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ELEŞT İR İ  /  İ NCELEME

Düzenli bir şekilde okuyup taradığım ve Türkçe Sözlük (TDK Yay., An-
kara 2011) ile karşılaştırdığım, Aydın Boysan’ın katkılarını belirledi-
ğim bu yazımda alfabetik sıraya uygun olarak sadece (O-P) arasındaki 
madde başlarını ve iç maddeleri, örnekleri bulunamayanlarla birlik-
te veriyorum. 

Böylece yazarın otuzun üzerindeki kitabında (A-P) arasında bulunan 
ancak sözlüğümüzde eksikliği hissedilen madde başlarıyla iç madde-
leri ve örnek cümleleri aktararak Türkçemizin zenginliğine önemli 
bir katkı yaptığına inanıyorum. 

Her zaman olduğu gibi, yazarın verdiği sözler aynen korunmuş, her-
hangi bir değişikliğe gidilmemiştir. Aktarılan her maddenin sonun-
da da yararlanılan kitap ile sayfa numarası yay ayraç içinde gösteril-
miştir. 

o iş bizden geçti: Sözlüğümüzde bulunmayan bu ibarenin anlamını 
‘herhangi bir işi yapmaya zamanı, gücü ve imkânı bulunmamak’ ola-
rak verebiliriz: “Zamanın temposundan koparak miskinliğe dalmak 
isteyenlerin en çok kullandıkları söz o iş bizden geçti tekerlemesidir.”

okkalı: Mecaz anlamı için ‘önemli’ diyebileceğimiz bu maddeye örnek 
şudur: “Bedri Reis, ne sakin, ne iddiasız, ama ne de okkalı konuşurdu.” 
(YV/85) Dördüncü anlam olarak sözlüğümüze eklenmelidir.

okumaya dal-: ‘Bütün dikkatiyle okuma durumunda olmak’ anlamı 
taşıyan bu deyim TS içinde yer almıyor: “Amca Bey, kardeşinin ortao-
kul çocuklarını ziyaret ediyor. İki oğlan da okumaya dalmış.” (A/136)

olan olmuş: “Yaşandığı sırada yürek yakan olaylar, yıllar geçince 
güzelleşiyor sanki... Oysa değişen bir şey yok. Olan olmuş, her şey 
bitmiş.” (LBG/262) Sözlüğümüzde bulunmayan bu ibarenin anlamı 
yazarın ifade ettiği gibi ‘iş bitmek, sorun çözülmek’tir. 
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olmadık iş: ‘Hiçbir zaman düşünülmeyen, öngörülmeyen’ anlamındaki bu 
ibare TS’de bulunmuyor: “Bilgisayarın, insanların elinden gelmeyen başarıları 
görüldükçe, olmadık işler de ondan beklenmeye başlanıyor.” (LBG/228)

olta at-: Sözlüğümüzdeki iç maddeye üçüncü bir mecaz eklemek gerekiyor. ‘İl-
gilenmek, konu etmek’ diyebiliriz: “Geçmekte olan zaman içindeki bütün gü-
zelliklere ve hoşluklara olta atmak, doğru olan...” (LBG/189) 

onikiye beş kala: Bu ve hemen arkadan gelen ibareler sözlüğümüzde bulun-
muyor. Bunun anlamının karşılığına ‘çok az süre kaldığı zaman, en sona en 
çok yaklaşıldığı zaman’ yazılabilir: “Ömürlerinin sonuna yaklaşmış birtakım 
yabancılar, iktidar partilerinin liderleri olmuşlar. Bunların hepsi onikiye beş 
kala devlet adamı oldular.” (US/35)

onikiye çeyrek kala: “Dilerim ki gelecek demokratik dönemde, temelsiz vic-
dansız, basiretsiz onikiye çeyrek kala devlet adamları yönetimi ele geçirme-
sinler.” (YV/202) Buradaki anlam ‘ömrünün sonuna yaklaşmış olan kimse’dir.

onur ver-: “Hayattan zevk alabilmenin ücreti ise dertlenmek.. İnsan hayatının 
onur veren zevklerinden, dertlerden kurtulma pahasına nasıl vazgeçilebilir?” 
(İE/225) Sözlüğümüzde bu iç madde bulunmuyor. Anlamı ‘şereflendirmek, 
onurlandırmak’tır.

operete çık-: “Zarah, vatanı İsveç dışında ilk kez Berlin’de operete çıkıyor.” 
(MU/74) Sözlüğümüzde bulunmayan bu ibarenin anlamı ‘operette rol al-
mak’tır.

