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ELEŞT İR İ  /  İ NCELEME

Geçen yüzyılda edebiyatımızda iz bırakan yazarlarımızdan biri Lâtife 
Tekin’dir (doğ. 1957). Sevgili Arsız Ölüm (1983) başlığını taşıyan ilk 
romanı, yayımlandığında edebiyat çevrelerinde hayli tartışmalara 
yol açmıştır. Genç yaşta ele aldığı konu, kırsal çevreden gelip kente 
yerleşen, uyum sorunlarıyla baş etmeye uğraşan bir ailenin yaşadık-
larıdır. Bunu daha çok masalsı bir ifade ile aktaran yazarın bir başka 
kitabı Berci Kristin’in Çöp Masalları (1984) birçok kişinin eleştirisini 
almıştır. Diğer kitapları arasında Gece Dersleri (1986), Buzdan Kılıç-
lar (1989), Aşk İşaretleri (1995), Ormanda Ölüm Yokmuş (2001) yer 
almaktadır. Söz varlığımız bakımından tarayıp fişlediğim romanı 
Unutma Bahçesi ise 2004 yılında yayımlanmıştır. 
Cemil Kavukçu (doğ.1951) da hikâye ve romanlarıyla kendini ka-
nıtlamış bir yazardır. İlk hikâye kitabı Pazar Güneşi’ni (1983) Patika 
(1987), Temmuz Suçlu (1990), Yalnız Uyuyanlar İçin (1996) ve diğer-
leri izlemiştir. Romanları Dönüş (1998) ve Suda Bulanık Oyunlar’dır 
(2004). “Patika” adlı hikâyesiyle 1987 Yaşar Nabi Nayır Gençlik Ödü-
lü’ne, tarayıp fişlediğim Uzak Noktalara Doğru (1995) ile de 1996 Sait 
Faik Hikâye Armağanı’na layık görülmüştür.
Her iki yazarımızın eserlerinde tarayıp fişlediğim ve aşağıda göster-
diğim cümlelerinde herhangi bir değişiklik yapmadım. Cümlelerin 
sonunda eserlerin kısaltmasını ve sayfa numarasını da verdim. 
Söz varlığımızı zenginleştiren yazarlarımızın katkılarını vermeyi 
sürdürüyorum. Böylece Türkçe Sözlük  (TDK Yay., Ankara 2011) ilk 
olarak kullanılması gereken bir başvuru kaynağı olmaya devam ede-
cektir.
ağaç ol-: Sözlüğümüzde bu madde için herhangi bir örneğe yer veril-
memiş ve bir masabaşı örnek kullanılmıştır: “Kuzu’nun ne zaman ge-
leceği belli olmadığından fırının önünde ağaç oluruz.” (CK/UND, 13)
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ağırlık ver-: “Dergisinde nelere yer vereceğini sordum; her ay bir konuya ağır-
lık vereceklermiş.” (LT/UB, 42) TS içinde bulunmayan bu madde içine mecaz 
kısaltmasıyla birlikte ‘önemli duruma getirmek, öne çıkarmak’ yazılabilir.
akmışcasına: Sözlüğümüzde bu tür zarflardan pek azı yer alıyor. Söz gelimi 

“sersemcesine” var, ancak bir çoğu bulunmuyor. Bu zarf da gösterilmemiş: “Ba-
kışları bir olup akmışcasına süzülüp gittiler göle doğru.” (LT/UB, 88) Anlamı 

‘akmış gibi, akmışça’dır. Yazar Lâtife Tekin bu zarf biçimlerinden birtakım ör-
nekler vermiştir.
artezyen:  Örneksiz geçilmiş, aktaralım: “Artezyenden güldür güldür akan su 
yalaktan taşıyor, kıvrıla büküle aşağıya iniyor.” (CK/UND, 117)
asfalt tabancası: Sözlüğümüzde yer almıyor. ‘Asfalt yollarda onarım öncesi 
asfaltın delinmesi ve parçalanması amacıyla, çok gürültülü bir biçimde ça-
lıştırılan araç’ biçiminde tanımını yapabiliriz: “Olgun’u sıkıntılı uykusundan 
uyandıran, asfalt tabancalarının çıkardığı bitmez tükenmez kırma sesi ve ardı 
arkası kesilmeyen otomobil alarmlarıymış.” (LT/UB, 5)
aynılaştır-: “Böylesine her şeyi aynılaştıran bir bakış genişliğine sahipseniz, neyi 
içinizde tutup neyi dışınıza atacağınızın ayrımını yapamazsınız ki...” (LT/UB, 8) 
Sözlüğümüzde bulunmayan bu madde başınını anlamı ‘aynı duruma getir-
mek’tir. Bu madde başından önce ayrıca “aynılaştırma” maddesi gösterilmelidir.
