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ÖZEL  SAY I

TÜRK DİLİ ARALIK 2020  Yıl: 69  Sayı: 828

Ömer Seyfettin, Türk hikâyeciliğinin kalburüstü isimlerindendir. 
Ölümünün 100. yılında onun en bilindik hikâyelerinin başında gelen 
ve zaman zaman da Türk kamuoyunun gündeminin üst sıralarına çı-
kan “Kızılelma” öyküsünü ele alacağım. “Kızılelma Neresi?” adlı hikâ-
yeyi Türkçe sözlüğümüz için dikkatlice okuyup taradıktan sonra fiş-
ledim. Sözlüğümüzde yer almayan madde başlarını, iç maddeleri ve 
eksik olan örnek cümleleri sayfa numaralarını da ekleyerek aşağıda 
alfabetik bir şekilde sıraladım.

Çalışmamda Ömer Seyfettin’in 1970 yılında Devlet Kitapları’ndan çı-
kan “Seçme Hikâyeler”ini esas aldım. TDK’nin çevrim içi sözlüğüne ve 
basılı sözlüğüne müracaat ettim. Basılı sözlükte yer alan bazı eksiklik-
lerin de çevrim içi sözlükte telafi edildiğini gördüm.

ayağa kalkma-: TS’de olumsuz örneği yoktur: “Ayağa kalkmadı.” (s. 
59) Anlamı için de ‘dik durmamak, bulunduğu yerde sabit durmak’ı 
söyleyebiliriz.

beraat: Sözlüğümüzde bu sözcüğün örnek cümlesi mevcut değildir: 
“Garip, işledim sandığı cürümden beraat için: Herkes bağırır, padişa-
hım.” (s. 59)

barata: Sözlükte ikinci tanıma uygun örnek cümle yoktur, eklenebilir: 
“Bu, geniş omuzlarına baratasının uçları düşen genç bir bostancıydı.” 
(s. 60)

beylerbeyi: “Vezirlerle, beylerbeyleri anlamadan dinliyorlardı.” (s. 58) 
örneğini vererek geçelim.

bostancı: Örnek eklenmemiş: “Bu, geniş omuzlarına baratasının uçla-
rı düşen genç bir bostancıydı.” (s. 60)

cevap bulma-: Bu ibarenin sözlüğümüzde hem olumlusuna hem de 
olumsuzuna yer verilmemektedir: “Huzurundaki kulları sualline bir 
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cevap bulamamaktan kıvranırken o da sıkıldı.” (s. 57) Anlam olarak da ‘yanıt-
lamak / yanıtlamamak’ı düşünebiliriz.

cevap verme-: “Kimse cevap veremedi.” (s. 53) örneği ve ‘yanıtlamamak’ anla-
mıyla da sözlüğümüze ilave edilmelidir.

cürüm işle-: Sözlüğümüzde bu ifade yoktur. ‘Suç işlemek’ anlamı ve “Garip, iş-
ledim sandığı cürümden beraat için: Herkes bağırır, padişahım.” (s. 59) örneği 
TS’ye eklenmelidir.

dalkılıç: Tanımına masa başında oluşturulan örnek cümle verilmiş: “Dalkılıç 
olur, düşmanı harap ederiz ve kralın tac u tahtını başına geçirip Kızılelma’ya 
dek gideriz.” cümlesiyle madde başının örneği güncellenmelidir.

defterdar: Kelimenin örneği sözlüğümüzde bulunmamaktadır: “Bugün yalnız 
vezirleri değil kazaskerleri, defterdarları, nişancıları, ağa, kethüda, serdar, ya-
yabaşı, bölükbaşı, vekilharç gibi yeniçeri zabitlerini hatta solaklarını bile çağır-
mış; hepsini huzurunda toplamıştı.” (s. 51)

divan: TS’de birinci anlama uygun olarak verilmiş örnek yoktur: “Yarım saat 
evvelki büyük Divan’dan çıkan vezirler, niçin yine huzura çağırıldıklarını ür-
kek bir ızdırap ile merak ediyorlardı.” (s. 53)

diz üstü dur-: Bu ibare “Diz üstü duran garip, vezirlerin işaretiyle kalktı.” (s. 59) 
örneği ve ‘dizleriyle yere oturmak’ anlamıyla sözlüğümüze alınabilir.

