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Türk diline hizmet eden, geçen yüzyılın önemli isimlerinden olan 
Erhan Bener (1928-2007) yazdığı yirmiden fazla romanı ve hikâye-
leriyle edebiyat tarihimizdeki yerini almıştır. Yıllardan beri yazarla-
rımızın eserlerinden yaptığım fişlemeler ile Türkçe Sözlük (TDK Yay., 
Ankara 2011) içinde bulunmayan madde başları ve iç maddelerle 
dilimizin zenginleşmesine katkı sağlayanlara bir ölçüde aracı oldum. 
Arada önemli gördüğüm ve örnek verilemeden geçilen maddelerde 
de uygun örnekleri yerlerine yerleştirdim. Bu türden yazılarımın 
sayısı bugüne kadar ellinin üstünde olmuştur. Erhan Bener’in kitap-
larından bazılarını da bu fişlemelerle okuyucularımıza tanıtmıştım. 
Türk Dili’nin eski sayılarında bunları bulmak mümkündür.1

Bu sayımızda da elimdeki dört kitaptan seçtiğim ve yukarıda özel-
liklerini belirttiğim madde başlarını ve iç maddeleri veriyorum. Her 
zaman olduğu gibi, alıntıladığım her maddenin veya örneğin sonun-
da, taradığım kitabın kısaltmasıyla birlikte sayfa numaralarını da ek-
ledim. Yazarın aktardığım yazımına hiç dokunmadan aynen verdim.
âdet olduğu üzere: “Hindistan’a giderken, âdet olduğu üzere bir sürü 
sipariş verildi.” (B,138) örneğiyle maddeyi tamamlayalım.
ahım şahım olma-: Örneksiz geçilen bir madde içi daha: “Kontesin 
sırtında, güzel bir tuvalet vardı. Ama, doğrusu öyle pek göze çarpıcı, 
pek ahım şahım, bir şey de değildi.” (B, 88)
arkadaşlık et-: Örnek bulunamamış. “Oturuşunuzdan, elinizdeki 
kitaptan, benimle arkadaşlık etmeyi reddetmeyecek kibar bir insan 
olduğunuzu anladım.” (B,106)
ayak uydur-: “Birlikte hareket etmek, biriyle uyum içinde bulunmak, 
birinin tasarruflarında yanında olmak” anlamlarını verebileceğimiz 

1 Bk. Türk Dili ,S 778, Ekim 2016, s. 76-87, age., S 811, Temmuz 2019, s. 26-32; age., S 846, 
Haziran 2022, s.18-24.
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bu madde içi sözlüğümüzde bulunmuyor: “Ama benim karım olacaksan, bun-
ları bilmen, öğrenmen, bana ayak uydurman gerek.” (A, 233)
baştan çıkar-: Sözlüğümüzde gösterilen ikinci anlama uygun düşen bir örnek: 