azarlarcasına: Bu zarfın anlamı ‘azarlanmış gibi, azarlarca’dır ve sözlüğümüz-
de yer almamaktadır: “Şeref’in, insanları azarlarcasına yazdıkları pek öyle 
kimseyi mutlu edecek şeyler değil.” (LT/UB, 79)
baca gibi tüt-: ‘Birkaç gece önce, kilometrelerce uzaktaki evimin balkonunda 
otururken baca gibi tütmüştüm.” (CK/UND, 57) Anlam olarak ‘birbiri ardın-
dan sigara içerek dumanı üfürmek’ denebilir.
bağırtı kopar-: “Olur olmaz zamanlarda canhıraş bir bağırtı kopartıyor; ölüme 
karşı bir haykırışmış bu.” (LT/UB, 4) Sözlüğümüzde yer almayan bu ibarenin 
karşılığı’birden haykırmak, aniden bağırmak’tır.
bilmezlikten gel-: Sözlüğümüzde iç madde olarak “bilmezlikten gelmemek” 
var ve örnek cümlesi de bulunmamış. Olumsuz biçiminden önce olumlu biçi-
mi verilerek örneği eklenmeliydi: “Bunu bilmezlikten geldiği için ben de, öyle 
değilmiş gibi bir tutum edindim zamanla.” (LT/UB, 28)
bir dil tuttur-: “Bahçe ve mutfak işleri için anlaştığımız kişilerle burada hu-
zur içinde yaşayıp çalışmamızı sağlayacak bir dil tutturamadık.” (LT/UB, 80) 
Madde içinin olumlu olarak gösterilmesine karşın, yazarın cümlesi olumsuz 
biçimdedir. Olumlusunun anlamı ‘karşılıklı anlayış içinde ortak tutum ve 
davranış içinde bulunmak’ olarak verebiliriz.
bir koşu tuttur-: “O sessizlikte bir tüfek patlıyor... (LT/UB, 77). Sözlüğümüzde 
ne yukarıdaki ne de bu ibare yer alıyor. Bunun anlamı “belirli bir tempo içinde 
birlikte koşmak” olarak yazılabilir.
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bozum: “Bir geceyi uykusuz geçirerek beklediğim serüven dolu safa düşü, bir-
den düş kırıklığına, bir bozuma dönüşüyor.” (CK/UND, 76) TS bu madde başını 
almamış. Anlamı “hayal kırıklığı, içerleme, üzülme” olarak yazılabilir.
burkulma: Sözlüğümüzde gösterilen üçüncü anlama uygun bir örnek: “Bütün 
canlılığıyla karşımızda belirdiğinde düşkırıklığına benzer bir duyguyla bur-
kuldum.” (LT/UB, 17) Yazarımız bir üst cümlede verdiği (düş kırıklığı) ibaresini 
bu cümlede bitişik olarak kaydetmiş. Sözlüğümüzdeki madde başı da ayrıdır.
büyüklen-: Örnek cümlesi bulunamamış: “O güne kadar bilmiyordum, bü-
yüklendiğini sanmakla hata etmişim.” (LT/UB, 52) 
çekiştire çekiştire: Bu ikileme sözlüğümüzde bulunmuyor. ‘Sürekli çekiştir-
mek’ anlamındadır: “Ellerini bir dala uzatıp çekiştire çekiştire kopardıklarını 
gördüğünüzde ister istemez sigaralarını da fırlatıp burayı yakabilecekleri ak-
lınıza geliyor.” (LT/UB, 123)
dansa buyur et-: “Yalnızca küçük bir baş devinimiyle onu selamlayıp dansa 
buyur edeceksin.” (LT/UB, 95) Bu iç madde sözlüğümüzde yer almıyor. Anlam 
olarak ‘dans etmek için teklifte bulunmak’ diyebiliriz. 
