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Türk edebiyat tarihi içinde yer alan her yazarımızın toplam söz varlı-
ğını belirleme çalışmaları genel anlamda Türkçe sözlüklerimiz için 
çok önemlidir, imza sahiplerinin ‘Türkçeyi nasıl kullandığı, keli-

melere hangi anlamları yükleyerek, ifadelerini güzel ve kalıcı bir biçimde 
ortaya koydukları ile ilgili zaman zaman araştırmalar yapılsa da, bugüne 
kadar bir-iki yazarımızın dışında, hiçbirinin şiir, hikâye ve romanlarında-
ki söz varlığı hakkında, sağlıklı bilgimiz bulunmamaktadır. Sözlük yapımı 
sırasında yazarların kullandığı kelimeyi veya deyimi seçimi, tercih sebebi, 
anlam durumu ayrı ayrı araştırılmalıdır.

Son yıllarda bir dönem veya bir yazar hakkında corpus oluşturma gay-
retiyle ilgili yapılan bilgisayar destekli çalışmalar, ne yazık ki, sözlükçülük 
bakımından isteneni vermekten çok uzaktır. Bilgisayara yüklenen bütün 
metinler, alfabetik sırada olsalar bile yazarın hangi anlamlarda o kelimeyi 
kullandığına bilgisayar programları karar verebilecek yapıda değildir. Söz-
lüklerimizde bir madde başının metinde geçtiği yere göre çok farklı anlam-
lar taşıdığını biliyoruz. Söz gelimi, TS’deki (TDK, 2011) fiillerden atmak 
maddesi içinde 33, gitmek’te 22, görmek’te 20, kaçmak’ta 17, kesmek’te 26, 
olmak’ta 25, tutmak’ta 47 farklı madde içi anlamlandırma vardır. İsimlerde 
de aynı durum söz konusudur.

Yazarın vermek istediği anlam, ancak metni dikkatle okuyan kişi ta-
rafından doğru olarak anlatılır. O kelimenin cümle içindeki anlamının ne 
olduğuna bilgisayarın karar vermesi mümkün değildir. Hele o kelimeyle 
yapılan deyimler hiçbir otomatik anlamlandırmaya uymaz. Sözlüklerimizde 
maddeyi belirten alay, argo, eskimiş, hakaret, halk ağzı, kaba konuşmada, 
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mecaz, şaka yollu, teklifsiz konuşmada gibi çeşitli ayırıcı özellikler vardır. 
Söz konusu kelimeyi bilgisayar bu özelliklerden hangisiyle anlamlandıra-
caktır? Yazarların toplam söz varlığı, okuyucunun bizzat anlamlandırması 
sonunda ortaya çıkabilecektir.

Bu düşünceyi esas alarak okuduğum eserlerde geçen sözleri TS (TDK, 
2011) içinde bulunup bulunmadığı denetleyerek dergimizde örnekleriyle 
birlikte gösteriyorum. Bu yazımda da aynı yolu tutuyorum ve taradığım 
maddeleri sergiliyorum. Yazarların orijinal yazımlarına hiç dokunulmamış-
tır ve eser adları kısaltmalarla gösterilmiştir.

ağır gel-: TS’de var ancak ikinci anlamın örneği yok. Yazar şöyle kul-
lanmış: “İnsan bir kere hayatı sevince onun bütün külfetlerine katlanır; hiç-
biri ağır gelmez.” (ŞR/ ES, 36)

ağzı kara: TS’de var ancak mecazi kullanımında örnek yok: “Eyvallah 
deyip sür hayatını; pirin sana böyle mi dedi, behey ağzı kara!” (AG/ Af, 
291)

ağına düş-: TS’de yok. Anlamı ‘aldatılmak, kandırılmak, tuzağa düş-
mek’ olabilir: “Aptal oğlu Aylin’in ağına kolaylıkla düşmüştü.” (OA/ KT, 
230)

ahı gitmiş vahı kalmış: TS’de yer almıyor. Anlamı ‘artık işe yarayacak 
durumda değil, sağlıklı ve canlı (insan) değil’ olabilir. “Çiftin ikisinin de 
ahı gitmiş vahı kalmış, tirite dönmüşler.” (OA/ KT, 104)… Buradaki ‘tirite 
dön’deyimini de TS’de bulamıyoruz.

