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ÖN SÖZ 

Çince-Türkçe alanında bugüne kadar yapılan çalışmalara 

bakıldığında bunların nitelik ve nicelik olarak istenilen düzeyde 

olmadıkları görülür. Bu kadar uzun geçmişleri olan, böylesine geniş 

coğrafyalarda konuşulan, üstelik binlerce yıldan beri yan yana 

yaşamış, hatta yaşamakta olan bu iki dilin karşılaştırmalı 

çalışmalarla yeterince ele alınmamış olmasını anlayabilmek hiç de 

kolay değildir. Ancak siyasi rejimlerin bir bakıma haklı 

gösterebileceği bu büyük ihmalin, sınır tanımayan günümüz iletişim 

dünyasında sürdürülmesi artık o kadar imkânsızlaşmıştır ki, Çince 

ile Türkçe arasında, kısmen karşılaştırmalı böyle bir çalışmaya 

girişmek neredeyse kendiliğinden ve kaçınılmaz olmuştur.  

Amacımız, bizden önce yapılan çalışmaları sürdürmek, elimizden 

geldiğince geliştirmek ve bir adım daha ileriye taşımaktır. 

Uzun bir dil geçmişine sahip olan Türkçe ve Çince ağız, lehçe 

ve konuşma dili bakımından gerçekten zengin bir dil özelliği 

gösterirler. “Çağdaş Türkiye Türkçesinde Karşıt Anlamlı 

Sözcüklerle Kurulan İkilemeler ve Çağdaş Çincedeki Benzer 

İkilemelerle Karşılaştırmalar” başlıklı bu çalışmada,  ‘Çağdaş 

Türkiye Türkçesi’ ve ‘Çağdaş Çince’ ifadeleri,  ‘Standart Türkçe’ 

yani İstanbul Türkçesi olarak bilinen dil ile ‘Standart Çince’, yani 

Pekin şivesine dayanan resmî Çinceye işaret etmektedir. 

Çalışmamızın odak noktası, dizindir. İncelenen örneklerden 

başka, konu ile ilgili derlenen bütün veriler de belirli bir yöntem 

içinde bir araya getirilmiş, böylece çalışmaya bütünlük 

kazandırılmıştır.  
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Çağdaş Türkiye Türkçesinde karşıt anlamlı sözcüklerle kurulan 
ikilemeler ve çağdaş Çincedeki benzer ikilemelerin olabildiğince 
karşılaştırılarak incelendiği bu çalışmada, her iki dilde de, gerek 
kuruluş, gerekse kullanım bakımından karşıt anlamlı ikilemelerin 
benzer yönlerinin bulunduğu gösterilmiştir. Çağdaş Türkiye 
Türkçesinde aynı sözcük grubundan, karşıt anlamlı biçim 
birimleriyle (morfemlerle) paralel olarak kurulan karşıt anlamlı 
ikilemeler üzerinde durulmuş, çağdaş Çincede benzer ikilemeler de 
karşılaştırmalı biçimde incelenmiştir. Konu, sözcük türü, yapı ve 
kuruluş bakımından, ikilemeyi kuran sözcüklerle ikileme arasındaki 
anlamsal ilişki ele alınmış, ayrıca yapı bilgisi, anlam ve ses bilgisi 
bakımlarından sözcüklerin dizilişi saptanmaya çalışılmıştır. 

İmla sistemi bakımından Türk dili fonetik alfabesiyle 

bilinirken Çin dili ise resim yazı veya kavramsal yazı özelliğiyle 

tanınır. Çincede karşıt anlamlı sözcüklerle kurulan ikilemelerin 

telaffuzunu belirtmek üzere Uluslararası Fonetik Alfabe 

(International Phonetic Alphabet, IPA)’den yararlanılmıştır. 

Bu çalışmanın gerçekleşmesi sürecinde yakın ilgisini 

esirgemeyen Chengchi Üniversitesi Yabancı Diller Fakültesi Dekanı 

ve Türk Dili ve Kültürü Bölümü Başkanı Sayın Prof. Dr. Nai-Ming 

YU’ye şükranlarımı sunuyorum. “Türkçedeki İkileme Olayları ve 

Çince İkilemelerle Karşılaştırmalar” başlıklı çalışmasıyla bana 

ilham kaynağı olan ve bu çalışmam boyunca desteğini ve önerilerini 

benden esirgemeyen Chengchi Üniversitesi Türk Dili ve Kültürü 

Bölümü’nden Sayın Prof. Dr. Ahmet Chi-Huei HUANG’a sonsuz 

teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Yine, akademik çalışmalarımın 

başından beri bana yol gösteren ve beni destekleyen, saygıdeğer 

hocalarım, en başta, Ankara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hamza 
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ZÜLFİKAR, Chengchi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Uğur Hsing-Tung 

WU, Doç. Dr. Ayten Ling-Ling KAO, Doç. Dr. Hasan Shih-Kang 

PENG’e; Çince sözcüklerin telaffuzunu belirtmek için Uluslararası 

Fonetik Alfabeyi kullanmamı öneren değerli dostum Ming-te 

CHANG’a; örnek cümleler bulmama yardımcı olan Araş. Gör. Dr. 

Cafer GÜLER’e ve Oğuz Yao-Kai Chi’ye; değerli arkadaşlarım Yard. 

Doç. Dr. Pelin Pei-Lin Lİ’ye, Canan Wen-Ling KAO ve S. İmge 
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Nihayet ARSLAN ve Dr. Fahrettin ARSLAN’a teşekkür etmeyi bir 

borç biliyorum. 

Şu anda isimlerini tek tek sayamadığım ama hatıralarını 
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İŞARETLER VE KISALTMALAR 

- : Hem fiil kökü, fiil köküne gelen yapım eki, -mak/-mek 

eki için hem de hece ayrımını göstermek için 

kullanılmıştır. 

+ : İsim kökü, isim köküne gelen ek. 

[  ] : Parantezin içinde Çince sözcüğün telaffuzu Uluslararası 

Fonetik Alfabeyle belirtilmiştir. 

‘  ’ : Örnek ikilemeler için kullanılmıştır. 

“  ” : Örnek cümleler için kullanılmıştır. 

a.g.e. : Adı geçen eser. 

AKDTYK : Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 

Alm. : Almanca 

AP : Ali Püsküllüoğlu, Türkçe Sözlük, 1. bs., Yapı Kredi  

Yay., İstanbul 1995. 

ask. : askerlik 

A.Ş. : Anonim Şirket(i) 

AÜ : Ankara Üniversitesi 

Bas. : basımevi 

Bkz. : Bakınız 

bs. : baskı, basım, basılış 

C. : cilt 

DTCF : Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 

e. : edat 

ekon. : ekonomi 

esk. : eskimiş 

f. : fiil 

Fr. : Fransızca 
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gr. : gramer, dil bilgisi 

GTS : TDK, Güncel Türkçe Sözlük (http://www.tdk.gov.tr) 

haz. : hazırlayan 

I. Dizin : Çağdaş Türkiye Türkçesinde Karşıt Anlamlı Sözcüklerle 

Kurulan İkilemeler Dizini 

II. Dizin : Çağdaş Çincede Karşıt Anlamlı Sözcüklerle Kurulan 

İkilemeler Dizini 

İng. : İngilizce 

is. : isim 

mat. : matematik 

MEB : Millî Eğitim Bakanlığı 

M.Ö. : Milattan önce 

öz. : özel 

s. : sayfa 

S. : sayı 

sf. : sıfat 

sp. : spor 

TAE : Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü 

TDAYB : Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten 

TDK : Türk Dil Kurumu 

TİS : Necmi Akyalçın, Türkçe İkilemeler Sözlüğü (Tanıklı), 

Anı yay., Ankara 2007. 

TS : TDK, Türkçe Sözlük, 10. bs., AKDTYK, TDK Yay., 

Ankara 2005. 

TTK : Türk Tarih Kurumu 

Üniv. : üniversite(si) 

vb. : ve benzeri 
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VH : Vecihe Hatiboğlu, İkileme, TDK Yay., AÜ. Bas., Ankara 

1971. 

Yay. : yayın 

yy. : yüzyıl 

zf. : zarf 

zm. : zamir 
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GİRİŞ 

1. Türkçe ‘İkileme’ Terimi ile Terimin Çince Karşılığı 

Türkçede ‘anlatım gücünü artırmak, anlamı pekiştirmek ve 

kavramı zenginleştirmek amacıyla, aynı sözcüğün tekrar edilmesi 

veya anlamları birbirine yakın yahut karşıt olan ya da sesleri 

birbirini andıran iki sözcüğün yan yana kullanılması’na ‘ikileme’ 

denilir.1 Bu tanımla ikileme, Çincede birçok kavramı içerdiği gibi, 

şu karşılıklara denk gelen anlamları da kapsar: 

1) ‘Aynı sözcüğün tekrarıyla yapılan ikilemeler’ kapsamında, ‘疊字

[ tie2 ts4] ’ terimi;  

Örneğin ‘yavaş yavaş’ anlamında olan ‘緩緩 [xuan3  xuan3]’ 

gibi. 

2) ‘Sesleri birbirini andıran ikilemeler’ için ‘聯緜詞  [lian2  mian2 

ts2]; ardışık sözcükler’ terimi; 

Bu ardışık sözcükler dört gruba ayrılır:  

a) ‘雙聲 [ ua1 1]; ikilemeyi kuran sözcüklerin ünsüzleri 

aynı olan’, 

b) ‘疊韻 [ tie2 yn4 ]; ikilemeyi kuran sözcüklerin ünlüleri aynı 

olan’,  

c) ‘非雙聲疊韻 [ fei1 ua1 1 tie2 yn4]; ikilemeyi kuran 

sözcüklerin ne ünsüzleri ne de ünlüleri aynı olan’ ve 

                                                 
1 Vecihe Hatiboğlu, İkileme, s. 9 
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d) ‘雙聲兼疊韻 [ ua1 1 tian1 tie2 yn4]; ikilemeyi kuran 

sözcüklerin hem ünsüzleri hem de ünlüleri aynı olan’.2 

‘Sanki’ anlamında olan ‘ 彷 彿  [ fa3 fu2]’, ‘coşkunluk’ 

anlamındaki ‘洶湧 [ yu1 yu3]’, ‘papağan’ anlamındaki ‘鸚

鵡  [ i1  u3]’ ve ‘alışveriş’ anlamında olan ‘ 買 賣  

[ mai3  mai4]’ bu gruplara dair birer örnektir. 

2)  ‘Yakın anlamlı sözcüklerle kurulan ikilemeler’ için ‘近義複詞

 [ tin4  i4  fu4  ts2]’ terimi; 

Örneğin ‘önemli’ anlamındaki ‘ 重 要 [tu4 iau4]’; ‘durup 

dinlenmek’ anlamındaki ‘歇息  [ie1 i2]’, bu tür ikilemelerden 

birkaçıdır. 

4)  ‘Eş anlamlı sözcüklerle kurulan ikilemeler’ için ‘同義複詞

 [ tu2  i4  fu4  ts2]’ terimi; 

‘Duygu’ anlamında olan ‘情感[ ti2  kan3]’; ‘arayıp taramak’ 

anlamında olan ‘尋覓  [ yn2  mi4]’; ‘sevinmek’ anlamına gelen 

‘喜悅 [i3  ye4]’ gibi. 

5)  ‘Karşıt anlamlı sözcüklerle kurulan ikilemeler’ için ‘反義複詞

 [ fan3  i4  fu4  ts2]’ terimi; 

Örneğin, hem ‘siyah beyaz’ anlamında hem de ‘ak kara’ 
anlamında olan ‘黑白  [ xei1  pai2]’, ‘er geç’ anlamındaki ‘遲早  

[ t2  tsau3]’ ve ‘su seviyesinin yükselip alçalması’ anlamına 

gelen ‘漲落  [ ta3   luo4]’, bu tür ikilemelerden birkaçıdır.3 

                                                 
2 楊如雪。＜關於「聯綿詞」＞。《飛揚》。第 62 期 (2010 年 3 月 )：頁 2-8。 

竺家寧。《漢語詞彙學》。頁 21-29。  
3

 Chi-Huei Huang, Türkçedeki İkileme Olayları --Ve Çince İkilemelerle 
Karşılaştırmalar, s. 9-22. 
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Giriş

2. ‘Karşıt Anlamlı Sözcüklerle Kurulan İkilemeler’in 

Tanımı ve Kapsamı 

İkileme (Fr. İng. Alm. hendiadyoin) adlı dil olayı için Türkçede 

değişik terimler kullanılmıştır: Atıf grubu4, ikizleme5, katmerleme6, 

ikiz kelime 7 , kelime ikilemesi 8 , tekrar 9 , çift kullanılış 10 , koşma 

takım11, ikileme12, ikizlenme13. 

                                                 
4

 Tahsin Banguoğlu, Anahatlarile Türk Grameri, İstanbul 1940, s. 70. 
5

 TDK, “Gramer (Kuralbilim) Terimleri”, Türk Dili, Türkçe-Fransızca Belleten, 
Seri II, S.1-2 (Sonkânun 1940), s. 63-72; 

Ahmet Cevat Emre, Türk Dilbilgisi, İstanbul 1945, s. 366; 
Mehmet Ali Ağakay, “İkizlemeler Üzerine”, Türk Dili, S.16 (Ocak 1953), 

s. 189-191; S.17 (Şubat 1953), s. 268-271; 
Kaya Bilgegil, Türkçe Dilbilgisi, 2. bs., İstanbul 1982, s. 162; 

6
 Necip Üçok, Genel Dilbilim (Lengüistik), Ankara 1947, s. 62; 

7
 Hasan Eren, “İkiz Kelimelerin Tarihi Hakkında”, DTCF Dergisi, C. VII, S. 2  

(Haziran 1949), s. 283-286. 
8

 TDK, Dilbilim Terimleri Sözlüğü, Ankara 1949.  
 Osman Nedim Tuna, “Türkçede Tekrarlar”, Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, C.  

III, S.3-4, (31 Mart 1949), İstanbul 1949, s. 429-447; 
Muharrem Ergin, Türk Dili Bilgisi, İstanbul 1958, s. 654. 
Leylâ Karahan, Türkçede Söz Dizimi -Cümle Tahlilleri-, Ankara 1995, s.  

26-28. 
10

 Mecdut Mansuroğlu, Sultan Veled’in Türkçe Manzumeleri, İstanbul 1958. 
11

 Tahsin Banguoğlu, Türk Grameri—Ses Bilgisi, Ankara 1959, s. 150; 
Tahsin Banguoğlu, Türkçe’nin Grameri, İstanbul 1974, s. 512. 

12
 Vecihe Hatiboğlu, Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü, Ankara 1969; 4. bs., Ankara  

1982; 
TDK, Türkçe Sözlük, Ankara 1974, 1983, 1988, 1998, 2005; 
Tahsin Banguoğlu, Türkçe’nin Grameri, İstanbul 1974, s. 512; 
Tahir Nejat Gencan, Dilbilgisi, 4. bs., Ankara 1979, s. 191; 
Berke Vardar (haz.), Dilbilim ve Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü, Ankara 1980; 
Berke Vardar (haz.), Açıklamalı Dilbilim Terimleri Sözlüğü, İstanbul 1988; 
Osman Nedim Tuna, “Türkçede Sayıca Eş Heceli İkilemelerinde Sıralama  

Kuralları ve Tabii bir Ünsüz Dizişi”, TDAYB 1982-1983, Ankara 1986, s. 
163-228; 
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Vecihe Hatiboğlu’nun Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü adlı 

kitabında ‘İkileme’ başlığı altında şu bilgiler verilmiştir:14 “(Fr.; 

İng.; Alm. Hendiadyoin) (Derl. koşma, koşuk, kelime koşması, eş 

deyim). Anlamı güçlendirmek için, aynı sözcüğün tekrar edilmesi 

veya anlamları birbirine yakın yahut karşıt olan ya da sesleri 

birbirini andıran sözcüklerin yan yana kullanılması: Yavaş yavaş, 

ağır ağır, tak tak, koşan koşana, kaçan kaçana, yığın yığın; çoluk 

çocuk, kap kacak, ufak tefek, aşağı yukarı, irili ufaklı, ileri geri; 

karma karışık, sandık mandık, kalem malem, defter mefter vb.” 

Ahmet Topaloğlu ise Dil Bilgisi Terimleri Sözlüğü adlı eserinde 

ikileme hakkında şu açıklamayı yapmıştır:15 “(Osm. terkîb-i ihmâlî, 

mühmelât; Fr. hendiadyoin) Anlama güç katmak amacıyla 

kelimelerin veya bazı seslerin tekrarlanması; bu şekilde yapılan 

kelime öbeği. Başlıca dört çeşidi vardır: a) Aynı kelimenin tekrarıyla 

yapılanlar: harıl harıl, teker teker, yavaş yavaş, gide gide; b) Eş 

anlamlı ikilemeler: eğri büğrü, saçma sapan, ite kaka, çoluk çocuk16; 

c) Karşıt anlamlı ikilemeler: iyi kötü, aşağı yukarı, içli dışlı, bata 

çıka; ç) Eklemeli ikilemeler: ev mev; deniz meniz, kötü mötü.” 

                                                                                                                             
Ahmet Topaloğlu, Dil Bilgisi Terimleri Sözlüğü, s.87. 
Zeynep Korkmaz, Gramer Terimleri Sözlüğü, s. 82-83. 
Mehmet Hengirmen, Dilbilgisi ve Dilbilim Terimleri Sözlüğü, s. 208-215. 
Doğan Aksan, Türkçenin Gücü, s. 65-69. 

13 Tahir Nejat Gencan, a.g.e., s. 193. 
14 Vecihe Hatiboğlu, Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü, s. 70. 
15 Ahmet Topaloğlu, a.g.e., s. 87. 
16 Kanaatimizce ‘eğri büğrü’ ile ‘çoluk çocuk’, eş anlamlı ikileme değil, bir  

sözcük anlamlı ikilemedir; çünkü burada ‘büğrü’ ve ‘çoluk’ sözcükleri, 
anlamlı olan ‘eğri’ ile ‘çocuk’ sözcüklerinin gölgesi olarak anlamı 
güçlendirmeye yardımcıdırlar. (Bkz. VH, s. 59) 
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Zeynep Korkmaz ise, konuyu ‘ikileme’ başlığı altında ele 

alarak şu bilgiyi vermektedir: 17  “(Alm. hendiadyoin; Fr. 

hendiadyoin; İng. hendiadyoin; Osm. terkib-i ihmâli, mühmelât) 

Aynı, yakın ya da zıt anlamlı iki veya daha çok kelimenin bir tek 

kelime gibi anlam göstermek üzere yanyana gelmesi; birer birer, 

delik deşik, köşe bucak, yalvarıp yakarmak, yorgun argın, düğün 

dernek, hısım akraba, boy pos endam vb. 

Cümlede anlamı güçlendirmek üzere kullanılan çeşitli kelime 

gruplarına göre ikilemelerin başlıca türleri şunlardır: 

a- Aynı kelimenin tekrarı ile kurulanlar: birer birer, teker teker, 

dinleye dinleye, dura dura, bekleye bekleye, göre göre vb. 

b- Eş veya yakın anlamlı kelimelerle kurulanlar: ev bark, belli 

başlı, bitip tükenmek, delik deşik, köşe bucak, yalvarıp 

yakarmak, düğün dernek, yalan yanlış, soy sop vb. 

c- Zıt anlamlı kelimelerle kurulanlar: bata çıka, düşe kalka, 

yaza çize, doğru yanlış, iyi kötü, az çok, üst baş, analı babalı, 

karı koca, yaz kış vb. 

Mehmet Hengirmen de ikilemeye ilişkin olarak şöyle bir tanım 

yapmıştır: 18  “İng. gemination, reduplication, hendiadyoin; Alm. 

Gemination, Verdoppelung, Reduplikation, Hendiadyoin; Fr. 

gémination, redoublement, réduplication, hendioayoin) Anlatımı 

daha güzel ve etkili bir duruma getirmek için aralarında ses 

benzerliği bulunan yakın, aynı ya da zıt anlamlı sözcüklerin yan 

yana kullanılması veya bu işlem sonucu ortaya çıkan sözcük grubu.”   

                                                 
17 Zeynep Korkmaz, a.g.e., s. 82-83. 
18 Mehmet Hengirmen, a.g.e., s. 208. 
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Ali Püsküllüoğlu’nun hazırladığı Türkçe Sözlük’te ‘ikileme’ 

maddesi altında şu bilgiler verilmiştir: 19  “Anlamı güçlendirmek 

ereğiyle aynı sözcüğün art arda yinelenmesi, anlamları birbirine 

yakın ya da karşıt olan ya da sesleri benzeşen sözcüklerin art arda 

kullanılması.” 

Türk Dil Kurumu tarafından yayımlanan Türkçe Sözlük20’te ise 

ikileme şöyle tarif edilmektedir: “Anlamı güçlendirmek için aynı 

kelimenin tekrarlanması, anlamları birbirine yakın, karşıt olan veya 

sesleri birbirini andıran kelimelerin yan yana kullanılması: Yavaş 

yavaş, irili ufaklı, aşağı yukarı gibi.” 

Necmi Akyalçın 21 , Türkçe İkilemeler Sözlüğü adlı eserinde 

‘İkilemeler Üzerine’ başlığı altında ikilemelere ilişkin bazı 

çalışmaları sıralamış; çalışmasında bazılarının yinelemeleri bir tür 

ikileme olarak kabul ettiğine dikkat çekmiştir. Vecihe Hatiboğlu’nun 

“Aynı kökten değişik biçimde kurulan iki sözcüğün yan yana 

kullanılması kavramda ayrıca bir güç, bir pekiştirme 

sağlamadığından ikileme sayılmaz; bunlara kökteşleme denir. Örtü 

örtmek ütü ütülemek, yazı yazmak, yemek yemek ve benzerleri 

ikileme değildir” yargısını benimseyerek, o da bu tür yapıları 

ikileme olarak değerlendirmeye almadığını belirtmiştir. 

Karşıt anlamlı sözcüklerle kurulan ikilemelerin önde gelen 

özelliği, hiç şüphesiz, anlamları birbirine karşıt olan sözcüklerin yan 

yana kullanılmasıdır. Ayrıca ikilemenin oluş, imla, ses, sözcük türü, 

                                                 
19 Ali Püsküllüoğlu, Türkçe Sözlük, s. 792. 
20 TDK, Türkçe Sözlük, s. 948. 
21 Necmi Akyalçın, Türkçe İkilemeler Sözlüğü (Tanıklı), s. 1-7. 
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yapı ve cümle bilgisi bakımından da belirli özellikler taşıdığı 

görülür. 

Karşıt anlamlı sözcüklerle kurulan ikilemelerin özellikleri 

şöyle sıralanabilir: 

1) Anlamları birbirine karşıt olan sözcüklerin ayrı ayrı yazılması; 

‘Ölüm kalım’, ‘irili ufaklı’, ‘er geç’, ‘şu bu’, ‘dala çıka’, 

‘ister istemez’ örneklerinde görüldüğü gibi karşıt anlamlı iki 

sözcükle ikileme kurulmuştur. 

Fakat ‘altüst’, ‘alışveriş’, ‘kocakarı’, ‘gelgit’, ‘indibindi’ 

sözcüklerine bakıldığında, iki karşıt anlamlı sözcükten 

oluşmasına rağmen bitişik yazıldığı için tek bir sözcük olarak 

sayılmakta, dolayısıyla ikileme kategorisine girmemektedirler. 

İkileme olarak kurulmuş olmakla birlikte tek bir anlam 

kazanmışlardır. 

Çincede ise sözcüklerin yazılış özelliğinden dolayı bütün 

sözcükler ayrı yazılır. Örneğin ‘mesafe, uzaklık’ anlamında olan 
‘遠近 [yan3  tin4]’; ‘hayatta kalma ya da ölüm’ anlamında 

olan ‘生死  [1  s3]’; ‘er geç, önünde sonunda’ anlamında 

olan ‘遲早 [t2  tsau3]’ gibi. 

2) İkilemelerin çoğu kez iki sözcükten oluşması, üç sözcükle 

kurulan ikilemelerin çok nadir görülmesi; 

Türkçede üç sözcükle kurulup karşıtlık gösteren ikileme 

olarak sadece iki örneğe rastlanır; ‘ölüp ölüp dirilmek’ ve ‘gidip 

gidip gelmek’. 

Çincede üç sözcükle ikileme kurulmazken ‘büyük küçük 
ayırt etmeden’ anlamında olan ‘ 大 大 小 小  
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[ta4  ta4  iau3  iau3]’ ile ‘gerçek olup olmadığını kestirmek 

güç’ anlamında olan ‘ 真 真 假 假  [tn1 tn1 tia3 tia3]’ 

örneklerinden de anlaşıldığı gibi, anlamları birbirine karşıt olan 

sözcüklerin her ikisinin de tekrarıyla bir ikileme kurulduğu 

görülür. 

3) Anlamları birbirine karşıt olan sözcüklerin arasına bir başka 

sözcük ya da noktalama işaretinin girmemesi; 

Örneğin ‘er geç’, ‘in cin’ ve ‘uzaktan yakından’ gibi 

ikilemelerin içine eğer bir başka sözcük girip ‘er veya geç’, ‘in 

misin cin misin’, ‘uzaktan veya yakından ilgisi’ şekline 

dönüşürse artık ikileme sayılmaz. 

Çincedeki durum da aynıdır; eğer birbirine karşıt anlamlı 

sözcüklerin arasına bir başka sözcük girerse artık ikileme 
sayılmaz, anlamı da başka olur. Örneğin ‘大小 [ta4 iau3]’ 

ikilemesinin içine ‘veya’ anlamında olan ‘或 [xuo4]’ bağlacı 

dahil edilirse, anlamı somutlaşıp ‘büyük veya küçük’ anlamına 

gelir. 

4) İkilemeyi kuran sözcüklerin aynı sözcük türünden olması, yani 

sözcüklerin her ikisinin de isim, sıfat, zarf, zamir ya da fiil 

olması;  

‘İn cin yok’; ‘acı tatlı günler’; ‘az çok bilmek’; ‘sen ben 

davası’ ; ‘yatın kalkın dua edin’ gibi. 

‘Çok az’ ve ‘ölü doğum’ ise, ilk bakışta iki sözcüğün 

anlamları birbirine karşıt olup ayrı ayrı yazılmışsa da farklı 

sözcük türünden oldukları için ikileme değillerdir. ‘Çok az’daki 

ilk kelime zarf, ikincisi ise sıfattır; ‘ölü doğum’daki ilk sözcük 
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sıfat, ikincisi de isimdir; yani ilk sözcük ikincisini 

nitelemektedir. 

Çincede de benzer durum söz konusudur: ‘ 正 誤 

[t4  u4]’ örneğinde olduğu gibi ilk sözcüğün esas anlamı 

‘doğru’ olup öbürü ‘yanlış’ anlamında olduğu hâlde iki sözcük 

birleşince ilk sözcük artık fiil görevinde olup ‘düzeltme’ 
anlamını taşır, ‘正誤 [t4  u4]’ da ‘hatayı düzeltme’ anlamına 

gelir.  

5) İkilemenin onu kuran sözcüklerin anlamsal ilişkisi bakımından 

‘tamamen karşıt anlamlı olan ikilemeler’ ile ‘tam karşıt anlamlı 

olmayan ikilemeler’ olmak üzere iki gruba daha ayrılabilmesi; 

Türkçede ‘iyi kötü’ ile ‘var yok’; Çincede ‘işin doğrusu ile 
yanlışı’ anlamına gelen ‘是非  [ 4  fei1]’ ile asıl anlamları ‘su’ 

ile ‘ateş’ olan ‘ 水 火  [ uei3  xuo3]’, birbirine tam karşıt 

anlamlı olan ikilemelerden birkaç örnektir. 

Fakat Türkçede ‘şu bu’, ‘kurt kuş’, ‘evli bekâr’ ile ‘yaz- 
çiz-’; Çincede ‘sen’, ‘ben’ zamirlerinin birleşmesiyle kurulan ‘你

我  [ ni2  uo3]’, ‘hükûmet ile halk’ anlamına gelen ‘ 朝 野  

[ tau2   ie3]’ ile ‘Kamerî takvimde ayın ilk günü ile on beşinci 

günü’ anlamındaki ‘朔望 [ uo4   ua4]’, ikilemelerini kuran 

sözcükler tam karşıt anlamlı olmadığı için ‘birbirinin tam karşıtı 

olmayan’ ikilemelerdir. 

6) İkilemeyi kuran sözcük kökü veya gövdesinin ya hiç ek almayıp 

yalın kalması ya da aldığı ek sayısının eşit olması; 

‘Öteden beri’, ‘içi dışına çıkmak’ ve ‘varlıkta darlık 

çekmek’ örneklerinde görüldüğü gibi karşıt anlamlı sözcükler 



12 

 

yan yana kullanılıp sözcük türleri de aynı olmasına rağmen 

aldıkları ek bakımından farklı oldukları için ikileme niteliği 

taşımazlar. 

Bu, Türkçeye özgü bir niteliktir; Çince ek alan bir dil 

olmadığı için ek sayısı ve niteliği söz konusu olmaz. 

7) İkilemeyi kuran sözcüklerin cümle içinde görevlerinin aynı 

olması; 

“Evin altını üstüne getirmişsiniz” sözünden karşıt anlamlı 

olan iki kelimenin aldığı ek sayısı eşit olmasına rağmen biri 

nesneyken diğeri ise tümleç görevindedir. 

Çincedeki durum da Türkçeye benzer: Çincede bazı dört 

sözcüklük deyimler anlamları birbirine karşıt iki tane ikilemeden 

oluşur. Fakat bu tür deyimlerden bazılarında karşıt sözcüklerin 

cümle içindeki görevinin değişmiş olmasından dolayı ikileme 
niteliğinin artık kaybolduğu görülür. Örneğin, ‘ 興 廢  

[i1  fei4]’ ve ‘ 存 亡 [tsun2  ua2]’ aslında ‘bayındırlık 

(mamuriyet) ya da haraplık (harabiyet)’, ‘yaşama ya da ölme’ 
anlamında olan birer ikilemedir; ‘ 興 廢 存 亡 [i1  fei4  

tsun2  ua2]’ olarak birleşince birinci ve üçüncü sözcüğün 

görevi fiile dönüşerek deyim ‘yozlaşmış olanı yeniden 

canlandırmak’ anlamına gelir. 

8) Anlamları birbirine karşıt olan sözcüklerin belirli bir düzene 

göre ikilemeyi kurması, hatta dizilişlerinin kalıplaşmış olması; 

Örneğin ‘nedenli nedensiz’, ‘ucuz pahalı’, ‘var yok’ 

ifadeleri ters dizilemez. Çünkü bu tür ikilemelerin bazılarında 

yapı bilgisi bakımından olumluluk eki alan sözcük önde, 
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olumsuzluk eki alan sözcük ise sonda bulunur. (‘nedenli 

nedensiz’, ‘ister istemez’, ‘tanıdık tanımadık’ gibi.) Bazılarında 

ise hece sayısı az olan önde çok olan sonda bulunur. (‘ucuz 

pahalı’, ‘allı yeşilli’, ‘arz talep’ gibi.) 

Çincede durum aynıdır: Bu tür ikilemelerden çoğunda iki 

sözcük ters dizilirse ikileme niteliği kaybolur, çünkü kalıplaşmış 

belirli bir düzene sahiplerdir. Örneğin ‘erkek(ler) ve kadın(lar)’ 
anlamında olan ‘ 男 女  [nan2  ny3]’, ‘soğuk veya sıcak; 

başkalarının davranışında görülen soğukluk ya da sıcaklık’ 
anlamında olan ‘冷暖 [l3  nuan3]’ ikilemeleri gibi kelimeler 

eğer ters dizilirse anlaşılmaz olduğu gibi ikileme de sayılmaz. 

9) Hem çağdaş Türkiye Türkçesinde hem de çağdaş Çincede bazı 

ikilemelerin sırasının değişerek dizilmesi ve dolayısıyla 

meydana gelen anlam farklılaşması; 

Örneğin Türkçede ‘gide gele’ ile ‘gele gide’; ‘giden gelen’ 

ile ‘gelen giden’ olarak iki türü dizilen ikilemelerin anlamları 

birbirinden farklıdır.22 

Çincede bu tür iki dizilişli olan ikilemeler Türkçedekine 
göre sayıca daha azdır. Bazen ‘死生  [s3  1]’ ile ‘生死  

[ 1  s3]’ gibi anlamları birbirinden farklı olan ikilemeler 

bulunsa da ‘浮沉  [ fu2  tn2]’ ile ‘沉浮  [tn2  fu2]’ gibi 

anlamları birbirine benzer olan ikilemeler de mevcuttur.23 

                                                 
22 Ayrıntılı bilgi için “I. Çağdaş Türkiye Türkçesinde Karşıt Anlamlı  

Sözcüklerle Kurulan İkilemeler Dizini”ne (= I. Dizin, 116, 130) 
bakılabilir. 

23 Bkz. “II. Çağdaş Çincede Karşıt Anlamlı Sözcüklerle Kurulan İkilemeler  
Dizini” (= II. Dizin), 096, 114; 026, 206. 
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10)  İkilemeyi kuran iki sözcüğün de anlamlı olmasından dolayı 

ikisinin de tek başına kullanılabilmesi; 

‘Dost düşman’, ‘iyi kötü’, ‘gerekli gereksiz’, ‘sen ben’, 

‘içeri dışarı’, ‘gelir geçer’, ‘duyduk duymadık dememek’ 

örneklerinde görüldüğü gibi ikilemeyi kuran her iki sözcük de 

tek başına kullanılabilmektedir. 

Ancak ‘çoluk çocuk’, ‘yırtık pırtık’; ‘kayıp mayıp’, ‘örtü 

mörtü’ örneklerinde ise sadece bir sözcük anlamlı, öbürü ise 

anlamsız olduğundan tek başına kullanılamaz. Hatta ‘pırıl pırıl’, 

‘cayır cayır’, ‘ıvır zıvır’ gibi ses yansımalı sözcüklerin ikisi de 

yalnız kullanılmaz, ancak birleşerek anlam kazanırlar. 

Çincede durum Türkçeye benzer. Örneğin ‘sanki’ anlamında 
olan ‘彷彿 [fua3  fu3]’, ‘şimşek sesi; patlama sesi ya da 

makineden çıkan ses’ anlamında, ses yansımalı sözcük olan ‘轟

隆  [xu1   lu2]’ de tek başına anlamsız kalır, mutlaka 

birleşerek anlam kazanan örneklerdendir. 

11)  Çincede ikilemeyi kuran sözcüklerden biri ‘破音字  [puo4 in1 

ts4]; yazılışı aynı, fakat telaffuzu farklı olan kelime’ olursa, 

telaffuzuyla anlamının ayırt edilebilmesi; 

Örneğin yazılışı ‘哀樂 ’ olup telaffuzu [ai1  l4] olduğunda, 

‘insanlardaki duygulardan üzüntü ve sevinç; hüzünlü sevinç’ 

anlamına gelip karşıt anlamlı ikileme olduğu hâlde, telaffuzu 
eğer [ai1  ye4] olursa hem anlamı ‘üzüntülü müzik’ olarak 

değişir, hem de sözcük türü farklılaştığı için karşıt anlamlı 
ikileme niteliği kaybolmuş olur. ‘朝 ’ da ‘破音字  [puo4 in1 

ts4]’ türünden bir ikilemedir: Hem [tau1] telaffuzuyla ‘sabah’ 

anlamına gelerek ‘朝夕 [tau1  i4]; sabah ve akşam; çok kısa 
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bir süre içinde’, ‘朝暮  [tau1  mu4]; gece gündüz’ ikilemeleri 

oluşur, hem de [tau2] telaffuzuyla ‘hükûmet’ anlamına gelerek 

‘朝野[tau2   ie3]; hükûmet ile halk’ ikilemesinde yer alır. 

‘Karşıt Anlamlı Sözcüklerle Kurulan İkilemeler’in Tanımı 

 Yukarıda sıralanan özelliklere dayanarak karşıt anlamlı 

sözcüklerle kurulan ikilemeler şu şekilde tanımlanabilir: 

Karşıt anlamlı sözcüklerle kurulan ikilemeler, bir duygu, 

düşünce, olay ya da olguyu daha etkili ifade etmek, anlatım gücünü 

artırmak, anlamı pekiştirmek veya kavram kullanımını 

zenginleştirmek gibi muhtelif amaçlarla, aralarında ses benzerliği 

bulunan karşıt anlamlı sözcüklerin bir tek sözcük gibi anlam taşımak 

üzere yan yana kullanılmasıdır. Örneğin, iyi kötü, az çok, karı koca, 

ileri geri, gece gündüz; yazıp çizmek, düşe kalka, olur olmaz, tanıdık 

tanımadık gibi.  

Bu tür ikilemelerin ana hatlarıyla şu özellikleri içerdiği 

söylenebilir: 

1- Karşıt anlamlı iki sözcüğün bitişik değil, ayrı ayrı yazılması; 

2- Genellikle iki sözcükten oluşması, üç sözcükle kurulan ikilemeye 

nadiren rastlanması; 

3- Karşıt anlamlı sözcüklerin arasına bir başka sözcük ya da 

herhangi bir noktalama işaretinin girmemesi; 

4- İkilemeyi kuran sözcüklerin aynı sözcük türünden olması; yani 

her ikisinin de isim, sıfat, zarf, zamir ya da fiil olması; 

5- İkilemenin --onu kuran sözcüklerin anlamsal ilişkisi 

bakımından-- ‘tamamen karşıt anlamlı olan ikilemeler’ ile ‘tam 
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karşıt anlamlı olmayan ikilemeler’ olmak üzere iki gruba daha 

ayrılabilmesi; 

6- İkilemeyi kuran sözcük kökü veya gövdesinin ya hiç ek almayıp 

yalın kalması ya da aldığı ek sayısının eşit olması; 

7- İkilemeyi kuran sözcüklerin cümle içinde görevlerinin aynı 

olması; 

8- Anlamları birbirine karşıt olan sözcüklerin belirli bir düzene 

göre ikilemeyi kurması, hatta dizilişlerinin kalıplaşmış olması; 

9- Hem çağdaş Türkiye Türkçesinde hem de çağdaş Çincede bazı 

ikilemelerin sırasının değişerek dizilmesi ve dolayısıyla meydana 

gelen anlam farklılaşması; 

10-  İkilemeyi kuran iki sözcüğün de anlamlı olmasından dolayı, 

ikisinin de tek başına kullanılabilmesi; (diğer ikilemelerden 

farklı olan bir özellik) 

11-  Çincede ikilemeyi kuran sözcüklerden biri, ‘yazılışı aynı, fakat 
telaffuzu farklı olan sözcük’ anlamına gelen ‘破音字  [puo4 

in1 ts4]’ olursa, telaffuzuyla anlamının ayırt edilebilmesi; 

(Çinceye özgü bir özellik) 

Karşıt anlamlı sözcüklerle kurulan ikilemeler konusunun 

kapsamı geniştir. Örneğin lehçelerde, ağızlarda ve konuşma dilinde 

bu mesele derinlemesine ele alınabilir. Bu çalışma kapsamında, esas 

itibariyle çağdaş Türkiye Türkçesinde yer alan karşıt anlamlı 

sözcüklerle kurulan ikilemeler ele alınmış ve çağdaş Çincedeki bu 

tür ikilemelerden bazıları da karşılaştırmalı bir yaklaşımla 

değerlendirilmiştir. 
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3. Türkiye Türkçesinde ‘Karşıt Anlamlı Sözcüklerle Kurulan 

İkilemeler’in Tarihçesine Kısa Bir Bakış 

Türkçede karşıt anlamlı sözcüklerle kurulan ikilemelerin 

varlığına ve kullanımına dair bilgiler oldukça eskidir. Örneğin, Talat 

Tekin, Orhon Yazıtları: Kül Tigin, Bilge Kağan, Tunyukuk adlı 

eserinde, Türk dilinin en eski yazılı belgelerinden biri olarak tanınan, 

8. yüzyıla ait olan bu yazıtlarda bulunan ‘ikilemeler’ hakkında şu 

bilgiyi vermektedir: “Orhon yazıtları dilinde (ve genellikle Eski 

Türkçede) anlatımı güçlü ve etkili kılan, güzelleştiren öğelerin 

başında eş, yakın ya da karşıt anlamlı ikilemeler, onların sıkça 

kullanımı gelir. Türkçe bu en eski döneminde de ikilemeler 

bakımından gerçekten çok zengindir ve bunların çoğunda da ses 

tekrarı, yani alliteration vardır.”24 Yazar, Orhon yazıtlarından karşıt 

anlamlı ikilemelere dair şu örnekleri tespit etmiştir; āçsık tosık 

(acıkma doyma)”, “için taşın (içini dışını)”, “tünli künli (geceli 

gündüzlü)”.25 

1069’da Karahanlılardan Balasagun’lu Yusuf Has Hâcib 

tarafından kaleme alınan Kutadgu Bilig adlı eserde de karşıt anlamlı 

ikileme örneklerine rastlanmaktadır: “Kaz, ördek, kugu, kıl kalıkıg 

tudı, kakılayu kaynar yokaru kodı. (Kaz, ördek, kuğu, yaban ördeği 

gökü kapladı, Ötüş bağırtısıyle yukarı aşağı kaynaşıyorlar.)” 26 

“Kamug edgü isiz Bayat hükmi bil, Bayatka ınangıl, Anıŋ tapgı kıl. 

(Bütün iyilik kötülükleri Tanrı hükmü bil, Tanrıya inan, Onun kulu 

                                                 
24 Talat Tekin, Orhon Yazıtları: Kül Tigin, Bilge Kağan, Tunyukuk, s. 15-16. 
25 Talat Tekin, a.g.e., s. 16. 
26 A. Dilâçar, 900. Yıldönümü Dolayısıyla Kutadgu Bilig İncelemesi, s. 73, 76. 
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ol.)”27 “Ataŋı anaŋı sevindür, tapın, Yanut birge tapguŋ, tümen miŋ 

asıg. (Atanı ananı sevindir, onlara hizmet et, Karşılık verir hizmetin, 

onbinlerce fayda.)”28 

Türk dilinin ilk sözlüğü olan, 1072’de Kaşgarlı Mahmut 

tarafından yazılan, Divanü Lûgat’it Türk’te de karşıt anlamlı 

ikilemeler bulunmaktadır. Gülsel Sev, “Divanü Lûgat’it Türk’te 

İkilemeler” adlı yazısında karşıt anlamlı ikilemelere ilişkin olarak 

şu örnekleri vermiştir; ‘kelişlig barışlıġ (gelişli gidişli yer, konuk 

odası) ew’, ‘Tün kün (gece gündüz) turup yıġlayu’, ‘atası anası 

(atası anası) açıġ alımla yese oġlı ķızı (oğlu kızı) tışı ķamar’, ‘Ajun 

tüni kündüzi (gece gündüzü) yelkin keçer’, ‘Olar ikki tawar 

satışġan alışġanlar ol (mal alıp satanlar)’, ‘ol maŋa kelişdi barışdı 

(gelip gitti)’, ‘ık akun bėrim (alacak verecek) birle saşturdı’, ‘ķırķ 

yılķa tegin bay çıġay (zengin yoksul) tizlünür’, ‘Erkek tişi (erkek 

dişi) uçruşur’.29 

Türk Halk Edebiyatı’ndan olan Aşık Veysel’den de bir örneğe 

rastlanmaktadır: “İki kapılı bir handa / Gidiyorum gündüz gece”30 

Orhan Pamuk, Nobel ödülü kazanan Benim Adım Kırmızı adlı 

eserinde de karşıt anlamlı ikilemeler kullanmıştır. “Belki de, bütün 

gücünü savaşlarda adam öldürerek, ganimet toplayarak tükettiği için, 

                                                 
27 A, Dilâçar, a.g.e., s. 93. Eserdeki çeviri yazısı aslında ‘iyilik ve kötülükleri’ 

biçimindedir; bunu çevirmenin imla tasarrufu olduğunu düşündüğümüz 
için özgün metinde gibi bağlaçsız olarak gösterdik. 

28 A, Dilâçar, a.g.e., s. 112. Eserdeki çeviri yazısında ‘Atanı, ananı’ olarak yer  
almıştır. Ancak burada özgün metne bakılarak virgülsüz biçim tercih 
edilmektedir. 

29 Gülsel Sev, “Divanü Lûgat’it Türk’te İkilemeler”, Türk Dili, S.634 (Ekim  
2004), s. 497-510. 

30 Mehmet Hengirmen, Türkçe Dilbilgisi, s. 411. 
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Giriş

bana belli belirsiz kan kokar gibi gelirdi, ama evde hanım gibi 

yumuşacık ve sakin dururdu.”31 “Belki de Frenk üstatlarının usülleri 

gizlice açıkça taklit edilsin isteyen Eniştem ona bir rakip olduğu 

için.”32 “İstanbul’un sokaklarında döne kıvrıla, ine çıka ilerler...”33 

gibi. 

Çin dilinde en eski şiir antolojisi (M.Ö.11.-6.yy.) olarak 
tanınan 詩經 [1  ti1] adlı eserden ilk şiiri ve en eski aşk şiiri 

olan “周南·關雎  [tou1 nan2·kuan1 ty1]” adlı parçada da karşıt 

anlamlı sözcüklerle kurulan ikilemeler bulunmaktadır. Şiir şöyledir:  

“關關雎鳩，在河之洲。窈窕淑女，君子好逑。 

參差荇菜，左右流之。窈窕淑女，寤寐求之。 

求之不得，寤寐思服。悠哉悠哉！輾轉反側。 

參差荇菜，左右采之。窈窕淑女，琴瑟友之。 

參差荇菜，左右芼之。窈窕淑女，鐘鼓樂之。”34 

Şiirin anlamı şöyledir: “Su kuşlarının ‘關關  [kuan1 kuan1]’ diye 

seslenerek geçtiği dere ortasındaki kumsalda çok narin, güzel ve 

ağırbaşlı bir kız görünür; ben, erdemli biri olarak ona âşık olurum. 
Kızın peşinden koşmak gerekir. Kızın toplamakta olduğu ‘荇 [i4]’ 

sebzelerinin sapları uzunlu kısalıdır ki o da sağa sola doğru eğilerek 

uygun olanı arar. Narin, ağırbaşlı güzele âşık olurum, uyur uyanık 

hep onu düşünürüm, peşinden koşarım. Peşinden koşarım da kızın 

gönlünü alamam, uyur uyanık hep onu düşünürüm. Gece boyunca 

kaygılı kaygılı, onu ikna etmeyi düşünürüm, taşınırım. Su 
                                                 
31 Orhan Pamuk, Benim Adım Kırmızı, s. 55. 
32 Orhan Pamuk, a.g.e., s. 73. 
33 Orhan Pamuk, a.g.e., s. 146. 
34 韓崢嶸。《詩經譯注》。台北：建安，1977，頁 1-2。  
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kenarındaki uzunlu kısalı ‘荇 [i4]’ sebzelerini toplayanlar sağa 

sola doğru eğilerek uygun olanı alırlar. Narin, ağırbaşlı güzeli, 

kanun gibi çalgılarla karşılamak gerekir. Su kenarındaki uzunlu 
kısalı ‘荇 [i4]’ sebzelerini toplayanlar sağa sola doğru eğilerek 

uygun olanı seçip alırlar. Narin, güzel ve ağırbaşlı kızı davul 

zurnayla almayı isterim.” 

Tahminen M.Ö. 5. yy. başlarında derlenmiş olan, Konfüçyüs’un 
öğrencileriyle yaptığı konuşmaları içeren 論語  [lun2  y3] adlı 

eserinin Türkçe çevirisi olan ve Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 

yayımlanan “Konuşmalar - Konfüçyüs” adlı kitabında da karşıt 

anlamlı sözcüklerle kurulan ikilemelere rastlanmaktadır. 35  İlgili 

örnek cümleler şöyle sıralanabilir: 

(1) 子在川上，曰：「逝者如斯夫？不舍晝夜。」（子罕第九）  

“Üstat bir ırmağın kıyısında duruyordu; dedi ki: ‘Gece gündüz, 

durmadan, tükenmeden akıp gidiyor!’ (9. Bölüm ‘Üstadın Seyrek 

Olarak Ele Aldığı Konular’)”36 

(2) 有子曰：「禮之用，和為貴，先王之道，斯為美，小大由之；

有所不行，知和而和，不以禮節之，亦不可行也。」(學而第一) 

“Filozof Yu dedi ki: ‘Törenleri yerine getirirken düzenin değeri 
vardır. Eski kralların gösterdiği yolda, bu en üstün bir nitelikti. 
Büyük küçük işlerde biz bu yolu izledik. Bununla birlikte, bu her 
zaman yapılamamıştır. Bu düzen bilinirse, her şey yoluna girer; ama 
bu, yine törelerle düzenlenmezse hiçbir şey yolunda gitmez.’ (1. 
Bölüm  ‘Öğrenmek’)”37  

                                                 
35 Egemen Berköz (Haz.), Konuşmalar-Konfüçyüs, 1. bs., MEB Yay., Çağdaş  

Matbaacılık Yayıncılık Ltd. Şti, 2000. (http://ekitap.kolayweb.com/) 
36 Egemen Berköz (Haz.), a.g.e., s. 19-20. 
37 Egemen Berköz (Haz.), a.g.e., s. 5-6. 
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Giriş

(3) 司馬牛憂曰：「人皆有兄弟，我獨亡！」子夏曰：「商聞之矣：

『死生有命，富貴在天。』君子敬而無失，與人恭而有禮，四海

之內，皆兄弟也。君子何患無兄弟也？」（顏淵第十二）  

“Ssu-ma Niu, kaygıyla dedi ki: ‘Herkesin erkek kardeşleri var, 

yalnızca benim yok.’ - Tzu-hsia ona dedi ki: ‘Şunu işittim: ölüm ve 

yaşam, göğün buyruğudur. Varsıllık ve onursa, yazgının işidir. 

'Üstün insan' hep saygı görür ve başarısızlığa uğramazsa, 

başkalarına saygılı olur ve törelere bağlı kalırsa, bütün dünyada 

herkes onun kardeşi olur. 'Üstün insan', kardeşleri olmadığı için 

neden üzüntü duysun?’ (12. Bölüm ‘Yen Yüan’ )”38 

(4) 子路從而後，遇丈人以杖荷蓧。子路問曰：「子見夫子乎？」

丈人曰：「四體不動，五穀不分，孰為夫子？」植其杖而芸。子

路拱而立，止子路宿，殺雞為黍而食之，見其二子焉。明日，子

路行以告。子曰：「隱者也。」使子路反見之，至則行矣。子路

曰：「不仕無義。長幼之節，不可廢也；君臣之義，如之何其廢

之？欲潔其身而亂大倫。君子之仕也，行其義也。道之不行，已

知之矣！」（微子第十八） 

“Tzu-lu, Konfüçyüs'ün arkasında gidiyordu. Omzunda, bir 

sırığa bağlı ot dolu bir bambu sepeti taşıyan yaşlı bir adama rastladı. 

Tzu-lu ona dedi ki: "Üstadımı gördünüz mü?" Yaşlı adam, "Senin 

dört organın toprağa alışık değil. Beş tür buğdayı da ayırt edemezsin. 

Senin Üstadın kim?" Bunun üzerine, sepetini yere bıraktı. Otları 

ayıklamaya başladı. - Tzu-lu kollarını göğsüne kavuşturup önünde 

durdu. - Yaşlı adam, Tzu-lu'yu geceyi evinde geçirmesi için alıkoydu. 

Tavuk kesti ve darı sundu; iki oğluyla da tanıştırdı. - Ertesi gün 

                                                 
38 Egemen Berköz (Haz.), a.g.e., s. 26-27. Özgün metinde karşıt anlamlı ikileme  

olarak yer aldığı hâlde ne yazık ki çeviri yazısı durumu yansıtmamaktadır. 
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Tzu-lu bunları Üstada anlattı. Üstat dedi ki: "O, dünyayı bırakan bir 

insan." Ve Tzu-lu'yu onunla yeniden görüşmesi için gönderdi. 

Tzu-lu oraya vardığında, yaşlı adam oradan ayrılmıştı. 

- Tzu-lu ailesine dedi ki: "Bir memurlukta bulunmamak doğru 

bir davranış değildir. Genç ve yaşlılar arasındaki diyalog iyi bir 

yoldaysa, hükümdarla bakana karşı olan ödevinden nasıl kaçınabilir? 

Kendisini temize çıkarmak için, büyük diyalogun bozulmasına yol 

açıyor. 'Büyük ve üstün insan' hükümette bir görev alınca, bunu 

doğru bir tarzla yerine getirir. Doğru olan ilkelerin başarısızlığa 

uğradığı zamanı da bilir.’ (18. bölüm ‘Wei Tzu’)39 

Yukarıda sıralanan örneklerden anlaşıldığı gibi hem Türkçede 

hem de Çincede karşıt anlamlı sözcüklerle kurulan ikilemelerin 

kullanımı oldukça eski dönemlere kadar uzanmaktadır. 

 

                                                 
39 Egemen Berköz (Haz.), a.g.e., s. 42-43. Özgün metne bakılırsa karşıt anlamlı  

ikileme olarak geçtiği anlaşılır. Ancak eserden yazısında iki sözcüğün 
arasına ‘ve’ bağlacı konarak ikileme niteliği korunmamıştır. 



 

 

İNCELEME 
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I. BÖLÜM: SÖZCÜK TÜRÜ BAKIMINDAN KARŞIT 

ANLAMLI SÖZCÜKLERLE KURULAN 

İKİLEMELER 

Türkçede sözcük türü bakımından isim, sıfat, zamir, zarf ve 

fiillerden karşıt anlamlı ikilemeler yapılabilir. 

Çincede ise isim, sıfat, zamir, zarf ve fiillerden yapılan karşıt 

anlamlı ikilemeler dışında, edattan oluşan karşıt anlamlı sadece bir 
tane ikilemeye rastlanmıştır; “evet” anlamında olan ‘是  [4]’ ile 

‘hayır’ anlamındaki ‘ 否  [fou3]’ edatından oluşan ‘ 是 否  

[4  fou3]’; ‘doğru mu, öyle mi?’ anlamında olup durumun öyle 

olup olmadığını anlamak için soru cümlelerinde kullanılan ve çok 

nadir rastlanan bir ikileme örneğidir.40 

I.1. Aslı İsim Olan Sözcüklerle Kurulan İkilemeler 

Türkçede -özel isim dışında- cins isimlerden karşıt anlamlı 
ikilemeler yapılır. Örneğin ‘karı koca’, ‘dereden tepeden konuşmak’, 
‘aşağı yukarı’, ‘iyilik kötülük’, ‘sebep sonuç’ gibi. Bu örneklerden 
de görüldüğü gibi, hem somut hem soyut isimlerden karşıt anlamlı 
ikilemeler yapılmaktadır. Bu tür örnekler arasında birer ses 
yansımalı isimlerden oluşan ‘ah oh’ ikilemesi de sayılabilir. 

Çincedeki durum da Türkçeye benzer. Ancak özel isimlerden 

kurulan karşıt anlamlı ikileme olarak sadece bir örneğe rastlanır: İki 

dere  ad ın ın yan yana  ge lmesiy le ,  ‘ insan ın ruhsa l  o lgunluk 
bakımından üstün olanı ile aşağıda olanı’ anlamına gelen ‘涇渭 

                                                 
40 Bkz. II. Dizin, 108. 
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[ti1  uei4]’.41 Cins isimlerden ise hem somut hem soyut olarak 

karşıt anlamlı ikilemeler yapılır. Örneğin ‘erkek ve kadın’ anlamında 
olan ‘男女  [nan2  ny3]’; esas anlamı ‘el ayak’ olan ‘手腳  [ou3  

tiau3]’ ile ‘手足  [ou3  tsu2]’; ‘sebep sonuç’ anlamında olan ‘因

果  [in1  kuo3]’; ‘bir işin veya bir şeyin başlangıç ve sonuç kısmı’ 

anlamında olan ‘本末  [pn3  muo4]’42 gibi. 

Türkçede aslı isim olan sözcüklerle kurulan ikilemelerin sayısı 

106’dır; 296 karşıt anlamlı ikileme arasında % 35.81 oranında yer 

almakta olup aşağıdaki tabloda gösterilmektedir: 

004. açlık+ tokluk+ 009. ah+ oh+ 

015.akşamlık+ sabahlık+ 017. akşam+ sabah+ 

022. algı+ vergi+ 023. alıcı+ verici+ 

024. alım+ satım+ 029. alt+ üst+ 

031. ana+ ata+ 032. ana+ baba+ 

034. analık+ babalık+ 036. arka+ ön+ 

038. artı+ eksi+ 039. artık+ eksik+ 

040. arz+ talep+ 042. aşağı+ yukarı+ 

043. ata+ ana+ 044. avrat+ koca+ 

047. baba+ ana+ 049. baş+ aşağı+ 

050. baş+ ayak+ 052. baş+ son+ 

                                                 
41 Ayrıntılı bilgi için II. Dizin (154)’e bakılabilir. 
42 Bkz. II.Dizin, 083, 122, 123, 038, 090. 
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İnceleme

059. bolluk+ kıtlık+ 060. borç+ harç+ 

070. çukur+ tümsek+ 072. dağ+ dere+ 

076. dede+ nine+ 079. dere+ tepe+ 

081. dip+ baş+ 086. don+ gömlek+ 

087. dost+ düşman+ 091. düş+ gerçek+ 

096. eksik+ artık+ 099. el+ ayak+ 

100. el+ pençe+ 101. eninde sonunda 

103. er+ avrat+ 104. er+ dişi+ 

106. erkek+ dişi+ 107. erkek+ kadın+ 

111. evli+ bekâr+ 112. fayda+ zarar+ 

113. gece+ gündüz+ 117. gelin+ güvey+ 

122. gidiş+ dönüş+ 123. gidiş+ geliş+ 

126. girinti+ çıkıntı+ 129. giriş+ çıkış+ 

134. gök+ yer+ 135. gölge+ ışık+ 

137. gün+ gece+ 140. hava+ su+ 

142. ışık+ gölge+ 143. iç+ dış+ 

146. ileri+ geri+ 149. in+ cin+ 

153. iniş+ çıkış+ 154. iniş+ kalkış+ 

157. iniş+ yokuş+ 164. iyilik+ kötülük+ 

165. kader+ talih+ 166. kadın+ erkek+ 
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170. karı+ koca+ 172. kâr+ zarar+ 

173. kış+ yaz+ 174. kız+ erkek+ 

176. kız+ oğlan+ 177. koca+ karı+ 

180. kurt+ kuş+ 184. kül+ ateş+ 

194. ora+ bura+ 198. ölüm+ dirim+ 

199. ölüm+ doğum+ 200. ölüm+ kalım+ 

201. ölümlük+ dirimlik+ 202. ön+ arka+ 

203. ön+ art+ 207. ön+ son+ 

211. öte+ beri+ 212. övgü+ yergi+ 

216. sabah+ akşam+ 217. sağcılık+ solculuk+ 

218. sağcı+ solcu+ 223. savaş+ barış+ 

225. sebep+ sonuç+ 227. senlik+ benlik+ 

229. sevgi+ nefret+ 231. sırt+ bağır+ 

240. şucu+ bucu+ 241. şura+ bura+ 

249. tavan+ taban+ 250. tekme+ tokat+ 

251. tepe+ ayak+ 252. tepe+ tırnak+ 

264. üst+ alt+ 266. varlık+ darlık+ 

267. varlık+ yokluk+ 270. veli+ deli+ 

273. yalan+ doğru+ 278. yaşlı+ çocuk+ 

225. sebep+ sonuç+ 227. senlik+ benlik+ 
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İnceleme

229. sevgi+ nefret+ 231. sırt+ bağır+ 

240. şucu+ bucu+ 241. şura+ bura+ 

249. tavan+ taban+ 250. tekme+ tokat+ 

280. yatış+ kalkış+ 283. yazı+ çizi+ 

285. yaz+ kış+ 287. yer+ gök+ 

290. yeryüzü+ gökyüzü+ 293. yukarı+ aşağı+ 

I.2. Aslı Sıfat Olan Sözcüklerle Kurulan İkilemeler 

Türkçede karşıt anlamlı sıfatlardan kurulan ikilemeler çok 

kullanılır. Örneğin ucuz pahalı (demeden), gizli açık, belirli belirsiz, 

içli dışlı, öncesiz sonrasız, iyi kötü (kabul etmek) vb. 

Çincede de karşıt anlamlı sıfatlardan kurulan ikilemeler 
bulunmaktadır. Örneğin “emniyetli” anlamında olan ‘安  [1]’ ile 

‘tehlikeli’ anlamındaki ‘危  [2]’ sıfatlarının yan yana gelmesiyle 

oluşan ‘安危  [an1 uei2]; emniyet ya da tehlike’ ikilemesi; ‘gerçek’ 

anlamına gelen ‘真  [ 1] ’ ile ‘sahte’ anlamındaki ‘假  [tia3]’ 

sıfatların yan yana gelmesiyle kurulan ‘真假  [tn1 tia3]; gerçek 

veya sahte’ ikilemesi; ‘büyük’ anlamında olan ‘大  [ta4]’ ile ‘küçük’ 

anlamındaki ‘ 小  [iau3]’ birleşik olarak ‘boy; beden; boyut’ 

anlamına gelen ‘大小  [ta4  iau3]’ ikilemesi;  ‘farklı; 異  [i4]’ ile 

‘benzer; 同  [tu2]’ anlamındaki sıfatların yan yana gelmesiyle 

oluşan ‘異同  [i4  tu2]’43 ikilemesi gibi. 

Türkçede aslı sıfat olan sözcüklerle kurulan ikilemelerin sayısı 

                                                 
43 Bkz. II. Dizin, 003, 195, 131, 034. 
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126 olup 296 karşıt anlamlı ikileme arasında % 42.57 oranıyla yer 

almaktadır. Bunları aşağıdaki tabloda görmek mümkündür. 

001. acı+ tatlı+ 002. açık+ gizli+ 

005. aç+ tok+ 006. adlı+ adsız+ 

007. ağır+ hafif+ 010. ak+ bok+ 

011. akıllı+ akılsız+ 012. akıllı+ deli+ 

013. ak+ kara+ 014. aklı+ karalı+ 

016. akşamlı+ sabahlı+ 018. alçak+ yüksek+ 

021. algısız+ vergisiz+ 025. alim+ cahil+ 

026. allı+ yeşilli+ 028. altlı+ üstlü+ 

033. analı+ babalı+ 035. anasız+ babasız+ 

041. aşağılı+ yukarılı+ 046. az+ çok+ 

048. babalı+ analı+ 051. başsız+ ayaksız+ 

054. belirli+ belirsiz+ 055. belli+ belirsiz+ 

056. beyazlı+ karalı+ 061. borçsuz+ harçsız+ 

062. boş+ dolu+ 063. bulanık+ berrak+ 

064. büyük+ küçük+ 065. büyüklü+ küçüklü+ 

066. büyüklü+ ufaklı+ 067. canlı+ cansız+ 

069. çirkin+ güzel+ 071. çürük+ sağlam 

074. dar+ bol+ 077. değerli+ değersiz+ 
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078. dereli+ tepeli+ 082. doğru+ eğri+ 

083. doğru+ yanlış+ 084. dolaylı+ dolaysız+ 

093. düzenli+ düzensiz+ 095. eğri+ doğru+ 

097. eksik+ fazla+ 098. eksik+ ziyade+ 

102. enli+ ensiz+ 108. erkekli+ dişili+ 

109. erkekli+ kadınlı+ 110. eski+ yeni+ 

114. geceli+ gündüzlü+ 118. genç+ ihtiyar+ 

119. genç+ yaşlı+ 120. gerekli+ gereksiz+ 

124. gidişli+ gelişli+ 127. girintili+ çıkıntılı+ 

128. girintisiz+ çıkıntısız+ 131. gitmeli+ gelmeli+ 

132. gizli+ açık+ 138. güzel+ çirkin+ 

139. haram+ helal+ 141. hızlı+ yavaş+ 

145. içli+ dışlı+ 147. ilgili+ ilgisiz+ 

155. inişli+ çıkışlı+ 156. inişli+ yokuşlu+ 

159. irili+ ufaklı+ 160. iri+ ufak+ 

163. iyi+ kötü+ 167. kadınlı+ erkekli+ 

168. kalınlı+ inceli+ 169. karalı+ beyazlı+ 

171. karılı+ kocalı+ 175. kızlı+ erkekli+ 

179. koyu+ açık+ 181. kuru+ yaş+ 

182. küçük+ büyük+ 183. küçüklü+ büyüklü+ 
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185. lüzumlu+ lüzumsuz+ 186. maddi+ manevi+ 

187. mert+ namert+ 188. mevsimli+ mevsimsiz+ 

189. münasebetli+ münasebetsiz+ 190. nedenli+ nedensiz+ 

192. okumuş+ cahil+ 197. ölü+ diri+ 

204. öncesiz+ sonrasız+ 206. önlü+ arkalı+ 

215. saatli+ saatsiz+ 219. sağlam+ çürük+ 

220. sağlam+ sakat+ 221. sağlı+ sollu+ 

222. sağ+ sol+ 224. sebepli+ sebepsiz+ 

228. senli+ benli+ 230. sıcak+ soğuk+ 

232. siyah+ beyaz+ 233. soğuk+ sıcak+ 

235. soylu+ soysuz+ 237. suçlu+ suçsuz+ 

242. şuralı+ buralı+ 244. tatlı+ acı+ 

245. tatlı+ sert+ 246. tatlı+ tatsız+ 

247. tatlı+ tuzlu+ 248. tatsız+ tuzsuz+ 

254. ucuz+ pahalı+ 256. uğurlu+ uğursuz+ 

257. ulu+ deli+ 259. uyur+ uyanık+ 

261. uzaklı+ yakınlı+ 262. uzak+ yakın+ 

263. uzunlu+ kısalı+ 265. vakitli+ vakitsiz+ 

268. varsıl+ yoksul+ 269. var+ yok+ 

271. yağlı+ yavan+ 272. yakın+ uzak+ 
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274. yanlış+ doğru+ 279. yaşlı+ genç+ 

286. yazlı+ kışlı+ 288. yerli+ yabancı+ 

289. yerli+ yersiz+ 291. yokuşlu+ inişli+ 

292. yollu+ yolsuz+ 294. zamanlı+ zamansız+ 

295. zengin+ fakir+ 296. zengin+ yoksul+ 

I.3. Aslı Zamir Olan Sözcüklerle Kurulan İkilemeler 

Hem Türkçede hem Çincede karşıt anlamlı zamirlerden kurulan 

ikilemelerin sayısı, diğer sözcük türlerine göre, çok daha azdır. 

Türkçede sadece ‘o bu’, ‘sen ben’, ‘şu bu’ olmak üzere üç karşıt 

anlamlı zamir bulunmaktadır. 

Çincede ise sadece iki örneğe rastlanır; ‘sen’ ile ‘ben’ 
zamirlerinden oluşan, ‘biz, bizler’ anlamına gelen ‘你我  [ni2  uo3]’; 

‘o’ ile ‘bu’ zamirlerinden oluşan, ‘sen ve ben; siz ve biz; şu bu gibi 
karşılıklı olarak birtakım kimseler ve nesneler’ anlamında olan ‘彼

此 [pi3  ts3]’.44 

Zamirlerden kurulan karşıt anlamlı ikilemeler ele alınırken 

dikkat çeken bir noktayı da belirtmekte fayda vardır: Türkçede yakın 

veya biraz uzakta olan bir varlığı ya da daha önce anılan bir şeyi 

işaret yoluyla belirtmek için ‘bu’, ‘şu’ ve ‘o’ olmak üzere üç 

kullanım olduğu hâlde, Çincede sadece ‘bu’ ve ‘o’ olmak üzere iki 

sınıflama bulunmaktadır. 

                                                 
44 Bkz. II. Dizin, 086, 092. 
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I.4. Aslı Zarf Olan Sözcüklerle Kurulan İkilemeler 

Türkçede karşıt anlamlı zarflarla kurulan ikilemelerin sayısı 

sadece 6’dır; er geç, içeri dışarı, öncesi sonrası, öyle böyle, şöyle 

böyle ve gizlice açıkça45. 296 karşıt anlamlı ikileme arasında % 

2.03’lük bir oranla yer almaktadır. 

