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Edebiyat tarihimizde özellikle İstanbul’u anlatan, onun farklı yönle-
rini işleyen Ahmet Rasim, Hüseyin Rahmi Gürpınar ve Osman Cemal 
Kaygılı vb. yazarların izinden giderek anılarını kaleme alan Sermet 
Muhtar Alus (1887-1952) yazı hayatına önce mizahi alanda başladı. 
Ancak daha sonra İstanbul’daki irili ufaklı gazetelerde kendinden ön-
ceki ve kendi zamanındaki gelenekleri, toplum, edebî ve sosyal haya-
tın değişik görüntülerini, edebî şahsiyetleri renkli ve kolay okunan 
bir dille yazmaya koyuldu.

İstanbul gazetelerinde çıkan yazıların bir bölümünün ilk kez Seçme 
Yazılar-I başlığı altında 1994 yılında yayımlandığını biliyoruz. Ayrı-
ca 1933 yılında Kıvırcık Paşa, aynı yıl içinde Pembe Maşlahlı Kadın, bir 
yıl sonra da Harp Zengininin Gelini, 1944’te ise Eski Çapkın Anlatıyor 
kitaplıklarımızda yerini aldı.

Edebiyat tarihimizde kendilerine yer edinmiş diğer yazarlarımız gibi, 
Sermet Muhtar Alus da bu şehir ile ilgili anılarının önemli bir bölü-
mü İstanbul Kazan Ben Kepçe ve Masal Olanlar başlıklarını taşıyan ki-
taplarda ölümünden sonra toplanıp yayımlandı.

Zevkle okunan bu iki eseri her zaman olduğu gibi, titizlikle okuyup 
fişledim. Türkçe Sözlük (TDK Yay., Ankara 2011) içinde bulunmayan, 
bulunup da farklı anlamları olan ve örnekleri işlenmeyen madde baş-
larını ve iç maddeleri bu yazımda gösteriyorum. Yaşadığı dönemde 
kullanılan, ancak bugün gündemden düşmüş olan birtakım ibareleri 
de, okuyucunun eserleri okuması hâlinde, kolayca anlaşılması ama-
cıyla yazıya aldım. 

acuzeleş-: Sözlüğümüzde bulunmayan bu madde başının anlamı 
‘acuze durumuna girmek, huysuzlaşmak’tır: “O zamanlar bile acûze-
leşmişti. Fakat doğrusu lâzımsa Fransızca ve Almancasından hayli 
istifade ettik.” (İKBK, 50)
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ağustosta çaya girse balta kesmez buz ol-: Halkımızın çok kullandığı bu ata-
sözünü sözlüğümüzde bulamıyoruz. “Nereye başvurduysa taş kesilmiş, ağus-
tosta çaya girse balta kesmez buz oluyor. Ne yapsın?” (MO, 48) Anlam olarak 

‘elini nereye atsa boş dönmek, çok talihsiz olmak, hiçbir yerden destek bula-
mamak’ yazılabilir. 

ağzına layık: TS içinde örneksiz geçilen bu iç madde yazarımız tarafından ço-
ğul biçimiyle kullanılmış: “Ağzınıza lâyık, vişne, çilek, frenk üzümü gibi şer-
betlerden biri hazırlanmış, kovalara doldurulmuş.” (MO, 34)

ağzını poyraza aç-: Örnek bulunamamış, yazarımız veriyor: “Dükkanını sattı. 
220 kırmızı lirayı bir mendile koyup Galatasaray’da Hamdi’ye verdi, bir para-
sız kalıp ağzını poyraza açtı.” (İKBK, 60)

ağzını açıp gözünü yum-: Sözlüğümüzde yer almayan bu deyim ‘ileri geri söy-
lenmek, şiddetle hakaret etmek’ anlamlarına gelmektedir: “Adımını atarken 
gelmişten, gelecekten tutturarak açıyor ağzını, yumuyor gözünü.” (MO, 102)

ağzının tadı kaç-: Sözlüğümüzde iç madde olarak bulunması gereken bu deyi-
min anlamını ‘keyfi kaçmak, huzuru boşalmak, mutlu olamamak’ biçiminde 
yazabiliriz: “Bu şekerden kimse yemeyecek, başka biri, zerre miktar ağzına ko-
yacak olursa karı kocanın ağzının tadı kaçarmış.” (MO, 37)

aksi şeytan: Örneksiz geçilmiş: “Aksi şeytan, saatin ne yelkovanı ne de akrebi 
bir türlü ilerlemiyor.” (MO, 59)