“Bu arada, herkesin saflığını, masumluğunu öve öve bitiremediği şu aptal kızı 
da bir baştan çıkarabilirse, ne âlâ!” (A, 68)
belboy: TS içinde, eğik olarak göstereceğimiz bu İngilizce sözün aslı (bellboy) 
olup, anlamı “otellerde yardımcı personel olarak çalışan, telefona bakan, te-
lefonu ilgilisine ulaştıran genç”tir: “Belboy, masaların arasından bir solucan 
gibi kıvrılıp geçerek geldi, kordonsuz telefonu Cahit’e uzattı.” (A, 133)
bilgiç bilgiç: Bu ikileme sözlüğümüzde yer almıyor. Anlam olarak “bilgiç bir 
şekilde, bilgiççesine” yazılabilir: “Metin pek bir şey anlamamakla birlikte bil-
giç bilgiç başını salladı.” (A, 49)
bir deri bir kemik: “Aşırı zayıf, erimiş bitmiş, incecik kalmış” anlamlarını ya-
zabileceğimiz bu iç madde sözlüğümüzde bulunmuyor: “Hemen hemen tama-
men çıplak ve bir deri bir kemik dolaşan dilencilerin çoğunda   deri hastalık-
larının açık yaraları görünüyordu.” (B, 129)
boynu bükük kal-: “Böyle bir törenin giderlerini karşılamaya yetmeyeceği için, 
müstakbel damadına karşı boynunun bükük kalacağı düşüncesiyle kaygılanı-
yordu.” (A, 46) Sözlüğümüzde olmayan bu maddeye anlam olarak “kendini 
ezik, borçlu hissetmek, birine karşı mahcubiyet içinde bulunmak” yazılabilir.
boyun eğmişlik: Bu isim de sözlüğümüzde bulunmuyor. “Boyun eğmiş du-
rumda olmak” anlamının yanında mecaz olarak “katlanmaya mecburiyet, her 
şeyi kabul ediş” anlamını verebiliriz: “Sevin, bir garip boyuneğmişlik duygu-
suyla, ağabeysini desteklemekten âdeta kaçınmıştı.” (A, 46)
dünyanın altını üstüne getir-: Anlamı “olağanüstü bir karışıklık yaratmak, 
herkes tarafından öğrenilecek büyük bir olay yaratmak” şeklinde yazacağımız 
bu iç madde sözlüğümüzde yoktur: “Seninle, çok yakında, dünyanın altını üs-
tüne getirecek bir bomba patlatacağız, ortak!” (A, 244)
düşünceli düşünceli: “Bir sabah düşünceli düşünceli yanıma geldi, kahve söy-
ledim. Aklı bir şeye takılmış.” (B, 108) Bu ikileme TS içinde yer almıyor. Anlamı 

