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ÖN SÖZ 

 

Bir milletin fertleri arasındaki ortak duygu ve düşünce bağını sağlayan dildir. 

İnsanlar arasındaki bu bağ geçmişten günümüze dil sayesinde aktarılmış ve 

bugünden de geleceğe yine dil aracılığıyla taşınacaktır. Taşınanların tümü kültür 

dünyasını oluşturur. Bu nedenle bir milletin tarihini, coğrafyasını, folklorunu, 

edebiyatını, dünya görüşünü sözcüklerde, atasözlerinde, deyimlerde, bilmecelerde ve 

tekerlemelerde aramak gerekir. 

Türk toplulukları arasında binlerce yıllık kopmayan bir bağ oluşturan, ortak 

kültür ürünlerinin canlı birer tanığı ve aynası görünümünde olan deyimlere bakarak 

Türklerin düşünce sistemini, değer yargılarını, yaşam tarzını, gelenek ve 

göreneklerini bulmak mümkündür. 

Türk dili,  deyimler yönünden çok zengin bir dildir. Deyimler, etkili bir anlatım 

gücüne sahip olmaları sebebiyle gerek günlük konuşmalarda, gerekse yazı dilinde 

sıkça kullanılır. Anlatımın vazgeçilmez unsurudur. 

Türk edebiyatının önde gelen yazarlarından Tarık Buğra’ nın romanlarındaki 

anlatımda deyimler önemli bir yer tutar. Romanlarda geçen deyimler,  yazarın zengin 

iç dünyasının dış dünyaya yansıması olarak değerlendirilmelidir.  

Tarık Buğra’ nın Türk kültür dünyasını, kullandığı deyimlere aktarmasını hem 

şekil hem anlam özellikleri yönünden incelemek bu araştırmanın amacını 

belirlemiştir. 

Çalışma esnasında yardımlarını esirgemeyen değerli hocam Prof. Dr. Gönül 

Ayan başta olmak üzere Türkçe Eğitimi Bölümündeki öğretim üyelerine teşekkürü  

borç bilirim. 
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ÖZET 

 

Sözlü ve yazılı anlatımın vazgeçilmez unsurlarından biri olan, bir toplumun 

kültürü hakkında ipuçları sunan deyimler; yapılan çalışmalarda daha çok anlamları 

bakımından incelenmiştir. Bu nedenle kıssadan hisse babında anlamı yoğunlaştıran, 

birden çok sözcükle oluşan bu söz öbeklerinin hangi biçimlerle oluştuğunu ve hangi 

sözcük türlerinin bir araya geldiğini belirlemek araştırmanın esasını oluşturmaktadır. 

 Yapı bakımından incelenecek deyimler, herhangi bir sözlükten seçilmemiştir. 

Türk edebiyatının önemli kalem sahiplerinden Tarık Buğra’ nın “ Küçük Ağa ”  

romanı üzerinde inceleme yapılmıştır. 

 Romanda kullanılan deyimler öncelikle tespit edilip fişlendi. Yapı ve 

anlamları bakımından incelenen deyimler, sözcük öbeği yapısındaki deyimler ve 

cümle yapısındaki deyimler olarak ele alındı. 

İki bölüm de deyimlerin yapı özellikleri bakımından alt başlıklar halinde 

inceleme konusu yapıldı. Her bir deyim kendi kategorisi içinde tek tek ele alındı. 

Deyimi oluşturan sözcüklerin türlerinin ve kaynaklarının ne olduğu, deyimin 

cümleye kattığı anlamın neyi ifade ettiği belirtilmeye çalışıldı. Ayrıca incelenen 

deyimlerin çeşitli başlıklar altında yüzdelerini göstermek amacıyla çizelgeler 

oluşturuldu.  

Bu sayede çalışmanın bir diğer amacı olan romanda en sık geçen deyimin de 

tespiti yapılmış oldu.  

 

Anahtar Kelimeler: Deyimler, Deyimlerin Yapısı, Birleşik Fiiller, Anlamca 

Kaynaşmış ve Deyimleşmiş Birleşik Fiiller. 
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SUMMARY 

 

Being one of the essential elements of oral and written expressions and offering 

some tips about a society’s culture, idioms have been analysed on account of their 

meanings in studies. For that reason, what forms the research is examining how these 

phrases combining more than one word are put together and what kind of words are 

used to create patterns, which are quite pleasing and condense the meaning. The 

idioms which are studied by means of their structures are not selected from a 

dictionary but the novel “Küçük Ağa” written by Tarık Buğra  which has a great 

significance in turkish literature is prefered indeed. First the idioms which are 

verbalized in the novel were determined and then by means of marking, their 

meanings and structures were defined. 

This study contains two basic sections which are structured as phrases  and as 

sentences. These two basic sections are given as subtitles departed regarding their 

structural features. Each idiom is examined one by one within its own category. 

Types and  origins of words composing the idioms and what the meanings that 

idioms assign to sentences express are indicated. Moreover, charts are  built in the 

purpose of presenting the percentages of idioms under different titles.  

Thus is done the determination of the idioms that are seen frequently in the 

novel, which is another purpose of the study.   

  

Key Words: Idioms, structures of idioms, combined verbs (phrases), idiomatic 

phrases and phrases which are mixed by means of their meanings. 

 

 

 

 

 

 



 x 

KISALTMALAR 

 

Ar. : Arapça 

AS : Anlamsız Sözcük 

B : Bağlaç 

ÇE : Çokluk Eki 
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Tr. : Türkçe 
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YE : Yapım Eki 

YF : Yardımcı Fiil 
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GİRİŞ 

 

Bir toplumun tarihi süreci içinde kuşaktan kuşağa aktardığı maddi ve manevi 

değerlerin tümü o toplumun kültürünü oluşturur. Dolayısıyla kültür,  bir milletin 

yaşayış ve düşünüş tarzının bütünüdür.  

Kültürün nesilden nesile aktarılması, diğer toplumları etkilemesi, 

devamlılığının olması dil vasıtasıyla mümkündür.  Aynı zamanda dil, kültüre ait 

bütün değerleri bünyesinde barındıran bir kültür hazinesidir. Dil, onu kullanan 

milletin kafa yapısını, nasıl düşündüğünü ortaya koyar ve fertler arasında duygu ve 

düşünce birliğini oluşturur. 

Milletler kültürleriyle varlıklarını sürdürmektedirler. Milletlerin kültürlerinde, 

yetiştirdikleri şairlerin, yazarların, ressamların önemli bir yeri vardır. Tarık Buğra da 

yakın dönem Türk kültür ve edebiyatının önde gelen kalem sahiplerindendir. 

Tarık Buğra, çıkardığı dergiler ve gazetelerle adını duyururken, bir yandan da 

yazdığı romanları, hikayeleri ve tiyatro oyunlarıyla Cumhuriyet dönemi edebiyatının 

önde gelen yazarlarından olur. 

Tarık Buğra’nın Türk edebiyatı tarihinde bir yer almasını sağlayan eseri 

“Küçük Ağa” dır. Bu roman, Tarık Buğra’nın romancılığı bakımından bir dönüm 

noktası olarak kabul edilebilir. Bunun sebebi “Küçük Ağa” nın o dönemde yazılmış 

milli mücadele romanlarından farklı bir özellik göstermesidir. Halide Edip Adıvar, 

Yakup Kadri Karaosmanoğlu;  romanlarında milli mücadeleyi resmi bir görüş içinde 

dile getirirken Tarık Buğra ise milli mücadelenin siyasetçi, asker, toprak ağası yani 

bütün bir millet olarak kazanılmış zafer olduğunu anlatır. (Andı, 2000:9) 

Tarık Buğra’nın “ Küçük Ağa” da kullandığı dil,  kahramanların bulunduğu 

yörenin özelliklerini yansıtır. Akşehir’in yerli halkı, yöresel ağızla konuşurken 

İstanbullu Hoca, Doktor Haydar gibi kahramanlar İstanbul Türkçesini kullanırlar. 

Tarık Buğra’nın bu özelliği, romanın gerçekçiliğini artırmaktadır.  

 Tarık Buğra olayları kısa cümlelerle okuyucuya aktarır. “Küçük Ağa” da yer 

alan bu kısa cümlelerde, deyimlerin sıkça geçmesi anlatımı yoğunlaştırmaktadır. 

Tarık Buğra,  kullandığı deyimlerle yaşanan olayları ve insanların ruhi durumlarını 

somut bir şekilde gözler önüne serer. Bunun için romanda geçen, Tarık Buğra’ nın 
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üslubunu belirlemede önemli bir yere sahip olan deyimlerin yapı ve anlam 

bakımından incelenmesi çalışmanın temelini oluşturmaktadır.  

Çalışmaya ışık tutması bakımından öncelikle konuyla ilgili tez çalışmalarına 

başvuruldu. Araştırma sonucunda ise bu alanda yapılmış geniş çapta bir veriye 

ulaşılamadı. İncelenen deyimlerle ilgili yüksek lisans ya da doktora tezlerinden Leyla 

Subaşı’nın “ Dilbilim Açışından Deyim Kavramı ve Türkiye Türkçesindeki 

Örneklerin İncelenmesi ” adlı yüksek lisans tezi deyimlerin anlamlarına dayalı bir 

çalışma olduğundan yapı özelliklerini ihtiva etmemektedir. Handan Burak Nalcı’ nın 

“ Uşak İl Merkezindeki 8.Sınıf Öğrencilerinin Yazılı Anlatımda Deyimleri  

Kullanma Becerileri ” adlı tezi ise adından da anlaşılacağı üzere öğrencilere 

uygulanan anketler sonucu elde edilen verileri içermektedir.  Maia Meskhidze’ nin 

“Türkiye ve Kırgız Türkçelerinde Renk İsimleri İçeren Deyimler ”, Emel Esentürk’ 

ün “ Türkçe Sözlük ve Kamus-ı Türkî’ deki Deyimlerin Karşılaştırılması ” , Fahri 

Bekçioğulları’ nın “ Kazak Türkçesindeki Organ Adlarıyla İlgili Deyimlerin Türkiye 

Türkçesine Aktarımı” adlı tezleri de Türk dilindeki deyimlerle diğer dillerdeki 

deyimlerin karşılaştırılmasına dayalı çalışmalardır. Bu tezlerin dışında çalışmaya yön 

veren Sadet Maltepe’ nin yüksek lisans tezi olarak hazırlamış olduğu “Deyimlerin 

Yapısal Özellikleri” adlı çalışma olmuştur. Ancak bu çalışmada da deyimler öğe 

yapısına göre incelenmektedir. 

Deyimlerin yapı bakımından incelenmesi konusundaki boşluğu doldurmak 

adına yapılan bu çalışmada ilk önce romanda 1625 deyim tespit edildi. Ortaya çıkan 

1625 deyim içinde birbirinden farklı 664 deyim yer almaktadır. Bu deyimler fişleme 

metoduyla sınıflandırıldı. Bunun sonucunda iki ana başlık oluşturuldu. BİRİNCİ 

BÖLÜMdeki deyimlerin özelliği sözcük öbeği yapısında olmaları, İKİNCİ 

BÖLÜMdekilerin ise cümle yapısında olmalarıdır. Sözcük öbeği yapısında olan 

deyimler; anlamca kaynaşıp deyimleşmiş birleşik fiiller, isim tamlaması, sıfat 

tamlaması, edat öbeği ve ikileme yapısında olanlar şeklinde alt başlıklara ayrılmıştır. 

Özellikle deyimlerin büyük bir bölümü sözcük öbeği biçiminde olduğundan belirtilen 

bu alt başlıklar da kendi içinde uygun başlıklarla adlandırılıp incelenmeye çalışıldı. 

İkinci bölümü oluşturan deyimler, cümle yapısında olma özelliği taşımaktadırlar. Bu 

deyimler de yargı anlamı taşıyanlar ve kesik cümle yapısında olanlar şeklinde alt 

başlıklarla incelenme konusu yapıldı. 
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Çalışmada deyimlerin yapılarının dışında deyimi oluşturan sözcüklerin türleri 

ve kaynakları belirtildi.  

 İncelenen deyimlerin romanda geçtiği sayfalarla ilgili indeks hazırlandı. 

 

Deyim Tanımı, Şekil Bilgisi ve Üzerinde Yapılan Çalışmalar 

Deyim,  bir dilin anlamını yoğunlaştıran önemli bir unsurdur. Genellikle bir 

durumu, karşılaşılan olayların özelliklerini, insanların çeşitli ruhsal ve fiziksel 

niteliklerini betimlemek üzere en az iki sözcüğün kalıplaşmasından oluşur. Anlatım 

gücünü artırıcı, hatırda kalmayı sağlayan öğeler içeren bu anonim ürünler,  bir 

toplumun diline yansıyan kültürünün izlerini göstermesi bakımından bir zenginliktir. 

 Türk dilinde deyimler üzerine yapılmış çok sayıda tanım söz konusudur. 

Deyimin tanımı konusunda birtakım farklılıklar bulunsa da genel olarak tanımlar 

birbirine benzemektedir. Öne sürülen ortak özellikler arasında, sözcüklerden en az 

birinin gerçek anlamının dışına çıkarak kullanılması ve deyimin söz öbekleri 

şeklinde kalıplaşmış olması yer almaktadır. 

Şekil bilgisi yönünden de incelenen deyimlerin ortak yanı; ad ve sıfat 

tamlaması, ikileme, fiil öbeği, yüklemli ve yüklemsiz cümle şeklinde 

kümelenmeleridir.  

Zeynep Korkmaz deyimi,  belirli gramer kalıpları içinde bir araya gelen birden 

çok söz ya da söz grubunun, anlama güzellik ve zenginlik katmak için, mecazlı 

kullanışlar yolu ve çekici anlam kılığı ile yeni bir anlam oluşturacak biçimde 

kaynaşmış bulunan söz toplulukları olarak tanımlar. Yapı bilgisi yönünden de 

içlerinde ad, sıfat, zarf ve ünlem olarak kullanılanlarla cümle değerinde olanlarının 

bulunduğunu ifade eder. ( Korkmaz, 2007: 175) 

Doğan Aksan “ Deyim, belli bir kavramı, belli bir duygu ya da durumu dile 

getirmek için birden çok sözcüğün yan anlamında kullanılmasıyla oluşan sözdür. ” 

(Aksan, 2002: 35) ifadesiyle mecazi anlamı yan anlam olarak değerlendirir. 

Deyimlerin yapısını Doğan Aksan “ Türkçenin Sözvarlığı ” adlı eserinde sözdizimi 

ve anlambilim açısından incelemiş ve deyimleri; ad tamlaması, sıfat tamlaması, 

yüklemsel olmayan sözcük bağdaştırmaları, eylemlikle kalıplaşmış yüklemsel sözcük 

bağdaştırmaları, yüklemli tümce biçiminde kalıplaşmış deyimler, deyimleşmiş 

ikilemeler ( Aksan, 1996: 174-175) olarak sınıflandırmaktadır.  
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Deyimlerin çıkış hikayeleri hakkında “ İki Dirhem Bir Çekirdek ” adlı kitabıyla   

İskender Pala deyimi,  iki ya da daha fazla kelimeden meydana gelen ve kelimelerin 

öz anlamları dışında bir anlam ifade eden söz grupları (Pala, 2007: ix) şeklinde 

tanımlar. 

Deyimlerin öykülerine dayalı bir başka eser “ Öyküleriyle Türkçede Deyimler” 

dir. 

Suat Batur “Çoklukla gerçek anlamından az çok ayrı bir anlam taşıyan 

kalıplaşmış sözlerdir.”( Batur, 2006: 11) tanımıyla deyimlerin büyük bir 

çoğunluğunun mecaz anlamdaki söz öbekleri olduğunu ifade eder. Bu tanımlamadan 

gerçek anlamından uzaklaşmayan bazı söz öbeklerinin de deyim olabileceği 

sonucuna varılabilir.  

Suat Batur, deyimleri biçim bakımından sözcük öbeği ve tümce durumundaki 

deyimler olarak iki kümeye ayırır. Sözcük öbeğindeki deyimleri de mastarlarla 

kurulu olanlar, ikileme, sıfat tamlaması, ad takımı biçiminde olanlar, edatlarla kurulu 

olanlar şeklinde alt başlıklarla değerlendirir. ( Batur, 2006: 14-17) 

Tahir Nejat Gencan; deyimi, sözcük anlamlarını düşündürmeden kullanılan 

kalıplaşmış söz öbekleri biçiminde tanımlar. Eylem görevli deyimlerin sayısının 

fazla olduğunu belirtir. Bunun yanında ad, sıfat, zarf olan deyimlerin de 

bulunduğunu ifade eder. ( Gencan, 2001: 350-351) 

Tahir Nejat Gencan, deyime öbekleşmiş eylemler içinde yer vermektedir. 

Deyimlerin büyük bir bölümünü fiil görevli deyimler oluşturduğundan bu yapıdaki 

söz öbeklerinin özellikle iyelik takısı almaları yönünden inceler.     

Cahit Öztelli “Deyimler, gerçek bir olayın bir parçasının deyim durumuna 

geçmesiyle dünya görüşünün, yaşayış felsefesinin yüzyıllar ötesinden bize seslendiği 

değerli ürünlerdir. Bunlar söze parlaklık, anlatım gücü vermek ve söyleyenin özel bir 

düşüncesinin, bir duygusunu bildirmek için kullanılan güzel söz dizileridir.” 

(Aktaran: Bahadınlı, 1962: 5-6) şeklindeki tanımıyla deyimlerde; bir milletin dünya 

görüşünün, yaşam tarzının etkili olduğu düşüncesini ortaya koyar. 

 Ömer Asım Aksoy,  iki ciltten oluşan “ Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü ” nde 

deyimi  “ Bir kavramı, bir durumu, ya çekici bir anlatımla ya da özel bir yapı içinde 

belirten ve çoğunun gerçek anlamlarından ayrı bir anlamı bulunan kalıplaşmış 

sözcük topluluğu ya da tümcedir. ” (Aksoy, 1988: 52) şeklinde tanımlar.  
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Deyimleri; mastarla kurulu olanlar, ikileme, ad tamlaması, sıfat tamlaması, 

tamlanan + ad, tamlanan + önad, ekli ya da eksiz ad + önad yapısında olanlar, biri ya 

da her ikisi de ekli iki addan, biri ya da her ikisi de ekli iki sıfattan oluşanlar, iki 

eylemden oluşanlar ve cümle yapısında olanlar şeklinde sınıflandırır. (Aksoy, 1988: 

43-44) 

Ömer Asım Aksoy gibi deyim ve atasözü üzerine sözlük hazırlayan bazı 

yazarlara göre de deyimin tanımı hemen hemen aynıdır: 

En az iki sözcükten oluşan, çoğunluğu kendi anlamının dışında başka 

anlamlarda kullanılan kalıplaşmış söz öbekleridir. (Çotuksöken, 2004: 83; 

Çelikkanat, 2006: 209; Kurt ve Kemal, 1998: 5) 

Netice olarak sahanın araştırmacıları deyimin; söz öbekleri şeklinde 

kalıplaşmış, mecazi anlamlar taşıyan ve anlatım gücünü arttıran sözler olduğu 

konusunda hem fikirlerdir. Deyimlerin biçim özellikleri ise; isim ve sıfat 

tamlamaları, ikileme, mastar öbeği ve cümle değerinde olmaları şeklinde 

ayrıntılamak mümkündür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

BİRİNCİ BÖLÜM 

SÖZCÜK ÖBEĞİ YAPISINDAKİ DEYİMLER 

 

1.1. Anlamca Kaynaşıp Deyimleşmiş Birleşik Fiil Yapısındaki Deyimler 

Anlamca kaynaşıp deyimleşmiş birleşik fiiller; ad ya da ad soylu bir veya 

birden çök sözcüğün belirli şekil kalıpları içinde, bir esas fiil ile birleşerek anlam 

kayma ve kalıplaşmasına uğramasından oluşur. Deyimlerin büyük bir bölümünü bu 

yapıdaki deyimler oluşturmaktadır. Bunun sebebi olarak bu gruptaki deyimlerde yer 

alan fiilden önceki ad öğesinin sabit kalmaması, yalın olarak kullanılabildiği gibi bir 

ad grubu biçimiyle de bulunabilmesi ve hal ekleri ile iyelik ekleri alabilmesi 

gösterilebilir. 

 Birleşik fiilleri üç grupta incelemek mümkündür: 

1- Bir ad veya ad soylu Türkçe veya yabancı kökenli bir sözcüğün bir yardımcı 

fiille birleşmesinden oluşan birleşik fiiller. 

2-Belirli kurallar içinde bir araya gelmiş iki ayrı fiilin anlamca kaynaşmasından 

oluşan birleşik fiiller. 

3-Yapı bakımından ad+yardımcı fiil biçiminde olan ve kaynaşmanın yanı sıra 

kalıplaşıp deyimleşmiş birleşik fiiller. (Korkmaz, 2007: 530) 

Anlamca kaynaşıp deyimleşmiş birleşik fiiller; bir isim ve bir fiil unsurundan 

meydana gelir. Unsurların biri veya hepsi kendi sözcük anlamları dışında kullanılır. 

İsim unsuru isim çekim eklerini alabilir. Grubun unsurları kelime grubu olabilir. ( 

Karahan, 1999: 39) 

Kazım Karabörk de “ Yol Kelimesiyle Yapılan Anlamca Kaynaşmış ve 

Deyimleşmiş Birleşik Fiiller ” adlı makalesinde bu tür fiillerin biçim özelliklerini göz 

önünde bulundurarak şöyle bir sınıflandırma yoluna gitmiştir: 

Anlamca kaynaşıp deyimleşmiş birleşik fiiller; fiilden önce gelen unsurların 

sayısına göre, fiile bağlanışlarına göre ve fiilin durumuna göre üç ana gruba ayrılır. 

Sayıya göre bir ya da birkaç isim unsuru bir fiille birleşmiştir. Fiile bağlanışlarına 

göre,  fiile isim çekim ekleriyle bağlananlar ve yapım ekleriyle bağlananlar 

biçiminde sınıflandırılır. Fiilin durumunda ise temel unsurun asıl fiil ya da yardımcı 

fiil oluşları dikkate alınır. (Karabörk, 2006: 362-363) 
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Sonuç olarak dil bilimcileri; anlamca kaynaşmış birleşik fiillerin, bir isim 

unsurunun bir fiille birleşip anlam kaymasına uğramasından oluştuğunu ifade 

etmektedirler. Bu yapıdaki fiilleri; adların ek durumuna, adların sayısına ve fiilin 

durumuna göre üç ana grupta incelerler. 

 

1.1.1. Temel Unsuru Yardımcı Fiil Olanlar 

Bu başlıkta yer alan deyimler; isim ya da isim soylu bir veya birden fazla 

sözcüğün bir yardımcı fiille birleşmesinden oluşmuştur.    

 İsimle birleşik fiil yapan, fiille birleşik fiil yapan yardımcı fiiller olmak üzere 

iki çeşit birleşik fiil vardır. Yardımcı fiiler ise et- , ol- , eyle- ,  bulun-,  yap- , bil- , 

ver- , gel- , gör- , dur- , kal- , yaz- , koy- filleridir. ( Ergin, 2000: 386-387) 

Birleşik fiiller iki grupta değerlendirir. “İsim unsuruna et-, ol- , yap- , eyle- , 

kıl- , bulun- ;  fiil unsuruna bil- , ver- ,dur- , gel- , git- , kal- , koy- , gör- , yaz- 

yardımcı fiilleri gelir.”  ( Karahan, 1999: 36-38) 

Yardımcı fiiller konusunda birçok dilbilgisi kitabı incelenmiş, en ayrıntılı 

bilgiye Zeynep Korkmaz’ ın “ Türkiye Türkçesi Grameri Şekil Bilgisi ” kitabında 

ulaşılmıştır. 

Zeynep Korkmaz, ad ya da ad soylu sözcüklerle birleşen yardımcı fiillerin; et-, 

ettir- , edil- , edin- , yap-,  eyle- , ol- , olun- , bul- , bulun- , kıl- , kılın- , buyur- 

kelimeleri olduğunu belirtir. Ayrıca tasvir fiilleri olarak adlandırılan iki ayrı fiilin 

kaynaşmasından oluşmuş birleşiklerde, birinci fiilin zarf-fiil yapısında olduğunu; 

ikinci fiilin ise aslında bir esas fiil olduğu halde anlam kayması yoluyla yeni bir 

anlam kazanmış esas fiil olmaktan çıkıp yardımcı fiil durumuna geldiğini açıklar. Bu 

fiilleri de bil-, ver- , dur- , kal- ,gel- , git- , yaz- fiilleri olarak verir. ( Korkmaz, 2007: 

534, 811)  

 Bu bölümdeki deyimler,  ad ya da ad soylu bir veya birden fazla sözcüğün bir 

yardımcı fiille birleşmesinden oluştuğu için yardımcı fiilden önceki sözcük ya da 

sözcüklerin türlerine göre ve ad ya da ad soylu sözcüklere gelen çekim eklerine göre 

bir sınıflandırma yapıldı. 
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1.1.1.1. İsim + Yardımcı Fiil Yapısında Olanlar 

 
2002. Açık vermek [ İ(Tr.) + YF(M) ] 

Başkalarının takılmasına yol açacak yanlış şeyler söylemek. 

Domuz gibi herif, hiç açık vermiyor. (331. s.) 

 

2005. Adam etmek [ İ(Tr.) + YF(M) ] 

Bir kişiyi topluma yararlı duruma getirmek. 

“Bunları adam etmek zor be Doktor Bey!” dedi. (153. s.) 

 

2006. Adam olmak [ İ(Tr.) + YF(M) ] 

Topluma yararlı duruma gelmek. 

Düzeldi, adam oldu, ben iyi biliyorum. 

 

2025. Akıl almamak [ İ(Ar.) + YF(M) ] 

Bir şeyin olabileceğine hiç kimsenin inanmayacağını sanmak. 

Nitekim böyle bir fırsatı yakalamak için akıl almaz bir zaman geçti aradan. 

(308. s.) 

 

2029. Akıl etmek [ İ(Ar.) + YF(M) ] 

Akıllıca iş yapmak. 

Küçük Ağa Musa’ nın Gürcü ile gitmeyi akıl edişine pek sevindi, … (424. s.) 

 

2047. Aldırış etmemek [ İ(Tr.) + YF(M) ] 

İlgisiz kalmak. 

Fakat Ali Emmi aldırış etmeden burnuna düşen tel çerçeveli gözlüğünün 

üstünden dik dik ona bakıyor, cevap bekliyordu. (146. s.) 

 

2072. Ateş etmek [ İ(Far.) + YF(M) ] 

Ateşli silahla mermi atmak. 

“Yüzbaşım müsaade eden mi, ben de senin yaprağa ateş edecem,” dedi. (156. s.) 
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2084. Baskın yapmak [ İ(Tr.) + YF(M) ] 

Düşmana ansızın saldırmak. 

Ve Kuvayı Milliye’ nin küçük birliklerine baskınlar yaptı, … (266. s.) 

 

2089. Baş koymak [ İ(Tr.) + YF(M) ] 

Bir amaca varmak için ölümü göze almak. 

Biz bu yola baş koyduk. (293. s.) 

 

2090. Baştacı yapmak (Baştacı etmek) [ İ(Tr.) + YF(M) ] 

Çok değer verip üstün saygı göstermek. 

Hoca gibi bir adamı bu hallere düşürenler er geç pişman olacak, onu yine baş 

tacı yapacaklardı. (396. s.) 

 

2135. Buyur etmek [ İ(Tr.) + YF(M) ] 

Konuğu “Buyurun.” Diye saygı ile karşılayıp içeri almak. 

Hemen yandaki odaya buyur etti, “Kahve içen mi?” diye sordu. (133. s.) 

 

2144. Can vermek [ İ(Far.) + YF(M) ] 

Ölmek. 

Aralarında en kolay can veren o oldu. (277. s.) 

 

2155. Cevap vermek [ İ(Ar.) + YF(M) ] 

Sorulan soruya karşılık olarak bilgi sunmak. 

Salih bunlara yalan yanlış cevap verdi. (303. s.) 

 

2174. Değer vermek [ İ(Tr.) + YF(M) ] 

Değerli saymak, önem vermek. 

Bu adam hırslarından, yapmak istediklerinden, yapmayı kafasına 

koyduklarından başka hiçbir şeye değer vermeyen biri idi. (407. s.) 

 

2205. El etmek [ İ(Tr.) + YF(M) ] 

El ile “gel” işareti yapmak. 

“Buyur, Reis Bey, bize el ediyor,” (185. s.) 
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2206. El koymak [ İ(Tr.) + YF(M) ] 

Bir malı, bir kuruluşu buyruğu altına almak. 

Korktuğu tek şey, Kaymakamın işe el koyup kendisini tevkife kalkışmasıydı. 

(101. s.) 

 

2210. Elde etmek [ İ(Tr.) ← HE + YF(M) ] 

Bir şeye herhangi bir yolla sahip olmak. 

Hoca Efendi adil bir barış anlaşmasının bunu elde edeceğine inanıyordu. (218. 

s.) 

 

2240. Fark etmek [ İ(Ar.) + YF(M) ] 

Bir şeyin var olduğunu anlamak, sezmek. 

Nefes aldığını fark etmeyecek, fakat daima nefes alacaktı ya, onun gibi. (250. 

s.) 

 

2245. Fırsat bulmak [ İ(Ar.) + YF(M) ] 

Elverişli bir durum veya zaman yakalamak. 

… hem de en gerekli anlar ve durumlarda fırsat bulup bulamayacağı kolay 

kolay kestirilemezdi. (463. s.) 

 

2247. Fırsat vermek [ İ(Ar.) + YF(M) ] 

Bir işin yapılabilmesi için en uygun ve elverişli şartı sağlamak. 

Mehmet korkmaya bile fırsat vermeyen bir şaşkınlık içindeydi. (475. s.) 

 

2248. Fikir vermek [ İ(Ar.) + YF(M) ] 

Yol gösterici bir düşüncesini bildirmek. 

Ona, bu fikri Recep vermiş, ilk atışı da kendisi yaptırmış. (253. s.) 

 

2250. Fit vermek [ İ(Ar.) + YF(M) ] 

Birini başkasına karşı kışkırtmak. 

Derler ya, Küçük Ağa … aynen böyle fit verirler sağa sola. (433. s.) 
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2261. Gönül almak [ İ(Tr.) + YF(M) ] 

Gücenmiş olsun olmasın bir kimseyi uygun davranışla hoşnut etmek. 

Küçük Ağa önce davranıp kapıyı açmıştı; böylece gönüllerini iyi almış oldu. 

(426. s.) 

 

2272. Gözdağı vermek [ İ(Tr.) + YF(M) ] 

Çakırsaraylı içerde konuştuklarının yalnız bu tarafını anlatmış; bize gözdağı 

vermek istiyor, demeyi de unutmamıştı. (194. s.) 

 

2303. Gün görmemek [ İ(Tr.) + YF(M) ] 

Rahat yüzü görmemek. 

“Biz gün göstermedik bahtsızlara,” (382. s.) 

 

2305. Güven vermek [ İ(Tr.) + YF(M) ] 

Güvenilir bir şey olduğu izlenimi bırakmak. 

… birlikler arasında herkese güven veren bir ahenk vardı. (315. s.) 

 

2306. Haber almak [ İ(Ar.) + YF(M) ] 

Kendisine haber ulaşmak. 

Sen ona rica et tarafımızdan da bizden haber almadan gitmesin. (246. s.) 

 

2308. Haber vermek [ İ(Ar.) + YF(M) ] 

Haber ulaştırmak, bildirmek. 

Ahırlara doğru koştu, gözünün kestiği veya eskiden tanıdığı kimse rastladıysa 

hepsine de haberi verdi ve yaymalarını söyledi. (299. s.) 

 

2311. Hak etmek [ İ(Ar.) + YF(M) ] 

Hakkı olan şeyi elde etmek. 

Kanlı ikilikten, ihtiraslardan, hedefi bilinmeyen veya hedefi hak edecek 

kuvvet ve meşruiyete sahip bulunmayan hareketlerden nefret ediyor, bunları büyük 

günahlardan sayıyordu. (254. s.) 
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2313. Hak vermek [ İ(Ar.) + YF(M) ] 

Haklı olduğunu, doğru yolda olduğunu kabul etmek. 

Amma hak verdim. (112. s.) 

 

2316. Hal almak [ İ(Ar.) + YF(M) ] 

Belli bir duruma gelmek. 

… karakterin ana çizgisi karakter çürüten kemiren bir mikrop halini alıyordu. 

(407. s.) 

 

2323. Haram olmak [ İ(Ar.) + YF(M) ] 

Bir şeye erişemez olmak, bir şeyden hiç yararlanamaz olmak. 

Haram olsun o gazâ sana diyecem emme dilim varmaz. (42. s.) 

 

2333. Hesap etmek [ İ(Ar.) + YF(M) ] 

Kendi kendine tartışarak düşünmek. 

… lafın nereye varacağını, nasıl yorumlanabileceğini önceden hesap etmek 

zorundaydı. (420. s.) 

 

2334. Hesap vermek [ İ(Ar.) + YF(M) ] 

Sorumlu olduğu bir işi nasıl yürüttüğünü ilgiliye anlatmak. 

Hesap vereceğimiz bir o var. (419. s.) 

 

2344. Hüküm vermek [ İ(Ar.) + YF(M) ] 

İyice düşünme sonunda bir kanıya varmak. 

İşin acı kördüğümü de burada başlıyordu; zira onların düşünme, hüküm verme 

ve vardıkları hükme göre davranma hakları da en az kendininki kadar meşru idi. 

(159. s.) 

 

2374. İdare etmek [ İ(Ar.) + YF(M) ] 

Örtbas etmek, göz yummak. 

Birisi idare edermiş gibi kalktı, gidip kapıyı açtı. (26. s.) 
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2387. İpucu vermek [ İ(Tr.) + YF(M) ] 

Öğrenmeye çalıştığı şeyi bulmaya yardım edecek bir işaret belirtmek. 

Hep karşıdan gelecek, kendisi bir ipucu vermeyecekti. (326. s.) 

 

2391. İş görmek [ İ(Tr.) + YF(M) ] 

İş yapmak. 

Her bölgenin Kuvayı Milliye müfrezesi varlığının beş misli iş görmekteydi. 

(286. s.) 

 

2419. Karşı koymak [ İ(Tr.) + YF(M) ] 

Sert bir davranışla ya da güç kullanarak engel olmaya çalışmak. 