aklını kurcala-: Bu deyim de TS’de yok. Anlamının ‘üzerinde düşün-
mek, şüpheyle bakmak’ olduğunu düşünüyorum: “Bu arada aklımı kurcala-
yan bir mesele daha var.” (OA/ KT 157)

alakalan-: TS’de örneksiz geçilen üçüncü anlam için: “Hayatta bir insa-
nın alakalanabileceği mevzular çoğaldıkça mesut olmak imkânı da çoğala-
bilir.” (ŞR/ ES, 30)

araya mesafe koy-: TS’de yok. Anlamı ‘ilişkiyi dikkatli kullanmak, çok 
samimi olmamak’ şeklinde belirtebiliriz: “Araya daima mesafe koyarak, 
saygıda kusur etmeyerek sevgisini kazanmıştı.” (OA/ KT, 139)

ayranını yatıştır-: TS’de bulunmayan bu deyimi ‘sakinleştirmek’ şeklin-
de açıklayabiliriz: “Her ne hâl ise, ayranını yatıştırdım; zaten bir şey yapa-
cağı da yok ya...” (AG/ AT, 100)
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bam teline dokunma-: TS’de örneği yok-. “İnsanların bam teline dokun-
mamaya çalışmak, evinizde eşref saati sık sık çaldırmak için kafidir.” (ŞR/ 
ES, 14)

boğazına yumruk tıkan-: TS’de bulunmuyor. Anlamının ‘üzüntü, sıkıntı 
yüzünden konuşamaz, ses çıkaramaz duruma girmek’ olduğunu düşünüyo-
rum: “Delikanlının boğazına bir yumruk tıkanmıştı, hiçbir şey söyleyemi-
yordu.” (AG/ AT, 10/11)

cinleri başına toplan- TS’de ‘cinlerin tepesine çık-’ var ama bu biçi-
mi yok. Aynı anlamdadır: “Adamcağızın haklı olarak cinleri başına toplanır, 
deliye döner.” (ŞR/ ES, 12)

çakıntı: TS’de bu madde başında iki anlam verilmiş. Ancak yazar bura-
daki kullanımında ‘sınıfta kalma, bütünlemeye kalma’ anlamı yüklemiştir: 

“Böyle bir çakıntıya uğramadığını farz etsek bile, liseyi bitirdiği zaman 19-
20 yaşlarındadır.” (ŞR/ ES. 44)

çala sırım: TS’de yok. Ancak ‘sırım’ madde başında ‘ince, uzun esnek 
deri parçası’denilmiş ve örnek verilmemiş. Yazarın verdiği anlamın ‘dos-
doğru, namuslu, hizaya girmiş’ olması muhtemeldir: “Şimdiden sonra, be-
dava yaşıyorum, sizin gibileri çala sırım adam etmekten başka, dünyada 
hiçbir emelim yoktur.” (AG/AT, 320)

çalım at-: TS’de var ancak buradaki anlamı yeni. ‘Böbürlenmek, bü-
yüklenmek, hava atmak’ olabilir: “Yalnız çalım atması neyse ne, kasabalı 
ses çıkarmayacaktı, fakat dayak atmaya da başlamıştı.” (AG/ AT, 76)

damarına basıl-: TS’de bulunmuyor. ‘Kızdırılmamak, üstüne gidilme-
mek’ anlamındadır: “Aslında iyi huylu bir zavallıydı, damarına basılmadık-
ça kimseye bir kötülük yaptığı görülmemişti.” (OA/ KT/86)

deryadil: Anlamı var, örneği yok: “Bizde de tanıdıklarının evlerini hana 
çeviren deryadil misafirler az değildi.” (ŞR, / ES, 51)

el elden üstün ol-: TS’de madde içi örneği yoktur: “El elden üstün oldu-
ğu gibi, her iyinin de daha iyisi vardır.” (ŞR/ ES, 20)

