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ELEŞT İR İ  /  İ NCELEME

Türkçemizin güzel örneklerini eserlerinde sergileyen yazarları-
mız arasındaki kadın sayısı özellikle son otuz-kırk yıl içinde bir 
hayli artış göstermektedir. Ebediyete intikal etmiş, edebiyat ta-
rihimize geçmiş ve klasik sayılanlar arasında yer alan Halide E. 
Adıvar, Azra Erhat, Münevver Ayaşlı, Halide N. Zorlutuna, Şükûfe 
Nihal vd. önemli kitaplarıyla sözlüklerimize katkıda bulunmuş-
lardır. 

Zaman zaman eserlerini tarayıp dergimizin sayfalarında katkı-
larını belirttiğim Samiha Ayverdi, Ayla Kutlu, Nezihe Meriç’ten 
sonra yaşamakta olan Emine Işınsu (d. 17 Mayıs 1938) ile İnci 
Aral (d. 27 Kasım 1944) renkli hikâye ve romanlarıyla edebiya-
tımızı zenginleştirmişlerdir. Onların iki kitabını da sözlüğümü-
zün eksiklerini tamamlama amacıyla okuyup taradım. Genellikle 
sözlüğümüzde bulunmayan veya örnekleri bulunamayan madde 
başlarını ve iç maddeleri, anlamlarını da belirterek aşağıya aldım.

Her zaman olduğu gibi yazarlarımızın kelimelerini, ibarelerini 
veya deyimlerini kullandıkları biçimde aldım; herhangi bir de-
ğişiklik yapmadım. Yazımın sonunda taradığım kitapların bibli-
yografik künyelerini ve kullandığım kısaltmaları da gösterdim. 

acır ol-: Sözlüğümüzdeki (acı- III) içinde bulunmalıydı. Anlam 
olarak ‘biraz acımaya başlamak’ diyebiliriz: “Ellerine acıdım. Bir 
zamanlar o kadar çok sevdiğim ellerine acır olmam içimi sızlattı.” 
(İA/ÖEK, 505)

adanmışlık: Sözlüğümüzde bulunmayan bir kelime. ‘Adanmış 
olma durumu’ anlamına gelen bu sözün örnek cümlesi şudur: 
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“Belli bir hedefim uğruna özverilerde bulunacağım adanmışlıklarım var 
mı?” (İA/ÖEK, 110) Burada geçen (özveride bulunmak) madde içi olarak 
belirtilmelidir.

ağırca: TS’deki 3. anlama uygun bir örnek: “Ağırca, kendimi yatıştırmak 
ister gibi birkaç ot koparıyorum yerden.” (İA/ÖEK, 305)

ağır çekim: “O an ağırlığı yok gibiydi. Adımını atıyor ama ağır çekim bir 
görüntüymüş, yeterince hızlı koşamıyormuş gibi duyuyordu kendini.” 
(İA/ÖEK, 165) örneğini ekleyip geçelim.

aldatılmışlık: ‘Aldatılmış olma durumu’ anlamına gelen bu kelime sözlü-
ğümüzde yer almıyor: “Yepyeni bir aldatılmışlık duygusuyla karşı karşıya-
yım.” (İA/ÖEK, 213)

aldırışsızlık: TS’de var ama örneksiz: “Güzellikle çirkinlik arasında boca-
larken yalınlık, içtenlik, kendine güven ve aldırışsızlıkla aydınlanmış dup-
duru bir yüz.” (İA/ÖEK, 197) Buradaki (dupduru) sözlüğümüzde örneksiz 
olarak geçilmiş, alıntılanan bu cümle örnek verilebilir.