âlâ küllü hâl: “.... .modaya müptelâ fakat alâ küllü hal keseli gençler Tünel 
Meydanı’ndaki kır sakallı frenk terziye başvururlar.” (MO, 147) ‘Geçinecek ka-
dar geliri olan, şöyle böyle, idare edebilecek kadar’ anlamlarında olup sözlüğü-
müzde yer almıyor. 

al bas-: Sözlüğümüzde sadece inanışı ve uygulamayı anlatan (albastı) madde 
başı yer alıyor, ama fiilli biçimi bulunmuyor. ‘Düğün ve lohusalık sırasında, 
kötü ruhlu bir kocakarının evlilere veya loğusaya zarar vermesi ile ilgili bir 
inanma’ biçiminde kısaca açıklayabileceğimiz bu fiilin örneği şudur: “Gelin o 
gece hiç yalnız bırakılmaz. Yalnız kalacak olursa albasma korkusu var.” (MO, 
37)

alesta ol-: Sözlüğümüzdeki (alesta) madde başında farklı fiillerle yapılan de-
yimler var ama bunu bulamıyoruz. ‘Hazır duruma gelmek, hemen harekete 
geçebilecek hâl almak’ anlamındadır: “O gün erkenden kalk borusu çalınır ça-
lınmaz, bütün talebe yataklarından fırlar, giyinip, alesta olurdu.” (MO, 149)

Allah ruzi kılmasın: Bu esk. kısaltmasıyla sözlüğüme alacağımız dua veya ni-
yet sözünün anlamı ‘Allah göstermesin, Allah kısmet etmesin’dir: “İstanbul 
yakası mı?... Allah ruzi kılmasın, bir gecelik bile yapamam, heyheyler bastırır 
alimallah!” (İKBK, 44)
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allahlık: “Bu allahlık adam, kış geldi mi, sobalı, mangallı, tandırlı odasına çe-
kilip kapısının eşiğini atlamaz, yaz gelince sokağa çıkarmış.” (MO, 159). TS için 
yazarlarımızdan örnek bulunamamış ve bir masa başı örnekle geçiştirilmiş.

altıokka ol-: İç madde olarak (altı) madde başında ayrı şeklinde yer almış an-
cak yazarımız bileşik yazmış. Başka fiillerle olan var, ancak bu gösterilmemiş: 

“Etraf karanlık ve tenha ise, sen yalnız, onlar da üç beş kişi ise, gene altıokka 
olmak haritada yazılı.” (İKBK, 42)

anafordan geçin-: Sözlüğümüz içinde argo olarak göstereceğimiz bu deyim yer 
almamaktadır: “Ortada sağa sola sokulup kafeslerin önünden içeriye göz dik-
miş, kulak kabartmış, anafordan geçinen kuru kalabalık da yok...” (İKBK, 51). 
Anlamını ‘bedavadan, asalak olarak yaşamak’ yazabiliriz.

arabasını dağdan aşır-: Çok kullanılan bu atasözünü TS almamış. Anlam ola-
rak ‘zengin olan her türlüğü zorluğu yener, zengin kişi engel tanımaz’ yazıla-
bilir: “Herkes kendine göre bayram ederlerdi; parası bulunan da ederdi, bu-
lunmayan da. Hali, vakti yerinde olan için kolay, para tutan arabasını dağdan 
aşırır.” (MO, 48)

âşıkdaşlık et-: Sözlüğümüz (âşıktaş) olarak madde başı yapmış. Fiille olan 
biçimi bulunmuyor. Anlamı ‘birbiriyle flört etmek, birbirine âşık olmak’tır:  

