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ÖN SÖZ 

 Her dilde sözcüklerin anlamlarını çeşitlendiren ve bu görevi yerine getiren unsurlar 

bulunur. Sıfatlar da bu unsurların başında yer alır. Türkiye Türkçesinde sıfatların 

kullanımı, anlam yönünden etkileri, oluşumları yahut şekil özelliklerini 

düşündüğümüzde, birçok açıdan ele alınabilir olduğunu görüyoruz.  

 Bu tez de bu ihtiyacı gidermeye yönelik, metin üzerinde incelemeyi esas alarak 

oluşmuştur. Öncelikle sıfatlar hakkında genel bir değerlendirme yaptıktan sonra; 

çalışmamızda esas alacağımız niteleme sıfatlarına yönelik incelememizi Hüseyin Rahmi 

Gürpınar’ın Şıpsevdi romanını örneklem olarak aldık. Sıfatların tespitini yaptıktan sonra 

metin içi kullanımlarını da tezimizde belirttik. Daha sonra kullanım sıklığı ve kullanım 

oranına yönelik bir değerlendirmede bulunduktan sonra, bu sıfatların sözcük, sözcük 

öbeği ve cümlecik olmaları bakımından değerlendirmesini yaptık. Yine tespit ettiğimiz 

sıfatların hangi kaynak dilden geçtiğine yönelik bir incelemede bulunduk. Birlikte 

kullanıldıkları isimlerin de önemli olduğunu düşündüğümüzden, tezimizde bu başlığa da 

yer verdik. Son olarak kullanımlarına göre mecaz yahut gerçek anlam olmaları açısından 

bir değerlendirmede bulunduk. 

 Bu tezi hazırlarken, daha önce yapılmış tezlerin de faydalı bir yön göstericiliğinin 

yanında, asıl bu konuya yönlendiren ve bu konu hakkında daha derin düşünebilmem için 

fırsat veren saygıdeğer hocam Prof. Dr. Hacı Ömer KARPUZ’a tez danışmanım olarak 

bana göstermiş olduğu ilgi ve destek için şükranlarımı sunuyorum.  

 Eğitim sürecimde desteği bulunan aileme, arkadaşlarıma, çalıştığım kurumda gerekli 

izni ve kolaylığı sağlayan Pınar Zeynep ÖZARSLAN’a teşekkür ederim.  

 Son olarak yaşamın bir uyku hali olduğu gerçeğini en güzel şekilde gösteren sevgili 

Rüya’ya da varlığı için sonsuz teşekkürlerimi iletirim.  

 

Serkan DEMİR 

12.04.2018 – Çorlu 
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ÖZET 

HÜSEYİN RAHMİ GÜRPINAR’IN “ŞIPSEVDİ” ROMANINDA NİTELEME 

SIFATLARI 

Serkan DEMİR 

 

Çalışmamız, Hüseyin Rahmi GÜRPINAR’ın “Şıpsevdi” romanında kullanılan 

niteleme sıfatlarını konu edinmiştir. Niteleme sıfatları hakkında yapılan bu çalışma ile 

birlikte Türkiye Türkçesinde Niteleme Sıfatları ve dilbilgisel özellikleri belirlemek temel 

amacımızı oluşturmaktadır. 

Yapmış olduğumuz çalışmada, “Şıpsevdi” romanında 3816 adet niteleme sıfatı 

tespit edilmiştir. Niteleme sıfatlarını, kullanım oranına, yapılarına, kaynak dillerine, 

birlikte kullanıldıkları adlara ve kullanım durumlarına göre beş balıkta incelenmiş, 

tablolar ve grafikler ile belirtilmiştir. 3816 niteleme sıfatının, 3359 tanesi sözcük halinde, 

423 tanesi söz öbeği ve 34 tanesi ise cümlecik halinde kullanılmştır. Yine kaynak dillerine 

göre incelediğimizde 2177 tane Türkçe, 643 tane Arapça, 183 tanesinin Farsça kökenli 

olduğu görülmektedir.  

Burada bahsettiğimiz genel sonuçlara ilişkin daha kapsamlı sayısal bilgiler ve 

oranlar çalışmamızın inceleme bölümünde yer almaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Niteleme Sıfatları, Sözcük Türleri, Hüseyin Rahmi 

Gürpınar, Şıpsevdi 
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ABSTRACT 

DESCRIPTIVE ADJECTIVE IN THE “ŞIPSEVDİ” NOVEL OF 

HÜSEYİN RAHMİ GÜRPINAR 

Serkan DEMİR 

 

The subject of our study is the descriptive adjectives that take place in Hüseyin 

Rahmi Gürpınar's "Şıpsevdi". The aim of this research on the descriptive adjectives is to 

identify the grammatical features of Turkey's Turkish. 

 There were 3816 descriptive adjectives identified in our research analysis of 

"Şıpsevdi”. The descriptive adjectives which were analyzed under five headings they were 

used with were indicated via graphics and tables. When the descriptive adjectives were 

evaluated according to their syntactic structure 3359 out of 3816 were formed in word 

form, 423 were in phrase form, and 34 were in clause form. When the descriptive 

adjectives evaluated regarding their source language it was observed that 2177 had 

Turkish origin, 643 had Arabic origin, and 183 had Persian origin. 

Details about the statistical data and proportions of the general results mentioned 

here were included in the analysis part of the study.  

Keywords: Descriptive Adjectives, Parts of Speech, Hüseyin Rahmi Gürpınar, 

Şıpsevdi 
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GİRİŞ 

 

Her araştırmacının farklı açılardan yaklaştığı dil, en temel amacıyla bir iletişim 

yahut anlaşma ögesi iken daha derinlere indiğimizde veya daha kapsamlı düşünmeye 

çalıştığımızda bir bütün oluşturma sistemidir, diyebiliriz. Bu bütünü oluşturan 

sesbirimler, sözcükbirimler, sözcük öbekleri, cümlecikler, cümleler, paragraflar yahut 

metinler insanın belli bir düzen oluşturma gayretinin bir göstergesi şeklinde 

yorumlanabilir. 

Dil bilgisi ise bu bütünü veya düzeni tam olarak açıklamak yerine, onu 

sistematik bir şekilde değerlendirmek için doğal olarak çıkmış ya da sonradan ortaya 

konmuş birtakım kurallar manzumesidir. O zaman bu genel bakış açısına göre 

düşündüğümüzde, Türkiye Türkçesi içerisinde yer alan sıfatlar, daha özelde ise 

niteleme sıfatları, çeşitli anlamlar, kullanımlar ve yapılar ile birlikte bir bütün arz 

etmektedir.  

Niteleme sıfatlarının tam olarak bir noktayı ifade etmekten ziyade birlikte 

kullanıldığı ad ile birlikte her defasında yeni bir anlam düzeyi oluşturması yapılan 

çalışmaların da temel sebebini oluşturmaktadır. 

Bir metin üzerinde niteleme sıfatlarını incelemek ve kullanım sıklığına 

değinmek amacıyla Türk edebiyatının Batılılaşma sürecindeki ilk dönem 

romanlarından olan Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın “Şıpsevdi” adlı eserini esas aldık. Bu 

roman içerisinde geçen niteleme sıfatı işlevindeki her kelime ve bu özelliği taşıyan her 

yapı bu çalışmanın birer unsuru olmuştur.  

Çalışmamız dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, sıfatlar hakkında 

genel bir değerlendirme yapılmıştır. İkinci bölümde ise, romanın özeti ve yazarı 

hakkında bilgiler yer almaktadır. Üçüncü bölüm, inceleme başlığı taşımaktadır. Bu 

bölümde, niteleme sıfatlarının kullanım sayıları, yapılarına göre, kaynak dillerine, 

birlikte kullanıldıkları adlara ve kullanım durumlarına göre incelenmiş, gerekli bilgiler 

tablolar ve grafikler eşliğinde desteklenmiştir. Son bölümde ise değerlendirme ve 

sonuç kısmı yer almaktadır. 
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BÖLÜM:1 

1. SIFATLAR -NİTELEME SIFATLARI- HAKKINDA GENEL BİR 

DEĞERLENDİRME 

 

İnsanların anlaşmalarını sağlayan dil, kendi içerisinde birçok altbirimi taşır ve 

bu altbirimlerden birisi de sıfatlardır. Söz[cük] türü olan sıfatlar, isimleri belirten yahut 

onları niteleyen yönleriyle varlık gösterirler. Türkiye Türkçesinde sıfat aslî olarak bir 

ismin önüne gelmek gibi bir özellik taşısa da; bu durumun istisnaî yapılarda farklılık 

gösterdiği de aşikârdır. 

Sıfatları bir gramer unsuru olarak ele aldığımızda en temel anlamıyla “bir ismi 

belirten veya niteleyen kelime türüdür.1 “Varlığın belirmesi, bir ada bağlı olan ve 

onunla aracısız –ardılsız- ilişki kuran biçimbirimler” şeklinde tanımlayan Adalı, bu 

yapıların bir birlik olduğunu söyler:2 

    [S]  [A] 

    Boş  ev 

    İyi  adam 

Niteleme sıfatları birlikte kullanıldıkları isimlerle yeni anlam yapıları 

oluşturmaları bakımından Türkçede önemli yer tutar. Genel olarak niteleme sıfatları 

için şu tanımlamalar yapılmıştır: 

Tahir Nejat Gencan; “Varlıkları niteleyen, yani varlıkların durumlarını, 

biçimlerini, renklerini… - kısaca: nasıl olduklarını – gösteren sözcüklere niteleme 

sıfatı denir.”3 şeklinde tanımlamıştır. Sıfatları soyut bir kavram olarak gören Gencan, 

ayrıca sıfatların cümlenin bir ögesi değil; türlü yönden tümleme görevinde kullanıldığı 

belirtmiştir.4  

Muharrem Ergin, “nesnelerin ne kadar vasfı varsa o kadar da vasıflandırma 

sıfatı vardır” diyerek, vasıflarına göre de tasnif etmenin bir faydasının olmadığını ilave 

etmiştir.5  

                                                             
1 Ahmet Topaloğlu, Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü, Ötüken Yayınları: İstanbul, 1989, s.127. 
2 Oya Adalı, Türkiye Türkçesinde Biçimbirimler, Papatya Yayınları: İstanbul, 2004, s.36 
3 Tahir Nejat Gencan, Dilbilgisi, TDK Yayınları: Ankara, 3. Baskı: 1975, s. 161 
4 Gencan,  s. 161 
5 Muharrem Ergin, Türk Dil Bilgisi, Bayrak Yayınları:İstanbul, 2009, s. 244. 
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Haydar Ediskun, niteleme sıfatlarını, “varlıkları niteleyen, yani onların nasıl 

olduklarını gösteren sıfatlardır” şeklinde tanımlamıştır.6 

Tahsin Banguoğlu, bu tür sıfatları “vasıflayan olarak daima adtan önce gelip 

anlattılkarı vasfı salt olarak ada malederler” şeklinde açıklamıştır.7 

Jean Deny hazırlamış olduğu Türk Dil Bilgisi kitabında ise “nitelediği adla 

(tamlanan) birlikte bir ad cümlesi meydana getirir” biçimde tanımlamıştır.8 

Zeynep Korkmaz, sıfatları işlevlerine göre tasnif etmiş ve niteleme sıfatları 

için, “canlı ve cansız varlıkların renk, şekil, biçim, tat, koku, mesafe, huy, alışkanlık, 

yetenek, beceri gibi türlü dış ve iç özelliklerini bildiren sıfatlardır” tanımını yapmıştır. 

Bu tanımın hemen devamında, “nitelik sıfatlarını kendi içinde eksiksiz ve kapsamlı bir 

sınıflandırmaya sokmak kolay değildir” diye eklemiştir.9 

Türkiye Türkçesinde Niteleme Sıfatları başlıklı çalışmasında Engin Yılmaz, 

öncelikle “niteleme” kavramının “özellik” kavramıyla eş anlamlı olmadığını söyler: 

“Özellik, -genellikle- bir şeyin değişmeyen, genel geçer yönünü belirtir. Nitelik, ise 

bir şeyin değişebilen, genel geçer olmayan yönünü belirtir.”10 

Bu anlamsal farklılığa değindikten sonra niteleme sıfatlarının anlamları 

bakımından derecelendirilmesi başlıklı bölümde, “bu özellik, genel olarak niteleme 

sıfatlarına özgü olmakla birlikle –az da olsa- zarflar için de söz konusudur. Esasen, 

niteleme sıfatlarının anlam bakımından derecelendirilebilmesi; dilde niteleme sıfatının 

karşıladığı niteliğin benzer, az ya da çok olduğunun bildirilmesine yaramaktadır” diye 

bahseder.  

Türkiye Türkçesinde niteleme sıfatları anlam bakımından iki yolla 

derecelendirilir: 

1) Sözlüksel yolla 

2) Gramatikal yolla11 

Yılmaz, semantik içerikleri bakımından da niteleme sıfatlarını iki gruba ayırır: 

                                                             
6 Haydar Ediskun, Yeni Türk Dilbilgisi, Remzi Kitabevi: İstanbul, 2017, s.132. 
7 Tahsin Banguoğlu, Türkçenin Grameri, Edebiyat Fakültesi: İstanbul, 1974, s. 345. 
8 Jean Deny, Türk Dil Bilgisi, (Çev: Ali Ulvi Elöve) Kabalcı Yayınları: İstanbul, 2012, s.222. 
9 Zeynep Korkmaz, Türkiye Türkçesi Grameri Şekil Bilgisi, TDK Yayınları: Ankara, 2017, s. 356. 
10 Engin Yılmaz, Türkiye Türkçesinde Niteleme Sıfatları, Değişim Yayınları: İstanbul, 2004, s.50. 
11 Yılmaz, s.53-55. 
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1. Duyularımıza/algılarımıza dayalı nitelikleri bildiren niteleme sıfatları 

1.1. Görme duyusu ile ilgili nitelikleri bildiren niteleme sıfatları 

1.1.1. Renk bildiren 

1.1.2. Biçim bildiren 

1.2. Tat alma duyusu ile ilgili nitelikleri bildiren niteleme sıfatları 

1.3. Dokunma duyusu ile ilgili nitelikleri bildiren niteleme sıfatları 

1.4. Koku alma duyusu ile ilgili nitelikleri bildiren niteleme sıfatları 

 2 Bilincimize/sezgimize dayalı nitelikleri bildiren niteleme sıfatları 

  2.1. Ölçü bildiren niteleme sıfatları 

  2.2. Durum bildiren niteleme sıfatları 

  2.3. Özgülük (tahsis) bildiren niteleme sıfatları 

  2.4. İnsanlara özgü karakter özellikleri bildiren niteleme sıfatları 

  2.5. İnsanlara/hayvanlara özgü fiziksel özellikleri bildiren niteleme  

sıfatları12 

 Bu gruplandırmalar ve yukarıdaki tanımlara baktığımızda sonuç olarak, 

sıfatlar, özelde niteleme sıfatları, oluşumları, anlam içerikleri, kullanımları, algısal 

özellikleri göz önüne alındığında, birçok farklı yorum ve tanım ortaya çıkmaktadır. 

Niteleme sıfatlarını incelediğimiz bu çalışmada, bu bilgilerden hareketle sıfatları metin 

üzerindeki kullanımları bakımından ele alacağız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
12 Yılmaz, s. 69-71. 
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BÖLÜM:2 

2. HÜSEYİN RAHMİ GÜRPINAR’IN YAŞAMI VE ESERLERİ 

 

2.1. Yaşamı 

Hüseyin Rahmi Gürpınar, 17 Ağustos 1864 (1280)de İstanbul’da Ayaspaşa’da 

doğmuştur. Babası Mehmet Sait Paşa, Hünkâr yaveridir ve Erzurum Mevkî 

Komutanıyken vefat etmiştir. Annesi Ayşe Sıdıka Hanım’dır. Aile; baba tarafından 

Aydın; anne tarafından Safronbolu taraflarına bağlanır. 

Annesini üç yaşındayken kaybeden Gürpınar, bir süreliğine babasıyla birlikte 

Girit’te; daha sonra anneannesi ve teyzenin yanında Aksaray’da Yakubağa 

mahallesinde yaşar. Eğitim hayatına önce Girit’te başlayan sonra bu mahallede devam 

eden yazar, daha sonra Mahmudiye Rüşdiyesi’ne oradan da kâtip yetiştiren Mahrec-i 

Aklâm’a devam eder.  

Hüseyin Rahmi bu dönemi: “Dört yaşında iken Girid’e gittik. Beni, orada 

mektebe verdiler. Yanya’da bir sarıklı hoca vardı ki, üç dört ay geçince, harekeli 

cüzlerden âdeta okumaya başladığım için gelenlere gösterir, okutur ve gülerlerdi.”13 

şeklinde anlatmıştır.  

Eğitim hayatına tarih öğretmenin de müdahalesiyle birlikte Mekteb-i 

Mülkiye’de devam eder. Hastalanıp bir yıl boyunca tedavi görmesi sebebiyle okula 

gidememiştir. “Mülkiye’nin ikinci senesinde iken hastalandım. Birçok gençler, bir 

gece ziyafetinde bulunuyorduk. Aramızda Ahmet Rasim de vardı. O gece sabaha karşı 

ağzımdan kan gelmeye başladı. Annem ve bütün halalarım veremden öldükleri için 

Büyükannem, sıhhatim hakkında büyük endişeye düştü. Pek ziyade zayıf düşmüştüm; 

tahsile devamına imkân yoktu.” şeklinde anlatan yazar; bundan sonra da boş 

durmadığını Fransızca öğrenmeye gayret ettiğini söyler.14 

Okuma hevesinin artmasıyla ailesinin hastalığı yüzünden karşı çıkması 

Gürpınar’da farklı bir gerilim yaratır ve bu seferde gizli gizli bu okuma hevesini 

gidermeye yönelir. İş hayatına ise bu dönemde; Adliye Nezareti Ceza Kalemi’nde 

memur olarak başlayan yazar, daha sonra ise Ticaret Mahkemesi’nde Azâ Mülazımı 

                                                             
13 Gürpınar’dan aktaran: Prof. Dr. Önder Göçgün, Hüseyin Rahmi Gürpınar, Kültür Bakanlığı 

Yayınları, 1990, Ankara, s.2. 
14 Refik Ahmet Sevengil’den aktaran: Göçgün,  s.4-5. 
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olur. Sıkıldığı sebebiyle de buradan birkaç ay sonra istifa edip; edebiyat dünyasında 

kendisini göstereceği eserini tefrika etmeye başlar ve dikkatleri üzerine çeker. 

Kaynaklarda ilk eserinin aslında 12 yaşında yazmış olduğu hikâyesi “Gülbahar 

Hanım” olarak belirtilse de bu eserin bir yangında kaybolduğu belirtilir. Âyine, yahut 

Şık ilk romanıdır ve asıl dikkatleri de bu eserle çekmeyi başarmıştır. Bu süre içerisinde 

“Ahmet Rasim ile “Boşboğaz ile Güllabi’yı ( 36 sayı, 1908), İbrahim Hilmi Bey ile 

birlikte “Millet” gazetesini çıkardı.”15 “Hüseyin Rahmi, artık kendini tamamiyle edebî 

çalışmalara verdi ve çeşitli türde, zengin muhtevalı hikayeler, romanlar, makaleler 

yazmaya yöneldi.”16 Bu kimliğinin dışında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin beşinci 

ve altıncı dönemlerinde Kütahya Milletvekili olarak bulundu.17  

“Hayatı boyunca hiç evlenmeyen Hüseyin Rahmi, kitaplarından kazandıklarıyla 

sahip olduğu Heybeliada’daki evinde 8 Mart 1944 günü öldü ve oradaki Abbas Paşa 

Mezarlığı’nda toprağa verildi.”18 

 

2.2. Eserleri 

Eserlerindeki konular dönemin zihniyetini yansıtan ve çoğu kez dönemin 

yazarlarınca da ele alınan “yenileşmede alafrangalık denilen aşırı davranış”tır.19 Bu 

tarz eserlere örnek olarak “Şık” ve “Şıpsevdi”yi örnek verebiliriz. Bir başka seçmiş 

olduğu konu ise “aile hayatındaki geçimsizlikler”dir. Bu konuyu “Mutalleka” adlı 

eserinde işlemiştir. Evlilik ile ilgili problemleri de konu olarak seçen yazar, “Bir 

muadele-i sevda, Sevda peşinde, Toraman” adlı eserlerinde bu konuyu işlemiştir.20 

Aile hayatındaki gülünç rezaletlere yol açan davranışları “Mürebbiye” adlı eserinde 

konu olarak seçmiştir.  

Yazar eserlerinde halkı eğitmek gibi bir gaye seçmiş olması, onu bir yönüyle 

Ahmet Mithat Efendi’ye bağlar. Bu bağ Gürpınar’da şu şekilde tekamül gösterir: 

“halkın geleneksel inançlara, yerleşmiş düşüncelere, göreneklere ve dine dayalı 

zihniyeti yerine, Batı’nın akla, bilime dayalı pozitivist zihniyeti yerleştirmeye 

                                                             
15 Ömer Lekesiz, Yeni Türk Edebiyatında Öykü 1, Şule Yayınları: İstanbul, 2017, s.321. 
16 Göçgün,  s. 9. 
17 Göçgün, , s.10. 
18 Göçgün, “Hüseyin Rahmi Gürpınar”, DİA, 324. 
19 Agah Sıırı Levend, Hüseyin Rahmi Gürpınar, TDK Yayınları: Ankara, 1964, s.40. 
20 Levend, s.41. 
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çalışmıştır.”21 Bu bakımdan da onun eserlerinde “eski kafa” ve “yeni kafa” çatışmasını 

görürüz.22 

“Bu büyük romanlarının neşri sırasında bir yandan da küçük hikâyelerini 

yayımlayan Hüseyin Rahmi, 1900 yılında tefrika edilen ‘Metres’ romanında Parnas 

adlı bir Fransız kadınını metres olarak kullanan bir mirasyedinin macerasını 

anlatmakta, bu arada çeşitli tipler, vakalar ve sahneler arasında cemiyetin örf ve 

adetlerini tespit etmektedir.”23 

Hüseyin Rahmi, seçmiş olduğu konularda daha çok toplumun o anki meselelere 

bakışını ve tavrını ifade edebileceği yönlerine önem vermiştir. Banarlı, yazarın bu 

tavrını şu şekilde anlatır:  

“Haley yıldızının dünyaya çarpacağı şayiaları üzerine yazılan 

Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç, sanatkarın günlük hadiselerden 

maharetle faydalanan cephesini en iyi belirten eserlerindendir. Bu velud 

romancının birçok eserlerinde, içtimai hayatımızda aksaklıklar yaratan 

yaralara dokunması, muarızları tarafından, onun romancılık sanatını ahlak 

hocalığı tarzında anladığını ileri süren bir itirazla karşılanmıştır.”24 

  

a. Romanları: Şık, İffet, Mutallaka, Mürebbiye, Bir Muadele-i Sevda, Metres, 

Tesadüf, Nimetşinas, Şıpsevdi, Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç, Sevda Peşinde, 

Gulyabani, Cadı, Hakka Sığındık, Toraman, Hayattan Sahifeler, Son Arzu, Tebessüm-

i Elem, Cehennemlik, Efsuncu Baba, Ben Deli miyim?, Tutuşmuş Gönüller, Billur 

Kalp, Evlere Şenlik, Kaynanam Nasıl Kudurdu?, Muhabbet Tılsımı, Mezarından 

Kalkan Şehid, Kokotlar Mektebi, Şeytan İşi, Utanmaz Adam, Eşkıya İninde, Kesik Baş, 

Gönül Bir Yeldeğirmenidir Sevda Öğütür, Ölüm Bir Kurtuluş mudur?, Dirilen İskelet, 

Dünyanın Mihveri Kadın mı? Para mı?, Kaderin Cilvesi, Deli Filozof, Can Pazarı, 

İnsanlar Önce Maymun mu İdi?, Ölüler Yaşıyor mu?, Namuslu Kokotlar. 

b. Hikayeleri: Kadınlar Vaizi, Namusla Açlık Meselesi, Katil Buse, İki Hödüğün 

Seyahati, Tünelden İlk Çıkış, Gönül Ticareti, Melek Sanmıştım Şeytanı.  

c. Tiyatroları: Hazan Bülbülü, Kadın Erkekleşince. 

                                                             
21 Berna Moran, Türk Romanına Genel Bir Bakış – 1, İletişim Yayınları: İstanbul, 2008, s.114. 
22 Moran, s.114. 
23 Vasfi Mahir Kocatürk, Büyük Türk Edebiyatı Tarihi, İKÜ Yayınevi: İstanbul, 2016, s. 689. 
24 Nihad Sami Banarlı, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi - II, MEB Yayınları: Ankara, 2016, s. 1062. 
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d. Tenkit: Cadı Çarpıyor, Şekavet-i Edebiyye. 

 

2.2.1. “Şıpsevdi” 

2.2.1.1. Özeti 

Öğrenim amacıyla Paris’e giden Meftun Bey, okulunu tamamlayamadan geri 

döner. Erenköyü’nde, babasından kalma köşkte yaşar. Yaşamı tamamen alafrangalığa 

meyleden Meftun Bey amacı Batılı bir yaşam tarzı sürmektir.  

Romanda, elinde bir Fransızca yemek kitabı ile görünmesi, Avrupai yemekler 

pişirtme isteği ev ahalisi tarafından garip karşılanır. “Adab-ı muaşaret” derslerini yine 

bir Fransızca eseri kendisine kaynak edinmesiyle etrafına vermeye çalışır. Meftun’un 

Kasım Efendi’nin oğlu Mahir ve Lebibe ile aralarında olan ilişkiyi öğrenmesi ilk önce 

tepki göstermesine sebep olsa da Kasım Efendi’nin servet sahibi olduğunu 

öğrenmesiyle Lebibe’yi Mahir’e verme amacı onda en büyük hedef olur. Kendisi de 

Kasım Efendi’nin kızıyla evlenmek ister. Görücü olarak gittikleri evde Edibe’nin 

annesi tarafından terslenen Meftun Bey hayal kırıklığıyla oradan ayrılır. Bu hayal 

kırıklığı hayalini kurduğu binlerce liraların yok olmasıyla ilgilidir. Akıl aldığı Mösyö 

Ferlan’ın fikriyle sanki kendisine bir piyango çıkmış gibi davranır. İlk olarak Raci’nin 

öğrendiği bu durum bütün İstanbul tarafından bilinir hale gelir. Kasım Efendi’ye de 

ulaşan bu havadis ile birlikte kızını Meftun Bey’e vermeğe razı olur. Şekure Hanım 

ise o dönemde vefat eder. Meftun evleneli ise iki yıl olmuştur. Bir erkek çocuğu olur.  

Evde yaşanan sıkıntılar Meftun Bey’i maddi anlamda bir çıkmaza girmesine 

sebep olur. Mahir’i kandırarak Kasım Efendi’nin altı yüz lira kadar parasını ve 

mührünü çalmasını sağlar. Bu durum karşısında Kasım Efendi çılgına döner. Meftun 

ise karısı Edibe’yi bu olaylar karşısında boşar. Boşandıktan sonra eve erkek sokmaya 

başlayan Edibe yüzünden Kasım Efendi’ye inme iner. Mahir ise tabancayla intihar 

eder. Meftun ise izini kaybettirir ve ortadan kaybolur. 

İki yıl sonra bir mektup gelir. Paris’ten gelen bu mektup, Meftun Bey’e aittir. 

Mektupta Kasım Efendi’nin vefat etmesi üzerine İstanbul’a geleceğini ve servetine 

kavuşacağını yazan Meftun, oğlunu bahane gösterir. Roman bu mektupla son bulur. 
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2.2.1.2. Roman Hakkında 

“Yüksek Felsefe” kavramıyla yazarı değerlendiren Berna Moran, bu felsefenin 

üç temel unsuru olduğunu ve yazarın Şıpsevdi romanında bunlara yer verdiğini değinir. 

Bahsedilen bu üç unsur “toplumsal adalet, kadın-erkek ilişkisi ve din”dir.25 

Bu üç temel unsur ışığında Şıpsevdi romanına baktığımızda, yazar daha önceki 

edebî geleneklerden de faydalanarak bir metin kurduğunu görürüz. Halk edebiyatının 

birer parçası olan meddahlık, Karagöz, ortaoyunu gibi gelenekler, yazarın bu 

romanında birçok şekliyle yer bulur.26 Bu gelenek unsurlarıyla birlikte, yerli halka ait 

yaşayış biçimlerini ve toplumun birkaç fotoğraf kesitini bizlere sunar. Ama asıl amaç 

bunlar değildir. Bunlar romanda bir şekilde yer almış, “organik bütünlük” endişesi 

olmadığının bir göstergesi kabul edebiliriz.27 

Şıpsevdi romanında alafranga tiplere karşı bir gülünçlük söz konusu olsa da, 

yazar, yukarıda bahsi geçen üç temel unsuru romanda etkin kılmıştır. Toplumsal adalet 

ile ilgili “Meftun, eniştesi Mahir’i, Kasım Efendi’nin kasasından bazı senetleri 

çalmaya teşvik ederken, bunun sanıldığı gibi ahlaksızlık olmayacağını” ifade eden 

sözler söyler ve “zenginlerin fakirleri boğaz tokluğuna çalıştırıp işi kanuna uydurarak 

haksız kazançla servet yaptıklarını, gerçek hırsızın sermaye sahipleri olduğunu ve 

adaletsiz durum sürüp gittikçe dünyanın düzelemeyeceğini söyler.” 28 

Olay örgüsünün en geniş kapsamlı oluştuğu nokta ise kadın-erkek ilişkileri 

üzerinedir. “Şıpsevdi’de aşk, şehvettir ve doyuma varıldığı zaman son bulur. Bundan 

ötürü de bütün çiftler birbirini aldatır.”29 

Şıpsevdi romanı ile ilgili bir diğer husus ise, yazar romanı ilk önce “Alafranga” 

başlığıyla oluşturmuş olmasıdır. O dönemde sansür mekanizmasının hızlı çalışması ve 

“haşerat” sözcüğüyle bir gönderme yaptığı düşüncesi “Hüseyin Rahmi’nin bazı 

zaruretler dolayısıyla romanını yarıda bırakmak zorunda kalmasına” sebebiyet verir.30 

Daha sonra romanı genişleterek isminde de bir değişiklik yapmıştır. 

                                                             
25 Daha ayrıntılı bilgi için, Berna Moran, “Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın ‘Yüksek Felsefesi’, Türk 

Romanına Eleştirel Bir Bakış – I, İletişim Yayınları: İstanbul, 2008, s. 113-131. 
26 Moran, s. 133. 
27 Moran, s. 136. 
28 Moran, s. 145. 
29 Moran, s. 143. 
30 Önder Göçgün, Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın Romanları ve Romanlarında Şahıslar Kadrosu, Kültür 

Bakanlığı Yayınları: Ankara, 1993, s. 134. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

3. İNCELEME 

3.1. “Şıpsevdi” Romanında Kullanılan Niteleme Sıfatları 

Hüseyin Rahmi GÜRPINAR’ın “Şıpsevdi” kitabında toplam 3816 niteleme 

sıfatı tespit edilmiştir. Bu sıfatların birlikte kullanıldığı adlar, niteleme sıfatlarının 

geçtiği cümleler ve bu cümlelerin sayfa numaraları alfabetik listeyle aşağıda 

verilmiştir. 

 

SIFATLAR ADLAR GEÇTİĞİ CÜMLE 
SYF 

NU. 

abani sarık 

Birbirini itenler, elbisesini bir eliyle arkadan kaldıran madamlar, 

çarşafını gelişigüzel salıverip süpürten hanımlar, o kalabalık içinde 

bohçasına, çantasına yol açmaya uğraşan adamlar arasında Ankaralı 

sufı, barudi cüppeli, abani sarıklı, eli zembilli bir ihtiyar, yanında bir 

delikanlı, yani Kasım Efendi'yle oğlu onlar da gidiyorlardı 

150 

abani sarık Türk baba, abani sarığıyla ticarethanesinde uyuşuk bir halde oturur. 286 

abani sarık 
Abani sarıklı başını oraya buraya çeviriyor, gözlüğünün altından 

odadaki resimleri, bütün o "biblo"yu incelemeye uğraşıyordu. 
315 

abani sarıklı ihtiyar 

Birbirini itenler, elbisesini bir eliyle arkadan kaldıran madamlar, 

çarşafını gelişigüzel salıverip süpürten hanımlar, o kalabalık içinde 

bohçasına, çantasına yol açmaya uğraşan adamlar arasında Ankaralı 

sufı, barudi cüppeli, abani sarıklı, eli zembilli bir ihtiyar, yanında bir 

delikanlı, yani Kasım Efendi'yle oğlu onlar da gidiyorlardı 

150 

abani sarıklı baş 
Abani sarıklı başını oraya buraya çeviriyor, gözlüğünün altından 

odadaki resimleri, bütün o "biblo"yu incelemeye uğraşıyordu. 
315 

abartılı hikaye 

Meftun, gelecekte kendine kayınpeder etmeye yemin eylediği 

Kasım'ın cimriliğine dair esnafın, şunun bunun ayıplayarak anlattığı 

abartılı hikayelerle tuhaflıklarını işittikçe ihtiyardan nefret 

duymuyor, bilakis ona muhabbeti anıyordu.  

146 
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SIFATLAR ADLAR GEÇTİĞİ CÜMLE 
SYF 

NU. 

abartılı rivayet 

...Kasım Efendi'nin evinde her divanın altında gizli bir çekmece altın 

varmış abartılı rivayetlerin yayılmasıyla evin her gece birçok hırsızın 

tehlikeli girişlerine ma ruz kalacağını düşünmüştü.  

469 

abartısız hakikat 
"İnsanlığın devamı iki vücudun çarpışmasından çıkar" denmiş 

olsaydı abartısız, mecazsız, istiaresiz bir hakikat söylenmiş olurdu 
211 

acayip ders 

Yazmayı bilenler, Meftunun bu kitaptan anlattıklarını kendi 

defterlerine kaydedecekler, okuması yazması olmayanlar da bu acayip 

derste dinleyici sıfatıyla bulunarak işittiklerini sonra diğerlerine soru 

cevap biçiminde kuvvetlendirecekler, evcek hayat tarzı ve görgülerini 

edinilen bu bilgilere uygulayacaklardı. 

65 

acayip renk 

Fakat kitapçı camekanlarında uzun müddet güneşe maruz kalıyorlar, 

okuyucuların ellerinde gezdirile gezdirile çok hırpalanıyorlar da 

önceleri al olan o renk soluyor, kaçık mor ile sevimsiz bir mora çalan 

kırmızı arasında acayip bir renk alıyor.  

70 

acayip olay 

Öyle acayip, garip, bazen iğrenç, müthiş, öldürücü olaylara, canlı 

tablolara tesadüf olunur ki bu manzaralarla ilk defa karşı karşıya 

gelenler, nefretlerinden titrerler… 

72 

acayip bilgi 
Bu başlangıçtan beş altı sene sonra kızda pek yüzeysel, pek acayip 

bir bilgi ortaya çıktı. 
91 

acayip sual Ağabey siz de pek acayip sualler soruyorsunuz! 115 

acayip hiddet Meftun gülmekle karışık acayip bir hiddetle başını sallayarak 118 

acayip usül 

Latife, Lebibe, Rebia, Vesile Hanımlar hep birden çeyrek mecidiyeyi 

hak etmek için zeytin çekirdeğinin ağızdan çıkarılmadığı hakkında 

sofra adabına değil, hatta akıl ve izana bile pek uygun düşmeyecek 

acayip usuller bulmaya giriştikleri sırada Raci nispeten uygun bir 

cevap vermek üzere dedi ki 

118 

acayip tebessüm Dudaklarında acayip bir tebessüm peyda oldu. 149 

acayip ışık Bu soru karşısında Mahir'in gözleri birer acayip ışıkla parıldardı. 173 

acayip kız 
Edibe Hanım açgözlü bir babanın yanında, garip terbiyesi altında 

yetişmiş acayip bir kızdır. 
177 

acayip düşünce 

Güzelliğin bir yaradılış kusuru olduğu gibi acayip bir düşünceye 

inanan bir kıza "Ben seni beğendim, sana gönül verdim'' demek o 

zavallıya büyük bir hakarette bulunmak değil midir? 

179 
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SIFATLAR ADLAR GEÇTİĞİ CÜMLE 
SYF 

NU. 

acayip işaret 

Ellerindeki bastonlarının uçlarıyla toprağın üstüne gece seçilmez 

hiyeroglifler, anlaşılmaz birtakım acayip şekiller çizerek sanki 

yeryüzüne bir sır veriyormuş yahut bu felakete karşı belirleyecekleri 

yolun sırlanın bu zor meselenin, uğursuz haberin acayip işaretlerini 

çözmeye uğraşıyorlardı.  

227 

acayip şekil 

Ellerindeki bastonlarının uçlarıyla toprağın üstüne gece seçilmez 

hiyeroglifler, anlaşılmaz birtakım acayip şekiller çizerek sanki 

yeryüzüne bir sır veriyormuş yahut bu felakete karşı belirleyecekleri 

yolun sırlanın bu zor meselenin, uğursuz haberin acayip işaretlerini 

çözmeye uğraşıyorlardı.  

227 

acayip felsefe 

Madam Makferlan, Meftun Bey'in kendine göre sonuç çıkararak 

üzerine yürüttüğü kafa şişiren bu acayip felsefelerini çok dinlemiş 

olduğundan o ucu bucağı gelmeyen söz vadisine düşmemek için sözü 

tatlı bir tarafa çevirmek üzere dedi ki 

289 

acayip anlaşma 
Biraz ileri vardığını ima eder acayip bir anlaşma taraflısı 

gülümsemeyle: 
331 

acayip tebessüm Azize Hanım acayip bir tebessümle: 344 

acayip eşya 
Daha çok yüreğini üzüp hem de günaha.girmemek için diğer acayip 

resimler ve eşyalar hakkında bilgi sormaksızın salondan çıktı. 
348 

acayip resim 
Daha çok yüreğini üzüp hem de günaha.girmemek için diğer acayip 

resimler ve eşyalar hakkında bilgi sormaksızın salondan çıktı. 
348 

acayip şekil Bunların üzerinde acayip şekilli esrarengiz gölgeler geziniyor.  349 

acayip alçak 
Va va va vayyy..." feryadı bu acayip alçaklığı içinde bile Rebia için 

ne büyük derse sahipti.  
354 

acayip şey 
Yalnız, Zarafet'in karnında oluşacak acayip şeyin doğumuna ikisinde 

de şiddetli bir merak var... 
356 

acayip şey 
Ciddi gazetelerimizin hiçbiri cenazeye davet kağıdı namına gelen bu 

acayip şeyi yayımlamadılar. 
382 

acayip ilan 
Meftun'la Raci'nin basılmadan önce bu acayip ilanı görmeye vakitleri 

olmamıştı. 
383 

acayip yüzleşme 
Bu teklif üzerine Mahir, burun buruna, bu acayip yüzleşmeden 

birdenbire geri fırlayarak karşı konulmaz bir red sesiyle 
401 

acayip tavır 
Lakin ağabeyinden aldığı tuhaf cevaplar acayip tavırlar Lebibe'yi 

büsbütün kuşkulandırdı 
419 

acayip kucaklaşma 

Gelenler "vals"ten başka her şeye benzeyen bu acayip kucaklaşmanın 

şaka mı yoksa kavga boğuşması mı; kısacası ne olduğunu bir türlü 

kestiremediklerinden öyle bakakalmışlardı. 

428 
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SIFATLAR ADLAR GEÇTİĞİ CÜMLE 
SYF 

NU. 

acayip hava 
...tarzında yazıya zor gelir, bestesi güftesinden acayip bir hava 

tutturmuştu.  
438 

acayip konuşma 

Olay, Lebibe'nin kulağına varır varmaz balo gecesi ağabeyiyle 

Madam Makferlan ara sında geçen acayip konuşmanın bütün 

karanlık noktaları kadının zihninde derhal aydınlanıverdi. 

470 

acayip mektup Zavallı Lebibe bu acayip mektubu bazen acı acı nefret, bazen tatlı 

tatlı sevgi gözyaşları içinde birkaç defa okudu. 