alın kabağı: Bu ilginç tamlama TS’de bulunmuyor. (Alın) madde başında 
olmadığı gibi, (kabak) madde başında da yer almıyor. Oysa halk arasında 
yaygın olarak ‘ön, ön taraf’ anlamında kullanılmaktadır. Sözlüğümüzde 
de hlk. kısaltmasıyla bu anlamın gösterilmesi ve şu örnek cümlenin ek-
lenmesi uygun olacaktır: “Alnınım kabağında, ‘Aptal’mı yazıyor ne, benim 
göremediğim ve başkalarının pekiyi gördüğü…” (EI/BGY, 79) ile “… düşün-
düm durdum. Derken aklıma, alnımın kabağında, ‘Aptal’ yazıp yazmadığı 
geldi.” (EI/BGY, 83)

Allah devlete millete zeval vermesin: Halkımızca kullanılan bu dilek 
sözü; genellikle sıkıntı, üzüntü, bunalım veya yas içinde olanlar tarafın-
dan avunma amaçlı, güven duygusunu tazeleme amacıyla kullanılmakta-
dır: “Allah devlete millete zeval vermesin, var üç beş kuruş emekli maaşım 
da, size muhtaç olmuyorum.” (EI/BGY, 25-26)

alnını karışla-: Örnek cümleyi verelim: “Bu hakkı kullanmamı engelleme-
ye kalkışanın alnını karışlarım ben bu gece.” (İA/ÖEK, 241)

altını yak-: Sözlüğümüzde ikinci bir anlam olarak ‘tenceredeki yeme-
ği ocağın üstünde aşırı zaman harcayarak tutma sonunda susuz bırakıp 
yemeğin alt kısmı kömürleşmek’ verilebilir. “Havagazı ocağının başında-
yım… dolmanın altını yakmam lâzım, akşam yemeğine yetişecek.” örne-
ğini ilk anlama verebiliriz.



20 TÜRK DİLİ KASIM 2019

arıtma: “Kendi gövdesini arıtmayı bilmeyen bir adamın ülkesini kurtar-
maya kalkışması inandırıcı olamaz.” (İA/ÖEK, 125) örneğini ekleyelim.

ayazı kır-: Madde içi olarak alınması gereken bir deyim. Anlamının ‘şid-
detli soğuğu biraz azaltmak’ olduğunu düşünüyorum: “Ayakucumda ya-
nan elektrik sobası ise ancak ayazı kırmaya yetiyordu.” (İA/ÖEK, 114)

baş edilmez: Bu sıfat TS’de yer almıyor. Yazarımız iki ayrı örnek vermiş: 
“Önümde baş edilmez bir boşlukla uzanan zamanı tüketmeye uğraşıyo-
rum.” (İA/ÖEK, 78) ile “İçimizdeki baş edilmez coşkuyu yüzlerimize yan-
sıtmamak için göstermek zorunda olduğumuz çabadan yorgun düşüyo-
ruz.” (İA/ÖEK, 211) Bunlara göre anlamı ‘karşı konulamaz, çok büyük, im-
kânsız’ olabilir. 

biçimle-: Sadece örneğini vereyim: “Kendince biçimlemişsin beni ve bu 
imgeye uyup uymadığımı anlamaya bile gerek görmüyorsun.” (İA/ÖEK, 
112)

bir ayak üzerinde: Sözlüğümüzde bulunmayan bu madde içi ibare, anlam 
olarak ‘çabucak, hemen, bir çırpıda’ anlamlarına gelebilir: “Ayhan bir ayak 
üzerinde kolay çözümler üretirdi, her zaman; ama bunların uygulanabil-
me şansları öylesine sınırlı oluyordu ki.” (İA/ÖEK, 145)

çekincesiz: “Bir erkeğin böylesine çaresiz, bu kadar çekincesiz ağlaması 
çok dokunaklı ve insanca görünmüştü ona.” (İA/ÖEK, 158) örnek cümle-
sini ekleyelim.