Çincede karşıt anlamlı zarflarla kurulan ikileme olarak sadece 

iki örneğe rastlanır; ‘sıra bakımından bir şeyin veya bir işin önü ve 
ardı’ anlamına gelen ‘先後  [ian1  xou4]’ ve ‘halkın devletin 

tarafını tutup tutmaması’ anlamında olan ‘向背 [ia4  pei4]’.46 

I.5. Aslı Fiil, Sıfat-fiil veya Zarf-fiil Olan Sözcüklerle  

Kurulan İkilemeler 

Türkçede aslı fiil kökenli, yani fiil, sıfat-fiil veya zarf-fiil olan 

sözcüklerle kurulan ikilemelerin sayısı 55’tir. Bunlar aşağıdaki 

tabloda gösterilmektedir: 

 

003. açıl- kapan- 008. ahla- ohla- 

019. alçal- kabar- 020. alçal- yüksel- 

027. al- sat- 030. al- ver- 

037. art- azal- 045. ayrıl- toplan- 

053. bat- çık- 057. bil- bilme- 

                                                 
45 Bu örnek, Orhan Pamuk’un Benim Adım Kırmızı adlı eserinden alınmıştır.  

(s. 73) Bu, yazarın özel bir kullanımı olabilir. 
46 Bkz. II. Dizin, 007, 009. 
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058. bilin- bilinme- 068. çak- sön- 

073. dal- çık- 075. de- deme- 

080. dik- sök- 085. doldur- boşalt- 

088. döğüş- barış- 089. duy- duyma- 

090. düş- çık- 092. düş- kalk- / düşme- kalkma- 

094. eğil- doğrul- 115. gel- geç- 

116. gel- git- 121. getir- götür- 

125. gir- çık- 130. git- gel- 

136. gül- ağla- 148. in- bin- 

150. in- çık- 151. indir- bindir- 

152. indir- kaldır- 158. in- kalk- 

161. iste- isteme- 162. it- çek- 

178. kon- göç- 193. ol- olma- 

195. öl- diril- 196. öl- kal- 

208. ör- biç- 209. ör- kes- 

210. ör- sök- 214. parla- sön- 

234. sok- çıkar- 236. sök- tak- 

243. tanı- tanıma- 253. toplan- dağıl- 

255. uç- kon- 258. uyan- dal- 

260. uza- kısal- 275. yan- sön- 
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276. yap- boz- 277. yap- yık- 

281. yat- kalk- 282. yaz- çiz- 

284. yazıl- çizil-  

Tabloda görüldüğü üzere fiillerden yapılan ikilemeler iki 

çeşittir; ya anlam olarak karşıt ya da kökleri ortak olup ilki olumlu, 

ikincisi olumsuz olacak şekilde bir araya getirilmişlerdir. Bu fiiller 

arasında ‘al- sat-’ ile ‘al- ver-’; ‘in- bin-’, ‘in- çık-’ ve ‘in- kalk-’ 

örneklerinde görüldüğü gibi çok anlamlı olan bazı fiillerin birden 

fazla fiille karşıt anlamlı ikilemeler kurduğu hâller de mevcuttur. 

Çincede tarayıp tespit ettiğimiz 247 karşıt anlamlı ikileme 

arasında aslı fiillerden oluşanların sayısı 80’dir. Ancak dikkatimizi 
çeken şu istisnalar da vardır. ‘ 上  [a4]’ hem ‘yukarı; üst’ 

anlamıyla isim, hem ‘yukarı çıkmak’ anlamıyla fiil olarak kullanılır. 
‘下  [ia4]’ da öyledir; hem ‘aşağı; alt’ anlamıyla isim, hem ‘inmek; 

aşağıya meyletmek’ anlamıyla fiil olarak kullanılır. Böylece ‘上  

[a4]’ ve ‘下[ia4]’ sözcüklerinin hem isim olarak hem fiil olarak 

karşıt anlamlı ikileme kurabildiği görülmektedir. Buna benzeyen bir 
başka örnek ise ‘死活  [s3  xuo2]’ ikilemesidir. İki sözcüğün hem 

fiil olarak (‘ölmek’ ile ‘yaşamak’ anlamlarıyla) hem sıfat olarak 

(‘ölü’ ile ‘diri, canlı’ anlamlarıyla) birbirine karşıt anlamda 

bulunduğu için hem fiil olarak hem sıfat olarak ikileme kurduğunu 
görüyoruz. Bunlara hem zarf olarak hem de fiil olarak kullanılan ‘向

背[ia4  pei4]’ örneği de eklenebilir.47 

                                                 
47 Bkz. II. Dizin, 111, 097, 009. 
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Fakat ‘興廢  [i1  fei4]’ ikilemesindeki durum başkadır; iki 

sözcüğün hem fiil olarak (ilki ‘yükseltmek, yeniden canlandırmak’, 

diğeri ‘yozlaşmak’ anlamında) hem sıfat olarak (ilki ‘bayındır’, 

ikincisi ‘solgun’ anlamında) birbirine karşıt anlamlı olduğu hâlde 

sadece sıfat nitelikleriyle ikileme kurduğu görülmektedir. Çünkü 

fiilden oluşan sözcük grubu ‘yozlaşmış olanı yeniden canlandırmak’ 

anlamına gelip ilk sözcüğü yüklem, ardından gelen sözcük ise nesne 

görevinde olduğu için ikileme niteliği yoktur. 

Yukarıda belirtilen özel ikileme kuruluşu da hesaba katılırsa 

Çincede karşıt anlamlı fiillerden kurulan ikilemelerin sayısı 80/250 

olarak kabul edildiğinde, bu da %32’lik bir orana denk gelmektedir. 

Sıfat-fiil ve zarf-fiil Türkçeye mahsustur; Çincede ne sıfat-fiil 

ne de zarf-fiil vardır. Türkçede aslı sıfat-fiillerden kurulan 

ikilemelerden birkaç örnek verelim; ‘olur olmaz (şeyler)’, ‘alacak 

verecek’, ‘düşmez kalkmaz (bir Allah)’, ‘gelen geçen’, ‘gelmiş 

geçmiş’, ‘gelir gider’, ‘girdi çıktı (tablo)’, ‘olduk olmadık’, ‘ölen 

kalan’ gibi. 

‘Gelip geçmek’, ‘ayrılıp toplanmak’, ‘inip kalkmak’ 

örneklerinde olduğu gibi önde bulunan fiil kökü -ıp (-ip, -up, -üp; 

-yıp, -yip, -yup, -yüp) zarf-fiil eki alarak karşıt anlamlı ikilemelerin 

oluşması, zarf-fiillerden en sık görülen biçimdir. Bundan başka -ıp 

zarf-fiil ekiyle kurulan ikilemeler arasında ‘gidip gidip gelmek’ ve 

‘ölüp ölüp dirilmek’ gibi üç sözcükle oluşanlar da bulunmaktadır. 

Ayrıca ‘düşe kalka (büyümek)’, ‘bilerek bilmeyerek’, ‘bilir bilmez’, 

‘der dermez’, ‘duyduk duymadık (dememek)’, ‘düşe çıka’, ‘inip 

çıkıp’, ‘yatıp kalkıp’ da zarf-fiillerle kurulan ikilemelerin sık 

görülen örnekleri arasındadır. 
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Sonuç olarak Türkçede sözcük türü bakımından karşıt anlamlı 

ikilemelerin dağılımı aşağıdaki tabloda belirtildiği gibidir. 

Sözcük türü  Sayısı (%’si) 

İsim 106 35.81 

Sıfat 126 42.57 

Zamir 3 1.01 

Zarf 6 2.03 

Fiil soylu 55   18.58 

Bu veriler ışığında, karşıt anlamlı ikilemelerin yaklaşık % 

80’inin isim soylu sözcüklerle kurulduğu görülmektedir. Fiillerden 

kurulan karşıt anlamlı ikilemelerin sayıca az görülmesi, sayma 

yöntemimize bağlıdır: ‘Gide gele’, ‘giden gelen’, ‘gidip gelen’, 

‘gidip gelme’, ‘gidip gelmek’, ‘gidip gidip gelmek’, ‘git gel’ 

ikilemelerini, kökleri ortak olduğu için ‘git-  gel-‘ maddesi altında 

toplayıp tek bir ikileme olarak sayıyoruz. İsim soylu olan karşıt 

anlamlı ikilemelerin sayılmasında da benzer bir yöntem 

izlenmektedir; ‘o bu’, ‘ona buna’, ‘onda bunda’, ‘ondan bundan’, 

‘onu bunu’, ‘onun bunun’ örneklerine rastlanmasına rağmen hepsi 

‘o+  bu+’ maddesi altında tek bir ikileme olarak gösterilmiştir. Bu 

uygulama, Türkçenin yapı özellikleri (kök ile çekimleri) dikkate 

alınarak tercih edilmiştir. 

Çincede sözcük türü genellikle cümlede üstlendiği görevle 

belli olduğu için burada Türkçe gibi istatistik biçimiyle durumun 

tahlil edilmesi düşünülmemektedir. Fiillerle kurulan karşıt 

ikilemelerin yaklaşık üçte bir oranında; isim soylu sözcüklerle 

kurulan ikilemelerin üçte iki oranında olduğu görülmektedir. 

Edatlardan ve özel isimlerden kurulan ikileme sadece birer tanedir: 
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‘Evet’ ile ‘hayır’ edatlarından oluşan, ‘bir durumun öyle olup 
olmadığını’ anlamak için soru cümlelerinde kullanılan ‘ 是 否  

[4  fou3]’ ikilemesi; iki dere adının yan yana gelmesiyle oluşan 

‘涇渭 [ti1  uei4]’ ikilemesi. Zarflardan kurulan ikileme ise iki 

tanedir: ‘Önce’ ile ‘sonra’ zarflarının birleşmesiyle oluşan, ‘sıra 
bakımından bir şeyin veya bir işin önü ve ardı’ anlamındaki ‘先後  

[ian1  xou4]’ ikilemesi; ‘bir tarafa doğru yönelerek’ ile ‘sırt 

çevirerek’ zarflarının yan yana gelmesiyle oluşan ‘ 向 背

 [ia4  pei4]’ ikilemesi. 
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II. BÖLÜM: YAPI VE KURULUŞ BAKIMINDAN KARŞIT 

ANLAMLI SÖZCÜKLERLE KURULAN 

İKİLEMELER 

Yapı bilgisine göre, Türkçede karşıt anlamlı ikilemeler ya isim 

kök veya gövdeleriyle ya da fiil kök veya gövdeleriyle kurulduğu 

için başlıca iki kısma ayrılır: 

1) İsim kök veya gövdeleriyle kurulan ikilemeler; 

2) Fiil kök veya gövdeleriyle kurulan ikilemeler. 

II.1. İsim Kök veya Gövdeleriyle Kurulan İkilemeler 

İsim kök veya gövdeleriyle kurulan ikilemeler, şu başlıklar 

altında ele alınabilir:  

1) Yalın durumdaki isimlerle kurulan ikilemeler; 

2) Çekim ekleriyle kurulan ikilemeler; 

3) Yapım ekleriyle kurulan ikilemeler. 

1.1 Yalın Durumdaki İsimlerle Kurulan İkilemeler 

Türkçede isim kökünden veya gövdesinden türetilmiş yalın 

durumdaki isimlerle kurulan ikilemelerde sözcüklerin mutlaka 

birbirinden ayrı ve birbirine karşıt anlamda olduğu görülür. Örneğin, 

‘el pençe divan durmak’, ‘aşağı yukarı’, ‘gece gündüz’, ‘ölümlük 

dirimlik’, ‘akşamlık sabahlık’, ‘iniş çıkış’, ‘alım satım’, ‘alıcı 

verici’, ‘dere tepe düz gitmek’, ‘ana baba eline bakmak’ gibi. 
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1.2 Çekim Ekleriyle Kurulan İkilemeler 

1.2.1 Sözcüklerin Her İkisi de Yönelme Durumu Ekli Olanlar 

Türkçede yönelme durumu ekiyle yapılan karşıt anlamlı 

ikilemelere sıkça rastlanır. Bunlar yalın hâlde bulunan karşıt anlamlı 

ikilemelere yönelme durumu ekinin getirilmesiyle kurulur. Örneğin, 

‘vara yoğa üzülmek’, ‘akşama sabaha’, ‘dosta düşmana karşı’, ‘yere 

göğe sığmamak’, ‘kurda kuşa yem olmak’, ‘ona buna dil uzatmak’, 

‘öteye beriye dağılmak’ , ‘aza çoğa bakmamak’ gibi. 

1.2.2 Sözcüklerin Her İkisi de Çıkma Durumu Ekli Olanlar 

‘Havadan sudan bahsetmek’, ‘sağdan soldan toplamak’, ‘elden 

ayaktan düşmek’, ‘dereden tepeden konuşmak’, ‘içten dıştan 

kaplamak’ örneklerinde görüldüğü gibi sözcüklerin her ikisi de 

çıkma durumu eki alarak karşıt anlamlı ikilemeler kurulur. 

1.2.3  Sözcüklerin Birincisi Çıkma, İkincisi Yönelme 
Durumunda Bulunanlar 

Sözcüklerin birincisinin çıkma, ikincisinin yönelme durumu eki 

almasıyla kurulan ikilemelere ilişkin olarak şu örnekler verilebilir: 

‘tepeden tırnağa süzmek’, ‘baştan sona okumak’, ‘akşamdan 

sabaha’ gibi. 

1.2.4 Sözcüklerin Her İkisi de Kalma Durumu Ekli Olanlar 

‘Orada burada dolaşmak’, ‘şunda bunda’, ‘ötede beride 

konuşmak’, sözcüklerin her ikisi de kalma durumu eki almasıyla 

kurulan karşıt anlamlı ikilemelerden bazılarıdır. 
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1.2.5 Sözcüklerin Her İkisi de Belirtme Durumu Ekli Olanlar 

Sözcüklerin her ikisi de doğrudan belirtme durumu eki alarak 

karşıt anlamlı ikilemeler kurulmasına dair şu örnekler verilebilir; 

‘akı karayı seçmek’, ‘onu bunu bilmemek’, ‘öteyi beriyi aramak’, 

‘şunu bunu almak’, ‘yeri göğü inletmek’ gibi. 

1.2.6 İyelik Ekli Olanlar 

Karşıt anlamlı sözcüklerden iyelik ekli biçimiyle ikileme 

kurulduğu sık görülür. ‘Sağı solu belli olmamak’, ‘eli ayağı düzgün 

olmak’, ‘eskisi yenisi karışmak’, ‘eli ayağı çekilmek’, ‘ötesi berisi’, 

‘varı yoğu’, ‘öncesi sonrası’, ‘içi dışı bir olmak’, ‘girdisi çıktısı’, 

‘altı üstü’, ‘anam babam’, bu tür ikileme örneklerinden sadece 

birkaçıdır. 

İkilemeyi kuran karşıt anlamlı sözcükler, iyelik ekinden sonra 

her ikisi de yönelme durumuna girmiş olabilir, ‘eline ayağına çabuk’ 

örneğinde olduğu gibi. 

‘Ötesinden berisinden’ örneğindeki gibi karşıt anlamlı 

sözcüklerin her ikisi de iyelik eki aldıktan sonra çıkma durumuna 

girmiş olabilir. 

İkilemeyi kuran karşıt anlamlı sözcüklerin, iyelik ekinden sonra 

kalma durumu eki alması da rastlanılan bir durumdur; örneğin 

‘ötesinde berisinde’, ‘önünde ardında gidilmez’, ‘erinde gecinde’ 

gibi. 

Karşıt anlamlı sözcüklerin iyelik ekinden sonra belirtme 

durumu eki almasıyla ikileme oluşturmasına da sık rastlanır: ‘Dibini 

başını bilmek’, ‘varını yoğunu harcamak’, ‘elini ayağını öpeyim’, 
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‘ilerisini gerisini düşünmemek’, ‘önünü ardını öğrenmek’, ‘sağını 

solunu bilmemek’, ‘(bir yerden) elini ayağını kesmek’ gibi. 

İkilemeyi kuran karşıt anlamlı sözcüklerin, iyelik ekinden sonra 

her ikisinin de ile bağlacı alarak durum zarfları oluşturduğu da 

görülür. Örneğin, ‘eğrisiyle doğrusuyla’, ‘acısıyla tatlısıyla’, 

‘tatlısıyla tuzlusuyla’. 

1.2.7 Diğer Çekim Ekleriyle Kurulanlar 

Yukarıda sıralanan eklerden başka, zamirlerin tamlayan durumu 

ekiyle ikileme kurduğu da görülür; ‘şunun bunun’, ‘onun bunun 

çocuğu’ örneklerinde olduğu gibi. 

 ‘Öteki beriki’ ikilemesi ise -ki ilgi ekiyle oluşur. 

‘Günlerce gecelerce’ ikilemesi ise -lar (-ler) çoğul eki üzerine 

-ca (-ce; -ça, -çe) eki gelerek oluşur. 

1.3 Yapım Ekleriyle Kurulan İkilemeler 

1.3.1 Ayrı Kök veya Gövdelerden -lı Ekiyle Kurulanlar 

Ayrı kök veya gövdelerden -lı (-li, -lu, -lü) ekiyle türetilip 

kurulan ikilemeler çok kullanılmaktadır; ‘analı babalı büyümek’, 

‘senli benli’, ‘önlü arkalı’, ‘irili ufaklı’, ‘büyüklü küçüklü’, ‘allı 

yeşilli’, ‘içli dışlı’, ‘yazlı kışlı’, ‘akşamlı sabahlı’, ‘şuralı buralı’, 

‘sağlı sollu’, ‘inişli çıkışlı’, ‘girintili çıkıntılı’, ‘aşağılı yukarılı’ 

gibi. 

1.3.2 Ayrı Kök veya Gövdelerden -sız Ekiyle Kurulanlar 

Ayrı kök veya gövdelerden -sız (-siz, -suz, -süz) ekiyle kurulan 

ikilemeler de mevcuttur; örneğin ‘borçsuz harçsız yaşamak’, 
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‘girintisiz çıkıntısız’, ‘tatsız tuzsuz yemek’, ‘öncesiz sonrasız’. 

1.3.3 Aynı İsimlerin Birincisi -lı Eki, İkincisi -sız Ekiyle 
Kurulanlar 

Aynı isimlerin birincisi -lı (-li, -lu, -lü) eki, ikincisi -sız (-siz, 

-suz, -süz) ekiyle kurulan karşıt anlamlı ikilemelere çok rastlanır. 

Yani bu tür ikilemedeki karşıtlık, isim kökünden değil, isme gelen, 

anlamları birbirine zıt olan yapım eklerinden kaynaklanır. Örneğin 

‘yerli yersiz’, ‘münasebetli münasebetsiz’, ‘gerekli gereksiz’, 

‘nedenli nedensiz’ ikilemeleri. Ayrıca -lı ve -sız ekleri, Türkçede 

isimden sıfat yapan işlek eklerden olduğu için ‘akıllı akılsız’, ‘ilgili 

ilgisiz’, ‘enli ensiz’, ‘adlı adsız’ gibi pek çok yeni, kişisel türevlerin 

ortaya çıkmasına neden olur. 

1.3.4 Ayrı Kök veya Gövdelerden -lık Ekiyle Kurulanlar 

Türkçede -lık (-lik, -luk, -lük) eki, sıfat ya da isimden soyut ve 

somut isimler türetmeye yarar. Eskiden beri işlek olarak 

kullanılagelen bu ek, karşıt anlamlı ikilemeler türetmek için sıklıkla 

kullanılır. Örneğin ‘ölümlük dirimlik’, ‘analık babalık’, ‘varlık 

darlık’, ‘sağcılık solculuk’, ‘iyilik kötülük’, ‘bolluk kıtlık’ gibi. 

1.3.5 Diğer Yapım Ekleriyle Kurulanlar 

Yukarıda belirtilen eklerden başka, ‘sağcı solcu’, ‘şucu bucu’ 

ikilemelerinde görüldüğü gibi -cı (-ci, -cu, -cü; -çı, -çi, -çu, -çü) 

ekiyle; ‘varsıl yoksul’ ikilemesinde ise sıfat yapan -sıl (-sil, -sul, 

-sül) ekiyle kurulan ikileme örnekleri de mevcuttur. 



46 

 

Birer ses yansımalı isim olan ‘ah’ ile ‘oh’ da -la- (-le-) isimden 

fiil yapan eki alarak ‘ahlamak ohlamak’ biçimiyle karşıt anlamlı 

ikilemeye dönüşür.  

II.2. Fiil Kök veya Gövdeleriyle Kurulan İkilemeler 

Tespitimize göre, Türkçede karşıt anlamlı ikilemelerin % 

18.58’i, fiil kök veya gövdesiyle kurulur. İsim kökünden veya 

gövdesinden türetilmiş sözcüklerle kurulan ikilemeler gibi, bunların 

da bazıları aynı fiil kök veya gövdesinden bazıları ise ayrı fiil kök 

veya gövdesinden türetilmiş sözcükler olabilir. Fiil kök veya 

gövdeleri, ayrı olup olmamasına göre iki başlık altında toplanabilir: 

1) Ayrı fiil kök veya gövdelerle kurulan ikilemeler; 

2) Aynı kökten birincisi olumlu, ikincisi olumsuz fiille kurulan 

ikilemeler. 

2.1 Ayrı Fiil Kök veya Gövdelerle Kurulan İkilemeler 

Ayrı fiil kök veya gövdelerle kurulan ikilemeler, altı ana başlık 

altında değerlendirilebilir: 

1) Aynı çekimli fiillerle kurulanlar; 

2) Zarf-fiillerle kurulanlar; 

3) Sıfat-fiillerle kurulanlar; 

4) Mastarlarla kurulanlar; 

5) Aynı çatı ekleriyle kurulanlar; 

6) Ayrı fiillerden türetilmiş isimlerle kurulanlar. 
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2.1.1 Aynı Çekimli Fiillerle Kurulanlar 

‘Yatın kalkın dua edin’, ‘konarlar göçerler’, ‘dalar çıkar’ ve 

‘geldi geçti’ örneklerinde görüldüğü gibi fiillerin her ikisi de emir 

kipi, geniş zaman ya da belirli geçmiş zaman ekleri alarak ikileme 

kurabilmektedir. 

2.1.2 Zarf-fiillerle Kurulanlar 

Zarf-fiil olarak -ıp (-ip, -up, -üp; -yıp, -yip, -yup, -yüp) ile -a 

-a (-e -e; -ya –ya, -ye -ye) biçimleriyle karşıt anlamlı ikilemeler 

kurulabilir; örneğin ‘yatıp kalkıp dua etmek’, ‘yazılıp çizilip’, ‘ölüp 

ölüp dirilmek’, ‘gidip gidip gelmek’ ile ‘düşe kalka yürümek’, ‘bata 

çıka’ veya ‘dala çıka ilerlemek’ gibi. 

2.1.3 Sıfat- fiillerle Kurulanlar 

-an (-en; -yan, -yen), -maz (-mez), -mış (-miş, -muş, -müş) ve 

-r(-ır, -ir, -ur, -ür; -ar, -er) eklerinden sıfat-fiil olarak karşıt anlamlı 

ikilemeler yapıldığı görülür; örneğin ‘giden gelen’, ‘gelen geçen’, 

‘giren çıkan’, ‘inen binen’ ikilemeleri -an ekiyle; ‘düşmez kalkmaz 

bir Allah’ -maz ekiyle; ‘gelmiş geçmiş’ -mış ekiyle; ‘gelir gider’, 

‘yazar çizer’ -r ekiyle sıfat-fiilli ikilemelerden birkaçıdır. 

2.1.4 Mastarlarla Kurulanlar 

-ma (-me) ve -ış (-iş, -uş, -üş; -yış, -yiş, -yuş, -yüş) 

mastarlarıyla türetilen karşıt anlamlı sözcüklerle ikileme kurulduğu 

sık görülür; örneğin ‘örme kesme’ -ma ekiyle; ‘gidiş dönüş’, ‘iniş 

çıkış’, ‘yatış kalkış’ -ış ekiyle ikileme türevleri bulunur. 
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Mastarlardan -mak (-mek) eki, çalışmamızda fiil kök veya 

gövdelerle kurulan ikilemelerin göstergesi olarak kullanılmaktadır; 

‘düşmek kalkmak’, ‘girmek çıkmak’ vb. 

2.1.5 Aynı Çatı Ekleriyle Kurulanlar 

Çatı eklerinden oluşan karşıt anlamlı ikilemeler arasında 

ettirgenlik ve edilgenlik ekleri görülmektedir; örneğin ‘doldurmak 

boşaltmak’, ‘indirmek bindirmek’ ikilemelerinde ettirgenlik ekiyle; 

‘yazılmak çizilmek’te ise edilgenlik ekiyle ikileme türevi olur. 

2.1.6 Ayrı Fiillerden Türetilmiş İsimlerle Kurulanlar 

Ayrı fiillerden türetilmiş isimlerle kurulan karşıt anlamlı 

ikilemelerde -acak (-ecek; -yacak, -yecek) ve -dı (-di, -du, dü; -tı, -ti, 

-tu, -tü) ekli türevler görülmektedir; örneğin ‘alacak verecek’, ‘indi 

bindi’, ‘girdisi çıktısı’. 

2.2 Aynı Kökten Birincisi Olumlu, İkincisi Olumsuz  

Fiille Kurulan İkilemeler 

Aynı fiil kökü veya gövdesinden türetilen karşıt anlamlı 

ikilemelerin birinci sözcüğü olumlu, ikinci sözcüğü olumsuz olur; 

bu tür ikilemeler kuran sıfat-fiiller -an (-en; -yan, -yen), -dık (-dik, 

-duk, dük; -tık, -tik, -tuk, -tük) ya da -r (-ır, -ir, -ur, -ür; -ar, -er) / 

-maz (-mez) ekiyle kurulabilir: ‘bilen bilmeyen’; ‘duyduk duymadık 

dememek’, ‘tanıdık tanımadık’; ‘olur olmaz’, ‘der demez’, ‘ister 

istemez’ gibi. 

Tespit edilen karşıt anlamlı ikilemeler arasında Farsça, Arapça 

kökenli ön ek ve sözcüklere de rastlanır. Örneğin Farsça na- ön 
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ekiyle kurulan ‘mert namert’; anlamları birbirine karşıt olan Arapça 

kökenli olan ‘haram’ ile ‘helal’ sözcüklerinden de ‘haram helal’ 

ikilemesi oluşur. Bazı yabancı kökenli isim soylu sözcüklerden ya 

Türkçe sözcükle ya da Türkçe yapı ekleriyle, karşıt anlamlı 

ikilemeler kurulduğu görülür; bu durum kişisel bir kullanım olarak 

görülürse de, aslında Türkçenin zengin sözcük üretkenliğine dair bir 

örnektir. Söz gelişi ‘veli deli’, ‘eksik fazla’ ile ‘okumuşu cahili’ birer 

yabancı sözcüklü ikileme iken, ‘münasebetli münasebetsiz’, 

‘zamanlı zamansız’, ‘mevsimli mevsimsiz’ ve ‘lüzumlu lüzumsuz’ ise 

yabancı kökenli sözcüklerin Türkçe yapım ekleriyle türetilmesiyle 

oluşan ikilemelerdir. 

Türkçe, eklemeli (bağlantılı) bir dil dizgesi olmasından dolayı 

başka dillerde görülmeyen kurallı yapıya ve zengin bir üretkenliğe 

sahip olup kural dışı istisnaları en az düzeyde olan bir dildir.48 

Çince ise resim yazı veya kavramsal yazı özelliği taşıyan bir dil 

olduğu için hem dil yapısı hem de sözcük türetme yöntemleri 

açısından Türkçeden çok farklıdır. Başka bir deyişle, Çince eklemeli 

bir dil olmadığından karşıt anlamlı ikilemeler oluşturabilmek için 

anlamlı eklerden faydalanma imkânı yoktur. Dolayısıyla bu bölümde 

Çincedeki karşıt anlamlı ikilemeler üzerinde durulmayıp, sadece 

Türkiye Türkçesindeki karşıt anlamlı ikilemeler ‘sözcük çekimleri 

ve türetmeleri’ bakımından ele alınarak incelenmiştir. 

                                                 
48 Hamza Zülfikar, Terim Sorunları ve Terim Yapma Yolları, s. 32. 
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III. BÖLÜM: ANLAM BAKIMINDAN İKİLEMEYİ KURAN 

SÖZCÜKLERLE İKİLEME ARASINDAKİ 

İLİŞKİ 

Anlamları birbirine karşıt olan iki sözcüğün yan yana 

gelmesiyle kurulan ikileme ile onu kuran sözcükler arasındaki 

anlamsal ilişki, ikilemelerin mantığının anlaşılması ve niteliğinin 

saptanması açısından önemlidir. Bu çerçevede, ikilemeyi oluşturan 

sözcükler ile ikileme arasındaki anlamsal etkileşim şu başlıklar 

altında ele alınabilir: 

1) İki sözcüğün anlamları birleşerek kurulan ikilemeler; 

2) İki sözcüğün taşıdığı ortak anlamdan daha geniş anlamlı 

ikilemeler; 

3) Anlam değişmesine uğrayan ikilemeler; 

4) Anlamı sözcüklerden biri üzerinde yoğunlaşan ikilemeler. 

III.1. İki Sözcüğün Anlamları Birleşerek Kurulan İkilemeler 

Karşıt anlamlı sözcüklerle kurulan ikilemelerin büyük 

çoğunluğunda, iki sözcüğün yan yana gelmesi gibi, bu iki sözcüğün 

anlamları da birleşerek ortak bir anlam meydana getirir: ‘İrili ufaklı’, 

‘akı karayı seçmek’, ‘gizli açık’, ‘uyur uyanık’, ‘aç tok’, ‘iyi kötü’, 

‘öncesiz sonrasız’, ‘girintili çıkıntılı’, ‘alacağı vereceği kalmamak’, 

‘dalıp çıkmak’ ve ‘gidip gelmek’ örneklerinde görüldüğü gibi her iki 

sözcük de, kendi anlamlarıyla, ikilemenin anlamının oluşmasına 

katkıda bulunurlar.
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Hatta ‘yarı uyur yarı uyanık, yarı uykulu bir biçimde’ anlamda 

olan ‘uyur uyanık’, ‘karnı tam doymamış; yarı aç yarı tok’ 

anlamdaki ‘aç tok’ ile ‘ne çok iyi ne çok kötü olan’ anlamına gelen 

‘iyi kötü’ örneklerinde ikilemenin anlamının iki sözcüğün asıl 

anlamları arasında kaldığı görülür. 

Çincede iki sözcüğün anlamları birleşerek kurulan ikilemelere 
de sık rastlanır. ‘Ana baba’ anlamında olan ‘父母  [ fu4  mu3]’, 

‘sebep sonuç’ anlamındaki ‘因果  [ in1  kuo3]’, ‘hayvanların dişisi 

ile erkeği’ anlamına gelen ‘ 牝 牡  [ pin4  mu3]’, ‘hem iyileri 

ödüllendirmek hem de kötüleri cezalandırmak’ anlamındaki ‘賞罰  

[ a3  fa2]’, ‘övmek’ ile ‘yermek’ kelimelerinin yan yana 

gelmesiyle oluşan, ‘eleştirmek’ anlamında olan ‘ 褒 貶

 [ pau1  pian3]’ ve ‘solumak; nefes alıp vermek’ anlamına gelen ‘呼

吸  [ xu1  i1]’, 49 bu tür ikileme örneklerinden birkaçıdır. 

Dikkat çekici bir diğer husus da Çincede daha çok ‘ve’, ‘ile’ 

mantığıyla kelimelerin anlamları birleşirken, Türkçede ise ‘veya’, 

‘ya da’ bağlaçlarından oluşan ikilemeye daha çok rastlanmasıdır. Fiil 

kökenli iki sözcüğün anlamlarının birleşmesiyle kurulan ikilemeler 

ise Çincede sayıca daha fazladır. Bu, bazı karşıt anlamlı eylemlerin 

aynı anda yapılmasının Türkçenin dil mantığına göre pek mümkün 

olmadığına bağlanabilir. Çincedeki mantıksal ağırlık ise ‘eylemlerin 

yapılma sırası’ yerine ‘iki eylemin de yapılıp yapılmaması’ndadır. 

                                                 
49 Bkz. II. Dizin, 019, 028, 079, 090, 073, 192. 
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III.2. İki Sözcüğün Taşıdığı Ortak Anlamdan  

Daha Geniş Anlamlı İkilemeler 

İki sözcüğün anlamından daha geniş anlam taşıyan 

ikilemelerden ‘herkes; hepsi’ anlamında olan ‘büyük küçük’, ‘daha 

önceden bilinen bilinmeyen herkes’ anlamındaki ‘tanıdık tanımadık’, 

‘uzaktan yakından (ilgisi)’, ‘her zaman’ anlamında kullanılan ‘gece 

gündüz’, ‘hiç kimse, hiçbir canlı varlık’ anlamlarına gelen ‘in cin 

yok’, ‘güçlükle’ anlamında olan ‘düşe kalka’, ‘her şeyiyle’ anlamına 

gelen ‘acısıyla tatlısıyla’ gibi örnekler bulunmaktadır. 

Çincede ‘baş; başlangıç’ ile ‘son; sonuç’ anlamlarından hareket 
ederek ‘bir işin bütünü’ anlamına gelen ‘始末 [3  muo4]’, asıl 

anlamları ‘vermek; ödemek’ ile ‘almak’ olup birleşince, ‘para alıp 
veren görevli; veznedar’ anlamına gelen ‘出納  [tu1  na4]’, asıl 

anlamları ‘yükselmek’ ile ‘düşmek’ten yola çıkarak ‘iniş çıkış’ 
anlamına gelen ‘起落 [ti3  luo4]’ ve ‘gölgenin kapladığı veya 

güneşin ışıtabildiği taraflar’ anlamından başlayarak ‘dişil ve eril 

enerjiler’, ‘dişilik ile erkeklik’ ve ‘katot ile anot’ anlamlarına gelen 
‘陰陽 [in1  ia2]’,50 bu tür ikileme örneklerinden birkaçıdır. 

Her iki dilde de ikilemeyi kuran sözcüklerin esas, somut 

anlamlarından yola çıkarak soyut -hatta mecazi- anlam taşıyan bir 

ikilemeye dönüştüğü görülebilir. 

III.3. Anlam Değişmesine Uğrayan İkilemeler 

‘Er geç’, ‘akşama sabaha’, ‘dereden tepeden konuşmak’, 

                                                 
50 Bkz. II. Dizin, 105, 211, 158, 037 
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‘havadan sudan konuşmak’ ve ‘aşağı yukarı’ örneklerinde görüldüğü 

gibi, ikileme artık sözcüklerin içerdiği anlamdan uzaklaşarak yeni 

bir anlam kazanmış olur. 

Çincede anlam değişmesine uğrayan ikilemelerden ‘esk. 

arabanın ön tarafındaki yüksek olan ile arka tarafındaki alçak olan 

kısmı’ anlamından yola çıkarak ‘üstün olan ile geride kalan’ 
anlamına gelen ‘軒輊[yan1  t4]’, ‘bir işin veya bir şeyin ters ve 

göze çarpan tarafı’ anlamından yola çıkarak ‘her ne ise, ne olursa 
olsun’ anlamına gelen ‘反正 [fan3  t4]’, ‘durumun iyi ya da kötü 

olması’ anlamından hareketle ‘can kaybına neden olabilen kaza’ 
veya ‘ne olursa olsun’ anlamlarına gelen ‘ 好 歹 [ xau3  tai3]’, 

aslında ‘sol’ ile ‘sağ’ anlamında olup birleşerek, ‘bir kimsenin ya da 

bir nesnenin civarında, yanında’, ‘yaklaşık olarak, aşağı yukarı’, 

‘hademe, hizmetçi, yardımcı’, ‘tesir etmek, yönetmek’ gibi 
anlamlara gelen ‘左右  [tsuo3  iou4]’51 vb. 

Bu tür ikilemelerden de anlaşıldığı üzere, hem Türkçede hem de 

Çincede ikilemeyi kuran sözcükler asıl anlamlarından uzaklaşarak, 

ikilemeye yeni, mecazi anlamlar kazandırabilir. 

III.4 Anlamı Sözcüklerden Biri Üzerinde Yoğunlaşan İkilemeler 

‘Ölüm kalım (meselesi)’, ‘öle dirile’, ‘ucuz pahalı demeden’, 

‘erinde gecinde’, ‘gerekli gereksiz’ ve ‘düşmez kalkmaz (bir Allah)’ 

örneklerinde ikilemelerin anlamının tek sözcüğe odaklandığı görülür. 

Bu örneklerden anlaşıldığı gibi, anlatım daha çok olumsuzluk 

taşıyan sözcük üzerinde yoğunlaşabilir. Çünkü burada amaçlanan 

husus, işin veya durumun önemi, ciddiyeti veya aciliyetidir. Zıddıyla 

                                                 
51 Bkz. II. Dizin, 018, 019, 227, 180. 
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birlikte ifade edilince, anlatım daha da güçlü ve inandırıcı bir etki 

bırakmaktadır. Dolayısıyla ‘ölüm’, ‘öle’ sözcükleriyle işin ciddiyeti, 

aciliyeti vurgulandığı gibi, ‘pahalı’ sözcüğüyle de yetinme duygusu 

dile getirilir. Benzer bir mantıkla ‘erinde gecinde’ veya ‘gerekli 

gereksiz’ denildiğinde, kastedilmek istenen doğal olarak, işin nasıl 

istenmeyen bir sonuca varabileceği, davranışın ne kadar uygun 

olmadığıdır. ‘Düşmez kalkmaz bir Allah’ de oldukça mantıklı bir 

ifadedir; ‘düşmez’ bir özellik taşıdıktan sonra elbette ‘kalkmaya’ 

artık gerek kalmaz. Böylece Allah’ın ebedi varlığı, yüceliği daha da 

güçlü bir anlatımla aktarılmaktadır. 

Çincedeki durum da Türkçeye benzer. Anlamı tek sözcüğün 
üzerinde yoğunlaşan ikilemelere ‘ 偏 義 複 詞  [pian1 i4 

fu4 ts2]’ denir. Aslında ‘emniyetli, güvenli’ ile ‘tehlikeli’ 

sözcüklerinin birleşmesiyle oluşan ve ‘tehlikeli durum’ anlamına 
gelen ‘安危  [ an1  uei2]’, ‘unutmak’ ile ‘hatırlamak’tan oluşan, 

artık ‘unutmak’ anlamındaki ‘忘記  [ ua4  ti4]’, aslında ‘durumun 

iyi ya da kötü olması’ anlamında olan, artık ‘can kaybına neden 

olabilen kaza’ anlamıyla olumsuzluk kavramı üzerinde yoğunlaşan 
‘好歹  [ xau3  tai3]’ ve ‘ölüm kalım meselesi’ anlamına gelen ‘存亡  

[ tsun2   ua2]’.52 

“Karşıt anlamlı sözcüklerle kurulan ikilemenin anlamı neden 

tek sözcüğe odaklanır?” sorusuna şöyle cevap verilebilir: 

1) Doğrudan olumsuzluktan söz etmeyi sakıncalı görmekten 

doğan dolaylı anlatıma duyulan gereksinim: ‘Yerli yersiz 

(davranışlar)’ ifadesinde de görüldüğü gibi, aslında ‘yersizlik’ 

                                                 
52 Bkz. II. Dizin, 003, 219, 227, 187. 
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kastedilir; ama karşı taraftakinin üzülebileceği düşünülerek 

ifadeye olumluluk katmak suretiyle sözdeki kırıcılık azaltılır. 

2) Beklentinin olumluluk taşıyan sözcüğe saklanabilmesi: Durum 

ne kadar zor olursa olsun insanlar yine de ümitsizliğe 

kapılmayıp güzel bir sonuca varmayı bekler. Bu tür ikileme 

hem işin kötü taraflarını hem de insanın gizli beklentisini ifade 

etmeye yardımcı olur. ‘Ölüm kalım meselesi’ ikilemesinde 

görüldüğü gibi, ortada ölüme yol açabilecek bir durum 

olmasına rağmen insan, tüm gücüyle hayatta kalmaya çalışır. 

3) “Yeryüzünde hiçbir şeyin niteliği kesin değil, her şeyin niteliği 

bir başka şeyle karşılaştırılarak belli olur” yaklaşımının etkisi: 

Bu düşünce tarzı, tahminen Konfüçyüs döneminde (M.Ö. 
551-479) yaşamış, büyük Çin düşünürlerinden ‘ 老 子

( lau3  ts3)’ tarafından “有無相生，難易相成，長短相形，

高下相傾，聲音相和，前後相隨” sözleriyle dile getirilmiştir. 

Düşünüre göre “var-yok; zor-kolay; uzun-kısa hem birbirine 

karşıt olup, hem de bu karşıtlıktan doğarlar. Eğriliğin ölçüsü, 

yükseklik ve alçaklığın aynı zamanda mevcut olmasıyla belli 

olur. Uyum, ses, tonların ahenkli bir biçimde çıkmasıyla 

sağlanır. Süreklilik ise, ‘önce’ ile ‘sonra’nın mevcut 

olmasından doğar.” 53  Çinliler, bu karşılaştırmacı felsefenin 

etkisi altında kalarak bir şeyin, bir kimsenin, bir nesnenin veya 

bir durumun olabileceği birbirine zıt durumu, karşıtlığı, hatta 

tutarsızlığı, her iki sonuçsal açıdan nitelemeyi, göz önünde 

                                                 
53 Bu sözde bizce ‘ses, ton’ anlamına gelen ‘聲音[1 in1]’, birbirine tam  

anlamıyla karşıt bir anlama gelmez; dolayısıyla karşıt anlamlı ikileme 
değil, yakın anlamlı ikileme sayılabilır. 
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bulundurmayı tercih edebilmektedirler.54 

Sonuç olarak hem çağdaş Türkiye Türkçesinde hem çağdaş 

Çincede anlam bakımından karşıt anlamlı ikilemeyi kuran kelimeler 

ile ikileme arasındaki ilişkinin çok yönlü bir biçimde bulunması, bu 

iki dilin anlatım zenginliğine kuvvetli bir kanıttır. 

Karşıt anlamlı ikilemeyi kuran sözcüklerle ikileme arasındaki 

anlamsal ilişki incelenirken, bir başka dikkat çekici durumu da 

belirtmekte fayda vardır: Hem Türkçede hem Çincede var olan aynı 

anlamdaki sözcüklerle kurulan ikilemelerin işlevleri farklı 

olabilmektedir. Yani her iki dilde de, yapısı aynı olan ikilemeler için 

kendilerine has yorumları mevcuttur. Söz gelişi Çincede de ‘el’ ile 
‘ayak’ veya ‘el’ ile ‘pençe’ kelimelerinden oluşan ‘手腳  [ou3  

tiau3]’, ‘手足  [ou3  tsu2]’ ikilemeleri bulunduğu hâlde, ‘手腳  

[ou3  tiau3]’ ya ‘hareketler, eylemler’ ya da ‘kandırmaca, hile’ 

anlamına, ‘ 手 足  [ou3  tsu2]’ ise ‘kardeş(ler)’ anlamına gelir. 

‘Büyük’ ile ‘küçük’ kelimelerinden oluşan ‘大小  [ ta4  iau3]’ 

ikilemesinin Çincedeki yorumu şöyledir: Ya ‘boy; beden; boyut’ ya 

‘büyükler ile küçükler; yetişkinler ile çocuklar’ ya da ‘önemli ve 

önemsiz (işler)’.55 

Bizce bu, dil mantığı bakımından iki dilin bağımsızca, ayrı ayrı 

gelişmiş olduğuna dair bir göstergedir. 

Sonuç olarak hem çağdaş Türkiye Türkçesinde hem çağdaş 

Çincede anlam bakımından karşıt anlamlı ikilemeyi kuran 

sözcüklerle ikileme arasındaki ilişkinin çok yönlü bir biçimde 

                                                 
54 王鐘坤。＜從偏義複詞看中國傳統思維方式＞。《桂林師範高等專科學校學報》。 

第 17 卷第 2 期(2003 年 6 月)：頁 20-23。 
55 Bkz. II. Dizin, 122, 123, 131. 
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bulunması, bu iki dilin anlatım zenginliğine ilişkin güçlü bir 

kanıttır. 
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IV. BÖLÜM: KARŞIT ANLAMLI SÖZCÜKLERLE 

KURULAN İKİLEMELERİN DİZİLİŞİ 

Karşıt anlamlı sözcüklerle kurulan ikilemelerin dizilişi ele 

alınırken Türkçenin dil özelliği de düşünülerek diziliş, sırasıyla, 

yapı bilgisi, anlam ve ses bilgisi açılarından çözümlenmeye çalışılır. 

Yani ikilemeyi kuran sözcüklerin yapısı bakımından ikilemelerin 

dizilişi çözümlenmese anlam bakımından ele alınır, anlam 

bakımından belirli bir düzen bulunamasa ses özelliklerine göre 

dizilip dizilmediği incelenir. Dolayısıyla ikilemelerdeki sözcüklerin 

dizilişini şu başlıklar altında toplamak mümkündür:  

1) Yapı bilgisi bakımından sözcüklerin sırası 

2) Anlam bakımından sözcüklerin sırası 

3) Ses bilgisi bakımından sözcüklerin sırası 

4) Diziliş bakımından belli bir nedene bağlı olmayan ikilemeler 

IV.1. Yapı Bilgisi Bakımından Sözcüklerin Sırası 

Yapı bilgisi bakımından sözcüklerin sırası, şu başlıklar altında 

ele alınabilir: 

1) Kök veya gövdeleri aynı olup farklı eklerle kurulanlar 

2) Kökteşlerle kurulanlar 

3) Hem kök ve gövdeleri hem de ekleri farklı olanlar 
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1.1 Kök veya Gövdeleri Aynı Olup Farklı Eklerle Kurulanlar 

Aynı isim köklü veya gövdeli sözcüklerin birincisi +lı (+li, +lu, 

+lü) eki, ikinicisi +sız (+siz, +suz, +süz) ekiyle kurulan karşıt 

anlamlı ikilemeler çoktur. ‘Nedenli nedensiz’, ‘gerekli gereksiz’, 

‘mevsimli mevsimsiz’, ‘canlı cansız’ gibi. 

+lı ve +sız ekleri, Türkçede isimden sıfat yapan işlek eklerden 

olduğu için ‘akıllı akılsız’, ‘ilgili ilgisiz’, ‘suçlu suçsuz’, ‘adlı adsız’ 

gibi pek çok yeni, kişisel türevlerin ortaya çıkmasına neden olur. 

Ancak ‘hırlı hırsız’, yapı bilgisi bakımından karşıt anlamlı 

sözcüklerle kurulan ikileme gibi görünüyorsa da birbirine karşıt 

anlamlı olmadığı için bu kapsama girmez. 

Aynı fiil köklü sözcüklerin birincisi olumluluk biçiminde, 

ikincisi -ma- (-me-) olumsuzluk bildiren ekiyle kurulan karşıt 

anlamlı ikilemelere de sık rastlanır: ‘İster istemez’, ‘olur olmaz’, 

‘duyduk duymadık (dememek)’, ‘tanıdık tanımadık’, ‘bilerek 

bilemeyerek’, bu tür ikileme örneklerinden birkaçıdır. 

Kanaatimizce aynı fiilin birincisi olumluluk, ikincisi -ma eki 

alması, yeni karşıt anlamlı ikileme türevlerine yardımcı olur. İster 

isim köklü olsun ister fiil köklü olsun, ekler alınırken mutlaka 

olumluluk kavramlı ek önde, olumsuzluk kavramlı ek ikincisinde 

olur. 

1.2 Kökteşlerle Kurulanlar 

İsim kök veya gövdeli sözcüklerin karşıt anlamlı ikilemeler 

kurmasına yarayan kökteşler şunlardır: Yönelme, çıkma, kalma, 

belirtme durumu eki, tamlayan eki, iyelik eki, çoğul eki; yapım 
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eklerinden ise +cı (+ci, +cu, +cü; +çı, +çi, +çu, +çü), +la- (+le)- 

isimden fiil yapma eki, +lı (+li, +lu, +lü) eki, +lık (+lik, +luk, +lük) 

eki, +sıl (+sil, +sul, +sül) ve +sız (+siz, +suz, +süz) eki. ‘Sağa 

sola’, ‘uzaktan yakından’, ‘şunda bunda’, ‘öteyi beriyi’, ‘şunun 

bunun’, ‘varı yoğu’, ‘günlerce gecelerce’; ‘sağcı solcu’, ‘ahlamak 

ohlamak’, ‘küçüklü büyüklü’, ‘bolluk kıtlık’, ‘varsıl yoksul’ ve 

‘öncesiz sonrasız’ bu tür ikilemelere birer örnektir. 

Ancak bu tür ikilemelerde kökteş olduğu için belirli bir 

dizilişin izlendiği söylenemez. Başka bir deyişle, kökteş olmaları, 

karşıt anlamlı ikilemelerin sırasını etkilemez. Hem ‘büyüklü 

küçüklü’ hem de ‘küçüklü büyüklü’ biçiminin bulunması gibi. 

1.3 Hem Kök ve Gövdeleri Hem de Ekleri Farklı Olanlar 

Farklı isim kök veya gövdeli sözcüklerden karşıt anlamlı 

ikilemeler kurmaya yarayan eklerden sadece çıkma ile yönelme 

durumu eki mevcuttur. ‘Tepeden tırnağa giyinmek’, ‘baştan ayağa 

donanmak’, ‘yerden göğe kadar’ gibi. 

Örneklerden anlaşıldığı gibi bu tür ikilemelerde ekler belirli bir 

düzene göre dizilir.   

Kısacası, yapı bilgisi bakımından karşıt anlamlı ikilemelerin 

dizilişini etkileyen ekler şu özellikleri taşımaktadır: Kökteş 

olmaması gerekmektedir; ya ‘olumluluk kavramlı ek mutlaka önde, 

olumsuzluk kavramlı ek ikinci sırada’ ya da ‘çıkma durumu eki ilk 

sözcükte, yönelme durumu eki ikinci sözcükte’ yer almalıdır. 

Dizilişi, ikilemeyi kuran sözcüklerin aldığı eklere bağlı olan 

ikilemeler aşağıdaki tabloda sıralanmaktadır: 
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Türkçede olumluluk taşıyan ekli sözcüğün önde bulunduğu 
ikilemeler 
006. adlı+ adsız+ 011. akıllı+ akılsız+ 

057. bil- bilme- 058. bilin- bilinme- 

067. canlı+ cansız+ 075. de- deme- 
077. değerli+ değersiz+ 084. dolaylı+ dolaysız+ 
089. duy- duyma- 093. düzenli+ düzensiz+ 

102. enli+ ensiz+ 120. gerekli+ gereksiz+ 

147. ilgili+ ilgisiz+ 161. iste- isteme 
185. lüzumlu+ lüzumsuz+ 187. mert+ namert+ 56 
188. mevsimli+ mevsimsiz+ 189. münasebetli+ münasebetsiz+ 
190. nedenli+ nedensiz+ 193. ol- olma- 
215. saatli+ saatsiz+ 224. sebepli+ sebepsiz+ 

235. soylu+ soysuz+ 237. suçlu+ suçsuz+ 
243. tanı- tanıma- 246. tatlı+ tatsız+ 

256. uğurlu+ uğursuz+ 265. vakitli+ vakitsiz+ 
289. yerli+ yersiz+ 292. yollu+ yolsuz+ 
294. zamanlı+ zamansız+  
Toplam 31 madde; 296 ikileme arasında % 10.47’lik bir yer 
tutmaktadır. 

IV.2. Anlam Bakımından Sözcüklerin Sırası 

Anlam bakımından sözcüklerin sırası şu başlıklar altında ele 

alınmaktadır: 

                                                 
56 ‘Mert namert’, bu tür ekle olumluluk-olumsuzluk ayırt eden ikilemeler  

arasında yabancı kökenli bir sözcüğün yabancı bir ön ekle oluşanının tek 
örneğidir. 
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1) Anlamında olumluluk taşıyan sözcüğün önde bulunduğu 

ikilemeler 

2) Mantık sırasına göre dizilen ikilemeler 

3) Cinsiyetle veya görgü kurallarıyla ilgili sözcüklerle kurulan 

ikilemeler 

2.1 Anlamında Olumluluk Taşıyan Sözcüğün Önde 

Bulunduğu İkilemeler 

Gerekli gereksiz, olur olmaz örnekleri gibi bazı eklerde 

olumluluk ‘olumsuzluk’ taşıdığı için, olumluluk taşıyan sözcüğün 

önde, olumsuzluk taşıyan sözcüğün ise arkada bulunmasıyla karşıt 

anlamlı ikileme kurulabilir. Yani yapı bilgisi bakımından isim köklü 

veya gövdeli sözcüklerin birincisi +lı (+li, +lu, +lü) olumluluk eki, 

ikincisi +sız (+siz, +suz, +süz) olumsuzluk ekiyle; fiil köklü veya 

gövdeli sözcüklerin birincisi olumluluk biçimiyle, ikincisi -ma- 

(-me)- olumsuzluk ekiyle karşıt anlamlı ikilemeleri oluşturduğu 

görülür. 

Alınan ekle olumluluk-olumsuzluk ayırt edebilen ikilemeler 

yukarıda işlendiği için burada söz konusu olan, ikilemeyi kuran 

sözcüklerin öz anlamlarındaki olumluluk - olumsuzluktur. 

Sözcüklerin yalın hâline göre olumluluk taşıyan sözcüğün önde, 

olumsuzluk taşıyan sözcüğün sonra yer almasıyla kurulan bu tür 

karşıt anlamlı ikileme örneklerine sık rastlanır. İster kalıplaşmış 

olan ‘var yok’, ‘iyi kötü’, ‘ileri geri’, ‘tatlı sert’, ‘irili ufaklı’, ‘tatlı 

tuzlu’ olsun isterse ‘övgü yergi’, ‘okumuşu cahili’, ‘zengin fakir’, 

‘sevgi nefret’, ‘veli deli’ gibi daha kişisel kullanımlar olsun, hep 

olumluluk taşıyan sözcüğün önce, olumsuzluk taşıyan sözcüğün 

sonra geldiği görülür. 
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Ancak ‘düşe kalka’, ‘eksik fazla’, ‘az çok’, ‘boş dolu’, ‘altlı 

üstlü’, ‘ölüm kalım’ gibi ikilemelerde olumsuzluk taşıyan sözcüğün 

önde, olumluluk taşıyan sözcüğün arkada bulunduğu görülür. Hatta 

bazı ikilemelerin hem düz (olumluluk-olumsuzluk) hem de ters 

(olumsuzluk-olumluluk) dizilebildiği görülmekte, ‘açık gizli’ ile 

‘gizli açık’; ‘büyüklü küçüklü’ ile ‘küçüklü büyüklü’ vb. Bu tür ikili 

dizilişli ikilemelere  ‘olumluluk-olumsuzluk bakımından düzensiz 

ikilemeler’ denilebilir. 

Aşağıdaki üç tabloda, ‘olumluluk taşıyan sözcüğün önde 

bulunduğu ikilemeler’, ‘olumluluk-olumsuzluk bakımından ters 

dizilen ikilemeler’ ve ‘olumluluk-olumsuzluk bakımından düzensiz 

ikilemeler’ sıralanmaktadır. 

Türkçede olumluluk taşıyan sözcüğün önde bulunduğu ikilemeler 

007. ağır+ hafif+ 008. ahla- ohla- 

009. ah+ oh+ 010. ak+ bok+ 

012. akıllı+ deli+ 013. ak+ kara+ 

014. aklı+ karalı+ 025. alim+ cahil+ 

037. art- azal- 038. artı+ eksi+ 

054. belirli+ belirsiz+ 055. belli+ belirsiz+ 

059. bolluk+ kıtlık+ 066. büyüklü+ ufaklı+ 

085. doldur- boşalt- 087. dost+ düşman+ 

105. er+ geç+ 112. fayda+ zarar+ 

136. gül- ağla- 141. hızlı+ yavaş+ 

146. ileri+ geri+ 159. irili+ ufaklı+ 

160. iri+ ufak+ 163. iyi+ kötü+ 

164. iyilik+ kötülük+ 168. kalınlı+ inceli+ 
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172. kâr+ zarar+ 179. koyu+ açık+ 

192. okumuş+ cahil+ 212. övgü+ yergi+ 

220. sağlam+ sakat+ 229. sevgi+ nefret+ 

245. tatlı+ sert+ 247. tatlı+ tuzlu+ 

248. tatsız+ tuzsuz+ 253. toplan- dağıl- 

257. ulu+ deli+ 260. uza- kısal- 

261. uzaklı+ yakınlı+ 263. uzunlu+ kısalı+ 

266. varlık+ darlık+ 267. varlık+ yokluk+ 

268. varsıl+ yoksul+ 269. var+ yok+ 

270. veli+ deli+ 276. yap- boz- 

277. yap- yık- 295. zengin+ fakir+ 

296. zengin+ yoksul+  

Toplam 49 madde; 296 ikileme arasında % 16.55 oranındadır. 

 

Türkçede olumluluk-olumsuzluk bakımından ters dizilen ikilemeler 

004. açlık+ tokluk+ 005. aç+ tok+ 

018. alçak+ yüksek+ 019. alçal- kabar- 

020. alçal- yüksel- 028. altlı+ üstlü+ 

041. aşağılı+ yukarılı+ 045. ayrıl- toplan- 

046. az+ çok+ 053. bat- çık- 

062. boş+ dolu+ 063. bulanık+ berrak+ 

073. dal- çık- 074. dar+ bol+ 

088. döğüş- barış- 090. düş- çık- 

091. düş+ gerçek+ 097. eksik+ fazla+ 

098. eksik+ ziyade+ 133. gizlice+ açıkça+ 

139. haram+ helal+ 153. iniş+ çıkış+ 

154. iniş+ kalkış+ 155. inişli+ çıkışlı+ 
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157. iniş+ yokuş+ 158. in- kalk- 

165. kader+ talih+ 196. öl- kal- 

197. ölü+ diri+ 198. ölüm+ dirim+ 

199. ölüm+ doğum+ 200. ölüm+ kalım+ 

223. savaş+ barış+ 273. yalan+ doğru+ 

Toplam 34 madde; 296 ikileme arasında % 11.49 oranındadır. 

 

Türkçede olumluluk-olumsuzluk bakımından düzensiz ikilemeler 

001. acı+ tatlı+ 244. tatlı+ acı+ 

002. açık+ gizli+ 132. gizli+ açık+ 

029. alt+ üst+ 264. üst+ alt+ 

039. artık+ eksik+ 096. eksik+ artık+ 

042. aşağı+ yukarı+ 293. yukarı+ aşağı+ 

056. beyazlı+ karalı+ 169. karalı+ beyazlı+ 

064. büyük+ küçük+ 182. küçük+ büyük+ 

065. büyüklü+ küçüklü+ 183. küçüklü+ büyüklü+ 

069. çirkin+ güzel+ 138 güzel+ çirkin+ 

071. çürük+ sağlam+ 219. sağlam+ çürük+ 

082. doğru+ eğri+ 095. eğri+ doğru+ 

083. doğru+ yanlış+ 274. yanlış+ doğru+ 

135. gölge+ ışık+ 142. ışık+ gölge+ 

156. inişli+ yokuşlu+ 291. yokuşlu+ inişli+ 

230. sıcak+ soğuk+ 233. soğuk+ sıcak+ 

262. uzak+ yakın+ 272. yakın+ uzak+ 

Toplam 32 madde; 296 ikileme arasında % 10.81 oranındadır. 
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Çincede de bu tür olumluluk-olumsuzluk ikilemeleri mevcuttur. 
‘Büyük’ ile ‘küçük’ sözcüklerinin birleşmesiyle kurulan ‘ 大 小  

[ta4  iau3]’, ‘uzun boylu’ ile ‘kısa boylu’dan oluşan ‘ 高 矮

 [kau1  ai3]’, ‘güzel’ ile ‘çirkin’den oluşan ‘美醜  [mei3  tou3]’, 

‘emniyet ya da tehlike’ anlamında olan ‘安危  [ an1  uei2]’, ‘varlık 

yokluk’ anlamına gelen ‘ 有 無  [iou3  u2]’, ‘hızlı’ ile ‘yavaş’ 

sözcükleriyle kurulan ‘快慢  [kuai4  man4]’, ‘övmek’ ile ‘yermek’ 

sözcükleriyle kurulan ‘ 褒 貶  [pau1  pian3]’, ‘yarar’ ile ‘zarar’ 

sözcüklerinden oluşan ‘利害  [li4  xai4]’, ‘işin doğrusu ile yanlışı’ 

anlamına gelen ‘ 是 非  [4  fei1]’, ‘güçlü’ ile ‘güçsüz’ 

kelimelerinden oluşan ‘ 強 弱  [tia2  uo4]’, göze çarpan 

örneklerden birkaçıdır.57 

Fakat ‘acı tatlı’, ‘eğrisiyle doğrusuyla’, ‘savaş barış’ ve ‘azalıp 
artmak’ anlamına gelen ‘消長 [iau1  ta3]’, ‘hafif’ ile ‘ağır’ 

sözcükleriyle kurulan ‘ 輕 重  [ti1  tu4]’, ‘ölüm ile yaşam’ 

anlamına gelen ‘ 死 活  [s3  xuo2]’ gibi istisnalara da 

rastlanmaktadır.58  

Ayrıca ikilemeyi kuran sözcüklerin hem düz hem ters düzene 

göre dizildiği ikilemeler de görülmektedir. ‘Solgun’ ile ‘bayındır’ 
sözcüklerinin birleşmesiyle meydana gelen ‘枯榮 [ku1  u2]’ ile 

ters dizilişiyle olan ‘榮枯  [u2  ku1]’ bu tür örneklerden biridir.59 

Bu şekilde hem düz hem ters dizilebilen ikileme, ‘olumluluk - 

olumsuzluk bakımından düzensiz ikilemeler’ grubuna girer. 

                                                 
57 Bkz. II. Dizin, 131, 046, 078, 003, 043, 062, 089, 075, 107. 
58 Bkz. II. Dizin, 010, 165, 097. 
59 Bkz. II. Dizin, 060, 246. 



68 

 

Çincede olumluluk taşıyan sözcüğün önde, olumsuzluk taşıyan 

sözcüğün arkada bulunmasına uyan ikilemeler ve istisnalı ikilemeler 

aşağıdaki tablolarda belirtilmektedir: 

Çincede olumluluk taşıyan sözcüğün önde bulunduğu ikilemeler 
002. 愛憎  [ ai4  ts1] 003. 安危  [ an1  uei2] 

005. 遐邇  [ ia2  3 ] 009. 向背  [ ia4  pei4] 

011. 興廢  [ i1  fei4] 012. 興衰  [ i1  uai1] 

013. 興亡  [ i1  ua2] 016. 休戚  [ iou1 ti1] 

021. 肥瘦  [ fei2  ou4] 030. 恩怨  [ n1  yan4] 

032. 依違  [ i1  uei2] 035. 雅俗  [ ia3  su2] 

036. 炎涼  [ ian2  lia2] 040. 盈虧  [ i2  kuei1] 

041. 優劣  [ iou1  lie4] 043. 有無  [ iou3   u2] 

044. 甘苦  [ kan1  ku3] 045. 剛柔  [ ka1  ou2] 

046. 高矮  [ kau1  ai3] 047. 高下  [ kau1  ia4] 

048. 高低  [ kau1  ti1] 050. 光影  [ kua1  i3] 

052. 貴賤  [kuei4 tian4] 054. 功過  [ ku1  kuo4] 

062. 快慢  [kuai4 man4] 063. 寬窄  [kuan1 tai3] 

073. 利弊  [ li4  pi4] 074. 利鈍  [ li4  tun4] 

075. 利害  [ li4  xai4] 078. 美醜  [mei3 tou3] 

079. 明暗  [ mi2  an4] 088. 濃淡  [ nu2  tan4] 

089. 褒貶  [ pau1  pian3] 107. 是非  [ 4  fei1] 

108. 是否  [ 4  fou3] 109. 善惡  [ an4  4] 

110. 賞罰  [ a3  fa2] 111. 上下  [ a4  ia4] 

112. 伸縮  [ n1  suo1] 113. 深淺  [n1 tian3] 

115. 升降  [1 tia4] 117. 勝負  [ 4  fu4] 

118. 勝敗  [ 4  pai4] 119. 盛衰  [ 4  uai1] 
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İnceleme

131. 大小  [ ta4  iau3] 134. 得失  [ t2  1] 

138. 多寡  [ tuo1  kua3] 139. 多少  [ tuo1  au3] 

144. 吉凶  [ ti2  yu1] 146. 加減  [tia1 tian3] 

148. 獎懲  [tia3 t2] 152. 進退  [ tin4  tuei4] 

155. 巨細  [ ty4  i4] 156. 聚散  [ ty4  san4] 

157. 起伏  [ ti3  fu2] 158. 起落  [ ti3  luo4] 

162. 強弱  [tia2 uo4] 163. 親疏  [ tin1  u1] 

166. 清濁  [ti1 tuo2] 168. 取捨  [ ty3  3] 

172. 臧否 [ tsa1  pi3] 173. 早晚  [ tsau3  uan3] 

175. 增損  [ts1 sun3] 176. 增刪  [ ts1  an1] 

177. 增減  [ts1 tian3] 178. 尊卑  [tsun1 pei1] 

184. 粗細  [ tsu1  i4] 185. 存廢  [tsun2 fei4] 

186. 存歿 [tsun2 muo4] 187. 存亡  [tsun2 ua2] 

188. 治亂  [ t4  luan4] 189. 張弛  [ ta1  t2] 

191. 漲落  [ta3  luo4] 192. 漲跌  [ ta3   tie2] 

195. 真假  [ tn1  tia3] 196. 真偽  [ tn1  uei4] 

197. 正負  [ t4  fu4] 202. 眾寡  [tu4 kua3] 

204. 長短  [ta2 tuan3] 208. 成敗  [ t2  pai4] 

209. 乘除  [t2  tu2] 210. 出沒  [ tu1  muo4] 

227. 好歹  [ xau3  tai3] 228. 好壞  [xau3 xuai4] 

229. 好惡  [ xau4  u4 ] 232. 厚薄  [ xou4  puo2] 

240. 遠近  [ yan3  tin4] 245. 任免 [n4 mian3] 

247. 榮辱  [ u2  u4]  

Toplam 89 madde; 247 ikileme arasında % 36.03 oranındadır. 
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Çincede olumluluk-olumsuzluk bakımından ters dizilen ikilemeler 
001. 哀樂  [ ai1  l4] 006. 瑕瑜  [ ia2  y2 ] 

010. 消長  [ iau1  ta3] 017. 虛實  [ y1  2] 

019. 反正  [ fan3  t4] 033. 抑揚  [ i4  ia2] 

039. 隱現  [ in3  ian4] 042. 幽明  [ iou1  mi2] 

051. 鬼神  [ kuei3 n2 ] 061. 苦樂  [ ku3  l4] 

070. 冷暖  [l3 nuan3] 071. 離合  [ li2   x2] 

082. 難易  [ nan2  i4] 091. 悲歡  [pei1 xuan1] 

097. 死活  [ s3  xuo2] 101. 損益  [ sun3  i4] 

102. 鬆緊  [ su1  tin3] 126. 輸贏  [ u1  i2] 

127. 疏密  [ u1  mi4] 135. 敵友  [ ti2  iou3] 

165. 輕重  [ti1 tu4] 167. 曲直  [ ty1  t2] 

174. 皂白  [ tsau4  pai2] 203. 遲早  [ t2  tsau3] 

219. 忘記  [ ua4  ti4] 222. 寒暄  [xan2 yan1] 

223. 寒暑  [ xan2  u3] 224. 寒溫  [ xan2  un1] 

225. 寒熱  [ xan2  4] 230. 黑白  [ xei1  pai2] 

234. 緩急  [ xuan3  ti2] 235. 毀譽  [ xuei3  y4] 

236. 晦明  [xuei4 mi2] 237. 禍福  [ xuo4  fu2] 

Toplam 34 madde; 247 ikileme arasında % 13.77’lik bir yer 

tutmaktadır. 

 

Çincede olumluluk-olumsuzluk bakımından düzensiz ikilemeler 

026. 浮沉  [ fu2  tn2] 206. 沉浮  [ tn2  fu2] 

060. 枯榮  [ ku1  u2] 246. 榮枯  [ u2  ku1] 

096. 死生  [ s3  1] 114. 生死  [ 1  s3] 

Toplam 6 madde; 247 ikilemenin % 2.43’üdür. 
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İnceleme

Çincede sözcüklerin olumluluk önde, olumsuzluk arkada 

bulunması kuralına uyan 89 tane, kurala ters gelen 34 tane ve 

olumluluk-olumsuzluk bakımından düzensiz olan 6 tane ikileme 

tespit edilmiştir. Olumluluk önde, olumsuzluk arkada kuralına ters 

gelen ikilemelerin dizilişi ses özelliklerine göre çözümlenecektir. 

Kanaatimizce, olumluluk taşıyan sözcüğün önde bulunması, 

belki de insanların doğasındaki iyiliğe yönelip kötülükten 

kaçınmasını yansıtmaktadır. 