“sıkıntılı, üzüntülü, efkârlı olarak”tır.
eli ayağı birbirine dolan-: Bu çok kullanılan deyimi de sözlüğümüzde bulamı-
yoruz: “Hizmetçinin, Cahit’in ses tonunun her yükselişinde kıpkırmızı kesil-
diğini, telaştan elinin ayağının birbirine dolandığını farketti.” (A, 198) Anla-
mını “heyecandan, şaşkınlıktan ne yapacağını bilememek, yapmakta olduğu 
işi karmakarışık etmek” şeklinde yazabiliriz.
eli sıkılık: Örneksiz geçilmiş: “Bu yolculuk sırasında, Büyükelçinin eli sıkılığı-
nı gösteren birkaç tatlı anım da oldu.” (B, 143)
eski kafalı: “Salih Bey, eski kafalı bir insan değildi ama, gençler arasında sevgi-
nin abartılı bir biçimde önemsendiği kanısındaydı.” (A, 47) örneğiyle maddeyi 
tamamlayalım.
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gururunu incit-: “Göz kamaştırıcı olduğunu herkesin söylediği Etiler’deki 
köşklerinin hanımı olması fikri gururunu incitiyordu.” (A, 127) Sözlüğümüz-
de yer almayan bu madde içinin anlamı “onurunun kırıldığı düşüncesini taşı-
mak, kişiliğinin zedelendiğini sanmak”tır.
günahı sevabı: Genellikle ikileme olarak kullanılan bu ibarenin anlamı “her 
türlü sorumluluk” olarak yazılabilir: “Bu öykünün günahı sevabı o arkadaşı-
mızın. Bizim öykümüzü duyduysa kim bilir nasıl abartarak anlatırdı.” (B, 161) 
Sözlüğümüzde yer almıyor.
güveni sarsıl-: Örneksiz geçilmiş: “Herhalde benim dürüstlüğümle bağdaştı-
ramamış olacak ki, çok şaşırmış ve belki de bir ölçüde bana karşı güveni sarsıl-
mıştı.” (B, 116) 
hacir altına aldır-: Sözlüğümüzde bu ettirgen biçimi bulunmuyor, TS’deki huk. 
kısaltmasıyla verilen anlama uygundur: “Şu kızla konuştuğunu görecek olsa, 
bunadı diye yel yepelek, yelken kürek, hacir altına aldırmak için mahkemelere 
koşar.” (A, 37) TS’de örnek verilmemiştir.
hesaplılık: “Hesaplılığı ve işini bilirliğiyle tanınan bir Dışişleri memuru arka-
daşımın sözüne kanarak, bir de İngiliz kumaşı aldım.” (B, 124) örneğiyle mad-
deyi tamamlayalım.
ispiyon ol-: “İlhan’ın böylesine bayağı bir ispiyon olabileceğini düşünmemiş-
tim.” (A, 216) Sözlüğümüzde yoktur. Anlamı “ispiyonculuk etmek”tir.
istişarede bulun-: “Çeşitli görüş ve düşünceleri karşılıklı olarak görüşmek, fi-
kir almak” anlamında olup sözlüğümüzde yer almamaktadır: “Kiminin, Tür-
kiye’de çözümlemeleri gereken özel bir işleri çıktığında, istişarede bulunmak 
üzere Ankara’ya çağrılmaları olağan bir şeymiş.” (B, 128)
karnı ağrı-: Bu iç madde sözlüğümüzden yoktur. Mecaz anlamı ile “huzursuz 
olmak, sıkıntı içine düşmek, başı derde girmek” olarak yazılabilir: “Bu haber-
den en çok karnı ağrıyacak olan Nükhet değil, Cahit’ti.” (A, 282)
kast yöntemi: Sözlüğümüz sadece (kast) madde başını verip geniş bir açıkla-
ma yapmış ama örnek vermemiş. Bu madde içinin anlamı da orada gösterilen 
anlama uygun yürütülen işlerdir: “Hindistan bağımsızlığına kavuşalı yirmi 
beş yıl oldu ama, kast yöntemi henüz ortadan kalkmadı.” (B, 126)
katrandan olmaz şeker, olsa da cinsine çeker: “Küçümseme, aşağılama, hafi-
fe alma, hatta hakaret etme” amacının belirtilmesi için söylenen bu atasözü-
nü sözlüğümüz göstermemiştir: “Bak bu söze aklım yattı, diyor Büyükhanım. 
Katrandan olmaz şeker, olsa da cinsine çeker. Amma, işte bu benim işime gel-
miyor.” (A, 260)
kaygısını aç-: “Derdini, sıkıntısını, üzüntüsünü ortaya koymak, söylemek” 
anlamında olup TS içinde yer almıyor: “Önce, kaygılarını açmakta çekindiğini 
anladım bana. Ama sonunda açıldı.” (B, 109-110)
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kızlığa önem ver-: “Taşralıyız. Taşranın âdetleri değişiktir. Bizde kızlığa hâlâ 
önem verilir.” (B, 112) “Bekâretini yitirmemiş olmaya önem vermek, kız olma 
durumunu korumaya değer vermek” anlamında olup sözlüğümüzde yer al-
mamaktadır.
komplo hazırla-: “Bir an adamların bana komplo hazırladıkları duygusuna ka-
pıldım.” (A, 280) örneği yeterli olacaktır.
mazeret uydur-: “Eğer benden saklamak zorunda olduğunu düşündüğün bir 
şey varsa, bunun için mazeret uydurmak zorunda değilsin ki...” (A, 233) TS 
içinde bulunmayan bu ibarenin anlamı “bahane yaratmak”tır. 
men dakka dukka: Halkımız arasında çok kullanılan ve “ne yaparsan karşılı-
ğını aynen görürsün” anlamındaki bu ibareyi sözlüğümüzde bulamıyoruz: “O 
zaman üstelik kendisi Şeytana uyup günaha girmiş değildi ki, biri çıkıp men 
dakka dukka diyebilsin.” (A, 38)
namümkün: “Şaka yapmıyorum, sen istersen becerirsin... Kaçmak namüm-
kün! Anladın mı? Hiç ümit yok!” (A., 283) Sözlüğümüzde yer almayan bu söz 