ortalığa dökül-: TS içinde yok. Anlam olarak ‘meydana çıkmak, açıkça görü-
nür olmak’ yazılabilir: “Açılan perdenin arkasında hoş şeyler varsa, onlar da 
ortalığa dökülür.” (İE/225)

ortalığı çınlat-: Anlam karşılığını ‘etrafta çok gürültü yapmak, sesi birden aşı-
rı yükseltmek’ olarak verebileceğimiz madde içi TS’de bulunmuyor: “Ağaçların 
dallarına, haşır huşur sürterek düşen karpuzun yere varışı, bir patlama sesiyle 
ortalığı çınlattı.” Burada geçen (haşır huşur) sözlüğümüzde var ancak örneği 
bulunamamış, oraya bu cümle alınabilir. (LBG/43)

ortalığı inlet-: Bu madde içini de sözlüğümüzde bulamıyoruz. Yukarıda veri-
len anlam bunun için de geçerlidir: “Birkaç bando-mızıka, ortalığı inletiyor; 
kimi Birleşik Amerika’dan, kimi Kanada’dan gelmiş.” (Y/14)

ortalığı kavur-: “Yazın cehennem sıcaklarında güneş ortalığı kavururken, bir 
kartal peydahlanır, kanat çırpmalarıyla yavruyu serinletirmiş.” (U/179). TS 
içinde yer almıyor. Anlamı ‘aşırı sıcaklık yaymak’ olarak yazılabilir. 

ortalığı sar-: ‘Yaygın olarak kaplamak’ veya ‘yoğun olarak hissedilmek’ anla-
mındadır: “Açelyaların, o sessiz ama derinden kokusu ortalığı sarmış.” (Y/19) 
Sözlüğümüzde bulunmamaktadır.
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ortalığı kızıştır-: “Birisi benim dediğimi kabul etti, öteki karşı koydu. Ortalığı 
kızıştırdım.” (F/201) Anlamının karşılığı olarak ‘hazır bulunanları birbirine 
düşürmek’ yazılabilir. TS’de yoktur. 

otoyol: Sözlüğümüz için örnek bulunamamış, ekleyelim: “Son yıllarda bizi 
Avrupa’ya bağlayan TEM otoyolu gezilerinden birinde görmüştüm.” (FBG.. 32)

oyun çevir-: Bu madde içini de sözlüğümüzde bulamıyoruz: “Bulunan doktor-
la, ciddi ilişkileri az da olsa sulandırmak için, bağışlanmaz oyunlar çeviriyo-
rum.” (US/133) ‘Birtakım gizli kapaklı işler yapmak, karşısındakini aldatmak 
için bahaneler uydurmak’ anlamları olabilir.

oyuncağı ol-: Mecaz anlam olarak ‘kukla gibi oynatmak, istediği biçimde de-
diklerini yaptırmak’ diyebiliriz. Sözlüğümüzde bulunmuyor: “O geceden son-
ra Alman adalet mekanizması Nazi’lerin oyuncağı oldu.” (YV/34) 

öbür tarafa yolla-: Sözlüğümüzde bulunmayan bir madde içi daha... Anlam 
olarak ‘biriyle ölüm yüzünden ayrılmak’ yazılabilir: “Yolcuların yüzde sekseni 
hanım. Anlaşılan beyleri öbür tarafa yolladıktan sonra, can sıkıntısından ge-
ziyorlar.” (Y/216)

öbür dünyaya git-: “Zamanı bitirenlerin, yani öbür dünyaya gidenlerin hesabı, 
bu kalemle yazılır.” (İE/84) ‘Ölmek’’anlamında olup TS’de yer almıyor.

öbür dünyaya göç-: Bu madde içini de sözlüğümüzde bulamıyoruz. Anlamı 
üstteki ile aynıdır: “Benim kuşağım, daha doğar doğmaz öbür dünyalara göç-
meye başladı.” (İE/67) Yazar çoğul biçimini kullanmış...

