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ELEŞT İR İ  /  İ NCELEME

Edebiyat tarihimizde polisiye hikâye ve roman türünde eser veren-
ler pek azdır. Bazı yazarlarımız, ün yaptıkları asıl adlarını saklayıp 
birtakım kitaplarında takma ad kullanmıştır. Söz gelimi Peyami 
Safa, Server Bedii imzasıyla birçok kitap yazmıştır. Ancak Behçet 
Necatigil’in Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü (22. bs., 2004) içinde ne 
Peyami Safa ne de Server Bedii başlığı altında bu kitaplar hakkında 
bilgi verilmiştir.
Son yıllarda polisiye türünde kitap yazanlar arasında birçok isim 
buluyoruz. Osman Aysu, Celil Oker, Ercan Akbay, Selim Alpan, Or-
han Özdemir, Önay Yılmaz bunlardan birkaçıdır. Ahmet Ümit (d. 
1960) ise verimli kalemiyle dikkat çekmektedir. Öykü ve şiir ki-
taplarının yanı sıra birçok polisiye roman kaleme alan yazarın bu 
eserlerdeki başkahramanı Başkomiser Nevzat’tır.
Özellikle tarihî olaylarla yakından ilgilenip bunları günümüzdeki 
bazı olaylarla ilişkilendirip işleyen Ahmet Ümit’in İstanbul Hatı-
rası (Everest Yayınevi, 21. bs., İstanbul 2019, 565 s.), bu türden bir 
kitaptır. Türkçe Sözlük için bu kitabı dikkatle okuyup taradım. Aşa-
ğıda, onun katkısını ayrı ayrı maddeler hâlinde gösterdim. Söz-
lüğümüzde nispeten az yer alan ve argo kısaltmasıyla gösterilen 
maddelere onun ekleyeceklerinin söz varlığımız açısından bir ka-
zanç olduğunu düşünüyorum.
Her zaman yaptığım gibi, Ahmet Ümit’in yazımına hiç dokunma-
dan aktardım. Bazı anlamları metin içindeki yerine göre yazmayı 
daha doğru bulduğumu da belirtmeliyim.

adamı ipten al-: Sözlüğümüzde (ip) madde içinde ‘birini ipten al-
mak’ olarak verilip iki ayrı anlam gösterilmiş. Yazarımızın cüm-
lesi daha çok ikinci anlama uygun düşüyor: “... bu Hakan çok ye-
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teneklidir, bakmayın genç göründüğüne, cevval bir oğlandır. Hani adamı 
ipten alır derler ya, öyle biri.” (s. 465)

ağzına sürme-: Örnek bulunamamış, verelim: “Hem tiryakisi değilim ki. Şu 
soruşturma bitsin, sıkışık günler sona ersin, ağzıma bile sürmem.” (s. 471)

akıl yürüt-: TS’de ikinci anlam olarak ‘tahmin etmek’ gösterilmiş. Ancak 
yazarımızın metni içinde daha çok ‘muhakeme etmek, üzerinde düşünmek, 
karşılaştırma yapmak’ anlamları uygun düşüyor. Dolayısıyla üçüncü bir 
anlam eklemek mümkündür: “... bir sonuca ulaşmamız imkansız görünü-
yordu, özellikle de şu anda sahip olduğumuz verilerle. Akıl yürütmek yeri-
ne elimdeki poşetin içindekileri masanın üzerine döktüm.” (s. 13)

akıllıca: TS’de birinci anlama örnek verilmiş ancak ikinci anlama örnek 
bulunamamış: “Hem son durumu öğrenmeden müdürümüzün karşısına 
çıkmak hiç de akıllıca olmayacaktı.” (s. 265) 

aklını peynir ekmekle ye-: Örneksiz geçilmiş: “Yok Başkomiserim… Aklı-
mı peynir ekmekle yedim mi ki sizi atlatmaya çalışayım.” (s. 64)

alfabeyi çöz-: Sözlüğümüzdeki (çözmek), aşağıdaki örnekte bulunan an-
lama uygun hiçbir açıklama vermemiş. Bence sekizinci bir anlam vererek 

