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ELEŞT İR İ  /  İ NCELEME

Son yıllarda polisiye türünde yazdığı kitaplarla bir hayli ün yapan 
Ahmet Ümit’in ayrıca şiir ve hikâyelerinin de bulunduğunu biliyo-
ruz. Zaman zaman polisiye dışında da roman yazmış, daha çok tarihî 
olaylarla ve kişilerle bağlantılı konuları işlemiştir. Bu kitaplar arasın-
da en çok ses getiren eseri, Elveda Güzel Vatanım başlığını taşıyan ro-
manıdır.1 

Balkan ve Birinci Dünya Savaşı’nda farklı cephelerdeki çatışmalar 
sonrasında, özellikle İstanbul’da ve Selanik’te vuku bulan olaylar ile 
bu olaylar içinde önemli rol oynayan kişilikler hakkında –bazen ta-
rihî belgelerin de desteğini alarak- yorumlarda bulunan yazar, bütün 
konu ve kahramanları, o dönemin bir İttihat ve Terakki Fırkası üyesi 
ve ayrıca edebiyata meraklı bir kişi olarak, eski sevgilisine yazdığı on 
altı mektup aracılığıyla sergilemiştir. Mektupların tarihi her ne kadar 
1926 yılının İstanbul’unu gösterse de, yazar hep geriye dönük bakış-
lar ve tarihî kişilere ilişkin açıklamalarla okuyucunun o dönemlere 
genişçe bir pencereden bakmasını sağlamıştır.

Cumhuriyetin ilk yıllarındaki arayışları da gündeme getiren yazar, 
amatörce yaptığı yazarlık işini de farklı biçimlerde göstermiş, bu yol-
daki yeteneğinin yabana atılamayacak bir değeri olduğunu da mek-
tuplarında yer yer belirtmiştir.

Bu romandan çok söz edildiği için önce fikir edinme amaçlı okudum. 
İkinci okumayı yaparken fişlediğim, Türkçe Sözlük (TDK Yayınları, 
Ankara 2011) ile karşılaştırdığım ve çoğunluğu söz varlığımızda yer 
almayan madde başları ile iç maddeleri alfabetik sırayla bir araya ge-
tirdim. Bazen farklı anlam taşıyanları ya da örnek cümlesi bulunma-
yanları da listeme ekledim.

1 bk. Everest Yayınları, 1. baskı, İstanbul 2015, 556 s.
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Her zaman yaptığım gibi, yazarın kitaptaki yazımına dokunulmamıştır. Ayrı-
ca verdiğim metinlerin sonunda eserdeki sayfa numaralarını da belirttim.

acze düş-:  Sözlüğümüzde bulunmayan bu ibarenin anlamı ‘hiçbir şey yapa-
mayacak duruma girmek, düşkünleşmek’tir: “O zamanlar aksini düşünsem de 
şimdi anlıyorum ki, kader karşısında hep acze düşermiş insan.” (s. 27)

akıl kârı olma-: Bu madde içini de sözlüğümüzde bulamıyoruz: “Bu şartlarda 
hükümet olmak, akıl kârı değildi; dört yanımız düşmanla çevriliydi.” (s. 353)

alayla valayla: Bu ikileme TS içinde yer almıyor. Anlam olarak ‘büyük göste-
rişle, çok önemli süslemelerle’ yazılabilir: “Geçen yıl bastırılan ayaklanmadaki 
İngiliz parmağını ifşa eden bir makale, alayla valayla ön sayfadan duyurul-
muştu.” (s. 69)

aptala yat-: ‘Aptal rolü oynamak, aptal gibi görünerek anlamamış vaziyeti al-
mak’ anlamını verebileceğimiz bu deyimi argo kısaltmasıyla alabiliriz: “Ne, ne 
arıyorsunuz? diye sorarak aptala yatmayı sürdürdüm.” (s. 323)

ayrılık gayrılık: Sözlüğümüzde bulunmayan başka bir ikileme… Anlamının 
karşılığı olarak ‘Ayrılığa sebep olacak şey, yabancılık’ yazılabilir: “Ayrılığı gay-
rılığı bir yana koyarak vatan müdafaasına katılmalıyız.” (s. 318)

başında bela ol-: “Başımda o kadar çok bela vardı ki, hiç tanımadığım bir yaza-
rın dertlerine kafa yoracak halim yoktu.”(s. 259) Bu ibarenin anlamı ‘bir hayli 
sorunu olmak, dertlerle uğraşmak’tır.