öcü görmüş gibi: Bu ibare de sözlüğümüzde yoktur. Anlamı ‘çok korkmuş ol-
duğunu belli etmek’ olabilir: “Genel relativite teorisi ortaya koyduğu zaman 
ise, matematikçi olmayanlara dördüncü boyut sözünü duyunca, öcü görmüş 
gibi ateş bastığını söylüyor.” (PG/118)

öğrencilik: Örneksiz geçilmiş: “Onunla yakınlığımız Güzel Sanatlar Akademi-
si mimarlık öğrenciliği zamanından... O yıllarda öğrencilik unutulmaz anılar 
hazinesinin kaynağıydı.” (DD/23)

öğüt salla-: “Bu satırları yazarken, sanılmasın ki ben, uzaktan “dürbünle, 
öğütler sallamaktayım.” (FBG., 39) Madde içi olarak alınması gereken bu ibare-
yi argo kısaltmasıyla vermeli ve anlam olarak ‘boş yere, gereksiz, işe yaramaya-
cak öğüt vermek’ yazılmalıdır.

ölçüsü kaç-: “Hong Kong’da bu işin ölçüsü iyice kaçmış; nereye baksam çar-
şı. Dağ-taş çarşı.” (U/89) Sözlüğümüzde bulunmayan bu madde içinin anlamı 
‘abartılı olmak, hiç hesaba kitaba gelmemek’ olarak verilebilir.

ölçüsünü şaşır-: TS içinde yok: “Boyutları o denli iri ki, bir milyon kişi alabi-
liyor. Bu büyüklük ortasında ve içinde yürürken, insan ölçüsünü şaşırıyor.” 
(U/184) ‘Değerlendirme yapamaz duruma düşmek’ anlamını yazabiliriz.
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ölçüye vur-: “Eleştirinin, neyi amaç edindiği üzerinde durmak gerekiyor; 
olabildiğince sade anlatalım: Eleştiri ele alınan konuyu ölçüye vurmaktır.” 
(LBG/138) Sözlüğümüzde yer almayan bu madde içine anlam olarak ‘belirli 
noktalara göre değerlendirmek’ yazabiliriz.

öldürücü: TS içinde gösterilen ikinci anlama uygun düşen bir örnek: “Sonuçta 
anlaşılıyor ki. kendisi uzun ömrünü, yarım düzine öldürücü hastalıkla geçir-
miş.” (FBG., 40)

ölü fay: Bir yer bilimi terimi olan bu ibareyi sözlüğümüz almamış olup sürekli 
gündemde kalan depremle yakından ilgilidir: “Dünyadaki fayların büyük ço-
ğunluğu ölüdür. Ölü fay, artık üzerinde hareket olmayan ve olmayacak olan 
fay demektir.” (YY/26-27) 

ölüm korkusu: Örneksiz geçilmiş: “İnsan için ölüm korkusu, bir daha yaşama-
yacağını anlamanın sonucudur.” (DOD/15)

ömrü boşa geçir-: Sözlüğümüzde bu madde içi yer almıyor: “Geçmekte olan 
zamanı, su akar deli bakar kafasıyla seyreden kişi ömrünü boşa geçiriyor; ge-
çen her saatin, hatta her dakikanın içini ‘hayat’ doldurmak borcumuz.” (İE/97) 
Anlamının ‘hayatta amaçsız vakit geçirmek, zamanı gereğince değerlendir-
memek’ olduğunu düşünüyorum.

ömrü tüken-: ‘Ölmek’ anlamında olup TS’de yoktur: “Dağları aşan binlerce ki-
lometrelik bu sur duvarlarının yapılabilmesi için, kim bilir kaç insanın ömrü 
tükenmiştir.” (U/203)

ömrün akşamı ol-: Sözlüğümüzde bulunmayan bu madde içinin anlamı ‘ha-
yatın sonunda bulunmak’tır: “Hem zaten, ömrün akşamı olmakta iken, kork-
san ne olur ki?” (US/169)

ömrün akşamına gir-: “Neden mizah yazıyorum? Hele bu yaştan sonra... Öm-
rün akşamına, bundan daha mantıklı girilemez.” (Y/185) TS bu ibareye de yer 
vermemiş olup anlamı için ‘hayatının son yıllarını yaşamaya başlamak, iyi-
den iyiye yaşlanmak’ diyebiliriz.