-’deşifre etmek’- genişletilmelidir: “Yunanistan’dan gelen resimli kitaplar 
vardı, onlara bakarken çözdüm Yunan alfabesini.” (s. 10)

Allah iyiliğini versin: TS’de (Allah layığını versin) iç maddesi var ama ör-
nek bulunamamış. Bu ibare de hemen hemen aynı anlama gelmektedir: 

“Bağlantılar ortaya çıktığında ne kadar da basit bir açıklaması olduğunu gö-
rürsünüz. Allah iyiliğini versin dercesine elimi usulca boşlukta sallayarak 
cesedi incelemeye koyuldum.” (s. 98)

astığı astık, kestiği kestik: Sadece örnek cümlesini yazalım: “Yasalara say-
gılı davranırsanız kimse karşınıza çıkmaz. Astığı astık, kestiği kestik bir 
savcı edasıyla konuşuyordu Ali.” (s. 58)

ayak oyunu: “Her türlü ayak oyununa başvurarak sonunda mahkemeyi et-
kilemeyi başardılar. Hakimler beraat kararı verdi.” (s. 436) örneğini ekleyip 
geçelim.

aynasız: Sözlüğümüzde bulunan üçüncü anlama uygun örnek şudur: “İkna 
olmadı, ne de olsa karşısında bir aynasız vardı, anlamak için dikkatle yüzü-
me baktı, ... sakinleşti.” (s. 101)

bağlantı kur-: Sözlüğümüzde bulunan ikinci anlama uygun düşen bir ör-
nek: “Mahkemeyi de etki altına almıştı. Bilirkişi heyetiyle, hatta savcıyla, 
hakimle bağlantı kurmuştu.” (s. 171)
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ballandıra ballandıra anlat-: TS’de ne bu ikileme ne de fiilli biçimi yer alı-
yor. Anlamını ‘çok tatlı bir şekilde, süsleyerek, güzellikler katarak’ şeklinde 
açıklamamız mümkündür: “Yaptığı işleri öyle ballandıra ballandıra anlatı-
yor ki, sanırsın adamlar birer turizm kahramanı.” (s. 469)

bir baltaya sap olma-: Bu olumsuz biçime sözlüğümüz yer vermemiş. ‘Her-
hangi bir iş veya meslek sahibi olmamak’ anlamını verebiliriz: “Şu dünyada 
bir baltaya sap olamasam da, bu iki adamın arkadaşı olmak bana yeter.” (s. 
88)

cihada kalkış-: Sözlüğümüzde iki (cihat) var ve bu daha çok (I)’deki anlama 
uygundur. Örneği yoktur ve (kalkışmak) fiiliyle de verilmemiştir: “Dünyayı 
ancak İslamiyetin kurtaracağına inanıyordu. Ama bunun için Müslüman-
ların cihada kalkışması gerektiğini savunuyordu.” (s. 241)

çakal: TS’de argo kısaltmasıyla verilen ikinci anlama uygun olan bir örnek: 
“Nedense bugün kayboldu. Bir sevgilisi var çakalın, onunla günübirlik bir 
yerler mi gitti nedir?” (s. 465) Sözlüğümüzdeki dört anlama da örnek bu-
lunamamış.

çam yarması: Sadece örnek cümlesi eksik kalmış: “Ali daha motoru dur-
durmadan, ellerindeki kocaman şemsiyeleri açarak iki çam yarması dikili-
vermişti kapılarımızın önünde.” (s. 346)

çiçeğe dur-: Sözlüğümüzde bulunmayan başka bir madde: “Arkamızda, as-
falt bir yolla ayrılan sarayın eteklerindeki ağaçlar çiçeğe durmuştu çoktan.” 
(s. 7) Anlamını ‘çiçek açmaya başlamış olmak’ biçiminde verebiliriz.