çenesini bağla-: Sözlüğümüzde örneksiz geçilmiş: “Hele bir kocasının çe-
nesini bağlasın… Hele bir… Arkamdan da okur fakir, Yasin’e Yasin katar; 
gözleri sulandı, burnunu çekti horul horul.” (EI/BGY, 26)

deli et-: TS’deki üçüncü anlam için verilecek örnek: “Bu olur olmaz espri 
tutkunluğu, bu yüzeysellik, bunca ucuzluk deli ediyor beni.” (İA/ÖEK, 30)

doğrucu: “Gene de ara sıra, yürekli, atak, doğrucu, bencil ve sevecen olabi-
liyorum.” (İA/ÖEK, 43) örneğiyle geçelim.

durağan: TS’de örneksiz: “Çok sonraları o yerin ve o anın fotoğraf durağan-
lığı ile belleğinize işlenmiş olduğunu görürsünüz.” (İA/ÖEK, 197)

ekmek çarpsın: “Valla, ekmek çarpsın ödüm kopardı ondan, şimdi üstüme 
üfürecek, taş kesilecem diye.” (EI/BGY, 45) örneğini vereyim.

el altından: Bu mecaz anlamındaki ibare sözlüğümüzde bulunmuyor. An-
lam olarak ‘gizlice, kimseye sezdirmeden, belli etmeden’ anlamlarını be-
lirtebiliriz: “Bütün bunları sevdiğim bir insan aracılığı ile el altından, adı 
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geçen işe başvurmam için bana haber göndermiş olduğunuz için yazıyo-
rum.” (İA/ÖEK, 44)

el yordamı: TS’de yer almayan bu ibarenin anlamı ‘alışkanlıkla, el beceri-
siyle’ biçiminde verilebilir: “Canım, el yordamı yapıyorum işte, yapmasam 
sıkılırım.” (EI/BGY, 22)

gömüt: “Uyandığında iyice anımsayamadığı düşlerinde karanlık gömüt-
lerle dolu sokaklarda koşuyor çığlık çığlığa.” (İA/ÖEK, 160) örnek cümle-
sini ekleyelim.

gözünü toprak doyursun: Örneksiz geçilmiş: “Ne demek kim bilir, yoksa 
pişman mısın benimle evlendiğine, gözünü toprak doyursun kadın, neyi-
ni eksik ettim ki…” (EI/BGY, 24)

hava ver-: Bu deyim TS’de bulunmuyor ancak aşağıda aktardığım örnek 
cümleye göre (hava) madde başının 13. anlamına yakın bir anlam verebi-
liriz: “Kıvırcık saçlarını fazlaca kabartmıştı ve çok az boyanmış olmasına 
karşın bu ona gösterişli bir hava vermişti.” (İA/ÖEK, 143)

hayatın sillesini ye-: Anlam olarak ‘hayatında büyük ve sarsıcı darbeler 
yemek, birçok sıkıntılarla karşılaşmak, çok zor durumlara düşmek’ diye-
biliriz. Sözlüğümüzde bulunmuyor: “Kendisi yaşını başını almış, olgun, 
hayatın her türlü sillesini yiyip deneyim kazanmış biridir.” (İA/ÖEK, 47)

huyunu suyunu bilme-: Sözlüğümüzdeki (huyu suyu) içinde gösterilmesi 
gerekir. Anlamı ‘karakterini ve düşüncelerini iyi bilmemek, etraflıca ta-
nımamak’tır: “Yabancı, hiçbir şeyini, huyunu suyunu bilmediği bir kızla 
evlenmek onu ürkütmüştü.” (İA/ÖEK, 168)