ömrünü ada-: ‘Bir amaç uğruna bütün hayatını geçirmek’ şeklinde bir anlam 
taşıyan bu ibare sözlüğümüzde bulunmuyor: “Ömrünü oranın hastanesine 
adamış bir doktor için anıt yaptırıldığını aktarıyor ve anlatıyordum.” (LBG/96)

ömrünü harca-: Yukarıdaki madde içiyle aynı anlamdadır: “Oğluma, tıp öğre-
nimi yaptırayım, doktor olsun diye, bütün ömrümü harcadım.” (OY/209)

ömür biçil-: Sözlüğümüzde bu edilgen fiille olanı da, (biçmek) fiili ile olanı 
da bulunmuyor. Anlam olarak ‘kaç yıl yaşayacağı tahmin edilmek’ veya ‘yaşı 
konusunda tahminde bulunulmak’ diyebiliriz: “Dünyanın yaşı beş milyar yıl, 
daha da beş milyar yıl ömür biçiliyor.” (PG/208)
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önem kazan-: “Mimarın kişisel ahlakı başka dallardaki sanatçılara göre farklı 
konumda bir önem kazanıyor.” (DOD/52) ‘Değeri artmak, öne çıkmak’ anlam-
ları yazılabilir. Sözlüğümüzde bulunmuyor. 

önünde eğil-: “Karısına saygısı olan bütün erkekler, hepimiz birden, saygıde-
ğer hanımların önünde eğilerek onur duyuyoruz.” (US/67) TS içinde bu madde 
içi bulunmuyor. Anlam olarak ‘saygısını belirtmek, göstermek’ diyebiliriz.

örnek göster-: Sözlüğümüzdeki (örnek vermek) madde içiyle aynı anlamdadır 
ancak gösterilmemiştir: “Sen işine tek bir gün vaktinde gel, yeter. Seni hep o 
gün örnek göstereceğim.” (LBG/37)

öteye göç-: “Birkaç yıl önce bu sevgili dost, dünyadaki yaşama nöbetini bitirdi; 
öteye göçtü.”  (YV/245) Sözlüğümüzde bulunmayan bu madde içinin anlamı 

‘ölmek, öbür dünyaya gitmek’tir.

öyle ya!: Bu onaylama, açıklama belirten ibareyi sözlüğümüzde bulamıyoruz: 
“Ne olacak cehennemliklerin hali? Öyle ya! Hesapta binlerce milyonlarca yıl ce-
hennem ateşinde yanmak var.” (LBG/257)

özsöz: Sözlüğümüzde bulunmayan bu madde başını yazarımız örnek cümle-
sinde açıklıyor: “Özsöz, ya da bazen atasözü dedikleri komprime sözler, duyar 
duymaz kuşkuyla karşılanmalı!..” (FBG.,106)

paçal et-: Sözlüğümüzde bulunmuyor. ‘Birbirine karıştırmak’ anlamındadır: 
“Kuzeylinin serinkanlı kurnazlığı ile güneylinin içten pazarlıklı inatçılığını pa-
çal edip, hepsini birden bir kez daha paylaştırmışlar.” (Y/205)

paçal yap-: Üstteki ile aynı anlamdadır: “Tek cins kahveden bıkan, üç-dört 
cins kahveden paçal yapıp keyfini buluyor.” (Y/102) TS içinde yer almıyor.

paçayı sık-: “Adı geçen kahvede, Birinci Dünya Savaşı sırasında birtakım asker 
kaçakları toplanıyor. Bunlar, ülkeleri uğruna paçayı sıkma gücünü göstereme-
yen kababutlar...” (US/170) Anlam olarak mecaz kısaltmasıyla birlikte ‘cesa-
ret etmek, korkmamak’ diyebiliriz. Sözlüğümüzde bulunmuyor. Burada geçen 
(kababut) sözlüğümüzde ayrı yazılmış, ancak buradaki anlamı oradakine uy-
muyor. Burada yine mecaz anlamıyla ‘ödlek, korkak’ karşılığı verilebilir.

paket fikir: TS bu ibareye yer vermemiş: “Akıl, düşünce konularına ‘sınır ta-
nımaz. Düşünmekten korkmaz. Kendisine sunulan paket fikir düzenlerine de, 
körü körüne inanmaz.” (PG/86) ‘Klişeleşmiş, sabit ölçülere bağlanmış düşün-
ce’ anlamı verilebilir.

paniğe düş-: “En zor zamanları paniğe düşmeden atlatabilmenin yolu, ağla-
makla bulunmuyor.” (F/58) ‘Karmakarışık düşünceler içinde bulunmak, pa-
niklemeye başlamak’ anlamında olup sözlüğümüzde bulunmuyor.

para sök-: ‘Daha fazla para almak’ anlamında olup TS içinde yer almıyor; 
“Şoför bey evladım zekasını, benden iki misli para sökerek, tekrar ispat eyledi.” 
(YV/234)
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para vur-: “Halkın sanat zevkini yüceltme çabasından kime ne? Kim daha çok 
ağlatırsa, o daha çok para vuracak.” (D/207) Anlamını mecaz kısaltmasıyla 