çuvalla-: “Ters ters baktı Mümtaz ama çuvalladığının farkında olduğundan 
uzatmadı.” (s. 293) Sözlüğümüzdeki ikinci anlam için örnek verebiliriz.

dert etme-: Bu olumsuz biçime örnek verip geçelim: “Teselli etmeye kalkış-
tı. Ama dert etmeyin, gökyüzünde ayla yıldızın buluşması pek kolay rastla-
nacak bir olay değil.” (s. 39)

dibe vur-: “Doğru söylüyordu, toplumun tortusuyla uğraşırdı bu üç mesle-
ğin elemanları… Dibe vurmuş insanlarla…” (s. 108) örneği yeterli olacaktır. 

dişle-: TS’deki birinci anlama örnek: “Beş dakika sonra aracımızda ben ka-
şarlı sandviçimi, Ali ise ıslak hamburgerini dişleyerek, yeniden Edirneka-
pı’ya doğru ağır ağır akan trafiğe bırakmıştık kendimizi.” (s. 137)

dur durak olma-: Sözlüğümüzdeki örnek çok kısa ve yeterli katkı sağlamı-
yor; bu örnekle değiştirelim: “Bize dur durak yok, her zaman çalışıyoruz. 
Bütün günler, bütün geceler, bütün hafta sonları...” (s. 133)
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(birini) ek-: Sözlüğümüzde bu kelimeyi argo kısaltması vererek şöyle açık-
layabiliriz. “Söz verdiği hâlde randevuya gelmemek, gizlice ayrılıp gitmek” 
olabilir: “Arıyoruz tabii, kaç kere balığa çağırdık, her defasında ektin bizi.” 
(s. 260)

eli uzun ol-: TS’de sadece ikileme olarak (eli uzun) var ama fiilli biçimi bu-
lunmuyor. İkileme de örneksiz bırakılmış: “Bir başka görüşe göre ise Mimar 
Atik Sinan’ın elinin uzun olduğunu, inşaattan çaldığını, ... akçeleri cebine 
attığını anlayan padişah, önce onun ellerini kestirmiş.” (s. 400) Anlamını 

‘hırsızlık yapmak’ diye verebiliriz.
enginar dolması: Sözlüğümüzde bu türlü yemek adlarının aktarılmasında 
da bir tutarsızlık söz konusudur. Şöyle ki (dolma) olarak (bamya, biber, do-
mates, kabak, yaprak) verilmiş. Bu madde ise bulunmuyor. Ayrıca (sarma, 
yaprak sarması) da alınmış ve böylece (yaprak) için iki ayrı fiil kullanılmış. 
Bu yemeği kısaca, ‘dış kabukları soyulan, iç tüyleri alınan enginarın, bezel-
ye ve küçük havuç parçalarıyla zeytinyağında pişirilmiş durumu’ biçimin-
de tarif edebiliriz.

epi topu: Bu ikilemeyi de sözlüğümüzde bulamıyoruz. ‘Bütünüyle, toplu 
olarak, hepsi’ anlamlarını verebiliriz: “Ne zaman bu sütun ormanının ara-
sına dalsam, epi topu birkaç adım ötemde akıp gitmekte olan günümüz ya-
şamının çok uzağına düşmüş gibi gelirdi bana.” (s. 296)

esnaf lokantası: Sözlüğümüzde bulunmuyor. Anlamı, ‘nispeten daha ucuz 
yemeklerin bulunduğu lokanta’ olabilir: “Balat’taki bu esnaf lokantasını aç-
madan önce Kumkapı’da salaş bir meyhane çalıştırıyormuş.” (s. 64) veya 

“Eve girmeden önce Tekirdağlı Arif Usta’nın esnaf lokantasına uğradım.” (s. 
63)

farz ol-: TS’deki örnek yetersiz, değiştirilmeli: “Arif Usta’ya güzel bir hediye 
almak farz oldu diye düşünürken çaldı kapı.” (s. 70) 

fikir yürüt-: “Karar alma anında, hiç değilse soruşturmanın fikir yürütme 
aşamasında da bulunmak istiyordu.” (s. 213) örneğini ekleyerek geçelim.

fino: Örneksiz bırakılmış: “Sokak köpeği olmasına rağmen, mahallelinin 
aşırı ilgisinden şımarıp sosyete finoları gibi her yemeği beğenmeyen Bah-
tiyar, anında yalayıp yuttu ekmek parçasını.” (s. 66) Sözlüğümüzdeki (ya-
layıp yutmak) iç maddesi örneksiz bırakılmış; bu cümle, oradaki birinci 
anlam için de uygundur.