ığıl ığıl kana-: Sözlüğümüzde (ığıl ığıl) ikilemesi mevcut ama fiille kulla-
nımı bulunmuyor: “Oysa göğsünde bulduğu, bir yaranın sızısı gibi bir duy-
guydu, işte ığıl ığıl kanıyordu yüreği.” (EI/BGY, 26)

içi pır pır et-: TS’de (pır pır) ikilemesi var ancak buradaki (iç) madde başın-
da bulunmuyor. Bu deyimin anlamı ‘biraz heyecanlanmak, hafifçe duygu-
lanmak, içi titremek’ olabilir: “Hiç sıkılmaz mı bu kadın, hiç gençlik günle-
rini özleyip de içi pır pır etmez mi; huzursuz olmaz mı?” (EI/BGY, 23)

itilmişlik: Yazarın kullandığı bu isim de sözlükte yer almıyor. Anlam ola-
rak ‘geride bırakılmış, göz ardı edilmiş, önem verilmemiş’ diyebiliriz: “Bü-
tün bu yabancılık ve itilmişlik arasında güçlükle bir şeyler yaşanıyor ve Na 
ödülünü alıyor.” (İA/EÖK, 77)

kadın tut-: Toplumumuzda özellikle son yıllarda kentleşmenin getirdiği 
yeni bir deyim… Daha çok ‘evlerde sürekli hizmet edecek, belirli zaman-
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larda ise bazı işleri yapacak olan hizmetçi’ anlamına gelmektedir. Sözlüğü-
müzde de yer almamaktadır: “Kadın tutmak veya tutmamak, durumumu-
zun müsait olması… aldırdığım yok.” (EI/BGY, 49)

kan tut-: Sadece örnek vereyim: “İşlediği cinayetten sonra kan tutmuş bir 
katil gibi ne diye dolaşıyorum buralarda?” (İA/ÖEK, 41) Sözlüğümüzde ve-
rilen ikinci anlama uygundur.

kapı kapı dolaş-: TS’de verilen ikinci anlama uygun düşen örnek cümle: 
“Aldanmadım da, acıdım hâline, ne de olsa bu kışta kıyamette kapı kapı do-
laşmak kolay değil.” (EI/BGY, 81) Burada geçen ‘kışta kıyamette’ sözlükte 
yok; sadece (kış kıyamet) alınmış ama örnek verilememiş.

karda kışta: Sözlüğümüzde ne (kar kış) ne de bu biçim bulunuyor. Pekiş-
tirme yapma amacıyla kullanılan bu ibarenin anlamı ‘zor ve çetin geçen 
kış günlerinde’dir: “Ben düşündüm, yaşıtları okul talebesi, bu zavallı kar-
da kışta sırtında torba portakal satmakla uğraşıyor, içim pek acıdı.” (EI/
BGY, 80)

kırılıp dökül-: TS’deki üçüncü anlama uygun bir örnek: “Erkekleri iyi ta-
nıyorum dedi Nazlı. Ayrıca ben öyle kolayca kırılıp dökülecek kadınlardan 
değilim.” (İA/ÖEK, 155)

kıstırılmışlık: Sözlüğümüzde bu isim biçimi bulunmuyor. ‘Kıstırılmış 
olma durumu’ anlamındadır: “Şu anda Onur’a ulaşsam bile böyle bir kıstı-
rılmışlık durumunda ona ne söyleyebilirim ki?” (İA/ÖEK, 107)

koşullanmışlık: Yazarın kullanmaktan hoşlandığı yeni bir isim biçimi 
daha… Sözlüğümüzde bulunmuyor. ‘Koşullanmış olma durumu’ anlamı-
na gelmektedir: “Benim koşullanmışlıklarıma karşı çıkarken sendeki ka-
lıntılardan da kurtulmayı umuyorsun değil mi?” (İA/ÖEK, 97)

kök salma: TS’deki ikinci anlam için örnek: “Bulunduğum yere şaşmıyo-
rum, yalnızca bunun kaçıncı yıkımım olduğunu düşünüyorum; bir yer-
lere kök salma, kesin olarak yerleşme çabasını hiç gösterememiş olabilir 
miyim?” (İA/ÖEK, 37)

köprülerin altından çok sular ak-: “Bakışından beni güzel bulduğunu an-
lıyorum, ama köprülerin altından çok sular aktığı ve bana yaptıkları için, 
kayıtsızmışım gibi davranıyorum.” (İA/ÖEK, 259) örneğini verip geçeyim.