495 

acayip acayip şey Hem de 'Ahtepeta' gibi acayip acayip şeyler.  347 

acayip şekilli 
esrarengiz 

gölge 
Bunların üzerinde acayip şekilli esrarengiz gölgeler geziniyor.  349 

acele sual Acele suale, ağır cevap vermelidir 69 

acele zaman 

Pek acele zamanlarda sokağa, rastgele bir yere fırlatıverir, sonra 

bulamaz, akşam eve yalınayak döner, evvela bir fasıl anasın dan, 

sonra bir ikinci fasıl da babasından dayak yer. 

92 

acele hüküm 

Bu kızların yüzlerine bakarak ruh hallerine dair verdikleri ilk acele 

hükümde Meftun'la Raci aldanarak Lebibe'yi daha üzüntülü, daha 

pişman bir halde buldular. 

254 

acele iş 
Mari, git Mösyö'ye Meftun Bey'in mühim ve acele bir iş için kendini 

görmek istediğini söyle… 
298 

acele bilgi 
Balomuz yakında verileceğinden vals hakkında kısa ve acele bilgiler 

anlatmak mecburiyetindeyim. 
424 

acemi katip 
Raci, bunu ertesi günü gazetede okuyunca o kadar kızdı ki Doğu 

Akademisi'nin bu acemi katibine tamamen yabancısı olduğu...  
383 

acemi oyuncu 
Bizim acemi oyuncu, geometriden bir teori ezberler gibi ezberlemiş 

olduğu… 
432 

acı kahve 
O kısa dinlenme ve acı kahve ile yeni bir seferin sıkıntısına göğüs 

vermek için gerekli olan kuvveti toplar. 
26 

acı haykırma O aralık acı bir haykırma işitildi 116 

acı kahve 
Karı ellerini dizine vurup dövünerek bize içirdiği birer fincan acı 

kahvenin ziyan olmasına ağlar gibi: 
187 

acı söz 

Vesile Hanım, Kasım Efendi ailesiyle Meftun'un arasında evlenme 

yolunda yakınlık kurma ihtimalini o acı alaycı sözlerle tamamen 

ortadan kaldırabildiğine inandı. 

187 

acı azar Fakat Meftun çok acı bir azarla: 232 

acı sorgulama 
Zihninizden aleyhimde ne kadar ağır, fena şeyler düşünebilirseniz 

düşünün de tek beni bu acı sorgulamanızla öldürmeyiniz. 
258 

acı tablo 
Tiyatro sanatçılarının sahnelerde yaratmaya uğraştıkları acı tabloların 

gerçek bir örneği görülüyordu.  
268 
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SIFATLAR ADLAR GEÇTİĞİ CÜMLE 
SYF 

NU. 

acı hakikat 
...fakat Rebia hazır coşmuşken bütün şu acı hakikati ortaya çıkarmak 

için kızı ürkütmekten çekinerek hiçbir fikir bildirmiyorlardı. 
273 

acı çığlık 

Kadın Nine Şekure Hanım ansızın işittiği o acı çığlık üzerine neye 

uğradığını bilemeyip telaşla değneğini ele geçiremediği için 

desteksiz bir duvardan diğerine volta vura vura koştuğundan, yolu 

üzerinde hayli mühim bir karışıklık yaratarak gelebilmişti. 

280 

acı konu 
Bu durum insanın sinirlerini en çok yoran, eşini ve ailesini en çok 

üzen, insanlık hallerinin en acı ve edebi bir konusudur. 
301 

acı an 

Oda içinde kendilerini yabancılardan uzaklaştırmış zavallı Edibe 

hemen Azize'nin kolları arasına atılarak bir haftadır tahammül 

gösterdiği işkenceli hayatın acı anlarını iç yakan sözlerle anlatmaya 

başladı. 

334 

acı feryat 
Bu sessizliği pek acı bir feryat takip ederken ses mendil, el her neyle 

ise boğuldu 
354 

acı ses O, dünyaya çocuk getirir gibi acı bir sesti... 360 

acı bağırma Odamda uyuyordum. Acı bir bağırma oldu. 361 

acı netice 
Zarafet'in hastalığını o anda keşfetmiş, bu kanlı basurun Şaban'la 

olan sevda buluşmalarının acı neticesi olduğunu bilmişti. 
362 

acı tecrübe 
Ve bütün ömür ve mutluluğumuzdaki bu kötü rengi biz ancak böyle 

büyük ve acı tecrübe saatlerinde görüyoruz. 
375 

acı misal 
Acı fakat acılığı kadar da doğru küçük bir misalle iddiamı 

açıklayacağım 
387 

acı nutuk 
Dinleyenler içinde bu acı nutkun üzücülüğünden etkilenecek kadar 

anlama kudreti gösterebilenler azdı. 
389 

acı tecrübe Bu büyük hakikatin araştırılması hususunda yorulmayanlar, basit, acı 

tecrübelerle hayatın inceliklerine ulaşamayanlar kendi türlerinden 

bazı iyilikler görenler 

490 

acı acı 
nefret 

gözyaşları Zavallı Lebibe bu acayip mektubu bazen acı acı nefret, bazen tatlı 

tatlı sevgi gözyaşları içinde birkaç defa okudu. 

495 

acıklı itiraf 

Geçen geceki gözetlemelerinde Meftun'un  rastladığı  üzücü durum, 

kızların acıklı itiraftan, Raci'nin aldığı serseri hal, Lebibe'nin 

kaybolması, hep bu olaylar Meftun'un ailesine karşı her şeyden  

sorumlu olmak mevkiini zorluğun çok üstünde bir buhran içinde 

bırakmıştı. 

288 

acımasız tavır 

Fakat bende ne zaman böyle bir konuşmaya hazırlık cüreti 

hissetseniz derhal tavır değiştirerek acımasız bir tavır alıyorsunuz 

da...  

293 
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SIFATLAR ADLAR GEÇTİĞİ CÜMLE 
SYF 

NU. 

acımasız  baskı 

Bir uzun tabak düştü. Tuzla buz oldu. Zavallı Ali, bir ıstakoz kıskacı 

arasında kalmış kadar ezildiği bu sıvalı iki siyah kolun acımasız 

baskısından kurtulmaya var kuvvetiyle uğraşıyor, başarılı 

olamıyordu. 

427 

acil düğün 
Meselenin gelecekteki vehameti, zamansız ve acil bir düğünün 

yaratacağı sıkıntıdan anlaşılacaktı. 
237 

acil olay 
Sizinki gibi olağandışı ve acil olaylarda çocuğun bir babaya 

bağlanmasını yalnız annesine sorarak tayin etmezler.  
276 

acil tedbir 

Gösterilen acil tedbirlerle Vesile Hanım gözlerini açtı. Rebia'yı 

karşısında  o solgun rengi, o üzgün yüzüyle  görünce deminden kızın 

saflık ve acılıkla anlattığı zavallı macerasını  hatırlayarak 

üzüntüsünden yine ağlamaya başladı. 

281 

acil 
parmak 

darbeleri 

Kısa bir düzenleme için acil parmak darbeleriyle eski düzenine 

sokmak istediği saçlarında da istediği bir düzen tutturamadı. 
299 

acil teklifsizlik 
Zarafet'in, bu pek acil teklifsizlikleri önünde Ali'nin mahcup gözleri 

bir daha aşağıya dikildi. 
407 

aciz çocuk 
Bugün hayatın masum kapısından girerken ellerinden tuttuğumuz 

aciz çocuklar yarın bizi son istirahatgahımıza yolcu edecekler...  
378 

aç karın 
Sizin şerefinize yine bugün fazla kaçırdık..." sözleriyle aç karnına şu 

yolda teşekkür etmek, adeta bir terbiye şartıdır 
87 

aç karın 
Aç karnına uzun uzadıya yemek lakırdısı dinlemek bana adeta 

işkence gibi geliyor 
110 

açgözlü kız Galiba açgözlü kız köfte diye yine tutturdu 38 

açgözlü baba 
Edibe Hanım açgözlü bir babanın yanında, garip terbiyesi altında 

yetişmiş acayip bir kızdır. 
177 

açgözlü baba 

Belli, beyaz çabuk kirleniyor, yıkanmasına su, sabun, odun 

harcanıyor diye o ihtiyar açgözlü babalarının tembihi üzerine boyalı 

iç çamaşırı kullanmaya karar vermiş olmalılar...  

182 

açgözlü Kasım Efendi 
Fakat bu dedikodunun en önemli yanı, açgözlü Kasım Efendi'ye karşı 

adeta bir tuzak hizmetini görmesindedir. 
303 

açgözlü herif 

O açgözlü herif, oğlunun böyle yanlışla düşürülüp uzak mahallelerde 

evliliğinden kendisi için kim bilir ne büyük masraf kapıları 

açılacağını vehmederek kudurup durur. 

309 

açgözlü biri Öteden açgözlünün biri: 389 

açgözlü ihtiyar 

Açgözlü ihtiyar, evlatlarına on paralık nakit yardımda 

bulunmamaktan başka on beş bin liralık bir piyango kazanmış, 

zengin bir aileye karışmış oldukları için oğlundan, kızından yardım 

bekliyor 

393 
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açık cümle 

Bu beş mahluk birbiriyle o kadar yakındır ki aralarında özel ses ve 

işaretlerden oluşan bir dil ortaya çıkmıştır. İcabında kamçının o 

şakırtılı ucu, açık ve dokunaklı cümleler kurar. 

26 

açık [baş] 

Baş açık, saçlar gayrı muntazam, çenesi göğüs tarafındaki çıkıntıya 

değecek kadar vücudunu yampiri yengeç gibi ızgaraya doğru 

vermiş...  

31 

açık cevap 
Meftun Bey'e edebiyattaki mesleğini sorsanız açık bir cevap 

alamazsınız.  
68 

açık hakikat 
...tartıştığı kişinin sözlerini ne kadar açık, düzgün, somut hakikat olsa 

yine anlamaz görünerek meseleyi safsatalara, karışıklığa boğmak… 
75 

açık kız "O şişman... O oynak... O açık kıza mı?" 180 

açık gölge 
Ondaki yorgunluk izi simasında daha açık, daha üzücü gölgelerle 

geçirdiği uzun, şiddetli sıkıntı fırtınalarına tercüman oluyordu. 
253 

açık alay 

'Kendiliğinden medeni evlenme' tabirindeki  önemli  noktaların  

anlatılmasını bana havale etmekle hakkımda pek açık bir alayda 

bulunuyorsun.  

278 

açık pencere 

Gece nihayet saat dörtte ev içinde lambalar söndürülüp herkes 

odasına çekilecek, karanlıkta açık pencere önünde sigara 

içilmeyecek, bahçeye çıkılmayacak, dışarıyla her ne suretle olursa 

olsun işaretleşmeyle özel bir konuşmayı andırır hareketlere cüret 

edecekler hakkında ağır cezalar verilecektir 

283 

açık [göz] 

Doğal kaynakları hemen el sürülmemiş denecek derecede bakir, 

insanları son derece uyuşuk ve tembel olan bir memlekette gözü açık 

bir Frenk ne fırıldaklar çevirmez! 

286 

açık renk 

Açık renk perkal basma döşeli bu salonun düzenlenişi, birkaç etajer 

ve tablonun yerleştirilmesindeki özen, bazı ufak tefek el işleri 

madamın yaratılışındaki zarafeti açıkça ortaya koyuyordu.  

289 

açık fikirli 

Eğer madam da bu zor gerçeği anlayacak kadar açık fikirliyse, 

konulmuş kurallara uymayı aptallara bırakarak kanunun üstünde 

bilgiççe yaşamaktan başka şeyle bu dünyada rahat edemeyecek.  

300 

açık 
saklambaç 

oyunu 

Meftun, Şehim'in mırıldandığı bu açık saklambaç oyununun "Oldu 

bitti" mısrasının mı, yoksa kendine sunulan sahte piyango kazancının 

mı daha tuhaf olduğunu saf saf düşünüyordu 

306 

açık [ağız] 

İhtiyarı, gözlerini son derece bir inat bakışıyla su perisi resmindeki 

nilüferin altında örtülü kalan şekli keşfe yoğunlaştırmış, öyle ağzı 

açık, hayran, adeta dalgın buldu. 

316 
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açık biçim 
Azize Hanım'ın en kaba ve açık biçimdeki ifadesine rağmen yine bir 

şey anlayamamış gibi görünüyordu. 
372 

açık gerçek Bunca açık gerçeklere karşı göz yummak… 375 

açık cinayet 

Pencere önünde bulunan kadınlar kocalarının bu açık cinayetlerini 

izlemeye artık tahammül getiremeyerek sancı tutmuş gibi kıvrım 

kıvrım kıvranıyorlardı. 

434 

açık şafak rengi 

…dantelaların çerçevesi içinde etrafına zımba oymalı kağıt çevrilmiş, 

açık şafak renkli sümbül ile zambak demetine benzeyen bu vücudu 

aptal aptal seyretmeye bir türlü doyamıyordu. 

435 

açık cinayet 

Kocasının açık cinayetini seyretmekten adeta cinnet haline gelmiş 

bulunan Edibe, görümcesinin hiçbir hareketini gözden kaçırmamış 

olduğu… 

439 

açık vals Burada orta yerde açık 'vals', orada karanlıkta gizli bir şey oynanıyor.  439 

açık kuvvet 

Yumuşak kalpler, sanatkar bakışlar için kadın cazibesinde, 

anlatılamaz öyle yaratılış harikaları, tesirinden kaçılamaz öyle açık 

bir kuvvet vardır ki… 

458 

açık hakikat Bu açık, belli bir hakikatti. 477 

açık delil 

Cüret ettiğiniz bu hareketin açık delilleri sırasıyla önünüze 

dizilip döküldüğü vakit zannederim ki buna siz de hırsızlıktan 

başka bir şey bulamazsınız  483 

açık delil Neymiş o açık deliller birer birer görelim, işitelim... 483 

açık kağıt 
Haydi buradan hepiniz çekiliniz... Sesinizi kesiniz bakalım ..." 

uyarısında bulunduğu sırada odanın ortasındaki masanın üzerinde 

duran bir hokka kalemle bir açık kağıt, dikkatini çekti. 

488 

açık gizli sebep 
Fakat irade meselesine dair öğütler veren felsefecilerin dedikleri gibi, 

her eylemin açık gizli bir sebeple birer kuvvetli bağı vardır.  
195 

açık kumral kaş 

Renk olarak solgundu, fakat çenesinin uyumu biraz yumruca alnının 

üzerinde ince, açık kumral kaşlarının çizdiği kavisler, uzun 

kirpiklerle haleli ve donuk sarı saçlarına oranla koyu görünen ela 

gözleri kendine bakanları yutkunduracak birer güzelliğe sahipti. 

295 

açık renk perkal 

Açık renk perkal basma döşeli bu salonun düzenlenişi, birkaç etajer 

ve tablonun yerleştirilmesindeki özen, bazı ufak tefek el işleri 

madamın yaratılışındaki zarafeti açıkça ortaya koyuyordu.  

289 
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açık saçık kız 

Hatta Mahir'in annesi Nakiye Hanım oğluyla, birkaç köşk aşırı bir 

evde oturan açık saçık, alafranga mizaçlı bir kız arasında sevda 

alışverişi başlamış olduğunu, bazı işaretler üzerine analara mahsus 

bir endişeyle hissetmiş… 

179 

açık şafak renkli sümbül 

dantelaların çerçevesi içinde etrafına zımba oymalı kağıt çevrilmiş, 

açık şafak renkli sümbül ile zambak demetine benzeyen bu vücudu 

aptal aptal seyretmeye bir türlü doyamıyordu. 

435 

açıklayıcı bakış 
Meftun, açıklayıcı bakışlarını bir baştan bir başa dinleyenler üzerinde 

seyrettir dikten sonra: 
114 

açıklı koyulu şemsiye Açıklı koyulu şemsiyeler açıldı. 150 

adamakıllı şey Aman ya Rabbi bu salonda resim denecek adamakıllı bir şey yok 344 

adi 
kapamacı 

elbiseleri 

Zavallının en adi kapamacı elbiseleriyle vücudunu örttüğünü bu kız 

görmüyor mu 
162 

adi yalan 
Mesele böyle çocuk aldatır gibi adi yalanlarla kapatılabilecek bir 

durumda değildir.  
268 

adi işçi 
İnsanların en büyük filozofundan, en adi işçisine kadar hepsinin 

vazifesi, işi gücü işte bu sebepleri iyileştirmek için yol aramaktır. 
289 

adi şey 
Bugün sokaklarda en adi şeyleri bir seyir fırsatıyla ağızlarını açıp 

akşamlara kadar şuna buna bakarak vakit geçiren… 
323 

adi husus 

Bazı sanatçılar zamanla mesleklerinin kötü taraflarını nasıl düzeltirse 

Azize de adi bir hususu mühim bir mesele şekline sokmak, rastladığı 

bir halin, işittiği bir sözün dedikoduya en elverişli noktasını bulmak 

konusunda fevkalade bir ustalık yaratmıştı. 

363 

adi hesap 

Paralarımın ne biçimde nerelere kapatılmış olduğunu anlattım. Yine 

şöyle en adi, en aşağıdan bir hesapla yirmi beş otuz bin liranın 

içindeyim  

400 

adi cümle Türünden adi cümlelerden başka ayrıca kağıtlara yazılmış: 417 

adi casus O böyle adi bir casusluğu hiçbir vakit kabul  etmez.. 418 

adi hırsız 

Fakat Raci, böyle el ayak çekildikten sonra köşke girip çıkanların ne 

öyle nefesle desturla çekilir gider musallatlardan, ne de sandık, sepet, 

kapkacak karıştırmaya gelen adi hırsızlardan olmadıklarını biliyordu.  

466 

adi hırsız 
Bu cüreti adi hırsızlara da korku vesilesi oldu. Civar evler bir müddet 

ufak tefek gece hırsızlıklardan yoksun kaldılar 
467 

adi hırsızlık Şimdilik vaka adi bir hırsızlıktan ibaret görünüyordu.  470 
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adil ceza 

Bu iki namus davacısının lanet ve kin hedefi olan Mahir düşmanları 

tarafından tayin edilecek adil cezayı kabul edeceğini gösterir bir 

teslimiyetle boynunu eğdi.  

230 

adil hüküm Güzel kardeşlik... Doğrusu büyük bir adil hüküm 484 

adsız parmak 
Sağ elinin adsız parmağına  kalay gibi iki yüz elli kuruşluk bir gül 

yüzük takmış ...  
186 

afacan oğlan 

İstanbul'da bizim mahallede, ortalığı birbirine katan dericinin o 

afacan oğlanla' hademenin karısı Seher'i de tutup o kutuya koysaydı 

ne iyi olurdu. 

347 

ağır adım 
Ağır, bir bakıma gururlu adımlarla yürür. Kendi yerine çıkar. 

Boynundaki borusunu düzeltir. 
26 

ağır cevap Acele suale, ağır cevap vermelidir 69 

ağır şey Nihayet ayağında ağır bir şey sürükleyerek süpür süpür birisi geldi 182 

ağır şüphe Bilmem neden birkaç zamandır annem ağır şüphelere kapılmış 192 

ağır ses 
Raci yine köpürme belirtileri gösterirken Meftun ağır, kesik, titrek bir 

sesle başlayıp: 
230 

ağır vazife 
Ağabey, siz de ne kadar zor, ağır bir vazife, vicdani sorumluluk 

altına girmiş olduğunuzu güzelce tartınız.  
235 

ağır 
namus 

meseleleri 
Böyle ağır namus meselelerinde tahminle yetinilemez 257 

ağır ceza 
Başka kızların eğlence saydıkları bir fiilde ben bulununca bu hareket 

en ağır cezaları hak eden bir suç...  
258 

ağır suçlama 
Demek ki Lebibe şimdi, senin aleyhinde en ağır suçlamalarda 

bulunmamıza rıza, tahammül gösteriyorsun ...  
258 

ağır şey 
Zihninizden aleyhimde ne kadar ağır, fena şeyler düşünebilirseniz 

düşünün de tek beni bu acı sorgulamanızla öldürmeyiniz. 
258 

ağır cisim 

O sırada balkon kapısı arkasından yüksek sesle iç yırtan bir "Eyvah" 

işitildikten sonra ağır bir cismin taş gibi düşmesini andırır bir patırtı 

geldi. 

279 

ağır ceza 

Gece nihayet saat dörtte ev içinde lambalar söndürülüp herkes 

odasına çekilecek, karanlıkta açık pencere önünde sigara 

içilmeyecek, bahçeye çıkılmayacak, dışarıyla her ne suretle olursa 

olsun işaretleşmeyle özel bir konuşmayı andırır hareketlere cüret 

edecekler hakkında ağır cezalar verilecektir 

283 

ağır çare Ağırlık akçesi gibi cidden pek ağır tedbirler, çarelerle bulundu. 332 

ağır tedbir Ağırlık akçesi gibi cidden pek ağır tedbirler, çarelerle bulundu. 332 

ağır ceza 
Bu cezayı dünyada, gelişmiş milletlere çiğnenmek, ahrette de kim bilir 

nasıl ağır cezalar şeklinde çekersiniz. 
381 
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ağır iş Mesela bir bankada en ağır işleri hamal görür. 402 

ağır bakış 
Mahir, hedeflediği noktada saniyelerce duran ağır, boş, sarhoş 

bakışlarla eniştesini yukarıdan aşağıya süzerek 
413 

ağır telaffuz 
Sarhoşluğunu belli etmemeye uğraşır boş dikkatler ve ağır bir 

telaffuzla güya Fransızca söyle… 
431 

ağır telaffuz 
(Oh madam, sizi ne kadar seviyorum) cümlesini arada bir ağır, 

baygın bir telaffuzla tekrar ederek… 
433 

ağır hal 

Arap, şanıpanya sarhoşluğuyla ağır, çarpık, göz şaşı bir halde 

boncuklarını, bileziklerini şakırdata şakırdata, sendeleye 

mendeleye… 

448 

ağır uyku 

Hep bunların eve giriş saatleri Ali'nin ağır uykuda olduğu bir zamana 

tesadüf ediyordu, besbelli evin araştırılacak köşe bucağını iyice 

dolaşıp karıştırdıktan sonra garipliği anlaşılmaz bir sebeple bir şey 

çalmaya başarılı olmaksı zın çıkıp gidiyorlardı. 

465 

ağır itham İçeriye girer girmez zorla gülümseyerek küçük biraderine 

doğru yürüyerek elinden tutmak ister.  

482 

ağır ağır çıkış 

Dumanın, mermer damarlarını andırır mavi helezonları havalandıkça, 

onların ağır ağır bir çıkışla türlü şekiller alarak yükselişlerine, en ufak 

bir cereyandan birdenbire etkilenişlerine bakışlarını dikerek 

düşünüyordu. 

136 

ağız ağıza öpüşme 

Zarafet yangın bir nazarla başını sevgilisinin göğsüne dayayarak 

dilini uzatır, bu Şam pestili sevda hararetiyle helmelenip de suları 

Şaban'ın dudaklarının içi akıncaya kadar ağız ağıza uzun öpüşmeye 

devam ederler. 

206 

ağlamaklı gibi hal Kasım Efendi ağlamaklı gibi bir halde: 321 

ağzı açık  kuyu kıtlığı 
Erenköy, Göztepe, Feneryolu taraflarında ağzı açık kuyu 'kıtlığı' mı 

var?  
166 

ağzı bozuk kuş 
Çocuğun, suyundan huyuna çektiği o hangi kanarya ise doğrusu ağzı 

bozuk bir kuş imiş. 
93 

ahenkli vuruş 

...bulaşık paçavrası gibi kokan Arap'a bedel bir haftasonu kolları 

arasında tutacağı güzel kokulu vücudu düşünerek piyanonun ahenkli 

vuruşlarına uyarak… 

425 

ahenkli ses 
Uzun boğazlı narin bir billur sürahiden su boşaltılır zannedecek, 

birbirine eklenmiş ahenkli hafif, yumuşak, yuvarlak sesler işitildi. 
429 

ahlaki hüküm 

Ahlaki hükümler her ne derse desin Şaban'la Zarafet'i birbirine aşık 

ve böyle cinnetlere sevk eden bu kuvvet bütün ukala nasihatlere 

rağmen bütün alemde hüküm sürmektedir. 

211 

ahlaksız deli Raci'nin, ağabey adını verdiği bu ahlaksız delinin şu gidişi ne gidişti 466 

ahmak kahpe Ah ahmak kahpe dese birisi bana 274 
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ahmak mirasyedi 

Bu iktisat savaşının neticesi çalışmayan milletler için o kadar 

müthiştir ki sonunu akıl etmeksizin daima hazırdan yiyip sonunda 

hizmetkarlarına hizmetçi olan ahmak mirasyedilerin halini andırır. 

324 

ahmak koca 

Aile sevgisinin en yüksek katlarında uçan sevdalı eşleri bile yoruyor, 

düşürüyor, kırıyor; zavallı Lebibe ekseri kadırıların düştükleri bu 

duruma uğramamak için sen ahmak bir koca seçtin. 

411 

ahu gözlü Bedri 
Ben ahu gözlü Bedri'yi bırakıp da keçi suratlı Meftun Bey'e 

varacağım öyle mi? 
189 

ak süt Anamın ak sütü gibi helal olsun! 38 

ak sakal 

Meftun bu ismi ağza şişkinlik veren kaşıkçı tabiriyle, sonra insanın 

gözleri önüne çakşırlı, saltalı , beli kuşaklı, başı abani sarıklı, ak 

sakallı heybetli bir adam getiren "Kahya" unvanıyla birkaç defa 

tekrar etti.  

137 

ak sakal 
Evladım şu ak sakalımla söylüyorum ki bazı kimselerde utanma, 

insaf kalmamış ...  
318 

ak sakal 
Sizi uzaktan görür görmez ak sakalınıza karşı büyük bir hürmet 

hissettim. 
320 

ak saçlı 
Bir aile içinde ak saçlılar kıymetli yerlerini boş bırakarak birer birer 

mezarlarına çekiliyorlar. 
377 

ak sakallı adam 

Meftun bu ismi ağza şişkinlik veren kaşıkçı tabiriyle, sonra insanın 

gözleri önüne çakşırlı, saltalı , beli kuşaklı, başı abani sarıklı, ak 

sakallı heybetli bir adam getiren "Kahya" unvanıyla birkaç defa 

tekrar etti.  

137 

ak sütü gibi helal Anamın ak sütü gibi helal olsun! 38 

akıcı gümüş suyu 

Mehtabın akıcı bir gümüş suyu gibi yayılmış hafif ışığı arasından 

uzaklarda belirsiz şekiller oluşturan tarlalar, ağaçlar, tepecikler, 

yollar içinden ziyaret vaat eden 3.şığın gelişini gözlüyor, fakat gelen 

giden olmuyordu. 

211 

akıl sahibi zat 

her sene aynı kitabın okutulmadığına, yahut bütün bilgilerin küçük 

bir kitaba sığdırarak velileri kitap parasından kurtarmaya akıl sahibi 

bir zatın henüz ortaya çıkmadığına adeta canı sıkılırdı. 

171 

akıllı filozof Akıllı insanlar, filozoflar buna izin vermiyor.  301 

akıllı insan Akıllı insanlar, filozoflar buna izin vermiyor.  301 

akıllı adam 
Akıllı adamlar kendilerine piyango çıktığını gizlemeye boşuna özen 

göstermiyormuş. 
313 

akıllı delikanlı Ben sade akıllı bir delikanlıyım.  405 

akide şekeri 

renkli 
kap 

Bu meşhur kişilerden, eserini akide şekeri renkli bir kaba koyup da 

bunu kitabın kıymeti hakkında bir yarar yahut hayır elde edenini 

görmedim.  

70 

akik yüzük Sağ elinin serçeparmağına da koca bir akik yüzük takmıştı...  47 
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aklı başında kimse 
Onun için aklı başında kimseler kendilerine piyango isabet ettiğini 

duyurmaktan çekinirler.  
303 

aklı kıt Ali 
Aklı kıt Ali, bu tabiri Arap'ın söylemesinden büsbütün uzak bir anlama 

alarak, yani kapı yoldaşı anlamında anlayarak: 
409 

akli düzenleme İşte bu hedefe yönelmek amacıyla akli bir düzenlemede bulundu.  327 

al hırka 
Arap'ın burun kanı gibi al hırkası, tenteli kolları, yakası, kumru 

göğsü yanardöner çarşafından dışarıya taşıp dökülüyordu. 
47 

al renk 
bir renk seçmeyi düşünsem öyle parlağını değil bir 'modest'ini 

arardım, bu al renk pek iddialı oluyor.  
70 

al korse 

Hakikaten  Raci al bir korse, onun altına tirşe renkli bir jüpon giymiş, 

boynuna da Eleni'nin bir "fışo"sunu  bulmuş atmış, başına tüylü bir 

"kapela" uydurmuş, bıyıkları olmadığı için kıza benzemiş. 

132 

al kadife Al kadife geniş minderlerin üzerine kuruldu.  148 

al perde 
Çardağın çiçekleri, iki tarafın kordonlarla kalkınış yerden tavana 

kadar al perdeleri hep bunlar hiçbir şey değil. 
174 

al terlik 

Pembe fanilalara sığmayan o iri baldırlarının bittiği yerde uçları 

püsküllü al terlikli ayaklarını havaya kaldırarak koştukça karnının 

şişkinliğinden fistanı dizlerinden hemen yarım etek önden gidiyordu 

175 

al terlikli ayak 

Pembe fanilalara sığmayan o iri baldırlarının bittiği yerde uçları 

püsküllü al terlikli ayaklarını havaya kaldırarak koştukça karnının 

şişkinliğinden fistanı dizlerinden hemen yarım etek önden gidiyordu 

175 

âlâ parça 
Sofradakilere dağıtırken en ala parçaları kadınlara vermek nezaket 

gereğidir. 
100 

âlâ şey Ooo... Bu ala şey...  302 

alaca iş Kasım böyle alaca işe girişmez 146 

alaca fikir 
Frenkçe düşünüp Türkçe yazan metin  beyinli, alaca fikirli bazı  

ediplerimiz gibi müsveddesini evvela Fransızca yaptı 
382 

alaca aile ...bir iki müstesnadan, böyle Türklü, Frenkli alaca aileden ne çıkar? 387 

alaca fikirli edip 
Frenkçe düşünüp Türkçe yazan metin  beyinli, alaca fikirli bazı  

ediplerimiz gibi müsveddesini evvela Fransızca yaptı 
382 

alafranga yemek Abla sana alafranga bir yemek tarif edece, sen de öyle pişirece dedi 54 

alafranga yemek türünde alafranga yemekler pişirtmek için saatlerce tarif veriyor 58 
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alafranga yemek 

Bu dikkatsizlikleri ve alafranga yemeklerde Bey'i memnun edecek 

bir yetenek gösterememekle beraber Zarafet  Abla, o  vakte  kadar 

yol verilen, değiştirilen aşçı kadınların içinde yine en iyisi olarak 

anılmaya değerdi. 

58 

alafranga yemek Ben alafranga yemek pişiremez 59 

alafranga âdet 

Lakin bu öğrendikleri Meftunca pek makbul olmuyordu. Meftun'un 

elinde alafranga adetler, ve servis emrinde kendine kılavuz edindiği 

bir "Savoir-Vjvre" kitabı vardı. 

61 

alafranga hizmet 

Eleni, evvelce bir iki Frenk kapısında oturmuş olduğundan biraz 

Fransızca öğrenmiş, sofra düzenine vesair alafranga hizmetlere azıcık 

eli yatmıştı. 

61 

alafranga yemek O zaman kimse alafranga yemek salonunun semtine uğramazdı.  63 

alafranga tür Tırnaklarını alafranga bir tür insan nalbandında kestirmek 67 

alafranga sofra Farz et ki mükellef bir alafranga sofrada bulunuyoruz.  96 

alafranga yer 

Evet alafranga bir yere misafir bulunduğunuz zaman sofraya 

oturuşunuzdan, nasıl terbiye görmüş, hangi muhitte bü yümüş 

olduğunuzu bir bakışta anlayıverirler... 

102 

alafranga sofra Alafranga sofrada adet, kural dışında yemek yenmez. 106 

alafranga sofra 
Çekirdeğini çıkarmak bu kadar güç olduktan sonra ben de alafranga 

sofrada zeytin yemeyiveririm. 
119 

alafranga bey Şu şimdi giden alafranga şık bey galiba evleniyo 145 

alafranga bey Alafranga bey mangırı tüketmiş. 148 

alafranga mizaç O gayet alafranga mizaçtır. 161 

alafranga mizaç 

Hatta Mahir'in annesi Nakiye Hanım oğluyla, birkaç köşk aşırı bir 

evde oturan açık saçık, alafranga mizaçlı bir kız arasında sevda 

alışverişi başlamış olduğunu, bazı işaretler üzerine analara mahsus 

bir endişeyle hissetmiş… 

179 

alafranga merasim 
Hayvan herif ben seni 'metrotel,' yani bu evdeki alafranga merasime 

bir tür hazırlayıcı, karşılayıcı  tayin etmek istiyorum.  
201 

alafranga mizaç 
O deminki havsalası geniş, medeni yaratılışlı, alafranga mizaçlı, her 

suretle serbest düşünen Meftun şimdi kaba, haşin bir Asyalı kesildi.  
213 

alafranga evlilik 
Çünkü alafranga evliliklerde sözün velilerden evvel kızların 

kendileriyle yapılmasının adet olduğunu biraz işitmişti. 
252 

alafranga huy 
Sizin gibi Frengistan'ı dolaşmış, alafranga huylu, süslü bir beye 

benim kızı vermeye nasıl cesaret edebilirim? 
322 
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alafranga yemek usulü 

Parmakları ömrü boyunca çatal bıçağa değmemiş olan gelin hanım 

alafranga yemek usulüne o kadar yabancıydı ki yaptığı tuhaflıklara 

Zarafet bile gülmekten kendini alamıyordu. 

334 

alafranga usul 
Bu sıkıntıdan başka Şaban'la Zarafet'in alafranga bazı usule artık 

elleri yatmış gibiydi 
362 

alafranga adet A içimizde alafranga adetlerini en iyi bilen sensin 439 

alafranga huylu bey 
Sizin gibi Frengistan'ı dolaşmış, alafranga huylu, süslü bir beye 

benim kızı vermeye nasıl cesaret edebilirim? 
322 

alafranga 

mizaçlı 
kız 

Hatta Mahir'in annesi Nakiye Hanım oğluyla, birkaç köşk aşırı bir 

evde oturan açık saçık, alafranga mizaçlı bir kız arasında sevda 

alışverişi başlamış olduğunu, bazı işaretler üzerine analara mahsus 

bir endişeyle hissetmiş… 

179 

alafranga 

mizaçlı 
Meftun 

O deminki havsalası geniş, medeni yaratılışlı, alafranga mizaçlı, her 

suretle serbest düşünen Meftun şimdi kaba, haşin bir Asyalı kesildi.  
213 

alaturka misafir 
Şam hırkasıyla akşamları yemekten sonra çıkagelen alaturka 

misafirlerden; ince saz takımından ... 
67 

alaturka kıyafet 

aşçı kadınla ' uşağın oraya dudak dudağa aşıkane zevkleri için 

bulunmalarından  daha çok Zarafet'in  göstermiş  olduğu  şu 

"koketri"ye karşılık Şaban'ın o alaturka laubali kıyafetine kızdı. 

201 

alaturka mantık Bu tarif ettiğiniz teori alaturka mantık mı? 291 

alaturka sopa 
...Doğu adetleri ve Türkçe yazmaktaki bilgisizliğini itiraf ettirinceye 

kadar alaturka bir sopa çekmek istedi. 
383 

alaturka emir 
alaturka vahşi emirlerine rağmen Rebia bir daha hamile kalmış...  

493 

alaycı bakış 

Bu eldivenlere, yüzüğe ara sıra alaycı bakışlar fırlatanlarla içlerinden 

kopan kahkahaların yarısını yuta yuta fıkırdayan tazelerin şu hali 

Arap'ı yavaş yavaş huylandırmaya başladı. 

47 

alaycı eleştiri 
Kadınların bu alaycı eleştirilerine karşı artık Zarafet'in anası babası 

hep tuttu. 
49 

alaycı bakış 
Sorunuza karşı yüzünü buruşturur, sizi alaycı bakışı altında ezerek 

süzer. 
68 

alaycı ad Arkasından ismini zikrettiği zaman onu hep bu alaycı adla anardı. 90 

alaycı telaffuz Meftun yarı hiddetli yarı alaycı bir telaffuzla: 120 

alaycı gülümseme 
Kızın her giriş ve çıkışında yüzünde gezinen alaycı gülümseme 

Meftun'un gözünden kaçmadı. 
133 
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alaycı düşman 

Lakin eşten dosttan, daha fenası alaycı düşmanlardan bazıları 

Meftun'u üçüncü mevkide görürlerse beyin birinciden üçüncüye bu 

düşme hızına ne mana verirler? 

148 

alaycı anlam Bu kahkahaların alaycı anlamı şıkı yavaş yavaş hiddetlendiriyordu. 168 

alaycı söz 

Vesile Hanım, Kasım Efendi ailesiyle Meftun'un arasında evlenme 

yolunda yakınlık kurma ihtimalini o acı alaycı sözlerle tamamen 

ortadan kaldırabildiğine inandı. 

187 

alaycı tavır 
O günden sonra Bedri'ye nerede tesadüf etsem aynı alaycı tavırlara 

hedef oluyorum. 
241 

alaycı hüzün 
Kızın yine hıçkırıklarından, mendil ile yüz kapamadan başka bir 

hareket görülmeyince Meftun alaycı bir hüzünle 
256 

alaycı bakış 

Kocasının, çoluğun çocuğun alaycı bakışları altında bir iki lokma bir 

şey yedikten sonra yarı aç yarı tok sofradan kalkıyor, tenha odalara 

çekilip gizli gizli ağlıyor, uğradığı şu dayanılmaz halden kurtarması 

için yana yakıla Cenab-ı Hakk'a dua ediyordu. 

334 

alaycı tebessüm 
Filozof, tıraşlı yüzü, o alaycı hafif tebessümü ve arkası biraz 

kamburlaşmış yaşlılık haliyle bir koltukta oturuyordu. 
342 

alaycı kelime 

Mahir'in Fransızcası kalıp olarak birkaç cümle ezberlemekten ibaret 

olduğu için kulağı dibinde mırıldanılan bu alaycı kelimelerin tek bir 

sözünü bile anlayamadı. 

433 

alaylı ses 
Mahir'in bu çocukça savunmaya karşı Raci yine dilini tutamayarak 

alaylı bir sesle 
231 

alaylı üzüntü Raci alaylı bir üzüntüyle yüzünü buruşturarak: 267 

alaylı söz 

Panayota gibi türünden kendince bulduğu alaylı sözlerden birini 

ayırmaksızın ismini yad etmezken, şimdi sadece "Komşu Bey" 

demeye başlar. 

314 

alçak erkek 
Lebibe kocasının üzerine nüfuz sahibi olmak için zeka ve bilgi 

yönüyle kendinden alçak bir erkeği seçmişti.  
464 

aldatıcı gülüş Yüzünde aldatıcı gülüş... 351 

aldatıcı kural Bütün insanlar kendilerinden daha ahmakların zararına refah kurmak 

ve maaş elde etmek için aldatıcı kurallarla uğraşıyorlar.  

490 

alelade adam 
Bugün bir dahinin yahut alelade bir adamın 'asperj'i parmak larıyla 

ağzına götürüp çatır çutur ısırarak yediğini görsem hayret etmem 
111 

alelade 
dostluk 

sevişmesi 

Bu bayılmanın alelade kuru bir dostluk sevişmesinin üstünde bir şey 

olduğunu Meftun hissediyordu. 
295 

alı al moru mor hal İki kadın alı al moru mor bir halde içeri girdiler... 181 

alık [kız] Amma da çiçekmiş bu kız!.. Lakin ne kadar olsa yine alık, yine alık... 162 
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alık şey Miskin, alık gibi bir şey… 183 

alık herif Aman yetişmesin öyle alık herif 347 

alık karı Ay alık karı anlayamadın mı? 363 

alık karı 
İnanıyorlarsa ne alık karılar... İnanmayıp da bilerek sessiz 

kalıyorlarsa ne kepaze şeyler... 
370 

alık karı Bizim alık karının birkaç ağzını yokladım. 396 

alık salık koca Alık salık kocalarını afet zannederler 416 

alımsız kız 

Hoş davranmayı, nazik olmayı öğrenmenin alımsız kızları 

güzelleştirmekte bir tesiri, faydası olmasa hiç Amerika'da itinayla 

güzellik mektepleri açarlar, güzelleşme dersleri verirler miydi?  