gırtlak gırtlağa gel-: Örnek cümlesini yazalım: “Bana kalsa o evin kapısın-
dan adımımı atmazdım. Ama mecbur oldum. Bir toplantıda Necdet’le gırt-
lak gırtlağa gelmiştik. Sonra özür diledi.” (s. 439)
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güç bela çık-: Sözlüğümüzde iç madde olarak alınabilir: “Dik merdivenleri-
ni güç bela çıktığım apartmanın üçüncü katındaki çelik kapının önüne gel-
diğimde nefes nefese kalmıştım.” (s. 52) Anlamını geliştirmek için ‘binbir 
sıkıntıyla, eziyet çekerek’ eklenebilir.

hangi dağda kurt öldü? : TS’de masa başı örnekle geçiştirilmiş: “Beni boş-
ver de söyle bakalım, hangi dağda kurt öldü? Sen öyle kapımı pek çalmaz-
dın benim.” (s. 342)

hayhuy içinde ol-: Sadece ikileme olarak sözlüğümüzde bulunuyor. Bu bi-
çimiyle alınıp anlam verilmemiş: “Gençlik yıllarında, o hayhuy içinde bu 
durumu doğru değerlendirmemiş ya da üzerinde yeterince düşünmemiş 
olmalıydım.” (s. 202) ‘Ne olduğu belirsiz, karmakarışık zamanda’ anlamını 
verebiliriz.

hoşnutsuz: “Bu çocuk sözlerinde samimiydi ama deminden beri anlatılan-
ları hoşnutsuz bir suratla dinleyen yardımcım, kendi yorumunu yaptı.” (s. 
244) örneği yeterli olacaktır.

hükmü altına al-: Sözlüğümüzde bu ibare bulunmuyor. ‘Kendi kararları 
doğrultusunda hareket ettirmek, üzerinde hâkimiyet kurmak’ anlamlarını 
verebiliriz: “Bütün denizleri ve nehirleri hükmü altına alarak hükümdarlı-
ğının otuzuncu yıl bayramında bu sütunu yaptırdı ve dikti.” (s. 162)

ibadethane: “Bu tarihi ibadethanenin altı minaresi, birbirleriyle yarışırca-
sına uzanıyordu gökyüzünün derinliklerine doğru.” (s. 144) örneğini verip 
geçelim.

içine düş-: Sözlüğümüzde bulunmayan bu ibarenin anlamı ‘sürekli meşgul 
olmak, gark olmak’ şeklinde yazılabilir: “Onu yatıştırmaya çalışıyormuş 
gibi görünmeme rağmen, aslında içine düştüğü kararsızlıktan son derece 
memnundum.” (s. 105)

içli dışlı yaşa-: ‘Birbirine çok yakın olarak bulunmak, birbirinden hiç saklı 
gizli iş yapmamak, aşırı samimi olmak’ anlamlarına gelen bu deyim sözlü-
ğümüzde bulunmuyor. Örneğini de şöyle vermiş yazarımız: “Polislerle içli 
dışlı yaşamaya alışkın olan şoförler ise bizi umursamadılar bile.” (s. 107) 

iş merkezi: TS’de üçüncü anlama uygun bir örnek: “Bunlar üç yıl önce Bi-
zans sarnıcı kalıntılarının üzerine büyük bir iş merkezi yapacaklardı.” (s. 
171)

işe çık-: Sözlüğümüzde bulunmayan bu iç maddenin anlamı ‘iş başı yap-
mak, çalışmaya başlamak’tır: “Bir tek çöp toplayıcısıyla bile karşılaşmadık. 
Galiba akşamın ilk saatlerinde çıkıyorlardı işe.” (s. 107)
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iş işten geç-: Örnek bulunamadığı için masa başı örnekle geçiştirilmiş: “Bir 
gün gençlik uçup gittiğinde, sadece bedenin değil, gönlün isteği de sön-
düğünde çok yanacaklardı ama iş işten geçmiş olacaktır.” (s. 113) Burada 
geçen (yanmak) fiilinin sözlüğümüzde 16 anlamı verilmiş ancak bu örnek 
cümlede geçen anlamı bulamıyoruz. Anlam olarak ‘pişman olmak’ verilebi-
lir ve bu örnek cümle eklenebilir.