diz üstü kal-: Bu ifade de hem ‘dizleriyle yerde durmak’ anlamı hem de “Kolları 
göğsüne bağlı, diz üstü kaldı.” (s. 59) örneğiyle sözlüğe ilave edilmelidir.

doğru söyle-: Bu birleşik fiil de sözlüğe alınmamış: “Doğruyu söyleyen bu üç 
kişiye hemen üçer yüz kese akçe ihsan etti.” (s. 60) Anlam olarak da ‘gerçeği 
bildirmek, söylemek’ denilebilir.

donup kal-: “Otağın kapısında onlar da şimdiye kadar asla ulviyetinin, meha-
betinin farkında olmadıkları muazzam bir manzara karşısında donup kaldılar.” 
(s. 61) örneği ve ‘put gibi olmak’ karşılığıyla sözlüğe aktarılmalıdır.

deruni lisan: Sözlüğümüzde iç madde olarak yer almamaktadır. “Deruni lisan-
la kendi kendine sordu.” (s. 57) örneği ve ‘içten bir dille’ anlamıyla geçirilebilir. 

el bağla-: TS’de verilen ilk tanım bilgisinin örneği boş kalmıştır: “Birer birer 
tahtın saçağını öpüp el bağladılar.” (s. 53)

fakih: Örnek eklenmemiş: “Ortalarından kara sakallı, bastıbacak, şişman bir 
fakih, bir adım ilerledi.” (s. 55)

farkında olma-: Bu birleşik fiilin olumsuzu sözlüğümüzde yoktur: “Otağın ka-
pısında, onlar da şimdiye kadar asla ulviyetinin, mehabetinin farkında olma-
dıkları muazzam bir manzara karşısında donup kaldılar. (s. 61) Anlam olarak 
da ‘görülmesi ve bilinmesi gereken şeylerden haberdar olmamak’ verilebilir.

fazıl: “Lakin hakim padişah; kahraman, arif, fazıl, şair olduğu kadar da insaflıy-
dı!” (s. 57) örnek cümlesini yazalım.



114 TÜRK DİLİ ARALIK 2020

geri it-: ‘Atmak’ anlamı ve “Gözlerinin üstüne kadar eğilmiş yusufiyesini geri 
itti.” (s. 52) örneğiyle sözlüğümüze eklenmelidir.

hak yolu: TS’ye iç madde olarak bu ibare alınmamış “Hak yolunun, hakikat yo-
lunun gittiği ‘Kızılelma’ denen bu cennet karşısında Viyana, Roma, Hind, Sind, 
Çin, Maçin birtakım fani harabelerden başka bir şey miydi?” (s. 61) Tanım ola-
rak da ‘Allah yolu’ anlamını yazabiliriz.

hakikat yolu: Bu sözcük grubu da iç madde olarak sözlüğe eklenmemiştir: 
“Hak yolunun, hakikat yolunun gittiği ‘Kızılelma’ denen bu cennet karşısında 
Viyana, Roma, Hind, Sind, Çin, Maçin birtakım fani harabelerden başka bir şey 
miydi?” (s. 61) Karşılığı için de ‘gerçek yol’ diyebiliriz.

halk kulu: Sözlüğümüzde iç madde olarak kendine yer bulamamış: “Bu ‘Kızı-
lelma’, halk kullarının uydurduğu bir efsanedir.” (s. 55) Anlamı da ‘padişahın 
kulu, tebası’dır.

hayal er-: Bu birleşik fiilin hem olumlusuna hem de olumsuzuna sözlükte yer 
verilmemiştir: “Naralarıyla sanki hayalin eremeyeceği derecede yüksek, pek 
yüksek bir arşa doğru...” (s. 61) Anlam olarak da ‘hayalin ulaşabileceği / ulaşa-
mayacağı’ karşılığı verilebilir.