2.2 Mantık Sırasına Göre Dizilen İkilemeler 

Başlıktan da anlaşılacağı üzere, karşıt anlamlı ikilemeyi kuran 

sözcüklerin sıralamasında belirli bir düzen olursa hatta tersine 

hareketlerin gerçekleşmesi mümkün olamazsa, ‘öncelik’ taşıyan 

sözcük önde bulunur. ‘Yanmak sönmek’, ‘ölüp dirilmek’, ‘alıp 

satmak’, ‘eğilip doğrulmak’, ‘yapmak bozmak’, ‘alacak verecek’, 

‘sebep sonuç’, bu tür ikileme örneklerinden birkaçıdır. 

Ayrıca ‘baştan sona’ gibi mantık bakımından belirli düzene 

uyan veya ‘el pençe’, ‘baştan ayağa’, ‘tepeden tırnağa’ gibi insan 

vücuduyla ilgili olan sözcüklerle kurulan ikilemeler, vücutta 

bulundukları yerlere göre dizildikleri için, bu tür ikilemelere 

eklenmeleri mümkündür. 

Türkçede mantık sırasına göre ya da vücuttaki bulundukları 

yerlere göre (mantık sırasıyla) dizilen, mantık sırasına ters dizilen 

ve mantık bakımından ikili dizilişin olmasından dolayı düzensiz 

ikilemeler kategorisine giren üç farklı ikileme türü aşağıdaki 

tablolarda sıralanmıştır.  
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Türkçede mantık sırasına göre dizilen ikilemeler 

003. açıl- kapan- 021. algısız+ vergisiz+ 

022. algı+ vergi+ 023. alıcı+ verici+ 

024. alım+ satım+ 027. al- sat- 

030. al- ver- 049. baş+ aşağı+ 

050. baş+ ayak+ 051. başsız+ ayaksız+ 

052. baş+ son+ 068. çak- sön- 

090. düş- çık- 092. düş- kalk- / düşme- kalkma- 

094. eğil- doğrul- 099. el+ ayak+ 

100. el+ pençe+ 110. eski+ yeni+ 

118. genç+ ihtiyar+ 122. gidiş+ dönüş+ 

129. giriş+ çıkış+ 195. öl- diril- 

198. ölüm+ dirim+ 201. ölümlük+ dirimlik+ 

204. öncesiz+ sonrasız+ 205. önce+ sonra+ 

207. ön+ son+ 214. parla- sön- 

225. sebep+ sonuç+ 234. sok- çıkar- 

251. tepe+ ayak+ 252. tepe+ tırnak+ 

255. uç- kon- 259. uyur+ uyanık+ 

275. yan- sön- 280. yatış+ kalkış+ 

281. yat- kalk-  

Toplam 37 madde; 296 ikileme arasında % 12.50 oranındadır. 
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İnceleme

Türkçede mantık sırasına ters dizilen ikilemeler 

086. don+ gömlek+ 111. evli+ bekâr+ 

148. in- bin-   151. indir- bindir- 

184. kül+ ateş+ 250. tekme+ tokat+ 

258. uyan- dal- 278. yaşlı+ çocuk+ 

Toplam 8 madde; 296 ikilemeden % 2.70’idir. 

 

Türkçede mantık sırasına göre düzensiz ikilemeler 

116. gel- git-   130. git- gel-   

119. genç+ yaşlı+ 279. yaşlı+ genç+ 

Toplam 4 madde; 296 ikileme arasında % 1.35’lik bir yer 

tutmaktadır. 

 

Çincedeki durum da aynıdır; ‘sebep sonuç’ anlamına gelen ‘因

果  [in1  kuo3]’, esas anlamı ‘açıp kapatmak’ olan ‘ 開 關  

[kai1  kuan1]’, ‘Bir yanıp bir sönmek’ anlamında olan ‘ 明 滅  

[mi2  mie4]’, ‘Sıra bakımından bir şeyin veya bir işin önü ve ardı’ 

anlamına gelen ‘ 先 後  [ian1  xou4]’, ‘insanların çalışması ve 

dinlenmesi’ anlamında olan ‘ 作 息  [tsuo4  i2]’ ikilemelerinde 

görüldüğü gibi bir işin veya hareketlerin ‘önde’, ‘önce’ bulunması 

veya yapılması kavramı taşıyan sözcük önde bulunur.60 

Çincede mantık bakımından sırayı ayırt edebilen, mantığa ters 

gelen ve mantığın sıra göstermediği ikilemeler, aşağıdaki tablolarda 

sıralanmaktadır. 

 

                                                 
60 Bkz. II. Dizin, 038, 058, 080, 007, 181. 
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Çincede mantık sırasına göre dizilen ikilemeler 
007. 先後  [ ian1  xou4] 014. 形影  [ i2  i3] 

015. 行止  [ i2  t3] 038. 因果  [ in1  kuo3] 

049. 古今  [ ku3 tin1] 058. 開關  [kai1 kuan1] 

066. 來回  [ lai2  xuei2] 076. 買賣  [ mai3  mai4] 

080. 明滅  [ mi2  mie4] 090. 本末  [ pn3  muo4] 

105. 始末  [ 3  muo4] 106. 始終  [ 3  tu1] 

120. 收發  [ ou1  fa1 ] 121. 收支  [ ou1  t1] 

122. 手腳  [ou3 tiau3] 123. 手足 [ ou3  tsu2] 

124. 首尾  [ ou3 uei3] 129. 睡覺 [uei4 tye2] 

137. 動靜  [ tu4  ti4] 142. 頭尾  [ tou2  uei3] 

151. 進出  [ tin4  tu1] 159. 起訖  [ ti3  ti4] 

170. 拳腳  [tyan2 tiau3] 181. 作息  [ tsuo4  i2] 

199. 主從  [ tu3  tsu4] 200. 裝卸  [ tua1 ie4] 

215. 往返  [ ua3  fan3] 216. 往復  [ ua3  fu4] 

218. 往還  [ua3 xuan2] 221. 問答  [ un4  ta2] 

239. 源流 [yan2  liou2]  

Toplam 31 madde; 247 ikileme arasında % 12.55’lik bir yer 

tutmaktadır. 

 

Çincede mantık sırasına ters dizilen ikilemeler 

150. 今昔  [ tin1  i2] 212. 出入  [ tu1  u4] 

214. 寤寐  [ u4  mei4]  

Toplam 3 madde; 247 ikileme arasında % 1.21 oranındadır. 

Birbirine bağımsız olan bu iki dilde de böyle bir dizilişin 

bulunması, mantığa uygun gelmelerine bağlanabilir. 
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İnceleme

2.3 Cinsiyetle veya Görgü Kurallarıyla İlgili Sözcüklerle 

Kurulan İkilemeler 

Çincede cinsiyetle ilgili sözcüklerle kurulan ikilemelerde 

erillik taşıyan kelimelerin genellikle önde, dişillik taşıyan 

kelimelerin arkada bulunmasına sık rastlanır. Örneğin ‘erkek(ler) ve 
kadın(lar)’ anlamına gelen ‘ 男 女  [nan2  ny3]’, ‘ana baba’ 

anlamında olan ‘父母  [fu4  mu3]’, ‘karı koca’ anlamındaki ‘夫婦 

[fu1  fu4]’, ‘ 夫 妻  [fu1  ti1]’, ‘kocanın babası ve annesi’ 

anlamında olan ‘公婆  [ku1  puo2]’, ‘vefat etmiş baba ve/veya 

ana’ anlamına gelen ‘ 考 妣  [kau3  pi3]’, ‘Çin felsefesine göre 

doğayı oluşturan eril ve dişil enerjiler’ anlamına gelen ‘ 乾 坤

 [tian2  kun1]’, ‘oğul(lar) ve kız çocuk(lar)’ anlamında olan ‘子

女 [ts3  ny3]’ vb.61 Hatta kuş adlarından oluşan ikilemelerde bile 

erkek anlamlı sözcük önde bulunur; ‘鴛鴦 [yan1  ia1]’ ile ‘鳳凰

 [f4  xua2]’ ikilemeleri gibi.62 

Çincede sadece ‘hayvan veya bitkilerin dişisi ile erkeği’ 
anlamında olan ‘ 雌 雄  [ts1 yu2]’, ‘dişil ve eril enerjiler’ 

anlamına gelen ‘陰陽  [in1  ia2]’ ve ‘hayvanların dişisi ile erkeği’ 

anlamına gelen ‘牝牡  [pin4  mu3]’ ikilemelerinde dişilik taşıyan 

sözcüğün önde bulunduğu görülür.63 

Ayrıca ‘büyükleri, bilgeleri sayıp sevmek’ görgü kuralına 
dayanarak ‘yaşı ilerlemiş olan’ anlamına gelen ‘ 老  [lau3]’ 

sözcüğünün bir başka sözcükle ikileme kurduğunda önde bulunduğu 
görülür. ‘Öğretmen’ anlamındaki ‘ 師  [1]’ sözcüğü de büyük 

                                                 
61 Bkz. II. Dizin, 083, 028, 024, 025, 055, 59, 160, 171. 
62 Bkz. II. Dizin, 238, 023. 
63 Bkz. II. Dizin, 182, 037, 095. 
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ihtimal aynı mantıkla önde bulunur. ‘人物 [n2 u4]’ ikilemesinde 

ise insanların cansız varlığa karşı olan üstünlük duygusudan dolayı 
‘insan, insanoğlu’ anlamına gelen ‘人 ’ sözcüğü, yine ikilemenin ilk 

sözcüğüdür. 

Çincede ‘erillik’ ya da ‘büyüklere saygı’, ‘üstünlük’ taşıyan 

sözcüğün önde bulunduğu ikilemeler ile bu dizilişe ters gelen 

ikilemeler aşağıdaki tablolarda yer almaktadır: 

Çincede ilk sözcüğü erillik gösteren ya da saygı ve üstünlük 
taşıyan ikilemeler 
023. 鳳凰  [ f4  xua2] 024. 夫婦  [ fu1  fu4] 

025. 夫妻  [ fu1  ti1] 028. 父母 [ fu4  mu3] 

031.  兒女  [ 2  ny3] 055. 公婆 [ ku1  puo2] 
059. 考妣  [ kau3  pi3] 067. 老小  [ lau3   iau3] 

068. 老幼  [ lau3  iou4] 069. 老少  [ lau3  au4] 
083. 男女  [ nan2  ny3] 098. 僧尼  [ s1  ni2] 
103. 師生  [ 1  1] 104. 師徒  [ 1   tu2] 
160. 乾坤 [tian2 kun1] 171. 子女 [ ts3   ny3] 
190. 長幼  [ ta3   iou4] 238. 鴛鴦 [ yan1  ia1] 

244. 人物 [ n2 u4]  
Toplam 19 madde; 247 ikileme arasında % 7.69 oranındadır. 

 

Çincede dişillik taşıyan sözcüğün öne geçtiği ikilemeler 
037. 陰陽  [ in1  ia2] 095. 牝牡  [ pin4  mu3] 

182. 雌雄  [ ts1  yu2]  

Toplam 3 madde; 247 ikileme arasında % 1.21’lik bir yer 
tutmaktadır. 
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İnceleme

Tablolardan anlaşıldığı gibi görgü kurallarına dayanarak 

meydana gelen ikilemelerin dizilişinde istisna yokken, cinsiyetle 

ilgili ikilemelerin bazıları ters dizilebilir. İstisnalı ikilemelerin ortak 

özellikleri ise, insan kavramı taşımaması; sadece hayvan, bitki veya 

cansız varlıklara ait dişillik taşıyan sözcüklerin öne geçmesidir. 

Türkçede, Çinceye göre, cinsiyetle ilgili sözcüklerle kurulan 

ikilemelerde daha çok dişillik taşıyan sözcüklerin önde kullanıldığı 

görülür; ‘karı koca’, ‘ana baba’, ‘kız erkek’, ‘gelin güvey’ gibi. 

Türkçede cinsiyetle ilgili ikilemelerin dizilişinin çoğunluğunda 

dişillik gösteren sözcükler önde bulunur. Ancak, bunun tersi, yani 

ikili dizilişi olan ikilemeler de mevcuttur. Çincede insanlar arası 

ilişki, görgü kurallarının ön planda bulunması durumu, Türkçede 

pek belirgin değildir. Aşağıdaki tablolarda ilgili ikilemeler 

sıralanmaktadır. 

 
Türkçede dişillik taşıyan sözcüklerin önde bulunduğu ikilemeler 
034. analık+ babalık+ 035. anasız+ babasız+ 
044. avrat+ koca+ 117. gelin+ güvey+ 
170. karı+ koca+ 171. karılı+ kocalı+ 
174. kız+ erkek+ 175. kızlı+ erkekli+ 
176. kız+ oğlan+  
Toplam 9 madde; 296 ikileme arasında % 3.04’lük bir oranda yer 
almaktadır. 
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Türkçede erillik taşıyan sözcüklerin önde bulunduğu ikilemeler 
076. dede+ nine+ 103. er+ avrat+ 
104. er+ dişi+   106. erkek+ dişi+ 
108. erkekli+ dişili+ 177. kocası karısı 
Toplam 6 madde; 296 ikileme arasında % 2.03 oranındadır. 

 
Türkçede dişillik-erillik bakımından düzensiz dizilen ikilemeler 
031. ana+ ata+ 043. ata+ ana+ 
032. ana+ baba+ 047. baba+ ana+ 
033. analı+ babalı+ 048. babalı+ analı+ 
107. erkek+ kadın+ 166. kadın+ erkek+ 
109. erkekli+ kadınlı+ 167. kadınlı+ erkekli+ 
Toplam 10 madde; 296 ikileme arasında % 3.38 oranındadır. 

 

İlgi çekici bir duruma değinmekte yarar vardır: Türkçede bazı 

karşıt anlamlı ikilemelerin Çince karşılığı olan ikilemeler yine karşıt 

anlamlı aynı sözcüklerle kurulmakta ama sözcük sırası 

Türkçedekinin tam tersi olmaktadır. Örneğin ‘karı koca’, ‘ana baba’, 

‘kız erkek’; ‘aşağı yukarı’, ‘sağ sol’ ikilemelerinin Çince kuruluşu, 

‘koca-karı’, ‘baba-ana’, ‘erkek-kız’; ‘yukarı-aşağı’, ‘sol-sağ’ 

biçimindedir.64 

Yukarıdaki tespitlerden de anlaşıldığı üzere, Çincede erillik 

taşıyan sözcüğün önde bulunma durumu Çincedeki erkeklere daha 

çok önem verilme anlayışını yansıtmaktadır. Bu, belki de mirasın 

oğullara bırakılmasına dair hukuk sistemine ve eskiden erkeklerin 

eğitim görme imkânının daha çok olmasına bağlanabilir. Yani 

                                                 
64 Bkz. II. Dizin, 015, 016, 019, 022, 067; 091, 147. 
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İnceleme

erkeklerin elinde hem para hem de bilginin olması doğal olarak 

onları toplumda daha egemen kılmaktadır. Günümüzde artık eşitlik 

anlayışı önde gelmekte, kadınlar toplumumuzda hak ettiği saygıya 

sahip olabilmektedir. Ancak bu tür ikilemeler kalıplaşmış, tarihî dil 

mirası olduğu için toplumdaki bu tür değişimleri yansıtamamaktadır. 

Türk kadınına verilen tarihsel önem ise, karşıt anlamlı 

ikilemelerin yansıttığı gibi ileri seviyededir. Cengiz Orhonlu’ya 

göre bu, eski Türk devletlerinden beri kadının erkekle aynı seviyede 

tutulmasından kaynaklanmaktadır.65 

IV.3. Ses Bilgisi Bakımından Sözcüklerin Sırası 

Yukarıdan anlaşıldığı gibi, karşıt anlamlı sözcüklerle kurulan 

ikilemelerden kimileri ikilemeyi kuran sözcüklerin aldığı eke göre; 

kimileri anlam bakımından olumluluk-olumsuzluk taşımasına, 

mantığa göre öncelik-sonralık durumuna ya da cinsiyet göz önüne 

alınarak belirli bir düzene göre dizilmişlerdir. 

Burada ses bilgisi bakımından ele alınacak ikilemeler, doğal 

olarak, yapı bilgisi ve anlam bakımından çözümlenmiş olanların 

dışında kalanları kapsamaktadır. Çünkü yapı bilgisi ve anlam 

bakımından daha belirgin özellik gösteren ikilemelerde sessel 

özellikler de bulunmaktadır. Ancak bunları bu bölümde tekrarlamaya 

gerek yoktur. 

Karşıt anlamlı sözcüklerle kurulan ikilemelerin dizilişi ‘Türkçe 

ses bilgisi’ ve ‘Çince ses bilgisi’ olmak üzere iki açıdan 

incelenebilir. 

                                                 
65 Orhonlu, Cengiz, “Türkiye’de Kadın Haklarının Kazanılması Mes’elesi’, Türk  

Kültürü, S.72, s. 936-942. 
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3.1 Türkçe Ses Bilgisi Bakımından Karşıt Anlamlı 

Sözcüklerin Sırası 

Türkçe ses bilgisi bakımından ele alınacak konular şu başlıklar 

altında toplanabilir:66 

1) Hecesi az olanın önde bulunması 

2) Ünlü ile başlayan sözcüğün öne geçmesi 

3) İlk hecesinde yuvarlak ünlü olan sözcüğün çoğu zaman sona 

gelmesi 

4) ‘b-’ veya ‘p-’ ile başlayan sözcüklerin genellikle ardıl gelişi 

3.1.1 Hecesi Az Olanın Önde Bulunması 

Hecesi az olanın önde bulunmasına ‘allı+ yeşilli+’, ‘arz+ 

talep+’, ‘boş+ dolu+’, ‘dağ+ dere+’, ‘don+ gömlek+’, ‘düş+ 

gerçek+’, ‘eksik+ ziyade+’, ‘er+ avrat+’, ‘er+ dişi+’, ‘gün+ 

gece+’, ‘kül+ ateş+’, ‘maddi+ manevi+’, ‘önlü+ arkalı+’, ‘sırt+ 

bağır+’, ‘sok- çıkar-’, ‘ucuz+ pahalı+’, ‘yerli yabancı’ örnekleri 

verilebilir.  

Fakat ‘bulanık+ berrak+’, ‘erkek+ dişi+’, ‘erkekli+ dişili+’, 

‘hava+ su+’, ‘kuru+ yaş+’, ‘uyan- dal-’ örneklerinde ise hecesi çok 

olanın önde bulunduğu görülür. 

3.1.2 Ünlü ile Başlayan Sözcüğün Öne Geçmesi 

İki sözcüğün hece sayısı aynı veya hecesi çok olanın önde 

bulunduğu ikilemelerde, ünlüyle başlayan sözcüğün önde 

bulunmasına ilişkin şu örnekler vardır: ‘açlık+ tokluk+’, ‘aç+ tok+’, 

‘akşamlık+ sabahlık+’, ‘akşamlı+ sabahlı+’, ‘alçak+ yüksek+’, 

                                                 
66 Huang, Chi-Huei, a.g.e., s. 172-179; 

Hengirmen, Mehmet, Dilbilgisi ve Dilbilim Terimleri Sözlüğü, s. 208-212. 
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‘alçal- kabar-’, ‘alçal- yüksel-’, ‘aşağılı+ yukarılı+’, ‘ayrıl- 

toplan-’, ‘az+ çok+’, ‘eksik+ fazla+’, ‘eninde sonunda’, ‘erkek+ 

dişi+’, ‘erkekli+ dişili+’, ‘evli+ bekâr+’, ‘iç+ dış+’, ‘içeri+ 

dışarı+’, ‘içli+ dışlı+’, ‘in- bin-’, ‘in+ cin+’, ‘in- çık-’, ‘indir- 

bindir-’, ‘indir- kaldır-’, ‘iniş+ çıkış+’, ‘iniş+ kalkış+’, ‘inişli+ 

çıkışlı+’, ‘iniş+ yokuş+’, ‘in- kalk-’, ‘it- çek-’, ‘o+ bu+’, ‘ora+ 

bura+’, ‘öl- kal-’, ‘ölü+ diri+’, ‘ölüm+ dirim+’, ‘ölüm+ doğum+’, 

‘ölüm+ kalım+’, ‘ör- biç-’, ‘ör- kes-’, ‘ör- sök-’, ‘öte+ beri+’, 

‘öyle+ böyle+’, ‘uç- kon-’, ‘uyan- dal-’ gibi. 

3.1.3 İlk Hecesinde Yuvarlak Ünlü Olan Sözcüğün  
Çoğu Zaman Sona Gelmesi 

‘Altlı üstlü’, ‘dar bol’, ‘dik- sök-’, ‘gece+ gündüz+’, ‘geceli+ 

gündüzlü+’, ‘getir- götür-’, ‘sağcılık+ solculuk+’, ‘sağcı+ solcu+’, 

‘sağlı+ sollu+’, ‘sağ+ sol+’, ‘tekme+ tokat+’, ‘yalan+ doğru+’, 

‘yaşlı+ çocuk+’, ‘yeryüzü+ gökyüzü+’,  ikilemelerinde görüldüğü 

gibi ilk hecesinde yuvarlak ünlü olan sözcük sona gelmektedir. 

Ancak, ‘borç+ harç+’, ‘borçsuz+ harçsız+’, ‘bulanık+ 

berrak+’, ‘düş- çık-’, ‘koca+ karı+’67, ‘kuru+ yaş+’, ‘ön+ art+’ ise 

kurala ters gelen örneklerdir.  

3.1.4 “b-” veya “p-” ile Başlayan Sözcüklerin Genellikle 
Ardıl Gelişi 

“b-” ile başlayan sözcüğün ardıl gelişine göre dizilen 

ikilemelerden ‘dip+ baş+’, ‘döğüş- barış-’, ‘savaş+ barış+’, ‘sen+ 

ben+’, ‘senli+ benli+’, ‘senlik+ benlik+’, ‘siyah+ beyaz+’, ‘şöyle+ 

                                                 
67 İkileme, ‘kocası karısı’ biçimini almasına rağmen, izlendiği yönteme göre  

madde başı ‘koca+ karı+’ olarak yer almaktadır. 
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böyle+’, ‘şu+ bu+’, ‘şucu+ bucu+’, ‘şura+ bura+’, ‘şuralı+ 

buralı+’ örnekleri bulunmaktadır.  

‘Bat- çık-’, ‘borç+ harç+’, ‘borçsuz+ harçsız+’ ikilemeleri, 

kurala ters olan örneklerdir. 

Ses bilgisi bakımından Türkiye Türkçesinde karşıt anlamlı 

sözcüklerle kurulan ikilemelere ilişkin veriler aşağıdaki tabloda 

sıralanmıştır: 

 
Hecesi az olan sözcüğün önde bulunduğu ikilemeler 17 

Ünlüyle başlayan sözcüğün öne geçtiği ikilemeler 43 

İlk hecesinde yuvarlak ünlü olan sözcüğün sona geldiği 

ikilemeler 
14 

“b-” veya “p-” ile başlayan sözcüğün ardıl geldiği 

ikilemeler 
12 

Ses bilgisi bakımından dizilişi çözümlenen ikilemeler 

(toplam) 

86 

 
3.2 Çince Ses Bilgisi Bakımından Karşıt Anlamlı Sözcüklerin 

Sırası 

Çincede karşıt anlamlı sözcüklerle kurulan ikilemelerin 

dizilişinin, ses bilgisi bakımından sözcüklerin ton farkına 

bağlandığına dair bir iddiaya göre ton numarası küçük olan sözcük 

genellikle önce bulunur.68  

                                                 
68 丁邦新。＜國語中雙音節幷列語兩成分間的聲調關係＞。《中研院歷史語

言研究所集刊論文類編（語言文字˙音韵卷）》。頁 1695-1713。 
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Ses bilgisi bakımından incelenecek olan 100 ikilemenin önde 

bulunan sözcüklerinin ton dağılımı şöyledir: 

1. ton 001, 004, 010, 017, 018, 020, 022, 
037, 042, 053, 056, 057, 091, 094, 
099, 102, 116, 126, 127, 136, 140, 
141, 143, 150, 153, 154, 165, 167, 
179, 182, 193, 194, 201, 211, 212, 
213, 230, 233 

38 (% 38) 

2. ton 006, 008, 064, 071, 077, 081, 082, 
084, 135, 145, 161, 164, 183, 203, 
205, 207, 220, 222, 223, 224, 225, 
231 

22 (% 22) 

3. ton 019, 027, 039, 051, 061, 070, 072, 
086, 087, 092, 093, 097, 101, 128, 
180, 234, 235 

17 (% 17) 

4. ton 029, 033, 034, 085, 095, 100, 125, 
130, 132, 133, 147, 149, 169, 174, 
198, 214, 219, 226, 236, 237, 241, 
242, 243 

23 (% 23) 
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Önde gelen sözcüğün tonuna göre durumu, aşağıdaki dört 

tabloyla çözümlenebilir: 

1) Önde bulunan sözcüğün 1. ton olmasıyla kurulan ikilemelerin 
dağılımı: 
 

Önceki sözcük 1. ton olan  38 

Sonraki sözcük 1. ton olan 
053, 056, 091, 136, 
213, 233 

6 (% 15.79) 

Sonraki sözcük 2. ton olan 

004, 017, 020, 022, 
037, 042, 099, 126, 
150, 167, 179, 182, 
230 

13 (% 34.21) 

Sonraki sözcük 3. ton olan 
010, 057, 094, 102, 
141, 143, 153 

7 (% 18.42) 

Sonraki sözcük 4. ton olan 
001, 018, 116, 127, 
140, 154, 165, 193, 
194, 201, 211, 212 

12 (% 31.58) 

2) Önde bulunan sözcüğün 2. ton olmasıyla kurulan ikilemelerin 
dağılımı: 

Önceki sözcük 2. ton olan  22 
Sonraki sözcük 1. ton olan 207, 222, 224 3 (% 13.64) 
Sonraki sözcük 2. ton olan 006, 071, 081, 183 4 (% 18.18) 

Sonraki sözcük 3. ton olan 
084, 135, 203, 205, 
220, 223 

6 (% 27.27) 

Sonraki sözcük 4. ton olan 
008, 064, 077, 082, 
145, 161, 164, 225, 
231, 211, 212 

9 (% 40.90) 
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3) Önde bulunan sözcüğün 3. ton olmasıyla kurulan ikilemelerin 
dağılımı: 

 
Önceki sözcük 3. ton olan  17 
Sonraki sözcük 1. ton olan -- 0 (% 0) 
Sonraki sözcük 2. ton olan 051, 097, 234 3 (% 17.65) 

Sonraki sözcük 3. ton olan
027, 070, 086, 092, 
093, 128 

6 (% 35.29) 

Sonraki sözcük 4. ton olan
019, 039, 061, 072, 
087, 101, 180, 235 

8 (% 47.06) 

 
4) Önde bulunan sözcüğün 4. ton olmasıyla kurulan ikilemeler: 
 

Önceki sözcük 4. ton olan  23 
Sonraki sözcük 1. ton olan -- 0 (% 0) 

Sonraki sözcük 2. ton olan
033, 034, 149, 169, 
174, 236, 237 

3 (% 13.04) 

Sonraki sözcük 3. ton olan 095, 147 6 (% 26.09) 

Sonraki sözcük 4. ton olan

029, 085, 100, 125, 
130, 132, 133, 198, 
214, 219, 226, 241, 
242, 243 

14 (% 60.87) 

 

100 tane ikileme arasında tonlama sırasına -ton numarası az 

olan önde, ton numarası çok olan arkada olmasına- göre dizilen ve 

tonlama açısından çözümlenmeyen ikilemelerin dağılımı şu tabloyla 

açıklanabilir: 
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Ton numarası az olan önde, çok olan arkada olan ikilemeler: 
Öndeki sözcük 1. ton, arkadaki sözcük 2., 3., 4. ton 32 
Öndeki sözcük 2. ton, arkadaki sözcük 3., 4. ton 15 
Öndeki sözcük 3. ton, arkadaki sözcük 3., 4. ton69 14 

Tonlama bakımından dizilişi çözümlenen ikilemeler (toplam) 61 
 

Tonlama açısından ikilemenin dizilişine ilişkin, % 61 

çözümlendiği görülmektedir. 

IV.4. Diziliş Bakımından Belli Bir Nedene Bağlı Olmayan 

İkilemeler 

Tespitimize göre çağdaş Türkiye Türkçesinde karşıt anlamlı 

sözcüklerle kurulan ikilemelerin sayısı 296’dır. İçinde düzensiz olan 

52 ikileme bulunmakta ve aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. 

 

Türkçede olumluluk-olumsuzluk bakımından düzensiz ikilemeler 
(32) 
001. acı+ tatlı+ 244. tatlı+ acı+ 
002. açık+ gizli+ 132. gizli+ açık+ 
029. alt+ üst+ 264. üst+ alt+ 
039. artık+ eksik+ 096. eksik+ artık+ 
042. aşağı+ yukarı+ 293. yukarı+ aşağı+ 
056. beyazlı+ karalı+ 169. karalı+ beyazlı+ 
064. büyük+ küçük+ 182. küçük+ büyük+ 

                                                 
69 Çince fonetik sistemine göre iki tane 3. ton olan sözcük yan yana gelirse, 

telaffuz ederken önde olan sözcük 2. tona dönüşür. Dolayısıyla burada iki 
sözcüğün de 3. ton olanlarının tonlama sırasına göre dizildiği var 
sayılmaktadır. 



87 

 

İnceleme

065. büyüklü+ küçüklü+ 183. küçüklü+ büyüklü+ 
069. çirkin+ güzel+ 138. güzel+ çirkin+ 
071. çürük+ sağlam+ 219. sağlam+ çürük+ 
082. doğru+ eğri+ 095. eğri+ doğru+ 
083. doğru+ yanlış+ 274. yanlış+ doğru+ 
135. gölge+ ışık+ 142. ışık+ gölge+ 
156. inişli+ yokuşlu+ 291. yokuşlu+ inişli+ 
230. sıcak+ soğuk+ 233. soğuk+ sıcak+ 
262. uzak+ yakın+ 272. yakın+ uzak+ 

 

Türkçede mantık sırasına göre düzensiz ikilemeler (4)  
116. gel- git-   130. git- gel-   

119. genç+ yaşlı+ 279. yaşlı+ genç+ 

 

Türkçede dişillik-erillik bakımından düzensiz dizilen ikilemeler 
(10) 
031. ana+ ata+ 043. ata+ ana+ 
032. ana+ baba+ 047. baba+ ana+ 
033. analı+ babalı+ 048. babalı+ analı+ 
107. erkek+ kadın+ 166. kadın+ erkek+ 
109. erkekli+ kadınlı+ 167. kadınlı+ erkekli+ 

 

Türkçede olumluluk-olumsuzluk, mantık sırası ya da 
dişillik-erillik olarak çözümlenemeyen diğer düzensiz ikilemeler 
(6) 
017. akşam+ sabah+ 216. sabah+ akşam+ 
134. gök+ yer+ 287. yer+ gök+ 
173. kış+ yaz+ 285. yaz+ kış+ 
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Türkiye Türkçesinde karşıt anlamlı sözcüklerle kurulan 

ikilemelerin dizilişinin çeşitli nedenlerden nasıl etkilendiği şu 

tabloyla belirtilebilir: 

 
Türkçede Karşıt Anlamlı Sözcüklerle Kurulan 
İkilemeler 

296 % 100 

Düzensiz Olanlar 52 % 17.57 
Yapı Bilgisi Bakımından (31) (% 10.47) 

Olumluluk-olumsuzluk eklerine göre dizilen 
ikilemeler 

31 % 10.47 

Anlam Bakımından (95) (% 32.09) 
Olumluluk taşıyan sözcüğün önde bulunduğu 
ikilemeler 

49 % 16.55 

Mantık sırasına göre dizilen ikilemeler 37 % 12.50 
Dişillik taşıyan sözcüğün önde bulunduğu 
ikilemeler 

9 % 3.04 

Ses Bilgisi Bakımından (86) (% 29.05) 
Hecesi az olan sözcüğün önde bulunduğu 
ikilemeler 

17 % 5.74 

Ünlüyle başlayan sözcüğün öne geçtiği 
ikilemeler 

43 % 14.52 

İlk hecesinde yuvarlak ünlü olan sözcüğün 
sona geldiği  ikilemeler 

14 % 4.73 

“b-” veya “p-” ile başlayan sözcüğün ardıl 
geldiği ikilemeler 

12 % 4.05 

Geri kalan (belirli bir düzene bağlanamayan) 
ikilemeler 

32 (% 10.81) 
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Tablodan anlaşıldığı üzere yapı bilgisi, anlam, ses bilgisi 

açılarından çözümlenemeyen 32 ikileme vardır; ‘bat- çık-’, ‘borç+ 

harç+’, ‘çukur+ tümsek+’, ‘dal- çık-’, ‘dede+ nine+’, ‘dere+ 

tepe+’, ‘düş- çık-’, ‘gel- geç-’, ‘gidiş+ geliş+’, ‘girinti+ çıkıntı+’, 

‘gitmeli+ gelmeli+’, ‘gizlice+ açıkça+’, ‘haram+ helal+’, ‘hava+ 

su+’, ‘kader+ talih+’, ‘kurt+ kuş+’, ‘kuru+ yaş+’, ‘ön+ art+’, 

‘sök- tak-’, ‘tavan+ taban+’, ‘yaz- çiz-’, ‘yazlı+ kışlı+’ gibi. Bu, 

karşıt anlamlı ikilemelerin yöntemimizle % 89.19 çözümlenebilmesi, 

% 10.81 henüz çözümlenememesi anlamına gelir. Kanaatimizce 

mantıklı bir sonuçtur; karşıt anlamlı sözcüklerle kurulan 

ikilemelerin dizilişini etkileyenin sadece sıralanan nedenler 

olmadığı açıktır; bunu kalıplaşma veya topluluğun anlayışına uyum 

sağlama, hatta kişisel kullanım gibi nedenlere bağlamak mümkündür. 

Bu da dilin her an esnek bir biçimde gelişmekte olduğunun bir 

göstergesidir. 

Tespit edilen 247 karşıt anlamlı ikilemeden düzensiz olanı 8, 

olumluluk-olumsuzluğa göre dizilen 89, mantık sırasına göre dizilen 

31 ve erillik-dişillik veya görgü kuralına göre dizilen 19’dur. Buna 

göre ses bilgisi bakımından 100 ikilemenin dizilişi çözümlenmeye 

çalışılacaktır. 

Çincede de aynı mantıkla, karşıt anlamlı ikilemeler 

incelenecektir. Yani anlam bakımından sırası değişerek dizilen 

ikilemeler üzerinde durulacaktır. Bu konu aşağıdaki tablolarla 

açıklanabilir: 
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Olumluluk-olumsuzluk bakımından düzensiz ikilemeler (6) 
026. 浮沉  [ fu2  tn2] 026. 浮沉 [ fu2  tn2] 
060. 枯榮  [ ku1  u2] 246. 榮枯  [ u2  ku1] 
096. 死生  [ s3  1] 114. 生死  [ 1  s3] 

 
Diğer düzensiz ikilemeler (2)  
065. 來往  [ lai2  ua3] 217. 往來  [ ua3  lai2] 

 

Son olarak çağdaş Çincede karşıt anlamlı sözcüklerle kurulan 

ikilemelerin sayısı 247 olarak tespit edilirken dizilişi etkileyen 

nedenlerin dağılımı da aşağıdaki tabloda belirtildiği gibidir: 

 

Çincede karşıt anlamlı sözüklerle kurulan 
ikilemeler 

247 % 100 

Düzensiz Olanlar 8 % 3.24 
Anlam Bakımından (139) (%56.28) 

Olumluluk taşıyan sözcüğün önde 
bulunduğu ikilemeler 

89 % 36.03 

Mantık sırasına göre dizilen ikilemeler 31 % 12.55 
İlk sözcüğü erillik gösteren ya da saygı ve 
üstünlük taşıyan ikilemeler 

19 % 7.69 

Ses Bilgisi Bakımından (61) (%24.70) 
Ton numarası az olan sözcüğün önde 
bulunduğu ikilemeler 

61 % 24.70 

Geri kalan (belirli bir düzene bağlanamayan) 
ikilemeler 

39 (%15.79) 
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Tablolardan anlaşıldığı üzere, çağdaş Çincede karşıt anlamlı 

sözcüklerle kurulan ikilemelerin dizilişi, % 56.28 anlam bakımından 

çözümlenirken % 24.70’i ses yapısına bağlanmaktadır. Bu, dizilişi 

etkileyen başka nedenlerin olabileceğine işaret etmektedir. Örneğin 
ses yapısına göre dizilen ‘矛盾  [ mau2  tun4]’, aslında ünlü bir 

tarihî fıkraya dayanan bir ikilemedir: “Bir silâh işportacısı bir 

yandan elindeki kalkanı ‘dünyanın en iyi koruma silâhı’ olarak 

nitelerken öte yandan öbür elindeki mızrağının ‘yeryüzündeki en 

keskin saldırma silâhı’ olduğunu dile getirmiş. Müşterilerinden 

birinin ‘peki, elindeki mızrakla kalkana vursan hangisi sağ kalacak?’ 

sorusu üzerine, durumu fazla abartmış olan işportacı da susup 
kalmış.” ‘矛盾  [ mau2  tun4]’ da bu fıkranın etkisiyle tutarsız, 

çelişkili bir durumu belirtmek için kullanılmaktadır. 

Hem Türkçe hem Çinçe, uzun bir dil geçmişi olan ve geniş 

coğrafyalarda konuşulan diller oldukları için engin bir anlatım 

zenginliğine sahiptirler. Her iki dil de hâlâ geniş nüfus tarafından 

kullanılmakta ve dolayısıyla günden güne gelişmekte, anlatımları da 

gittikçe zenginleşmektedir. Ayrıca her iki dil de uzun tarihsel 

dönemler boyunca olgunlaşmış oldukları için esnek bir anlatıma 

sahiptirler. Belki bu yüzdendir ki karşıt anlamlı sözcüklerle kurulan 

ikilemelerin dizilişini, sadece dilsel mantık düzeni değil, iki milletin 

psikolojik, tarihsel ve sosyo-kültürel anlayışları da 

etkileyebilmektedir. 
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SONUÇ 

Başka dillerde pek rastlanmamasına karşın Türk dilinin yapısı 

içinde yer alan ve önemli dilsel bir zenginlik kaynağı olan 

ikilemelerin Çincede de bulunması böyle karşılaştırmalı bir çalışma 

yapmamıza imkân vermiştir. Ancak kapsamı çok geniş olan bu konu, 

çağdaş Türkiye Türkçesinde karşıt anlamlı sözcüklerle kurulan 

ikilemeler ve çağdaş Çincedeki benzer ikilemelerin 

karşılaştırılmasıyla sınırlı tutulmuştur. İki ayrı dil ailesine mensup 

ve yapı bakımından da çok farklı bu iki dil arasında yapılan bu tür 

bir karşılaştırma önemli zorluklar içerdiği gibi bir o kadar da ilginç 

sonuçlara götürmüştür. 

Çağdaş Türkiye Türkçesinde olduğu gibi çağdaş Çincede de 

gerek kuruluş, gerekse kullanım bakımından karşıt anlamlı 

ikilemeler mevcuttur. Bunların sayısı da birbirine oldukça yakındır. 

Araştırmamızda, çağdaş Türkiye Türkçesinde 296, çağdaş Çincede 

ise 247 karşıt anlamlı sözcüklerle kurulan ikileme saptanmıştır. Bu 

çalışmada, bu ikilemeler sözcük türü, yapı ve kuruluş bakımından 

incelenmiş; ayrıca ikilemeyi kuran sözcüklerle ikileme arasındaki 

anlamsal ilişki ele alınmıştır. Öte yandan, yapı bilgisi, anlam ve ses 

bilgisi bakımlarından sözcüklerin dizilişi saptanmaya çalışılmıştır. 

Çalışmanın sonunda, her iki dildeki bu tür ikilemeler arasında 

benzer yönlerin olduğu belirlenmiş, her bir dilin kendine özgü 

apayrı kullanımlarının da bulunduğu gösterilmeye çalışılmıştır.  

Gerek Türkçede, gerek Çincede, ikilemelerin kuruluşunda her 
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iki dilin kendilerine özgü kuralları vardır. Bu kuralların çoğu iki 

dilde de birbirine benzemektedir: Örneğin, anlamları birbirine karşıt 

olan sözcüklerin arasına bir başka sözcük ya da noktalama işaretinin 

girmemesi; ikilemeyi kuran sözcüklerin aynı sözcük türünden olması, 

yani sözcüklerin her ikisinin de isim, sıfat, zarf, zamir ya da fiil 

olması; anlamları birbirine karşıt olan sözcüklerin belirli bir düzene 

göre ikilemeyi kurması, hatta dizilişlerinin kalıplaşmış olması; 

ikilemeyi kuran iki sözcüğün de anlamlı olmasından dolayı her 

ikisinin de tek başına kullanılabilmesi gibi ortak özellikler 

mevcuttur. Diğer yandan Türkçede de, Çincede de ikilemeleri 

oluşturan sözcükler ayrı yazılır. Ancak, Çincede esasında bütün 

sözcükler ve ek yerine kullanılan sözcüklerin ayrı yazılıyor 

olmasından dolayı bu özellik doğal olarak vardır. Yine, karşıt 

anlamlı sözcüklerle kurulan ikilemeler, hem çağdaş Türkiye 

Türkçesinde hem de çağdaş Çincede, kuruluş nitelikleri bakımından 

‘tamamen karşıt anlamlı olanlar’ ve ‘tam anlam karşıtlığı 

göstermeyenler’ olmak üzere iki gruba daha ayrılabilirler. Örneğin, 

Türkçedeki ‘iyi kötü’ ve Çincedeki ‘işin doğrusu ile yanlışı’ 
anlamındaki ‘是非  [ 4  fei1]’ ikilemelerindeki iki sözcük tam 

karşıt anlama gelirken; Türkçedeki ‘yaz- çiz-’ ve Çincedeki 
‘hükûmet ile halk’ anlamında olan ‘ 朝 野  [ tau2   ie3]’ 

ikilemelerini kuran sözcükler ise tam karşıt anlamlı değildirler. 

Bu benzerliklere rağmen, karşıt anlamlı sözcüklerle kurulan 

ikilemelerin her iki dilde farklı biçimler ve anlamlar aldığı görülür 

ki esas ilginç noktalar da bu dillerin kendilerine özgü bu 

durumlarıdır. Örneğin, Türkçede ikilemelerin çoğu iki sözcükten 

oluştuğu hâlde, üç sözcükle kurulup anlam karşıtlığı da gösteren 



97 

 

Sonuç

‘ölüp ölüp dirilmek’ gibi pek az örneği olan biçimler vardır. Çincede 

ise üç sözcükten oluşan böyle kuruluşlar görülmez. Buna karşın, 
‘büyük küçük ayırt etmeden’ anlamında olan ‘ 大 大 小 小  

[ta4  ta4  iau3  iau3]’ ile ‘gerçek olup olmadığını kestirmek güç’ 

anlamında olan ‘真真假假 [tn1 tn1 tia3 tia3]’ örneklerinden 

de anlaşıldığı üzere, anlamları birbirine karşıt olan sözcüklerin her 

ikisinin de tekrarıyla dört sözcükten oluşan bir çeşit ikileme 

kurulduğu görülür. 

Türkçe eklemeli bir dil olduğundan, ikilemeyi kuran 

sözcüklerin kökü veya gövdesinin ya hiç ek almayıp yalın kalması 

ya da aldığı ek sayısının eşit olma özelliği ise tamamen Türkçeye 

özgü bir durumdur; Çince ek alan bir dil olmadığı için ek sayısı ve 

niteliği zaten söz konusu olamaz. 

Bir başka ilgi çekici durum da, hem çağdaş Türkiye Türkçesinde 
hem çağdaş Çincede, ‘anlamı tek sözcüğe yüklenen ikileme (偏義複

詞  [pian1 i4 fu4 ts2])’nin bulunması, yani vurgulanmak istenilen 

sözcüğün anlamının öne çıkarılıp, öbür sözcüğün ise vurgulanan 

sözcüğün gölgesinde kalmasıdır. Örneğin “Düşmez kalkmaz bir 

Allah” sözünde, düşmezlik özelliği gösterildikten sonra elbette 

‘kalkmak’ eylemine artık gerek kalmaz. Bu tür ikileme, mantığı da 

kullanarak anlatımı güçlendirir ve daha inandırıcı bir etki bırakır. 

Kanaatimizce ikilemenin anlamının tek sözcüğe odaklanmasının 

nedeni, ‘dolaylı anlatıma duyulan gereksinim’ olabileceği gibi 

‘beklentinin olumluluk taşıyan sözcüğe aktarılması’na ya da Çinli 
düşünür 老子[lau3  ts3]’nın karşılaştırmacı felsefesinin etkisine 

bağlanabilir. 
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Türkçede bazı karşıt anlamlı ikilemelerin Çince karşılığı olan 

ikilemeler yine karşıt anlamlı aynı sözcüklerle kurulmakta, ama 

sözcük sırası Türkçedekinin tam tersi olmaktadır Örneğin, ‘karı 

koca’, ‘ana baba’, ‘aşağı yukarı’, ‘sağ sol’ gibi ikilemelerin Çince 

kuruluşu, ‘koca-karı’, ‘baba-ana’, ‘yukarı-aşağı’ ve ‘sol-sağ’ 

biçimindedir. 

Bütün bu benzerlik ve yakınlıkların dışında, tamamen Çinceye 

ait olan bir özellik vardır: İkilemeyi kuran sözcüklerden biri, 
‘yazılışı aynı, fakat telaffuzu farklı olan sözcük’ anlamına gelen ‘破

音字  [puo4 in1 ts4]’ olursa, anlamının ancak telaffuzuyla ayırt 

edilebilmesidir. Örneğin yazılışı ‘哀樂 ’ olup telaffuzu [ai1  l4] 

olduğunda, ‘insanlardaki duygulardan üzüntü ve sevinç; hüzünlü 

sevinç’ anlamına gelip karşıt anlamlı ikileme olduğu hâlde, telaffuzu 
eğer [ai1  ye4] olursa hem anlamı ‘üzüntülü müzik’ olarak değişir, 

hem de sözcük türü farklılaştığı için karşıt anlamlı ikileme niteliği 

ortadan kalkar. 

Çincede tarayıp tespit ettiğimiz 247 karşıt anlamlı sözcüklerle 

yapılan ikileme arasında aslı fiillerden oluşanların sayısı 80’dir. 
Ancak, dikkatimizi çeken şu istisnalar vardır. ‘上  [a4]’ hem 

‘yukarı, üst’ anlamıyla isim, hem ‘yukarı çıkmak’ anlamıyla fiil 
olarak kullanılır. ‘下  [ia4]’ da öyledir; hem ‘aşağı, alt’ anlamıyla 

isim, hem ‘inmek, aşağıya meyletmek’ anlamıyla fiil olarak 
kullanılır. Böylece ‘上  [a4]’ ve ‘下[ia4]’ sözcüklerinin hem isim 

olarak hem fiil olarak karşıt anlamlı ikileme kurabildiği 
görülmektedir. Buna benzeyen bir başka örnek ise ‘ 死 活  

[s3  xuo2]’ ikilemesidir. İki sözcüğün hem fiil olarak (‘ölmek’ ile 

‘yaşamak’ anlamlarıyla) hem sıfat olarak (‘ölü’ ile ‘diri, canlı’ 
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anlamlarıyla) birbirine karşıt anlamda bulunduğu için hem fiil 

olarak hem sıfat olarak ikileme kurduklarını görüyoruz. Bunlara hem 
zarf olarak hem de fiil olarak kullanılan ‘向背  [ia4  pei4]’ örneği 

de eklenebilir. 

Çalışmamızda, Türkçedeki karşıt ikilemeleri çeşitli yönlerden 

ele alarak  istatistik yönünden de çözümlemeye çalıştık. Ancak, 

Çincede sözcük türü, genellikle cümlede üstlendiği görevle belli 

olduğu için Çince ikilemeler için istatistiksel çalışma aynı 

düzlemlerde gerçekleştirilmemiştir. Çincede fiillerle kurulan karşıt 

ikilemelerin yaklaşık üçte bir oranında; isim soylu sözcüklerle 

kurulan ikilemelerin üçte iki oranında olduğu görülmektedir. 

Edatlardan ve özel isimlerden kurulan ikileme sadece birer tanedir. 

Zarflardan kurulan ikileme ise iki tanedir. 

Son olarak da, karşıt anlamlı sözcüklerle kurulan ikilemeler, 

diziliş, yapı bilgisi, anlam ve ses bilgisi bakımından incelendiğinde, 

bunların Türkçede % 10.81’inin, Çincede ise % 15.79’unun dilsel 

mantıkla çözümlenemeyen ikileme olduğu görülür. Bunu her iki 

dilin esnek bir anlatıma sahip olmasına bağlamak mümkündür. Öte 

yandan, dilsel mantık düzeni dışında, iki ulusun psikolojik, tarihsel 

ve sosyo-kültürel yapılarının, dillerini çeşitli yönlerden etkilediği 

gibi ikilemelerin dizilişini de etkilediğini düşünmemek için sebep 

yoktur. 
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DİZİNE DAİR 

Bu çalışmada değerlendirilen örnekler iki dizin hâlinde 

tasarlanmış ve düzenlenmiştir: 

1- Çağdaş Türkiye Türkçesinde Karşıt Anlamlı  

Sözcüklerle Kurulan İkilemeler Dizini; 

2- Çağdaş Çincede Karşıt Anlamlı Sözcüklerle Kurulan  

İkilemeler Dizini 

Öncelikle, Türk Dil Kurumu tarafından yayımlanan Türkçe 

Sözlük (TS), internette bulunan Güncel Türkçe Sözlük (GTS), Ali 

Püsküllüoğlu tarafından hazırlanan Türkçe Sözlük (AP), Necmi 

Akyalçın’ın Türkçe İkilemeler Sözlüğü (TİS) ve Vecihe 

Hatiboğlu’nun İkileme (VH) isimli eseri olmak üzere, Türkiye 

Türkçesinde karşıt anlamlı sözcüklerle kurulan ikilemeler taranmış; 

ardından, tespit edilen örnekler ‘isim soylu’ ve ‘fiil soylu’ olarak 

ikiye ayrılıp sınıflandırılmıştır. 

Türkçenin yapı özelliği düşünülerek kökleri veya gövdeleri 

ortak olan sözcükler aynı madde içine alınmaktadır. Örneğin 

‘acısıyla tatlısıyla’ ile ‘acı tatlı’, ‘acı+ tatlı+’ maddesi altında yer 

alan örnektir. ‘bat- çık-’ maddesi altında ise sırayla ‘bil- bilme-’, 

‘bilen bilmeyen’, ‘bilerek bilmeyerek’, ‘bilir bilmez’ türevleri 

bulunmaktadır. 

Dizinde bulunan iki lemelere,  yukar ıda s ıralanan kaynak 

eserlerden hem anlam hem de örnek cümleler verilmeye çalışılmıştır. 

D i z i n e  a k t a r ı l ı r k e n  c ü m l e l e r d e k i  ö z g ü n  i m l a  o l d uğu  g i b i  
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korunmuştur. Eğer ikileme farklı kaynaklarda farklı imlalarla 

belirtilmişse, Türk Dil Kurumu’nun önerdiği imla öne alınarak 

öbürü ise eğik yazı (italik) biçiminde gösterilmiştir. Ali 

Püsküllüoğlu’nun sözlüğünde bitişik yazılan ‘içlidışlı’, başta Türk 

Dil Kurumu’nun sözlükleri olmak üzere diğer kaynak eserlerdeki 

biçiminden farklı olduğu için ‘içlidışlı’ olarak gösterilmektedir. 

Karşıt anlamlı sözcüklerle kurulan ikilemelerin deyimlerdeki 

uygulanmasını da göstermek amacıyla eğik yazı tercih edilmiştir. 

Örneğin, ‘sağ’ ile ‘sol’ sözcükleriyle kurulan ‘sağ sol’, ‘sağa sola’ 

ikilemeleri dışında, ‘sağa sola bakmadan’, ‘sağı solu (belli) 

olmamak’, ‘sağını solunu bilmemek’ gibi kullanımda sık görülen 

deyimlere de yer verilmiştir. 

Örnek cümleler verilirken söz konusu ikilemeleri daha belirgin 

bir biçimde öne çıkarmak için hem koyu (bold) hem altı çizgili hem 

de eğik yazı bir arada kullanılmıştır. “Ortada şimdiden kırılmış 

dökülmüş şey yok. Er geç nasıl olsa aralarını bulurum” örneğindeki 

gibi. 

Çince karşıt anlamlı sözcüklerle kurulan ikilemeler tespit 

etmek amacıyla Tayvan Millî Eğitim Bakanlığı Resmî Dil 

Gerçekleştirme Komitesi tarafından hazırlanan Çince sözlük esas 

alınmıştır. Çince karşıt anlamlı ikilemelerin telaffuzu, Uluslararası 

Fonetik Alfabe’yle belirtilmiştir. 

Çince ikilemelerin alfabetik sıraya göre yer almasının yanı sıra, 
ton farkları da göz önünde bulundurulmuştur. Örneğin ‘ 枯 榮

 [ ku1  u2]’ ile ‘苦樂  [ ku3  l4]’ ikilemeleri, ikilemelerin ilk 

sözcüğünün ton farkına bağlı kalınarak (ton numarası az olan önde 

bulunarak) dizilmiştir. 
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İkilemenin anlamlarının açıklanmasının yanında, ikilemeyi 

kuran sözcüklerin asıl sözcük türü ve esas anlamları da belirtilmiştir. 

Bazı ikilemelerin deyimlerdeki uygulanmasına da yer 

verilmiştir. İkilemeyi kuran sözcükleri vurgulamak için koyu siyah 
kullanılmıştır. ‘生死  [ 1  s3]’ maddesi altındaki ‘出生入死

 [ tu1 1 u4 s3 ’ gibi.  

Çağdaş Türkiye Türkçesinden 296, çağdaş Çinceden ise 247 

tane karşıt anlamlı ikileme saptanmıştır. 

İki dizinde de gerek duyulduğunda dipnot verilerek, önemli 

hususlara dikkat çekilmiş ya da ek bilgiler verilmiştir. 
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I. 

Çağdaş Türkiye Türkçesinde 

Karşıt Anlamlı Sözcüklerle Kurulan 

İkilemeler Dizini 
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- A - 

001. acı+  tatlı+ 

acısıyla tatlısıyla zf. Hayatta karşılaşılabilen iyi kötü bütün 

yönleriyle. (GTS) İyi ya da kötü her türlü durumuyla: 

“Acısıyla tatlısıyla geride kalan sekiz haftanın sonunda...” 

(Güneş Gazetesi, 24 Nisan 2004, s. 10) (TİS, s. 43) 

acı tatlı sf. 1. İyi kötü. (TS, s. 9) ör. Birlikte acı tatlı günler 

gördük. (AP, s. 32) 2. zf. İyi kötü bir biçimde: Acı tatlı 

yaşayıp gidiyoruz. (TS, s. 9) 3. zf. Şöyle böyle: “İşi bir 

ucundan tuttuk, acı tatlı konuşup durduk.” -A. Ağaoğlu. 

(GTS) 

002. açık+  gizli+ 

açık gizli Açık, belli ya da gizli, belirsiz, saklı bir biçimde: 

“National Endowment For democracy (NED)’in tartışmalı 

ve açık gizli kimliğine dair iki yazı vardı burada.” (Umur 

Talu, Sabah Gazetesi, 02 Mart 2004) (TİS, s. 45) 

003. açıl-  kapan- 

açılmak kapanmak 1. Bir yayılıp bir toplanmak, açıyı bir 

daraltıp bir genişletmek. 2. Bir nesnenin bir kapanması bir 

açılması durumu: “Bir kırmızı yol, uzun, dalgalı bir şerit, 

bir turna katarı, çığlık çığlığa geçen bir kuş sürüsü gibi 

açılır kapanır, iner çıkar, toplanır dağılır.” -Yaşar Kemal. 

(TİS, s. 45)  
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004. açlık+  tokluk+ 

açlık tokluk Birtakım besinleri tüketmemiş, aç ya da tok olma 

durumu: “Karşıma oturup bir yıl durmadan konuşsa 

açlığını tokluğunu uykunu muykunu sana unutturur.” 

-Kemal Tahir. (TİS, s. 46) (VH, s. 87) 

005. aç+  tok+ 

aç tok Karnı tam doymamış; yarı aç yarı tok anlamında: Aç tok 

yaşıyoruz işte. G.K.D. Balıkesir. (TİS, s. 44) 

yarı aç yarı tok Tam olarak doymamış; ama tam aç da 

değil durumda. Açlık ve tokluk arası. (TİS, s. 648) 

(VH, s. 117) 

006. adlı+  adsız+ 

adlı adsız Tanınan tanınmayan; adı dile getirilen ya da 

getirilmeyen herkes: “Komet’in belleğinde yer alan adlı 

adsız insanların figürleri yerine kimliği olmayan kişileri 

resmettiğine değinerek, ‘Ne kendisi tanıyor onları, ne de 

bu resimlere bakan bizler...’ diyor.” (Buket Öktülmüş, 

Radikal Gazetesi, 10 Ocak 2000) (TİS, s. 47) 

007. ağır+  hafif+ 

ağır hafif 1. Ağırlığı çok ve az olan. 2. Ağır ile hafif arası: 

“Bebeğiniz artık küçük-büyük, ağır hafif, boş-dolu gibi 

kavramları anlayabilir. Elinize alacağınız iki nesneyi tarif 

ederken, büyük ya da küçük olduğunu belirtmeniz, sayıları 

ve renkleri göstermeniz onun kelime dağarcığını 

geliştirecektir.” (Sabah Gazetesi, Yaşama Dair, 16 Haziran 

2006) (TİS, s. 50) 
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008. ahla-  ohla- 

ahlamak ohlamak Genellikle zevk, mutluluk ya da acı çekilen 

anlarda çıkarılan sesler: “FENERLİ olup da Malatya 

maçını tribünden izleyenler, herhalde Kanarya’nın 

futbolunu sıkıntılar ve ahlar ohlar içinde 

seyretmişlerdir...” (Ziya Şengül, Star Gazetesi, 27 Mart 

2006) (TİS, s. 56) 

009. ah+  oh+ 

ah oh Genellikle zevk, mutluluk ya da acı çekilen anlarda 

çıkarılan sesler: “Ya naber? Hepsi ve her şey planlı 

programlı, sizi kandırdık yıllardır ve topa vururken bile 

‘ah oh’ diye bağırarak sizi tahrik ediyorsak, başka 

ortamlarda çıkardığımız seslerden ne kadar emin 

olacaksınız ‘zevkten mi bağırıyor, yoksa servis mi 

atıyor’.” (Elif Aktuğ, Akşam Gazetesi, 25 Haziran 2005) 

(TİS, s. 55) (VH, s. 87) 

010. ak+  bok+ 

aka boka 1. Her durumda. 2. Gereksiz yere: “Yapılan 

araştırmalara göre en çok su ziyanı, aka boka sifon 

çekmede oluyormuş (yani siz ‘ak’a çekmeyin!) Bir de tabii 

umumi tuvaletlerde yandaki bölmede hacetini görene 

teşaşür sesi gitmesin için teharet musluklarının şar şar 

açılıp öylecene bırakılıp gitmesinden filan.” (Ayşegül 

Aldinç, Sabah Gazetesi, 12 Mart 2005) (TİS, s. 57-58) 

akı boku Yararlı, güzel ve iyi olanı ile tam tersi durumda olanı 

anlamında: “Bu işten hiçbir şey anlayamadım akı bokuna 
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yetmedi yine zarar ettik.” Lüleburgaz. / Ertuğrul Köyü. 

(TİS, s. 59) 

011. akıllı+  akılsız+ 

akıllı akılsız Düşünme yetisi olan olmayan herkes: “Şimdi 

İslam âlemi tedirgindir. Zira bu savaşın İslam’a karşı, 

Müslümanlara karşı başlatıldığına inanmaktadır. Akıllı 

akılsız bombalarla, tanklarla, kadın çocuk demeden süren 

katliamlarla, naklen yayınlanan ölüm sahneleriyle bütün 

dünya ama hususen Müslümanlar sindirilmekte...” 

(Hüseyin Gülerce, Zaman Gazetesi, 10 Nisan 2003) (TİS, s. 

60) (VH, s. 88) 

012. akıllı+  deli+ 

akıllısı delisi Düşünme yetisi olan, görgülü ve yerli yerine 

düşünebilen ile tam tersi, düşünebilme yetisi olmayan, 

dengesiz niteliğindeki herkes: “Akıllısı delisi, erkeği dişisi 

hele varsılı, varsılları!” -Fakir Baykurt. (TİS, s. 60-61) 

013. ak+  kara+ 

akı karayı (seçmek) Gerçeği, neyin yanlış neyin doğru 

olduğunu anlamak: “Halk da nice baskı yapılırsa yapılsın, 

akı karayı her gün biraz daha iyi seçmektedir.” -Fakir 

Baykurt. (TİS, s. 59) 

ak kara 1. Birbirinden kesin çizgilerle ayrılacak biçimde net 

olabilen. 2. İyi kötü; doğru yanlış: “Ak kara olan sadece 

matematikti.” -Alev Alatlı. (TİS, s. 58) 

akla karayı seçmek Bir işi başarıncaya değin çok sıkıntı 

çekmek, güçlüklerle karşılaşmak: “Ben kendi hesabıma bir 
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parça Fransızca öğrenebilmek için akla karayı seçtim.” -B. 

R. Eyuboğlu. (TS) “Kedi kamışlıktan çıkıp yeni gelen 

adamların yanına gitmek istiyor, Vasili onu yanında tutmak 

için akla karayı seçiyordu, Poyraz Musa kediyi bir görürse 

her şeyi sezerdi.” -Yaşar Kemal. (TİS, s. 61) 

014. aklı+  karalı+ 

aklı karalı sf. Akı ve karası olan, beyazlı siyahlı: “İki turnam 

gelir aklı karalı / Birin avcı vurmuş biri yaralı” -Halk 

türküsü. (TS, s. 55) (GTS) ik. s. Hem akı hem karası olan. 

ör. İnsanlar aklı karalı, yaşayıp gitmeli. (AP, s. 70) Ak 

kara karışık bir biçimde; ak veya kara renkler karışık: 

“Aklı karalı salkımlar bir bolluk içinde dağıtılırmış.” 

-Fakir Baykurt. (TİS, s. 61) 

015. akşamlık+  sabahlık+ 

akşamlık sabahlık zf. Nerede ise, kaçınılmaz sonuç pek 

yakında. (TS, s. 60) (GTS) Pek yakında. ör. Gizli tutuluyor 

ama karar akşamlık sabahlık bence. (AP, s. 74) 

016. akşamlı+  sabahlı+ 

akşamlı sabahlı zf. Her akşam ve her sabah. (TS, s. 60) (GTS) 

ik. be. ve s. Her akşam ve her sabah. ör. Öyle akşamlı 

sabahlı görüşmüyoruz. (AP, s. 73) 

017. akşam+  sabah+ 

akşama sabaha zf. Neredeyse, pek yakında, kısa bir zaman 

içinde: “Azıcık ağır davransak kadın bizi akşama sabaha 

kapı dışarı atacak.” -H. R. Gürpınar. (TS, s. 60) (GTS) Çok 

yakın bir zamanda, belki bir günden de yakın, çok kısa bir 
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zaman içinde. ör. Bekliyoruz, akşama sabaha bir sonuç 

alırız umudundayız. (AP, s. 73) “Akşama sabaha kalmaz bu 

gidiş, bu çalışmayla Selim balıkçının evi biter.” -Yaşar 

Kemal. (TİS, s. 63) 

akşamdan sabaha 1. Çok çabuk anlamında. 2. Gecenin ilk 

saatlerinden başlayıp günün ilk saatlerine kadar geçen 

süre: “... içine, sıcacık içine, sıkıca yerleşilecek bir şey 

olmuşsa akşamdan sabaha, dünya da güzel bir yer 

olmuştur artık.” (Ahmet Tulgar, Birgün Gazetesi, 22 Ekim 

2006)   (TİS, s. 63) 

akşam sabah Çok yakın bir zamanda: “Kıyafetini değiştirip 

odadan gülümseyerek çıkan Ayşe, ‘Sen akşam sabah 

gününü göreceksin’ diyerek Selim’le babanın konuşmasına 

katıldı.” -Uğur Sümer. (TİS, s. 63) (VH, s. 88) 

018. alçak+  yüksek+ 

alçak yüksek Belirli bir yere göre daha yukarıda ve daha 

aşağıda bulunan; büyüklü küçüklü: “Ben öyle yaramaz bir 

çocuktum ki mahallede alçak yüksek demeden bütün 

ağaçların üzerinde gezerdim.” G.K.D. Balıkesir. (TİS, s. 68) 

019. alçal-  kabar- 

alçalıp kabarmak Suların inip yükselmesi, dalgalanması: 

“Alçalıp kabarmayan deniz olmaya hiç özenmeyen 

birisini...” -Tuna Kiremitçi. (TİS, s. 68) 

020. alçal-  yüksel- 

alçala yüksele Yerden uzaklığını azaltıp arttırarak: “...bir 

mandolin sesi eşliğinde, alçala yüksele dans etmeye 
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başladı.” -Hasan Ali Toptaş. (TİS, s. 68) 

021. algısız+  vergisiz+ 

algısız vergisiz Vergi, kayıt ve benzeri işlerin dışında kalacak 

biçimde: “Onlar algısız vergisiz çalıştıkları için çok 

kazanıyorlar, bizim gibi vergi ödemiyorlar ki...” G.K.D. 

Lüleburgaz. (TİS, s. 69) 

022. algı+  vergi+ 

algı vergi Gelir gider, kazanç, alacak verecek işleri: “O 

adamların algı vergisi hiç bitmez.” G.K.D. Lüleburgaz. 

(TİS, s. 68-69) 

023. alıcı+  verici+ 

alıcı verici is. Bağışladığını geri alan kimse. (TS, s. 73) 

024. alım+  satım+ 

alım satım 1. is. tic. Satın alma ve satma işi, alışveriş: “Bir 

dükkân alım satımında beş lira hakkımızı yediler.” -H. R. 

Gürpınar. (TS, s. 74) (GTS) Alıp satma işi, alışveriş. ör. 

Amcam pamuk alım satımıyla geçiniyor. (AP, s.85) 2. 

Ticaret: “İlanlardaki işler, genellikle, alım satımın, 

doların markların egemen olduğu ilanlardı...” -M. Nihal 

Özüm. (TİS, s. 69) 

025. alim+  cahil+ 

alimi cahili Bilen, bilgisi olan ya da bilgisiz durumdaki herkes: 

“Veba’da ezen yok; ezilen yok, ihmal edilmiş gecekondu 

semtleri bulunmuyor; ama veba salgını başlıyor, zengini 

fakiri, alimi cahili, gecekondularda veya sarayda 
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yaşayanları kırıp geçiriyor.” (Mehmet Niyazi, Zaman 

Gazetesi, 2 Şubat 2004) (TİS, s. 71) 

026. allı+  yeşilli+ 

allı yeşilli Kırmızı ve yeşil karışık: “Ona cennette allı yeşilli 

bir köşk hazırladılar ki, Ali Ağa gelsin diye bekliyorlar.” 

-Yaşar Kemal. (TİS, s. 73) (VH, s. 88) 

027. al-  sat- 

alıp satmak Bir değer karşılığında bir nesneyi alma, verme işi; 

alışveriş: “Herhangi bir şeyi alıp satmaya kalksan, 

annemin ve babamın aklı bunu asla kabul etmezdi.” -Üstün 

Dökmen. (TİS, s. 70) 

alıp sattığı olmamak Hiç ilgisi bulunmamak: “Lisan kursunu 

filan pek alıp sattığı yokmuş.” -H. Taner. (TS, s. 80) (GTS) 

almamak satmamak 1. Bir iş yapmak, alışveriş etmek. 2. Bir 

şeyi satın alma ile bir değer karşılığında alıcıya verme 

eylemi: “Daha almadın satmadın. Belki hiç alıp 

satmayacaksın nasıl bakarsın elin avradına.” -Fakir 

Baykurt. (TİS, s. 74) 

al sat Bir şeyi satın alma ile bir değer karşılığında alıcıya 

verme durumu. Bu işlerin yapılması: “Dalgalanan piyasada 

al sat fırsatı verdiği için maliyet düşürme ve para 

kazanmak isteyen yatırımcı çok oluyor...” (Adnan Yaldız, 

Türkiye Gazetesi, 11 Aralık 2006) (TİS, s. 64) 

028. altlı+  üstlü+ 

altlı üstlü zf. Alt ve üst katta olmak üzere, birlikte: Altlı üstlü 

oturuyorlar. (TS, s. 85) (GTS) Biri alt katta biri üst katta 
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olmak üzere. ör. Onlarla bizim apartmanda altlı üstlüyüz. 