“...şapkacı çırağı kızlarla bu izbenin bölmeleri arkasında buluşurlar, kafa kafa-
ya âşıkdaşlık ederlerdi.” (İKBK, 25)

ayağa bas-: ‘Nikâh sırasında tarafların kendi sözünün geçerli olmasını sağla-
ma bakımından diğerinin ayağına basarak hakimiyet kurmak’ anlamındadır 
ve sözlüğümüzde yer almamaktadır: “Ayağa basmaktan murat sözü üstün ol-
mak, yani basan kimsenin sözü, nihayete kadar ötekine hâkim olur.” (MO, 36)

ayvaz kasap her bir hesap: “Tünel’in giriş-çıkış yerindeki sundurmanın üs-
tüne yükselmiş olan Metro Han hariç, meydan bundan 40 sene evvelki ayvaz 
kasap, hep bir hesap hâlindedir.” (İKBK, 31)

baba tutma: Sözlüğümüzde yoktur: “Araplar, evin içindekilerine kendilerini 
saydırmak, sözlerini tutturmak için baba tutmayı silah makamında kullanır-
lardı.” (MO, 89). TS içindeki (babalanmak) madde başında, birinci anlam olarak 
(babaları tutmak) verilmiş ancak (baba) madde başında bu deyim bulunmu-
yor, (babası tutmak) da yok… Ayrıca (babalı-II) maddesinde gerekli açıklama 
yapılmıştır. Maddenin düzeltilmesi gerekmektedir. Örnek bulunamamıştır, 
verelim: “Esasen her Arap, babalı olmaya müsait idiyse de bası kodamanları 
dehşetti.” (MO, 89). Burada iç madde (babalı olmak) biçiminde sözlüğümüzde 
yer almalıdır.

babası tut-: Yukarıdaki maddenin başka bir kullanımı. Sözlüğümüzdeki (ba-
balanmak) maddesinin anlamıyla aynıdır: “Çoğunun babası seyrek tutar, tut-
sa da ortalığı allak bullak edecek raddeyi bulmaz.” (MO, 89)
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bıçak bıçağa gel-: Örneği bulunamamış, verelim: “Yanındaki başka tarafa bak-
tı, işmar geçti diye haraza da hazır, lâmbalara iskemle atıp gırtlak gırtlağa, bı-
çak bıçağa gelmeler de çok vaki.” (İKBK, 59) 

bini bir para: “Kız sandalyesinde iken çok cilveler de olurdu. Taze hoşlarına 
gittiyse artık samimiliğin, yarenliğin bir bir paraya.” (MO, 45) örneğiyle mad-
deyi tamamlayalım.

bodrumvari: TS içinde yer almıyor. Anlamı ‘bodruma benzer, bodrum gibi’dir: 
“Tünel Meydanı’na çıkan Yemenici Sokağının alt başında bodrumvarî bir mu-
hallebici dükkânı vardı.” (İKBK, 25)

boğmak boğmak bağlan-: Sözlüğümüzde bu ikileme yok, sadece (I) olarak gös-
terilmiş. ‘Boğum boğum’ anlamındadır: “Bir kebap şişine geçirilmiş, üzerine 

…. örtülüp kırmızı kurdela ile araları boğmak boğmak bağlanmış, bir baş soğan 
ve bir baş sarımsak.” (MO, 64)

civarlı: “Civarlılar öbek öbek yayılır, satıcılar birikir, çocuklar mum sandıkla-
rına iki fasulye sırığı mıhlayıp tulumbacılık oynarlar.” (İKBK, 145) Sözlüğü-
müzde yer almayan bu sıfatın anlamı ‘çevredeki, aynı yerde oturan (kişi)’dir.

cüppelik: Sözlüğümüzdeki madde başı (cübbe) olarak verilmiş ve bu madde 
yok. ‘Cüppe yapmağa mahsus kumaş’ anlamındadır: “Hocaya ayrı ya bir min-
tanlık yahut cüppelik hediyesi de âdetti.” (MO, 22)

çöpçatan çat-: Sözlüğümüzdeki ikinci anlama örnek bulunamamış, masa başı 
örnekle geçiştirilmiş: “Tahkikat iyi çıktığı çöpçatan çattığı takdirde iş olmuş 
demektir.” (MO, 47 )

çöplen-: Sözlüğümüzdeki ikinci anlama uygun düşen bir örnek: “Malûm ya, o 
külhanilerin gradosu en yüksekleri bile, çöplenmeden duramaz.” (İKBK, 53)

donyağı gibi: “Bunlarınkisi ortaya naz ve eda ile gelmek, iki dirhem bir çekir-
dek kırıtmak, donyağı gibi kımıldamadan kantoyu söyleyip, şöyle biraz da do-
laşıvermek.” (MO, 19) örneğiyle maddeyi tamamlayalım.

