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Türk edebiyatının, daha doğrusu şiirinin geçen yüzyıldaki, en önem-
li şairlerinden biri olan Behçet Necatigil (1916-1979) bir yandan Kars 
Lisesinde başladığı ve İstanbul Eğitim Enstitüsünde son verdiği ede-
biyat öğretmenliği görevini yaparken diğer yandan da hem şiirler 
yazmakta hem de çevirileriyle, kısa ve uzun tiyatro oyunları, radyo 
skeçleriyle evinin ihtiyaçlarını karşılama sıkıntıları içinde kıvran-
maktadır. Karşılaştığı binbir sorun, onun ilk yıllardan itibaren ne 
hâllere düştüğünü ve çaresizliklerini ortaya koymaktadır. Mesleği-
ni büyük bir feragatle ve fedakârlıkla icra ederken, rahat rahat şiirle 
ve edebiyatla uğraşamadığı, dostlarına yazdığı mektuplardaki has-
sas ifadelerinden anlaşılmaktadır. Söz gelimi, Oktay Akbal’a yazdığı 
17.12.1951 tarihli mektubunun bir yerinde derdini şöyle dile getiri-
yor:

“Ah, elimde imkân olsa da, para kazanmak hırsını bırakıp 
boş zamanlarımı şiire versem de iyi eserler yazabilsem! 
Nerde bizde o talih! Bazan kahırlanıyorum, ümitsizliğe dü-
şüyorum. Ömür geçiyor, biz kırık dökük mısralarla kendi-
mizi avutuyoruz.” (Necatigil, 2012: 83)

Genç sayılabilecek yaşta (63) kaybettiğimiz ünlü şairimizin, diğer 
birçok şairimiz, romancımız gibi sıkıntı ve üzüntüler içinde ömrünü 
geçirmesi, her edebiyatçının alın yazısı olmak mecburiyetinde midir, 
acaba? Biraz daha refah ve huzur içinde olsaydı, yine hayranlık duy-
duğumuz Necatigil olur muydu acaba? Bilemiyorum. Salah Birsel’e 
31.3.1964 tarihinde gönderdiği mektubunda ailecek başlarını soka-
cağı bir daire için şu satırları kaydetmiştir:

“Şu sıra ve bütün yaz biraz para kazanmak için durmadan 
çalışmak zorundayım…Artık bize çok dar gelen bu minik 
evden bir apartman dairesi alıp çıkmak istiyoruz. Bankada 
birikmiş on bin liraya karşılık alacağımız krediye kadar par-
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ça parça bir miktar para ödememiz lâzım. Dert. Ama karar verildi ve 
işe başlandı bir kere.” (Necatigil, 2012: 100)

İkinci Dünya Savaşı yıllarından başlayarak kaleme aldığı bu mektupları, aynı 
zamanda dönemin düşünce ve sosyal meselelerine de açıklık getirmekte, yer 
yer verdiği bilgilerle edebiyat tarihimize notlar düşürmektedir.

Her zaman olduğu gibi, Mektuplar’ı Türkçe Sözlük için tarayıp fişledim ve aşa-
ğıdaki madde başlarıyla, örnekleri buldum. Yazarın ifadelerine hiç dokunma-
dım, aynen verdim. O dönemin söz varlığını göstermesi bakımından hayli il-
ginç sözler -eskimiş gibi olsalar da- sözlüğümüze alınmalıdır.

aceleye ne hacet?: Sözlüğümüz bu çok kullanılan ibareye yer vermemiş... An-
lamı ‘telaşa gerek yok, acele etmenin anlamı yok’ şeklinde yazılabilir: “Benden 
beklediğin yardımlar ise, aceleye ne hacet, gün gelir, halledilir.” (s. 57)

adenit: Örneksiz geçilmiş, verelim: “Müşkül günler, geldi çattı dostum. Adeni-
tim bir gece birden delindi; bol gıda, bünyeyi takviye.” (s. 42)

akıntıya kürek: Sözlüğümüzdeki iç maddede bu ibarenin fiille olan biçimine 
yer verilmiş, sıfat olarak kullanılışı belirtilmemiş: “Akıntıya kürek işlerle dolu 
ders yılının bir encama varmak üzere bulunduğu şu sıralarda…” (s. 57) Anlam 
olarak ‘vazgeçilemeyen, günlük yapılması gereken’ yazılabilir,

alessabah: “Mektubunu öğleye doğru aldım. Geceleyin dokuz sularında ceva-
bını yazıyorum, alessabah yarın postaya vermek fikrindeyim.” (s. 26) örneğiy-
le maddeyi tamamlayalım.