‘aşırı kazanç sağlamak’ verebiliriz.

paragraflık: ‘Bir paragraf hacminde olan’ anlamındadır: “Hemen buraya bir 
paragraflık bir ara nağme sokmak zorundayız.” (DOD/8) Sözlüğümüzde mad-
de başı olmalıdır.

paragrafsız: Sözlüğümüzde bulunmayan bu olumsuz sıfatın örneği şudur: “Bu 
vicdan bazen, kitap yazarları için de geçerlidir. Satır başsız, paragrafsız sayfa-
lar, insan gözlerine saygısızlık...” (FBG., 51) Bu madde başının önüne olumlu 
biçimi olan (paragraflı) da eklenmelidir.

parmağını oynat-: “Yeni bir düzeni aklına getiren üniversite öğrencisi oranı 
yüzde beşi geçmez. Bu yolda parmağını oynatacak olanlar ise yüzde bire var-
maz.” (OY/116) Mecaz anlamıyla ‘para harcamak’tır. Sözlüğümüzde madde içi 
olmalıdır.

paşa gönlü iste-: “Üniversite ve yüksek okulların yüzde doksanına sınavsız gi-
rilirdi. Tıp dahil paşa gönlümüzün istediğini seçerdik.” (OY/247) Sözlüğümüz-
de madde içi olarak (paşa gönlü bilir) bulunuyor ancak bu ibare yok. Anlam 
olarak ‘canı istediği gibi’ diyebiliriz.

patlama: Sözlüğümüzde masa başı örneğiyle geçilmiş, değiştirelim: “Aforiz-
malar insan kafasındaki düşünce güçlerini uyandıran küçük patlamalar yara-
tırlar.” (DOD/54)

pay al-: “Bilgisayarlar insan beynine yaratıcı ortamı hazırlamanın da ötesinde, 
yaratıcılık etkinliklerinden düpedüz pay alacaklar.” (LBG/217) Sözlüğümüzde 
yer almayan bu madde içinin anlamı ‘kendine düşen bölümü elde etmek’tir.

payı ol-: Bu madde içi de TS’de bulunmuyor: “İster anavatanda olsun, ister 
sömürgelerde, milyonlarca insanın yüz yıllarda, isteyerek ya da zorla yaptığı 
katkıların payı var.” (U/194) Anlam olarak ‘hissesi bulunmak’ yazılabilir. 

paye bekle-: “Eskiden iş mimara, altın tepsi içinde sunulurdu ve mimar bun-
ları müteahhitlere ve taşeronlara dağıtırdı. Şimdi ise mimar, paye dağıtan ko-
numundan çıktı, paye bekleyen oldu.” (LBG/170) TS bu madde içini almamış. 
Anlamı ‘rütbe beklemek, değerli olduğu kabul edilmek’ olabilir. Burada geçen 
(paye dağıtmak) ayrı bir madde içi olarak sözlüğümüze alınmalıdır.

pembe hayaller kur-: “Yakın yıllar için hiçbir umut ortada yokken, pembe ha-
yaller kurup onları anlatmaya çalışmak boşuna olur.” (LBG/111) Sözlüğümüz-
de ne (pembe hayal) var ne de bu çoğul biçimiyle olan fiilli biçimi... ‘Gerçek-
leşmesi mümkün olmayan düşünce’ açıklamasını (pembe hayal) karşılığına 
yazabiliriz. Madde içindeki bu ibare için ‘gerçek olamayacak işleri düşünmek’ 
yazılabilir.

pençesine al-: Sözlüğümüzde yer almıyor. Anlamı için ‘sürekli meşgul etmek, 
akıldan hiçbir şekilde çıkarmamak’tır: “Görebildikleri ufukların arkasında 
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neler olduğu merakı, bazı insanları pençesine aldı: Güney Amerika’ya kadar 
gittiler.” (FBG., 42)

peruk: Örneksiz geçilmiş: “Bir erkeğin kelliğini, ister peruk, isterse şapka ile 
gizlemeye çalışması, dayanaksız bir kompleks olmalıdır.” (FBG., 50)

pervasızlaş-: Sözlüğümüzde bulunmuyor. ‘Pervasız duruma gelmek’tir: “Eski 
askerler pervasızlaşır; yıllar ilerledikçe ölümün onları es geçmeye alıştığını 
sanırlar ve bir gece vakti düşman karşısında sigara içerken kurşunu yerler.” 
(DOD/69)