enseye ekşi-: Sözlüğümüzde bulunmayan başka bir deyim: “Doldurduğu çek-
mecesini alıp kahve kahve, birahane birahane dolaşır, usulcacık yanaşıp en-
selere ekşirdi.” (İKBK, 79) Paragrafın tamamından anladığımıza göre, anlamı 

‘sırnaşmak, yapışmak, huzursuz etmek’ biçiminde yazabiliriz.

fevkalhad: ‘Haddinden fasla, olağanüstü’ anlamlarına gelen bu esk. kısaltma-
sıyla göstereceğimiz söz, TS içinde bulunmuyor: “Cuma ve pazarları, ikindiden 
gece yarısına kadar incesaz, hanendeler arasında fevkâlhad gür ve güzel sesli 
bir kokona, ortalığı çınlatır dururdu.” (İKBK, 155)

fevkani: Örnek bulunamamış: “Sağdan giderek Taksim’e varınca nihayetinde-
ki taraçalı, fevkâni gazino iyi kötü hâlâ yaşamada...” ’(İKBK, 37)
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fır diye (dön-): ‘Çabucak, bir hamlede’ anlamında olup TS içinde yer almamak-
tadır: “İmam efendi duayı bitirince onun ve yaşlıların elini öper öpmez fır diye 
dönüverir.” (MO, 35)

gaga: Sözlüğümüzde bulunmuyor. Yazarın verdiği dipnotta şöyle diyor: “Gaga 
ağız. Dili, bozuk bir şiveyle konuşmak.” Sözlüğümüzde gösterilen ve argo ola-
rak belirtilen (ağız) açıklaması yeterli değildir, yazarın tanımı eklenmelidir: 

“Bunların alayı Avusturya Yahudisidir. Gaga ‘Türkçe söylerler; esasen kendi 
dillerini de öyle konuşurlar ya!” (MO, 86)

görücü git-: “Görücü gitmek âdeti de, pılıyı pırtıyı toplamış nesnelerden ve 
masal olanlar meyanında bulunduğundan zikre şayandır.” (MO, 44) örneğiyle 
eksiği tamamlayalım.

gövela: “O, güya hiç aldırışlı değil...Uzun kirpikli, gövelâ gözlerini atfetmeğe 
dahi tenezzül etmez.” (İKBK, 154) Gözün rengini belirten ve (gövermek) fii-
linden yapılan bir söz olarak sözlüğümüze alınmalı, ‘içinde mavi, yeşil renk 
bulunan göz’ açıklaması yapılmalıdır.

halavet: “Bahçede, iki eli arkasında dolaşan Paşa da şan, şöhret, halâvet, sakal-
lının bu derece yakışıklısı nadirdir.” (MO, 11) Burada ayrı yazılan (da) bitişik 
olmalıdır.

halvet ol-: Örneksiz geçilmiş: “Gelin odası halvet olmuştur; herkes çıkmış, içe-
ride yalnız bir gelin ve yenge hanım var.” (MO, 35)

hap de-: Sözlüğümüzde (I) ve (II) ile gösterilip anlam verilen iki madde başı var, 
ancak bu deyimde geçen anlam hiçbirinde yok. Dolayısıyla ayrı bir (III) eklen-
melidir: “İlk iş, devaların şahı olan terletmek keyfiyetine müracaat edilse de 
bu hap deyince olmazdı.” (M0,205) Anlamı ‘hemen, şipşak, derhâl’ yazılabilir.

harita: Yazarın verdiği örneğe göre ‘kader, alınyazısı’dır. Örnek için bk. altıok-
ka olmak.