devreye gir-: Örnek cümle bulunamamış: “Düşünülecek daha güzel bir şey 
yok, almayı hayal ettiyse devreye girerim, bana bırakın.” (LT/UB, 105)
dikkati elden bırakma-: TS, bu iç maddeye yer vermemiş. Anlam olarak ‘çok 
dikkatli olma, temkinli davranmak’ diyebiliriz: “Hiç böyle kederlendiğim ol-
maz, üzülüp dikkati elden bırakırsam geçmişin beni kendine çekeceğini bili-
yorum.” (LT/UB, 4)
dört kolluya bindir-: “Sigaraya müsaade var mı? Resmen altıncı parmağım 
meret, sonunda dört kolluya bindirecek beni...” (LT/UB, 19) Sözlüğümüz bu iç 
maddeyi vermemiş. Anlamı ‘öldürmek, tabuta koymak’ olarak yazılabilir.
durmamacasına: Zarf olan bu madde başını da TS içinde bulamıyoruz: “Vahşi 
doğanın sessizliğinden yankılanna bir ses durmamacasına onu çağırıyor.” (LT/
UB, 84) Anlam olarak ‘hiç ara vermeksizin, sürekli olarak’ yazılabilir.
(bir şeyin) düşünü kur-: “Ferah da çokları gibi, yaşamak istediği şeylerin dü-
şünü kurup arzulanarak öne atilanlardan.” (LT/UB, 45-46) Sözlüğümüzde bu-
lunmuyor. Anlamının karşılığına ‘(bir şeyi) sahiplenme isteği duymak, hayal 
ettiğine kavuşma dileğinde bulunmak’ yazabiliriz.
düşünceye kapıl-: TS içinde yer almıyor bu ibare... ‘Düşünceyi sürekli tekrarla-
mak, o düşünceden hiç kurtulamamak’ anlamını verebiliriz: “Birbirlerine hiç 
benzemeyen insanların, hep aynı biçimde, tekrar tekrar aynı şeyi yaptığını gö-
rüp ümitsiz düşüncelere kapıldığı bir durum da bu işte.” (LT/UB, 108)
gerginlik yarat-: “İnsanları mutlu bir sessizliğin sarmasına dayanamayıp bir 
sözle gerginlik yaratan kişiler vardır.” (LT/UB, 125) örnek cümlesiyle maddeyi 
tamamlayalım. 
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hayvansı: Bu madde başına da örnek bulunamamış: “Gece gündüze dönerken, 
yaşadığımız bahçeye hayvansı bir sessizlik yayılır.” (LT/UB, 14)
hususi: Sözlüğümüz “özel araba” anlamına gelen bu kelime için örnek verme-
miş, üçüncü anlam olarak eklenmelidir: “Yanımda hususinin biri, baktım he-
rifin arka tampon yanlış.” (CK/UND, 18)
iç içe yaşa-: Bu iç madde sözlüğümüzde bulunmuyor: “O kadar iç içe yaşıyo-
ruz ki, herkes her düşüncesine birbirini ortak etmeye uğraşıp duruyor burada.” 
(LT/UB, 16) Anlamını ‘birbirleriyle çok samimi bir biçimde bulunmak, arala-
rında ayrı gayrı olmamak’ biçiminde yazabiliriz.
iletişimsizlik: TS bu madde başına yer vermemiş: “Değişen, kabuk değiştiren, 
değişirken de yozlaşıp çirkinleşen bir dünyaya, iletişimsizliğe tepki gösteri-
yor.” (CK/UND, 46) ‘Aralarında herhangi bir şekilde iletişiim bulunmama du-
rumu’ anlamındadır.
işe kendini ver-: “Yaptığı işe kendisini vermeyen insanları sevmiyorum; çalış-
mıyordu hiçbiri de...” (LT/UB, 109) Sözlüğümüzün yer vermediği bu iç maddenin 
anlamını ‘işiyle yoğun olarak ilgilenmek, titizlikle işini yapmak’ olarak verebiliriz.  
kafasından sil-: TS içinde bulumuyor: “Yola çıkma düşüncesini kafasından si-
lip burada bizimle yaşamaya karar verebilirmiş hemen.” (LT/UB, 88) ‘Düşünce-
sinden tamamen vaz geçmek, unutmak’ anlamındadır.
