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Türk edebiyatının farklı dönemlerinde eserler vererek dilimize zen-
ginlik katan romancılarımızdan seçtiğim beş kitabın taranıp fişlen-
mesini bitirdikten sonra yaptığım kontrol sayesinde birtakım eksikle-
rin olduğunu da gördüm. Her zaman olduğu gibi, bu yazımda da söz-
lüğümüzde hiç yer almayan, yer alıp da anlam farklılıkları bulunan, 
açıkça tanımlanmış olmasına rağmen yazarlarımızdan örnek cümle-
si gösterilemeyen madde başları ile madde içlerini aşağıda veriyorum.

Seçtiğim bu dört yazar kronolojik olarak sıralandığında şöyle bir tab-
loyla karşılaşırız: En yaşlı yazar Yakup Kadri’nin Ankara’sından Orhan 
Kemal’in Önce Ekmek ile Vukuat Var’ına, Haldun Taner’in Şişhane’ye 
Yağmur Yağıyordu’sundan günümüzün yazarı Tuna Kiremitçi’nin So-
nun Geldi Sevgilim’ine uzanan zaman dilimi, yazımın çerçevesini oluş-
turuyor.

Yazarlarımızın eserlerindeki yazımlara hiçbir şekilde müdahale et-
medim ve aynen verdim. Ayrıca taradığım yazarın adı ile kitabının 
kısaltmasını sayfa numarasıyla birlikte gösterdiğim cümlenin en so-
nunda belirtim. 

anlamışçasına: ‘Anlamış gibi’ anlamında olup bu zarf seçimi TS için-
de yoktur: “Sanki aklından geçeni, içinden geleni anlamışçasına, mı-
sır püskülü saçlı, mavi gözlü çocuk daha sık gelmeye başlamıştı.” (OK/
ÖE, 41)

asrice: Sözlüğümüzde yer almıyor. ‘Asriye benzer, asri gibi’ anlamın-
dadır: “Fransızca öğrenmişim, dans öğrenmişim, asrice oturup kalk-
mayı öğrenmişim, bu vücut böyle kaldıkça bütün bunlar neye yarar?” 
(YKK/A, 103)

ayıpmışçasına: Sözlüğümüzde bu zarf da bulunmuyor. Anlamı ‘ayıp-
mış gibi’dir: “Şu muhasebeci en azından liseyi bitirmiştir. Kendisi, 
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İlk’in dördünden. Çok ayıpmışçasına saklardı bunu ama, yine de içinde derin 
bir yaraydı.” (OK/ÖE, 56/57)

başına iş al-: ‘Dert sahibi olmak, yeni bir sorunla karşılaşmak’ anlamını vere-
bileceğimiz bu deyimi sözlüğümüzde bulamıyoruz: “Bundan dolayı ne kadar 
mutlu olursam olayım, kalbimin bir yanıyla başıma iş almışım gibi hissediyor-
dum.” (TK/SGS, 119)

boy at-: “Boy atmış, kalın bedenli ağaçlar ormanındaki arabada büyük büyük 
açılmış gözleriyle korkudan titreyen Mis, Leman Abla’ya benzemese bu kadar 
dalmazdı.” (OK/ÖE, 25) örneğiyle eksiği tamamlayalım. Bu örnekte geçen (be-
denli) TS’de yoktur, madde başı olarak alınmalıdır.

büyük büyük: Sözlüğümüzde bu ikileme yer almıyor. ‘Kocaman bir biçimde’ 
anlamındadır. Örnek cümlesi için bk. boy atmak.

cazcılık: “Bakmayın cazcılık hayallerime, ünlü olmayı hiçbir zaman gerçekten 
istemedim.” (TK/SGS, 117-118) örneğiyle madde tamamlansın.

cemileli: Bu sıfat biçimi sözlüğümüzde yer almıyor; “Sofranın güzelliği hak-
kında cemileli bir söz söylemek gerektiğini bir türlü kestiremiyorlardı.” (YK-
K/A, 71) ‘Cemile anlamına gelen’ diye karşılık verebiliriz.