(AP, s. 96) “Yatakhanelerde altlı üstlü ranzalar vardı.” 

-Çetin Altan. (TİS, s. 75)  

029. alt+  üst+ 

altı üstü is. 1. Değerini tahmin etmek amacıyla söylenen söz. 

(GTS) 2. spor Futbol maçında bahse konu olan takımların 

atacağı üç golün altında kalma veya üstüne çıkma 

tahminini yapmaya dayanan oyun. (GTS) 3. Hem alt hem 

üst yanı: “Yaylaların temiz havasına alışık bir adam, 

bataklıkta, altı üstü toprak bir kulübede, sekiz ay kışı 

hayvanlarla bir arada geçirebilir mi?” -Kemal Tahir. (TİS, s. 

75) 4. Sonuç olarak, en fazlası: “Altı üstü köylü milleti 

değil mi? Uçkurundan başka bir şey düşünmez.” -Yaşar 

Kemal. (TİS, s. 75) 5. Hepsi, toplamı, olup olacağı, tamamı. 

(TİS, s. 75) 

030. al-  ver- 

alacak verecek is.1. Alışveriş ilişkisi. (TS, s. 64) (GTS) 

Alışverişten doğan ilişki. ör. Aramızda alacak verecek 

kalmadı. (AP, s. 76) 2. Bir hesap gereğince, hâlâ alınmamış, 

verilmemiş veya kapatılması gereken borçlar: “...sabahlara 

dek koyu koyu düşünüyor, bazen belli belirsiz mırıldanıyor, 

içinden alacak verecek hesapları yapıp başını sallıyor...” 

-Hasan Ali Toptaş. (TİS, s. 65) 

alacağı vereceği kalmamak (veya olmamak) İlişkisi kesilmek. 

(TS, s. 64) (GTS) 
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alıp vermek 1. Kalp çarpıntısı geçirmek. (TS, s. 81) (GTS) 2. 

Herhangi bir konu üzerinde yoğun olarak düşünmek. (TS, s. 

81) (GTS) 3. Soluğu ciğerlere çekip sonra dışarı bırakmak: 

“Anne, uyurken mutlaka burundan nefes alıp vermek 

gerekir değil mi?” -Haluk Yavuzer. (TİS, s. 70) 

alıp (ya da alıp alıp) vermek Yürek çarpıntısı geçirmek. ör. İçi 

alıp alıp veriyordu. (AP, s. 92) 

alıp vereceği olmamak Bir kimseyle hiçbir ilgisi olmamak: 

Onun benimle ne alıp vereceği olabilir? (TS, s. 80-81) 

(GTS) 

al ver Pazarlık veya anlaşma süreci, alıp verme durumu: “Rauf 

Denktaş müzakerelerin 11 Mart Perşembe gününden 

itibaren al ver sürecine gireceğini söyledi.” (Sabah 

Gazetesi, 06 Mart 2004, s. 21) (TİS, s. 64) 

031. ana+  ata+ 

anası atası Soyundan gelinen insanlar: “İnsanoğlu bu sınıra 

razı olmalıdır. Olmayacak olursa bundan kendisi, evlâdü 

ayali, anası atası, akrabayü taallükatı, daha sonra da konu 

komşusu zarar görür.” -Fakir Baykurt. (TİS, s. 77) 

032. ana+  baba+ 

ana baba is. Ana ile babanın oluşturduğu birlik. (TS, s. 93) 

(GTS) Ana ile babanın oluşturduğu birlik. eş, esk. Ebeveyn. 

(AP, s. 101) “Savaşta benim her şeyim gitti. Köyüm 

kasabam, anam babam, her şeyim.” -Yaşar Kemal. (TİS, s. 

77) 
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ana baba bir Aynı anne ve babadan olan. (TS, s. 93) (GTS) 

Özdeş (aynı) ana ile babadan olan, öz (kardeşler). ör. 

Onlar ana baba bir kardeştirler. (AP, s. 101) 

ana baba eline bakmak Ana ve babanın verdiği para ile 

geçinmek. (TS, s. 93) (GTS) Kendisinin bir işi, bir kazancı 

olmadığından ana babanın vereceği parayla yaşamını 

sürdürmekte, geçinmekte olmak. ör. Çocuk daha o, ana 

baba eline bakmakta, nasıl evlenir? (AP, s. 101) 

ana baba günü is. 1. Çok kalabalık yer: “Babıali'nin içi ana 

baba gününü andırıyordu.” -H. F. Ozansoy. (TS, s. 93) 

Kargaşa içindeki kalabalık: “Babıali'nin içi ana baba 

gününü andırıyordu.” -H. F. Ozansoy. (GTS) 2. 

Karmakarışık durum. (GTS) Herkesin kendi derdine 

düştüğü, herkesin ayakta olduğu bir zaman; çok kalabalık; 

karışık, tehlikeli, sıkıntılı, telaşlı durum. ör. Ortalık ana 

baba günüydü, arkadaşımı göremedim. (AP, s. 101) 3. 

Kıyamet, mahşer günü. (AP, s. 101) 

ana baba yavrusu Nazlı büyütülmüş çocuk. (TS, s. 93) (GTS) 

(AP, s. 101) 

anam babam Teklifsizce yapılan bir seslenme sözü: Bilir 

miyim ben anam babam! (TS, s. 92) İçtenlik bildiren bir 

söz. (GTS) arg. Senlibenli bir seslenme. ör. Neden böyle 

bu anam babam? (AP, s. 102) 1. Ebeveyn. 2. Değer 

verdiğim insansın anlamında: “Ben seni anam babam 

bilmişim. Bu bölgenin çocuğuyum. Bana, ‘kusura bakma 

benim akrabam var ona oy vereceğim’ diyemezsin.” 
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(Muharrem Sarıkaya, Sabah Gazetesi, 25 Eylül 2005) (TİS, 

s. 78)  

033. analı+  babalı+ 

analı babalı Anası babası olan, arkası olan: “Seni analı babalı 

bir güzel sanmıştım.” (Kitaplık Dergisi, S.65, 2003, s. 27) 

(TİS, s. 77) 

034. analık+  babalık+ 

analık babalık Anne ve babanın görevlerine ilişkin: “Destek 

bulun, okulla bağlantı kurun, öğretmenleri ve okulun 

psikolojik danışmanı ile konuşun, çocuğunuzun sorunun 

kararlı bir şekilde ortaya koyun, etkin analık babalık 

kurslarına katılın, gerekirse profesyonel yardım alın.” 

(Özgü Yolcu, Akşam Gazetesi, 2 Haziran 2003) (TİS, s. 77) 

035. anasız+  babasız+ 

anasız babasız 1. Anası ve babası olmayan. 2. Kimsesiz. 3. 

Arkasız, güçsüz: “Anasız babasız bir çocuk iyilikseverlerin 

yüreklerini daha çabuk yumuşatır.” -Adalet Ağaoğlu. (TİS, 

s. 78) 

036. arka+  ön+ 

arkadan önden Arka ve ön taraflardan, her yönden: “Arkadan 

önden arabalar vak vuk edip duruyorlardı.” -Fakir Bayburt. 

(TİS, s. 87) 

037. art-  azal- 

artıp azalmak Bir şeyin yükselip düşmesi; aynı düzeyde 

kalmamak: “Memedin mutluluğu artıp azalmıyordu.” 

-Yaşar Kemal. (TİS, s. 88) 
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038. artı+  eksi+ 

artı eksi Pozitif ve negatif değerler, olumlu olumsuz: “...acı 

haz, artı eksi gibi kayıp kazanç hesapları yoktu.” -İnci 

Aral. (TİS, s. 88) 

039. artık+  eksik+ 

artık eksik Gerçeğe uymaz, ileri geri: “Hele ağızlarını bozup 

artık eksik bir şeyler söylesinler, vallaha onları parça 

parça ederim.” -Orhan Kemal. (TİS, s. 88) (VH, s. 89) 

040. arz+  talep+ 

arz talep is. ekon. Üreticinin piyasaya mal çıkarması ve 

tüketicinin piyasadan mal çekmesi olayları, sunu ve istem. 

(TS, s. 126) (GTS) 

041. aşağılı+  yukarılı+ 

aşağılı yukarılı sf. 1. Aşağısı ve yukarısı olan. 2. zf. Aşağısı 

yukarısı birlikte: Bu evi aşağılı yukarılı kiraya veriyorlar. 

(TS, s. 135) (GTS) ik. s. 1. Hem aşağısı hem yukarısı olan. 

2. ik. be. Aşağısı yukarısıyla birlikte olarak. ör. Aşağılı 

yukarılı iki katı tuttuk. (AP, s. 146) 

042. aşağı+  yukarı+ 

aşağı yukarı zf. 1. Bir baştan bir başa. (TS, s. 135) (GTS) 2. 

Tama yakın, yaklaşık olarak: “Bu heykeli açmak için aşağı 

yukarı bir seneden beri münasip bir fırsat kollanıyordu.” 

-R. N. Güntekin. (TS, s. 135) “Çok ulusta aşağı yukarı 

böyledir bu.” -N. Uygur. (GTS) Tam değil ama tama yakın, 

hemen hemen, yaklaşık olarak. ör. Gideli, aşağı yukarı on 

beş gün oldu. (AP, s. 146) 
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aşağı yukarı yürümek Bir baştan bir başa yürümek. (TS, s. 135) 

(GTS) 

043. ata+  ana+ 

ata ana Ebeveyn; en yakın kan bağı olan insanlar: “Gönlümüz 

evi yöneten hoşnut atadan anadan.” -Yunus Emre. (TİS, s. 

93) (VH, s. 89) 

044. avrat+  koca+ 

avradıyla kocasıyla Eşlerin erkek ve dişi olanları: “Her evde 

kocaman bir hamam olacak; insanlar artık ter, pislik 

kokmayacak avradıyla kocasıyla yatarken.” -Erdoğan 

Baysal. (TİS, s. 97) 

045. ayrıl-  toplan- 

ayrılıp toplanmak Bir yerden veya bir kişiden uzaklaşmak 

tekrar bir araya gelmek: “Birbirlerinden ayrılıp 

toplanışlarını seyrederim.” -Yakup Kadri Karaosmanoğlu. 

(TİS, s. 103) 

046. az+  çok+ 

az çok zf. Bir parça, oldukça. (TS, s. 166) “Herkes bize az çok 

bir şeyler çektirir.” -B. Necatigil. (GTS) “Burada, senin 

öyle bildiğin ağalar yok. Bu kasabadaki tarlalar, az çok 

herkesindir.” -Yaşar Kemal. (TİS, s. 103)  

aza çoğa bakmamak Olanla yetinmek. (GTS) 

azdan çoktan 1. Nitelik ve nicelik olarak hem az hem çok. 2. 

Belli bir miktar, biraz da olsa: “Olmaz, azdan çoktan bir 

şey alacaksın. Olmaz. O zaman tarlanı istemem.” -Yaşar 

Kemal. (TİS, s. 104) 
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- B - 

047. baba+  ana+ 

baba ana Ebeveyn; baba, anne, büyükler: “Senin baban anan 

nerde yavrum?” -Yaşar Kemal. (TİS, s. 107) 

048. babalı+  analı+ 

babalı analı Ana baba gibi aile büyüklerinin olması: “Öteki 

yıllarca öncenin babalı analı sofrasına bağdaş kurmuş, 

anasının kuru nane serpilmiş, sarmısaklı yoğurt dökülü 

tatar böreğine girişmişti.” -Orhan Kemal. (TİS, s. 107) 

049. baş+  aşağı+ 

baş aşağı is. 1. İniş. 2. zf. Başı aşağı gelecek bir biçimde: 

“Dükkânın camında baş aşağı asılmış, yan yana dizilmiş 

bastonlar duruyordu.” -M. Ş. Esendal. (TS, s. 214) (GTS)70 

baş aşağı düşmek Kişiliğinden kaybederek toplum içindeki 

durumu sarsılmak: “Onun için hayatın bütün kanunu, bütün 

manası bu baş aşağı düşüşteydi.” -Y. K. Karaosmanoğlu. 

(TS, s. 214) (GTS) 

baş aşağı etmek Tersine çevirmek. (TS, s. 214) (GTS) 

baş aşağı gelmek Tepesi üstü düşmek. (TS, s. 214) (GTS) 

                                                 
70 “baş aşağı” sözünün anlamlarına göre sadece birincisi, yani “iniş” anlamında 

olanı karşıt anlamlı ikileme kategorisine girer; ikinci anlamına bakıldığında 
ise, “baş” ile “aşağı” birbirine karşıt anlamlı olmasına rağmen sözcük türü 
bakımından birbirinden farklı olduğu için ikileme sayılmaması gerekir. 
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baş aşağı gitmek İşleri ters gitmek, sürekli zarar etmek. (TS, s. 

214) (GTS) 

baştan aşağı zf. Hepsi, bütünü, bir uçtan öbür uca kadar: “Nasıl 

birden düşerse bir ağaca yıldırım / Beni baştan aşağı 

çarpar o lahza inme” -F. N. Çamlıbel. (TS, s. 221) (GTS) 

(TİS, s. 117)71 

baştan aşağıya 1. Tamamen, bir uçtan diğer bir uca. 2. Her 

tarafına: “Bu alana baştan aşağıya mozaik serilmiştir.” 

-Yaşar Kemal. (TİS, s. 117) 

050. baş+  ayak+ 

baştan ayağa Tamamen, büsbütün, gövdenin tamamı: “-Nesini 

anlatalım? Baştan ayağa doğrusun Çerçi, sen bu 

namussuzların ciğerine el atmışsın ve de akıllarının içine 

çadır kurmuşsun.” -Kemal Tahir. (TİS, s. 117) 

051. başsız+  ayaksız+ 

başsız ayaksız Yöneticisiz: “Ben de muhtarlığı bırakırım. 

Bırakırım da köylü başsız ayaksız kalır.” -Yaşar Kemal. 

(TİS, s. 117) 

052. baş+  son+ 

başı sonu Bir şeyin veya işin başlangıç ve sonuç kısmı: “Başı 

sonu belirsiz rüyalarla dolu bu öykü yüzünden sersem 

gibiydim.” -Tuna Kiremitçi. (TİS, s. 116) 

baştan sona zf. 1. Daima, her zaman: “Evet ama bana baştan 

sona bağlı kalmıştır.” -K. Tahir. (GTS) 2. Tamamen, 
                                                 
71 “baştan aşağı” da sözcük bakımından birbirinden farklı olduğu için karşıt 

anlamlı ikileme sayılmaz. 
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tamamıyla: Kitabı baştan sona okudum. (GTS) “Üçü üç 

yerden teknelere daldılar, baştan sona teknelerde 

aramadık yer bırakmadılar.” -Yaşar Kemal. (TİS, s. 117) 

(GTS) Hepsi, tamamı; bütünü: “Önce Hacı ifade verdi. 

Olayı baştan sona kadar anlattıktan sonra: -Memed, Abdi 

Ağaya ateş ederken, bir de baktım bu kız, yani bu Hatçe 

elinde bir tabanca...” -Yaşar Kemal. (TİS, s. 117) 

053. bat-  çık- 

bata çıka zf. Güçlükle zorlukla: “Tekrar başlayan tipinin içinde 

bata çıka, bir iki sokak geçtik.” -R. N. Güntekin. (TS, s. 

222) (GTS) Kimi zaman umut keserek, kimi zaman umut 

besleyerek, güç koşullar içinde. ör. İşlerimiz bata çıka 

yürüyor işte. (AP, s. 224) “... atlar yeşile bata çıka, kimi 

zaman da yeşilli rüzgar gibi esip geçen beyazlıklarıyla 

bulandıra dalgalandıra akıyorlar şimdi...” -Hasan Ali 

Toptaş. (TİS, s. 118) 

bat çık Bir şeyin içine tam olarak girip onunla iyice haşır neşir 

olmak: “Bu ne haldir deniz derya dolaş da tepeden tırnağa 

deniz kokusuna bat çık da deniz iliklerine kadar işlesin de 

denizi görme.” -Yaşar Kemal. (TİS, s. 117) 

batıp çıkmak Bir kaybolup bir çıkmak: “Lokman Taşbaş bakar 

ki, gökten süzülen kartallar doğru yeşil gölün içine... 

Batıp çıkıyorlar.” -Yaşar Kemal. (TİS, s. 117) 

batmış çıkmış Bir yere girip çıkmak onunla haşır neşir olmuş: 

“Hacı, kısa boylu, çakır gözlü, kocaman burunlu, 

zamanından önce yaşlanmış, yırtık yamalı elbiseli, yüzü 

gözü kir pas içinde, bıçak görmemiş, karmakarışık saçlı 
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sakallı, toza batmış çıkmış gibi bir adamdı.” -Yaşar Kemal. 

(TİS, s. 117-118) 

054. belirli+  belirsiz+ 

belirli belirsiz sf. Yarı belirgen durumda, az çok belli olan: 

“Belirli belirsiz incecik bir çizgi arasından gördüğü garip 

bir surat.” -Ç. Altan. (TS, s. 239) (GTS) Çok az belli olan, 

güç seçilebilen. ör. Belirli belirsiz bir şeyler mırıldanmıştı. 

(AP, s. 235) 

055. belli+  belirsiz+ 

belli belirsiz sf. 1. Yarı belli. (TS, s. 241) “Anahtar deliği 

karanlıktı, içeriden belli belirsiz sesler geliyordu.” -Y. 

Atılgan. (GTS) Pek belli olmayan, çok az seçilebilen, 

güçlükle duyulabilen, varlığı çok az duyumsanan. ör. Gece 

belli belirsiz bir yağmur var sanmıştım, oysa bayağı yağmış. 

(AP, s. 237) 

2. zf. Zorlukla seçilerek, yarı bellisiz olarak, duyularak, çok 

az belli olarak: “Dere içinde eylül sabahının ışığı yavaş 

yavaş, belli belirsiz yayılmaktadır.” -S. F. Abasıyanık. (TS, 

s. 241) “Masa ara sıra, belli belirsiz titriyordu.” -Y. 

Atılgan. (GTS) “Belki de, bütün gücünü savaşlarda adam 

öldürerek, ganimet toplayarak tükettiği için, bana belli 

belirsiz kan kokar gibi gelirdi, ama evde hanım gibi 

yumuşacık ve sakin dururdu.” (Orhan Pamuk, Benim Adım 

Kırmızı, s. 55) 

056. beyazlı+  karalı+ 

beyazlı karalı Beyaz ve kara renklerden oluşmuş: “Giydiği 
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beyazlı karalı elbise ona çok yakışmıştı.” G..K.D. Balıkesir. 

(TİS, s. 123) (VH, s. 90) 

057. bil-  bilme- 

bilen bilmeyen Bir konuda veya olayla ilgili bilgisi olan ya da 

olmayan herkes: “Oturup amir memur bilen bilmeyen 

tartışıyordu...” -Fakir Baykurt. (TİS, s. 126) 

bilerek bilmeyerek 1. Bilgisi, bilinci, yargılama gücü olarak ya 

da olmayarak. 2. Tam ayırdında olmaksızın: “Yer işaret 

verdi gök işaret verdi onu çağırıyor bilerek bilmeyerek.” 

-Sezai Karakoç. (TİS, s. 126) 

bilir bilmez  Yarım bilgi ile, bilip bilmediğini göz önüne 

almadan: “Günde beş yüz defa, kendiliğimden bilir bilmez 

bunu haykırıyordum.” -R. H. Karay. (TS, s. 272) (GTS) İyi 

bilmediği hâlde, yarım bilgiyle, bilip bilmediğini hesaba 

katmadan. ör. İnsan bilir bilmez her işe atılmamalı. (AP, s. 

262) 

058. bilin-  bilinme- 

bilinir bilinmez Tanınan, bilincinde ve ayırdında olunan ya da 

tam tersi, hiç görülmemiş, bilinmemiş: “Doğanların bilinir 

bilinmez. / Ölenlerin bilinmez bilinir daha / 

Nerelerindeyiz.” -Fazıl Hüsnü Dağlarca. (TİS, s. 126) 

059. bolluk+  kıtlık+ 

bolluk kıtlık Refah, çokluk, bereket ve yokluk, sıkıntı 

anlamlarında: “Tanrılar çeşit çeşit, boy boy. Yel üstüne, su 

üstüne, av üstüne, savaş barış, bolluk kıtlık üstüne, ölüm 



128 

 

doğum üstüne, güzellik üstüne ayrı ayrı Tanrılardı.” -Fakir 

Baykurt. (TİS, s. 131) 

060. borç+  harç+ 

borç harç is. 1. Sürekli borç alıp verme: “Bir bakıma belki de 

borç harç içinde beş nüfusla ailesini geçindirmeye 

uğraşan...” -H. Taner. 2. zf. Borç vb. yollara başvurarak: 

“Bu arada yine borç harç arabayı tamir ettirdi.” -E. Bener. 

(TS, s. 299) (GTS) 3. Türlü sıkıntılarla ve ödünç olarak 

sağlanan para: “Borç harç lafı açar, para ister.” -Kemal 

Tahir. (TİS, s. 132) 4. Herhangi bir kayanağa veya 

merkeze ödenmesi gereken para: “Küçümsenmeyi oldum 

bittim şanına yakıştırmayan bizim toplum camisini 

minaresiz bırakır mı hiç? Borç harç, kırar sarar, diker bir 

tane. Böylece komşu köyler arasında namusunu tekmil 

eder!” -Fakir Baykurt. (TİS, s. 132) 

borç harç etmek Sürekli borç almak: “Hazır param var biraz, 

biliyorsun. Yetmezse borç harç ederim.” -N. Hikmet. 

(GTS) 

061. borçsuz+  harçsız+ 

borçsuz harçsız zf. Hiç borç yapmadan: Borçsuz harçsız bu evi 

satın aldılar. (TS, s. 299) Hiç borçlanmadan, borca 

girmeden. (GTS) Hiç borca girmeden. ör. İşini 

borçsuz harçsız yürütüyor. (AP, s. 285) Herhangi bir 

kişi veya kuruma borçlanmaksızın: “Maliye 

denetimlerinden Beşiktaş borçsuz harçsız çıkarken, 

Galatasaray ile Fenerbahçe yönetimleri yüz milyarları 
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aşan borçlarla karşı karşıya kaldı.” (Şansal Büyüka, 

Akşam Gazetesi, 16 Şubat 2004) (TİS, s. 132) 

 

062. boş+  dolu+ 

boş dolu 1. Bir kabın boş ya da dolu olması. 2. Kişinin kültürlü 

(bilgili) ya da kültürsüz (bilgisiz) olanı. 3. Sözün gerçek 

ya da gerçek dışı olanı: “Bebeğiniz artık küçük-büyük, ağır 

hafif, boş dolu gibi kavramları anlayabilir...” (Sabah 

Gazetesi, Yaşama Dair, 16 Haziran 2006) (TİS, s. 132) 

boşu dolusu (VH, s. 91) 

063. bulanık+  berrak+ 

bulanık berrak Bulanık, berraklığını yitirmiş durumda veya 

berrak, temiz, pırıl pırıl bir biçimde: “Tıkacını atan bir 

çeşme suyu gibi bulanık berrak akıyordu kafasının içini 

doldurarak.” -Nâzım Hikmet. (TİS, s. 138) 

064. büyük+  küçük+ 

büyük küçük Büyük ve küçük tamamını kapsayacak biçimde, 

tamamen: “Üniformalarıyla büyük küçük rütbeli bütün 

nezaret subayları ayakta duruyorlar.” -Halide Edip Adıvar. 

(TİS, s. 142) 

büyüğünden küçüğüne Büyük ve küçük tamamını kapsayacak 

biçimde, hepsi: “Büyüğünden küçüğüne kadar borsa 

yatırımcısı, bu piyasa ‘kültürü’ ile yoğruldu...” (Uğur 

Gürses, Radikal Gazetesi, 7 Temmuz 2006) (TİS, s. 

141-142) 
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065. büyüklü+  küçüklü+ 

büyüklü küçüklü zf. Büyük küçük hepsi bir arada. (TS, s. 338) 

(GTS) “Türlü türlü, kırmızı, mavi, yeşil, sarı, hepsi de 

güneşe gelince çakan, büyüklü küçüklü arılar, gürültülerle 

vızlayarak dalaşıyorlardı.” -Yaşar Kemal. (TİS, s. 142) 

066. büyüklü+  ufaklı+ 

büyüklü ufaklı Büyük ve ufaklar karışık bir biçimde: 

“Sandığın içinde de büyüklü ufaklı, renk renk bir sürü 

şişeler, kundura boyası kutuları, el kadarcık hızmanlar 

vardı.” -Yaşar Kemal. (TİS, s. 142) 
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067. canlı+  cansız+ 

canlı cansız Diri, yaşayan ve yaşamayan her nesne: “Elinin her 

değdiği şey, canlı cansız bir sevgi yalımında ürperiyordu.” -Yaşar 

Kemal. (TİS, s. 149) (VH, s. 92) 
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068. çak-  sön- 

çakmak sönmek Parıldamak, ışık vermek ve parlaklığını, 

ışığını yitirmek: “Yıldızlar çakar sönerdi ve yıldızlar.” 

-Yaşar Kemal. (TİS, s. 162) 

069. çirkin+  güzel+ 

çirkin güzel (dememek) Çirkin güzel gibi bir ayrıma gitmemek: 

“Adam çirkin güzel demiyor ki her önüne gelenle yatıyor.” 

G..K.D. Lüleburgaz. (TİS, s. 185) 

070. çukur+  tümsek+ 

çukur tümsek Küçük tepecikli ve çukurlu; engebeli: 

“Türkiye’nin en pürüzsüz zeminlerinden biri Kamil 

Ocak’taki. Çukur tümsek yok. Çim birinci kalite.” (Mehmet 

Demirkol, Milliyet Gazetesi, 03 Nisan 2006) (TİS, s. 188) 

071. çürük+  sağlam+ 

çürük sağlam Sağlam ve dayanıklı olmayan, çürümüş olanlar 

ile dayanıklı ve bozulmamış olanlar: “Adama bak yahu 

zaten bir kilo domates alıyorum, onu da çürük sağlam 

demeden dolduruyor, kim yiyecek bunları kardeşim.” 

G..K.D. Çanakkale. (TİS, s. 189) 
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072. dağ+  dere+ 

dağ dere Yeryüzünün çok dik, engebeli ve yüksek bölümleri ile 

düzlük veya vadi biçimindeki arazisi: “Bu köyün taşına 

toprağına, ağacına suyuna, dağına deresine, itine atına, 

yeraltındaki solucanına, kurduna kuşuna, tilkisine çakalına 

bir korku sindirdiniz ki her şeyden ürküyor.” -Yaşar Kemal. 

(TİS, s. 192) (VH, s. 93) 

073. dal-  çık- 

dala çıka 1. Büyük güçlüklerle. (TS, s. 467) (GTS) Binbir 

güçlükle. (AP, s. 411) 2. Suyun içine girip sonra yüzeye 

çıkarak. Bir görünüp bir yiterek. (TİS, s. 193) 3. Bir duygu 

veya düşünce yoğunluğunu belirli aralıklarla yaşayarak: 

“Derken, korkunç bir gürültü koptu aşağılarda ve 

kasabanın her yerini zangır zangır titreterek, oraya buraya 

dala çıka gezindi bir zaman.” -Hasan Ali Toptaş. (TİS, s. 

193) 

dalıp çıkmak 1. Deniz, göl vb. yerlerde suyun içinde kaybolup 

yeniden görünmek. 2. Deniz, göl vb. içinde az sürede 

kalmak: Biz bir dalıp çıkacağız. 3. Birçok yere girmek: 

Nerede bulunduğu belli olmaz, her yere dalar çıkar. (TS, s. 

467) (GTS) (AP, s. 411) 4. Suya dalıp sonra tekrar yüzeye 

çıkan: “Havuzun kirli sularına dalıp çıkan gölgesiyle 

birlikte asmalı kahvenin kapısına varmışsa durup şöyle bir 

bakıyor...” -Hasan Ali Toptaş. (TİS, s. 195) 
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074. dar+  bol+ 

dar bol 1. Dar veya bol olan. 2. Gelişigüzel: “Arkadaşım 

giyimine pek özen göstermez dar bol ne bulursa sırtına 

geçirip sokağa fırlar.” G.K.D. Çanakkale. (TİS, s. 199) 

075. de-  deme- 

der demez Hemen, o sırada. (TS, s. 492) Hemen, o anda. ör. Bir 

iş “yapalım” der demez yapılırdı. (AP, s. 432) 

zf. Hemen, o sırada. (GTS) 

076. dede+  nine+ 

dede nine 1. Babanın veya annenin babası ile annesi büyük 

baba, büyük anne: “Dede nine, anne baba, çocuklar 

grupları oluşturuyor.” -Doğan Cüceloğlu. 2. Yaşlılar. (TİS, 

s. 203) 

077. değerli+  değersiz+ 

değerli değersiz Herhangi bir önemi olan olmayan ayrımı 

yapmaksızın her şey: “Değerli değersiz elime geçen her 

şeyi biriktiririm.” -Doğan Cüceloğlu. (TİS, s. 203) 

078. dereli+  tepeli+ 

dereli tepeli İnişli çıkışlı, küçük akarsuları da bulunan 

elverişsiz arazi: “Bana sorarsan bu dereli tepeli düş de 

ozan emmimin görgüsü değil.” -Kemal Tahir. (TİS, s. 207) 

079. dere+  tepe+ 

dere tepe zf. İnişli çıkışlı: Dere tepe dolaşmak. Dere tepe 

aşmak. (TS, s. 504) (GTS) İnişli yokuşlu, engebeli (yer) ya 

da her yer. ör. Onları dere tepe aramadık yer bırakmadık. 
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(AP, s. 441)  Küçük akarsuları da bulunan yerler; kırlık 

tepelik doğal ortam: “Hava bedava, bulut bedava / Dere 

tepe bedava.” -Orhan Veli. (TİS, s. 207) (GTS) 

dere tepe düz gitmek Engelleri aşarak gitmek: “Gece boyunca 

kırlarda yürüdü, dere tepe düz gitti ve bir dağın eteğine 

geldi.” -İ. O. Anar. (GTS) “Gider miyim Atikali’ye 

gecenin bu saatinde, giderim. Atladım şoförün yanına. 

Dere tepe düz gittik.” -Sait Faik Abasıyanık. (TİS, s. 207) 

dereden tepeden 1. Gerçeklerden uzak, çarpıtılarak ve ilgisiz 

biçimde. 2. Çok önemli olmayan, havadan sudan 

anlamında söylenir: “Ankara İli Milli Eğitim 

Müdürlüğü’nde doktor olan birader Ahmetgile gittim. 

Dereden tepeden konuştuk...” -Fakir Baykurt. “Kahveler 

içilip dereden tepeden konuştuktan sonra yataklara 

kavuştuk.” -O. Kemal. (TİS, s. 207) 

dereden tepeden konuşmak İlgisiz şeylerden söz etmek. (TS, s. 

504) (GTS) 

080. dik-  sök- 

dikmek sökmek Kumaş gibi şeyleri iğne iplikle birbirine 

tutturmak ya da dikilmiş yerlerin dikişini açmak; dikiş 

dikmek: “Eline aldığı panoyu, tuhafiyeci gencin gösterdiği 

gibi tutarak iğne ve iplik tek yönde dikti. Söktü dikti. 

Dikti söktü.” (Özen Atil, Akşam Gazetesi, 1 Haziran 2003) 

(TİS, s. 214) 

081. dip+  baş+ 

dibini başını Baştan sona tümü, bütünü: “Ama çoğunluk işin iç 
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yüzünü, meselenin dibini başını bildiği halde, Mahir 

Beyden, Derviş Beyden de daha inanarak, ya da inanmış 

görünerek kampanyaya katılıyorlardı.” -Yaşar Kemal. (TİS, 

s. 217) 

082. doğru+  eğri+ 

doğrusu eğrisi Bir şeyin gerçek ve yanlış biçimi: “Kişisel 

kavgalar bir yana bırakılır; geçmişte yaşananların doğrusu 

eğrisi aranır.” -İlhan Selçuk. (TİS, s. 221) 

083. doğru+  yanlış+ 

doğru yanlış Gerçek, yalan olmayan, mantığa uygun ya da bir 

kurala, mantığa ve gerçeğe uymayan; doğru yanlış karışık: 

“Varsıllar, geri ve yoksul düşürülmüş insanları tutup 

heykellerin, sendikaların, öğretmenlerin, İşçi Partisi’nin 

üzerine saldırtıyorlardı. Doğru yanlış birbirine 

karışıyordu.” -Fakir Baykurt. (TİS, s. 221) 

084. dolaylı+  dolaysız+ 

dolaylı dolaysız Doğrudan doğruya veya aracılı bir biçimde: 

“Öğretmenlerin köylünün bilinçlenmesi doğrultusunda 

dolaylı dolaysız, etkili oldukları gözleniyordu.” (Kaynak 

Yayınları, Devrimci Cumhuriyetin Eğitim Politikaları, s. 

164) “Hezimetlerin perde arkası, perde önü medyaya 

dolaylı dolaysız yansıyor. Teşkilat soruşturma açıyor...” 

(Tayfun Bayındır, Sabah Gazetesi, 11 Aralık 2001) (TİS, s. 

223) 

085 doldur-  boşalt- 

doldur boşalt Futbolda iyice düşünülmeden, gelişigüzel 
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yapılan vuruşlar için söylenir: “Ayağına topu alan doldur 

boşalt mantığıyla sürekli topu Hakan’ın kafasına kaldırdı.” 

(Levent Tüzmen, Sabah Gazetesi, 16 Şubat 2004) (TİS, s. 

223) 

doldurboşalt 1. Oyunun son dakikalarında, galip olan takım 

tarafından oyalama amacıyla topu uzun paslarla rakip kale 

önüne gönderme. 2. Nöbet sonrası namluda merminin kalıp 

kalmadığını denetlemek için verilen komut. (TS) 

086. don+  gömlek+ 

don gömlek zf., teklifsiz konuşmada Üzerinde sadece iç çamaşır 

var denilecek kadar soyunmuş durumda: “Beş numaranın 

önünde don gömlek, beş altı kişilik bir toplantı vardı.” -Y. 

Atılgan. (GTS) “Bir anda sinirlerim ayağı kalktı. Atmaca 

gibi saldırıp adamı don gömlek dışarı atmamak için 

kendimi zor tuttum...” -Mustafa Balel. (TİS, s. 224) 

087. dost+  düşman+ 

dost düşman 1. zm. Herkes. (TS, s.562) “İmzanın arkasına 

saklanan adam, dost düşman her kim olursa olsun maksat 

hasıl olmuştu.” -H. R. Gürpınar. (GTS) Herkes. ör. Bunu 

dost düşman görsün istedim. (AP, s. 490)  

2. Sevilen, arkadaş, yaren ile birinin kötülüğünü isteyen 

kimseler, hasımlar. (TİS, s. 224) 3. Toplumsal çevre. (TİS, 

s. 224) 

dosta düşmana karşı 1. Ele güne karşı. 2. Dostlara üzüntü 

vermemek, düşmanları da sevindirmemek için. (GTS) 

“Kadının umurunda değildi kocasının dosta düşmana karşı, 
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memleketin en lüks kahvesinde nargile tokurdatması.” 

-Orhan Kemal. (TİS, s. 224) 

088. döğüş-  barış- 

döğüş barış Bir kavga edip bir barışarak: “Gelin kaynana 

onların işi ölene kadar böyle döğüş barış gider.” G.K.D. 

Lüleburgaz. (TİS, s. 225) 

döğüşmek barışmak Kavga etmek ve uzlaşmak, anlaşmak: 

“Döğüşmek barışmak yiğitliğin şanındandır diyerek 

küsleri bayramda barıştırdık.” G.K.D. Balıkesir. (TİS, s. 

225) 

089. duy-  duyma- 

duyduk duymadık (dememek) Herkesin duyması gereken, 

sonradan bahane bulunmaması gereken şey: “Duyduk 

duymadık demeyin, sultanımızın buyruğudur.” -Yaşar 

Kemal. (TİS, s. 231) 

090. düş-  çık- 

düşe çıka 1. Bir şeyi çok kez yaşayarak. 2. Hata yapa yapa, 

yapmama yollarını öğrenerek: “Bunlara düşe çıka, 

hepsinden korunmayı öğrendim.” (Mehmet Barlas, Sabah 

Gazetesi, 10 Şubat 2004) (TİS, s. 234) 

091. düş+  gerçek+ 

düş gerçek Hayal, rüya, kafada tasarlanan ve henüz eyleme 

geçirilmemiş olan ile var olan, yadsınamayan: “Son 

günlerde kafam öyle karışık ki düş gerçek birbirine karıştı 

ne yapacağımı bilemiyorum.” G.K.D. Lüleburgaz. (TİS, s. 

234) 
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092. düş-  kalk-  /  düşme-  kalkma- 

düşe kalka zf. 1. Güçlükle: “Düşe kalka geçtiğimiz sarp keçi 

yolları bazen sel yarıntıları içinde kayboluyor, bazen 

karanlık çukurlara sapıyordu.” -Ö. Seyfettin. (TS, s. 589) 

“Perdede iki adam yumrukla, tekmeyle, düşe kalka 

dövüşüyordu.” -Y. Atılgan. (GTS) be. Binbir güçlükle, çok 

güçlük çekerek. ör. İşi düşe kalka yürütüyoruz. (AP, s. 515) 

Güçlükle, zorluklar, sıkıntılar yaşayarak: “Arkadan önden 

arabalar vak vuk edip duruyorlardı. Düşe kalka dış kapıya 

ulaştılar.” -Fakir Baykurt. (TİS, s. 234) 2. Biriyle yakın 

ilişki kurarak: “Evveli böyle değildi. Esnafla düşe kalka 

hinoğluhinleşti.” -H. Taner. (TS, s. 589) “Çoktandır, ipsiz 

sapsızlarla düşe kalka onların dilini kapmışım.” -N. F. 

Kısakürek. (GTS) Biriyle yakın ilişki kurarak, sürekli 

birlikte olarak. ör. Onunla düşe kalka huy değiştirdin. (AP, 

s. 515) Biriyle yakın ilişki kurarak. (TİS, s. 234) 

düşmek kalkmak Yere devrilmek, yıkılmak ve tekrar ayağa 

kalkmak, doğrulmak: “...Poyraz Musa da her kuş 

parladığında alıyor yatırıyor, düşüyor kalkıyor, elindeki 

fener yerde yuvarlanıyor, yumuşak otlara düştüğünden 

olacak camı kırılmıyor...” -Yaşar Kemal. (TİS, s. 234) 

düşmez kalkmaz Düşmez kalkmaz bir Allah. (atasözü) 

(biriyle) düşüp kalkmak 1. Erkek kadınla veya kadın erkekle 

yasa ve töre dışı ilişki kurmak: “Beni tanımadan önce de 

beni tanıdıktan sonra da başka erkeklerle düşüp kalktı.” 

-N. Cumalı. (TS, s. 591) (GTS) 2. Biriyle çok yakın 

arkadaşlık etmek: “Onu bu hâle sokan düşüp kalktığı 
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arkadaşlarıdır.” -Y. K. Karaosmanoğlu. (TS, s. 591) (GTS) 

1. Töreye uymayacak biçimde yakın ilişki kurmak. ör. 

Kötü kadınlarla düşüp kalkmaya başlamışsın. (AP, s. 515) 

2. Biriyle çok yakın arkadaşlık etmek, dost olarak bir 

arada bulunmak. ör. İyilerle düşüp kalkmak gerekir. (AP, s. 

515) 3. Yere düşmek ve hemen ayağa kalkmak: “Çocuk 

arkada kayalıklarda düşüp kalkarak, ötekinin arkasından 

ne yapıp eylemişti de ulaşmıştı.” -Yaşar Kemal. (TİS, s. 

235) 

093. düzenli+  düzensiz+ 

düzenli düzensiz Karışık bir biçimde, belli bir düzen olmadan: 

“Ben eşyalarımın böyle düzenli düzensiz ortalıkta 

durmasından hiç hoşlanmıyorum.” G.K.D. Balıkesir. (TİS, 

s. 235) (VH, s. 96) 
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Dizin 

- E - 

094. eğil-  doğrul- 

eğilip doğrulmak Eğilme, çökme sonra ayağa kalkma tekrar 

eğilme davranışlarını ardı ardına yapmak: “Adım atmak 

güçleşiyor giderek, eğilip doğrulmak, herhangi bir 

kelimeyi düşünüp söylemek, hatta en ufak bir sesi işitmek 

ya da...” -Hasan Ali Toptaş. (TİS, s. 241) 

095. eğri+  doğru+ 

eğri doğru 1. Yanlış gerçek veya iyi kötü. 2. İyi kötü: “Ayrıca o 

tarz bilgiler vermeye başladığınız zaman herkesin sizin 

hakkınızda eğri doğru bir fikri olmaya başlıyor ve bu da 

yanında sanki müdahale etme hakkını da getiriyor.” (Aslı 

Çakır, Milliyet Gazetesi, 5 Şubat 2006) (TİS, s. 242) (VH, 

s. 96) 

eğrisiyle doğrusuyla zf. Her şeyiyle. (GTS) Doğru ya da yanlış 

her yönüyle. (AP, s. 529) 

096. eksik+  artık+ 

eksik artık 1. zf. Biraz eksik veya fazla olarak. (TS, s. 613) zf. 

Elde ne varsa. (GTS) Eksik fazla, tam mı değil mi belli 

değil. (TİS, s. 245) 2. Zarar verici, haddini aşar biçimde: 

“... Papadopulos da eksik artık laflar etmiş ve KKTC’nin 

varlığına gölge düşürecek seviyesiz açıklamalarda 

bulunmuştur.” (Osman Güvenir, Halkın Sesi Gazetesi, 25 

Ekim 2004) (TİS, s. 245) 
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097. eksik+  fazla+ 

eksik fazla Tamam mı yoksa değil mi net bir biçimde 

bilinmeyen: “Çiller’in yasalarda yapılmasını öngördüğü 

teklifler tartışılabilir... Kimileri bu önerileri ‘eksik fazla’ 

bulabilir...” (Şakir Süter, Akşam Gazetesi, 6 Ağustos 2002) 

(TİS, s. 245) (VH, s. 96) 

098. eksik+  ziyade+ 

eksik ziyade Aşağı yukarı, ortalama: “Bu beyefendinin 

düşüncelerine, çıkarımlarına katılırız katılmayız, ‘eğri 

doğru, eksik ziyade’ deriz o ayrı.” (Savaş Ay, Sabah 

Gazetesi, 17 Nisan 2004) (TİS, s. 246) (VH, s. 96) 

099. el+  ayak+ 

el ayak 1. Kolun bilekten parmak uçlarına kadar olan bölümü 

ile bacakların yere basan bölümü ile yürümeyi ve iş 

yapmayı sağlayan organlar: “İlk karşılaşma, ilk heyecan, 

onu görünce kalbiniz çok fazla çarpmayla, eliniz ayağınız 

birbirine mi dolanmaya başlıyor.” -Cahide Günay. 2. 

Yardımcı. (TİS, s. 247) 

    el ayak (veya el etek) çekilmek Ortalıkta hiç kimse 

kalmamak, ıssızlaşıp sessizleşmek: “Ben, el ayak 

çekildikten sonra, odanın kapısını sürmeleyip kitaplarımla 

baş başa kalmak saatini beklerdim.” -Y. K. Karaosmanoğlu. 

(TS, s. 616) “Yollar ıssızdı, el ayak çekilmişti, sokaklarda 

yolu şaşırdım.” -Halisarnas Balıkçısı. (GTS) Herkes evine 

ya da bir yere çekilip ortalıkta hiç kimse kalmamak. ör. 
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Dizin 

Gece, sokaklardan el ayak çekilince tek başıma yürümeyi 

severim. (AP, s. 535) (TİS, s. 247) 

elden ayaktan düşmek (veya kesilmek) Yaşlılık sebebiyle 

veya sağlığı büsbütün bozularak çalışamaz duruma gelmek: 

“Ve gün battığı zaman artık Gülbahar'ın hâli kalmamış, 

elden ayaktan kesilmişti.” (TS s. 617) (GTS) Yaşlanmak, 

yaşlılık yüzünden ya da sağlığının tümüyle bozulması 

nedeniyle çalışacak, yürüyecek gücü kalmamak. ör. İnsan 

elden ayaktan düşeceği günleri de düşünmeli. (AP, s. 537) 

(TİS, s. 248) 

(birinin) eli ayağı (Onun) her işine yarayan, yardımcısı. ör. Bu 

çocuk anasının eli ayağı, anası tarlaya bile götürür onu. 

(AP, s. 538) 

(birinin) eli ayağı (olmak) Yardımcısı (olmak), her işine yarar 

(olmak). (TS, s. 617) (GTS) 

eli ayağı (veya eli kolu) bağlı Çaresiz, istediğini yapamayacak 

bir durumda olan. (TS, s. 617) (AP, s. 538)  

eli kolu (eli ayağı) bağlı kalmak (veya olmak) Bir engel 

dolayısıyla hiçbir iş yapamaz duruma gelmek: 

“Diplomatlarımıza, büyükelçilik ve temsilcilik 

binalarımıza, tankerlerimize yapılan saldırılara karşı 

elimiz kolumuz bağlı duruyoruz.” -T. Halman. (GTS) 

eli ayağı boşanmak ha. Coşku ya da korku duyumsamak. (AP, 

s. 538) 

eli ayağı buz kesilmek (veya tutmamak) Güçsüz, dermansız 

kalmak: “Bu hâli biraz yapmacık da olsa şimdi ben de 
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şaşırmış, elim ayağım buz kesilmişti.” -O. C. Kaygılı. (TS, 

s. 617) (GTS) 1. Çok üşümek. 2. mec. ansızın aldığı bir 

haberle üzülerek iş yapamayacak bir durgunluk içine 

girmek. 3. ha. Korku, coşku gibi bir nedenle kendini 

cansız, güçten düşmüş duyumsamak. (AP, s. 538) 

eli ayağı dolaşmak Şaşırmak, telaşlanmak: “Hastasını muayene 

ederken başında bulundular mı, hele söz söylediler mi eli 

ayağı dolaşır, ya kalbi bulamaz ya nabzı şaşırır.” (TS, s. 

617-618) (GTS) Duygusal bir nedenle ne yapacağını 

şaşrarak düzensiz, karışık iş yapmak. (AP, s. 538) 

eli ayağı düzgün sf. 1. Bedence kusursuz olan, sakat olmayan 

(kimse). (TS, s. 627) “Söyledikleri aklıma yattı, eli ayağı 

düzgün, iyi bir Türk kızı bulup evlenebilir, geç de olsa 

çoluk çocuğa karışabilirdim.” -A. Ümit. (GTS) Bedence 

bir sakatlığı, kusuru olmayan (kimse). (AP, s. 538) 2. mec. 

İffetli, namuslu (kimse). (TS, s. 627) (GTS) 

eli ayağı gevşemek Sıcak nedeniyle ya da korkudan, hareket 

etme gücü kalmamak. (AP, s. 538) 

eli ayağı titremek Korku, sinir vb. sebeplerle heyecanlanmak. 

(TS, s. 618) (GTS) Sinirden ya da korkudan titremeye 

tutulmak, çok sinirlenmek ya da çok korkmak. (AP, s. 538) 

eli ayağı tutmak (veya tutmamak) Beden gücü yerinde 

olmak (veya olmamak): “Eli ayağı tutanlar, hiçbir 

haksızlığa razı olmamalıydı.” -Ö. Seyfettin. (TS, s. 618) 

(GTS) İş yapacak beden gücü bulunmak. (AP, s. 538) 
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eli ayağı tutmamak Beden gücü kalmamak. ör. Eli ayağı 

tutmayan bir babası var, ona bıkıyor. (AP, s. 538) 

eline ayağına çabuk sf. Hamarat, titiz, çalışkan (kimse). (TS, s. 

627) (GTS)  

eline ayağına kapanmak (veya sarılmak veya düşmek) Birine 

çok yalvarmak. (TS, s. 619) (GTS) (AP, s. 539) 

eline ayağına üşenmemek Her türlü ayak hizmetlerini 

yüksünmeden yapmak. (TS, s. 619) (GTS) (AP, s. 539) 

(bir yerden) elini ayağını kesmek (veya çekmek) 1. Uğramaz 

olmak. 2. Uğraşmamak, ilgilenmemek: “Ben artık öyle 

şeylerden elimi ayağımı çektim.” O. C. Kaygılı. (TS, s. 

619) (GTS) (AP, s. 540) 3. Bir şeyle ya da bir kimseyle 

ilgisini kesmek: “Odasına kapandı, aylarca dünyadan elini 

eteğini çekti.” -R. H. Karay. (GTS) 

elini ayağını öpeyim “Çok yalvarırım” anlamında kullanılan 

bir söz. (TS, s. 619) (GTS) (AP, s. 540) 

100. el+  pençe+ 

el pençe el pençe divan. (GTS) 

el pençe divan Aşırı saygı göstererek: “Dayımı el pençe divan 

karşılar, ne yiyip ne içeceğini sormazdı, çünkü bilirdi.” -A. 

Boysan. (GTS) 

el pençe divan durmak Saygı gösterilen kimse karşısında el 

kavuşturup ayakta durmak: “Doğruldu, el pençe divan 

durdu, başını önüne eğdi.” -P. Safa. (TS, s. 616) Bir büyük 

ya da saygı gösterilen bir kimse karşısında ellerini göğsü 

üzerinde kavuşturarak ayakta, buyruk bekler biçimde 
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durmak. (AP, s. 536) 

el pençe durmak El pençe divan durmak: “Araba yürürken 

karşımda divan durur gibi el pençe duruyor.” -O. C. 

Kaygılı. (TS, s. 616) 

101. eninde sonunda zf. Önünde sonunda: “Kalıcı olan, iyi niyetli 

insanların yaşadığı sevgi dolu dünyasıdır eninde 

sonunda.” -N. Cumalı. (TS, s. 638) (GTS) Şimdi ya da 

daha sonra da olsa, er ya da geç, ne zaman olsa, kaçınılmaz 

olarak, kesinlikle. ör. Bu işten eninde sonunda başın 

ağrıyacak. (AP, s. 549) En sonunda, bitimde, sonuç olarak: 

“Her cambaz eninde sonunda ayaklarını toprağa 

basacaktır.” -İlhan Selçuk. (TİS, s. 255) 

102. enli+  ensiz+ 

enli ensiz Genişlik bakımından uygun olan ile olmayan. Geniş 

ile dar özellikte olanlar: “Biz, enli ensiz, bütün kumaş 

parçalarını kullanabiliriz.” G.K.D. Çanakkale. (TİS, s. 

256) 

103. er+  avrat+ 

eri avradı Kadın erkek bütün insanlar, herkes: “Köyün büyüğü, 

küçüğü, eri avradı gördü durumu.” -Fakir Baykurt. (TİS, s. 

257) 

104. er+  dişi+ 

er dişi sf. 1. biy. Hem erkek hem dişi gametleri bulunan (birey), 

erselik, hünsa. 2. bot. Çiçekliğinde hem erkek hem dişi 

çiçeği bulunan (bitki).(TS, s. 642) 

erdişi (GTS) (AP, s. 554) 
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105. er+  geç+ 

er geç zf. Erken veya geç, her ne vakit olsa, sonunda, önünde 

sonunda:  “Ortada şimdiden kırılmış dökülmüş şey yok. 

Er geç nasıl olsa aralarını bulurum.” -R. N. Güntekin. (TS, 

s. 643) “Kelini sırma saçlara değişmeyen fakat saçı er geç 

bitecek olan Keloğlan.” -A. N. Asya. (GTS) Ne zaman 

olursa, erken ya da geç, ne zaman olsa, eninde sonunda. ör. 

Bu iş, er geç başa gelecekti. (AP, s. 554) (TİS, s. 257) 

erinde gecinde Erken ya da geç, önünde sonunda, sonunda 

kesinlikle: “Yarın Sovyetler Çinle barışırsa ne olacak. 

Benim kanım şu ki, erinde gecinde barışacaklar.” -Yaşar 

Kemal. (TİS, s. 258) (VH, s. 97) 

106. erkek+  dişi+ 

erkeği dişisi 1. İnsan, hayvan ve bitkilerin dişiyi dölleyecek 

cinsten olanı ile dölleneni. 2. Erkek veya kadın: “Akıllısı 

delisi, erkeği dişisi hele varsılı, varsılları!” -Fakir Baykurt. 

(TİS, s. 258) 

107. erkek+  kadın+ 

erkek kadın İnsanın dişisi ve erkeğinden herkes: “Milli 

filmlerin çoğunda, erkek kadın bütün kahramanlar 

hayatlarının bir döneminde şarkıcılık yapıyorlardı.” 

-Orhan Pamuk. (TİS, s. 259) 

108. erkekli+  dişili+ 

erkekli dişili 1. sf. İki cinsi bir arada bulunan. (TS, s. 646) 

Her iki cinsin de içinde bulunduğu, kadınlı erkekli. 2. 

Topluca: “Seniha gibi, Cemil gibi erkekli dişili binlerce, 



148 

 

yüz binlerce mevcuttan müteşekkil bir şeydi.” -Yakup 

Kadri Karaosmanoğlu. (TİS, s. 259) 

109. erkekli+  kadınlı+ 

erkekli kadınlı sf. 1. Kadın erkek hep bir arada: Erkekli 

kadınlı düğün. (TS, s. 646) (GTS) “Erkekli kadınlı aileler 

Boğaziçi’nin serinliğini devşirirler.” -Salah Birsel. (TİS, s. 

259) 2. zf. Kadın erkek hep bir arada olarak. (GTS) 

110. eski+  yeni+ 

eski yeni 1. Kullanılmamış, oluşumunun üzerinden fazla zaman 

geçmemiş, yeni ile çoktan beri var ve kullanılır olan, eski. 

2. Çağdaş ya da gelenekten gelen, eski: “Modernleşme 

süreci özünde, ‘eski yeni’ kavramları etrafında 

kümelenmiş bir dizi kültürel sembolün çatışmasıdır.” 

-Ekrem Işın. (TİS, s. 261) 

111. evli+  bekâr+ 

evli bekâr Evlenmiş veya evlenmemiş olanların hepsi: “...evli 

bekâr tanımaksızın önüne gelen iyi okumuş, lisan bilen, 

yakışıklı, paralı ve zeki herkese fırsat verip ötesinden 

berisinden kalıcı bir ilişki oturtmaya çalışıyordu.” -Hakan 

Karahan. (TİS, s. 268) 
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- F - 

112. fayda+  zarar+ 

fayda zarar 1. Yarar, kazanç ya da çıkar kaybı, ziyan, kötü 

sonuç. 2. Yarar ve zararın yan yana olduğu durum: “Bu tür 

bir fayda zarar maliyeti yapanların böyle bir yerde 

oturmaya zorunlu kılınmasını insan arzu ediyor.” (Ahmet 

İnsel, Radikal Gazetesi, 26 Kasım 2006) (TİS, s. 276) 
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- G - 

113. gece+  gündüz+ 

gece gündüz zf. 1. Her zaman, ara vermeden, aralıksız, 

geceli gündüzlü. (TS, s. 734) “Senelerdir gece gündüz 

elektrik yüklü deneyler yapa yapa sinir küpüne döndüğüne 

inanırdı içten içe.” -E. Şafak. (GTS) Ara vermeksizin, 

aralıksız, her zaman , sürekli olarak, geceli gündüzlü. (AP, 

s. 625) 

2. Gece gündüz ayırt etmeden; günün yirmi dört saatinde. 

(TİS, s. 286) 

gece gündüz dememek 1. Vaktin uygun olup olmadığına 

bakmamak, vakit seçmemek. 2. Bir işi sürekli olarak, ara 

vermeksizin yapmak: “Gece gündüz demez ha bire 

okurlardı. Sonra başlarlardı yazmaya.” -A. Ümit. (GTS) 

114. geceli+  gündüzlü+ 

geceli gündüzlü zf. Hem gece hem gündüz, sürekli, aralıksız, 

durmaksızın. (TS, s. 735) “Çoluk çocuğunun nafakası için 

geceli gündüzlü örs başından ayrılmayan demirciyi 

göreyim, dedim, bir gün.” -N. F. Kısakürek. (GTS)  “Ara 

vermeksizin, aralıksız, hem gece hem gündüz” 

anlamındaki geceli gündüzlü deyiminde geçer. (AP, s. 626) 

(TİS, s. 286) 

115. gel-  geç- 

gelen geçen sf. Gelen giden. (TS, s. 741) (GTS) Gelip geçen 

kimseler. ör. Balkona oturup gelen geçeni seyretti. (AP, s. 
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631) Bir yere uğrayıp oradan geçen kişi veya kişiler: 

“Neşeli Özbekler... Ticaretle uğraştıklarını söyleyen 

Özbek grup, gelen geçen Orta Asyalılara neşe içinde laf 

atıyor.” (Hakan Çelenk, Radikal Gazetesi, 10 Ocak 2006) 

(TİS, s. 287) 

gelip geçen 1. Hedefe, varacağı yere giderken belli yerlere 

uğrayan, belli noktalardan geçen. 2. Bazı yerlerden gelip 

geçenler, uğrayanlar: “Ne romatizma, ne damar sertliği, ne 

kalp, ne şeker, ne gastrit, ne ülser, ne de arada kapkaranlık 

gelip geçen kanser şüphesi.” -Orhan Kemal. (TİS, s. 

288-289) 

gelip geçici is. Sürekli olmayan, kısa süreli şey. (TS, s. 743) 

(GTS) Kalıcı olmayan, kısa süre için, sürekli olmayan. (AP, 

s. 634) Belli bir süre sonra bitip sona erecek: “Tansiyon 

hastalığı gelip geçici bir hastalık değildir.” (Vatan 

Gazetesi, 7 Şubat 2004, s. 6) (TİS, s. 289) 

gelip geçici olmak Kısa süreli, önemsiz olmak: “Bu ilişkinin 

nasıl olsa gelip geçici olduğunu biliyormuş gibi 

aldırışsızdır.” -İ. Aral. (TS) 

gelip geçmek 1. Bir yerden geçmek. 2. mec. Bir süre bir makam, 

bir yer vb.nde bulunmak. 3. Kısa bir süre etkin olmak: 

“Kızcağız bilir ki bu sözler kızgınlık sözleridir, gelir 

geçer.” -M. Ş. Esendal. (TS, s. 744) (GTS) 1. Bir yerden 

gelerek bir yere geçmek. ör. Koşucular önümüzden gelip 

geçti. 2. mec. Bir süre için bir yöntem yerinde, bir işte vb. 

bulunmak. ör. Bu kurumdan niceleri gelip geçmiştir. (AP, s. 

634) (TİS, s. 289) 
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gelir geçer Geçici, sürekli olmayan: “İsrail’in bu istemi, 

Halutz’un ‘Askerlerimiz kar yüzü görsün. Hakkâri ve 

Bolu’da arada bir eğitim yapalım’ sözleriyle bir ölçüde 

basına sızdı, ama olayın altında gelir geçer askeri eğitim 

değil, daha köklü istemler yatıyor.” (Mustafa Balbay, 

Cumhuriyet Gazetesi, 27 Aralık 2005) (TİS, s. 289) 

gelmek geçmek İçinde bulunulan zamanın akıp gitmesi 

tükenmesi: “Esen yel azıttıkça azıttı, gece yarıyı geldi 

geçti, yüzbaşının ışığı daha yanıyordu.” -Yaşar Kemal. 

(TİS, s. 290) 

gelmiş geçmiş sf. 1. Bugüne kadar gelmiş olan: “Toprakları 

üzerinde gelmiş geçmiş eski uygarlıkların insancıl kalıtını 

özümlemişti.” -N. Cumalı. (TS, s. 744) (GTS) 2. Çok 

eskilerden bugüne, bugünden çok eskilere değin olan süre. 

ör. Gelmiş geçmiş bunca zaman içinde, biz neler görmedik 

ki! 3. Şimdiye değin gelen. ör. Gelmiş geçmiş kim var, 

onun gibi usta? (AP, s. 634) “Şu gelmiş geçmiş dünya 

sanatına bakın, hep kalanlar büyük yürekler, insan soyunu 

aşağılatanlara karşı koyan yürekler.” -Yaşar Kemal. (TİS. s. 

290) 4. Atalar, soy sop: “Ben senin o it Taşbaş sülaleyin 

gelmişini geçmişini, her bir bokunu bilirim.” -Yaşar 

Kemal. (TİS. s. 290) 

116. gel-  git- 

gele gide Bir yere çok sık bir biçimde gidip gelerek: “Emin, 

gele gide eşikleri aşındırıyordu.” -Fakir Baykurt. (TİS, s. 

287) 
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gelen giden sf. Gelenler, uğrayanlar, ziyaret edenler, gelip 

geçenler, gelen geçen. (TS, s. 742) (GTS) Ziyarette 

bulunanlar, uğrayanlar ya da gelen geçen kimseler. ör. 

Bugün gelen giden çoktu. (AP, s. 631) Bir yerden gelip 

başka bir yere uğrayan kimse/kimseler. Gelip uğrayan, 

konukluk edenler: “Üsküdar’dan Zeynep’e gelen giden 

yoktu.” -Halide Edip Adıvar. (TİS, s. 287-288) (GTS) 

gel git Akıl sağlığı yerinde olmayan; zaman zaman 

dengesizleşen: “Rufat ağa, iyice kocamış, aklı biraz gel git 

olmuş ama, tüm avanak değil...” -Kemal Tahir. (TİS, s. 

287) 

gelgit 1. Boşuna gidip gelme. 2. Ay ve Güneş’in yer yuvarlığı 

üzerindeki çekim güçleri sebebiyle deniz yüzünde, 

özellikle ana denizlerde su düzeyinin alçalması, kabarması 

olayı, medcezir. (TS) 

gel zaman git zaman “Aradan oldukça uzun bir zaman 

geçtikten sonra” anlamında kullanılan bir söz: “Gel zaman 

git zaman bu kadının bir kızı olmuş.” -E. Şafak. (TS) (TİS, 

s. 287) (VH, s. 98) 

gelip gitmek Bir yere gelme gitme ve bu eylemin kısa 

aralıklarla sürekli yapılması: “...şu lanet herif bir gelip 

gitse de, biz de kurtulsak!” -Yaşar Kemal. (TİS, s. 289) 

gelir gider 1. Üretimdeki girdi çıktı maliyetleri. 2. Akli dengesi 

yerinde olmayan; davranış ve konuşmaları çelişen: 

“Birinci kâr zarar hesabı tablosu veya başka bir ad ile gelir 

gider tablosu. Bu bir akım göstergesidir.” (Deniz Gökçe, 

Akşam Gazetesi, 29 Ekim 2002) (TİS, s. 289) 
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117. gelin+  güvey+ 

    gelin güvey Evlenen erkek ile kız: “Duvarlarda baş başa 

gelin güvey resimleri ve gemi şeklinde yazılmış bir 

[Âmentü] levhası asılıydı.” -Sabahattin Ali. (TİS, s. 288) 

(VH, s. 98) 

gelin güvey (olmak) Bir işin tüm aşamalarını dikkate almadan 

kendi kendine onu olmuş kabul edip sevinmek ya da 

üzülmek: “Biz burada kendi kendimize gelin güvey oluyor, 

mal saklıyor mal çıkarıyoruz. Bir de aylardır Adil’i 

bekliyoruz. Adil gelmez.” -Yaşar Kemal. (TİS, s. 288)  

(kendi kendine) gelin güveyi olmak İlgilinin nasıl 

karşılayacağını düşünmeden bir işi olmuş bitmiş sayarak 

sevinmek. (TS, s. 742) 

118. genç+  ihtiyar+ 

genç ihtiyar Yaşlı, genç, orta yaşlı herkes: “Köyün hepsi, kadın 

erkek, çoluk çocuk, genç ihtiyar, hepsi yola düşüp 

böylecene kasabaya kaymakama gideceklerdi.” -Yaşar 

Kemal. (TİS, s. 290) (VH, s. 98) 

119. genç+  yaşlı+ 

genç yaşlı Yaşlı, genç, orta yaşlı herkes: “İsmail Ağa, 

arkadaşları, bütün köylüler, kız kadın, genç yaşlı, ta 

çocukluklarından bu yana bu küçük göllerde alabalık 

avlamasını biliyorlardı.” -Yaşar Kemal. (TİS, s. 290) 

120. gerekli+  gereksiz+ 

gerekli gereksiz zf. 1. Yersiz, zamansız. (TS, s. 751) zf. Yersiz 

bir biçimde. (GTS) 2. Yapılması, söylenmesi, olması veya 
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bulunması uygun olan, yerinde olan ya da olmayan: “Her 

şeyi yazıyordum gerekli gereksiz, ilgili ilgisiz.” -Tarık 

Akan. (TİS, s. 291) 3. Boş; ilgisiz. (TİS, s. 291) 

121. getir-  götür- 

getir götür 1. Bir nesneyi birilerine veya bir yerlere götürüp 

getirmek; 2. Ayak işleri: “Öbür ustaların yanında bir iki yıl 

boğaz tokluğuna getir götür işlerinde çalıştı.” -Aziz Nesin. 

(TİS, s. 292) 

getirip götürmek Yanında gezdirmek, dolaştırmak: “Çarşı 

esnafının anlattığına göre, herifi arabasından indirmeyen, 

kahvelere, irili ufaklı meyhane, ya da otellere, bankalara 

getirip götüren oydu.” -Orhan Kemal. (TİS, s. 292) 

122. gidiş+  dönüş+ 

gidiş dönüş is. Gitme ve gelme (veya dönme): Otobüs biletimi 

gidiş dönüş aldım. (TS, s. 762) is. Gitme ve geri gelme. 

(GTS) Bir yere gitme ve gidişle bağlantılı olarak oradan 

geri dönme: “Uçak biletimi de almış gidiş dönüş, otelde 

rezervasyonumu da yaptırmıştım.” -Özden Bora. (TİS, s. 

298) 

gidiş geliş (ya da dönüş) Gitme ve gelme (ya da dönme) olarak. 

ör. Bileti gidiş geliş alırsan indirim var. (AP, s. 650) 

123. gidiş+  geliş+ 

gidiş geliş is. 1. Trafik, seyrüsefer. (TS, s. 762) (GTS)  

gidiş geliş (ya da dönüş) 2. Gitme ve gelme (ya da dönme) 

olarak. ör. Bileti gidiş geliş alırsan indirim var. (AP, s. 650) 
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3. Kararsızlık içinde kalma, ikilem yaşama: “Birçok insan 

bu gidiş gelişleri yaşamıştır.” -İnci Aral. (TİS, s. 298) 

124. gidişli+  gelişli+ 

gidişli gelişli 1. Gidiş ve gelişleri çok olan. 2. Gitme ve gelme 

eylemlerinin yinelenmesiyle oldukça uzun olacak bir süreç: 

“Mekikler gibi gidip geleceklerdi üstünden. Gidişli gelişli 

bir yol olacaktı.” -Fakir Baykurt. (TİS, s. 298) 

125. gir-  çık- 

gir çık Bir yere girip çok kısa süre sonra da çıkma eylemini 

sürekli olarak yineleme: “...bıktım yoruldum artık gir çık o 

pastaneden bu pastaneye yeter artık.” -Sevim Burak. (TİS, 

s. 298) 

girdi çıktı  1. Yakın ilişki, yakın bağlantı, senli benli ilişki. 2. 

Bilinmeyen karışık yönler, ayrıntılar. (AP, s. 650) 3. Bir 

üretimde yararlanılan para veya mal ile üretim sonucu 

ortaya çıkan ürün. 4. Hesap: “Milli geliri hesabı girdi çıktı 

tablolarına göre belirleniyor.” (Güneş Gazetesi, 24 Nisan 

2004, s. 5) (TİS, s. 299) 

girdisi çıktısı is. 1. Bilinmeyen karışık yönler, ayrıntılar: “Tatlı 

konuşma yeteneğinin arkasında bütün girdisi çıktısı ile 

çok iyi bildiği ve kullandığı İstanbul Türkçesi vardı.” -H. 

