TDK _ GÜNCEL TÜRKÇE SÖZLÜK’TEN
bilgi –( isim):
1.

Đnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü, bili, malumat.

2.

Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek, malumat, vukuf:
"Babası, önce ona, Mazlume ve ailesi hakkında birçok bilgi vermişti."- H. E. Adıvar.

3.
4.
5.
6.

Đnsan zekâsının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce ürünü, malumat, vukuf.
felsefe Genel olarak ve ilk sezi durumunda zihnin kavradığı temel düşünceler.
Bilim: "Doğa bilgisi."- .
bilişim Kurallardan yararlanarak kişinin veriye yönelttiği anlam.
***

bilmek –ir (nsz):
1.

Bir şeyi anlamış veya öğrenmiş bulunmak:
"Bu adam, bilmek için öğrenmiş olmaya ihtiyacı olmayan, bildiğini bilen, bilmediğini de şıp diye
sezen bambaşka bir insandır."- H. Taner.

2.

(-i) Bir bilim veya sanat dalında yeterli olmak:
"Yani kısacası bu mükemmel dilimizi kimse bilmez, okumaz."- B. Felek.

3.

Bir iş yapmaya alışmış olmak, elinden gelmek.

4.

Tanımak, hatırlamak:
"Kadıncığım aç. Ben geldim. Bilemedin mi?"- H. R. Gürpınar.

5.

Sanmak, varsaymak, farz etmek:
"Bir hastanın hastalığına gereken önemi vermesi, doktorun ancak kendini o hasta ile birlikte
hasta bilmesi ile sağlanabilir."- R. H. Karay.

6.

(-i) Sorumlu tutmak:
"Ben arkadaşını bilmem, seni bilirim."- .

7.

Đnanmak:
"Bilirim yaşamaz güneşte / Bilirim yaşamaz yan yana aşkla / Ne haksızlık / Ne korku."N. Cumalı.

8.

(-i) Đşine gelmek, uygun bulmak:
"Mal almasını bildi de parasını vermeyi mi bilmiyor?"- .

9.

-a / -e ekli fiillerle yeterlik bildiren birleşik fiiller oluşturur:
"Anlayabilmek. Gidebilmek. Kapayabilmek. Yazabilmek."- .

10 .

(-i) Saymak:
"Teşekkürü borç bilirim."- .

***
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enformasyon (isim) Fransızca information
1.

Danışma, tanıtma.

2.

Haber alma, haber verme, haberleşme:
"Enformasyon müdürlüğü."- .

data (isim) Đngilizce data
1.
2.

Veri
ekonomi Aslında kendileri ekonomik olmayan ancak ekonomi dünyasını dışarıdan kuşatan veya
çerçeveleyen, nüfus, teknik bilgi, hukuk düzeni ve yönetim biçimi öğelerinden her biri.
***

veri - isim

1.
2.
3.

Bir araştırmanın, bir tartışmanın, bir muhakemenin temeli olan ana öge, muta, done:
"Đstatistik veriler."- .
Bir sanat eserine veya bir edebî esere temel olan ana ilkeler:
"Bir romanın verileri."- .
Bilgi, data.

4.

matematik Bir problemde bilinen, belirtilmiş anlatımlardan bilinmeyeni bulmaya yarayan şey.

5.

bilişim Olgu, kavram veya komutların, iletişim, yorum ve işlem için elverişli biçimli gösterimi.

hikmet - isim Arapça
1.

Bilgelik.

2.

Neden, gizli neden:
"Ben artık korkmuyorum her şeyde bir hikmet var / Gecenin sonu seher, kışın sonunda bahar."Z. O. Saba.

3.
4.

Tanrı'nın insanlarca anlaşılamayan amacı.
eskimiş Özlü söz, vecize:
"Biz bize benzeriz sözü ile millî hikmetlerimizin en doğrusunu söylemişiz."- F. R. Atay.

5.

eskimiş Fizik.

6.

eskimiş Felsefe.

[ http://www.tdk.gov.tr ]
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