heyecan ummanı gibi kayna-: TS’de bu ibareye yer verilmemiştir. Anlamı için 
‘büyük bir heyecan ve coşkuyla âdeta taşmış ve kabarmış’ söylenebilir. Örnek 
olarak da bu cümle ilave edilebilir: “Küçük meşe ormanının nihayetindeki 
mahşerde, deminki Divan’ın sevinci, büyük bir heyecan ummanı gibi kaynıyor, 
kabarıyor, kabarıyor; bu ummanın görünmez, işitilir dalgaları, yayın ufukların 
bulutlu sahillerine değil sanki büyük cihanın tâkına çarpıyordu.” (s. 52)

horasani: Örneğini verelim: “Her şeyi biliyoruz, sanan bu ‘horasani’ kavuklu 
başlar uğradıkları hakaretin altında hafifçe sallandılar.” (s. 55)

huzura getir-: TS’de bu birleşik fiile yer verilmemiştir: “Padişah; İskender Pa-
şa’ya çıkıp gizlice ordunun içine girmesini, nümayiş alayında bağıranlardan 
rastgele üç kişi tutup huzuruna getirmesini irade etti.” (s. 58) Tanım bilgisi ola-
rak da ‘önemli bir kurulun karşısına çıkarmak’ yazılabilir.

huzura getiril-: Bu ibarenin de örneği ve tanımı sözlüğümüzde bulunmamak-
tadır: “Bu sefer huzura getirilen tıknaz, esmer, beyaz keçeli, afacan bir yeniçeri 
neferiydi.” (s. 59) Açıklama olarak da ‘önemli bir kurulun karşısına çıkarılmak’ 
eklenebilir.

huzura sok-: “İskender Paşa üçüncüyü huzura soktu.” (s. 60) örneği ve ‘önemli 
bir kurulun karşısına çıkarmak’ anlamı TS’ye aktarılmalıdır.

içine gir-: Sözlükte bu ibare yer almamaktadır: “Padişah; İskender Paşa’ya çıkıp 
gizlice ordunun içine girmesini, nümayiş alayında bağıranlardan rastgele üç 
kişi tutup huzuruna getirmesini irade etti.” (s. 58) Anlamı da ‘katılmak, sızmak, 
kaynaşmak’tır.
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irade buyur-: TS’de bu birleşik fiile yer verilmemiştir: “İrade buyurun.” (s. 58) 
Anlam için de ‘sözünü emretmek’ verilebilir.

irade et-: Sözlükte bu ifadeye ve örneğine yer verilmemektedir: “Padişah; İs-
kender Paşa’ya çıkıp gizlice ordunun içine girmesini, nümayiş alayında bağı-
ranlardan rastgele üç kişi tutup huzuruna getirmesini irade etti.” (s. 58) ‘Buyur-
mak, emretmek’ anlamı da tanım bilgisine eklenmelidir.

Kafdağı’nın arkası: “Kafdağı”, sözlüğümüzde olsa bile bu sözcük grubu ‘Kafda-
ğı’ndan daha da uzak’ anlamına gelmektedir. Hem bu anlamıyla hem de “Kaf-
dağı’nın arkası olsa gerektir.” (s. 54) örneğiyle Kafdağı’nın iç maddesi olarak 
sözlüğümüzde kendisine yer bulmalıdır.

kalkan: TS’de verilen ilk tanımın örneği yoktur; eklenebilir: “Padişah; orduya 
getirdiği ‘kaplan postlu, kurt taçlı, çekirdek mahmuzlu, tekne kalkanlı, tepe-
den tırnağa kadar demire gark olmuş, elleri kostaniçeli, ak kızıl bayraklı’ emsali 
görülmemiş mükemmel alayı ile iki gün evvel teveccühünü kazanan Rumeli 
Beylerbeyi’ne sordu.” (s. 54)

keçeli: Örneğini verelim, geçelim: “Bu sefer huzura getirilen tıknaz, esmer, be-
yaz keçeli, afacan bir yeniçeri neferiydi.” (s. 59)

kethüda: Örnek eklenmemiş: “Bugün yalnız vezirleri değil kazaskerleri, def-
terdarları, nişancıları, ağa, kethüda, serdar, yayabaşı, bölükbaşı, vekilharç gibi 
yeniçeri zabitlerini hatta solaklarını bile çağırmış; hepsini huzurunda topla-
mıştı.” (s. 51)

Kızılelma: Örnek cümlesi bulunmamaktadır. Mutlaka eklenmelidir: “ ‘Kızılel-
ma’ benim gitmek istediğim yer, işte...” (s. 60)

kol kol ol-: Hem ‘kol kol’ ikilemesi hem de ‘kol kol ol-‘ birleşik fiili TS’de bulun-
mamaktadır: “Sefer eğlentisi yapan yüz binlerce asker; kol kol olmuş, cirit oy-
nayarak, kaynaşarak otağ etrafında geniş bir daire çeviriyorlar.” (s. 61) Birleşik 
fiil için ‘yan yana gelmek, birbirlerine çok yakın olmak’, ikileme için de ‘birbiri-
ne çok yakın’ tanımı yapılabilir.