başını almış yürümüş/başını alıp yürü-: TS’de iç madde olarak bulunması 
gereken ve her iki hâlde de gösterilebilecek bu ibarenin anlamı ‘aşırı derecede 
artmış; büyük, önemli bir yüksekliğe ulaşmış’ olabilir: “Yoksulluk almış başını 
yürümüş, imparatorluğun parçalanması iyice hızlanmıştı.” (s. 306)

biz kırk kişiyiz, kırkımız da birbirimizi biliriz: Bu çok bilinen atasözüne ait 
bir örnek cümle bulunamamış: “Unutma, bugünün emniyetçileri de bizim gibi 
eski ittihatçı. Biz kırk kişiyiz, kırkımız da birbirimizi biliriz meselesi…” (s. 85)

boş atıp dolu tut-: Yine örneksiz geçilen bir madde içi: “Evet desem, belki de 
boş atıp tutmaya çalışan polislere hiç yoktan koz vermiş olacaktım.” (s. 321)  

bölük pörçük: Bu ikilemeyi de sözlüğümüzde göremiyoruz. ‘Parça parça, kısım 
kısım’ anlamını verebiliriz: “Akşam bölük pörçük uyumuştum ya, demek ki o 
nedenleymiş bu baş ağrıları filan.” (s. 181) Yazarımız aynı anlamda kullandığı 
bir başka örnekte ise şöyle diyor: “Gece boyunca bölük pörçük rüyalar görme-
min sebebi de bu olsa gerek.” (s. 170) On sayfa aralıkla iki ayrı söz: ‘neden/se-
bep’… Daha tutarlı olması gerekirdi…

buhrana düş-: ‘Kriz içine girmek, sıkıntılı durumlar içinde bulunmak’ anlam-
larına gelen bu madde içini de sözlüğümüzde bulamıyoruz: “Henüz Meşruti-
yetin kurulmasının üzerinden dokuz ay gibi kısa bir süre geçmesine rağmen, 
inkılap büyük bir buhrana düşmüştü.” (s. 169)
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burnundan kıl aldırma-: Sadece örnek vermekle yetinelim: “Kaygılanmıştık. 
Hepimiz gibi o da değişmiş, o eski burnundan kıl aldırmayan havasından sıy-
rılmıştı.” (s. 82)

cakalı cakalı dolaş-: Sözlüğümüzde ne bu ikileme var ne de fiilli biçimi… “Ara 
sokaklara girince o cakalı cakalı dolaşan, gözü dönmüşlerden oluşan kalaba-
lıklar azalmaya başladı.” (s. 173/174) Anlam olarak “caka yaparak (gezmek), 
gösterişlerle (gidip gelmek)” yazabiliriz.

çocuk oyuncağı olma-: Sözlüğümüz bu ibarenin ilk kısmı olan (çocuk oyun-
cağı) iç maddesini almış ama fiille olan biçimine yer vermemiş. Anlamı me-
caz olarak ‘basit, kolay iş değil, hafife alınacak durum yok’ şeklinde yazılabilir: 

“Çocuk oyuncağı değil, inkılap yapılıyordu burada, tarih yazılıyordu, üstelik 
insanların kanıyla…” (s. 246)

deli dolu: TS içindeki ikinci anlam için bir örnek: “Deli doluydu, aklına geleni 
pat diye söylüyordu, önce yadırgadım bu kaba saba adamı; tanıyıp da, içinde 
bir kötülük olmadığını anlayınca sevmeye başladım.” (s. 184)

dinçleş-: Örneğini yazıp geçelim: “Çökmüş omuzlarım dikleşti, dizlerime bek-
lenmedik bir kuvvet geldi, uzun sürmüş bir uyuşukluktan kurtulmuş gibi 
anında dinçleşti zihnim.” (s. 58)

döngü: Yine örneği bulunmamış bir söz: “Uğursuz bir döngü gibi olaylar hep 
kendini tekrar ediyordu bu coğrafyada…” (s. 303)

dur durak bilme-: “Tecrübeli bir boksör gibi dur durak bilmeden ardı ardına 
birbirinden ağır yumruklar yapıştırıyordu zaten örselenmiş ruhuma.” (s. 447) 
Sözlüğümüzde bulunmayan bu deyimin anlamı olarak ‘hiç durmaksızın hare-
ket etmek, ara vermemek’ yazabiliriz.