hiç yoktan: Sözlüğümüz bunu (hiç yoktan iyidir) biçiminde, iç madde olarak 
vermiş, ama önce bu sade hâli aktarılmalıydı. ‘Gereksiz yere, boşu boşuna’ an-
lamındadır: “Hiç yoktan kavga çıkar. Bu halin önüne geçilirse de büyüdüğü, 
rezalet halini aldığı da vakidir.” (MO, 31)

iç genişle-: Sözlüğümüzde bulunmayan bu deyimin anlamı ‘rahatlamak, ra-
hatlayıp gevşemek’tir: “Kızın beğenildiği halden belli olunca içler genişler, 
yüzler güler.” (MO, 46)

içi kazım kazım kazın-: Bu ikilemeyle yapılan deyimi de sözlüğümüzde bula-
mıyoruz: “Tavuk suyuna şehriye çorbasıyla süt ve yoğurttan gayri yemek yok. 
İçi kazım kazım kazınsa zırnık verilmez.” (MO, 66) Anlam olarak ‘aşırı derece-
de acıkmak, açlıktan içi ezilmek’tir.

iki göz arasında: ‘Çabucak, hemencecik, bir anda’ anlamlarına gelen bu ibareyi 
sözlüğümüzde bulamıyoruz: “Ne olur, ne olmaz; düğünlerde hediye götürülür, 
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diye, iki göz arasında bazılarını bir kenara saklar, yani Türkçesi iç eder.” (MO, 
61)

ipipullah hâl al-: Sözlüğümüzde bulunmuyor, ancak önce (ipipullah) alınma-
lıdır. Anlamı ‘beş parasız, çok yoksul, züğürt’ olup Arapça ‘Allah ile’ demektir: 

“Bir aralık, haremle selamlığın böyle bir arada bulunuşu yasak edilerek ayrı 
günler tahsis edilmiş, kimsecikler tiyatrolara ayak basmaz olunca ipipullah 
hale gelmişti.” (İKBK, 155-156) Örnekteki anlamı ‘bomboş, terkedilmiş duru-
ma gelmek’tir.

ipipullah, sivri külâh kal-: Üsttekinin başka bir biçimi olup hemen hemen 
aynı anlamdadır: “Bizim burada, bahsedeceğimiz, har vurup harman savuran-
lar, kalan malı mülkü kemirip bitirdikten sonra ipipullah, sivri külâh kalanlar-
dır.” (MO, 185)

kaçın kurası ol-: Sözlüğümüz (kaçın kurası) maddesini almış ama fiilli biçimi 
yok: “Kaçın kurası olan Baker Mağazası eskisine nisbetle hayli gelişmiş, anaç-
lanmış sayılır.” (İKBK, 33) Burada geçen (anaçlanmak) madde başı sözlüğü-
müzde bulunmuyor, örneğiyle birlikte alınmalıdır.

kadril oyna-: Sözlüğümüz sadece (kadril) maddesine yer vermiş ve fiilli biçi-
mi gösterilmemiş: “Kahkaha, kihkihi arasında, telaştan soluya soluya, toz du-
mandan öksüre aksıra, mükemmel bir kadril de oynanır.” (MO, 74)

kalbur üstüne gel-: Bu ilginç deyim de TS içinde yer almıyor: “Alaya iştirak 
eden ve kalbur üstüne gelen erkekler ve kadınlar da arı kovanı gibi oraya üşü-
şür.” (MO, 54) Anlam olarak ‘ağırlığı olan kimseler, hatırı sayılılar, önde gelen-
ler’ yazılabilir.

kalem sahibi ol-: “Gazetelerde yazdığı hicivler, makaleler ne kuvvetli bir ka-
lem sahibi olduğunu gösteren eserlerdir.” (MO, 51) ‘Kendinden emin, güçlü 
yazar veya şair olmak, iz bırakmak’ anlamını verebiliriz. Sözlüğümüzde bu-
lunmamaktadır.

karmanyola: Örnek bulunamamış: “Yolunu şaşırıp dalacak mı oldun, karman-
yola hazır.” (İKBK, 41)

karmanyolacılık: TS içinde yer almıyor: “İstanbul’da özellikle Galata ve Ka-
sımpaşa semtlerinde eskiden karmanyolacılık yaygındı.” (İKBK, 41) Anlamı 

‘karmanyolacı olmak’tır.

kaygı çek-: “Adalar’ın temellisi olmadığım, gitsem de bir iki ay istirahatle ge-
çirerek Köprü’ye ancak üç beş kere inip çıktığım halde kaygı çekenlerdenim.” 
(MO, 85) örneğiyle maddeyi tamamlayalım.