peşin hükümlülük: Sözlüğümüz sadece (peşin hüküm) madde başını almış. 
Oysa madde başı olarak (peşin hükümlü) ve (peşin hükümlülük) de gösteril-
meliydi: “Yalnız geçmiş zaman özleminin anaforlarında çalkalanırsak, başı-
mızı çukurdan nasıl çıkarırız? Peşin hükümlülük değil mi? Peşin hükümlülük 
akla konmuş ambargo değil mi?” (İE/76) 

peşinden gel-: ‘Arkasından gitmek’ anlamında olup TS’de yoktur: “Zaten mi-
marı toplumun peşinden gelir, önünden gitmez; önce toplum biçimlenir, son-
ra o biçimin mimarisi doğar.” (OY/268) 

pislik at-: ‘İftira etmek, karalamak’ anlamında olup TS’de yoktur: “Aptal kişi-
nin en çok şaşırdığı şey, her küçük düşürmeyi, her türlü pislik atmayı, yergi 
mizahı sanmasıdır.” (US/190)

pisliğe bat-: “Meksika o sıralarda, pisliğine iyice battığı kumarı birden yasak 
edince, bu binalar işlevsiz kalmış, terkedilmiş.” (Y/109) Sözlüğümüzde bulun-
mayan bu madde için mecaz kısaltmasıyla ‘aşırı kötülüklere bulaşmak’ anlamı 
yazılabilir.

piyasaya dökül-: ‘Ortalığa çıkmak’ anlamında olup TS’de yoktur: “Gümüşü, 
altını kaplama olanı, timsah derisine sarılısı, binbir çeşidi dökülür piyasaya.” 
(US/63)

planlan-: “Binalarda merdivenler planlanırken, araya sahanlıklar konur; çıkan 
insanların dizlerindeki dermanı, tüketmemeye yardımcı olsun diye...” (FBG., 
51) örneğiyle maddeyi tamamlayalım.

platform: Sözlüğümüzde üç anlamla açıklanmış, ancak örneğimize göre dör-
düncü bir anlam daha vermek gerekiyor: “Bütün insan topluluklarında mizah 
politikadan ölüme kadar olağanüstü platformlarda sahneye çıkar.” (DOD/25) 
Anlam olarak ‘düşünce alanı, düşünce konusu’ diyebiliriz.

poker suratlı: Bu ibare sözlüğümüzde bulunmuyor. Anlamını da yazar örnek 
cümlesinde açıklamış: “Daha çıplak anlatımıyla içinden geçeni hiç çaktırma-
yan insanlar yok mudur? Elbet vardır... Hatta böyleleri için poker suratlı diye 
bir deyim de kullanılır.” (İE/209)
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poker suratlılık: ‘Poker suratlı olma durumu’dur: “Kendini tutmak, kendine 
egemen olabilmek üstün bir erdemdir. Hem bu huy poker suratlılığa hiç ben-
zemez.” Sözlüğümüzde madde başı olmalıdır.

provoke et-: ‘Kışkırtmak’ anlamında olup TS içinde bulunmamaktadır: “Sabrı 
tükenmiş. Oyuncuların birini provoke ediyor, yani damarına basıyor.” (OY/58)

poz takın-: “Akıl yüklenmemiş karikatürün içi boştur; devlet adamı pozu ta-
kınmış mahalle politikacısından farkı yoktur.” (MU/155) Sözlüğümüzde bu-
lunmayan bu madde içinin anlamı ‘içten olmayan görüntü vermek’tir.

Not: Aydın Boysan ile ilgili yazılarımda verdiğim bütün kitapları burada tek-
rar etmek istemiyorum. Bunun için bk. Türk Dili, S 691 (Temmuz 2009), S 791 
(Kasım 2017) ve S 800 (Ağustos 2018). Bu yazımda dört yeni eseri ayrıca be-
lirtmem gerekir:
Doyulmaz Dünyamıza, Türkiye İş Bankası Yayınları, 4.baskı, İstanbul 2013, 193 s. 

(DOD)
Felekten Bir Gün, Bilgi Yayınları, 2. baskı, Ankara 2003, 251 s. (FBG)
Merak Uyanınca, Bilgi Yayınları, Ankara 2005, 239 s. (MU)
Yüzler ve Yürekler, Yapı Kredi Yayınları, 6. baskı, İstanbul 2005, 319 s. (YY) 