Beride ahalinin iktidarı da böyle bir belaya karşı koymaya kifayet etmez. 

(175. s.) 

 

2454. Kulak vermek [ İ(Tr.) + YF(M) ] 

İyi anlamak üzere dinlemek. 

Halka karışınız Hoca Efendi, halka … ve olup bitenlere kulak veriniz. (180. 

s.) 

 

2459. Laf etmek [ İ(Far.) + YF(M) ] 

Bir kimseyle konuşmak. 

Çakırsaraylı cevap alamayınca, kendini bir laf daha etmek zorunda sandı: 

“Pek sevindik. Buyur,” (185. s.) 

 

2464. Merak etmek [ İ(Ar.) + YF(M) ] 

Üstüne düşerek öğrenmek istemek. 

Salih teklifi biraz da Doktor’ a söylediklerini ispat için yaptı. O da bunu merak 

ediyordu. (155. s.) 

 

2466. Meydan vermemek [ İ(Ar.) + YF(M) ] 

Kötü bir durumun gerçekleşmesi olasılığını ortadan kaldırmak.  
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Hoca Efendi bu konuşmayı birkaç defa kesmek istemiş, fakat Yüzbaşı gayet 

haşin bir şekilde buna meydan vermemişti. (214. s.) 

 

2476. Nefes almak [ İ(Ar.) + YF(M) ] 

Havayı ciğerlerine çekmek. 

… bütün adaleleri kaskatı kesilmişti. Nefes alamıyordu. (475. s.) 

 

2484. Oralı olmamak [ İ(Tr.) + YF(M) ] 

Önemsememek, sezmemiş görünmek. 

Ama Küçük Ağa hiç oralı olmadı. (418. s.) 

 

2506. Para etmemek [ İ(Far.) + YF(M) ] 

İşe yaramamak. 

Israrı, hatta utanmayı bırakıp yalvarması para etmedi. (157. s.) 

 

2507. Patlak vermek [ İ(Tr.) + YF(M) ] 

Gizlenen ya da kötü olan durum birden ortaya çıkmak. 

Bugün her konuda hatta herkesi bir çerçeve içinde ilgilendiren ölüm kalım 

meselesinde bile patlak veriveren ikilikler, üçlükler, Reis Bey’ e göre, işte o 

tutumların zehirli meyveleri idi. (391. s.) 

 

2525. Selam vermek [ İ(Ar.) + YF(M) ] 

Birine esenleme sözü söylemek. 

Küçük Ağa selam vererek çıktı ve odasına girdi. (406. s.) 

 

2530. Ses vermek [ İ(Tr.) + YF(M) ] 

Herhangi bir ses çıkarmak. 

Ve nihayet bahçe duvarlarının arasından geçen ırmağın susuz yatağındaki çakıl 

taşları ses vermeye başladı. (132. s.) 

 

2532. Sıkboğaz etmek [ İ(Tr.) + YF(M) ] 

Düşünmesine şu ya da bu türlü davranmasına olanak bırakmayarak bir şey 

yaptırmak için birini sıkıştırmak. 

Yazık herifi sıkboğaz edivereceklerdi. (112. s.) 
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2545. Söz almak [ İ(Tr.) + YF(M) ] 

Birinin bir işi yapacağını kesin olarak bildirmesini sağlamak. 

… gecikecek olursa mutlaka, mutlaka haber göndermesini söylemiş, söz de 

almıştı. (413. s.) 

 

2547. Söz etmek [ İ(Tr.) + YF(M) ] 

Üzerinde konuşmak. 

Sanki ilk defa karşılaştığı insanlara, şimdiye kadar üzerinde hiç durulmamış bir 

meseleden söz ediyordu. (144. s.) 

 

2550. Söz vermek [ İ(Tr.) + YF(M) ] 

Yapacağını kesin olarak söylemek. 

Söz verdik len, burda kalacak diye değil mi? (167. s.) 

 

2604. Yakışık almamak [ İ(Tr.) + YF(M) ] 

Yerinde bir şey olmamak, uygun düşmemek. 

“Sizin gitmeniz yakışık almaz Reis Bey.” diyen diyene idi. (178. s.) 

 

2630. Yol almak [ İ(Tr.) + YF(M) ] 

Yolda ilerlemek. 

Salih, Küçük Hacı’ nın seklavisini yağmuru geçmek, geride bırakmak ister gibi 

mahmuzlarken Küçük Hacı da istasyon müdürünün bindirdiği kara vagonda bir 

çoban ve kırk kadar koyunla Konya’ ya doğru yol alıyordu. (183. s.) 

 

2632. Yol bulmak [ İ(Tr.) + YF(M) ] 

Çözüm, çare bulmak. 

Gidecek lafı ortalığı karıştırdı ve başka bir yol bulamadıkları için bu çareye 

sarılmalarına sebep oldu. (246. s.) 

 

2633. Yol göstermek [ İ(Tr.) + YF(M) ] 

Kılavuzluk etmek. 

İhtiyar kılavuzun yol gösterdiği beş kişilik grubun başında Mülazım Niyazı 

vardı. (258. s.) 
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2637. Yol vermek [ İ(Tr.) + YF(M) ] 

Geçmesine izin vermek. 

Sokağı boydan boya dolduran Kuvva atlıları ona en ufak saygısızlık etmeden 

yol verdiler. (240. s.) 

 

2651. Yüz vermek [ İ(Tr.) + YF(M) ] 

İlgi, yakınlık göstermek, bütün davranışlarını hoş görmek. 

Sanki onlar kral, ötekiler köleydi, en iyi tutumları sadece yüz vermemekti 

artık. (10. s.) 

 

2657. Zarar vermek [ İ(Ar.) + YF(M) ] 

Kötülükte bulunmak. 

… işe burnunu sokan kim olursa olsun ona göre zarar vermekten, ayak bağı 

olmaktan kurtulamazdı. (318. s.) 

 

1.1.1.1.1. İsim ← Belirtme Hal Eki + Yardımcı Fiil Yapısında Olanlar 

 

2541. Soluğu (bir yerde) almak [ İ(Tr.) ← HE + YF(M) ] 

Hemen oraya gitmek. 

Yalnız o sırada hükümet konağından gelmekte olan Çerkez Reşid bağırıp 

çağırmış, zaptiyelere sövmüş fakat Yüzbaşı Nazım ayaklarının arasına iki kurşun 

sıkıverince de soluğu Pandelinin meyhanesinde almıştı. (240. s.) 

 

1.1.1.1.2. İsim ← Yönelme Hal Eki + Yardımcı Fiil Yapısında Olanlar 

 

2074. Ateşe vermek [ İ(Far.) ← HE + YF(M) ] 

Yakıp yok etmek. 

Bir kilo buğday istemiş, herif yok deyince çoluk çocuk hepsini içine kilitlediği 

evi ateşe vermiş. (78. s.) 

 

2122. Boşa gitmek [ İ(Tr.) ← HE + YF(M) ] 

Bir işe yaramadan yok etmek. 
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O zaman boşa gitmez, yerini bulurdu o mübarek zatın selam ve muhabbeti. 

(201. s.) 

 

2156. Ciddiye almak [ İ.(Ar.) ← HE + YF(M) ] 

Önemsemek. 

Hoca kendinden emin, ama ne geleceğini pekala sezmiş, bir çocuğa cesaret 

verir gibi, pek de ciddiye almadan, ama şefkatle pırıl pırıl gülümsüyor, Doktor’ un 

konuşmasını bekliyordu. (98. s.) 

 

2214. Ele almak [ İ(Tr.) ← HE + YF(M) ] 

Üzerinde çalışmaya, uğraşmaya başlamak. 

Ona; etraflıca bilinmeyen girdisi çıktısı, hesaba kitaba vurulmamış bir durumla 

karşılaşınca bütün peşin hükümlerini bir yana bırakması bu durumu elifbesinden ele 

almasını öğretmişlerdi. (249. s.) 

 

2274. Göze almak [ İ(Tr.) ← HE + YF(M) ] 

Yapmaya karar verdiği iş dolayısıyla karşılaşabileceği tehlikeyi kabul etmek. 

Küçük Ağa çok daha büyük başarıların peşinde ölümü göze alacak, hiçe 

sayacak ve bir gün… (302. s.) 

 

2467. Meydana gelmek [ İ(Ar.) ← HE + YF(M) ] 

Oluşmak, olmak. 

Bir büyük isim, bir sevilen ve sayılan kahraman bir hain damgasını alıyor, 

gerçek sebeplerin dışında meydana gelen bir boşluk. (447. s.) 

 

2493. Ortaya koymak [ İ(Tr.) ← HE + YF(M) ] 

Herkese göstermek. 

Hele herkesin canla başla, ama gerçek manada canla başla, canını başını 

ortaya koyarak çalıştığı çok yönlü bir davada bu sarsıntıyı her an beklemek 

gerekirdi. (295. s.)  
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2494. Oyuna gelmek [ İ(Tr.) ← HE + YF(M) ] 

Aldatılmak. 

Kendisi de bir ters oyuna gelebilirdi. (430. s.) 

 

2518. Sadede gelmek [ İ(Ar.) ← HE + YF(M) ] 

Temel konuya dönmek. 

Şimdi müsaade buyururlarsa sadede gelelim. (221. s.) 

 

2619. Yedeğe almak [ İ(Tr.) ← HE + YF(M) ] 

Bindiği hayvan üzerinde arkasına almak. 

Boşalan atlar derhal yedeğe alınıyordu. (239. s.) 

 

2640. Yola gelmek [ İ(Tr.) ← HE + YF(M) ] 

Ters tutumu düzelmek. 

“ Hoca mı yola gelecek? ” (127. s.) 

 

2641. Yola getirmek [ İ(Tr.) ← HE + YF(M) ] 

Birinin ters tutumunu düzeltmek. 

Fakat, ahh, Tevfik Bey’ i doğru yola getirmenin imkanı olsaydı. (400. s.) 

 

2642. Yola koyulmak [ İ(Tr.) ← HE + YF(M) ] 

Bir yere gitmek üzere yola çıkmak. 

Eğlenmek de istemiyor, hemen yola koyulmayı düşünüyorlardı. (303. s.) 

 

1.1.1.1.3. İsim ← Bulunma Hal Eki + Yardımcı Fiil Yapısında Olanlar 

 

2335. Hesapta olmamak [ İ(Ar.) ← HE + YF(M) ] 

Daha önce düşünülen şeylerin dışında olmak. 

Afyon’ a gelen kuvvetlerin gidecekleri yer günlerce önceden belli olurdu ve 

Akşehir hesapta yoktu. (197. s.) 
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1.1.1.1.4. İsim ← Çıkma Hal Eki + Yardımcı Fiil Yapısında Olanlar 

 

2212. Elden gelmek [ İ(Tr.) ← HE + YF(M) ] 

Yapabilmek. 

Şimdi bütün mesele Etem Bey’ in vuracağı darbeyi elden geldiği kadar 

zayıflatmaktı. (441. s.) 

 

2487. Ortadan kaybolmak [ İ(Tr.) ← HE + YF(M) ] 

Kimseye sezdirmeden gitmek. 

Hoca Efendi’ nin hiç olmazsa bir zaman için ortadan kaybolması şarttı. (244. 

s.) 

 

1.1.1.1.5. İsim ← İyelik Eki + Yardımcı Fiil Yapısında Olanlar 

 

2314. Hakkı olmak [ İ(Ar.) ← İE + YF(M) ] 

Sözünün davranışının, durumunun doğru olduğu kabul edilmek. 

Korkmaya hakları yoktu, çünkü yalnız sokakları değil, bütün kasaba, bütün 

memleket sahipsizdi. (10. s.) 

 

2431. Keyfi gelmek [ İ(Ar.) ← İE + YF(M) ] 

Neşelenmek.  

Salih’ in keyfi yerine gelmişti. (155. s.) 

 

1.1.1.1.5.1. İsim ← İyelik Eki ← Belirtme Hal Eki + Yardımcı Fiil 

Yapısında Olanlar 

 

2011. Adını koymak [ İ(Tr.) ← İE ← HE + YF(M) ] 

Yapılacak işin karşılığını kararlaştırmak. 

Önce bunun adını koymalıydı da, yanılacaksa ondan sonra yanılmalı, bir şey 

yapılacaksa ondan sonra neler yapılabileceğini düşünmeliydi. (54. s.)  
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2066. Arkasını getirmemek [ İ(Tr.) ← İE ← HE + YF(M) ] 

Başladığı bir işi sürdürüp sona erdirmemek. 

“Benim gibi arslan,” dedi; fakat arkasını getiremedi, sustu. (277. s.) 

 

2152. Canını vermek [ İ(Far.) ← İE ← HE + YF(M) ] 

Bir şey uğruna en değerli varlığını feda etmeye hatta ölmeye hazır olmak. 

Salih’ in “Canımı veririm senin bu oğlana,” dediği Reşid’ den bile. (332. s.) 

 

2463. Lafını etmek [ İ(Far.) ← İE ← HE + YF(M) ] 

Üzerinde konuşmak. 

Bu adamları hasta yatağından kaldırıp cepheye götürebilirlerdi, üç oğlu şehit 

düşmüş anadan onaltı yaşına yeni basan son oğlunu da isteyebilirlerdi, bütün bunlar 

da gönül rızasıyla dur hele paranın pulun lafı edilmezdi. (219. s.) 

 

2645. Yolunu bulmak [ İ(Tr.) ← İE ← HE + YF(M) ] 

Kolayca yapma yolunu bulmak. 

Tevfik Bey olmasaydı bu işi yarıda bırakmanın yolunu bulur, hiç değilse 

“cambaz mı oynuyor ülen,” diye dağıtırdı kalabalığı. (300. s.) 

 

1.1.1.1.5.2. İsim ← İyelik Eki ← Yönelme Hal Eki + Yardımcı Fiil 

Yapısında Olanlar 

 
2014. Ağırına gitmek [ İ(Tr.) ← İE ← HE + YF(M) ] 

Gücüne gitmek. 

En çok ağırına giden de bu tereddüt idi. (197. s.) 

 

2038. Aklına gelmek [ İ(Tr.) ← İE ← HE + YF(M) ] 

Hatırlamak. 

Öldürülmek ihtimali aklına geldikçe korkmaz, sadece kızar ve bu ihtimallerin 

çeşitlerini düşünür, nasıl önleyeceğini, nasıl karşı koyabileceğini hesaplardı. (193. s.) 

 

2039. Aklına getirmek [ İ(Ar.) ← İE ← HE + YF(M) ] 
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Kafasında bir düşünce doğmak. 

Hacı kendini sadece tek bir duyguya kaptırıverdiği bu anında Reis Bey’ le 

aralarında düşünce ayrılığını aklına bile getirmeden, o eski saygıyla; (275. s.) 

 

2040. Aklına koymak [ İ(Ar.) ← İE ← HE + YF(M) ] 

Bir şey yapmaya kesin karar vermek. 

Bu cinayeti akıllarına koyduklarına göre eninde sonunda işleyecekti. (245. s.) 

 

2101. Başına gelmek [ İ(Tr.) ← İE ← HE + YF(M) ] 

Kötü bir duruma uğramak. 

Başına bir şey gelsin istemiyordu. (280. s.) 

 

2226. Eline almak [ İ(Tr.) ← İE ← HE + YF(M) ] 

Yönetimi üstlenmek. 

Bunlar asıl kahramanları bertaraf edip vatanı ve milleti ellerine almak isterler. 

(413. s.) 

 

2319. Haline gelmek [ İ(Ar.) ← İE ← HE + YF(M) ] 

Gibi olmak. 

Ama bir de görünenler elle tutulacak hale gelmişler vardı ortada. (469. s.) 

 

2342. Hoşuna gitmek [ İ(Far.) ← İE ← HE + YF(M) ] 

Bir şeyden hoşlanmak. 

Lafla iş görmek, Doktor dahil hiçbirinin hoşuna gitmiyordu. (137. s.) 

 

2364. İçine almak [ İ(Tr.) ← İE ← HE + YF(M) ] 

Kapsamak. 

Saldıranlar şehri yarım çember içine almışlardı. (445. s.) 

 

 

2407. Kafasına koymak [ İ(Ar.) ← İE ← HE + YF(M) ] 

Yapmaya karar verip zamanını beklemek. 
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Ben kafama koyduğumu yaparım. (203. s.) 

 

2534. Sırasına getirmek [ İ(Tr.) ← İE ← HE + YF(M) ] 

Uygun zamanı bulmak. 

Sırasına getirip şunu söyleyin: “ Akşehir bize müzahir olursa civardaki 

eşkıyalar, derhal temizlenecektir. (114. s.) 

 

2573. Tuhafına gitmek [ İ(Ar.) ← İE ← HE + YF(M) ] 

Tuhaf bulmak. 

Bu laf Çakırsaraylı’ dan başka birkaç kişinin daha tuhafına gitti. (200. s.) 

 

2586. Üstüne gitmek [ İ(Tr.) ← İE ← HE + YF(M) ] 

Güç bir şeyden yılmayıp sürekli olarak onunla uğraşmak. 

Fakat Halil inadına inadına Salih’ in üstüne gidiyor, ona… (298. s.) 

 

2592. Üzerine gitmek [ İ(Tr.) ← İE ← HE + YF(M) ] 

Bir şey yapmasını aşırı istemek. 

Yapabileceği etkinin en çoğunu yaptığını, mırıltı ve kımıldamalardan anladı, 

bu yüzden de Hoca’ nın cevabı ne olursa olsun üzerine gitmemeye karar verdi. (102. 

s.) 

 

2625. Yerine gelmek [ İ(Tr.) ← İE ← HE + YF(M) ] 

Yapılmak, olmak. 

… ilk kararına karşı duyduğu güveni daha da kuvvetlenmiş olarak yerine 

gelmişti. (440. s.) 

 

2626. Yerine getirmek [ İ(Tr.) ← İE ← HE + YF(M) ] 

Gereğini yapmak. 

Tavsiyenizi yerine getireceğim Reis Bey. ( 177. s.) 

 

2627. Yerine koymak [ İ(Tr.) ← İE ← HE + YF(M) ] 

Onu saymak. 
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Bundan böyle kimin yanına verilirseniz onu benim yerime koyacak, ben 

bileceksiniz. (294. s.) 

 

1.1.1.1.5.3. İsim ← İyelik Eki ← Bulunma Hal Eki + Yardımcı Fiil 

Yapısında Olanlar 

 
2222. Elinde olmak [ İ(Tr.) ← İE ← HE + YF(M) ] 

Yapabilir olmak. 

Elinde olsa bölgeden bütün bütün uzaklaşacaktı. (243. S.) 

 

2223. Elinde olmamak [ İ(Tr.) ← İE ← HE + YF(M) ] 

Kendini tutamamak. 

Ve elinde olmadan gözlerini Ali Emmi’ den kaçırdı. (359. s.) 

 

2242. Farkında olmak [ İ(Ar.) ← İE ← HE + YF(M) ] 

Bir şeyin var olduğunu anlamak. 

Ali de farkında olmadan bağırdı: 

“Buyur ağam!” (188. s.) 

 

2589. Üzerinde durmak [ İ(Tr.) ← İE ← HE + YF(M) ] 

Bir işe önem vermek. 

Doktor bu cephe insanlarındaki aşırı, hatta zaman zaman taşkınlık haline gelen 

neşenin üzerinde çok durmuştu. (161. s.) 

 

2624. Yerinde duramamak [ İ(Tr.) ← İE ← HE + YF(M) ] 

Bir harekete geçmek için çabuk davranmak. 

Zaten yerinde duramaz hale gelen Hoca Efendi: 

“Haşa!” diye doğruldu. (176. s.) 

 

1.1.1.1.5.4. İsim ← İyelik Eki ← Çıkma Hal Eki + Yardımcı Fiil Yapısında 

Olanlar 
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2224. Elinden gelmek [ İ(Tr.) ← İE ← HE + YF(M) ] 

Yapabilmek. 

Bir çatışmada elinden ne geleceğini şimdilik kendinin de bildiği yoktu. (306. 

s.) 

 

2363. İçinden gelmek [ İ(Tr.) ← İE ← HE + YF(M) ] 

Birine, temiz ve derin duygu içinde bir iyilik yapmayı kararlaştırmak. 

Muhtar korktuğu için değil içinden öyle geliyor diye bu zabitleri de onların 

adamlarını da seviyor, yapabileceği yardımları canla başla çalışarak, seve seve 

yapıyordu. (244. s.) 

 

1.1.1.2. Zamir + Yardımcı Fiil Yapısında Olanlar 

 

2425. Kendine gelmek [ Zm.(Tr.) ← HE + YF(M) ] 

Düşünebilecek duruma gelmek, ayılmak. 

Ali Emmi, Doktor’ un dediği gibi, biraz kendine gelir gibi olmuştu. (381. s.) 

 

2426. Kendini alamamak [ Zm.(Tr.) ← HE + YF(M) ] 

Kendini tutamayıp yapmak. 

“Pehlivan mı,” diye bağırmaktan kendini alamadı. (333. s.) 

 

2427. Kendini bulmak [ Zm.(Tr.) ← HE + YF(M) ] 

Kişiliğini kazanmak. 

Kuvayı Milliye ruhunun, bütün yorgunluklara, yokluklara ve engellere rağmen 

yurdu birdenbire sarıvermesi bundandı, büyük harbin hal olan neticeyi 

vermeyişindendi; savaşçı olsa olsa zaferde, hak olan zaferde kendini bulma 

imkanına kavuşabilirdi. (137. s.) 

 

 

2428. Kendini göstermek [ Zm.(Tr.) ← HE + YF(M) ] 

Beğenilecek niteliklerini ortaya koymak. 
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Laf zamanı bitti. Şimdi kendinizi göstereceğiniz gün geldi. (85. s.) 

 

1.1.1.3. Zarf + Yardımcı Fiil Yapısında Olanlar 

 
2013. Ağır gelmek [ Zf.(Tr.) + YF(M) ] 

Gücüne gitmek. 

Sana asıl ağır gelen bir gavura muhtaç olmak. (378. s.) 

 

2056. Altüst etmek [ Zf.(Tr.) + YF(M) ] 

Karmakarışık duruma getirmek. 

… Küçük Ağa ile bitişik kaderlerini altüst edecek bir konuşmaya kulak 

misafiri oluyordu. (307. s.) 

 

2057. Altüst olmak [ Zf.(Tr.) + YF(M) ] 

Karmakarışık duruma gelmek. 

Onun yetişme çağlarında bir ters rüzgar esmiş, her şey altüst olmuştu. (389. s.) 

 

2098. Başıboş kalmak [ Zf.(Tr.) + YF(M) ] 

Kendisini yöneten ya da denetleyen kimse kalmamak. 

İhtiraslar başıboş kalıp binbir dalavere ile, çeşit çeşit gaddarlıklar ve hilelerle 

milletin başını yemeyecek miydi? (437. s.) 

 

2120. Boş bulunmak [ Zf.(Tr.) + YF(M) ] 

Dikkatsiz ve dalgın bulunmak. 

Her şey olur o gün, boş bulunmaya gelmez. (212. s.) 

 

2196. Dörtnala gitmek [ Zf.(Tr.) + YF(M) ] 

Acele etmek. 

Dört nal gidiyor, bağıra bağıra konuşuyorlardı. (132. s.) 

2254. Geri kalmak [ Zf.(Tr.) + YF(M) ] 

Zamanca daha geride bulunmak. 
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Topal İsmail, Küçük Ağa’ dan geri kalmak istediyse de Tevfik Bey onu da 

yolladı. (323. s.) 

 

2263. Görmezlikten gelmek [ Zf.(Tr.) + YF(M) ] 

Görmemiş gibi davranmak. 

Selam sabahın biçimi de değişmiş, görmezlikten gelmeler iyiden iyiye 

çoğalmıştı. (208. s.) 

 

2299. Güç gelmek [ Zf.(Tr.) + YF(M) ] 

O şeyin yapılması bir kimse için güç olmak. 

“Bu iş bana çok güç gelecek,” deyiverdi. (230. s.) 

 

2339. Hor görmek [ Zf.(Far.) + YF(M) ] 

Bir kimseye değersiz, kendinden çok aşağı bakmak. 

… böylece de alttan alta kendilerini hor görüyor, kendilerine düşman oluyor. 

(388. s.) 

 

2341. Hoş görmek [ Zf.(Far.) + YF(M) ] 

Kusuru sorun yapmamak, anlayışla karşılamak. 

Eh, bu da hoş görülecek bir sebepti. (309. s.) 

 

2379. İleri gelmek [ Zf.(Tr.) + YF(M) ] 

Sebep olmak. 

Bunun neden ileri geldiğini de anlayamadı ve … (458. s.) 

 

2380. İleri gitmek [ Zf.(Tr.) + YF(M) ] 

Sözde, davranışta ölçüyü aşmak. 

Hoca meseleyi didiklemekte daha da ileri gidiyor, bunlardan birinin mesela 

Kuvayı Milliye’ nin kurtuluşu başardığını faiz ediyordu. (182. s.) 

 

2399. İyi gelmek [ Zf.(Tr.) + YF(M) ] 

İyi olmak, uygun gelmek. 
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Dolaşsan iyi gelir, Recep, hadi ağayı gezdir azcık. (202. s.) 

 

2415. Karşı durmak [ Zf.(Tr.) + YF(M) ] 

Güçlüye boyun eğmemek, direnmek. 

Etem Bey’ e karşı durabilmek için akla ve bilgiye fazlasıyla ihtiyaç vardı. 

(414. s.) 

 

2416. Karşı gelmek [ Zf.(Tr.) + YF(M) ] 

Boyun eğmeyip baş kaldırmak. 

Size karşı gelmekle onların üzerindeki hakimiyetininçok sarsılacağını, buna 

mukabil, sizin gibi alim ve Fadıl bir zata inkıyadın itibarını tezyide medar olacağını 

pek iyi bilir. (176. s.) 

 

2421. Kayıtsız kalmak [ Zf.(Ar.) + YF(M) ] 

Umursamamak. 

Onun ruh yapısı maceranın insan yönüne erkeksiz kalan evle, körpe zevceye ve 

baba yüzü görmeyen çocuğa kayıtsız kalamaz, … (454. s.) 

 

2501. Öyle gelmek [ Zf.(Tr.) + YF(M) ] 

Birinde öyle bir sanı uyandırmak. 

Reis Bey bu işi becerecekti. Onlara öyle geliyordu. (220. s.) 

 

2579. Uygun bulmak [ Zf.(Tr.) + YF(M) ] 

Uygun olduğu kanısında olmak. 

Küçük Ağa kararını vermişti, oyuna gelmeyi uygun buldu. (425. s.) 

 

2580. Uygun görmek [ Zf.(Tr.) + YF(M) ] 

Uygun olduğu kanısında bulunmak. 

Uygun gördük, sorduk ona. (418. s.) 

 

2598. Vız gelmek [ Zf.(Tr.) + YF(M) ] 

Bir kişi, o şeye önem vermemek, aldırış etmemek. 
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Alnıma leke sürülmesin, gerisi vız gelir bana. (431. s.) 

 

1.1.1.4. İsim + İsim + Yardımcı Fiil Yapısında Olanlar 

 
2017. Ağzı laf yapmak [ İ(Tr.) ← İE + İ(Far.) + YF(M) ] 

Söz söylemesini becerir olmak. 

Ağzı laf yapan kim var içimizde? (211. s.) 

 

2031. Aklı başına gelmek [ İ(Ar.) ← İE + İ(Tr.) ← İE ← HE + YF(M) ] 

Yanlış davranışlarının zararını görerek doğru yolun ne olduğunu anlamak. 

Akılları başlarına gelene kadar böyle. (301. s.) 

 

2099. Başına bela olmak [ İ(Tr.) ← İE ← HE + İ(Ar.) + YF(M) ] 

Sıkıntı ve üzüntü verici bir işe girişmek. 

“Bi de başıma bela alayım öyle mi? Gören nereye demez mi? (152. s.) 

 

2281. Gözü arkada olmak [ İ(Tr.) ← İE + İ(Tr.) ← HE + YF(M) ] 

Bıraktığı işin ne durumda olduğunun merakı içinde bulunmak. 

Şimdi yetmiş sekiz yıllık göğsünde saf bir neşenin kanat çırpınışları vardı; “ 

Artık gözüm arkada kalamaz,” diye düşünüyor, uzun ve bembeyaz sakalını 

sıvazlıyordu. (150. s.) 

 

2422. Kellesi koltuğunda olmak [İ(Far.) ← İE + İ(Tr.) ← İE ← HE + YF(M)] 

Ölümü göze alarak yaşamak. 

Bu adamlar aylardır ve aylardır kelle koltukta yaşıyor, … (416. s.) 

 

2438. Kısmet ayağına gelmek [ İ(Tr.) + İ(Tr.) ← İE ← HE + YF(M) ] 

Güzel bir şey, zahmet çekmeden onun emrinde olmak. 

Derken kısmet ayağına geldi. Halil’ in sabırsızlığı ve kıskançlığını yenemeyişi 

sahneyi Salih’ in istediğinden de ala hazırladı. (298. s.) 

2536. Sırtı yere gelmemek [ İ(Tr.) ← İE + İ(Tr.) ← HE + YF(M) ] 

Sağlam olan durumu sarsılmamak. 
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“Yürekli ol Salih’ im, yürekli imanını yitirme Allah’ a dayan ki sırtın yere 

gelmesin. (42. s.) 

 

2614. Yaraya merhem olmak [ İ(Tr.) ← HE + İ(Ar.) + YF(M) ] 

Zorunlu gereksinmeyi karşılamak. 

Olmuşsa nasıl olmuş, nasıl karşılanmış, ne yaralar açmış, hangi yaralara 

merhem olmuşlardı? (33. s.) 

 

1.1.1.5. İsim Tamlaması + Yardımcı Fiil Yapısında Olanlar 

 
2008. Adam yerine koymak [ İ(Ar.) + İ(Tr.) ← İE ← HE + YF(M) ] 

Bir kimseye değeri olmadığı halde değer vermek.  

Koca İstanbullu Hoca Efendi hazretleri de seni adam yerine koyup mektup 

yazdı. (200. s.) 

 

2030. Akıl karı olmamak [ İ(Ar.) + İ(Far.) ← İE + YF(M) ] 

Akıllı bir kişinin yapacağı iş olmamak. 

Bunu reddetmek akıl karı olamaz. (222. s.) 

 

2218. Eli altında olmak [ İ(Tr.) ← İE + İ(Tr.) ← İE ← HE + YF(M) ] 

İstediği zaman kullanabileceği yerde ve durumda olmak. 

İstanbul işgal kuvvetlerinin, yani düşmanın eli altında idi. (228. s.) 

 

2453. Kulak misafiri olmak [ İ(Tr.) + İ(Ar.) ← İE + YF(M) ] 

Yakınında konuşulanları dinlemek. 

“Küçük Ağa ile bitişik kaderlerini altüst edecek bir konuşmaya kulak misafiri 

oluyordu. (307. s.) 

 

2519. Saf dışı etmek [ İ(Ar.) + İ(Tr.) ← İE + YF(M) ] 

İlgisini kesmek, yaramaz duruma getirmek. 

Gürcü Mehmed Ağa’ yı saf dışı ediverdi: (423. s.) 
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1.1.1.6. İsim + Zarf + Yardımcı Fiil Yapısında Olanlar 

 
2016. Ağzı açık kalmak [ İ(Tr.) ← İE + Zf.(Tr.) + YF(M) ] 

Şaşakalmak, şaşırmak. 

Ali Emmi’ nin ağzı şimdi artık tam manasıyla bir karış açıktı ve … (362. s.) 

 

2082. Bahtı açık olmak [ İ(Far.) ← İE + Zf.(Tr.) + YF(M) ] 

Talihi iyi olmak, işi hep yolunda gitmek. 

Bahtınız açık olsun demek isterdi. (13. s.) 

 

2258. Gönlü razı olmamak [ İ(Tr.) ← İE + İ(Ar.) + YF(M) ] 

Kabullenmemek, pek istememek. 

Hoca’ nın aklı ve gönlü başka türlü düşünmeye, Çelebi Mehmed’ e ve Yavuz 

Sultan Selim emanetine ihaneti razı olamıyordu. (131. s.) 

 

2352. İçi cız etmek [ İ(Tr.) ← İE + İ(Tr.) + YF(M) ] 

Çok üzüntü duymak. 

Salih’ in içi önce cız etti, sonra da katılaşıverdi. 

 

2358. İçi rahat etmek [ İ(Tr.) ← İE + İ(Ar.) + YF(M) ] 

Kaygılanacak bir konu bulunmadığını öğrenerek ferahlamak. 

Sen denileni yap, için rahat etsin. (157. s.) 

 

2649. Yüreği cız etmek [ İ(Tr.) ← İE + İ(Tr.) + YF(M) ] 

Ansızın içi sızlamak. 

“Gız vallahi yüreğim cızz etti…” (30. s.) 

 

1.1.1.7. İkileme (İsim ya da Zarf Göreviyle) + Yardımcı Fiil Yapısında 

Olanlar 

 
2053. Allak bullak etmek [ İ(Ar.) + İ(Ar.) + YF(M) ] 

Dengesini bozmak. 
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Bu fotoğraf çektirme hadisesinden sonra Küçük Ağa’ nın kalbini de, kafasını 

da allak bullak eden değişiklikler oldu. (475. s.) 

 

2068. Aslı astarı olmamak [ İ(Ar.) ← İE + İ(Far.) ← İE + YF(M) ] 

Yalan, asılsız olmak. 

Senin dediğinin aslı astarı yok İreis Bey. (199. s.) 

 

2086. Baş başa kalmak [ İ(Tr.) + İ(Tr.) ← HE + YF(M) ] 

Bir şey konuşmak için iki kişi yalnız kalmak. 

Hoca Efendi şimdi sadece, sayılan, övülen, hayranlık ve bağlılık duyulan bir 

etiket değildi, ilk defa olarak kendini kendi gözüyle bu etiketin tamamen dışında 

görüyor canlılığı ile baş başa kalıyordu. (247. s.) 

 

2087. Baş başa vermek [ İ(Tr.) + İ(Tr.) ← HE + YF(M) ] 

Birbirlerinin düşüncesinden yararlanmak üzere birkaç kişi toplanıp bir konuyu 

görüşmek. 

O gece baş başa verip ne yapacaklarını konuştular. (305. s.) 

 

2133. Burun buruna gelmek [ İ(Tr.) + İ(Tr.) ← HE + YF(M) ] 

İki ayrı yönden gelirlerken birbirlerine çok yaklaşmak. 