karina: Örneksiz geçilmiş. Örnek cümle için bk. çatır çatır 
kelle: Sözlüğümüze argo anlamıyla ‘zilzurna sarhoş’ olarak alınmalı: “Düğün-
lere gideceğiz abi; herkes kelle, ne çalsan olur.” (CK/UND, 37) 
kıpırtısızca: “Elleri uzun yağmurluğun ceplerinde, kıpırtısızca dikilerek rüz-
garın dalgalandırdığı kesik kesik duyulabilecek bir motor sesi bekliyor.” (CK/
UND, 29) örneğiyle maddeyi tamamlayalım.  
kısık kısık: bu ikilemeye örnek cümle şudur: “Kısık kısık havlayan bir köpek gibi 
sesler çıkararak yatttığım yerde sarsılıyordum.” (CK/UND, 116) örneği yeterlidir.
koşutluk: Sözcüğümüzde mecaz kısaltmayla gösterilen ikinci anlama uygun 
düşen örneği yazar veriyor: “Şu an bir karesini bile anımsamadığım düşlerin 
arasında bir koşutluk olduğu kanısındayım.” (CK/UND, 177)
medyumluk: Örnek bulunamamış: “Medyumluk diye bir şey var, bunu nasıl 
meslek edindiklerini aklım almıyor.” (LT/UB, 111)
melamin: TS’de gösterilen ikinci anlam için bir örnek: “Melamin tabaktaki 
mezeler biz söylenmeden sıralanıyor.” (CK/UND, 16)
merakını gider-: Sözlüğümüz bu iç maddeye yer vermemiş: “Geçerken uğrayıp 
ne yaptığımıza bakmak isteyenlerin merakını gidermek de bana düşüyor.”(LT/
UB, 27) ‘Merak ettiği konuya açıklık getirmek’ karşılığını yazabiliriz.
notayı belirle-: “İlk anda notayı biri belirler demek istiyorsunuz.” (LT/UB, 27) 
veya “Şeref kimsenin notayı belirlemesine izin vermez ki...” (LT/UB, 61) Sözlü-
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ğümüz bu madde içini almamış. Mecaz anlamıyla ‘kararı açıklamak, tutulacak 
yolu göstermek’ diyebiliriz.
öyküleştir-: Sadece örneğini verelim: “Ben daha çok düşüncelerini öyküleştir-
diği yazılarını okumayı seviyorum.” (LT/UB, 9)
patent al-: ‘İlgili makamlardan berat sahibi olduğuna dair belge edinmek’ an-
lamında olup sözlüğümüzde yer almıyor: “Baca açmakta kullanılacak bir alet 
icat ettim, patentini almaya uğraşıyorum.” (LT/UB, 22)
perçin at-: TS içinde bir madde yok. Anlamı ‘perçin yerinden çıkmak, fırla-
mak’tır: “Az sonra, dikişleri patlayan bir pantolon kıçı gibi saçların perçinleri-
ni atacak ve kameraya öfkeli sular dolacak.” (CK/UND, 32)
pet şişe: Son yıllarda en çok kullanılan kavramlardan biri olan bu ibare sözlü-
ğümüzde yoktur: “Her birimizin birer pet şişe olduğumuz düşüncesinden yola 
çıkarak pek çok çizim yapmış.” (LT/UB, 5) Anlam olarak ‘çeşitli sıvıları koyma-
ya yarayan, yüksek yoğunluktaki plastikten yapılan kap’ yazılabilir.
poz takın-: Sözlüğümüzde bulunmuyor. ‘Olduğundan farklı poz içine girmek, 
o tür bir görüntü vermek anlamındadır: “Biz bu gecelerde karanlık köşelere 
çekilip dertli pozlar takınmak için yaratılmışız, diyen başı bozuk sesler duyu-
yorum.” (CK/UND, 94)
rest çek-: “Unutarak rest çekin diyor herkese, burayı biz kurmadık, ortaya 
unutmadan yana düşünceler süren o ...” (LT/UB, 82) örneğini sözlüğümüzde 
gösterilen ikinci anlamın altına yazabiliriz.
sarsıcı: “Herkesin kavgası ayrı... Boşuna sarsıcı sözler işitiyoruz. Sesleri birbi-
rine karıştığında yanlarından çekilip uzaklaşıyorum.” (LT/UB, 9) Sözlüğümüz-
de yer almayan bu sıratın anlamı ‘üzücü, kırıcı, nahoş’ olarak yazılabilir.
sekoya: “Susuzluktan kuruyan iki sekoya ağacından da bizi sorumlu tuttu.” 