kostaniçeli: Sözlüğümüzde ne ‘kostaniçe’ ne de ‘kostaniçeli’ madde başı olarak 
yer almaktadır. Kostaniçe için ‘mızrak şeklinde savaş aleti’, kostaniçeli için de 
‘mızrak şeklinde savaş aletiyle olan’ tanımını söyleyebiliriz. “Padişah; orduya 
getirdiği ‘kaplan postlu, kurt taçlı, çekirdek mahmuzlu, tekne kalkanlı, tepe-
den tırnağa kadar demire gark olmuş, elleri kostaniçeli, ak kızıl bayraklı’ emsali 
görülmemiş mükemmel alayı ile iki gün evvel teveccühünü kazanan Rumeli 
Beylerbeyi’ne sordu.” (s. 54) örneğini de ‘kavaniçeli’ için ekleyebiliriz.

kuş ötüşü: Sözlükte iç tanım bilgisi olarak yer almamaktadır: “Sonra İskender 
Paşa, saf bir askerin basit mantığı ile ‘Kızılelma, Kızılelma’ diyen halkın mutla-
ka bir şey murat ettiğini, kuşların ötüşünde bile kendi dillerince bir mana oldu-
ğunu söyledi.” (s. 58) ‘Kuş sesi’ anlamı da eklenebilir.
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Maçin: Bu yer ismi sözlükte yoktur. Anlamı için ‘Eski metinlerimizde çok uzak 
bir yeri anlatmak için kullanılan Çin’de bir bölge adı’ tanımını, örnek cümle 
için de “Kızılelma için kimi ‘Çin’ kimi ‘Maçin’ diyordu.” (s. 54) cümlesini vere-
biliriz.

muhakeme et-: Sözlüğümüzde verilen ikinci anlama uygun düşen örneğimizi 
verelim: “Her şeyi evvela kendi nefsinde muhakeme eder; her hükmü, her kara-
rı vermezden evvel bir kere kendi vicdanından geçirirdi.” (s. 57)

muharebeye gir-: Bu birleşik fiilin madde içi anlam ve örneği eksik kalmıştır. 
‘Savaşa başlamak’ anlamı ve “Asker yalnız sefere gideceği, muharebeye gireceği 
zaman değil hatta şımardığı, isyan ettiği vakitlerde bile bu narayı savurmuyor 
muydu?” (s. 56) örneği ilave edilebilir.

müsemma: Örneğini verelim: “Ne şerde ne ilimde böyle bir isim yoktur ki mü-
semması olsun.” (s. 55)

nara işit-: TS’de bu sözün anlamına ve örneğine yer verilmemiştir. Sözlüğümü-
ze “Otağımızın etrafında daima bu narayı işitiriz.” (s. 53) örneği ve ‘sesi duy-
mak’ anlamı eklenmelidir.

ne aslı vardır ne faslı: Sözlüğümüzde ‘aslı faslı olmamak’ şeklinde geçen deyi-
mimizin örneğini yazalım: “Ne aslı vardır ne faslı.” (s. 55)

nişancı: Örneksiz geçilmiş: “Bugün yalnız vezirleri değil kazaskerleri, defter-
darları, nişancıları, ağa, kethüda, serdar, yayabaşı, bölükbaşı, vekilharç gibi ye-
niçeri zabitlerini hatta solaklarını bile çağırmış; hepsini huzurunda toplamış-
tı.” (s. 51)

nümayiş alayı: Sözlüğümüz iç madde olarak bulunmayan bu ibare için “Padi-
şah; İskender Paşa’ya çıkıp gizlice ordunun içine girmesini, nümayiş alayında 
bağıranlardan rastgele üç kişi tutup huzuruna getirmesini irade etti.” (s. 58) 
örneği, ‘gösteri alayı’ anlamı zikredilerek TS’de yer verilmelidir.

otağ: “Otağın biraz uzağında...” (s. 51) örnek cümlesi, tanım bilgisinden sonra 
yazılmalıdır.

otağ kapısı: İç madde ve örnek eksiktir: “Otağ kapısının dışındaki kapıcıların 
öğrettikleri gibi tahta doğru gitti.” (s. 59) ‘Büyük ve süslü çadırın kapısı’ anla-
mını ekleyelim.