Ulan Nazım, Niyazi kapıda muhtarla burun buruna geldiği zaman biz ne 

konuşuyorduk? (241. s.) 

2266. Göz göze gelmek [ İ(Tr.) + İ(Tr.) ← HE + YF(M) ] 

Bakışları karşılaşmak. 

Onunla göz göze gelen başını eğiyordu. (203. s.) 

 

2267. Göz gözü görmemek [ İ(Tr.) + İ(Tr.) ← HE + YF(M) ] 

Yoğun yağıştan hiçbir şey görülemez olmak. 

Öğleye doğru yakınlar uzak olmuştu, tipiden göz gözü görmüyordu. (374. s.) 

 

 

2269. Göz kulak olmak [ İ(Tr.) + İ(Tr.) + YF(M) ] 
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Korunması gereken kimseyi ya da şeyi görüp gözetmek. 

Yanında göz kulak ol, o değilden peşini bırakma. (132. s.) 

 

2318. Hale yola koymak [ İ(Ar.) ← HE + İ(Tr.) ← HE + YF(M) ] 

Düzene sokmak. 

Çünkü bunları hale yola koyacak arzu gönülde çırpınıp duruyor, hüküm ve 

kanaatler ise bütün kafayı kaplıyordu. (158. s.) 

 

2372. İçli dışlı olmak [ Zf.(Tr.) + Zf.(Tr.) + YF(M) ] 

Özel yaşamları dahi birbirlerinden saklamayacak kadar teklifsiz arkadaş olmak. 

Tam dört yıl ölümle burun buruna yaşayan, içli dışlı, senli benli olan, buna da 

çocuk denecek yaşta başlayan Yüzbaşı İstanbullu Hoca’ yı yere serilmiş düşündükçe 

zıvanadan çıkacak gibi oluyordu. (236. s.) 

2403. Kafa kafaya vermek [ İ(Ar.) + İ(Ar.) ← HE + YF(M) ] 

Birbirlerinin düşüncesinden yararlanmak üzere birkaç kişi toplanıp bir konuyu 

görüşmek. 

Siz ise en doğru şeyi yapmış, kafa kafaya vermişsiniz. (418. s.) 

 

2418. Karşı karşıya gelmek [ İ(Tr.) + İ(Tr.) ← HE + YF(M) ] 

Yakın olmak, yüz yüze gelmek. 

Bunlar karşı karşıya gelince “Birlik” nerededir? “Nifak” hangi taraftadır? 

İnsan tereddüde düşüyor. (100. s.) 

 

2478. Nefes nefese gelmek [ İ(Ar.) + İ(Ar.) ← HE + YF(M) ] 

Koşarak ve sık sık soluyarak gelmek. 

Derken nefes nefese bir haberci geldi ve: (299. s.) 

 

2483. Oldu bittiye gelmek (getirmek) [ İ(Tr.) + İ(Tr.) ← HE + YF(M) ] 

Bir işi yapılmış, artık baka bir biçim verilmesi olanağı kalmamış duruma 

getirmek. 

Kısacası idamlar her an bir oldu bittiye gelebilirmiş. (266. s.) 

2522. Sarmaş dolaş olmak [ Zf.(Tr.) + Zf.(Tr.) ← HE + YF(M) ] 
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Samimi olmak. 

… , sonra da sarmaş dolaş olup bir kişilik halini alışları vardı. (370. s.) 

 

2526. Senli benli olmak [ Zf.(Tr.) + Zf.(Tr.) ← HE + YF(M) ] 

Aralarında sürekli görüşme ilişkisi bulunmak. 

Tam dört yıl ölümle burun buruna yaşayan içli dışlı, senli benli olan, buna da 

çocuk denecek yaşta başlayan Yüzbaşı İstanbullu Hoca’ yı yere sarılmış düşündükçe 

zıvanadan çıkacak gibi oluyordu. (236. s.) 

 

2587. Üstüne üstüne gitmek [ İ(Tr.) ← İE ← HE + İ(Tr.) ← İE ← HE + 

YF(M) ] 

Sürekli olarak onunla uğraşmak. 

Hoca Efendi gülmekle yetindi. Reis Bey de bu gülüşteki mananın üstüne 

üstüne gitti. (221. s.) 

 

2601. Yaka paça götürülmek [ İ(Tr.) + İ(Far.) + F(M) ] 

Tutup zorla götürülmek. 

Önce Demirci Efe’ nin bir baskınla ele geçirildiğini, adamlarının da yaka paça 

götürüldüğünü haber aldı. (410. s.) 

 

2652. Yüz yüze gelmek [ İ(Tr.) + İ(Tr.) ← HE + YF(M) ] 

Biri ötekinin karşısında olmak. 

Bu defa da Musa ile yüz yüze gelmeden yazı ile haberleşmiş oluyorlardı. (426. 

s.) 

 

1.1.1.8. İkileme (Zarf Göreviyle) + Zarf + Yardımcı Fiil Yapısında Olanlar 

 
2207. El pençe divan durmak [ İ(Tr.) + İ(Far.) ← Zf.(Ar.) + YF(M) ] 

Büyük bir kimse katında ellerini göğsü üzerinde kavuşturup ayakta durmak. 

Bir vakitler Mumcu Mustafa’ nın Akağa’ nın veya Hacı küçüğün, Hatta 

Nalband Mustafa’ nın önünde elpençe divan duran, gülümsemekten hayhay 
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demekten başka bir şey bilmeyen, sokaklarda başları saygılı saygılı öne eğik geçen 

Ligorlar, Minaslar, Bapkumlar ve ötekilere bir hal olmuştu. (10. s.) 

 

2219. Eli kolu bağlı olmak [ İ(Tr.) ← İE + İ(Tr.) ← İE + Zf.(Tr.) + YF(M) ] 

Yapması gereken işi, engeller yüzünden yapamaz durumda olmak. 

Kimsenin kaynaklarına aldırış etmediği bu inanç ortalığı yatıştırmış daha 

doğrusu o eli kolu bağlı, boynu bükük ve sadece bekleyen havayı yeniden geri 

getirmişti. (75. s.) 

 

1.1.1.9. İsim + Sıfat Tamlaması + Yardımcı Fiil Yapısında Olanlar 

 
2157. Ciğeri beş para etmemek [ İ(Far.) ← İE + Sf.(Tr.) + İ(Far.) + YF(M) ] 

İşe yaramaz bir kişi olmak. 

O ciğeri beş para etmeyen hatıralar, o pısırık özleyiş olmasa olamaz mıydı. 

(372. s.) 

 

2283. Gözü hiçbir şey görmemek [ İ(Tr.) ← İE + Sf.(Tr.) + İ(Ar.) + YF(M) ] 

Bir kızgınlığın etkisiyle, sonucunun ne olacağını düşünmeden, en kötü şeyleri 

yapacak duruma gelmek. 

Gözü artık hiçbir şey görmüyordu. Kaderi artık bu kin ile bu hesaplaşma 

hırsına bağlı idi. (410. s.) 

 

1.1.1.10. İsim + İkileme(Zarf Göreviyle) + Yardımcı Fiil Yapısında 

Olanlar 

 

2276. Gözleri çakmak çakmak olmak [ İ(Tr.) ← ÇE ← İE + Zf.(Tr.) + 

Zf.(Tr.) + YF(M) ] 

Ateşli hastalıktan ya da öfkeden gözleri kızarmış ve parlamış olmak. 

Sustu. Ihlamuru şarap içer gibi dikti. Nefes nefese idi. Gözleri çakmak 

çakmaktı. (40. s.) 
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2575. Tüyleri diken diken olmak [İ(Tr.) ← ÇE ← İE + Zf.(Tr.) + Zf.(Tr.) + 

YF(M)] 

Dehşet duymaktan vücuttaki kıl dipleri kabarmak. 

Küçük Ağa ise dinlerken tüylerinin diken diken olduğunu hissediyordu, 

işittiklerine inanmak istemiyordu. (332. s.) 

 

1.1.1.11. Sıfat tamlaması + İsim + Yardımcı Fiil Yapısında Olanlar 

 
2112. Bir ayağı çukurda olmak [ Sf.(Tr.) + İ(Tr.) ← İE + İ(Tr.) ← HE + 

YF(M) ] 

Çok yaşlanmış ölümü çok yaklaşmış olmak. 

Bir ayağı çukurda Ali Emmi … ne tutar beni ayakta? (42. s.) 

 

2115. Bir dediği iki olmamak [ Sf.(Tr.) + F(Tr.) ← SFE ← HE + İ(Tr.) + 

YF(M) ] 

Her istediği hemen yapılmak. 

İtalyanlarla pek iyi aram Bir dediğimi iki yapmıyorlar. (16. s.) 

 

1.1.2. Temel Unsuru Asıl Fiil Olanlar 

1.1.2.1. İsim + Fiil Yapısında Olanlar 

 

2007. Adam saymak [ İ(Ar.) + F(M) ] 

Bir kimseye değeri olmadığı halde değer vermek. 

Hoca efendi hazretlerinin mektubunu vermedimse bu seni adam saydığım, 

yiğit saydığımdandır. (200. s.) 

 

2026. Akıl çelmek ( Aklını çelmek) [ İ(Ar.) + F(M) ] 

Düşüncesine etki yaparak onu istediği yola sürüklemek. 

Hoşgörürlük ve akıl çelmek için harcanacak zaman artık baltalama ile suç 

ortaklığı halini almıştı. (229. s.) 
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2027. Akıl danışmak [ İ(Ar.) + F(M) ] 

Bir konuda birinin görüşünü sormak. 

… zor durumlarda, çetin dönemeçlerde ona akıl danışılabileceğini bilmek 

büyük bahttı. (463. s.) 

 

2028. Akıl erdirmek [ İ(Ar.) + F(M) ] 

Kavrayabilmek. 

… iki budala tahrikle birbirlerine böyle düşman kesilivermelerine ben akıl 

erdiremiyorum. (388. s.) 

 

2060. And içmek [ İ(Tr.) + F(M) ] 

Bir şey yapacağına ya da yapmayacağına kutsal bir şeyi tanık göstererek söz 

vermek. 

Ben de and içtim, ben de gidiyorum diyen diyene imiş. (310.s.) 

 

2064. Arka çıkmak [ İ(Tr.) + F(M) ] 

Birini başkalarına karşı korur durum almak. 

Olsa olsa siz de şu Kuvva’ ya arka çıkmaktan vazgeçin der. (169. s.) 

 

2071. Ateş basmak [ İ(Far.) + F(M) ] 

Bir sıkıntı sebebiyle kişinin yüzünde, vücudunda sıcaklık artmak. 

Fakat yine de, parçalanan adaleler dalgalanır gibi yanıyor, vücudu ateş 

basıyordu.(400. s.) 

 

2073. Ateş saçmak [ İ(Far.) + F(M) ] 

Çok kızgın, öfkeli davranışlarda bulunmak. 

Ayağa fırlamıştı. Gözleri ateş saçıyordu.(200. s.) 

 

2088. Baş kaldırmak [ İ(Tr.) + F(M) ] 

Buyruğa, yönetime karşı gelmek, ayaklanmak. 

Ancak, vatanın milletin zararına bir emir olursa baş kaldırın, beni ancak o 

zaman arayın. (294. s.) 
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2104. Bel bağlamak [ İ(Tr.) + F(M) ] 

Kendisine yardımı olacağına inanıp bir kimseye ya da bir şeye güvenmek. 

Fakat işi yalnız muhterem Hrisantos gibi kimselerin gayretlerine terk etmek, 

yalnız siyasi faaliyetlere bel bağlamamak gerekti. (84. s.) 

 

2127. Boyun eğmek [ İ(Tr.) + F(M) ] 

Güçlünün buyruğuna uymayı kabul etmek. 

Çakırsaraylı – her şeye rağmen – bir türlü boyun eğmeyen bu adamdan 

hoşlanıyordu. (198. s.) 

 

2134. Burun kıvırmak [ İ(Tr.) + F(M) ] 

Beğenmeyip küçümsemek. 

Küçük Ağa bu hatırlayışla burun kıvırır gibi güldü.(440. s.) 

 

2136. Buz kesmek [ İ(Tr.) + F(M) ] 

Çok üşümek. 

Küçük Ağa kan ter içinde ve eli ayağı buz kesmiş, …(472. s.) 

 

2138. Can atmak [ İ(Far.) + F(M) ] 

Bir şeye erişmeyi çok istemek. 

…fakat gerçekte ise herkes birbiriyle tenhada buluşmak için can 

atıyordu.(429. s.) 

 

2158. Cirit atmak [ İ(Ar.) + F(M) ] 

Meydanı boş bulup istediği gibi davranmak. 

Bu arada İngiliz ve Fransız altınları da cirit atmaya başlamış, Anadolu’ da ava 

çıkmışlardı. (229. s.) 

 

2159. Çam devirmek [ İ(Tr.) + F(M) ] 

Karşısındakine dokunacak ya da kötü bir sonuç doğuracak söz söylemek. 

Hoca Efendi de devirdiği çamı düzelttiğini sandı.(215. s.) 
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2160. Çene çalmak [ İ(Far.) + F(M) ] 

Şundan bundan konuşup vakit geçirmek. 

Gürültü patırtı ile çekişip çene çalmakla kaybedecek zaman değil. (287. s.) 

 

2165. Çıt çıkmamak [ İ(Tr.) + F(M) ] 

En küçük bir ses bile çıkmamak. 

Safada çıt çıkmıyordu. (412. s.) 

 

2173. Değer biçmek [ İ(Tr.) + F(M) ] 

Bir mal için ödenecek para karşılığını belirlemek. 

Kısaca söylemek gerekirse bu durumuyla ona değer biçmek güçten de fazla 

bir şeydi, … (461. s.) 

 

2179. Dikiş tutturamamak [ İ(Tr.) + F(M) ] 

Bir işte uzun süre kalmayı başaramamak. 

Bu okur-yazarlar Rıza Paşa kabinesinin de dikiş tutturamayacağını, Heyet-i 

Temsiliye’ nin onu da tez vakitte aşındırıp çökerttiğini hatta nazırlardan çoğunun 

Anadolu’ yu tuttuğunu anlamışlardı. (228. s.) 

 

2189. Diş gıcırdatmak [ İ(Tr.) + F(M) ] 

Öfkesini, kötülük yapmaya hazırlandığını durumuyla göstermek. 

… bütün Ermenilerin hatta Rumların yükü omuzlarında kalmış, bir yanda da 

hemcinsleri kendilerine diş gıcırdatır olmuştu. (386. s.)  

 

2208. El sürmemek [ İ(Tr.) + F(M) ] 

Dokunmamak. 

… fakat paraya el sürmeyerek: “ Bu dava para ile yürümez, iman işidir”, dedi. 

(209. s.) 

 

2209. El uzatmak [ İ(Tr.) + F(M) ] 

Yardım etmek. 

ve gene herkes gibi kendisi de ona el uzatmayı aklına bile getirmemiş, çöl 

ortasında bir şarapnelin ruh … ( 356. s.) 
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2239. Eyvallah demek [ İ(Tr.) + F(M) ] 

 “Allahaısmarladık” demek. 

“ Arkadaşlarınıza da deyin len bunları. Ben yarın sizi bulurum. Haydi eyvallah 

diyerek Doktora yetişmek için koştu.” (127. s.) 

 

2244. Fırsat aramak [ İ(Ar.) + F(M) ] 

Bir işi yapabilmek için uygun ve elverişli yer ve zaman kollamak. 

Salih ertesi sabah çivi gibiydi ve kafasına koyduğu iş için fırsat aramaya 

başladı. (303. s.) 

 

2246. Fırsat kollamak [ İ(Ar.) + F(M) ] 

Yapmak istediği iş için uygun zaman ve elverişli durumu beklemek. 

Ama Çakırsaraylı’ nın fırsat kollamaktan vazgeçmeyeceğini, vakti gelince de 

duraklamadan bu kanlı işe girişeceğini adı gibi biliyordu. (253. s.) 

 

2249. Fikir yürütmek [ İ(Ar.) + F(M) ] 

Neler olabileceği ya da nasıl davranmanın daha doğru olacağı üzerine 

düşüncesini söylemek. 

O da pekala ötekiler kadar düşünüp, fikir yürütebilirdi. (81. s.) 

 

2256. Göğüs geçirmek [ İ(Tr.) + F(M) ] 

İçini çekmek, üzüntü ile derin soluk almak. 

Birdenbire sustu ve göğüs geçirdi, hüzün, dertlenme derecesini bulmuştu. 

(433. s.) 

 

2262. Gönül bağlamak [ İ(Tr.) + F(M) ] 

Sevgi ile bağlanmak. 

Yalnız konuşmasındaki güzellik ve mantığındaki kuvvet değil, dürüstlüğü de 

he şeye rağmen gönül bağlamaya yetiyordu. (208. s.) 

 

2265. Göz dikmek [ İ(Tr.) + F(M) ] 

Bir şeyi her halde ele geçirmek istemek. 
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… ve pabuçlarının ucuna diktiği gözlerini bir kere olsun kırpmadan dinleyen 

Kel Hacı tellal idam lafını eder etmez ayağa fırladı. (274. s.) 

 

2268. Göz kamaştırmak [ İ(Tr.) + F(M) ] 

Hayran bırakmak. 

Fakat işte o göz kamaştıran tarih ışıltısının o büyük düzenin ordudan 

kuvvetten ibaret olmadığı bir kere daha ortaya çıkmak üzere bulunuyordu ve … (440. 

s.) 

 

2270. Göz yummak [ İ(Tr.) + F(M) ] 

Kusurları hoşgörü ile karşılamak. 

… Rıza Paşa’ yı çok sıkıştırmaması, soğukkanlı ve göz yumucu davranmasını 

uygun buluyorlardı. (228. s.) 

 

2271. Göz yummamak [ İ(Tr.) + F(M) ] 

Hoşgörü ile karşılamamak. 

Biz de artık buna göz yumamayız. (214. s.)  

 

2300. Güçlük çekmek [ İ(Tr.) + F(M) ] 

Bir işi çok zor yapmak. 

Doktor konuşmak için güçlük çeker gibiydi. (451. syf) 

 

2307. Haber çıkmamak [ İ(Ar.) + F(M) ] 

Beklenen haber gelmemek. 

Salih’ ten niçin bir haber çıkmamıştı? (413. s.) 

 

2346. Işık tutmak [ İ(Tr.) + F(M) ] 

Düşünceleriyle kılavuzluk etmek. 

… millete ışık tutacakların bu konularda aldatılışıdır, deseydiniz belki de size, 

mesela Muallim Naci Efendi’ ye yaptıkları gibi, sürmeyecekleri kara kalmazdı. (391. 

s.) 
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2348. İç açmak [ İ(Tr.) + F(M) ] 

Gönüle ferahlık vermek. 

Bıyıklar, sakallar ve saç kesimleri bile ayrı ayrıydı ve kısacası, hepsi birden 

insanda hiç de iç açıcı, güven verici bir tesir uyandırmıyordu. (153. s.) 

 

2349. İç çekmek [ İ(Tr.) + F(M) ] 

Üzüntüsünü derin bir soluk alarak göstermek. 

Küçük Ağa bocalamanın her şeye son olacağını sezdi ve derin derin iç çekti. 

 

2350. İç geçirmek [ İ(Tr.) + F(M) ] 

Üzüntüsünü derin bir soluk alarak göstermek. 

“ Yazıklar olsun Tevfik Bey’ e, ” diye iç geçirdi, “ demek benden de 

şüphelenir ha? ” (337. s.) 

 

2381. İlişki kurmak [ İ(Tr.) + F(M) ] 

Bağlantı sağlamak. 

… ama ilişki kurar kurmaz, onlarda böyle bir ihtirasın bulunmadığını da 

anlayıveriyor, … (466. s.) 

 

2389. İş bitirmek [ İ(Tr.) + F(M) ] 

İşi iyi bir sonuca ulaştırmak. 

Biz iş bitirmek isteriz. (418. s.)  

 

2390. İş düşmek [ İ(Tr.) + F(M) ] 

Yapması gereken bir iş belirlemek. 

“Belki orada bize iş düşer, daha faydalı oluruz” dedi. ( 306. syf) 

 

2382. İllallah demek [ İ(Ar.) + F(M) ] 

Yeter artık, bıktım, usandım demek ya da diyecek duruma gelmek. 

O iki kainatın övündüğü, o Hakkın sevdiği kulu, “ Müslim, dilinden ve elinden 

Müslümanların selamette kaldığı kişidir, ” buyurdu, sen din kardeşlerine illallah 

dedirtiyorsun. (94. s.) 
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2393. İş tutmak [ İ(Tr.) + F(M) ] 

İş yapmak. 

Bileğimiz de, yüreğimiz de iş tutar birazcık. (290. s.) 

 

2404. Kafa yormak [ İ(Ar.) + F(M) ] 

Bir şey üzerinde çok düşünmek. 

Ben kendi hesabıma bir saat düşündüm, sabaha kadar da kafa yoracağım. 

(423. s.) 

 

2409. Kan ağlamak [ İ(Tr.) + F(M) ] 

Bir zulümden, bir afetten, bir sıkıntıdan büyük üzüntü duyup çok yakınmak. 

… Ümmet-i Muhammed’ in yeniden kan ağlamasına mâl oldu. (442. s.) 

 

2410. Kan dökmek [ İ(Tr.) + F(M) ] 

Yaralamak ya da öldürmek. 

Bir taraftan efeler beşiği gider, bir tarafta Osmanlı pınarı gider, bir tarafta Rum 

çeteleri, bir tarafta Ermeni çeteleri kan, kan, kan, boyuna kan döker, köy basar, köy 

basar öbür tarafta hepsine karşı ve daima “ Yavaş, yavaş! ” (158. s.) 

 

2411. Kan kusturmak [ İ(Tr.) + F(M) ] 

Çok eziyet etmek. 

Pehlivan Akşehir bölgesini kısa zamanda haraca bağladı, halka kan kusturdu 

ve … (265. s.) 

 

2439. Kıyamet kopmak [ İ(Ar.) + F(M) ] 

Aşırı derecede bağırıp çağırmak. 

“ Etem Bey’ in gadre uğramış bir insan küskünlüğünden kıyametler 

koparacak kadar üzgünlük duyuyorlardı. (329. s.) 

 

2443. Koltuk kabartmak [ İ(Tr.) + F(M) ] 

Böbürlenmek. 

Küçük Ağa odada bulunan müfreze kumandanlarının nasıl koltuk 

kabarttıklarını da aynı üzüntü ve aynı korku ile fark etti. (318. s.) 
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2450. Kulak asmamak [ İ(Tr.) + F(M) ] 

Önem vermemek. 

İhtarınıza kulak asmadığı takdirde ise, Akşehirli tehdit eden tehlike 

ağırlaşacak değildir; bu tehlike zaten olabileceği vahamette mevcuttur. (177. s.)  

 

2451.Kulak kabartmak [ İ(Tr.) + F(M) ] 

Belli etmemeye çalışarak dinlemek. 

Nihayet nefeslerini tutup kulak kabarttılar. (340. s.) 

 

2452. Kulak kesilmek [ İ(Tr.) + F(M) ] 

Bütün dikkatiyle dinlemek. 

Başta Ali Emmi ile Küçük Hacı olmak üzere bütün arkadaşları dizleri üzerine 

dikilip sırf kulak kesilirken Reis Bey ile Yüzbaşı ve Doktor’ u ateş basıverdi. (218. 

s.)  

 

2455. Kulp takmak [ İ(Yun.) + F(M) ] 

Kusur, bahane bulmak. 

Artık kötü karşılanacak, kulp takılacak tek tutum bu isteği geri çevirmekten 

ibaret kalıyordu. (177. s.) 

 

2458. Laf dinlemek [ İ(Far.) + F(M) ] 

Söylenen bir sözü, verilen bir öğüdü kabul etmek. 

Ali Emmi: 

“ Sen laf dinle de al onu, ”  dedi. (152. s.) 

 

2465. Meydan okumak [ İ(Ar.) + F(M) ] 

Kendisinin daha üstün olduğunu göstermek. 

Artık tam bir meydan okuyuştu bu … (200. s.) 

 

2479. Nefes tüketmek [ İ(Ar.) + F(M) ] 

Bir konu üzerinde söz söyleye söyleye çok yorulmak. 

… kocamış adamlara, dul kadınlara ve artık sokağa çıkamaz hale gelen 

ninelerle dedeler için çarşıda nefes tüketen yetimlere. (373. s.) 
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2488. Ortalık yatışmak [ İ(Tr.) + F(M) ] 

Toplum içindeki kargaşa sona erip düzenli yaşayış başlamak. 

Ortalık yatışmış, cezve ocağa sürülmüştü. (186. s.) 

 

2502. Özür dilemek [ İ(Ar.) + F(M) ] 

Bir özrü bulunduğunu söyleyerek, bağışlanmasını istemek. 

… “Şimdilik imkansız” diyerek, birtakım sebepler sıralayıp özür diliyordu. 

(316. s.) 

 

2516. Rahmet okutmak [ İ(Ar.) + F(M) ] 

Yenisi, eskisinden daha kötü çıkmak. 

… yan yana göründükleri halde Etem’ e rahmet okutturacak kadar 

gaddarlaşabilen vurma fırsatını orospuca kullananlara mı karşılaşacaktı? (401. s.) 

 

2521. Sahip çıkmak [ İ(Ar.) + F(M) ] 

İlgilenip korumak. 

Bu doktor gavuruna sahip çıkın. ( 382. s.) 

 

2524. Selam söylemek [ İ(Ar.) + F(M) ] 

Selamını birine götürmesini söylemek. 

Rıza’ ya selam söyle. (157. s.) 

 

2527. Ses çıkarmamak [ İ(Tr.) + F(M) ] 

İtiraz etmemek. 

Salih şunu getir, bunu götürlere pek ses çıkarmamıştı, ama iş buraya 

gelince… (298. s.) 

 

2528. Ses çıkmamak [ İ(Tr.) + F(M) ] 

Kimse tepki vermemek. 

“ İşittik ki Akşehir’ i basmayı kurarmışsınız. ” Ses çıkmadı. (189. s.) 
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2533. Sıkıntı çekmek [ İ(Tr.) + F(M) ] 

Geçim darlığı içinde olmak. 

Emine’ nin geçim  sıkıntısı çekmeyeceğinden emindi. (302. s.) 

 

2535. Sırt çevirmek [ İ(Tr.) + F(M) ] 

Daha önce yakınlık gösterdiği kişi ile artık ilgilenmemek.  

Asıl felaket bu pınara sırt çevirmek, bu pınarın gözlerine taş tıkamak değil de 

ne olurdu? (131. s.) 

 

2544. Söz açmak [ İ(Tr.) + F(M) ] 

Bir konu üzerinde konuşmaya başlamak. 

Derken adı belli veya işitilmemiş eşkıyalar kasabanın ileri gelenlerine haber 

salmaya başladılar: “ Ya üç güne kadar beş yüzü hazır edersin, ya da kellen gider! ” 

ve beş yüzü hazır edemedikleri için dağa kaldırılanlardan söz açılıyordu. (79. s.) 

 

2546. Söz çıkmak [ İ(Tr.) + F(M) ] 

Ortalıkta bir haber dolaşmak. 

Buradan söz çıkmaz. (215. s.) 

 

2548. Söz geçirmek [ İ(Tr.) + F(M) ] 

Söylediğini yaptırmak. 

Hoca artık sağ eline söz geçiremiyordu. (100. s.) 

 

2549. Söz kesmek [ İ(Tr.) + F(M) ] 

Evlenmek üzere istenen kızın verildiği kesin olarak belirlenmek. 

Söz kesme, şerbet, kına gecesi, gerdek ve erte… (76. s.) 

 

2565. Taş çıkartmak [ İ(Tr.) + F(M) ] 

Biri, ötekinden çok üstün olmak. 

Kafalarının içinde Çakırsaraylı’ lara Timurlenk ve Hülagu ordularına bin kere 

rahmet okutturacak Haçlılara taş çıkartacak bir korkunçluk taşıyan canavar 

sürülerinin fantastik saldırışları canlanmıştı. (219. s.) 
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2566. Tavır takınmak [ İ(Ar.) + F(M) ] 

Belli bir durum veya davranış biçimi benimseyip sergilemek. 

… tek tek olaylar karşısında tavır takınmakla, sağlam bir ortama, kararlı bir 

düzene bağlamadan …(467. s.) 

 

2572. Toz kondurmamak [ İ(Tr.) + F(M) ] 

Bir şeyde kusur olduğunu kabul etmemek. 

Dokunmadığı, toz kondurmadığı iki üç kainatı vardı. (173. s.) 

 

2583. Ün salmak [ İ(Tr.) + F(M) ] 

Adı her tarafa yayılmak. 

… hatta Etem Bey çevresini aşarak Ankara’ ya kadar ün salıyordu. (314. s.) 

 

2596. Vakit öldürmek [ İ(Ar.) + F(M) ] 

Zamanını iş yapmadan ya da boş şeylerle geçirmek. 

“ Öyle ya, neye vakit öldürek ? ”  (299. s.) 

 

2603. Yakınlık duymak [ İ(Tr.) + F(M) ] 

Sevgi ve ilgi duymak. 

… Küçük Ağa’ nın yakıcı özleyişine yakınlık duymadan yapamazdı. (454. s.) 

 

2613. Yara açmak [ İ(Tr.) + F(M) ] 

Büyük bir dert ve üzüntü yaratmak. 

Acaba buna benzer teklifler ve alışverişler olmuş muydu kasabada? Olmuşsa 

nasıl olmuş, nasıl karşılanmış, ne yaralar açmış, hangi yaralara merhem olmuşlardı? 

(33. s.) 

 

2631. Yol aramak [ İ(Tr.) + F(M) ] 

Çare aramak. 

Ama Küçük Ağa bunu yapmıyor, Etem Bey’ in kuvvetlerini dağıtmak, onu 

içinden vurmak için yol arıyordu. (438. s.) 

2634. Yol kesmek [ İ(Tr.) + F(M) ] 
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Yürüyen bir kimsenin önüne geçip yürümesini durdurmak. 

Birkaç yol kesmeden sonra Ali Emmi tutturdu, gidip konuşacağım diye. (376. 

s.) 

 

2635. Yol Tepmek [ İ(Tr.) + F(M) ] 

Uzun zamandan beri yürümek. 

Bu kadar yol boşuna tepilmez. (239. s.) 

 

2636. Yol tutmak [ İ(Tr.) + F(M) ] 

Yaşayışını, davranışlarını, kendine göre bir düzen ve biçim içinde sürdürmek. 

Kimi inanarak, kimi tuttuğu yola yarar diye milli çetelerle Çakırsaraylı’ yı 

veya Sarıcalı’ yı bile sayanlar ve saydırmaya çalışanlar vardı. (230. s.) 

 

1.1.2.1.1 İsim ← Belirtme Hal Eki + Fiil Yapısında Olanlar 

 

2320. Hapı yutmak [ İ(Ar.) ← HE + F(M) ] 

Kötü bir duruma düşmek. 

Biz bu Tekke Deresi’ nin ardında bile ne olup ne bitiyor bilmezken işe 

burnumuzu sokmaya kalkıştık mı, hapı yuttuk gitti demektir. (355. s.) 

 

2385. İpi koparmak [ İ(Tr.) ← HE + F(M) ] 

Bağlı bulunduğu kuruluş ya da yakınlığı bulunan kişi ile ilişkisini kesmek. 

İpi koparmak kolay, bir İstanbullu Hoca’ yı tepeleyivermek ondan da kolaydı. 

(159. s.) 

 

2461. Lafı çevirmek [ İ(Far.) ← HE + F(M) ] 

Konuşmanın sakıncalı bir biçim aldığını anlayınca söze başka bir yön vermek. 

Fakat genç kadının soluklaştığını görünce hemen lafı çevirdi. (215. s.) 
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1.1.2.1.1.1. İsim ← Çokluk Eki ← Belirtme Hal Eki + Fiil Yapısında 

Olanlar 
 

2168. Dağları devirmek [ İ(Tr.) ← ÇE ← HE + F(M) ] 

Güç yetmez gibi görünen büyük, ağır işler başarmak. 

Salih seziyordu ki, bu cemaat doğru dedi mi bir, artık dağılmaz, yenilmez, 

dağları devirirdi. (94. s.) 

 

2442. Kolları sıvamak [ İ(Tr.) ← ÇE ← HE + F(M) ] 

İşe bütün gücüyle girişmeye hazırlanmak. 

Tanrı ve asil Rum cemaati adına her çeşit yardım için kolları sıvamanın 

zamanı gelmişti. (85. s.) 

 

2446. Köprüleri atmak [ İ(Tr.) ← ÇE ← HE + F(M) ] 

Girişilen işten vazgeçilmesini olanaksız kılan bir durum yaratmak. 

Köprüleri atmadan önce çok düşünmeli, hatta köprüleri atmayı 

düşünmemelidir. (323. s.) 

 

2561. Tabanları kaldırmak [ İ(Tr.) ← ÇE ← HE + F(M) ] 

Koşmaya başlamak. 

Onlar kurşunu, bozulur da tabanları kaldırır, üstelik iyi kaçamazsak görürler. 

(160. s.) 

 

1.1.2.1.2. İsim ← Yönelme Hal Eki + Fiil Yapısında Olanlar 

 

2001. Açığa vurmak [ İ(Tr.) ← HE + F(M) ] 

Saklı, gizli tuttuğu bir konuyu  herkese duyurmak. 

Açığa vurmaktan çekindiğin bir düşüncen mi var yoksa ? (419. s.) 

 

2063. Araya girmek [ İ(Tr.) ← HE + F(M) ] 

İki kişiyi uzlaştırmaya çalışmak. 

Reis Bey, Küçük Hacı ve Emmi’ nin patlamak üzere olduğunu anlamıştı. 

Gülümseyerek araya girdi: (362. s.) 
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2093. Başa çıkmak [ İ(Tr.) ← HE + F(M) ] 

Gücü yetmek. 

Öbürü başa çıkamayacağını anladı ve homurdanmayı tercih etti. (233. s.) 

 

2094. Başa geçmek [ İ(Tr.) ← HE + F(M) ] 

Yönetimi ele almak. 

Adamlar bunlardaki kuvveti görüyor, bu kuvvetin başa geçmek, baş olmak, … 

(466. s.) 

 

2146. Cana kıymak [ İ(Far.) ← HE + F(M) ] 

Acımadan öldürmek. 

Sen yol kesip, ev basıp cana veya ırza mı kıydın ? (276. s.) 