mesuliyet duy-: Sözlüğümüzde bulunmayan bu deyimin örneği şudur: 
“Kedi olmalı böyle yuvada, mırıl mırıl gezinmeli, hem çocuklar da mesu-
liyet duymayı öğrenirler.” (EI/BGY,74) Yazar bunu kullanmadan iki sayfa 
önce de (sorumluluk duy-) için şu örneği vermiş: “Çocukların bir hayvan 
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beslemeye ihtiyaçları varmış, sorumluluk duymayı öğrenirlermiş hem 
de!” (EI/BGY, 72) Anlam olarak ‘bir işteki yükümlüğü bilmek, sorumlu 
davranmak’ diyebiliriz.

ortada fol yok yumurta yok: Örneğini vereyim: “İnanılmaz bir aptallıkla 
hemen elimi tutmaya, ortada fol yok yumurta yokken evlilikten söz etme-
ye başladı.” (İA/EÖK, 65)

parti malı: Sözlüğümüzde gösterilen (parti) madde başındaki altıncı anla-
ma yakın duran bir anlam yüklenebilir: “Bu ayakkabıları Sultanhamam’da 
parti malı satan bir ucuzcudan almıştım.” (İA/EÖK, 21) Örnekte geçen 
(ucuzcu) madde başı için de örnek cümle olabilir.

senlibenlilik: TS’de ayrı olarak yazılmış, örnek bulunamamış: “Tatsız bir 
kolaylık kokusu aldı Onur bu senlibenlilikten, caymak geçti içinden ama 
çok geçti artık.” (İA/EÖK, 144)

sorumluluktan sıyrıl-: Anlamı ‘sorumlu olmaktan çıkmak, yükümlülük-
ten kurtulmak’tır ve sözlüğümüzde yer almamaktadır: “Dayanacağım biri 
olmalı arkamda, bir koca, gereğinde sert, otoriter, gereğinde yumuşak bir 
adam, bütün sorumluluktan sıyrılıp onun küçük karısı olsam.” (EI/BGY, 
75) 

suspus otur-: Sözlüğümüzde sadece (suspus) var ancak bu fiille yapılmış 
biçim bulunmuyor. Anlamı ‘hiç ses çıkarmadan durmak’tır: “… konukla-
rı evlerine geldiğinde Güler sanki bir orta hizmetçisi imiş gibi davranmış, 
yanlarında konuşmalara katılmadan suspus oturarak utançtan kahret-
mişti onu.” (İA/ÖEK, 170). Bu örnek cümleyi TS’de (orta hizmetçisi) madde 
başına koyabiliriz.    

sütliman: TS’deki ikinci anlama uygun bir örnek: “Hiçbir önemli olay ol-
mamıştı o günlerde; her şey kontrol altındaydı, her şey sütliman görünü-
yordu görünebildiği kadarıyla.” (İA/ÖEK, 485)

şablonsu: Sözlüğümüzde yer almıyor. Anlamı ‘şablona benzer, şablon gibi’ 
olarak verilebilir: “Derinliği yokmuş gibi görünen bu sıradan soru, şablon-
larla konuşan şablonsu birtakım insanların arasına kattı Nazlı’yı Onur’un 
gözünde birden.” (İA/ÖEK, 145)

şeker pembesi: Bu renk adı TS’de bulunmuyor. ‘Harlı ateşte hızlıca ısıtıl-
ması sırasında pamuk şekerde oluşan renk’ şeklinde bir açıklama yapılabi-
lir: “Sıvaları çatlamış, şeker pembesi rengi solmuş, üzerinde yol yol griler, 
kahverengiler, kara lekeler.” (EI/BGY, 37)
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taparcasına: ‘Tapar gibi, aşırı sever gibi’ diyebiliriz: “Taparcasına sevdiği 
ve geleceğini üzerine kurduğu bu genç adamın kendisine duyduğu sevgide 
bir yapaylık sezmeye çalıştı.” (İA/ÖEK, 189) Kelime, sözlüğümüzde bulun-
muyor.