ayacık: Bu küçültme ekiyle yapılan isim TS içinde yoktur: “…Git buz gibi bir 
yatağa, ayacıklarını tamamen içine bile almayan bir yorganın altına, soğuk al-
gınlıklarını yeniden tazelemek üzere sokul.” (s. 40)

ayak üstü ol-: Sözlüğümüz bunu bitişik olarak almış ve fiille olan biçimine 
yer vermemiş: “Sanki büyük bir telaş içinde imişim gibi hep ayak üstüyüm.” 
(s. 40) Örneğe göre anlamını ‘sürekli hareket hâlinde olmak, oturmaya fırsat 
bulamamak’ yazabiliriz.

batakçı: “İnci Hanımın, …belki de paramızın bir batakçıda yandığını haber ve-
ren mektubu üzerine beynimizden vurulmuşa döndük.” (s. 162) Bu örnekle 
madde tamamlanmış olur.

bir yana bırak-: “Bu iltifatlara lâyık olmaya çalışacağım; şu sıralarda yine şiir-
le iştigali bir yana bıraktık.” (s. 83) Anlamı ‘artık ilgilenmemek, uğraşmadan 
vazgeçmek’tir.

derbederlik: Örneğini verip geçelim: “Benden sana nasihat, derbederliğimiz 
tam ve mükemmel olmalıdır.” (s. 57)

derme çatma: “Kadir bilmeyen şipşakçıların derme çatma kitaplar çıkarma-
ması gerekir, ama nedir her Musa’ya bir Firavun lazım.” (s. 160) Burada geçen 
(şipşakçı) için sözlüğümüz sadece fotoğraf çeken kişi ile bağlantılı açıklama 



18 TÜRK DİLİ EKİM 2021

yapmış. Oysa bu örnekte görüldüğü gibi ‘çabucak, şişirme, üstünkörü iş yapan 
kişi’ anlamları da eklenebilir. Ayrıca cümlenin sonundaki atasözünün doğru-
su ve tamamı şöyledir:

“Her Firavun’un bir Musa’sı, her Musa’nın bir Firavun’u var.” Sözlüğümüz kısa-
ca iç madde olarak (her Firavun’ un bir Musa’sı çıkar) şeklini vermiş ve anlamı-
nı da buna göre kısa tutmuş. Tam atasözünün anlamı ‘Her zalimin hakkından 
gelecek iyi bir kimse çıkar, her kurtarıcıya da engel olmak isteyen bir kötü var-
dır’. (bk. İlhan Ayverdi, Misalli Büyük Türkçe Sözlük, Kubbealtı Neşriyat, İstan-
bul 2005, 1411 s.) Örnek s. 497’dedir.

dert kaldırma-: Olumsuz fiil biçimi sözlüğümüzde yoktur: “…ve insafsızlığını 
bu yazacağın satırlara aksettirme Tahir. Çünkü her zamankinden ziyade dert 
kaldıramaz, naz çekemez vaziyetteyim.” (s. 39) Anlam olarak ‘sıkıntıya girmek 
istememek, baş ağrıtacak sorunla karşılaşmamak’ yazılabilir.

dervişlik: Örneğini yazalım: “Ben size biraz olsun dervişliği öğretemedimse 
ne diye geldim, elli beşimden sonra Kâfiristan’a?” (s. 162)

deryadil: “Ben senin gibi Beşiktaş’ın eski ve ehil, âşinâ ve deryadil sokakların-
da gece lambalarını seyretmiyorum.” (s. 44) örneği yeterlidir.

dilemma içinde ol-: Bu ibareye sözlüğümüz yer vermemiş: “Şükür olsun ha-
line… ki dilemma içinde âciz, şaşkın ve mütereddid seyretmiyorsun.” (s. 26) 
Anlamı ‘ikilemde kalmak’tır.