137 

alışkın feylesof 

Av ne kadar küçük olursa olsun "mideye ne girerse yararlıdır" 

sözünün savunucusu ve bulduğuyla nefsini köreltmeye alışkın bir 

feylesof olduğunu göstermek için yanından geçen ufak tefek 

sineklere karşı asla tenezzül etmiyormuş gibi davranmaz 

23 

alışkın el Alışkın bir el onu kolaylıkla ayırıverir. 100 

alim anne 
Şimdi bir de evladının korkulu bakışları ve hürmeti karşısında bir 

alim anne düşününüz. 
387 

allı pullu döşek 

Bu oymalı köşkün güzel bir  odasına, bir sünnet düğününde gördüğü 

çadır içine kurulmuş bir karyolayı taklit ederek allı pullu, pufla gibi 

kaba bir döşek yaptırdıktan sonra artık evlenecekti. 

174 

aloriyantal kızgınlık 
Şimdi gideyim kardeşimi yakasından tutup 'aloriyantal' bir kızgınlık 

ve şiddetle bir odaya kiliteyeyim. 
195 

aloriyantal şiddet 
Şimdi gideyim kardeşimi yakasından tutup 'aloriyantal' bir kızgınlık 

ve şiddetle bir odaya kiliteyeyim. 
195 

altıncı bir hisse 

sahip 
kuvvet 

...ihtiyar uzun tecrübelerden sonra altıncı bir hisse sahip bir kuvvetle 

açıkça anlıyor, fakat Meftun'un bu saflığına gizli gizli sakalının 

altından  gülmekten  de  kendini  alıkoyamıyordu.  

326 

altınlı hayrat 

Doğuda çeşme deyince göz önüne o mükellef, o nakışlı, işlemeli, 

altınlı, uzun saçaklı, sayvanlı, geniş yataklı, gürül gürül şarıltısıyla 

susuzların kulağını okşayan ve yaptıranları rahmetle, minnetle 

hatırlatmaya yarar hayratlar gelir 

225 

altmış paralık bilet Sen bana altmış paralık bir biletle üç kuruş on para iade ettin. 39 

altmışar paralık şamdan 

Meftun'un geldiği akşamlar "salamanje" namı verilen bodrumdaki 

uzun sofra yine fesleğen, kınaçiçeği saksıları, mezat malından 

alınmış altmışar paralık şamdanlar, 

64 

amansız taraf 
Pek kaba cilvelerle Zarafet'in amansız taraflarına birkaç çimdik daha 

atar. 
204 
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amansız kuvvet 
Aşkın karşı konulamaz amansız bir kuvvet olduğu hakkında biraz 

evvelki düşüncesi şimdi yok oldu. 
213 

amansız topaç 
Bu amansız, bu kudurmuş topaç, dört ayağın toplamından yapılmış 

bir aks zannedilecek bir süratle hem dönüyor 
437 

ani plan 
Kendinden sırrını sakladığı için Arap'tan  intikam  almanın tam sırası 

olduğunu düşünerek Rebia hemen ani bir plan düzenleyerek dedi ki: 
357 

ani ölüm hadisesi 

İşte hayat denilen şey böyledir, bir gün evvel bir aile bütün fertleriyle 

şevk dolu ve neşeliyken birkaç saat sonra ani bir ölüm hadisesiyle 

neşeler sönüyor, yüzleri ayrılık üzüntüsü buruyor. 

375 

ani ayrılık 
Uğradığınız ani ayrılıktan dolayı muhterem ailenize taziyelerimi 

söylemeye geldim. 
384 

ani biçim 
Kavalyenin sol eli, madamın sağ koluna ani bir biçimde farklı 

yönlere çevirmek için çokça açılmış bulunacak 
430 

ani kıskançlık 

Bizim siyah Zarafet, gönül bağladığı  delikanlının, beyaz vücutlara 

bu şiddetli düşkünlüğünü karşıdan hisle ani bir kıskançlık feveranıyla 

koştu. 

436 

ani kızgınlık Meftun da ani bir kızgınlığa tutularak ne dediğini bilmez bir 

halde o düzmece şahitler huzurunda karısını boşayıp kapıyı 

çarpar çıkar. 

478 

ani geliş Mahir'in bu ani gelişinin müthiş haberi üzerine Meftun'un 

gözleri, kapana tutulmuş bir sansarın son derece korkuyla bir 

kaçış arayışı kabilinden oda kapısına dikildi 

486 

Ankaralı sufi 

Birbirini itenler, elbisesini bir eliyle arkadan kaldıran madamlar, 

çarşafını gelişigüzel salıverip süpürten hanımlar, o kalabalık içinde 

bohçasına, çantasına yol açmaya uğraşan adamlar arasında Ankaralı 

sufı, barudi cüppeli, abani sarıklı, eli zembilli bir ihtiyar, yanında bir 

delikanlı, yani Kasım Efendi'yle oğlu onlar da gidiyorlardı 

150 

anlamlı satır Her varlık yaratılışın anlamlı satırlarıyla dolu bir sayfadır 212 

antika saat 

 Kadın Nine Şekure Hanırn'ın sandığından antika piryol s.aat vesaire 

aşırmak, Raci'den gizlice annesinin ufak tefek bazı mücevherlerini 

rehin bırakmak, kendine ait Pangaltı taraflarındaki bir arsayı satmak 

suretiyle dört yüz lira kadar bulabildi. 

332 
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antika 
ceviz 

çekmecesi 

İhtiyarın ufak bir halıya sararak kendi oda sındaki divanın altına 

gizlediği, köşeleri tunçlu, işlemeli antika ceviz çekmecesi özel bir 

aletle açılıp içindeki altı yüz lira kadar nakit ile mührü ve 

Balıkpazarı'ndaki hanın senedi çalınmıştı. 

467 

aptal çocuk 

Meftun aptal bir çocuktan aldığı münasebetsiz cevaba canı sıkılmış 

bir mektep hocası tavrıyla yüzünü buruşturup Zarafet'ten Raci'ye 

dönerek 

115 

aptal kız İşte incelemeye değer aptal bir kız! dedi. 179 

aptal koca Belki böyle yapan aptal kocalar da bulunur. 413 

aptal kız 
O aptal kız mutlak ahrette Bedri'ye varırım ümidiyle ölmüştür 

493 

aptalca yalan 

Kendinden evvel başka kadın yüzü görmemiş olduğu hakkındaki o 

gülünç, o aptalca, o koskoca yalanı şöyle bir tarafa dursun, meğerse 

aşk ve sevda defterinde siyahına. varıncaya kadar renk renk aşıkları 

varmış...  

366 

aptalca 
ölümsüzlük 

düşüncesi 

Mezbahaların yakınındaki çayırlarda süreksiz bir neşe içinde gafletle 

otlayan koyunlar gibi hayatın zevklerinde aptalca bir ölümsüzlük 

düşüncesiyle kendimizi aldatarak sahte hazlar arkasından dolaşıp 

duruyoruz... 

375 

aptalımsı selam Kahve fincanlarıyla beraber yine aptalımsı bir selamla odadan çıktı 186 

aptallığa yakın saflık 

Frenk karısı da bu kaşlı gözlü, tıknaz, gürbüz Türk delikanlısından 

aptallığa yakın bir saflıkla, güya bu düşkünlüğünden hiçbir şey 

hissettirmemeye çabalayarak… 

410 

araçsız el 
Bununla birlikte bunu yeşil çimenden tutarak araçsız elle ağıza 

götürmek 'etiket'e aykırı değildir, hükmünü veriyor. 
122 

Arap kadın 
Bir Rum hizmetçi matmazel, bezenmeye özenmiş, lakin şık olmaktan 

çok tuhaf olmuş guguruklu bir Arap kadın 
29 

Arap kadın 

Yaşlı hanımlar böyle gençleri, süsleri, tuvaletleri diline 

dolamaktayken beri yanda iki taze, guguruklu Arap kadının şıklığını 

hafiften alaya başladılar. 

47 

Arap uşak Nasıl şey bilmem ki!.. Arap uşakla ... 426 

Arnavut Kerim Ağa Bize bitişik köşkün bahçıvanı Arnavut Kerim Ağa... 473 

arsız kız Arsız kız, ne kımkımlanıyorsun 33 

arsız kız Bu arsız kızın yanında tavuk lakırdısı, yemiş sözü olur mu?  98 

arslan gibi Veli Arslan gibi Veli dururken Ali'yi nideceksin?  449 

artist ruh Mösyö Makferlan "artist" ruhlu bir adamdır. 285 

artist ruhlu adam Mösyö Makferlan "artist" ruhlu bir adamdır. 285 

artistik güzellik 
Madam Şehim, Madam Makferlan'a göre narin, ince, daha "artistik" 

bir güzelliğe sahipti. 
295 



29 

 

SIFATLAR ADLAR GEÇTİĞİ CÜMLE 
SYF 

NU. 

asabi [davranış] 

Yaş otuza, boyu uzuna yakın, vücut zayıf, renk soluk, davranışlar 

gayet asabi, çehre uzun zamandan beri tuvalet sularının, pomatların, 

pudraların bol bol kullanılmasından çok yorgun 

66 

asabi hareket 

Heyecan veren ufak bir treddüt anından sonra Rebia, taraz turaz 

alnından aşağıya doğru dağılmış olan saçlarını asabi bir hareketle 

yukarı iterek: 

268 

asabi öksürük Meftun, sözü bir iki asabi öksürükle keser 290 

asıl soru Fakat içinizden hiç asıl soruya doğru bir cevap veren yok 118 

asıl sahip 
Bu piyangolar sahte sahiplerine yarar sağladıklarından başka, bazen 

asıl sahiplerine sıkıntı yaratırlar. 
303 

asıl anne 
Bugün büyükannemize gelen elim hal, yarın asıl annemize de 

gelecektir.  
376 

asıl tuhaf 

Meselenin asıl tuhafı, Mahir'in bu garip hale sizinle sıkı fıkı düşüp 

kalkmaya başladıktan, Beyoğlu'nda bazı ailelerin evine dadandıktan 

sonra uğramasıdır. 

417 

aşçı kadın 
...et bulunduğunu anlatmaya girişince en sabırlı aşçı kadın, bu 

açıklamaları dinlemeye dört günden fazla dayanamayarak: 
58 

aşçı kadın 
Şaban'ın, aşçı kadınlardan yararı, yalnız gönül eğlendirmek, para 

almaktan ibaret değildi.  
59 

aşçı kadın Aşağıya, aşçı kadının odasına inmek için ayağa kalktı.  352 

aşçı kadın 
Zavallı aşçı kadının "Kimseler nikah olmadan beni gibi kocaya 

varmasın... 
354 

aşçı kadın 
Yere serili bir döşeğin ayakucuna yorganlar, ufak minderler, yastıklar 

yığılarak sedir gibi yükseklik verilmiş ... 
355 

aşçı kadın 

Zarafet gibilerinin pek çoğu da Yenibahçe veya Haseki Kadınlar 

Hastanesi'ne gidip bu marifeti oralarda becerirler, ama aşçı kadın 

nasılsa gafil bulunmuş, vaktinde oralara kapağı atamamış  

365 

aşçı kadın 
Bu genç uşağın, o eve gelişinden sonra aşçı kadının kalbinde Şaban'a 

olan eski sevdası külleniverdi.  
408 

aşçı kadın 
Aşçı kadın, "balo"nun ne demek olduğunu anlamak için Mahir'e 

müracaat ederek: 
423 

aşçı kadın 
Aşçı kadın da genç uşağa aşk ilanı için baloyu uygun bir yer 

sayıyordu. 
423 

aşçı kadın Meftun, aşçı kadını görerek: 425 

aşçı kadın 
Mahir'in damı da o olsun" diye haykırdı, aşçı kadın bu teklifi 

ikiletmedi.  
425 

aşçı kadın 
Fakat balo halkını bir "Borno" havasıyla eğlendirmek isterken nasılsa 

babası tutmuş olduğu bildirilen aşçı kadının… 
438 

aşçı veli Aşçı Veli, Zarafet'i uzaktan gözüne kestirmiş bir hayranıydı. 444 
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aşçı veli 
O gece Zarafet, Ali ile topaç haline gelip dans meydanına anafora 

verdiği vakit aşçı Veli arkadaşlarına:  
445 

aşçı Veli 
Üç arkadaş, bu terbiye dışı konuşmaları bir hayli müddet uzattıktan 

sonra nihayet aşçı Veli 
445 

aşçı Veli Aşçı Veli bu ikramı duyunca: 446 

aşçı Veli Aşçı Veli arkadaşlarına hitaben: 448 

aşçı Veli 
Aşçı Veli, Zarafet'i yoğun bir karanlık içinde yakalayarak şiddetli bir 

arzuyla belinden kavrar..  
448 

aşıboyalı odacık 
Orada, tarlayla sınır çizgisi hizmetini gören hendeğe on on beş metre 

mesafede aşıboyalı, kulübemsi bir odacık vardı 
196 

aşıkane his 

Meftun Bey dikkatli bakmaya muhtaç olmadan mehtapta aşıkane 

hislerini gidermeye çıkan bu çifte kumrunun birinin Şaban, diğeri 

Zarafet olduğunu gördü.  

200 

aşıkane zevk 

aşçı kadınla ' uşağın oraya dudak dudağa aşıkane zevkleri için 

bulunmalarından  daha çok Zarafet'in  göstermiş  olduğu  şu 

"koketri"ye karşılık Şaban'ın o alaturka laubali kıyafetine kızdı. 

200 

aşıkane feryat 
...kendi türünden bir güzele tesadüf ettiği zamanki aşıkane feryatları 

hep bu neticeye hizmet içindir. 
291 

aşıkane konuşma Kulağını kapıya verdi. içeriden işittiği aşıkane konuşmalar pek 

tahammülsüzdü 
475 

aşıkça zafer 
Bu hissin meşru olmayan biçimde tatmini erkekler için adeta bir tür 

aşıkça zafer, kadınlar için ise affolunmaz bir yüz karasıdır. 
258 

aşıkça istek 

Bedri'yi nasıl sevdiğini, onun aşıkça isteklerine dayanamayarak ilk 

defa kollarının arasına vücudunu nasıl teslim ettiğini, gizli cevherini 

bu ilk aşığın şehevi saldırısıyla nasıl çiğnettiğini… 

350 

aşırı heyecan 

Hem aşırı heyecan, hem de takibin şiddetinin artırdığı sıkıntıyla iki 

kardeşin göğüsleri kaldıramayacak derecede hava alamayarak çabuk 

çabuk inip kabaran birer körük haline girmiş, gözleri yuvalarından 

dışarı  fırlamış, yüzleri mosmor kesilmişti. 

229 

aşırı çekinme 

Kasım Efendi nasıl karşılanacağı hakkında büyük bir endişe, basıp 

yürüdüğü yerleri aşındırıp eskitecekmiş gibi cimrilere özgü bir 

bocalama ve aşırı çekinmeyle salonun içinde yavaş yavaş ilerleyerek 

oturacak bir yer arıyor… 

315 

aşırı garipseme Meftun, aşırı bir garipsemeyle 321 

aşifte kız 
Bendeniz romanlardaki olayları hayatlarına uygulayan aşifte, deli 

kızlardan değilim. 
259 
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at hırsızı kılıklı herif 
At hırsızı kılıklı bir  herif... Cenab-ı Hakk  cümlemizi bu iki türlü 

azgınlıktan da saklasın... 
365 

ateşli aşık 
Acaba bu hikaye ateşli aşıklardan mı, yoksa Meryemana kandilinden 

mi bahsediyordu. 
296 

ateşli göğüs 

Deniz dalgalanmasından yeni kurtulup da çalkana çalkana ipleri, 

yelkenleri gevşemiş bir gemi gibi aşığının ateşli göğsünde epey bir 

fırtına geçirmiş olduğu halinden, kıyafetinden anlaşılıyordu. 

299 

ateşli göz 

Deminden küçük salonda Madam Makferlan'ın ateşli gözlerine, 

tombul vücuduna ağzının suyu akıp dururken şimdi bu narin kadının 

zarif endamına bayılmaktan kendini alamıyordu. 

304 

ateşli buse 
...eniştesinin bu büyük yardımına teşekkür için taptığı kadının 

gerdanına ateşli bir buse kondurdu. 
433 

ateşli dudak 

Görünüşte bir felaket gecesi adını verdiği o tatlı geceyi, o aşık 

saldırısını hatırladığı zaman herifin ateşli dudaklarının yüzünde 

dolaştığını o anda yine duyar 

461 

ateşli iştah Niçin öyle ateşli, adeta ısırıcı birer iştahla bakıyorlardı?  462 

atlas elbise 

Lekelenmiş, ipliklenmiş, vücuduna küçülmüş pembe atlas elbiseli 

dört beş yaşında bir kız çocuğu, ellerinde bohçalar, kutular, 

paketlerle tramvaya çıtılar.  

29 

atlas elbiseli kız çocuğu 

Lekelenmiş, ipliklenmiş, vücuduna küçülmüş pembe atlas elbiseli 

dört beş yaşında bir kız çocuğu, ellerinde bohçalar, kutular, 

paketlerle tramvaya çıtılar.  

29 

ayakları iri hizmetkar 

Şaban, kırk kırk beş yaşlarında, saçına, bıyığına kır düşmüş, elleri, 

ayakları iri, hantal yapılı, kaba saba bir hizmetkardır ki beyefendinin 

alafrangalığa düşkünlüğü yüzünden çektiği… 

60 

ayaklı insan 
Bu düşük çocuk, elli, ayaklı, kaşlı, gözlü küçücük insan modelinden 

br şey miydi?  
359 

aydın üye 

Topluluğumuzun en aydın üyelerinden bulunan Meftun ve Raci 

Beylere karşı hayat bilgisi ve bu gibi üzücü hallerde dayan ma 

gereğinden bahsetmenin malumu anlatmak olduğunu bilirim. 

378 

ayı gibi herif 
Ayı gibi çiplak herif, bir elinde yalın bir kılıç, ötekinde kesik bir 

kafa, kılıcından da kafadan da şıpır şıpır kan damlıyor 
348 

ayı gibi insan Sen bıyıklı, silahlı, ayı gibi bir insana benziyorsun, kimsin sen? 450 

ayıp [şey]dir Bardağın içindekini bir hamlede sömürmek pek ayıptır.  126 

ayıplayıcı hedef 
Sonra zavallı Meftun birçok kişinin ayıplayıcı ve şupheci hedefi 

olacaktı 
169 

aylıklı koca Bu miktar aylıklı bir kocayı bizim Rebia mumla arasa bulamaz. 167 
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aynalı biçim Aynalı biçimi var...  47 

aynalı karı 
Erenköyü'nde, sizin semtte aynalı, hoşur, güzel, şık, süslü karılar 

varmış... 
241 

aynı hastalık 
Arap'ın dün akşamki hastalığı ile Rebia Hanım'ın bu akşamki derdi, 

ikisi aynı hastalık... 
371 

ayrı renk Aşktan canlanmış bu iki ayrı renk vücudu ay ışıklarıyla okşuyordu. 210 

ayrı bilim 
Bu sözlerim ayrı ayrı açıklansa her birinin ucu varır bir ayrı bilime 

dayanır...  
324 

ayrıcalıklı yaratık 
Bu ayrıcalıklı yaratık için bütün aşçı, sütçü, tatlıcı, manav 

dükkânlarından rızk toplamak mubah gibidir 
23 

ayrıcalıklı fani 
Azrail'in ihmalci bir tebessümle geçtiği ölümsüz ihtiyarların 

ayrıcalıklı fanilerin arasına dahil olmuş... 
404 

ayrıntılı nutuk 

Büyükhanım'ın müshil olarak kullanmayı alışkanlık edindiği 

sinameki ile sarısabırın tesiri hakkında Meftun, Kadın Nine'sine 

ayrıntılı üç nutuk verdiği halde yine söz kar ettiremezdi. 

83 

ayva tüyü sakal başları 
Pembe pembe yanaklarının üst taraflarında ayva tüyü sakal başları 

belirmiş  
406 

azarlayıcı ses Latife Hanım oğullarına hemen azarlayıcı bir sesle: 237 

azarlayıcı bakış 
Biraderlerinin azarlayıcı bakışlarından sıkıldığı, korktuğu için başını 

kaldırıp da yüzlerine bakamıyordu. 
253 

azarlayıcı tavır 
Lebibe ne yapacağını şaşırarak öfkesini Mahir'in kardeşinden 

çıkarmak ister gibi azarlayıcı bir tavırla Edibe'ye: 
434 

azgın diş Karanlık felaket, azgın dişlerini gösteriyordu. 350 

azgın herif Beni koca diye bu azgın herife nasıl verdiler bilmem ki...  369 

babasız insan Dünyada hiç babasız insan olu mu imiş? 29 

babayani damat 
Helal süt emmiş, beş vakit namazında, başı önünde babayani  bir 

damat isteriz. 
184 

Bağdatlı kadın 
Böyle gözlerini sürmeleyip kaşlarını da boyayınca Bağdatlı kadınlara 

dönüyorsun. 
461 

bahtiyar kimse 
Bu kadar parayı bu oğlanla, bu oğlana enişte olacak bahtiyar her 

kimse bu ikisi yiyecekler 
152 

bakir kardeş 

Yani bakir kardeşimizi böyle gece yarısından sonra dağa, bağa, kıra 

doğru aşırırlarsa bu muameleye karşı biz her şeyi deriz ve her şeyi 

yapabiliriz 

218 

bakir 
servet 

kaynakları 

Bu memlekette bakir servet kaynakları bulunduğu sözü Kasım Efendi 

için manasız bir laftı. 
325 

balık etinden 

biraz fazla 

dolgunca 

vücut 
Madam Makferlan'ın balıketinden biraz fazla dolgunca beyaz vücudu 

çoktan beridir Meftunun ilgili bakışlarını çekip duruyordu.  
293 

ballı börek Adeta ballı börek. 420 
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barudi cüppe 

Birbirini itenler, elbisesini bir eliyle arkadan kaldıran madamlar, 

çarşafını gelişigüzel salıverip süpürten hanımlar, o kalabalık içinde 

bohçasına, çantasına yol açmaya uğraşan adamlar arasında Ankaralı 

sufı, barudi cüppeli, abani sarıklı, eli zembilli bir ihtiyar, yanında bir 

delikanlı, yani Kasım Efendi'yle oğlu onlar da gidiyorlardı 

150 

barudi cüppeli ihtiyar 

Birbirini itenler, elbisesini bir eliyle arkadan kaldıran madamlar, 

çarşafını gelişigüzel salıverip süpürten hanımlar, o kalabalık içinde 

bohçasına, çantasına yol açmaya uğraşan adamlar arasında Ankaralı 

sufı, barudi cüppeli, abani sarıklı, eli zembilli bir ihtiyar, yanında bir 

delikanlı, yani Kasım Efendi'yle oğlu onlar da gidiyorlardı 

150 

basit edebi yetenek 
Meftun Bey hemşiresindeki bu basit edebi yeteneği bazen o derece 

takdir ediyordu ki: 
91 

basit [cevap] Verdiğin şu cevap pek basit.  97 

basit mesele Böyle basit meselelerde niçin apışıp kalıyorsunuz? 114 

basit kural 
Hayatın böyle en basit kurallarını bilmeyenler yaşamakta çok 

zorlanırlar. 
275 

basit akıl kuralı 

Saflıkları budalalık derecesinde bulunan böyle zavallı kızların ırz ve 

geleceklerini şehevi isteklerine oyuncak etmekteki bu cinayetini, 

hiçbir ahlak hükmüne uygun olmayan en basit akıl ve mantık 

kuralına bile uymayan bu bencilce ukalalığını, züppeliğini o zaman 

biraz anlardın zannederim. 

278 

basit mantık kuralı 

Saflıkları budalalık derecesinde bulunan böyle zavallı kızların ırz ve 

geleceklerini şehevi isteklerine oyuncak etmekteki bu cinayetini, 

hiçbir ahlak hükmüne uygun olmayan en basit akıl ve mantık 

kuralına bile uymayan bu bencilce ukalalığını, züppeliğini o zaman 

biraz anlardın zannederim. 

278 

basit hareket Pek basit hareket etmişler... 292 

basit bilgi Bunlar genel ve basit bilgilerdir. 345 

basit insaniyet 

anlam kattığı büyük kelimelerde özenli bir lisanla verdiği bu çok 

basit insaniyet dersini çocuk bu güzellikle hangi mektepte hangi 

hocadan alabilir? 

388 

basit tecrübe Bu büyük hakikatin araştırılması hususunda yorulmayanlar, basit, acı 

tecrübelerle hayatın inceliklerine ulaşamayanlar kendi türlerinden 

bazı iyilikler görenler 

490 
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basma entari 

Başında namaz bezi örtülü, basma entarili, orta yaşlı bir kadın bizi 

içeri koymamak için kapının önüne gerilip o eve misafir kabulünün 

mümkün olmadığını anlatan çatık bir çehreyle nereden geldiğimizi, 

kimin evini aradığımızı, ne istediğimizi sordu. 

183 

basma döşeli salon 

Açık renk perkal basma döşeli bu salonun düzenlenişi, birkaç etajer 

ve tablonun yerleştirilmesindeki özen, bazı ufak tefek el işleri 

madamın yaratılışındaki zarafeti açıkça ortaya koyuyordu.  

289 

basma entarili kadın 

Başında namaz bezi örtülü, basma entarili, orta yaşlı bir kadın bizi 

içeri koymamak için kapının önüne gerilip o eve misafir kabulünün 

mümkün olmadığını anlatan çatık bir çehreyle nereden geldiğimizi, 

kimin evini aradığımızı, ne istediğimizi sordu. 

183 

başarısız sonuç 
Zavallı Meftun'un Kasım Efendi'nin binlerle liraları üzerine kurduğu 

mutluluk, görücülüğün başarısız sonucuyla göçüverdi. 
190 

başı abani adam 

Meftun bu ismi ağza şişkinlik veren kaşıkçı tabiriyle, sonra insanın 

gözleri önüne çakşırlı, saltalı , beli kuşaklı, başı abani sarıklı, ak 

sakallı heybetli bir adam getiren "Kahya" unvanıyla birkaç defa 

tekrar etti.  

137 

başı kundaklı kadın 

Yine süpür süpür içeri gitti. Bu sefer büyükhanımla birlikte geldiler. 

Saçları kınalı, başı kundaklı, zayıf, kakavan,  kurada bir kadın, galiba 

kul cinsi, çıraktan yetişme ...  

183 

başı sonu 

belirsiz 
hüküm 

Meftun genellikle okuduğu kitaplardan böyle başı sonu belirsiz 

hükümler  çıkararak bu tür sözlerin kızlar üzerinde göstereceği kötü 

tesirleri asla düşünmeksizin bilgiçlik taslamak için saatlerce 

dırlanır… 

259 

başka türlü yiyecek Canım ne ekmek istiyor, ne peynir, ne de başka türlü bir yiyecek... 271 

başka türlü evlat Ama bu başka türlü bir evlat...  405 

başları yemenili kişi Odadan içeri girince kayınpederini başları yemenili, şalvarlı 

esnaf kıyafetinde birkaç kişiyle muhabbette ve oldukça mutlu 

bir halde buldu. 

478 

battal kuyu 
Bu mahalle karısının diline düşmektense dipsiz battal kuyulara düşüp 

gebermenin daha iyi olduğunu üçü de biliyorlardı. 
360 

bayağı dalgınlık 

...kumrugöğsü hareler peyda oldukça, Meftun bayağı dalgınlıklara 

düşüyor, madamın her tebessümünde daha çok derinleşen dudak 

uçlarıyla çenesinin ortasındaki üç çukurcuğa tutkun bakışları 

saplanıp kalıyordu. 

294 

bayağı şey 
Tiyatro sahnelerinde halka oynanan sahte komediler, ne bayağı 

şeyler!. 
299 

baygın kadın Baygın kadının başına üşüştüler. 280 
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baygın ses Kasım Efendi baygın bir sesle:  329 

baygın ses Zarafet baygın bir sesle: 355 

baygın ses 
Zarafet, elini uzatıp delikanlının çenesini okşayarak tadı, yayık ve 

baygın bir sesle:  
409 

baygın bakış 
...arada sırada kendini unutucak bir sarhoşça kaydırdığı baygın 

bakışlara karşı pek kayıtsız kalmıyordu. 
410 

baygın nefes 
... baygın nefeslerle, sevgi can çekişmesi kesiklikleriyle  

söyleniyordu. 
428 

baygın telaffuz 
(Oh madam, sizi ne kadar seviyorum) cümlesini arada bir ağır, 

baygın bir telaffuzla tekrar ederek… 
433 

baygın bakış 
Bira ile şampanyadan sonra Arap, baygın bir bakışla gerdan kırmaya 

başladı. 
435 

bayıltıcı haz 
O vakte kadar hiç tatmadığı bayıltıcı hazlar içinde kısa bir müddet 

geçirmiş, sonra lezzetin çokluğundan kendini kaybetmişti... 
351 

bedava saadet 

Hayal, o sermayesiz servet, yokluk içinde o varlıktır ki hayal ve 

yaratma gücüne sahip olan hayal erbabı şu alemde belirsiz sayılan ne 

cennetler, ne bedava saadetler bağışlar. 

198 

bedbaht Şekure Bedbaht Şekure, ara sıra kızı Vesile Hanım'ı bir tarafa çekerek 63 

bekçiye benzer adam 
O aralık uzun boylu, poturlu, eli sopalı, bekçiye benzer bir adam 

belirdi 
220 

belalı gırıltı Dil yatmaz birtakım belalı gırıltılar...  336 

beli kuşaklı adam 

Meftun bu ismi ağza şişkinlik veren kaşıkçı tabiriyle, sonra insanın 

gözleri önüne çakşırlı, saltalı , beli kuşaklı, başı abani sarıklı, ak 

sakallı heybetli bir adam getiren "Kahya" unvanıyla birkaç defa 

tekrar etti.  

137 

belirgin alay 
Arkasından gülündüğünü, hem de böyle belirgin bir alayla 

gülündüğünü işitmemek için Meftun adımlarını sıklaştırdı. 
168 

belirgin plan 
Fakat bu mühim durumu hayırlı bir sonuca bağlamak için kendinin 

de belirgin, emin bir planı yoktu.  
236 

belirli yer 
Fakat beygirler gezen bir eve benzeyen o koca arabayı niçin akşama 

kadar belirli bir yere getirip götürdüklerini biliyorlar mı? 
27 

belirli geçim 

Amcasından gelen paranın düzenli olarak harcanması suretiyle belirli 

bir geçim kuramadığından ay başında zengin, sonunda iki cebi 

tamtakır bir züğürt olurdu. 

73 

belirli müdder 
Haydi kısa ve belirli bir müddet için her rahatsızlığa tahammül 

etsin... 
148 

belirsiz biçim 

Bu markizden o kadar belirsiz bir biçimde söz ediliyor ki, günahı 

üstünde kalsın, ama insan bunun, Baron İstaf'ın hayalinden başka bir 

yerde mevcut olduğuna inanmakta pek tereddüt ediyor 

111 

belirsiz söz İşte bu belirsiz sözler beni çıldırtacak.  194 
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belirsiz vakit 

Böyle belirsiz bir vaktin geleceğini bekleyerek o karanlıkta, o sıcakta 

oyalanacak hiçbir şeyle meşgul olamayarak beklemek hakikaten güç 

bir durumdu. 

198 

belirsiz karaltı 

Bakışları köşklerin etrafında belirsiz bir karaltıyla kümeler teşkil eden 

ağaçlıklar arasında dolaşırken bazı kulelerin "arduvaz" kapaklı 

başlıklarında ve tarlalara dökülmüş cam kırıklarında ışık kırılmalarıyla 

oradan buradan belli belirsiz parıltılar görülüyordu. 

199 

belirsiz şekil 

Mehtabın akıcı bir gümüş suyu gibi yayılmış hafif ışığı arasından 

uzaklarda belirsiz şekiller oluşturan tarlalar, ağaçlar, tepecikler, 

yollar içinden ziyaret vaat eden 3.şığın gelişini gözlüyor, fakat gelen 

giden olmuyordu. 

211 

belirsiz düşman 

Köpürmüş bir boğa gibi başını havaya dikerek anlaşılmaz bir şeyler 

homurdandıktan sonra yumruğunu kaldırıp taşlara, topraklara 

vuruyor; sanki bu suretle bir belirsiz düşmanı ezmek, tepelemek 

istiyordu. 

226 

belirsiz nokta 
Sonra bu ihtiyarın gözleri bu kız tasvirinde belirsiz bir nokta 

araştırdı. 
316 

belirsiz nokta 
İhtiyar bu belirsiz noktalara birer uygun cevap bulamıyor, şaşırdıkça 

şaşırıyor, düşündükçe düşünüyor, daldıkça dalıyordu. 
468 

belirsiz şekil Şimdi gece kandilinin titrek ışığı altında ortaya çıkan korkunç, 

belirsiz şekilleriyle bir manevi aleme ait zannolunan küçüklü 

büyüklü gölgeler, hasta kalplere hüzün ve korku veren o gece 

dekoru içinde o loş, sessiz fakat korkunç sahne üzerinde 

müthiş bir sinematograf manzaraları geçiyordu. 

480 

belli hakikat Bu açık, belli bir hakikatti. 477 

belli belirsiz parıltı 

Bakışları köşklerin etrafında belirsiz bir karaltıyla kümeler teşkil eden 

ağaçlıklar arasında dolaşırken bazı kulelerin "arduvaz" kapaklı 

başlıklarında ve tarlalara dökülmüş cam kırıklarında ışık kırılmalarıyla 

oradan buradan belli belirsiz parıltılar görülüyordu. 

199 

bencil hareket Bir ferdin bencil hareketi  diğerinin  aynı emeline muhalif düşeceği 

için adalet ve kurallara gerek var. 

491 

beneksiz köpek Yeni doğmuş çocuğun ilk aptesi, beneksiz siyah köpeğin tersi… 454 

benim gibi sivri akıllı 
Bunu bir gün sana iki kere iki dört eder açıklığıyla ispatlarım. İşte o 

milyonerler benim gibi sivri akıllıları sevmezler. 
403 

benim gibi enişte Benim gibi bir enişteye şimdi lanet ediyorsun değil mi? 412 

benzer zarf 
Zarf alelade olduğundan  mektubu  yine benzer bir zarfa koymak 

üzere Meftun açar.  
192 
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berbat ses 
Berbat sesler ve davranışlarla biri Borno, diğeri zeybek havası 

oynuyorlardı. 
208 

besleyici kuvvet 
Bunun besililiğinden yetiştiği tarlanın besleyici kuvvetinin bol 

olduğu anlaşılıyor.  
73 

beş paralık hırsız 
Parasızlıktan günlerce aç kalsa onun beş paralık bir hırsızlığa cüret 

edeceğine ihtimal veremiyordu. 
468 

beyaz saç Beyaz saçlar için un kullanırlar 62 

beyaz yazı 

Edebiyat-ı Cedide Kütüphanesi yazarlarının dehalarının renginden 

yayılmış zannedilen kırmızı zemin üzerine beyaz yazılarla süslü bu 

kapaklar elbette görülmüştür 

71 

beyaz toz Bana beyaz bir toz yutturdu 83 

beyaz karpuz 

Borular, kemanlar, davullar hep seslerini birbirine karıştırarak 

gürültülü bir ahenk tiyatro binasını doldurduğu sırada birdenbire 

perde kalkrrıış, gözler önünde, beyaz karpuzlu fenerlerle 

aydınlatılmış çardaklı bir bahçe peyda olmuştu. 

174 

beyaz çorap 
Meftun evladım, en tuhafı ellerine altmış paralık beyaz çorap 

kabalığında birer eldiven giymiş. 
186 

beyaz hayal Bu iki beyaz hayale bir de siyah eklendi.  212 

beyaz vücut 
Madam Makferlan'ın balıketinden biraz fazla dolgunca beyaz vücudu 

çoktan beridir Meftunun ilgili bakışlarını çekip duruyordu.  
293 

beyaz önlük Hizmetçi kadın koyu renk fistanı, beyaz önlüğüyle geldi. 297 

beyaz önlük 
Eleni önünde beyaz önlük, kollar yukarı kadar sıvalı, ameliyata hazır 

bir "operatör" gibi Arap'ın başı ucunda geziniyor...  
356 

beyaz pike hırkası 
Yazlık beyaz pike hırkasının üzerine dökülen sigara küllerini eliyle 

silkerek bir iki öksürükten sonra özel bir önemle gözlerini açı. 
397 

beyaz el 
Yumuşak yumuşak onun beyaz tombul eli bana dokununca bütün 

vücudum, ayıptır söylemesi, işte öyle tuhaf bir hal... 
414 

beyaz diş Bakanlara sırıtır gibi bir sıra koca beyaz dişler meydana çıkıverdi. 429 

beyaz gerdan Beyaz gerdanlar, kollar dekolte olarak meydana çıktı. 430 

beyaz kol Beyaz gerdanlar, kollar dekolte olarak meydana çıktı. 430 

beyaz vücut 

Bizim siyah Zarafet, gönül bağladığı  delikanlının, beyaz vücutlara 

bu şiddetli düşkünlüğünü karşıdan hisle ani bir kıskançlık feveranıyla 

koştu. 

436 

beyaz köpük 

Ali'ye yorgunlukla hararet basmış olduğundan bu teklife karşı 

duramayarak, kara sakinin elinden beyaz köpüklü şampanyayı alır, 

içer 

437 
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beyaz gül 
Kameriyenin yasemin ve beyaz gül, dal ve yapraklarından meydana 

gelmiş dış duvarının uygun bir yerine sokuldu.  
440 

beyaz göğüs 
Bu beyaz, bu yumuşak, bu sarhoş edici güzel göğüsten benim de 

lezzet hisselerim vardır. 
441 

beyaz göğüs 
Darçını şu ortada zıplayan kadınların beyaz göğüslerine eküp de 

sonra tavukgöğsü diye kaşıklayah olma mı? 
446 

beyaz aşçı 

Bu siyah beyaz iki aşçı karanlıkta birbiriyle boğuşurken diğer avcılar 

kameriyenin etrafını dolaşır dolaşmaz el yordamıyla ilk hücumda 

İdris'in yumuşak yumuşak Lebibe'yi yakalayarak: 

449 

beyaz badana 
Hele bu sonraki, esmer yüzüne cazip bir renk verebilmek için birkaç 

kat beyaz badana yaptıktan sonra üzerine 
460 

beyaz gömlek Sol göz ve kaşın ucuna doğru yayıldıktan sonra birkaç kırmızı 

çizgi çizerek, yanakla kulakmemesi arasındaki kısımdan 

yüzüne, oradan beyaz gömleğe akmış, lekelemiş... 

487 

beyaz karpuzlı fener 

Borular, kemanlar, davullar hep seslerini birbirine karıştırarak 

gürültülü bir ahenk tiyatro binasını doldurduğu sırada birdenbire 

perde kalkrrıış, gözler önünde, beyaz karpuzlu fenerlerle 

aydınlatılmış çardaklı bir bahçe peyda olmuştu. 

174 

beyazlı biri 

Tarlanın ta ortasında tabii büyüklüklerinin hemen yarısı kadar 

küçülmüş ikisi beyazlı biri siyahlı üç insanın süratle yürüdükleri 

görüldü. 

228 

beyazlı yüz 
Böyle sarılı, beyazlı, pembeli renkli yüz ve ince örtüyle sokağa ilk 

çıktığı gün ne kadar sıkılmıştı. 
462 

(.…..) beyinli edip 
Frenkçe düşünüp Türkçe yazan metin  beyinli, alaca fikirli bazı  

ediplerimiz gibi müsveddesini evvela Fransızca yaptı 
382 

bıçaksız çatal 

Fakat bıçak yok, halbuki bıçaksız çatal hiçbir iş göremez, 

koparılması icap eden et parçasının üzerine saplanıp kalır, farz ediniz 

ki önünüzde bir pirzola parçası var. 