çalışış: Bu isim biçimi sözlüğümüzde yer almıyor: “Diş sancısına tutulan bir in-
sanın vire yer ve duruş değiştirmekle ağrısını dindirmeğe çalışışı gibi kendini 
oradan buraya atıyordu.” (YKK/A, 50) Anlamını ‘çalışma’ olarak yazabiliriz. 

değilden gel-: “Bilmiyormuş. Nasıl bilmez? Pekâlâ da biliyor amma, o değilden 
geliyor.” (OK/VV, 238) Sözlüğümüzde yer almayan bu deyimin anlamı 2bilmez 
gibi görünmek, bilmezlikten gelmek’tir.

denyo ol-: Bu yabancı söz, argo kısaltmasıyla verilerek anlamına ‘aptal, buda-
la, geri zekâlı’ yazılmalıdır: “Beysbol kepimi hiç çıkarmadım ve kafasında keple 
oturan bir denyo olmam dışında kimsenin dikkatini çekmedim.” (TK/SGS, 142) 
Sözlüğümüzde gösterilen ikinci anlamı bu örneğe göre biraz genişleterek ‘den-
siz, geri zekâlı’ anlamlarını eklememiz gerekiyor. Bu fiil biçim TS’de yer almıyor.

dertlere gömül-: Bu deyimi de sözlüğümüzde bulamıyoruz. ‘Birçok dert sahi-
bi olmak, dertlerinin çokluğundan baş alamamak’ anlamları verilebilir: “Ben 
kendi dertlerime gömülmüş sızlanıp dururken içinde yaşadığım dünya baş 
döndürücü bir hızla değişiyordu.” (TK/SGS, 69)

despot: Sözlüğümüzde (I) olarak verilen madde başının üç anlamı gösterilmiş, 
Aşağıdaki örnek ikinci anlama daha uygun düşüyor: “Üç kızla tek başına kalan 
anne kısa zamanda despota dönüşmüş ve kimseye göz açtırmamaya başlamış.” 
(TK/SGS, 127) Bu örneğe göre ayrı bir iç madde olarak (despota dönüşmek) gös-
terilmelidir.

dışlan-: Sadece örnek cümlesi eksik kalmış, tamamlayalım: “Bana gösterdikleri 
sıraya oturduğumda kendimi dışlanmış ve okulun temsil ettiği her şeye karşı 
nefret dolu hissettim.” (TK/SGS, 54)
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dil aşırma-: Sözlüğümüzde ne olumlu ne de böyle olumsuz fiille olan biçimi 
bulunuyor: “Benim gelinim benim gibi uysal olmalı. Kaynanası karşısında dil 
aşırmamalı.” (OK/VV, 95) Örneğe göre anlamı ‘söze karışmak, izinsiz karşılık 
vermek’ olabilir.

dilinde dolaş-: “Bütün dünyanın dilinde dolaşan bir mübareğe kabak diyemez-
sin.” (OK/VV, 95) ‘Herkes tarafından tanınan, bilinen; ünlü, saygıdeğer’ anlam-
larına gelen bu deyim sözlüğümüzde yer almıyor.

dipsiz kuyu: TS içindeki ikinci anlama bir örnek: “Konuşmaya nereden başlar-
sanız başlayın konuyu bir şekilde kendine, içindeki dipsiz kuyulardan birine 
çeker.” (TK/SGS,103)

(birine) dolan-: “Bey tırnaksızlık eder de, avrada dolanırsa, senin de benim de 
tepemize çıkar; emir, kumandan kesilir.” (OK/VV, 299) ‘Sarkıntılık etmek, göz 
koymak’ anlamlarına gelen bu ibare sözlüğümüzde bulunmuyor.

dramatize edil-: Sözlüğümüzdeki ikinci anlama uygun düşen bir örnek: “Or-
tada bu kadar dramatize edilecek bir şey olmadığını söyleyecek oldum, yanıt 
olarak bana o gazetenin tirajını bilip bilmediğimi sordu.” (TK/SGS, 28) 

düdük olup dile düş-: Sözlüğümüzde bu ilginç deyim bulunmuyor: “Ona kal-
sa hemen memlekette düdük olur dile düşerdi. Olsun, düdük olursa olsundu. 
Korkmuyordu ki.” (OK/VV, 21) Anlam olarak ‘dedikodu konusu olmak, herkes 
tarafından alay konusu edilmek’ yazılabilir.