doktora ver-: Bu ismin iç maddesi olarak alınması gereken ve ‘doktora dersle-
rini bitirip tezini savunmak’ anlamına gelen örnek şudur: “Ah Tahir elimizde 
bir imkân olsa da Almanya’ya gidip bir doktora versek. Yoksa bizi burada adam 
yerine koymayacaklar.” (s. 47)

dört kol altmışaltı oyna-: “Çıldırmak işten değil. Üstelik dört kol altmışaltı 
oynayacak kimseler de yok.” (s. 36) Bu deyimin ilk anlamı ‘altmışaltı oyununu 
dört kişi oynamak’tır. Mecaz anlamı ise ‘anlayış gösteren, sohbet edilebilecek, 
hoş vakit geçirilebilecek kimselerle birlikte olmak’tır.

duyarlılık: “Duyarlılık, şiir en çiğ realizme bile yönelse, her zaman makbul ve 
muteber olacaktır.” (s. 212) örneği yeterlidir. 

elinde imkân ol-: Sözlüğümüzde bu ibareyi bulamıyoruz: “Ah, elimde imkân 
olsa da, para kazanmak hırsını bırakıp boş zamanlarımı şiire versem de iyi 
eserler yazabilsem!” (s. 83) Anlam olarak ‘istediğini yapabilmek için yeterli fır-
satlara sahip bulunmak, kimselere muhtaç olmadan zamanı değerlendirmek’ 
yazılabilir.

encama yar-: ‘Sonuca erişmek, sonunu görmek’ anlamında olup TS içinde yer 
almamaktadır. Örnek cümlesi için bk. akıntıya kürek.

ermişlik: “İnsan pek genç yaşta da ermişlik mertebesine erişir; alametler be-
lirdi.” (s. 165-166) örneğiyle maddeyi tamamlayalım.
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feraha çık-: “Gömüldüğüm İsimler Sözlüğü mezarından, üzerimdeki toprakla-
rı, tuğlaları kaldırıp feraha çıkamadım.” (s. 160) Sözlüğümüzde bulunmayan 
bu deyimin anlamı ‘rahat bir hayata kavuşmak, istenilenler için rahat bir or-
tama ulaşmak’ olarak yazılabilir.

fütura sal-: Yine TS içinde yer almayan bir deyim: “Oturup okusam ya hiç ol-
mazsa onları. Ne gezer; ikmali hatırlıyor, ürperiyor, kendimi fütura salıveriyor 
ve susuyorum.” (s. 34) Bu deyimin anlamı için ‘boşvermişliğe dalmak, hiçbir 
şeyi dert etmemek’ diyebiliriz.

gezme tozma: Bu isim biçimindeki ikilemeyi de sözlüğümüzde bulamıyoruz. 
Anlamı ‘boş zamanları istediği gibi değerlendirme, önemli bir iş yapmadan 
gezip dolaşma’dır: “Gezme tozma düşündüğüm yok. Bütün arzular yıllar yılı 
Türkçe öğretmenliğimin dondurduğu, daralttığı ufkumu genişletebilmek.” (s. 
153)

hafızasını zorla-: “Hafızamı zorluyor ve küçükken kapısının önünde susamlı 
simit ve kağıthelvası yiyerek anneannemin konuşmayı bitirmesini bekledi-
ğim evi bulup çıkarmaya çalışıyordum.” (s. 27) Anlamına ‘yoğun bir şekilde 
düşünmek, zihnini toparlamaya çalışmak’ diyebiliriz.

hâl tercümesi: Örnek cümlesi eksik kalmış, ekleyelim: “Brands’dan1 aldığım 
son mektupta hal tercümesini yazıyordu, 1922 doğumlu olduğuna göre sen 
yaşta.” (s. 82)

hanidir: ‘Epey zamandan beri’ anlamında olan bu madde başı sözlüğümüzde 
yer almıyor: “Bak şu anda saatler gece yarısından uzaklaşalı hanidir. Uyku hak 
getire.” (s. 34)

hayatı haram et-: “İş sağlıkta kardeşim. Hayatı haram eden hastalıklar olma-
sın da gerisi işte gidiyor kendiliğinden.” ‘Yaşanan süreyi binbir zorlukla geçir-
mek, birçok sıkıntıyla karşılaşmak’ anlamına gelen bu ibare sözlüğümüzde 
bulunmamaktadır. 