88 

Bıdık Hüseyin 

Büyük Hüseyin, Küçük Hüseyin, Bıdık Hüseyin, Çarşambalı 

Hüseyin diye karıştırılmamak için türlü lakaplar, mahalle isimleri 

bulmaya  mecbur olmaktansa  

392 

bıyıklı çocuk 
Bu gayretli fakat bıyıklı çocuklar, ta Vefa'dan, Aksaray'dan 

Kazlıçeşme'yi boylarlar. 
170 

bıyıklı adam 
Bıyıklı koskoca bir adam olmuşsunuz, henüz namusun ne olduğunu 

bilmiyorsunuz ...  
232 

bıyıklı adam Koskoca bıyıklı adama Madam Meftun denir mi?  336 
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bıyıklı sülük 

Mösyö Makferlan diğer bir kadınla o kadar meşguldü ki karısının 

gerdanına yapışan o bıyıklı sülüğü şöyle bir an olsun görmeye vakti 

yoktu 

434 

bıyıklı insan Sen bıyıklı, silahlı, ayı gibi bir insana benziyorsun, kimsin sen? 450 

bildikleri gibi sofra 
Yemek iskemlesini, siniyi koy. Kaşıkları getir," emirleriyle bildikleri 

gibi bir sofra kurdurur, etrafına dizilirler: 
63 

bilezikli [kol] 
Kolları bilezikli, paçaları dantelalı, gerdan gerdan altında, şişman bir 

hanım alacaktı. 
174 

bilgece düzen 
Tabiatın insanlar arasında, hayatı dağıtım konusundaki bilgece 

düzenine dikkat ediniz.  
377 

bilgili kimse 

...memleketimizin ilim ve irfan piyasasında senelerden beri hüküm 

süren büyük kıtlıktan dolayı o övünülecek makama layık olabilecek 

bilgili kimselerin hüzünlendirecek derecedeki azlığı… 

374 

bilgisiz ana Bu bilgisiz ananın nur gibi zeki, sekiz dokuz yaşında bir oğlu var. 387 

billur sürahi 
Uzun boğazlı narin bir billur sürahiden su boşaltılır zannedecek, 

birbirine eklenmiş ahenkli hafif, yumuşak, yuvarlak sesler işitildi. 
429 

bin türlü soru 
Sordukları bin türlü soruya karşı pek kısa, ikna etmeyen cevaplar 

verildi.  
281 

bin türlü cetvel 
Benim dolaplarımda bankalar vesair kurumlarla yapılmış çeşitli 

basılı ve basılı olmayan bin türlü evrak ve cetveller var 
305 

bin türlü evrak 
Benim dolaplarımda bankalar vesair kurumlarla yapılmış çeşitli 

basılı ve basılı olmayan bin türlü evrak ve cetveller var 
305 

bir içim su Ben gençliğimde bir içim su idim. 79 

bir lokma ekmekçik Bir lokma ekmekçik yok mu? 31 

bir tür insan Tırnaklarını alafranga bir tür insan nalbandında kestirmek 67 

bir tür meslek Bu mesleksizlikte bir tür meslek addolunabilirse tuttuğu yol şöyle:  68 

bir tür aptallık Aşkı bu genel kuraldan ayrı düşünmek bir tür aptallıktır.  275 

bir tür boşanmak Bu da bir tür boşanmak demek 278 

bir tür hayvan 
Kasım'ın evlilik kuruluşuna bir tür hayvan alım satımı çeşnisi 

vermesi Meftun'un biraz tuhafına gitti.  
330 

bir tür avans 
Verilecek bu para ihtiyarın yüz bin liralara varan servetini elde etmek 

için bir tür "avans" demekti. 
331 

birinciden 

büyük 
kaza 

Kazazede, son ümitli gayretleriyle debelene debelene canını 

kurtarmaya çalışırken birinciden büyük bir ikinci kazaya uğrar.  
25 

bitişik oda Annesi bitişik odada Hasene ile yatıyordu. 352 

bitişik köşk Bize bitişik köşkün bahçıvanı Arnavut Kerim Ağa... 473 
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bitkin hal 
Ağarmış dudaklarının büzülmesiyle bitkin bir hal gelmiş yüzü, kedi 

gibi parlayan gözleriyle Zarafet, konuşmadan bakıyordu. 
356 

boğuk ağlama Yarım dakika kadar sonra boğuk, zayıf bir ağlama işitti. 352 

Boğulur gibi tıkınma Boğulur gibi tıkınmada ne mana var? 86 

bol [yemek] 

Alafranga sofranın birtakım usandırıcı zorluklarından dolayı obur 

Raci, sahanlar büyük, etler pişkin, yemekler bol olmak şartıyla 

alaturkayı yahut orta yollu usulü büsbütün alafranga sofralara tercih 

ile abisini kızdırır 

89 

boncuklu hırka 

Saygısız Latife Hanım, kendine yaptırdığı ipekli elbiselerden, 

boncuklu hırkalardan arada sırada bir tanecik olsun kardeşine yaptırsa, 

hiç olmazsa kendisinin şöyle çala kullanılmış elbiselerinden bazılarını 

ona verse… 

85 

boncuklu hırka 
Latife'nin Vesile gözündeki en büyük kabahati, en affolunmaz ayıbı, 

pudra sürmesi, kırmalı esvap, boncuklu hırkalar giymesiydi. 
85 

boncuklu kırmaklı hırka  

Sürdüğü avuç avuç pudralar, giydiği boncuklu kırmalı hırkalara 

bakarsan onun ·da bu türlü hastalığa çanak açan takımdan olduğu 

anlaşılıyor ama… 

370 

boralı aşk oyunu 

Bu fırtınalı, boralı aşk oyununun yegane seyircisi bulunan Meftun 

Bey bu kadar tabii ve canlı bir tabloyu, rol yapmadaki bu olgunluğu, 

amacı sanat olan Paris artistlerinin hiçbirinde görmediğini ve "Foli 

Dramatik"te "Foli Berjer"de, "Mulen Ruj"da seyretmiş olduğu ustaca 

oyunlarının pek çoğunun Şaban'la Zarafet'in şu tabii oyunu yanında 

soğuk, ruhsuz taklitten ibaret kaldığını kendi kendine itirafla 

209 

boş şey 

...kaleminden çıkan boş şeylerin gizli hakikatler olduğuna herkesi 

inandırmak yolunda sıkılmayı bir kenara bırakıp her tür ikna yolunu 

mubah saymak… 

74 

boş şey 
Fakat bu defter sayfalarının büyük kısmını ciddi kayıtlardan çok 

"argo" lisanı değişimi türünden boş şeylerle doldururdu 
75 

boş iskemle 
Delikanlının bu ihtarından sonra ötekilerin de gözleri boş iskemleye 

dikildi.  
132 

boş iskemle Teklifsizce gitti, boş iskemleye, Raci'ye ayrılan yere oturdu. 132 

boş mahal 

Bilet memurlarının diğerini takiben gelen müfettişlerin o küçücük 

mukavva parçasını dele deşe kalbura çeviren kontrolcülerin 

bunaltmasından kurtulmak için biletini yanı başındaki boş mahale 

koydu. 

148 

boş kira evi Kendimizi boş kira evi geziyoruz zannettim 185 

boş fikir Ağabey bu boş fikirlerden vazgeçiniz 223 
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boş vakit 
Kalemdeki bütün bu boş vaktini onun bunun yanına sokularak 

hovardalıktan, aşk ve alakadan bahsetmekle geçirir. 
240 

boş usanç 

Bu büyük hatanızın vehametini biraz hafifletmek mümkünse o da 

ancak size soracağım sorulara doğru cevaplar vermenizle mümkün 

olabilir. 

255 

boş yorgunluk 

Şimdiye kadar anlayamamış olduğunuz namus değerini bari bu 

noktada takdir ederek her iki tarafı da boş usançlara, yorgunluklara 

düşürmemek için doğru sözden ayrılmayınız... 

255 

boş gayret 

Bu alemde ömrünü tek aşka bağlı geçirmiş bir adam yokken bazı 

sevdalılar bu imkansızı, imkanlı hale sokmak için boş bir gayretle 

rahatlarından oluyor. 

275 

boş kayıt 

Görünüşte insanlığın kurallarına uygun yaşar görünüp de hakikatte 

doğanın yapmacıksız yasalarına uymayan bütün bu boş kayıtlardan 

başını ve icadını kurtarmış olarak bir ömür sürmek, bu da bir tür 

felsefe miydi? 

300 

boş testi 

Duvarlarda asılı eteklikler, entariler, bunların arasında yemiş 

hevenkleri, çerçeveler üzerinde sabun kalıpları, orta yerde devrilmiş 

boş bir testi... 

356 

boş dimağ 
Bir çocuk kadar eğitimle aydınlanmamış, bilimin faziletlerinden 

uzak, boş bir dimağ üzerine pırlanta çelenk takmak ne haz verir 
388 

boş bakış 
Mahir, hedeflediği noktada saniyelerce duran ağır, boş, sarhoş 

bakışlarla eniştesini yukarıdan aşağıya süzerek 
413 

boş dikkat 
Sarhoşluğunu belli etmemeye uğraşır boş dikkatler ve ağır bir 

telaffuzla güya Fransızca söyle… 
431 

boyalı don A insan Anadolu'dan gelse yine boyalı don gömlek giymez...  182 

boyalı gömlek A insan Anadolu'dan gelse yine boyalı don gömlek giymez...  182 

boyalı gömlek 
Çünkü bunlardan başka boyalı gömlek giyen bir aileye daha 

İstanbul'da tesadüf edilmez.  
182 

boyalı iç çamaşır 

Belli, beyaz çabuk kirleniyor, yıkanmasına su, sabun, odun 

harcanıyor diye o ihtiyar açgözlü babalarının tembihi üzerine boyalı 

iç çamaşırı kullanmaya karar vermiş olmalılar...  

182 

boynu bükük hal 

Bu hal kendiliğinden nasıl bir biçim alacaksa ona uygun, yani 

tesadüfe teslimiyetle beklediklerini gösterir birer boynu bükük hal 

aldılar.  

226 

boynuzlu yaratık 

Namussuzluğu siz manda gibi, deve gibi, fıl gibi boynuzlu, hörgüçlü, 

hortumlu büyük, ruhsuz, oynar, sıçrar, çifte atar bir yaratık mı 

zannedersiniz? 

232 
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bozuk para 

Yolcunun biri sigarasını sıkça sıkça birkaç defa çekip dumanını 

üfürerek elindeki bozuk paralar ile bileti dikkatlice kontrol ve hesap 

ettikten sonra öfkeli bir şekilde ve bir açıklama bekleyerek paraları 

biletçiye uzatıp 

38 

bozuk düzen 
Fakat geçim, idare ve dirlik bakımından iş pek bozuk düzen 

gidiyordu.  
393 

böyle böyle mektup Anlatmış ki böyle böyle mektup götürmüs 55 

böyle böyle cariye lafları 

Kasım Efendi'nin böyle köle cariye laflarını kullanmaktan amacı 

Meftun Bey ailesine, oğlunu damatlığa, kızinı gelinliğe tadıyla 

tuzuyla, yani pek pahalı satmak niyetinde olduğunu anlatmaktı. 

329 

bu gibi zarar 

On beş liralık piyango uydurmasını arayıcı fişeği gibi bir patırtı ile 

ortaya salıverdikten sonra bu havadisin yaratacağı bu gibi zararları 

düşünememiş olduğundan dolayı şimdi Makferlan'ı biraz kınamaya 

başladı.  

331 

bu gibi taşkınlık 

pek koyulaştıracağım anladığından "sosyete" içinde bir kadına karşı 

bu gibi taşkınlıkların pek büyük hakaret sayılacağını kah sözüyle, 

kah haliyle anlatmaya uğraşıyordu ... 

434 

bu tür suç 
İnsanlar henüz bu tür suç nedenlerinden uzak kalacak derecede 

sağlam bir hale gelememiştir. 
254 

bu tür günah Düştükten sonra gözyaşı bu tür günahları temizleyemez. 256 

bu tür söz 

Meftun genellikle okuduğu kitaplardan böyle başı sonu belirsiz 

hükümler  çıkararak bu tür sözlerin kızlar üzerinde göstereceği kötü 

tesirleri asla düşünmeksizin bilgiçlik taslamak için saatlerce 

dırlanır… 

259 

buğdaysı renk Doğal buğdaysı bir renk, vücut balık etinde. 186 

bunak herif 

Meftun kendi aklınca ihtiyarı derin deri.n inceledikten sonra bunun 

tamamıyla bir "bon om''yani saf bir adam olduğuna, kendi gibi cin 

fikirli, sivri akıllı bir çokbilmiş için bu zavallı bunak herifin bütün 

servetini birkaç ayda yutuvermenin işten bile olmadığına kanaat 

getirdi. 

326 

bunak karı Aman bu bunak karı da vurdumduymaz ...  371 

bunak herif Böyle bunak bir herifin bir tezkeresini benim cinayetim 

hakkında senet, delil sanıyorsunuz...  

484 

bunak herif Bunak herifin iddiasına önem vermeyiniz... 484 

buz gibi soğuk Buz gibi soğuktur, yağ gibi kayar... 117 

buz gibi kıvırcık eti 
Ahalinin şöyle böyle değersiz sınıfları beşe, altıya öyle buz gibi 

kıvırcık eti yiyemeyecekler. 
323 

bülbüllü gezinti 
Bu baca ağızları fakirlerin adeta bülbüllü, sümbüllü, kokulu birer 

gezinti havuzudur. 
21 
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bürümcük başörtüsü 
Hepsinin başında birer bürümcük başörtüsü, hepsinin alt tarafı 

kırmalı, oymalı bir şeyler...  
184 

büsbütün yumuşaklık 

Size karşı her ne kadar nazik, insaniyetli davranma karar vermişsek 

de ne görgü kuralları, ne de dünyadaki medeni kanunların hiçbiri bu 

gibi durumlarda büsbütün yumuşaklığı emretmez.  

255 

büsbütün yabancı 
İşte görüyorsunuz ki oynadığınız bu edepsiz sevda komedisinin 

gidişatına büsbütün yabancı değiliz. 
256 

bütün bütün tersi Çünkü Doğu'da mesele bütün bütün tersidir. 25 

bütün bütün demode Şimdi bunun yenmesi bütün bütün 'demode' olmuştur.  81 

bütün bütün ayıp Boynunun etrafına halka gibi bağlamak bütün bütün ayıptır. 102 

bütün bütün romantik İfade acayip, hisseleri anlatmak da bütün bütün romantik...  164 

bütün bütün falso 
Onlar beceriklilikte benden evvel davranırlarsa iş bütün bütün falso 

olur. 
196 

büyücek kağıt Büyücek bir kağıda sarılı birtakım paketçikler vardı.  359 

büyük fırtına 

Aksaray Caddesi'ndeki sel mazgalları hakkında eski bir rivayet, adeta 

birkaç senede bir büyük fırtına ve yağmurlarla beraber yenilenen bir 

"hurafe" vardır. 

20 

büyük takatuka 
Bu ızgaraların en büyük yararlığı oradaki bütün esnafa adeta büyük 

birer takatuka hizmetini görmeleridir. 
21 

büyük yağmur 

Aksaray Caddesi'ndeki sel mazgalları hakkında eski bir rivayet, adeta 

birkaç senede bir büyük fırtına ve yağmurlarla beraber yenilenen bir 

"hurafe" vardır. 

21 

büyük yararlık 
Bu ızgaraların en büyük yararlığı oradaki bütün esnafa adeta büyük 

birer takatuka hizmetini görmeleridir. 
21 

büyük kibir Aa baksana kuzum, bu Arap'ın guguruğundan büyük de kibri var. 32 

büyük sevap Şöyle yarım tanecik olsun daha verirsen büyük sevaba girersin  33 

büyük titizlik 
Meftun Bey, bir gün ''Ameli Adab-ı Hayat" dersini büyük bir 

titizlikle başlattı.  
65 

büyük rahatsızlık En büyük rahatsızlığı: Mideden, sinirden, çarpıntıdan ... 66 

büyük edebi başarı En büyük edebi başarı eserin bir sanat harikası olmasında değildir.  69 

büyük vazo 
İki elinin avuçlarını açıp kalçalarına yerleştirerek iki kulplu büyük 

bir vazo şeklini alır. 
70 
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büyük delil 

Her bir nakışı zarif baskılarına birer büyük delil olan bu nefis 

kitapların kapları hakkında böyle saçma sapan gevezelikler eden 

Meftun'u bunların edebi yapılarına dair söyletmek lazım gelse, artık 

kulakları tıkamalı. 

71 

büyük alim 

Az bilmek ve bildiğini insanlık için bilgi amacı ve kendini de büyük 

bir alim zannetmek, bu tür tahsil görenler gerçekten çok hayale, 

ciddiyetten çok atıp tutmaya sevk eder.  

74 

büyük başarı 

...cahilliğini örtmekte büyük başarı göstermek; bazı bölümlerini 

ömründe bir defa okuduğu hafazanallah yahut hiç okumadığı 

ilimlerde, bilgilerde ihtisas iddia etmek… 

74 

büyük kısmı 
Fakat bu defter sayfalarının büyük kısmını ciddi kayıtlardan çok 

"argo" lisanı değişimi türünden boş şeylerle doldururdu 
75 

büyük kız 

Kadın Nine'nin bu sözüne inanılsa ellisini geçmiş bulunan büyük 

kızı, yani Meftun'un annesi Latife Hanırn'ın yaşı otuz kararlarında 

bulunmak… 

77 

büyük özlem 
Kadın Nine turşu lapasına duyduğu büyük özlemi anlatmak için ne 

zaman ağzını açıp iştahını söylese torunu hemen: 
81 

büyük saadet Latife'nin bu refahını pek büyük bir saadet sayarak 84 

büyük kabahat 
Latife'nin Vesile gözündeki en büyük kabahati, en affolunmaz ayıbı, 

pudra sürmesi, kırmalı esvap, boncuklu hırkalar giymesiydi. 
85 

büyük kardeş 

Saygısız Latife Hanım, kendine yaptırdığı ipekli elbiselerden, 

boncuklu hırkalardan arada sırada bir tanecik olsun kardeşine yaptırsa, 

hiç olmazsa kendisinin şöyle çala kullanılmış elbiselerinden bazılarını 

ona verse, o zaman büyük kardeşinin süsü, düzeni, küçüğüne pek o 

kadar çirkin, gülünç, yaraşıksız görünmeyecekti. 

85 

büyük [sahan] 

Alafranga sofranın birtakım usandırıcı zorluklarından dolayı obur 

Raci, sahanlar büyük, etler pişkin, yemekler bol olmak şartıyla 

alaturkayı yahut orta yollu usulü büsbütün alafranga sofralara tercih 

ile abisini kızdırır 

89 

büyük başarı 
Lebibe Hanım'ın makyajdaki en büyük başarısı yanağına kondurduğu 

yapma benin yerini seçmekteki hünerdi.  
90 

büyük insan Fakat bazen söylediği sözleri büyük insanlar bilmez.  93 

büyük süt kasesi 
Geçen günü o pis kedi aşağıda büyük süt kasesinin içinde bütün 

vücuduyla banyo etti 
102 

büyük hizmet 
Markiz cenaplarının Franklin gibi memleketine şeref kazandırmış, 

insaniyete büyük hizmette  bulunmuş  bir zatı… 
110 
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büyük terbiyesizlik 
Fakat şimdi sizi rahatsız edecek büyük bir terbiyesizlikte 

bulunmadılar. 
119 

büyük çekirdek Şeftali, kayısı gibi büyük çekirdekli meyvelerde ne yapacaksınız 121 

büyük otel 
Eleni yemek "kampana"sını büyük otellerde işitilen biçimde ritmik 

darbelerle çaldı 
131 

büyük servet 

Kendi o eve güvey, kardeşi de gelin olduktan sonra ihtiyar Kasım 

gözlerini yumuverince o büyük servetten dışarıya hiçbir şey 

sızmayacaktı.  

139 

büyük maharet 

Oğlana dah, kıza çüş diyerek bu iki sevdalıyı istediği tarafa 

çekebilecek ama durumu, şu arzu ettiği dolabı çevirmek için büyük 

maharete, metanete ihtiyaç gösteriyordu. 

140 

büyük metanet 

Oğlana dah, kıza çüş diyerek bu iki sevdalıyı istediği tarafa 

çekebilecek ama durumu, şu arzu ettiği dolabı çevirmek için büyük 

maharete, metanete ihtiyaç gösteriyordu. 

140 

büyük servet 
Kasım Efendi gözünü yumuverince bu büyük servet iki evladına, 

evet bir oğluyla bir kızına kalacak 
152 

büyük dost En büyük dostum o benim! 157 

büyük kabahat 
Haini Sizi sevmenin büyük bir kabahat olduğunu çektiğim cezalardan 

anlıyorum 
160 

büyük virane 

Mahir, kışın ve baharlarda havalar güneşli olunca cami avlularında, 

Cinci Meydanı'nda,  yeşillenmiş büyük viranelerde, Yenibahçe 

Çayırı'nda  güreş ve koç ve horoz dövüşü seyredenler… 

169 

büyük kuyu bileziği 

Bu hayallerinin hakikate döneceği günü düşünüp de büyük bir kuyu 

bileziği görünüşlü bu şişman kadın karşısında geziniyor saydıça 

lezzetin çokluğundan gözleri süzülür, salyaları akardı. 

174 

büyük ahlaksızlık 

Kendinden olmayanları yapmaya kalkışarak süslenmek bezenmek en 

büyük ahlaksızlık, kadınlar için süs, Allah korusun hele modaya 

bağlanma merakı insanı maddi manevi yıkan bir çukur, kaçınılması 

gereken bir yeni zaman tehlikesidir. 

177 

büyük başarı 

Kasım Efendi'nin oğlu Mahir, babasının bu düşüncelerine inanmakta 

o kadar büyük bir başarı gösteremediği halde kızı Edibe babasına taş 

çıkartacak bir yaratılıştaydı. 

178 

büyük hareket 

Güzelliğin bir yaradılış kusuru olduğu gibi acayip bir düşünceye 

inanan bir kıza "Ben seni beğendim, sana gönül verdim'' demek o 

zavallıya büyük bir hakarette bulunmak değil midir? 

179 
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büyük ant 

Kardeşine gerekli öğütlerde bulunması için birkaç kere el altından 

Meftun Bey'e haber göndermeyi düşünmüş ve kimseye bir şey 

sezdirmemesi hakkında pek büyük antlardan sonra bu niyetini Hoca 

Azize Hanım'a açmış ve ondan şu cevabı almıştı 

180 

büyük mesele 

Zavallı kadının birkaç zamandır içini kurt yiyip duruyor, fakat Kasım 

Efendi'nin mizacının serdiği sebebiyle ortaya büyük bir mesele 

çıkarmaktan çekinerek sessiz kalmaya mecbur oluyordu. 

180 

büyük merak 
Türlü üzüntü, büyük merak içinde sigaraların birini söndürmeden 

diğerini yakarak bir hayırlı haberle dönüşlerini gözledi. 
181 

büyük söz 
Meftun Bey bu büyük sözlerin bir bir başına gelecek, ama dur 

bakalım ne vakit 
182 

büyük armağan Yahut babasının kızına karşı büyük bir armağanı 186 

büyük merak 

Sofada bu sözler olurken Lebibe ile Rebia büyük bir merakla kapı 

aralıklarından, anahtar deliklerinden bu konuşmayı duymaya can 

atıyorlardı. 

187 

büyük maksat 

Meftun'un konağı, yalısı, köşkü, "ekipaj"ları olacak, Beyoğlu kibar 

alemlerinde alafrangalığı, zarafeti gücüyle bir anılacak, kulüplerde 

özel yerleri bulunacak, İstanbul'da modanin, yeni fikirlerin, Batı 

medeniyetinin yayıcısı olacaktı. İhtiyar kaşıkçının birikmiş serveti ne 

yararlı, ne büyük bir maksat uğruna harcanacaktı.  

191 

büyük felaket Bu üzgün macerayı "bir büyük felaket" tabiri takip ediyor.  194 

büyük fırtına 
Biraderiniz Meftun Bey' in kız kardeşime görücü göndermesi evin 

içinde büyük birfırtına kopardı.  
194 

büyük felaket 
A uğursuzlar,  o gizli sevda yuvasında büyük bir felakete siz de 

uğrarsanız?  Burasını niçin dikkate almıyorsunuz?  
195 

büyük hazine 

Lebibe'nin iffeti tehlikede olmakla beraber, beri yanda seksen bin 

liralık bir servet var. Memleketimizdeki  bu parasızlık sırasında bu 

miktar adeta bir büyük hazine demektir.  

196 

büyük ay hali 
Ay, yüzünü hep bu akse döküyor, burası renk değişikliğinde adeta 

düzgün olmayan, büyük bir ay halini alıyordu. 
199 

büyük harita şekli 

Ay asıl renk değiştirici ışıklarını denize serpmişti. Suyun üstüne, 

hududu, hırçın, kararsız gezici bir perinin dolaşmasından oluşmuş 

gibi dalgalı, büyük bir harita şeklinde bir ayna parçası yaratmıştı.  

199 
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büyük tecavüz 

Gecelik entarisiyle gezmek -velev böyle gece yarısı bahçeye çıkmak 

bile olsa- Meftun'a göre görgü kurallarına karşı büyük bir tecavüz, 

bir dereceye kadar bir cinayet olduğundan Pehlevizade… 

200 

büyük cadı Büyük cadı üç saat evvel zıbardı.  201 

büyük hakikat 
Alim, cahil, genç, ihtiyar hepimiz bu bakar gözlerimizle her gün ne 

büyük hakikatleri çiğneyip geçiyoruz. 
212 

büyük üstad 
En büyük üstadımız tabiat, öğrenme ve çalışma kitabımız yine 

tabiattır. 
212 

büyük telaş Raci büyük bir telaşla: 220 

büyük hakikat 
İşiteceğimiz gizli birkaç sözden bizim için büyük hakikatlere ermek 

ihtimali vardır. 
224 

büyük kavis 
Meftun birdenbire elektrikle hareket ettirilmiş gibi bastonunun ucuyla  

toprağın üzerinde  büyük bir kavis  çizdikten sonra… 
227 

büyük fenalık Büyük bir fenalık olmuş 231 

büyük yaratık 

Namussuzluğu siz manda gibi, deve gibi, fıl gibi boynuzlu, hörgüçlü, 

hortumlu büyük, ruhsuz, oynar, sıçrar, çifte atar bir yaratık mı 

zannedersiniz? 

232 

büyük felaket 
Bu işi başaramamaktan doğacak büyük felaketi bir kere göz önüne 

getiriniz... 
235 

büyük ıstırap Bu geceyi ne büyük bir ıstırap içinde geçirdiğimi tarif edemem. 240 

büyük sıkıntı 
Zihnim bu durumla meşgulken bir ikinci tesadüf beni büsbütün 

meraka, hatta büyük bir sıkıntıya düşürdü.  
242 

büyük yalan 
Rüşvet bu yaşta çocuğa bile tatlı geliyor, bakınız ne büyük yalanlar 

söyletiyordu.  
243 

büyük merak 
Beni büyük bir meraka düşüren o geçen günkü muzipliğini 

unutmuştu 
244 

büyük defter Köşeleri sarı tenekeli büyük bir defter açtı. 246 

büyük belge 

Şu ilaç kutusunun zihnimde büyüye büyüye kızların suçlarına büyük 

bir belge olmasındaki önemini birdenbire kaybetmesini çok arzu 

ediyordum.  

247 

büyük fenalık 
Müracaat edeceğim bir doktor bu hakikati bana anlatırken kim bilir 

ben ne hallere girecek, ne büyük fenalıklar geçirecektim. 
249 

büyük bölüm Bu kayıt, meselenin büyük bir bölümünü işgal ediyordu. 251 

büyük tehlike İstikbalinizi büyük tehlikeye düşürdünüz... 254 

büyük hata 

Bu büyük hatanızın vehametini biraz hafifletmek mümkünse o da 

ancak size soracağım sorulara doğru cevaplar vermenizle mümkün 

olabilir. 

255 

büyük fark Bu haksızlık Doğu'da Batı'dan daha büyük bir farkla hüküm sürüyor. 258 
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büyük haksızlık 
Mesele tarafsız ele alınırsa bu düşüncede erkek türünün büyük bir 

haksızlığı görülür.  
258 

büyük suç 
Kadınların sevda hususunda en ufak bir hevese düşmeleri büyük suç 

sayılıyor 
258 

büyük şaşkınlık Meftun büyük bir şaşkınlıkla: 258 

büyük birader 

Mademki her şeyi doğru söylemeye beni mecbur ediyorsunuz, 

namuslu bir kızın büyük biraderine karşı anlatması utandırıcı, belki 

pek ayıp olacak bazı hakikatleri söylememe müsaade buyurunuz. 

259 

büyük iştah 
Bir hırsız çalıp yediği bir şey hakkında çok büyük bir iştah duymuş 

olduğunu söylemekle kanunen cezadan kurtulamaz.  
260 

büyük dava 

İcat edildiğinden beri pek çok inatçılara laf anlatmış, pek büyük 

davalar halletmiş olan şu küçük alet bu meselede benim 

yardımcımdır.  

263 

büyük leke Aile namusuma da büyük bir leke getirmedim. 265 

büyük suç 

Meftun, bu meselenin namus, adet ve ahlaka bağlı olan öneminin 

etkisinden bütün bütün kurtulamamakla beraber, bir erkekle bir kadın 

arasında ortaya çıkan şu kabahatin kanuni değeri dışında, işlenişinde 

ve şeklinde o kadar büyük bir suç bulamıyor, buna rağmen kendi 

kendine diyordu ki: 

269 

büyük yalan İşte en büyük yalanı buradan meydana çıktı.  274 

büyük ilerleme 
İlki ile bu  son mektubun arasında fikir ve ifadece ne büyük bir 

ilerleme farkı var! 
278 

büyük bilmece Makferlan'ın Doğu'daki kazancının çokluğu büyük bir bilmecedir. 285 

büyük yararlık 
Sarayda ikinci padişah gibi yaşayan nüfuzlu heriflerden birine büyük 

yararlıklar göstererek kendini sevdirebilmek cidden zor bir durumdu. 
287 

büyük fiyat 
Böyle zamanlar hazırlandıktan sonra dedikoduyu bastırmak için 

bulunacak çareler, yazılacak tekzip yazıları büyük fiyatlarla satılıyor. 
288 

büyük filozof 
İnsanların en büyük filozofundan, en adi işçisine kadar hepsinin 

vazifesi, işi gücü işte bu sebepleri iyileştirmek için yol aramaktır. 
289 

büyük mazeret Bunda kuruntu edilecek o kadar büyük mazaret ne olabilir? 291 

büyük önerme Mantıkta buna büyük önerme, küçük önerme ve sonuç derler.  291 

büyük kabahat 

Madam Şehim büyük bir kabahat işleyip de suçunu belli etmemek 

için süt dökmüş kedi gibi utangaç bir hal alan bir çocuk tavrıyla orta 

yerdeki masanın kenarına eğilmiş, pek derin bir okumayla meşgul 

görünmeye uğraşıyordu. 

299 

büyük dert İşte buradan insanlara büyük bir dert kapısı açılıyor.  301 

büyük ikramiye 
Bu son çekilişte size Şark Şimendiferleri Piyangosu'nun büyük 

ikramiyesi çıkmış 
302 
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büyük ikramiye 
Peki ama bu son çekilişte de büyük ikramiye elbette birine isabet 

etmiştir. 
303 

büyük zaaf 

Meftun'un güzel şeylere karşı o kadar büyük bir zaafı vardı ki 

kadınlar içinde hoşlanmadığı "tip"in hangisi olabileceğini düşünür, 

düşünlir bir türlü tayin edemezdi. 

304 

büyük ikramiye 

Bey bundan sonra şu odadan içeriye her kim girerse siz ona karşı bu 

büyük ikramiyeyi kazanmış bir talihli rolünü mükemmelen 

oynamaya başlamalısınız. 

305 

büyük ikramiye 
Meftun Bey dostumuza Rumeli Demiryolları Piyangosu'nun son 

çekilişinde büyük ikramiye isabet etti. 
306 

büyük lütfu 
Talihin bir erkeğe göstereceği en büyük lütfu, en seyrek bahşişi kadın 

değildir. 
306 

büyük lütuf 
Meftun Bey dostumuzu tebrik ediniz. Talihin pek az kimseye nasip 

olan büyük bir lütfuna uğradı 
306 

büyük lütuf 

Talihin insanlar hakkında gösterebileceği en büyük lütfün Şehimce bu 

sayılması, madamların yüzlerinde evvela hoşnutsuz buruşuklukları 

yaratmakla beraber yine hepsini güldürdü. 

306 

büyük telaş Bunun için gösterdiğiniz şu büyük telaşa ne lüzum var 308 

büyük ikramiye 
Biraderiniz Meftun Bey'e Şark Demiryolları Piyangosu'nun büyük 

ikramiyesi isabet etti. 
309 

büyük masraf 

O açgözlü herif, oğlunun böyle yanlışla düşürülüp uzak mahallelerde 

evliliğinden kendisi için kim bilir ne büyük masraf kapıları 

açılacağını vehmederek kudurup durur. 

309 

büyük müjde 
Sizin bize getirdiğiniz bu habere karşılık bizim de size edecek büyük 

müjdemiz var 
309 

büyük müjde 

Ağabeyinde bir demiryolu biletinin varlığından bile haberdar 

olmayan Raci, bu ansızın gelen büyük müjdeye karşı birdenbire 

afalladı. 

309 

büyük önem 
Mösyö Makferlan, büyük bir önemle ve bir dereceye kadar hürmetle 

elini Meftun'a doğru uzatıp kaşlarını çatarak Raci'ye hitaben: 
309 

büyük gayret 

Halkımız, ciddi teşebbüsler ve büyük gayretler neticesinde servet 

kazanan gayretlilerin kazanç yollarını ve ticarette yürüttükleri işleri 

incelemek bile istemez. 

311 

büyük ikramiye 

Gazetenin biri "Geçenlerdeki sayıda Şark Demiryolları büyük 

ikramiyesinin Meftun Bey isminde bir zata isabeti görülmüş ise de bu 

ilk haberin aslı olmayıp, söz konusu ikramiyenin Balıkpazarı'nda 

Kigork Ağa isminde bir kuru kahveciye çıktığı araştırmamızın 

sonucudur. 

312 

büyük zorluk 
Onlar da hemen ekseriyetle büyük zorluklar karşısında apışıp 

kalırlar. 
312 
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büyük hürmet 

Kasım Efendi'nin paraya karşı o kadar büyük bir zaaf ve hürmeti 

vardı ki onun gözünde her lira, varlıklar arasında hiçbir şeyde 

bulunmayan maddi, manevi bir kuvvete sahipti.  

314 

büyük ikramiye 

Mahir Bey'in, Lebibe'yi kaçırıp velilerinin rızası dışında uzak yerde 

gerçekleşen evliliklerinden kızın bu kaçışı sırasında evde birçok 

kıymetli eşyanın da kaybolmasından şimdiye kadar ilgili makamlara 

şikayet edemeyişinin, kendine büyük ikramiyenin isabetinden dolayı 

bankaca olacak muamelelerle meşgul bulunmasından ileri geldiği 

anlamında bir tezkere gönderir. 

314 

büyük yardım 

Şimdi Meftun'la görüşmek, talihin bu kadar büyük bir yardımına 

uğramış bir adamla temasta bulunmak, kendince de nasip açıklığına 

hizmet edeceği kabilinden garip fikirlere düşmüştü.  

314 

büyük zaaf 

Kasım Efendi'nin paraya karşı o kadar büyük bir zaaf ve hürmeti 

vardı ki onun gözünde her lira, varlıklar arasında hiçbir şeyde 

bulunmayan maddi, manevi bir kuvvete sahipti.  

314 

büyük konesör Baba efendi büyük bir 'konesör'sünüz   zannederim  316 

büyük adam 
Sizi uzaktan görür görmez ak sakalınıza karşı büyük bir hürmet 

hissettim. 
320 

büyük hürmet 
Sizi uzaktan görür görmez ak sakalınıza karşı büyük bir hürmet 

hissettim. 
320 

büyük şeref 
Damadınız olmak, sizin o mübarek ellerinizi öpmek bir genç için ne 

büyük şereftir. 
321 

büyük banka 
Para maddesinde onun hiç kimseye, hatta en saygın mal, en büyük 

bankalara bile itimatı yoktu. 
325 

büyük cesaret 

En büyük  muamelesi,  en büyük  cesareti  gözüne  kestirebildiği 

kimselere gayet fahiş faiz, güvenilir kefıl, mükemmel rehin 

karşılığında para vermekti. 

325 

büyük miktar 

...başka bilgileri gibi pek zayıf olduğundan bu tabirde zihinlerin 

atamayacağı derecede büyük bir miktardan başka kesin bir şey 

bulamıyor 

325 

büyük muamele 

En büyük  muamelesi,  en büyük  cesareti  gözüne  kestirebildiği 

kimselere gayet fahiş faiz, güvenilir kefıl, mükemmel rehin 

karşılığında para vermekti. 

325 

büyük kar Bu az büyük bir kar mıydı? 327 

büyük istek 
Böyle bir büyük bir isteğe kırk elli lira vermek pek Çingenece bir 

pazarlık olacaktı. 
331 

büyük iş Fakat böyle büyük bir işte ilk zorluğa karşı mağlup kalmak da... 331 
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büyük başarı 

Kasırn'ın kendi için büyük bir başarı saydığı bu ilk galibiyetine karşı 

Meftun'la Makferlan bıyık altından dayanıklılıklarını gösteren biri 

alayla sırıtıyorlardı. 

332 

büyük kıta 

duvarda bakışına ilk tesadüf eden şey Dekadan şairlerden meşhur 

"Verlen''in Fransızca günlük gazetelerin birinden kesilip 

çerçeveletilmiş, epeyce büyük kıtada bir resmi olmuştu. 

341 

büyük Ahtepeta Zavallı büyük 'Ahtepeta'ya acıdım. 348 

büyük kartal 
Bir rivayete göre koca bir akbaba, diğer rivayete göre büyük bir 

kartal gelir, karaciğerini yemeye başlar. 
348 

büyük kabahat Bu fiilin o kadar büyük bir kabahat olduğunu bilmiyordu. 351 

büyük kötülük 

Bu o kadar büyük bir kötülükse suç ortağı ne için bu azaplardan, bu 

cezalardan kurtularak ortadan çekilerek her belayı, her acıyı kendine 

çektiriyordu? 

351 

büyük ağrı Eksik çocuk böyle büyük ağrılarla doğaca? 354 

büyük ana Acaba Meftun'un büyük, küçük anaları da bu hileye inanıyorlar mı?  370 

büyük ana Belki herif büyük anasından utanır da bu haltı bir daha yemez... 370 

büyük ana 
Bizim büyük analarımız kıyamete yakın, kızlar kocasız doğuracak 

demezler miydi? 
372 

büyük şaşkın Zavallı Şekure Hanım'a büyük bir şaşkınlık geldi.  372 

büyük mendil 
Oradakilerden üzüntü gözyaşlarını silmek için meydana büyük bir 

mendil çıkaran Azize Hanım oldu 
373 

büyük üzüntü Bütün yüzleri derhal büyük bir üzüntü kapladı. 373 

büyük kıtlık 

...memleketimizin ilim ve irfan piyasasında senelerden beri hüküm 

süren büyük kıtlıktan dolayı o övünülecek makama layık olabilecek 

bilgili kimselerin hüzünlendirecek derecedeki azlığı… 

374 

büyük tecrübe 
Ve bütün ömür ve mutluluğumuzdaki bu kötü rengi biz ancak böyle 

büyük ve acı tecrübe saatlerinde görüyoruz. 
375 

büyük hikmet 

Tabiatın hazmı ve tahammülü zor ilahi iradesi karşısında edeceğimiz 

şey isyan değil, bunlardaki büyük hikmeti idrak edebilecek kuvvetli 

bir düşünce metaneti kazanarak nefsimizi terbiyeye çalışmaktır. 