öğrenmek iste-: Bu ibarenin tanımı için aynı anlamı verebilirken örnek olarak 
da şu cümleyi yazabiliriz: “Binlerce defa ismini işittiğim bu memleketin neresi 
olduğunu öğrenmek isterim.” (s. 53) 

öne eğ-: Bu birleşik fiile sözlüğümüzde yer verilmemiştir. ‘Aşağıya doğru in-
dirmek’ anlamı, “Padişah, beyaz tülbent sarılı çifte tuğlu yusufiyesini yine çok 
öne eğmişti.” (s. 53) örneğiyle TS’ye iç madde olarak eklenmelidir.
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perişani: Bu sözcük de sözlüğümüzde yer almamaktadır. Anlamı ‘bir çeşit sa-
rık’, örneği de “İskender Paşa; otağın mehabetinden ürkerek sapsarı kesilmiş, 
başında perişanisi dağılmış, tirtir titreyen bir adamı soktu.” (s. 59) cümlesidir.

saçak öp-: “Birer birer tahtın saçağını öpüp el bağladılar.” (s. 53) örneği ve aynı 
anlamıyla sözlüğe ilave edilmelidir.

savur-: Sözlüğümüzde verilen sekiz anlamın dışında bu sözcük ‘söylemek’ an-
lamıyla kullanılmıştır: “Asker yalnız sefere gideceği, muharebeye gireceği za-
man değil hatta şımardığı, isyan ettiği vakitlerde bile bu narayı savurmuyor 
muydu?” (s. 56) Hem bu anlama hem de örneğe sözlükte yer verilmelidir.

sefer eğlentisi: İç madde ve örnek eksiktir. ‘Savaş öncesi neşeli ve hoşça geçiri-
len toplantı’ iç madde tanımı ve “Fakat işte, sefer eğlentisi yapmaya başlayan 
büyük ordunun velvelesi içinde ‘Kızılelma’ya naraları birbir arkasına çakan 
şimşekler gibi gürlüyordu.” (s. 56) örneğiyle sözlüğe eklenebilir.

sefer kararı: Bu ibare sözlükte yoktur. Aynı tanım bilgisiyle eklenmeli ve örnek 
olarak da şu cümle yazılmalıdır: “İşte, şimdi sefer kararı ordu içine yayılmış 
olacaktı.” (s. 51)

sefere çık-: Bu birleşik fiilin hem anlamı hem de örneği sözlüğümüzde bulun-
mamaktadır. ‘Sefere gitmek, orduyla savaşa gitmek’ anlamıyla birlikte örnek 
cümle de şu şekilde verilebilir: “Şarkta olsun garpta olsun sefere çıkarken gale-
yana gelen asker hep ‘Kızılelma’ya!’ diye bağrışıyordu.” (s. 52)

sefere git-: “Asker yalnız sefere gideceği, muharebeye gireceği zaman değil hat-
ta şımardığı, isyan ettiği vakitlerde bile bu narayı savurmuyor muydu?” (s. 56) 
örneği ile ‘savaşa gitmek’ anlamı sözlüğe ilave edilebilir.

Sind: Sözlüğümüzde madde başı olarak yer almamaktadır: “Orası ne Hind ne 
Sind ne Çin ne Maçin ne Viyana ne de Roma’ydı.” (s. 60) Anlamı için de ‘Eski 
metinlerimizde çok uzağı anlatmak için kullanılan bir yer adı olmakla birlikte 
bugünkü Pakistan’da bir bölge adıdır.’ verilebilir. 

sipahi ocağı: Bu iç maddeye sözlükte yer verilmemiştir. Örneğini de ekleyelim: 
“Bu narayı yeniçeri kışlalarında, sipahi ocaklarında, geçit resimlerinde, hatta 
İstanbul’da, sarayın iç bahçesinde bile duymuştu.” (s. 52) ‘Osmanlılarda tımar 
sahibi bir sınıf atlı askerin toplandıkları yer’ anlamı da eklenmelidir.

sormaya başla-: Sözlükte bu ibare yer almamaktadır. Aynı tanım bilgisiyle ve 
“İskender Paşa çıkınca padişah kazaskerlere ‘örfe dair’ ayrı ayrı Arapça sualler 
sormaya başladı.” (s. 58) örneğiyle TS’ye eklenebilir.