her Allah’ın günü: Sözlüğümüzde yoktur ve ‘her gün’ anlamındadır: “Son iki 
haftadır her allahın günü öğleden sonra Alman enstitüsüne gidiyorum.” (s. 
33-34)

her Musa’ya bir Firavun lazım: Geniş bilgi için bk. derme çatma.

iç ezintisi: “Küçüklük ziyaretlerimde de simidimi ve kağıthelvamı yerken duy-
duğum, müphem bir iç ezintisi yine beni sarmıştı.” (s. 28) ‘Sıkıntı, heyecan, 
üzüntü içinde olma’ anlamındadır.

ifsat et-: Sözlüğümüzde bu söz başının fiil biçimi bulunmuyor: “Talebelerim 
uysal, çalışkan olsalar gam yemem. İçlerinde öyleleri var ki sınıfı ifsat ediyor-
lar.” (s. 69) Anlam olarak ‘düzeni bozmak, kargaşa çıkarmak’ yazılabilir.

1 Yazarın notu: Cümlede geçen Türkolog H. Wilfried Brands olup uzun yıllar Frankfurt 
A.M. Üniversitesinde Türkoloji bölüm başkanlığı yapmıştır.
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iki ayak bir pabuçta: Sözlüğümüzde iç madde olarak (iki ayağını bir pabuca 
sokmak) deyimi var ancak bu biçimdeki kullanılışı gösterilmemiş, aynı an-
lamda kullanmış yazarımız: “On gündür iki ayak bir pabuçta, o işe yumul-
dum.” (s. 156)

inşad eyle-: Örneği eksik kalmış; “Bize de merhamet edin, bizi de hatırdan çı-
karmayın baylar, bayanlar! düşüncesiyle eserlerimizi inşad eyledik.” (s. 58) Ya-
zar Arapça asıllı kelimeye sadık kalmış, sözlüğümüz bunu (inşat) olarak mad-
de başı yapmıştır.

istihfafkâr: ‘Hor görürcesine, küçümsercesine’ anlamına gelen bu Arapça söz 
TS içinde yer almıyor: “Kadının sesinde istihfafkâr ve beni anlamış bir eda.” (s. 
28)

işin fenası: “Oktay, işin fenası, yaz sıcakları öylesine amansız bastırdı ki sor-
ma!” (s. 78) Sözlüğümüzde yoktur. Anlamı ‘daha da kötüsü, berbat tarafı’ şek-
linde yazılabilir.

işmizaz: Yazarımız pek bilinmeyen bu tür Arapça kökenli sözler kullanmaktan 
da geri kalmıyor. Anlamı ‘sıkıntı veya beğenmemekten doğan yüz ekşitmesi, 
yüz buruşukluğu’dur: “Tanırım. Ama bilmem nasıl tarif edeyim; sen bulamaz-
sın belki oğlum. -Son cümlede bir istihza işmizâzı muhakkak ki vardı.” (s. 28)

itiş: Örneksiz geçilmiş, verelim: “Bugün bu işi, gizlemekte ne mana. Öyle şedit 
bir arzu halinde değil de bir vefasızlık hicabı ve bir utanç itişi ile yapıyorum.” 
(s. 44)

jurnal: Sözlüğümüzdeki birinci anlama uygun düşen bir örnek: “Benden her-
halde uzun seyahatnameler, mufassal jurnaller beklersin ve haklısındır da.” (s. 
38)

kafası kazan ol-: Bu çok bilinen deyime örnek bulunamamış: “Bizim kerime 
sıcaktan uyuyamıyor, uyuyamayınca da bizim kafamız oluyor mu bir kazan.” 
(s. 78)

kaldırımdaş: ‘Aynı yolda yürüyen arkadaş, kafadar’ anlamlarına gelen bu ke-
limeyi sözlüğümüzde bulamıyoruz: “Bir Adamın Kuruntuları başlığı altında 
hemen hemen her nüshada çıkan lirik (!) nesirler (!) bu aciz kaldırımdaşının 
kalem ve karihasından çıkar.” (s. 49)

kanıyı uyandır-: “İşin içindesin, bildiğin şairler, bildiğin şiirler. Bana verdikle-
rin için yazdıkların bende bu kanıyı uyandırdı.” (s. 93) ‘Kanaat oluşturmasına 
yol açmak, düşüncesini harekete geçirmek’ anlamlarını yazabiliriz.