 

2164. Çıkmaza sokmak [ İ(Tr.) ← HE + F(M) ] 

Çözümlenemeyecek, içinden çıkılamayacak bir durum içine düşürmek. 

Halbuki kurtuluş için düşmanın çıkarlarını hesaba katmak davayı güçleştirmek, 

hatta çıkmaza sokmak demekti. (228. s.) 

 

2176. Deliye dönmek [ İ(Tr.) ← HE + F(M) ] 

Çok üzülüp ne yapacağını şaşırmak. 

İşte o zaman Küçük Ağa tam deliye döndü ve Emine’ yi yanına almak için 

çılgın bir hırsa kapıldı. (476. s.) 

 

2180. Dile düşmek [ İ(Tr.) ← HE + F(M) ] 

Sürekli konuşulur olmak. 

Gizli bir şey dile düşmüş diye telaşlanan onlar, dile düşüren ise sensin. 

 

2215. Ele geçirmek [ İ(Tr.) ← HE + F(M) ] 

Sahip olmak. 

İlerleyiş de aynı şekilde devirmek, ele geçirmek için değildi. (446. s.) 
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2216. Ele geçmek [ İ(Tr.) ← HE + F(M) ] 

Elde edilmek.  

Amma Reis Bey de, Ali Emmi de seni vurmakla Kuvva’ nın eline bir şey 

geçmeyeceğini eyi bilirler, ben de onlara güvenirim. (303. s.) 

 

2275. Göze çarpmak [ İ(Tr.) ← HE + F(M) ] 

Dikkati çekecek görünüşte olmak. 

Göze çarpacak kadar kuvvet harcayarak ve kısa aralıklarla … (412. s.) 

 

2322. Haraca bağlamak [ İ(Ar.) ← HE + F(M) ] 

Bir kimseye, belli zamanlarda kendisine belli miktarda para vermesini zorbalık 

la kabul ettirmek. 

Pehlivan Akşehir bölgesini kısa zamanda haraca bağladı, … (265. s.) 

 

2324. Harekete geçirmek [ İ(Ar.) ← HE + F(M) ] 

Bir işin yapılmasına sebep olmak. 

O mizacı kimlerin … hangi kasıt ve hesapların en olmayacak hayalleri, 

idealleri harekete geçirecekti? (470. s.) 

 

2325. Harekete geçmek [ İ(Ar.) ← HE + F(M) ] 

Yapmaya başlamak. 

Yeni görünen, var sandığımız kuvvet harekete geçtiğimiz zaman da 

göründüğü gibi, sandığımız gibi kalacak mı ? (411. s.) 

 

2330. Hayra yormak [ İ(Ar.) ← HE + F(M) ] 

Bir işi iyi niyetle değerlendirmek. 

Doğru, hayra yormalıydı her şeyi. (469. s.) 

 

2332. Hesaba katmak [ İ(Ar.) ← HE + F(M) ] 

Dikkate almak. 

Bu arada hesaba tam bir gönül cesareti ile İstanbul’ un aleyhindeki rivayetleri 

de Kuvvayı Milliye için söylenen güzel şeyleri de katıyordu. (174. s.) 
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2338. Hiçe saymak [ İ(Far.) ← HE + F(M) ] 

Hiç yerine koymak, yok gibi tutmak. 

Küçük Ağa çok daha büyük başarıların peşinde ölçümü göze alacak, hiçe 

sayacak ve bir gün; (302. s.) 

 

2343. Hükme varmak [ İ(Ar.) ← HE + F(M) ] 

İyi düşünüp taşındıktan sonra karar vermek. 

Küçük Ağa bu hükme vardıktan sonra içinde beliren saygıyı ancak hüzünle 

önleyebildi. (407. s.) 

 

2394. İşe koşmak [ İ(Tr.) ← HE + F(M) ] 

Bir iş yapmakla görevlendirmek. 

Tevfik Bey, bunu iyice anlamak için de Topal’ ı bu işe koştu. (337. s.) 

 

2395. İşe yaramak [ İ(Tr.) ← HE + F(M) ] 

Bir şey yapmak. 

“Kendine acımıyorsan bize acı,” dedi, bu da Hoca Efendi’ yi bir kere daha 

gülümsetmekten başka işe yaramadı. (245. s.) 

 

2412. Kana susamak [ İ(Tr.) ← HE + F(M) ] 

Öldürme hırsı içinde olmak. 

Dağa çıkışı değilse bile dağda kalışı, o hayat ve adamlarla silah silaha gelişi, bu 

çatışmada da kan dökücü, kana susamış, biri olup çıkması yaratılıştan değil, işte 

korku ile güvensizliktendi. (193. s.) 

 

2489. Ortaya atılmak [ İ(Tr.) ← HE + F(M) ] 

İleri sürülmek, herkesin bilgisine sunulmak. 

Mesele ortaya atılıp da herkes bir cümle bulmak için kafa yorarken: 

“Elhamdülillah,” dedi. (168. s.) 

 

2490. Ortaya atmak [ İ(Tr.) ← HE + F(M) ] 

Bir düşüncesini herkesin bilgi ve tartışmasına sunmak. 
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Tevfik Bey bir yandan bu hale üzülürken bir yandan da ortaya attığı “ihanet,” 

ve “arkadan vurma” ihtimalleri üzerinde duruyor… (411. s.) 

 

2491. Ortaya çıkmak [ İ(Tr.) ← HE + F(M) ] 

Belli olmak. 

Hoca Efendi’ nin gidişi ile ortaya çıkacak kötü söylentilere gelince bundan 

kolay bir şey yoktu, olup bitenleri uygun bir şekilde anlatacaklar, böylece de yalnız 

ahaliyi yatıştırmakla kalmayıp Kuvvacıların nasıl bir eşkıya çetesi olduğunu da 

göstermiş olacaklardı. (246. s.) 

 

2492. Ortaya dökmek [ İ(Tr.) ← HE + F(M) ] 

Hepsini sergilemek, herkese göstermek. 

Sonunda düşünceler ortaya döküldü ve bir birlerine baktılar. (245. s.) 

 

2499. Öne düşmek [ İ(Tr.) ← HE + F(M) ] 

Önde yürümek. 

Hoca pervasız bir yürüyüşle öne düştü. (122. s.) 

 

2504. Paniğe kapılmak [ İ(Fr.) ← HE + F(M) ] 

Bir olay  dolayısıyla büyük bir korku ve telaş içinde mutsuzluğa düşmek. 

Paniğe kapılacak darmadağın olacak gibiydi. (371. s.) 

 

2514. Pusuya düşmek [ İ(Tr.) ← HE + F(M) ] 

Pusu kuran kimsenin saldırı alanı içine girmek. 

Doğrusu, bu bir rastlama değil, pusuya düşme idi. (106. s.) 

 

2515. Pusuya düşürmek [ İ(Tr.) ← HE + F(M) ] 

Pusu kuran kimsenin saldırı alanına girmesine neden olmak. 

Etem Bey pusuya düşürülse veya bir meydan savaşında sarılıp esir edilse ne 

olacaktı? (440. s.) 
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2523. Sarpa sarmak [ İ(Tr.) ← HE + F(M) ] 

İş, aşılması çok güç engellerle karşılaşmak. 

Ne olur, ne olmaz duyulabilir, bu yüzden de hem iş güçleşir, hem de sarpa 

sarabilirdi. (237. s.) 

 

2539. Sineye çekmek [ İ(Tr.) ← HE + F(M) ] 

İstenmeyen bir durumu kabullenme zorunda kalmak. 

Haydi din ayrılıklarını, kan ayrılıklarını sineye çekelim. (388. s.) 

 

2543. Sorguya çekmek [ İ(Tr.) ← HE + F(M) ] 

Bir suçla ilgili olarak sorular sorup yanıtlarını istemek. 

Ama yiğit, ama kafa ihtirasını dönemeçlerde sorguya çekmedi mi, … (407. s.) 

 

2557. Şakaya vurmak [ İ(Tr.) ← HE + F(M) ] 

Ciddi bir şeyi şaka gibi kabul etmek. 

Şaşaladı ve toparlanmak için işi şakaya vurdu. (111. s.) 

 

2581. Uykuya dalmak [ İ(Tr.) ← HE + F(M) ] 

Kendini tutamayarak bir süre uyumak. 

Hoca’ ya gelince, Hoca’ nın o gece uykuya dalması hiç de kolay olmadı. (127. 

s.) 

 

2599. Yabana atmak [ İ(Far.) ← HE + F(M) ] 

Önemsiz görmek. 

Eninde sonunda biz de insanız, bizim de bi gönlümüz, bi yüreğimiz var. 

Yabana atma. (202. s.) 

 

2617. Yatağa düşmek [ İ(Tr.) ← HE + F(M) ] 

Hasta olup yatmak. 

Ama dönüşte tipiye yakalandı, yolunu şaşırdı ve adamakıllı üşüttü. Neticede de 

yatağa düştü. (376. s.) 

2623. Yere sermek [ İ(Tr.) ← HE + F(M) ] 
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Yenmek. 

Bir gün kendini belki de en yakın adamı yere seriverecekti. ( 193. s.) 

 

2638. Yola çıkmak [ İ(Tr.) ← HE + F(M) ] 

Bir yere gitmek üzere bulunduğu yerden ayrılmak. 

Yola çıktıktan iki saat sonra da ona bu halde döndü. (241. s.) 

 

2639. Yola düşmek [ İ(Tr.) ← HE + F(M) ] 

Bir yere gitmek üzere yola çıkmak. 

Geldiğini haber almış, soluklarının yeterince yola düşmüşlerdi. (353. s.) 

 

1.1.2.1.2.1. İsim ← Çokluk Eki ← Yönelme Hal Eki + Fiil Yapısında 

Olanlar 

 
2457. Küplere binmek [ İ(Tr.) ← ÇE ← HE + F(M) ] 

Çok öfkelenip ateş püskürmek. 

Sesi tıpkı babasının küplere bindiği zamandaki sesi gibi idi. (42. s.) 

 

1.1.2.1.3. İsim ← Bulunma Hal Eki  + Fiil Yapısında Olanlar 

 
2079. Ayakta tutmak [ İ(Tr.) ← HE + F(M) ] 

Sürüp gitmesini sağlamak. 

Üstelik şimdi, tıpkı ötekinde olduğu gibi kimsenin dikkat etmediği, aslını, ilk 

ağzı araştırmadığı birtakım kaynaklar bu ve bunun benzeri haberleri devamlı olarak 

ayakta tutuyor, günün konusu olarak sürdürmeyi başarabiliyordu. (75. s.) 

 

2171. Darda kalmak [ İ(Tr.) ← HE + YF(M) ] 

Güç bir durum içinde bulunmak. 

Küçük Ağa da bunları kah İngiliz birlikleri ve eşkıya çetelerine yaptıkları 

baskınlardan kah Kuvayı Milliye’ den darda kaldıkça da hamiyetperver ahalinden 

… (292. s.) 

1.1.2.1.4. İsim ← Çıkma Hal Eki  + Fiil Yapısında Olanlar 
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2065. Arkadan vurmak [ İ(Tr.) ← HE + F(M) ] 

Kendisinden kötülük gelmeyeceği sanılan kişi, bir kimseye gizlice kötülük 

yapmak. 

Tevfik Bey bir yandan bu hale üzülürken bir yandan da ortaya attığı “ihanet” 

ve “arkadan vurma” ihtimalleri üzerinde duruyor … (411. s.) 

 

2166. Çileden çıkmak [ İ(Far.) ← HE + F(M) ] 

Olup bitenlere dayanamayıp taşkınlık göstermek. 

Bu laf Doktor’ u da ne kadar sinirlendirir, nasıl çileden çıkarırdı.! (157. s.) 

 

2172. Defterden silmek [ İ(Ar.) ← HE + F(M) ] 

Bir kişi ile arasındaki yakınlığa son vermek. 

Serseme bak, len Yunan gelmiş, Osman Gazi’ nin Yıldırım Han’ ın mezerini 

çiğner, bununla da kalmaz adını defterden silmek ister, topumuzun din ocağına, 

iman ocağına kast eder, vatanımızı elimizden almak ister. (141. s.) 

 

2211. Elden geçirmek [ İ(Tr.) ← HE + F(M) ] 

Sayısı çok şeyleri tek tek ele alıp ne durumda olduklarını yoklamak. 

… gümüş ve altın kemerlerini dalgın dalgın elden geçirir, okşar, sonra da 

sessiz sessiz ağlardı. (397. s.) 

 

2273. Gözden geçirmek [ İ(Tr.) ← HE + F(M) ] 

Her tarafına bakmak, durumu incelemek. 

Ahırı ve samanlığı gözden geçirdiği, her şey istediği gibiydi. (336. s.) 

 

2486. Ortadan kalkmak [ İ(Tr.) ← HE + F(M) ] 

Bulunmaz olmak. 

Hedef beraberliği ortadan kalkacak, sırf ona dayanan anlaşma yok olacak, … 

(441. s.) 

 

2568. Tepeden bakmak [ İ(Tr.) ← HE + F(M) ] 
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Kendini karşısındakinden üstün görmek. 

Bakmayın siz onların kendilerini haklı sanmalarına ve hak naralarına, 

bakmayın kendilerini üstün sayıp elaleme tepeden tepeden bakmalarına. (388. s.) 

 

2661. Zıvanadan çıkmak [ İ(Far.) ← HE + F(M) ] 

Aklını oynatmak, delirmek. 

Tam dört yıl ölümle burun buruna yaşayan içli dışlı, senli benli olan buna da 

çocuk denecek yaşta başlayan Yüzbaşı İstanbullu Hoca’ yı yere serilmiş düşündükçe 

zıvanadan çıkacak gibi oluyordu. (236. s.) 

 

1.1.2.1.5. İsim ← İyelik Eki  + Fiil Yapısında Olanlar 

 
2009. Adı geçmek [ İ(Tr.) ← İE + F(M) ] 

Anılmak. 

Sohbette adı geçenler sadece “arkadaş – dost” idiler. (464. s.) 

 

2018. Ağzı sulanmak [ İ(Tr.) ← İE + F(M) ] 

İmrenmek. 

Salih’ in ağzını sulandıra sulandıra fişeklerini kuşandılar, filintalarını aldılar. 

(114. s.) 

 

2033. Aklı ermek [ İ(Ar.) ← İE + F(M) ] 

Ne olduğunu anlayabilmek. 

Kuvayı Milliye’ ye aklım ermez. (135. s.) 

 

2034. Aklı karışmak [ İ(Ar.) ← İE + F(M) ] 

Düşündüğü şeyler altüst olmak. 

Reis Bey’ in aklı birdenbire karışıverdi. (390. s.) 

 

2035. Aklı kesmek [ İ(Ar.) ← İE + F(M) ] 

Olabileceğine inanmak. 
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Ötekilerin bir şey yapmayacağına aklı kesince: “ Arkadaşlarınıza da deyin len 

bunları. Ben yarın sizi bulurum. Haydi eyvallah diyerek Doktorla yetişmek için 

koştu.” (127. s.) 

 

2036. Aklı yatmak [ İ(Ar.) ← İE + F(M) ] 

Uygun olduğu sonucuna varmak. 

Salih’ in aklı yatmıştı. (157. s.) 

 

2095. Başı dönmek [ İ(Tr.) ← HE + F(M) ] 

Çevresi dönüyor, kayıyor duygusu içinde dengesini yitirir gibi olmak. 

Midesi altüst oluyor, başı fırfır dönüyordu. (53. s.) 

 

2096. Başı sıkışmak [ İ(Tr.) ← İE + F(M) ] 

Bir güçlük karşısında kalmak. 

Başın sıkışırsa gel bana. (204. s.) 

 

2129. Burnu büyümek [ İ(Tr.) ← İE + F(M) ] 

Büyüklenmek, kibirlenmek. 

Senin burnun büyümüş ülen tezekli … (307. s.)  

 

2148. Canı sıkılmak [ İ(Far.) ← İE + F(M) ] 

Yapacak işi olmadığından içinde bir sıkıntı duymak. 

“Beklettik seni de Reyis Bey, canın sıkıldı. (195. s.) 

 

2169. Damarı tutmak [ İ(Tr.) ← İE + F(M) ] 

Huysuzlaşmak, aksiliği ortaya çıkmak. 

Fakat – seyrek de olsa – kafası bir kızdı, damarı bir tuttu mu da canını bile 

hiçe sayardı. (183. s.) 

 

2182. Dili çözülmek [ İ(Tr.) ← İE + F(M) ] 

Dili konuşma becerisi göstermek. 

Küçük Ağa’ nın heyecanı azalmamış, fakat dili çözülür gibi olmuştu. (475. s.) 

2185. Dili varmamak [ İ(Tr.) ← İE + F(M) ] 
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Kötü bir şey söylemeyi doğru bulmamak istememek. 

“Hadi sen git,” dedi, muhtar da dili hiçbir şey söylemeye varamadan ayrıldı. 

(245. s.)  

 

2220. Eli varmamak [ İ(Tr.) ← İE + F(M) ] 

Yapmaya gönlü razı olmamak. 

Kapının önünde sallandı durdu, eli tokmağa bir türlü varmıyordu. (88. s.) 

 

2243. Faydası dokunmak [ İ(Tr.) ← İE + F(M) ] 

Yararlı olmak. 

Bir faydaları bir dilim ekmek için bile imkanları olmayanlara dokunurdu. 

(11. s.) 

 

2257. Gönlü çekmek [ İ(Tr.) ← İE + F(M) ] 

İstek duymak. 

Ağaçlar pırıl pırıldı ve Hasan’ ın gönlü artık iyi şeyleri çekiyordu; herkesle 

konuşabilecek, paylaşabilecek şeyleri. (204. s.) 

 

2282. Gözü dönmek [ İ(Tr.) ← İE + F(M) ] 

Çok öfkelenme dolayısıyla saldıracak durumda olmak. 

Doktor o gece gözü dönmüş, kanı beynine hücum etmiş ırkdaşlarına, “Baskın 

mı? Pekala …” (386. s.) 

 

22884. Gözü ısırmak [ İ(Tr.) ← İE + F(M) ] 

Tanır gibi olmak. 

O çolağı gözüm ısırıyor Tevfik Bey. (290. s.) 

 

2285. Gözü kesmek [ İ(Tr.) ← İE + F(M) ] 

Bir işi yapmaya kendisinde güç ve yeterlik bulmak, yapabileceğine güvenmek. 

Ahırlara doğru koştu, gözünün kestiği veya eskiden tanıdığı kime rastladıysa 

hepsine de haberi verdi ve yaymalarını söyledi. (299.s.) 

2286. Gözü tutmamak [ İ(Tr.) ← İE + F(M) ] 
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Görünüşü, davranışı dolayısıyla bir kimseyi ya da durumu dolayısıyla bir şeyi 

beğenmemek.  

“ Yok, ” dedi, “ gözüm tutmadı ”. (408. s.) 

 

2351. İçi burkulmak [ İ(Tr.) + F(M) ] 

Derin bir acıma duygusuyla üzülmek. 

Küçük Ağa’ nın içi burkuldu. (430. s.) 

 

2353. İçi geçmek [ İ(Tr.) ← HE + F(M) ] 

Uyku ağır basıp dalıvermek. 

Bazen içi geçiverirdi. O zaman oynarken uyuyakalan çocuklara benzerdi. 

(129. s.) 

 

2354. İçi ısınmak [ İ(Tr.) ← İE + F(M) ] 

Samimi bulmak, hoşlanmak, sevmek. 

Salih’ e güvenemiyordu. İçi ona ısınmamıştı. (132. s.) 

 

2357. İçi kararmak [ İ(Tr.) ← İE + F(M) ] 

Hiçbir şeyden zevk almaz olmak. 

İçi yavaş yavaş kararmaya başlamıştı. (153. s.) 

 

2359. İçi sızlamak [ İ(Tr.) ← İE + F(M) ] 

Derin bir acıma duygusuyla üzülmek. 

Bunu seziveren Salih’ in içi sızladı. (351. s.) 

 

2360. İçi yanmak [ İ(Tr.) ← İE + F(M) ] 

Çok büyük bir acı ve üzüntü duymak. 

İçi daha da yanıyordu. (251. s.) 

 

2396. İşi bitmek [ İ(Tr.) ← İE + F(M) ] 

Hırpalanıp artık iş yapamaz duruma gelmek. 

Hamdi’ nin işi bitti galiba; hadi yallah. ( 237. s.) 

 

2405. Kafası işlemek [ İ(Tr.) ← HE + F(M) ] 
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Bir konu üzerinde iyi düşünebilir olmak. 

Kafaları yalnız dövüşe işler. (434. s.) 

 

2406. Kafası kızmak [ İ(Tr.) ← HE + F(M) ] 

Öfkelenmek. 

Fakat – seyrek de olsa – kafası bir kızdı, damarı bir tuttu mu da canını bile 

hiçe sayardı. (183. s.) 

 

2432. Keyfi kaçmak [ İ(Tr.) ← İE + F(M) ] 

Neşesi bozulmak. 

Yalnız içerdeki konuşmalarda keyfi yeniden kaçtı. (157. s.) 

 

2435. Kılı kıpırdamamak [ İ(Tr.) ← İE + F(M) ] 

Bir şeyler yapması beklenen durum karşısında en küçük bir davranışta 

bulunmamak. 

Biz de öl emrini de öldür emrini de veriyoruz, emri alanın da kılı 

kıpırdamıyordu. (157. s.) 

 

2480. Nefesi kesilmek [ İ(Ar.) ← İE + F(M) ] 

Çok yorulmaktan pek sık solumak ve soluk alamaz gibi olmak. 

Nefesi kesilmiş gibi sustu. (42. s.) 

 

2496. Ödü kopmak [ İ(Tr.) ← İE + F(M) ] 

Ansızın çok korkmak. 

“ Çatla emi … Ödümü kopardın pis çolak. ” (150. s.) 

 

2497. Ödü patlamak [ İ(Tr.) ← İE + F(M) ] 

Ansızın çok korkmak. 

“ Ödümü patlattın len. Teferrüç ne demek oğlum? ” (106. s.) 

 

 

2650. Yüreği sızlamak [ İ(Tr.) ← İE + F(M) ] 
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Derin bir acıma duygusuyla üzülmek. 

Tevfik Bey, Topal senin adını da ettikçe bir dertlenirdi ki, görsen yüreğin 

sızlardı. ( 338. s.) 

 

2662. Zihni karışmak [ İ(Ar.) ← İE + F(M) ] 

Düşündüğü şeyler altüst olmak. 

Fakat bunun aksine, zihinleri sizin karıştırdığınıza, ama bunu kasden, hiç 

değilse kötü bir kasıtla yapmadığınıza ama yaptığınıza inanıyorum. (222. s.) 

 

1.1.2.1.5.1. İsim ←Çokluk Eki ← İyelik Eki  + Fiil Yapısında Olanlar 

 
2277. Gözleri parlamak [ İ(Tr.) ← ÇE ← İE + F(M) ] 

Yüzünde sevinç ve umut belirtileri görülmek. 

Çakırsaraylı yapıştırmak için yanaştırdığı sigarayı beş saniye dudaklarının 

ucunda tuttu. Gözleri parlıyordu. (193. s.) 

 

2278. Gözleri sulanmak [ İ(Tr.) ← ÇE ← İE + F(M) ] 

Sıkıntılı bir durumdan ya da hastalıktan gözleri yaşarmak. 

Salih gözlerinin sulandığını fark etti, çene kemikleri kenetlendi. (37. s.) 

 

2541. Sinirleri gerilmek [ İ(Tr.) ← ÇE ← İE + F(M) ] 

Öfkelenmek. 

Doktor gözünün önüne geldikçe çene kemikleri oynuyor, sinirleri geriliyordu. 

(128. s.) 

 

2576. Tüyleri ürpermek [ İ(Tr.) ← ÇE ← İE + F(M) ] 

Korkmaktan, dehşet duymaktan vücuttaki kıl dipleri kabarmak. 

… böylece de Akşehir tüyler ürpertici ve arkası daha da korkunç olaylara 

gebe bir trajediden kurtulmuştu. (386. s.) 

 

1.1.2.1.5.2. İsim ← İyelik Eki  ← Belirtme Hal Eki + Fiil Yapısında 

Olanlar 



 62 

 

2000. Acısını çekmek [ İ(Tr.) ← İE ← HE + F(M) ] 

Yapılan yanlış işin doğurduğu sıkıntı ve üzüntü içinde bulunmak. 

Düşmanı muazzez ve mukaddes vatanımızdan def-ü tart edecek 

çalışmalarımıza sekte verdiler, zararlar ita ettiler, bunun da acısını çektik. (272. s.) 

 

2021. Ağzını açmamak [ İ(Tr.) ← İE ← HE + F(M) ] 

Hiçbir şey söylememek. 

O zamana kadar ağzını hiç açmayan üçüncü adam da nihayet konuştu. (190. 

s.) 
 

2023. Ağzını tutmak  [ İ(Tr.) ← İE ← HE + F(M) ] 

Boşboğazlık etmemek, sır saklamak. 

Burada ne olup bittiğini eyice anlayana kadar ağzımızı sıkı tutalım. (295. s.) 

 

2076. Ayağını kesmek [ İ(Tr.) ← İE ← HE + F(M) ] 

Bir yere gitmez olmak. 

Köylü şehirden ayağını iyice kesmiş, pazarı olan perşembe günleri de 

sönükleşmişti. (208. s.) 

 

2105. Belini doğrultmak [ İ(Tr.) ← İE ← HE + F(M) ] 

Bozulmuş olan işini yoluna koyarak güçlü hale gelmek. 

Memleket harap olmuş, millet işe yarayacak belini doğrultacak bilek ve 

kafaları toprağa vermişti. (217. s.) 

 

2132. Burnunu sokmak [ İ(Tr.) ← İE ← HE + F(M) ] 

Kendisini ilgilendirmeyen işe karışmak. 

Aslını bilmeden hiçbir işe burnumu sokmak adetim değildir. (336. s.) 

 

2151. Canını sıkmak [ İ(Far.) ← İE ← HE + F(M) ] 

Bir olay kendisine sıkıntı, üzüntü vermek, neşesini kaçırmak. 

Bu da sonunda Yüzbaşın’ nın canını sıktı.  

 

2161. Çenesini tutmak [ İ(Far.) ← İE ← HE + F(M) ] 

Boşboğazlık etmemek. 
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Çenesini tutsa kıyamet mi kopar? (231. s.) 

 

2187. Dilini tutmak [ İ(Tr.) ← İE ← HE + F(M) ] 

Sonunu düşünmeden, rastgele söz söylemekten sakınmak. 

Tez tut dilini. (337. s.) 

 

2188. Dilini yutmak [ İ(Tr.) ← İE ← HE + F(M) ] 

Konuşmamak.  

O zamana kadar dilini yutmuş gibi susan iki adamdan, Çakırsaraylı’ nın Hurşit 

dediği birdenbire konuştu. (190. s.) 

 

2260. Gönlünü kırmak [ İ(Tr.) ← İE ← HE + F(M) ] 

Birini küstürecek davranışta bulunmak. 

“Adamlarımın yanında gönlümü kırdın İreis Bey, bi terbiyesizlik ettimse 

bundan olmuştur. Bağışla.” (191. s.) 

 

2291. Gözünü açmak [ İ(Tr.) ← İE ← HE + F(M) ] 

Birisine bilgiler vererek görüşünü genişletip uyarmak. 

Bir umut varsa o da Kuvva’ da len, Kuvva’ da! Aç gözünü, Yunanı, Ermeni’ yi 

kovmaya, Pontus’ u bastırmaya, evlad-ı İslamı kurtarmaya can koyanlar mücahit 

değil de kimmiş mücahit? (141. s.) 

 

2292. Gözünü ayırmamak [ İ(Tr.) ← İE ← HE + F(M) ] 

Bir şeye sürekli olarak bakmak. 

Salih’ in yanlamasına parabellum ocağın alevleri ile menevişleniyor, Küçük 

Ağa da gözlerini bu kendisine uzanmış, titremeden duran gergin elden  

ayıramıyordu. (304. s.) 

 

2309. Haddini bildirmek [ İ(Ar.) ← İE ← HE + F(M) ] 

Yetkili olmadığı işlere karışan, küstahça işler yapan kimseye sert işlemler 

uygulayarak yetki sınırını aşmaması gerektiğini öğretmek. 
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… hadlerini bildirmesi şarttı ve Etem Bey, bilhassa Karakeçeli fiyaskosu ile 

Kütahya dağılışından sonra ancak bu kin için, bu hesaplaşma için yaşar olmuştu. 

(410 s.) 

 

2310. Haddini bilmek [ İ(Ar.) ← İE ← HE + F(M) ] 

 Neler yapabileceğin ya da neler yapması gerektiğini bilerek onun ötesine 

geçmemek. 

Sonra, biz haddimizi bilmez miyiz? (434. s.) 

 

2326. Hatırını saymak [ İ(Ar.) ← İE ← HE + F(M) ] 

Saygı besleyip davranışlarıyla onu memnun etmek. 

Başlarındaki adam bir vakitler Ali Emmi’ nin büyük iyiliklerini görmüş, onun 

hatırını sayan bir delikanlı idi. (376. s.) 

 

2368. İçini boşaltmak [ İ(Ar.) ← İE ← HE + F(M) ] 

Kızdığı birine gerekeni söyleyip öfkesini dindirmek. 

Reis Bey; 

“Ahh,” diye içini boşalttı. (381. s.) 

 

2369. İçini çekmek [ İ(Tr.) ← İE ← HE + F(M) ] 

Üzüntüsünü derin bir soluk alarak göstermek. 

İçine çekerek sustu. ( 191. s.) 

 

2370. İçini dökmek [ İ(Tr.) ← İE ← HE + F(M) ] 

Derdini anlatmak. 

Bereket versin Mustafendi biraderimiz fırsat verdi de içimizi döktük. (143. s.) 

 

2371. İçini kemirmek [ İ(Tr.) ← İE ← HE + F(M) ] 

Bir üzüntü kendisini sürekli olarak rahatsız etmek. 

Ve bütün bunlar Küçük Ağa’ nın içini birer kurt gibi kemirip dururken burada 

kalmanın ne tadı, ne de manası vardı. (312. s.) 

2408. Kalbini kırmak [ İ(Ar.) ← İE ← HE + F(M) ] 
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Birini küstürecek davranışta bulunmak. 

Sorman heç… bizim Köroğlu’ nun kalbini fena kırdım. (165. s.) 

 

2433. Keyfini bozmak [ İ(Ar.) ← İE ← HE + F(M) ] 

Canını sıkmak. 

Bozmasaydın keyfini. (418. s.) 

 

2437. Kılını kıpırdatmamak [ İ(Tr.) ← İE ← HE + F(M) ] 

Bir olay karşısında en ufak bir davranışta bulunmamak. 

Milletin malını, canını, namusunu kurtarmak için kılını bile kıpırdatmadı. 

(177. s.) 

 

2445. Kozunu oynamak [ İ(Far.) ← İE ← HE + F(M) ] 

Elindeki en üstün, en etkin olanağı kullanmak. 

… ve Küçük Ağa elde ettiği bu tesiri en verimli hale getirmek için son kozunu 

oynadı. (422. s.) 

 

2449. Kulağını açmak [ İ(Tr.) ← İE ← HE + F(M) ] 

Söylenene dikkat etmek. 

“Şimdi kulağınızı iyi açın.” (413. s.) 

 

2511. Peşini bırakmamak [ İ(Far.) ← İE ← HE + F(M) ] 

Bir kimseyi, bir şeyi izlemekten vazgeçmemek. 

Yanında göz kulak ol, o değilden peşini bırakma. (132. s.) 

 

2531. Sesini çıkarmamak [ İ(Tr.) ← İE ← HE + F(M) ] 

Bir şey dememek. 

Hurşit dediği sesini çıkarmadan, fakat ona da bakamadan geçip yerine oturdu. 

(190. s.)  

 

 

2537. Sırtını dayamak [ İ(Tr.) ← İE ← HE + F(M) ] 
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Güçlü birinin koruyuculuğuna güvenmek, ondan güç almak. 

Sırtını dayadığı yeri kendi bildiğince kullanır, alet ederse vebali de, kaybı da 

büyük olacaktır. (323. s.) 

 

2553. Sözünü kesmek [ İ(Tr.) ← İE ← HE + F(M) ] 

Başkasının konuşmasını durdurmak. 

Yine kesti sözünü, “ Peki neye ettik?” (36. s.) 

 

2554. Sözünü tutmak [ İ(Tr.) ← İE ← HE + F(M) ] 

Verdiği sözü yerine getirmek. 

Bunlar bir bir peşime geldilerse bi hikmeti var elbette.. büsbütün kötü olsak 

sözümü tutarlar mı?. ( 191. s.) 

 

2563. Tadını çıkarmak [ İ(Tr.) ← İE ← HE + F(M) ] 

Güzel bir şeyden istediği gibi yararlanmak. 

Salih tadını çıkarıyordu: “ Derler ki, Ali Emmi sana pis çolak demesin köpek 

haşlar gibi konuşmasın.” (151. s.) 

 

2574. Tuttuğunu koparmak [ İ(Tr.) ← İE ← HE + F(M) ] 

Giriştiği her işi başarı ile sona erdiren bir yeteneği bulunmak. 

Sanki yine iki kolu, iki bileği ve tuttuğunu koparan iki eli vardı, demirci eli. 

(15.s.) 

 

2602. Yakasını bırakmamak [ İ(Tr.) ← İE ← HE + F(M) ] 

Usandıracak kadar sürekli olarak ondan bir şey istemek. 

Ali Emmi yakasını bırakmadı. (287. s.) 

 

2647. Yolunu sapıtmak [ İ(Tr.) ← İE ← HE + F(M) ] 

Doğru yoldan ayrılmak. 

Çünkü işin içinde İngiliz altınları vardı, ne çare yolunu sapıtmış payitaht 

otoriteleri vardı. (266. s.) 

2646. Yolunu kesmek [ İ(Tr.) ← İE ← HE + F(M) ] 
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Yürüyen kimsenin önüne geçip yürümesini durdurmak. 

Adsızın altında beş altı atlı yolunu kesmiş. (241. s.) 

 

2663. Zihnini kurcalamak [ İ(Ar.) ← İE ← HE + F(M) ] 

İkide bir aklına gelip kendisini düşündürmek. 

Amma benim zihnimi kurcalayan bir mesele var. (144. s.) 

 

1.1.2.1.5.2.1. İsim ← Çokluk Eki ← İyelik Eki ← Belirtme Hal Eki + Fiil 

Yapısında Olanlar 

 
2279. Gözlerini kaçırmak [ İ(Tr.) ← ÇE ← İE ← HE + F(M) ] 

Biriyle göz göze gelmemek için gözlerini başka tarafa çevirmek. 