“imkânsız, imkânı yok” anlamına gelmektedir.
ne kelime: Bu ibarenin anlamı da “mümkün değil, imkansız, sözü bile edile-
mez”dir. Sözlüğümüzde gösterilmemiştir: “Bu cuma akşamı, taraçada otur-
mak ne mümkün, İlhan utanmasa, şu elektrik sobasını yaksak mı? diyecekti.” 
(A, 291)
nüfus planlaması: “Büyük çoğunluğu okuma yazma bilmeyen bu halka nüfus 
planlamasını anlatmak kolay iş değil.” (B, 133) örneği ile maddeyi tamamla-
yalım.
öpücük yağmuruna tut-: “Sen bir tanesin, sen benim biricik sevgilimsin, sen 
olmasan ne yapardım ben, diyerek öpücük yağmuruna tuttu.” (A, 289) TS için-
de bulunmayan bu iç maddenin anlamını “durmadan öpmek, öpüşlere hiç ara 
vermemek” olarak yazabiliriz.
panik yaşa-: Sözlüğümüzde bulunmamaktadır. “İclal’in şu anda nasıl bir pa-
nik yaşadığını gözlerinin önüne getirebiliyordu.” “Panik havası içinde bulun-
mak, paniklemek” anlamındadır. 
paryalık: TS sadece (parya) madde başını vermiş ama bu kelimeye yer verme-
miş. “Parya olma durumu” anlamındadır: “Hindistan’da İslamiyetin yayılma-
sının nedenini paryaların ancak Müslüman olmak suretiyle paryalıktan kur-
tulabildiklerine bağladı.” (B, 130)
sersem sepet: “Telefon çaldığında, derin derin uyumaktaydı Nükhet. Ser-
sem sepet başucundaki lambayı yaktı, saate baktı, gecenin ikisi...” (A, 311) 
Anlam olarak “mahmurluk içinde, tam ayılmaksızın, kafasını toparlayama-
dan” yazılabilir
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sinek küçük ama mide bulandırır: Bu atasözümüze örnek bulunamamış: “Ya-
şından, halinden tavrından beklenmeyecek kadar çok bilmiş. Sinek küçük ama 
mide bulandırır. Ortalığa çıkıp sağda solda laf edecek olsa...” (A, 202) 

sinirleri geril-: Sözlüğümüzde yer almayan başka bir iç madde... “Asabı bo-
zulmak, sinirlenmek” anlamına gelmektedir: “Salonun içinde o pencereden o 
pencereye gidip gelirken zaman sanki daha da zor geçiyor, sinirleri daha çok 
geriliyordu.” (A, 201)

şafak at-: Örnek bulunamamış: “Bir de ne görelim, yirmi dört kişilik koca bir 
masa hazırlanmamış mı! Hepimizde şafak attı.” (B, 125)

şeytana uyup günaha gir-: TS içinde bulunmayan bu ibarenin anlamını “şey-
tanın kandırması sonunda günah işleme inancını taşımak” olarak verebiliriz. 
Örnek cümlesi için bk. men dakka dukka.