378 

büyük üzüntü 

Bir insan bilgi ve duygu bakımından arkadaşından daha altta bulunsa 

bile bu gibi büyük üzüntü ve matem zamanlarında arkadaşına dilinin 

dönebildiğince teselli edecek sözler söylemekle vazifelidir. 

378 
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büyük vazife 
Şimdi ona karşı yapılabilecek en büyük vazife aynı biçimde, yani 

evlat yetiştirerek hatırasının  devamına hizmet etmektir. 
378 

büyük eğilim 

Avrupa medeniyetinin etkisinden tamamen uzaklaştırılsa hemen 

bedeviliğe, insanlığın en ilkel hallerine dönmek için kendilerinde 

büyük bir eğilim var.  

380 

büyük kayıtsızlık 
Doğulularda her tür dünya işine karşı büyük bir kayıtsızlık 

görüyorum. 
380 

büyük yol 
Kabristanları kesen büyük yolların birinden diğerine geçmek için, 

mezarlıklar kestirme yol sayılarak çiğneniyor. 
380 

büyük vebal Yenilik için bu yüce dini engel göstermek büyük bir vebaldir.  381 

büyük vebal 
O kadar büyük bir vebaldir ki bu tembellikle devam ederseniz 

çekeceğiniz ceza pek vahim olur. 
381 

büyük damat 

...büyük damadı Mustefa Efendi, küçük damadı Mahir Bey, yeğenleri 

Saim ve Tahsin Beyler ve evlatları, kayınbiraderleri Behçet Efendi ve 

evlatları ve bütün akraba veyakınları 

382 

büyük gürültü Fakat düğün evi gibi ortalıkta büyük bir gürültü, uğultu oluyordu. 384 

büyük uğultu Fakat düğün evi gibi ortalıkta büyük bir gürültü, uğultu oluyordu. 384 

büyük çocuk Erkeklerinizin elinde telli pullu büyük çocuklarsınız. 386 

büyük yaş 
Sizi en büyük, muhterem yaşlarınızda bile daima çocuk görmeyi arzu 

ediyorlar. 
386 

büyük hisse Bu hususta kadınların da büyük bir hissesi vardır.  388 

büyük kelime 

anlam kattığı büyük kelimelerde özenli bir lisanla verdiği bu çok 

basit insaniyet dersini çocuk bu güzellikle hangi mektepte hangi 

hocadan alabilir? 

388 

büyük hanım A doğru söyledin Büyük hanımcığım ... 389 

büyük vebal Bunun bize büyük vebali vardır. 391 

Büyük Hüseyin 

Büyük Hüseyin, Küçük Hüseyin, Bıdık Hüseyin, Çarşambalı 

Hüseyin diye karıştırılmamak için türlü lakaplar, mahalle isimleri 

bulmaya  mecbur olmaktansa  

392 

büyük hikmet 
Kimsenin ömrünün sonunu tayin edememesinde büyük bir hikmet 

vardır.  
394 

büyük ikramiye 
Bize Rumeli Demiryolları Piyangosu'nun büyük ikramiyesi isabet 

etmişti. 
397 

büyük ikramiye Bu büyük ikramiyeden bir şey anlayamadım 397 

büyük üzüntü 

Meftun hemen yerinden fırlar, parmaklarını kancalaştırıp saçlarının 

içine sokarak güya büyük bir üzüntüyle beynini karıştırmak 

istiyormuş gibi buruşukluklar, asabiyet halleri göstererek 

397 
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büyük para 
Biz büyük bir para beklerken aldıktan birkaç ay sonra hemen üçte 

birden çok düşme oldu.  
398 

büyük üzüntü Pek büyük üzüntü  içinde kaldım.  398 

büyük kardeşlik İsterseniz bana pek büyük bir kardeşlik edebilirsiniz... 399 

büyük otel Beyoğlu'n:daki büyük otelin tahmini değeri ne kadardır?  401 

büyük hırsız 
Sonra bu büyük hırsızlar servetlerinin yüzde biri, ikisi oranında 

fedakarlıklarla mektepler, kütüphaneler inşa ettirip insanlığın… 
402 

büyük hırsızlık 
Hele bu kazancı noktası noktasına tahlil edip inceleyelim. Karşımıza 

büyük bir hırsızlık çıkar.  
402 

büyük şey 
Dünyadaki serveti nüfus başına bölersek her ferde büyük bir şey 

isabet etmiyor.  
402 

büyük mektep Öyle büyük mekteplerde okumadım.  404 

büyük şeyhülislam 
Bu yaştan sonra gelecek servete de büyük şeyhülislamlarımızdan 

birinin yaptığı gibi ...yi ver gitsin 
404 

büyük güven 
Kızın hastalığının ve sıkıntısının kanlı basurdan olduğuna en büyük 

bir güvenle inananlardan biri de pederi Mustafa Ağa idi. 
405 

büyük sürat 
...şarkısının mısralarını  sayısız defa tekrarla  önündeki tahtayı büyük 

bir süratle durmaksızın yirmi otuz defa takırdatıyor...  
407 

büyük güven 

Bu büyük güvene nasıl hak kazandığını ilk anda tayin edemeyen Ali, 

şaşkın şaşkın karşı sındakinin yüzüne bakakalınca Zarafet türlü 

fıkırtılarla 

408 

büyük ilgi 
Arap'ın bu cömertlik ve fazla güveninin emniyetini bir annelik hissiyle 

uyanmış büyük bir ilgiye, bir muhabbete yoruyor. 
408 

büyük muhabbet 
Arap'ın bu cömertlik ve fazla güveninin emniyetini bir annelik hissiyle 

uyanmış büyük bir ilgiye, bir muhabbete yoruyor. 
408 

büyük psikolog 
Fakat Mahir'in saflığına nazaran Meftun adeta büyük bir "psikolog", 

ruhbilimleri alimi sayılabilirdi. 
409 

büyük şaşkınlık 
'A dostlar bitti artık benim ışını..." narasıyla zavallı Ali'yi büyük bir 

şaşkınlık içinde bıraktı 
409 

büyük hizmet 

Zavallı kadınlar, insaniyete karşı olan en büyük hizmetiniz 

doğurmakken bu kutsal vazifeyi yaptıktan sonra çoğunuz koca-

larınızın gözünden düşüyorsunuz. 

411 

büyük hakikat 
Şimdi sen benim eniştemsin diye böyle en büyük hakikatleri inkar mı 

edeceğim?.. 
413 

büyük eğlence Büyük bir eğlence… 419 

büyük cadde 

Beyoğlu'nun 'pöti şan' dedikleri küçük bahçelerinde, büyük cadde 

namını verdikleri dar sokaklarında, karanlık, hava almaz 

birahanelerinde, tozdan nefes alınmaz Şişli'sinde artık bu naldık.  

420 
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büyük zeka 

Zaten kanının en büyük zekası her sözü kumaş gibi önüne yayarak 

kavgaya elverişli olan yönünü çekip ele almakta gösterdiği 

ustalıktadır. 

420 

büyük heves 
Meftun, elinde  kitapla  dans  öğretmek  için  meydana  çıktığı zaman 

en büyük hevesle ortaya atılan Mahir oldu. 
422 

büyük eğlence Balo ne büyük bir eğlencedir.  423 

büyük tencere Zarafet, ocaklara büyük tencerelerle yemekler vurdu. 429 

büyük minnet 

Sevgilisiyle vücut vücuda olan bu dokunuştan Kasım Efendizade o 

kadar büyük bir mutluluk hissediyordu ki, buna karşı duyduğu büyük 

minneti kulağına fısıldamak için Madamı tenha bir tarafa çekip 

götürmek istiyordu.  

432 

büyük mutluluk 

Sevgilisiyle vücut vücuda olan bu dokunuştan Kasım Efendizade o 

kadar büyük bir mutluluk hissediyordu ki, buna karşı duyduğu büyük 

minneti kulağına fısıldamak için Madamı tenha bir tarafa çekip 

götürmek istiyordu.  

432 

büyük yardım 
...eniştesinin bu büyük yardımına teşekkür için taptığı kadının 

gerdanına ateşli bir buse kondurdu. 
433 

büyük hakaret 

pek koyulaştıracağım anladığından "sosyete" içinde bir kadına karşı 

bu gibi taşkınlıkların pek büyük hakaret sayılacağını kah sözüyle, 

kah haliyle anlatmaya uğraşıyordu ... 

434 

büyük oyuncak 
Muzikası kendinden büyük bir oyuncak gibi bu topaç ortada 

dönüyordu. 
438 

büyük can sıkıntısı Büyük bir can sıkıntısıyla bir iki odaya girdi 439 

büyük gariplik 

Bu makyaj mahallinin en büyük garipliği yüz ve kıyafet düzeltmek 

kastıyla içeri girenlerin birer müddet orada kaldıktan sonra 

girdiklerinden beş beter bozuk bir tuvaletle dışarı çıkma larında 

görülüyordu. 

440 

büyük hisse 
Rum kızı, şampanyanın en büyük hissesini kendine ayırmış olduğu 

için kafasının o taşkın neşesiyle karşıdan bizim babayiğitleri tanır... 
446 

büyük heyecan 
Küstah aşık, tecavüzünü biraz daha ileri vardırınca Azize Hanım 

büyük bir heyecanla: 
450 

büyük velvele 
Bu büyük velvelenin sebebinin ne olduğu diğerlerince pek 

anlaşılamadı.  
450 

büyük eğilim 
Zaten bizim kadınımızda, erkeğimizde casusluğa, insan gözetlemeye 

büyük bir eğilim var.. 
453 

büyük hiddet Meftun büyük bir hiddetle: 453 

büyük terbiyesizlik Bu ne büyük terbiyesizlik!..  453 

büyük kabahat 
Orada fazilet sayılanlar, burada affolunmaz birer büyük kabahat 

sayılıyorlardı. Acaba hangi taraf haklıydı? 
462 

büyük endişe Beri yandan Lebibe de büyük bir endişe ve ıstırap içindeydi.  463 
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büyük ıstırap Beri yandan Lebibe de büyük bir endişe ve ıstırap içindeydi.  463 

büyük meblağ Mahir bu büyük meblağı ne reden tedarik edecek? 464 

büyük iş 

Böyle bir pisliği tek başına temizlemeye kalkışmak kendi kuvvetinin 

üstünde büyük bir iş, mühim bir teşebbüstü  ki bunu başaramayacağı 

aşikardı. 

470 

büyük heyecan Raci, büyük bir heyecan fakat gayet kısık sesle:  473 

büyük kahır 
Zavallı Raci büyük bir kahırla yumruklarını sıkıp kendi kendine:  

475 

büyük cesaret Bu ne büyük cüret, ne büyük cesaretti...  477 

büyük cüret Bu ne büyük cüret, ne büyük cesaretti...  477 

büyük merak Meftun, bu davete icabeti birkaç biçimde önemli sayarak 

büyük bir merakla gitti. 
478 

büyük ar Böyle pis etekli piçiyle beraber evime kabul etmek benim için 

büyük bir ardır.  
479 

büyük telaş Meftun büyük bir telaşla: 484 

büyük kavga 
Ne vakit burada gelecek hep beraber çok büyük kavga 

yapacaksınız  
486 

büyük üzüntü Lebibe saçları ürpermiş, gözleri büyümüş, büyük bir 

üzüntüyle haykıra haykıra oda kapısına gelerek biraderlerine: 

487 

büyük merak Bu kağıtta ne yazılı olduğunu anlamak için herkeste büyük bir merak 

uyandı. 
488 

büyük üzüntü Kağıdın üzerinde büyük bir üzüntü ve heyecanla yazıldığı harflerin 

seyrek ve iriliğinden anlaşılan şu sözler okunuyordu: 

488 

büyük birader İntihar edenin hayatın acılığına, insanların ihanetlerine karşı son 

şikayetnamesi olan bu kağıdı büyük biraderine okutmak için elini 

uzattı. 

489 

büyük hakikat Bu büyük hakikatin araştırılması hususunda yorulmayanlar, basit, acı 

tecrübelerle hayatın inceliklerine ulaşamayanlar kendi türlerinden 

bazı iyilikler görenler 

490 

büyük filozof 
Büyük filozoflardan biri bakınız bu konuda ne diyor: 

491 

büyük 
Alman 

filozofu İşte kardeşim Raci bu sözler benim değil, hakikati araştırmayı meslek 

edinmiş büyük bir Alman filozofunundur. 

492 

büyük ilerleme 
En tuhafı, zorla boşadığını Edibe Hanım benden aldığı 'koketri' 

derslerinden umulmayacak büyük bir ilerleme  göstererek Azize 

Hanım'la birlikte eve delikanlılar almışlar.  

494 

büyük servet Bu büyük servetin Paris'te her gece hayırlı hayırlı rüyalarını görüp 

duruyorum.  
494 

büyük büyük şey 
Size, ruhundan taşan büyük büyük bir şeyler anlatmak için titrediğini 

görürsünüz... 
68 
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büyük büyük yemin Büyük büyük yeminler ediyor yine kandıramıyor. 98 

büyük büyük hakikat 
İlk bakışta pek sade görünen çok şeyler vardır ki biraz üzerine gidilse 

meydana büyük büyük hakikatler çıkar. 
242 

büyük büyük nefes 

Üzerlerine yığmakta olduğum suçlamalardan kurtulacaklar; ben de 

ciğerlerimin bütün gücüyle büyük büyük nefesler alarak 

ferahlayacaktım. 

247 

büyük büyük tedbir 

Lebibe ile Rebia'nın ebeye müracaatları yüz kızartmayacak sıhhi bir 

ihtiyaç üzerine olsa, böyle sekiz mahalle aşırı bir yere gidip 

tanınmamak için kıyafet değiştirmeye, böyle büyük büyük tedbirler 

almaya neden lüzum görsünler? 

249 

büyük büyük ticaret ümitleri 

O güne kadar tanıdığımız birkaç kişi Meftun'a müracaatla büyük 

büyük ticaret ümitleri göstererek ortaklaşa bazı mali girişim 

tekliflerinde bulunurlar. 

313 

büyük büyük sebep Bu fikrimin de büyük büyük sebepleri var.  320 

büyük büyük yemin 
Kasım Efendi, bu defa adeta ağlayarak, büyük büyük yeminlerle 

haline acındıracak derecede yoksulluktan bahsetti. 
321 

büyük büyük kazanç 
Öyle büyük büyük kazanç ümidine kapılarak sonuçları şüpheli işlere 

girişmekten pek çekinirdi.  
325 

büyük büyük kazanç İnsana büyük büyük kazançlar gösteriyorlar...  397 

büyük 

çekirdekli 
meyve Şeftali, kayısı gibi büyük çekirdekli meyvelerde ne yapacaksınız 121 

büyükçe servet 
Bütün o alafrangalık düşkünlükleri, cinnetlerini hayata geçirebilmek 

için Meftun'un böyle büyükçe bir servete ihtiyacı vardı.  
139 

büyükçe para 
Bu küçük şeylerin birtakımına büyükçe paralar verilmiş olduğunu 

Kasım Efendi bileydi mutlak o tebessümü dudaklarında donakalırdı.  
315 

büyüleyici etki 

Oğlanın gittikçe artan bir hızla fitili aldığına dikkat eden Lebibe 

güzellik iksirinin bu büyüleyici etkisine kendi de şaşarak bu sevda 

ateşini bütün bütün yelpazelemek, daha cazibeli, daha gönül alıcı 

görünmek için aşkına bol pudra, dantelalı başörtüsü ile genellikle 

geceleri görünüyor... 

175 

cahil yaratık 

Bu iki kaba, cahil, yaşça geçkin yaratığı bu yangınlara düşüren bu 

amansız kuvvet gençleri, damarlarında tabii yuvasına dökülmek için 

hayat tohumu yeni kaynaşan tazeleri ne hallere koymaz!  

211 

cahil 
sevda 

Korkulacak şey ölüm değil, belki cahil bir sevda ile isteyip 

durduğumuz  sonsuz hayattır. 
376 

cahil [erkek] Bir erkek ne kadar hımbıl, görgüsüz, cahil olursa olsun yine erkektir. 411 
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cahil namus Fakat kendi amacımla onun cahil namusu arasına bir güzel kadın 

vücudu koyunca yularını elime geçirdim.  

493 

cam göz 
Anha, minha bonmarşeden iki çeyreğe sarı ela bir cam göz almışlar, 

nazlıma takmışlar. 
36 

camlı vitrin 

yoğurtçunun tablasına taş atmak; kağıt helvacısını camlı vitrinini 

kırmak; el çabukluğuyla tabladan, küfeden kebap kestane, elma 

fındık aşırmak; viranelerde ballıbaba, ısırganlar arasında uçurtma 

havalandırmak işlerinde oğlanlardan hiç aşağı kalmaz.  

92 

can alıcı sevgili Bu siyah can alıcı sevgilisinin adını "kara tavuk" koymuştu. 445 

can alıcı üzüntü Zavallı delikanlı bu sıkıntı, bu can alıcı üzüntü içindeyken 

Kasım Efendi'nin kızını ne biçimde Meftun'dan ayırtmış 

olduğunu haber aldı.  

478 

can yakıcı hayvan 
Üzerinde cibinlik de varken bu can yakıcı, kan emici hayvanların 

nereden, nasıl böyle döşeğine dolmuş olduklarını şaştı.  
50 

can yakıcı an 

Karanlık bir zindanda mahkumiyetinin sonunu bekleyen bir cani gibi 

işte bu kararın ne olacağını düşündükçe ne can yakıcı anlar 

geçiriyordu. 

351 

can yakıcı acı 
Allah vermesin, bu gibi bir duruma kendi de düştüğü takdirde böyle 

hayatla ölüm arasında can yakıcı acılar, tahammül edilmez azaplar… 
367 

canım kumaş O canım kumaşlar süpür süpür yerlerde 47 

cani herif 
Bu cani herifin vücuduna baksana çirkin. Damarları ok gibi kabarmış 

... 
348 

canice hareket Zannettiğiniz derecede canice, iffetsizce bir harekette bulunmadım. 259 

canlı tablo 

Öyle acayip, garip, bazen iğrenç, müthiş, öldürücü olaylara, canlı 

tablolara tesadüf olunur ki bu manzaralarla ilk defa karşı karşıya 

gelenler, nefretlerinden titrerler… 

72 

canlı tablo 

Bu fırtınalı, boralı aşk oyununun yegane seyircisi bulunan Meftun 

Bey bu kadar tabii ve canlı bir tabloyu, rol yapmadaki bu olgunluğu, 

amacı sanat olan Paris artistlerinin hiçbirinde görmediğini ve "Foli 

Dramatik"te "Foli Berjer"de, "Mulen Ruj"da seyretmiş olduğu ustaca 

oyunlarının pek çoğunun Şaban'la Zarafet'in şu tabii oyunu yanında 

soğuk, ruhsuz taklitten ibaret kaldığını kendi kendine itirafla 

209 

canlı ceset Canlı bir ceset olur.  395 

cascavlak karı Cascavlak bir karı...Tüh utanmaz... 342 

cazip renk 
Hele bu sonraki, esmer yüzüne cazip bir renk verebilmek için birkaç 

kat beyaz badana yaptıktan sonra üzerine 
460 
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cebi tamtakır züğürt 

Amcasından gelen paranın düzenli olarak harcanması suretiyle belirli 

bir geçim kuramadığından ay başında zengin, sonunda iki cebi 

tamtakır bir züğürt olurdu. 

73 

ceketli keklik 
Sen kardeşimin namusuna dokunur şeyler söylüyorsun. Ceketli 

keklik... 
134 

cevaplık mektup Komsunun oğlusu cevaplık bir mektup vermedi? 55 

cicili bicili oyma 

Gördüğü binaları yüzeysel bir bakışla beğenir, kiminin aptallarının 

zevkine uygun boyasına, kiminin her tür usulden hariç cicili bicili 

oymalarına hayran olurdu. 

173 

ciddi tavır Biletçi ciddi bir tavırla 40 

ciddi kayıt 
Fakat bu defter sayfalarının büyük kısmını ciddi kayıtlardan çok 

"argo" lisanı değişimi türünden boş şeylerle doldururdu 
75 

ciddi muhatap 

Bazen sohbet isteğiyle günlerce yanıp yanıp da konuşacak kimse 

bulamayınca torunu dört yaşındaki Hasene'yi ciddi bir muhatap sayıp 

karşısına oturtur, kocakarılara mahsus dedikoduculuğun bütün 

mantık münakaşalarını o kadarcık çocuğun hayır veya evet demesine 

bakarak söylenir dururdu. 

80 

ciddi biçim 

Fakat bu servete yanaşmak için Meftun'a bir ulaşma aracı olacak 

Mahir Bey'in özelliklerini, eğilimlerini, düşüncelerini, zayıflıklarını 

ciddi bir biçimde araştırmak lazımdı. 

146 

ciddi mesele 
Evet, böyle mühim, ciddi bir meseleye ikiyüzlülük karıştırmak 

istemem. 
260 

ciddi lezzet 
Seyircilerden sırrı bilenler bu sahte talih kutlama komedisini ciddi bir 

lezzetle seyrediyorlardı. 
310 

ciddi teşebbüs 

Halkımız, ciddi teşebbüsler ve büyük gayretler neticesinde servet 

kazanan gayretlilerin kazanç yollarını ve ticarette yürüttükleri işleri 

incelemek bile istemez. 

311 

ciddi iş 
Ciddi işini bırakarak aldığı numara cetvellerinde, saatlerce biletlerin 

rakamlarını arar durur. 
312 

ciddi gazete 
Ciddi gazetelerimizin hiçbiri cenazeye davet kağıdı namına gelen bu 

acayip şeyi yayımlamadılar. 
382 

ciddi şekil Mesele gayet ciddi bir şekil aldı.  457 

cimri ihtiyar 

Fakat Meftun, cimri ihtiyarın bu nüktesini anlayamayarak köle cariye 

laflarından yalnız insanlık adına nefret duyduğu için o yolda olumsuz 

cevap vermişti. 

329 
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cimrilere özgü bocalama 

Kasım Efendi nasıl karşılanacağı hakkında büyük bir endişe, basıp 

yürüdüğü yerleri aşındırıp eskitecekmiş gibi cimrilere özgü bir 

bocalama ve aşırı çekinmeyle salonun içinde yavaş yavaş ilerleyerek 

oturacak bir yer arıyor… 

315 

cin fikir 

Meftun kendi aklınca ihtiyarı derin deri.n inceledikten sonra bunun 

tamamıyla bir "bon om''yani saf bir adam olduğuna, kendi gibi cin 

fikirli, sivri akıllı bir çokbilmiş için bu zavallı bunak herifin bütün 

servetini birkaç ayda yutuvermenin işten bile olmadığına kanaat 

getirdi. 

326 

cin fikirli çokbilmiş 

Meftun kendi aklınca ihtiyarı derin deri.n inceledikten sonra bunun 

tamamıyla bir "bon om''yani saf bir adam olduğuna, kendi gibi cin 

fikirli, sivri akıllı bir çokbilmiş için bu zavallı bunak herifin bütün 

servetini birkaç ayda yutuvermenin işten bile olmadığına kanaat 

getirdi. 

326 

cinsine mahsus talim 
Tabiat, hayvanlardan birçoklarını bile yavrularını cinsine mahsus 

talim ve terbiyeyle vazifelendirmiştir. 
388 

cinsine mahsus terbiye 
Tabiat, hayvanlardan birçoklarını bile yavrularını cinsine mahsus 

talim ve terbiyeyle vazifelendirmiştir. 
388 

cisimsiz isim Namus, cisimsiz bir isim, bir kavramdır.  232 

civan oğul Öyle ya civan oğlum 101 

civan Ali Aman gul yanaklı civan Alim 436 

coşkun topluluk 

Bu ağabeyimi, fikirleri bacadan aşmış, hayat tarzları bulundukları 

memleketlerin adetleriyle taban tabana zıt olan coşkun topluluk için 

bir üniversite, daha doğrusu ahmaklar için bir cinnethane açıp da 

oraya fahri profesör tayin etmeli.  

261 

coşkun feryat 

Kainatın bütün manzaralarında, bütün  şekillerinde, hazin  

çığlıklarında,  coşkun feryatlarında hep bu yüz, hep bu isim tekrar 

ediyordu.  

350 

cömertlik gurur 

Köftelerin iştah· açıcı kokusu sayesinde kadınlar tarafından 

"kahvecibaşı", "arslanım" gibi iki övgü dolu söze mazhar olan 

kahveci bir cömertlik gururuyla hemen köftenin birini maşa ile 

kavrayıp cazırdaya cazırdaya tramvaya doğru uzatarak 

31 

cüretli bakış 
Adeta düşmanlarına meydan okurcasına cüretli bakışlarla gözlerini 

açmış, etrafına bakmıyor… 
254 

çakşırlı adam 

Meftun bu ismi ağza şişkinlik veren kaşıkçı tabiriyle, sonra insanın 

gözleri önüne çakşırlı, saltalı , beli kuşaklı, başı abani sarıklı, ak 

sakallı heybetli bir adam getiren "Kahya" unvanıyla birkaç defa 

tekrar etti.  

137 
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çalışkan uşak 
Bu emektar, bu çalışkan uşağın ilan-ı aşk ettiği ilk aşçı Zarafet 

değildi 
59 

çalışkan çırak Çalışkan bir çırağın gücüyle erkenden açılmış, süpürülmüş 154 

çapaçul kıyafet 

Süsle onun bunun dikkatini, kıskanlıçlığını çekmektense kılıksız, 

çapaçul, dağınık kıyafetle gezerek herkesin küçümsemesi altında 

kalmanın akla daha uygun olduğu Kasım Efendi'nin düsturlarından 

en önemlisiydi. 

178 

çapkın oğlan Hemşireyle o çapkın oğlanı... 215 

çapkın herif 

Hatta bana kalırsa biz şuraya bir yere gizlenip onların evden 

çıkmalarını beklemeli, buradaki varlığımızdan kesinlik! ipucu 

vermeyerek kızların sağ salim köşke dönüşlerini yalnız 

bakışlarımızla takip etmeliyiz.. 

225 

çapkın herif 
Halbuki 'birader efendi' adını verdiğiniz şu çapkın herifin ailemizin 

namusuna karşı gösterdiği tecavüze bu kadar yumuşak karşılık. 
231 

çapkın kaş 

Fakat Mösyö Makferlan duruşu ve tavrıyla gösterilecek önemi 

işaretparmağının ucuna toplamış da, onunla da bir heykel gösterir 

gibi çapkın kaşları altındaki… 

309 

çapkın Zihni 
Bizim komşunun oğlu çapkın Zihni belsoğukluğuna uğradığı zaman 

'Gece rüyamda aldanmışım da sidik zoruna uğradım' derdi. 
368 

çapraz muhabbet 
Şu çapraz muhabbet, acaba bu  dört kalbin  uygun  görmesiyle 

kurulmuş bir tür gönül alışverişi oyunu muydu? 
295 

çapraz biçim 
Aynı zamanda birbiriyle karıkoca ve aşık-metres  olan  bu dört 

yaratık arasında çapraz biçimde bakışmalar oldu.  
306 

çapraz biçimde bakışma 
Aynı zamanda birbiriyle karıkoca ve aşık-metres  olan  bu dört 

yaratık arasında çapraz biçimde bakışmalar oldu.  
306 

çaresiz hal İşte böyle çaresiz bir haldeyiz... 391 

çaresiz kapı yoldaşı Eleni, çaresiz kapı yoldaşına bir kadeh şampanya ikram eder. 435 

çarık iskarpin 
Kalıpsız fes, dizi çıkık pantolon, tozlu ökçesi, çarık iskarpiniyle 

gezerdi. 
416 

çarpık kulübe 
Çarşamba taraflarında  o çarpık viran kulübe gibi evlerde az mı 

sıkıntı çekti? 
46 

çarpık hal 

Arap, şanıpanya sarhoşluğuyla ağır, çarpık, göz şaşı bir halde 

boncuklarını, bileziklerini şakırdata şakırdata, sendeleye 

mendeleye… 

448 

Çarşambalı Hüseyin 

Büyük Hüseyin, Küçük Hüseyin, Bıdık Hüseyin, Çarşambalı 

Hüseyin diye karıştırılmamak için türlü lakaplar, mahalle isimleri 

bulmaya  mecbur olmaktansa  

392 
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çatık çehre 

Başında namaz bezi örtülü, basma entarili, orta yaşlı bir kadın bizi 

içeri koymamak için kapının önüne gerilip o eve misafir kabulünün 

mümkün olmadığını anlatan çatık bir çehreyle nereden geldiğimizi, 

kimin evini aradığımızı, ne istediğimizi sordu. 

183 

çatkın yüz 
Annesi daima çatkın, dalgın bir yüzle geziyor, bir şey söylemiyor, 

acaba ne düşünüyordu?  
352 

çekici delikanlı 
Gözlerinin içi gülüyor tabirine uygun olacak bir halde yüzü daima bir 

tebessümle çekici, sevimli bir delikanlı... 
407 

çekik göz 

Şair boynuna kalın bir atkı dolamış, sakal bıyığa karışmış, gür 

kaşlarına doğru adeta bir tümsek oluşturan alnı altında "absent" 

kuvvetiyle parlayan çekik gözleriyle keskin bir bakış fırlatıyordu. 

341 

çekingen bakış Meftun çekingen bakışlarla etrafına bakınarak 142 

çekingen zampara 

Kerim Ağa da Zuhı1ri'ye  çıkan çekingen bir zamparanın komik 

davranışlarıyla kah ileri doğru boynunu uzatarak 474 

çekirdekli meyve Ya çekirdekli meyvelerde ne yapacaksınız? 119 

çekirdekli meyve 
Kiraz yahut o türden çekirdekli bir  meyve yendiği vakit çekirdekleri 

tabağa tükürür gibi çıkarmamalı.  
120 

çeşit çeşit öğrenim 
Meftun Paris'teki çeşit çeşit öğrenimi esnasında güya hukuk 

tahsilinden de geri durmamıştı. 
77 

çeşitli yüzeysel bilgi 
Bu çeşitli yüzeysel bilgileriyle Lebibe Fransızların "bablö", yani 

mavi çorap dedikleri gösteriş meraklısı edepli kızlarına döndü. 
91 

çeşitli eşya 
Bu mezbeledeki çeşitli eşya arasında kırmızı, küçük bir karton kutu 

dikkatimi çekti. 
241 

çeşnili taraf 
Zarafet, aşığına vücudunun pek çeşnili taraflarından yine meze 

sunmak için 
208 

çıkık [alın] Alın çıkık, kaşların uçları aşağıya düşük düşük...  186 

çılgın [kişi] Haydi oradan çılgın... 117 

çılgınca hız Muzika, "Jul Klen"in şampanya valsini çılgınca bir hızla çalıyordu...  437 

çıplak kemik 

Etler pişkin, kemikler dol gunca da olsa sahanın büyüklüğü 

etrafındakilerin sayısıyla uygun bulunmazsa üçüncü lokmada 

parmaklarınızı çıplak bir kemiğe sürtüp sürtüp ağzınıza bomboş 

götürmek sıkıntısı yine meydana gelir. 

87 

çıplak ayak 

Kıyafetler onaylanınca ökçesi basık, 'şıpıdık' ve gecelik entarisiyle 

mahalle kahvelerinde başköşeye kurulup elleriyle çıplak ayaklarının 

parmak aralarını karıştırarak politikadan bahsederek… 

323 
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çıplak su perisi 

Azize biraz başını kaldırınca Kasım Efendi'nin ilk ziyaretinde bir 

dereceye kadar tutulmuş denecek biçimde dikkatini çekmiş olan 

çıplak su perisini gördü. Ani bir utanmayla ellerini gözlerine götürdü.  

342 

çıplak resim 
Bir sevda hatırası olarak o namussuz karının çıplak resmini evinin 

duvarının yüksek bir yerine övünerek assın. 
343 

çıplak herif Bu koca kuş, bu saçlı sakallı çıplak herifin kıçını niçin yiyor böyle? 344 

çıplak herif Böyle çıplak heriflerin insan yaratmak ne hadlerine... 345 

çıplak herif 
Ayı gibi çiplak herif, bir elinde yalın bir kılıç, ötekinde kesik bir 

kafa, kılıcından da kafadan da şıpır şıpır kan damlıyor 
348 

çıplak Mustafa 
Bu herifler bizim çıplak Mustafa'yı görmüşlerse mutlak resmini 

almışlardır. 
348 

çıplak ince bacak 

Bunun üzerinde Zarafet baskı makinelı;rinin mürekkep merdaneleri 

siyahlığmdaki çıplak iki ince bacağını birer geniş açı oluşturacak 

biçimde gerip açarak apış arasına sokulan leğene eğilmiş bir 

vaziyette oturuyor.  

355 

çil para Sana her müşteri böyle çil para verir mi 41 

çil ikilik Ona söylerim de bir çil ikilik daha buldururum 44 

çil ikilik Artık Şeref Hanım'ın çil ikiliği bahsi kapanır 44 

çil para Çocuğun çil parasını istetelim. 44 

çingenece pazarlık 
Böyle bir büyük bir isteğe kırk elli lira vermek pek Çingenece bir 

pazarlık olacaktı. 
331 

çinkolu düzgün 

Bunları uzun uzadıya tarif ederek dışarıda satılan çinkolu, siyah 

düzgünlerin, içeriği belirsiz allıkların, boyaların sakıncalarından 

bahsetti.  

460 

çipil göz 

Babasının hesabına göre fazla olan günlüğü otuz paradan birkaç 

kuruş biriktirebildiği bahtiyar günlerinde Sirkeci'de kara sakallı, çipil 

gözlü kebapçıdan bir tabak döner kebabı üzerine üç yumurta kırdırıp 

yemek zevkiydi. 

173 

çipil gözlü kebapçı 

Babasının hesabına göre fazla olan günlüğü otuz paradan birkaç 

kuruş biriktirebildiği bahtiyar günlerinde Sirkeci'de kara sakallı, çipil 

gözlü kebapçıdan bir tabak döner kebabı üzerine üç yumurta kırdırıp 

yemek zevkiydi. 

173 

çirkin ima 
Bu sözlerde bizim Lebibe ile Rebia'ya dair pek çirkin bir ima 

hissettim.   
241 

çizgili satır Bu çizgili satırlar gözünüze ilişti... 297 

çizmeli ayak 

Bunlar, o koca çizmeli ayaklarını yarım metre ileriye uzatarak ufak 

bir yoğurt kâsesi büyüklüğündeki okkalı kahve fincanlarını 

höpürdeterek keyif yetiştirirler. 

24 

çocukça söz Böyle çocukça sözler istemem 105 
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çukurca göz 
Çukurca gözler, uzunca çene, esmer çehresiyle hep annesi Şekure 

Hanım'ı andırır. 
83 

dağdağasız hayat 

Kasım Efendi ömrünün son günlerinde velvelesiz, dağdağasız, tenha 

bir hayata ihtiyacı bulunduğunu söyleyerek oğlunu, kızını, damadını, 

gelinini başından savdı. 

333 

dağınık kıyafet 

Süsle onun bunun dikkatini, kıskanlıçlığını çekmektense kılıksız, 

çapaçul, dağınık kıyafetle gezerek herkesin küçümsemesi altında 

kalmanın akla daha uygun olduğu Kasım Efendi'nin düsturlarından 

en önemlisiydi. 

178 

dahi kadın 

Avrupa'nın 'Jorj San', 'Luiz Akerman' gibi dahi kadınları, Doğu'nun 

bilgisizliği içinde hayata gelselerdi elbette akılları saçlarından kısa 

kalırdı 

388 

dakik nokta 
Bu işin içinde boyu hesap edilecek pek dakik noktaları, tarafları 

vardı. 
246 

dakik taraf 
Bu işin içinde boyu hesap edilecek pek dakik noktaları, tarafları 

vardı. 
246 

dalgalı harita şekli 

Ay asıl renk değiştirici ışıklarını denize serpmişti. Suyun üstüne, 

hududu, hırçın, kararsız gezici bir perinin dolaşmasından oluşmuş 

gibi dalgalı, büyük bir harita şeklinde bir ayna parçası yaratmıştı.  

199 

dalgalı renk 
Bu elbisede ne kırmalar, ne oymalar, ne dalgalı, zarif renkler 

görülüyor.  
459 

dalgın tavır 
Rebia saçından çıkarmış olduğu bir fırketeyi elinde evirip çevirerek 

pek dalgın bir tavırla 
189 

dalgın bakış 
Topraklardan, taşlardan haline insaf, yardım arar gibi kararsız, şaşkın, 

dalgın bir bakışla etrafına bakmıyordu. 
230 

dalgın yüz 
Annesi daima çatkın, dalgın bir yüzle geziyor, bir şey söylemiyor, 

acaba ne düşünüyordu?  
352 

dalgın herif Mösyö Makferlan  dalgın, şair bir herif... 414 

dalgın tavır 
Meftun, birbirinin üzerine attığı iki bacağını titreterek dalgın bir 

tavırla: 
417 

dalgın hal 
Sağını, solunu fark edemeyecek dalgın bir halde bir aşağı, bir yukarı 

geziniyor, ağabeyini edebe çağırmak için etkili bir çare düşünüyordu.  
471 

dallı güllü kumaş 

Bu köşkleri hoşuna giden şekilde yaptırarak çarşı hamallarından 

birinin soyunma odasında beğendiği yağlıboya zemin üzerine 

saksılardan taşmış pembe, mor gülleri tasvir eden nakış ile 

duvarlarını süslettirdikten  sonra içlerine, fincancılar yokuşundan inip 

çıkarken döşemeci camekanlarında görüp  de yün müydü, ipek 

miydi, kadife miydi pek fark edemediği o dallı güllü kumaşlarla 

döşeyecekti 

173 



64 

 

SIFATLAR ADLAR GEÇTİĞİ CÜMLE 
SYF 

NU. 

dans kurallarına 

uygun 
tutum 

Mahir, hayli sarhoş olmakla beraber bu tutumun, dans kurallarına 

uygun bir tutum olmadığını anlayarak vücudunu Madamdan  

mümkün  olabildiği  kadar  uzak tutmaya  uğraşıyor… 

432 

dantelalı [paça] 
Kolları bilezikli, paçaları dantelalı, gerdan gerdan altında, şişman bir 

hanım alacaktı. 
174 

dantelalı önlük 
Zarafet, kırmalı, dantelalı fakat kirlice beyaz önlüğüyle sofanın 

kapısından  bakıyordu. 
425 

dar sevda dairesi 

Kucaklaşanlar gitgide tek vücut olmaya uğraşır gibi öyle şiddetli bir 

atılışla diğerini dar bir sevda dairesi içine aldılar ki geniş geniş 

dalgalanmadan titreme derecesine inen vücutlarının tesiriyle bu defa 

o tahta kanepe yerinde duramayan at gibi takır takır tepinmek, adeta 

şaha kalkmak harikasını gösterdi.  

208 

dar ev İstanbul'daki dar, kapanık evimizde sıkılıyoruz. 271 

dar dünya 
Kendilerini birkaç gün görmesek bu dar dünya başımıza zindan 

kesilirdi.  
272 

dar sokak 

Beyoğlu'nun 'pöti şan' dedikleri küçük bahçelerinde, büyük cadde 

namını verdikleri dar sokaklarında, karanlık, hava almaz 

birahanelerinde, tozdan nefes alınmaz Şişli'sinde artık bu naldık.  