dünya dünyaya geç-: ‘Her şey alt üst olmak, dünya yıkılmak’ anlamında olup 
sözlüğümüzde yer almıyor: “Ona Serap der miydi hiç? Hele Serap Hanımefen-
di? Dünya dünyaya geçse demezdi.” (OK/VV, 211)

ekele-: ‘Hafifçe serpiştirmek’ anlamında olup sözlüğümüzde bulunmamakta-
dır: “Acıca olsun, diye kuru kırmızıbiberi çorbaya iyice ekeledikten sonra kutu-
yu uzattı.” (OK/VV, 375)

elektrik saç-: Sözlüğümüzdeki madde başı olan (elektrik) içinde gösterilen be-
şinci anlamın fiille kullanılan biçimindeki deyim için ‘etkisini yaymak, canlılı-
ğını çevreye göstermek’ diyebiliriz: “Yanıt vermek zahmetine hiç katlanmadan 
gidip masalardan birine oturuyor, berbat elektriklerini etrafa saçmaya başlı-
yorlar.” (TK/SGS, 132)

eserleyip beserle-: Bu ibare ibareyi sözlüğümüzde bulamıyoruz. Ancak, Tür-
kiye’de Halk Ağzından Derleme Sözlüğü (TDK Yayınları, tıpkıbasım, C III /E-H/ 
Ankara 2019), s. 1780’de (esermek besermek) maddesinin karşılığında Zon-
guldak’ta ‘bir çocuğu büyütüp yetiştirmek’ anlamında kullanıldığı, ayrıca Ay-
dın’da (esermek) karşılığında ‘beslenmek, gelişip gürbüzleşmek’ olarak bilin-
diği gösterilmiştir. Örnek cümlemiz bu iki anlamı da karşılamamaktadır: “Ata 
bindikten sonra Nazif, onu bir eserleyip beserledi mi kusursuz bir Amazon ha-
lini alabilir.” (YKK/A, 58) Bu örneğe göre anlamı biraz daha genişleterek ‘yeterli 
derecede donatmak, gerekli bilgi ve donanımı vermek’ yazmamız mümkündür.
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figürasyon yap-: Sözcüğümüzde örneksiz geçilen madde başı var ama, fiille 
olan biçimi yok. Anlamı için örnek cümleye bakarak ‘ikinci, üçüncü derecede 
rol sahibi olmak’ diyebiliriz: “Hikâyede başrolü o oynuyor, sen sadece figüras-
yon yapıyorsun.”  (TK/SGS, 52)

garpçılık: “Milliyetçe Türk garpçısı için garpçılığın en karakteristik vasfı garp-
lılığa Türk üslubunu, Türk damgasını vurmaktır.” (YKK/A, 129) örneğiyle 
maddeyi tamamlayalım.

garpperestlik: ‘Garpçı olma durumu’ anlamına gelen bu madde başı sözlüğü-
müzde bulunmuyor: “Türk erkekleri garplılaşma hareketini, Tanzimat beyinin 
garpperestliğiyle, alafrangalılığıyla bir ayarda tutmayacaktı.” (YKK/A, 129)

gelen gideni arat-: “Gün günden beter geliyor, gelen gideni aratıyordu.” (OK/
VV, 114) Sözlüğümüzde bulunmayan bu iç maddenin anlamı ‘eskisi kötüydü 
ama, gelecek olan daha kötü, daha berbat’ olabilir.

gerzekçe: Anlamı ‘gerzek gibi, gerzeğe uygun bir biçimde’ olup sözlüğümüze 
alınmalıdır: “Gerzekçe bir laf ettiğimi bakışlarından anlıyorum ama yapacak 
bir şey yok.” (TK/SGS, 154)

geyik gel-: TS içinde bu fiilli biçim bulunmuyor: “Genellikle birbirimize gıcık 
olarak geçirdiğimiz haftanın tek güzel anısının gondol turu olması, herhalde 
size çok geyik gelecek.” (TK/SGS, 57) Anlam olarak ‘basit adice, alelade, saçma 
bulmak’ yazılabilir. Bu maddede geçen (gıcık olmak) sözlüğümüzde iç madde-
de örneksiz geçilmiş, bu örnek orada ayrıca gösterilebilir.