kaynaşmalı: Bu sıfatı da sözlüğümüzde bulamıyoruz. ‘Kaynaşmaya sahip olan, 
kanı kaynayan’ anlamlarındadır: “Seninle dört beş kere gitmiştik. Temiz, kay-
naşmalı yani birbirimizi içten içe anladığımız günlerdi. Geçti.” (s. 167)

kelleyi vurup çalış-: “Bu yaz da kelleyi vurup çalışacağım, eylüle yeni eve ge-
çebilmek telâş ve hülyası içinde.” (s. 102) Anlam olarak ‘yoğun bir şekilde uğ-
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raşmak, başka hiçbir işle meşgul olmadan belirli bir konu üzerinde durmak’ 
yazılabilir.

kendini nâra yak-: Bu deyimi de sözlüğümüzde bulamıyoruz: “Gerçi biz çok 
işleri menfaat cephesinden değil, mazarrat bakımından tercih eder ve kendi-
mizi nâra yakarız.” (s. 46-47) ‘Zarar görmek, olmadık yerde sıkıntıya girmek’ 
anlamlarına gelir.

kıyıda köşede kal-: Örnek bulunamamış, verelim: “Bu mektupta da kıyıda kö-
şede kalmış bir akraba ziyareti bekliyorsun. Öteki hoşuna gitti değil mi?” (s. 
35)

kudurgan: “Deniz dalgalı. Suların köpüklü ve kudurgan çalkantısını bir iki 
defa rıhtıma gidip seyrettim.” (s. 42) örneği yeterlidir.

küçüklük: Sözlüğümüzdeki birinci anlama uygun örnek için bk. iç ezintisi.

levmet-: Sözlüğümüzde yoktur: “Âdettir: Bir şey için tavassutta bulunanlar, 
işler ters gidince, ne diye araya girdim diye, kendilerine levmederler.” (s. 162) 
Bu Arapça kelime ‘eleştirmek, yüze vurmak’ anlamına gelir.

melce ara-: Sözlüğümüz sadece kelimeyi almış, fiille olan biçimini vermemiş: 
“Şahıs, o mevzuu ona istediği genişlikte açmadı mı veyl ona. Tabii ki bir baş-
ka limanda melce arayacaktır.” (s. 26) ‘Kendini koruyacak bir barınak, sığınak 
aramak’ anlamındadır.

muhassenat: “Böyle el yazması mektup yazmanın bir muhassenatı da insanın 
sereserpe yazabilmesidir.” örneğiyle maddeyi bitirelim.

mukannen: Sözlüğümüzde iki anlamla karşılanmış ama hiçbir örnek buluna-
mamış. Şairimizin şu örneği birinci anlama uygun düşmektir: “Yılbaşını mu-
tat ve mukannen zamandan oldukça sonra bekliyordum.” (s. 71)

müstaceliyet: Örnek bulunamamış: “9 Ekim tarihli mektubuna, müstaceliye-
tinden dolayı hemen cevap vermem gerekiyordu.” (s. 67)

mütehassir: Bu Arapça söz ‘özlem duyan, hasret çeken’ anlamında olup söz-
lüğümüzde yer almamaktadır: “…aynalara bensiz bakarak yüzünde hasıl olan 
çizgileri bensiz ve mütehassir seyre daldığını öğrendim.” (s. 42)

müzakereci: TS içindeki ikinci anlama uygun bir örnek: “Zil çalar ve yine hal-
den anlamaz, usulünce susup oturmaz bir orta kısım sınıfında müzakereci sı-
fatıyla otururum.” (s. 45)

ne çare: “Çeviriler üzerine fazla bir şey diyemeyeceğim. Çünkü benim alman-
cam, ne çare, kitaplardan gelen bir almancadır.” (s. 151) örneğiyle maddeyi 
bitirelim.