geçim derdine atıl- (veya düş-): TS’de sadece madde başı olarak ‘geçim 
derdi’ var, ilgili deyimleri yok. Yazarın örneği: “Rüştiyeyi bitirip vilayette 
de biraz okuduktan sonra memleketine dönmüş, geçim derdine atılmıştı.” 
(AG/AT, 52)

gözünü afallat-: TS’de bulunmuyor. Anlamı ‘şaşkına çevirmek, hayret-
ler içinde kalmak’ olabilir: “İstanbul adamın gözünü afallatıyor da ondan 
göremiyorsun.” (AG/ AT, 2)
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hezelî: TS’de bulunmayan bu Arapça kökenli kelimenin ‘ciddi olmayan, 
sahte’ anlamı olduğunu metinden çıkarıyoruz: “Neden sonra bunun sathî ve 
hezelî bir şey olduğunu anlayarak canı sıkıldı.” (AG/ AT, 292)

hilâlî: TS’de var ama örnek verilmemiş: “Pembe dudaklarının köşele-
rindeki mini mini hilâlî çukurlar diğerlerinin güzelliğindeki bütün değeri 
geride bırakıyordu.” (AG/ AT, 293)

hoşbeş et-: TS’deki örnek çok kısa ve anlamı iyi açıklamıyor. Yazarı-
mızın örnek cümlesi daha uygun olur: “Çoluk çocuğumuzla hoşbeş ederken 
tanıdıklarınızdan birinin ziyaretimize gelmesini istemediğiniz anlar olur.” 
(ŞR/ES, 48)

it dişine paça, katır tekmesine göğüs ver-: TS almamış. Anlamının ‘ça-
resizlik içinde önemli sıkıntılara katlanmak’ olduğunu düşünüyorum: “İt 
dişine paça, katır tekmesine göğüs vermekle çile dolduruyorum.” (AG/ AT, 
Önsöz)

(bu/o) kapıya çık-: TS’de bulunmayan bu deyimin anlamı ‘sonunda 
böyle olur, sonuç böyle biter’ olmalıdır: “Hayattaki her türlü çabanın sonu 
hep bu kapıya çıkar.” (ŞR/ ES, 27)

kara yazılı: TS’de yok. Sıfat olarak ‘kara yazılmış alın yazısı, kaderi 
kötü’ anlamına gelir: “Eski Salih dayın, yapayalnız, tek başıma, kara yazılı 
kaldım oğul!” (AG/ AT, 10)

kontra git-: Örnek verilmeyen bir deyim daha: “Bulunduğunuz kapıya 
kontra gitmezseniz hakkınızda hayırlı olur.” (AG/AT, 67)

mahcup düş-: TS’de bulunmuyor. Anlamı ‘utanacak durumda kalmak’ 

olabilir: “Bektaş çok kızdı İsmihan’a; çünkü öteki oğlanların yanında mah-
cup düşmüştü.” (EB/ EÖ, 82)

merakını çek-: TS’de olmayan bu deyimin benzeri ‘ilgisini çekmek’ iç 
maddesidir. Anlamı ‘meraklı olmak’denebilir: “Bu iki insan arasındaki tu-
haf ilişki ilk günden beri merakımı çekiyor.” (EB/ BG, 154)

merakını gider-: Bu iç madde de yok: “Düpedüz, merakını gidermekten 
başka amacı yokmuş gibi, sesinde en küçük bir titreme hissedilmeden söy-
lemişti bunu.” (EB/ BG, 93). Anlamının ‘merakı yok olmak’tır.

