan uzun por tik. 2. Eski 
Ro ma mi mar lı ğın da, sü tun 
sı ra sı ve ya ağaç lar la çev ri li, 
ör tü lü ya da açık, uzun ya ya 
yo lu. 3. Çev re da lız, °de am
bü la tu ar.
Ampir, Ampir üslubu Fr. 
(em pi re) I. Na pol yon dö ne
min de Pa ris’te baş la mış ve 
180040 ara sın da bü tün Av
ru pa’ya hat ta Tür ki ye’ye ya
yıl mış olan mi mar lık, mo bil
ya, gi yim vb. tar zı; im pa ra tor
luk üs lu bu. 

Türk Am pir Üs lu bu 184574 
ara sın da, özel lik le İs tan
bul’da yay gın ola rak gö rül
müş tür. Fran sa’dan ge len 

Bir dorik tapınağın saçaklığında
ve beşgende altınbölüm.
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anlatımcı

ki mi sa nat eş ya sı ve ora da ki 
ya pı la rı in ce le me ola na ğı nı 
bu lan Hı ris ti yan mi mar lar 
yo luy la Türkiye’de ye ni bir 
akım ola rak be li ren Am pir 
Üs lu bu, Av ru pa’da ki uy gu
la ma dan bü yük fark lılık lar 
gös ter miş tir. 

anaduvar Yığ ma bir ya pı da 
ta şı yı cı du var, be den du va rı.
anakapı Bü yük bir ya pı nın 
ana gi ri şi; cüm le ka pı sı; (es ki 
bü yük ya pı lar da) taç ka pı.
ana kiriş Yük le ri ni baş ka 
ki riş le re de ğil de doğ ru dan 
doğ ru ya ko lon la ra ya da ta
şı yı cı du var la ra ak ta ran ki riş.
ana  kub be Ca mi ler de fi la
yak la rı ya da ana du var üze
rin de ki kas na ğa otur tul muş 
kub be, or ta kub be.
ana  ku le Ka le ler de en bü
yük ve en önem li ku le, ki en 
son sa vun ma da kul la nı lır dı, 
baş ku le.
ana yapı Bir ya pı bü tü nü 
için de yük sek lik ve bi çi miy le 
gö ze çar pan önem li bö lüm.
anahtartaşı Ki lit ta şı. 
anakentbölgesi °Metropo
liten alan.
anarşik mimarlık, anar-
şik yapılaşma Ge ce kon du, 
ka çak ya pı laş ma tü rün den, 
mi mar lık dı şı ya pı laş ma.
anastilosis Yun. Yı kıl mış 
ar ke olo jik ya pı la rın, öz gün 
par ça la rı birara ya ge ti ri le rek 
ye ni den ku rul ma sı.
andron Yun. Es ki Yu nan ev
le rin de er kek le re ay rıl mış 
bö lüm ve bu ra da yer alan 
bü yük sa lon. Bkz. se lam lık, 
yi ne ki yon.
an fi Yun. (amphi) An fi tiyatro 
söz cü ğü nün kı sal tıl mı şı.

anfiprostil Yun. Ön ve ar ka 
yüz le ri sü tun lu Es ki Yu nan 
ta pı na ğı.
anfitiyatro,anfiteatr İt. (an-
fiteatro) < Yun. 1. Bir gös te ri 
ve ya top lan tı ye rin de se yir
ci ya da din le yi ci le rin otu
ra ca ğı sı ra la rı ar ka ya doğ ru 
ba sa mak ba sa mak yük se len 
bö lüm, °an fi. 2. Ro ma lı larda, 
için de halk eğ len ce le ri nin 
dü zen len di ği, ba sa mak lı 
otur ma yer le ri bu lu nan, yu
var lak ya da oval, yük sek 
du var lı ya pı. 3. Bir tiyatroda 
yarım daire şeklinde galeri.
anfora Lat. (amp ho ra) İki 
kulp lu, yu mur ta bi çi min de, 
di bi ço ğun luk la siv ri olan 
ya da bir ayak la bi ten an tik 
top rak kap.
anıt,-tı 1. Önem li bir ola yın 
ya da bü yük bir in sa nın anı
sı nı ya şat mak üze re di ki len, 
gö ze çar pa cak bü yük lük te 
hey kel ya da ya pı, °abi de.  
2. Ta rih ve sa nat de ğe ri bü
yük ya pı.
anıtkabir,anıtmezar Anıt
sal me zar, °mo zo le.
ankon Fr. (an con) < Yun. (ag-
kon) Bir sa çak sil me si ni ya 
da bir çık ma yı des tek le yen 
bir çe şit taş kon sol. 
anlatımcı Dı şa vu rum cu, 
°eks pres yo nist.