hâli olma-: “Selma Hanım, bunları düşünürken, ikinci evlilik hayatının yeni bir 
buhran devresine girdiğini sezinmekten hâli değildi.” (YKK/A, 146) Arapça kö-
kenli bu sözün anlamı ‘serbest kalmak, uzaklaşmak’ anlamında olup TS içinde 
madde başı olarak bulunmalıdır.

hava korsanı: Sözlüğümüzde yer almıyor. ‘Tarifeli yolcu uçağını kötü amaç-
larını gerçekleştirmek için silah zoruyla rotasından saptıran ve terörist kabul 
edilen kişi’ anlamına gelmektedir: “Hostes, iri kahverengi gözleriyle bakıyor; 
hava korsanı olduğu eyleme geçmeden anlaşılmış yolcunun huyuna gitmeye 
çalışan birinin gerginliğiyle...” (TK/SGS, 11)

havlu at-: “Böyle şeylere hiç gelemeyen metin yazarım çoktan havlu attığından, 
tek başıma savaşıyordum.” (TK/SGS) örnek cümlesini sözlüğümüzdeki ikinci 
anlam karşına yazabiliriz.

hayat eseri olma-: ‘Canlıya dair iz bulunmamak’ anlamını verebileceğimiz bu 
deyim TS içinde yoktur: “Suyu çekilmiş bir kuyu başında dört beş çocuk oynu-
yordu ve köyde bunda başka hayat eseri yoktu.”

hayatı zehir ol-: Bu deyim sözlüğümüzde yer almıyor. Anlam olarak ‘acınacak, 
kötü, berbat bir durumda bulunmak yazabiliriz: “Annem abartmıyordu. Eğer 
televizyon seyredemiyor ve gazete okuyamıyorsa hayatı gerçekten de zehir ol-
muş demektir.” (TK/SGS, 106)  
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hesaplılık: ‘Hesaplı olma durumu, hesabını iyi yapma durumu’ anlamlarına 
gelmekte olup sözlüğümüzde yoktur: “Bu sefer kocasının hesaplılığı ve madde-
ye bağlılığı ona tatlı bir hayalin kapısını açmıştı.”

iç karartıcı: ‘Bunaltıcı, sıkıntı veya üzüntüye sebep olan’ anlamındaki bu mad-
de içini de sözlüğümüzde bulamıyoruz: “Bu iç karartıcı mekanın tek hoş yanı, 
pencere önündeki çiçekler.” (TK/SGS, 97)

içine dal-: Bu madde içine sözlüğümüzde yer verilmemiş: “Yenişehir’deki evin-
de ve içine dalmış bulundukları bu curcunalı âlemde her vakitten daha yalnız, 
daha kimsesiz değil miydi?” (YKK/A,140) Anlam olarak ‘yaşamak, her yönüyle 
içinde bulunmak’ yazılabilir.

işe asıl-: Sözlüğümüzde bulunmuyor: “Ekonomik kriz psikolojisi henüz geç-
memişti, işsiz kalmamak için işe asılmak zorundaydınız.” (TK/SGS, 81) Anlam 
olarak ‘çok ve verimli çalışmak, kendini kanıtlamak için aşırı gayret sarfetmek’ 
yazılabilir.

izbeleş-: “Avlunun öbür tarafı, hakiki bir kümese dönmüştü ve o kadar loşlaş-
mış, o kadar izbeleşmişti ki, burada, en gönlü ferah kimseler bile bir dakikadan 
fazla duramazdı.” (YKK/A, 49-50) Sözlüğümüzde bulunmayan bu maddenin 
anlamı ‘izbe durumuna gelmek’ olmalıdır.

kaderin sillesini ye-: Mecaz, anlamıyla ‘büyük bir felakete uğramak, çok zarar 
görmek’tir ve sözlüğümüzde yer almamaktadır: “Çok yakışıklı ve başarılı olan-
lar da, kaderin sillesini yemiş bahtsızlar da benden rahatsız oluyordu.” (TK/
SGS, 168) Hemen hemen aynı anlamda olan (feleğin sillesini yemek) madde içi 
olarak TS içinde var ama örneği bulunamamış.