Taner. (TS, s. 762) “Kişiliklerinin tüm girdisi çıktısı, inişi 

çıkışı, özü özeti orada toplanır.” -E. Şafak. (GTS) “Sen bu 

kasabanın girdisini çıktısını her vatandaştan daha iyi 

bilirsin.” -Yaşar Kemal. “Birkaç günde bütün köyün 

girdisini çıktısını, elli yıllık yaşamını en ince ayrıntısına 
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kadar öğrenmişti.” -Yaşar Kemal. (TİS, s. 299) 2. Bir 

üretimde yararlanılan para, gereç ve iş gücü. (TS, s. 762) 

(GTS) 

(bir şeyin) 1. Her yönü, karışık ayrıntıları. ör. Bu işin 

girdisini çıktısını ancak o bilir. 2. Harcananı ve elde 

edileni, gider ve geliri. ör. Dükkânın girdisi çıktısıyla 

yürütülmesi ona düştü. (AP, s. 650) 

giren çıkan 1. Bir yere sürekli olarak girme ve çıkma işini 

yapanlar. 2. İlgilendiren; zararı veya yararı dokunan: 

“Takıma giren çıkan oyuncuların çok fazla önemi 

kalmaz.” (Hakan Yaşar, Vatan Gazetesi, 4 Nisan 2006) 

“Valla bana bir giren çıkan yok; sen istediğini yaparsın!” 

G.K.D. Çanakkale. (TİS, s. 299) 

girip çıkmak 1. Az kalmak üzere uğramak. (TS, s.764) (GTS) 

ör. Kahveye girip çıkmıştı. (AP, s. 651) 2. Bir yere sık sık 

gelmek: Onun yanımızdaki eve girip çıktığını görürdük. 

(TS, s. 764) (GTS) ör. Oraya girip çıkmakta olanları 

tanırdı. (AP, s. 651) 

girmek çıkmak 1. Bir yerlere veya bir şeyin içine girmek ve 

tekrar dışarı çıkmak. 2. Deneyim kazanmak: “Bunca 

savaştan geriye kaldım, yüzlerce çarpışmaya girdim çıktım, 

yüzlerce ölümlerden ölüm beğendim, çok vaka yaşadım, 

hiç bu kadar korkmadım.” -Yaşar Kemal. (TİS, s. 299-300) 

126. girinti+  çıkıntı+ 

girinti çıkıntı Düz bir yerde, düz bir yüzeyde düzlüğü bozan 

içerlek ve dışarlak bölümler. (AP, s. 650) Düz bir yerde iç 

ve dış tarafa doğru oluşmuş biçimler. Engebe: “Yataktaki 
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çocukların körpe yüzlerinde bile bulunan bu girinti 

çıkıntıların sebebi neydi acaba?” -Fakir Baykurt. (TİS, s. 

299) 

127. girintili+  çıkıntılı+ 

girintili çıkıntılı sf. Düz veya düzgün olmayıp girinti ve 

çıkıntıları olan. (TS, s. 763) (GTS) Girintisi ve çıkıntısı 

bulunan, düz ya da düzgün olmayan, girintileri ve 

çıkıntıları olan. (AP, s. 650-651) Düz olmayıp girinti ve 

çıkıntıları olan: “... girintili çıkıntılı kıyının...” -Cevat 

Şakir Kabaağaçlı. (TİS, s. 299) 

128. girintisiz+  çıkıntısız+ 

girintisiz çıkıntısız sf. Düzgün, dümdüz. (TS, s. 763) Girintisi 

çıkıntısı olmayan, düzgün, dümdüz. (GTS) 

129. giriş+  çıkış+ 

giriş çıkış 1. Bir yapıya veya bir şeyin içine sürekli bir biçimde 

girip çıkma. 2. Sınır bölgesinden çıkış ve girişler: “Giriş 

çıkışlar her an kontrol edilip kaydı tutulur.” -İskender Pala. 

(TİS, s. 299) 

130. git-  gel- 

gide gele zf. 1. Aynı yere sürekli gidip gelerek. (TS, s. 761) 

(GTS) 2. Bir yere çok fazla ve sürekli olarak gidip gelerek, 

uğrayarak. 3. Bir iş üzerinde yoğun bir biçimde çalışarak: 

“Sonsuzluğun olmadığını sayılarla eğilerek sayılarla gide 

gele öğrendiğini söyler.” -Fakir Baykurt. (TİS, s. 297) 

(GTS) 
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giden gelen Bir yere sürekli gitme ve gelme işini yapanlar: 

“Gidenlerle gelenlerle yolladığımız selamlar da olmasa.” 

-Rıfat Ilgaz. (TİS, s. 297) 

gidip gelen Gitme ve gelme işini yapan: “Bir fırça hafifliğiyle 

gidip gelen vapurlara.” -Sunay Akın. (TİS, s. 298) 

gidip gelme is. Gidiş dönüş: “Kâğıthane’ye gidip gelme için bu 

arabalara hücum ediyorlardı.” -O. C. Kaygılı. (TS, s. 762) 

Bir yerlere sürekli olarak gitme ve geriye dönme işi, 

eylemi: “Hacettepe’ye gidip gelmeye devam ediyorum 

tabii.” -Emre Kongar. (TİS, s. 298) 

gidip gelmek Sürekli gitme gelme işini yapmak; sürekli olarak 

bir yere uğramak: “Davaların açıldığı tarihten itibaren tam 

7 yıl 4 ay, dosyalar Yargıtay ve yerel mahkemeler arasında 

yıllarca gidip geldi.” (Nurettin Kurt, Hürriyet Gazetesi, 8 

Aralık 2006) (TİS, s. 298) (GTS) 

gidip gidip gelmek 1. Çok gidip gelmek. 2. mec. Ölüp ölüp 

dirilecek denli korkmak. ör. Karşısında eli bıçaklı sarhoşu 

görünce, polis yetişinceye değin gidip gidip geldi. (AP, s. 

652) 

git gel 1. Bir yere gitmek ve tekrar geri gelmek eylemi. 2. 

Sürekli olarak bir yerden uzaklaşıp tekrar aynı yere 

gelmeler: “Dışarı çıktığında da fingirdeme. Deşerim 

ciğerini. Edepli edepli git gel. Sizi bilirim, adam gördünüz 

mü dibiniz düşer hemen...” -Ayşenur Yazıcı. “Denizdeki 

dalgalar git geller hiç bitmez buralarda.” G.K.D. 

Çanakkale. (TİS, s. 300) 
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131. gitmeli+  gelmeli+ 

gitmeli gelmeli Giden gelen: “Önünden koca bir cadde geçiyor. 

Üzerinde gitmeli gelmeli bir sürü araç.” -N. Meriç. (GTS) 

132. gizli+  açık+ 

gizli açık 1. Bilinen, herkese açık ya da gizli, kimsenin 

bilemeyeceği bir biçimde. 2. Yasa dışı ya da yasal: 

“...Koca imparatorluğa yaygın, gizli açık hiçbir politika 

örgütü yokken, milletin hürriyet istediğini nereden 

anladık.” -Kemal Tahir. (TİS, s. 301) 

133. gizlice+  açıkça+ 

gizlice açıkça  Kimseye göstermeden, gizli olarak ya da 

belirgin, açık bir biçimde: “Belki de Frenk üstatlarının 

usülleri gizlice açıkça taklit edilsin isteyen Eniştem ona 

bir rakip olduğu için.” (Orhan Pamuk, Benim Adım Kırmızı, 

s. 73) 

134. gök+  yer+ 

gök yer Bütün evren: “Arkadaşlığı göğün yerin, kurdun 

kuşun.” -Yaşar Kemal. (TİS, s. 303) 

135. gölge+  ışık+ 

gölge ışık Bir nesnenin ışıkları engelleyerek oluşturduğu 

ışıksız bölüm ya da ışıkların olduğu yer: “II. Abdülhamid 

bu politikayı abartılmış bir gölge ışık oyunu gibi başarılı 

bir biçimde yürüttü...” (İlber Ortaylı, Milliyet Gazetesi, 19 

Şubat 2006) (TİS, s. 303) 
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136. gül-  ağla- 

gülüp ağlamak Belli bir süre içinde mutlu, neşeli ve gözyaşı 

dökecek kadar üzüntülü anları bir arada yaşamak: “O 

göğsünün taşkın hareketi avucunda / Gözlerinde rüyaların 

gülüp ağladığı.” -Orhan Veli. (TİS, s. 309) 

137. gün+  gece+ 

gün gece Her an, zaman olarak yaşamın bütünü: “Çocukların 

geleceğini sağlama bağlamalı. Birinin eksiği günü geceyi 

zehir ediyor.” -Fakir Baykurt. (TİS, s. 310) 

günden geceye Bir günde: “Bu çiçeğin saattan saata, andan ana, 

günden geceye rengi değişir.” -Yaşar Kemal. (TİS, s. 311) 

günlerce gecelerce Uzun bir zaman, çok gün ve gece geçirerek: 

“...Zeynel Çelik çetesini karadan, hem de denizden 

sardıklarını, günlerce gecelerce gangsterlerle 

çarpıştıklarını ne yazık ki görmemişlerdi.” -Yaşar Kemal. 

(TİS, s. 311) 

138. güzel+  çirkin+ 

güzel çirkin Görünüm olarak veya duyumsama biçiminde göze 

ve duygulara hoş gelen, hayranlık uyandıranlar ile tam 

tersi olan, beğenilmeyenlerin hepsi: “...güzel çirkin hatta 

bugün için bayağı bir yığın unsurun birbiriyle 

kaynaşmasından doğmuştu.” -Ekrem Işın. (TİS, s. 313) 
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139. haram+  helal+ 

haram helal Yasaklanmış ya da yasaklanmamış olanlar: 

“Haram helal gibi kavramlar çok uzun bir süre bu toplumu 

korumuştur.” (Zülfü Livaneli, Vatan Gazetesi, 23 Mayıs 

2006) (TİS, s. 322) 

140. hava+  su+ 

havadan sudan zf. Boş, önemsiz şeylerden: “Havadan sudan 

konuştuk bir süre.” -Y. Z. Ortaç. (GTS) Önemsiz konular 

üzerinden, öylesine; kimseye zararı dokunmadan: “Önce 

havadan sudan konuşuyorlardı.” -Tarık Buğra. (TİS, s. 

328) 

havadan sudan konuşmak Önemsiz konular üzerine konuşmak. 

(TS, s. 860) Belli ve önemli bir konu üzerinde değil, 

şundan bundan, dereden tepeden, rastgele, hafif şeylerden 

söz etmek. (AP, s. 728) 

141. hızlı+  yavaş+ 

hızlı yavaş 1. Yavaş ile hızlı arası. 2. Kimi kez hızlı kimi kez 

yavaş biçimde: “Bir albüme yayılması adetten olan hızlı 

yavaş şarkı ikiliklerini tek şarkıda aşabiliyorlar.” (Merve 

Erol, Akşam Gazetesi, 19 Aralık 2004) (TİS, s. 339) 
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142. ışık+  gölge+ 

ışık gölge is. Resimde ışıklı ve gölgeli bölümlerin birbirine göre 

dağılımını gösteren kısımlar. (TS, s. 919) (GTS) 
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143. iç+  dış+ 

iç dış Bir nesnenin içi dışı, her yanı: “Başım köpük köpük bulut, 

içim dışım deniz.” -Nâzım Hikmet. (TİS, s. 357) 

içi dışı bir sf. Düşündüğünü açıkça söyleyen, gizli bir 

düşüncesi olmayan, ikiyüzlü olmayan, özü sözü bir. (TS, s. 

931) “Ben tüm ömrümde içi dışı bir insan olmaya çalıştım, 

sanırım oldum da.” -A. Boysan. (GTS) İki yüzlü olmayan, 

düşündüğünü açıkça söyleyen, art niyeti bulunmayan 

(kimse). (AP, s. 778) 

içi dışı bir (olmak) Düşündüğünü açıkça söyleyen, gizli bir 

düşüncesi olmayan, iki yüzlü olmayan. (GTS) (TİS, s. 357) 

144. içeri+  dışarı+ 

içeri dışarı Bir şeyin veya durumun sınırlarına dahil olup sonra 

çıkarak: “Kedim sıkılıyor ben çalışırken ve içeri dışarı 

girip çıkıyor.” -İnci Aral. (TİS, s. 357) 

145. içli+  dışlı+ 

içli dışlı sf. Hiç gizli işi olmayan, apaçık, olduğu gibi, senli 

benli, aşırı teklifsiz: “En çok yurdumdan söz ettim / 

Doğayla, insanla içli dışlı” -C. Külebi. (TS, s. 932-933) 

Senli benli, aşırı teklifsiz, sıkı fıkı, yağlı ballı. (GTS) Çok 

yakın, candan, içten. (TİS, s. 359) 

içlidışlı b. s. (iki ya da daha çok kimse için) Birbirinin her 

şeyini bilen, birbiriyle çok yakından görüşen, birbiriyle 
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çok yakın, senli benli, sıkı fıkı. (AP, s. 782) 

içli dışlı olmak 1. Karşılıklı olarak candan ve içten davranmak, 

teklifsiz görüşmek: “Toprakla insan hiçbir edebiyatta 

böylesine içli dışlı değildir.” -C. Meriç. (TS, s. 933) (GTS) 

2. Kız ve oğullarını karşılıklı olarak evlendirmek. 3. 

Karşılıklı olarak resmî davranışlardan uzaklaşmak, candan 

ve içten davranmak: “Bir hafta sonra, yolculuğun sonunda 

artık içli dışlı oldu.” -S. F. Abasıyanık. (TS, s. 933) 

içlidışlı olmak 1. Çok yakın, sıkı fıkı dost olmak, senlibenli 

olmak, yakından görüşmek. 2. Kız ve oğullarını karşılıklı 

olarak evlendirip yakınlaşmak. (AP, s. 782) 

içli dışlı tanımak Yakından, bütün özellikleriyle bilmek: “Kaç 

kat elbiseleri olduğuna varıncaya kadar içli dışlı 

tanıyordu.” -R. N. Güntekin. (TS, s. 933) (GTS) 

146. ileri+  geri+ 

ileri geri zf. Ayrıntıları düşünülmeyen: “Haydi kızım, haydi 

işine. Böyle ileri geri sözlerle kendini de beni de iyi saatte 

olsunların hışmına uğratacaksın.” -H. R. Gürpınar. (TS, s. 

953) sf. 1. Ayrıntıları düşünülmeyen: “Haydi kızım, haydi 

işine. Böyle ileri geri sözlerle kendini de beni de iyi saatte 

olsunların hışmına uğratacaksın.” -H. R. Gürpınar. (GTS) 

2. zf. Rastgele, gelişigüzel (konuşmak). (GTS) (TİS, s. 

361) 

ileri geri etmemek Uzun boylu tartışmamak, sorgu sual 

etmemek: “Hiç pazarlığa sorguya kalkışmadan, hiç ileri 

geri etmeden dayağa başladılar, vurduklarını da attan aşağı 
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yıktılar.” - M. Ş. Esendal. (GTS) (TS, s. 953) 

ileri geri konuşmak (veya söz etmek veya laflar etmek) Yersiz 

ve gönül kıracak biçimde konuşmak: “Böyleydi; ilkin 

coşar tartışır, ileri geri konuşurdu.” -H. Taner. (TS, s. 953) 

“Şoför yolda ileri geri konuştu.” -L. Tekin. (GTS) 

ileri geri söz Yersiz, yakışık almaz, gönül incitici söz. (AP, s. 

797)  

ileri geri söz etmek (veya söylemek) Yersiz, yakışıksız söz: 

“Bir memleketin kültürüne ne kadar hizmet ettiğini 

düşünmeyenler onun hakkında ileri geri söylerler.” -O. V. 

Kanık. (TS, s. 953-954) 

ilerisini gerisini düşünmemek Sonucun ne olacağını 

hesaplamamak. (TS, s. 954) (GTS) 

ilerisini gerisini hesaplamamak Herhangi bir konuda çok ve 

ayrıntılı düşünmeden hareket etmek, tedbirsizce, 

ihtiyatsızca davranmak. (GTS) 

147. ilgili+  ilgisiz+ 

ilgili ilgisiz Konuyla bağlantılı olan ya da olmayan herkes: 

“Her şeye maydanoz oldukları için ilgili ilgisiz, her 

meselede görüşlerine başvurulan bazı uçuk kaçık kişiler...” 

(Türkiye Gazetesi, 2 Şubat 2004, s. 13) (TİS, s. 361) 

148. in-  bin- 

in bin Bir otobüsten veya belli bir ulaşım aracından inip bir 

diğerine binmek. (TİS, s. 363) 

indi bindi Bir araçtan inip hemen diğerine binmek; araç 

değiştirmek: “Ben bir yıldır her sabah alternatif yolun 
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olmasına rağmen indi bindi yapmamak için 

Altunizade-Beşiktaş otobüs hattını kullanıyorum.” (Vatan 

Gazetesi, 4 Mart 2004, s. 7) (TİS, s. 366) 

indibindi Dolmuş taşımacılığında belli bir alan içinde yapılan 

en kısa yolculuk. (GTS) 

inen binen Bir nesneye veya taşıta girip çıkanlar, özellikle 

ulaşım araçlarına inip binenler, yolcular: “Tren gelmiş, 

durmuştu. İnenler binenler arasında birden o gözüktü.” 

-Orhan Kemal. (TİS, s. 367) 

inip binen Bir nesneye veya taşıta girip çıkanlar, özellikle 

ulaşım araçlarına inip binenler, yolcular: “Yemekli 

vagonun penceresinden inip binenlere bakıyor dünya.” 

-Tuna Kiremiştci. (TİS, s. 367) 

inmek binmek Bir araçtan inip diğerine binmek. (TİS, s. 369) 

149. in+  cin+ 

in cin Olumsuz fiillerle birlikte “hiç kimse, hiçbir canlı varlık” 

anlamlarına gelir: “... ortada in cin görünmüyor ama 

istasyonla otel arasındaki bulvar elektrik ışığında 

bembeyaz...” -R. N. Güntekin. (TS, s. 964) Hiç kimse: 

“Ortada in cin görünmüyor ama istasyonla otel arasındaki 

bulvar elektrik ışığında bembeyaz.” -R. N. Güntekin. (GTS) 

Eylemlerin olumsuz biçimleriyle birlikte kullanılır ve “hiç 

kimse”, “hiçbir canlı varlık” anlamına gelir. Ör. Koca 

köyde in cin kalmamıştı. (AP, s. 806) 

in cin top oynamak (veya in cin yok) Hiçbir canlı varlık 

bulunmamak: “Adam inlerle cinlerin top oynadığı yolda 
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mezarlığın yıkık duvarına sıçradı.” -Ç. Altan. (TS, s. 964) 

in cin top oynamak Hiçbir canlı varlık bulunmamak: “Adam 

inlerle cinlerin top oynadığı yolda mezarlığın yıkık 

duvarına sıçradı.” -Ç. Altan. (GTS) (TİS, s. 364) 

in cin top oynuyor Bir yerin çok ıssız olduğunu belirtmek için 

kullanılır. (AP, s. 806) 

in cin yok Hiç kimse yok. (GTS) Bir yerin çok ıssız olduğunu, 

o yerde hiçbir canlı varlık bulunmadığını anlatmak için 

söylenir. (AP, s. 806) (TİS, s. 364) 

150. in-  çık- 

ine çıka Yukarıdan aşağıya doğru gelip tekrar yukarıya doğru 

giderek: “İstanbul’un sokaklarında döne kıvrıla, ine çıka 

ilerler...” -Orhan Pamuk. (TİS, s. 366) 

inip çıkıp İnip çıkarak, yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarıya 

gelerek: “Arabacılar, yardımcıları, hamallar merdivenden 

koca kunduralarıyla inip çıkıp eşya taşıyorlardı.” -Füruzan. 

(TİS, s. 368) 

inip çıkmak Yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarıya doğru 

sürekli gidip gelmek: “Hatta upuzun boyun ikide bir ova 

köylerine doğru bakışın, yağmur yağar da evimizi sel 

götürür diye korkuşun, merdivenleri inip çıkışın, odalara 

dağılıveren sessizliğin ve duvar diplerinde biriken iç 

çekişlerinle sen bile o yalanın bir parçası olamaz mısın?” 

-Hasan Ali Toptaş. (TİS, s. 368) 

inmek çıkmak Sürekli olarak yukarıdan aşağıya doğru gelmek 

veya aşağıdan yukarıya doğru gitmek. (TİS, s. 369) “Bir 
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kırmızı yol, uzun, dalgalı bir şerit, bir turna katarı, çığlık 

çığlığa geçen bir kuş sürüsü gibi açılır kapanır, iner çıkar, 

toplanır dağılır.” -Yaşar Kemal. (TİS, s. 591) 

151. indir-  bindir- 

indir bindir 1. Bir nesneyi yere veya bir noktaya koymak 

tekrar kaldırmak vb. 2. Araba ve benzeri ulaşım araçlarına 

kısa mesafe yolcularına belli bir noktadan binmek ya da 

inmek işinin yaptırılması: “Ayrıca indir bindir, 

kaldır-boşalt ve evde montaj amaçlı kültür-fizik 

çalışmaları var.” (Yalçın Peşken, Akşam Gazetesi, 8 Mayıs 

2005) (TİS, s. 366) 

indirip bindirmek Bir konu üzerinde orta yolu bulmaya 

çalışmak, karar vermek için uzun uzun tartışmak ve 

konuyu irdelemek: “Bu tarla konusunda karar verebilmek 

çok zor oldu; eşimle bütün gece indirip bindirdik.” G.K.D. 

Lüleburgaz. / Ertuğrul Köyü. (TİS, s. 366) 

152. indir-  kaldır- 

indirmek kaldırmak 1. Bir şeyi bulunduğu yerden aşağıya 

almak ve tekrar bulunduğu yukarı yere almak. 2. Derinden 

derine düşünmek, irdelemek: “Gece hep bunu indirdi 

kaldırdı: Karısıyla nasıl konuşacaktı?” -Orhan Kemal. 

(TİS, s. 366) 

 

153. iniş+  çıkış+ 

iniş çıkış 1. sf. Engebeli olan. (TS, s. 971) (AP, s. 811) 2. is. 

Engebe: “Kişiliklerinin tüm girdisi çıktısı, inişi çıkışı, özü 
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özeti orada toplanır.” -E. Şafak. (GTS) Bir şeyin düşüp 

yükselmesi veya azalıp artması durumu. (TİS, s. 368) 3. a. 

Azalıp çoğalma. ör. Fiyatlardaki iniş çıkışlar kararsızlık 

yaratıyor. (AP, s. 811) 

154. iniş+  kalkış+ 

iniş kalkış 1. Yukarıdan aşağıya doğru süzülüp yere inmek ya 

da yerden göğe doğru hareket etmek. 2. Havalanma: “İniş 

kalkış yapan uçak sayısı 2003’te 368 bin 424’e geriledi.” 

(Hürrüyet Gazetesi, 4 Şubat 2004, s. 9) (TİS, s. 368) 

155. inişli+  çıkışlı+ 

inişli çıkışlı sf. 1. Hem inişi hem çıkışı olan (yol), inişli 

yokuşlu. (TS, s. 971) (GTS) (AP, s. 811) 2. Bir kararda 

durmayan, azalıp çoğalan, bir ilerleyip bir gerileyen, artıp 

eksilen, bir durumda kalmayan. ör. Bizim işler inişli 

çıkışlıdır, iyiye de kötüye de gider. (AP, s. 811) 

Bazen düşüp bazen yükselen, hem inişi hem yokuşu olan: 

“Onların çocuklarına ad seçme anlayışları günün 

modasıyla belirlendiğinden, beğenileri inişli çıkışlıdır...” 

-Tomris Uyar. (TİS, s. 368) 

156. inişli+  yokuşlu+ 

inişli yokuşlu sf. 1. İnişli çıkışlı. (TS, s. 971) (GTS) Hem inişi 

hem yokuşu bulunan, inişli çıklışlı1 (yol, yer). (AP, s. 811) 
2. Bir azalıp bir artan: “Bir yandan da birbirleriyle 

çarpışan inişli yokuşlu sesler geliyor.” -Hasan Ali Toptaş. 

(TİS, s. 368) 
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157. iniş+  yokuş+ 

iniş yokuş sf. Hem inişi hem çıkışı olan. (TS, s. 971) Hem inişi 

hem yokuşu olan. (AP, s. 811) 

158. in-  kalk- 

inip kalkmak Yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarıya doğru 

hareket etmek: “Kanatlarını açtı hafifçe, karnının altı hızla 

inip kalkıyordu.” -Selim İleri. (TİS, s. 368) 

inmek kalkmak 1. Özellikle uçma, yükselme özelliği olan 

şeylerin yükseğe çıkıp tekrar aşağı inmesi. 2. Bir nesnenin 

aşağıya inip tekrar yukarı kalkması: “Manyeto döndü... 

döndü... El değiştire değiştire, aralıksız... İndi kalktı 

ayaklarına sopa.” -Uğur Sümer. (TİS, s. 370) 

159. irili+  ufaklı+ 

irili ufaklı sf. 1. Büyük küçük karışık: “Günlük gazetelerimizin 

dilinden anlamak için yanımızda irili ufaklı lügat kitapları 

taşıyacağız.” -B. R. Eyuboğlu. (TS, s. 979) (GTS) ik. s. 

Büyük küçük karışık. (AP, s. 817) 2. Her çeşit. (TİS, s. 

371) 

160. iri+  ufak+ 

irisi ufağı Büyüğü küçüğü, büyük küçük tamamı: “İrisi ufağı, 

malı malına seçilmiş, değişik fiyatlarla satışa sunulmuş 

karpuzlardı.” -Fakir Baykurt. (TİS, s. 371) 

 

161. iste-  isteme- 

ister istemez zf. 1. Zorunlu olarak, elinde olmadan: “İster 
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istemez, fakülteden eli boş ayrıldık.” -H. Taner. (TS, s. 

987) “Soruyu okuyunca, ister istemez düşünüp kaldım.” -A. 

Ağaoğlu. (GTS) Elde olmaksızın, zorunlu olarak, istense 

de istenmese de. ör. Bunu ister istemez yapacağız. (AP, s. 

823) 2. Yarı gönüllü olarak, biraz mecbur olarak. “Kem 

dedik, küm dedik, olmadı, ister istemez sahneyi boyladık.” 

-B. R. Eyuboğlu. (TS, s. 987) (GTS) (TİS, s.373) 3. 

(Birinin) İstemesi üzerine hiç vakit geçirmeksizin, istediği 

anda. ör. Topu atmamı ister istemez fırlattım. (AP, s. 823) 

162. it-  çek- 

itmek çekmek Bir nesneyi ilerletmek ya da yerinden oynatmak 

için ileri geri yapılan itmek çekmek eylemleri: “İtmiş 

çekmiş, kapı açılmıyor... Bir süre sonra yan binadaki 

NuPera’nın güvenlik görevlileri yanaşmış, onlara 

sormuş...” (Hürriyet Gazetesi, Kültür Sanat Eki, 19 

Haziran 2006) (TİS, s. 377) 

163. iyi+  kötü+ 

iyi kötü zf. Ne çok uygun ne de çok aykırı, şöyle böyle: “İyi 

kötü paramın ereceği bir şey almalı.” H. Taner. (TS, s. 

1006) Şöyle böyle: “Bu zaman zf.ında çoktan yerleşmiş, 

iyi kötü bir düzen kurmuş olmalıydım.” -E. Şafak. (GTS) 

ik. s. İyiyle kötü arası, şöyle böyle, ne iyi ne kötü, iyi de 

olsa kötü de olsa. ör. İyi kötü bir iş bulup çalış. (AP, s. 

837) “İyi kötü bir gazetede çalışıyordu üç yıl önce.” 

-Orhan Kemal. (TİS, s. 378) 

iyisi kötüsü Her yönden, ayrım yapmaksızın iyi ve kötü 

olanlarıyla. (TİS, s. 378) “Eşkiya, asker kaçağı, yollusu 
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yolsuzu, hırlısı hırsızı, kötü süt emmişi, iyisi kötüsü, genci 

kocası, cümle Çukurova halkı birleşip düşmanı 

Çukurovadan atma savaşına katılıyorlar.” -Yaşar Kemal. 

(TİS, s. 671) 

164. iyilik+  kötülük+ 

iyilik kötülük Bir işin sonucunda elde edilen yarar ya da 

uğranılan zararlar: “Biz ki iyilikti kötülüktü düşünmeden 

sevdik.” -İlhan Berk. (TİS, s. 378) 
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165. kader+  talih+ 

kader talih Alın yazısı, şans, baht: “İnsanda kader talih olacak 

arkadaş!” G.K.D. Çanakkale. (TİS, s. 381) 

166. kadın+  erkek+ 

kadın erkek Kadın erkek karışık olarak aynı ortamda bulunma: 

“Bizimkiler, kadın erkek hep bir arada imişler.” -Yakup 

Kadri Karaosmanoğlu. (TİS, s. 381) 

167. kadınlı+  erkekli+ 

kadınlı erkekli sf. 1. Kadın erkek karışık: “Kadınlı erkekli 

köylü dizilerinin acele acele bizim yöne geldiklerini 

görüyorum.” -R. H. Karay. 2.  zf. Kadın erkek karışık 

olarak. (TS, s. 1027-1028) (GTS) “Zeyno’yu uğurlamaya 

yalnız babası ve Doktor Saffet gelmişlerdi. Ona mukabil, 

Mesture Hanım’ı kadınlı erkekli şık bir kalabalık 

selâmetliyordu.” -Halide Edip Adıvar. (TİS, s. 381) 

168. kalınlı+  inceli+ 

kalınlı inceli Kalın ve incelerden oluşmuş, karışık: “Perdede 

birtakım kalınlı inceli yazılar değişirken kısa bitkili bir 

düzlükte...” -Yusuf Atılgan. (TİS, s. 384) 

169. karalı+  beyazlı+ 

karalı+ beyazlı sf. Üzerinde hem kara hem beyaz bulunan: 

Karalı beyazlı basma. (TS, s. 1079) 
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170. karı+  koca+ 

karı koca is. Birbirleriyle evlenmiş kadın ve erkek: “Oğulları 

Amerika'ya kaçtığından beri karı koca ismini bile 

ağızlarına almıyorlardı.” -O. Atay. (TS, s. 1087) (GTS) 

Birbirleriyle evli durumda bulunan kadın ve erkek. (AP, s. 

895) (TİS, s. 390) 

karı koca hayatı yaşamak (Kadın ve erkek) Evli olmadıkları 

hâlde evliler gibi bir arada, bir çatı altında yaşamak, 

nikâhsız oturmak. (AP, s. 895) 

Karı koca bir sözle yakın, bir sözle uzaktır. (atasözü) 

karı koca olmak Nikâhlı veya nikâhsız birlikte yaşamaya 

başlamak. (GTS) 

171. karılı+  kocalı+ 

karılı kocalı zf. Karı koca birlikte: Karılı kocalı bize 

geldiler. (TS, s. 1087) (GTS) Karı koca birlikte olarak. (AP, 

s. 896) Evli kadın ve erkeklerin bir arada bulunması. Karı 

ve kocası hep birlikte: “Bütün oba, kızlı erkekli, karılı 

kocalı Cerene yalvarmadı mı?” -Yaşar Kemal. (TİS, s. 

391) 

172. kâr+  zarar+ 

kâr zarar Bir işin kazancı ya da zararı: “Birinci kâr zarar 

hesabı tablosu veya başka bir ad ile gelir gider tablosu. Bu 

bir akım göstergesidir.” (Deniz Gökçe, Akşam Gazetesi, 29 

Ekim 2002) (TİS, s. 389) 

173. kış+  yaz+ 

kış yaz 1. Kış ve yaz mevsimlerinde. 2. Her zaman: 
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“Taşbaşoğlu, Gök tüfekli Hocanın tüfeğinin ışkın vermesi, 

hem de çiçek açması, hem de kış yaz çiçeklen 

donanması...” -Yaşar Kemal. (TİS, s. 414) 

174. kız+  erkek+ 

kız erkek Dişi ve erkek cinsindeki insanlar; erkekler ve 

kadınlar: “Gençlerimiz, kız erkek çocuklarımız körpecik 

yaşta uyuşturucu ticaretine araç olarak da kullanılıyor.” 

(Kaynak Yayınları, Devrimci Cumhuriyetin Eğitim 

Politikaları, s. 287) (TİS, s. 418) 

175. kızlı+  erkekli+ 

kızlı erkekli sf. 1. Kız erkek karışık. 2. zf. Kız erkek karışık 

olarak. (TS, s.1178) (GTS) “Bu sarışın, güzel yüzlü, kızlı 

erkekli çocuk-gençler mi hastaydı?” -Erdal Atabek. (TİS, s. 

420) 

176. kız+  oğlan+ 

kız oğlan Dişi ve erkek insanlar veya çocuklar: “Şimdi karışık 

oturuyorlar dedi Züra. Kız oğlan serbest! Her gün yeni bir 

adet yeni bir yöntem çıkıyor.” -Fakir Baykurt. (TİS, s. 

419) 

177. koca+  karı+ 

kocası karısı Her cinsten ve her yaştan insanlar, herkes: 

“Bütün köy insanı, çoluk çocuk, kocası karısı, yaşlısı 

genci, ebesi bebesi, kapı kapamacasına köyden hepimiz 

gelmiştik.” -Aziz Nesin. (TİS, s. 423) 

178. kon-  göç- 

kona göçe zf. 1. Dura kalka. (TS, s. 1206) 2. Yolculukta 
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konaklayarak, geziye zaman zaman ara vererek: “Eskiden 

kim bilir kaç gün kaç gecede, kona göçe gidecekleri bir 

yere, şimdi üç beş saat içinde heybeleri, sepetleriyle 

beraber kuş gibi uçacaklardır.” -R. N. Güntekin. (TS, s. 

1206) (GTS) 

konargöçer sf. Göçebe bir hayat süren, bir yere sürekli 

yerleşmeyen (aşiret, oba vb.) (TS, s. 1206) (GTS) 

Göçerkonar. (GTS) 

konmak göçmek Göçebe yaşamak: “Bunların hiç toprakları 

olmaz. Herkesin toprağına konarlar göçerler.” -Yaşar 

Kemal. (TİS, s. 425) 

konup göçmek Göçebe yaşamak: “Daha elli yıl öncesine kadar 

biz de sizinle birlikte konup göçmez miydik?” -Yaşar 

Kemal. (TİS, s. 425) 

179. koyu+  açık+ 

koyu açık 1. Karaya kaçan (renk) ile koyu olmayan (renk). 2. 

Açık ve koyu tonlu renkler bir arada anlamında: 

“Ressamın başarısı da koyu açık tonları özgün biçimde 

kaynaştırmasından geliyordu.” G.K.D. Çanakkale. (TİS, s. 

429) 

180. kurt+  kuş+ 

kurt kuş is. 1. Bütün yaratıklar, bütün canlılar: “Kurdun kuşun 

tadını çıkardığı şu havayı doya doya çekemiyorum içime.” 

T. Oflazoğlu. (TS, s. 1262) (GTS) Yeryüzünde ne kadar 

yaratık varsa hepsi, bütün canlılar. (AP, s. 1024) 2. Yabani 

hayvanlar. 3. Issız bir yerde olabilecek tehlikeyi belirtmek 
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için kullanılır: “Millet, kurt kuş uyanmadan kalkıp tarlaya 

gidiyor.” -Fakir Baykurt. (TİS, s. 435) 

181. kuru+  yaş+ 

kurudan yaştan 1. Suyu, nemi olmayandan ıslak olana. 2. 

Yararlı, iyi ve güzelden kötüye kadar her şeyden: “Ne ettin 

kurudan yaştan / Sorarlar bir eyyam gelir.” -Yunus Emre. 

(TİS, s. 436) 

182. küçük+  büyük+ 

küçük büyük Küçüğü büyüğü birlikte: “Küçük büyük birçok 

olay ve durumun beni üzmeye devam edeceğini 

biliyorum.” -İnci Aral. (TİS, s. 437) 

183. küçüklü+  büyüklü+ 

küçüklü büyüklü zf. Küçüğü de büyüğü de birlikte: Küçüklü 

büyüklü bütün aile bize geldiler. (TS, s. 1278) (GTS) ik. b. 

Küçük büyük hepsi bir arada. (AP, s. 1035) “Yemyeşil, 

serin kurbağalar taze taze, küçüklü büyüklü, karınlarını 

körük gibi şişirerek dallarda, güneşin ılıklığında 

soluklanıyorlardı.” -Yaşar Kemal. (TİS, s. 438) 

184. kül+  ateş+ 

kül ateş Yanıp yok olma, yitme: “Ocağı batasıca, batasıca da 

kül ateş olasıca herif.” -Yaşar Kemal. (TİS, s. 438) 
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185. lüzumlu+  lüzumsuz+ 

lüzumlu lüzumsuz zf. Yerli yersiz, gerekli gereksiz: “Bu toy 

müdürü küçümsediğini her hâliyle belli ediyor, bir mesele 

hakkında izahat verirken, lüzumlu lüzumsuz bilgiçlik 

taslıyordu.” -H. Taner. (TS, s. 1318) (GTS) Gerekli 

gereksiz, yerli yersiz. ör. Kitaplığına, lüzumlu lüzumsuz 

her kitabı koyardı. (AP, s. 1059) 

1. Gereği ve yeri olan ya da olmayan her şey. 2. 

Gereksizce: “Gazetelere dergilere bakıyorsunuz, aynı 

tiplerin fotoğrafları, ilişkileri, aşkları, rakipleri hakkında 

yaptıkları zarif! Eleştiriler bildikleri ya da bilmedikleri 

konulardaki lüzumlu lüzumsuz konuşmaları baş 

köşelerde.” -Emre Kongar. (TİS, s. 447) 
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186. maddi+  manevi+ 

maddi manevi 1. Madde ile ilgili, maddesel ve duyularla 

sezilebilen, soyut. 2. Her türlü: “Bir sürü maddi manevi 

sıkıntılara göğüs gerdi.” (Ahmet Selim, Zaman Gazetesi, 

26 Şubat 2004) (TİS, s. 449) 

187. mert+  namert+ 

mert namert Yiğit, güvenilir olanlar ile korkak, alçak, mert 

olmayanların hepsi: “Merde namerde muhtaç eyleme.” 

(Folk / Edebiyat Dergisi, S.29, 2002/2, s. 33) (TİS, s. 454) 

188. mevsimli+  mevsimsiz+ 

mevsimli mevsimsiz 1. sf. Yersiz, gereksiz, zamansız. (TS, s. 

1384) (GTS) 

“Yerli yersiz, zamanlı zamansız, gerekli gereksiz” 

anlamındaki mevsimli mevsimsiz ikilemesinde geçer. ör. 

Adam mevsimli mevsimsiz demez bir şeyler yapardı. (AP, s. 

1099) 2. Her zaman, mevsime, zamana bağlı olmaksızın: 

“... Baba-oğul Mehmet-Erhan Ece bizleri bu lezzetten 

mahrum bırakmıyorlar. Mevsimli mevsimsiz 

bulunduruyorlar dolaplarında.” (Vatan Gazetesi, Vatan’la 

Gülümse, 29 Mayıs 2006) (TİS, s. 454) 

189. münasebetli+  münasebetsiz+ 

münasebetli münasebetsiz 1. zf. Yakışık alsın almasın, yerli 

yersiz. (TS, s. 1435) (GTS) ik. be. Yakışık alsın almasın, 
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yerli yersiz. (AP, s. 1127) 2. İlgisizce: “... Münasebetli 

münasebetsiz bir sürü lafla o çok ciddi ve önemli olayı 

TV’lerin ucuz ve seviyesiz şovlarına çevirdiler...” (Oktay 

Ekşi, Hürriyet Gazetesi, 10 Temmuz 1999) (TİS, s. 460) 
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190. nedenli+  nedensiz+ 

nedenli nedensiz zf. Hiçbir dayanağı yokken, nedeni olsun 

veya olmasın, sebepli sebepsiz. (TS, s. 1463) zf. Sebepli 

sebepsiz. (GTS) Bir nedeni bulunsun ya da bulunmasın, 

hiçbir dayanağı nedeni yokken, durup dururken. ör. 

Başkentte bile nedenli nedensiz elektrik kesiliyor. (AP, s. 

1143) “Nedenli nedensiz içki masasında kavga çıkarırdı.” 

(Milliyet Gazetesi, 18 Şubat 2004, s. 4) (TİS, s. 464) 
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191. o+  bu+ 

o bu 1. zm. Bazı kimseler ve nesneler. (TS, s. 1487) (GTS) 2. 

Çevredeki ilgili ilgisiz başka kişiler anlamında: “Zabıtçı: 

-Bizimle ortaklaşa çalışmaz ve de hisse almağa tenezzül 

etmez, dedi. O bu değil ya, biz bundan faydalanalım 

arkadaşlar.” -Orhan Kemal. (TİS, s. 469) 

ona buna Herkese: “Ona buna kendisi için çağrılar 

düzenlettiğini, oralara gidip afiyetle sofraya kurulduğunu 

anlatmıştı.” -S. İleri. (GTS) “Sen de koskoca otelde ona 

buna tabanca çekmeseydin.” -Çetin Altan.(TİS, s. 476) 

ona buna dil uzatmak Herkes için ileri geri konuşmak. 

(TS, s. 1502) (GTS) (AP, s. 1170) 

onda bunda Başkalarının bulunduğu durumlarda veya sahip 

oldukları şeylerde; başkalarında: “Hiç onda bunda 

Avrupa’da kabahat filan aramayın... Eğer kabahat varsa 

kendinizde arayın! Hangi kabahat mi? Hangisini 

sayalım...” (Hasan Pulur, Milliyet Gazetesi, 12 Kasım 

2005) (TİS, s. 476) 

ondan bundan Çevredeki sıradan, rastgele kişilerden: “Bunca 

zamandır ondan bundan geçinmekten de bıktım! Senin 

gibi bir suna istiyorum yatağımı ısıtsın.” -Fakir Baykurt. 

(TİS, s. 476) 

onu bunu 1. Bu türden olanları; bu ve benzerlerini: “Oğlum, 

sen onu bunu bırak da beni dinle. Şu babanın elbette bir 
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bildiği vardır.” -Yaşar Kemal. 2. onu bunu (bilmemek) 

“Ne yaparsan yap, hiçbir neden, mazeret dinlemem, ikna 

olmam” anlamında: “Ben onu bunu bilmem! Doktorun 

dediklerini tatmazsan, cimrilik edip ‘Sade suya bulgurla 

geçineyim, üstelik karının koynundan hiç çıkmayayım’ 

dersen nalları dikersin Derviş Ali...” -Kemal Tahir. (TİS, s. 

477) 

onu bunu bırak “Bahane arama, mazeret ileri sürme” 

anlamında kullanılan bir söz. (GTS)  

onu bunu bilmemek Hiçbir söz kabul etmemek. ör. Onu bun 

bilmem, bu iş yarına bitecek. (AP, s. 1171) 

onun bunun Çevredeki herkesin, önüne gelen kişilerin: “Ama 

ben bu yaşta bunun gibi onun bunun kucağına 

oturmuyorum ki!” -Orhan Kemal. (TİS, s. 477) 

onun bunun çocuğu arg. Orospu çocuğu, piç. (AP, s. 1171) 

192. okumuş+  cahil+ 

okumuşu cahili Okuyup bilgisini artırmış kimselerle okuma 

yazma bilmeyen, kültürel birikimi ve bilgisi olmayan 

kimseler: “Akıllısı delisi, okumuşu cahili, köpürük taşıp, 

kızınca bir canavara dönüşüyor.” (Sabah Gazetesi, 28 

Şubat 2004, s. 6) (TİS, s. 472) 

193. ol-  olma- 

olduk olmadık 1. İlgili ilgisiz, her türlü. 2. Rastlanabilecek her 

şey: “Kızlar arada beni dertlerini paylaşmak, olduk 

olmadık her konuda akıl sormak, paralarını nasıl 

değerlendirecekleri gibi mali danışmanlık için veya Güzin 



185 
 

 

Dizin 

Abla olarak kullanırlar.” -Mehmet Murat Somer. (TİS, s. 

474) 

olur olmaz is. 1. Rastgele, sıradan, kimliği, niteliği belirsiz 

kişi: “Öyle olur olmaza ağzını açıp da bir çift laf etmez.” 

-Y. Kemal. (TS, s. 1500) (GTS) ör. Olur olmazlarla 

arkadaş olunmaz. (AP, s. 1168) 2. sf. İyi mi kötü mü 

olduğuna bakılmadan seçilen. (TS, s. 1500) “Ayla'nın 

sanat gereği en olağan ilişkilerini bile kıskançlıkla 

karşılıyor, olur olmaz nedenlerle kırıyordu kızı.” -N. 

Cumalı. (GTS) ör. Pazardan olur olmaz şeyleri alıp gelme. 

(AP, s. 1168) 3. sf. Doğru mu, yanlış mı, yerinde mi yersiz 

mi olduğu düşünülmeden söylenen (söz). (TS, s.1500) 

“İstanbul üzerine yazan yabancıların da ağzından bazen 

olur olmaz sözler dökülüveriyor.” -A. Boysan. (GTS) (AP, 

s. 1168) 4. zf. Olunca, olmasından hemen sonra. (TS, s. 

1500) (GTS) ör. Durum belli olur olmaz sana bildiririm. 

(AP, s. 1168) (TİS, s. 476) 

ne olur ne olmaz “Her ihtimali düşünmek gerekir” anlamında 

kullanılan bir söz: “Bir ara ne olur ne olmaz deyip frenleri, 

fren balatalarını gözden geçirdik.” -F. Otyam. (GTS) (TİS, 

s. 464) 

olura olmaza (konuşmak) Her türlü, ilgili ilgisiz her konuyla 

ilgili: “Ağır taş, batman döver kabilinden, hiç ağzını 

açmıyor. Olura olmaza konuşmuyor.” -Yaşar Kemal. (TİS, 

s. 476) 

194. ora+  bura+  

orada burada 1. Her yerde. (TS, s. 1507) zf. “Orada burada 
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benim dedikodumu yapmışsın.” (GTS) 2. Değişik mekân ve 

ortamlarda: “Muhtar da artık bir iyice bunalmış, ne 

yapacağını bilmez, orada burada söyleniyordu.” -Yaşar 

Kemal. (TİS, s. 477) 

oradan buradan 1. Belli bir sıra gözetmeksizin, karışık olarak. 

(TS, s. 1507) “Kitaplıklarım da oradan buradan sökülmüş, 

tahtalar sarkıyor.” -A. Ağaoğlu. (GTS) ör. Onunla oradan 

buradan konuştuk. (AP, s. 1173) 2. Türlü kaynak ve 

kişilerden: “Çakırcalının bütün teşkilatı tamam. Yataklar 

yerli yerince. Oradan buradan para yağıyor.”  -Yaşar 

Kemal. (TİS, s. 477) 

orası burası Vücudun çeşitli yerlerini gösterme, belirtme: 

“Ertesi gün, Müjgan Abla’nın orasını burasını çürük 

içerisinde bulur, sorardım.” -Muzaffer İzgü. (TİS, s. 477) 

oraya buraya Rastgele yerlere veya kişilere: “Derken, korkunç 

bir gürültü koptu aşağılarda ve kasabanın her yerini zangır 

zangır titreterek, oraya buraya dala çıka gezindi bir 

zaman.” -Hasan Ali Toptaş. (TİS, s. 193) 
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195. öl-  diril- 

öle dirile zf. Zor bela, güçlükle: “Osmanlı artık çaresizliği, 

yapayalnızlığı, arkasızlığı öle dirile yaşıyordu.” -G. Sazak. 

(GTS) 

ölüp ölüp dirilmek 1. Çok sıkıntı, acı çekmek veya çok ağır 

hastalık geçirmek: “Çünkü çiçek kokusui Proust’un 

tıknefes nöbetlerinde ölüp ölüp dirilmesine yol açarmış.” 

-S. Birsel. (TS, s. 1538) (GTS) Birkaç kez umutsuz bir 

evreye girmiş olan ağır hastalıktan kurtulmak. (AP, s. 1195) 

2. Çok korkmak. (GTS) 3. Sonunda geçmiş olan, pek 

sıkıntılı ve acı verici durumlara üst üste düşmek. (AP, s. 

1195) 

196. öl-  kal- 

ölen kalan Yaşamını yitiren ya da geriye kalan anlamlarında 

insanların sağlıklı olup olmadıklarını sormak için 

kullanılır: “ ‘Ne var?’ demeyecek kadar kibarlarsa, 

endişeli bir ses tonuyla, ‘Ne oldu?’ diyorlar. Hiç, ölen 

kalan yok, borç istemiyorum, sırtına bir angarya 

yüklemeyeceğim.” (Sevin Okyay, Radikal Gazetesi, 1 

Ağustos 2006) (TİS, s. 485) 

kim öle kim kala Ne zaman ne olacağının belli olmadığını, 

bilinemeyeceğini bildirir. (TİS, s. 422) 
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197. ölü+  diri+ 

ölü diri Yaşamı sona ermiş kimse ya da yaşayan, canlı olan: 

“Beyrek’in ölüsünden dirisinden haber alamadılar.” 

-Mustafa Miyasoğlu. (TİS, s.486) 

ölüsü dirisi 1. Bir varlığın cansız veya canlı durumu. 2. En 

güçsüz, formsuz durumuyla, en formda olduğu durumu 

anlamında: “Ölüsünü dirisini bulur sultanımızı getiririz.” 

-Yaşar Kemal. (TİS, s. 487) 

198. ölüm+  dirim+ 

ölüm dirim sf. Hayati önemi olan. (TS, s. 1539) (GTS) (TİS, s. 

486) 

 

199. ölüm+  doğum+ 

ölüm doğum Yaşamın, canlılığın sona ermesi ya da dünyaya 

gelme: “Tanrılar çeşit çeşit, boy boy. Yel üstüne, su üstüne, 

av üstüne, savaş barış, bolluk kıtlık üstüne, ölüm doğum 

üstüne, güzellik üstüne ayrı ayrı Tanrılardı.” -Fakir 

Baykurt. (TİS, s. 486) 

200. ölüm+  kalım+ 

ölüm kalım is. 1. Her türlü tehlikeyi göze alma. (TS, s. 1540) 

(AP, s. 1196) 2. Yaşamak ya da ölmek: “Ölümü kalımı, 

sevdayı zulümü bilen, Allah avazlı Karacaoğlan da köylü 

değil mi?” -Yaşar Kemal. (TİS, s. 486) 

ölüm kalım meselesi 1. Yok olmamak amacıyla girişilen 

mücadele. (TS, s. 1540) (GTS) 2. Ya yıkım ya gönenme 

sonucunu doğurarak iş, çok önemli konu, yaşamsal durum. 
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(AP, s. 1196) “Ninemin de ölüm kalım meselesi bu sava 

bağlı olsa gerek.” -Hasan Mercan. (TİS, s. 486) “Bu 

kurmay albayın, memleketinin, milletinin, ilim, fen, sanat 

ve bittabii idare ve siyaset, hulasa ölüm kalım meseleleri 

üzerinde söyleyecek sözleri vardı.” (Şevket Süreyya 

Aydemir, Tek Adam: Mustafa Kemal, 1. Cilt: 1881-1919, s. 

279) 

ölüm kalım meselesi (veya savaşı) yapmak (veya olmak) Yok 

olmamak amacıyla mücadeleye girişmek: “Kurtuluş 

Savaşı'nda bir ölüm kalım savaşı içinde idik.” -H. Taner. 

(GTS) 

ölüm kalım savaşı is. Ölüm kalım meselesi: “Kurtuluş 

Savaşı’nda bir ölüm kalım savaşı içinde idik.” H. Taner. 

(TS, s. 1540) (AP, s. 1196) 

201. ölümlük+  dirimlik+ 

ölümlük dirimlik sf. Zor durumda kalındığında kullanılmak 

üzere ayrılan (para, mal): “Ölümlük dirimlik parasından 

birazını kocasına verdi. Yiyecek almaya gönderdi.” -A. 

Kutlu. (GTS) 

202. ön+  arka+ 

önden arkadan 1. Bir nesnenin ön ve arka taraflarından. 2. 

Görünen ve görünmeyen karşıt yanlardaki yüzlerinden: 

“Gözü önden arkadan gelen arabalarda, aynalarda, kulağı 

kornaların çıkardığı değişik seslerde; gidiyorduk.” -Fakir 

Baykurt. (TİS, s. 487) 
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öne arkaya Ön tarafta kalan yönden arka tarafta kalan yöne 

doğru: “Altın madalyası o bağırdıkça öne arkaya 

sallanıyordu.” -Yaşar Kemal. (TİS, s. 487) 

önü arkası 1. Ön ve arka yanı. 2. Çevresi: “Zeynel kasılmış 

otra yerde, sağı solu, önü arkası polisler, otomobiller...” 

-Yaşar Kemal. (TİS, s. 488) 

önüne arkasına bakmadan İyi hesap etmeden, düşüncesizce. 

(TS, s. 1541) (GTS) (AP, s. 1197) 

203. ön+  art+ 

önü ardı 1. Bir nesnenin ön ve arka taraflarından. 2. Görünen 

ve görünmeyen karşıt yanlardaki yüzlerinden her biri: 

“Tos tos soluyordu. Görmezdi yeri göğü. Görmezdi önünü 

ardını.” -Fakir Baykurt. (TİS, s. 488) 

    önünde ardında gidilmez Arkadaşlığına güvenilmez. (TS, 

s. 1541) (GTS) “Birlikte iş yapmak için güvenilir biri 

değildir” ya da “arkadaşlığına, dostluğuna güvenilmez” 

anlamında söylenir. (AP, s. 1197) 

önünü ardını düşünmemek Sonucun ne olacağını 

hesaplamamak, ilerisini gerisini düşünmemek. (TS, s. 

1542) (GTS) 

önünü ardını (öğrenmek) Bir şeyin en ince ayrıntısına kadar 

özelliğini. İç yüzünü: “Aklın ermedi mi soracaksın! 

Meselenin önünü ardını öğrenmeye bakacaksın.” -Kemal 

Tahir (TİS, s. 488) 

204. öncesiz+  sonrasız+ 

öncesiz sonrasız Başlangıcı ve sonu olmayan: “Çok yüce bir 
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kişi için de olsa uşaklığın öncesiz sonrasız gönüllü bir 

seçim hâline gelişi beni irkiltiyor.” -A. Ağaoğlu. (GTS) 

205. önce+  sonra+ 

öncesi sonrası Zaman olarak ertelenebilirlik, sonra yaparız 

denilebilmesi: “Söz çikolata ve seksten açılınca, seks 

öncesi sonrası ne yenir, ne içilir?” (Elif Ergu, Vatan 

Gazetesi, 19 Haziran 2004) (TİS, s. 487) 

206. önlü+  arkalı+ 

önlü arkalı Hem ön hem arka tarafta bulunan: “Önlü arkalı, 

yedi sekiz sıra telefonun dizili olduğu küçük meydanı iki 

soruşta buldum.” -Tuna Kirmitçi. (TİS, s. 487-488) 

207. ön+  son+ 

önden sona Bir şeyin başlangıcından son noktasına kadar: 

“Budur sözüm önden sona.” -Yunus Emre. (TİS, s. 487) 

önü sonu 1. Başlangıcı ve sonu, bitimi. 2. Er geç: “Önü sonu 

düşünülmeden bir sürü ümranlık kuruluşunun temeli 

atılıyordu.” -Fakir Baykurt. (TİS, s. 488) 

önünde sonunda (/ eninde sonunda) zf. 1. Mutlaka. (TS, 

s.1545) “Demek bu bile bizi önünde sonunda evliliğe 

götürecekti?” -A. Ağaoğlu. (GTS) 2. Nihayetinde, en 

sonunda. (TS, s. 1545) (GTS) “Önünde sonunda bu gülü 

devşirmek bana düşecek diye kendi kendime 

söyleniyordum.” -Hasan Ali Toptaş. (TİS, s. 488) 

208. ör-  biç- 

örmek biçmek Örmek, dokumak, belli ölçülere uydurmak için 

biçmek: “Kendileri dokur, kendileri boyar, örer biçer, 
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diker giyerlerdi.” -Yaşar Kemal. (TİS, s. 488-489) 

209. ör-  kes- 

örme kesme Örülecek veya var olan bir kumaştan kesilerek 

oluşturulmuş nesneler: “Bu sandıkta da bir sürü küçük 

küçük, renk renk boyalı, üstleri nakışlı cıvıl cıvıl sandık, 

kadife, boncuk örme kesme, torba vardı.” -Yaşar Kemal. 

(TİS, s. 488) 

210. ör-  sök- 

örmek sökmek İplik, saz gibi şeyleri şiş, tığ yardımı ile veya 

elle birbirine sararak işlemek; örgü oluşturmak ya da 

oluşmuş olan bu tür örgüleri açmak, örgüyü çözmek: 

“Annem bütün bir yaz boyunca ördü söktü de bu kazağı 

ancak tamamlayabildi.” G.K.D. Çanakkale. (TİS, s. 489) 

211. öte+  beri+ 

ötede beride zf. Çeşitli yerlerde, şurada burada:  “Burun 

kanaması, diş kırılması, ötede beride ufak tefek sıyrıklar 

ve şişler...” -R. N. Güntekin. (TS, s. 1551) (GTS) (TİS, s. 

489) Çeşitli yerlerde, dağınık olarak, şurada burada. (AP, s. 

1205) 

öteden beriden zf. Çeşitli yerlerden veya şeylerden, şundan 

bundan, şuradan buradan: “Öteden beriden susturmak 

isteyenler oldu.” -M. Ş. Esendal. (TS, s. 1551) (GTS) 1. 

Çeşitli şeylerden, şundan bundan. ör. Onunla öteden 

beriden konuştuk. 2. Çeşitli yerlerden, şuradan buradan. ör. 

Öteden beriden toplanıp gelmişler. (AP, s. 1205) 3. 

Konuyla ilgisi çok fazla olmayan olaylardan veya 
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kişilerden: “İhtiyar adam, biraz öteden beriden 

bahsettikten sonra sözü Ferhunde’ye getirdi.” -Reşat Nuri 

Güntekin. (TİS, s. 489) 

öteki beriki zm. Olur olmaz kimseler: “Öteki berikine kefil 

olmayı bir nevi vazife telakki edermiş.” -A. Ş. Hisar. (TS, 

s. 1551) (GTS) “Bazen üstünden başından, ötekine 

berikine hitap edişinden köyün ağası olduğu anlaşılan bir 

adam nereli olduğunu, ne yapmaya geldiğini soruyor.” 

-Sait Faik Abasıyanık. (TİS, s. 490) 

ötesi berisi is. 1. Neyi varsa, bütün eşyaları. (TS, s. 1551) 

(GTS) Nesi var nesi yoksa, var olan bütün eşyası. ör. Ötesi 

berisi, döküntüler bir evi doldurdu. (AP, s. 1205) 2. Çeşitli 

yerleri veya şeyleri. (TS, s. 1551) (GTS) ör. Kentin ötesini 

berisini dolaşıp durdular. (AP, s. 1205) 3. Tartışılacak, 

konuşulacak yanı: Bu işin ötesi berisi yok. (TS, s. 1551) 

(GTS) 4. Başka çıkar yolu, çözümü, kaçış noktası, 

kurtuluşu: “Bunun ötesi berisi yok, ya eskisi gibi teslim 

olur kurtuluruz ya Dela’nın dediğini yapar batarız.” -Fakir 

Baykurt. (TİS, s. 490) 

ötesinde berisinde zf. Çeşitli, dağınık yerlerde. (TS, s. 1551) 

(GTS) Dağınık yerlerde, şurasında burasında. ör. Bahçenin 

ötesinde berisinde birkaç gül fidanı vardı. (AP, s. 1205) 

ötesinden berisinden Çeşitli noktalarından: “...evli bekâr 

tanımaksızın önüne gelen iyi okumuş, lisan bilen, yakışıklı, 

paralı ve zeki herkese fırsat verip ötesinden berisinden 

kalıcı bir ilişki oturtmaya çalışıyordu.” -Hakan Karahan. 

(TİS, s. 490) 
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öteye beriye zf. Çeşitli yerlere: “Gözleri ateşler saçarak telaşlı 

ve heyecanından çatlayacak gibi öteye beriye gidip 

geliyordu.” -A. Ş. Hisar. (TS, s. 1551) (GTS) “...kimi 

beyazlaşır, zambak gibi açık saçık sallanmaya başlar; kimi 

morarır, sümbül gibi, kandil gibi öteye beriye dağılır.” 

-Namık Kemal. (TİS, s. 489) 

öteyi beriyi is. Çeşitli yerleri: “Bütün gün yalnız çalıştıktan 

sonra, akşam gözleriyle öteyi beriyi arayarak eve geldi.” 

-H. E. Adıvar. (TS, s. 1551) (GTS) 

212. övgü+  yergi+ 

övgü yergi 1. Bir konuda pohpohla/n/mak, yücelt/il/mek ya da 

olumsuz bir biçimde eleştir/il/mek. 2. Her ikisini de bir 

arada yapma: “Yanıt çok açıktı. Hayır! Övgü yergi olarak 

bu sütunlarda daha önce yazdığım ve yazmadığım, dilimin 

ucuna gelen her şeyi söylemiştim.” (Ali Saydam, Sabah 

Gazetesi, 27 Kasım 2005) (TİS, s. 490) 

213. öyle+  böyle+ 

öyle böyle Alışılmış, bilinen gibi, sıradan: “Cumhuriyet öyle 

böyle bir basın kurumu değil... Kuruluş yıllarından gelen 

bir simge. Bu yüzdendir ki Cumhuriyet’e bir saldırı, basını 

can evinden vurma niyetinin açık belirtisi sayılır.” (Hakkı 

Devrim, Radikal Gazetesi, 16 Mayıs 2006) (TİS, s. 491) 
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214. parla-  sön- 

parlamak sönmek Işıklanıp parlamak, sonra tekrar eski 

durumuna gelmek: “İri kara gözleri korkuyla, sevinçle 

anında parlar sönerdi.” -Yaşar Kemal. (TİS, s. 496) 

parlayıp sönmek Bir an ışık saçıp sonra parlamaz olmak: 

“Arada gözlükleri parlayıp sönüyor; bu da başını hafifçe 

hareket ettirdiği zamanlarda oluyordu.” -Nazlı Eray. (TİS, 

s. 496) 
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215. saatli+  saatsiz+ 

saatli saatsiz Belirli bir zaman olmaksızın, ne zaman olacağı 

belli olmayan, ilgili ilgisiz her zamanda: “Böyle anlamlı 

ve böyle anlamsız, pahalı pahalı tedavilere yazılırken üç 

kuruşluk haplara kilitlenmiş, ‘kader’ gibi görünüp de 

birden sanki elindeymiş, pimi sendeymiş gibi kurulmuş bir 

saatli saatsiz bombanız varsa...” (Umur Talu, Sabah 

Gazetesi, 25 Temmuz 2005) (TİS, s. 509-510) 

216. sabah+  akşam+ 

sabah akşam   zf. Her vakit, daima, sürekli, devamlı. (TS, s. 

1670)  “Sorunu kendisi yaratmış, kendisi ortaya atmıştı, 

sabah akşam bunu düşünüyor, bunu konuşuyordu.” -T. 

Yücel. (GTS) ik. be. Her zaman, sürekli olarak, daima. (AP, 

s. 1289) “Bakınız şunlara... Sabah akşam demeden, yaz 

kış demeden çalışıyorlar.” -Sabahattin Ali. (TİS, s. 510) 

sabahtan akşama Güneşin doğmaya başladığı andan battığı 

ana kadar geçen zaman diliminde: “...ağaçlarda sabahtan 

akşama dek şarkı söyleyen kuşlar...” -Hasan Ali Toptaş. 

(TİS, s. 510) 

sabahtan akşama kadar Bütün gün boyunca: “Sabahtan 

akşama kadar belki kapısını aşındıranlar elli altmışı 

bulur.” -E. İ. Benice. (TS) 
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217. sağcılık+  solculuk+ 

sağcılık solculuk Siyasal görüş olarak sağ ve sol görüşü 

savunma işi: “Çünkü Kuloba köyünde sağcılık solculuk 

aslı vardı. Sağcılık solculuk üstüne bir sürü boşboğazlık 

etmiştik.” -Fakir Baykurt. (TİS, s. 513) 

218. sağcı+  solcu+ 

sağcı solcu Siyasal olarak sağ ve sol görüşten düşünceleri 

benimsemiş olan kimseler: “Erkek Teknik’te sağcı solcu 

çatışması, Fen Fakültesinde başka bir çatışma...” -Fakir 

Baykurt. (TİS, s. 512-513) 

219. sağlam+  çürük+ 

sağlam çürük Dayanıklı, kolay bozulmaz olanlar ile sağlam ve 

dayanıklı olmayanların bir arada bulunması: “İthal malı 

futbolcular iyi kötü, sağlam çürük, yaşlı genç 

takımlarımızı doldururken, bu yıl bizim çocuklarımız da 

Avrupa’nın Akdeniz ülkelerinde ve ABD’de vitrine 

çıktılar.” (Erdoğan Arıpınar, Radikal Gazetesi, 17 Temmuz 

2000) (TİS, s. 513) 

220. sağlam+  sakat+ 

sağlam sakat 1. Sağlık sorunları veya bedensel eksikliği olan 

olmayan herkes. 2. Güvenli, iyi ya da güvensiz anlamında: 

“Ama Kabe yine inananlarla doluydu. Kabe’yi tavaf eden, 

yaşlı genç, kadın erkek, sağlam sakat on binlerce insanın 

görüntüsü hâlâ gözümün önünde. (Mehmet Barlas, Sabah 

Gazetesi, 17 Ocak 2006) (TİS, s. 513-514) 
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221. sağlı+  sollu+ 

sağlı sollu sf. 1. Sağda ve solda olan. (TS, s. 1681) “Kopan 

feryadın gücü sağlı sollu komşuların eve hücum edeceği 

kaygısını uyandırdı.” -A. Kutlu. (GTS) 2. zf. Sağda ve 

solda olarak, hem sağına hem soluna: Sağlı sollu 

oturmuşlar. (TS, s. 1681) (GTS) ik. s. ve be. 1. Her iki 

yanda olan. ör. Caddede sağlı sollu bakırcılar vardı. 2. 

Her iki yanlı olarak. ör. Yüzüne sağlı sollu atılan tokat onu 

kendine getirmişti. (AP, s. 1294) 3. Sağ ve sol yönleri; her 

yanı: “Sağlı sollu bütün bedeni fişeklerle donatılmıştı.” 

-Yaşar Kemal. (TİS, s. 514)  

222. sağ+  sol+ 

sağ sol Çevredekiler, herkes: “Sağdan soldan utandıkları, daha 

doğrusu sağın solun ayıplaması üzerine...” -Orhan Kemal. 

(TİS, s. 512) 

sağa sola Rastgele yerlere. (TS, s. 1678) Rastgele yerlere veya 

kişilere: “Bu kurnaz dilenci böylece inisiyatifi göstermelik 

de olsa eline alıp sağa sola emirler vermeye başladı.” -İ. O. 

Anar. (GTS) ik. be. Oraya buraya, gelişigüzel iki yana, 

rastgele yerlere. (AP, s. 1294) 

sağa sola bakmadan Ortalığı kollamadan, saygısızca. (TS, s. 

1678) (GTS) ör. Sağa sola bakmadan, herkes için atıp 

tutuyordu. (AP, s. 1294) 

sağa sola (dağılmak) Çevreye saçılmak, dengesizce dağılmak. 

(TİS, s. 512) 
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sağda solda Çeşitli çevre ve mekânlarda, belli belirsiz 

ortamlarda. Değişik yerlerde: “...bir gence, sağda solda 

gönül eğlendirmek yakışmazdı.” -Emre Kongar. (TİS, s. 

513) 

sağdan soldan 1. Çeşitli yerlerden. 2. Sağ ve sol her 

düşünceden: “Sağdan soldan atmaya başladılar, -Hesapları 

ödesin...” -Vedat Türkali. (TİS, s. 513) 

sağı solu (belli) olmamak 1. Nasıl davranacağı kestirilmez 

olmak. (TS, s. 1678) (GTS) “Bu köylü milletinin sağı solu 

belli olmaz. Bakarsın ki Adil gelmiş onlara iyi 

davranmış...” -Yaşar Kemal. (TİS, s. 513) 2. Olumlu mu 

olumsuz mu davranacağı bilinmeyen bir kişi olmak. (TS, s. 

1678) (GTS) Nasıl davranacağı bilinmez bir kimse olmak. 

(AP, s. 1294) 

sağını solunu bilmemek Düşüncesiz, dikkatsiz olmak. (TS, s. 