420 

dargın tebessüm 
Kısmetten hariç bir şey olmaz" deyip sözün alt tarafında yutkunmaya 

başlayınca ev sahibi dargın bir tebessümle: 
320 

davetsiz misafir Nasılsa bu üç davetsiz misafir Eleni'nin gözüne ilişir... 446 

dayanıklı bünye 
Doğrusu onun çok dayanıklı bünyesi, sizin de pek geniş havsalanız 

varmış! 
363 

dayanılmaz istek 
Can verirmişçesine bir süzgünlük, bir bitkinlik, dayanılmaz bir 

istekle bakıyordu.  
431 

deccal kız ...'Tekgöz oğlanın... Deccal kızın köşkünden mi?' 186 

değersiz sınıf 
Ahalinin şöyle böyle değersiz sınıfları beşe, altıya öyle buz gibi 

kıvırcık eti yiyemeyecekler. 
323 

değişik ses 
Değişik sesler arasında dolaşarak erkekler kısmında işitilen 

konuşmalar şunlardı 
45 

değişik renk 
Koyu kumral, kalınca kaşlarının altındaki kestane rengi gözleri arada 

bir tatlı tatlı şehlalaşıp yuvalarında değişik renklerden… 
293 

değişik şey 
Evin kadınları kendileri için bilinmeyen değişik bir şey olan bu 

baloyu seyretmek isteğiyle evin pencerelerine dizilmişlerdi. 
430 

değişimli muhabbet 

Evliler arasındaki bu yılan gibi, bu değişimli muhabbetlere Meftun, 

"Moeurs Parisiennes" adı altındaki edebi hikayelerde çok tesadüf 

etmiştir. 

295 

değişmeli evlilik 
Şimdi gördüğü bu değiş tokuş, bu değişmeli evlilik roman değil, bir 

hakikatti.  
296 



65 

 

SIFATLAR ADLAR GEÇTİĞİ CÜMLE 
SYF 

NU. 

dehşetli mantık 
Edibe, kocasını zaten iyi gözle görmediğinden Azize Hanım'ın bu 

dehşetli mantığına karşı yine mağlup kalarak gözyaşlarıyla dedi ki: 
369 

dehşetli anafor 
...hem önüne çıkan şeyleri kasırga gibi karıştırarak gidiyordu. Balo 

meydanında derhal dehşetli bir anafor peyda oldu. 
437 

dehşetli hal Bu dehşetli halden Raci'yi haberdar etmek lazımdı. 470 

dekolte tablo 

Meftun'un kabul salonundaki dekolte tablolar, bazı ünlülerin büstleri, 

insan hayvan heykelcikleri; kısacası bağnazlığını incitecek, rencide 

edecek, öfke ve nefretini çekecek birçok eşyayı bu sofu misafir, adeta 

şaşılacak bir güçle seyrediyor… 

315 

deli 
filozof 

gevezeliği 

Meftun o sıcak ve sıkıntılı hapishanede fasulye sırıkları arasından 

kırları seyrederken deli bir filozof gevezeliğiyle kendi kendine 

durmayıp böyle söyleniyordu.  

211 

deli kız 
Bendeniz romanlardaki olayları hayatlarına uygulayan aşifte, deli 

kızlardan değilim. 
259 

deli oğlan 
Meftun' da hoşafın yağı kesildi. Raci'yi, bu deli oğlanı o sabah 

odasına kabulle işe karıştırmış bulunduğuna fevkalade pişman oldu. 
263 

delice saldırı 
Zihni o kadar karışıktı ki ne yapacağını bilmeden, bir karar 

veremeden delice bir saldırıyla hendekten dışarı fırladı.  
213 

delice iddia 
Dünyanın  top gibi yuvarlak olduğunu beyan edenlerden bu delice 

iddialarına kahkahalarla gülen… 
385 

delice hareket 

İşte o anda ne yaptığını ve yapacağını bilmez delice bir 

hareketle kapıyı arkasına devirmek için bir iki göğüsledi. 476 

delici bakış 
Azize'nin gözleri şairin bu delici bakışlarına tesadüf edince kadın 

bağırarak: 
341 

delikanlı [kişi] Meftunun küçük biraderi, yirmi üç yirmi dört yaşlarında bir delikanlı. 85 

delikli iskemle 
Uzunçarşı'da satarlar; henüz yürümemiş çocuklara mahsus, altları 

delikli, önleri sürgülü küçük iskemleler vardır.  
93 

demet demet 
banka 

kaymelerine 

İşte o zaman Meftun için bütün bu servet hülyalarına, kaç gecelik 

uykusuna bedel, gözlerini kamaştıran o liralara, o demet demet banka 

kaymelerine elveda demek lazım geliyordu 

140 

demir kapı 

Avrupa'ya kadar gitmeyelim, Feriköy'de, Şişli'deki Hıristiyan 

kabristanlarının etrafını çeviren sağlam duvarları, demir kapıları, 

nazif, güzel bahçe şeklindeki ağaçları, ağaçları korumakla görevli 

bekçileri görmüyor musunuz?  

381 
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densiz mahalle kızı 

Onun yalan söyleyen dudaklarını ısırarak, boğazını sıkarak, her 

tarafını didik didik didikleyerek, densiz, şımarık bir mahalle kızı 

coşkunluğu ile ondan şiddetli bir intikam almak istiyordu. 

366 

densiz karı 
İki senedir o densiz karısının, o dedikoducu Azize'nin, o kaba, ahmak 

eniştesinin ellerinden ne çektiğini Allah biliyordu. 
395 

derbeder hal Evdeki derbeder hali pek o kadar hoş, o kadar alımlı değildi. 90 

Dereotlu piruhi Dereotlu, peynirli piruhi diye kaç zamandır içim titriyor... 82 

derin tebessüm Meftun derin bir tebessümle başını iki tarafa sallayarak 111 

derin reverans Derin bir reveransla dedi ki: 132 

derin araştırma 
Şimdi o zatın Lebibe'ye kayınpeder olması ihtimali meydana çıkınca 

bu konuda  derin bir araştırma lazım geliyordu.  
137 

derin ses 
Kendi kendine derin bir sesle şikayet ederek "Of ne kadar gürültü!.." 

dedi. 
149 

derin sessizlik Bu müthiş cümle üzerine iki kardeş arasında derin bir sessizlik oldu.  227 

derin üzüntü 
Evet, kızların ikisinde de esrarengiz birer hal, pek dikkatle 

anlaşılabilecek birer derin üzüntü vardı.  
246 

derin sessizlik İki kardeş arasında bir müddet derin bir sessizlik oldu 251 

derin rica 
Bu bakışında "Allah aşkına aldığını, bulduğunu söyleyip de beni 

mahvetme" anlamına gelen derin bir rica vardı. 
256 

derin sessizlik 
Ahlakın muhafaza edilmesi gerekliliğinin aralarında zedelenmiş 

olduğu kanaatini veren bir acıyla derin bir sessizliğe vardılar.  
269 

derin bilgi 

Yabancı tamlamalarla anlatmak istediğim sözlerin ne demek 

olduğunu Fransızcadaki derin bilgisiyle tanınan Meftun Beyfendi 

Ağabeyinizden sorunuz. 

277 

derin okuma 

Madam Şehim büyük bir kabahat işleyip de suçunu belli etmemek 

için süt dökmüş kedi gibi utangaç bir hal alan bir çocuk tavrıyla orta 

yerdeki masanın kenarına eğilmiş, pek derin bir okumayla meşgul 

görünmeye uğraşıyordu. 

299 

derin uyku 

O gece herkesin  derin uykuya  varmış  olduğu bir  zamanda Rebia 

döşeği içinde sağına soluna yuvarlandı, yuvarlandı, uykuya dalıp 

birkaç saatçik olsun o sıkıntısından kurtulamadı. 

350 

derin acı Yaşayışınızda derin bir acı da var. 384 

derin felsefe 
Bu derin felsefeden ne çıkacağını hiçbir biçimde keşfedeme diği için 

Mahir'in hayret ve merakı gittikçe artıyordu 
400 
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derin istek 

Frenk adetlerince, buluşma veya veda zamanlarında el ele tutuşmak 

lazım gelip de Mahir'in derin bir istekle uzattığı titrek eli, Madam 

Makferlan'ın yumuşak parmakları arasında hafif sıkılınca 

delikanlının yüzü ateşleniyor... 

411 

derin bilgi 
Fakat bu keşfimde senin derin bilgilerin sayesinde başarılı 

olabileceğim... 
443 

derin derin düşünce 
Raci derin derin düşüncelerle mektubu okuduktan sonra kardeşine 

uzattı. 495 

dermansız ses 
Fakat böyle hazin, dermansız bir sesin diğer bir evden gelebilmesi 

için bulundukları köşke yakın başka bir yer yoktu.  
352 

deva verici ilaç 
Fakat içtiği o deva verici ilaç vücudunda dolaşmaya başlayınca 

kararında durmaya imkan göremez. 
367 

deve gibi yaratık 

Namussuzluğu siz manda gibi, deve gibi, fıl gibi boynuzlu, hörgüçlü, 

hortumlu büyük, ruhsuz, oynar, sıçrar, çifte atar bir yaratık mı 

zannedersiniz? 

232 

dıştan içe politika 

Yıldız kodamanları arasında padişaha karşı öyle sırlar, entrikalar, 

dıştan içe ve içten içe politikalar dönüyordu ki bunlardan önemli bir 

ipucu yakalamanın en tükenmez madenlerden daha çok servet 

kazandıracağına şüphesi kalmadı.  

287 

didon herif Kocası olacak o didon herif meğerse ne malmış, ne meta imiş böyle... 366 

dik yokuş Üçe ayrılmış o koca dik yokuşun üst başına çıktılar. 154 

dikkatli bakış Dikkatli bakışlar o tarafa çevrildi...  48 

dinç göğüs 

Zarafet, bu üç temposu üzerine Ali'yi bir hayli defa sıçrattıktan sonra 

genç oğlanın sıcak ve dinç göğsüne dokunmanın zevkine bir türlü 

doyamayarak bir, iki, üç temposunu bu defa: 

427 

dini resim 

Zavallı Kasım Efendi, meşhur ressam Leonardo da Vinci'nin Rafael'i 

takliden annesinin kucağında küçük Mesih'le tasvir ettiği Hazreti 

Meryem dini resminin ressamlar arasında uğradığı eleştiriden ne 

anlasın? 

319 

diplomatça karar 

Raci, ağabeyinin bu mühim, bu diplomatça kararını bilmediği için o 

bu işe vurmak, kesmek, atmak, savurmak gibi olanca kuvvet ve 

şiddetiyle girişmek istiyordu. 

251 

dipsiz battal kuyu 
Bu mahalle karısının diline düşmektense dipsiz battal kuyulara düşüp 

gebermenin daha iyi olduğunu üçü de biliyorlardı. 
360 

dizi çıkık pantolon 
Kalıpsız fes, dizi çıkık pantolon, tozlu ökçesi, çarık iskarpiniyle 

gezerdi. 
416 

dizili bilezik 
Arkasında mor atkısı, kollarında dizili bilezikleri, kulağında yakut 

takliti küpe… 
355 
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dogru şey 

Beyin bu karışık tarif ve talimatıyla zavallı kız, eski bildiklerini de 

unutur gibi olmuş, yeniden de hemen hizmet namına doğru bir şey 

öğrenmemiş gibiydi. 

61 

doğal ihtiyaç Böyle çok sevilmek Büyükhanım için bir hastalık, doğal bir ihtiyaçtır 79 

doğal renk 

Meftun senenin her mevsime, hatta günün her saatine göre değişen 

tabiatın bu doğal renklerini seyretmeye dalmış olduğu bir sırada hafif 

adım sesleriyle karışık bazı mırıltılar işitti 

199 

doğal fiil 

Şaban'la Zarafet'in sevdalarının rezaletini "sinema" seyre&r gibi 

soğukkanlılıkla karşılayabilir ve hatta bu hal açıklanmak istenildiği 

takdirde bir cinayet değil masumca doğal bir fiil olduğu sonucunda 

arzu ettiği kadar geniş düşünceler yürütebilirdi.  

213 

doğal evlenme 

Bu doğal evlenmeden sonra bir de davetle, dernekle, düğünle 

yapmacığını yapmak, karnınızda kime ait olduğu belli olmayan bir 

çocukla köşeye oturup gelin olmak… 

276 

doğal evlilik 
Başımızdan gelip geçen bu doğal evliliğe modern hayatta Mariage 

civil a l'improviste yani 'kendiliğinden  medeni evlenme' derler. 
277 

doğal kaynak 

Doğal kaynakları hemen el sürülmemiş denecek derecede bakir, 

insanları son derece uyuşuk ve tembel olan bir memlekette gözü açık 

bir Frenk ne fırıldaklar çevirmez! 

286 

doğal hadise 
Bu doğal hadise münasebetiyle eleminize elem, gözyaşlarınıza diğer 

yaşlar katmak için söze girişmek istemem.  
384 

doğru. cevap Fakat içinizden hiç asıl soruya doğru bir cevap veren yok 118 

doğru. telaffuz 

 Kahyası  daha  doğru, daha uzun  telaffuzuyla  Ketüdası Kasım 

Efendi...Meftun bu sıfatı, bu lakabı, bu ismi on, yirmi, elli, yüz defa 

tekrar etse kulağını tırmalayan o bir sıraya lafın sakilliği, soğukluğu 

yine kaybolmayacak, buna alışamayacaktı  

138 

doğru. hareket 

Meftun, kardeşiyle Mahir Bey arasında başlayan ilişkiyi meşru bir 

hale, yani nikah yoluna sokabilmek için evvel emirde, gidip gelen 

mektupları elde etmeyi doğru bir hareket saydı.  

155 

doğru. haber Kahve halkı birkaç saat doğru haberi dört gözle beklerler.  170 

doğru. cevap 

Bu büyük hatanızın vehametini biraz hafifletmek mümkünse o da 

ancak size soracağım sorulara doğru cevaplar vermenizle mümkün 

olabilir. 

255 
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doğru. örnek 

O size bütün önemli noktaları açık açık anlatsın. Bizim gibi bilginin 

sadece aleviyle aydınlanmaya olanak bulanlar doğru örnekleri 

vermek için her şeyde, hatta böyle gönül alışverişlerinde de halkın 

izinde yürümekten kaçınmamalıdır.  

277 

doğru. söz 

Basiretimiz o kadar kapanmıştır ve onu öyle kapalı bulundurmaktan 

o mertebe hoşlanırız ki kader ve kısmet kelimeleri hakkında birkaç 

doğru söz söylemeye cesaret edenleri bile en şiddetli tenkitlere 

uğratırız. 

286 

doğru. misal 
Acı fakat acılığı kadar da doğru küçük bir misalle iddiamı 

açıklayacağım 
387 

Doğulu kadın 
...İstanbullu  bulunması  beni  Doğulu kadınların kaderi hakkında bazı 

düşüncelerimi anlatmaya itiyor. 
384 

Doğulu Türk kadını Benim için Doğulu bir Türk kadını...  384 

dokunaklı avaz 
Serin ve mayhoş hoşafa düşenler, havada kalan ayaklarıyla tek 

kanatlarını titreterek dokunaklı, keskin bir avazla yardım çağırır. 
22 

dokunaklı cümle 

Bu beş mahluk birbiriyle o kadar yakındır ki aralarında özel ses ve 

işaretlerden oluşan bir dil ortaya çıkmıştır. İcabında kamçının o 

şakırtılı ucu, açık ve dokunaklı cümleler kurar. 

26 

dokunaklı söz Dokunaklı, ısırıcı bir söz. 70 

dolambaç telaffuz 
Karşıdan zenci kadın çocuğa yine tokat işareti ederek kendine 

mahsus o dolambaç telaffuzuyla 
35 

dolambaçlı hesap 

Dört buçuk ayda üçte bir hissesinin beşte ikisine çeyrek numara 

isabet eden ne akıl ermez dolambaçlı hesaplara zihin sardıracağım 

diye hırsla didinir, çabalar, bunalır...  

312 

dolgun yüz 
 O yuvarlak, dolgun yüzü alnından, saçlarının bitim yerlerinden 

şakaklarına doğru ter damlalarıyla nemlenmişti. 
253 

dolu sayfa Her varlık yaratılışın anlamlı satırlarıyla dolu bir sayfadır 212 

dolu yer 

Fakat bu kişiler o kanaatlerinin bir bölümünü her gün delip deşecek 

etkiyle dolu bir yere düşerlerse eski inançlarından yavaş yavaş 

kendilerinde bir şey kalmaz...  

410 

donuk maharet 

Hakiki sanatkarların azlığından dolayı genelde şüpheli, donuk 

maharetlerle yapılan bu kopya resimleri, bu taklitleri görmek için 

giriş ücreti vererek birkaç saat penceresiz binalar içinde hapisliğe 

katlanıyoruz da… 

212 

donuk sarı saç 

Renk olarak solgundu, fakat çenesinin uyumu biraz yumruca alnının 

üzerinde ince, açık kumral kaşlarının çizdiği kavisler, uzun 

kirpiklerle haleli ve donuk sarı saçlarına oranla koyu görünen ela 

gözleri kendine bakanları yutkunduracak birer güzelliğe sahipti. 

295 
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dostça tebessüm En dostça tebessümleriyle el uzattı. 289 

dostça güven 
Aman  Mösyö  Meftun  kocamın  size  olan  dostça  güvenini cidden 

suistimal ediyorsunuz 
293 

dul kadın 

Mahalle imamları, evlendirilecek öksüz kızlar, hanelerine kuyular 

kazılacak dul kadınlar bulunduğu anlamında Meftun'u hayır ve 

iyiliğe yönelten tezkereler gönderirler. 

313 

dumanlı söz 

...kuşkulu, dumanlı uzun felsefi sözlere girişmek istediği sırada Raci 

evvelki tehdidini birkaç derece daha artırarak maksadını kesinlikle 

tekrar etti. 

264 

duygulu kulak 

Damat bey, Madam Makferlan'ı  sevdalı kollarına  alıp da bir kasırga 

gibi oyun meydanını dönerken o dans neşesi, o sevgi sarhoşluğuyla 

sevgilisinin duygulu ve merhametli kulağına ne tatlı yalvarış sözleri 

fısıldayacak, bu balo aşk ilanı için ne güzel bir zemin yaratacaktı. 

422 

duygusal oyun temaşası 
Kendisi duygusal bir oyun temaşasına hazırlanırken ilk perde böyle 

"komedi" olarak açıldı. 
200 

dünyevi mutluluk 
Hayatı terk etmek istemeyişimiz dünyevi mutluluk efsanesini kabul 

ettiğimizi gösterir. 
377 

düşkün adam 
O halde yaşlıca, fakir, düşkün bir adam bulup kızı ona nikahlama 

yoluyla bu işi kapatıvermeli vesselam... 
301 

düşmanca bakış 
Yabancı kadına karşı düşmanca bakışlar fırlatarak dişlerini göstere 

göstere ufak hırıltılardan sonra havlamaya başladı. 
340 

düşük çocuk 
Bu düşük çocuk, elli, ayaklı, kaşlı, gözlü küçücük insan modelinden 

br şey miydi?  
359 

düşünceli hal Edibe Hanım düşünceli bir halde: 368 

düzenbaz kadın Aman ne çok bilmiş düzenbaz kadınlarmış bunlar 187 

düzgün hakikat 
...tartıştığı kişinin sözlerini ne kadar açık, düzgün, somut hakikat olsa 

yine anlamaz görünerek meseleyi safsatalara, karışıklığa boğmak… 
75 

düzgün [sokak] 
İşte bakınız, bu sokaklar düzgün, bunlardan birini boylamasına takip 

etseler kendilerini mutlak göreceğiz. 
220 

düzgün amonyak 
Sulu, koyu ve toz halinde birkaç tür düzgün ve kırmızı amonyakla imal 

edilen allık yapmayı öğretti. 
460 

düzmece şahit Meftun da ani bir kızgınlığa tutularak ne dediğini bilmez bir 

halde o düzmece şahitler huzurunda karısını boşayıp kapıyı 

çarpar çıkar. 

478 

düzmece şahit Benim kardeşim insan olsaydı ben sana öyle düzmece şahit 

önünde karı boşamayı gösterirdim, ama ne yapayım? 

480 
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ebedi mesele Bu ebedi bir meseledir.  490 

eczalı kağıt 

Müşterilerin gönüllerini bulandırmamak için bu esnaftan bazıları 

şişe-kapanlar, eczalı kâğıtlar, tuzlar türünden öldürücü araçlarla 

bunları ortadan kaldırma yollarını düşünürse de çoğu bu hususta 

kayıtsız kalır.  

23 

edebi başarı En büyük edebi başarı eserin bir sanat harikası olmasında değildir.  69 

edebi parça 
Edebi değerini Meftun'dan başka  kimsenin takdir edemeyeceği türde 

bazı edebi parçalar karalamak yeteneğini bile gösterdi. 
91 

edebi dil 
Böyle edebi dilden bir şey anlayamıyorsanız ben sizin külhanbeyi 

diline de sahibim.  
232 

edebi hikaye 

Evliler arasındaki bu yılan gibi, bu değişimli muhabbetlere Meftun, 

"Moeurs Parisiennes" adı altındaki edebi hikayelerde çok tesadüf 

etmiştir. 

296 

edebi konu 
Bu durum insanın sinirlerini en çok yoran, eşini ve ailesini en çok 

üzen, insanlık hallerinin en acı ve edebi bir konusudur. 
301 

edepli kız 
Bu çeşitli yüzeysel bilgileriyle Lebibe Fransızların "bablö", yani 

mavi çorap dedikleri gösteriş meraklısı edepli kızlarına döndü. 
91 

edepli resim Bu bir edepli ressam imiş 317 

edepsiz yer 

Meftun Paris'in altını üstüne çevirdi, bütün bilim ve sanat yerleriyle, 

edepsiz yerleri hep gezdi tozdu da amcasının maddi fedakarlıklarıyla 

verdiği nasihatlere rağmen hiçbir şey tahsil edemedi mi? 

74 

edepsiz cümle 

Edebiyat kitap ve defterlerinin sayfalarının kenarında bu kelimelerle 

kurulmuş öyle edepsiz cümleler vardı ki, onlardan burada bir örnekçik 

vermeye bile kalemimin utancı engel olur. 

76 

edepsiz şey 

Anası babası Hasene'yi daha inceden inceye imtihana kalkışırlar, 

zavallı çocuk için bir ilkokul olan sokakta edindiği geniş bilgilere fakat 

edepsiz şeylere hayrette kalıp cidden parmak ısırırlardı. 

95 

edepsiz suçlama 
Düşündükçe  bu  edepsiz  suçlama, hayalimde usandırıcı, müthiş 

şekiller almaya başladı. 
241 

edepsiz davranış 
Lakin ne çare hakikati bulmak için her şeyi doğru söylemek lazım- 

sarmaş dolaş edepsiz davranışlarla kırlara çıkar 
256 

edepsiz 
sevda 

komedisi 

İşte görüyorsunuz ki oynadığınız bu edepsiz sevda komedisinin 

gidişatına büsbütün yabancı değiliz. 
256 

edepsiz taşkınlık 
Kendi gözü önünde, o küstah kocasının yabancı kadınlara karşı 

bulunduğu o edepsiz taşkınlıklar, yatıştırılamaz görünen o susuzluk… 
461 
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edepsiz kadın 

Behey edepsiz, kocasından ihanet gören kadınların hepsi intikamını 

bu biçiminde almış olsalardı şimdi dünyada namuslu bir aile 

bulunabilir miydi?" 475 

efsunlu davetiye 

Mahir'i kıskanmak yüzünden  birer ümitsizlik içinde çırpınarak güya 

kocalarından aynı sadakatsizlik ve hıyanetle öç almak cahilliğiyle 

Meftun'un efsunlu davetiyle eve gelen perilere kendilerini peşkeş 

çekiyorlardı.  

467 

eğlence benzeri şey 
İçki, kumar, kadın ve eğlence benzeri şeylere, vücutlarımızı 

kemirttiğimiz, zehirlettiğimiz türlü sefil şeylere bağlanmakla 
394 

eğlenceli söz Diğer eğlenceli sözler açılır 44 

eğlenceli taraf Şimdi meselenin biraz da eğlenceli, gülünç tarafından bahsedelim.  276 

eğlenceli taraf İşte durumun eğlenceli tarafı burası.  276 

eğreti çarşaf 
Oradan eğreti çarşaflara bürünüp, yani kıyafet değiştirip tekrar 

sokağa çıkmışlar. 
244 

ekmeğe muhtaç sefil 
ulaşmış bulunanlar mükellef sofralarının başına oturdukları zaman 

etrafta ne kadar aç, ekmeğe muhtaç sefiller olduğunu akla bile 

getirmeksizin iştahlarını yatıştırmaya sığınıyorlar... 

490 

eksik bilgi 
Şarlatanlık bu gibi eksik bilgilerden çıkar, şarlatanlar işte böyle 

yetişir... 
74 

eksik çocuk Eksik çocuk böyle büyük ağrılarla doğaca? 354 

ekşi karadut 
Meftun gülmekle hiddet arasında hayret  içinde bir  tavırla, "Ne güzel 

benzetme!.. Ekşi karadut... 
208 

ela cam 
Anha, minha bonmarşeden iki çeyreğe sarı ela bir cam göz almışlar, 

nazlıma takmışlar. 
36 

ela göz 

Renk olarak solgundu, fakat çenesinin uyumu biraz yumruca alnının 

üzerinde ince, açık kumral kaşlarının çizdiği kavisler, uzun 

kirpiklerle haleli ve donuk sarı saçlarına oranla koyu görünen ela 

gözleri kendine bakanları yutkunduracak birer güzelliğe sahipti. 

295 

elbiseli kız çocuğu 

Yaşına uymayacak kadar çok süslenmiş olan hanımın yanındaki 

soluk pembe elbiseli kız çocuğu densizce somurtup dudaklarını 

kıvıra kıvıra annesinin eteğinden çekerek 

33 

elektrik 

çarpması gibi 
sarsıntı 

Bu ismin her söylenişinde Arap'ın ta ruhunun derinliğinde elektrik 

çarpması gibi bir sarsıntı meydana geliyordu. 
358 

eli sopalı adam 
O aralık uzun boylu, poturlu, eli sopalı, bekçiye benzer bir adam 

belirdi 
220 

eli teberli herif 

Sokaklarda başlarından lüle lüle kirli saçları sarkarak avaz avaz 

haykıran sırtı pöstekili, göğsü tespihli, eli teberli , o keşkül takıp 

gezen saçaklı heriflere ne sattıkları sorulacak. 

323 
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eli zembilli ihtiyar 

Birbirini itenler, elbisesini bir eliyle arkadan kaldıran madamlar, 

çarşafını gelişigüzel salıverip süpürten hanımlar, o kalabalık içinde 

bohçasına, çantasına yol açmaya uğraşan adamlar arasında Ankaralı 

sufı, barudi cüppeli, abani sarıklı, eli zembilli bir ihtiyar, yanında bir 

delikanlı, yani Kasım Efendi'yle oğlu onlar da gidiyorlardı 

150 

elim hal 
Bugün büyükannemize gelen elim hal, yarın asıl annemize de 

gelecektir.  
376 

elleri iri hizmetkar 

Şaban, kırk kırk beş yaşlarında, saçına, bıyığına kır düşmüş, elleri, 

ayakları iri, hantal yapılı, kaba saba bir hizmetkardır ki beyefendinin 

alafrangalığa düşkünlüğü yüzünden çektiği… 

60 

elli insan 
Bu düşük çocuk, elli, ayaklı, kaşlı, gözlü küçücük insan modelinden 

br şey miydi?  
359 

elma türünden meyve Elma, şeftali türünden meyveler kiloyla değil taneyle satılacak.  322 

elverişli nokta 

Bazı sanatçılar zamanla mesleklerinin kötü taraflarını nasıl düzeltirse 

Azize de adi bir hususu mühim bir mesele şekline sokmak, rastladığı 

bir halin, işittiği bir sözün dedikoduya en elverişli noktasını bulmak 

konusunda fevkalade bir ustalık yaratmıştı. 

363 

elverişli yön 

Zaten kanının en büyük zekası her sözü kumaş gibi önüne yayarak 

kavgaya elverişli olan yönünü çekip ele almakta gösterdiği 

ustalıktadır. 

420 

emektar uşak 
Bu emektar, bu çalışkan uşağın ilan-ı aşk ettiği ilk aşçı Zarafet 

değildi 
59 

emin plan 
Fakat bu mühim durumu hayırlı bir sonuca bağlamak için kendinin 

de belirgin, emin bir planı yoktu.  
236 

en aşağıdan hesap 

Paralarımın ne biçimde nerelere kapatılmış olduğunu anlattım. Yine 

şöyle en adi, en aşağıdan bir hesapla yirmi beş otuz bin liranın 

içindeyim  

400 

ender bahtiyarlık 

Bilet parasının bir kısmını kendi gündeliğinden, diğerini annesinin 

yardımıyla denkleştirerek o zevk yerine girdiği mutlu gece zavallı 

çocuğun hayatında ender bahtiyarlıklarından biri olmuştu 

174 

endişeli bakış 

Odadaki dört gencin uçuk renkleri, birbirlerine karşı almış oldukları 

haşin tavırları, endişeli bakışları bunların aralarında vahim, heyecanlı 

bir vaka cereyan eylemiş olduğunu anlatıyordu. 

281 

entrikalı olay 

Bu hizmet Abdülhamid'i telaşa düşürmek için Avrupa gazetelerinde 

sözü edilecek siyasi ve adi birtakım entrikalı olayları hatırlatmak, 

yahut her şeyi abartma huyu olanların unutkanlıklarını silkerek 

gözlere batacak bir hale getirmektir.  

288 
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epeyce heyecan Azize Hanım epeyce bir heyecanla bir kanepenin üzerine yığılarak: 341 

erkek çocuk 

Bu tehdite karşı Rebia genç kızlığının özelliklerinden olan 

nezaketlerden, korkulardan, utanmalardan hemen uzaklaşarak cami 

avlularında erkek çocuklarla kaydırak, ceviz oynadığı sıradaki çocuk 

ruhuna dönerek, kabadayıca bir tavır alarak kendisi de revolvere 

doğru elini uzatıp 

270 

erkek canlısı karı Ne erkek canlısı karılar bunlar! 426 

erkekçe şey 
Çünkü gizli, aramızda erkekçe bir iki şey konuşacağız ... 

481 

eroğlu er aile Ben eroğlu er, Türkoğlu Türk bir aileye damat olmak istedim. 321 

esaslı araştırma Bu Bedri Bey hakkında da esaslı araştırmada bulunayım 167 

esassız zenginlik 
Ona isnat olunan bu servet yalnız ötekinin berikinin hayalinden 

doğmuş, esassız zenginliklerden olmasın! 
154 

esatire ait konu Esatire ait bir konudur. 345 

eski rivayet 

Aksaray Caddesi'ndeki sel mazgalları hakkında eski bir rivayet, adeta 

birkaç senede bir büyük fırtına ve yağmurlarla beraber yenilenen bir 

"hurafe" vardır. 

20 

eski hampa Eski hampası da benim gibi mangiz tutmaz imiş. 36 

eski mızmızlık "Hürmüz'ün eski mızmızlığı ...  41 

eski edebiyat 
Meftun, eski edebiyatın düşmanıdır, fakat yeninin de pek dostu 

değildir 
69 

eski nokta O noktanın eski noktaya tam olarak bağlanması beklenmez. 78 

eski söz Yine o eski sözler!  79 

eski Rumca 
Kadın Nine eski Rumca bileydin 'kataplasm' denince anlardın ki 

'kata' üzerinde ve 'plasma' yapıştırma demektir... 
81 

eski iskarpin 
Ya kendi eski kunduralarından, iskarpinlerinden yahut kocasının eski 

terliklerinden bir şey bulur.  
92 

eski kundura 
Ya kendi eski kunduralarından, iskarpinlerinden yahut kocasının eski 

terliklerinden bir şey bulur.  
92 

eski terlik 
Ya kendi eski kunduralarından, iskarpinlerinden yahut kocasının eski 

terliklerinden bir şey bulur.  
92 

eski adet 'Asperj'i eski adetleri üzere yine elle mi yesinler?  109 
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eski Fransız usulü 

'İngilizler  lüzumsuz bir aşırılığa kapılıp boşuna bir zarafet icabına 

bağlılıktan ken dilerini alamayarak 'asperj'i evvela bıçakla keserek 

sonra çatalla yiyorlarsa da, bu eski Fransız usulü, yani 'asperj'i elle 

yemek usulü yemek düşkünlüğü kurallarına uygundur' diyorlar. 

112 

eski Fransız usulü 
Şimdi İngilizler mi, Baron İstaf mı, yoksa eski Fransız usulü yanlıları 

mı haklı? 
112 

eski kütüphane 

Böyle diyen kitapların yazarları zarafeten İngilizleri geçmek için eski 

kütüphaneleri karıştırmaya lüzum görmeyerek Fransızların eskiden 

beri kuşkonmazı elle yediklerini açıkça, mertçe itiraf ediyorlar. 

112 

eski 
Fransız 

medeniyeti 

Şimdi biraz manasız ve safça sayılan eski Fransız medeniyeti, 

sofrada havluya sümkürmeyi yasaklar.  
127 

eski bağ harabesi 
Filoksera  vurmuş, her tarafını yabani otlar bürümüş yaşlı 

kütüklerden oluşan eski bağ harabesini yürüdü.  
196 

eski iyilik 

Şurada bahçıvanın karhane namını verdiği bu rezalethaneden gece 

yarısı bir çapkın herifle beraber çıkan kızların velev ki yaralanmadan 

her şeyi tam olarak evlerine dönüşlerine 'sağ salim dönüş' tabiri 

kullanılabilir mi? 

225 

eski filozof 

On ne prend jamais deuxfais le renard au lacet (Tilki iki defa tuzağa 

düşmez) sözünü söyledikten sonra küçük biraderinin pek yersiz 

gördüğü şu hiddetini sakinleştirmek için eski filozoflardan birkaçının  

sözünü öne sürerek… 

263 

eski şiir eski şiiri acaba bu yeni duruma değen bir fikirle mi söylenmiştir? 269 

eski 
örtünme 

biçimleri 

Eski örtünme biçimleri olan yaşmak feraceyi şimdi kullanmak 

istemiyorlar. Fakat Madam affınızı rica ederim. 
292 

eski düzen 
Kısa bir düzenleme için acil parmak darbeleriyle eski düzenine 

sokmak istediği saçlarında da istediği bir düzen tutturamadı. 
299 

eski dilek 

Yine eski uzun dilekler, dalkavukluklar, evet efendimler, sepet 

efendimler, büyük bir adamın tek ismini söylemeden evvel sekiz 

unvan saymak türünden garipliklere devam.  

320 

eski derebeylik 
Bütün memleketlerden eski derebeylikleri ve haraç alıp vermeler 

kalktı. 
324 

eski zaman Eski zaman tanrılarının  babası.. 346 

eski adam Dünyayı arılamış, tecrübe görmüş, eski adam efendim ...  397 

eski sevda 
Bu genç uşağın, o eve gelişinden sonra aşçı kadının kalbinde Şaban'a 

olan eski sevdası külleniverdi.  
408 
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eski inanç 

Fakat bu kişiler o kanaatlerinin bir bölümünü her gün delip deşecek 

etkiyle dolu bir yere düşerlerse eski inançlarından yavaş yavaş 

kendilerinde bir şey kalmaz...  

410 

eski söylenti 
Bu oyunun icat yerinin Almanya olduğu eski söylentilerdense de 

kaynağımız bunu kabul etmiyor 
424 

eski göz ağrısı Ya eski göz ağrısı... 426 

eski aşık 
Çeşni değiştirmek için çok defa güzellikten yoksun bir kadını eski 

aşığınıza tercih tuhaflığını gösterirsiniz 
443 

eski hırka 

O, kolları kesik eski pamuklu hırkalarla, göğse kadar çekilmiş 

donlarla, saçlar kulaklarla beraber ta kaşlara kadar partal bir yemeni 

içine alınmış kundaklı başlarla, bu tekne başı 

458 

eski heyecan 

Durum böyle üzücü bir noktaya geldiği sırada Kasım Efendi'nin 

evinde olan mühimce bir hırsızlık vakası eski heyecanlardan yeni bir 

galeyana dönüştü. 

467 

eski hata Eski hatalarınıza bu biçimde bir kefarette bulunmuş, ailemize 

namusunu iade etmiş olursunuz... 

483 

eski filozof 
Eski filozoflardan biri, ahlakı ahlaksızlardan öğrendiğini söylüyor...  

495 

esmer çehre 
Çukurca gözler, uzunca çene, esmer çehresiyle hep annesi Şekure 

Hanım'ı andırır. 
83 

esmer renk 
Deminden beri kendine hiç hitap edilmemiş olan Rebia'nın gözleri 

büyüdü. Esmer rengi açıldı. 
267 

esmerce kız 

On altısında kadar, esmerce, kuruca, ufacık siyah gözlü bir kız. 

Tahsil ve terbiye olarak birkaç sene ilkokuldan başka bir şey 

görmemiş...  

91 

esrarengiz ışık altı Tarlalar, bahçeler, hazin, sessiz, esrarengiz bir ışık altında uykuda ...  199 

esrarengiz hal 
Evet, kızların ikisinde de esrarengiz birer hal, pek dikkatle 

anlaşılabilecek birer derin üzüntü vardı.  
246 

esrarengiz biçim 

O sabah kardeşinin oğlunun iki kızı birden böyle esrarengiz bir 

biçimde odasına davet edip de kapıları kilitlemesini evliliğin 

çabuklaştırılması için aralarında gizli bir sözleşme yapılacağına 

yordu. 

252 

esrarengiz hal 
Lebibe'nin kayboluşuna gelince, bunda da ağlanacak bir facia, sizin 

zannettiğiniz gibi esrarengiz bir hal görmüyorum 
301 

eşsiz iktisatçı 
Tabiat, kainatın defterinde ithalat ihracat bölümlerindeki gerekliliği 

düşünen eşsiz bir iktisatçıdır.  
377 

etkileyici bakış 
Tedbire davet için Lebibe'nin gözucuyla yönelttiği etkileyici bir bakış 

üzerine sessizlikte devam etti.  
267 
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etkileyici bakış 
Azize Hanım Verlen'in etkileyici bakışlarına karşı eteğiyle yüzünü 

kapamaya dikkat edip şairi iyice süzerek 
341 

etkileyici aşk mektubu 

Rebia, hamilelikten kurtulduğu nu, yine görüşmek sevdasında 

bulunduğunu anlatan etkileyici bir iki aşk mektubu yazdırıp Bedri'ye 

gönderdi.  

405 

etkili söz 

Hakikat ortaya çıkmadan beni susturmaya kalkarsanız söz sırası bu 

revolvere gelecek, o bugün şu oda içinde mini mini ateş saçan 

ağzıyla bütün etkili sözleri çehrelerinize püskürtecektir. 

263 

etkili örnek Bu hususta size küçük fakat etkili bir örnek arz edeyim. 380 

etkili nutuk 

Topluluğun reisi, Türk kadınları hakkında hayli müddetten beri 

sürdürdüğü araştırmanın bir kısmını göstermek için Fransızca etkili 

bir nutuk kaleme aldı. 

383 

etkili ses 

Vatan, vazife, insaniyet, hamiyet, medeniyet, ilerleme sözlerinin 

söyleni şinde etkili sesi, uyanık bakışıyla aldığı öğretici tavrını 

düşününüz.  

387 

etkili çare 
Sağını, solunu fark edemeyecek dalgın bir halde bir aşağı, bir yukarı 

geziniyor, ağabeyini edebe çağırmak için etkili bir çare düşünüyordu.  
471 

evli erkek 
Eleni'nin gençliği, güzelliği evli erkeklerle oynamasına ev 

politikasınca bir engeldi. 
424 

ezeli kader 

Bu nezih, saf bir muhabbet değildi. Her cennetin ruh okşayan hazzı 

karşılığında bir de cehennem bulunması, yani birinin düşünülmesinin 

diğerinin varlığını gerektirmesi insanlığın ezeli kaderi olduğu gibi  

366 

fahiş faiz 

En büyük  muamelesi,  en büyük  cesareti  gözüne  kestirebildiği 

kimselere gayet fahiş faiz, güvenilir kefıl, mükemmel rehin 

karşılığında para vermekti. 

325 

fahri profesör 

Bu ağabeyimi, fikirleri bacadan aşmış, hayat tarzları bulundukları 

memleketlerin adetleriyle taban tabana zıt olan coşkun topluluk için 

bir üniversite, daha doğrusu ahmaklar için bir cinnethane açıp da 

oraya fahri profesör tayin etmeli.  