ne desem boş: Sözlüğümüzde bulunmuyor: “Ne desem boş. Göndermek lut-
funda bulunduğunuz …..antolojinizi aldığımdan beri hâlâ teşekkür yazacağım 
size.” (s. 151) ‘Fazla söze gerek yok, bahaneye yer yok’ anlamına gelmektedir.  
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ne mana: Sözlüğümüzde yer almamaktadır. ‘Anlamı yok, gereksiz’ demektir: 
“Bugün bu işi, gizlemekte ne mâna, öyle şedit bir arzu halinde değil de bir vefa-
sızlık hicabı ile .....yapıyorum.” (s. 44)

nobranca: “Dört saat sonraki müşterek bir ders esnasında bana küçük bir şaka 
yapmak isteyen Zühtü’yü şiddetle ve nobranca tersledim.” (s. 52) örneğiyle 
maddeyi tamamlayalım.

poz takın-: “Kafir, sanki kitap karşısında kendi düşüncelerini yazıyor pozu ta-
kınarak tercümeden, paragraf paragraf nakillerde bulunmuş.” (s. 41) Sözlüğü-
müzde yer almayan bu ibarenin anlamı ‘öylesine görünmek, gerçekte olmayan 
bir biçimde davranmak’tır.

sâdır ol-: Örneğini verelim: “Her gün Ankara’dan bu hususta bir tebliğ sâdır 
olmasına muntazırım.” (s. 43)

salah gel-: ‘İyileşmek, açıklık gelmek’ anlamında olup sözlüğümüzde bulun-
mamaktadır: “Seni bilmem, ama ben vaziyetime salah gelebileceğinden öyle 
ümitli değilim.” (s. 46)

sineye bas-: Sözlüğümüzün yer vermediği bu ibare ‘içtenlikle kabul etmek, gö-
nülden rıza göstermek’ anlamındadır: “Onun yerine başkasını, başkasının ye-
rine bir başkasını verseler ses çıkarmayacak, kabul edecek, sineme basacağım.” 
(s. 26) 

şeytan azapta gerek: Örnek bulunamamış, verelim: “Elimizi çabuk tutmak 
meselesi, sonra da şeytan azapta gerek. İdare ediyoruz.” (s. 98)

tenevvü: “Tekrardan nefret ve tenevvü tercih ediyor olmalı.” (s. 29) örneğiyle 
maddeyi tamamlayalım.

tezcanlılık: “Zaman göster, heves yarat, eski günlerin tezcanlılığını geri getir, 
yazayım! Hiçbiri yok.” (s. 52) örneği yeterlidir.

tezleştir-: Sadece örneği eksik kalmış: “Yakındım, söyledim, Memet Fuat so-
nunda işi tezleştirmekten başka çare göremedi, apar topar çıkardı kitabı.” (s. 
165) 

vikaye eyle-/et-: “Rabbim sen beni mümkün mertebe boş saatlerin şerrinden 
vikaye eyle.” (s. 33) örneği yeterlidir.

yemeden içmeden kesil-: Örneğini verelim: “Ve doğrusunu ister misin? Has-
tayım, yemeden içmeden kesildim ve oteldeyim ve öksürüyorum.” (s. 38)

yıkıcılık: “Her zaman bana karşı bile gösterdiğin yıkıcılığını ve insafsızlığını 
bu yazacağın satırlara aksettirme Tahir.” (s. 39) örneği yeterlidir.

yumul-: Sözlüğümüzde bulunan dördüncü mecaz anlama uygun düşen bir ör-
nek: “Andersen’in daktilosuna yumuldum hemen, iş iştir, çıkmalı aradan.” (s. 
155)
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yüz akıyla atlat-: Sözlüğümüzde yer almıyor. Anlamı ‘başarıyla bitirmek, 
mahcup olmadan başarmak’tır: “Bu fırsatı değerlendirmem ve bu üç ayı yüza-
kıyla atlatmam şart artık.” (s. 153)

yüzeydelik: TS bu madde başına yer vermemiş. ‘Yüzeyde kalma durumu, ba-
sit durumda’ anlamındadır: “Yüzeydeliğini biliyor, okuyuculardan önce kolay 
yapılamayacak böyle bir işin üstesinden gelen sizden özür diliyorum.” (s. 151)

zuhurat: Sözlüğümüzde masa başında verilen bir örnekle geçilmiş: “Havamı 
kaybettim. Yani araya hep başka işler girdi, sonu da gelmiyor böye zuhürat iş-
lerin.” (s. 93)

Taranan Kaynak

Necatigil, Behçet, Mektuplar, Yapı Kredi Yayınları, 2. Baskı, İstanbul 2012, 273 s.