anfitiyatro

amacıyla yapılması gere-
ken eğitim, sağlık, dinsel, 
kültürel ve yönetsel yapılar 
ile park, çocuk bahçeleri, 
açık spor alanları gibi yeşil 
alanlara verilen genel ad.

teknik altyapı Elektrik, doğal - 
gaz, içme ve kullanma su- 
yu, yağmur suyu drenajı, 
kanalizasyon, her tür ula- 
şım, haberleşme ve arıtım 
gibi hizmetlerin sağlanma- 
sı için yapılan tesisler ile 
açık ve kapalı otopark kul-
lanışlarına verilen genel ad.

altyapı projesi Bir yerleş-
mede yol, su, kanalizasyon, 
hafriyat, enerji giriş çıkış-
ları vb. işler için hazırlanan 
proje.
ambon Fr. İlkel bazilikala-
rın sahnında vaaz yeri ya da 
kürsüsü.
ambülatuar Fr. (ambulatoire) 
< Lat. (ambulare yürümek) 1. 
Eski Yunan mimarlığın da, 
atletizm yarışmaları için 
kullanılan uzun portik. 2. 
Eski Roma mimarlığında, 
sütun sırası veya ağaçlarla 
çevrili, örtülü ya da açık, 
uzun yaya yolu. 3. Çevreda-
lız, °deambülatuar.
amfi Bkz. anfi.
Ampir, Ampir üslubu Fr. 
(empire) I. Napolyon döne-
minde Paris’te başlamış ve 
1800-40 arasında bütün Av- 
rupa’ya hatta Türkiye’ye ya- 
yılmış olan mimarlık, mo- 
bilya, giyim vb. tarzı; impa-
ratorluk üslubu.

Türk Ampir Üslubu 1845-74 
arasında, özellikle İstan-
bul’da yaygın olarak görül-
müştür. Fransa’dan gelen
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altınbölüm

altınbölüm, altınkesim,al
tınoranEs ki Yu nan  ların tapı
nak la rı na uy gu la dık la rı ve o 
çağ dan be ri iki uzun luk ara
sın da en gü zel iliş ki yi ver di ği 
be nim se nen arit metik oran.
altısütunlu An tik Yu nan ve 
Ro ma mi mar lık la rın da, ön 
cep he sin de al tı sü tun bu lu
nan ya pı ti pi; °heg zas til.
altlık Üs tü ne sü tun, hey kel, 
di ki li taş, va zo otur tu lan som 
ayak, °kai de, ayak lık.
altstrüktürT. Lat. Bir strük
tü rün top rak al tın da ka lan 
bö lü mü.
altyapı Su, elek trik, ka na
li zas yon, yol gi bi te sis le rin 
to pu na ve ri len ad, °en fra 
s trük tür.
sos yal alt ya pı Sağ lık lı bir 

çev re mey da na ge tir mek 

ama cıy la ya pıl ma sı ge re
ken eği tim, sağ lık, din sel, 
kül tü rel ve yö net sel ya pı
lar ile park, ço cuk bah çe
le ri, açık spor alanları gi bi 
ye şil alan la ra ve ri len ge nel 
ad.