şehzadelik: Örneği mevcut değildir: “Bu ismi şehzadeliğinden beri binlerce 
defa duymuştu.” (s. 52)

tereddüt etme-: TS’de bu yardımcı eylemle kurulmuş birleşik fiilin olumsuzu-
na yer verilmemiştir: “Garip, tereddüt etmedi.” (s. 59) Anlamı için de aynı ta-
nım bilgisini verebiliriz.
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teveccüh kazan-: Sözlüğümüzde bu birleşik fiil yer almamaktadır. ‘Bir kimse-
nin ilgisi ve takdirini elde etmek, kazanmak’ anlamı ve “Padişah; orduya ge-
tirdiği ‘kaplan postlu, kurt taçlı, çekirdek mahmuzlu, tekne kalkanlı, tepeden 
tırnağa kadar demire gark olmuş, elleri kostaniçeli, ak kızıl bayraklı’ emsali 
görülmemiş mükemmel alayı ile iki gün evvel teveccühünü kazanan Rumeli 
Beylerbeyi’ne sordu.” (s. 54) örneğiyle sözlüğe ilave edilmelidir.

ufalt-: Örneği sözlükte yoktur: “İri siyah gözlerini ufalttı.” (s. 61)

ulviyet: “Otağın kapısında, onlar da şimdiye kadar asla ulviyetinin, mehabeti-
nin farkında olmadıkları muazzam bir manzara karşısında donup kaldılar. (s. 
61) örneği sözlüğümüze tanım bilgisinin örneği olarak yazılmalıdır. 

üvez rengi: İç madde olarak sözlükte yer almamaktadır. ‘Kırmızıya kaçan kah-
verengi’ anlamı ve “Üvez rengi sırmalı perdenin arkasında nöbet bekleyen 
Mahmut’u çağırdı.” (s. 52) örneğiyle sözlüğümüze eklenebilir.

vekilharç: “Bugün yalnız vezirleri değil kazaskerleri, defterdarları, nişancıla-
rı, ağa, kethüda, serdar, yayabaşı, bölükbaşı, vekilharç gibi yeniçeri zabitlerini 
hatta solaklarını bile çağırmış; hepsini huzurunda toplamıştı.” (s. 51) cümlesi 
madde başının örneği olarak belirtilmelidir. 

yaklaş-: TS’de verilen dört anlamın dışında ‘sesin fazla gelmesi’ anlamıyla me-
tinde geçmektedir. Örneği de verelim: “Artık ‘Kızılelma’ya, Kızılelma’ya’ narala-
rı çoğalıyor, taşıyor, daha ziyade yaklaşıyordu.” (s. 60)

yayabaşı: Örneği sözlükte eksiktir: “Bugün yalnız vezirleri değil kazaskerleri, 
defterdarları, nişancıları, ağa, kethüda, serdar, yayabaşı, bölükbaşı, vekilharç 
gibi yeniçeri zabitlerini hatta solaklarını bile çağırmış; hepsini huzurunda top-
lamıştı.” (s. 51)

yeniçeri: “Bugün yalnız vezirleri değil kazaskerleri, defterdarları, nişancıla-
rı, ağa, kethüda, serdar, yayabaşı, bölükbaşı, vekilharç gibi yeniçeri zabitlerini 
hatta solaklarını bile çağırmış, hepsini huzurunda toplamıştı.” (s. 51) örnek 
cümlesi tanım bilgisinden sonra eklenmelidir.

yusufiye: Madde başı olarak TS’de yoktur. Anlamı ‘devlet adamlarının taktık-
ları bir kavuk çeşidi’dir. Örnek cümle olarak da şunu ekleyebiliriz: “Gözlerinin 
üstüne kadar eğilmiş yusufiyesini geri itti.” (s. 52)

zevke var-: Sözlüğümüzde bu birleşik fiile ve anlamına değinilmemiştir: “İlahi, 
manevi bir zevke varmış gibiydi.” (s. 61) örneği ile ‘zevke ulaşmak, ermek’ anla-
mı sözlüğümüze eklenebilir.
Kaynaklar
Güncel Türkçe Sözlük, https://sozluk.gov.tr/, Erişim Tarihi: 26.10.2020.
Ömer Seyfeddin, Seçme Hikâyeler I, Millî Eğitim Basımevi, İstanbul 1970.
Türk Dil Kurumu, Türkçe Sözlük, 10. bs., TDK Yayınları, Ankara 2015.