1678) (GTS) (AP, s. 1294) 

223. savaş+  barış+ 

savaş barış Kavga, mücadele ve sulh, anlaşma anlamlarında: 

“Tanrılar çeşit çeşit, boy boy. Yel üstüne, su üstüne, av 

üstüne, savaş barış, bolluk kıtlık üstüne, ölüm doğum 

üstüne, güzellik üstüne ayrı ayrı Tanrılardı.” -Fakir 

Baykurt. (TİS, s. 520) 

224. sebepli+  sebepsiz+ 

sebepli sebepsiz Hiçbir dayanağı yokken, sebebi olsun veya 

olmasın, nedenli nedensiz. (GTS) “Sebepli sebepsiz bir 
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sürü şikâyetle karşılaşıyor.” (Türkiye Gazetesi, 2 Şubat 

2004, s. 17) (TİS, s. 523) 

225. sebep+  sonuç+ 

 sebep sonuç Bir olayın veya eylemin olmasına yol açan 

nedenler, gerekçeler ile araştırma ve incelemeden elde 

edilen neticeler: “Sebep sonuç ilişkisi kurmayı ve neden 

demeyi severler.” (Özü Yolcu, Akşam Gazetesi, 9 Mart 

2004) (TİS, s. 523) 

226. sen+  ben+ 

sen ben Senin dediğin olacak, benim dediğim olacak kavgası 

anlamında: “Sağılmaya hazırlanan aptal, besili memelerin 

gürül gürül boşalıp ağzına kadar taşarak dolduracağı kap 

kacağın bölüşülmesinden doğan geçici sen ben kavgası 

da... Biz de gireceğiz bu sağmal inekler arasına.” -Vedat 

Türkali. (TİS, s. 525) 

227. senlik+  benlik+ 

senlik benlik Senin değil benim dediğim olacak iddialaşması: 

“Senlik benlik terk edip, / yokluk iline gidip, / aşktan içip 

esriyip, / varlık terk eder misin.” -Yunus Emre. (TİS, s. 

526) 

228. senli+  benli+ 

senli benli sf. 1. Aşırı derecede samimi: “Senli benli 

davranışlarıyla, Turhan'ın derlenip toparlanmak, ölçülü 

olmak için gösterdiği çabayı hiçe indiriyordu.” -N. Cumalı. 

2. zf. Aşırı ölçüde samimi olarak, teklifsiz bir biçimde: 

“Mal müdürü, vergi kâtibi, evkaf memuru gibi her zaman 
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işinin düşeceği nüfuzlu adamlarla senli benli konuşur, 

odalarına uğradıkça başköşede ikram görürdü.” -R. H. 

Karay. (TS, s. 1731) (GTS) “Çoğu zaman kalabalığın 

içinde birileriyle senli benli ahbaplık ederken bulurdum 

onu.” -Orhan Pamuk. (TİS, s. 526) 

senlibenli be. “Sen” diyebilecek denli yakınlık içinde, aşırı bir 

biçimde samimi olarak, teklifsiz bir biçimde. (AP, s. 1331) 

 senli benli olmak 1. İç içe olmak, bütünleşmek: “Altı ay önce 

tramvaylar tuhafıma gitmişti. Bu sefer onlarla daha senli 

benli olduk.” -B. R. Eyuboğlu. 2. Aşırı ölçüde içten, 

teklifsiz olmak: “Salonda kahvelerini içerlerken senli 

benli olmuşlardı bile.” -A. İlhan. (TS, s. 1731) (GTS) 

229. sevgi+  nefret+ 

sevgi nefret Yakın ilgi ve bağlılık duygusu ya da bir kimsenin 

kötülüğünü istemeye yönelik duygu, düşünce: “Morning 

Glory’yi izleyen on yıl Oasis’i gündemde, -çıkardıkları 

albümlerin içeriğinden ziyade- Gallagher kardeşlerin 

çıkardıkları olaylar, birbirlerine olan sevgi nefret 

ilişkisiyle tuttu...” (Mert Emcan, Radikal Gazetesi, 14 

Ağustos 2005) (TİS, s. 530) 

230. sıcak+  soğuk+ 

sıcak soğuk 1. Sıcaklık derecesi yüksek ve düşük. 2. Olayları 

bire bir veya gizliden yaşayarak: “Sıra eski bayramların 

otomobil ve telefondan da önemli bir başka eksiğine geldi. 

Varlığı ve yokluğu siyah beyaz, sıcak soğuk, gündüz gece 

gibi yaşam kalitesini etkileyen elektriği kastediyorum.” 
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(Asaf Savaş Akat, Vatan Gazetesi, 26 Ekim 2006) (TİS, s. 

532) 

231. sırt+  bağır+ 

sırtı bağrı Bedenin göğüs kafesi ve tam zıddı sırt bölümleri: 

“...Sırtı bağrı cas cas yandı.” -Fakir Baykurt. (TİS, s. 535) 

232. siyah+  beyaz+ 

siyah beyaz is. 1. Yalnız siyah çizgilerle kâğıdın beyazlığından 

oluşan resim veya bu iki rengi verecek gibi hazırlanmış 

klişe tekniği. (TS, s. 1779) (GTS) “Özenerek yazdığı bir 

veda notu, bir de sararmış bir siyah beyaz fotoğraf vardı.” 

-Buket Uzuner. (TİS, s. 541) 2. sin. ve TV  Tek renk 

temeline dayanan, siyahtan beyaza kadar çeşitli yoğunluk 

derecelerini gösteren (film). (TS, s. 1779) (GTS) 1. Yalnız 

siyah çizgilerle kâğıdın beyazlığından oluşan resim. 2. Bu 

iki rengi verecek biçimde hazırlanmış klişe tekniği. 3. Tek 

renk temeline dayanan, siyahtan beyaza değin çeşitli 

yoğunluk derecelerini gösteren film. (AP, s. 1365) 

233. soğuk+  sıcak+ 

soğuk sıcak 1. Havanın ısısının düşük ya da yüksek olması. 2. 

Olumsuz koşullar: “Elleri ayakları da akçacık ışıl ışıl. 

Sanki hiç soğuk sıcak görmemiş. Tenine dokunsan, 

kayacak kadar imrendirici.” -Erdoğan Baysal. (TİS, s. 541) 

234. sok-  çıkar- 

sokmak çıkarmak Bir nesneyi bir yere veya bir şeyin içine 

koyup çıkarmak: “Parmaklarını kana soktu çıkardı, önce.” 

-Yaşar Kemal. (TİS, s. 542) 
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235. soylu+  soysuz+ 

soylu soysuz Davranış ve tutumlarında asil olan ya da 

olmayanlar: “Soylu soysuz, onun bileceği işti, dayısının 

değil!” -Orhan Kemal. (TİS, s. 544) 

236. sök-  tak- 

söküp takmak Bir nesneyi parçalayıp tekrar eski biçimine 

getirebilmek: “Hem de cinlerinki gibi keskin kafası vardı. 

Bir motoru ver eline, söküp taksın!” -Fakir Baykurt. (TİS, 

s. 545) 

237. suçlu+  suçsuz+ 

suçlu suçsuz 1. Bir suç işlemiş olan ya da olmayan. 2. Herkes: 

“Ağlarsın şimdi, suçluyu suçsuzu bilmeden küsüp.” 

-Kemal Tahir. (TİS, s. 547) 



204 

 

- Ş - 

238. şöyle+  böyle+ 

şöyle böyle zf. 1. Ne iyi ne kötü, orta derecede, âdeta: Almacayı 

şöyle böyle bilir. 2. Aşağı yukarı, hemen hemen, yaklaşık 

olarak: Şöyle böyle üç yıl oldu. (TS, s. 1873) (GTS) ör. 

İşin, şöyle böyle yarısı bitti. (AP, s. 1434) 3. Biri hakkında 

olumsuz şeyler söylemek. (TİS, s. 564) 4. Eh işte idare 

eder. (TİS, s. 564) 5. Belli belirsiz: “Benim şöyle böyle 

aklımda, anam söylerdi, bizimkiler de kuşları bırakmışlar.” 

-Yaşar Kemal. (TİS, s. 564) “Ne ise, netice şöyle böyle 

hallonulur.” (Şevket Süreyya Aydemir, Tek Adam: Mustafa 

Kemal, 1. Cilt: 1881-1919, s. 300) 

239. şu+  bu+ 

şu bu zm. 1. Birtakım kimseler ve nesneler. (TS, s. 1874) 

“Plastik deyince bu devirde birtakım naylon eşya, şu bu 

geliyor hatıra.” -N. F. Kısakürek. (GTS) Belirsiz kimseler 

ve nesneler. ör. Şu bu işe karışınca canım sıkıldı. (AP, s. 

1434) 2. Sıradan birisi: “...sen şu bu değilsin. Sen 

Çakırcalı Ahmed Efe gibi bir adamın oğlusun.” -Yaşar 

Kemal. (TİS, s. 564) Bu ve buna benzerleri; konuyla ilgili 

olanlar: “Ne konuştunuz bütün gece? Mevlana’ydı şuydu 

buydu. Ne çene varmış sizde.” -Reha Bilge. (TİS, s. 566) 

şuna buna zf. 1. Başkalarına. (TS, s. 1874) (GTS) 2. Birtakım 

olmuş, olabilecek işlere, durumlara veya konuşmalara vb. 

“Onlar da ne karışıyorlar şuna buna, tutuklarlar elbet.” 
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-Erdal Atabek. (TİS, s. 564) 

şunda bunda zf. Herkeste. (TS, s. 1874) (GTS) (AP, s. 1435) 

şundan bundan is. Belirsiz şeylerden. (TS, s. 1874) (GTS) 

Belirsiz şeylerden, dereden tepeden. (AP, s. 1435) Belirsiz 

şeyler veya kimseler; herhangi bir seçim yapmaksızın 

çevrede rastlanılan insanlardan anlamında: “Zindandan 

çıkanlar için şundan bundan at, silah uydurulmuştu.” 

-Kemal Tahir. (TİS, s. 564) (GTS) 

şundan bundan konuşmak Havadan sudan konuşmak. (TS, s. 

1874) (GTS) Gelişigüzel olarak her şeyden söz etmek, 

havadan sudan konuşmak. (AP, s. 1435) 

şunu bunu is. 1. Çeşitli nesneleri: “Bonmarşe’de biz şunu 

bunu almakla meşgulken yanımızdan geçdi.” -R. H. Karay. 

(TS, s. 1874) “Hacı'dan gereken şunu bunu alarak 

toprağın şu parçasını, o parçasını rehin verdik.” 

-Halikarnas Balıkçısı. (GTS) Belirsiz kimseleri ya da 

şeyleri. ör. Şunu bunu kırmaktan korkar. (AP, s. 1435) Şu 

biçimde, şu işi veya olayı anlamında: “Sonra istekler 

başladı. Falan ağa, bana şunu bunu yaptı.” -Yaşar Kemal. 

(TİS, s. 564-565) 

şunu bunu bilmem “Özür kabul etmem, itiraz dinlemem, 

kesinlikle olmalı” anlamında söylenir. (AP, s. 1435) 

şunu bunu bilmemek İtiraz dinlememek, mazeret kabul 

etmemek. (TS, s. 1874) (GTS)  

şunun bunun zm. 1. Herkesin, el âlemin: “Başlarını dinlerler, 

kumru gibi yuvalarında oturur, şunun bunun aleyhinde 
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konuşmazlar.” -B. Felek. (TS, s. 1874) (GTS) 2. Kimliği 

belli olmayanın, adı sanı bilinmeyenin: “Çiftliği her 

zamanki gibi şunun bunun elinde unutulmuş buldu.” -N. 

Cumalı. (TS, s. 1874) (GTS) (TİS, s. 565) 

şununla bununla Herkesle, el âlemle; çevrede rastlanabilecek 

her insanla: “...ama herkes, her yerde, onun herkese mavi 

boncuk dağıttığından, erkeklerle gönül eğlendirdiğinden, 

gece yarılarında şununla bununla konuştuğundan 

bahsediyordu.” -İsmail Fatih Ceylan. (TİS, s. 565) 

şusu busu zm. 1. Belirsiz mal varlığı: “Adamın bizim adada 

yalıları, şatosu, köşkü, şusu busu vardır.” -S. F. 

Abasıyanık. (TS, s. 1875) (GTS) 2. Bu ve benzerleri. (TİS, 

s. 566) 

240. şucu+  bucu+ 

şucu bucu Herhangi bir kişi veya görüşün destekçisi, 

savunucusu: “En dinamik, en becerikli elemanları şucu 

bucu diye saf dışı edenler de bunlar.” -Fakir Baykurt. (TİS, 

s. 564) 

241. şura+  bura+ 

şura bura Şu yandaki yer, bu yandaki yer; şurası, yok burası, 

işin özü vs: “Dört büklüm oluyordu on kuruşluk dürzülerin 

önünde! Şimdi biraz şura bura anlamağa başlayınca, beni 

horsunlamaya başladı.” -Fakir Baykurt. (TİS, s. 565) 

şurada burada Birçok yerde, rastgele yerde. (TS, s. 1874) 

(GTS) Birçok yerde, belirsiz yerlerde. ör. Şurada burada 

söylenene aldırılmaz. (AP, s. 1435) Ortalıkta, her tarafta: 
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“...şurada burada atılmış duran kitaplar, bana tamamen 

yabancı görünüyorlardı.” -Sabahattin Ali. (TİS, s. 565) 

şurda burda Çevrede, gezdiği yerlerde; her yerde: “- Tamam. O 

da öyle söylemiş şurda burda.” -Orhan Kemal. (TİS, s. 

566) 

şuradan buradan 1. Birçok yerden, rastgele yerden. 2. Her 

konudan. (TS, s. 1874) (GTS) 1. Birçok yerden, belirsiz 

yerlerden, rastgele yerden. ör. Şuradan buradan adam 

topladı. 2. (Konu için) Rastgele şeylerden, her konudan. ör. 

Onunla oturup şuradan buradan konuşurduk. (AP, s. 

1435) 

şuradan buradan (konuşmak) Rastgele, her türlü olay, kişi ve 

konudan: “...sopa yontup şurdan burdan konuşurlarken bu 

üçüncü arkadaş açmıştı Abdurrahman Bey’in küple altını 

olduğunu.” -Orhan Kemal. (TİS, s. 565) 

şurası burası Çeşitli yerleri, farklı noktaları: “İliştiği koltuğun 

şurasını burasını tutuyor, eziyor, dişlerini sıkıyor, bu 

arada sıkıntıdan terliyordu.” -Orhan Kemal. (TİS, s. 566) 

şuraya buraya Çeşitli yerlere, farklı merkezlere veya yerlere: 

“Askerin şuraya buraya attığı çöpe, gübüre toplandı.” 

-Kemal Tahir. (TİS, s. 566) 

242. şuralı+  buralı+ 

şuralı buralı sf. Değişik yerlerden olan: Şuralı buralı birtakım 

insanlar. (TS, s. 1874-1875) (GTS) Türlü yerlerden olan. 

ör. Şuralı buralı bir sürü kimseyi tanırdı. (AP, s. 1435) 
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243. tanı-  tanıma- 

tanıdık tanımadık Daha önceden bilinen bilinmeyen herkes: 

“Tüm Eskişehir, o gece hastaneye toplanmıştı sanki. 

Tanıdık tanımadık, onlarca budala surat...” -Okay 

Tiryakioğlu. (TİS, s. 571) 

244. tatlı+  acı+ 

tatlı acı İyi ve kötü şeyler karışık: “Ne olursa olsun, bunca 

yıllık gelmiş geçmişimiz, tatlı acı günümüz vardı.” -Orhan 

Kemal. (TİS, s. 575) 

245. tatlı+  sert+ 

tatlı sert sf. Ne çok tatlı ne çok yumuşak (söz, davranış). (TS, s. 

1919) “Onunla tatlı sert münakaşaya kalkıştın, âdeta 

iğneler gibiydin.” -O. Aysu. (GTS) (Kimse, davranış, söz 

için) İncitmemekle birlikte yumuşak da olmayan, ne çok 

yumuşak, ne çok sert. (AP, s. 1466) 

246. tatlı+  tatsız+ 

tatlı tatsız İyi kötü; güzel çirkin olay ve durumların iç içe, 

karışık durumda olması anlamında: “Bir arkadaşımın ettiği 

laftan; bir bakıştan; bir kahkahadan; vapur düdüğünden; 

büyük gemilerden; tatlı tatsız olaylardan; her gün 

karşılaşmama rağmen hiç farkında olmadığım şeylerin bir 

an farkına varmaktan, kısaca hayatın ayrıntılarından 
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besleniyorum.” (Elif Ergu, Sabah Gazetesi, 30 Mart 2002) 

(TİS, s. 576) 

247. tatlı+  tuzlu+ 

tatlısı tuzlusu is. Değişik, bol ve çok yiyeceğin bulunduğu 

sofra, yemek: “Ev sahibi buranın varlıklı adamlarından 

olacak, bize tatlısı tuzlusu ile güzel bir yemek 

hazırlatmıştı.” M. Ş. Esendal. (TS, s. 1919) Bol ve her 

çeşit yemeğin bulunduğu sofra. (AP, s. 1466) 

tatlısıyla tuzlusuyla zf. 1. Eksiksiz bir biçimde. (GTS) 2. Tatlı 

ve tuzlu türünden her türlü yiyecekle: “Yarın, Hicri 

takvimle 10 Muharrem’den başlayarak, maddi gücü 

yetenlerin çoğunun mutfağında aşure kaynayacak. 

Tatlısıyla tuzlusuyla ve de çeşitli baharatlarıyla çok sayıda 

yiyeceği içinde barındıran inanılmaz bir sentez olan 

aşure...” (Sadettin Teksoy, Star Gazetesi, 18 Şubat 2005) 

(TİS, s. 576) 

248. tatsız+  tuzsuz+ 

tatsız tuzsuz Çok tatsız, yavan; verimsiz, sevimsiz: “Türk 

sineması açısından  80’ler çok zevksiz, tatsız tuzsuz bir 

dönem.” (Mehmet Açar, Sabah Gazetesi, 11 Şubat 2004) 

(TİS, s. 576) 

249. tavan+  taban+  

tavan taban Yapıların duvar, taban, kapı pencere, çatı ve 

benzeri yerleri: “Onarılacak. Tavan taban da biraz onarım 

ister...” -Fakir Baykurt. (TİS, s. 576) 
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250. tekme+  tokat+ 

tekme tokat Kavga ederken veya birisini döverken ayaklarla ve 

ellerle vurma: “Tekme tokat birbirlerine girdiler, bir süre 

kahvenin otrasında vuruştular, hiç kimse dövüşenlere 

karışmadı, öyle seyrettiler durdular.” -Yaşar Kemal. (TİS, 

s. 579) (VH, s. 114) 

tekme tokat girişmek Dayak atmak. (GTS) 

251. tepe+  ayak+ 

tepeden ayağa zf. Tepeden tırnağa: “Genç şair ile hanım ilk 

anlarda birbirlerini tepeden ayağa süzgeçten geçirdiler.” 

-N. F. Kısakürek. (GTS) 

252. tepe+  tırnak+ 

tepeden tırnağa zf. 1. Herkes, her şey: “Her gün tepeden 

tırnağa kasabada kim varsa çekiştiriliyordu.” -Y. Kemal. 2. 

Baştan aşağı, her yanı: “Kadın tepeden tırnağa kin kesildi, 

hınç kesildi.” -T. Buğra. (TS, s. 1954) (GTS) Baştan aşağı 

kadar, tüm benliğiyle. (TİS, s. 582) 

tepeden tırnağa (kadar) Bütün vucüdu, her yanı, baştan aşağıya 

(kadar). (AP, s. 1486) 

tepeden tırnağa süzmek Herhangi bir sebeple birine dikkatlice 

bakmak: “Önce onu tepeden tırnağa şöyle bir süzdü.” -A. 

İlhan. (TS, s. 1954) “Çocuk, onu tepeden tırnağa şöyle bir 

süzüp üstü peçeteyle örtülü bir tabak uzattı.” -E. Şafak. 

(GTS) Herhangi bir nedenle birine dikkatlice bakmak. (AP, 

s. 1486) 
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253. toplan-  dağıl- 

toplanmak dağılmak Birbirine karışıp dağılmak sonra yine 

eski durumuna gelmek: “Bir kırmızı yol, uzun, dalgalı bir 

şerit, bir turna katarı, çığlık çığlığa geçen bir kuş sürüsü 

gibi açılır kapanır, iner çıkar, toplanır dağılır.” -Yaşar 

Kemal. (TİS, s. 591) 
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254. ucuz+  pahalı+ 

ucuz pahalı zf. Yüksek veya düşük fiyatlı olduğuna bakmadan: 

“Tavşanlarını, kekliklerini ucuz pahalı demeden ilk çıkan 

alıcılara sattı.” -N. Cumalı. (TS, s. 2025) ik. be. Yüksek ya 

da düşük fiyatlı olduğuna bakmaksızın. ör. Ucuz pahalı bir 

ev bulup oturması gerekiyordu. (AP, s. 1535) Fiyatı yüksek 

ya da düşük fark etmez anlamında: “Beş kaymaya Cinci 

emmiyi esir alıp ucuz pahalı satacak değildik ya...” 

-Kemal Tahir. (TİS, s. 600) 

ucuz pahalı dememek Yüksek veya düşük fiyatı olduğuna 

bakmamak: “Tavşanlarını, kekliklerini ucuz pahalı 

demeden ilk çıkan alıcılara sattı.” -N. Cumalı. (GTS) 

255. uç-  kon- 

uçmak konmak 1. Yükseklere uçarak çıkmak ve sonra yere 

inmek. 2. Davranışları arasında farklılıklar olması: “Ama 

İkizler o kadar uçar konar ki, bir sonraki burç olan 

Yengeç kabuğunun derinlerinde saklanıp bekler sırasının 

gelmesini. İnsan sıradakinin bu kıskaçlı şey olduğunu 

düşündükçe İkizleri öpüp bağrına basmak ister.” (Sırma 

Köksal, Radikal Gazetesi, 20 Haziran 2003) (TİS, s. 601) 

256. uğurlu+  uğursuz+ 

uğurlu uğursuz Uğuru, iyiliği, yararlığı olan ya da olmayan: 

“İyi, fena, uğurlu uğursuz, her hadiseden sonra bizde 

daima bir ümit peyda olur.” -Ömer Seyfettin. (TİS, s. 604) 



213 
 

 

Dizin 

257. ulu+  deli+ 

ulusu delisi Deli, dengesiz, işe yaramaz insanlar ile akıllı, 

olgun, toplumun değer verdiği insanların tamamı: “Pazar 

öyle kalabalık ki anlatamam; ulusu delisi herkes orada 

iğne atsan yere düşmez.” G.K.D. Gölmarmara. (TİS, s. 

605) 

258. uyan-  dal- 

uyana dala 1. Zaman zaman uyku zaman zaman uyanıklık 

durumunda olmak. 2. Kimi kez olayların ayırdına 

varabilme kimi kez de varamama durumu: “Bundan önce 

olup bitenler, sıtma nöbetleri sırasında, uyana dala 

görünen korkunç düşlere benziyordu.” -Kemal Tahir. (TİS, 

s. 608) 

259. uyur+  uyanık+ 

uyur uyanık zf. Yarı uyur yarı uyanık, yarı uykulu bir 

biçimde: “Uyur uyanık bir gece geçirdim.” -Y. Z. Ortaç. 

(TS, s. 2046) (GTS) Yarı uykuda, yarı uyanık. ör. Uyur 

uyanık düşler görmüştüm. (AP, s.1551) “Büzüldükçe 

büzüldüm çimento torbasının altında, olmadı. Uyur uyanık 

sabahı ettim. -Muzaffer İzgü.(TİS, s. 610) 

260. uza-  kısal- 

uzayıp kısalmak Belli belirsiz bir durumda zaman zaman 

uzamak ve kısalmak: “Gölgeler durmadan, büyüyerek, 

arka arkaya kayalıklarda yürüyor, düşüp kalkıyor, uzayıp 

kısalıyorlardı.” -Yaşar Kemal. (TİS, s. 611) 
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261. uzaklı+  yakınlı+ 

uzaklı yakınlı Araları birbirine yakın ya da uzak olanlar 

birlikte: “Ay devrilmiş, yıldızlar uzaklı yakınlı parlamaya 

başlamıştı.” -Kemal Tahir. (TİS, s. 610) 

262. uzak+  yakın+ 

uzak yakın Gidilmesi, varılması çok zaman alan yer ile tam 

tersi gidilmesi çok zaman almayan, uzakta olmayan yerler: 

“Burada, bütün başkent ilçelerine, uzak yakın bütün illere 

kalkan araçlar konaklardı.” -Fakir Baykurt. (TİS, s. 610) 

uzaktan yakından zf. Herhangi bir bakımdan ilgili bir biçimde: 

“Buranın beyleri uzaktan yakından birbirinin his.larıdır.” 

-M. Ş. Esendal. (TS, s. 2049) (GTS) Uzak ya da yakın 

olarak, herhangi bir bakımdan. ör. Olayla uzaktan 

yakından bir ilgisi yokmuş. (AP, s. 1553) “Servet’in bu 

ilgisi, koca yılını fabrika uğruna feda etme fikri Suat’ı çok 

memnun etmişti. Zira ne kızı Suzan’ın, ne de damadının 

fabrikayla uzaktan yakından ilgisi yoktu.” -Füsun Önal. 

(TİS, s. 610) 

263. uzunlu+  kısalı+ 

uzunlu kısalı Uzun ile kısa karışık durumda olan: “...son 

yıllarda nişanlanma ya da sözlenme aşamasına gelmeyi 

bile zaman kaybı saydığından uzunlu kısalı çeşitli 

beraberliklerle yetiniyor.” -Murathan Mungan. (TİS, s. 

611) 
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264. üst+  alt+ 

üstten alttan Bir nesnenin üst ve alt taraflarından: “Sağdan 

soldan, üstten alttan üstlerine.” -Yaşar Kemal. (TİS, s. 

616) 
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265. vakitli+  vakitsiz+ 

vakitli vakitsiz zf. Uygun zaman gözetmeden, gelişigüzel, 

rastgele zamanlarda: “Su salası, gündüz, vakitli vakitsiz 

verilirdi.” -Y. K. Beyatlı. (TS, s. 2076) (GTS) be. Zamanı 

mı değil mi diye düşünmeden, uygun, elverişli bir zaman 

gözetmeksizin, gelişigüzel zamanlarda, rastgele bir 

zamanda. (AP, s. 1571) Her aklına geldiğinde: 

“Kaynanamın merakını pek deşmeye gelmezdi. Vakitli 

vakitsiz tutar türlü siniri vardı.” -Hüseyin Rahmi Gürpınar. 

(TİS, s. 620) 

266. varlık+  darlık+  

varlık darlık Para, mal mülk, zenginlik ile yoksulluk; 

ekonomik güçsüzlük: “Sen de varlık darlık nedir bilseydin 

böyle konuşmazdın.” G.K.D. Lüleburgaz. (TİS, s. 623) 

267. varlık+  yokluk+ 

varlık yokluk Varoluş, yaşam, dirlik, güçlülük ile yok oluş, 

ölüm, tükeniş: “Barış, ‘insanın içindeki insanın varlık 

yokluk çizgisindeki amacı’ oldu.” -Erdal Atabek. (TİS, s. 

623) 

268. varsıl+  yoksul+ 

varsılı yoksulu Mal ve para bakımından geliri, gücü çok iyi 

olan ile bu güç ve geliri olmayan herkes: “Neymiş, çek 

deveci develeri engine, şimdi rağbet güzel ile zengine... 
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Demişler zengini fakiri, varsılı yoksulu karıştırma!...” 

-Fakir Baykurt. (TİS, s. 684) 

varsıl yoksul Malı, parası olan ve olmayan: (fakir zengin) 

“Varsıl yoksul diye ne ayırım yapıyorsunuz derlerse, 

körolasıcalar, asıl bizi siz kendiniz ayırmadınız mı...” 

-Fakir Baykurt. (TİS, s. 623) (VH, s. 116) 

269. var+  yok+ 

nesi var nesi yok Bütün serveti, her şeyi: “Eşkıyalar yolun 

gerisini de tutmuşlardı. Can maldan tatlı. Herkes nesi var 

nesi yok efenin önüne döktü.” -Ö. Seyfettin. (TS) (TİS, s. 

466) 

ne var ne yok 1. Her şey: “Ailesi de elde avuçta ne var ne 

yok satarak İstanbul'a göçmek zorunda kalmıştı.” -H. 

Topuz. (GTS) 2. “Ne haberler var, işler nasıl?” anlamında 

kullanılan bir söz. (TS, s. 1462) (GTS) “- Ne var ne yok, 

İstanbul’da? - Hiç, güzellik, sağlık.” -Orhan Kemal. (TİS, 

s. 464)  

vara yoğa 1. Her şeye: “Üzerine bir sinirlilik hâli geldi. Vara 

yoğa öfkeleniyor, hiçbir şey ile eğlenemiyor gibiydi.” -Ö. 

Seyfettin. (TS, s. 2078) zf. Her şeye: “Üzerine bir sinirlilik 

hâli geldi. Vara yoğa öfkeleniyor, hiçbir şey ile 

eğlenemiyor gibiydi.” -Ö. Seyfettin. (GTS) be. Her şeye. 

ör. Vara yoğa karışanı sevmezler. (AP, s. 1572) 2. Uygun 

olan ya da olmayan her duruma: “Vara yoğa gülmek 

marifetse onların olsun.” -Erdal Atabek. (TİS, s. 622) 
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vardan yoktan (bulmak) Alma olanakları olmadığı hâlde bir 

şeyleri bulmak, buluşturmak: “Hiç unutmam, kızım koleje 

geldiğinde mini etek çıktıydı. Ben de mini etek 

yapıyordum, vardan yoktan yapıyordum.” (Neziha 

Paktuna Utkan, Milliyet Gazetesi, 4 Temmuz 2004) (TİS, s. 

622) 

varı yoğu is. Bir kimsenin sahip olduğu her şey: “Babası 

ulemadan bir hoca imiş. Varını yoğunu fukaralara 

dağıtmış.” -R. N. Güntekin. (TS, s. 2078) (GTS) (Birinin) 

Nesi var nesi yoksa, olanca varlığı, varlığının tümü, sahip 

bulunduğu her şey. ör. Adamın varı yoğu bir avuç 

toprağıydı. (AP, s. 1572) Sahip olduğu her şey; tüm varlığı 

ve düşünceleri: “Divitoğlu artık coşmuş, yeryüzünden 

uzaklaşmış bir sanatçıydı, yaşayışı, varı yoğu sanat olmuş 

bir sanatçı gibiydi.” -Tahsih Yücel. (TİS, s. 622) 

“Göçmenlere varını yoğunu verdiğini düşününce kendi 

kendine öfkeleniyor, kızıyor, sonra içi dingin bir 

mutlulukla pırıl pırıl oluyor, yüreğini bir sevinç alıyor, 

rahatlıyordu.” -Yaşar Kemal. (TİS, s. 622) 

varsa yoksa Yalnızca, tek; her şeyin üzerinde tutulacak 

özellikte anlamlarında: “...tutunamadı dedirtmemek için, 

ardımdan güldürmemek için milleti, varsa yoksa dikkâna 

sarıldım dört elle.” -Adalet Ağaoğlu. (TİS, s. 623) 

ya var ya yok Belli bir ara, yaş ve benzeri durumun yaklaşık 

olarak söz konusu nitelik ve nicelikte olduğunu anlatır: 

“Birden olduğu yerde kalakaldı. Karartı eski yerinde, 

ayakları gene öyle suyun içinde durup duruyordu. 
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Aralarında elli adım ya var ya yok. -Yaşar Kemal. (TİS, s. 

631) 

var yok 1. Belli bir ölçüye ya ulaşır ya ulaşmaz, herhangi bir 

ölçüye, miktara yakın, olduğu bile kuşkulu: “Ünlü 

Haçik'in oğlu Nubar, kırk yaşlarında var yok, göbekli ve 

dazlak.” -A. İlhan. (TS, s. 2078) (GTS) ör. Çocuk, on 

yaşında var yok, ev geçindiriyor. (AP, s. 1572) 2. Ancak 

vardır anlamında. (TİS, s. 622) “Çiçeklerin sapları bir 

parmak boyunda var yok, kısa, küt olur.” -Yaşar Kemal. 

(TİS, s. 622) 

270. veli+  deli+ 

veli deli Ermiş, eren kimseler ile deli, akli dengesi tam yerinde 

olmayan, bazen çok akıllıca bazen de çok tutarsız konuşan 

ve davranan kimseler: “Galatalı hekim Avram Efendi ilim 

irfan sahibi, eyyam görmüş, iti uğursuzu, veliyi deliyi 

bilen bir zât idi.” -İhsan Oktay Anar. (TİS, s. 624) 
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271. yağlı+  yavan+ 

yağlı yavan 1. Yağlı ve ağır yiyecekler ile yağı az olan, 

katıksız yiyecekler. 2. Kaliteli ve kalitesiz yiyecek: “Öyle 

işte, kaç kuruş yövmiye, şu kadar, ooh, çalışır kazanırsın; 

akşam eve gidince yağlı yavan demez çorbanı içersin; 

koyarsın başını yatağa, mışıl mışıl uyursun.” (A. Turan 

Alkan, Zaman Gazetesi, 29 Ağustos 2004) (TİS, s. 633) 

272. yakın+  uzak+ 

yakın uzak Uzak ve yakın çevredekiler: “Yakın uzak köylüler 

dev makinelerin gidişlerini görmek için yol kıyılarına 

sıralandılar.” -Yaşar Kemal. (TİS, s. 635) 

273. yalan+  doğru+ 

yalan doğru 1. Yalan ya da doğru olduğu belirsiz. 2. Aklına 

estiği gibi: “Kimine durup yalan doğru karşılık veriyor, 

kimine sövüp geçiyor, kimini de duymuyordu.” -Yaşar 

Kemal. (TİS, s. 636) 

274. yanlış+  doğru+ 

yanlış doğru 1. Yanlış mı doğru mu olduğunu sorgulamadan. 2. 

Bir karar, olay veya söz yanlış mı yoksa doğru mu pek net 

değil: “Yiğitliğin sekizi karşı durmak, biri kaçmak imiş. 

İşte o birinin sırası şimdi. Yanlış doğru, kendi kendime 

böyle karar verdim Doktor Bey’im...” -Fakir Baykurt. (TİS, 

s. 644) 
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275. yan-  sön- 

yanmak sönmek Bir parıldar, ışıklanır, bir söner; kararır olmak: 

“Gözlerinde arada bir, iğne ucu gibi bir pırıltı yanar 

söner.” -Yaşar Kemal. (TİS, s. 645) 

276. yap-  boz- 

yapmak bozmak Önce yapmak, sonra beğenmeyip bozmak, 

yine yapmak ve daha iyisini yapabilmek anlamında: “Tabii 

ki kukla yapımıyla ilgili hiçbir şey bilmiyordum ama 

dikişle ilgili de hiçbir şey bilmeyip bir haftada öğrendiğim 

gibi, yapa boza öğrendim.” -Zeynep Aksoy. (TİS, s. 

646-647) 

277. yap-  yık- 

yapmak yıkmak Oluşturmak, yıkıp tekrar yapmak veya 

onarmak: “Ustaların işi yapmak yıkmak değil mi burasını 

da onarıversinler.” G.K.D. Balıkesir. (TİS, s. 647) 

278. yaşlı+  çocuk+ 

yaşlı çocuk Yaşı ilerlemiş olan ya da çok küçük yaştaki herkes: 

“Kız gelin, yaşlı çocuk, bütün bir köyün...” -Yaşar Kemal. 

(TİS, s. 650-651) 

279. yaşlı+  genç+ 

yaşlı genç Yaşları ilerlemiş olanlar ile henüz yaşlanmamış, 

yaşları ilerlememiş olan herkes: “Yaşlı genç bir sürü 

balıkçı köprünün korkuluklarına dayanmışlar, oltalarını 

denize sarkıtmışlardı.” -Yaşar Kemal. (TİS, s. 651) 

yaşlısı genci Yaşları ilerlemiş olanlar ile henüz yaşlanmamış, 

yaşları ilerlememiş olanların karışık olduğu herkes: “Ona 
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düşman olmuş tekmil Menekşe de gecekondu yapımında 

çoluk çocuğu, yaşlısı genciyle Selime yardım ediyorlardı.” 

-Yaşar Kemal. (TİS, s. 651) 

280. yatış+  kalkış+ 

yatış kalkış Uyumak için gece yatma anı ve günün ağarmasıyla 

kalkma anı: “Gecede gündüzde, yatışta kalkışta, yazda 

kışta hep seni anacak.” -Fakir Baykurt. (TİS, s. 652) 

281. yat-  kalk- 

yata kalka 1. Yatıp kalkarak. 2. Belirli bir süreci yaşayarak: 

“Mezarlar sonsuza doğru kol kola, yata kalka, eğrile 

doğrula yürüyorlar gibiydi...” Çetin Altan. (TİS, s. 651) 

yatıp kalkıpHer zaman, hep: Yatıp kalkıp anama dua ediyorum. 

(TS, s. 2147) (GTS) Her zaman, sürekli bir biçimde. ör. 

Yatıp kalkıp bu işi düşünüyordu. (AP, s. 1625) Sürekli, her 

zaman; yaşadıkları her gün: “Tanrılarına yatıp kalkıp 

şükretsinler, adaklar sunsunlar.” -Ferit Edgü. (TİS, s. 652) 

yatıp kalkmak 1. Gecelerini geçirmek: “Yatıp kalktığım 

odamın penceresinden bakınca bir baştan bir başa bütün 

sokağı görüyordum.” -N. Cumalı. (TS, s. 2147) (GTS) ör. 

Otellerde kalıyordu, bir evde yatıp kalkmak özlemiydi. 

(AP, s. 1625) 2. Cinsel ilişkide bulunmak: “Öteki, çok 

kadınla oynaşmış ve hatta yatıp kalkmış, sevda damarları 

kaşarlanmış bir gençti.” -M. Ş. Esendal. (TS, s. 2147) 

(GTS) ör. Önüne gelenle yatıp kalkmaktan geri 

kalmıyordu. (AP, s. 1625) (TİS, s. 652) 
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yat kalk Birinin buyruğu ve denetimi ile sürekli yere uzanıp 

tekrar ayağa kalkma biçiminde yapılan eğitim: “Yeniden 

asker olup biraz Denizli, biraz Afyon, altı ay daha yat kalk 

yaptık.” -Fakir Baykurt. (TİS, s. 651) 

yatmak kalkmak (bir işi yapmak) Sürekli olarak; günlerce: 

“Dua edin İnce Memedime. Yatın kalkın dua edin.” -Yaşar 

Kemal. (TİS, s. 652) 

282. yaz-  çiz- 

yazar çizer Belli konularda yazılar yazan kimseler: “Spor 

yazarı olmayan anlı şanlı yazar çizerlerin hep beraber tozu 

dumana katmaları gerekmiyor mu?” (Türkiye Gazetesi, 28 

Şubat 2004, s. 23) (TİS, s. 655) 

yazıp çizmek Yazmak. (TS, s. 2156) (GTS) Yazıyla uğraşmak, 

yazmak. (AP, s. 1631) 

yazmak çizmek Sözü, tasarımı ve düşünceyi düzenli bir 

biçimde yazıya dökmek: “O değillikten gibi gözükür, 

yazar çizer, sonra şehre varıp beylerle okuyuverir...” 

-Fakir Baykurt. (TİS, s. 656) 

283. yazı+  çizi+ 

yazı çizi Yazı yazma veya okuma işleri: “Okulda oturur, dölleri 

okuturdu. Ağaçları kesip aşılatırdı. Yazımızı çizimizi yazar 

idi.” -Fakir Baykurt. (TİS, s. 655) 

284. yazıl-  çizil- 

yazılıp çizilmek Bir konu hakkında çeşitli ve farklı şeylerin 

yazılması: “Aylık ve üç aylık edebiya dergilerinde, 

edebiyatın en ince, en ayrıntılı sorunları yazılıp çizilip 
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tartışabilir.” -Aziz Nesin. (TİS, s. 655) 

yazılmak çizilmek Bir konu hakkında çeşitli ve farklı şeylerin 

yazılması: “Çok şey yazıldı çizildi.” (Milliyet Gazetesi, 5 

Şubat 2004, s. 19) (TİS, s. 656) 

285. yaz+  kış+ 

yaz kış zf. 1. Bütün yıl boyunca: “Her gün yine kazanlar 

kaynıyor, yaz kış hayat devam ediyordu.” -Ö. Seyfettin. 

(TS, s. 2156) (GTS) (AP, s. 1628) 2. Her zaman, sürekli: 

“Girebilmesi için yana çekiliyorum. İçeriye girip yaz kış 

ayağından çıkarmadığı ve bağcıklarını hiç bağlamadığı 

botlarıyla antreden odaya bakıyor.” -Ahmet Karcılılar. 

(TİS, s. 654) 

286. yazlı+  kışlı+ 

yazlı kışlı zf. Bütün yıl boyunca: Onlar yazlı kışlı orada 

otururlar. (TS, s. 2156) (GTS) ik. be. Bütün yıl boyunca, 

yaz kış her zaman. ör. Ayvalıkta, yazlı kışlı oturacakları 

bir ev aldılar. (AP, s. 1631) 

287. yer+  gök+ 

yerden göğe Pek çok, anlatılamayacak kadar çok: “Yerden göğe 

dek haklı bu düşüncesinde babanız. Albay, değil mi? 

Emekli albay?” -Samim Kocagöz. (TİS, s. 661) 

yerden göğe kadar Pek çok: “Hakkın var imam, hakkın var, 

yerden göğe kadar hakkın var.” -M. Ş. Esendal. (TS, s. 

2168) (GTS) Anlatılamayacak denli çok, pek çok (hakkı 

olmak vb.) ör. Bunu söylemekte yerden göğe kadar 

hakkınız var. (AP, s. 1640) 
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yere göğe koymamak (veya koyamamak) Nasıl ağırlayacağını, 

nasıl memnun edeceğini bilmemek, çok önem vermek: 

“Bunun için Necla ile Ayşe onu yere göğe koymuyor 

-enişte diye- pervane gibi etrafında dönüyorlar.” -R. N. 

Güntekin. (TS, s. 2168) (GTS) (Bir kimseyi) Memnun 

etmek, ağırlamak için çırpınmak. (AP, s. 1640) 

yere göğe (koyamamak, sığmamak) Bir kişi, nesne veya olayı 

olduğundan daha fazla göstererek ondan söz etmek, 

abartmak. “Yere göğe sığmaz, çiçeğin yöresinde, o yaşlı 

haline de bakmadan, tutturur bir oyun, ayakta 

duramayıncaya kadar yürür.” -Yaşar Kemal. (TİS, s. 661) 

yer gök Yeryüzü, gökyüzü, her taraf; gözün görebildiği tüm 

ortam: “Yer gök duman içindeydi sanki.” -Ahmet Telli. 

(TİS, s. 660) 

yeri göğü ben yarattım demek Çok gururlu olmak. (GTS) 

yeri göğü birbirine katmak Aşırı telaş yaratmak (TS, s. 2168) 

(GTS) “Şafak vakti öğle bir kişnemiş ki yeri göğü 

birbirine katmış.” -Yaşar Kemal. (TİS, s. 661) 

yeri göğü inletmek Yüksek sesle ve olanca güçle bağırmak: 

“Havayı kokladı, sonra bütün gücüyle yeri göğü inleten 

bir kişnemeyle kişnedi.” -Y. Kemal. (TS, s. 2168) (GTS) 

yeri göğü tırmalamak Çok sancı, acı çekmek. (GTS) 

yeri göğü tutmak Her tarafı ele geçirmek, denetim altında 

bulundurmak: “Müttefikler yeri göğü ve bütün 

köşebaşlarını tutmuştur.” -T. Buğra. (GTS) 
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288. yerli+  yabancı+ 

yerli yabancı 1. Yurt içinde yapılan, ulusal, yurda (o yurdun 

kendi niteliklerine) özgü, ya da başka bir yurda özgü olan, 

ulusal olmayanların bir arada olması durumu. 2. Herkes: 

“Eski yeni yerli yabancı, güzel çirkin hatta bugün için 

bayağı bir yığın unsurun birbiriyle kaynaşmasından 

doğmuştur.” -Ekrem Işın. (TİS, s. 662) 

289. yerli+  yersiz+ 

yerli yersiz zf. 1. Uygun zamanı olup olmadığı düşünülmeden. 

2. Saçma sapan, ulu orta. (TS, s. 2172) (GTS)  “Sağa sola 

yerli yersiz sataşıyordu.” -K. Korcan. (GTS) ik. be. 1. 

Uygun ya da sıralı, yerinde olup olmadığını hiç 

düşünmeden, uygun olsun olmasın. 2. İleri geri, saçma 

sapan. ör. Yerli yersiz konuşanları sevmem. (AP, s. 1642) 

“Yerli yersiz konuşmasın ortalarda öyle!” -Fakir Baykurt. 

(TİS, s. 662) 

290. yeryüzü+  gökyüzü+ 

yeryüzü gökyüzü İçinde yaşanılan ortam, her yer: “Tam günün 

battığı o an, bütün Anavarza ovası, ağaçlar, sular, yeryüzü 

gökyüzü, silme bir maviye batar.” -Yaşar Kemal. (TİS, s. 

662) 

291. yokuşlu+  inişli+ 

yokuşlu inişli Çıkış ve inişleri olan; engebeli: “Dereboyu yolu 

ise yokuşlu inişliydi...” -Yaşar Kemal. (TİS, s. 670) 

292. yollu+  yolsuz+ 

yollusu yolsuzu Herhangi bir yolsuzluğa bulaşmış veya 
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bulaşmamış türden herkes: “Eşkiya, asker kaçağı, yollusu 

yolsuzu, hırlısı hırsızı, kötü süt emmişi, iyisi kötüsü, genci 

kocası, cümle Çukurova halkı birleşip düşmanı 

Çukurovadan atma savaşına katılıyorlar.” -Yaşar Kemal. 

(TİS, s. 671) 

293. yukarı+  aşağı+ 

yukarıdan aşağıdan 1. Yukarı ve aşağı taraflardan. 2. Her 

yönüyle, inceden inceye, ayrıntılı bir biçimde: 

“Güvensizlik her yandan akıyor, yukarıdan aşağıdan 

süzüp süzüp, soyumu sopumu araştırıyor.” -Mustafa Kutlu. 

(TİS, s. 674) 
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294. zamanlı+  zamansız+ 

zamanlı zamansız zf. Gelişigüzel zamanlarda, vakitli vakitsiz: 

“Onun büyükelçilik konutuna zamanlı zamansız gelip 

gitmesine aldırış etmiyordu.” -E. Bener. (TS, s. 2222) 

(GTS) (AP, s. 1682) Gelişigüzel zamanlarda, her zaman, 

vakitli vakitsiz; belli periyodik aralıklarla değil de akla 

gelen her zamanda: “Kısrak merakı ile zamanlı zamansız 

girip çıktığı için Abuzer kapıyı sürgülemiyordu.” -Kemal 

Tahir. (TİS, s. 680) 

295. zengin+  fakir+ 

zengini fakiri Mal ve para bakımından geliri, gücü çok iyi olan 

ile bu güç ve geliri olmayan herkes: “Neymiş, çek deveci 

develeri engine, şimdi rağbet güzel ile zengine... Demişler 

zengini fakiri, varsılı yoksulu karıştırma!...” -Fakir 

Baykurt. (TİS, s. 684) 

296. zengin+  yoksul+ 

zengini yoksulu Mal ve para bakımından geliri, gücü çok iyi 

olanlar ile bu güç ve geliri olmayan herkes: “Bu kadar 

toprak, değil Mahir Beyi tekmil şu Anavarza ovasını 

zengini yoksuluyla Karun eder, Karun.” -Yaşar Kemal. 

(TİS, s. 684) 



 

 

II. 

Çağdaş Çincede 

Karşıt Anlamlı Sözcüklerle Kurulan 

İkilemeler Dizini 
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001. 哀樂  [ ai1  l4]： İnsanlardaki duygulardan üzüntü ve sevinç; 

hüzünlü sevinç. (哀： is. Üzüntü. 樂： is. Sevinç.) 

喜怒哀樂  [ i3  nu4  ai1  l4]：İnsanlarda neşe, kızgınlık, 

üzüntü, sevinç gibi duygular. 

002. 愛憎  [ ai4  ts1]：Hem sevmek hem nefret etmek. (愛： f. 

Sevmek. 憎： f. Tiksinmek, nefret etmek.) 

愛憎分明  [ ai4  ts1  fn1  mi2]：Belirli nesne, olay 

veya bireylere karşı çok belirgin bir 

biçimde duygularını, tepkilerini gösteren 

(kimse). 

003. 安危  [ an1  uei2]：1. Emniyet ya da tehlike. 2. mec. Tehlikeli 

durum. (安：sf. Emniyetli, güvenli. 危：sf. Tehlikeli.) 

居安思危  [ ty1  an1  s1  uei2] ： Güvenlikteyken 

büyük zarara uğramamak için tehlike 

olasılığını aklından geçirmek. 

004. 凹凸  [ au1  tu2]：Girintili çıkıntılı; çukurlu tümsekli; engebeli. 

(凹：sf. İçbükey. 凸：sf. Dışbükey.) 

凹凸有致  [ au1 tu2 iou3 t4]：(Kadınlar için) Dolgun, 

balıketinde. 

凹凸不平  [ au1  tu2  pu4  pi2]：Düz veya düzgün 

olmayıp girinti ve çıkıtıları olan. 
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005. 遐邇  [ ia2  3 ]：Mesafe bakımından uzak veya yakın olma 

durumu. (遐： is. Uzak yer; gidilmesi çok zaman alan yer. 

邇： is. Yakın yer; az bir ara ile ayrılmış olan yer.) 

名聞遐邇  [  mi2  un2  ia2  3 ]： Ün salmış olan, 

herkesçe bilinen.  

006. 瑕瑜  [ ia2  y2  ]：mec. Erdemlilik ile erdemsizlik. (瑕：is. 1. 

Yeşim taşı üzerinde olan ben(ler). 2. mec. Kusur, yanlış. 
3. Ara; iki şeyi birbirinden ayıran açıklık. 瑜： is. 

1.Yeşim taşlarından güzeli. 2. Yeşim taşı üzerinde 

görünen parlaklık.)   

瑕不掩瑜  [  ia2  pu4  ian3  y2 ]：mec. Bir iş veya bir 

şeyin ufak kusurlu olmasına rağmen onun 

güzel görünmesi kötü etkilenemez. 

瑕瑜互見  [ ia2  y2  xu4 ian4] ： mec. “İşin hem 

kusurlu hem güzel olarak ortaya çıkması 

doğaldır” anlamında kullanılan bir söz. 

007. 先後  [ ian1  xou4]：1. Sıra bakımından bir şeyin veya bir işin 

önü ve ardı. 2. mec. Süreklilik. (先： is. 1. Atalar. 2. 

Öncelik; bir şeyin öbüründen önce olması durumu; en 

başta bulunması, öne alınması gereken iş. 3. sf. Önceki; 

geçmiş. 4. sf. Rahmetli; vefat etmiş olan. 5. zf. Önce; 

ilk olarak, başlangıçta, sonra karşıtı. 6. zf. mec. Geçici 
olarak; şimdilik. 後： is. 1. Torunlar. 2. Geri; arka, bir 

şeyin sonra gelen bölümü, art, alt taraf, ileri karşıtı. 3. 
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sf. Henüz gelmemiş zaman, gelecek. 4. sf. Arkadan 

gelen. 5. zf. Geç; kararlaştırılan, beklenen veya alışılan 

zamandan sonra, erken karşıtı.)72 

先憂後樂  [ ian1  iou1  xou4  l4]：1. Önce tedirgin 

olur, sonra mutlu olur. 2. Herkesten önce 

tedirgin olan ve herkesin huzuru yerinde 

olduktan sonra rahatlayan (kimse). 

先公後私  [ ian1  ku1  xou4  s1] ： Kişisel, özel 

işlerden önce genel işlerle uğraşmak. 

先來後到  [ ian1  lai2  xou4  tau4]：Geliş sırasına 

göre harekete geçmek. 

先禮後兵  [ ian1  li3  xou4  pi1]：“İki taraf, önce 

diplomasiye başvurur, ardından da 

birbirleriyle silâhlı olarak çatışırlar” 

anlamında kullanılan bir söz. 

先盛後衰  [ ian1  4  xou4  uai1]：Birinin ya da 

bir şeyin önce verimli olup, sonradan 

gittikçe çaptan düşmesi. 

先斬後奏  [  ian1  tan3  xou4  tsou4]：1. Çin’de eski 

dönemlerde herhangi bir vezirin amirinden 

izin almaksızın uyguladığı idam ve amirine 

bu idamdan sonra haber verme olayı; “önce 

idam, kararı ise sonradan gelir”. 2. mec. 
                                                 
72 Kelimelerin anlamlarında görüldüğü gibi Çincede “ 先 (ian1)”, “sıra 

bakımından önce olan” mantığıyla “ata”, “önce”, “öncelik”, “geçmiş” 
anlamına gelir; “後 (xou4)” ise “sıra bakımından sonra” anlamından yola 
çıkarak “torun”, “sonra”, “gelecek” gibi yan anlamlar kazanır. 
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Birinin acil durumda bir girişimde 

bulunduktan sonra amirine, yetkiliye haber 

vermesi. 

先人後己  [ ian1  n2  xou4  ti3]：Önce başkalarının 

çıkarını, sonra kendi çıkarını düşünen, 

özverili (kimse). 

爭先恐後  [ t1  ian1  ku3  xou4]：Kalabalık içinde 

insanların birbirleriyle yer kapma yarışına 

girmesi. 

承先啟後  [ t2  ian1  ti3  xou4] ： Birinin 

büyüklerinden öğrendiklerini kendinden 

küçüklere aktarması. 

008. 詳略  [ ia2  lye4]：1. Bir işin veya bir şeyin ayrıntılı yönleri 

ya da özetlenmiş yönleri. 2. Bir işin veya bir şeyin 
bütünü ya da parçası. (詳： sf. Ayrıntılı. 略： sf. 1. 

Muhtasar. zf. 2. Eksik, yarım yamalak bir biçimde.) 

009. 向背  [ ia4  pei4]：Halkın devlete katılması, taraf olması ya 

da karşı çıkması. (Kamuoyunun devletin tarafını tutup 
tutmaması.) (向：zf. 1. Bir tarafa doğru yönelerek. 2. f. 

Taraf olmak. 背：zf. 1. Sırt çevirerek. 2. f. Terk etmek, 

ayrılmak.)  

民意向背  [ min2 i4 ia4  pei4]：Halkın devlete karşı 

genel düşüncesi; kamuoyu. 

人心向背  [ n2  in1  ia4  pei4]：Halkın devlete 

katılması, taraf olması ya da karşı çıkması. 

(Kamuoyunun devletin tarafını tutup tutmaması.) 
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010. 消長  [ iau1  ta3]：1. mec. Azalıp artmak veya artıp azalmak. 

2. mec. Durumun yükselişi ve düşüşü; iniş çıkışlar, 
şartların değişmesi. (消： f. Azalmak; düşmek. 長： f. 

Artmak, yükselmek.) 

011. 興廢  [ i1  fei4]： (Ülkenin gücü, ulusal ekonomi vb. için) 1. 

Bayındır hâle gelme ya da harap olma durumu. 2. 
Yozlaşmış olanı yeniden canlandırmak.73 (興： sf. 1. 

Bayındır.  f. 2. Yükseltmek, yeniden canlandırmak. 
廢：sf. 1. Solgun. f. 2. Yozlaşmak; bozulmak.) 

盛衰興廢  [ 4  uai1 i1  fei4]：mec. “İnsanların 

ara sıra talihsizliklere uğraması, şartların 

değişmesi olağandır” anlamında kullanılan 

bir söz. 

成敗興廢  [ t2  pai4 i1 fei4] ： Başarı veya 

başarısızlık; bayındırlık veya haraplık; 

mamuriyet veya harabiyet. 

012. 興衰  [ i1  uai1]：1. Yükselip düşmek. 2. mec. Şartların 

değişmesinden kaynaklanan iniş çıkışlar. ( 興 ： f. 

Yükselmek. 衰： f. Düşmek, yozlaşmak.) 

013. 興亡  [ i1  ua2]：(Ülke için) Bayındır, gönençli olmak ya da 

varlığı sona ermek. (興： f. Bayındır, gönençli olmak. 

亡： f. Yok olmak, ortadan kalkmak.) 

                                                 
73 Bu, ilk kelimesi yüklem, son kelimesi nesne olarak birleşik bir kelime grubu 

olduğu için ikileme niteliği yoktur. Yani burada iki kelimenin türü, 
birbirinden farklı olduğu için bu (ikinci) anlamdaki kelime grubu karşıt 
anlamlı ikileme sayılamaz. 
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治亂興亡  [ t4  luan4  i1  ua2]：Bir ülkenin barış, 

bayındır, kargaşa vb. durumu. 

014. 形影  [ i2  i3]：Herhangi bir varlığın veya nesnenin biçimi 

ve gölgesi. (形：is. 1. Vücut, beden. 2. Varlık. 3. Biçim, 

şekil. 影 ： is. Gölge; saydam olmayan bir cisim 

tarafından ışığın engellenmesiyle ışıklı yerde oluşan 

karanlık. ) 

015. 行止  [ i2  t3]：1. İlerlemek veya durmak. 2. Davranış. 3. 

Karar vermek. (行： f. 1. Yürümek. 2. Gitmek. 3. 

Hareket etmek; ilerlemek. 止： f. Durmak; hareketsiz 

durumda olmak.) 

016. 休戚  [ iou1   ti1] ： Sevinmek ile kaygılanmak. ( 休 ： f. 

Sevinmek. 戚： f. Kaygılanmak.) 

017. 虛實  [ y1  2]：1. Bir işin veya bir şeyin boş veya dolu 

olması. 2. Yalan ya da gerçek. 3. mec. Gerçek. (虛：sf. 1. 

Boş. 2. mec. Gerçek olmayan, gerçek dışı; düşsel. 實：

sf. 1. Dolu. 2. Gerçek; gerçekten var olan.) 

虛虛實實  [ y1 y1 2 2]：Gerçek olup olmadığını 

kestirmek güç; gerçek ile yalanın karışık 

olduğu bir durum. 

018. 軒輊  [ yan1  t4]：mec. Üstün olan ile geride kalan (kimse). 

(軒： is. esk. Arabanın ön taraftaki yüksek olan kısmı. 

輊： is. esk. Arabanın arka taraftaki alçak olan kısmı.) 

不分軒輊  [ pu4  fn1 yan1  t4]：Berabere kalma. 

無分軒輊  [ u2  fn1 yan1  t4]：Berabere kalma. 
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Dizin 

- f - 

019. 反正  [ fan3  t4]：1. Bir işin veya bir şeyin ters ve göze 

çarpan tarafı. 2. mec. Her ne ise, ne olursa olsun. (反：

sf. Ters; karşıt. 正：sf. Göze çarpan taraf.) 

020. 方圓  [ fa1  yan2]：Saha. (方：sf. Dörtgen biçimde olan. 圓：

sf. Yuvarlak biçimde olan.) 

021. 肥瘦  [ fei2  ou4]： 1. Şişman veya zayıf olma biçimi. 2. 

Toprağın verimli ya da kısır olma durumu. 3. Giysinin 
bol veya dar gelmesi. (肥：sf. 1. Şişman; deri altında 

fazla yağ toplanması sebebiyle vücudun her yanı şişkin 
görünen. 2. Bol, bereketli. 3. (Toprak) Verimli. 瘦：sf. 

1. Zayıf, sıska. 2. Eti, yağı az olan. 3. Yoksul. 4. 

(Toprak) Verimli olmayan.)  

022. 分合  [ fn1  x2]：Bölünüp birleşmek veya birleşip bölünmek. 

(分： f. Bölünmek. 合： f. Birleşmek.) 

分工合作  [ fn1  ku1 x2 tsuo4]： İnsanların işlerini 

birbirleriyle bölüşerek çalışma ortaklığı 

kurması; iş birliği yapma. 

023. 鳳凰  [ f4  xua2] ： Anka; simurg; masallarda adı geçen 

büyük bir kuş. (鳳： is. Anka kuşunun erkeği. 凰： is. 

Anka kuşunun dişisi.) 

024. 夫婦  [ fu1  fu4]：Karı koca. (夫： is. Koca. 婦： is. Karı; bir 

erkeğin evlenmiş olduğu kadın, eş.) 

夫唱婦隨 [ fu1  ta4  fu4  suei2]：Esas anlamı “kocası 
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şarkı söylerken karısı eşlik eder” demek 

olup “bir çiftin birbirine uyumlu bir biçimde, 

birbiriyle iyi anlaşarak geçinmesi” anlamında 

kullanılan bir söz. 

匹夫匹婦  [ pi3  fu1  pi3  fu4]：1. Sıradan çiftler. 2. 

mec. Okumamış (kimseler). 

025. 夫妻  [ fu1  ti1]：Karı koca. (夫： is. Koca. 妻： is. Karı; bir 

erkeğin evlenmiş olduğu kadın.) 

患難夫妻  [ xuan4 nan4 fu1  ti1] ： Birlikte zorluk 

çekmiş olan ve birbirinden destek gören 

çift. 

026. 浮沉  [ fu2  tn2]：1. Hayattaki iniş çıkışlar. 2. mec. Kendini 

hayatın akışına kaptırmak, çevresindekilerin etkisinde 
kalmak. (浮： f. Su yüzünde yüzmek. 沉： f. Batmak.) 

隨俗浮沉  [ suei2 su2 fu2 tn2]：Gayesiz yaşamak, 

çevresindekilerin etkisiyle gelişigüzel 

davranmak, hareket etmek. 

與時浮沉  [ y3  2  fu2  tn2]：Kendini hayatın akışına 

kaptırmak, çevresindekilerin etkisinde kalmak. 

與世浮沉  [ y3  4  fu2  tn2] ： Gayesiz yaşamak, 

çevresindekilerin etkisinde kalmak. 

027. 俯仰  [ fu3  ia3]：1. Kafayı bir aşağıya bir yukarıya doğru 

hareket ettirmek. 2. mec. Çok kısa bir süre içinde; ani, 

birdenbire, ansızın. 3. mec. Bir kimsenin gündelik 
hayatındaki davranış ve tutumları. (俯：f. Başını aşağıya 

doğru çevirmek. 仰： f. Başını yukarıya kaldırmak.) 
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Dizin 

俯仰由人  [ fu3  ia3  iou2  n2]：Bütün davranışları 

ve hareketlerinin kendi kararına değil, 

başkalarının iradesine bağlı kalan; kendi 

davranışlarına hâkim olamayan (kimse). 

俯仰之間  [ fu3  ia3  t1  tian1]：Bir anlık, kısa bir 

süre içinde. 

俯仰無愧  [ fu3  ia3  u2  kuei4]： İşini doğru dürüst 

yaptığından emin olduğu için ne Tanrı’dan 

ne de insanlardan çekinmek; hiç kimseye 

karşı mahcubiyet duymamak. 

與世俯仰  [ y3  4  fu3  ia3] ： Kendini hayatın 

akışına kaptırmak, çevresindekilerin 

etkisinde kalmak. 

028. 父母  [ fu4  mu3]：Ana baba, ebeveyn. (父： is. Baba. 母： is. 

Ana, anne.) 

029. 腹背  [ fu4  pei4]：1. İnsan ve hayvanlarda olan karın ve sırt 

bölümü. 2. mec. Bir nesnenin ön ve arka tarafı. 3. mec. 
Sıkı ilişki içinde bulunmak. (腹：is. Karın. 背：is. Sırt.) 

腹背受敵  [ fu4  pei4  ou4  ti2]：1. Önden ve arkadan 

düşman saldırısına uğramak; bayağı 

zorlanmak ve büyük sıkıntı çekmek. 2. Çok 

zorlukla, sıkıntı çekerek. 
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-  - 

030. 恩怨  [ n1  yan4] ： 1. Minnet ile kin; minnettarlık ile 

kindarlık. 2. mec. Dargınlık, küskünlük; şikâyet. (恩：

is. Minnet, iyilik. 怨： is. Kin, dargınlık, şikâyet.) 

恩怨分明  [ n1  yan4  fn1  mi2] ： Bir kimsenin 

başkaları kendisine nasıl davrandıysa 

karşılığında onlara aynı biçimde 

davranması; iyiliği kötülükten kesin bir 

biçimde ayırt eden (kimse). 
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Dizin 

-  - 

031.  兒女  [ 2  ny3] ： 1. Delikanlı(lar) ve genç kız(lar). 2. 

Erkek(ler) ve Kadın(lar). (兒： is. 1. Çocuk(lar). 2. 

Delikanlı(lar); çocukluk çağından çıkmış genç 
erkek(ler). 女 ： is. 1. Kadın(lar). 2. Kız(lar); kız 

çocuk(lar).) 
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032. 依違  [ i1  uei2]：Uyup uymamak konusunda karar verememek. 

(依： f. Uymak; baş eğmek. 違： f. Uymamak; söz 

dinlememek.) 

033. 抑揚  [ i4  ia2]： 1. Ahenk, ezgi. 2. İş hayatında ara sıra 

yaşanan başarısızlık ve başarılar. 3. Birini yermek ya da 

övmek. 4. mec. Etkili, ahenkli ve düzgün bir anlatım 
için uygulanan teknikler. (抑：f. Bastırmak, durdurmak. 

揚： f. Yükseltmek, yukarı kaldırmak.) 

抑揚頓挫  [ i4  ia2  tun4  tsuo4] ： Ezgide bulunan 

uyum, zenginlik. 

034. 異同 [ i4  tu2]：1. Farklılık ile benzerlik. 2. Farklılık. (異：

sf. Farklı. 同：sf. Benzer, aynı.) 

異口同聲  [ i4  kou3  tu2  1]：1. Farklı ağızlardan 

benzer şeyler söylemek, hep bir ağızdan 

söylemek, konuşmak. 2. Herkesin 

görüşlerinin birbirine benzer olması. 

異曲同工  [ i4  ty3  tu2  ku1] ： Yöntem ya da 

davranışların birbirinden farklı olmasına 

karşın, varılan sonuç ya da etkilerin 

birbirine benzer olması. 

大同小異  [ ta4  tu2  iau3  i4] ： Hemen hemen 

birbirine benzer, çok az farkla. 

同床異夢  [ tu2  tua2  i4  m4]：1. Aynı yatakta 
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Dizin 

olmasına rağmen farklı rüya gören (çift); 

sorunlu evlilik için kullanılan bir söz. 2. 

mec. Ortak bir hedef doğrultusunda çalışanların 

gerçek fikirlerinin birbirlerinden farklı olup, 

bunları birbirlerinden saklamaya çalışmaları. 

035. 雅俗  [ ia3  su2]： Hem kibar hem de kaba olan kimseler; 

davranışlarında asil olanlar ve olmayanlar. (雅：sf. 1. 

Kibar. 2. Asil; ince zevkli. 俗：sf. 1. Kaba. 2. Adi, 

sıradan.) 

雅俗共賞  [ ia3  su2  ku4   a3]：Hem ince zevkli 

kimseye hem sıradan birine hitap eden; 

herkesin hoşuna giden (sanat, edebiyat vs. 

eserleri). 

036. 炎涼  [ ian2  lia2]：1. İklim, hava sıcaklığı bakımından sıcak 

ya da serin. 2. mec. İnsanların başkalarına gösterdiği 
sıcakkanlılık veya soğukluk. (炎：sf. Sıcak, çok sıcak. 

涼：sf. Serin, soğuk.) 

世態炎涼  [ 4  tai4  ian2  lia2]：İnsanlar arasındaki 

ilişkilerin değişkenliği, vefasızlık. 

037. 陰陽  [ in1  ia2] ： 1. Gölgenin kapladığı veya güneşin 

ışıtabildiği taraflar. 2. Çin felsefesine göre doğayı 

oluşturan dişil ve eril enerjiler; doğada karşıt olan iki 

esas. 3. mec. İnsan, hayvan ve bitkilerin dişiyi 

dölleyecek cinsten olan ile dölleneni; dişilik ile 
erkeklik. 4. fiz. Katot ile anot; eksi uç ile artı uç. (陰：

is. 1. Güneşin ışıtamadığı taraf; gölge. 2. Ay, kamer. 3. 

s. Kapalı; bulutlu, karanık (hava). 4. s. mec. Gizli, saklı. 
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5. s. Eksi, negatif (elektrik). 6. s. gr. Dişil; bazı dillerde 
dişi cinsten sayılan (kelime). 陽 ： is. 1. Güneşin 

ışıtabildiği taraf. 2. Güneş. 3. s. mec. Belirgin; belirmiş 

durumda olan. 4. s. Artı, pozitif (elektrik). 5. s. gr. Eril; 

bazı dillerde erkek cinsten sayılan (kelime).) 

陽奉陰違  [ ia2  f4  in1 uei2] ： Yalandan uymak; 

uyma numarası yapmak; uyar gibi görünmek. 

陰陽怪氣  [ in1  ia2  kuai4  ti4] ： Huyu veya 

davranışı acayip, tuhaf olan (kimse). 