kafa yorma: Bu isim biçimi sözlüğümüzde yoktur: “Onu seyretmeyi seviyorum 
çünkü bana çocuklar hakkında kafa yorma fırsatı veriyor.” (TK/SGS, 125) Anla-
mı kısaca ‘düşünme’dir.

kalbi düğümlen-: Bu madde içini de sözlüğümüzde bulamıyoruz: “Selma’ya 
adeta bir acımak hissi geldi ve düğümlenmiş kalbi çözülerek sağa sola tatlı dil-
ler dökmeğe başladı.” (YKK/A, 56) Anlam olarak ‘çok üzülmek, kırılmak, darıl-
mak’ yazılabilir.

kanlı bıçaklı ol-: Uygun örnek bulunamamış: “Zaten ayrılmaya karar vermiş 
çiftlerle bunu medenice yapıp boşandıktan sonra da kanlı bıçaklı olmamanın 
yollarını arayacaktır.” (TK/SGS, 217)

kendine çek-: “Bir çölün ortasında bir kaya parçasından hiç farkı olmayan bu 
şehrin manzarasında acayip bir tesir, insanı zorla kendine çeken sert bir cazibe 
vardı.” (YKK/A, 42) TS’nin göstermediği bu iç maddenin anlamı ‘kendine bağla-
mak, şirin görünüp benimsenmek’ olabilir.

kızara bozara: Bu ikileme sözlüğümüzde yer almıyor: “Hele Murat Beyin hare-
mi kızara bozara öyle bir kekeliyor, öyle bir ne diyeceğini şaşırıyordu ki…” (YK-
K/A, 56) Anlamı ‘sürekli kızararak, yüzü renk değiştirerek’tir.
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kibre kapıl-: Bu madde içi de sözlüğümüzde bulunmamaktadır: “Süheyl o gün, 
orada, saçma kibirine kapılmayıp, tek bir kelime söylemiş olsa idi, her şey de-
ğişebilirdi.” (HT/ŞYY, 22) Yazarımız buradaki sözü (kibre) değil, (kibire) olarak 
vermiş.

laf olsun diye: Bu ibare sözlüğümüzde yer almıyor. Anlamı ‘bir şeyler söyleme 
ihtiyacını giderme için, sadece söz söylemiş olmak için’ anlamlarını yazabiliriz: 

“O kadar güzel bir gündü ki... Yani laf olsun diye söylemiyorum, gerçekten bü-
yüleyici, insanın içine işleyen bir mayıs günüydü.” (TK/SGS, 29)

mal gibi dur-: ‘Hiç hareket etmeden, amaçsız, boş durmak’ anlamında olup 
sözlüğümüzde yer almamaktadır: “Biz birinci sınıfa başlayan çocuklar bahçe-
nin bir köşesinde siyah önlüklerimizle mal gibi dururuz.” (TK/SGS, 53)

manalı manalı: Bu ikileme TS’de yoktur: “İlk zamanlar bizi beraber görüp de 
manalı manalı göz kırpmış olanların şimdi yüzüne bakamaz olmuştum.” (HT/
ŞYY, 64) Anlam olarak ‘mana vererek, mana dolu olarak’ diyebiliriz.

manik: Sözlüğümüzde bulunmuyor. Fransızca kökenli bu sözün anlamı ‘ruh 
hastası tuhaf ve garip tabiatlı’ olabilir: “Manik bir sunucu bu saatte nereden 
bulduğunu bilmediğim bir enerjiyle gülücükler saçıyor.” (TK/SGS, 14) Sözlüğü-
müzdeki (mani) madde başında geniş açıklama yapılmış, ancak uygun örnek 
cümle bulunamamıştır.

medeni cesaret göster-: Bu ibare sözlüğümüzde bulunmamaktadır. ‘Her tür-
lü ortamda hiçbir şeyden çekinmeksizin cesur davranmak’ anlamı yazılabilir: 

“Buraya kadar gelerek göstermiş olduğunuz medeni cesareti eminim değerli iz-
leyicilerimiz takdir edecektir.” (TK/SGS, 212)

medenice: Sözlüğümüzde bulunmuyor. ‘Medeni insana yakışır biçimde’ anla-
mındadır. Örnek cümlesi için bk. kanlı bıçaklı olmak.