tek nik alt ya pı Elek trik, do ğal
gaz, iç me ve kul lan ma su
yu, yağ mu ru su yu dre na jı, 
ka na li zas yon, her tür ula
şım, ha ber leş me ve arı tım 
gi bi hiz met le rin sağ lan ma
sı için ya pı lan te sis ler ile 
açık ve ka pa lı oto park kul
la nış la rı na ve ri len ge nel ad. 
altyapı projesi Bir yerleş
mede yol, su, kanalizas
yon, hafriyat, enerji giriş 
çıkışları vb. işler için hazır
lanan proje.
ambon Fr. İl kel ba zi li ka la
rın sah nın da va az ye ri ya da 
kür sü sü.
ambülatuar Fr. (am bu la toi-
re) < Lat. (am bu la re yü rümek) 
1. Es ki Yu nan mi mar lı ğın da, 
at le tizm ya rış ma la rı için kul
la nı lan uzun por tik. 2. Eski 
Ro ma mi mar lı ğın da, sü tun 
sı ra sı ve ya ağaç lar la çev ri li, 
ör tü lü ya da açık, uzun ya ya 
yo lu. 3. Çev re da lız, °de am
bü la tu ar.
Ampir, Ampir üslubu Fr. 
(em pi re) I. Na pol yon dö ne
min de Pa ris’te baş la mış ve 
180040 ara sın da bü tün Av
ru pa’ya hat ta Tür ki ye’ye ya
yıl mış olan mi mar lık, mo bil
ya, gi yim vb. tar zı; im pa ra tor
luk üs lu bu. 

Türk Am pir Üs lu bu 184574 
ara sın da, özel lik le İs tan
bul’da yay gın ola rak gö rül
müş tür. Fran sa’dan ge len 

Bir dorik tapınağın saçaklığında
ve beşgende altınbölüm.
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anlatımcı

ki mi sa nat eş ya sı ve ora da ki 
ya pı la rı in ce le me ola na ğı nı 
bu lan Hı ris ti yan mi mar lar 
yo luy la Türkiye’de ye ni bir 
akım ola rak be li ren Am pir 
Üs lu bu, Av ru pa’da ki uy gu
la ma dan bü yük fark lılık lar 
gös ter miş tir. 

anaduvar Yığ ma bir ya pı da 
ta şı yı cı du var, be den du va rı.
anakapı Bü yük bir ya pı nın 
ana gi ri şi; cüm le ka pı sı; (es ki 
bü yük ya pı lar da) taç ka pı.
ana kiriş Yük le ri ni baş ka 
ki riş le re de ğil de doğ ru dan 
doğ ru ya ko lon la ra ya da ta
şı yı cı du var la ra ak ta ran ki riş.
ana  kub be Ca mi ler de fi la
yak la rı ya da ana du var üze
rin de ki kas na ğa otur tul muş 
kub be, or ta kub be.
ana  ku le Ka le ler de en bü
yük ve en önem li ku le, ki en 
son sa vun ma da kul la nı lır dı, 
baş ku le.
ana yapı Bir ya pı bü tü nü 
için de yük sek lik ve bi çi miy le 
gö ze çar pan önem li bö lüm.
anahtartaşı Ki lit ta şı. 
anakentbölgesi °Metropo
liten alan.
anarşik mimarlık, anar-
şik yapılaşma Ge ce kon du, 
ka çak ya pı laş ma tü rün den, 
mi mar lık dı şı ya pı laş ma.
anastilosis Yun. Yı kıl mış 
ar ke olo jik ya pı la rın, öz gün 
par ça la rı birara ya ge ti ri le rek 
ye ni den ku rul ma sı.
andron Yun. Es ki Yu nan ev
le rin de er kek le re ay rıl mış 
bö lüm ve bu ra da yer alan 
bü yük sa lon. Bkz. se lam lık, 
yi ne ki yon.
an fi Yun. (amphi) An fi tiyatro 
söz cü ğü nün kı sal tıl mı şı.