kesesi dar ol-: ‘Geliri, bütçesi elverişli; olmamak, paraca sıkıntısı bulunmak’ 
anlamında olup sözlüğümüzde yer almayan bir deyimdir: “Kesesi dar olan da 
pek gam yemezdi; hiç değilse, sandığının bir köşesinde, elmas iğnesi veya sal-
kım küpesi de yok mu?” (MO, 49)
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kesişmeye çık-: Sözlüğümüzde verilen dört anlam içinde yazarın verdiği ör-
nekteki anlam yok: “Okmeydanı tepelerinde kesişmeye çıkan, .... yeniçeri ve 
kalyoncu zorbaları bazen de oracıkta kozlarını paylaşırlarmış.” (İKBK, 41) Yeni 
beşinci anlam için esk. kısaltmasıyla birlikte ‘yeniçeriler ile kalyoncular ara-
sında öldüresiye kavga etmek’ verilmelidir.

ketebe: Sözlüğümüzde sadece (ketebe kaydı) madde başı verilmiş, ancak (kete-
be) yok. Anlamı ‘kâtipler’dir ve gösterilen maddeden önce yer almalıdır: “Da-
ire dönüşü, kalem efendilerinin, mümeyyizlerin, ketebenin uğrağı olmakla 
beraber, bütün şık beyler de orada.” (İKBK, 118)

koltuk resmi: Sözlüğümüzde bulunmuyor: “Koltuk resmine yetişmemiş iti-
barlı bir davetli geldi mi onun da görmesi için bu merasimin tekrar ettirildi-
ği de olur.” (MO, 14) Yazarımız bunun için dipnotta şu açıklamayı yapmıştır: 

“Düğün töreninde damat evine ilk kez gelen gelinin güveyi tarafından kapıda 
karşılanıp koltuğuna girerek gelin odasına götürülmesi.”

koltuk ver-: Örneği bulunamamış: “Her iki canibe koltuk vermek siyaseti ol-
masa kına gecesi burunlarından gelecek.” (MO, 31)

kubur: Sözlüğümüzdeki üçüncü anlama uygun bir örnek: “Kayıkta uyku kesti-
rirken, hempalarından birisi kuburu sıkıp beynini param parça ediyor.”  (İKBK, 
65)

kurşuncu: TS içindeki, ikinci anlama uygun bir örnek: “Bunu ekseriyetle ve 
yüzde seksen kadın kısmı döktürürdü. Erkeğin kurşuncu getirttiği enderdi.” 
(MO, 81)

laklakiyat: Örneksiz geçilmiş: “Dereden tepeden laklakiyat derken muzibin 
biri ağzından bir bakla çıkarıverir.” (MO, 180)

lezzetine doyum olma-: ‘Tadı damağında kalmak, çok lezzetli olmak’ anlam-
larında olup sözlüğümüzde yer almamaktadır: “Çeşme başında paça yenirken 
parmaklar da beraber yenir, lezzetine doyum olmazdı.” (MO, 129)

mahşerallah: “Mevsimler geldi mi, hele günlerden de Cuma ve Pazar ise bos-
tanlar mahşerallah.” (İKBK, 141) ‘Çok kalabalık, mahşer gibi, tıklım tıklım’ an-
lamına gelen bu Arapça söz TS’ de bulunmuyor.

mektupçu: “Rüsumat mektupçusu Sırrı Bey sağa sola hiç bakmazken talebele-
rini mis gibi görür, selâmını asla esirgemezdi.” (İKBK, 54) örneğiyle maddeyi 
tamamlayalım. 

merhamet kabar-: Sözlüğümüzde bulunmuyor: “Bitirilmemiş kuru poğaçalar 
atılır, merhamet daha kabarırsa arabacının yanındaki harem ağasına tembih-
lerde geçilirdi.” (İKBK, 41) ‘Çok acıkmak, merhamet duygusu çoğalmak’ anla-
mını yazabiliriz.
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mevlasını bul-: “Artık herkes mevlasını bulmuş: sızan sızmış, kimi hâlâ masa-
sının başında.” (MO, 32) Anlam olarak ‘kendini kaybetmek, mest olmak, ken-
dinden geçmek’ anlamındadır. Sözlüğümüzde bulunmamaktadır.