mega proje: Sözlüğümüzde (mega) ön eki hakkında hiçbir bilgi yoktur. Ancak 
bu ön ekle yapılmış olan on iki madde başı vardır. Örnek cümlede geçen bu iba-
renin anlamı ‘çok büyük, olağanüstü proje’dir: “İki sene sonra ajansın başına 
geçmek gibi mega projelerim de yoktu.” (TK/SGS, 81)

mihenk taşı: Sözlüğümüzde mecaz anlamı belirtilmemiş, ‘Değer belirleyecek 
ölçüt, kriter’ anlamındadır: “Hayatta neyin sahte olduğunu kavramak için bir 
iki mihenk taşına ihtiyaç vardır.” (TK/SGS, 107)

murakabeye var-: Kelime, sözlüğümüze alınmış ama bu fiille olan biçimine yer 
verilmemiş: “Kocasının bu uzunca yolculuğunda, tek başına kaldığı evin için-
de, âdeta, derin bir murakabeye varmış ve bu murakabeden hayatına yeni bir 
istikamet verecek olan kesin bir kararla çıkmıştı.” (YKK/A, 150) ‘Kendi iç sesini 
uzun ve yoğun olarak dinlemek, bütün düşüncelerini gözden geçirmek’ anla-
mındadır.
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mütecessis ol-: Sözlüğümüzde madde başı fiilsiz olarak gösterilmiş. ‘Merak et-
mek’ anlamındadır: “Bu kadıncağızların ne kadar çocukça mütecessis olduk-
larını biliyor ve onların bu halleri, çok defa, onu eğlendiriyordu.” (YKK/A, 73)

ortada fol yok yumurta yok: Sözlüğümüzdeki (fol) madde başında iç madde 
olarak sadece (fol yok yumurta yok) biçiminde verilmiş ancak yazarlardan alı-
nan örneklerde -sözlüğümüzdeki de dâhil olmak üzere- ibarenin başında (orta-
da) sözü yer alıyor. Buna göre TS içinde ilk kelime (ortada) olarak verilmelidir: 

“...bu koyun kalabalığı, az sonra gelecek troleybüse daha önce binmek için, orta-
da da henüz folla yumurta yokken kımıldanıyor, öne geçmeye savaşıyorlardı.” 
(OK/ÖE, 84)

sen bilirsin bir iki ben bilirim on iki: Bu ilginç ibareyi sözlüğümüzde bulamı-
yoruz: “Tahsildara döndü, sen bilirsin bir iki, ben bilirim on iki... Efendi, ben 
Muğla kazalarında, mükellefin altın dişini çatır çatır söktüklerini güzümle gör-
düm.” (HT/ŞYY, 38) Anlamı ‘ben senden daha çok bilirim, daha tecrübeliyim’ 
biçiminde verilebilir.

sömürürcesine: Bu zarf da sözlüğümüzde bulunmuyor. ‘Sömürmüş gibi, sö-
mürecek biçimde’ anlamındadır: “Önüne konulan üç sahan yemeği âdeta sö-
mürürcesine yiyip yaladı.” (YKK/A, 76)

tegaddi et-: Sözlüğümüzde bu Arapça söz ve fiilli biçimi bulunmuyor. Sözlük-
lerde aslı (tagaddi) olarak yer almaktadır. Anlamı ‘beslenme’ olup burada daha 
ziyade günlük karın doyurma anlamında kullanılmıştır: “Bunlar münhasıran 
çam fıstığı ile tegaddi ediyorlar; çam fıstığı, bir de üzüm.” (HT/ŞYY, 36)

temkinli temkinli: Bu ikileme sözlüğümüzde bulunmuyor: “Ağzına kadar dolu 
çöp arabasını ağır ağır, temkinli temkinli Şişhane’den indiriyordu.” (HT/ŞYY, 
32) ‘Çok dikkat ederek, itina göstererek’ anlamı verilebilir.

terör yap-: “İntihap dairelerinde de öyle bir nüfuzları vardır ki, kimse ses çıka-
ramıyor, adeta herkese terör yapıyorlar.” (YKK/A, 48) Anlam olarak ‘aşırı baskı 
kurmak, gözünü yıldırmak’ anlamında olup sözlüğümüzde bulunmamaktadır.