anfiprostil Yun. Ön ve ar ka 
yüz le ri sü tun lu Es ki Yu nan 
ta pı na ğı.
anfitiyatro,anfiteatr İt. (an-
fiteatro) < Yun. 1. Bir gös te ri 
ve ya top lan tı ye rin de se yir
ci ya da din le yi ci le rin otu
ra ca ğı sı ra la rı ar ka ya doğ ru 
ba sa mak ba sa mak yük se len 
bö lüm, °an fi. 2. Ro ma lı larda, 
için de halk eğ len ce le ri nin 
dü zen len di ği, ba sa mak lı 
otur ma yer le ri bu lu nan, yu
var lak ya da oval, yük sek 
du var lı ya pı. 3. Bir tiyatroda 
yarım daire şeklinde galeri.
anfora Lat. (amp ho ra) İki 
kulp lu, yu mur ta bi çi min de, 
di bi ço ğun luk la siv ri olan 
ya da bir ayak la bi ten an tik 
top rak kap.
anıt,-tı 1. Önem li bir ola yın 
ya da bü yük bir in sa nın anı
sı nı ya şat mak üze re di ki len, 
gö ze çar pa cak bü yük lük te 
hey kel ya da ya pı, °abi de.  
2. Ta rih ve sa nat de ğe ri bü
yük ya pı.
anıtkabir,anıtmezar Anıt
sal me zar, °mo zo le.
ankon Fr. (an con) < Yun. (ag-
kon) Bir sa çak sil me si ni ya 
da bir çık ma yı des tek le yen 
bir çe şit taş kon sol. 
anlatımcı Dı şa vu rum cu, 
°eks pres yo nist.

anfitiyatro
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Anlatımcılık

Anlatımcılık Dı şa vu rum cu
luk, °eks pres yo nizm.
anonimmimarlık Ya ra tı cı
la rı bi lin me yen, hal kın or tak 
ma lı ol muş mi mar lık, ad sız 
mi mar lık.
ante Lat. Es ki Yu nan ve 
Ro ma mi mar lık la rın da bir 
du va rın kö şe sin de ya da 
ucun da yer alan sü tun ya da 
du var aya ğı.
antefiks Lat. (an te fi xa) Es
ki den ki re mit le rin uç la rı nı 
tut mak üze re ya pı la rın ça tı
la rı na ya da friz le ri ne ko nu
lan ço ğu piş miş top rak tan 
ya pıl mış süs le re ve ri len ad, 
ki re mit ağız lı ğı.
antemiyon Yun. (ant hos çi
çek) Es ki Yu nan ve Ro ma mi
mar lık la rın da, mer mer an
te fiks ler de ya da sil me ler de 
gö rü len, ha nı me li ni an dı rır 
oy ma lı bir çe şit süs le me.
anten tapınağı Önün de iki 
sü tun bu lu nan Es ki Yu nan 
ta pı na ğı.
antik Fr. (an ti que) < Lat. s. 
Es ki çağ ve özel lik le MÖ 
6.yy. ile MS 3.yy. arasında 
kalan dönemdeki Yu nan ve 
Ro ma ta rih ve uy gar lık la rı 
ile il gi li; Antikçağ’a ilişkin.
antikörgüBkz. ör gü.
Antikçağ Fr. T. Es ki çağ, özel
lik le Es ki Yu nan ve Ro ma 
uy gar lık la rı nın ge li şip ya yıl
dı ğı MÖ 6.yy. ile MS 3.yy. 
arasındaki çağ, °An ti ki te.

antişambr Fr. (an tic ham bre) 
< Lat. Bir ya da bir kaç oda ya 
ge çit ve ren, ge nel lik le bek le
me ya da ser vis oda sı gö re vi 
ya pan ön oda, ara oda, ara lık1. 
antre Fr. (ent rée) Bir bi na nın 
ya da apart man da i re si nin 
ilk gi ri len bö lü mü, gi riş.
antrepoFr. (en trepôt) Sınırlı 
bir süre bekletilecek malla
rın konulduğu depo.
apadana °Aba da na.
apartman Fr. Her ka tın da 
bir ya da da ha çok dai re bu
lu nan çok kat lı ko nut ya pı sı, 
apart man bi na sı.
nokta apartman Kule gibi 