egoistçe: ‘Bencilce, egoist gibi’ anlamında olup sözlüğümüzde yer almamak-
tadır: “Vatan için kendini feda etme kararı egoistçe bir davranış olarak telakki 
edilebilirmiş.” (s. 127)

eli kulağında ol-: TS içinde yer almıyor. “Herkes gibi Almanlar da artık har-
bin eli kulağında olduğunu biliyordu.” (s. 413) Bu deyimin anlamı ‘çok kısa za-
manda, pek yakında’ şeklinde yazılabilir.

fedakârane: “Kalbimiz, onun bu fedakârane, cesur sözlerine inansa bile, ak-
lımız olayların hiç de öyle kolayca lehimize döneceğine ikna olmuyordu.” (s. 
169). ‘Fedakârca’ anlamına gelen bu madde başı sözlüğümüzde bulunmamak-
tadır.

fıtratında ol-: Sözlüğümüz bu kelimeyi almış ama fiille olan biçimine yer ver-
memiş. Anlamı ‘doğuştan beri sahip bulunmak’tır: “Bunları kendimi savun-
mak için söylemiyorum, sadece insanın fıtratında olan zayıflığı hatırlatmak 
istiyorum.” (s. 251)  
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gemisini yürüt-: Örneksiz geçilen bir madde içi…: “Harp de, kıtlık da yoksul-
lar için felaket demekti, parası olan her devir gemisini yürütüyordu.” (s. 61)

gözü yeme-: “İyice genişleyen Cadde-i Kebir dümdüz uzanıyordu Taksim mey-
danına doğru. Oraya kadar yürümeyi gözüm yemedi.” (s. 309) ‘Cesaret edeme-
mek, altından kalkamamak’ anlamlarını verebileceğimiz bu deyim sözlüğü-
müzde yoktur.

gözünün feri sön-: Yine sözlüğümüzde yer almayan başka bir deyim… Anlamı 
‘güçsüz duruma gelmek, düşkünleşmek’ olup örneği şudur: “Gerçi artık yaşı 
altmışa dayanmış, gözünün feri sönmeye başlamıştı, fakat o acımasız yüreği 
hâlâ çarpmaya devam ediyordu.” (s. 34)

hamiyetsiz: Örneksiz geçilmiş, verelim: “İşte o vakit, çil yavrusu gibi dağıla-
cak bu millet düşmanları, bu hamiyetsiz herifler, bu şer ittifakı.” (s. 169)

hangi ipe tutunsa elinde kal-: “Hangi ipe tutunsam elimde kalıyordu; hangi 
sokağa girsem kör bir duvar çıkıyordu karşıma; sanki melun bir el tek tek ka-
patıyordu bütün kapıları yüzüme.” (s. 231) Sözlüğümüzün yer vermediği bu 
ibarenin anlamı ‘hiçbir işte başarılı, mutlu olamamak’tır.

hem malına hem mıhına vur-: Sözlüğümüzdeki iç madde yalın olarak veril-
miş, fiille olan ve daha çok bilinen şekli gösterilmemiş: “Ama paşa hem malına 
hem mıhına vuruyor, işler kötüye giderse sorumluluğun üzerine yıkılmasın-
dan korkuyor.” (s. 387) örneği yeterli açıklıktadır.

hepi topu: Sözlüğümüzde yoktur. Anlamı ‘tamamı, hepsi, bütünü’dür: “Bu 
patlayan tabancalar, çok değil hepi topu altı yıl ateşlenecek topların, atılacak 
bombaların ilk habercileriydi.” (s. 147)

hezimete uğra-: “Gerçi Hareket Ordusunun şehre gelmesi on gün kadar geci-
kecekti, fakat tarihin akışını geriye çevirmeye çalışanlar çok ağır bir hezimete 
uğrayacaklardı.” (s. 169). Bu madde içinde geçen fiilli biçimi sözlüğümüzde 
yer almıyor. ‘Ağır yenilgiye uğramak’ anlamını taşır.

hinlik yap-: Eksik bir iç madde daha… Anlamı ‘aldatmak, hile yapmak, kan-
dırmak’tır. “Aklına gelebilecek her türlü hinliği yapabilecek tıynette bir adam-
dır.” (s. 133)

hükümet ol-: ‘Yönetimde bulunmak, idare etmek’ anlamlarına gelen bu iç 
maddeye örnek cümle için bk. akıl kârı olamamak.

hüzün bas-: “Sadece rahmetli kocasını hatırladığında koyu bir hüzün basardı 
geniş yüzünü.” (s. 147) Bu iç madde de TS’de bulunmuyor. Söz konusu madde 
için ‘keder içine girmek, gam çekmek, üzüntülü bir durumda olmak’ anlamla-
rını verebiliriz.  