kaçarı olma-: TS’de (kaçar), sadece sayı sıfatı olarak verilmiş. Son zaman-
larda kullanılan bu sözü argo kısaltmasıyla vererek anlamını da ‘bahane, 
sebep, ihtimal’ olarak yazabiliriz: “Söz verdiniz ya. Aman gözünü seveyim 
Demir. Hiç kaçarı yok. Eğer gelmezseniz kabak benim başıma patlar.” (s. 
344)

kafasını karıştır-: “Müze bekçilerinin aklını allak bullak ettiği yetmezmiş 
gibi, şimdi de benim kafamı karıştırmaya çalışıyordu.” (s. 225) Sözlüğü-
müzde bulunmayan bu deyimin anlamını ‘düşüncelerini karıştırmak, dü-
şündüklerini geçersiz kılmak’ biçiminde verebiliriz.

kafayı kullan-: TS’de anlamı buna yakın olan (kafasını kullanmak) bulunu-
yor ve örneği bulunamamış. O maddeye gönderilip şu örnek eklenmelidir: 

“Ali kafayı kullanmaya kullanacaktı da, başkomiseri gibi onun da aklına bir 
şey gelmiyordu.” (s. 45)

kaleminden kan damla-: Sadece birinci anlama uygun düşen bir örneği ve-
rip geçelim: “O da alt sınıftan gelen imparator ve imparatoriçeden nefret 
ediyordu. Kaleminden kan damlamasının nedeni de bu olabilir.” (s. 362)

kanun dışı: “Yasal mevzuatın izin verdiği sınırlar içinde kalırsa, bu müca-
deleyi kazanması mümkün değil. Bu yüzden sık sık kanun dışı yollara baş-
vuruyor.” (s. 171) örneğiyle geçelim.

kartları aç-: Sözlüğümüzde bu deyim bulunmuyor: “İkna edici bir hikâ-
yeydi ama gerçeği ne kadar yansıtıyordu, orası belirsizdi. Madem kartlar 
açılmıştı, aklımı kurcalayan ikinci konuya geçebilirdim.” (s. 439) Anlamını 

‘her şeyi ortaya dökmek, etraflıca konuşmak, eldeki bilgileri karşılıklı ola-
rak belirtmek’ şeklinde verebiliriz.

kışkırtma: Sözlüğümüzdeki birinci anlama uygun düşen bir örnek: “Kanu-
ni’nin büyük aşkı Hürrem Sultan’ın kışkırtması sonucu, İbrahim Paşa biz-
zat padişahın emriyle boğdurularak öldürüldü.” (s. 168)

klonlan-: Son yıllardaki tıbbi araştırmalar sonunda dilimize giren bu sö-
zün anlamını ‘bir canlıdan alınan genler vasıtasıyla o canlının tam bir ben-
zerini ortaya çıkarmak’ şeklinde yazabiliriz: “Yüzünde merak dolu bir an-
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lam belirdi ama çok sürmedi, bakışları birkaç adım geride, klonlanmış gibi 
birbirlerinin aynı olan iki korumaya kaydı.” (s. 354)

koleksiyoner: TS bu madde başını almamış. Anlamı ‘koleksiyoncu’ olup 
Fransızcadan dilimize geçmiştir: “İşte bu Adem Yezdan adına düzenlenen 
koleksiyoner belgesi, bu da envanter defteri.” (s. 288) Sözlüğümüzdeki (ko-
leksiyoncu) madde başına da örnek bulunamamış.