Küçük Ağa başını dik tutabilmek, gözlerini kaçırmamak için sinir tırmalayan 

bir emek harcıyordu. (431. s.) 

 

1.1.2.1.5.3. İsim ← İyelik Eki  ← Yönelme Hal Eki + Fiil Yapısında 

Olanlar 

 
2019. Ağzına bakmak [ İ(Tr.) ← İE ← HE + F(M) ] 

Birinin söylediklerine inanıp uymak. 

Adamlarımızın çoğu bizim ağzımıza bakar akılları pek ermez. (421. s.) 

 

2037. Aklına esmek [ İ(Ar.) ← İE ← HE + F(M) ] 

Daha önce düşünmemiş olduğu bir şeyi birden yapmaya karar vermek. 

“Yarın akıllarına esecek, onu da asalım, bunu da asalım deyverecekler.” (275. 

s.) 

 

2041. Aklına takılmak [ İ(Ar.) ← İE ← HE + F(M) ] 

Bir şey sürekli olarak kafasını yormakta olmak. 

Küçük Ağa, akşamın alaca karanlığında demiryolunu yeniden geçerken bu 

aklına takılan anlaşmazlığı önlemek için … (296. s.) 

2080. Bağrına basmak [ İ(Tr.) ← İE ← HE + F(M) ] 
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Göğsü üzerine yaslanıp sevmek. 

Son olarak müftü efendi Hoca’ yı bağrına basıp: 

“Allah muinin olsun evladım,” dedi. (247. s.) 

 

2150. Canına kıymak [ İ(Far.) ← İE ← HE + F(M) ] 

Acımadan öldürmek. 

Ermeni’si şarkta, Pontus’ u şimalde ümmet-i Muhammed’ in ırzına, namusuna, 

canına kıyıyor. (141. s.) 

 

2227. Eline bakmak [ İ(Tr.) ← İE ← HE + F(M) ] 

Ancak onun yardımıyla geçinebilir durumda olmak. 

Her şeyi kendi eline bakıyordu. (397. s.) 

 

2228. Eline düşmek [ İ(Tr.) ← İE ← HE + F(M) ] 

Yakalanmak. 

Hoca camiye gelmese veya kurtulsa da ellerine düşecekti. (237. s.) 

 

2229. Eline geçmek [ İ(Tr.) ← İE ← HE + F(M) ] 

Yararı dokunmak. 

Akşehir’i bassan eline ne geçecek? (191. s.) 

 

2241. Farkına varmak [ İ(Ar.) ← İE ← HE + F(M) ] 

Bir şeyin var olduğunu anlamak, sezmek. 

Bu arada pek de farkına varmadan, bir dönüş yolu arar gibi, Doktor’ u ve 

onun cephesini haklı çıkaracak sebepler aradı. (130. s.) 

 

2290. Gözüne girmek [ İ(Tr.) ← İE ← HE + F(M) ] 

Anlayışlılığı, çalışkanlılığı, becerikliliği ile büyüğünün sevgi ve güvenini 

kazanmak. 

… ve akıllılıklarla nasıl Tevfik Bey’ in gözüne girdiğini de etraflıca anlattı. 

(365. s.) 

2345. Irzına geçmek [ İ(Ar.) ← İE ← HE + F(M) ] 
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Zor kullanarak birini kendi cinsel zevkine konu yapmak. 

Onlar arada Yunan gelip çocuklarımız boğazlayacak, evimizi, barkımızı 

yakaca, ırzımıza namusumuza geçmeye kalkacak diye tir tir titrerken, sen burada ne 

yapıyorsun? (126. s.) 

 

2347. İcabına bakmak [ İ(Ar.) ← İE ← HE + F(M) ] 

Ortadan kaldırmak, yok etmek. 

Belki de Pehlivan birkaç adamla gelecek ve onların icabına bakmak 

gerekecek. (334. s.) 

 

2401. İzine düşmek [ İ(Tr.) ← İE ← HE + F(M) ] 

Arkalarından gitmek. 

Salih’ in izine düşerlerse kendi kendini tanımaları işten değildi. (295. s.) 

 

2402. Kabına sığmamak [ İ(Tr.) ← İE ← HE + F(M) ] 

Taşkın davranışlarda bulunmak. 

Küçük Hacı kabına sığmıyor, kızgınlıktan ve kızgınlığı kadar da aczinden 

deliye dönüyordu. (168. s.) 

 

2420. Karşısına dikilmek [ İ(Tr.) ← İE ← HE + F(M) ] 

Gelip karşısında durmak. 

Ya kendisi de bu hilale yeniden katılsa Ali Emmi o tel çerçeveli gözlüğü ve ak 

sakalı ile yine karşısına dikilecek mi idi? (55. s.) 

 

2436. Kılına dokunmamak [ İ(Tr.) ← İE ← HE + F(M) ] 

Bir kişiye en küçük bir sataşma ve eziyette bulunmamak. 

Adamların kılına dokunmak yok. Kötü olur. (204. s.) 

 

2500. Önüne geçmek [ İ(Tr.) ← İE ← HE + F(M) ] 

Önlemek. 

Garbı Anadolu’ da Rumlar, vilayet-i şarkiyede Ermeniler mezalim 

yapıyorlarmış, gittikçe azıtırlarmış. Bunun önüne nasıl geçilecek. (75. s.) 

2562. Tadına varmak [ İ(Tr.) ← İE ← HE + F(M) ] 
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Güzelliğini, tadını gereği gibi duymak. 

Bu özür dileyişlerde henüz tadına varamadığı fakat sınırlarının genişliğini 

bütün tatları, faziletleri ve gurur verici mesuliyetleri ile seçtiği kadınlığın, analığın, 

eş olmanın, utangaçlığı haz, hak, teslimiyet, şefkat bekleyen anlayış arayan duyguları 

ve hali bulunurdu. (129. s.) 

 

2570. Tepesine binmek [ İ(Tr.) ← İE ← HE + F(M) ] 

Bir işi yaptırmak için sürekli olarak baskı altında bulundurmak. 

“Köpek gibi gavur kurşunuyla gebereceksin! Gavurdan kurtuldun mu bil ki 

devlet tepene binecek.” (188. s.) 

 

2509. Peşine düşmek [ İ(Far.) ← İE ← HE + F(M) ] 

Bir kimsenin arkasından gitmek. 

Yörüklerle Küçük Ağa’ nın on adamı köpeklerin peşine düştüler ve sırtta, 

çamlığın bitimindeki yolda Çolak Salih’ i buldular. (302. s.) 

 

2510. Peşine takılmak [ İ(Far.) ← İE ← HE + F(M) ] 

Bir kimsenin arkasından gitmek. 

Yürüdü. Salih de peşine takıldı: 

“Vallaha doğru derim Ali Emmi.Hepsinin de selamı var sana Dün gece 

giderken söylediler.” (151. s.) 

 

2540. Sinirine dokunmak [ İ(Tr.) ← İE ← HE + F(M) ] 

Bir durum birini sinirlendirmek. 

“Değil mi” ler Salih’ in sinirine dokunmaya başlamıştı, biraz sertçe: 

“Sen konuş hele,” dedi. (32. s.) 

 

2585. Üstüne basmak [ İ(Tr.) ← İE ← HE + F(M) ] 

Vurgulamak. 

Çakırsaraylı “ireis” kelimesinin üstüne basmıştı. (198. s.) 

 

2588. Üstüne varmak [ İ(Tr.) ← İE ← HE + F(M) ] 
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Önemsememek. 

Hoca iğnenin acısını duymuştu. Fakat üstüne varmadı. (220. s.) 

 

2590. Üzerine basmak [ İ(Tr.)  ← HE + F(M) ] 

Vurgulamak. 

“İreis” in üzerine basmış, bağıra bağıra konuşmuştu. (188. s.) 

 

2591. Üzerine düşmek [ İ(Tr.) ← HE + F(M) ] 

Bir şeyi elde etmek için çok uğraşmak. 

Üzerine düşse bu pırıl pırıl kahve zehir zemberek olacaktı. (71. s.) 

 

2593. Üzerine varmak [ İ(Tr.)  ← HE + F(M) ] 

Bir şey yapmasını direnerek istemek. 

Küçük Ağa üzerine varmadı. (311. s.) 

 

2594. Üzerine yürümek [ İ(Tr.)  ← HE + F(M) ] 

Saldırırcasına ona doğru gitmek. 

Ama bir de onlar ayaklandı, çetelerden Kuvva’ dan aldıkları yardımla üzerine 

yürüdüler mi, tükürükle boğarlar hepinizi be! (386. s.) 

 

2611. Yanına bırakmamak [ İ(Tr.) ← İE ← HE + F(M) ] 

Cezasız bırakmamak, yaptığının sert karşılığını vermek. 

Kararım kat’idir, yaptıklarını yanlarına bırakmayacağım, ödeteceğim,… 

(414. s.) 

 

2644. Yoluna girmek [ İ(Tr.) ← İE ← HE + F(M) ] 

İstenilen biçimi almak. 

Çetelerin bir ordu olmak yoluna girdiğini artık halk da görüyordu ve … (228. 

s.) 

 

 

2653. Yüzüne bakamamak [ İ(Tr.) ← İE ← HE + F(M) ] 
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Utanç, yüreksizlik gibi sebeplerle bir kimsenin karşısına çıkamamak. 

Bir daha elalemin yüzüne bakamayacaklar demiş. (210. s.) 

 

2654. Yüzüne vurmak [ İ(Tr.) ← İE ← HE + F(M) ] 

Kabahatini yüzüne karşı söyleyip kendisini ayıplamak. 

Yalanı yüzüne vurulmuş gibi, önleyemediği bir tutuklukla mırıldandı. (352. 

s.) 

 

1.1.2.1.5.4. İsim ← İyelik Eki  ← Bulunma Hal Eki + Fiil Yapısında 

Olanlar 

 
2130. Burnunda tütmek [ İ(Tr.) ← İE ← HE + F(M) ] 

Çok özlemek. 

Fakat o, burnunda türüm türüm tüten memleketine düşlerinde de, 

özleyişlerinde de işte bu cennet cümbüşünü yakıştırdı. (347. s.) 

 

2288. Gözünde büyütmek [ İ(Tr.) ← İE ← HE + F(M) ] 

Bir şeyi güç görmek. 

Halbuki Tanzimat ve Tanzimat’ ın beslediği siyasi ve edebi isimleri nasıl 

sevmiş, nasıl büyütmüştü gözünde. (389. s.) 

 

2289. Gözünde tütmek [ İ(Tr.) ← İE ← HE + F(M) ] 

Özlemek. 

… vadiler, ormanlar, açıkta geçirilen karlı, boralı yağmurlu günler gözünde 

tütmeye başlıyordu. (470. s.) 

2508. Peşinde koşmak [ İ(Far.) ← İE ← HE + F(M) ] 

 Bir şeyi elde etmek için çok uğraşmak. 

Etem Bey küçük – veya büyük – galebelerin peşinde koşarken Ankara son ve 

kesin zaferden de önce o millet ölümsüzlüğünün büyüsü olan düzen için çalışıyordu. 

(440. s.) 

 

1.1.2.1.5.5. İsim ← İyelik Eki  ← Çıkma Hal Eki + Fiil Yapısında Olanlar 
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2020. Ağzından kaçırmak [ İ(Tr.) ← İE ← HE + F(M) ] 

Söylemek istemediği şeyi farkında olmadan bildirivermek. 

Kim kim için gizli bir hoşnutsuzluk duyuyorsa pekala ağzından kaçırabilirdi. 

(309. s.) 

2042. Aklından çıkmamak [ İ(Ar.) ← İE ← HE + F(M) ] 

Unutmamak. 

Başımızdan önce kurtaracak şeyler var. Aklından çıkarma. (336. s.) 

 

2043. Aklından geçirmek [ İ(Ar.) ← İE ← HE + F(M) ] 

Bir şey yapmayı düşünmek tasarlamak. 

Küçük Ağa olup bitenleri bir kez daha hem de kırıntılarına kadar aklından 

geçirdi. (400. s.) 

 

2044. Aklından geçmek [ İ(Ar.) ← İE ← HE + F(M) ] 

Şöyle ya da böyle olabileceğini düşünmek. 

Bir şey demediler, fakat ikisi de akıllarından; “Yine kaçırdık,” diye geçirdiler. 

(265. s.) 

 

2102. Başından geçmek [ İ(Tr.) ← İE ← HE + F(M) ] 

Vaktiyle böyle bir durumla karşılaşmış olmak. 

Bu durum İstanbul müftüsünden Dahiliye Nazırına, Sadrazam’ a ve 

Şeyhülislam Efendi Hazretlerine kadar pek çok şahsiyetin de başından geçmişti. 

(60. s.) 

 

2131. Burnundan solumak [ İ(Tr.) ← İE ← HE + F(M) ] 

Çok öfkelenip sinirlenmiş olmak. 

… kah dalgın, kah beyni motor gibi işleyerek burnundan soluyup duruyordu. 

(402. s.) 

 

2154. Cebinden çıkarmak [ İ(Ar.) ← İE ← HE + F(M) ] 

Çok üstün olmak. 

Cebinden daha benim gibi iki üç yüzbaşı çıkar. (133. s.) 

2225. Elinden tutmak [ İ(Tr.) ← İE ← HE + F(M) ] 
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İlerlemesine yardım etmek. 

Beni bilen bilir; kimseye hor bakmam, kötü söylemem. Düşenin elinden 

tutarım. (202. s.) 

 

2259. Gönlünden geçmek [ İ(Tr.) ← İE ← HE + F(M) ] 

İçinden bir şey yapmayı ya da bir şeyin olmasını istemek. 

“Seni soyardım İreis Bey emme bi daha karşıma çıkma, kötü olur. Gönlümden 

geçeni bi bilsen!” (189. s.) 

 

2361. İçinden çıkmak [ İ(Tr.) ← İE ← HE + F(M) ] 

Karışık, güç bir işi engelleri yenerek başarı ile sonuçlandırmak. 

Çakırsaraylı’ ya gelince, içinden çıkamayacağı kadar karışık ve belirsiz 

duygularla bunalmıştı. (193. s.) 

 

2362. İçinden geçirmek [ İ(Tr.) ← İE ← HE + F(M) ] 

Bir şeyi yapmayı düşünmek, tasarlamak. 

Reis Bey içinden geçirdi: 

“Biz öyle sanırmışız…” (379. s. 

 

2552. Sözünden çıkmamak [ İ(Tr.) ← İE ← HE + F(M) ] 

Bütün davranışlarında onun sözlerine ve isteklerine uymak. 

Aksi halde “Çakırsaraylı, Hoca Efendi’ nin sözünden çıkmıyor.” olacaktı. 

(176. s.) 

 

1.1.2.2. Zamir + Fiil Yapısında Olanlar 

 
2117. Birbirine düşmek [ Zm.(Tr.) ← HE + F(M) ] 

Aralarında anlaşmazlık çıkıp birbiriyle uğraşmaya başlamak. 

Amma milleti de birbirine düşürmüş be Yunus Bey. (144. s.) 

 

 

2118. Birbirine girmek [ Zm.(Tr.) ← HE + F(M) ] 
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Aralarında kavga çıkıp şiddetle saldırmak. 

Üstelik o zaman şehzadeler de birbirlerine girmişlerdi; üstelik o zaman devlet 

bu kadar kökleşmemişti. (181. s.) 

 

2424. Kendinden geçmek [ Zm.(Tr.) ← HE + F(M) ] 

Heyecan verici bir durum karşısında aklı ve duygu organları işlemez olmak. 

O, uyur sanılan, kendinden geçmiş görünen cemaat Hoca ile birlikte 

tekrarlandı. (93. s.) 

 

2429. Kendini toparlamak [ Zm.(Tr.) ← HE + F(M) ] 

Durumunu düzeltmek. 

Yeni yeni kendini toparlamaya çalışan Küçük Ağa bir defa daha şaşaladı: 

(304. s.) 

 

2430. Kendini tutamamak [ Zm.(Tr.) ← HE + F(M) ] 

Bir durum karşısında sessiz kalmayı başaramayıp bir şeyler söylemek. 

Kendini tutamayarak Halis’ e sordu: 

“Nasıl biridir şu kolsuz adam?” (132. s.) 

 

1.1.2.3. Zarf + Fiil Yapısında Olanlar 

 
2012. Ağır basmak [ Zf.(Tr.)  + F(M) ] 

Daha önemli ve üstün olmak. 

Kaldı ki Çerkez Etem Bey, kardeşi Tevfik Bey savaşın gerçekten ağır basan, 

kurtarıcı nefes aldırıcı başarılar kazanan bayraktarları idiler. (295. s.) 

 

2097. Başıboş bırakmak [ Zf.(Tr.)  + F(M) ] 

Kendisini yöneten ya da denetleyen kimse kalmamak. 

Hoca’ yı büyük bir kuvvetin o kuvvet kadar büyük bir sözcüsünü başıboş 

bırakmamalıydı, önce doğru olanın tespiti şarttı. (96. s.) 

 

2193. Dört dönmek [ Zf.(Tr.)  + F(M) ] 
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Bir iş yapmak için durmadan şuraya buraya koşmak. 

Ve evlerine kapanmak isteyenler ilk hedefin kapıları çekilmiş evler olacağını 

pek iyi seziyorlardı, evlerini dar bulanlar ise ortalıkta dört dönüp de “karar” ı, 

doğruyu arayanlardı. (164. s.) 

 

2251. Geri çekilmek [ Zf.(Tr.)  + F(M) ] 

Bir işi, durumu devam ettirmekten vazgeçmek. 

Fakat Küçük Ağa’ nın akıl almaz sinir sağlamlığı karşısında geri çekildi. (311. 

s.) 

 

2252. Geri çevirmek [ Zf.(Tr.)  + F(M) ] 

Kabul etmemek. 

Artık kötü karşılanacak, kulp takılacak tek tutum bu isteği geri çevirmekten 

ibaret kalıyordu. (177. s.) 

 

2253. Geri dönmek [ Zf.(Tr.)  + F(M) ] 

Dönüp geldiği yere gitmek. 

Tevfik Bey’ e katılmadan önce saldığı haberci geri dönmemiş, bir ikinci 

teşebbüs için de fırsat çıkmamıştı. (324. s.) 

 

2315. Haklı çıkmak [ Zf.(Ar.)  + F(M) ]  

Haklı olduğu anlaşılmak. 

Bu arada pek de farkına varmadan, bir dönüş yolu arar gibi, Doktor’ u ve onun 

cephesini haklı çıkaracak sebepler aradı. (130. s.) 

 

2584. Üstün tutmak [ Zf.(Tr.)  + F(M) ] 

Bir şeye başkasından daha çok değer vermek. 

İnsan her yerde ve her zaman insandı, gururunu, çıkarını, onurunu davadan 

üstün tutması sık sık görülen bir şeydi. (295. s.) 

 

 

2606. Yan bakmak [ Zf.(Tr.)  + F(M) ] 
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Küçümseyerek ya da düşmanca bakmak. 

Ahaliye gelince siz daha iyi bilirsiniz ya, aralarından kimseye dokunmayan bir 

kuvvete yan bakacak çıkmaz sanıyorum. (242. s.) 

 

1.1.2.4. Zarf – Fiil + Fiil Yapısında Olanlar 

 
2067. Asıp kesmek [ ZF(Tr.)  + F(M) ] 

Yasaları çiğneyerek zalimce bir yönetim yürütmek. 

Fakat bu alicenaplığı hala anlayamayanlar var, hala memleketi asıp kesmeye, 

haraca bağlamaya yeltenenler, bu şer’ i işe devam edenler var. (271. s.) 

 

2075. Atıp tutmak [ ZF(Tr.) + F(M) ] 

Büyük işler yapacağını söylemek. 

Hoca atıp tutacak, biz susacak mıyız? (210. s.) 

 

2198. Düşünüp taşınmak [ ZF(Tr.)  + F(M) ] 

Konuyu her yönüyle iyice düşünmek. 

Ölçüp biçmek, düşünüp taşınmak ona göre değildi. (253. s.) 

 

2199. Düşüp kalkmak [ ZF(Tr.)  + F(M) ] 

Kadın erkekle, erkek kadınla yasa ve töre dışı sık sık bir araya gelmek. 

Rakı yok. Rumlarla düşüp kalkmak yok, sırnaşıklık yok. (105. s.) 

 

2482. Oflayıp puflamak [ ZF(Tr.)  + F(M) ] 

Of, puf diye sıkıntısını göstermek. 

Bir iki oflayıp puflamak, hepsi işte o kadar. (197. s.) 

 

2498. Ölçüp biçmek [ ZF(Tr.)  + F(M) ] 

Şöyle mi yapsam böyle mi yapsam diye düşünmek. 

Ölçüp biçmek düşünüp taşınmak ona göre değildi. (253. s.) 

 

2538. Silip süpürmek [ ZF(Tr.)  + F(M) ] 
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Ne varsa hepsini yemek. 

İçti, kalan kavurmayı sildi süpürdü, şapur şupur yedi. (82. s.) 

 

2612. Yanıp tutuşmak [ ZF(Tr.) + F(M) ] 

Bir şeyi elde etmek için güçlü bir istek duymak. 

… çocukluk arkadaşlığının, hemşeriliğin tuz ekmek hakkını çiğneyen Nika’ 

larla hesaplaşmak istiyor, bunun için yanıp tutuşuyordu. (282. s.) 

 

1.1.2.5. İsim + İsim + Fiil Yapısında Olanlar 

 
2081. Bağrına taş basmak [ İ(Tr.) ← İE ← HE +  İ(Tr.) + F(M) ] 

Her türlü sıkıntıya katlanmak. 

Fakat Küçük Ağa’ nın bağrına taş basar gibi susturduğu bir başka özleyişi 

daha vardı. (470. s.) 

 

2191. Dişini tırnağına takmak [ İ(Tr.) ← İE ← HE +  İ(Tr.) ← İE ← HE + 

F(M) ] 

Çok büyük güçlüklere, sıkıntılara katlanarak çalışmak. 

Bir millet mezarının kıyısında boğuşuyor, yeniden hayata katılmak için dişini 

tırnağına takıyordu. (344. s.) 

 

2201. Ekmeğine yağ sürmek [ İ(Tr.) ← İE ← HE +  İ(Tr.) ← İE ← HE + 

F(M) ] 

Kendisinin amacı bu olmadığı halde bir kimsenin işine yarayacak davranışta 

bulunmak. 

Bu da hem bölücü oluyor, hem de daha kötüsü – milli dayanışı bir devlet 

kavgası, bir harisler hareketi diye göstermeye çalışanların ekmeğine yağ sürüyordu. 

(229. s.) 

 

2293. Gözünü budaktan esirgememek [ İ(Tr.) ← İE ← HE +  İ(Tr.) ← İE ← 

HE + F(M) ] 

Tehlikeli işlere atılmaktan çekinmemek. 
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Doktor, o delidolu, gözünü budaktan esirgemeyen, en ağır, en tehlikeli 

vazifelere oyuna gider gibi giden, edebini, terbiyesini bozmaya Salih’ i düşündü. (66. 

s.) 

 

2295. Gözünü kan bürümek [ İ(Tr.) ← İE ← HE +  İ(Tr.) ← İE ← HE + 

F(M) ] 

Öfkelenerek adam öldürmeye kalkışmak. 

Gözünü kan bürümüştür demek isterim, çok kıtal yapar. (207. s.) 

 

2365. İçine ateş düşmek [ İ(Tr.) ← İE ← HE +  İ(Far.) + F(M) ] 

Büyük bir acı ve üzüntünün etkisi altına girmek. 

Tereddüt içine ateş gibi düştü. (197. s.) 

 

2367. İçine kurt düşmek [ İ(Tr.) ← İE ← HE +  İ(Tr.) + F(M) ] 

Kendisine zararı dokunacak bir durum meydana geleceğinden kuşkulanmak. 

… herkes Topal’ dan zındık diye konuşur, içime bir kurt düştü, demiş ve 

başlamış ondan sonra … (333. s.) 

 

2610. Yangından mal kaçırmak [ İ(Tr.) ← HE +  İ(Ar.)  + F(M) ] 

Telaşla, aceleyle herkesten bir şeyi saklamaya çalışmak. 

“çüş sana ülen. Yangından mal mı kaçırın?, Acele başka talaş başka!” (109. 

s.) 

 

1.1.2.6. İsim Tamlaması + Fiil Yapısında Olanlar 

 
2045. Aklının ucundan geçmemek [ İ(Ar.) ← İE ←TE +  İ(Tr.) ← İE ← HE 

+ F(M) ] 

Bir konuyu hiç mi hiç düşünmemiş olmak. 

Talihin en kötü oyunlarında bile sitemi aklının ucundan, gönlünün kıyısından 

geçirmemişti. (116. s.) 

 

2062. Arap saçına dönmek [ İ(Ar.) + İ(Tr.) ← İE ← HE + F(M) ] 
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İşler çok karışıp çözüm yolu bulunamaz duruma gelmek. 

Amma böyle tek kollu, ama böyle paçavra gibi suratlı kaldın mı mesele arap 

saçına dönüyordu. (43. s.) 

 

2103. Başının çaresine bakmak [ İ(Tr.) ← İE ← TE + İ(Far.) ← İE ←  HE + 

F(M)] 

Kimsenin yardımı olamayacağı anlaşıldığından içinde bulunduğu güç 

durumdan kurtulma yolunu kendisi aramak. 

Gelen gelir, dönen döner, başının  çaresine kendi bakar. (412. s.) 

 

2128. Boyunduruk altına girmek [ İ(Tr.) + İ(Tr.) ← İE ← HE + F(M) ] 

Başkasının baskı ve buyruğu altında yaşamak. 

Rıza Paşa ister istemez işgal kuvvetlerinin boyunduruğu altında idi. (228. s.) 

2280. Gözlerinin içi gülmek [İ(Tr.) ← ÇE ← İE ← TE + İ(Tr.) ← İE + F(M)] 

Çok sevinçli olduğu yüzünden, gözünden belli olmak. 

Gözlerinin içi cin gibi gülüyordu. (210. s.) 

 

2296. Gözünün içine bakmak [ İ(Tr.) ← İE ← TE + İ(Tr.) ← İE ← HE + 

F(M) ] 

Üstüne titremek. 

Emine’ nin gözlerinin içine baka baka gülümsediğini görememişti. (255. s.) 

 

2297. Gözünün yaşına bakmamak[ İ(Tr.) ← İE ← TE + İ(Tr.) ← İE ← HE + 

F(M)  

Acımamak, sızlanmasına aldırış etmemek. 

Başladı mı da göz yaşına bakmaz. (415. s.) 

 

2375. İğne üstünde oturmak [ İ(Tr.) + İ(Tr.) ← İE ← HE + F(M) ] 

Tedirgin olmak. 

Doktor ona, iğne üstünde oturuyormuş gibi geldi. (94. s.) 

2386. İpin ucunu kaçırmak [ İ(Tr.) ← TE + İ(Tr.) ← İE ← HE + F(M) ] 

İşin düzgün yürütme olanaklarını yitirip artık duruma egemen olamamak. 
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İpin ucunu kaçırmıştım, artık elimde değildi. (135. s.) 

 

2397. İşin içinden çıkmak [ İ(Tr.) ← TE + İ(Tr.) ← İE ← HE + F(M) ] 

Karışık bir işten kendini kurtarmak. 

Onlar hele bir de kendi bildikleri, tuttukları yolun daha verimli olduğuna 

inanıyorlarsa işin içinden çıkmak büsbütün güçleşecekti. (296. s.) 

 

2398. İşin içinden sıyrılmak [ İ(Tr.) ← TE + İ(Tr.) ← İE ← HE + F(M) ] 

Karışık bir işten kendini kurtarmak. 

“Benim aklım incesine ermez,” diye işin içinden sıyrılıvermişti. (305. s.) 

 

2555. Suyun yüzüne çıkmak [ İ(Tr.) ← TE + İ(Tr.) ← İE ← HE + F(M) ] 

Daha önce varlığı ya da netliği bilinmeyen konu herkesçe bilinir hale gelmek. 

On saatlik uyku üç yıllık yorgunluğu suyun yüzüne çıkarmıştı. (27. s.) 

 

1.1.2.7. Sıfat Tamlaması + Fiil Yapısında Olanlar 

 
2024. Akan sular durmak [ SF(Tr.)  + İ(Tr.) ← ÇE + YF(M) ] 

Tersi söylenemeyecek bir durum meydana gelmek, itiraz edilecek bir nokta 

kalmamak. 

Onu kızdıran şey Hoca’ nın şudur budur, şunun için, bunun için demeden her 

şeye, herkese saldırması, padişah, halife, Devlet-i Osmaniye dedin mi idi de akan 

suları durdurup yine aynı şekilde övmesiydi. (83. s.) 

 

2111. Bir araya gelmek [ Sf.(Tr.) + İ(Tr.) ← HE + YF(M) ] 

Bir yere toplanmak. 

Hatta yalnız bundan bahsediyorlardı da, bir türlü bir araya gelemiyorlardı. 

(182. s.) 

 

2116. Bir hal olmak ( Birisi, birisine ) [ Sf.(Tr.) + İ(Ar.) + YF(M) ] 

Eskiden kendisinde bulunmayan birtakım davranışlar görülmek. 

Bir vakitler Mumcu Mustafa’ nın Ağa’ nın veya Hacı küçüğün hatta Nalband 

Mustafa’ nın önünde el pençe divan duran, gülümsememekten, hay hay demekten 
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başka bir şey bilmeyen, sokaklarda başları saygılı saygılı öne eğik geçen Ligorlar, 

Minaslar, Bapkumlar ve ötekilere bir hal olmuştu. (10. s.) 

 

2376. İki çift laf etmek [ Sf.(Tr.) + İ(Far.) + İ(Far.) + YF(M) ] 

Ayaküstü sohbet etmek. 

Niye kalktın? Otur da iki çift laf edelim! … (16. s.) 

 

1.1.2.8. İsim + Zarf  + Fiil Yapısında Olanlar 

 
2231. Elini çabuk tutmak [ İ(Tr.) ← İE ← HE + Zf.(Far.) + F(M) ] 

Çabuk yapmaya çalışmak. 

Ne yapacağımı bilemiyorum. Elini çabuk tut. (333. s.) 

 

2238. Etrafında dört dönmek [ İ(Ar.) ← İE ← HE + Zf.(Tr.) + F(M) ] 

Korumak ya da bir şey koparmak için birinin yanından ayrılmak. 

Müftü Efendi kısa zamanda onun etrafında dört dönmeye başlamıştı. (61. s.) 

 

2294. Gözünü dört açmak [ İ(Tr.) ← İE ← HE + Zf.(Tr.) + F(M) ] 

Aldanmamak için çok uyanık olmak. 

Dikkat ettiği, gözünü dört açtığı bir şey vardı. (444. s.) 

 

2655. Yüzünü kara çıkarmak [ İ(Tr.) ← İE ← HE + Zf.(Tr.) + F(M) ] 

Birinin, savında yanıldığını ortaya koyarak onu utandırmak. 

Evel Allah heç yüzümü kara çıkarmadı. (291. s.) 

 

1.1.2.9. Zarf – Fiil Öbeği  + Fiil Yapısında Olanlar 

 
2607. Yan gelip yatmak [ Zf.(Tr.) + ZF(Tr.)  + F(M) ] 

Yapılacak işleri bırakarak rahatına bakmak. 

Müfrezeleri nizamiye kıtaları ile askercilik oynamıyor, kışlalarında, 

konaklarında, yan gelip yatmıyor, ense … (318. s.) 
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1.1.2.10. Edat Öbeği  + Fiil Yapısında Olanlar 

  
2010. Adı gibi bilmek [ İ(Tr.) ← İE ← E(Tr.) + F(M) ] 

Çok iyi bilmek. 

Ama Çakırsaraylı’ nın fırsat kollamaktan vazgeçmeyeceğini, vakti gelince de 

duraklamadan bu kanlı işe girişeceğini adı gibi biliyordu. (253. s.) 

 

2142. Can kulağıyla dinlemek [ İ(Far.) + İ(Tr.) ← İE ← DVE  + F(M) ] 

Büyük bir dikkatle dinlemek. 

Onlar da can kulağı ile her cümlesini hayalleri, umutları ve duaları ile 

besleyerek dinliyordu. (352. s.) 

 

2194. Dört elle sarılmak [ Sf.(Tr.) + İ(Tr.) ←DVE + F(M) ] 

Desteklemesinden ya da yardımından yararlanmak için bir kimse ile sıkı bağ 

kurmak. 

… ve tek gururu düşmanlıktır, icat ettiği düşmanlardır, bunlara da dört elle 

sarılıyor. (388. s.) 

 

2195. Dört gözle beklemek [ Sf.(Tr.) + İ(Tr.) ← DVE + F(M) ] 

Büyük bir özlemle, büyük bir istekle beklemek. 

Artık dört gözle beklenen, yaşamın ikinci manası haline gelen bekleyiş artık 

… (380. s.) 

 

2237. Eşek sudan gelene kadar dövmek [ İ(Tr.) + İ(Tr.) ← HE +  SF(Tr.)  ← 

HE + E(Ar.) + F(M) ] 

Uzunca bir zaman, iyice dövmek. 

Yaptıklarını sen bilmemiş olsan sopaya yatırır, eşek sudan gelene kadar 

pataklatır, konuştururdum. (408. s.) 

 

2298. Gözüyle görmek [ İ(Tr.) ← İE ← DVE + F(M) ] 

Kesin olarak görmüş olmak. 

Salih onları ateş ederken gözleriyle görmüştü. (352. s.) 
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2608. Yan gözle bakmak [ Sf.(Tr.) + İ(Tr.) ← DVE + F(M) ] 

Düşmanca bakmak. 

Peki ordu çözülene kadar bunlara hangimiz yan gözle baktık? (385. s.) 

 

2615. Yarım ağızla söylemek [ Sf.(Tr.) + İ(Tr.) ← DVE + F(M) ] 

Tam istekli olmayarak, yarı ister yarı istemez biçimde söylemek. 

Ama Salih’ in gönlü buna razı olmaz, bu yüzden de sorulanları yarım ağızla 

söylediğinden başka yönlere de çekilebilecek şekilde cevaplandırır, yalancılığı hiç 

sevmediği halde, bir vakitler kendi kafasını da kurcalamış olan kuruntulara uygun 

masalcıklar uydururdu. (12. s.) 