şişir-: Sözlüğümüzde gösterilen üçüncü mecaz anlamına uygun düşen bir ör-
nek: “İlgili Bakanlık da, bunu bildiği için, bütçesini hazırlarken, zaten birtakım 
ödenekleri şişirerek göndermiştir.” (B, 165)

tahrik et-: Sözlüğümüzde bulunan ikinci anlama uygun düşen bir örnek: “Tah-
rik ediyor adamı. Aklı sıra bir olay çıkartacak ve beni evimden edecek.” (T, 171)

taklit et-: TS içindeki ikinci anlam için bir örnek: “Ayağa kalkıyor, kapıya yö-
neliyor, sonra bazı polisiye filmlerinde gördüklerini taklit ederek aniden dö-
nüyor.” (T, 80)

tarzanca: Sözlüğümüzde yer almıyor. Halkımızın “yabancı dili çat pat, eliyle 
koluyla işaret ederek anlatmasına” bulduğu bu sözün örneği şudur: “Bu me-
mur Galatasaray Lisesinde de okumuş olduğu halde, Fransızcayı biraz tarzan-
ca konuşuldu.” (B, 43)

tavır koy-: “Müdürün benimle ilgilenilmesini yasaklamış olmasına aldırış 
etmeden ve kesin tavır koyarak beni yalnız bırakmadılar.” (T, 217) örneğiyle 
maddeyi tamamlayalım.

tedirginlik duy-: “Bulunduğu yerde huzursuz olmak, hafifçe sinirlenmek, ken-
dini rahat hissetmemek” anlamlarında olup sözlüğümüzde yoktur: “Onunla 
evlenmeyi göze alamamış olabilirsiniz ama, onun sizden başka birisiyle evlen-
mesinden siz de en az benim kadar tedirginlik duyuyorsunuzdur.” (A, 216)

telaşa kapıl-: “Neyin var diyor Çiğdem, birden telaşa kapılarak.” (T, 228) “Çar-
çabuk telaşlanmak, paniklemek” anlamlarını yazabileceğimiz bu iç madde 
sözlüğümüzde bulunmuyor. 

tepetaklak yuvarlan-: “Çocukların hevesle havalandırdıkları renk renk uçurt-
malar tepetaklak yuvarlanarak elektrik tellerine takılıyor.” (BG,54) örneğiyle 
maddeyi tamamlayalım.
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ters türs: Bu ikilemeyi de TS içinde bulamıyoruz: “O da Cahit Bey’in söylendiği 
gibi ters türs bir adam olmadığını sezmiş olmalı.” (B, 45) Anlamı “hepten ter-
s”tir.

tiridi çık-: Örnek bulunamamış: “İsmail, yara bere içindeki tiridi çıkmış bir 
hastaya iğne yapıyor.” (T, 135) Sözlüğümüzde sadece (iyice ihtiyarlamak, çok 
yaşlanmak) anlamı gösterilmiş; oysa bir başka anlamı da “aşırı zayıflamak” 
şeklinde yazılmalıdır.

transfer ol-: Özellikle spor dünyasında “para karşılığında başka bir takıma 
geçmek” anlamı yaygın olmasına rağmen, sözlüğümüzde ne (transfer) açıkla-
masında var ne de iç madde olarak bulunuyor. Örneğe göre “değiştirmek, baş-
ka bir yere geçmek” anlamlarını da ekleyebiliriz: “Dışişleri memuru iken Ma-
liye Bakanlığına transfer olan arkadaşımızın öyküsünü anlatmak istiyorum.” 
(B, 36)

tuşa gel-: Sözlüğümüz bu ettirgen biçimini vermiş, ama önce bu madde alın-
malıydı. Anlamı mecaz olarak TS’de verilen ikinci anlama uygundur: “İlk kez 
yanlış yapıyordu yengesi. Sonunda kendi oyunuyla tuşa gelecekti. Ama o za-
mana kadar açık vermemesi gerekti.” (A, 34)

tutunacağı dal olma-: “Onun elinden bu zavallıca avuntuyu almağa hakkı yok. 
Dayanamaz benim uzaklaşıp gitmeme; yok başka tutunacağı dal.” (BG, 135) 
Sözlüğümüzde fiilin olumlu biçimiyle gösterilmiş, ancak örnek bulunamamış.

uyrukluğuna geç-: “O günkü anlayışa göre, bir kimsenin Türk uyruğuna geç-
mesi, Türk sayılmasına yetmiyordu.” (B, 36) Anlam olarak “bir ülkenin uyru-
ğuna girmek” yazabiliriz. TS’de yoktur.