korsan gösteri: Yazılı ve görsel basında son yıllarda sık geçen bu ibarenin 
anlamı ‘yasalara uygun olarak, yazılı izin almadan açık havada yapılan top-
lantı, kaçamak gösteri’dir: “Korsan gösteri dediğin, deniz kirliliğine karşı 
teknelerle Boğaz trafiğini kapatmak, Haliç’ten geçecek metro köprüsünü 
engellemek için yürüyüş düzenlemek.” (s. 109-110)

köpürt-: Sözlüğümüzde mecaz anlamı olan ‘abartmak’ ile ayrıca gösteril-
mesi gerekir: “Bu üçüncü cinayet Nevzat. Basın olayı köpürtüp duruyor, in-
sanlara bilgi vermem lazım.” (s. 268)

kurban: Yine sözlüğümüzde mecaz anlamı olmayan madde başı: “Katiller 
kurbanın ellerini böyle açarak bize yeni bir yön talimatı veriyorlar.” (s. 329) 
Anlamı ‘öldürülen kişi, maktul’ olarak verilebilir.

kuş sütü eksik olma-: Sözlüğümüz sadece (kuş sütü) maddesini veriyor 
ancak bu deyime rastlamıyoruz. Anlamını ‘hiçbir yiyecek maddesi eksik 
bulunmamak’ şeklinde yazabiliriz: “Masayı öyle bir donatmıştı ki, hani bir 
kuş sütü eksik derler ya, tam öyle.” (s. 70)

külliye: TS maddeyi bir masa başı örneğiyle vermiş, değiştirmek gerekiyor: 
“Belki de biz iki külliyenin etrafında önlem alırken katiller rahatça bırak-
mıştı oraya kurbanlarını…” (s. 452)

lafa geldi mi: Bu ibare de sözlüğümüzde bulunmuyor. Klişe biçiminde kul-
lanılan bunun anlamı ‘söz söylenmesi gerektiğinde’dir: “Bütün bu bilgisiz-
liğimize rağmen, lafa geldi mi, utanıp sıkılmadan, şanlı ceddimiz diye nu-
tuk atmaya bayılıyorduk.” (s. 49)  

lejyoner: Sözlüğümüzde iki anlamı bulunan bu kelimeye üçüncü anlam 
olarak ‘yabancı ülkelerde çarpışan paralı asker’i eklemek gerekiyor: “Ko-
mutanlarının emrine uyan iki lejyoner gibi, tek söz etmeden sol taraftaki 
ilk kapıdan çıkarak usulca salonu terk ettiler.” (s. 354)

maval oku-: Örneği bulunamamış: “Bana bak Fettah Efendi, maval okuma-
yı kes artık. Şimdi söyle bakalım, nerde bu sikke koleksiyonu?” (s. 275)
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mideye indir-: Sözlüğümüzde mecaz olarak verilen ikinci anlama uygun 
bir örnek daha: “Ali iki ıslak hamburgeri kolasının yardımıyla mideye indi-
rirken, bana bir sandviç fazla geldi.” (s. 137)

miras kal-: TS bu iç maddeyi almamış: “Roma İmparatorluğu’ndan günü-
müze miras kalan bu üç anıt, giderek ıssızlaşan tarihi meydanı bekliyorlar-
dı sessizce.” (s. 169) Anlam olarak ‘ölen kişi veya çökmüş devlet; geride eser 
bırakmak’ diyebiliriz.

müze müze dolaş-: ‘Birçok müzeyi gezmek, görmek’ anlamında olan bu iç 
madde sözlüğümüzde bulunmuyor: “Tıpkı annemin peşinden müze müze 
dolaştığım çocukluk günlerimde olduğu gibi, çaresiz sürüklendim ardı 
sıra.” (s. 167)

ne pahasına olursa olsun: TS’deki birinci anlam için örnek: “Ne pahasına 
olursa olsun, bu gece, bu yaşlı evin vakitsiz ölülerinin anılarına dönmek 
istemiyordum.” (s. 73-74)

ne yalan söyleyeyim: (ne) madde başının iç maddesi olması gereken bu 
ibareyi de sözlüğümüzde bulamıyoruz: “Ne yalan söyleyeyim, Demir’in 
derinlere ineceğine inanmamıştım, zindanın ağzında biraz oturup geri 
döneceğini sanmıştım.” (s. 229) Anlam olarak ‘yalan söylemeye gerek yok’ 
açıklamasını ekleyebiliriz.

okulu kır-: Sadece örnek cümleyi verelim: “Tıpkı eskiden okulu kırıp top 
oynamaya gittiğimiz günlerdeki gibi, tamam, dedim, hadi gidelim.” (s. 258)

orantısız: “O, basamakları tırmanıp yanıma ulaşınca, garipseyen gözlerle 
süzdü bizi.” (s. 144) örneğini ekleyelim.