 

1.1.2.11. İkileme ( İsim ya da Zarf Göreviyle ) + Fiil Yapısında Olanlar 

 
2085. Baş başa bırakmak [ İ(Tr.) + İ(Tr.) ← HE + F(M) ] 

Görüşmeleri için iki kişiyi yalnız bırakmak. 

O ne ateşlik gaflettir ki seni cemaatinden koparmış, seni imanından, emrinden 

ayırmış, seni sırf kendi başının davasıyla gönlünün kavgasıyla baş başa bırakmış. 

(92. s.) 

2178. Dik dik bakmak [ Zf.(Tr.) + Zf.(Tr.) + F(M) ] 

Sert sert, öfkeli öfkeli bakmak. 

“Edersem ne olur? diye dik dik baktı. (135. s.) 

 

2183. Dili damağı kurumak [ İ(Tr.) ← İE + İ(Tr.) ← İE + F(M) ] 

Çok konuşmaktan ya da susuzluktan ağzı kurumak. 

Dili damağı kurumuştu. (97. s.) 

 

2204. El ayak çekilmek [ İ(Tr.) + İ(Tr.) + F(M) ] 

Ortada kimsecikler kalmamak. 

Kısa zamanda el ayak çekilmiş, yayla kendi sesleriyle baş başa kalmıştı. (196. 

s.) 
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2232. Elini kolunu bağlamak [ İ(Tr.) ← İE ← HE + İ(Tr.) ← İE ← HE + 

F(M) ] 

Bir şey yapamayacak duruma getirmek. 

Elimizi kolumuzu bağlayıp bekleyemeyiz. (412. s.) 

 

2317. Hal hatır sormak [ İ(Ar.) + İ(Ar.) + F(M) ] 

Bir kimseye “Nasılsınız?” diye nezaket sorusu sormak. 

Tek tek merhabalaştılar, hal hatır soruldu. (147. s.) 

 

2327. Havadan sudan konuşmak [ İ(Ar.) ← HE + İ(Tr.) ← HE + F(M) ] 

Rastgele konulardan konuşmak. 

Önce havadan sudan konuşuyorlardı. (307. s.) 

 

2355. İçi içine sığmamak [ İ(Tr.) ← İE + İ(Tr.) ← İE ← HE + F(M) ] 

Çok heyecanlanıp sevinmek. 

Evlerine çekilmek, darda kalmadıkça çarşıya pazara çıkmak isteyenler vardı, 

bunun aksine evde duramayan, tek başına kalınca içi içine sığamayanlar vardı. (164. 

s.) 

 

2356. İçi içini yemek [ İ(Tr.) ← İE + İ(Tr.) ← İE ← HE + F(M) ] 

Sürekli bir tedirginlik, bir kaygı içinde olmak. 

İçi içini yiyordu. Bir an önce Kunduracılar Arastasında, Mumcu’ nun 

dükkanının üstündeki kahvede olmak istiyordu. (34. s.) 

 

2392. İş işten geçmek [ İ(Tr.) + İ(Tr.) ← HE + F(M) ] 

Fırsat kaçmak. 

Reis Bey yaptığı yanlışı anlar gibi oldu. Fakat İş işten geçmişti, yeniden 

başlamak gerekiyordu. (192. s.) 

 

2413. Kara kara düşünmek [ Zf.(Tr.) + Zf.(Tr.) + F(M) ] 

Kötümser bir hava içinde düşünmek. 
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Ötekiler kaçamak gözlerle birbirine baktılar, sonra da kara kara düşünmeye 

vardılar. (187. s.) 

 

2444. Kolu kanadı kırılmak [ İ(Tr.) ← İE + İ(Tr.) ← İE + F(M) ] 

Yardımcılarını ya da para gücünü yitirdiğinden iş yapamayacak duruma 

düşmek. 

Tıpkı Salih gibi kolu kanadı kırılmış, dünyası yıkılmış bir şey … (54. s.) 

 

2512. Pis pis gülmek [ Zf.(Tr.) + F(M) ] 

Arsız arsız gülmek. 

Salih pis pis güldü: 

“ İşin var öyleyse …” (154. s.) 

 

2529. Ses seda çıkmamak [ İ(Tr.) + İ(Ar.) + F(M) ] 

Haber ya da tepki gelmemek. 

Fakat; işte Salih’ ten ses seda çıkmıyordu, … (413. s.) 

 

2621. Yer yerinden oynamak [ İ(Tr.) + İ(Tr.) ← İE ← HE + F(M) ] 

Yaşanılan bir olay çevrede büyük heyecan yaratmak. 

Bir vaaz verdi mi yer yerinden oynar, Konya bile sallanırdı. (473. s.) 

 

1.1.2.12. Zarf – Fiil Öbeği + İsim + Fiil Yapısında Olanlar 

 
2321. Har vurup harman savurmak [ İ(Tr.) + ZF(Tr.) + İ(Far.) + F(M) ] 

Gereksiz yere bol bol harcayıp tüketmek. 

Yüzbaşı, hey, tütünü bulduk diye kağıdı har vurup harman savurma. (234. 

s.) 

 

2505. Papaza kızıp oruç yemek (bozmak) [ İ(Rum.) ← HE + ZF(Tr.) + İ(Tr.) 

+ F(M) ] 

Kızdığı kimsenin istediğini yerine getirmemek için kendisine zararlı olan bir iş 

yapmak. 
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“Lan Salih, harp gördün, darb gördün ya hep eskisi gibi inatçısın. Papaza kızıp 

oruç bozmanın alemi var mı? Üstelik haklı da Ali Emmi …” (43. s.) 

 

1.1.2.13. Zarf – Fiil Öbeği + Zarf + Fiil Yapısında Olanlar 

 
2383. İnce eleyip sık dokumak [ Zf.(Tr.) + ZF(Tr.) + Zf.(Tr.) + F(M) ] 

Çok dikkatle, en küçük ayrıntılarına kadar titizce incelemek. 

Tam bir iyi niyetle inanışlarını ele alıyor, ince eleyip sık dokuyor, amma bir 

türlü “ Yanılmışım” diyemiyordu. (181. s.) 

 

1.2. İsim Tamlaması Yapısındaki Deyimler 

 

1.2.1. Belirtisiz İsim Tamlaması Yapısında Olanlar 

 
2048. Alın yazısı [ İ(Tr.) + İ(Tr.) ← İE ] 

Talih, kader, yazgı. 

Sonra kızlar gelin olup gittiler ve kendi alın yazılarını yaşamaya başladılar, 

oğlanlardan büyüğü harbin daha ilk yılında Çanakkale’ de şehit düştü. (18. s.) 

 

2049. Allah aşkına [ İ(Ar.) + İ(Ar.) ← İE ←HE ] 

Allah’ ını seversen. 

“Allah aşkına rahatsız olmayın… (147. s.) 

 

2058. Ana baba günü [ İ(Tr.) + İ(Tr.) + İ(Tr.) ← İE ] 

Kimsenin kimseyi tanımayacağı kadar kalabalık, karışık, telaşlı durum. 

Meydan ana baba günü idi. (268. s.) 

 

2070. At başı [ İ(Tr.) +  İ(Tr.) ← İE ] 

Biri, ötekinden geri kalmadan, bir hizada. 

Doktor, Yüzbaşı Hamdi ile at başı gidiyor ve ona aşırı bir yakınlık 

gösteriyordu. (237. s.) 

2077. Ayak bağı [ İ(Tr.) +  İ(Tr.) ← İE ] 

Kişinin bir yere ayrılmasına ya da yaptığı işi bırakmasına engel olan şey. 
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İşe burnunu sokan kim olursa olsun ona göre zarar vermekten ayak bağı 

olmaktan kurtulamazdı. (318. s.) 

 

2078. Ayak üstü [ İ(Tr.) +  İ(Tr.) ← İE ] 

Ayakta durarak, ayakta olarak. 

Salih’ e gelince, o dükkanlara bakmadan hızlı hızlı yürüyor, çünkü kimseyle 

ayak üstü konuşmak istemiyordu. (37. s.) 

 

2119. Bit yeniği [ İ(Tr.) +  İ(Tr.) ← İE ] 

Bir işin, sağlam görünmesine karşın güven vermeyen ve anlaşılmayan yönü. 

Amma, Yunus Bey, hani bu dediğin işte bir bit yeniği de var. Bir bit yeniği … 

(144. s.) 

 

2139. Can düşmanı [ İ(Far.) +  İ(Far.) ← İE ] 

Öldürmeyi bile düşünen düşman. 

Can düşmanı ile karşı karşıya kalındığı zaman ortada başka gaile olmamalıydı 

ve bu ölüm kalım karşılaşması bu son kaderi çizecek karşılaşma yakındı. (266. s.) 

 

2140. Can evi [ İ(Far.) +  İ(Tr.) ← İE ] 

Yaşamanın en önemli merkezi sayılan yer, yürek. 

Bu hakkı Salih ta can evinden duyuyordu. (43. s.) 

 

2143. Can pahasına [ İ(Far.) +  İ(Far.) ← İE ← HE ] 

Ölüm göze alınarak, can tehlikeye atılarak. 

Her adımı, ana baba kuzularının canı pahasına aşılan ilerlemeler… (47. s.) 

 

2145. Can yoldaşı [ İ(Far.) +  İ(Tr.) ← İE ] 

Yalnız kalmamak için birlikte yaşanılan kimse. 

Can yoldaşı olsunlar deye. (368. s.) 

 

2192. Dönüm noktası [ İ(Tr.) +  İ(Ar.) ← İE ] 

Bir durumdan başka bir duruma geçme zamanı. 
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Tarih, Rum neslinin ikbalini vaad eden bir dönüm noktasıydı. (85. s.) 

 

2203. El altından [ İ(Tr.) +  İ(Tr.) ← İE ← HE ] 

Kimsenin haberi olmadan, kimseye haber vermeksizin, gizlice. 

El altından anlatmaya çalışmak başka, bu başkaydı. (101. s.) 

 

2440. Kilit noktası [ İ(Far.) +  İ(Ar.) ← İE ] 

Bir sonuca varılması için yapılması gereken bütün işlerin bağlı bulunduğu 

önemli şey ya da kişi. 

Her kilit noktasında olduğu gibi bu sefer de Akşehir’ i düşünüyor, … (417. s.) 

 

1.2.2. Belirtili İsim Tamlaması Yapısında Olanlar 

 
2126. Boynunun borcu [ İ(Tr.) ← İE ← TE + İ(Tr.) ← İE ] 

Yapılması gereken ödevi. 

Birbirimizin hatasını göstermek boynumuzun borcudur. (271. s.) 

 

1.3. Sıfat Tamlaması Yapısındaki Deyimler 

 

1.3.1. Sıfat + İsim Yapısında Olanlar 
 

2109. Bir ağızdan [ Sf.(Tr.) +  İ(Tr.) ← HE ] 

Hep birden. 

Hep bir ağızdan “Helbette,” dediler. (147. s.) 

 

2110. Bir ara [ Sf.(Tr.) +  İ(Tr.) ] 

İşler arasında kısa bir süre. 

Pehlivan bir ara: 

“Akşam şehre inecem,” dedi. (331. s.) 

2113. Bir bakıma [ Sf.(Tr.) +  İ(Tr.) ← HE ] 

Değişik bir görüşle, başka yönden bakılırsa. 
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Hele o erkekçe, bir bakıma güzel, bir bakıma harikulade, fakat insana ait 

değilmişçesine canlılığını kaybetmiş, bu yüzden de melankoliden çok daha ezici, 

çökertici bir tesir yapan ses! … (14. s.) 

 

2121. Boş yere [ Sf.(Tr.) +  İ(Tr.) ← HE ] 

Boşuna, gereksiz yere. 

“Sus ülen sümüklü sen de, boş yere yemin edip durma.” (283. s.) 

 

2495. Öbür dünya [ Sf.(Tr.) +  İ(Ar.) ] 

Ahiret. 

… insan ne oluyor demeye bile vakit bulamadan yaka paça öbür dünyayı 

boylardı. (429. s.) 

 

2582. Üç aşağı beş yukarı [ Sf.(Tr.) +  İ(Tr.) + Sf.(Tr.) +  İ(Tr.) ] 

Yaklaşık olarak. 

Bir vakitler, üç aşağı beş yukarı, Doktor da aynı durumdaydı. (159. s.) 

 

2629. Yok yere [ Sf.(Tr.) +  İ(Tr.) ] 

Gereği yokken, hiçbir neden bulunmadığı halde. 

Hem de bunu yok yere yaptığını kabul ederek. (404. s.) 

 

1.3.2. Sıfat + Sıfat ( -lı Eki Almış İsim ) Yapısında Olanlar 

 
2648. Yumuşak başlı [ Sf.(Tr.) +  Sf.(Tr.) ] 

İtiraz ve direnme huyu olmayan. 

Kadıncağız da yumuşak başlılığı, fakir fukara sevgisi ile tanınırdı. (165. s.) 

 

1.3.3. İsim ← Hal Eki + Sıfat Yapısında Olanlar 

 
2147. Cana yakın [ İ(Far.) ← HE +  Sf.(Tr.) ] 

Sokulgan ve sevimli. 

Salih Çerkez Reşid’ e : “ Olsun bakalım,” deyince elinde kadehi, o eski 

günlerdeki gibi cana yakın gülümseyişi ile masalarına geldi. (51. s.) 
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2181. Dile kolay [ İ(Tr.) ← HE + Sf.(Tr.) ] 

Anlatılması kolay, ama yapılması ya da katlanılması çok güç. 

Çete demesi goley, emme dile goley. (354. s.) 

 

1.3.4. Sıfat – Fiil Öbeği Yapısında Olanlar 

 
2137. Can alacak yer [ İ(Far.) + SF(Tr.) + İ(Tr.) ] 

Bir şeyin en önemli yeri. 

Reis Bey sigarasını yakarken Salih, lafın can alacak yerine geldiklerini artık 

iyice biliyor, … (367. s.) 

 

2163. Çıkar yol [ SF(Tr.) + İ(Tr.) ] 

İyi bir sonuca ulaştıracak yöntem, çare. 

Reis Bey sakalını kaşıyor, fakat bir başka çıkar yol bulamıyordu. (207. s.) 

 

2190. Dişe dokunur [ İ(Tr.) ← HE + SF(Tr.) ] 

İşe yarar, belirtilmeye değer, önemli. 

Dişe dokunur değişiklik sadece evlerin yapısında idi ki bu da Topyeri’ nden 

veya Çobankaya’ dan da pekala görülebiliyordu. (12. s.) 

 

2233. Elle tutulur, gözle görülür [ İ(Tr.) ← DVE + SF(Tr.) + İ(Tr.) ← DVE 

+ SF(Tr.) ] 

Çok belirgin, çok açık. 

Ciğerleri bu hava ile dolmuş, bu hava elle tutulur, gözle görülür bir hal 

almıştı ve … (443. s.) 

 

2378. İleri gelenler [ İ(Tr.) + SF(Tr.) ] 

Bir topluluğun önemli, sözü dinlenir kişileri. 

Çok beklemediler, Gürcü Mehmed Ağa ile, müfreze kumandanlarının ileri 

gelenlerinden beş kişi içeri girdi. (442. s.) 

2517. Saç sakala karışmış [ İ(Tr.) + İ(Tr.) ← HE + SF(Tr.) ] 

Kendine çeki düzen vermemiş olmak. 
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Bu yürek parlayıcı düşmenin hemen arkasından köylerde, kentlerde, hatta üç 

beş çadırlık yörük obalarında çırpınan dövünen, gözleri kanlı yaş akıtan, saçı 

sakalına karışmış, kimi genç, kimi koca, kimi bir kaplanı iki bacağından tuttu mu 

ikiye ayıracak kadar yiğit, kimi çökmüş, iki büklüm olmuş bedenini taşımayacak 

kadar takatsiz, fakat hepsi de bir ateşe cayır cayır yanan gezginler görülmeye başladı. 

(139. s.) 

 

2659. Zemzemle yıkanmış [ İ(Ar.) ← DVE + SF( Tr.) ] 

İkisi de kötü ama bir ötekine göre çok iyi. 

Bunlar işte onlardır ve bunların yanında Sarıca’ lar, Çakırsaray’ lılar zemzemle 

yıkanmış gibidirler. (102. s.) 

 

1.3.5. İsnat Öbeği Yapısında Olanlar 

 
2032. Aklı başında [ İ(Ar.) ← İE + İ(Tr.) ← İE ← HE ] 

Davranışları akıllıca olan. 

Yanlı kendisi değil, bir hayli aklı başında Ermeni, ötekileri sarıveren vahşi ve 

kalleş sar’ayı önlemek için bütün güçleri ile çalışmışlardı. (386. s.) 

 

2054. Alnı açık [ İ(Tr.) ← İE + Sf.(Tr.) ] 

Utanılacak, gizli bir durumu olmayan, dürüst. 

Muhammed ümmeti elbette alnı açık ak ve yukarda yaşayacaktı. (63. s.) 

 

2100. Başına buyruk [ İ(Tr.) ← İE ← HE + İ(Tr.) ] 

Kimseden izin almaksızın dilediğini yapan. 

Yarısı cahil, yarısıysa hem cahil, hem serkeş ve başına buyruk, efe meraklısı. 

(433. s.) 

 

2125. Boynu bükük [ İ(Tr.) ← İE + Sf.(Tr.) ] 

Kimsesiz, üzgün, acınacak ve yardım bekler durumda. 
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Kimsenin kaynaklarına aldırış etmediği bu inanç ortalığı yatıştırmış, daha 

doğrusu o eli kolu bağlı, boynu bükük ve sadece bekleyen havayı yeniden geri 

getirmişti. (75. s.) 

 

2149. Canı tatlı [ İ(Far.) ← İE + Sf.(Tr.) ] 

Acıya, sıkıntıya gelmeyen. 

Canın tatlıysa tek laf etme de aç kapıyı. (259. s.) 

 

2217. Eli ağır [ İ(Tr.) ← İE + Sf.(Tr.) ] 

Çabuk iş yapmayan. 

Doktor’ un eli çok ağır işliyordu ve bu ilk defa olarak işte bu akşam böyle idi. 

(161. s.) 

 

2366. İçine kapanık [ İ(Tr.) ← İE ← HE + Sf.(Tr.) ] 

Çevresindeki kişilerle ilişki kurmayan, duygularını kimseye açmayan. 

Otuz beş yaşında içine kapanık bir adam olan Haydar Bey Arabistan 

cephesinde zabit idi. (63. s.) 

 

2434. Kıçı kırık [ İ(Tr.) ← İE + Sf.(Tr.) ] 

Önemsiz, değersiz. 

Kıçı kırık İtalyan askeri gelmiş ta Akşehir’ e dayanmış da Hafız’ ın oğlu 

kolundan budundan konuşur. (42. s.) 

 

1.4. Edat Öbeği Yapısındaki Deyimler 

 

1.4.1. İsim + Edat Yapısında Olanlar 

 
2083. Bal gibi [ İ(Tr.) + E(Tr.) ] 

Adamakıllı, pek ala. 

Gülüşü de söyleşi de emirdi ve bal gibi tehdit eden bir hali vardı. (167. s.) 

 

2153. Canla başla [ İ(Far.) ← DVE + İ(Tr.) ← DVE ] 

Hiçbir özveriden kaçınmayarak. 
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Hele herkesin canla başla, ama gerçek manada canla başla, canını başını 

ortaya koyarak çalıştığı çok yönlü bir davada bu sarsıntıyı her an beklemek gerekirdi. 

(295. s.) 

 

2660. Zerre kadar [ İ(Ar.) + E(Ar.) ] 

Hiç mi hiç. 

Bu gülüş zerre kadar istemediği, kast etmediği ve yine farkına varmadığı 

halde küçümseyici, hatta alay edici idi. (40. s.) 

 

1.4.2. Sözcük Öbeği + Edat Yapısında Olanlar 

 
2003. Açık yürekle [ Sf.(Tr.) + İ(Tr.) ← DVE ] 

Düşündüğünü olduğu gibi. 

Minas Efendi, Reis Bey’ in yakınlığına aynı açık yürekle karşılık vermek 

isterdi. (386. s.) 

 

2015. Ağız tadıyla [ İ(Tr.) + İ(Tr.) ← İE ← DVE ] 

Rahatlık içinde. 

Ağız tadıyla birer kahve daha içelim, sonra sen gidersin, bildiğini yaparsın. 

(338. s.) 

 

2141. Can havliyle [ İ(Far.) + İ(Ar.) ← İE ← DVE ] 

Kendini, canını kurtarmak korkusu ile 

Pehlivan Küçük Ağa’ nın şakası olmadığını anlamıştı, can havliyle 

boşanıverdi. (337. s.) 

 

2184. Dili döndüğü kadar [ İ(Tr.) ← İE + SF(Tr.)  ← İE + E(Ar.) ] 

Anlatma gücünün elverdiği ölçüde. 

“Dur, dedim, telaşlanma,” dedim ve dilimin döndüğü, bizim Doktor Haydar 

Bey’ le Yüzbaşı’ dan öğrendiğin kadar memleketin halinden bahsettim. (364. s.) 

 

2264. Göz açıp kapayana kadar [İ(Tr.) + ZF(Tr.)  + SF(Tr.)  ← HE+ E(Ar.) ] 

Çok kısa zamanda. 

Bütün iş gözünü açıp kapayana kadar olup biter. (189. s.) 



 95 

2622. Yerden göğe kadar [ İ(Tr.) ← HE + İ(Tr.) ← HE + E(Ar.) ] 

Pek çok, anlatılmayacak kadar çok. 

Ali Emmi yerden göğe kadar haklıydı. (43. s.) 

 

1.4.3. Cümle + Edat Yapısında Olanlar 

 
2170. Damdan düşer gibi [ İ(Tr.) ← HE + F(Tr.) + E(Tr.) ] 

Birdenbire ve yersiz. 

Nika damdan düşer gibi sordu: 

“Şimdi ne yapacaksın?” (31. s.) 

 

2460. Laf olsun diye [ İ(Far.) + YF(Tr.) + E(Tr.) ] 

Gerekli bir söz söylemek için değil, rastgele bir şey söylemek için konuşmak. 

“Ne gezer kahve … Laf olsun diye sordum. Sana ıhlamur yapayım. Yalnız 

ıhlamur var.” (39. s.) 

 

1.5. İkileme Yapısındaki Deyimler 

 
İkileme; anlatım gücünü artırmak, anlamı pekiştirmek, kavramı 

zenginleştirmek amacıyla, aynı sözcüğün tekrar edilmesi veya anlamları birbirine 

yakın yahut karşıt olan ya da sesleri birbirini andıran iki sözcüğün yan yana 

kullanılmasıdır.  

Deyimlerde etkinliği sağlayan özelliklerden biri de ikilemelerdir. Ses ve biçim 

benzerliğinden yararlanarak aralıklı ikileme türleri deyimlerde bol bol kullanılır. 

İkilemeyi yerli yerinde, tam değerinde kullanan deyimlerimizdir. (Hatiboğlu, 

1981:79-80)   

Vecihe Hatiboğlu’ nun ‘’ Türk Dilinde İkileme’’ adlı kitabı bu yapıdaki 

deyimlerin sınıflandırılmasına yön vermiştir. 

 

1.5.1. Aslı İsim Olan Sözcüklerle Kurulu Olanlar 

 
2069. Aşağı yukarı [ İ(Tr.) + İ(Tr.) ] 

Hemen hemen. 

Mermi yaprağı aşağı yukarı tam ortadan deldi. (156. s.) 
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2167. Çoluk çocuk [ AS + İ(Tr.) ] 

Çocuklarla birlikte aile topluluğu. 

Bir kilo buğday istemiş, herif yok deyince çoluk çocuk hepsini kilitlediği evi 

ateşe vermiş. (78. s.) 

 

2328. Hayal meyal [ İ(Ar.) + AS ] 

Bulanık bir görüntü gibi. 

Karşıda yükselen Topyeri ile Çobankaya yağmurun ve bir kör dumanın 

ardından hayal meyal görünüyordu. (18. s.) 

 

2414. Karınca kararınca [ İ(Tr.) + İ(Ar.) ← YE ] 

Gücünün yettiği kadar. 

Eli silah tutanlar gider katılır, kalanlar da karınca kararınca para ve mal 

yardımında bulunur. (149. s.) 

 

2605. Yalan yanlış [ İ(Tr.) + İ(Tr.) ] 

Yanlış şeylerle dolu. 

Salih bunlara yalan yanlış cevap verdi. (303. s.) 

 

2656. Zar zor [ İ(Tr.) + İ(Far.) ] 

Güç hal ile. 

Doğrusu bu ya, buraya kadarı zar zor da olsa sonunda olmuştu. (206. s.) 

 

1.5.2. Aslı Sıfat Olan Sözcüklerle Kurulu Olanlar 

 
2567. Tek tük [ Sf.(Tr.) + AS ] 

Seyrek olarak. 

Kar tek tük düşüyordu, etrafta bir ölüm sessizliği vardı. (262. s.) 

 

2577. Ufak tefek [ Sf.(Tr.) + AS ] 

Küçük ve önemsiz şey ya da iş. 

Ama işte Akşehir’ de ve Akşehir’ lerde “Ufak tefek bir şeyler” olmuş. Akşehir 

ve Akşehir’ ler de cephelere dönmüştü. (35. s.) 
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2616. Yarım yamalak [ Sf.(Tr.) + Sf.(Tr.) ] 

Eksik. 

İyi dinle şimdi: Reis Bey bana bir şeyler dedi, yarım yamalak ya anladım, ya 

anlamadım. (196. s.) 

 

1.5.3. Zamirlerle Kurulu Olanlar 

 
2423. Kendi kendine [ Zm.(Tr.) + Zm.(Tr.) ← HE ] 

Başkasının yardımı ve ortaklığı olmaksızın. 

Her sabah talim yaptım kendi kendime. (119. s.) 

 

1.5.4. Aslı Belirteç Olan Sözcüklerle Kurulu Olanlar 

 
2236. Er geç [ Zf.(Tr.) + Zf.(Tr.) ] 

Ne zaman olsa. 

Hoca gibi bir adamı bu hallere düşürenler er geç pişman olacak, onu yine baş 

tacı yapacaklardı. (396. s.) 

 

2556. Süklüm püklüm (AS + AS) 

Korkup çekinerek. 

Onlar süklüm püklüm çıkarken Tevfik Bey de küfürleri birbiri ardına sıralıyor 

ve artık bar bar bağırıyordu. (343. s.) 

 

2560. Şöyle böyle [ Zf.(Tr.) + Zf.(Tr.) ] 

Ne iyi, ne de kötü. 

Artık bakkallarda gaz, pirinç, külah şekerleri fırınlarda da ekmek bulunuyor, 

asıl iyisi satışa çıkarılan her şey  şöyle böyle de olsa müşteri buluyordu. (58. s.) 

 

1.5.5. Ünlemle Kurulu Olanlar 

 
2331. Hele hele [ Ü(Tr.) + Ü(Tr.) ] 

Söylenen sözü pekiştirmek için kullanılan bir söz. 

“İki lokma bir şey yiyiverelim ana” 
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“Yedim be Salih,” 

Demek bunun da yalanı olurmuş! 

“Hele hele … Bak reçel de var,” (21. s.) 

 

2329. Haydi haydi [ Ü(Tr.) + Ü(Tr.) ] 

Daha kolay. 

O zaman Doktor Bey’ le haydi haydi giderdim. (82. s.) 

 

1.5.6. Sayılarla Kurulu Olanlar 

 

2108. Binde bir [ İ(Tr.) ← HE + İ(Tr.) ] 

Pek seyrek olarak. 

Zafer çoğu zaman haksızın, kalleşin, döneğin olacak, binde bir hakka, fazilete, 

hakikate gülünce de haksızlar, kalleşler, dönekler çıkacak, … (117. s.) 

 

2114. Bir bir [ İ(Tr.) + İ(Tr.) ] 

Ayrı ayrı. 

Hoca’ nın tesirine dayanamadı, kim vardı, kim yoktu, kim ne dedi, hepsini bir 

bir saydı döktü. (166. s.) 

 

2377. İkide bir [ İ(Tr.) ← HE + İ(Tr.) ] 

Sık sık. 

İnşallah Recep’ le benim dilim sürçmez de sana Hoca Efendi deyivermeyiz 

ikide bir. (252. s.) 

 

1.5.7. Yansıma Sözcüklerle Kurulu Olanlar 

 

2503. Paldır küldür [ İ(Tr.) + İ(Tr.) ] 

Ansızın ve yol yönteme o denli önem verilmeksizin. 

Birdenbire davrandı ve merdivenleri paldır küldür inerek kimsesiz çarşıdan 

koşar gibi geçti. (45. s.) 
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2558. Şapır şupur [ İ(Tr.) + İ(Tr.) ] 

Dudaklarını şapırdatarak. 

 İçti, kalan kavurmayı sildi süpürdü, şapur şupur yedi. (82. s.) 

 

1.5.8. Yalın Durumdaki Ayrı İsimlerle Kurulu Olanlar 

 
2302. Güllük gülistanlık [ İ(Far.) + İ(Far.) ] 

Sorunları bulunmayan (ortam). 

Meşrutiyetle her şeyin değişivereceğine, her şeyin güllük gülüstanlık 

oluvereceğine inanıldığı gibi … (390. s.) 

 

2175. Delik deşik [ İ(Tr.) + İ(Tr.) ] 

Her yeri delik delik. 

Delik deşik yüzünde gölgeler oynaşıyor, ceketinin sağ kolu masanın üzerinde 

bomboş ve kıvrım kıvrım duruyordu. (81. s.) 

 

2448. Köşe bucak [ İ(Far.) + İ(Tr.) ] 

Göz önünde olmayan. 

Paşa ile paşalık yapmak istiyorsa düşmandan köşe bucak kaçan birliklere 

görünmeliydi. (318. s.) 

 

2600. Yaka paça [ İ(Tr.) + İ(Far.) ] 

Hazırlanma olanağı bulmadan ya da verilmeden. 

… insan ne oluyor demeye bile vakit bulamadan yaka paça öbür dünyayı 

boylardı. (429. s.) 

 

2658. Zehir zemberek [ İ(Far.) + İ(Tr.) ] 

Çok acı. 

Üzerine düşse bu pırıl pırıl kahve zehir zemberek olacaktı. (71. s.) 

 
1.5.9. Aynı Sözcükten Kurulu İyelikli İkileme Yapısında Olanlar 

 
2123. Boşu boşuna [ İ(Tr.) ← İE + İ(Tr.) ← İE ← HE ] 

Gereksiz yere. 

Artık sövmüyor yalnız boşu boşuna kurtulmaya çalışıyordu. (177. s.) 
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2221. Elifi elifine [ İ(Ar.) ← İE + İ(Ar.) ← İE ← HE ] 

Biri ötekine tamamıyla uygun olan, tıpatıp. 

“Ökkeş Ağa, meraklanmasın, buyurduklarını elifi elifine yapacam,” diyor. 

(339. s.) 

 

2447. Körü körüne [ İ(Tr.) ← İE + İ(Tr.) ← İE ← HE ] 

Davranışının gerekçesini ve nasıl bir sonuca varacağını bilmeden, düşünmeden. 

Sebep İstanbullu Hoca’ nın gammazlığı ve ona kananlar, körü körüne 

aldananlar değildi. (116. s.) 

 

2153. Pisi pisine [ İ(Tr.) ← İE + İ(Tr.) ← İE ← HE ] 

Kötü bir nedenle, boşu boşuna, yok yere. 

Zorlasan ya pisipisine ölüp giderler, ya bozgun çıkarır, ya da bırakır kaçıp 

giderler. (432. s.) 

 

2571. Topu topu [ İ(Tr.) ← İE + İ(Tr.) ← İE ] 

Çok az olan şeyin hepsi. 

Uykuları topu topu üç saat kadar sürdü. (277. s.) 

 

1.5.10. Ayrı Sözcüklerden Kurulan İyelikli İkileme Yapısında Olanlar 

 
2235. Enine boyuna [ İ(Tr.) ← İE← HE + İ(Tr.) ← İE ← HE ] 

Her yönü ile. 

Hele bir enine boyuna müşavere edelim, son sözümüzü o vakit söyleriz. (135. 

s.) 

 

1.5.11. Aynı Sözcükten Kurulan Yönelmeli İkileme Yapısında Olanlar 

 
2417. Karşı karşıya [ İ(Tr.) + İ(Tr.) ← HE ] 

Yüz yüze. 

Can düşmanı ile karşı karşıya kalındığı zaman ortada başka gaile olmamalıydı 

ve bu ölüm kalım karşılaşması bu son kaderi çizecek karşılaşma yakındı. (266. s.) 
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2477. Nefes nefese [ İ(Ar.) + İ(Ar.) ← HE ] 

Koşarak ve sık sık soluyarak. 

Gelenlerden biri sanki altındaki at değil de kendisi koşmuş gibi nefes nefese:… 

(267. s.) 

 

2609. Yan yana [ İ(Tr.) + İ(Tr.) ← HE ] 

Birbirinin yanında. 

Müftü ile yan yana yürüyordu. (269. s.) 

 

1.5.12. Ayrı Sözcüklerden Kurulan Kalmalı İkileme Yapısında Olanlar 

 

2061. Arada sırada [ İ(Tr.) ← HE + İ(Tr.) ← HE ] 

Seyrek olarak. 

Hele bir de Manda Halil’ in Salih’ e, hatta arada sırada da Küçük Ağa’ ya 

ağalık taslamaları olmasa ortada yüksünecek hiçbir şey kalmayacaktı. (298. s.) 

 

2234. Eninde sonunda [ İ(Tr.) ← İE ← HE + İ(Tr.) ← İE ← HE ] 

En sonra, durum çeşitli evreler geçirdikten sonra. 

Eninde sonunda yakalanıp bir köpek gibi köpekliği hak ederek gebertilmek. 

(45. s.) 

 

1.5.13. Aynı Sözcükten Kurulan Çıkmalı İkileme Yapısında Olanlar 

 

2004. Açıktan açığa [ İ(Tr.) ← HE + İ(Tr.) ← HE ] 

Çok açık olarak, hiç kimseden gizlemeden. 

Padişahımız, Kuvayı açıktan açığa tutamıyorsa bunun sebebi düşmanın eline 

düşmüş bulunmasıdır. (114. s.) 

 

2055. Alttan alta [ İ(Tr.) ← HE + İ(Tr.) ← HE ] 

Gizlice. 