musiki perver: ‘Müziksever, müziğe aşina, müzik dostu’ anlamlarını verebi-
leceğimiz bu madde başı sözlüğümüzde bulunmamaktadır: “İstanbul’un en 
musikiperverlerinden biri, belki de başı Mustafa Paşa merhumdu.” (İKBK, 106)

mürüvvete endaze ol-: TS içinde bunun olumsuz biçimi verilmiş (... endaze ol-
maz) ve buna da örnek bulunamamış. Oysa önce olumlu biçimi gösterilmeliy-
di: “Mürüvvete endaze olur mu? Kırk paradan tut da çeyrek, mecidiye, istersen 
lira bile yapıştır.” (MO, 31)

para tut-: ‘Para biriktirmek, harcama yapmamak’ anlamındadır ve TS bu mad-
de içine yer vermemiştir. Örnek cümle için bk. arabasını dağdan aşırmak.

pasaparola ol-: “Dillerde çok pasaparola olmuş bir rivayeti de ilâve edelim 
bari.” (İKBK, 100) örneğiyle maddeyi tamamlayalım. 

salonumsu: TS’de yer almıyor. Anlamı ‘salona benzer, salon gibi’dir: “Bir kat 
merdiven çıkıp salonumsu bir odaya girdik.” (MO, 9)

sıraşı düş-: Örnek bulunamamış: “Sırası düştükçe kaç kere söyledik. O vakitler 
spor lafı hemen hemen ortada yoktu.” (MO, 208)

sıvırya işle-: Sözlüğümüzdeki üçüncü anlama yakın bu iç maddeye örnek bu-
lunamamış: “Şimdi sıvırya otomobiller, otobüsler, kamyonlar işleyen asfalt 
caddeyi …. rüyasında gören kim?” (İKBK, 141)

siyak: Örneği eksik kalmış: “Bir siyakta ve hepsi de kalem mümeyyizleri, ka-
tipleri, aylıksız mülâzimleri...” (İKBK, 57)

soygunluk et-: Sözlüğümüzde bulunmuyor. Anlamını yazar örnek cümle için-
de veriyor: “Sünnet cemiyetlerinin hepsine mutlaka çağrılır, teşrifatçılık ve 
soygunluk eder, yani davetlileri karşılayıp feracelerini ve çarşaflarını soyar.” 
(İKBK, 131)

söze giriş-: ‘Konuşmaya başlamak, konuşma sırasında söz alarak anlatmak’ 
anlamlarında olup sözlüğümüzde bulunmamaktadır: “Ben de size, eski zama-
nın mektebe başlanışlarını anlatayım, diyerek söze girişti.” (MO, 20)

şeddadi: “Bahçe içindeki şeddadî mermer binada senelerce ecinniler top oy-
nadı.” (İKBK, 25) Anlamı ‘kocaman, çok büyük’tür. Sözlüğümüzde bulunma-
maktadır.

şıppadak: TS içinde masa başı örnekle geçiştirilmiş: “Gaflete gelerek bunun 
aksini yapmışsın ve şıppadak soğuk algınlığını kapmışsın.” (MO, 205)

toykari: Sözlüğümüzde bulunmuyor. Anlamı ‘toy gibi, toya benzer, acemi-
ce’dir: “Müptedi tarzda ve toykarî, kantoya gönül veren ve acemi delikanlıları 
gölgede bırakanlar da olurdu.” (MO, 213)
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viran Bağdad’ı tamir et-: Sözlüğümüzde yer almamaktadır: “Böyle yemeği yi-
yip viran Bağdad’ı tamir edenlerin de can sıkıntısı geçer, yüzleri güler.” (MO, 
31) Anlamı ‘tamamen doymak keyfi yerine gelmek’tir.

yangın: Örnek cümledeki ‘yoksul, güçsüz’ anlamı sözlüğümüzde yoktur:  
“Bakırköy de Adalar gibi ezelden susuz ve yangındır.” (İKBK, 157)

yüz yazısı: Sözlüğümüzde var, ancak açıklamasında sadece (köylerimizde) ifa-
desi eksiktir; kırsal kesimde de, kentlerde de uygulanan bir gelenektir, örneği 
bulunamamış: “Ev boşalır boşalmaz, kollar, bacaklar sıvanır, derhal temizlik 
başlar. Çünkü gün perşembe, gelinin yüz yazısı, köşeye oturuş günü.” (MO, 32)
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