ölümüne: Buna da örnek bulunamamış: “Burayı at yarışlarının yapıldığı, 
gladyatörlerin ölümüne dövüştükleri bir arena olarak düşünün.” (s. 163) 
Sözlüğümüzde verilen (gladyatör) madde başı için de bu örnek cümle ek-
lenebilir.

önce can sonra canan: “Soruşturmanın kritik bir noktaya doğru gittiğini 
anlayınca, önce can sonra canan, diyen eski atasözünü hatırlamış ve he-
men tavır değiştirmişti.” (s. 284-285) örneği maddeyi tamamlamış olur.

pagan: TS için bir örnek bulunamamış: “Paganların devlet hizmetinde ça-
lışması ve okullarda eğitim görmesi yasaklanmıştı.” (s. 298)

pagan dini: Sözlüğümüzde bulunmuyor. Anlamı ‘genellikle kırsal bölge-
lerde yaşayanların çok tanrılı inanç sistemi’ şeklinde yazılabilir: “Pagan 
dinini simgeleyen Medusa gibi figürleri de göz önünden kaldırmak istemiş 
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olmalılar.” (s. 298) Sözlüğümüzdeki (paganizm) maddesine de gönderme 
yapmak gerekiyor.

paganlık: TS bu madde başını almamış. (paganizm) maddesine gönderil-
melidir: “İmparator Paganlığa karşı bir tür savaş açmıştı.” (s. 298)

(biriyle) papaz ol-: Örnek verip geçelim: “Söyleyince bozuldu Necdet. Sen 
ne anlarsın demeye getirdi. Leyla araya girmeseydi papaz olacaktık herifle.” 
(s. 440)

profil: Sözlüğümüzde verilen dördüncü anlama uygun düşen örnek: “Bü-
tün bu bilgilere bir de kuşkulu Afganistan seyahatini ekleyince, Ömer ara-
dığımız suçlu profiline uyan bir zanlı olup çıkıyordu.” (s. 226)

sabahın köründe: TS bu ibareye yer vermemiş. Anlamı ‘sabahın en erken 
saatlerinde’dir: “Alzheimer hastası annesine göz kulak olmak için sabahın 
köründe uyanmak zorundaydı.” (s. 342) Sözlüğümüzde bu hastalık adı, 
okunuş biçimiyle (alzaymır) diye verilmiş ve örnek bulunamamış. Orijinal 
yazımıyla aktarılıp bu maddeye gönderilmelidir ve bu örnek de eklenmeli-
dir.

sevindirik ol-: Sözlüğümüzde ne (sevindirik) var ne de (olmak) fiiliyle olan 
biçimi. ‘Hafif sevinç duymak’ anlamı verilebilir. Kelime ise ‘hafif sevinçli’ 
diye tanımlanabilir: “Sevindirik olmuş bir kız çocuğu gibi heyecandan ye-
rinde duramıyordu.” (s. 479)

sıfırı tüket-: TS içindeki ikinci anlama uygun örnek: “Sıfırı tüketmiş, üç ku-
ruş için ölmek, öldürmek zorunda kalanlardan söz etmiyorum sadece.” (s. 
108)

son dakika golü: Sözlüğümüzde madde başı olarak yer alan (son dakika) 
içinde bulunması gereken ve mecaz anlam taşıyan bu ibarenin anlamı ‘ele 
geçen ve değerlendirilen son fırsat’ olarak yazılabilir: “Meslek yaşamım bo-
yunca bir çok faili meçhul cinayeti yaşamın katile attığı bu son dakika gol-
lerinden yararlanarak çözmüştüm.” (s. 471-472)