(LT/UB, 31) örneği ile maddeyi tamamlayalım.
seslenircesine: Bu zarf da sözlüğümüzde yer almıyor: “İneklerden arılara bü-
tün canlılara seslenircesine, pek öyle kimseyi mutlu edecek şeyler değil.” (LT/
UB, 79) ‘Seslenmiş gibi, seslenmişçe’ anlamındadır.
sıçramalı: ‘Sıçrayarak, sıçrama hareketi içinde’ anlamında olup sözlüğümüzde 
madde başı olarak bulunmalıdır: “Aksi gibi ürktüğü yerden havalanır. Ne yankı-
lı ötüşle, bir duysanız sesli, sıçramalı uçuşuyla kendini ele veriyor.” (LT/UB, 15)
soluklanırcasına: Yine sözlüğümüzde bulunmayan bir zarf daha... Anlamı ‘so-
luk almış gibi, soluklanmışça’ yazılabilir: “Yeryüzünde olup bitenleri duygu-
lu bir dalgınlıkla izleyip derinden soluklanırcasına yazdığı kısa metinler var.” 
(LT/UB, 79) 
soru bombardımanına tut-: ‘Ardı arkası kesilmeyen sorular sormak’ anlamın-
da olup sözlüğümüzde yer almıyor: “Yakup zift gibi çayları masaya bırakırken 
Raci onu soru bombardımanına tutuyor.” (CK/UND, 41)     
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sorun et-: “Küçük şeyleri sorun ettiğimi düşüneceksiniz ama, böyle ayrımcılık 
yaparsa zarf, zarf olmaktan çıkar işte, suç aracına dönüşür.” (LT/UB, 44) örne-
ğiyle maddeyi tamamlayalım.
suçlarcasına: “Suçlarcasına bilgisayar alanındaki gelişmelerden habersiz ol-
duğumu hatırlattılar bana.” (LT/UB, 39) ‘Suçlanmış gibi’ anlamındadır. Sözlü-
ğümüzde yoktur.
tedirginlik duy-: Sözlüğümüzde bulunmuyor: “Sık sık onunla rastlaşırız ora-
da; her defasında da kendisini izlediğim duygusuna kapılacak diye tedirginlik 
duyarım” (LT/UB, 56) “Rahatını, huzurunu bozmuş olma durumunu hisset-
mek’ anlamındadır.
uğra-: Sözlüğmüzde altıncı mecaz anlamı için bir örnek: “O geceden beri yor-
gan döşek yatıyor. Karısı, uğradı diye hocalara okutuyor.” (CK/UND, 117)
umarsızca: ‘Umarsız olarak’ anlamındadır ve sözlüğümüzde yoktur: “Cansız 
insan ormanında umarsızca koşarken dili dışarıda bir köpek görüyorum.” (CK/
UND, 117)
ürkütücü: Bu sıfatı da TS içinde bulamıyoruz: “Yüzü kemikli, elleri iri, kalın 
ve ürkütücü kaşlarının altındaki gözleri ise iyice derinlere kaçmış.” (CK/UND, 
45) ‘Ürküten, korkutan’ anlamındadır.
üstüne çök-: “Üstüne çöken iyilik havası şaşkınlık yaşamama izin vermiyor-
du.” (LT/UB, 21) Sözlüğümüzde bulunmayan bu iç maddenin anlamı ‘Sürekli 
olarak yoğun bir biçimde aynı hava içinde bulunmak’tır.
yemleniş: “Bu kuş, ormana atılmış prenses haklılığıyla gülümsetir beni. Tan 
vakitlerinde mutfak penceremden yemlenişini izliyorum.” (LT/UB, 20) ‘Yem-
leme biçimi’ anlamındadır ve sözlüğümüde yoktur.
yitim: Masa başı örneğiyle geçilmiş: “İnsanların, yeni bir yaşama kavuşma 
ümidiyle gerçekten böyle bir yitimi göze alıp almadıklarını sorabilmek ister-
dim.” (LT/UB, 96)
zift gibi: Sözlüğümüzde gösterilen ikinci anlama uygun bir örnek bulunama-
mış. Örneği için bk. soru bombardımanına tutmak.  
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