icra et-: Madde örneksiz geçilmiş: “Ben ise o en verimli çağlarımı siyasetin em-
rettiği vazifeleri icra etmekle geçiriyordum.” (s. 149)
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içine düş-: Sözlüğümüzde bulunmayan başka bir iç madde: “O kadar haklıydın 
ki ne diyeceğimi bilemedim, içine düştüğüm bu zavallı vaziyetten kurtulmak 
için yalandan bir öfkeye sarıldım.” (s. 144). Anlam olarak ‘birden kötü bir du-
ruma girmek, sıkıntılı bir durumla karşı karşıya gelmek’ yazılabilir.

inançsızlık: Örneğini verelim: “Böyle tutkulu konuşmasına rağmen sesindeki 
inançsızlık onu ele veriyordu, evet, söylediklerine asla kendisi de inanmıyor-
du.” (s. 83)

istibdatçı: ‘Monarşiden yana olan, despot’ anlamına gelen bu söz TS içinde yer 
almıyor: “Bundan şikayet de etmiyorduk, aksine yeni istibdatçılara karşı dö-
vüşebildiğimiz için kendimizi mutlu sayıyorduk.” (s. 326)

istirahatgâh: “Elimden geldiğince toparlamaya çalıştım annemin istirahatga-
hını, sonra bir taşın üzerine oturdum.” (s. 311) Sözlüğümüzde bulunmayan bu 
kelimenin anlamı mecaz olarak ‘mezar, kabir’dir.

kalemşor: “İttihat Terakki’nin sadık kalemşoru Hüseyin Cahit o kadar nefret 
edilen bir kişiydi ki, hem çavuş hem etrafımızı saran mollalar anında unuttu-
lar bizi.” (s. 166) örneği ile maddeyi tamamlayalım.

kan tut-: Sözlüğümüzdeki ikinci anlamına uygun bir örnek: “Ne yapıyorsun 
sen yahu, niye durdun öyle? Seni tanımasam kan tuttu diyeceğim.” (s. 239)

… kazan …. kepçe: Masa başında verilen bir örnekle geçiştirilmiş: “Dersaadet 
kazan kendi kepçe, şehri adeta sokak sokak dolaşarak büyük bir şevkle vazife-
sini yerine getiriyordu.” (s. 254/255)

kırk fırın ekmek ye-: Halk arasında çok kullanılan bu deyimi sözlüğümüzde 
bulamıyoruz: “Utandım, bu acemilikten kurtulmak için kırk fırın ekmek ye-
mem lazımdı anlaşılan.” (s. 130) ‘Daha fazla deneyim sahibi olmak, birçok tec-
rübe yapmak’ anlamları yazılabilir.

kıymeti harbiyesi yok ol-:  ‘Geçerli değeri bitmek, önemi kalmamak’ anlamla-
rında olup sözlüğümüzde yer almamaktadır: “Maldan mülkten çoktan vazgeç-
miştim, artık canımın bile kıymeti harbiyesi yoktu.” (s. 338) Sözlüğümüze esk. 
kısaltmasıyla alınabilir. 

kıymeti harbiyesi kalma-: Yukarıdakiyle aynı anlama gelmektedir ve TS’de 
yoktur. “Beni bekleyen tehlikeyi, başıma gelecek kötülükleri unutturmamıştı, 
hayır, ama artık fazla bir kıymeti harbiyesi kalmamıştı.” (s. 216)

kimseye müdanası olma-: Sözlüğümüzdeki (müdana) madde başı içerisinde 
olması gereken bu sözün anlamı ‘kimseye aldırmamak, borçlu olmamak, ey-
vallah dememek’tir. “Hiç kimseye müdanası yoktu, cemiyetle arasına mesafe 
koyuyor, orduya siyaset bulaşmasını istemiyordu.” (s. 232)

kirlen-: Sözlüğümüzde gösterilen dördüncü mecaz anlamı için bir örnek: 
“Daha da önemlisi parçası olduğum bu cemiyet kirlenmiş, bir zamanlar tenkit 
ettiğimiz muktedirlere dönüşmüş gibiydi.” (s. 325) 
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korkakça: Sözlüğümüzde geçen ikinci mecaz anlam için bir örnek: “Yılışık bir 
gülümsemeyle vaziyeti kurtarmaya çalıştım, bazı lakırdılar geveledim ama 
hiç ikna edici değildi, dahası korkakçaydı.” (s. 128)

köşeye sıkış-: “Kendimi köşeye sıkışmış gibi hissediyordum, bu da fena halde 
asabımı bozuyordu.” (s. 142) Sözlüğümüzde yer almayan bu deyimin anlamı 