merakını kurcala-: ‘Merak içinde kalmak’ anlamını taşıdığını düşünü-
yorum “Onun gibi, edebiyatı ciddi bir iş saymayan birinin bu anlaşılmaz 
ilgisi, benim de merakımı kurcalamıştı.” (EB/ EÖ, 12)
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mesafeli davran-: ‘Samimi olmamak, ilişkilerde ölçülü olmak’ anla-
mındadır: “Mimar çıkıp da eli ekmek parası tuttuktan sonra da annesine 
biraz mesafeli davranmıştı.” (OA/ KT, 229)

miras kal-: TS’de yer almayan bunun anlamı ‘ölenden maddi varlık sa-
hibi olmak’ şeklinde açıklanabilir: “Amcamdan miras kalan eve taşınmadan 
önce, yemeklerimi çoğunlukla dışarıda yerdim. (EB/ T, 64)

muharebe salgını: TS’de salgın madde başı var ancak yazar bununla 
birlikte ‘yolsalgını’deyimlerini de açıklamış: 

“I. Dünya Savaşı sırasında, devletin vatandaşlardan alma zorunda kaldı-
ğı mal, ürün, araç karşılığında verdiği makbuz. 

İkincisi için: Köy yollarının yapılması amacıyla köylülerden toplanan 
para.” (AG/AT, 51)

muhip: Örnek cümle eksik kalmış: “Ali’yi muhip zannederken böyle 
hicviyeler içine öteberi karıştırmasını beğenmedi.” (AG/AT, 292) 

namus bekçiliği yap-: “Annemin böyle gecelerde beni merak etmekten 
çok, namus bekçiliği yaptığını unutmuşum.” (EB/ T, 230) Anlamı ‘namusu, 
iffeti konusunda hassasiyet göstermek’tir.

naz yap-: ‘Nazlanmak’ anlamındadır: “Evlenecek kızlar biraz naz ya-
parlar; bu yüzden ardımı bırakmıyor.” (EB/ EÖ, 140)

ne dersen de: TS’de bu tür ibarelere çok az yer verilmiştir. ‘Ne söyle-
nirse söylensin’ anlamındadır: “ötekiler ne derse desin, siz ikilik yapmayın, 
onlar da sizin kardeşiniz.” (EB/ EÖ/ 137)

ne olacaksa olsun: Bu ibare de yok. “Aşağıda bir tıkırtı var gibi, soluğu-
mu tutarak dinliyorum; ne olacaksa olsun artık.” (EB/BG, 163) Anlamı ‘ne 
ile karşılaşırsa karşılaşsın her şeye razı durumda’ olabilir.

ne olur ne olmaz: Bu ibarenin anlamı da ‘her ihtimale karşı’denebilir: 
“İki film... Saat altıya kadar sürer; ama biz beşte çıkmalıyız, ne olur ne ol-
maz.” (EB/ BG, 162)

niyet besle-: “Daha önce o kıza karşı birtakım niyetler beslemiş olduğu 
için cezalandırıldığını düşünmüş.” (EB/ T, 211). Anlamı gelecek için bazı 
kararlara yönelmek’ olabilir.

ola ki: Anlamı ‘bir ihtimal olarak’denebilir: “O gün, belki de onu kıskan-
dırmak için, ya da, gizli gizli, müzevirliğinin öcünü almak için, Kurtuluş’a 
kadar yürümüştük.” (EB/ T, 184)

olan olmuş: Bu ibare de TS’de yok. “Ne yapacaksınız öğrenip de? Düş-
meyin üstüne, olan olmuş, geçen geçmiş.” (EB/ BG, 155)
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olsun gitsin: “Sen hı dersen, oğlana dükkân açacakmış; olsun gitsin şu 
iş, ne dersin?” (EB/ EÖ, 152). Anlamının ‘gerçek oluversin, yapılıversin’ 
olduğunu düşünüyorum.

olsun varsın: TS’de bu ibare de yok. ‘Pek uygun değil ama, eh, yine de 
uygun sayılabilir’ anlamındadır: “Yüzüğü aldım; parmağıma biraz bol geldi 
ya, olsun varsın.” (EB/ EÖ, 94)

olup bit- veya olur bit-: Her iki ibare de ‘gerçekleşmesi sona ermek’ 
anlamındadır ve iki ayrı örneğimiz vardır: “İnsan öleceğinin ya da çıldıra-
cağının farkına varsa, her şeyin bir an önce olup bitmesini ister.” (EB/ BG, 
31) ve “Üstüme varmayın, ben kimseyle evlenmek istemiyorum derim, olur 
biter.” (EB/ EÖ, 127)

ortada kal-: “Kendimi, kendi günlük yaşantımdan çıkarıvermişler gibi, 
ortada kalmış, tedirgin hissediyorum.” (EB/BG, 95). Anlamının ‘tereddütte 
kalmak, ne yapacağına, nasıl davranacağına karar verecek durumda olma-
mak’ şeklinde açıklanması uygun olur.