261 

fakir adam Kocası Uzunçarşı esnafından fakir bir adam.  84 

fakir adam 
O halde yaşlıca, fakir, düşkün bir adam bulup kızı ona nikahlama 

yoluyla bu işi kapatıvermeli vesselam... 
301 

farklı millet 

Meftun'un söylediği bu uzun sözlerinden, bu zor açıklamalarından 

kendini yere vurmak için hazırlandığını, bütün bu girişin gerisinde 

kendi zararına sağlanacak bir yarar bulunduğunu… 

326 

farklı cins 
Heyetin böyle farklı cinslerden oluşması bu meclise dünyadaki 

akademilerin en renklisi olma özelliğini bağışlıyordu. 
374 
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farklı kadın Meftun, farklı kadınlarla birkaç kez oynadı. 430 

faydalı öğüt 

Sözü başka yerlere dolaştırmadan şunu faydalı bir öğüt olarak arz 

edelim ki âlimlerin sözlerine göre mikroplar kolayca beslenme 

hususunda sineklerden daha şanslıymış. 

24 

faydalı bilgi 

Meftun zengin bir enişte edinebilmek için Lebibe'nin terbiye ve 

eğitimine son derecede önem verdiğinden aile fertlerinin tamamına 

mahsus olan "Uygulamalı Görgü Kuralları" dersinden başka 

kardeşine özel olarak faydalı bilgiler öğretiyordu. 

133 

faydalı meşguliyet 
Faydalı bir meşguliyet bulunamayınca  kötüsüyle meşgul 

olacağından şüphe yoktur.  
324 

feci hikaye Azize Hanım, bu feci. hikayeden çok üzüldü.  348 

felaket söz 
Malum ya felaketli sözlerin etkisi bu yaşta bir kadın için öldürücü 

olabilir.  
282 

felaket diş Karanlık felaket, azgın dişlerini gösteriyordu. 350 

felsefi söz 

...kuşkulu, dumanlı uzun felsefi sözlere girişmek istediği sırada Raci 

evvelki tehdidini birkaç derece daha artırarak maksadını kesinlikle 

tekrar etti. 

264 

feminen hal 
Yani Raci'ye söylenen inginieux kelimesinin feminen halinin uygun 

olacağını anlattı.  
133 

fena fikir 

Bu kadının eliyle bizim köşkün tarafını işaret ederek 'Yaradana 

sığındım, şu zamanede ne kızlar var, ne  delikanlılar var' dediği 

dakikadan beri ailemiz aleyhinde bunların söylemiş oldukları fena 

fikirleri anlamak için artık kim olduğumuzu meydana vurmak üzere 

dedim ki 'Biz de pek yabancı değiliz.  

186 

fena ev 
Bahçıvanın en kaba bir biçimde tarif ettiği öyle fena bir eve Lebibe 

ile Rebia bir yabancı erkek yanında nasıl girebiliyorlardı?  
221 

fena haber 

Hemen dilimin altında dolaşan, şimdi ağzımdan kaçırırsam ikimizin 

arasında bir top gürültüsüyle gürleyecek müthiş bir sır... Fena bir 

haber var...  

227 

fena taraf 

Meftun bu emeline varmak için uygun bir yol bulmaya uğraşırken 

ötekiler işe o kadar fena bir tarafından başlamışlardı ki, kendisi bu 

duruma hangi ucundan yapışabileceğini şimdi şaşırdı kaldı. 

236 

fena şey 
Zihninizden aleyhimde ne kadar ağır, fena şeyler düşünebilirseniz 

düşünün de tek beni bu acı sorgulamanızla öldürmeyiniz. 
258 

fena adam Ne kadar fena adam olursa olsun yine karnımdaki çocuğun babasıdır 279 

fena hal 
Zavallı kadın, kızının gizli hamileliğini öğrendikten sonra ne fena bir 

hal almış, ne kadar zayıflamıştı. 
352 

fena hal Edibe, fena halde bozulur. 364 
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fena hal Meftun, bulunduğu noktada fena halde bozuldu kaldı.  405 

fena hal Beri yandan da kadınlık gururu fena halde sarsılmıştı. 464 

ferah havuz 

Yazın o soluk kesen sıcak günlerinde Eminönü'nden Aksaray seferini 

tamam edince o beş altı dakikalık hizmet molasında tramvayın 

atlarını idare edenler bu ızgaralı sokakların başlarındaki sıra 

ağaçların gölgesine veya çeşmenin gölgeciğine sığınarak bu ferah 

havuzların hemen yanına iskemleyi atıp acele bir istirahat kahvesi 

içerler 

21 

ferahlı şey 
Ay terelelli lelliyi çalsa, haygi gidi mini mini maşallah gibi ferahlı bir 

şey çalsa yüreğim yanmaz 
339 

fesli halk 

Orada, caddede, gözümün önünde tramvaylardan, arabalardan, 

süvarilerden, bisikletlilerden, yayalardan oluşan fesli, şapkalı, 

kalpaklı, kadın erkek, çoluk çocuktan bir halk, bir kalabalık cıvıl 

cıvıl kaynıyordu.  

248 

fettan kadın Sen işte böyle fettan, namussuz bir kadın istiyorsun 457 

fevkalade itina 

Ateş üzerinde etrafına kokulu bir duman yayan köfteleri, gözlerini 

süzerek, dudaklarının kenarında biriken salyayı yuta yuta fevkalade 

bir itina, özel bir tavırla ara sıra altüst ediyor. 

31 

fevkalade itina 
Bugüne kadar  hakkımda fevkalade bir itinayla gösterdiğin hürmeti 

demek şimdi ayaklar altına alıp bana isyan ediyorsun 
233 

fevkalade acele 
Zarafet'te Şaban'la alakalı haberi işitmek için fevkalade bir acele 

vardı.  
357 

fevkalade ustalık 

Bazı sanatçılar zamanla mesleklerinin kötü taraflarını nasıl düzeltirse 

Azize de adi bir hususu mühim bir mesele şekline sokmak, rastladığı 

bir halin, işittiği bir sözün dedikoduya en elverişli noktasını bulmak 

konusunda fevkalade bir ustalık yaratmıştı. 

363 

fevkalade hayret Mahir fevkalade bir hayretle:  398 

fevkalade yorgunluk Hakikaten yüzü pek solgun, halinde fevkalade bir yorgunluk 

izleri görülüyor. 
481 

fıçı fıçı yağmur suyu 
... Kandil gecelerinde Karakulak'tır diye fıçı fıçı yağmur suyu sebil 

ettireceğine köfte dağıtsın köfte... 
37 
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fırtınalı aşk oyunu 

Bu fırtınalı, boralı aşk oyununun yegane seyircisi bulunan Meftun 

Bey bu kadar tabii ve canlı bir tabloyu, rol yapmadaki bu olgunluğu, 

amacı sanat olan Paris artistlerinin hiçbirinde görmediğini ve "Foli 

Dramatik"te "Foli Berjer"de, "Mulen Ruj"da seyretmiş olduğu ustaca 

oyunlarının pek çoğunun Şaban'la Zarafet'in şu tabii oyunu yanında 

soğuk, ruhsuz taklitten ibaret kaldığını kendi kendine itirafla 

209 

fırtınalı hava 
Bu hal aynen fırtınalı havalarda şimşek çaktıktan bir müddet sonra 

duyulan gürlemeden boşuna korkmak gibiydi. 
214 

fikri olgun koca 
Eğer hissi ince, fikri olgun bir kocaya düşmek talihine ulaşabilirlerse 

bu iki fazileti kocalarından öğrenirler 
262 

fil gibi yaratık 

Namussuzluğu siz manda gibi, deve gibi, fıl gibi boynuzlu, hörgüçlü, 

hortumlu büyük, ruhsuz, oynar, sıçrar, çifte atar bir yaratık mı 

zannedersiniz? 

232 

filan numaralı kura 

Onlardan birinin üzerine milyon haneli bir numara atar ve 'Osmanlı 

Bankası'nın filan numaralı kura kazanan Rumeli Demiryolları 

biletinin aslıyla… 

305 

filozofça uzatma 
Meselenin bu tür filozofça, daha doğrusu komik uzatmalara, 

ayrıntılara tahammülü yoktur. 
262 

Fransız yemek cetveli 

Kadın Nine'nin yarı anladığı bu cevaba pek canı sıkılır. Fransız 

yemek cetvelinde olmayan yemeklerin o evde yenmesi neredeyse 

yasak...  

82 

Fransızca yemek 
Zarafet, Bey'in Fransızca yemek kitabından dinlediği sözlere göre 

etin yumuşak, leziz, kanlı, besleyici kısımlarını öğrenmişti 
59 

Fransızca cümle 
Fransızca cümlenin harfi harfine tercümesi olan "Meftun Bey size 

görünemez" cümlesiyle kovarak kapıdan savardı.  
60 

Fransızca deyim 
Söz arasında konuya uygun olsun olmasın Fransızca deyimler 

söylemek...  
67 

Fransızca günlük gazete 

duvarda bakışına ilk tesadüf eden şey Dekadan şairlerden meşhur 

"Verlen''in Fransızca günlük gazetelerin birinden kesilip 

çerçeveletilmiş, epeyce büyük kıtada bir resmi olmuştu. 

341 

Fransızca roman 
Görümcem geçen günü Fransızca bir roman okuyup da bana 

Türkçeye tercümesini yapıyordu 
457 

Frenk karı O Frenk karıları erkeklerle beraber gelip bu odada mı oturuyorlar? 343 

Frenklere 

mahsus 
düzen 

Her tarafta Frenklere mahsus bir düzen, bir sevimlilik, kısacası bir 

sanat eseri görülüyordu. 
289 

Frenklere 

mahsus 
zarafet Bu da Frenklere mahsus bir zarafet, tuhaf bir namusluluk. 317 

Frenkli aile ...bir iki müstesnadan, böyle Türklü, Frenkli alaca aileden ne çıkar? 387 
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gafil aşık 
Zavallı Zarafet, o da bir gafil aşığın ilk kavuşma ateşiyle ettiği vefa ve 

sadakat vaatlerine, o yeminlere inanmıştı. 
354 

gafil aşık 

Rebia, Zarafet'in Şaban'la ilişkisini evvelce hissetmiş bulunduğundan 

bu gafil aşığın isminin aşçı kadının üzerinde bir etki yaratacağı 

düşüncesiyle: 

355 

gafilce okşama 

Geceleri kocasının gafilce okşamalarına daldıkça, şimdiye kadar 

kendinden başka kadın yüzü görmemiş olduğu hakkındaki verdiği 

sözleri 

365 

galiz küfür 

Erkek çocuklarla ziyade oynaması, düşüp kalkması kızın tabiat, 

ahlak, tavırca onlara benzemesiyle netice vermişti ki, birine hiddetlen 

diği zaman terbiye yoksunu mahalle çocuklarından işitildiği gibi 

galiz küfürler savururdu. 

93 

galiz küfür 

Hasene kopardığı iğrenç gürültü arasında öyle galiz küfürler 

salıvermeye başlar ki, büyükanası işitmemek için kulaklarını tı-

kayarak: 

100 

garip huy 

Zavallı biletçi her seferde evvelce sayısı önceden tahmin edilemeyen 

garip huylu, söz anlamaz birçok adama söz dinletecek, nefes 

tüketecek 

28 

garip olay 

Öyle acayip, garip, bazen iğrenç, müthiş, öldürücü olaylara, canlı 

tablolara tesadüf olunur ki bu manzaralarla ilk defa karşı karşıya 

gelenler, nefretlerinden titrerler… 

72 

garip terim 

Mesela ciddi bir ilmin notlarına ayrılmış sayfanın kenarında Paris 

kabadayılarının lisanının kalıpları görülür; tarihe, edebiyata ait 

yararlı, önemli konuların etrafındaki sayfalarda aşağıdaki garip 

"terimlere" rastlanır 

76 

garip bilgi 

Zavallı Lebibe zihnine tıkıştırılan bu garip bilgiler içinde dönüp dola-

şıyor, bilgisini göstermek için bir türlü uygun yer bulamayarak 

şaşırıyordu. 

91 

garip felsefe Lebibe Hanım Zarafet'in bu garip felsefesini dinledi 160 

garip terbiye 
Edibe Hanım açgözlü bir babanın yanında, garip terbiyesi altında 

yetişmiş acayip bir kızdır. 
177 

garip cilve 
...toplumların rahat etmeleri için yaratılan medeni kuralların tersine 

gidişinin ne garip cilveler, tehlikeler, facialar yarattığını görüyorum  
296 

garip facia 
...toplumların rahat etmeleri için yaratılan medeni kuralların tersine 

gidişinin ne garip cilveler, tehlikeler, facialar yarattığını görüyorum  
296 
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garip tehlike 
...toplumların rahat etmeleri için yaratılan medeni kuralların tersine 

gidişinin ne garip cilveler, tehlikeler, facialar yarattığını görüyorum  
296 

garip inanç 
Meftun'un garip inançlarından biri de sözünü, mantığını muhatabının 

zevk ve fikrine uygun düşecek konulardan seçememe gafletiydi. 
319 

garip hal (Başını iki tarafına sallayarak) "Ne garip hal! 396 

garip hal 

Meselenin asıl tuhafı, Mahir'in bu garip hale sizinle sıkı fıkı düşüp 

kalkmaya başladıktan, Beyoğlu'nda bazı ailelerin evine dadandıktan 

sonra uğramasıdır. 

417 

garip his 

O küstah bakışlarla kendi yüzü arasına şemsiyesini indirdiği zaman o 

küçücük perdenin arkasında garip bir hisle yüreği gümbür gümbür 

atıyordu.  

462 

garip davranış 

-her zamanki yavaşlıklarının tamamıyla aksine bir hızla- teorikten 

pratiğe geçmiş oldukları bir sırada Pehlevizadelerin köşküne de garip 

davranışlı hırsızlar dadandı. 

465 

garip hırsız 

Kasım Efendi, kırık çekmeceyi tekrar kerevetin altına sürdükten 

sonra bu garip hırsızlığa dair kimseye bir şey açmamalarını karısıyla 

hizmetçi kadına' defalarca antlar, yeminler ile tembih etti.  

468 

garip alay 
Kira toplamak için Balıkpazarı'ndaki hana gittiğinde 

odabaşının, garip bir alayla karşısına çıkarak: 
477 

garip davranışlı hırsız 

-her zamanki yavaşlıklarının tamamıyla aksine bir hızla- teorikten 

pratiğe geçmiş oldukları bir sırada Pehlevizadelerin köşküne de garip 

davranışlı hırsızlar dadandı. 

465 

garip huylu adam 

Zavallı biletçi her seferde evvelce sayısı önceden tahmin edilemeyen 

garip huylu, söz anlamaz birçok adama söz dinletecek, nefes 

tüketecek 

28 

garipsemeyle 

karışık 
duygu 

Meftun, bu sevda sahnesini izlerken garipseme, öfke ve iğrenmeyle 

karışık duygularla titremeler içinde kalmış olduğundan, Zarafet'in bu 

gayrimeşru kocaman bebeğine o sallantılı beşikte… 

209 

gayretli çocuk 
Bu gayretli fakat bıyıklı çocuklar, ta Vefa'dan, Aksaray'dan 

Kazlıçeşme'yi boylarlar. 
170 

gayretli 
dans 

öğrencileri 

Bu usanmaz, bu gayretli dans öğrencilerine her an refakat için 

kadınların dizlerinde, hele piyano çalmak hususunda Lebibe'nin 

kollarında kuvvet kalmadı.  

429 

gayrı muntazam [saç] 

Baş açık, saçlar gayrı muntazam, çenesi göğüs tarafındaki çıkıntıya 

değecek kadar vücudunu yampiri yengeç gibi ızgaraya doğru 

vermiş...  

31 

gayrimenkul mal Rehin edecek menkul, gayrimenkul bir mal kalmadı.  393 
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gayrimeşru bebek 

Zarafet'in bu gayrimeşru kocaman bebeğine o sallantılı beşikte meme 

verdiği sırada hemen fasulye sırıklarından birini çekerek bu birleşmiş 

kütleyi yine iki vücuda ayırmak için… 

209 

gayrimeşru aşk 

Meftun, Madam Makferlan'ı gayrimeşru bir aşkla sevdiği halde bile 

şimdi onun iki adım ötedeki bir salonda diğer bir erkekle dudak 

dudağa olduğunu göz önüne getirince tahammül edemiyor… 

300 

gayrimeşru hamilelik 
Ağabeyleri, annesi bu sevda rezaletinden, gayrimeşru hamilelikten 

haberdar oldular. 
351 

gece renk 

Gece renkli aşık iki kat ola ola güldükten sonra zaten aşığının hırçın 

elleriyle didiklene didiklene yarı açılmış, parça parça bir halde 

bulunan pırnal renkli sinesini büsbütün açtı. 

208 

gece renkli aşık 

Gece renkli aşık iki kat ola ola güldükten sonra zaten aşığının hırçın 

elleriyle didiklene didiklene yarı açılmış, parça parça bir halde 

bulunan pırnal renkli sinesini büsbütün açtı. 

208 

gecelik entari 
Mesela, Meftun Bey'le görüşmeye gecelik entarisiyle komşudan bir 

misafir gelirse böyle "etiket" haricinde… 
60 

gecelik entari 

Gece sokaklara sopa vuran mahalle bekçisinden; köpeklerin 

havlamasından; ötekini takip eden bozacı seslerinden; tütün 

tabakasını, ağızlığını cebine koyup gecelik entarisi, Şam hırkasıyla 

akşamları yemekten sonra çıkagelen alaturka misafirlerden; ince saz 

takımından  

67 

gecelik başıboşluk 

Sanki bu iki eş kolları arasındaki yabancı kadınlardan aldıkları zevke 

bedel kendi eşlerini o gecelik bir başıboşlukla başkalarının kucağına 

bırakmışlardı. 

434 

gecelik madam Orası bu gecelik madamlara tuvalet odası hizmetini görüyor.  439 

geçerli kanunlar 
Çünkü akıllılardan hiçbiri geçerli kanunların bunlara nasıl 

uygulanacağını keşfedememiştir 
23 

geçerli şey O gördüğünüz peçeler geçerli bir şey değildir 292 

geçerli adet 

Topluluğun kurulmasının sebebi alafranganın geçerli adetlerinden 

Doğu'da uygulanması mümkün olabilenlerini hemen yaymaya 

hizmetle toplumu aydınlatmaya çalışmaktı.  

375 

geçici heves Aşk dediği geçici bir hevesten başka bir şey değilmiş. 273 

geçici senet 

...piyango parasını ödeme zamanına kadar karşılıksız olarak piyango 

sahibine verilen geçici senettir' şeklinde anlaşılmaz, karışık bir ibare 

yazarız. 

305 

geçici hayat Geçici bir hayat için sonsuzu ihmal ise akla uygun değildir. 380 
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geçici sakat adet 
Siz hayatın geçici sakat adetlerden doğan acılarını gelişigüzel 

karşılamaya, her belaya boyun eğmeye alışmışsınız.  
386 

geçkin yaş Hem de büyükannemizin geçkin yaşını dikkate almak lazımdır.  282 

geçkin piyanist 
Getirdikleri geçkin bir piyanist ile bir ufak siyah tabut şeklindeki alet 

kutusunu elinde tutan bir genç kemancı piyanonun başına geçtiler.  
429 

gelinlik kız 
Yirmi bir, yirmi iki yaşında kadar Mahir Bey isminde bir oğluyla 

gelinlik bir kızından başka varisi yokmuş  
138 

gelişigüzel biçim 

Uzunca saçları üzerinde daima başının bir tarafına çarpılan kenarı 

enli, yumuşak şapkası, gevşek bir düğümle tutturulmuş boyunbağı, 

gelişigüzel biçimdeki giyinişi, kendinin yakasını şairce ve sanatkârca 

hayallere kaptırmış fikir ve mesleğinin kalenderce güzellik meraklısı 

biri olduğunu gösterir. 

285 

gelişigüzel karşılama 
Siz zavallılar, Hazreti Havva'nın yaratılış asilliği bozulmamış en saf, 

en necip kızlarsınız ...  
386 

genç kız 

Bir genç kızın sabah makyajı, bir genç kızın öğle makyajı, bir genç 

kızın akşam makyajı, bir genç kızın sofra makyajı, bir genç kızın 

misafirlik makyajı, bir genç kızın sokak makyajı adlarıyla Lebibe'ye 

beş on kat elbise yaptırttı.  

90 

genç kız 

Bir genç kızın sabah makyajı, bir genç kızın öğle makyajı, bir genç 

kızın akşam makyajı, bir genç kızın sofra makyajı, bir genç kızın 

misafirlik makyajı, bir genç kızın sokak makyajı adlarıyla Lebibe'ye 

beş on kat elbise yaptırttı.  

90 

genç kız 

Bir genç kızın sabah makyajı, bir genç kızın öğle makyajı, bir genç 

kızın akşam makyajı, bir genç kızın sofra makyajı, bir genç kızın 

misafirlik makyajı, bir genç kızın sokak makyajı adlarıyla Lebibe'ye 

beş on kat elbise yaptırttı.  

90 

genç kız 

Bir genç kızın sabah makyajı, bir genç kızın öğle makyajı, bir genç 

kızın akşam makyajı, bir genç kızın sofra makyajı, bir genç kızın 

misafirlik makyajı, bir genç kızın sokak makyajı adlarıyla Lebibe'ye 

beş on kat elbise yaptırttı.  

90 

genç kız 

Bir genç kızın sabah makyajı, bir genç kızın öğle makyajı, bir genç 

kızın akşam makyajı, bir genç kızın sofra makyajı, bir genç kızın 

misafirlik makyajı, bir genç kızın sokak makyajı adlarıyla Lebibe'ye 

beş on kat elbise yaptırttı.  

90 
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genç kız 

Bir genç kızın sabah makyajı, bir genç kızın öğle makyajı, bir genç 

kızın akşam makyajı, bir genç kızın sofra makyajı, bir genç kızın 

misafirlik makyajı, bir genç kızın sokak makyajı adlarıyla Lebibe'ye 

beş on kat elbise yaptırttı.  

90 

genç kadın 

Bir gün Lebibe'yi karşısına almış, genç kadınların ava çıkıp 

çıkmamaları hakkında tuhaf şeyler anlatırken bazı eşyaları almak için 

Eleni odaya lüzumsuz olarak bir iki defa girdi çıktı.  

133 

genç kadın Genç kadınların ava çıkmaları konusunda gülünecek ne var? 134 

genç herif 
Bu genç herif bir yol Kasım'la para muamelesine girişirse gayrık 

elinden para alınmaz... 
146 

genç kız Sizin gibi genç kızlara bazı zevzek delikanlılar musallat olur.  188 

genç kız kardeş 
Genç kız kardeşin, oğlun, kızın var, bunların iffetini koruyabilecek 

bir çareyi, bir sigortayı nerede bulabileceksin? 
195 

genç uşak 

Harem dairelerinde sürü ile güzel körpe kızlar, selamlıklarında genç, 

güçlü uşaklar besleyen efendiler, paşalar iki daire arasındaki ara 

kapılarını geceleri çifte kilitlerle ne kadar kilitleseler boştur. 

211 

genç medeni 
Memleketimizin genç ve yaşlı sözde medenileri gibi düşünmediğim 

için benim adımı alafranga, züppe, şıpsevdi koymuşlar...  
261 

genç kızlık 

Bu tehdite karşı Rebia genç kızlığının özelliklerinden olan 

nezaketlerden, korkulardan, utanmalardan hemen uzaklaşarak cami 

avlularında erkek çocuklarla kaydırak, ceviz oynadığı sıradaki çocuk 

ruhuna dönerek, kabadayıca bir tavır alarak kendisi de revolvere 

doğru elini uzatıp 

270 

genç kadın 

Oh öyle genç, güzel bir kadınla kocanızı bir odaya kapayıp ne olduğu 

pek bilinmeyen bir konuda konuşmalarına izin vermek için, insan 

mutlaka sizin gibi bir Avrupalı yaratılmış bulunmalı.  

293 

genç adam 
Doğu Akademisi Topluluğu'nun katibi Beyoğlu Levantenlerinden 

Mösyö "Lömer" isminde genç bir adamdı.  
381 

genç kız 
Yalnız nutkun sonunda bizdeki kayıp "Jorj San"lardan hazin bir 

biçimde bahsolunurken genç bir kızın, iki üç ağlama hıçkırığı işitildi. 
389 

genç uşak Birkaç gün sonra Şaban'ın yerine genç bir uşak tutuldu.  406 

genç sevgili 
Bu genç sevgiliye içindeki yangını ne yolla anlatacağını bilememekle 

yanıyor... 
408 
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genç uşak 
Bu genç uşağın, o eve gelişinden sonra aşçı kadının kalbinde Şaban'a 

olan eski sevdası külleniverdi.  
408 

genç uşak 
Aşçı kadın da genç uşağa aşk ilanı için baloyu uygun bir yer 

sayıyordu. 
423 

genç oğlan 
Arap bu yeni uşağı da baştan çıkaracak... Zavallı genç oğlan pek 

bön...  
426 

genç uşak 

Gerçekten oyun paydosunda Zarafet, Ali'yi mutfağa çekerek taze 

öğrendiği bu dumanı üstündeki raksı, genç uşağa uygulamak için 

heyecanlar içinde dedi ki: 

426 

genç kavalye 

 Arap, genç kavalyesinin taze erkek kokusunu yakından ılık ılık 

teneffüs ettikçe adeta kuduruyor, görülmedik vahşi bir tarikatın 

mensuplarına isnat olunabilecek bir coşkuyla oradan oraya atılıyordu. 

427 

genç oğlan 

Zarafet, bu üç temposu üzerine Ali'yi bir hayli defa sıçrattıktan sonra 

genç oğlanın sıcak ve dinç göğsüne dokunmanın zevkine bir türlü 

doyamayarak bir, iki, üç temposunu bu defa: 

427 

genç uşak 
Bin gürültü ile genç uşak Arap'ın tecavüzkar kucağından kurtarıldı ve 

Ali'ye, Zarafet'in böyle babası tutunca insanı boğmak ihtimali... 
428 

genç kemancı 
Getirdikleri geçkin bir piyanist ile bir ufak siyah tabut şeklindeki alet 

kutusunu elinde tutan bir genç kemancı piyanonun başına geçtiler.  
429 

genç kız 
Genç kız, bir güzellik goncasıyken aşk ateşinin tesiriyle yavaş yavaş 

açılır, kadın olur.  
458 

genç Ali 

Raci Bey, hizmetkarları genç Ali'ye akşamdan kapıların 

sürgülemesini, etrafa dikkat etmesini, gözünü tetikte, kulağını kirişte 

bulundur masını tembihlemekten geri kalmıyordu. 

465 

genç kan Yolumu, genç kanımla boyayarak, hayat artık pek üzücü geldiği için 

yüzümü öbür dünyaya çevirdim 

488 

genel kural Aşkı bu genel kuraldan ayrı düşünmek bir tür aptallıktır.  275 

genel 
hastalık 

hükmü 
Bu hal bütün gençler için genel bir hastalık hükmündedir. 290 

genel 
görgü 

kuralları 

Medeni bir kavim olmak için genel görgü kuralları olarak kabul 

edilen şartlar ahalimize bedava öğretilecek. 
323 

genel bilgi Bunlar genel ve basit bilgilerdir. 345 

geniş bilgi 

Anası babası Hasene'yi daha inceden inceye imtihana kalkışırlar, 

zavallı çocuk için bir ilkokul olan sokakta edindiği geniş bilgilere fakat 

edepsiz şeylere hayrette kalıp cidden parmak ısırırlardı. 

95 
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geniş araştırma 
Kasaptan, bakkaldan başlayarak kaşıkçılara, kahyanın İstanbul'daki 

mahallesine kadar geniş bir araştırma yaptı.  
138 

geniş araştırma 
Meftun, Kaşıkçılar Kahyası Kasım Efendi hakkında geniş bir 

araştırma için bir gün Erenköyü'nde yine bakkala başvurdu.  
141 

geniş minder Al kadife geniş minderlerin üzerine kuruldu.  148 

geniş mezhep O Meftun Bey için pek geniş mezhepli diyorlar 180 

geniş yatak 

Doğuda çeşme deyince göz önüne o mükellef, o nakışlı, işlemeli, 

altınlı, uzun saçaklı, sayvanlı, geniş yataklı, gürül gürül şarıltısıyla 

susuzların kulağını okşayan ve yaptıranları rahmetle, minnetle 

hatırlatmaya yarar hayratlar gelir 

225 

geniş pardösü Makferlan denilen bu geniş pardösünün cidden tuhafbir özelliği var. 284 

geniş havsa 
Doğrusu onun çok dayanıklı bünyesi, sizin de pek geniş havsalanız 

varmış! 
363 

geniş gök 
Tabiatın, her şeyi aydınlatan güneşi, şu mavi, geniş gök altında açıkta 

yaşanan bir haliniz yok 
385 

geniş gönül 

Öyle güzel elin, seksen erkeğin avucu içinde sıkılmasına bir kocanın 

nasıl tahammül edebildiğine, bu geniş gönüllüğe zavallı saf delikanlı 

bir türlü akıl erdiremiyordu. 

411 

geniş  bel 
Mahir pek nazik noktalarda isteğini kuvvetlendirmek için kızın geniş 

beline iki koluyla istekle sarılıyor; var kuvvetiyle sıkıyor 
214 

geniş mezhepli [Meftun Bey] O Meftun Bey için pek geniş mezhepli diyorlar 180 

geniş yataklı hayrat 

Doğuda çeşme deyince göz önüne o mükellef, o nakışlı, işlemeli, 

altınlı, uzun saçaklı, sayvanlı, geniş yataklı, gürül gürül şarıltısıyla 

susuzların kulağını okşayan ve yaptıranları rahmetle, minnetle 

hatırlatmaya yarar hayratlar gelir 

225 

gerçek anlam 
Birbirlerine söyleyip durdukları şu medeni, gerici tabirlerinin gerçek 

anlamının ne olduğunu acaba içlerinden bir bilen var mı?  
261 

gerçek örnek 
Tiyatro sanatçılarının sahnelerde yaratmaya uğraştıkları acı tabloların 

gerçek bir örneği görülüyordu.  
268 

gerçek felsefe 
Benzetmem biraz kötü olacak, ama gerçek felsefede kabalık incelik 

yoktur. 
291 

gerçek şekil Gerçek şeklini örtbas etmek isterler.  301 

gerçekçi düşünür 
Of... Gerçekçi bir düşünür için bu tamlamanın söylenmesi bile ruha 

sıkıntı veriyor. 
376 
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gerekli öğüt 

Kardeşine gerekli öğütlerde bulunması için birkaç kere el altından 

Meftun Bey'e haber göndermeyi düşünmüş ve kimseye bir şey 

sezdirmemesi hakkında pek büyük antlardan sonra bu niyetini Hoca 

Azize Hanım'a açmış ve ondan şu cevabı almıştı 

180 

gerekli 
ceza 

maddeleri 

Böyle aşk ve alaka konusunda kanun araya girmeye uğ raşıyor da o 

şiddetli, o çok gerekli ceza maddelerine rağmen kesin bir etkisi 

görülüyor mu?  

269 

gereksiz yer 
Gereksiz yere söze müdahalenizle küçükhanımlarınkinden evvel siz 

benim zihnimi karıştırıyorsunuz. 
255 

gevrek kahkaha 
Zarafet, en gevrek kahkahalarıyla fıkırdadıktan sonra hepsinden evvel 

cevap vererek: 
451 

gevşek düğüm 

Uzunca saçları üzerinde daima başının bir tarafına çarpılan kenarı 

enli, yumuşak şapkası, gevşek bir düğümle tutturulmuş boyunbağı, 

gelişigüzel biçimdeki giyinişi, kendinin yakasını şairce ve sanatkârca 

hayallere kaptırmış fikir ve mesleğinin kalenderce güzellik meraklısı 

biri olduğunu gösterir. 

285 

gevşek tebessüm 

Peri öyle bir göz okşayıcı halde suya eğilmişti ki omuzlarından 

aşağıya dalgalanan saçlarıyla belinin içeri doğru oluşturduğu kıvrım, 

ihtiyarı kendinden geçecek kadar süzük, gevşek bir tebessüme 

mecbur etti.  

315 

gevşek biçim 
Ali, utançla bu tarife göre hareket etmeye uğraşarak gayet gevşek, 

gönülsüz bir biçimde bir elini Arap'ın boynuna, diğerini beline atar... 
427 

gizli laf ''Ayo sana gizli bir söyleyece..."  51 

gizli lakırtı 
Evde kimse yokken seni oğlu, Elengo'nun kulağını içine gizli lakırtı 

söylüyor diyece..." 
56 

gizli alem 
Gece yarısından sonra Paris'in bütün bütün gizli alemleri, halleri, 

kötülükleri, rezaleti bu çukurl arda birer sahne bulur. 
72 

gizli hal 
Gece yarısından sonra Paris'in bütün bütün gizli alemleri, halleri, 

kötülükleri, rezaleti bu çukurl arda birer sahne bulur. 
72 

gizli kötülük 
Gece yarısından sonra Paris'in bütün bütün gizli alemleri, halleri, 

kötülükleri, rezaleti bu çukurl arda birer sahne bulur. 
72 

gizli rezalet 
Gece yarısından sonra Paris'in bütün bütün gizli alemleri, halleri, 

kötülükleri, rezaleti bu çukurl arda birer sahne bulur. 
72 

gizli hakikat 

...kaleminden çıkan boş şeylerin gizli hakikatler olduğuna herkesi 

inandırmak yolunda sıkılmayı bir kenara bırakıp her tür ikna yolunu 

mubah saymak… 

74 

gizli kelime 
Zarafet'in bu buluşuna küçüğü büyüğü hep bir ağızdan birer kahkaha 

kopardıktan sırada bilmecenin karşılık geldiği gizli kelime… 
117 
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gizli köşe Rum kızını bir gün gizli bir köşeye çekerek amacını açtı.  155 

gizli ilişki 
Meftun Bey tarafından  okunacak, bu biçimde gizli ilişki tamamıyla 

öğrenilecek 
156 

gizli görüşme 
O gece Şaban, Zarafet'i gizli görüşmelerine sığınak olan çamaşırlığa 

çağırdı.  
157 

gizli ilişki 
Meftun  birkaç  haftada  kardeşinin  gizli ilişkisini  hemen  

tamamıyla denecek kadar öğrenir. 
160 

gizli 
sevda 

yuvamız 

Orada birleştikten sonra imkan ve zaman olursa asılgizli sevda 

yuvamıza çekiliriz 
194 

gizli sebep 
Fakat irade meselesine dair öğütler veren felsefecilerin dedikleri gibi, 

her eylemin açık gizli bir sebeple birer kuvvetli bağı vardır.  
195 

gizli sevda yuvası 
Rebia'nın  macerasına  üzüldüğünü yazıyor  da sonra da kız 

kardeşimi 'gizli sevda yuvasına' çekip götürmek istiyor.  
195 

gizli sevda yuvası 
Şimdiye kadar kim bilir kaç defa gitmiş oldukları gizli sevda 

yuvasında boş durmuşlarsa bu durumun önü alınmış olur 
195 

gizli hal 

Bu işe neresinden başlamalı? Yarın akşam Lebibe ile Mahir'in 

görüşmelerinde hazır bulunup görüşecekleri şeylere, aralarında 

geçecek gizli hallere kulak vermek...  

196 

gizli sevda 
Meğerse nasibinde Zarafet'le Şaban'ın gizli sevdalarını pek yakından 

görmek de varmış. 
200 

gizli yer 

Bu mest olmuş iki sevda uykucusu yattıkları şu tabii yatak üzerinde 

uykuyu uzatırlarsa gelecek diğer oyuncular sahneyi boş bulamayınca 

onlar da kim bilir ne kadar ibretlik olan sevda oyunlarını icra için 

başka bir gizli yere çekilecekler… 

210 

gizli buluşma Besbelli mektupta bahsedilen o gizli buluşma yerine...  213 

gizli sevda yuvası 
Bu delikanlıların yahut delikanlılarla kızların gizli sevda yuvasına 

çekilmeleri bu gece ilk defa olmuyordu 
214 

gizli söz 
İşiteceğimiz gizli birkaç sözden bizim için büyük hakikatlere ermek 

ihtimali vardır. 
224 

gizli sözleşme 

O sabah kardeşinin oğlunun iki kızı birden böyle esrarengiz bir 

biçimde odasına davet edip de kapıları kilitlemesini evliliğin 

çabuklaştırılması için aralarında gizli bir sözleşme yapılacağına 

yordu. 

252 

gizli seyahat 
Beyoğlu'na çıkmış olduğunuz günkü gizli seyahatinizden bahsetmek 

istiyorum... 
267 

gizli karar 
Bu aile felaketine karşı ne yolda tedbir almak lazım geliyorsa buna 

dair aramızda telaşsızca, gizli karar verelim.  
282 
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gizli cevher 

Bedri'yi nasıl sevdiğini, onun aşıkça isteklerine dayanamayarak ilk 

defa kollarının arasına vücudunu nasıl teslim ettiğini, gizli cevherini 

bu ilk aşığın şehevi saldırısıyla nasıl çiğnettiğini… 

350 

gizli konuşma 
Gecenin bütün bu muhabbet hazinesi kendine bir yüz gösteriyor, 

rüzgarın gizli konuşmaları yalnız bir isim telaffuz eyliyordu: 
350 

gizli hamilelik 
Zavallı kadın, kızının gizli hamileliğini öğrendikten sonra ne fena bir 

hal almış, ne kadar zayıflamıştı. 
352 

gizli defter 
Şimdiki hizmetçi kızlar efendilerinin gizli dertlerini hanımlarından 

iyi biliyorlar.  
368 

gizli dünya Siz görülen dünyanın dışında gizli bir dünyada yaşıyorsunuz.  385 

gizli duygu Size etmek istediğim itiraf, gizli ve ince duygulara sahiptir.  417 

gizli şey Burada orta yerde açık 'vals', orada karanlıkta gizli bir şey oynanıyor.  439 

gizli hazine 

Son defa baktığında çekmeceyi kırık görmüş ve titrek elleriyle içini 

karıştırıp hırsızlığın miktarını anladıktan sonra üzüntü ve 

heyecanından birkaç kere baygınlıklar geçirmiş… 

467 

gizli çekmece 

...Kasım Efendi'nin evinde her divanın altında gizli bir çekmece altın 

varmış abartılı rivayetlerin yayılmasıyla evin her gece birçok hırsızın 

tehlikeli girişlerine maruz kalacağını düşünmüştü.  

469 

gizli sıtma 
Raci, kızmamak için son gayretini harcayarak fakat gizli sıtma tutmuş 

gibi kesik, tutuk, üzgün bir sesle: 
472 

gizli şey 
Çünkü gizli, aramızda erkekçe bir iki şey konuşacağız ... 

481 

gizli  sevda yuvası 
A uğursuzlar,  o gizli sevda yuvasında büyük bir felakete siz de 

uğrarsanız?  Burasını niçin dikkate almıyorsunuz?  
195 

gizli gizli kapı 
Bu komedyayı gizli gizli kapılardan, pencerelerden dinleyen Eleni 

bir müddet sonra bir fırsat düşürerek Lebibe'ye hizmet eder. 
160 

gizli gizli pencere 
Bu komedyayı gizli gizli kapılardan, pencerelerden dinleyen Eleni 

bir müddet sonra bir fırsat düşürerek Lebibe'ye hizmet eder. 
160 

göğsü açık kadın 
Fakat göğsü açık bir kadının yanından geçerken mıhlanmış gibi 

bulunduğu yerde kalıyor, süt beyazlıklarıyla çok genç görünen… 
435 

göğsü tespihli herif 

Sokaklarda başlarından lüle lüle kirli saçları sarkarak avaz avaz 

haykıran sırtı pöstekili, göğsü tespihli, eli teberli , o keşkül takıp 

gezen saçaklı heriflere ne sattıkları sorulacak. 

323 

gölgeli taraf Bakışını resmin çukurlaşan gölgeli bir tarafına çevirmeye uğraştı. 316 
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gömülü hazine 
O gömülü hazine orada doğurmak sevincinden veya ölmek 

tehlikesinden uzakta senelerle uyuyabilirdi. 
325 

gönül açıcı bahçe 

Köpeklerin iştahlı dişlerinden kurtulan sinekler yine ızgaralar 

tarafına ve bu gönül açıcı bahçelerde kahve içen müşterilere 

dağılırlar.  