Meydan okumalar alttan alta ilan edilmiş oluyordu. (418. s.) 
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2124. Boydan boya [ İ(Tr.) ← HE + İ(Tr.) ← HE ] 

Bir uçtan öbür uca. 

Sokağı boydan boya dolduran Kuvva atlıları ona en ufak saygısızlık etmeden 

yol verdiler. (240. s.) 

 

2304. Günden güne [ İ(Tr.) ← HE + İ(Tr.) ← HE ] 

Her gün biraz daha. 

Küçük Ağa müfrezesi günden güne büyüyor, kavganın ne olduğunu… (314. 

s.) 

 

2373. İçten içe [ İ(Tr.) ← HE + İ(Tr.) ← HE ] 

Gizli gizli. 

Doktor kendisini buraya getiren inattaki direnişin içten içe erir gibi olduğunu 

duyuyordu. (92. s.) 

 

2384. İnceden inceye [ İ(Tr.) ← HE + İ(Tr.) ← HE ] 

Çok dikkat ederek, en küçük ayrıntılarına değin. 

Fakat işte Doktor’ un ziyaretinden sonra bu bağı bile didik didik etmiş, millete 

ve memlekete faydalı olun diye inceden inceye düşünmüştü. (174. s.) 

 

2400. İyiden iyiye [ İ(Tr.) ← HE + İ(Tr.) ← HE ] 

 

Burma bıyıklı, çatık ve orman gibi kaşlı, iyiden iyiye genç, on yedi, on sekiz 

yaşlarında biri, ilk defa görüyordu ve çoktan unuttuğu bir kabarma vardı içinde. (68. 

s.) 

 

1.5.14. Ayrı Sözcüklerle Kurulan Çıkmalı İkileme Yapısında Olanlar 

 
2162. Çerden çöpten [ İ(Tr.) ← HE + İ(Tr.) ← HE ] 

Çör çöpten yapılmış gibi uydurma. 

Büyük çoğunluk çerden çöpten peşin hüküm ve duygularla dinliyordu. (217. 

s.) 
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2569. Tepeden tırnağa [ İ(Tr.) ← HE + İ(Tr.) ← HE ] 

Bütün vücudu, her yanı. 

Halil tepeden tırnağa yay gibi gerilmişti. (300. s.) 

 

2620. Yediden yetmişe [ İ(Tr.) ← HE + İ(Tr.) ← HE ] 

En küçüğünden en büyüğüne kadar, herkes. 

Sordum: “Neden belli?” Yine sırıttı ve “Tanısan Mehmet Efendi demezdin, ona 

yediden yetmişe herkes Mehmed Çelebi der.” Dedi. (134. s.) 

 

1.5.15. Ayrı Kök veya Gövdeden –li ekiyle kurulan ikileme Yapısında 

Olanlar 

 
2106. Belli başlı [ Sf.(Tr.) + Sf.(Tr.) ] 

Önemli. 

Ama aynı Akif, Ankara’ nın belli başlı ve her şeye etkili insanlarından öyle 

portreler çizivermişti ki, … (S. 463.) 

 

2255. Gizli kapaklı [ Sf.(Tr.) + Sf.(Tr.) ] 

Başkalarına duyurulmayan. 

Şimdi gizli kapaklımız yok. (193. s.) 

 

 

1.5.16. Aynı Kök veya Gövdeden –li ve –siz Ekiyle Türetilmiş Sözcüklerle 

Kurulu Olanlar 

 
2107. Belli belirsiz [ Sf.(Tr.) + Sf.(Tr.) ] 

Çok az belli. 

Yüzbaşı çatık yüzünde belli belirsiz bir gülümseyişle:  

“Aferin ulan Çolak,” dedi. (156. s.) 

 

2628. Yerli yersiz [ Sf.(Tr.) + Sf.(Tr.) ] 

Uygun olsun olmasın. 

Kimse yerinde duramıyor, yerli yersiz herkes homurdanıyor. (235. s.) 
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1.5.17. Aynı Ortaçtan Kurulu Olanlar  

 
2388. İster istemez [ SF(Tr.) + SF(Tr.) ] 

İstense de istenmese de. 

İster istemez ayağa kalktım ama, demeden de yapamadım, alay ettiğimi 

göstermeye çalışarak: 

“Tabi, dedim, toplantınıza İstanbullu Hoca Efendi riyaset edecek… (135. s.) 
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İKİNCİ BÖLÜM 

CÜMLE YAPISINDAKİ DEYİMLER. 

 

2.1. Yargı Anlamı Taşıyanlar 

 

2022. Ağzını topla [ İ(Tr.) + F(Tr.) ] 

Küfürleri, kötü sözleri bırak. 

Ağzını topla da yapacağın işe bak. (109. s.) 

 

2046. Alacağın olsun [ SF(Tr.) + YF(Tr.) ] 

“Günün birinde ondan öcümü alırım” anlamında bir söz. 

Benden de saklıyon ha? Alacağın ossun! (281. s.) 

 

2050. Allah bilir [ İ(Ar.) + YF(Tr.) ] 

Kimse bilmez, belli değil. 

… canını kurtarabilir mi, kurtaramaz mı, Allah bilir. (365. s.) 

 

2052. Allaha ısmarladık [ İ(Ar.) + F(Tr.) ] 

Esen kal Seni Allah’ a emanet ediyorum. 

Acele acele anlattı, eğildi, önce yüzünü sonra elini öptü ve: 

“Allahaısmarladık,” dedi. (29. s.) 

 

2091. Baş üstünde yeri var [ İ(Tr.) + İ(Tr.) + İ(Tr.) + İ(Tr.) ] 

Büyük bir saygı ve ilgi ile karşılanır ve ağırlanır. 

Beraberiz diyenin her zamanki gibi başım üzere yeri var. (415. s.) 

 

2186. Dilini eşek arısı soksun [ İ(Tr.) + İ(Tr.) + İ(Tr.) + F(Tr.) ] 

Hoşa gitmeyecek bir şey söyleyene karşı ilenç. 

“Dilini eşek arısı soksun e mi, şuna reis diyemedin gitti” (198. s.) 

 

2200. Eğri oturup doğru konuşalım [ Zf.(Tr.) + ZF(Tr.) + Zf.(Tr.) + F(Tr.) ] 

Davranışımız ne biçim olursa olsun doğruyu söyleyelim. 
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Ey bakalım Reis Bey. Bizde bi laf vardır, eğri oturup doğru konuşalım 

derler. (199. s.) 

 

2202. Eksik olsun [ Zf.(Tr.) + YF(Tr.) ] 

Gereği yok, istemem 

Selamın sabahın eksik olsun. (167. s.) 

 

2213. Elden ne gelir? [ İ(Tr.) + Zm.(Tr.) + YF(Tr.) ] 

Yapılacak bir şey yok. 

“Devlet” kavgası, düşünce kavgası da girmiş bir kere, elden ne gelir?... (313. 

s.) 

 

2312. Hak getire [ İ(Ar.) + YF(Tr.) ] 

Bulunmaz, ne arar? 

Akşehir’ de Kuvva muvva hak getire… (199. s.) 

 

2336. Hiç değilse [ Zf.(Far.) + İ(Tr.) ] 

Büyük, ileri, çok üstün sayılmasa bile, başka bir şey yapılmamış olsa bile 

Fakat ne de olsa artık üşümeyecekler, hiç değilse soğuktan kurtulacaklardı. (9. 

s.) 

 

2337. Hiç olmazsa [ Zf.(Far.) + YF(Tr.) ] 

Bari. 

Hiç olmazsa aralarından Doktor Minas’ lar, Manifaturacı Ettim’ ler 

çıkmasaydı! (379 s.) 

 

2340. Hoş geldiniz, safa geldiniz [ Zf.(Far.) + YF(Tr.) + Zf.(Far.) + YF(Tr.) ] 

Bir yerde bulunanın oraya yeni geleni karşılarken söylediği nezaket sözü. 

“Geldik işte,” 

“Hoş geldin, safa geldin, gazan mübarek olsun,” (38. s.) 
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2456. Kurban olayım [ İ(Ar.) + YF(Tr.) ] 

Canım feda olsun. 

Alına da, moruna da kurban olayım! (108. s.) 

 

2441. Kim bilir [ Zm.(Tr.) + YF(Tr.) ] 

Belli değil, bilinmez. 

Ve Gavur Mahallesi kim bilir ne orospuluklar karıştırıyor, hiç değilse gavurlar 

kim bilir nasıl davranıyorlardı … (373. s.) 

 

2462. Lafı mı olur? [ İ(Far.) + E(Tr.) + YF(Tr.) ] 

Ondan daha önemli neler var! Onu anmaya sıra gelmez. 

“Bir kolun lafı mı olur? Afyonlu bir çavuş başını bıraktı da döndü 

memleketine. Daha neler var … Harp bu,” (20. s.)  

 

2469. Ne çıkar? [ Zm.(Tr.) + F(Tr.) ] 

Yanar da zarar da gelmez bundan. 

Beni iyi bilseniz ne çıkar, kötü bilseniz ne çıkar? (202. s.) 

 

2470. Ne de olsa [ Zm.(Tr.) + B(Tr.) + YF(Tr.) ] 

Ne denli eksikliği kusuru olursa olsun, böyle olmakla birlikte. 

Fakat ne de olsa artık üşümeyecekler, hiç değilse soğuktan kurtulacaklardı. (9. 

s.) 

 

2471. Ne gezer? [ Zm.(Tr.) + F(Tr.) ] 

Yok. 

Ne gezer kahve … (39. s.) 

 

2472. Ne mal olduğunu biliriz [ Sf.(Tr.) + İ(Ar.) + SF(Tr.) + YF(Tr.) ] 

İşe yaramaz, hatta kötü bir kişi olduğunu biliriz. 

Bunların ne mal olduklarını, ne için birleştiklerini ne yapıp ne ettiklerini 

biliyoruz. (99. s.) 
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2473. Ne olur, ne olmaz [ Zm.(Tr.) + YF(Tr.) + Zm.(Tr.) + YF(Tr.) ] 

Ne olacağı belli değil. 

“Haydi Salih, ben çayın kıyısından gideyim, ne olur, olmaz, dediğimi unutma. 

Ali Emmi’ ye gider, Doktor Bey’ le Yüzbaşı Hamdi’ nin selamını getirdim dersin. O 

sana ne yapacağını söyler. Çok iyi ettin bana geldiğine. Gel helalaşalım.” (127. s.) 

 

2474. Ne pahasına olursa olsun [ Sf.(Tr.) + İ(Far.) + YF(Tr.) + YF(Tr.) ] 

Her türlü sıkıntıyı, tehlikeyi göze alarak. 

Direnmek, her ne pahasına olursa olsun direnmek lazımdı. (17. s.) 

 

2481. Nuh der, Peygamber demez [ İ(Ar.) + F(Tr.) + İ(Far.) + F(Tr.) ] 

Düşünceleri bir türlü değişmez, söylediklerinde direnir. 

“Hoca ne diyor Doktor Bey?”  

“Nuh diyor, peygamber demiyor.” (127. s.) 

 

2485. Ortada fol yok, yumurta yok [ İ(Tr.) + İ(Yun.) + İ(Tr.) + İ(Tr.) + 

İ(Tr.)] 

Ortada konu ile ilgili hiçbir belirti yokken varmış gibi havaya girmek. 

Ortada da fol yok yumurta yoktu yahu! ... demişti. (165. s.) 

 

2520. Sağ ol [ Zf.(Tr.) + YF(Tr.) ] 

Teşekkür ederim. 

Sağ ol. Biz de Hasan’ la gidecektik. (203. s.) 

 

2559. Şeytan görsün yüzünü [ İ(Ar.) + YF(Tr.) + İ(Tr.) ] 

Onu sevmiyor, hiç görmek istemiyorum. 

Doktor, şeytan görsün onun yüzünü, dediklerini hatırladı. Anlıyordu. (72. s.) 

2564. Taş çatlasa [ İ(Tr.) + F(Tr.) ] 

Ne denli zorlansa ne yapılsa. 

Kat’iyen, taş çatlasa Feda’ ya güvenmeyecekler. (339. s.) 

 

2578. Uğurlar olsun [ İ(Tr.) + YF(Tr.) ] 
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İyi yolculuklar dilerim. 

“Hadi, eyvallah!” 

“Uğurlar olsun.” (240. s.) 

 

2618. Yazıklar olsun [ İ(Tr.) + YF(Tr.) ] 

Teessüf ederim, kınarım seni. 

“İkinize de yazıklar olsun,” dedi ve bağırdı. (301. s.) 

 

2643. Yolun açık olsun [ İ(Tr.) + Zf.(Tr.) + YF(Tr.) ]  

Yolda bir engel, bir kaza ile karşılaşmamanı dilerim. 

Değişiklik olursa sana bildirecekler, yolun açık olsun,” dedi ve ellerini uzun 

uzun sıktı. (172. s.) 

 

2.2. Kesik Cümle Yapısında Olanlar 

 

2051. Allah vere de [ İ(Ar.) + YF(Tr.) + B(Tr.) ] 

İnşallah, dileriz ki … 

Hoca Allah vere de kalpağımdan şüphelenmese. (121 s.) 

 

2059. Anca beraber, kanca beraber [ Zf.(Ar.) + Zf.(Far.) + Zf.(Tr.) + 

Zf.(Far.) ] 

Yapılacak iş iyi de kötü de olsa hep birlikte hareket etmek. 

“Onlar kararlı gibi, Küçük Ağa anca beraber, kanca beraber,” diyordu. (424. 

s.) 

 

2092. Baş üstüne [ İ(Tr.) + İ(Tr.) ] 

Buyurduğunuzu yaparım, peki efendim. 

Ali “Baş üstüne” diye dışarı fırladı. (189. s.) 

 

2177. Devede kulak [ İ(Tr.) + İ(Tr.) ] 

Büyük bir işten çok küçük bir parça. 
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Lakin böyle devede kulak bile sayılmayacak bir baskının öcünü almazlar mı 

dersiniz? (386. s.) 

 

2197. Dün bir, bugün iki [ Zf.(Tr.) + İ(Tr.) + Zf.(Tr.) + İ(Tr.) ] 

Daha kaç gün oldu? Hele biraz zaman geçsin bakalım. 

Dün bir, bugün iki Bile değil. Sonra eş dostla büyüklerle bir konuşmam 

lazım. (31. s.) 

 

2230. Eline sağlık [ İ(Tr.) + İ(Tr.) ] 

Yaptığın işe teşekkür ederim, sağ ol. 

Eline sağlık Reşid … (342. s.) 

 

2287. Gözün aydın [ İ(Tr.) + Zf.(Tr.) ] 

Sevindirici olay kutlu olsun. 

“Gözün aydın ağam, oğlan olmuş!” (255. s.) 

 

2301. Güle güle  [ Zf.(Tr.) + Zf.(Tr.) ] 

Yolun açık olsun, sağlıcakla git. 

Ben gelmeyeceğim bey, dese idi, onunla da helalleşip güle güle diyecekti. 

(438. s.) 

 

2468. Ne çare [ Sf.(Tr.) + İ(Far.) ] 

Çaresi yok, elden ne gelir? 

Ne çare ki, bunun bir başka yolu bulunamıyordu. (216. s.) 

 

2475. Ne var ki [ Zm.(Tr.) + İ(Tr.) + B(Tr.) ] 

Ancak, ama. 

Ne var ki, bu dava bir doğru ile bitmez. (135. s.) 

 

2551. Sözüm ona [ İ(Tr.) + Zm.(Tr.) ] 

Sanki, güya, sözde. 

Sözüm ona nefsime de hükmederim. (433. s.) 
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2595. Üzerinize afiyet [ İ(Tr.) + İ(Ar.) ] 

Sizden uzak olmasını dilerim, ben hastayım. 

Üzerine afiyet lafı belki kırk defa edildi. (90. s.) 

 

2597. Vebali boynuna [ İ(Ar.) + İ(Tr.) ] 

Ben, sorumluluğu onun olan bir iş yapıyorum. Bu bir suç ise sorumlusu odur. 

“Ben de, vebali boynuma, Kaşıkçıların Necati Çelebi’ den işittim,” dedi. (144. 

s.) 
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SONUÇ 

 

“Küçük Ağa” romanında 664’ ü birbirinden farklı toplam 1625 deyim tespit 

edildi.  

Çalışmanın BİRİNCİ BÖLÜMÜNÜ;  sözcük öbeğindeki deyimler 

oluşturmaktadır. Bu bölümde yer alan deyimler de kendi içinde anlamca kaynaşıp 

deyimleşmiş birleşik fiil yapısında olanlar, isim tamlaması, sıfat tamlaması, edat 

öbeği ve ikileme yapısında olanlar biçiminde alt başlıklara ayrılarak incelendi. 

  Anlamca kaynaşıp deyimleşmiş birleşik fiil yapısındaki deyimlerin sayısı 

1252’ dir. Bu da deyimlerin büyük bir çoğunluğunun mastar öbeği şeklinde olduğunu 

göstermektedir. Doğal olarak yaşamın özü süreklilik ve harekettir. Bunun için 

yaşamın içinden çıkan deyimlerin, büyük bir bölümünün, fiile dayalı olması inkar 

edilemez bir gerçektir. Ayrıca bu yapıdaki deyimlerin tüm kişi çekimine girmesi de 

diğer yapıda olan deyimlere oranla daha fazla kullanılmasını sağlamıştır. 

Anlamca kaynaşıp deyimleşmiş birleşik fiillerin yoğunluğu nedeniyle bu 

yapıdaki deyimler temel unsuru yardımcı fiil ya da asıl fiil olmak üzere ikiye 

ayrılarak incelendi. Deyimler kısa ve özlü anlatımlar olduğu için birleşik fiil 

yapısında olan deyimlerin büyük bir bölümünü iki öğeli deyimler oluşturmaktadır.  

Burada da daha ziyade bir isimle bir fiilin bir araya geldiği tespit edildi. 

İsim tamlaması yapısındaki deyimler 21, sıfat tamlaması yapısındakiler 40, 

edat öbeği yapısındakiler 31 ve ikileme yapısında olan deyimler 150 olmak üzere 

toplam 242 deyim bu bölümde yer almaktadır. Sonuç olarak 1625 deyimin 1494’ 

ünün sözcük öbeği yapısında olduğu anlaşılmaktadır. 

İKİNCİ BÖLÜMÜ cümle yapısında olan 131 deyim oluşturmuştur. Bu 

yapıdaki deyimlerin 87’ si yargı anlamı taşırken 44’ ü kesik cümle biçimindedir. Bu 

bölümde incelenen deyimlerin çoğunun yargı anlamı taşıması da insanoğlunun 

yaşamında deneyimlerini bir yargıya bağlamış olduğunu göstermesi bakımından 

dikkat çekicidir. 

Tarık Buğra’ nın “ Küçük Ağa” romanında en fazla kullandığı “ortaya 

çıkmak” deyimidir. 

Fiil öbeği deyimlerinin diğerlerine nazaran daha fazla kullanımı; dilde, 

kültürde olduğu gibi düşünce ve üslupta da hareketliliği gösterir. 
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Küçük Ağa” romanında yapılan deyim çalışması sonucunda birbirinden farklı 

624 deyim ile toplam 1625 deyimin tespit edilmiş olması Tarık Buğra’ nın üslup 

özelliğini belirlemede bir yol gösterici olarak değerlendirmek gerekir.  

Tarık Buğra sosyal meselelere ışık tutmasının yanında dili ustaca kullanan bir 

romancıdır. Bu çalışmayla yazarın anlatımında özellikle fiile dayalı deyimlerin 

kullanılmış olması, üslubunun canlı ve hareketli olmasının göstergesi olarak 

değerlendirilebilir.   
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ÇİZELGELER 

 

Çizelge 1 : Ana Başlıklara Göre Deyimlerin Genel Sayısal Dökümü 

 Sayısı  Oran 

Sözcük Öbeği Yapısındaki Deyimler  1494 % 91,94 

Cümle Yapısındaki Deyimler 131 % 8,06 

TOPLAM 1625 %100 

 

Çizelge 2 : Sözcük Öbeği Yapısındaki Deyimlerin Sayısal Dökümü 

 Sayısı  Oran 

Anlamca Kaynaşıp Deyimleşmiş Birleşik Fiil Yapısındaki 

Deyimler  

1252 % 83,80  

İsim Tamlaması Yapısındaki Deyimler 21 % 1,41  

Sıfat Tamlaması Yapısındaki Deyimler 40 % 2,68 

Edat Öbeği Yapısındaki Deyimler 31 % 2,07 

İkileme Yapısındaki Deyimler 150 % 10,04 

TOPLAM 1494 %100 

 

Çizelge 3 : Cümle Yapısındaki Deyimlerin Sayısal Dökümü 

 Sayısı  Oran 

Yargı Anlamı Taşıyanlar 87 % 66,41 

Kesik Cümle Yapısında Olanlar 44 % 33,59 

TOPLAM 131 %100 

 

Çizelge 4 : Anlamca Kaynaşıp Deyimleşmiş Birleşik Fiil Yapısındaki Deyimlerin 

Sayısal Dökümü 

 Sayısı  Oran 

Temel Unsuru Yardımcı Fiil Olanlar 467 % 37,30 

Temel Unsuru Asıl Fiil Olanlar 785 % 62,70 

TOPLAM 1252 %100 
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Çizelge 5 : İsim Tamlaması Yapısındaki Deyimlerin Sayısal Dökümü 

 Sayısı  Oran 

Belirtisiz İsim Tamlaması Yapısında Olanlar 19 % 90,48 

Belirtili İsim Tamlaması Yapısında Olanlar 2 % 9,52 

TOPLAM 21 %100 

 

Çizelge 6 : Sıfat Tamlaması Yapısındaki Deyimlerin Sayısal Dökümü 

 Sayısı  Oran 

Sıfat + İsim Yapısında Olanlar 8 % 20,00 

Sıfat + Sıfat (-lı Eki Almış İsim ) Yapısında Olanlar 1 % 2,50 

İsim + Hal Eki + Sıfat Yapısında Olanlar 5 % 12,50 

Sıfat – Fiil Öbeği Yapısında Olanlar 10 % 25,00 

İsnat Öbeği Yapısında Olanlar 16 % 40,00 

TOPLAM 40 %100 

 

Çizelge 7 : Edat Öbeği Yapısındaki Deyimlerin Sayısal Dökümü 

 Sayısı  Oran 

İsim + Edat Yapısında Olanlar 15 % 48,39 

Sözcük Öbeği + Edat Yapısında Olanlar 7 % 22,58 

Cümle + Edat Yapısında Olanlar 9 % 29,03 

TOPLAM 31 %100 
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Çizelge 8 : İkileme Yapısındaki Deyimlerin Sayısal Dökümü 

 Sayısı  Oran 

Aslı İsim Olan Sözcüklerle Kurulu Olanlar  24 % 16,00 

Aslı Sıfat Olan Sözcüklerle Kurulu Olanlar 13 % 8,67 

Zamirlerle Kurulu Olanlar 2 % 1,33 

Aslı Belirteç Olan Sözcüklerle Kurulu Olanlar 5 % 3,33 

Ünlemle Kurulu Olanlar 2 % 1,33 

Sayılarla Kurulu Olanlar 10 % 6,67 

Yansıma Sözcüklerle Kurulu Olanlar 4 % 2,67 

Yalın Durumdaki Ayrı İsimlerle Kurulu Olanlar 5 % 3,33 

Aynı Sözcükten Kurulu İyelikli İkileme Yapısında Olanlar 10 % 6,67 

Ayrı Sözcüklerden Kurulan İyelikli İkileme Yapısında 

Olanlar 

1 % 0,67 

Aynı Sözcükten Kurulan Yönelmeli İkileme Yapısında 

Olanlar 

5 % 3,33 

Ayrı Sözcüklerden Kurulan Kalmalı İkileme Yapısında 

Olanlar 

13 % 8,67 

Aynı Sözcükten Kurulan Çıkmalı İkileme Yapısında Olanlar 23 % 15,33 

Ayrı Sözcüklerle Kurulan Çıkmalı İkileme Yapısında Olanlar 3 % 2,00 

Ayrı Kök veya Gövdeden –li ekiyle kurulan ikileme 

Yapısında Olanlar 

2 % 1,33 

Aynı Kök veya Gövdeden –li ve –siz Ekiyle Türetilmiş 

Sözcüklerle Kurulu Olanlar 

21 % 14,00 

Aynı Ortaçtan Kurulu Olanlar 7 % 4,67 

TOPLAM 150 %100 
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Çizelge 9 : Genel Dağılım Tablosu 

 Sayısı  Oran 

İsim + Yardımcı Fiil Yapısında Olanlar 156 % 9,60 

İsim ← Belirtme Hal Eki + Yardımcı Fiil Yapısında Olanlar 1 % 0,06 

İsim ← Yönelme Hal Eki + Yardımcı Fiil Yapısında Olanlar 42 % 2,58 

İsim ← Bulunma Hal Eki + Yardımcı Fiil Yapısında Olanlar 2 % 0,12 

İsim ← Çıkma Hal Eki + Yardımcı Fiil Yapısında Olanlar 6 % 0,37 

İsim ← İyelik Eki + Yardımcı Fiil Yapısında Olanlar 4 % 0,25 

İsim ← İyelik Eki ← Belirtme Hal Eki + Yardımcı Fiil 

Yapısında Olanlar 

8 % 0,49 

İsim ← İyelik Eki ← Yönelme Hal Eki + Yardımcı Fiil 

Yapısında Olanlar 

59 % 3,63 

İsim ← İyelik Eki ← Bulunma Hal Eki + Yardımcı Fiil 

Yapısında Olanlar 

27 % 1,66 

İsim ← İyelik Eki ← Çıkma Hal Eki + Yardımcı Fiil Yapısında 

Olanlar 

17 % 1,05 

Zamir + Yardımcı Fiil Yapısında Olanlar 25 % 1,54 

Zarf + Yardımcı Fiil Yapısında Olanlar 41 % 2,52 

İsim + İsim + Yardımcı Fiil Yapısında Olanlar 12 % 0,74 

İsim Tamlaması + Yardımcı Fiil Yapısında Olanlar 6 % 0,37 

İsim + Zarf + Yardımcı Fiil Yapısında Olanlar 8 % 0,49 

İkileme + Yardımcı Fiil Yapısında Olanlar 37 % 2,28 

İkileme + Zarf + Yardımcı Fiil Yapısında Olanlar 7 % 0,43 

İsim + Sıfat Tamlaması + Yardımcı Fiil Yapısında Olanlar 2 % 0,12 

İsim + İkileme + Yardımcı Fiil Yapısında Olanlar 3 % 0,18 

Sıfat tamlaması + İsim + Yardımcı Fiil Yapısında Olanlar 4 % 0,25 

İsim + Fiil Yapısında Olanlar  146 % 8,98 

İsim ← Belirtme Hal Eki + Fiil Yapısında Olanlar 3 % 0,18 

İsim ← Çokluk Eki ← Belirtme Hal Eki + Fiil Yapısında 

Olanlar 

5 % 0,31 

İsim ← Yönelme Hal Eki + Fiil Yapısında Olanlar 154 % 9,48 



 120 

İsim ← Çokluk Eki ← Yönelme Hal Eki + Fiil Yapısında 

Olanlar 

2 % 0,12 

İsim ← Bulunma Hal Eki  + Fiil Yapısında Olanlar 5 % 0,31 

İsim ← Çıkma Hal Eki  + Fiil Yapısında Olanlar 31 % 1,91 

İsim ← İyelik Eki  + Fiil Yapısında Olanlar 94 % 5,78 

İsim ←Çokluk Eki ← İyelik Eki  + Fiil Yapısında Olanlar 4 % 0,25 

İsim ← İyelik Eki  ← Belirtme Hal Eki + Fiil Yapısında 

Olanlar 

70 % 4,31 

İsim ← Çokluk Eki ← İyelik Eki ← Belirtme Hal Eki + Fiil 

Yapısında Olanlar 

1 % 0,06 

İsim ← İyelik Eki  ← Yönelme Hal Eki + Fiil Yapısında 

Olanlar 

78 % 4,80 

İsim ← İyelik Eki  ← Bulunma Hal Eki + Fiil Yapısında 

Olanlar 

6 % 0,37 

İsim ← İyelik Eki  ← Çıkma Hal Eki + Fiil Yapısında Olanlar 38 % 2,34 

Zamir + Fiil Yapısında Olanlar 26 % 1,60 

Zarf + Fiil Yapısında Olanlar 19 % 1,17 

Zarf – Fiil + Fiil Yapısında Olanlar 14 % 0,86 

İsim + İsim + Fiil Yapısında Olanlar  9 % 0,55 

İsim Tamlaması + Fiil Yapısında Olanlar 19 % 1,17 

Sıfat Tamlaması + Fiil Yapısında Olanlar 10 % 0,62 

İsim + Zarf  + Fiil Yapısında Olanlar 6 % 0,37 

Zarf – Fiil Öbeği  + Fiil Yapısında Olanlar  2 % 0,12 

Edat Öbeği  + Fiil Yapısında Olanlar 13 % 0,80 

İkileme + Fiil Yapısında Olanlar 27 % 1,66 

Zarf – Fiil Öbeği + İsim + Fiil Yapısında Olanlar 2 % 0,12 

Zarf – Fiil Öbeği + Zarf + Fiil Yapısında Olanlar 1 % 0,06 

Belirtisiz İsim Tamlaması Yapısında Olanlar 19 % 1,17 

Belirtili İsim Tamlaması Yapısında Olanlar 2 % 0,12 

Sıfat + İsim Yapısında Olanlar 8 % 0,49 

Sıfat + Sıfat ( -lı Eki Almış İsim ) Yapısında Olanlar 1 % 0,06 
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İsim + Hal Eki + Sıfat Yapısında Olanlar 5 % 0,31 

Sıfat – Fiil Öbeği Yapısında Olanlar 10 % 0,62 

İsnat Öbeği Yapısında Olanlar 16 % 0,98 

İsim + Edat Yapısında Olanlar 15 % 0,92 

Sözcük Öbeği + Edat Yapısında Olanlar 7 % 0,43 

Cümle + Edat Yapısında Olanlar 9 % 0,55 

Aslı İsim Olan Sözcüklerle Kurulu Olanlar  24 % 1,48 

Aslı Sıfat Olan Sözcüklerle Kurulu Olanlar 13 % 0,80 

Zamirlerle Kurulu Olanlar 2 % 0,12 

Aslı Belirteç Olan Sözcüklerle Kurulu Olanlar 5 % 0,31 

Ünlemle Kurulu Olanlar 2 % 0,12 

Sayılarla Kurulu Olanlar 10 % 0,62 

Yansıma Sözcüklerle Kurulu Olanlar 4 % 0,25 

Yalın Durumdaki Ayrı İsimlerle Kurulu Olanlar 5 % 0,31 

Aynı Sözcükten Kurulu İyelikli İkileme Yapısında Olanlar 10 % 0,62 

Ayrı Sözcüklerden Kurulan İyelikli İkileme Yapısında Olanlar 1 % 0,06 

Aynı Sözcükten Kurulan Yönelmeli İkileme Yapısında Olanlar 5 % 0,31 

Ayrı Sözcüklerden Kurulan Kalmalı İkileme Yapısında Olanlar 13 % 0,80 

Aynı Sözcükten Kurulan Çıkmalı İkileme Yapısında Olanlar 23 % 1,42 

Ayrı Sözcüklerle Kurulan Çıkmalı İkileme Yapısında Olanlar 3 % 0,18 

Ayrı Kök veya Gövdeden –li ekiyle kurulan ikileme Yapısında 

Olanlar 

2 % 0,12 

Aynı Kök veya Gövdeden –li ve –siz Ekiyle Türetilmiş 

Sözcüklerle Kurulu Olanlar 

21 % 1,29 

Aynı Ortaçtan Kurulu Olanlar 7 % 0,43 

Yargı Anlamı Taşıyanlar 87 % 5,35 

Kesik Cümle Yapısında Olanlar 44 % 2,71 

TOPLAM 1625 %100 

 



 122 

Çizelge 10 : Deyimlerin Tekrar Edildiği Sayfalar 

 Sıra  Deyim Adet  Geçtiği Sayfalar   

2000. Acısını çekmek  1 272 

2001. Açığa vurmak  4 335, 375, 419, 419 

2002. Açık vermek  1  331 

2003. Açık yürekle  1 386 

2004. Açıktan açığa  7 71, 114, 134, 235, 278, 298,  315 

2005.   Adam etmek  1 153 

2006.      Adam olmak  1 170 

2007.      Adam saymak  1 200 

2008.      Adam yerine koymak  2 73, 200 

2009.      Adı geçmek  1 464 

2010.      Adı gibi bilmek  4 253, 372, 372, 434 

2011.      Adını koymak  2 54, 99 

2012.      Ağır basmak  3 192, 248, 295 

2013.      Ağır gelmek  2 243, 378 

2014.      Ağırına gitmek  2 197, 282 

2015.      Ağız tadıyla  1 338 

2016.      Ağzı açık kalmak  1 362 

2017.      Ağzı laf yapmak  1 211 

2018.      Ağzı sulanmak  1 114 

2019.      Ağzına bakmak  1 421 

2020.      Ağzından kaçırmak  4 33, 34, 42, 309 

2021.      Ağzını açmamak  3 66, 190, 251 

2022.      Ağzını topla  1 109 

2023.      Ağzını tutmak  1 295 

2024.      Akan sular durmak  1 83 

2025.      Akıl almamak  8 136, 149, 198, 209, 275, 308,   

311, 465 

2026.      Akıl çelmek ( Aklını çelmek)  1 229 

2027.      Akıl danışmak  2 415, 463 
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2028.      Akıl erdirmek  1 388 

2029.      Akıl etmek  1 424 

2030.      Akıl karı olmamak  1 222 

2031.      Aklı başına gelmek  2 112, 301 

2032.      Aklı başında  3 148, 386, 447 

2033.      Aklı ermek  19 135, 143, 145, 146, 171, 191, 191, 

199, 213,  215, 228, 232, 267, 305, 

308, 326,  421, 433, 463       

2034.      Aklı karışmak  1  390 

2035.      Aklı kesmek  4 127, 206, 279, 329 

2036.      Aklı yatmak  13 33, 83, 103, 143, 146, 149, 157, 

169, 169, 188, 325, 329, 432 

2037.      Aklına esmek  1 275 

2038.      Aklına gelmek  16 69,106, 118, 144, 168, 169, 170, 

176, 182, 242, 264, 278, 307, 

309, 331, 338 

2039.      Aklına getirmek  1 356 

2040.      Aklına koymak  2 245, 376 

2041.      Aklına takılmak  2 296, 452 

2042.      Aklından çıkmamak  1 336 

2043.      Aklından geçirmek  13 74, 75, 119, 152, 156, 230, 373, 

400, 404, 413, 426, 465, 466 

2044.      Aklından geçmek  3 193, 265, 468 

2045.      Aklının ucundan geçmemek  2 116, 348 

2046.      Alacağın olsun  1 281 

2047.      Aldırış etmemek  4 75, 146, 224, 309 

2048.      Alın yazısı  2 18, 249 

2049.      Allah aşkına  3 147, 459, 459 

2050.      Allah bilir  3  206, 249, 365 

2051.      Allah vere de  1 121 

2052.      Allaha ısmarladık  3 28, 29, 454 
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2053.      Allak bullak etmek  2 139, 475 