yüksek apartman.
apartmandairesi Bir konut 
bi nası için de bir kaç oda ile 
mut fak, ban yo ve he la dan 
mey da na ge len, bir ki şi ya 
da bir ai le nin otu ra bi le ce ği 
bü yük lük te dai re.
apartotel (apart man otel’den) 
Yal nız ca kü çük apart man 
da ire le rin den olu şan bir çe
şit otel, °re zi dans. 
apiumLat. Go tik mi mar lık ta 
be ze me de kul la nıl mış olan 
ke re viz yap ra ğı ör ge si.
aplik Fr. (app li qu e) 1. Du var 
şam da nı, du var lam ba sı.  
2. Bir yü ze ye de ko ras yon veya 
ben ze ri amaç la ya pış tı rıl mış 
ya da tut tu rul muş nes ne.
aplikçıtasıBaskı çıtası.
apoditeryum Lat. Ro ma ha
mam la rın da so yun ma bö lü
mü. 
apofij, apofiz Yun. Sü tun 
göv de siy le baş lık ya da ka
ide nin bir leş ti ği nok ta da yu
mu şak ge çi şi sağ la yan iç bü
key eğ ri lik. 

antemiyon
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are na

apsidiyol,-lü Fr. (ab si dio le 
Bir ap si din çev re sin de ya da 
nef le rin ucun da yer alan ya
rım dai re şek lin de ki şa pel
ler den her bi ri, kü çük ap sit.
apsit Yun. (ap sis, idos dai re, 
to noz) Ki li se ler de ko ro nun 
ar ka sın da bu lu nan ve ca mi
le rin mih rap kıs mı nın kar şı
lı ğı olan, ya rım dai re ya da 
ya rım çok gen şek lin de ço ğu 
fırıntonozu ile ör tü lü bö lüm.
apter,apterosYun. (a “sız”, 
pte ron ka nat) Es ki Yu nan ve 
Ro ma sa na tın da, ge le nek le re 
gö re ka nat lı olan tan rı fi gür
le ri nin, ba zen ka nat sız ya da 
ke sik ka nat lı ya pıl mış hey
kel le ri için kul la nı lan te rim.
apter tapınak Es ki Yu nan 
ve Ro ma mi mar lı ğın da, ‘ka
nat sız’ ya ni iki uzun ke na
rın da sü tun bu lun ma yan 
ta pı nak tü rü.
ara Lat. Eski Roma mimarlı
ğında üzerinde kurban kesi
len sunak.
ara besk Fr. (ara bes qu e)  
1. Arap lara öz gü, Arap tar
zın da. 2. Kıv rı la kıv rı la bir bi
ri nin için den ge çe rek uza yıp 
gi den yap rak lı dal la rı an
dı ran bir ta kım şe kil ler den 
olu şan yü zey be ze me tü rü, 
gi ri şik be ze me, °gi rift tez yi nat, 
arap yo lu, °arap kâ ri. 
arakat Bkz. kat. 
aralama duvarı İki boş luk 
ya da iki pen ce re ara sın da 
ka lan du var par ça sı, ara la
ma lık, ay na du va rı.
aralamalık Ara la ma du va rı.
aralık1. Evin iki bö lü mü ya 
da iki oda ara sı n da ki dar 
ge çit, °an ti şambr. 2. İki şey 
ara sın da ki kü çük açık lık, bi
tiş ke, °derz.

apsit ve apsidiyoller:
Fransa’da St. Benoît sur Loire 

Kilisesi’nden.

arapkâri °Ara besk.
arapyolu Os man lı dö ne mi
nin son la rın da ara besk be
ze me için kul la nı lan te rim.
arasta Far. (aras te süs len miş) 
1. Es ki den çar şı lar da ay nı çe
şit mal sa tan es na fın bu lun
du ğu bö lüm. 2. Üs tü ör tü
lü ya da dük kân la rı nın önü 
sa çak lı çar şı. 3. Or du çar şı sı, 
es ki den or du gâh ta ku ru lan 
sey yar çar şı.
arastak Far. 1. Ya pı la rın 
üze ri ne ge len süs lü sa çak. 
2. Ta van. 3. Ya tak say va nı.
arduvaz Fr. (ar doi se) Ka ya
ğan taş. 
arduvaz çatı Ka ya ğan taş 
kap lı ça tı.
are a Lat. İlk Do ğu ki li se le
ri ni çev re le yen ağaç lı kut
sal av lu.
are na Lat. (ha re na kum, 
kum lu yer) 1. Çok in ce kum.  
2. An tik çağda an fi ti yat ro, hi
pod rom, sirk gi bi yer le rin or
ta sın da gü reş, ya rış, oyun 
gi bi çe şit li gös te ri ler ya pı lan, 
üze ri ne kum se ril miş alan.  
3. Spor dışı eğlence olanak
larına da yer verecek şekilde 
tasarlanmış stadyum.
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Anlatımcılık