tomur: Bu madde başını da TS’de göremiyoruz ama bunun küçültme ekiy-
le yapılmış olan (tomurcuk) yer alıyor. Önce bu sözün verilmesi gerekir. 
Anlam olarak ‘dalda kabarıp şişmeye başlayan göz, gonca başı’ yazabiliriz: 

“Yeni tomurdu bu sevda, rengi ak-pembe ve taze çok. Çok genç… çok. Kıya-
mam.” (EI/BGY, 34). Yazar mecaz anlamıyla kullanmıştır.

uzam: Sözlüğümüzdeki ikinci anlama uygun düşen örnek: “Son bilimsel 
araştırmalara göre uzam ve zaman içinde seslerin hiçbir türlü yok olma-
dıkları kanıtlandı.” (İA/ ÖEK, 185)

ütülük: TS’de bulunmuyor. ‘Ütülenecek olan (çamaşır, örtü, havlu vb.)’: 
“Kuruyan çamaşırlar katlanıp kaldırılacak, ütülükler ayrılacak.” (İA/ÖEK, 
180)

yabana atılır değil: Bu ibare sözlüğümüzde yok. Anlam olarak ‘üzerinde 
düşünülmesi gerek, dikkate alınması uygundur’ benzeri bir açıklama ve-
rilebilir: “Yabana atılır bir öneri değil bu, iyi düşün, diyor.” (İA/ÖEK, 204)

yaşanmaz ol-: Anlamı ‘yaşanılacak bir özelliği, niteliği bulunmamak’tır: 
“Bütün bu işler için seni beklesem bu ev yaşanmaz olur.” (İA/ÖEK, 59). Söz-
lüğümüze alınması gerekir.

yazlıkçı: Sözlüğümüzde var ancak örnek masa başından verilmiş, yazar-
lardan bulunamamış: “Evlerin çoğunun kepenkleri kapalı; yazlıkçılar ha-
ziran başında gelmeye başlarlar.” (İA/ÖEK, 482)

yok say-: Sözlüğümüzde bulunmuyor bu deyim. Anlam olarak ‘yokmuş 
gibi davranmak, varlığını hiçe saymak’ diyebiliriz: “İnatla bağımsız biri 
gibi davranmaya çalışıyordu çünkü ve onun beni yok sayan bu tutumu yü-
zünden çok hırçınlaşmıştım.” (İA/ÖEK, 119)

yük et-: ‘Yüklemek’ anlamına gelir ve TS almamıştır: “Kelimelere yük et-
tiğim gereksiz vurgular, biraz boğuk, biraz savruk… çocuksu ama içten.” 
(EI/BGY, 33)

yüreğine daral gel-: Sözlüğümüzde (daral) madde başı bulunmuyor. An-
lam olarak ‘sıkıntı, boğuculuk, huzursuzluk, bunaltı’ demek mümkündür: 

“Nedense yaşlı bir kadın gibi yürüyor, merdivenleri dura dura, yüreğine 
daral gelmiş gibi çıkıyor.” (İA/ÖEK, 187)
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zamansızlık: Örneksiz geçilmiş: “Geçmişle şimdiki zaman arasındaki sal-
lantılı zamansızlık duygusunun bugün ilk kez geleceğe doğru yönelmekte 
olduğunu seziyorum.” (İA/ÖEK, 108)

ziyan zebil et-: Sözlüğümüzde yer almayan bu deyim, halk arasında çok 
kullanılır. Anlamı ‘berbat veya perişan bir duruma düşürmek, hiçbir şe-
kilde kullanılamayacak olmasına yol açmak’tır: “Onların gayesi istifade 
etmektir, diyor. Kandırırlar, baştan çıkarırlar, ziyan zebil ederler, sonra or-
tada bırakıverirler.” (İA/ÖEK, 181)
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