2054.      Alnı açık  1 63 

2055.      Alttan alta  1 418 

2056.      Altüst etmek  2 139, 307 

2057.      Altüst olmak  2 182, 389 

2058.      Ana baba günü  1 268 

2059.      Anca beraber, kanca beraber  4 409, 409, 424, 430 

2060.      And içmek  1 310 

2061.      Arada sırada  5 93, 256, 298, 315, 399 

2062.      Arap saçına dönmek  1 43 

2063.      Araya girmek  4 98, 223, 362, 475 

2064.      Arka çıkmak  3 141, 146, 169 

2065.      Arkadan vurmak  4 64, 337, 411, 414 

2066.      Arkasını getirmemek  1 277 

2067.      Asıp kesmek  1 271 

2068.      Aslı astarı olmamak  1 199 

2069.      Aşağı yukarı  9 108, 138, 156, 165, 168, 183,  

216, 257, 419 

2070.      At başı  1 237 

2071.      Ateş basmak  4 218, 349, 400, 438 

2072.      Ateş etmek  6 156, 156, 156, 340, 341, 352 

2073.      Ateş saçmak  1 200 

2074.      Ateşe vermek  1 78 

2075.      Atıp tutmak  1 210 

2076.      Ayağını kesmek  1 208 

2077.      Ayak bağı  1 318 

2078.      Ayak üstü  2 37, 214 

2079.      Ayakta tutmak  2 75, 387 

2080.      Bağrına basmak  5 247, 395, 443, 475, 476 

2081.      Bağrına taş basmak  1 470 

2082.      Bahtı açık olmak  1 13 
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2083.      Bal gibi  1 167 

2084.      Baskın yapmak  1 266 

2085.      Baş başa bırakmak  1 92 

2086.      Baş başa kalmak  4 196, 247, 308, 364 

2087.      Baş başa vermek  2 305, 417 

2088.      Baş kaldırmak  2 294, 407 

2089.      Baş koymak  2 293, 325 

2090.      Baş tacı yapmak (Baş tacı 

etmek) 

 1 

396  

2091.      Baş üstünde yeri var  2 190, 415 

2092.      Baş üstüne  4 184, 189, 200, 300 

2093.      Başa çıkmak  6 11, 22, 43, 233, 329, 365 

2094.      Başa geçmek  1 466 

2095.      Başı dönmek  1 53 

2096.      Başı sıkışmak  1 204 

2097.      Başıboş bırakmak  1 96 

2098.      Başıboş kalmak  2 131, 437 

2099.      Başına bela olmak  1 152 

2100.      Başına buyruk  5 187, 193, 213, 323, 433, 323 

2101.      Başına gelmek  1 280 

2102.      Başından geçmek  1 60 

2103.      Başının çaresine bakmak  1 412 

2104.      Bel bağlamak  2 84, 280 

2105.      Belini doğrultmak  1 217 

2106.      Belli başlı  1 463 

2107.      Belli belirsiz 20 9,15, 20, 29, 52, 98, 156, 174, 

235, 251, 269, 296, 375, 378, 

390, 393, 401, 415, 416, 436 

2108.      Binde bir  1 117 

2109.      Bir ağızdan  1 147 

2110.      Bir ara  2 331, 352 
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2111.      Bir araya gelmek  2 182, 182 

2112.      Bir ayağı çukurda olmak  1 42 

2113.      Bir bakıma  1 14 

2114.      Bir bir  6 166, 207, 264, 426, 430, 435 

2115.      Bir dediği iki olmamak  3 16, 314, 329 

2116.      Bir hal olmak ( Birisi, birisine )  5 10, 21, 27, 249, 396 

2117.      Birbirine düşmek  3 93, 101, 144 

2118.      Birbirine girmek  2 181, 211 

2119.      Bit yeniği  1 144 

2120.      Boş bulunmak  2 189, 212 

2121.      Boş yere  1 283 

2122.      Boşa gitmek  2 201, 266 

2123.      Boşu boşuna  2 232, 277 

2124.      Boydan boya  1 240 

2125.      Boynu bükük  1 75 

2126.      Boynunun borcu  2 269, 271 

2127.      Boyun eğmek  4 16, 78, 198, 253 

2128.      Boyunduruk altına girmek  1 228 

2129.      Burnu büyümek  1 307 

2130.      Burnunda tütmek  3 279, 282, 347 

2131.      Burnundan solumak  4 68, 69, 402, 405 

2132.      Burnunu sokmak  4 318, 336, 355, 355 

2133.      Burun buruna gelmek  3 106, 232, 241 

2134.      Burun kıvırmak  1 440 

2135.      Buyur etmek  4 133, 145, 147, 187 

2136.      Buz kesmek  1 472 

2137.      Can alacak yer  1 367 

2138.      Can atmak  4 118, 296, 365, 429 

2139.      Can düşmanı  1 266 

2140.      Can evi  3 43, 116, 130 
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2141.      Can havliyle  1 337 

2142.      Can kulağıyla dinlemek  1 352 

2143.      Can pahasına  1 47 

2144.      Can vermek  3 277, 344, 401   

2145.      Can yoldaşı  1 368 

2146.     Cana kıymak  1 276 

2147.      Cana yakın  4 51, 178, 243, 355 

2148.      Canı sıkılmak  5 195, 360, 418, 419, 448 

2149.      Canı tatlı  1 259 

2150.      Canına kıymak  1 141 

2151.      Canını sıkmak  3 105, 195, 237 

2152.      Canını vermek  1 332 

2153.      Canla başla  2 244, 295 

2154.      Cebinden çıkarmak  2 133, 392 

2155.      Cevap vermek  1 303 

2156.      Ciddiye almak  1 98 

2157.      Ciğeri beş para etmemek  1 372 

2158.      Cirit atmak  1 229 

2159.      Çam devirmek  1 215 

2160.      Çene çalmak  2 70, 287 

2161.      Çenesini tutmak  1 231 

2162.      Çerden çöpten  1 217 

2163.      Çıkar yol  3 207, 422, 469 

2164.      Çıkmaza sokmak  1 228 

2165.      Çıt çıkmamak  2 363, 412 

2166.      Çileden çıkmak  9 128, 157, 216, 216, 223, 224, 

264, 385,  392 

2167.      Çoluk çocuk  3 59, 78, 268 

2168.      Dağları devirmek  1 94 

2169.      Damarı tutmak  1 183 

2170.      Damdan düşer gibi  2 31, 118 
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2171.      Darda kalmak  3 164, 292, 305 

2172.      Defterden silmek  1 141 

2173.      Değer biçmek  1 461 

2174.      Değer vermek  3 407, 462, 468 

2175.      Delik deşik  1 81 

2176.      Deliye dönmek  1 476 

2177.      Devede kulak  1 386 

2178.      Dik dik bakmak  3 135, 146, 214 

2179.      Dikiş tutturamamak  1 228 

2180.       Dile düşmek  1 311 

2181.      Dile kolay  1 354 

2182.      Dili çözülmek  1 475 

2183.      Dili damağı kurumak  1 97 

2184.      Dili döndüğü kadar  1 364 

2185.      Dili varmamak  3 42, 144, 245 

2186.      Dilini eşek arısı soksun  1 198 

2187.      Dilini tutmak  1 337 

2188.      Dilini yutmak  1 190 

2189.      Diş gıcırdatmak  2 386, 387 

2190.      Dişe dokunur  1 12 

2191.      Dişini tırnağına takmak  2 344, 401 

2192.      Dönüm noktası  1 85 

2193.      Dört dönmek  2 164, 392 

2194.      Dört elle sarılmak  2 23, 388 

2195.      Dört gözle beklemek  1 380 

2196.      Dörtnala gitmek  1 132 

2197.      Dün bir, bugün iki  1 131 

2198.      Düşünüp taşınmak  2 33, 253 

2199.      Düşüp kalkmak  2 105, 219 

2200.      Eğri oturup doğru konuşalım  2 199, 199 
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2201.      Ekmeğine yağ sürmek  1 229 

2202.      Eksik olsun  1 167 

2203.      El altından  1 101 

2204.      El ayak çekilmek  2 81, 196 

2205.      El etmek  1 185 

2206.      El koymak  1 101 

2207.      El pençe divan durmak  1 10 

2208.      El sürmemek  3 22, 209, 402 

2209.      El uzatmak  2 356, 356 

2210.      Elde etmek  1 218 

2211.      Elden geçirmek  8 128, 135, 190, 207, 235, 318, 

397, 410 

2212.      Elden gelmek  2 286, 441 

2213.      Elden ne gelir  1 313 

2214.      Ele almak  2 181, 249 

2215.      Ele geçirmek  4 257, 271, 390, 446 

2216.      Ele geçmek  2 303, 410 

2217.      Eli ağır  1 161 

2218.      Eli altında olmak  1 228 

2219.      Eli kolu bağlı olmak  6 75, 100, 114, 246, 386, 400 

2220.      Eli varmamak  1 88 

2221.      Elifi elifine  2 336, 339 

2222.      Elinde olmak  1 243 

2223.      Elinde olmamak  6 118, 135, 198, 296, 359, 369 

2224.      Elinden gelmek  14 

102, 112, 146, 148, 202, 288, 

288, 300, 306, 328,  420, 445, 

445, 456 

2225.      Elinden tutmak  2 202, 474 

2226.      Eline almak  1 413 

2227.      Eline bakmak  1 397 

2228.      Eline düşmek  4 114, 237, 281, 371 
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2229.      Eline geçmek  1 191 

2230.      Eline sağlık  1 342 

2231.      Elini çabuk tutmak  1 333 

2232.      Elini kolunu bağlamak  1 412 

2233.      Elle tutulur, gözle görülür  2 443, 449 

2234.      Eninde sonunda  8 11, 45, 202, 245, 253, 278, 283,  

462 

2235.      Enine boyuna  1 135 

2236.      Er geç  1 396 

2237.      Eşek sudan gelene kadar 

dövmek 

 1 408 

2238.      Etrafında dört dönmek  1 62 

2239.      Eyvallah demek  2 127, 127 

2240.      Fark etmek  7 150, 153, 160, 162, 228, 237, 

250, 263  

2241.      Farkına varmak  21 23, 24, 40, 40, 49, 62, 99, 99, 

119, 171, 181, 224, 230, 252, 

262,  355, 396, 402,  408, 440, 

472 

2242.      Farkında olmak  1 188 

2243.      Faydası dokunmak  2 11, 470 

2244.      Fırsat aramak  1 303 

2245.      Fırsat bulmak  1 463  

2246.      Fırsat kollamak  3  253, 372, 380 

2247.      Fırsat vermek  1 475  

2248.      Fikir vermek  1 253 

2249.      Fikir yürütmek  1 81 

2250.      Fit vermek  1 433  

2251.      Geri çekilmek  2 311, 446 

2252.      Geri çevirmek  5 177,328, 354,  413, 413 

2253.      Geri dönmek  1 324 
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2254.      Geri kalmak  1 323 

2255.      Gizli kapaklı  1 193 

2256.      Göğüs geçirmek  2 433, 467 

2257.      Gönlü çekmek  1 204 

2258.      Gönlü razı olmamak  3 131, 192, 244 

2259.      Gönlünden geçmek  1 189 

2260.      Gönlünü kırmak  1 191 

2261.      Gönül almak  6 157, 191, 285, 426,  430, 459 

2262.      Gönül bağlamak  1 208 

2263.      Görmezlikten gelmek  2 104, 208 

2264.      Göz açıp kapayana kadar  2 189, 337 

2265.      Göz dikmek  3 274, 419, 453 

2266.      Göz göze gelmek  4 123, 203, 290, 406 

2267.      Göz gözü görmemek  1 374 

2268.      Göz kamaştırmak  1 440 

2269.      Göz kulak olmak  6 132, 171, 334, 367, 383, 430 

2270.      Göz yummak  4 228, 270, 468, 470 

2271.      Göz yummamak  3 177, 214, 246 

2272.      Gözdağı vermek  1 194  

2273.      Gözden geçirmek  5 79, 120, 334, 336, 390 

2274.      Göze almak  14 279, 287, 302, 308, 318, 320, 

324, 405, 417, 420, 420, 437, 

455, 455 

2275.      Göze çarpmak  4 110, 331, 412, 460 

2276.      Gözleri çakmak çakmak olmak  1 40 

2277.      Gözleri parlamak  1 193 

2278.      Gözleri sulanmak  1 37 

2279.      Gözlerini kaçırmak  1 431 

2280.      Gözlerinin içi gülmek  1 210 

2281.      Gözü arkada olmak  4 150, 154, 171, 384 

2282.      Gözü dönmek  2 262, 386 
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2283.      Gözü hiçbir şey görmemek  1 410 

2284.      Gözü ısırmak  1 290 

2285.      Gözü kesmek  3 292, 299, 314 

2286.      Gözü tutmamak  1 408 

2287.      Gözün aydın  2 26, 255 

2288.      Gözünde büyütmek  1 389 

2289.      Gözünde tütmek 1 470 

2290.      Gözüne girmek  1 365 

2291.      Gözünü açmak  2 141, 141 

2292.      Gözünü ayırmamak 2 262, 304 

2293.      Gözünü budaktan esirgememek  1 66 

2294.      Gözünü dört açmak  1 444 

2295.      Gözünü kan bürümek  1 207 

2296.      Gözünün içine bakmak  3 31, 112, 255 

2297.      Gözünün yaşına bakmamak  1 145 

2298.      Gözüyle görmek 1 352 

2299.      Güç gelmek  1 230 

2300.      Güçlük çekmek  1 451 

2301.      Güle güle  7 157, 203, 326, 431, 438, 438, 438 

2302.      Güllük gülistanlık  1 390 

2303.      Gün görmemek  1 382  

2304.      Günden güne  1 314 

2305.      Güven vermek  1 315  

2306.      Haber almak  16 135, 142, 236, 240, 241, 246, 

255, 267, 324, 340, 353, 392, 

411, 424, 449, 455   

2307.      Haber çıkmamak  2 413, 417 

2308.      Haber vermek  18 143, 147, 179, 185, 237, 241, 

255, 299, 326, 335, 336, 362, 

374, 386, 392,   417, 450, 472 

2309.      Haddini bildirmek  2 410, 443 
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2310.      Haddini bilmek  6 156, 233, 303, 361, 432, 434 

2311.      Hak etmek  1 254 

2312.      Hak getire  1 199 

2313.      Hak vermek  1 112 

2314.      Hakkı olmak  3 10, 221, 236 

2315.      Haklı çıkmak  2 130, 469 

2316.      Hal almak  2 229, 407 

2317.      Hal hatır sormak  3 123, 147, 353 

2318.      Hale yola koymak  1 159 

2319.      Haline gelmek  1 469 

2320.      Hapı yutmak  1 355 

2321.      Har vurup harman savurmak  1 234 

2322.      Haraca bağlamak  1 265 

2323.      Haram olmak  1 42 

2324.      Harekete geçirmek  1 470 

2325.      Harekete geçmek  6 77, 241, 265, 441, 467, 443 

2326.      Hatırını saymak  1 376 

2327.      Havadan sudan konuşmak  2 307, 331 

2328.      Hayal meyal  3 18, 23, 87 

2329.      Haydi haydi  1 82 

2330.      Hayra yormak  1 469 

2331.      Hele hele  1 21 

2332.      Hesaba katmak  6 174, 225, 228, 391, 462, 464 

2333.      Hesap etmek  1 420 

2334.      Hesap vermek  2 419, 419 

2335.      Hesapta olmamak  2 197, 197 

2336.      Hiç değilse 22  9, 44, 93, 97, 104, 119, 175,  213, 

222, 231, 262, 300, 305, 373, 

419, 422, 422, 422, 426, 437, 

439, 444 

2337.      Hiç olmazsa  3 195, 244, 379 
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2338.      Hiçe saymak  9 45, 90, 140, 183, 302, 354,405,  

407, 409 

2339.      Hor görmek  5 202, 387, 388, 389, 391 

2340.      Hoş geldiniz, safa geldiniz  5 38, 39, 50, 50, 206 

2341.      Hoş görmek  1 309 

2342.      Hoşuna gitmek  7 106, 137, 179, 193, 194, 291, 409 

2343.      Hükme varmak  1 407 

2344.      Hüküm vermek  5 59, 88, 159, 221, 282 

2345.      Irzına geçmek  1 126 

2346.      Işık tutmak  1 391 

2347.      İcabına bakmak  1 334 

2348.      İç açmak  2 153, 261 

2349.      İç çekmek  4 310, 383, 416, 416 

2350.      İç geçirmek  1 337 

2351.      İçi burkulmak  5 72, 313, 324, 376, 430 

2352.      İçi cız etmek  1 21 

2353.      İçi geçmek  1 129 

2354.      İçi ısınmak  2 132, 426 

2355.      İçi içine sığmamak  3 119, 157, 164 

2356.      İçi içini yemek  3 34, 308, 360 

2357.      İçi kararmak  1 153, 281 

2358.      İçi rahat etmek  1 157 

2359.      İçi sızlamak  1 351 

2360.      İçi yanmak  2 251, 395 

2361.      İçinden çıkmak  3 35, 193, 353 

2362.      İçinden geçirmek  3 50, 331, 379 

2363.      İçinden gelmek  3 15, 244, 425 

2364.      İçine almak  1 445 

2365.      İçine ateş düşmek  1 197 

2366.      İçine kapanık  1 63 

2367.      İçine kurt düşmek  1 333 



 135 

2368.      İçini boşaltmak  3 251, 281, 381 

2369.      İçini çekmek  8 23, 73, 118, 191, 354, 354, 371, 

468 

2370.      İçini dökmek  2 88, 143 

2371.      İçini kemirmek  2 111, 312 

2372.      İçli dışlı olmak  1 236 

2373.      İçten içe  4 92, 115, 149, 225 

2374.      İdare etmek  1 26 

2375.      İğne üstünde oturmak  1 94 

2376.      İki çift laf etmek  2 16, 204 

2377.      İkide bir  3 90, 252, 448 

2378.      İleri gelenler  1 442 

2379.      İleri gelmek  1 458 

2380.      İleri gitmek  2 182, 214 

2381.      İlişki kurmak  1 466 

2382.      İllallah demek  1 94 

2383.      İnce eleyip sık dokumak  1 181 

2384.      İnceden inceye  3 79, 174, 381 

2385.      İpi koparmak  1 159 

2386.      İpin ucunu kaçırmak  1 135 

2387.      İpucu vermek  1 326 

2388.      İster istemez  7 

135, 196, 228,  295, 425, 454, 

463 

2389.      İş bitirmek  1 418 

2390.      İş düşmek  2 235, 306 

2391.      İş görmek  11 

127, 137, 143, 155, 166, 229, 

286, 291, 306, 431,  433  

2392.      İş işten geçmek  2 192, 249 

2393.      İş tutmak  1 290 

2394.      İşe koşmak  1 337 

2395.      İşe yaramak  13 13, 74, 74, 209, 217, 245, 296, 
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323, 354, 368, 380, 412, 432 

2396.      İşi bitmek  1 237 

2397.      İşin içinden çıkmak  3 35, 193, 353 

2398.      İşin içinden sıyrılmak  1 305 

2399.      İyi gelmek  1 202 

2400.      İyiden iyiye  6 68, 100, 212, 226, 313, 385 

2401.      İzine düşmek  1 295 

2402.      Kabına sığmamak  3 93, 109, 168 

2403.      Kafa kafaya vermek  1 418 

2404.      Kafa yormak  2 168, 423 

2405.      Kafası işlemek  9 166, 187, 326, 343, 362, 371, 

399, 400, 434 

2406.      Kafası kızmak  1 183 

2407.      Kafasına koymak  6 203, 254, 276, 303, 320,  407 

2408.      Kalbini kırmak  1 165 

2409.      Kan ağlamak  1 442 

2410.      Kan dökmek  5 158, 192, 193, 270, 272 

2411.      Kan kusturmak  1 265 

2412.      Kana susamak  2 130, 193 

2413.      Kara kara düşünmek  2 187, 460 

2414.      Karınca kararınca  4 139, 149, 295, 354 

2415.      Karşı durmak  6 114, 163, 178, 396, 414, 463 

2416.      Karşı gelmek  3 143, 176, 253 

2417.      Karşı karşıya  2 241, 266 

2418.      Karşı karşıya gelmek  3 100, 436, 475 

2419.      Karşı koymak  3 175, 193, 316 

2420.      Karşısına dikilmek  1 55 

2421.      Kayıtsız kalmak  1 454 

2422.      Kellesi koltuğunda olmak  1 416 

2423.      Kendi kendine  2 119, 304 

2424.      Kendinden geçmek  2 93, 119 
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2425.      Kendine gelmek  12 19, 184, 282, 303, 343, 367, 376, 

378, 381, 399, 401, 475 

2426.      Kendini alamamak  4 209, 236, 333, 348 

2427.      Kendini bulmak  8 86, 95, 123, 137, 182, 189, 224, 

452 

2428.      Kendini göstermek  1 85 

2429.      Kendini toparlamak  6 41, 133, 215, 224, 249, 304 

2430.      Kendini tutamamak  13 39, 132, 152, 220, 255, 351, 360, 

362, 366, 376, 382, 404, 450 

2431.      Keyfi gelmek  1 155 

2432.      Keyfi kaçmak  1 157 

2433.      Keyfini bozmak  1 418 

2434.      Kıçı kırık  4 42, 46, 47, 56 

2435.      Kılı kıpırdamamak  1 157 

2436.      Kılına dokunmamak  2 204, 240 

2437.      Kılını kıpırdatmamak  1 177 

2438.      Kısmet ayağına gelmek  1 298 

2439.      Kıyamet kopmak  1 329 

2440.      Kilit noktası  1 417 

2441.      Kim bilir  7 144, 148, 155, 156, 203, 204, 378 

2442.      Kolları sıvamak  2  85, 150 

2443.      Koltuk kabartmak  1 318 

2444.      Kolu kanadı kırılmak  1 54 

2445.      Kozunu oynamak  3 102, 125, 422 

2446.      Köprüleri atmak  1 323 

2447.      Körü körüne  2 116, 434 

2448.      Köşe bucak  1 318 

2449.      Kulağını açmak  2 338, 413 

2450.      Kulak asmamak  1 177 

2451.      Kulak kabartmak  1 340 

2452.      Kulak kesilmek  1 218 
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2453.      Kulak misafiri olmak  1 307 

2454.      Kulak vermek  2 180, 180 

2455.      Kulp takmak  1 177 

2456.      Kurban olayım  1 108 

2457.      Küplere binmek  2 42, 319 

2458.      Laf dinlemek  1 152 

2459.      Laf etmek  1 185 

2460.      Laf olsun diye  7 39, 153, 203, 231, 281, 301, 452 

2461.      Lafı çevirmek  1 215 

2462.      Lafı mı olur  1 20 

2463.      Lafını etmek  1 219 

2464.      Merak etmek  1 155 

2465.      Meydan okumak  8 59, 103, 177, 178, 200, 269, 418, 

423 

2466.      Meydan vermemek  1 214 

2467.      Meydana gelmek  1 447 

2468.      Ne çare  10 30, 65, 158, 174, 175, 175, 216, 

266, 391, 469  

2469.      Ne çıkar  1 202 

2470.      Ne de olsa  3 9, 11, 191 

2471.      Ne gezer  1 39 

2472.      Ne mal olduğunu biliriz  1 99 

2473.      Ne olur, ne olmaz  1 127 

2474.      Ne pahasına olursa olsun  2 17, 477 

2475.      Ne var ki  8 

135, 156, 166, 176, 193, 325, 

350, 417 

2476.      Nefes almak  1 475 

2477.      Nefes nefese  2 267, 341 

2478.      Nefes nefese gelmek  1 299 

2479.      Nefes tüketmek  1 373 

2480.      Nefesi kesilmek  1 42 
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2481.      Nuh der, Peygamber demez  1 127 

2482.      Oflayıp puflamak  1 197 

2483.      Oldu bittiye gelmek (getirmek)  1 266 

2484.      Oralı olmamak  3 364, 418, 435 

2485.      Ortada fol yok, yumurta yok  1 165 

2486.      Ortadan kalkmak  1 441 

2487.      Ortadan kaybolmak  4 318, 343, 240, 244 

2488.      Ortalık yatışmak  2 75, 186 

2489.      Ortaya atılmak  1 168 

2490.      Ortaya atmak  1 411 

2491.      Ortaya çıkmak  30 62, 119, 207, 221, 229, 246, 252, 

257, 278, 279, 288, 289, 298, 310 

327, 331, 336, 337, 337, 343, 

353, 354, 355, 372, 408, 425, 

437, 440, 447, 450 

2492.      Ortaya dökmek  4 165, 210, 210, 245 

2493.      Ortaya koymak  6 103, 177, 265, 295, 418, 466 

2494.      Oyuna gelmek  4 316, 418, 425, 430 

2495.      Öbür dünya  1 429 

2496.      Ödü kopmak  1 150 

2497.      Ödü patlamak  1 106 

2498.      Ölçüp biçmek  4 35, 93, 135, 253 

2499.      Öne düşmek  1 122 

2500.      Önüne geçmek  1 75 

2501.      Öyle gelmek  2 220, 235 

2502.      Özür dilemek  4 316, 356, 441, 465 

2503.      Paldır küldür  3 45, 67, 71 

2504.      Paniğe kapılmak  1 37 

2505.      

Papaza kızıp oruç yemek 

(bozmak)  1 43 

2506.      Para etmemek  3 157, 211, 404 
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2507.      Patlak vermek  1 391 

2508.      Peşinde koşmak  1 440 

2509.      Peşine düşmek  9 55, 166, 192, 254, 282, 283, 302, 

451, 455 

2510.      Peşine takılmak  2 110, 151 

2511.      Peşini bırakmamak  3 132, 257, 321 

2512.      Pis pis gülmek  1 154 

2513.      Pisi pisine  2 417, 432 

2514.      Pusuya düşmek  1 106 

2515.      Pusuya düşürmek  1 440 

2516.      Rahmet okutmak  1 401 

2517.      Saç sakala karışmış  1 139 

2518.      Sadede gelmek  1 221 

2519.      Saf dışı etmek  1 423 

2520.      Sağ ol  10 144, 148, 155, 156, 203, 204, 

378, 426, 459 

2521.      Sahip çıkmak  3 10, 60, 382 

2522.      Sarmaş dolaş olmak  2 194, 370 

2523.      Sarpa sarmak  1 237 

2524.      Selam söylemek  1 157 

2525.      Selam vermek  2 405, 406 

2526.      Senli benli olmak  1 236 

2527.      Ses çıkarmamak  3 178, 269, 298 

2528.      Ses çıkmamak  6 189, 211, 242, 269, 396, 450 

2529.      Ses seda çıkmamak  1 413 

2530.      Ses vermek  1 132 

2531.      Sesini çıkarmamak  1 190 

2532.      Sıkboğaz etmek  1 112 

2533.      Sıkıntı çekmek  2 173, 302 

2534.      Sırasına getirmek  1 114 

2535.      Sırt çevirmek  1 131 
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2536.      Sırtı yere gelmemek  1 42 

2537.      Sırtını dayamak  1 323 

2538.      Silip süpürmek  2 82, 136 

2539.      Sineye çekmek  2 300 388 

2540.      Sinirine dokunmak  1 32 

2541.      Sinirleri gerilmek  1 128 

2542.      Soluğu (bir yerde) almak  1 240 

2543.      Sorguya çekmek  4 59, 249, 278, 407 

2544.      Söz açmak  3 79, 118, 389 

2545.      Söz almak  1 413 

2546.      Söz çıkmak  1 245 

2547.      Söz etmek  1 144  

2548.      Söz geçirmek  1 100 

2549.      Söz kesmek  1 76 

2550.      Söz vermek  7 138, 150, 157, 166, 167, 283, 430 

2551.      Sözüm ona  2 409, 433 

2552.      Sözünden çıkmamak  1 176 

2553.      Sözünü kesmek  2 36, 403 

2554.      Sözünü tutmak 2 143, 191 

2555.      Suyun yüzüne çıkmak  1 27 

2556.      Süklüm püklüm  1 343 

2557.      Şakaya vurmak  1 111 

2558.      Şapır şupur  1 82 

2559.      Şeytan görsün yüzünü  2 66, 72 

2560.      Şöyle böyle  3 58, 193, 431 

2561.      Tabanları kaldırmak  1 160 

2562.      Tadına varmak  1 129 

2563.      Tadını çıkarmak  2 143, 151 

2564.      Taş çatlasa  1 339 

2565.      Taş çıkartmak  2 171, 219 
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2566.      Tavır takınmak  1 467 

2567.      Tek tük  3 179, 255, 262 

2568.      Tepeden bakmak  1 388 

2569.      Tepeden tırnağa  1 300 

2570.      Tepesine binmek  1 188 

2571.      Topu topu  2 240, 277 

2572.      Toz kondurmamak  1 173 

2573.      Tuhafına gitmek  2 105, 200 

2574.      Tuttuğunu koparmak  1 15 

2575.      Tüyleri diken diken olmak  2 78, 332 

2576.      Tüyleri ürpermek  1 386 

2577.      Ufak tefek  7 34, 34, 35, 35, 35, 35, 384 

2578.      Uğurlar olsun  1 240 

2579.      Uygun bulmak  2 228, 425 

2580.      Uygun görmek  1 418 

2581.      Uykuya dalmak  10 10, 127, 303, 307, 323, 327, 329, 

344, 401, 449 

2582.      Üç aşağı beş yukarı  1 159 

2583.      Ün salmak  1 314 

2584.      Üstün tutmak  1 295 

2585.      Üstüne basmak  1 198 

2586.      Üstüne gitmek  1 298 

2587.      Üstüne üstüne gitmek  1 221 

2588.      Üstüne varmak  4 21, 220, 453, 453 

2589.      Üzerinde durmak  17 79, 79, 93, 114, 128, 144, 161, 

242, 246, 278, 411, 416, 430, 

447, 447, 453, 460 

2590.      Üzerine basmak  1 188 

2591.      Üzerine düşmek  1 77 

2592.      Üzerine gitmek  1 102 

2593.      Üzerine varmak  3 311, 237,  353 
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2594.      Üzerine yürümek  1 386 

2595.      Üzerinize afiyet  1 90 

2596.      Vakit öldürmek  1 299 

2597.      Vebali boynuna  2 144, 325 

2598.      Vız gelmek  1 431 

2599.      Yabana atmak  1 202 

2600.      Yaka paça  1 429 

2601.      Yaka paça götürülmek  1 410 

2602.      Yakasını bırakmamak  1 287 

2603.      Yakınlık duymak  1 454 

2604.      Yakışık almamak  1 178 

2605.      Yalan yanlış  1 303 

2606.      Yan bakmak  2 242, 471 

2607.      Yan gelip yatmak  2 206, 318 

2608.      Yan gözle bakmak  2 30, 385 

2609.      Yan yana  1 269 

2610.      Yangından mal kaçırmak  1 109 

2611.      Yanına bırakmamak  1 414 

2612.      Yanıp tutuşmak  1 282 

2613.      Yara açmak  1 33 

2614.      Yaraya merhem olmak  1  33  

2615.      Yarım ağızla söylemek  1 12 

2616.      Yarım yamalak  3 40, 52, 196 

2617.      Yatağa düşmek  1 376 

2618.      Yazıklar olsun  3 200, 301, 337 

2619.      Yedeğe almak  1 239 

2620.      Yediden yetmişe  1 134 

2621.      Yer yerinden oynamak  1 473 

2622.      Yerden göğe kadar  1 43 

2623.      Yere sermek  2 42, 193 
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2624.      Yerinde duramamak  2 176, 235 

2625.      Yerine gelmek  1 440 

2626.      Yerine getirmek  7 177, 241, 241, 311, 412, 413, 406 

2627.      Yerine koymak  1 294 

2628.      Yerli yersiz  1 235 

2629.      Yok yere  1 404 

2630.      Yol almak  1 183 

2631.      Yol aramak  1 438 

2632.      Yol bulmak  1 246 

2633.      Yol göstermek  1 258 

2634.      Yol kesmek  2 276, 376 

2635.      Yol tepmek  1 239 

2636.      Yol tutmak  1 230 

2637.      Yol vermek  2 240, 353 

2638.      Yola çıkmak  21 65, 112, 216, 241, 247, 250, 258, 

265, 265, 268, 309, 312, 338, 

341, 358, 373, 376, 409, 412, 

455, 455 

2639.      Yola düşmek  1 353 

2640.      Yola gelmek  4 127, 127, 270, 271 

2641.      Yola getirmek  2 376, 400 

2642.      Yola koyulmak  3 13, 237, 303 

2643.      Yolun açık olsun  4 127, 172, 284, 342 

2644.      Yoluna girmek  2 228, 405 

2645.      Yolunu bulmak  3 225, 300, 314 

2646.      Yolunu kesmek  1 241 

2647.      Yolunu sapıtmak  1 266 

2648.      Yumuşak başlı  1 165 

2649.      Yüreği cız etmek  1 30 

2650.      Yüreği sızlamak  1 338 

2651.      Yüz vermek  1 10 
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2652.      Yüz yüze gelmek  1 426 

2653.      Yüzüne bakamamak  1 210 

2654.      Yüzüne vurmak  2 352, 403 

2655.      Yüzünü kara çıkarmak  3 291, 294, 443 

2656.      Zar zor  4 106, 303, 306, 462 

2657.      Zarar vermek  1 318 

2658.      Zehir zemberek  1 71 

2659.      Zemzemle yıkanmış  1 102 

2660.      Zerre kadar  12 40, 101, 114, 158, 180, 224, 322, 

362, 395, 402, 424, 444 

2661.      Zıvanadan çıkmak  2 235, 236 

2662.      Zihni karışmak  1 222 

2663.      Zihnini kurcalamak  1 144 

 

 