Anlatımcılık Dı şa vu rum cu
luk, °eks pres yo nizm.
anonimmimarlık Ya ra tı cı
la rı bi lin me yen, hal kın or tak 
ma lı ol muş mi mar lık, ad sız 
mi mar lık.
ante Lat. Es ki Yu nan ve 
Ro ma mi mar lık la rın da bir 
du va rın kö şe sin de ya da 
ucun da yer alan sü tun ya da 
du var aya ğı.
antefiks Lat. (an te fi xa) Es
ki den ki re mit le rin uç la rı nı 
tut mak üze re ya pı la rın ça tı
la rı na ya da friz le ri ne ko nu
lan ço ğu piş miş top rak tan 
ya pıl mış süs le re ve ri len ad, 
ki re mit ağız lı ğı.
antemiyon Yun. (ant hos çi
çek) Es ki Yu nan ve Ro ma mi
mar lık la rın da, mer mer an
te fiks ler de ya da sil me ler de 
gö rü len, ha nı me li ni an dı rır 
oy ma lı bir çe şit süs le me.
anten tapınağı Önün de iki 
sü tun bu lu nan Es ki Yu nan 
ta pı na ğı.
antik Fr. (an ti que) < Lat. s. 
Es ki çağ ve özel lik le MÖ 
6.yy. ile MS 3.yy. arasında 
kalan dönemdeki Yu nan ve 
Ro ma ta rih ve uy gar lık la rı 
ile il gi li; Antikçağ’a ilişkin.
antikörgüBkz. ör gü.
Antikçağ Fr. T. Es ki çağ, özel
lik le Es ki Yu nan ve Ro ma 
uy gar lık la rı nın ge li şip ya yıl
dı ğı MÖ 6.yy. ile MS 3.yy. 
arasındaki çağ, °An ti ki te.

antişambr Fr. (an tic ham bre) 
< Lat. Bir ya da bir kaç oda ya 
ge çit ve ren, ge nel lik le bek le
me ya da ser vis oda sı gö re vi 
ya pan ön oda, ara oda, ara lık1. 
antre Fr. (ent rée) Bir bi na nın 
ya da apart man da i re si nin 
ilk gi ri len bö lü mü, gi riş.
antrepoFr. (en trepôt) Sınırlı 
bir süre bekletilecek malla
rın konulduğu depo.
apadana °Aba da na.
apartman Fr. Her ka tın da 
bir ya da da ha çok dai re bu
lu nan çok kat lı ko nut ya pı sı, 
apart man bi na sı.
nokta apartman Kule gibi 

yüksek apartman.
apartmandairesi Bir konut 
bi nası için de bir kaç oda ile 
mut fak, ban yo ve he la dan 
mey da na ge len, bir ki şi ya 
da bir ai le nin otu ra bi le ce ği 
bü yük lük te dai re.
apartotel (apart man otel’den) 
Yal nız ca kü çük apart man 
da ire le rin den olu şan bir çe
şit otel, °re zi dans. 
apiumLat. Go tik mi mar lık ta 
be ze me de kul la nıl mış olan 
ke re viz yap ra ğı ör ge si.
aplik Fr. (app li qu e) 1. Du var 
şam da nı, du var lam ba sı.  
2. Bir yü ze ye de ko ras yon veya 
ben ze ri amaç la ya pış tı rıl mış 
ya da tut tu rul muş nes ne.
aplikçıtasıBaskı çıtası.
apoditeryum Lat. Ro ma ha
mam la rın da so yun ma bö lü
mü. 
apofij, apofiz Yun. Sü tun 
göv de siy le baş lık ya da ka
ide nin bir leş ti ği nok ta da yu
mu şak ge çi şi sağ la yan iç bü
key eğ ri lik. 