‘sıkıntı içinde bulunmak, çaresizlik içinde olmak’tır.

kumaş: TS içindeki ikinci mecaz anlama uygun düşen bir örnek: “Bir kez daha 
hak veriyorum sana, evet, bende yazar kumaşı varmış.” (s. 90)

kurmay: Örneği eksik kalmış: “Kurmaylarımız karşılıklı olarak birbirini suç-
larken cephedeki vaziyet bir fecaate dönüşüyordu.” (s. 354)

kuryelik yap-: Sözlüğümüzde olmayan bir iç madde. Anlamı ‘kurye olarak 
görevli bulunmak’tır: “Bir süre sonra sıkıldım. Vatanın kurtuluşu için sadece 
kuryelik yapmak, bununla mı geçecekti ömrüm?” (s. 23)

lagarlık: “Vapurdan inince hiç istifini bozmadı Hafız, aynı lagarlıkla, aynı 
uyuşuk adımlarla Kuşdili’ne yürümeye başladı.” (s. 254) Anlamı ‘lagar olma 
durumu’dur.

lamı cimi kalma-: Sözlüğümüzde sadece (lamı cimi) var, fiille yapılan biçimi 
bulunmuyor: “Lamı cimi kalmamıştı, kanlı boğazlaşma başlamış, devletler 
ordularını ülkelerin üzerlerine sürmüşlerdi.” (s. 429) Anlam olarak ‘bahanesi 
bulunmamak, son duruma girmek’ yazılabilir. 

lekesiz: TS içindeki ikinci mecaz anlamı için örnek: “Biz adanmış ruhlar, adan-
mış bedenler olarak lekesiz yaşamalı, lekesiz ölmeliydik.” (s. 325)

mahva sürükle-: ‘Mahvolmasına yol açmak’ anlamına gelen bu ibareyi sözlü-
ğümüzde bulamıyoruz: “Biz çekilince muhaliflerimiz çıktı sahneye; mührü 
alıp oturdular koltuğa. Hem vatanı mahva sürüklediler, hem de bize hücum 
etmeye başladılar.” (s. 316)

maraza çıkar-: “Biliyordum ki, baş başa kaldığımızda yine maraza çıkaracaktı 
bu kendini bilmez asker.” (s. 100) örneği ile maddeyi tamamlayalım.

mazoşist: Örneksiz geçilmiş, verelim: “Senden ayrıldıktan sonra o keder beni 
hiç terketmedi; kendi yarasına âşık bir mazoşist gibi gittiğim her yere taşıdım 
hasretini.” (s. 260)

midesi kazın-: “Öğleden beri ağzıma lokma koymadığım için fena kazınıyor-
du midem.” (s. 240) örneği yeterli olacaktır.

oluruna bırak-: Sözlüğümüzdeki birinci anlama uygun bir örnek: “Bazen bek-
lemeyi bilmek en büyük erdemdir; bazen hayatı oluruna bırakmak lazım.” (s. 
315)

önyargılı davran-: Sözlüğümüzde bu fiille yapılan biçimi bulunmuyor. Anlam 
olarak ‘önyargıyla hareket etmek’ yazılabilir: “Bir zamanlar düşman kampında 
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olan bu insanları görünce önyargılı davranmaktan kendimi alamıyorum.” (s. 
58)

paradoks içinde ol-: Sözlüğümüz sadece (paradoks) madde başını vermiş, bu 
fiille olan biçimi bulunmuyor: “Aynı zamanda tuhaf bir paradoks içindeyiz: bir 
yandan saraya öfke duyuyoruz, bir yandan da onların yerinde olmadığımız 
için hayıflanıyoruz.” (s. 411) ‘İkilem içinde bulunmak’ anlamını verebiliriz.