üst baş değiştir-: “Şaşkın ahretlik Cahit’in geldiğini duyar duymaz bir koşu gi-
dip üstünü başını değiştirmiş!” (A, 38) Sözlüğümüzde gösterilmeyen bu mad-
de içinin anlamı “üstündeki giysiyi değiştirmek”tir

üstünlük tasla-: “Merkez’de oturanlar, yurt dışındaki görevlilere üstünlük 
taslamaktan kendilerini alamazlardı.” (B, 69) Sözlüğümüz bu iç maddeye yer 
vermemiş. Anlamı “üstün gibi görmek, daha avantajlı olduğunu sanmak”tır.

üzerine çullan-: Sözlüğümüz masa başı bir örnek ile geçiştirmiş: “Orada, o ka-
pının arkasındakiler düzenin dev karıncaları, neredeyse çullanırlar üzerine.” 
(T, 25)

üzerine kapan-: Sözlüğümüz bu iç maddeyi de göstermemiş: “Kimi insan so-
kakta ölür, nerde öldüğü bilinmez. Ama ben o evden kaçamayacağımı biliyo-
rum. Duvarları üzerime kapanacak.” (T, 7) Bu örneğe göre iki anlam verebiliriz: 

“1. Üstüne yıkılmak; 2. mec. Aşırı derecede bunalmak, buhran geçirmek.”

vekâleten: TS içinde masa başı örneğiyle geçiştirilmiş: “Yasaya göre, bu göre-
vin vekâleten yürütülmesi için bile bir Bakanlar Kurulu kararı gerekiyordu.” 
(B, 39) 
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vurgula-: Sözlüğümüzdeki ikinci anlama uygun düşen bir örnek: “Her haliyle 
kendisinin Temsilcilikteki basit işlerle uğraşmayacak kadar önemli bir kişi ol-
duğunu vurgulardı.” (B, 68)

yakınlık göster-: “Aslında o da beni seviyor herhalde. Sevmese bana “niye öyle 
yakınlık göstersin? Ben nihayet bir hizmetçiyim.” (EÖ, 113) örneğiyle maddeyi 
tamamlayalım. 

yalana bat-: “Gırtlağına kadar yalana battım. … Levazım Okuluna giremez de 
İstanbul’da kalamazsam diye korkuyorum.” (BG, 143) TS içinde bulunmayan 
bu madde için “sürekli olarak yalan söylemek, hep yalan içinde yaşamak” an-
lamlarını yazabiliriz.

yan bak-: Sözlüğümüzde verilen iki anlam arasında pek az fark var. Üçüncü bir 
anlamının daha olduğu örneğimizde açıkça görülüyor: “Kıvılcımlı yan bakış-
larında ..... duyulan o yürek tüketici ezik zevki tadarak soluk soluğa koştum 
arkalarından.” (BG, 53) Buna göre anlamı için “sevgi veya takdir hisleriyle göz 
süzmek” yazılabilir.

yanı sıra: Sözlüğümüzde verilen masa başı ikinci örneğin yerine bunu yazabi-
liriz: “Ben de kalabalığın arasına karışarak, tanıdık birini arıyormuş gibi, va-
gonların yanı sıra yürüyorum.” (BG, 227)

yapıcı: Sözlüğümüzde gösterilen üçüncü anlam için bir örnek: “Hiçbir görüşü 
olumlu bulduğunu anımsamıyorum; ama o da yapıcı bir çalışma örneği vere-
medi.” (B, 69)

yaşam savaşı ver-: Sözlüğümüzde önce (yaşam savaşı) madde başı olmalı, 
sonra bu iç madde yazılmalıdır: “Karısı ve küçük çocuğuyla bir tavan arası 
odasında yaşam savaşı veriyordu.” (B, 53) Anlam olarak “günlük yaşantısını 
zor şartlarda devam ettirmek” yazılabilir.