antemiyon
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are na

apsidiyol,-lü Fr. (ab si dio le 
Bir ap si din çev re sin de ya da 
nef le rin ucun da yer alan ya
rım dai re şek lin de ki şa pel
ler den her bi ri, kü çük ap sit.
apsit Yun. (ap sis, idos dai re, 
to noz) Ki li se ler de ko ro nun 
ar ka sın da bu lu nan ve ca mi
le rin mih rap kıs mı nın kar şı
lı ğı olan, ya rım dai re ya da 
ya rım çok gen şek lin de ço ğu 
fırıntonozu ile ör tü lü bö lüm.
apter,apterosYun. (a “sız”, 
pte ron ka nat) Es ki Yu nan ve 
Ro ma sa na tın da, ge le nek le re 
gö re ka nat lı olan tan rı fi gür
le ri nin, ba zen ka nat sız ya da 
ke sik ka nat lı ya pıl mış hey
kel le ri için kul la nı lan te rim.
apter tapınak Es ki Yu nan 
ve Ro ma mi mar lı ğın da, ‘ka
nat sız’ ya ni iki uzun ke na
rın da sü tun bu lun ma yan 
ta pı nak tü rü.
ara Lat. Eski Roma mimarlı
ğında üzerinde kurban kesi
len sunak.
ara besk Fr. (ara bes qu e)  
1. Arap lara öz gü, Arap tar
zın da. 2. Kıv rı la kıv rı la bir bi
ri nin için den ge çe rek uza yıp 
gi den yap rak lı dal la rı an
dı ran bir ta kım şe kil ler den 
olu şan yü zey be ze me tü rü, 
gi ri şik be ze me, °gi rift tez yi nat, 
arap yo lu, °arap kâ ri. 
arakat Bkz. kat. 
aralama duvarı İki boş luk 
ya da iki pen ce re ara sın da 
ka lan du var par ça sı, ara la
ma lık, ay na du va rı.
aralamalık Ara la ma du va rı.
aralık1. Evin iki bö lü mü ya 
da iki oda ara sı n da ki dar 
ge çit, °an ti şambr. 2. İki şey 
ara sın da ki kü çük açık lık, bi
tiş ke, °derz.

apsit ve apsidiyoller:
Fransa’da St. Benoît sur Loire 

Kilisesi’nden.

arapkâri °Ara besk.
arapyolu Os man lı dö ne mi
nin son la rın da ara besk be
ze me için kul la nı lan te rim.
arasta Far. (aras te süs len miş) 
1. Es ki den çar şı lar da ay nı çe
şit mal sa tan es na fın bu lun
du ğu bö lüm. 2. Üs tü ör tü
lü ya da dük kân la rı nın önü 
sa çak lı çar şı. 3. Or du çar şı sı, 
es ki den or du gâh ta ku ru lan 
sey yar çar şı.
arastak Far. 1. Ya pı la rın 
üze ri ne ge len süs lü sa çak. 
2. Ta van. 3. Ya tak say va nı.
arduvaz Fr. (ar doi se) Ka ya
ğan taş. 
arduvaz çatı Ka ya ğan taş 
kap lı ça tı.
are a Lat. İlk Do ğu ki li se le
ri ni çev re le yen ağaç lı kut
sal av lu.
are na Lat. (ha re na kum, 
kum lu yer) 1. Çok in ce kum.  
2. An tik çağda an fi ti yat ro, hi
pod rom, sirk gi bi yer le rin or
ta sın da gü reş, ya rış, oyun 
gi bi çe şit li gös te ri ler ya pı lan, 
üze ri ne kum se ril miş alan.  
3. Spor dışı eğlence olanak
larına da yer verecek şekilde 
tasarlanmış stadyum.

aralık 1. Evin iki bölümü ya 
da iki oda arasındaki dar 
geçit, °antişambr. 2. İki şey 
arasındaki küçük açıklık, bi- 
tişke, °derz.