süngüsü düş-: Sözlüğümüzde bulunmuyor. Mecaz anlamı olarak ‘suratını 
asmak, bozulmak, hayal kırıklığına uğramak’ diyebiliriz: “Süngüsü düşen 
hemcinsim hâlâ ayakta dikilmeyi sürdürüyordu.” (s. 46) 

süsle-: Sözlüğümüzde bulunan madde başına argoda kullanılan ‘hafifçe 
yaralamak, bıçakla çizmek’ anlamını da eklemek gerekir: “İki çapulcunun 
arasından sıyrılan Arif Usta, masadaki bıçaklardan birini kaptığı gibi süs-
lemeye başlamış üç serseriyi.” (s. 65)
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telaşa kapıl-: TS bu deyimi de almamış. Anlamı ‘birden telaş içine girmek’ 
olabilir: “Telaşa kapıldığım filan yok, dedi toparlanarak, ne söylediğimi 
merak ettim sadece.” (s. 160)

tepkisel: “Tepkisel konuşuyordu, bal gibi de etkilenmişti cerrahın anlattık-
larından.” (s. 58) örneği yeterli olacaktır.

teşbihte hata olmaz: Bu ibareye de şu örneği ekleyelim: “Benzetmemi ma-
zur görün, teşbihte hata olmaz, ama sizin derneğiniz gibi onlar da sahip 
çıkıyorlar bu şehre.” (s. 400)

tezgâhla-: Sadece örnek yazalım: “Daha da kötüsü, belki de bütün bunla-
rı tezgâhlayanlardan biri, şu anda dumura uğramış kadını oynayan müze 
müdiremizdi.” (s. 399)

top koştur-: “Ya papazın bahçesinde top koştururduk, ya da Haliç’in henüz 
kirlenmemiş kıyılarında denize girerdik.” (s. 258) Sözlüğümüzde bulunma-
yan bu ibarenin anlamı ‘top oynamak, futbol maçı yapmak’tır.

tüyo ver-: “Güya, bilmiyorum, diyordu ama alttan alta tüyoyu vermekten 
de çekinmiyordu.” (s. 397) örneğiyle yetinelim.

uyuzunu kaşı-: Sözlüğümüzde bulunmuyor. Mecaz anlamı olarak ‘çekindi-
ği konuda söz açılmak, ihtiyaç duyduğu şeyi aramak’ verilebilir: “Sevgilin 
uyuzunu kaşımak için böyle etkinliklere katılabilir, ama sen mantıklı bir 
insansın.” (s. 132)

yol ayrımına gel-: Sözlüğümüzdeki üçüncü anlama bir örnek: “Ona daha 
fazla direnememiş, bir yol ayrımına gelmiş ve teslim olmuştum.” (s. 18)

yönlendir-: “Her ne kadar hoşlanmasam da onun söyleyeceklerini dinle-
mek, beni nereye yönlendirmek istediğini anlamak zorundaydım.” (s. 167)

zanlı: Örneksiz geçilmiş: “Aslında tam bir zanlı gibi davranıyordu; duygu-
larını, düşüncelerini gizleyerek, kimlerle konuştuğumu, neler bildiğimi 
öğrenmeye çalışıyordu.” (s. 167)
zarf at-:TS içindeki ikinci anlam için örnek: “Cerrahın kaşları çatılır gibi 
oldu. Galiba attığı zarf, ilk kez işe yarıyordu Ali’nin.”

zehir zıkkım ol-: Sözlüğümüzde (zehir zıkkım olsun) var ama örnek bulu-
namamış. Anlamı aynıdır: “Odaya girişimle zehir zıkkım olup henüz yarısı-
nı bile içmediği kahvesini biraz iterek, çantayı yanındaki sehpanın üzerine 
koydu.” (s. 288)

zulaya yat-: Anlamı ‘pusuya yatmak’tır: Sözlüğümüzde yoktur: “İki selatin 
caminin etrafında zulaya yatmış ekiplerin anonslarına bakılırsa oralarda 
da asayiş berkemaldi.” (s. 424) “argo” kısaltmasıyla verilebilir.