teşrifatsız: Bu madde başı sözlüğümüze alınmamış, ancak bundan önce ayrı 
bir (teşrifatlı) yer almalıdır. Anlam olarak olumsuz anlamda ‘teşrifata gerek 
kalmaksızın, teşrifata meydan vermeden’ yazılabilir: “Ankara’da en sevdiğin 
şey, bu teşrifatsız, sade ve samimi kardeşlik havasıdır.” (YKK/A, 54) Olumlu 
madde başı için ‘teşrifat gözeterek’ diyebiliriz. 

tırnaklarıyla kazı-: Sözlüğümüzde bulunmayan bu deyimin anlamını mecaz 
olarak ‘uzun ve yorucu gayretler, çabalar harcamak, büyük emek vermek’ diye-
biliriz: “Başarılı bir şirketi var; bu noktaya tırnaklarıyla kazıyarak geldi.” (TK/
SGS, 26)

tuzlu biberli: Bu ikileme TS içinde yoktur ve mecaz anlamıyla yer, almalıdır: 
“Hatice’nin son derece tuzlu biberli bir konuşması vardır; hele başbaşa kaldık-
ları vakit sözleri büsbütün baharatlı bir çeşni alırdı.” (YKK/A, 51) ‘Her şeyi açık 
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açık, çekinmeksizin söyleme, utanma duygusunu ortadan kaldırarak konuşma’ 
denebilir.

türkü bar: Son yıllarda hayli güncellik kazanan ve ‘sadece halk türkülerinin ça-
lınıp söylendiği yer’ anlamına gelen bu ibare TS içinde yoktur: “Oturduğu bina-
nın altındaki türkü barda bira içiyoruz.” (TK/SGS, 205) 

yamrı yumru ol-: Sözlüğümüzde fiilli biçimi bulunmuyor: “Ne kalabalık, ne 
polisler, ne yamru yumru olmuş otomobil, ne de yaralı ve yarı|-baygın şöför 
onu yolundan alıkoyamadı.” (ET/ŞYY, 19) ‘Her tarafı ezilmiş, bozulmuş’ anla-
mındadır.

yaraşlık: Sözlüğümüzde bu madde başı bulunmuyor: “İlk gördüğü gün o ne ne-
zaket, ne konuşkanlık, ne yaraşlıktı.” (YKK/A, 63) Anlam olarak ‘yakınlık, uy-
gunluk, dürüstlük’ karşılıkları verilebilir.

yazar bozuntusu: “Yazar bozuntusu sanıyordum, gerçek bir yazar olduğunu 
anladım.” (TK/SGS, 12). Sözlüğümüzde yer almayan bu iç maddenin anlamı 

‘yazar gibi davranan, yazarın belirli özelliklerini, taşımayan (kişi)’ anlamında-
dır.

yüksek perdeden gül-: Mecaz anlamıyla ‘kahkahalarla, yüksek ses çıkararak 
gülmek’ anlamında olup sözlüğümüzde bulunmuyor: “O kadar yüksek perde-
den gülüyor ki o gece ilk ve son defa hiç tanımadığım bu tiplerin arabamda ne 
aradığını düşünüyorum.” (TK/SGS, 74)

yüreği kana-: “Halbuki, Selma Hanım, birtakım gizli yaralarla kanayan yüre-
ğini kimseye, bilhassa, Neşet Sabit’e göstermek istemiyordu.” (YKK/A, 148) ‘İn-
cinmek, aşırı üzüntü çekmek’ anlamını verebiliriz.

yüzden görün-: “Kadınlara gelince, bunların hepsi, yüzden dost görünmekle 
beraber içten onun düşmanı idiler.” (YKK/A, 141) Sözlüğümüzde bu madde içi 
bulunmuyor. Anlamı ‘yüzüne karşı, görünürde’ olabilir.

zevkini sür-: “Şimdi, Kavaklıdere’de, kuleli, verandalı ve konfor modernliği 
bir büyük köşk içinde asrî hayatın bütün zevkini sürmeğe başlamıştı,” (YKK/A, 
103) Sözlüğümüzde bulunmayan bu madde içinin anlamını bütün rahatlığıyla 
yaşamaya devam etmek’ şeklinde yazabiliriz.
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