sakince: İkinci anlam için bir örnek: “Artık anlamış bulunuyorum, bir yazarın 
otel odasına kapanıp eserini sakince tamamlama isteği asla mümkün olmaya-
cak bir dilekti.” (s. 57)

sevinci kursağında kal-: Örneğini verip geçelim: “Hepsinin sevinci kursakla-
rında kalacak, Basri Bey’in, o meşum akşamda söyledikleri hakikat olacaktı.” 
(s. 169)

slogan at-: ‘Bağırarak slogan ilan etmek’ anlamında olup sözlüğümüzde yer 
almıyor: “Hâlâ ellerindeki bayrakları sallayarak coşkuyla sloganlar atıyor, hâlâ 
konuşmaları can kulağı ile dinliyorlardı.” (s. 164)

sotalan-: ‘Kendini gizlemek, bir yere saklanmak’ anlamında olup argo kısalt-
masıyla verilebilir: “Fuad’ı miskin şüphelinin peşine yollayıp Basri Bey’le ben 
evin önüne sotalandık.” (s. 254)

takibat altında ol-: Sözlüğümüzde bulunmayan bir iç madde daha. Anlamı ‘ta-
kip edilmek, takiple ilgili işlere maruz kalmak’tır: “Cezmi’yle görüşmek tehli-
keli olabilir, muhtemelen o da benim gibi takibat altındadır.” (s. 146)

tavşan yürekli: “Bu bizim tavşan yürekli Reşit’in, benim gibi mimli bir ada-
mı, o kadim ittihatçıya götürmesini beklemek hayal olabilir.” (s. 145) örneği 
yeterlidir.  

tekinsiz: Sözlüğümüzdeki ikinci anlama uygun bir örnek: “İşgal İstanbul’u-
nun tekinsiz sokaklarında yürüdüğüm zamanları hatırlamış olmalıydı şuu-
raltım. ”(s. 419)

tezgah çevir-: “Telefonu kapattım, artık birilerinin benim üzerimden tezgah 
çevirdiğinden emindim, fakat korku yerine tuhaf bir heyecan vardı içimde.” (s. 
324) Sözlüğümüzde yer almayan, argo kısaltmasıyla verebileceğimiz bu ibare-
nin anlamı ‘entrika çevirmek, dolap çevirmek, hileli işler yapmak’tır.

treni kaçır-: Halk arasında çok bilinip kullanılan bu mecaz anlamlı deyim, 
sözlüğümüzde bulunmamaktadır: “Treni çoktan kaçırdığımın farkındayım, 
mutluluğumuz gibi yazarlık da artık pek mümkün olmayacak bir ihtimal be-
nim için.” (s. 90)  Anlam olarak ‘elindeki fırsatı yitirmek, şansını iyi kullana-
mamak’ yazılabilir.

ümitvar kıl-: Sözlüğümüzde bulunmuyor. Anlamı ‘ümitli olmaya devam et-
mek, ümit beslemek’tir: “Bunlar olup biterken tespit ettiğimiz bir vaziyet var-
dı ki, işte o bizi ümitvar kılıyordu.” (s. 164)
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üstüne üstlük: Bu pekiştirme ifade eden ibare sözlüğümüzde yer almıyor: “Üs-
tüne üstlük bu boğucu hava iyice bunaltıyordu ahaliyi, karamsar yapıyordu 
herkesi.” (s. 41) Anlam olarak ‘daha da fenası, yetmezmiş gibi’ yazılabilir.

vatan haini: Örneği verip geçelim: “Harbi sebep göstererek, neredeyse bütün 
cemiyet üyelerini vatan haini ilan edecekti.” (s. 325)

voltalamak: Yine argo kısaltmasıyla gösterilmesi gereken bir madde başı…: 
“Silahları elimizin ulaşacağı yerlerde tutup, yine voltaladık karanlık sokaklar-
da.” (s. 327) Anlamı ‘volta atmak, bir aşağı bir yukarı dolaşmak’tır.

yazgılı: Sözlüğümüzde yoktur, ‘yazgı sahibi olmak’ anlamına gelir: “Ne yapar-
sak yapalım, sanki mağlubiyete mahkûm gibiydik, hep hayal kırıklığına yaz-
gılı…” (s. 303)

yıkıl-: Sözlüğümüzdeki altıncı anlama uygun düşen bir örnek: “Bütün ruhum-
la, bütün bedenimle yıkılmıştım ama kendisinden ve haklılığımdan emin bi-
riymiş gibi dikiliyordum karşısında.” (s. 307)

yiğitliğe leke sür-: “Hem yiğitliğe leke sürmek istemedim hem de arkadaşıma 
moral vermek istedim.” (s. 331) örneğiyle maddeyi bitirelim.

zurnanın zırt dediği yer: Örnek bulunamamış, verelim: “İşte zurnanın zırt de-
diği yere gelmiştik, eğer o eve gittiğimi biliyorlarsa, reddetmek doğrudan zanlı 
durumuna düşürürdü beni.” (s. 322)  

  