yaz bekârı: Sözlüğümüzde bulunmamaktadır: “Yaz bekarı arkadaşım, mevsim 
de gerçekten yaz olduğu için, özellikle tatil günleri nasıl vakit geçireceğini bi-
lemiyormuş.” (B, 111) Anlamını “evli olmasına rağmen yaz aylarında eşinden 
ayrı yaşayan (kimse)” olarak yazabiliriz.

yaz bekarlığı yap-: Bu madde içi de TS’de yoktur. Yukarıdaki maddeyle aynı 
anlamdadır: “Paris’te bir süre yaz bekarlığı yapan genç dışişleri memuru arka-
daşlarımızdan birinden dinledim bu öyküyü.” (B, 111)

yazgıcı: Sözlüğümüz bu madde karşılığını fel. kısaltmasıyla açıklamış. Ancak 
yazarın örneğinde görüldüğü gibi, mecaz anlamıyla “Allah, Yaradan” anlamı 
da eklenmelidir: “Ben ne diyeyim evladım? Yazgıcı, yazgınızı böyle yazmış. Al-
lah talihinizi açık etsin.” (A, 322)

yerin kulağı var: Örneğini ekleyelim: “Böyle şeyler telefonda konuşulmaz; ye-
rin kulağı var, derler… Üstelik gerçekten de aramızda gevezeler var!” (A, 43)
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yerinden doğrul-: “Oturduğu, bulunduğu yerden hafifçe kalkmak” anlamın-
da olup sözlüğümüzde yer almamaktadır: “Yattığım yerde içemedim. Dirsek-
lerime dayanarak doğruldum yerimden, oturdum.” (BG, 46)

yerinden fırla-: Örneksiz geçilmiş: “Hayvanca bir nara atarak kapıya yüklendi. 
Zaten iki küçük çiviyle şöyle böyle tutan kilit yerinden fırladı.” (BG, 207)

yerini tut-: TS içindeki ikinci anlama uygun düşen bir örnek: “Onun yerini tu-
tamam hiçbir zaman, onun eriştiği dokunulmazlığa erişemem.” (BG, 38)

yuvadan uç-: Sözlüğümüzün göstermediği bu madde içinin mecaz olarak an-
lamı “evden ayrılmak, genellikle evlenerek başka yere yerleşmek”tir: “Pek sev-
gili kızının daha fakülteyi bitirir bitirmez evlenip yuvadan uçmasını bir türlü 
yüreğine sindiremiyordu.” (A, 47)

yüreklilik göster-: “Hakettiği yanıtı vermek yürekliliğini gösterirseniz, tartış-
ma orada kesilir!” (B, 92) Sözlüğümüzde bulunmayan bu iç maddenin anlamı 

“cesaretli davranmak, cesaret göstermek”tir.

yüzü asık ol-: Sözlüğümüzde yoktur. “Kızgın, hoşnutsuz bir surat takınmak” 
anlamındadır: “Hükümetten çağrılınca gitmemek olmazmış. Sivas’ta bir gece 
kaldı, döndü. Yüzü çok asıktı.” (EÖ, 124) 

yüzüne çarp-: “Daha ilk karşılaştığımız gece anladı beni nereden vurabilece-
ğini. Bir başkaldırmaya kalksam, yine yüzüme çarpacak biliyorum.” (BG, 49) 
örneğiyle maddeyi tamamlayalım.

zamanı gel-: Sözlüğümüzde iç madde olarak bulunmuyor: “Artık benim gelin 
olmam zamanı gelmiş. Hemen başımı bağlamaları gerekiyormuş.” (EÖ, 216) 
Anlamı olarak “söz konusu olan şey gerekli olmak, o şeyin vakti gelmek” yazı-
labilir.
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