öfke duy-: ‘Kızgın duruma girmek’ anlamındaki bu deyim de TS’de bu-
lunmuyor: “Bir süre donup kaldım… Erkek olduğumun bilincine vararak ta-
nımsız bir öfke duydum içimde.” (EB/ T, 218) Buradaki tanımsız TS’de yok.

önü sıra: TS’de yok: “O, içimdeki gidiş gelişlerden habersiz, tökezleye 
tökezleye yürüyor önüm sıra.” (EB /BG, 115). ‘Hemen önünde’ anlamında-
dır.

peşinden gel-: ‘Arkasından’ anlamı taşır: “Kızlar, biz yolumuza gide-
lim dediler, ama oğlanlar peşimizden ırmak kıyısına kadar geldiler.” (EB/ 
EÖ, 77)

peşinden koş-: TS’de bulunmayan iki deyim art arda. ‘Sahip olmaya ça-
lışmak, çok ilgi çekmek’ anlamındadır: “Yirmi yıl, diyor. Dile kolay; genç-
tim, güzeldim, herkes peşimden koşardı.” (EB/ BG, 157)

rahat verme-: “O zaman da ikimizi birlikte yatırırlardı; Sultan uyku-
sunda hep tepinir, bana rahat vermezdi.” (EB/EÖ, 71). Anlamının ‘huzur 
bozmak, sıkıntı vermek’ olduğunu düşünüyorum.

saklısı gizlisi olma-: TS’de yok: “Senden saklım gizlim olmadığını bil-
mez misin?” (EB/ BG/ 171). ‘Her şeyi açık, aleni olmak’ anlamındadır.

 sırtına yükle-: TS’de bu ve alttaki deyim yok. “Angaryayı, eş dostlu-
ğumuza güvenerek sırtıma yüklemeye çalışıyordu.” (EB/EÖ, 11). Anlamı 
‘sorumluluğu, işi, görevi başkasına bırakmak’tır.
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sırtında yük ol-: Benzer anlamlı bir deyim. ‘Sorumluluğu üzerine al-
mak’ anlamındadır: “Aslında konuşmak isteyen benim; kurtulmak istediğim 
bir yük var sırtımda.” (EB/ T, 201).

soğuk bak-: TS’de bulunmuyor: “Babasının benimle yaptığı evliliğe 
hep soğuk baktı.” (OA/KT, 37). Anlamının ‘istememek, hoş karşılamamak, 
ısınamamak’ olduğunu sanıyorum.’

soluğu tıkan-: “Bu serinlikte, bu soluğumu tıkayan sıcaklıkta ne var 
beni ağlamaklı eden?” (EB/ BG, 51). ‘Rahat nefes alıp verememek anla-
mındadır.

soluğunu tut-: TS’de bulunmuyor. ‘Hiç nefes alıp vermemek’ ifade 
eder: “Kapının kenarlarından ışık sızıyordu; soluğumu tutup dinliyorum, 
ses yok.” (EB/ BG, 11)

sorumluluk altına gir-: ‘Her türlü riski göze almak’ anlamındaki deyim 
TS’de bulunmuyor: “Hiçbir doktor böyle bir sorumluluk altına girmek iste-
mez.” (EB/ BG, 182)

söylenip dur-: “Bu böyle sürüp gitmez, diye söylenip duruyorum dur-
madan.” (EB/ BG, 90). Anlamı ‘kendi kendine durup dinlenmeden konuş-
mak’ olsa gerek…