陰陽兩隔  [ in1  ia2  lia4  k2]： Birbirinden çok 

uzak kalan; aralarındaki mesafe uzak olan. 

陰錯陽差  [ in1  ts uo4  ia2  ta1]：Beklenmedik bir 

şekilde aksilik veya talihsizliklerle 

karşılaşmak. 

038. 因果  [ in1  kuo3]：1. Sebep sonuç; bir şeyin olmasına yol açan 

nedenler ile elde edilen neticeler. 2. Budizm 

ilkelerinden biri: Şu anda başımıza gelenler ya da 

yaşadıklarımız, daha önceki hâl ve davranışlarımızın 

neticesidir; bugün yaptıklarımız ise gelecekte 

karşılaşabileceğimiz hâl ve durumların sebepleri 

olacaktır. 3. mec. Sebep; bir olayı ve durumu gerektiren, 
doğuran başka olay veya durum. (因： is. Sebep, neden. 

果： is. 1. Bitkilerin meyvesi. 2. mec. Sonuç, netice.) 

前因後果  [ tian2 in1 xou4 kuo3]：Bir şeyin nedenleri 

ve sonuçları. 
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Dizin 

因果關係  [ in1  kuo3  kuan1  i4] ： “Herhangi bir 

şeyin olmasına veya bir olayın ortaya 

çıkmasına mutlaka yol açan bir neden 

olmalıdır” anlamında, sebep ile sonuç 

arasındaki bağlantıya dikkat çeken bir söz. 

039. 隱現  [ in3  ian4]： Bir görünüp bir görünmez olmak; net 

olmayıp yarı görünür olan. (隱：sf. Görünmez; gizli. 

現：sf. Görünür; açık.) 

忽隱忽現  [ xu1 in3  xu1ian4]：Bir görünüp bir görünmez 

olmak. 

若隱若現  [ uo4 in3 uo4 ian4]：Pek net görünmeyen; 

varı yoğu belli olmayan. 

040. 盈虧  [ i2  kuei1] ： 1. Artık ile eksik. 2. Ay’ın giderek 

büyümesi ile on beşinden sonraki küçülmesi. 3. Kazanç 
ve zarar. (盈： is. 1. Bol, bolluk. 2. Kazançlı, kazanç. 

虧： is. 1. Eksik, eksiklik. 2. Zarar, ziyan.) 

041. 優劣  [ iou1  lie4]：1. İyi ile kötü; kaliteli ile kalitesiz. 2. mec. 

Akıllı ve akılsız. 3. mec. Uygun olan ve olmayan. (優：

sf. İyi, üstün. 劣：sf. Kötü, fena.) 

優勝劣敗  [ iou1  4  lie4  pai4]：Ortama en uygun 

olanın hayatta kalması. 

042. 幽明  [ iou1  mi2]： 1. Görünür ile görünmez olan(lar). 2. 

Gece-gün. 3. İnsanoğlu ile doğaüstü varlıklar. (幽：sf. 1. 

Görünmez; gizli. 2. Uzakta kalan (yer). 3. Sakin. 4. 
Karanlık. 5. is. mec. Doğaüstü varlıklar. 明： sf. 1. 

Aydınlık. 2. Açık, belli. 3. Göze çarpan.) 
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043. 有無  [ iou3   u2]：1. Varlık yokluk. 2. Birinin sahip olduğu 

para, mal mülk zenginlik ile yoksulluk, varlık darlık. 
( 有 ： f. Bulunmak, sahip olmak, olmak. 無 ： f. 

Bulunmamak, sahip olmamak, olmamak.) 

有眼無珠  [ iou3  ian3  u2  tu1]： “Gözleri olup göz 

bebekleri olmayan (kimse)”; akılsız kafa. 

有口無心  [ iou3  kou3  u2  in1] ： (Söz) Ağzından 

çıkmak. 

有名無實  [ iou3  mi2  u2  2]：“Ünü var, aslı yok; 

içi boş ünlülük”; bazı ün kazanmış 

olanların aslında gerçek becerisi 

olmadığını anlatan bir söz. 

有備無患  [ iou3  pei4  u2  xuan4]： “Önceden tedbir 

alarak olabilecek zararı ortadan 

kaldırabiliriz” anlamında söylenen bir söz. 

有恃無恐  [ iou3  4  u2  ku3]：Arkasında güvendiği 

birileri olduğu için hiç kimseden ya da 

hiçbir durumdan korkmamak. 

有教無類  [ iou3  tiau4  u2  lei4]：“Öğretimde ayrıcalık 

yok”; öğretmenlerin öğrencilerinin zengin 

fakir, bilgili bilgisiz olmasına bakmaksızın 

öğretmesi. 

有氣無力  [ iou3  ti4  u2  li4] ： “Solgun, güçsüz”; 

hâlsiz, güçsüz, demansız. 

有勇無謀  [ iou3  yu3  u2  mou2]：Hem kendini hem 

başkalarını boş yere tehlikeye atan (kimse). 
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Dizin 

有增無減  [ iou3  ts1 u2 tian3]：1. Sürekli artmak. 

2. mec. Durumu kötüye gitmek ya da daha 

tehlikeli duruma düşmek. 

可有可無  [ k3  iou3  k3  u2]：Varlığını yokluğunu 

fark ettirmeyen (kimse ya da iş); önemsiz 

olan. 

無獨有偶  [ u2  tu2  iou3  ou3]：Tesadüfen benzer olayın 

tekrarlanması. 

無中生有  [ u2  tu1  1  iou3]：Uydurmak, hayal 

gücünden yararlanarak gerçek dışı bir şey 

söylemek. 

互通有無  [ xu4  tu1  iou3  u2]：Kendisinde bol olan 

parayı, malı mülkü bir başkasınınkiyle 

değiştirerek birbirinin eksikliğini, darlığını 

gidermek; insanların yardımlaşarak her 

birinin de bundan kazançlı çıkması. 



248 

 

- k - 

044. 甘苦  [ kan1  ku3]：1. Yiyecek ve içeceklerin tat bakımından 

şekerli veya acı olması. 2. mec. Huzur, rahatlık ile 
yoksulluk, sıkıntı. (甘：sf. 1. Tatlı, şekerli. 2. İyi, güzel. 

苦：sf. 1. Tat bakımından acı. 2. Acı, mutsuz, üzüntülü.) 

苦盡甘來  [ ku3  tin4  kan1  lai2]：“Her gecenin bir 

sabahı var; zor günlerden sonra iyi ve 

güzel günler başlar” anlamında kullanılan 

bir söz. 

不知甘苦  [ pu4  t1 kan1  ku3]：Daha önce zor bir 

duruma düşmemiş olduğu için geçinmenin, 

para kazanmanın kolay olduğunu sanan 

(kimse). 

同甘共苦  [ tu2  kan1  ku4  ku3]：Hem mutluluklarını 

hem sıkıntılarını paylaşmış olan (kimseler). 

045. 剛柔  [ ka1  ou2]：1. Güçlü ile güçsüz. 2. mec. Dişilik ile 

erkeklik. 3. mec. Gündüz ile gece. (剛：sf. 1. Sert. 2. 

Güçlü. 3. Doğru, dürüst. 柔：sf. 1. Güçsüz, zayıf. 2. 

(Kişilik için) Ilımlı, yumuşak, kibar.) 

剛柔並濟  [ ka1  ou2  pi4  ti4]： Tatlı sert bir 

davranış. 

046. 高矮  [ kau1  ai3]：Birinin boyu. (高：sf. Uzun boylu. 矮：sf. 

Kısa boylu.) 
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047. 高下  [ kau1  ia4]：1. Üstün olan ve aşağı olan. 2. mec. Mevki 

veya yarışta daha üstün ile daha aşağı olan (kimseler). 
(高： is. 1. Yüksek bir yer. 2. mec. Yüksek tabaka, üst 

tabaka. 下： is. 1. Aşağı bir yer. 2. mec. Alt tabaka.) 

貴賤高下  [ kuei4  tian4  kau1  ia4]：Üst tabaka ile 

alt tabaka. 

不分高下  [ pu4  fn1  kau1  ia4]：Berabere kalma. 

居高臨下  [ ty1  kau1  lin2  ia4]： 1. Yüksek bir 

yerden bakmak; yukarıdan seyretmek. 2. 

mec. Hâkim; yüksekten bir yeri bütün 

olarak görme; avantajlı olma durumu. 

048. 高低  [ kau1  ti1]：1. Yükseklik. 2. Çıkıntı ve girinti; engebe. 3. 

Bir davranışın yerinde olup olmadığına dair yargıya 

varabilme yetisi. 4. Üstün olan ile geride kalan (kimse). 
(高： is. 1. Yüksek. 2. mec. Yüksek tabaka, üst tabaka. 

低： is. 1. Alçak, düşük. 2. mec. Alt tabaka.) 

眼高手低  [ ian3  kau1  ou3  ti1]：“Birinin çok hevesli 

olmasına rağmen gerektiğince çalışmadığı 

için hedefine ulaşamaması, isteğini hayata 

geçirememesi” anlamında kullanılan bir 

söz. 

高高低低  [ kau1 kau1 ti1 ti1]： Görünüşün düzensiz 

olması veya eşyanın dağınık bir biçimde 

bulunması. 

高不成低不就  [ kau1  pu4  t2 ti1 pu2  tiou4]：
Gözü yüksekte olduğu için uygun bir 
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iş veya eş bulamayan kimse(ler). 

049. 古今  [ ku3 tin1]：Geride kalmış olan zaman ve bugün. (古：

is. Geride kalmış dönemler; mazi. 今： is. Bulunulan 

zaman.) 

050. 光影  [ kua1  i3] ： 1. Bir nesnenin ışığı engelleyerek 

oluşturduğu karanlık bölüm; gölge. 2. Işıldak 
objektifinden (perdeye) yansıtılan görüntüler. (光： is. 

Işık. 影： is. Gölge.) 

浮光掠影  [ fu2  kua1  lye4  i3]： 1. Su yüzeyine 

yansıyan ve  dalgalanan ışıklar. 2. mec. 

Üstünkörü konuşma, yazı, fikir vb. 3. mec. 

Ansızın gelip giden; birdenbire yok 

oluveren. 

051. 鬼神  [ kuei3 n2 ]：Hayaletler ile ilahlar; doğaüstü varlıklar. 

(鬼： is. Hayaletler; periler; ruhlar. 神： is. İlah, tanrı.) 

鬼神莫測  [ kuei3 n2  muo4  ts4 ]： “(Durum) o 

kadar olağanüstüdür ki peri ve ilah olsa 

bile kestiremez” anlamında kullanılan bir 

söz. 

驚天地，泣鬼神  [ ti1  tian1  ti4  ti4 kuei3  n2 ]：
“Görünüşü öyle görkemli veya 

heybetlidir ki dünyalar bile 

etkilenmiş, doğaüstü varlıklar bile 

duygulanmış olur” anlamında 

kullanılan bir söz. 
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敬鬼神而遠之  [ ti4  kuei3  n2  2  yan4  t1]：
Doğaüstü varlıklara saygı gösterilmeli, 

fakat onlardan uzak durulmalı. 

(Konfüçyüs’ün sözlerinden) 

天地鬼神  [ tian1  ti4  kuei3  n2 ] ： “Yeryüzünde 

cezalandırmak ya da ödüllendirmekle 

görevli doğaüstü varlıklar” ifadesinden 

yola çıkarak “Tanrı’yı tanık tutarım” 

anlamında yemin sözü olarak kullanılır. 

052. 貴賤  [ kuei4  tian4]：1. Fiyatın yüksek ya da düşük olanı; 

pahalısı ya da ucuzu. 2. mec. “Soylu ya da soysuz olan 

(kimse)” ifadesinden yola çıkarak, soylu soysuz, zengin 
fakir ayırt etmemek ( 不 分 貧 富 貴 賤 

[ pu4  fn1 pin2  fu4  kuei4  tian4 ] ) deyiminde 

geçen bir söz. (貴：sf. 1. Pahalı. 2. mec. Asil, soylu; üst 

tabaka 3. Kaliteli. 4. f. Değer vermek, önemsemek. 
賤： sf. 1. Ucuz. 2. mec. Asil olmayan, köksüz; alt 

tabaka. 3. mec. Hafif, ağırbaşlı olmayan, ciddi olmayan. 

4. f. Küçümsemek, değer vermemek.) 

貴賤高下  [ kuei4  tian4  kau1  ia4]：Üst tabaka ile 

alt tabaka. 

貴遠賤近  [ kuei4  yan3  tian4  tin4]：Eski dönemlerdeki 

herhangi bir davranış, özellik ya da 

düşünceye çok değer verdiği hâlde 
bugünkünü önemsememek. (貴： f. Değer 

vermek, önemsemek. 賤： f. Küçümsemek, 

değer vermemek.) 
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賤買貴賣  [ tian4  mai3  kuei4  mai4] ： Malı ucuz 

olarak alıp fiyatını yükselterek satmak. 
(賤：sf. Ucuz; düşük fiyatla. 貴：sf. Pahalı; 

yüksek fiyatla.) 

053. 供需  [ ku1  y1]：eko. Arz talep. (供： f. Vermek, sunmak. 

需： f. İhtiyaç duymak.) 

054. 功過  [ ku1  kuo4]：Birinin çabalayarak sağladığı başarılar ile 

çabalama sürecinde yaptığı hatalar. (功： is. Birinin 

çabalayarak sağladığı başarılar. 過 ： is. Birinin 

çabalama sürecinde yaptığı hatalar.) 

將功補過  [ tia1  ku1  pu3  kuo4] ： Birinin elde 

ettiği başarılarıyla yaptığı hatalarını telafi 

etmesi. 

爭功諉過  [ t1  ku1  yuei3  kuo4] ： “(Bir kimse) 

ödüllendirileceği zaman çok gayret sarf 

eder durumu sahiplenir, cezalandırılacağı 

zaman ise sorumluluğu başkalarına yükler” 

anlamında kullanılan bir söz. 

055. 公婆  [ ku1  puo2]：Kocanın babası ve annesi; evlenmiş olan 

bayanın kayınbabası ve kaynanası. (公： is. Kocanın 

babası; kadının kayınbabası. 婆： is. Kocanın annesi; 

kadının kaynanası.) 

056. 公私  [ ku1  s1]：Genel, umumi işler ile özel, hususi işler. 

(公： is. Genel, umumi, kamusal işler. 私： is. Özel, 

hususi, kişisel işler.) 
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先公後私  [ ian1  ku1  xou4  s1] ： Kişisel, özel 

işlerden önce genel işlerle uğraşmak. 

公私兩便  [ ku1  s1  lia3  pian4]：Hem umumi, hem 

de hususi işler için yararlı olmak. 

公私不分  [ ku1  s1  pu4  fn1 ]：Umumi işleri ihmal 

edip yalnız kendi işleriyle ilgilenen, bencil 

(kimse). 

公器私用  [ ku1  ti4  s1  yu4] ： Kendine çıkar 

sağlamak uğruna topluma ait -aslında 

görevini yerine getirmesi için sağlanan- 

imkânlardan haksız olarak faydalanmak. 

公而忘私  [ ku1  2  ua4  s1]：Genel, umumi işler 

uğruna kendini, kendi çıkarını arka plana 

bırakmak. 

假公濟私  [ tia3  ku1  ti4  s1]：Genel, umumi işler 

adına kendi çıkarını kollamak. 

057. 攻守  [ ku1   ou3]： (Spor veya savaş için) Saldırmak veya 

savunmak. (攻： f. Saldırmak. 守： f. Savunmak.) 
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058. 開關  [ kai1  kuan1] ： 1. Açıp kapatmak. 2. Açma ya da 

kapatmayı sağlayan küçük araç; çevrilmek veya üzerine 

basılmak yoluyla bir elektrik akımını açan, kapayan, 

herhangi bir makineyi işleten veya durduran parça. 
(開： f. Açmak. 關： f. Kapatmak.) 

059. 考妣  [ kau3  pi3]：Vefat etmiş baba ve / veya ana. (考： is. 

Vefat etmiş baba 妣： is. Vefat etmiş ana.) 

如喪考妣  [ u2  sa4  kau3  pi3]： Aşırı derecede 

üzülmek; sanki öz baba veya anne vefat 

etmiş gibi üzülmek. 

060. 枯榮  [ ku1  u2]：1. (Bir kimse için) Hayattaki iniş çıkışlar. 

2. (Bir ülke için) Yükseliş ve çöküş. (枯：sf. Solgun. 

榮：sf. Bol; bayındır.) 

061. 苦樂  [ ku3  l4]：1. Sıkıntı ile rahatlık; keder ve mutluluk. 2. 

mec. Ömür boyunca karşılaşılan sıkıntı, keder. (苦：sf. 

Acı, ızdırap; mutsuzluk. 樂：sf. Mutlu, sevinçli.) 

苦中作樂  [ ku3  tu1  tsuo4  l4]：(İnsanın karakteri) 

Zorluk içinde bile zevk alıp yaşayabilen. 

062. 快慢  [ kuai4  man4]：Hız, çabukluk. (快：sf. Hızlı. 慢：sf. 

Yavaş.) 

063. 寬窄  [ kuan1  tai3]：1. Genişlik. 2. Geniş veya dar. (寬：sf. 

Geniş. 窄：sf. Dar.) 
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064. 來去  [ lai2  ty4]：Gelip gitmek ya da gidip gelmek. (來： f. 

Gelmek. 去： f. Gitmek.) 

來龍去脈  [ lai2  lu2  ty4  mai4] ： Bir şeyin 

nedenleri ve sonuçlarını belirtmek ; baştan 

sona kadar (anlatmak). 

來去自如  [ lai2  ty4  ts4 u2 ]：Birinin keyfince ve 

serbestçe gidip gelmesi durumu. 

來去匆匆  [ lai2  ty4  tsyu1  tsyu1 ] ： Bir yere 

gelme, gitme ve bu eylemin kısa aralıklarla 

sürekli yinelenmesi. 

死去活來  [ s3  ty4  xuo2  lai2]：Baygınlık geçirip 

ayılarak; çok acı veya üzüntü çekerek. 

065. 來往  [ lai2  ua3]：1. Gidiş dönüş. 2. Giden gelen (kimse). 3. 

mec. İletişim kurma. (來： f. Gelmek. 往： f. Gitmek.) 

熙來攘往  [ i1  lai2  a3  ua3]：Gelen gidenin çok 

olduğu, çok kalabalık bir ortamı ifade 

etmek için kullanılan bir söz. 

有來有往  [ iou3  lai2  iou3  ua3]：(İnsanlar arasında) 

Birbiriyle karşılıklı etkileşim; düşünce 

alışverişi yapmak. 

來來往往  [ lai2  lai2  ua3  ua3] ： 1. Çok sık bir 

biçimde gidip gelmek. 2. mec. Giden gelen 

çok. 
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獨來獨往  [ tu2  lai2  tu2  ua3] ： Hep tek başına 

hareket eden, bağımsız davranan biri. 

人來人往  [ n2  lai2  n2  ua3]：Gelen giden çok 

olduğu için karşılamak, ağırlamak veya 

uğurlamak gibi görgü kurallarıyla meşgul 

olmak. 

066. 來回  [ lai2  xuei2]：1. Gidiş ve dönüş. 2. Gidişli dönüşlü gezi. 

(來： f. Bir yere gitmek. 回： f. Geri dönmek.) 

來來回回  [ lai2  lai2  xuei2  xuei2]：Bir yere çok sık 

bir biçimde gidip gelerek. 

067. 老小  [ lau3   iau3]：1. Yaşı ilerlemiş olanlarla özen isteyen, 

pek güçlü olmayanlar. 2. Çoluk çocuk. 3. “İnsanlar yaşı 

ilerledikçe davanışı gittikçe çocuksulaşır” anlamında 
söylenen bir söz. (老： is. 1. Yaşlı; yaşı ilerlemiş kimse. 

2. sf. Yaşlı, ihtiyar. 小： sf. 1. Küçük. 2. is. Küçük 

yaştaki (kimse); çocuk.) 

068. 老幼  [ lau3  iou4] ： Yaşı ilerlemiş olanlarla küçük yaştaki 

kimseler. (老：is. ve sf. Yaşlı, ihtiyar (kimse). 幼：is. ve 

sf. Küçük yaştaki (kimse); çocuk.) 

扶老攜幼  [ fu2  lau3  i1  iou4]：1. İhtiyarların koluna 

girmek, küçük çocukların ise elinden tutmak. 

2. mec. Ailece (yaşının büyük mü küçük mü 

olduğuna bakmadan), hep beraber. 

男女老幼  [ nan2   ny3   lau3  iou4 ] ：mec. Herkes; 

erkek, kadın, ihtiyar ve küçük yaştaki 

kimseler karışık olarak. 
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069. 老少  [ lau3  au4]： İhtiyar ile genç (kimse). (老：sf. ve is. 

Yaşlı, ihtiyar (kimse). 少：sf. ve is. Genç (kimse).)  

老老少少  [ lau3  lau3  au4  au4]：Yaşlı, genç, orta 

yaşlı hepsi bir arada; kalabalık bir biçimde. 

老少咸宜  [ lau3  au4  ian2  i2 ] ： mec. Herkes 

tarafından uygun görülen, benimsenen, 

kavranabilen. 

070. 冷暖  [ l3  nuan3]：1. Soğuk veya sıcak (derece). 2. mec. 

Başkalarının davranışında görülen soğukluk ya da 
sıcaklık. (冷：sf. Soğuk. 暖：sf. Sıcacık.) 

冷暖自知  [ l3  nuan3  ts4  ts1] ： 1. İşin özünü 

başkalarının belirtmesi gerekmeksizin 

anlamak. 2. “Kendi kendine görüp 

yaşadıktan sonra ancak ders alabilir, 

tecrübe kazanabilir” anlamında kullanılan 

bir söz. 

人情冷暖  [ n2  t  i2    l3  nuan3  ] ： İnsanlar 

arasındaki ilişkilerin değişkenliği, vefasızlık. 

071. 離合  [ li2   x2]：Ayrılıp kavuşmak veya kavuşup ayrılmak. 

(離： f. Ayrılmak.合： f. Bir araya gelmek, kavuşmak.) 

貌合神離  [ mau4   x2   n2  li2] ： (Bir toplulukta 

bulunanların) “Sadece görünüşte 

birbirleriyle çok iyi anlaşmaları, 

birbirleriyle çok uyumlu olmaları; ancak, 

aslında düşüncelerinin birbilerinden farklı 

olması” anlamında kullanılan bir söz. 
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悲歡離合  [ pei1  xuan1  li2  x2] ： 1. “İnsanların 

kavuşup ayrılması ya da ayrılıp kavuşması 

doğaldır” anlamında kullanılan bir söz. 2. 

mec. Bir kimsenin ömür boyunca 

rastlayabileceği, yaşayabileceği her şey. 

072. 裡外  [ li3  uai4]：Bir işin ya da bir nesnenin içi ve dışı. (裡：

is. İç. 外： is. Dış.) 

裡應外合  [ li3  i4  uai4  x2] ： (Askerlik için) 

“Düşmanı kuşatarak saldırır, düşmanın 

içinde bulunan casuslar da aynı anda 

ayaklanır” anlamında, “başarılı bir iş 

birliği” için kullanılan bir söz. 

裡裡外外  [ li3  li3  uai4  uai4]： Bir işin ya da bir 

nesnenin içi ve dışı; her yanı. 

吃裡扒外  [ t1  li3  pa2  uai4]：“(İçinde bulunduğu) 

Ait olduğu topluluğa ihanet edip 

başkalarını (dışarıdakilerini) memnun 

etmek” anlamında kullanılan bir söz. 

073. 利弊  [ li4  pi4]：Bir işin yararlı, zararlı yönleri. (利：is. Yarar, 

avantaj. 弊： is. Zarar, dezavantaj.) 

興利除弊  [ i1  li4  tu2  pi4] ： İşin yararlarını 

artırıp zararlarını en aza indirmek. 

利弊得失  [ li4  pi4  t2  1]：Yarar ile zarar. 

074. 利鈍  [ li4  tun4]：1. (Bıçak, kılıç vb. nesneler için) Keskin ya 

da kör olma durumu. 2. mec. Şanslı veya şanssız; 
bolluk veya darlık. (利：sf. Keskin. 鈍：sf. Kör.) 
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075. 利害  [ li4  xai4]：Bir işin yararlı ve zararlı yönleri. (利： is. 

Yarar, avantaj. 害： is. Zarar, dezavantaj.) 
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076. 買賣  [ mai3  mai4]：1. Satın almak ve satmak. 2. Alışveriş; 

alım satım; ticaret. (買：f. Satın almak. 賣：f. Satmak.) 

買空賣空  [ mai3  ku1  mai4  ku1]：1. Spekülasyon; 

vurgunculuk. 2. Saptırma. 

賤買貴賣  [ tian4  mai3  kuei4  mai4] ： Malı ucuz 

olarak alıp fiyatını yükselterek satmak.  

077. 矛盾  [ mau2  tun4]：1. mec. Tutarsız durum, çelişki. 2. mec. 

Çelişmek. (矛： is. esk. Mızrak. 盾： is. Zırh.) 

自相矛盾  [ ts4  ia1  mau2  tun4] ： “İçi dışı bir 

olmayan, iki yüzlü olan (biri)” anlamında 

kullanılan bir söz. 

078. 美醜  [ mei3  tou3] ： Güzel veya çirkin; güzellik veya 

çirkinlik. (美：sf. Güzel. 醜：sf. Çirkin.) 

079. 明暗  [ mi2  an4]：Aydınlık ve karanlık. (明：sf. Aydınlık, ışık. 

暗：sf. Karanlık.) 

柳暗花明  [ liou3  an4  xua1  mi2]： 1. İlkbahar 

mevsiminde iklim, doğa ve çevrenin çok 

hoş olması durumunu belirten bir söz. 2. 

mec. “Kötü şans beklenmedik bir biçimde 

iyiye dönüşebilir” anlamında kullanılan bir 

söz. 

棄暗投明  [ ti4  an4  tou2  mi2]：Yanlış yoldan 

vazgeçip doğru yola girmek. 
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明升暗降  [ mi2  1  an4  tia4]： Kıdemli bir 

kimseyi iş yoğunluğu daha az olan bir 

göreve terfi ettirmek. 

明槍暗箭  [ mi2  tia  an4  tian4] ： Gizli açık 

sataşmalar. 

明爭暗鬥  [ mi2  t1  an4  tou4]：Hem aşikâr hem 

gizli olarak dövüşmek, çatışmak veya 

savaşmak. 

明珠暗投  [ mi2  tu1  an4  tou2] ： 1. Yetenekli, 

kabiliyetli bir kimsenin (kabiliyetine) 

uygun bir iş bulamadığı durumu anlatan bir 

söz. 2. Yeteneğinden aşağı uğraşı olan 

(kimse). 3. mec. İyi, doğru bir kimsenin 

yanlış yola girdiğini, yolsuzluk yaptığını 

anlatan bir söz. 

明查暗訪  [ mi2  ta2  an4  fa3]：Hem açıkça hem 

gizlice soruşturmak, incelemek. 

080. 明滅  [ mi2  mie4]：Bir yanıp bir sönmek. (明：f. Parıldamak. 

滅： f. Sönmek, söndürmek.) 

081. 名實  [ mi2  2]：Sözde kalıp gerçekleşmeme ya da sözde 

kalmayıp gerçekleşme. (名：is. 1. Ad. 2. sf. Sözde kalan; 

yapılmayan. 實：sf. Gerçek, yalan olmayan.) 

有名無實  [ iou3  mi2  u2  2]：“Ünü var, aslı yok; 

içi boş ünlülük”; bazı ün kazanmış 

olanların aslında gerçek becerisi 

olmadığını anlatan bir söz. 
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名實相符  [ mi2  2  ia1  fu2]：Birinin kazandığı 

ün ile davranış birbirine tutarlı olma 

durumu ya da bir nesnenin adı ile gerçek 

niteliği birbirine uyumlu olması. 
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082. 難易  [ nan2  i4]：Zor veya kolay. (難：sf. Zor, güçlü. 易：sf. 

Kolay.) 

難易適中  [ nan2   i4  4  tu1 ]：Ne fazla zor ne 

fazla kolay; zorluğu orta derecede olan. 

083. 男女  [ nan2  ny3]：Erkek ve kadın; erkekler ve kadınlar. (男：

is. Erkek(ler). 女： is. 1. Kadın(lar). 2. Kız(lar).) 

男耕女織  [ nan2  k1  ny3  t1] ： (Zirai kesimler 

için) “Erkekler genellikle çiftçilik, 

bayanlar ise dokumacılıkla uğraşır” 

anlamındaki bir söz. 

男男女女  [ nan2  nan2  ny3  ny3]：Kadınlı erkekli; 

kadın erkek karışık. 

男女老幼  [ nan2  ny3  lau3  iou4] ： Erkek, kadın, 

ihtiyar ve küçük yaştaki kimseler karışık 

olarak; herkes. 

男尊女卑  [ nan2  tsun1  ny3  pei1]： (Bir toplulukta) 

Erkeklerin daha yüksek mevkide, 

kadınların ise daha düşük mevkide 

bulunması. 

男歡女愛  [ nan2  xuan1  ny3  ai4] ： Cinsel ilişkide 

bulunmak. 

男婚女嫁  [ nan2  xun1  ny3  tia4]：Evlenmek. 

善男信女  [ an4  nan2  in4  ny3]： 1. Budizme çok 
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bağlı, inancı güçlü olan kimseler. 2. mec. 

Dinî inancı güçlü olan kimseler. 

紅男綠女  [ xu2  nan2  ly4  ny3]： Güzel giyinen, 

bakımlı olan kadınlar ve erkekler; modaya 

ayak uyduran kadınlar ve erkekler. 

084. 南北  [ nan2  pei3]：1. Güney ve kuzey. 2. Güneyden kuzeye. 

(南： is. Güney; 北： is. Kuzey.) 

南來北往  [ nan2  lai2  pei3  ua3] ： 1. Trafiğin 

yoğun olması; ulaşım merkezi. 2. Sürekli 

gitme ve gelme işini yapan (kimse). 

南腔北調  [ nan2  tia1  pei3  tiau4]：1. Bir dilde 

çeşitli ağız, şivelerin bulunması. 2. mec. 

Aksanı bozuk; bir dildeki kelimeleri 

standart dil ve ağızlarla karışık bir biçimde 

söyleyen (kimse). 

南征北討  [ nan2  t1  pei3  tau3]：Hemen hemen 

her savaşa katılmış olan (kimse). 

南轅北轍  [ nan2 yan2 pei3 t4]：1. Güneye gitmek 

isterken arabasını kuzeye sürmek. 2. mec. 

Bir kimsenin yaptıklarıyla kendi 

amacından uzaklaşması; birinin niyetinin 

ve davranışlarının birbirine büsbütün 

aykırı olması. 

天南地北  [ tian1  nan2  ti4  pei3]：1. Birbirinden çok 

uzak kalan; aralarındaki mesafe uzak olan. 
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2. mec. Anlamsız, amaçsızca konuşma; 

abuk sabuk konuşma. 

085. 內外  [ nei4  uai4]：1. Bir nesnenin içi ve dışı. 2. mec. “Evin iç 

işleri ve dış işleri” anlamında kullanılan, evdeki iş 

bölümü; “Erkekler evin dış işlerine, kadınlar iç işlerine 
bakar” ( 男 主 外 ， 女 主 內  [ nan2  tu3  uai4   

ny3  tu3  nei4 ] ) ifadesinde geçen bir söz. 3. mec. 

Yurt içi ve yurt dışı. (內： is. İç. 外： is. Dış.) 

安內攘外  [ an1  nei4  a2  uai4] ： Yurt içindeki 

isyanı bastırmak ve yurt dışından gelen 

saldırıyla başa çıkmak. 

內憂外患  [ nei4  iou1  uai4  xuan4]：1. “Bir yandan 

yurt içinde isyan varken diğer yandan yurt 

dışından da saldırı gelir” anlamında 

kullanılan bir söz. 2. mec. (Birinin) hem 

kendi içinden hem çevresinden doğan 

sıkıntı. 

086. 你我  [ ni2  uo3]：Biz, bizler. (你：zm. Sen. 我：zm. Ben.) 

有你沒我  [ iou3  ni3  mei2  uo3]：Esas anlamı “sen 

varsan ben yokum” demek olup “birbirinin 

can düşmanı; kanlı bıçaklı olmak” 

anlamında kullanılan bir söz. 

你死我活  [ ni3  s3  uo3  xuo2] ： Ölesiye birbiriyle 

çatışmak. 

天知地知，你知我知  [ tian1 t1 ti4 t1 

ni3  t1 uo3 t1]：mec. Esas 



266 

 

anlamı “Bu işten sadece 

gökyüzü, yeryüzü ve bu işi 

yapanların haberi olmalı, 

başkaları tarafından 

duyulmamalı” demek olup 

“çok gizli tutulmalı” 

anlamında kullanılan bir söz. 

你爭我奪  [ ni3  t1  uo3  tuo2] ： Kapışmak; itişip 

kakışmak. 

087. 鳥獸  [ niau3  ou4]：Kurt kuş; bütün hayvanlar. (鳥：is. Kuşlar. 

獸： is. Dört ayaklı, omurgalı hayvan.) 

如鳥獸散  [ u2 niau3 ou4 san4]：Korkutulan hayvanlar 

gibi kaçışmak. 

088. 濃淡  [ nu2  tan4]： 1. Renklerin koyusu ile açığı. 2. Çay, 

kahve vb. içeceklerin koyusu ya da açığı. 3. (Makyaj 

için) Ağır ya da hafif. 4. kimya. (Genellikle sıvı için) 
Yoğun ya da hafif olma durumu. (濃：sf. Koyu. 淡：sf. 

Açık.) 
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089. 褒貶  [ pau1  pian3]： Yargıya varmak; eleştirmek. (褒： f. 

Övmek. 貶： f. Yermek.) 

090. 本末  [ pn3  muo4]：1. Bitkilerin kök ve gövde kısmı. 2. Bir 

işin veya bir şeyin başlangıç ve sonuç kısmı. 3. Baştan 
sona; bir işin, olayın, hikâyenin bütünü. (本： is. 1. 

Bitkilerin kökü. 2. Kök; öz. 3. sf. mec. Önemli olan. 
末：is. 1. Bitkilerin gövde veya dal kısmı. 2. Son; sonuç. 

3. sf. mec. Önemsiz olan.) 

本末倒置  [ pn3  muo4  tau4  t4]：mec. İşin önemlisine 

değil de önemsizine değer vererek ters 

davranmak. 

捨本逐末  [ 3  pn3  tu2  muo4]：mec. İşin önemlisini 

bir yana bırakarak önemsizine değer vermek. 

091. 悲歡  [ pei1  xuan1 ]：1. Üzüntü ve mutluluk. 2. İnsanlarda 

olan çeşitli duygular. (悲：sf. Üzgün, üzüntülü. 歡：sf. 

Mutlu, sevinçli.) 

悲歡離合  [ pei1  xuan1  li2  x2]：1. “İnsanların kavuşup 

ayrılması ya da ayrılıp kavuşması doğaldır” 

anlamında kullanılan bir söz. 2. mec. Bir 

kimsenin ömür boyunca rastlayabileceği, 

yaşayabileceği her şey. 

092. 彼此  [ pi3  ts3]： 1. Sen ve ben; siz ve biz; şu bu gibi 

karşılıklı olarak birtakım kimseler ve nesneler . 2. 

(İnsanlar için) Birbiri; karşılıklı olarak bir diğeri. 3. 
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mec. (彼此彼此  [ pi3  ts3  pi3  ts3 ] ) deyiminde 

geçen, “İkimiz zaten benzer durumdayız; senden daha 

üstün değilim” anlamında olup alçak gönüllülük 
belirten bir söz. (彼： zm. O; uzakta olan, hakkında 

konuşulan kimse veya şeyi belirten bir söz. 此：zm. Bu; 

en yakında bir varlığı veya biraz önce anılan bir şeyi 

işaret yoluyla belirtmek için kullanılan bir söz.74) 

顧此失彼  [ ku4  ts3  1  pi3] ： “Dikkatini birine 

yoğunlaştırırken bir başkasını mutlaka 

ihmal eder; işin bütün yönleriyle aynı anda 

ilgilenemez” anlamında kullanılan bir söz. 

不分彼此  [ pu4  fn1  pi3  ts3]： 1. “Sen ben farkı 

olmaksızın; senli benli olarak, çok samimi 

olarak” anlamında kullanılan bir söz. 2. 

Ortak hedef için hep birlikte çabalayarak, 

iş birliği yaparak. 

此起彼落  [ ts3  ti3  pi3  luo4]：“Bir taraftan kısılan 

ses öbür taraftan yükselir” anlamında olup, 

“hiçbir zaman sessiz olmamak” durumunu 

belirten bir söz. 

厚此薄彼  [ xuo4  ts3  puo2  pi3]：Bir tarafa daha iyi, 

sıcak davranırken öbürüne ise daha soğuk 

davranmak; insanlara ayrımcılık yaparak 

                                                 
74 Türkçede yakın veya biraz uzakta olan bir varlığı ya da daha önce anılan bir 
şeyi işaret yolu ile belirtmek için “bu”, “şu” ve “o” olmak üzere üç kullanım 
olduğu hâlde, Çincede sadece “bu” ve “o” olmak üzere iki sınıflama 
bulunmaktadır. 
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davranmak, işlere eşit olmayıp farklı anlam 

veya önem vermek. 

093. 表裡  [ piau3  li3]：1. Bir nesnenin içi dışı, iki yanı. 2. mec. Bir 

kimsenin düşündükleri, hissettikleri ile gösterdikleri, 

davrandıkları; bir kimsenin düşüncesi, duygusu ile 
davranışı, hareketi. (表：is. Bir nesnenin dışı; görünüşü. 

裡： is. Bir nesnenin içi; özü; gerçeği.) 

表裡不一  [ piau3  li3  pu4  i1]： İçi dışı bir olmayan; 

iki yüzlü olan (kimse). 

表裡如一  [ piau3  li3  u2  i1]： İçi dışı bir olan; iki 

yüzlü olmayan (kimse). 

094. 賓主  [ pin1  tu3]：Misafir(ler) ve ev sahibi. (賓： is. Misafir. 

主： is. Konuk ağırlayan kimse, ev sahibi.) 

喧賓奪主  [ yan1  pin1  tuo2  tu3]：mec. Asıl anlamı 

“konukların çok gürültü yaparak ev 

sahibini rahatsız etmesinden dolayı ev 

sahibinin görevini yerine getirememesi” 

olup konuklar ile ev sahibinin görevlerinin 

birbirinin yerini aldığını belirtmek için 

kullanılan bir söz. 

賓主盡歡  [ pin1  tu3  tin4  xuan1] ： Konuk 

ağırlayan ile ağırlananların birbirleriyle 

çok iyi anlaşıp güzel vakit geçirme 

durumu. 



270 

 

- p - 

095. 牝牡  [ pin4  mu3]：Hayvanların dişisi ile erkeği. (牝： is. 

Hayvanların dişisi. 牡： is. Hayvanların erkeği.) 
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096. 死生  [ s3  1]：1. Ölüm veya hayatta kalma; ölüm kalım. 2. 

mec. İniş çıkışlar; durumun düşüşü ve yükselişi. 3. mec. 
Yaşam, ömür. 4. mec. Ölmek, hayatı sona ermek. (死：

is. Ölüm. 生： is. Hayatta kalma; yaşamak; yaşam.) 

死裡逃生  [ s3  li3  tau2  1]：Çok tehlikeli durumdan 

kurtulmak. 

死生契闊  [ s3  1  ti4  kuo4]：İnsanları birbirinden 

ayıran; ölüm ve ayrılış; ölümden dolayı 

insanların birbirinden ayrılması, 

kavuşamaması. 

死生未卜  [ s3  1  uei4  pu3] ： “Birinin hayatta 

kalıp kalamayacağı bilinmez” anlamında 

kullanılan bir söz. 

九死一生  [ tiou3  s3  i4  1]：Çok tehlikeli duruma 

düşmek. 

起死回生  [ ti3  s3  xuei2  1]：1. Doktorun hastasını 

ölüm kadar ciddi ve tehlikeli durumdan 

kurtarıp yaşatması. 2. mec. En ümitsiz 

durumu bile kurtarabilen, becerikli kimse. 

097. 死活  [ s3  xuo2]：1. Ölüm ile yaşam. 2. mec. Ne olursa olsun; 

her durumda. (死： f. 1. Ölmek. 2. sf. Ölü. 活： f. 1. 

Yaşamak, hayatta olmak. 2. sf.  Diri, canlı.) 

尋死覓活  [ yn2  s3  mi4  xuo2] ： Esas anlamı 
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“ölümü aramak” olup “intihar etme 

niyetinde olmak” anlamında kullanılan bir 

söz. 

你死我活  [ ni3  s3  uo3  xuo2] ： Ölesiye birbiriyle 

çatışmak. 

死去活來  [ s3  ty4  xuo2  lai2]：Esas anlamı “ölüp 

ölüp dirilmek” olup “aşırı derecede acı ya 

da üzüntü çekmek” anlamında kullanılan 

bir söz. 

不知死活  [ pu4  t1  s3  xuo2] ： 1. İşin gerçek 

durumundan habersiz olan ya da anlamakta 

güçlük çeken (kimse). 2. Birinin ölmüş ya 

da hayatta olduğunu bilememek, merak 

etmek. 

098. 僧尼  [ s1  ni2] ： mec. Rahip ve rahibe; Hristiyanlarda, 

Budistlerde veya Taolistlerde genellikle tapınaklarda 
yaşayan, evlenmemiş erkek ile kadın. (僧： is. Rahip; 

Budistlerde genellikle tapınaklarda yaşayan 
evlenmemiş erkek. 尼： is. Budistlerde kadın rahip.) 

099. 僧俗  [ s1  su3] ： mec. İnançları uğruna evlenmeksizin 

tapınaklarda yaşayanlar ile normal halk. ( 僧 ： is. 

İnançları uğruna evlenmeksizin tapınaklarda yaşayan. 
俗： is. Halk.) 

100. 夙夜  [ su4  ie4] ： 1. Sabahtan akşama kadar. 2. “Güneş 

doğmadan”, “karanlık basmadan” olmak üzere iki ayrı 
zaman dilimi. (夙： is. 1. Sabah. 2. sf. Eski, önceki. 
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夜： is. Gece.) 

夙夜匪懈  [ su4  ie4  fei3  ie4] ： Gece gündüz 

demeden çalışmak; bir şeyi yapmak için 

ara vemeksizin çaba harcamak. 

101. 損益  [ sun3  i4]：1. (Ticaret için) Zarar-yarar; eksik veya 

fazla. 2. Bir işin olası zararı ile yararı. (損： is. Zarar. 

益： is. Yarar.) 

102. 鬆緊  [ su1  tin3]：Gevşek veya gergin olma durumu. (鬆：

sf. Gevşek. 緊：sf. Gergin, sıkı.) 
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103. 師生  [ 1  1] ： Öğretmen ile öğrenci(ler). ( 師 ： is. 

Öğretmen. 生： is. Öğrenci.) 

104. 師徒  [ 1   tu2]：1. Öğretmen ile öğrenci(ler). 2. mec. Askerî 

birlik. (師： is. 1. Öğretmen. 2. esk. ask. 2500 erlik bir 

askerî birlik. 徒： is. 1. Öğrenci. 2. Cemaat; belirli bir 

topluluğa bağlı olan mensuplar. ) 

105. 始末  [ 3  muo4]：1. Baştan sona kadar. 2. Bir işin bütünü. 

(始： is. Baş; başlangıç. 末： is. Son; sonuç.) 

106. 始終  [ 3  tu1]：1. İşin başlangıcı ile sonucu. 2. Baştan 

sona kadar. 3. İşin bütünü. 4. Sonunda. (始： is. Baş; 

başlangıç. 終： is. Son; sonuç.) 

貫徹始終  [ kuan4  t4  3  tu1] ： Baştan sona 

kadar hiç değişmemek, hiç tutarsızlığa 

düşmemek. 

始亂終棄  [ 3  luan4  tu1  ti4]：Erkeğin bekâr bir 

kadını tatlı sözlerle kandırarak cinsel 

ilişkide bulunduktan sonra onu zor 

durumda bırakıp terk etmesi. 

始終不渝  [ 3  tu1  pu4  y2]：Baştan sona kadar hiç 

değişmeyen; iradesi sabit olan birisini tarif 

etmek için kullanılan bir söz. 

始終如一  [ 3  tu1  u2  i1]：Baştan sona kadar hep 

tutarlı davranan (kimse). 
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自始至終  [ ts4  3  t4  tu1]：Baştan sona. 

107. 是非  [ 4  fei1]：1. İşin doğrusu ile yanlışı. 2. mec. Herhangi 

bir ağız kavgası. (是： is. Doğruluk. 非： is. Yanlış.) 

口是心非  [ kou3  4  in1  fei1] ： Düşündüğünün 

tersini söyleyen (kimse). 

是非曲直  [ 4  fei1  ty1  t2] ： 1. İşin doğrusu, 

yanlışı ile eğrisi doğrusu. 2. mec. İşin 

doğrusu ya da yanlışına dair bir yargı. 

是是非非  [ 4  4  fei1  fei1]：1. İşin doğrusunu ya 

da yanlışını ayırt edebilme becerisi. 2. mec. 

Her çeşit kavga, çatışmalar. 

顛倒是非  [ tian1  tau3  4  fei1] ： Gerçeği saklayıp 

tersini söyleyerek ortalığı birbirine katan 

(kimse). 

積非成是  [ ti1  fei1  t2  4 ] ： Yalan yanlış 

şeylerin zamanla doğru, gerçek olarak 

benimsenmiş olmasını anlatan bir söz. 

惹是生非  [ 3  4  1  fei1] ： Bir şeyi mesele 

yapan, ortalıkta bir şey yokken sorun 

çıkaran (kimse). 

108. 是否  [ 4  fou3]：1. Doğru veya yanlış. 2. “Doğru mu, öyle 

mi?” anlamında olup durumun öyle olup olmadığını 

anlamak için soru cümlelerinde kullanılan bir söz. 
(是：e. Evet. 否：e. Hayır.) 
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***. 山水  [ an1  uei3]：1. Dağlar ve sular. 2. Doğal manzara. 3. 

Dağlar arasında olan sular. 4. Peyzaj, kır resmi. (山：

Dağ. 水：Su.) 

***. 山川  [ an1  tuan1] ： 1. Dağlar ve akarsular. 2. Doğal 

manzara. (山：Dağ. 川：Akarsu.)  

***. 山河  [ an1  x2]：1. Dağlar ve nehirler. 2. Doğal manzara. 3. 

mec. Yurt, ülke, vatan. 4. mec. Huzurlu, güvenilir; 
sağlam, sabit. (山：Dağ. 河：Nehir, ırmak.) 

109. 善惡  [ an4  4]： İyi ile kötü olan; iyilik ile kötülük. (善：sf. 

1. İyi, güzel. is. 2. İyilik, doğruluk. 惡：sf. 1. Kötü, 

fena. is. 2. Kusur, hata. 3. Kötülük; suç.) 

隱惡揚善  [ in3  4  ia2  an4 ]：Birinin başkalarının 

kusurlarını örtüp onun iyi yönlerini öne 

çıkarması. 

善惡不分  [ an4  4 pu4  fn1] ： mec. İşin veya 

durumun doğrusunu yanlışından ayırt 

edemeyen (kimse). 

善惡到頭終有報  [ an4  4 tau4  tou2 tu1 

iou3  pau4] ： İnsanlar eninde 

sonunda hak ettiği karşılığı bulur; 

iyilik eden iyilik bulur, kötülük 

yapan da kötülük. 

欺善怕惡  [ ti1  an4  pa4  4]：Zayıflara, güçsüzlere 

eziyet eden, fakat güçlülerden korkan kötü 

ruhlu (kimseler). 
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110. 賞罰  [ a3  fa2]：Hem iyileri ödüllendirmek hem de kötüleri 

cezalandırmak. ( 賞 ： f. Ödüllendirmek. 罰 ： f. 

Cezalandırmak.) 

信賞必罰  [ in4  a3  pi4  fa2]：1. Birinin başkalarını 

tarafsızlıkla ödüllendirip cezalandırabilme 

özelliği. 2. Ödüllendirilmenin ya da 

cezalandırılmanın titiz bir biçimde 

gerçekleşebilmesi. 

賞罰分明  [ a3  fa2  fn1  mi2]：Ödüllendirilmenin 

ya da cezalandırılmanın tarafsızlıkla 

gerçekleşebilmesi. 

111. 上下  [ a4  ia4]：1. Yukarıda olan ile aşağıda olan; yüksek 

yerde olan ile alçak yerde olan. 2. Çıkmak veya inmek; 

çıkmak veya batmak. 3. Artıp azalmak. 4. mec. Mevki 

bakımından yüksek olan ile aşağıda olan (kimseler). 5. 
Yaklaşık olarak; aşağı yukarı. (上： is. 1. Yukarı; üst. 2. 

f.  Yukarı çıkmak. 下： is. 1. Aşağı; alt. 2. f. İnmek, 

aşağıya meyletmek.) 

不相上下  [ pu4  ia1  a4  ia4]：Birbirine hemen 

hemen eşit durumda; hangisinin daha üstün 

olduğunu ayırt edememek. 

不上不下  [ pu2  a4  pu2  ia4]： İkilemde kalmak; 

“Aşağı tükürsem sakal, yukarı tükürsem 

bıyık” 

上下一心  [ a4  ia4  i4  in1]：Herkes ortak hedefe 

çabalamaya niyetli. 
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上下其手  [ a4  ia4  ti2  ou3] ： 1. Esas anlamı 

“ellerini bir başkasının üzerinde 

dolaştırmak” olup “taciz etmek” anlamında 

kullanılan bir söz. 2. mec. Hile yapmak. 

上行下效  [ a4  i2  ia4  iau4]：1. Aşağıdakilerin 

kendilerinden daha yüksek mevkidekileri 

taklit etmeleri. 2. mec. “Üst mevkidekilerin 

yaptıkları örnek alınır” anlamında 

kullanılan bir söz. 

上上下下  [ a4  a4  ia4  ia4]：1. (İnsan vücudu) 

Tepeden tırnağa. 2. mec. Bir toplulukta 

baştan aşağıya kadar herkes; bir topluluğu 

oluşturan herkes. 

七上八下  [ ti1  a4  pa1  ia4] ： Tedirgin, huzuru 

kaçmış.  

112. 伸縮  [ n1  suo1]：1. Uzayıp kısalmak ya da kısalıp uzamak; 

uzatıp kısaltmak ya da kısaltıp uzatmak. 2. Genişleyip 

daralmak ya da daralıp genişlemek; genişletip 

daraltmak ya da daraltıp genişletmek. 3. mec. Esneklik; 

(birinin) bulunduğu durumlara, ortamlara göre esnek 
bir biçimde davranabilmesi. (伸： f. Uzamak; uzatmak. 

縮： f. Kısalmak; kısaltmak.) 

113. 深淺  [ n1  tian3] ：1. Derinlik. 2. Bir rengin koyu ya da 

açık tonlu olması. 3. mec. Bir şeyin veya durumun 
yoğunluğu, şiddeti ya da önemli olup olmaması. (深：sf. 

Derin. 淺：sf. Derin olmayan, sığ.) 
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由淺入深  [ iou2  tian3  u4  n1] ：Kolay, basitten 

başlayarak zorlaşma, çetrefil (incelemek, 

açıklamak vs.); belirli kolaylık düzeyine ve 

niteliğe göre (incelemek, açıklamak vs.) 

深入淺出  [ n1  u4  tian3  tu1] ： Zor bir şeyi 

başkalarının kolay anlaması için günlük 

dille ya da sade bir yazıyla açıklama 

yapmak. 

交淺言深  [ tiau1  tian3  ian2  n1] ：1. Henüz iyi 

tanımadığı bir başkasıyla çok samimi, 

teklifsiz bir biçimde konuşmak. 2. mec. 

Yerli yerinde olmayan konuşma, davranma. 

114. 生死  [ 1  s3]：Hayatta kalma ya da ölüm. (生：is. Hayatta 

olma; yaşamak; yaşam. 死： is. Ölmek; ölüm.) 

生離死別  [ 1  li2  s3  pie2]：Yaşamdaki ayrılık ve 

dünyadan sonsuz ayrılış, veda (ölüm); 

insanların en çok acı çektikleri iki tür 

ayrılık. 

生死有命  [ 1  s3  iou3  mi4]：“İnsanların yaşam 

süresi Tanrı tarafından çoktan 

belirlenmiştir; insanın kaderi değişmez” 

anlamında olup birinin kaderini 

zorlamamasını öğütlemek için kullanılan 

bir söz. 

生死關頭  [ 1  s3  kuan1  tou2] ： Çok kritik bir 

duruma gelmek; ölüm kalım ince çizgisinin 
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kenarında dolaşacak kadar ciddi bir 

durumda olma. 

生死不渝  [ 1  s3  pu4  y2]： “Birinin vefası öyle 

güçlü ki ölüm bile vefasını değiştirmez” 

anlamında kullanılan bir söz. 

生死存亡  [ 1  s3  tsun2  ua2] ： Ölmek ya da 

yaşayabilmek ince çizgisinin kıyısında 

dolaşacak kadar ciddi olması. 

生死之交  [ 1  s3  t1  tiau1]：Arkadaşı için kendi 

hayatını bile feda edebileceği, çok güçlü 

bir arkadaşlık. 

貪生怕死  [ tan1  1  pa4  s3]：1. Ölmekten korkmak. 

2. Sadece kendi hayatını kurtarmayı 

düşünmek. 

同生共死  [ tu2  1  ku4  s3] ： Birlikte ölüm 

kalım meselesi olan, birbirine çok bağlı, 

güven duyan arkadaşlar. 

醉生夢死  [ tsuei4  1  m4  s3] ： “Amaçsız bir 

yaşam, sarhoşluk ya da rüya gibidir” 

anlamında kullanılan bir söz. 

朝生暮死  [ tau1  1  mu4  s3] ： “Sabahleyin 

doğmuş akşamleyin ölmüş” anlamında olup 

“Çok kısa bir hayat sürmüş” anlamında 

kullanılan bir söz. 

出生入死  [ tu1  1  u4  s3] ： Kendi hayatını 

tehlikeye atarak; ölümü göze alarak. 
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Dizin 

115. 升降  [ 1  tia4]：1. Çıkıp inmek; çıkış-iniş. 2. Yükselip 

düşmek; yükseliş-düşüş. 3. mec. Artıp azalmak; 
artış-azalış. (升： f. 1. Yukarıya gitmek. 2. Yükselmek. 

降： f. 1. İnmek, alçalmak. 2. Çökmek, düşmek.) 

明升暗降  [ mi2  1  an4  tia4]： Kıdemli bir 

kimseyi daha az etkinliği olan bir göreve 

atamak. 

116. 聲韻  [ 1  yn4]：1. gr. Çince ünsüz, ünlü ve tondan oluşan 

ses birimi (fonem). 2. Çincede ünsüz ile ünlü. (聲：is. gr. 

Çincede ünsüze verilen ad. 韻： is. gr. Çincede ünlüye 

verilen ad.) 

117. 勝負  [ 4  fu4]：1. Yengi ile yenilgi. 2. mec. Herhangi bir 

yarışmanın sonucu. 3. mec. Başarı ile başarısızlık. 
(勝： f. Yenmek. 負： f. Yenilmek.) 

一決勝負  [ i4  tye2  4  fu4]：1. Şampiyonluk yarışı. 

2. Üstünlüğü ayırt etmek için yapılan 

yarışma ya da savaşma. 

不分勝負  [ pu4  fn1  4  fu4] ： Yarışmanın berabere 

giderek, eşitlikle sonuçlanması. 

118. 勝敗  [ 4  pai4]：1. Yengi ile yenilgi. 2. mec. Herhangi bir 

yarışmanın sonucu. 3. mec. Başarı ile başarısızlık. 
(勝： f. Yenmek. 敗： f. Yenilmek.) 

反敗為勝  [ fan3  pai4  uei2  4]：Durumu yenilgiden 

galibiyete çevirmek. 
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優勝劣敗  [ iou1  4  lie4  pai4]：“Koşullara ya da 

ortama en uygun olan hayatta kalır” 

anlamında kullanılan bir söz. 

119. 盛衰  [ 4  uai1]：1. Yükselip düşmek. 2. Hayattaki çıkış ve 

inişler. 3. (Ülkenin gücü, ulusal ekonomi vb. için) 
Bayındır hâle gelme ya da harap olma durumu. (盛： f. 

Yükselmek. 衰： f. Düşmek; yozlaşmak.) 

先盛後衰  [ ian1  4  xou4  uai1]：Birinin ya da 

bir şeyin önce verimli olup sonradan 

gittikçe zayıflaması. 

盛衰興廢  [ 4  uai1 i1  fei4]：mec. “İnsanların 

ara sıra talihsizliklere uğraması, şartların 

değişmesi olağandır” anlamında kullanılan 

bir söz. 

盛衰榮枯  [ 4  uai1  u2  ku1] ： Başarı veya 

başarısızlık; bayındırlık ve haraplık; 

mamuriyet veya harabiyet. 

120. 收發  [ ou1  fa1 ]：Belgelerin alınıp dağıtılması. (收：f. Almak; 

kabul etmek. 發： f. Dağıtmak; vermek.) 

121. 收支  [ ou1  t1]：1. Bir kimsenin geliri ve gideri. 2. Devletin 

geliri ve gideri. 3. Maaş ve masraf. 4. Alınan ve ödenen 
(para). (收：f. Almak. 支：f. Ödemek; para harcamak.) 

122. 手腳  [ ou3  tiau3]：1. Eller ve ayaklar. 2. mec. Hareketler, 

eylemler. 3. mec. Kandırmaca, hile. 4. mec. Beceriler, 
marifetler; kabiliyetler, yetenekler. (手： is. El. 腳： is. 

Ayak.) 
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Dizin 

123. 手足  [  ou3  tsu2]：1. Eller ve ayaklar. 2. mec. Kardeş. 3. 

mec. Müttefik; suç ortağı; piyon. (手： is. El. 足： is. 

Ayak.) 

手足情深  [ ou3  tsu2  ti2  n1] ： Kardeşler 

arasında olan sevgi, bağlılık kastedilir. 

手足無措  [ ou3  tsu2  u2   tsuo4]：Eli ayağı dolaşmak; 

nasıl davranacağını kestirememek; şaşırmak. 

情同手足  [ ti2   tu2  ou3  tsu2] ： Arkadaşlar 

arasında öz kardeş kadar olan sevgi, 

bağlılık. 

124. 首尾  [ ou3  uei3]： 1. Olan biten; belli bir zaman içinde 

gelişen olayın bütünü. 2. Bir şeyin veya işin başlangıç 
ve sonuç kısmı. 3. mec. İlgi, ilişki; bağlantı. (首：is. Baş. 

尾： is. 1. Kuyruk. 2. mec. Son.) 

首尾相應  [ ou3  uei3  ia1  i4] ： Bir yazının 

başlangıç ve sonuç kısmının birbirini 

tamamlaması; başarılı bir ekip çalışması. 

125. 授受  [ ou4  ou4]：Vermek ile kabul etmek. (授：f. Vermek. 

受： f. Kabul etmek; almak.) 

126. 輸贏  [ u1  i2]：1. Yenilgi ile yengi. 2. mec. Herhangi bir 

yarışmanın sonucu. 3. mec. Başarısızlık ile başarı. 
(輸： f. Yenilmek. 贏： f. Yenmek.) 

127. 疏密  [ u1  mi4]：1. Gevşeklik ile sıkılık. 2. mec. İhmal. (疏：

sf. 1. Gevşek; gevşeklik. 2. mec. İhmal. 密：sf. 1. Sıkı; 

sıkılık. 2. mec. Dikkatli, özenli.) 
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百密一疏  [ pai3  mi4  i4  u1] ： Asıl anlamı “yüz 

dikkat arasında bir ihmal” olup, “ne kadar 

dikkatli olunursa olunsun yine de bir ihmal 

ortaya çıkıp hataya yol açabilir” anlamında 

kullanılan bir söz. 

128. 水火  [ uei3  xuo3]：1. Su ve ateş; günlük hayat için gerekli 

nesneler. 2. mec. Yemekler yapmak. 3. mec. Doğal 

afetler. 4. mec. Birbiriyle geçinemeyen, anlaşamayan 
insanlar. 5. Sidik ve dışkı; tuvalet. (水： is. Su. 火： is. 

Ateş.) 

水火不容  [ uei3  xuo3  pu4   u2] ： Birbirleriyle 

geçinemeyen hatta birbirlerine karşı olan 

kimseler. 

水火無情  [ uei3  xuo3  u2  ti2] ： mec. Doğal 

afetlerin korkunçluğu kastedilir. 

129. 睡覺  [ uei4  tye2]：Uykudan yeni uyanmış; uyur uyanık. 

(睡： f. Uyumak.覺： f. Uyanmak.)  

130. 朔望  [ uo4   ua4]：Kamerî takvimde ayın ilk günü ile on 

beşinci günü. (朔： is. Kamerî takvimde ayın ilk günü. 

望： is. Dolunay günü; Çin kamerî takvimine göre ayın 

on beşi.)  
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Dizin 
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131. 大小  [ ta4  iau3]： 1. Boy; beden; boyut. 2. Büyükler ile 

küçükler; yetişkinler ile çocuklar. 3. mec. Önemli ve 
önemsiz (işler). (大：sf. Büyük; çok. 小：sf. Küçük; az.) 

小題大作  [ iau3  ti2  ta4  tsuo4] ： Önemsiz şeyler 

için abartılı bir şekilde çok önemliymiş 

gibi davranmak; abartmak. 

因小失大  [ in1  iau3  1  ta4]：Az bir çıkar uğruna 

çok zarar görmek, fırsatı kaçırmak ya da 

ağır kayba uğramak.  

老大不小  [ lau3  ta4  pu4  iau3] ： “(Birinin) yaşı 

ilerlemiş, artık çocuk değil” anlamında 

kullanılan bir söz. 

沒大沒小  [ mei2  ta4  mei2  iau3]：Büyüklere karşı 

saygılı olmayan, küçüklere karşı da 

koruyucu olmayan, yani görgü kurallarını 

bilmeyen, terbiyesiz (kimse). 

大大小小  [ ta4  ta4  iau3  iau3]：Büyük küçük ayırt 

etmeden; yani her şeyi kapsayarak. 

大同小異  [ ta4  tu2  iau3  i4] ： Genel olarak 

birbirine benzer, ayrıntılarda biraz farklı 

olan (durum). 

大驚小怪  [ ta4  ti1  iau3  kuai4] ： Sıradan bir 

duruma abartarak şaşıran (kimse). 
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大材小用  [ ta4  tsai2  iau3  y4] ： Asıl anlamı 

“önemli parçaların önemsiz yere konması” 

olup “kabiliyetlerin ya da kaynakların 

gereksiz, uygunsuz yere dağıtılması” 

anlamında kullanılan bir söz. 

大呼小叫  [ ta4  xu1  iau3  tiau4]：Çok yüksek sesle 

bağırmak. 

132. 旦夕  [ tan4  i4]：1. Sabah ve akşam. 2. mec. Çok kısa bir süre 

içinde. (旦： is. Şafak. 夕： is. Akşamüstü; akşam.) 

命在旦夕  [ mi4  tsai4  tan4  i4]：Ölüm döşeğinde; 

her an ölebilir. 

旦夕禍福  [ tan4  i4  xuo4  fu2] ： “Şanssızlık 

beklenmedik bir anda gelebilir” anlamında 

kullanılan bir söz. 

旦夕之危  [ tan4  i4   t4   uei2] ： mec. Ölüm 

döşeğine düşmek kadar acil bir tehlike. 

133. 旦暮  [ tan4  mu4 ]：mec. Çok kısa bir süre içinde. (旦： is. 

Şafak. 暮： is. Akşamüstü; akşam.) 

旦暮朝夕  [ tan4  mu4  tau1  i4 ]：Gece gündüz; her 

zaman, ara vermeden. 

134. 得失  [ t2  1]：1. Kâr zarar. 2. Başarı ya da başarısızlık. 3. 

(Bir planın) Yararları ve kusurları. (得： f. Kazanmak. 

失： f. Kaybetmek.) 

利弊得失  [ li4  pi4  t2  1]：Yarar ile zarar. 

失而復得  [ 1  2  fu4  t2]：(Bir nesneyi) kaybettikten 

sonra tekrar elde etmek, kazanmak. 



287 

 

Dizin 

得不償失  [ t2  pu4  ta2  1] ： Birinin 

kazandıklarının kaybettiklerini 

karşılayamaması; zararın kazançtan daha 

çok olması. 

得失榮枯  [ t2  1  u2  ku1] ： Bir kimsenin 

kazandıkları ve kaybettikleri; hayattaki 

iniş çıkışlar. 

患得患失  [ xuan4  t2  xuan4  1] ： Kazanmadan 

önce kazanamayacak olmaktan, 

kazandıktan sonra ise kaybedebilecek 

olmaktan korkmak, çekinmek; gereksiz 

yere meraklanmak. 

135. 敵友  [ ti2  iou3] ： Düşman-dost; nefret edilen ile sevilen, 

güvenilen kimse(ler). (敵：is. Düşman. 友：is. Arkadaş; 

dost.) 

化敵為友  [ xua4  ti2  uei2  iou3] ： Düşmanı dosta 

çevirmek. 

136. 東西  [ tu1  i1]：1. Doğu ve batı. 2. Doğudan batıya gitmek. 

(東： is. Doğu. 西： is. Batı.) 

聲東擊西  [ 1  tu1  ti2  i1]：Sağ gösterip sol 

vurmak; yanıltmak. 

東拉西扯  [ tu1  la1  i1  t3] ： Rastgele, 

amaçsızca konuşmak; abuk sabuk 

konuşmak; konuyu dağıtmak. 

東奔西走  [ tu1  pn1  i1  tsou3]： Oraya buraya 

gidip gelmek, koşuşturmak. 
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東拼西湊  [ tu1  pin1  i1  tsou4]：Aniden ihtiyacı 

olduğu için sağdan soldan yardım isteyerek 

maddi sıkıntıyı gidermeye çalışmak. 

東食西宿  [ tu1  2  i1  su4]：Çok açgözlü, çıkarcı 

olan (kimse). 

東倒西歪  [ tu1  tau3  i1  uai1] ： 1. Sarhoş bir 

kimsenin sallanıp, her an düşebilir gibi 

olması. 2. mec. Dökük, yıkık, bakımsız 

kalan (oda, ev, bina vs.); haraplık, çöküntü. 

東張西望  [ tu1  ta1  i1  ua4] ： Etrafına 

bakınmak. 

137. 動靜  [ tu4  ti4]：1. Hareketli veya hareketsiz hâlde. 2. mec. 

Davranış (tarzı), tavır; hareket. 3. mec. (Birinin) 
hareket hâlindeyken çıkardığı ses(ler).  ( 動 ： f. 

Kımıldamak; hareket etmek. 靜： f. Kımıldamamak, 

durmak.) 

138. 多寡  [ tuo1  kua3]：Miktarı çok veya az. (多：sf. Çok. 寡：

sf. Az; yalnız.) 

139. 多少  [ tuo1  au3]：1. Birkaç; miktarı belirsiz. 2. Birçok, pek 

çok. 3. Az çok. (多：sf. Çok. 少：sf. Az.) 

凶多吉少  [ yu1  tuo1  ti2  au3] ： Kötüye işaret 

eden; daha çok şanssızlığa yol açacak gibi 

görünen (durum). 

僧多粥少  [ s1  tuo1  tou1  au3] ： Asıl anlamı 

“Budizm rahiplerine verilen sulu lapaların 

miktarca daha az olması” olup “kişi 
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Dizin 

sayısının daha çok olmasından dolayı 

doğan kârın vb.nin eşit olarak 

paylaşılamaması; talep edenlerin sayısının 

çok olması nedeniyle ihtiyaçların tam 

olarak karşılanamaması” anlamında 

kullanılan bir söz. 

少見多怪  [ au3  tian4  tuo1  kuai4]： Bir kimsenin 

görgüsü, deneyimi az olduğundan dolayı 

rastladığı hemen hemen her şeye kolayca 

şaşırıp kalması. 

多多少少  [ tuo1  tuo1  au3  au3] ： 1. Oldukça, az 

çok. 2. Aşağı yukarı. 

多退少補  [ tuo1  tuei4  au3  pu3] ： (Önceden ücret 

alınan durum için) “Toplanan paradan 

kalan olursa iade edilir, eksik olursa para 

istenilir” anlamında kullanılan bir söz. 

積少成多  [ ti1  au3  t2  tuo1] ： “Damlaya 

damlaya göl olur; ne kadar küçük miktar 

olursa olsun, bu miktar gittikçe 

çoğalabilir” anlamında kullanılan bir söz. 

聚少離多  [ ty4   au3   li2   tuo1 ] ： İnsanların 

birbirlerinden ayrılmalarının birbirine 

kavuşmalarından daha nadir olduğu 

durumlarda çekilen sıkıntıyı belirten bir 

söz. 
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140. 天地  [ tian1  ti4]：1. Gökyüzü ve yeryüzü. 2. Dünya; evren. 3. 

mec. Birbirine çok uzak kalmak; birbirinden çok farklı 

olmak. 4. mec. Birinin karşılaştığı herhangi bir ortam 

veya elde ettiği başarı. 5. halk. Çinlilerin inanç 

sistemine göre evrende bulunan ruh taşıyan bütün 
doğaüstü güçler. (天： is. Gök; gökyüzü. 地： is. Yer; 

yeryüzü.) 

謝天謝地  [ ie4  tian1  ie4  ti4]：Tanrı’ya çok şükür; 

şükürler olsun. ( 謝 ： teşekkür etme; 

minnettarlık.) 

別有天地  [ pie2  iou3  tian1  ti4] ： 1. “Yepyeni, 

bambaşka bir dünya!” anlamıyla sevinç, 

memnunluk bildiren bir söz. 2. “Manzarası 

harika!” anlamında söylenen bir söz. 

冰天雪地  [ pi1  tian1  ye3  ti4] ： Ortamın karlı 

buzlu ve çok soğuk olduğunu anlatmak 

amacıyla kullanılır. 

頂天立地  [ ti3  tian1  li4  ti4] ： Alnı açık; hesap 

verebilecek durumda olan, dürüst. 

天翻地覆  [ tian1  fan1  ti4  fu4] ： 1. Kargaşa, 

düzensizliğe yol açan. 2. Büyük değişiklik. 

3. mec. Çok gürültülü; kıyamet kopan. 

天覆地載  [ tian1  fu4  ti4  tsai4]： 1. “Gökyüzü her 

şeyi örter, yeryüzü de her şeyi taşır” 
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Dizin 

anlamına gelip dünyanın büyüklüğünü 

bildiren bir söz. 2. mec. “Bir kimsenin 

(özellikle hükümdarın) lütfu, himmeti 

dünyalar kadar” anlamında olup 

hükümdarın yönetimini ve izlediği 

politikayı öven bir söz. 

天搖地動  [ tian1  iau2  ti4  tu4] ： Sarsıntının çok 

şiddetli olduğunu belirtmek amacıyla 

kullanılır. 

天高地厚  [ tian1 kau1 ti4 xou4]：1. “Dünya, insanın 

kavrayamayacağı kadar uçsuz bucaksızdır” 

anlamında kullanılan bir söz. 2. mec. Bir 

işin ya da durumun beklenenden daha güç, 

daha karmaşık olması. 3. mec. Aşk vb. 

duyguların dünya kadar derin, yoğun 

olması. 

天羅地網  [ tian1  luo2  ti4  ua3] ： Etrafın (polis 

tarafından) sıkı sıkıya kuşatılmış olması. 

天南地北  [ tian1  nan2  ti4  pei3]：1. Birbirinden çok 

uzak kalan; aralarındaki mesafe uzak olan. 

2. mec. Anlamsız, amaçsızca konuşma; 

abuk sabuk konuşma. 

天崩地裂  [ tian1  p1  ti4  lie4] ： 1. Asıl anlamı 

“gökyüzü çöküyor, yeryüzü çatlıyor” 

anlamında, “yer gök inliyor; gür, uğultulu 

ses çıkarıyor” olarak kullanılan bir söz. 2. 
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mec. Deprem, sel, toprak kayması gibi 

doğal afetler. 

天經地義  [ tian1  ti1  ti4  i4]：Sağduyuya, mantığa, 

olağan düzene uygun olan (şey, gerçek vs.) 

天地鬼神  [ tian1  ti4  kuei3  n2 ] ： “Yeryüzünde 

cezalandırmak ya da ödüllendirmekle 

görevlendirilen doğaüstü varlıklar” 

ifadesinden yola çıkarak “Tanrı’yı tanık 

tutarım” anlamında yemin sözü olarak 

kullanılır. 

天造地設  [ tian1  tsau4  ti4  4] ： 1. Doğada 

oluşturulmuş gibi olan; Tanrı tarafından 

yaratılmış gibi olan. 2. “Sanki (önceden) 

Tanrı tarafından eşleştirilmiş gibi, birbirine 

çok uygun, çok uyumlu” anlamında olup 

yeni çiftlere söylenen iyi dilek sözü. 

天長地久  [ tian1  ta2  ti4  tiou3]：Çok uzun bir 

süre, tıpkı dünyanın oluşu gibi; sonsuz. 

天知地知，你知我知  [ tian1 t1 ti4 t1  

ni3 t1 uo3 t1]：mec. “Çok 

gizli tutulmalı” anlamında 

kullanılan bir söz. 

天誅地滅  [ tian1  tu1  ti4  mie4] ： “Eğer sözümü 

tutmazsam Tanrı (beni) kahretsin!” 

anlamında, genellikle yemin ederken 

kullanılan bir söz. 
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Dizin 

天荒地老  [ tian1  xua1  ti4  lau3]： “Çok uzun bir 

zaman sürerek; sonsuza kadar, kıyamete 

kadar” anlamında olup genellikle sevgililer 

arasında geçen, sonsuz bir aşkı belirtmek 

amacıyla kullanılan bir söz. 

天昏地暗  [ tian1  xun1  ti4  an4] ： 1. Karanlık 

basmak. 2. Kasırga, kum fırtınası vb. doğal 

afetlerin oluştuğu sırada görülen hava 

kararması. 

驚天動地  [ ti1  tian1  tu4  ti4]：Dünyayı sarsacak 

durumda olan; inançları kökünden sarsan; 

fikirleri altüst eden. 

花天酒地  [ xua1  tian1  tiou3  ti4]：Ahlâksız, ayyaş, 

uçarı bir yaşam süren. 

歡天喜地  [ xuan1  tian1  i3  ti4]：Etekleri zil çalan; 

mutluluktan havalara uçan, aşırı sevinen. 

141. 天壤  [ tian1  a3] ： 1. Gökyüzü ve yeryüzü. 2. mec. 

Aralarında çok büyük fark olan; yerden göğe kadar 
büyük fark. (天：is. Gök; gökyüzü. 壤：is. 1. Toprak. 2. 

Yer; yeryüzü.) 

142. 頭尾  [ tou2  uei3]：1. Hayvanların baş ve kuyruk kısmı. 2. Bir 

şeyin veya işin başlangıç ve sonuç kısmı. 3. Olan biten; 
belli bir zaman içinde gelişen olayın bütünü. (頭： is. 

Baş. 尾： is. 1. Kuyruk. 2. Son.) 

143. 吞吐  [ tun1  tu3]：1. Nefes verip almak. 2. Yutup tükürmek; 

yutup ağzındakini dudakları arasına getirip dışarı 
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vermek. 3. mec. Yutmak; bir şeyi tam söylememek ya 
da belirsiz bir biçimde söylemek. (吞： f. Çiğnemeden 

yutmak. 吐 ： f. Tükürmek; ağzındakini dudakları 

arasına getirip dışarı vermek.) 

吞吞吐吐  [ tun1  tun1  tu3 tu3]：mec. Yutkunmak; 

bir şeyi söylemekle söylememek arasında 

duraksamak. 



295 

 

Dizin 

- t - 

144. 吉凶  [ ti2  yu1]：Şanslılık veya şanssızlık; uğur ya da kötü 

talih. (吉：sf. 1. İyi. 2. is. Şanslılık. 凶：sf. 1. Kötü. 2. 

Uğursuz, şanssız. 3. is. Şanssızlık.) 

凶多吉少  [ yu1  tuo1  ti2  au3] ： Kötüye işaret 

eden; daha çok şanssızlığa yol açacak gibi 

görünen (durum). 

逢凶化吉  [ f2  yu1  xua4  ti2]：1. Kötü talihin 

şanslılığa çevrilebilmesini açıklamak 

amacıyla kullanılan bir söz. 2. mec. “Kötü 

talihin olsa bile tersine çevirirsin” 

anlamıyla başkalarına söylenen iyi dilek 

sözü. 

吉凶未卜  [ ti2  yu1  uei4  pu3]：“Birinin (şu anda) 

şanslı olup olmadığı bilinemez” ya da 

“birinin (ileride) şanslı olup olmayacağı 

önceden kestirilemez” anlamında 

kullanılan bir söz. 

趨吉避凶  [ ty1  ti2  pi4  yu1]：Şanslılığa yönelip 

kötü talihten kaçınmak. 

145. 集散  [ ti2  san4]：1. Toplanıp dağılmak. 2. Toplayıp dağıtmak. 

( 集 ： f. Toplanmak; toplamak. 散 ： f. Dağılmak; 

dağıtmak.) 
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146. 加減  [ tia1  tian3]： 1. Artan veya azalan; artırma veya 

azaltma. 2. mec. Düşünmek; düşünüp taşınmak. (加：f. 1. 

Artmak, çoğalmak. 2. Artırmak, çoğaltmak. 減： f. 1. 

Bütünden bir kısmını çıkarmak. 2. Azalmak; derecesi 

veya miktarı düşürülmek.) 

加減乘除  [ tia1  tian3  t2  tu2] ： 1. mat. 

Matematiğin dört temel işlemi; toplama, 

çıkarma, çarpma ve bölme. 2. mec. Bir 

durumun yükselişi ve düşüşü; iniş çıkışlar, 

şartların değişmesi. 

147. 嫁娶  [ tia4  ty3]：Evlenmek. (嫁：f. Bayanın evlenmesi için 

kullanılan bir kelime. 娶： f. Erkeğin evlenmesi için 

kullanılan bir kelime; kız almak; bir ailenin kızını gelin 

olarak kendi ailelerine katmak.) 

148. 獎懲  [ tia3  t2] ： İyileri ödüllendirirken kötüleri ise 

cezalandırmak. ( 獎 ： f. Ödüllendirmek. 懲 ： f. 

Cezalandırmak.) 

149. 教學  [ tiau4  ye2]：1. Öğretim. 2. mec. Öğüt vermek, tembih 

etmek; iyileştirmek, geliştirmek. (教： f. Öğretmek. 

學： f. Öğrenmek.) 

教學相長  [ tiau4  ye2  ia1  ta3] ： “Öğretim 

sürecinde öğrenci ile öğretmen birbirinden 

yararlanır” anlamında kullanılan bir söz. 

150. 今昔  [tin1  i2]：(今：sf. Şimdiki; içinde bulunulan anda olan; 

bu andaki, bu zamandaki. 昔 ： sf. Geçmiş; zaman 

bakımından geride kalmış.) 
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Dizin 

151. 進出  [ tin4  tu1]：1. Girip çıkmak; girip çıkan. 2. tic. Gelir 

ve gider. (進： f. 1. Girmek. 2. İlerlemek veya yukarı 

çıkmak. 出： f. Dışarı çıkmak.) 

152. 進退  [ tin4  tuei4]：1. İlerleme veya geri adım atma. 2. mec. 

İşe alınma ya da işten ayrılma. 3. mec. (Birini) İşe alma 

veya işten çıkarma. 4. mec. Görgü kurallarına uyma. 
(進：f. İlerlemek veya yukarı çıkmak. 退：f. Geri adım 

atmak.) 

以退為進  [ i3  tuei4  uei2  tin4] ： Görünüşte taviz 

verirken gerçekte ise ileri adım atmayı 

veya hamle yapmayı amaçlamak. 

不知進退  [ pu4 t1 tin4 tuei4] ： Görgü kurallarına 

uymayı bilmeyen, davranışı yerli yerinde 

olmayan (kimse). 

進退兩難  [ tin4  tuei4  lia3  nan2]： İlerlemeye ya 

da geri adım atmaya karar verme zorluğunu 

anlatan bir söz. 

進退失據  [ tin4 tuei4  1 ty4]： İki karşıt ve aynı 

derecede sakıncalı durum karşısında karar 

verme zorluğunu anlatan bir söz. 

153. 經緯  [ ti1  uei3]：1. Dokumada olan dikey ve yatay iplikler. 

2. Sık uygulanan yöntem. 3. Meridyen çemberi ile 
enlem dairesi. (經： is. 1. Dokumada veya dokuma 

tezgâhında olan dikey iplikler. 2. Meridyen çemberi. 
緯： is. 1. Dokumada olan yatay iplikler. 2. Enlem 

dairesi; aynı enlemdeki noktaların oluşturduğu 
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Ekvator’a paralel daire.) 

154. 涇渭  [ ti1  uei4]：mec. İnsanın ruhsal olgunluğu bakımından 

üstün ile aşağıda olan. (涇：öz. is. Suyu kumla çamur 

karışık olan bir derenin adı; “uei4” deresinin kolu. 

渭：öz. is. Suyu çok berrak, temiz olan bir derenin adı.) 

涇渭分明  [ ti1  uei4  fn1 mi2] ： Asıl anlamı 

“ti1 deresinin uei4 deresine girerken iki 

derenin de kendi niteliğini kaybetmeksizin 

koruması” olup “durumların birbirinden 

kesin bir biçimde ayırt edilebilmesi” 

anlamına gelir. 

155. 巨細  [ ty4  i4]：1. (İşin) Büyüğü ile küçüğü. 2. mec. Önemli 

ile önemsiz işler. (巨：sf. Büyük, kocaman, dev. 細：sf. 

1. Küçük, ince. 2. mec. Dikkatli, ince düşünceli.) 

鉅（/巨）細靡遺  [ ty4  i4  mi3  i2] ： Hiçbir 

ayrıntıyı göz ardı etmemek; bir 

konuyu en ufak ayrıntısına kadar 

inceleyip araştırmak. 

156. 聚散  [ ty4  san4] ： Bir araya gelip dağılmak; birbirine 

kavuşup birbirinden uzaklaşmak. (聚： f. 1. Bir araya 

gelmek; toplanmak. 2. Biriktirmek. 散： f. 1. Ayrılmak. 

2. Kaçışmak; dağılmak. 3. Yaymak; dağıtmak.) 

聚散無常  [ ty4  san4  u2  ta2] ： “İnsanların 

ayrılması ile kavuşması belli bir düzen 

takip etmez; ayrılık beklenmedik bir anda 

gelebilir” anlamında kullanılan bir söz. 
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Dizin 

- t - 

157. 起伏  [ ti3  fu2]：1. İnişli çıkışlı olmak; engebeli olmak. 2. 

mec. Şartların değişmesinden kaynaklanan iniş çıkışlar. 
(起：f. Yükselmek; yükseğe çıkmak. 伏：f. 1. Eğilmek; 

belini eğmek. 2. mec. Saklanmak. 3. mec. İnmek; 

düşmek.) 

158. 起落  [ ti3  luo4]： İniş çıkış. (起： f. Yükselmek; yükseğe 

çıkmak. 落： f. Düşmek; yukarıdan aşağıya inmek.) 

此起彼落  [ ts3  ti3  pi3  luo4]： (Seslerin) aralıksız 

olma durumu. 

大起大落  [ ta4  ti3  ta4  luo4]：1. Çok inişli ve çok 

çıkışlı olmak; iniş ile çıkış arasındaki 

büyük fark. 2. mec. Birinin ya da bir şeyin 

birden yükselip düşmesi ya da birden 

düşüp tekrar yükselmesi. 

159. 起訖  [ ti3  ti4]：İşin başlangıcı ile sonu. (起： f. Başlamak. 

訖： f. Sona ermek.) 

160. 乾坤  [ tian2  kun1]：1. mec. Çin felsegesine göre dopayı 

oluşturan dişil ve eril enejiler; doğada karşıt olan iki 

esas. 2. mec. Kadın erkek. 3. mec. Karı koca. 4. mec. 
Anne baba. 5. mec. Yer gök. 6. mec. Güneş ve ay. (乾：

is.易經[i4  ti1] adlı kitaba (Çin klasik metinlerinin 

en eskisi olan bilgelik kitabına) göre “güçlü, yaratıcı, 
eril” özellikler taşıyan sembole verilen ad. 坤： is.易經

[i4  ti1] adlı kitaptaki yoruma göre “bağlı, kabul 
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edici, karanlık, kabullenici, anne, dişil” özellikler 

taşıyan sembole verilen ad.) 

161. 前後  [ tian2  xou4]：1. Bir kimsenin veya bir nesnenin önü 

ve ardı. 2. Baştan sona kadar geçilen zamanı bildirmek 

için kullanılan bir söz. 3. Gerçek tarihi değil, ondan az 

önce ya da sonra olan bir zamanı gösteren, aşağı yukarı 
bir tahmin olarak kullanılan bir söz. (前： is. Ön. 後：

is. Art.) 

空前絕後  [ ku1  tian2  tye2  xou4] ： Eşsiz; ne 

eskiden görülmüş ne de gelecekte 

görülebilecek olan; muhteşem. 

前因後果  [ tian2  in1  xou4  kuo3]：Bir işin nedeni 

ve sonucu. 

前仆後繼  [ tian2  pu1  xou4  ti4]： (Savaşta) “Ön 

saflardakiler kaybedilirse arkada bulunan 

yürüyüş kolu hemen onların yerini 

doldurur” anlamında, askerin cesaret ve 

fedakârlığını belirtmek amacıyla kullanılan 

bir söz. 

前前後後  [ tian2  tian2   xou4  xou4] ： 1. Bir 

kimsenin veya bir nesnenin önü ve ardı. 2. 

Bir olayın veya bir işin bütünü; ayrıntısı. 

前倨後恭  [ tian2  ty4  xou4  ku1] ： Başkalarına 

önce kibirli, sonra saygılı davranan; tavrını 

aniden değiştiren; züppe tavırlı (kimse). 
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Dizin 

前呼後擁  [ tian2  xu1  xou4  yu3]：Yüksek mevki 

sahiplerine eşlik edenlerin sayıca çok 

olduğunu / olacağını belirten bir söz. 

162. 強弱  [ tia2  uo4]：Bir kimsenin veya bir şeyin güçlü ya da 

güçsüz olması. (強：sf. Güçlü. 弱：sf. Güçsüz.) 

恃強凌弱  [ 4  tia2  li2  uo4] ： Kabadayılık 

etmek; kendinden zayıf, güçsüzleri ezmek. 

強將手下無弱兵  [ tia2  tia4  ou3  ia4  u2  uo4 
pi1]：“Cesur, güçlü bir generalin 

altında korkak, güçsüz asker 

bulunmaz” anlamında söylenen bir 

söz. 

弱肉強食  [ uo4  ou4  tia2  2] ： “Güçlüler, 

güçsüzleri ezer.” anlamında kullanılan bir 

söz. 

163. 親疏  [ tin1  u1] ： Birinin başkalarına karşı gösterdiği 

samimi ya da mesafeli davranışlar. (親： sf. Yakın, 

aralarında sıkı ilişki bulunan (arkadaş, dost veya 
akraba); birbirine güvenen. 疏 ： sf. Tanınmayan, 

bilinmeyen; ayrı, birbiriyle yakın ilgisi olmayan.) 

親疏遠近  [ tin1  u1 yan3  tin4]：Kan bağında ya 

da akrabalıktaki yakınlık ve uzaklık. 

164. 禽獸  [ tin2  ou4]：1. Kurt kuş; bütün hayvanlar. 2. mec. 

İnsanlığı olmayan, hayvanca davranan kaba kimse. 
(禽： is. Kuşlar. 獸： is. Dört ayaklı, omurgalı hayvan.) 

飛禽走獸  [ fei1  tin2  tsou3  ou4]：Bütün kuşlar 
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ve omurgalı hayvanlar. 

衣 冠 禽 獸  [ i1   kuan1  tin2  ou4] ： mec. Esas 

anlamı “üzerinde elbisesi olan hayvanlar” 

demek olup “erdemsiz kimseler” anlamında 

kullanılan bir söz. 

165. 輕重  [ ti1  tu4]：1. Ağırlık; ağırlık ölçüsü; hafif ve ağır.  

2. mec. Bir işin aciliyeti, önemi ve ciddilik derecesi. 
(輕：sf. 1. Hafif, tartıda veya miktarda az gelen; ağır 

karşıtı. 2. Önemli olmayan. 重：sf. 1. Ağır, tartıda çok 

çeken, hafif karşıtı. 2. Önemli olan.) 

避重就輕  [ pi4  tu4  tiou4  ti1]：1. İki seçenek 

arasında kolayını seçmek. 2. mec. İşin veya 

durumun önemli noktalarından kaçınıp 

önemsiz, ilgisiz noktaları üzerinde durmak. 

不知輕重  [ pu4  t1  ti1  tu4] ： 1. İşin veya 

durumun ciddiyetini anlayamamak; 

önemlisini önemsizinden ayırt edememek. 

2. mec. Kafası karışmış olan (kimse). 

頭重腳輕  [ tou2  tu4  tiau3  ti1]：1. Asıl anlamı 

“bir nesnenin üst kısmı çok ağır ama alt 

kısmı hafif; dengesiz” olup “güçsüz, hâlsiz, 

dayanamaz hâle gelmiş gibi görünen 

(kimse)” anlamında kullanılan bir söz. 2. 

mec. Bir işin ya da bir nesnenin üst 

tarafının çok yüklü fakat altyapısının ise 

yeterince güçlü olmadığını; işin temelinin 

sağlam olmadığını belirten bir söz. 
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Dizin 

舉足輕重  [ ty3  tsu2  ti1  tu4]：“Birinin rolü ya 

da mevkisi o kadar önemlidir ki onun 

herhangi bir kararı ya da davranışı durumu 

etkileyebilir” anlamında kullanılan bir söz. 

輕重緩急  [ ti1  tu4   xuan3  ti2] ： 1. İşin 

aciliyeti, önemi ve ciddilik derecesi. 2. 

mec. “İşin aciliyetine, önemine ve ciddilik 

derecesine göre farklı farklı davranılmalı” 

anlamında söylenen bir söz. 

無足輕重  [ u2  tsu2  ti1  tu4] ： Hiç önemli, 

değerli olmayan.  

166. 清濁  [ ti1  tuo2]：1. Suyun berrak ya da bulanık olması. 2. 

mec. İşlerin iyisi kötüsü. (清：sf. Berrak, duru, temiz. 

濁：sf. 1. Bulanık, duru olmayan hatta kirli olan. 2. mec. 

Karmakarışık.) 

167. 曲直  [ ty1  t2]：Eğrisi doğrusu; bir işin yanlışı ve doğrusu. 

(曲：sf. 1. Eğri; doğru veya düz olmayan, doğru karşıtı. 

2. mec. Bir kurala, bir ilkeye, bir gerçeğe uymayan, 
aykırı olan, hatalı. 直：sf. 1. Doğru; bir ucundan öbür 

ucuna kadar yönü değişmeyen, eğri ve çarpık karşıtı. 2. 

mec. Yasa ve yönteme bağlı, dürüst; temiz, ahlakça 

lekesiz.) 

是非曲直  [ 4  fei1 ty1  t2] ： 1. (İşin) doğrusu, 

yanlışı ile eğrisi doğrusu. 2. mec. İşin 

doğrusu ya da yanlışına dair bir yargı. 
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168. 取捨  [ ty3  3] ： (Seçenekler arasında) Kabul edip 

etmemeye karar vermek; kabul etmek ya da reddetmek. 
(取： f. 1. Almak. 2. Tercih etmek. 捨： f. 1. Bırakmak; 

bir alışkanlıktan veya bir işten vazgeçmek. 2. 

Bağışlamak, bir mal veya hakkı karşılık beklemeden 

birine vermek. 3. Ayrılmak, terk etmek. 4. mec. Feda 

etmek, kıymak.) 

捨生取義  [ 3  1  ty3  i4]： Doğruluğa, adalete 

sahip çıkmak için kendi yaşamını feda 

etmek. 

169. 去留  [ ty4  liou2]：1. Gitmek ya da kalmak. 2. Üstün, iyi 

olanları yeğleyip beter olanları çıkarmak. ( 去 ： f. 

Gitmek, ayrılmak. 留： f. Kalmak.) 

170. 拳腳  [ tyan2  tiau3]： 1. Tekme tokat girişmek. 2. mec. 

Kungfu becerisi. ( 拳 ： is. Yumruk; parmakların 

kapanmasıyla elin aldığı biçimle yapılan vuruş. 腳： is. 

Tekme; ayakla vuruş.) 

拳打腳踢  [ tyan2  ta3  tiau3  ti1] ： Tekme tokat 

girişmek; aşırı derecede dayak atmak; 

öldüresiye dövmek. 

拳腳交加  [ tyan2  tiau3  tiau1  tia1 ] ： Tekme 

tokat girişmek. 
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Dizin 

- ts - 

171. 子女  [ ts3   ny3]：1. Oğul (ve) kız çocuk; oğullar (ve) kız 

çocuklar. 2. mec. Kimse; herhangi bir kişi. (子： is. 1. 

esk. Evlat; çocuklar. 2. Oğul(lar). 女：is. 1. Kadın(lar). 

2. Kız çocuk(lar).)  

172. 臧否  [ tsa1  pi3]：1. Yararlıyı zararlıdan ayırmak. 2. İyileri 

övmek ve kötüleri yermek. (臧：sf. 1. İyi. 2. f. Övmek. 

否：sf. 1. Kötü. 2. f. Küçümsemek, aşağılamak.) 

臧否人物  [ tsa1  pi3  n2  u4] ： Biri hakkında 

yargıda bulunmak; eleştirmek. 

陟罰臧否  [ t4  fa2  tsa1  pi3] ： İyilik edenleri 

ödüllendirmek, kötülük edenleri de 

cezalandırmak. 

173. 早晚  [ tsau3  uan3]：1. Sabah ve akşam. 2. Er geç; önünde 

sonunda. (早： is. 1. Sabah. 2. sf. Erken. 晚： is. 1. 

Akşamüstü; akşam; gece. 2. sf. Geç.) 

早出晚歸  [ tsau3  tu1  uan3  kuei1]：Sabah erkenden 

evden çıkıp gecenin geç vaktinde dönen 

(kimse); çok meşgul, işi çok yoğun olan 

(kimse) 

174. 皂(皁)白  [ tsau4  pai2]：mec. Bir işin yanlışı ve doğrusu. (皂

(皁)： sf. Siyah renkte olan. 白： sf. 1. Beyaz 

renkte olan. 2. mec. Temiz; kirli, lekeli, pis, 

bulaşık olmayan.) 
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不分皂(皁)白  [ pu4  fn1 tsau4  pai2]：Düşünmeden 

hareket eden; gelişigüzel olarak. 

皂(皁)白不分  [ tsau4  pai2 pu4 fn1]：mec. İşin veya 

durumun doğrusunu yanlışından ayırt 

edemeyen (kimse). 

175. 增損  [ ts1  sun3]：Artan veya azalan; artırma veya azaltma. 

(增： f. 1. Artmak. 2. Artırmak. 損： f. 1. Azalmak. 2. 

Azaltmak.) 

176. 增刪  [ ts1  an1]：Yazıya bir şeyler eklemek ya da yazıdan 

bir şeyler çıkarmak; (genellikle yazılı metinler için) 

düzeltme yapmak; (kitap için) gözden geçirip düzeltme 
yapmak. (增： f. 1. Artmak, çoğalmak. 2. Artırmak, 

çoğaltmak. 刪：f. 1. Silmek, üzerini çizerek atmak, yok 

etmek; ortadan kaldırmak veya gidermek. 2. Kesip 

çıkarmak.) 

177. 增減  [ ts1  tian3]：Artan veya azalan; artırma veya azaltma. 

(增： f. 1. Artmak. 2. Artırmak. 減： f. 1. Azalmak. 2. 

Azaltmak.) 

有增無減  [ iou3  ts1  u2  tian3]：1. Sürekli artmak. 

2. mec. Durumu kötüye gitmek ya da daha 

tehlikeli duruma düşmek. 

178. 尊卑  [ tsun1  pei1]：1. Asiller ile halk; mevki veya rütbede 

üst olan ile aşağı olan (kimseler). 2. Yaşça büyükler ile 

küçükler; kıdem bakımından üst olan ile aşağı olan 
(kimseler). (尊：sf. 1. Karşı taraftakine saygı göstermek 

için kullanılan bir kelime. 2. Yüksek olan (yer). 3. mec. 
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Dizin 

Asil; mevki veya rütbede üst olan (kimse). 卑：sf. 1. 

Aşağıda olan, yüksek olmayan (yer). 2. Mevki veya 

rütbede aşağı olan. 3. mec. Alçak, bile bile en kötü, en 

ahlaksızca davranışlarda bulunan.) 

男尊女卑  [ nan2  tsun1  ny3  pei1]：(Bir toplulukta) 

Erkeklerin daha üst mevkide, kadınların ise 

daha alt mevkide bulunması. 

179. 縱橫  [ tsu1  x2]：1. Dikey ile yatay çizgi. 2. (Yön olarak) 

Kuzeyden güneye ve batıdan doğuya. 3. mec. Avare 

dolaşarak; amaçsız gezinerek. 4. mec. Serbestçe, 
rahatlıkla. (縱： is. Dikey çizgi. 橫： is. Yatay çizgi.) 

涕泗縱橫  [ ti4  s4  tsu1  x2]：Acı acı ağlamak. 

縱橫捭闔  [ tsu1 x2 pai3 x2]：Birinin siyasette ya 

da uluslararası ilişkilerde işleri maharetle 

idare edebilmesi. 

縱橫交錯  [ tsu1  x2  tiau1  tsuo4] ： 1. Çapraz 

kesişen çizgiler. 2. mec. Durumu çok 

karışık, çözülmesi veya içinden çıkılması 

güç. 

縱橫天下  [ tsu1  x2  tian1  ia4] ： mec. Eşsiz, 

rakipsiz. 

縱橫馳騁  [ tsu1  x2  t2  t3] ： Her tarafa 

rahatça gidebilmek; engel tanımaz olmak. 

180. 左右  [ suo3  iou4]：1. Sol ve sağ taraflar. 2. Bir kimsenin ya 

da bir nesnenin civarında, yanında. 3. Hademe; 

hizmetçi; yardımcı. 4. mec. Tesir etmek, yönetmek, 
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yönlendirmek. 5. mec. Yaklaşık olarak, aşağı yukarı. 
(左： is. Sol taraf. 右： is. Sağ taraf.) 

左右逢源  [ tsuo3  iou4  f2  yan2]：Her taraftan da 

yardım, destek alabilen; ilişkilerinde 

becerikli olan; işini bilen. 

左右開弓  [ tsuo3  iou4  kai1  ku1]：mec. İki eliyle 

başkasını tokatlamak. 

左右為難  [ tsuo3 iou4 uei2 nan2]： Çok zor duruma 

düşmek; iki karşıt ve aynı derecede 

sakıncalı durum karşısında karar verme 

zorluğunu anlatan bir söz. 

左顧右盼  [ tsuo3  ku4  iou4  pan4]： 1. Tedirgin bir 

biçimde etrafa bakınmak. 2. Tereddütlü, 

kararsız olma. 3. Gönlü rahat; tatmin olmuş; 

kendini beğenmiş. 

左鄰右舍  [ tsuo3  lin2  iou4  4]：Komşular.  

左思右想  [ tsuo3  s1  iou4  ia3] ： Tekrar tekrar 

düşünmek. 

左擁右抱  [ tsuo3 yu3 iou4 pau4]：Bir erkeğin aynı 

zamanda birçok metresi olmasını anlatan 

bir söz. 

181. 作息  [ tsuo4  i2]： İnsanların çalışması ve dinlenmesi. (作：

f. Çalışmak. 息： f. dinlenmek.) 
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- ts - 

182. 雌雄  [ ts1  yu2] ： 1. Hayvan veya bitkilerin dişisi ile 

erkeği. 2. mec. Mağlup veya galip gelen (kimseler). 3. 

mec. Çift olarak bulunan veya hareket eden (kimseler, 
canlılar vs.) (雌： is. 1. Kuşların dişisi. 2. Hayvan veya 

bitkilerin dişisi. 3. sf. mec. Hassas, özen isteyen; 
dayanıklılığı olmayan. 雄： is. 1. Kuşların erkeği. 2. 

Hayvan veya bitkilerin erkeği. 3. sf. mec. Üstün gelen, 

başarı kazanan.) 

一決雌雄  [ i4  tye2  ts1  yu2] ： 1. Şampiyonluk 

yarışması. 2. Üstünlüğü ayırt etmek için 

yapılan yarışma ya da savaşma. 

雌雄莫辨  [ ts1  yu2  muo4  pian4] ： Cinsiyetini 

belirlemeyen, cinsiyeti başkaları tarafından 

kestirilemeyen (kimse). 

183. 裁縫  [ tsai2  f2]： Terzilik yapmak; giysi biçip dikmek. 

(裁： f. Kesmek, biçmek. 縫： f. Dikiş dikmek.) 

 裁縫  [ tsai2  f0]：Terzi, dikişçi. 

184. 粗細  [ tsu1  i4]：1. Kalınlık. 2. mec. İncelik, zariflik. (粗：

sf. 1. Kalın. 2. Özensiz. 3. Kaba. 細：sf. 1. Ufak. 2. 

İnce, zarif. 3. Dikkatli.) 

185. 存廢  [ tsun2  fei4] ： Korumak, devam ettirmek ya da 

kullanımdan kaldırmak. ( 存 ： f. Korumak, devam 

ettirmek. 廢： f. İptal etmek; kullanımdan kaldırmak.) 
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186. 存歿  [ tsun2  muo4]：1. Ölüm kalım meselesi. 2. Hayatta 

kalan ile ölen (kimseler). (存： f. Yaşamak, hayatta 

olmak. 歿： f. Ölmek, hayatı sona ermek.) 

存歿均感  [ tsun2  muo4  tyn1  kan3]：“Hem ölüler 

hem de diriler minnettar kalır” anlamında 

kullanılan bir söz. 

187. 存亡  [ tsun2   ua2]：1. Var olma ya da yok olma. 2. Yaşama 

ya da ölme. 3. Hayatta kalan ile ölen (kimseler). (存： f. 

Yaşamak, hayatta olmak; sağ kalmak. 亡：f. Ölmek, can 

vermek.) 

名存實亡  [ mi2 tsun2 2 ua2] ： Özü ortadan 

kalkmış olup sadece adı kalan. 

生死存亡  [ 1 s3 tsun2 ua2] ： Ölmek ya da 

yaşayabilmek ince çizgisinin kıyısında 

dolaşacak kadar ciddi olması. 

救亡圖存  [ tiou4 ua2 tu2 tsun2] ： Bir örgüt, 

topluluk, ülke vb.’nin sağ kalması için 

çaba göstermek. 

存亡絕續  [ tsun2 ua2 tye2 y4] ： Çok kritik bir 

duruma gelmek; ölüm kalım ince çizgisinin 

kıyısında dolaşacak kadar ciddi bir 

durumda olmak. 



311 

 

Dizin 

- t - 

188. 治亂  [ t4  luan4]：1. Düzenli veya düzensiz olma durumu. 2. 

mec. Yurt içindeki barış veya kargaşa durumu. (治：f. 1. 

Yönetmek. 2. sf. Güvenilir; kontrol altında. 亂： sf. 

Düzensiz, karmakarışık, çalkantılı. ) 

治亂興亡  [ t4  luan4  i1  ua2]：Bir ülkenin barış, 

bayındır, kargaşa vb. durumu. 

189. 張弛  [ ta1   t2]：mec. Bir işin acillik derecesi. (張： f. 

Yayın kirişini gevşetmek. 弛： f. Yayı germek.) 

190. 長幼  [ ta3   iou4]：Yaşı ilerlemiş olanlar ile henüz genç 

olanlar; ihtiyarlar ve çocuklar. (長：sf. Yaşı ilerlemiş 

olan. 幼：sf. Yaşı küçük olan.) 

長幼有序  [ ta3   iou4  iou3  y4] ： Görgü 

kurallarının büyüklere saygı gösterme, 

küçüklere karşı sevgi beslemeye dair 

kısmı. 

191. 漲落  [ ta3   luo4]：1. Su seviyesinin yükselip alçalması.2. 

Fiyattaki artış ve azalış. (漲：f. 1.Yükselmek. 2. Artmak. 

落： f. 1. Düşmek. 2. Azalmak.) 

192. 漲跌  [ ta3   tie2]： Fiyatta veya borsa değerinde artış ve 

azalış. (漲： f. Artmak. 跌： f. 1. Düşmek. 2. Azalmak.) 

193. 朝夕  [ tau1  i4]：1. Sabah ve akşam. 2. Çok kısa bir süre 

içinde. (朝： is. Sabah. 夕： is. Akşamüstü; akşam.) 
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一朝一夕  [ i4  tau1  i2  i4] ： Çok kısa bir süre 

içinde. 

旦暮朝夕  [ tan4  mu4  tau1  i4 ]：Gece gündüz; her 

zaman, ara vermeden. 

朝發夕至  [ tau1  fa1  i4  t4]：Esas anlamı “sabah 

yola çıkar, akşam varır” olup “ulaşım kolay 

ya da mesafe kısa” anlamında kullanılan 

bir söz. 

朝不保夕  [ tau1 pu4 pau3 i4] ： Birinin sabahleyin 

emniyette olmasına rağmen akşamleyin 

hâlâ güven içinde olacağına emin 

olamaması; çok tedirgin olma. 

朝令夕改  [ tau1 li4 i4 kai3] ： Buyruğun sabah 

duyurulmuş olmasına rağmen akşam 

kaldırılıp değiştirilmesi; kuralların çok sık 

değiştirilmesini anlatan bir söz.  

194. 朝暮  [ tau1  mu4]：Gece gündüz; her zaman, ara vermeden. 

(朝： is. Sabah. 暮： is. Akşamüstü; akşam.) 

朝朝暮暮  [ tau1  tau1  mu4  mu4] ： Her gün 

sabahtan akşama kadar; her zaman, 

aralıksız. 

195. 真假  [ tn1  tia3]： Gerçek veya sahte. (真： sf. Gerçek, 

niteliği değişmemiş, aslına uygun olan. 假：sf. Sahte, 

gerçek olmayan.) 
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弄假成真  [ nu4 tia3 t2 tn1] ： Yalandan 

yapayım derken kasıtsız olarak gerçekten 

yapmış olma durumunu anlatan bir söz. 

假戲真做  [ tia3  i4  tn1  tsuo4] ： Aslında oyun 

olarak başlayıp sonunda ciddiyete 

dönüşerek bu oyunu gerçeğe çevirmiş olma 

durumunu anlatan bir söz. 

真真假假  [ tn1 tn1 tia3 tia3] ： Gerçek olup 

olmadığını kestirmek güç; gerçek ile yalan 

arası bir durum. 

196. 真偽  [ tn1  uei4]：Gerçek veya sahte; bir işin/şeyin gerçeği 

ya da sahtesi. (真： sf. Gerçek, niteliği değişmemiş, 

aslına uygun olan. 偽：sf. Sahte, gerçek olmayan.) 

去偽存真  [ ty4  uei4  tsun2  tn1] ： Sahtesini 

çıkararak gerçeğini korumak. 

真偽莫辨  [ tn1  uei4  muo4  pian4] ： Sahtesini 

gerçeğinden ayırt edemeyecek durumuna 

gelmek; sahtesini gerçeğini ayırt etmekte 

güçlük çekmek. 

197. 正負  [ t4  fu4] ： Olumlu ve olumsuz; olumluluk ve 

olumsuzluk. (正：sf. 1. Artı, pozitif. 2. Olumlu. 負：sf. 

1. Eksi, negatif. 2. Olumsuz.) 

198. 晝夜  [ tou4  ie4]：Gündüz ile gece. (晝：is. Gündüz. 夜：is. 

Gece.)   
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晝伏夜出  [ tou4  fu2  ie4  tu1] ： Gündüz yatağa 

girerek dinlenen, geceleyin kalkıp hareket 

eden (kimse, hayvan vs.) 

199. 主從  [tu3  tsu4]：1. Efendi ile hizmetçisi (ya da hizmetçileri) 

2. İşin önemi bakımından başlıcası ve ikinci derecede 

olanı. 3. mec. (Suç işleyenler için) Asıl suçlusu ve 
yardımcısı (ya da yardımcıları.) (主：is. 1. Efendi. 2. İşin 

başlıcası, temeli, önemlisi. 從： is. 1. Hizmetçi. 2. İşin 

önemi bakımından ikinci derecede olanı.) 

200. 裝卸  [ tua1  ie4] ： Parçaları yerine koyarak bir bütün 

oluşturmak veya bir bütünden parçalara ayırmak. (裝：

f. Yerleştirmek; yerine koymak. 卸：f. Eşyayı çıkarmak 

ya da parçalara ayırmak.) 

201. 中外  [ tu1  uai4] ： 1. (Bir kimsenin) İç dünyası ve dış 

görünüşü. 2. Çin ve dış ülkeler. (中： is. 1. İç; ... içinde. 

2. Çin. 外： is. 1. Dış; ... dışında. 2. Yabancı; dış 

ülkeler.) 

秀外慧中  [ iou4 uai4 xuei4 tu1]：(Görünüşü) güzel 

ve (düşüncesi) mantıklı olan (bayan). 

古今中外  [ ku3 tin1 tu1 uai4]：Zaman olarak çok 

eskiden şimdiye kadar olan süreç, mekân 

olarak ise Çin ile dış ülkeler; yani her 

zaman her yer. 

馳名中外  [ t2  mi2  tu1  uai4]：Çok ünlü; hem 

kendi vatanında hem yurt dışında iyi 

tanınan. 
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外強中乾  [ uai4  tia2  tu1  kan1]：“Dış görünüşü 

sağlam, güçlü ama içi zayıf ve dayanıksız” 

anlamında kullanılan bir söz. 

202. 眾寡  [ tu4  kua3]：Miktarı çok veya az. (眾：sf. Çok. 寡：

sf. Az; yalnız.) 
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203. 遲早  [ t2  tsau3]：Er geç, sonunda, önünde sonunda. (遲：

sf. Geç. 早：sf. Erken.) 

204. 長短  [ ta2  tuan3] ： 1. Uzunluk. 2. mec. Can kaybına, 

zararına neden olabilecek kaza; talihsizlik. 3. mec. 
Dedikodu; kötü niyetli eleştiri. (長：sf. Uzun. 短：sf. 

Kısa.) 

蜚短流長  [ fei3  tuan3  liou2  ta2] ： Dedikodu; 

dedikodu yapmak. 

三長兩短  [ san1 ta2 lia3 tuan3] ： Beklenmedik 

olay, kaza; genellikle ölüm kastedilir. 

截長補短  [ tie2  ta2  pu3  tuan3] ： Bir şeyin 

bolluğundan alarak kıtlığını tamamlamak; 

denklemek. 

長話短說  [ ta2   xua4   tuan3   uo1 ]：Uzun lafin 

kısası; kısacası. 

205. 朝野  [ tau2   ie3]：Hükûmet ve halk. (朝：is. Hükûmet. 野：

is. Halk.) 

206. 沉浮  [ tn2  fu2]：1. Hayattaki iniş çıkışlar. 2. mec. Birinin 

kendisini çevresindekilere tâbi kılması, onların 
etkisinde kalması. (沉： f. Batmak. 浮： f. Su yüzünde 

yüzmek.) 

載沉載浮  [ tsai4  tn2  tsai4  fu2] ： Batıp çıkarak; 

suyun içine girip tekrar yüzeye çıkarak. 
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207. 晨昏  [ tn2  xun1]：Sabah ve akşam. (晨： is. Sabah. 昏：

is. Akşamüstü; akşam.) 

晨昏定省  [ tn2 xun1 ti4 i3 ] ： Küçüklerin 

büyüklere (özellikle anne ve babalarına) 

-sabah uyandıklarında ve akşam yatarken- 

göstermeleri gereken saygı ve nezaket. 

晨昏顛倒  [ tn2 xun1 tian1  tau3 ]：Sabahları erken 

kalkmayıp gece geç yatan veya çalışma 

saati geceye rastlayan (kimse). 

208. 成敗  [ t2  pai4] ： 1. Başarı ya da başarısızlık. 2. 

Başarısızlığa yol açmak.75 (成： f. 1. Başarmak. 2. Bir 

şeyin olmasına veya ortaya çıkmasına yol açmak, sebep 
olmak. 敗： f. Becerememek, başaramamak.) 

功敗垂成  [ ku1  pai4  tuei2  t2]：Tam başarıya 

ulaşacakken başarısız kalmış olan (durum). 

成敗興廢  [ t2   pai4 i1  fei4 ] ： Başarı veya 

başarısızlık; bayındırlık ve haraplık; 

mamuriyet veya harabiyet. 

成事不足，敗事有餘  [ t2  4  pu4  tsu2   pai4  4 
iou3  y2 ] ： Bir şeyle başa 

çıkamayan ama işi bozmaya 

gücü yeten (kimse). 

                                                 
75 Bu, ilk kelimesi yüklem, son kelimesi dolaylı tümleç olarak birleşik bir 

kelime grubu olduğu için ikileme niteliği yoktur. Yani burada iki kelimenin 
türü birbirinden farklı olduğu için bu (ikinci) anlamdaki kelime grubu karşıt 
anlamlı ikileme sayılamaz. 
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209. 乘除  [ t2  tu2]：1. mat. Çarpma ve bölme işlemi; saymak, 

sayısını bulmak, hesaplamak. 2. mec. Bir durumun 

yükselişi ve düşüşü; iniş çıkışlar, şartların değişmesi. 3. 
mec. Değerlendirme; planlama. ( 乘： f. 1. Artmak, 

çoğalmak. 2. Artırmak, çoğaltmak. 除： f. 1. Bütünden 

bir parça çıkarmak. 2. Azalmak; derecesi veya miktarı 

düşürülmek/düşmek.) 

加減乘除  [ tia1  tian3  t2  tu2] ： 1. mat. 

Matematiğin dört temel işlemi; toplama, 

çıkarma, çarpma ve bölme. 2. mec. Bir 

durumun yükselişi ve düşüşü; iniş çıkışlar, 

şartların değişmesi. 

210. 出 沒  [ tu1  muo4] ： “Bazen ortaya çıkar, bazen gözden 

kaybolur” anlamında kullanılan bir söz. (出： f. 1. 

Görünmek. 2. Ortaya çıkmak. 沒：f. 1. Suya batmak. 2. 

Ortadan kaybolmak.) 

神出鬼沒  [ n2  tu1  kuei3  muo4]： (Hayalet gibi) 

Aniden ortaya çıkıp birdenbire gözden 

kaybolan (kimseler). 

211. 出納  [ tu1  na4]：1. Mal, paranın alınması ve verilmesi. 2. 

Ödeme ve alma işlemlerini yapan kimse; veznedar, 
kasacı. (出：f. 1. Vermek. 2. Ödemek. 納：f. 1. Almak. 

2. Kabul etmek.) 

212. 出入  [ tu1  u4]：1. Dışarı çıkıp içeri girmek. 2. Masraflar ile 

gelirler. 3. mec. Tutarsızlık, çelişki. (出： f. 1. Dışarı 

çıkmak. 2. Vermek. 3. Ödemek. 入： f. 1. Girmek. 2. 

mec. Almak. 3. mec. Kabul etmek.) 
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量入為出  [ lia4  u4  uei2  tu1] ： Bir kimsenin 

harcamalarını gelirine göre yoluna koyması; 

birinin harcamalarının kendi gelirini 

aşmaması; birinin ayağını yorganına göre 

uzatması. 

深入淺出  [ n1  u4  tian3  tu1] ： Zor bir şeyi 

başkalarının kolay anlaması için günlük 

dille ya da sade bir yazıyla açıklama 

yapmak. 

出神入化  [ tu1  n2  u4  xua4]：Bir kimsenin eser, 

konser vs.’lerde gösterdiği olağanüstü 

beceriklilik, ustalık. 

出生入死  [ tu1  1  u4  s3] ： Kendi hayatını 

tehlikeye atarak; ölümü göze alarak. 

入不敷出  [ u4  pu4  fu1  tu1]：Birinin harcamalarının 

kendi gelirini aşmış olma durumu; birinin 

kendi geçinimini karş ı layamaz olmas ı . 

213. 春秋  [ t un1  tiou1]：1. İlkbahar ve sonbahar. 2. Bütün yıl 

boyunca. 3. Bir kimsenin yaşı. (春：is. İlkbahar. 秋：is. 

Sonbahar.) 

春秋鼎盛  [ t un1  tiou1  ti3  4] ： Bir 

kimsenin en güzel, parlak, verimli dönemi; 

hayatının baharı. 

春華秋實  [ t un1  xua1  tiou1  2]： 1. Edebî 

özelliklerin birbirinden farklı olması. 2. 
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mec. Geniş bilgi sahibi ve dürüst, erdemli 

olan (kimse).  

春花秋月  [ t un1  xua1  tiou1  ye4] ： mec. 

Zamanlama ve çevredeki işlerin güzel, hoş 

olması durumu. 
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- u - 

214. 寤寐  [ u4  mei4]：mec. Her zaman; ara vermeden, sürekli, 

daima, sık sık. (寤： f. 1. Uyanmak; uyku durumundan 

çıkmak. 2. mec. Uyanmak; gerçekleri anlar, kavrar 
duruma gelmek. 寐 ： f. Yatmak; uyumak veya 

dinlenmek için yatağa girmek.) 

寤寐以求  [ u4  mei4  i3  tiou2]：Birinin bir şeye 

karşı duyduğu eğilim öyle siddetlidir ki 

aklı fikri sürekli o şeyde olması durumu 

kastedilir. 

215. 往返  [ ua3  fan3]：Gidiş ve dönüş. (往：f. Gitmek. 返：f. Geri 

dönmek.) 

徒勞往返  [ tu2  lau2  ua3  fan3]：Yararsız bir yolculuk. 

216. 往復  [ ua3  fu4]：Gidip gelmek; gidip dönmek. (往：f. Gitmek. 

復： f. Geri dönmek.) 

217. 往來  [ ua3  lai2]：1. Gidip dönmek. 2. mec. Bir başkasıyla 

bağlantı kurmak. (往： f. Gitmek. 來： f. Gelmek.) 

古往今來  [ ku3  ua3  tin1  lai2]：Eskiden bu yana. 

禮尚往來  [ li3  a4  ua3  lai2]：“İnsanlar arasındaki 

görgü kuralları karşılıklı davranmalarına 

bağlıdır” anlamında kullanılan bir söz. 

不相往來  [ pu4  ia1  ua3  lai2] ： Bağlantısını, 

ilişiğini kesmek. 

送往迎來  [ su4  ua3  i2  lai2]：“Ayrılanları uğurlar, 
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gelenleri hoş karşılar” anlamında olup 

misafirleri ağırlamakla meşgul olmayı 

anlatan bir söz. 

斷絕往來  [ tuan4  tye2  ua3  lai2] ： Bağlantılarını 

koparmak. 

繼往開來  [ ti4 ua3 kai1 lai2] ： Geçmiş kuşakların 

bıraktığı girişimi sürdürmek ve gelecek 

kuşakların girişimlerine imkân tanımak. 

鑑往知來  [ tian4 ua3 t1 lai2] ： “Geçmişi gözden 

geçirerek geleceği öngörebiliriz” anlamında 

kullanılan bir söz. 

218. 往還  [ ua3  xuan2]：1. Gidip gelmek. 2. mec. Bir başkasıyla 

bağlantı kurmak. (往： f. Gitmek. 還： f. Geri dönmek.) 

219. 忘記  [ ua4  ti4]：Unutmak, hatırlamamak. (忘：f. Unutmak.

記： f. Hatırlamak.) 

220. 文武  [ un2  u3]：1. Edebî yetenek veya kungfu becerisi. 2. 

esk. Bürokratlar ile subaylar. 3. Eğitim ile savunma 
işleri. (文： is. Edebiyat yeteneği. 武： is. Askerî işler.) 

221. 問答  [ un4  ta2]：1. Sorular ve cevaplar. 2. mec. Diyalog, 

karşılıklı konuşma. 3. Soru sormak ve cevaplamak. 
(問： f. 1. Danışmak. 2. Soru sormak. 答： f. 1. Cevap 

vermek, karşılık vermek. 2. mec. Birinden gördüğü 

iyiliğe karşı teşekkür duygusu beslemek.) 

答非所問  [ ta2  fei1  suo3  un4]： Sorulan soruyla 

ilgisi olmayan, konu dışı olarak cevap 

vermek. 
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- x - 

222. 寒暄  [ xan2  yan1]：1. mec. Nezaket göstermek için birbirine 

hâl hatır sorma. 2. mec. Toplumsal bir görüşmede 

insanların gereği gibi birbirinin görüşünü kibarca 
sorması; düşünce alışverişi yapması. (寒：sf. Isısı düşük 

olan, sıcak karşıtı. 暄：sf. Isısı artmış olan.) 

223. 寒暑  [ xan2  u3]：1. Havanın soğuk ya da sıcak olması. 2. Kış 

ile yaz. (寒：sf. 1. Soğuk, ısısı düşük olan. 2. is. Kış 

mevsimi. 暑：sf. 1. Sıcak, ısısı yüksek olan, çok ısınmış. 

2. is. Yaz mevsimi.) 

224. 寒溫  [ xan2  un1]：1. Havanın soğuk ya da sıcak olması. 2. 

mec. Hâl hatır sormak. (寒：sf. Soğuk, ısısı düşük olan. 

溫：sf. Sıcacık, hafif sıcak; yeter derecde ve hoşa giden 

bir sıcaklığı olan.) 

225. 寒熱  [ xan2  4] ： Hastalık etkisinden dolayı vücut 

sıcaklığının bir yükselip bir azalması. (寒：sf. Soğuk, 

ısısı düşük olan. 熱：sf. Sıcak, ısısı yüksek olan, çok 

ısınmış.) 

226. 旱澇  [ xan4  lau4]：Kuraklık vee sel olmak üzere iki doğal 

afet. (旱： is. Kuraklık. 澇： is. Sel; sürekli yağan 

yağmurdan veya eriyen kardan oluşan su taşkını.) 

227. 好歹  [ xau3  tai3]：1. Durumun iyi ya da kötü olması. 2. Can 

kaybına neden olabilen kaza. 3. Ne olursa olsun. (好：

sf. İyi, güzel olan. 歹：sf. Fena, kötü olan.) 
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不識好歹  [ pu2  4  xau3  tai3] ： 1. İyisini 

kötüsünden ayırt edemeyen; değerbilmez, 

iyilikbilmez (kimse). 2. mec. Fazla inatçı, 

katır inadı olan (kimse). 

說好說歹  [ uo1  xau3  uo1  tai3]：Bir başkasını ikna 

etmek ya da etkilemek için iyisinden 

kötüsünden, yani her yönden söz etmiş 

olarak; dili döndüğü kadar söyleyerek. 

好說歹說  [ xau3  uo1  tai3  uo1]：Her türlü sebep ya 

da yönteme başvurarak birini inandırmaya 

çalışarak; güçlükle inandırarak. 

228. 好壞  [ xau3  xuai4]：1. Durumun iyi veya kötü olması. 2. Çok 

kötü.76 (好：sf. 1. İyi, güzel olan. 2. zf. Çok. 壞：sf. 

Kötü olan.) 

229. 好惡  [ xau4  u4 ]： Bireyin bir şeyden, bir işten veya bir 

kimseden olan hoşlanma ya da nefret, tiksinti duygusu. 
(好： f. Hoşlanmak. 惡： f. Nefret etmek; tiksinmek.) 

好逸惡勞  [ xau4   i4     u4     lau2]： İş güçten nefret 

edip rahat huzura düşkün olan (kimse). 

230. 黑白  [ xei1  pai2]：1. Siyah beyaz. 2. mec. Ak kara; iyi kötü; 

doğru yanlış. (黑： is. 1. Siyah; ak, beyaz karşıtı. 2. sf. 

mec. Kötü, yasa dışı işler yapan. 白：is. 1. Beyaz. 2. sf. 

mec. Temiz 3. sf. mec. Dürüst.) 

                                                 
76 Bu, ilk kelimesi zarf, son kelimesi sıfat olarak birleşik bir kelime grubu 

olduğu için ikileme niteliği yoktur. Yani burada iki kelimenin türü, 
birbirinden farklı olduğu için bu (ikinci) anlamdaki kelime grubu, karşıt 
anlamlı ikileme sayılamaz. 
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白紙黑字  [ pai2  t3  xei1  ts4]：Asıl anlamı “üzerine 

siyah yazılı beyaz kâğıt” olarak “belge” 

anlamına gelen, “(bir şeyin) belgeyle 

kanıtlanmış olduğunu; artık kuşkuya yer 

kalmamış” olduğunu belirtmek amacıyla 

kullanılan bir söz. 

顛倒黑白  [ tian1  tau3  xei1  pai2]：Gerçekleri çarpıtmak. 

黑白分明  [ xei1 pai2 fn1 mi2]：1. Beyazın siyahtan 

net bir biçimde ayırt edilebilmesi. 2. mec. 

Bir kimsenin gözlerindeki siyah ile beyaz 

renklerin belirgin olması. 3. mec. (İşin, 

durumun) doğrusunun yanlışından kesin bir 

biçimde ayırt edilebilmesi. 

黑白不分  [ xei1  pai2 pu4 fn1] ： mec. İşin veya 

durumun doğrusunu yanlışından ayırt 

edemeyen (kimse). 

231. 橫豎  [ x2  u4] ： 1. Yatay ve dikey olan (çizgiler). 2. 

(Çizgiler, güzergâh vb.’lerin) İç içe girmiş olma 
durumu. (橫：is. ve sf. Yatay olan (çizgi). 豎：is. ve sf. 

Dikey olan (çizgi).) 

橫眉豎目  [ x2  mei2  u4  mu4] ： Sinirli olarak 

görünen (kimse). 

橫七豎八  [ x2  ti1  u4  pa1]：Çok dağınık olan. 

232. 厚薄  [ xou4  puo2]：1. Kalınlık. 2. Kalın ve ince; kalınlık ile 

incelik. (厚：  sf. Kalın. 薄：sf. İnce.) 

厚此薄彼  [ xuo4  ts3  puo2  pi3]：Bir tarafa samimi 
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davranırken öbürüne ise soğuk davranmak; 

insanlara ayrımcılık yapmak, olaylara 

farklı anlam veya önem vermek. 

233. 呼吸  [ xu1  i1]：1. Solumak; nefes alıp vermek. 2. Nefes, 

soluk. ( 呼 ： f. Nefes vermek, havayı burundan ve 

ağızdan dışarıya çıkarmak. 吸： f. Havayı ciğerlere 

çekmek, nefes almak.) 

234. 緩急  [ xuan3  ti2]： 1. Yavaş ya da acil olan (durum). 2. 

Acillik derecesi. (緩：sf. 1. Yavaş; hızlı olmayan. 2. 

Gevşek; sıkı veya gergin olmayan. 急： sf. 1. Acil, 

hemen yapılması gereken. 2. Tez canlı, aceleci. ) 

輕重緩急  [ ti1  tu4  xuan3  ti2]：1. (İşin) Acillik, 

önemlilik ve ciddilik derecesi. 2. mec. 

“İşin aciliyetine, önemine ve ciddiyetine 

göre farklı farklı davranılması” anlamında 

söylenen bir söz. 

緩不濟急  [ xuan3  pu2  ti4  ti2 ]：1. Kritik durumda 

yardıma yetişemeyip işe yaramaz olmak. 2. 

Çok yavaş davrandığı için artık kritik 

durumu kurtaramamak. 

235. 毀譽  [ xuei3  y4]：1. (Bir kimse için) Övgü ya da yergi. 2. Bir 

kimseyi öven ve yeren (söz, yazı vb.) (毀：f. 1. Bozmak, 

zarar vermek. 2. Yermek. 譽： f. Övmek.) 

毀譽參半  [ xuei3 y4 tsan1 pan4] ： Birine yöneltilen 

yergi ve övgülerin hemen hemen eşit 
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olması durumunu belirtmek amacıyla 

kullanılan bir söz. 

236. 晦明  [ xuei4  mi2]：1. Işıksız ve ışıklı olan. 2. mec. Gece ve 

gündüz. (晦：sf. Işıksız, karanlık. 明：sf. Işıklı, aydın.) 

237. 禍福  [ xuo4  fu2]：Şanssızlık ve şanslılık; kötü talih ve uğur. 

(禍： is. 1. Keder, sıkıntı; kötü talih. 2. Felaket; kaza. 

福： is. Şans, talih, uğur.) 

因禍得福  [ in1  xuo4  t2  fu2 ]： Birinin şansının 

kötüden iyiye döndüğünü açıklamak 

amacıyla kullanılan bir söz. 

旦夕禍福  [ tan4  i4  xuo4  fu2]：“Şanssızlık beklenmedik 

bir anda gelebilir” anlamında kullanılan bir 

söz. 

禍福相倚  [ xuo4  fu2  ia1  i3]：“Şanssızlık ile şanslılık 

aslında birbirine bağlıdır” anlamında kullanılan 

bir söz. 

禍福無門  [ xuo4  fu2  u2  mn2]： “Şanssızlık ya da 

şanslılığın gelişi önceden kestirilemez” 

anlamında kullanılan bir söz. 
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238. 鴛鴦  [ yan1  ia1]： 1. Dişi ve erkek mandarin ördekleri; 

mandarin ördeği. (Aix galericulata). 2. mec. Karı koca. 

3. mec. Birbirini tamamlayan iki tekten oluşan 
(nesneler). (鴛：is. Ördekgillerden, mandarin ördeğinin 

erkeği olan su kuşu. 鴦： is. Ördekgillerden, mandarin 

ördeğinin dişi olan su kuşu.) 

亂點鴛鴦  [ luan4  tian3  yan1  ia1] ： Üstünkörü 

çöpçatanlık. 

同命鴛鴦  [ tu2  mi4  yan1  ia1]：Birlikte zorluk 

çekmiş olan ve birbirinden destek gören 

çift; benzer kaderleri veya deneyimleri 

olan çift. 

239. 源流  [ yan2   liou2]：1. Bir akarsuyun kaynağı ile kolları. 2. 

mec. Bir işin veya bir şeyin başlangıcı ve gelişmesi. 
(源：is. 1. Kaynak; bir suyun çıktığı yer, kaynarca, pınar. 

2. mec. Kök; öz. 流： is. Akım.) 

240. 遠近  [ yan3  tin4]：1. Mesafe, uzaklık. 2. Mesafe bakımından 

uzak veya yakın olma durumu. (遠：sf. 1. Gidilmesi çok 

zaman alan, çok ötelerde bulunan, yakın karşıtı. 2. 

Arada çok zaman bulunan. 3. Ayrı, birbiriyle yakın 
ilgisi olmayan. 近：sf. 1. Yakın, az bir ara ile ayrılmış 

olan (zaman veya yer). 2. Aralarında sıkı ilgi bulunan.) 

貴遠賤近  [ kuei4  yan3  tian4  tin4]：Eski dönemlerdeki 

herhangi bir davranış, özellik ya da düşünceye 
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çok değer verdiği hâlde bugünkünü 
önemsememek. ( 貴 ： f. Değer vermek, 

önemsemek. 賤： f. Küçümsemek, değer 

vermemek.) 

捨近求遠  [ 3  tin4  tiou2  yan3]：Yakında bulunanı 

göz ardı ederek uzaklara yönelmek; elindekinin 

değerini bilmeyerek erişilmezin peşine 

düşmek. 

近悅遠來  [ tin4  ye4  yan3  lai2]： (Daha çok iyi bir 

devlet yönetimi kastedilir.) “Yakınında 

bulunanları memnun etmesi, uzakta 

bulunanların ise ilgisini ve hayranlığını 

çekmesi” anlamında kullanılan bir söz. 

親疏遠近  [ tin1  u1 yan3  tin4 ]：Kan bağında ya 

da akrabalıktaki yakınlık ve uzaklık. 

遠水救不了近火  [  yan3  uei3  tiou4  pu4  liau3  tin4 

xuo3]：1. Asıl anlamı “ötedeki su 

berideki yangını söndüremez” olup 

“kritik durumda yardıma 

yetişemeyip işe yaramaz olmak” 

anlamında kullanılan bir söz. 2. 

mec. Zamanında davranmadığı için 

artık kritik vaziyeti kurtaramamak. 

遠交近攻  [ yan3  tiau1  tin4  ku1]：esk. “Uzaklardaki 

ülkelerle yakınlık kurmaya çalışır, ama 

komşu ülkelere saldırır” yaklaşımı. 
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遠親不如近鄰  [ yan3  tin1  pu4  u2  tin4  lin2]：
“Yakında bulunan  komşular, 

uzaklarda oturan akrabalardan daha 

çok güvenilir, daha çok işe yarar” 

anlamında kullanılan bir söz. 
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241. 日夕  [ 4  ie4]：1. Gündüz ile gece. 2. Akşamüstü. (日： is. 

Gündüz. 夕： is. Akşamüstü; akşam.) 

242. 日夜  [ 4  ie4]：Gündüz ile gece. (日： is. Gündüz. 夜： is. 

Gece.) 

日以繼夜  [ 4  i3  ti4  ie4]： 1. Gece gündüz. 2. 

Gündüz ardından gece; birinin gece gündüz 

demeden çalışması anlamında. 

日日夜夜  [ 4  4  ie4  ie4] ： Gece gündüz; her 

zaman, aralıksız. 

日有所思，夜有所夢 [ 4  iou3  suo3  s1    ie4  iou3 

suo3  m4]： Gündüz vaktinde 

aklında fikrinde olan şeyi 

geceleyin rüyasında görür. 

243. 日月  [ 4  ye4]：1. Güneş ve ay. 2. mec. Kral ve kraliçe. 3. 

Zaman, anlar. 4. Yaşam, yaşantı; geçim. (日： is. 1. 

Güneş. 2. Gündüz. 3. Gün; yer yuvarlağının kendi 

ekseni etrafında bir kez dönmesiyle geçen 24 saatlik 
süre. 4. mec. Zaman, anlar. 月： is. 1. Kamer, ay. 2. 

Yılın on iki bölümünden her biri. 3. Ay ışığı.)  

日新月異  [ 4  in1  ye4   i4 ]：Günden güne gelişmek. 

日積月累  [ 4   ti1  ye4   lei3 ]：Günden güne birikmek. 

日月無光  [ 4  ye4  u2  kua1 ] ： Acıklı, oldukça 

dokunaklı görünüş. 
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日月如梭  [ 4  ye4  u2  suo1 ]： Zamanın çabuk 

geçtiğini anlatan bir söz. 

***. 人神  [ n2 n2]：İnsanoğlu ve tanrı. (人：is. İnsan, insanoğlu. 

神： is. Tanrı, ilah.) 

人神共憤  [ n2 n2  ku4  fn4 ]：Aşırı derecede 

nefret etmek ve kin duymak. 

244. 人物  [ n2 u4] ： 1. İnsan(lar) ve varlık(lar). 2. İnsan, 

insanoğlu. 3. Birinin kendine özgü yapısı, onu 

başkalarından ayıran temel belirti ve birinin davranış 

biçimlerini belirleyen, üstün ana özellik. 4. Bir 

toplumda saygın ve etkin mevkilerde bulunan ve 

toplumun eğitim, ekonomi, siyaset, askeriye, din, sanat 

vb. alanlarıyla ilgili etkinliklerin denetimini elinde 
tutan kişi. (人： is. İnsan, insanoğlu. 物： is. Varlık.) 

245. 任免  [ n4 mian3]：1. İşe alınma veya işten atılma. 2. Birini 

işe alma veya görevinden atma. (任： f. Atamak veya 

birini işe almak. 免 ： f. Birini hakkından veya 

görevinden çıkarmak.) 

246. 榮枯  [ u2  ku1] ： 1. Bitkilerin gelişip güzelleşmesi ve 

solması. 2. İniş çıkışlar; şartların değişmesi. (枯：sf. 

Solgun. 榮：sf. Bol; bayındır.) 

得失榮枯  [ t2  1  u2  ku1] ： Bir kimsenin 

kazandıkları ve kaybettikleri; hayattaki 

iniş çıkışlar. 
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盛衰榮枯  [ 4  uai1  u2  ku1] ： Başarı veya 

başarısızlık; bayındırlık ve haraplık; 

mamuriyet veya harabiyet. 

247. 榮辱  [ u2  u4]：Onur ile yüz karası; iyi ve kötü. (榮： is. 

Onur. 辱： is. Yüz karası; utanılacak bir durum veya 

şey.) 

榮辱與共  [ u2  u4  y3  ku4] ： 1. İyi şartlarda 

olsun, kötü şartlarda olsun hep beraber 

olmak, dayanışmak. 2. mec. Kara gün dostu 

olmak; sıkıntılı durumlarda bile birbirini 

terk etmemek. 
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