sözüne kan-: ‘Dediğine inanmak’ anlamına gelir: “Hüseyin Çavuş’un 
sözüne kanacaktım az kalsın.” (EB/ BG, 48)

sözünü dinle-; TS’de bulunmayan bu deyim ‘söylediklerine karşı çık-
madan uymak, itaat etmek’ anlamındadır: “Sözümü dinleyerek uslu uslu ya-
tacağını sandım.” (EB/ BG, 209)

suçu (birine) yık-: (Birini işlemediği kabahat/suç için itham etmek, if-
tira etmek’ anlamına gelir; “Gürültümüzü eniştem duymuş, ikimizi de eve 
götürdü. Güler suçu bana yıktı.” (EB/ EÖ, 36)

surat salla-: “Ne o, yoksa harmanın mı yandı, dedi. Niye öyle surat sal-
lıyorsun?” (EB/ EÖ, 89). ‘İsteksizliğini rahatsızlığını, memnun olmadığını 
yüzündeki ifadeyle anlatmak’ anlamına gelir.

suratına çarp-: TS’de olmayan bu deyimin iki anlamı var. İlki için ‘hızla 
kapatmak’ örneği: “Kapıyı suratına çarptım; sesini çıkarmadı ama bir süre 
yüzüme bakmadı.” (EB/ BG, 65). İkinci anlamı ise mecaz olarak kullanılır. 
‘Hatayı, kusuru yüzüne karşı açıkça, çekinmeden söylemek’tir.

süzme: TS’de verilen 1. anlama uygun düşen bir örnek cümle; “İnsan-
ların birbirlerini süzmelerine sebep olan misafirliğin dostluk ve ahbaplıkla 
hiçbir ilgisi yoktur.” (ŞR/ ES, 52)
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şevke getir-: TS’de örnek cümle yok: “Onun tatlı dili en tembeli, en 
gönülsüzü bile şevke getirdiği için hayat yükü ağırlığını hissettirmez olur.” 
(ŞR/ ES. 42), Bu örnekte geçen ‘hayat yükü’ madde başı olarak TS içinde 
yer almalıdır.

tereyağından kıl çeker gibi: TS’de birinci anlam için yazarsız, masa başı 
bir örnek verilmiş. Yazarımızın örneği ise gayet açık ve yararlı: “O gelince, 
en çetin meselelerinizi tereyağından kıl çeker gibi halleder, en çıkılmaz da-
vaların içinden tüy gibi hafif çıkarsınız.” (ŞR/ ES, 10)

tuhaf tuhaf: Anlamı ‘garip bir şekilde, acayip acayip’ olmalıdır: “Kitap-
çılar da yaşlı kızı tuhaf tuhaf süzüyorlardır” (Sİ/DD, 111)

uçura uçura: “Resimde, banknotları uçura uçura, kâğıt paraları savura 
savura, ortalık yerde şakır şakır oynuyordu.” (Sİ/DD, 171). Yazar ‘banknot’ 
sözünün araya (ı) koyarak yazmış. Banknot ayrı, kâğıt para ayrı kavramlar 
mıdır ona göre?

üzerine titre-: TS’de örneksiz geçilen buna örnek cümle şudur: “En aziz 
varlıklarımız olarak, hatta kendimizden fazla çocuklarımızın üzerine titriyo-
ruz.” (ŞR/ ES, 61)

yadla-: TS’de yok. ‘Hatırlamak’ anlamındadır: “Efendi babanın mehrum 
(merhum) olduğu yıl. Harman sonuydu, yadladın mı? Dövende Tosun’la 
Sarı Efe türküsünü söylerdiniz.” (AG/ AT, 11)

yetimse-: Anlamının ‘yetinmek’ olduğum düşünüyorum. TS’de yok: 
“Parası kıt olduğu için, ancak klübe gelen kitap, gazete ve mecmualarda oku-
yabilmekle yetimsiyordu.” (AG/ AT, 53)

zekle-: “Baksana, artık şu avratlar, kızanlar bile seni zekliyor.” (AG/ AT, 
103). Anlamının ‘alay etmek’ olduğu açıktır.
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