23 

gönül açıcı tapınma 
Şişmana meyli işte bundan, gönlünde unutulmayacak, gönül açıcı bu 

ilk tapınmadan ileri geliyordu. 
175 

gönül alıcı sevgili 
Ey gönül alıcı sevgilim, güzelyüzünüzü gündüz gözüyleyakından 

görmek bugözü yaşlı hayranınıza nasip olmayacak mı? 
162 

gönül alıcı sevgili 
Fakat yalnız 'canane', 'gönül alıcı sevgili' gibi sakil tabirleri okudukça 

boğuluyorum. 
162 

gönül alıcı hayal 
Fakat bu gönül alıcı hayal karşısında şimdi o kadar dayanıksız, o 

kadar zayıf, o kadar bitap ve güçsüzdü ki… 
351 

gönül okşayıcı hatıra 
Zarafet Abla bir gönül okşayıcı bir hatırayla yüreği fıkırdadığını ima 

eder biçimde uzun uzadıya güldükten sonra 
55 

gönüllü avukatlık 
Bizim şık, oğluna karşı ihtiyarın gönüllü avukatlığını etmekteyken 

arkadan konuşa konuşa gelen iki zatın sözleri kulağına çarptı. 
151 

gönülsüz biçim 
Ali, utançla bu tarife göre hareket etmeye uğraşarak gayet gevşek, 

gönülsüz bir biçimde bir elini Arap'ın boynuna, diğerini beline atar... 
427 

görevli bekçi 

Avrupa'ya kadar gitmeyelim, Feriköy'de, Şişli'deki Hıristiyan 

kabristanlarının etrafını çeviren sağlam duvarları, demir kapıları, 

nazif, güzel bahçe şeklindeki ağaçları, ağaçları korumakla görevli 

bekçileri görmüyor musunuz?  

381 

görgüsüz [erkek] Bir erkek ne kadar hımbıl, görgüsüz, cahil olursa olsun yine erkektir. 411 

gösterişli gömlek 
Kambur kahveci arkasında omuzdan iliklenir, "yardan ayrıldım" 

biçiminde gösterişli bir gömlek... 
31 

göz şaşı hal 

Arap, şanıpanya sarhoşluğuyla ağır, çarpık, göz şaşı bir halde 

boncuklarını, bileziklerini şakırdata şakırdata, sendeleye 

mendeleye… 

448 

gözlü insan 
Bu düşük çocuk, elli, ayaklı, kaşlı, gözlü küçücük insan modelinden 

br şey miydi?  
359 

gözlü kız A... kaşlı, gözlü kız... Allah için... Rum dilberi... 365 

gözü açık Frenk 

Doğal kaynakları hemen el sürülmemiş denecek derecede bakir, 

insanları son derece uyuşuk ve tembel olan bir memlekette gözü açık 

bir Frenk ne fırıldaklar çevirmez! 

286 

guguruklu Arap kadın 
Bir Rum hizmetçi matmazel, bezenmeye özenmiş, lakin şık olmaktan 

çok tuhaf olmuş guguruklu bir Arap kadın 
29 

guguruklu Arap Guguruklu Arap iğrenmek tavrıyla yüzünü buruşturup 32 
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guguruklu Arap 

Yaşlı hanımlar böyle gençleri, süsleri, tuvaletleri diline 

dolamaktayken beri yanda iki taze, guguruklu Arap kadının şıklığını 

hafiften alaya başladılar. 

47 

gururlu adım 
Ağır, bir bakıma gururlu adımlarla yürür. Kendi yerine çıkar. 

Boynundaki borusunu düzeltir. 
26 

güç durum 

...sofradakilerden birinin lütfederek eliyle koparıp size ikram ettiği 

bir parçayı alıp yemek, bu yemek biçimine alışkın olmayanlar için 

uyulması pek güç bir durumdur.  

87 

güç iş Edibe'ye karşı kur yapmak, aşk ilan etmek ne güç iş?  179 

güç şey Onun bu merakına da uyuvermek güç bir şey değildir.  188 

güç durum 

Böyle belirsiz bir vaktin geleceğini bekleyerek o karanlıkta, o sıcakta 

oyalanacak hiçbir şeyle meşgul olamayarak beklemek hakikaten güç 

bir durumdu. 

198 

güç başarı 

O küçük küçük siyah kıvrıntılardan anlam çıkarmak kirnse için güç 

bir başarı olmadığı halde, o zavallı ananın velileri bu lütfu, bu iyiliği 

kızlarından esirgemişler... 

387 

güçlü delikanlı Oğlan topuz gibi güçlü kuvvetli bir delikanlı 151 

güçlü uşak 

Harem dairelerinde sürü ile güzel körpe kızlar, selamlıklarında genç, 

güçlü uşaklar besleyen efendiler, paşalar iki daire arasındaki ara 

kapılarını geceleri çifte kilitlerle ne kadar kilitleseler boştur. 

211 

güçlü duygu 
Aşk, nesli devam ettirmek için tabiatın insanlara verdiği güçlü bir 

duygudur. 
258 

güçlü faaliyet Yani bu güçlü faaliyeti tamamıyla tatmin edecek iş kalmamıştır. 324 

güçlü işsiz güçsüz 
Memleketimiz bu gibi güçlü, kuvvetli işsiz güçsüzlerden iki biçimde 

zarar görmektedir: 
324 

güdük [tahsil] Fakat tahsili onun kadar güdük değil 169 

gül yanak Aman gul yanaklı civan Alim 436 

gül yanak 
Yavrumun şapır şapır o gül yanaklarından koklaya koklaya öperim 

494 

gül gibi kız Gül gibi kızdı. Hep benim  evlatlarım  sızdırılmış altına benzerler...  372 

gül yanaklı Ali Aman gul yanaklı civan Alim 436 

güler yüzlü düşman Asıl dost görünen, güler yüzlü düşmanlardan endişe etmelidir. 203 

gülünç hal 
Orta yaşlı fakat yaşına ters bir nispette süslü bir hanım, modaya uyma 

merakıyla süsünü garip olacak kadar gülünç bir hale getirmiş bir taze 
28 

gülünç kısım 
Hele bu süsün, tuvaletin en tuhaf, gülünç kısmı ellerde garip 

oluyordu. 
47 
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gülünç hal 
Bu düzenlemeyi hayata geçirmek için sayısız sıkıntıya katlanıyor, 

pek gülünç hallere sebep oluyor, fakat kararından dönmüyordu.  
61 

gülünç hareket 
Bu tür gülünç hareketleri terbiye zannedenler kabalıklarını  göstermiş 

olurlar.  
128 

gülünç taraf Şimdi meselenin biraz da eğlenceli, gülünç tarafından bahsedelim.  276 

gülünç oyun 

Mösyö Makferlan, bu gülünç oyunlarda o kadar ileri gitti, kendine iş 

verenlerin niyetlerini o derece kötüye kullandı ki nihayet sarayda 

buna kimsenin güveni kalmadı. Jurnalin de bir haddi olması gerek.  

288 

gülünç yalan 

Kendinden evvel başka kadın yüzü görmemiş olduğu hakkındaki o 

gülünç, o aptalca, o koskoca yalanı şöyle bir tarafa dursun, meğerse 

aşk ve sevda defterinde siyahına. varıncaya kadar renk renk aşıkları 

varmış...  

366 

gülünç komedi Ne gülünç komedi!..  403 

gülünç hal İncelik, şıklık yaratılışında olmadığı için gülünç hallere giriyor 416 

gümüş renk ...ara sıra tümüyle kurtularak ortalığı gümüş rengi bir işığa boğuyor. 349 

gümüş rengi ışık ...ara sıra tümüyle kurtularak ortalığı gümüş rengi bir işığa boğuyor. 349 

günahsız kız 

Onun hayli senelerden beri kurduğu emeli Rebia'yı Meftun'a vermek 

olduğundan delikanlının diğer bir kızla evlenmesine dair söz olunca 

zavallı teyze bir türlü kabına sığamaz, elin günahsız kızlarını nasıl 

yereceğini bilemezdi.  

187 

gündelikçi aşk rehberi 
Öyle hayal kadar ince, nazik, güzel bir kadın senin gibi gündelikçi 

bir aşk rençberi tutmaya mecbur oluyor 
443 

günlük gazete 

duvarda bakışına ilk tesadüf eden şey Dekadan şairlerden meşhur 

"Verlen''in Fransızca günlük gazetelerin birinden kesilip 

çerçeveletilmiş, epeyce büyük kıtada bir resmi olmuştu. 

341 

gür saç 

Haspanın o kadar gür, uzun saçı olmayacak, hemen bir onluk karpuz 

büyüklüğünde başının tepesine kondurduğu guguruk iğreti saçlardan, 

belki siyah yünden, kırpıntılardan yapılmış olma ihtimaliyle şüpheli 

bakışları üzerine çekiyordu. 

47 

gür kaş 

Şair boynuna kalın bir atkı dolamış, sakal bıyığa karışmış, gür 

kaşlarına doğru adeta bir tümsek oluşturan alnı altında "absent" 

kuvvetiyle parlayan çekik gözleriyle keskin bir bakış fırlatıyordu. 

341 

gürbüz delikanlı 
Rahmetliyi sorarsan yanaklarından kan damlar, gürbüz, on dokuz 

yaşında bir delikanlıydı. 
79 

gürbüz [kişi]dir. Bu, onlar gibi zayıf değil, gürbüzdür. 86 
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gürbüz 
Türk 

delikanlısı 

Frenk karısı da bu kaşlı gözlü, tıknaz, gürbüz Türk delikanlısından 

aptallığa yakın bir saflıkla, güya bu düşkünlüğünden hiçbir şey 

hissettirmemeye çabalayarak… 

410 

gürül gürül şarıltı 

Doğuda çeşme deyince göz önüne o mükellef, o nakışlı, işlemeli, 

altınlı, uzun saçaklı, sayvanlı, geniş yataklı, gürül gürül şarıltısıyla 

susuzların kulağını okşayan ve yaptıranları rahmetle, minnetle 

hatırlatmaya yarar hayratlar gelir 

225 

gürültücü melek 
Bakınız bu pembe tombul yanaklı, sırma saçlı, bu şen, bu gürültücü 

melekler nereden çıktı?  
378 

gürültülü ahenk 

Borular, kemanlar, davullar hep seslerini birbirine karıştırarak 

gürültülü bir ahenk tiyatro binasını doldurduğu sırada birdenbire 

perde kalkrrıış, gözler önünde, beyaz karpuzlu fenerlerle 

aydınlatılmış çardaklı bir bahçe peyda olmuştu. 

174 

gürültülü dedikodu 

Hakiki rezaleti bir yana bu durumda ortaya çıkacak bir skandal, 

gürültülü bir dedikodu, bir kepazelik Kasım Efendi'nin serveti 

üzerine kurduğu servet ve saadet hayallerini mahvediyordu. 

213 

güvenilir kefil 

En büyük  muamelesi,  en büyük  cesareti  gözüne  kestirebildiği 

kimselere gayet fahiş faiz, güvenilir kefıl, mükemmel rehin 

karşılığında para vermekti. 

325 

güzel yer 
O güzel yerin serinliğinden, kokularından istifade edenler, tramvay 

arabacıları, kondüktörleri, kılavuzlarından ibarettir. 
24 

güzel abla Aha beni güzel ablacığı dedi.  52 

güzel Elengo Aha beni güzel Elengo 56 

güzel koku Bunun içinde güzel kokulu ılık su vardır.  129 

güzel koku Bu güzel kokulu su içilmeyecek de ne olacak 129 

güzel keten örtüsü 

Nihayet bir akşam tavuk, hindi gibi hayvanlar üzerinde alafranga 

yemek alıştırması yapılacağı bir sırada sofranın en güzel keten örtüsü 

yayıldı 

131 

güzel aracı 
Böyle aşk meselelerinde bir kız kendinden güzel bir aracıyı nasıl 

çalıştırabilir?  
135 

güzel başarı 

Öğrettiklerinin sonucu zannettiği bu güzel başarıdan dolayı 

Meftun'un neşesi gitgide o kadar arttı ki, kardeşini lütfen seven o 

delikanlıyı bulsa iki yanağından şapır şapır öpmekten kendini 

alamayacaktı 

137 

güzel şey Kızı pek yakından görmeyip uzaktan pek güzel bir şeye benzettiyse 140 

güzel huy Kayınpederin bu iki sıfatı yahut güzel huyu öğrenildi 146 

güzel hülya 
"Tamam" feryatları, hep bu gürültüler Meftun'un altın rüyasını, o 

güzel hülyasını bozuyordu.  
149 
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güzel ninni 
Bu altın banyosunun güzel ninnisi içinde Meftun'a bir tür bunaltı 

geldi. 
153 

güzel abla Aha beni güzel ablam dedi 158 

güzel Şaban Ağa Aha beni güzel Şaban Ağa bana yeminini bozdurma  158 

güzel [kız] Bu iki kizlar pek güzel değil, ama cok kurnaz 163 

güzel bina 

Nerede güzel bir bina görse gelecekteki sayfiyelerini o şekilde 

yaptırmaya karar verir, tabii gördükleri oranında kararları da 

değişirdi. 

173 

güzel oda 

Bu oymalı köşkün güzel bir  odasına, bir sünnet düğününde gördüğü 

çadır içine kurulmuş bir karyolayı taklit ederek allı pullu, pufla gibi 

kaba bir döşek yaptırdıktan sonra artık evlenecekti. 

174 

güzel giriş Bu mektuplar bu meseleye başlamak için güzel bir giriş olabilirdi. 191 

güzel benzetme 
Meftun gülmekle hiddet arasında hayret  içinde bir  tavırla, "Ne güzel 

benzetme!.. Ekşi karadut... 
208 

güzel kız 

Harem dairelerinde sürü ile güzel körpe kızlar, selamlıklarında genç, 

güçlü uşaklar besleyen efendiler, paşalar iki daire arasındaki ara 

kapılarını geceleri çifte kilitlerle ne kadar kilitleseler boştur. 

211 

güzel adet Ermans dö  Fo güzel adetlere ve terbiyeye  özendirir. 233 

güzel terbiye Ermans dö  Fo güzel adetlere ve terbiyeye  özendirir. 233 

güzel karı 
Erenköyü'nde, sizin semtte aynalı, hoşur, güzel, şık, süslü karılar 

varmış... 
241 

güzel mehtap Şu güzel mehtaplarda insanı bir kere davet etmezsin ki!... dedi.  241 

güzel tesadüf 
Mösyö Makferlan, kendince güzel bir tesadüf yardımıyla Yıldız'ın 

müzevirlik kapısından içeri dalar. 
287 

güzel [kadın] 
...kendi türünden bir güzele tesadüf ettiği zamanki aşıkane feryatları 

hep bu neticeye hizmet içindir. 
291 

güzel kadın 

Oh öyle genç, güzel bir kadınla kocanızı bir odaya kapayıp ne olduğu 

pek bilinmeyen bir konuda konuşmalarına izin vermek için, insan 

mutlaka sizin gibi bir Avrupalı yaratılmış bulunmalı.  

293 

güzel delikanlı Vücut, boy bos, kaş göz yerinde güzel bir delikanlıydı.  295 

güzel şey 

Meftun'un güzel şeylere karşı o kadar büyük bir zaafı vardı ki 

kadınlar içinde hoşlanmadığı "tip"in hangisi olabileceğini düşünür, 

düşünlir bir türlü tayin edemezdi. 

304 

güzel kadın Bir güzel kadın... 346 
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güzel saç 

Lebibe "Perse"nin "Meduz"un başını nasıl kestiği hikayesini, 

öldürülenin güzelliğini, saçlarının güzelliğini, fakat "Minerva"yı 

gücendirdiği için bu güzel saçların birer yılana dönüşünü, zavallının 

gözlerinde baktığı şeyleri taşa çevirme özelliği olduğunu hep 

ayrıntısıyla anlattı. 

348 

güzel hanım Şimdi İstanbul'da güzel bir hanım bulmuş... 357 

güzel ağaç 

Avrupa'ya kadar gitmeyelim, Feriköy'de, Şişli'deki Hıristiyan 

kabristanlarının etrafını çeviren sağlam duvarları, demir kapıları, 

nazif, güzel bahçe şeklindeki ağaçları, ağaçları korumakla görevli 

bekçileri görmüyor musunuz?  

381 

güzel dinleyici 

Sözlerimin dokunacağı konunun mühim olması, şimdi etrafımı saran 

güzel dinleyicilerim tarafından özel bir dikkatle dirıleneceğimden 

eminim. 

384 

güzel sanat Güzel sanatlar karşısında şaşkınlığa düşmemiş 385 

güzel söyleyiş 
'A dostlar bitti artık benim ışını..." narasıyla zavallı Ali'yi büyük bir 

şaşkınlık içinde bıraktı 
409 

güzel el 

Öyle güzel elin, seksen erkeğin avucu içinde sıkılmasına bir kocanın 

nasıl tahammül edebildiğine, bu geniş gönüllüğe zavallı saf delikanlı 

bir türlü akıl erdiremiyordu. 

411 

güzel zemin 

Damat bey, Madam Makferlan'ı  sevdalı kollarına  alıp da bir kasırga 

gibi oyun meydanını dönerken o dans neşesi, o sevgi sarhoşluğuyla 

sevgilisinin duygulu ve merhametli kulağına ne tatlı yalvarış sözleri 

fısıldayacak, bu balo aşk ilanı için ne güzel bir zemin yaratacaktı. 

422 

güzel koku 

...bulaşık paçavrası gibi kokan Arap'a bedel bir haftasonu kolları 

arasında tutacağı güzel kokulu vücudu düşünerek piyanonun ahenkli 

vuruşlarına uyarak… 

425 

güzel gazoz Ah bu ne güzel gazoz 436 

güzel insan Aman ne güzel insanın içinde fışır fışır... ediyp... 437 

güzel göğüs 
Bu beyaz, bu yumuşak, bu sarhoş edici güzel göğüsten benim de 

lezzet hisselerim vardır. 
441 

güzel kadın 
Oh tuhaf şey... Bir erkeğin güzel bir kadını öpmesi ancak bir tür 

arzuyla olur. 
441 

güzel kadın 
Öyle hayal kadar ince, nazik, güzel bir kadın senin gibi gündelikçi 

bir aşk rençberi tutmaya mecbur oluyor 
443 

güzel tavır 

...bir kadın şıklıktan, şuhluktan, güzel tavırdan, o 

yaltaklanmalarından, bütün kadınlık faaliyetlerinden oluşan 

silahlarıyla kanunen  ve adet bakımından kendinin hakim ve amiri 

olan… 

458 

güzel kardeşlik Güzel kardeşlik. .. Doğrusu büyük bir adil hüküm 484 
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güzel kadın Güzel bir kadının güzelliğinin zekatı yok mu? 493 

güzel kadın Fakat kendi amacımla onun cahil namusu arasına bir güzel kadın 

vücudu koyunca yularını elime geçirdim.  

493 

güzel kokulu su Bunun içinde güzel kokulu ılık su vardır.  129 

güzel kokulu su Bu güzel kokulu su içilmeyecek de ne olacak 129 

güzel kokulu vücut 

...bulaşık paçavrası gibi kokan Arap'a bedel bir haftasonu kolları 

arasında tutacağı güzel kokulu vücudu düşünerek piyanonun ahenkli 

vuruşlarına uyarak… 

425 

güzellik  

meraklısı 
biri 

Uzunca saçları üzerinde daima başının bir tarafına çarpılan kenarı 

enli, yumuşak şapkası, gevşek bir düğümle tutturulmuş boyunbağı, 

gelişigüzel biçimdeki giyinişi, kendinin yakasını şairce ve sanatkârca 

hayallere kaptırmış fikir ve mesleğinin kalenderce güzellik meraklısı 

biri olduğunu gösterir. 

285 

güzellikten 

yoksun 
kadın 

Çeşni değiştirmek için çok defa güzellikten yoksun bir kadını eski 

aşığınıza tercih tuhaflığını gösterirsiniz 
443 

haddinden fazla mertebe 

Gafletimize yenik düşmeyip de yaratılışın mayamızı yoğurduğu 

zaaftan kurtulamayarak hayattan hoşlanıyorsak bu sevdamızı akıl ve 

ölçü haddinden fazla bir mertebeye vardırmayalım. 

377 

hafif vaveyla 
Zarafet hafif bir vaveyla ile kahkaha arasında acayip bir gülme 

tutturdu. 
53 

hafif sarsıntı Bizim şık, vagonun hafif sarsıntılarına teslim oluyordu... 149 

hafif titreme Üzüntüden ellerinde hafif bir titreme oldu. 187 

hafif ışık 

Mehtabın akıcı bir gümüş suyu gibi yayılmış hafif ışığı arasından 

uzaklarda belirsiz şekiller oluşturan tarlalar, ağaçlar, tepecikler, 

yollar içinden ziyaret vaat eden 3.şığın gelişini gözlüyor, fakat gelen 

giden olmuyordu. 

211 

hafif bulut 
Güya güneşin öncüsü zannedilen birkaç parça hafif bulut tanyerinden 

yükselip ufka yayıldı.  
228 

hafif nur Doğudan dağılan hafif bir nur batıdaki mehtabı donuklaştırıyordu. 228 

hafif titreme Ellerimi, dizlerimi hafif bir titreme aldı. 247 

hafif tebessüm Lebibe tabii bir tavırla, hatta hafıf bir tebessümle: 266 

hafif baş işareti Mari, hafıfbir baş işaretiyle çıktı. 298 

hafif düğün 

O kadar sade suya hafıf bir düğün yaptı ki, bu düğüne yirmi liradan 

fazla harcanmadığına yemin eden bulunsa günaha girmiş 

addolunmazdı. 

332 

hafif tebessüm 
Filozof, tıraşlı yüzü, o alaycı hafif tebessümü ve arkası biraz 

kamburlaşmış yaşlılık haliyle bir koltukta oturuyordu. 
342 
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hafif reverans 
Lebibe bu tuhaflığın hiç farkına varmamış gibi görünerek hafif bir 

reveransla 
344 

hafif kuzey rüzgarı 

Tam olmaya az kalmış bulunan ay, hafif bir kuzey rüzgarının 

etkisiyle atılmış pamuk gibi güneye doğru uçuşun bulutların 

kapanıklığından ara sıra tümüyle kurtularak… 

349 

hafif ağlama 
Sevgilisinin hayaline karşı böyle atılmalar, istekler, şikayetlerle 

meşgulken kulağına hafif bir ağlama, iniltiye benzer bir ses geldi. 
351 

hafif rüzgar Hafif bir rüzgar yaprakları hışıldatıyor 352 

hafif ses Nihayet tedbire gerek görerek hafıf bir sesle "kanlı basur" dedi. 356 

hafif hçıkırık Hafıf bir hıçkırık gibi bir iki sarsıntı geçirdi... 372 

hafif ses 
Uzun boğazlı narin bir billur sürahiden su boşaltılır zannedecek, 

birbirine eklenmiş ahenkli hafif, yumuşak, yuvarlak sesler işitildi. 
429 

hafif neşe Oğlanın vücuduna hoş bir serinlik, beynine hafif bir neşe yayılır.  437 

hafif beyazlık 
Yüzüne de şöyle bir tatlı hafif beyazlık gezdirsen çok güzel 

olacaksın... 
461 

hafif hafif hıçkırık Gözlerine götürerek hafif hafif hıçkırıklarla ağlamaya başladı. 256 

hak hukuk bilir kadın A ne lazım doğrusunu söylemeli.. Hak hukuk bilir kadındı. 373 

hakiki zarafet 
Bütün bu hareketleri hakiki zarafetle yapmakta maharet sahibi 

olacaksınız, diyor... 
120 

hakiki sanatkar 

Hakiki sanatkarların azlığından dolayı genelde şüpheli, donuk 

maharetlerle yapılan bu kopya resimleri, bu taklitleri görmek için 

giriş ücreti vererek birkaç saat penceresiz binalar içinde hapisliğe 

katlanıyoruz da… 

212 

hakimce cümle 
Amcası yeğenine uzun, hakimce ve katiplere yakışır cümlelerle 

nasihat etmekten bıkmadı.  
73 

haleli saç 

Renk olarak solgundu, fakat çenesinin uyumu biraz yumruca alnının 

üzerinde ince, açık kumral kaşlarının çizdiği kavisler, uzun 

kirpiklerle haleli ve donuk sarı saçlarına oranla koyu görünen ela 

gözleri kendine bakanları yutkunduracak birer güzelliğe sahipti. 

295 

halıya sarılı çekmece 
Divanın altında halıya sarılı bir çekmece olduğunu o evde kendinden 

başka bir bilen yoktu. 
468 

hantal yapı 

Şaban, kırk kırk beş yaşlarında, saçına, bıyığına kır düşmüş, elleri, 

ayakları iri, hantal yapılı, kaba saba bir hizmetkardır ki beyefendinin 

alafrangalığa düşkünlüğü yüzünden çektiği… 

60 

hantal yapılı hizmetkar 

Şaban, kırk kırk beş yaşlarında, saçına, bıyığına kır düşmüş, elleri, 

ayakları iri, hantal yapılı, kaba saba bir hizmetkardır ki beyefendinin 

alafrangalığa düşkünlüğü yüzünden çektiği… 

60 
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harap yer 
harap ve yıkık yerlerde yatan ve bazıları ayetlerle süslü mezar taşlarını 

küstah ayaklarınızla nasıl tepip geçiyorsunuz? 
380 

hararetli tebrik 

Meftun, bu sıkı ve hararetli tebriğe karşı biraz şaşırarak ne diyeceğini 

tayin için işin aslını bilenlerin yüzlerine yardım isteyen bir bakış 

gezdire gezdire 

307 

hararetli dudak 

...kulağını yaprakların arasından içeriye vermeye uğraşırken 

kadıncağız birdenbire yanağına tüylü bir çift sülük gibi yapışan gayet 

hararetli dudakla, boynuna dolanıveren iki kuvvetli kolun baskısıyla 

bunalmak derecesine gelerek kendi kendine: 

449 

hararetlice müdafaa 
Beyin, Zarafet'i bu düzeltmesine, böyle hararetlice müdafaası na 

karşı Azize Hanım bozuldu. Dudaklarını ısırarak 
362 

harekeli 
cin ve peri 

hikayeleri 

Kasım Efendi'nin kızına hediye olarak yaymacı kitapçılardan onar 

yirmişer paraya aldığı harekeli, kullanılmış cin ve peri hikayelerini 

hoca öğrenci ezberlercesine defalarca  okurlar… 

178 

has bahçe 
Bu has bahçelerin güzelliğinden en çok faydalananlar tramvay 

hademeleridir 
21 

has bahçe 
Bir haylisi de o has bahçelerde kahve içen müşterilerin başına bela 

olur. Manava gidenler tercihen meyvelerin çürüklerine üşüşürler 
22 

has bahçe 
Hay deveciler köçeği, has bahçenin piryol çiçeği' nedir o bil 

bakayım? 
117 

has ekmek 

Kasım Efendi'nin kendi düşüncesine göre yeni elbise giymek, 

doyuncaya kadar yemek, has ve taze ekmek yemek, parayla su 

içmek, harcamak üzere lira, mecidiye bozdurmak, yürümeye engel 

bir şey… 

177 

hassas damar Adamına göre insanların en hassas damarlarını titretecek çareleri bilir 290 

hasta fikir 

Kendi kadınlarını hakir görüp yabancı kadınlarıyla evlilikte şeref 

arayanlar, bu hareketlerini gururlanacak bir şey sayanlar gülünmeye 

değer hasta fikirli insanlardır. 

386 

hasta kalp 
Şimdi gece kandilinin titrek ışığı altında ortaya çıkan korkunç, 

belirsiz şekilleriyle bir manevi aleme ait zannolunan küçüklü 

büyüklü gölgeler, hasta kalplere hüzün ve korku veren o gece 

dekoru… 

480 

hasta fikirli insan 

Kendi kadınlarını hakir görüp yabancı kadınlarıyla evlilikte şeref 

arayanlar, bu hareketlerini gururlanacak bir şey sayanlar gülünmeye 

değer hasta fikirli insanlardır. 

386 

haşarı Türk 
Ben de sebebini pek bilemediğim halde kaba, hoyrat, haşarı bir 

Türk'e peşkeş çekiliyorum.  
443 
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haşin Asyalı 
O deminki havsalası geniş, medeni yaratılışlı, alafranga mizaçlı, her 

suretle serbest düşünen Meftun şimdi kaba, haşin bir Asyalı kesildi.  
213 

haşin tavır 

Odadaki dört gencin uçuk renkleri, birbirlerine karşı almış oldukları 

haşin tavırları, endişeli bakışları bunların aralarında vahim, heyecanlı 

bir vaka cereyan eylemiş olduğunu anlatıyordu. 

281 

hatırlı kimse Sofrada en hatırlı kimlerse butlarını onlara veririm ... 97 

hatırlı yer 
Turpun alafrangada sofradaki hatırlı yeri bundan böyle ilelebet 

hatırınızda olsun...  
125 

hatırlı adam 

Bu kısmeti elinden kaçırırsan sonra haline köpekler güler; baban 

zengin, hatırlı bir adam değil, seni alsa alsa hademeden, esnaftan · 

şöyle böyle bir adam alacak...  

188 

havadan sudan söz Hal hatır sorma, havadan sudan birkaç söz ve hoşbeşten sonra 

Kasım Efendi birdenbire dilini değiştirerek damadı aleyhinde 

konuşmaya girişir. 

478 

hayalete benzer vücut 

Meftun birdenbire uzakta, bahçenin öbür ucunda beyazlar giymiş 

hayalete benzer iki vücudun hendeği atlayıp karşı tarafa geçtiklerini 

gördü. 

212 

hayali şekil 

Raci bir süre sustuktan sonra evvela dalgın dalgın önüne, sonra 

odanın içinde yalnız kendince görülen birtakım hayali şekiller varmış 

gibi yerden tavana doğru birkaç defa göz gezdirdi.  

266 

hayali fener Ben adeta böyle bir hayali fenere döndüm.  274 

hayırlı haber 
Türlü üzüntü, büyük merak içinde sigaraların birini söndürmeden 

diğerini yakarak bir hayırlı haberle dönüşlerini gözledi. 
181 

hayırlı sonuç 
Fakat bu mühim durumu hayırlı bir sonuca bağlamak için kendinin 

de belirgin, emin bir planı yoktu.  
236 

hayırlı maksat 
Zannederim ki bu husustaki iyi niyet ve hayırlı  maksadımdan hiçbir 

biçimde şüphe edilemez. 
384 

hayırlı hayırlı rüya Bu büyük servetin Paris'te her gece hayırlı hayırlı rüyalarını görüp 

duruyorum.  
494 

hayret verici cüret 
Beri yandan  Rebia zaten dik tuttuğu başını hayret verici bir cüretle 

büsbütün dikleştirip dedi ki 
256 

hayret verici sonuç 

Meftun'un bu güzellik, zarafet dersleri uzun müddet ekilmemekten 

mahrum kalarak gelişme gücü artmış toprak üzerine tohum saçılır gibi 

hayret verici bir sonuç yarattı. 

460 

hayvan herif 
Hayvan herif ben seni 'metrotel,' yani bu evdeki alafranga merasime 

bir tür hazırlayıcı, karşılayıcı  tayin etmek istiyorum.  
201 



101 

 

SIFATLAR ADLAR GEÇTİĞİ CÜMLE 
SYF 

NU. 

hayvanca saldırı 

O gece, rezaleti tamamlayan komşu hizmetkarlarının hayvanca 

saldırılarına uğrayan kadınlar, Azize Hanım'ın tavsiyesi üzerine hep 

aptes tazelemişlerdi 

452 

hayvani tasvir 

Bugün "Pal ile Virjini" hikayesindeki o masum aşkın uğradığı üzücü 

iftiraya ağlarken, yarın eline tutuşturulan· pek maddi, pek hayvani 

tasvirleri, anlatımındaki kabalık, zihni karmakarışık bir hale düşüren 

bir eserin zıt tesirleri altında bunalıyordu.  

91 

hazır hal 
Size kızını vermek için Kasım Efendi'yi hazır bir hale getirecek bir 

'trük' buldu 
290 

hazin ışık altı Tarlalar, bahçeler, hazin, sessiz, esrarengiz bir ışık altında uykuda ...  199 

hazin 
sonbahar 

gecesi 
Serin, hazin bir sonbahar gecesi... 349 

hazin çığlık 

Kainatın bütün manzaralarında, bütün  şekillerinde, hazin  

çığlıklarında,  coşkun feryatlarında hep bu yüz, hep bu isim tekrar 

ediyordu.  

350 

hazin ses 
Fakat böyle hazin, dermansız bir sesin diğer bir evden gelebilmesi 

için bulundukları köşke yakın başka bir yer yoktu.  
352 

hazin yaş Her ikisinin de gözlerinden hazin yaşlar dökülüyordu. 358 

hazin biçim 
Yalnız nutkun sonunda bizdeki kayıp "Jorj San"lardan hazin bir 

biçimde bahsolunurken genç bir kızın, iki üç ağlama hıçkırığı işitildi. 
389 

hazin ses 

Meftun, rolünün en çok ustalığa muhtaç olan kısmına gelmiş bir 

aktör tavrıyla ellerini ovuşturarak odanın içinde gezinmeye ve en 

hazin sesiyle meramını anlatmaya başladı: 

399 

hazin hazin ağlama Köşeden bucaktan hazin hazin, kesik kesik ağlamalar.. 373 

hazmı zor ilahi irade 

Tabiatın hazmı ve tahammülü zor ilahi iradesi karşısında edeceğimiz 

şey isyan değil, bunlardaki büyük hikmeti idrak edebilecek kuvvetli 

bir düşünce metaneti kazanarak nefsimizi terbiyeye çalışmaktır. 

378 

Hazreti Havva 
Siz zavallılar, Hazreti Havva'nın yaratılış asilliği bozulmamış en saf, 

en necip kızlarsınız ...  
386 

helal süt 
Oğlanın pek yüzü gözü açılmadan helal süt emmiş bir kız bulup baş 

göz edivermek niyetindeymiş. 
138 

helal süt 
Helal süt emmiş, beş vakit namazında, başı önünde babayani  bir 

damat isteriz. 
184 

helalzade kız 
Biz de yüzü gözü açılmamış, kapalı büyütülmüş kadın kadıncık 

helalzade bir kız istiyoruz. 
185 

hesapsız görümce 
Kısacası ne olduğumu bilemiyorum ... Üç kaynana ... Hesapsız 

görümce... 
334 
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heybetli adam 

Meftun bu ismi ağza şişkinlik veren kaşıkçı tabiriyle, sonra insanın 

gözleri önüne çakşırlı, saltalı , beli kuşaklı, başı abani sarıklı, ak 

sakallı heybetli bir adam getiren "Kahya" unvanıyla birkaç defa 

tekrar etti.  

137 

heyecan verici yer 
Bu gibi haberin en velveleli, en heyecan verici yeri olan mahalle 

kahvelerine, halkın diline düştü. 
311 

heyecanlı vaka 

Odadaki dört gencin uçuk renkleri, birbirlerine karşı almış oldukları 

haşin tavırları, endişeli bakışları bunların aralarında vahim, heyecanlı 

bir vaka cereyan eylemiş olduğunu anlatıyordu. 

281 

heyecanlı gece 

Zarafet'in ev halkını velveleye veren bu şiddetli kanlı basurlu 

heyecanlı geceden bir gece sonra aynı durum Rebia'nın odasında da 

oldu. 

366 

hımbıl beyefendi 
O ne hımbıl beyefendiymiş, koca Fenerbahçe'de Rebia'dan başka 

sevecek yosma bulamamış mı? 
163 

hımbıl [erkek] Bir erkek ne kadar hımbıl, görgüsüz, cahil olursa olsun yine erkektir. 411 

hımbılca şey Hımbılca bir şeye benziyor. 147 

hırçın el 

Gece renkli aşık iki kat ola ola güldükten sonra zaten aşığının hırçın 

elleriyle didiklene didiklene yarı açılmış, parça parça bir halde 

bulunan pırnal renkli sinesini büsbütün açtı. 

208 

hırka eskisi havlu 
Orada burada kana bulanmış hırka eskisi havlu, bez parçaları ... kirli 

mendiller... 
356 

hırslı adam Öyle hırslı adamlar felç tehlikesine pek maruzdur.  395 

hırslı göz 

Meftun'un hırslı gözlerinin önünde Kasım Efendi'nin vefatından 

evvel servetinin bir kısmına el atmak ihtimali belirince, Mahir'i 

yemlemek için icap eden parayı son genişliğine kadar kullanmaya 

uğraşıyordu. 

410 

hızlı bakış 
Çıngırak sesini işitince madam etajerin üzerindeki zarif bir saate 

gayet hızlı bir bakış fırlattı.  
298 

hızlı çekidüzen 
Olabildiği kadar her tarafa gayet hızlı bir çekidüzen verdikten sonra 

kapıyı açtılar... 
360 

hiddetli pençe 
Vesile Hanım kızını hiddetli pençesiyle kavrar, bağırta bağırta 

odadan dışarı çıkarır...  
100 

hiddetli telaffuz Meftun yarı hiddetli yarı alaycı bir telaffuzla: 120 

hikmetli ders 
Fakat ne çare ki bu hikmetli dersten ibret alabilmek zamanı her ikisi 

için de geçmişti. 
354 

hisli kadın Fakat senin kardeşin çok hisli kadın... 413 

hizmetçi matmazel 
Bir Rum hizmetçi matmazel, bezenmeye özenmiş, lakin şık olmaktan 

çok tuhaf olmuş guguruklu bir Arap kadın 
29 

hizmetçi kız Bunu bana hizmetçi kız söyledi.  368 

hizmetçi kız 
Şimdiki hizmetçi kızlar efendilerinin gizli dertlerini hanımlarından 

iyi biliyorlar.  
368 
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hizmetçi kadın Gündelikle iki hizmetçi kadın daha tutuldu. 429 

hizmetçi kadın 

Hizmetçi kadının yirmi beş yirmi altı yaşındaki oğlu arabacı 

Abdullah'ın birkaç defa gelip annesiyle görüşmüş olduğunu ve hafta 

arasında Mahir'in de gelmiş bulunduğunu öğrendi.  

468 

hizmetçi kadın 

Kasım Efendi, kırık çekmeceyi tekrar kerevetin altına sürdükten 

sonra bu garip hırsızlığa dair kimseye bir şey açmamalarını karısıyla 

hizmetçi kadına' defalarca antlar, yeminler ile tembih etti.  

468 

hizmetçi kız Hizmetçi kız gözlerini önüne indirir. 486 

hizmetkar Ali O aralık hizmetkar Ali yanına yaklaşarak: 471 

hokka kalem 
Haydi buradan hepiniz çekiliniz... Sesinizi kesiniz bakalım ..." 

uyarısında bulunduğu sırada odanın ortasındaki masanın üzerinde 

duran bir hokka kalemle bir açık kağıt, dikkatini çekti. 

488 

hortumlu yaratık 

Namussuzluğu siz manda gibi, deve gibi, fıl gibi boynuzlu, hörgüçlü, 

hortumlu büyük, ruhsuz, oynar, sıçrar, çifte atar bir yaratık mı 

zannedersiniz? 

232 

hoş serinlik Oğlanın vücuduna hoş bir serinlik, beynine hafif bir neşe yayılır.  437 

hoşnutsuz buruşukluk 

Talihin insanlar hakkında gösterebileceği en büyük lütfün Şehimce bu 

sayılması, madamların yüzlerinde evvela hoşnutsuz buruşuklukları 

yaratmakla beraber yine hepsini güldürdü. 

306 

hoşur karı 
Erenköyü'nde, sizin semtte aynalı, hoşur, güzel, şık, süslü karılar 

varmış... 
241 

hoşur karı Erenköyü'nde, bizim semtte, şık, süslü, hoşur karılar... 241 

hovarda huy 

Ayrıca kayınbiraderi yahut eniştesi olacak Mahir Bey'i de bu zarafet 

ve alafrangalık fikrine ortak etmeyi başarırsa hovarda huylu 

kayınbiraderle, şık mizaçlı enişte her ikisi o servetin başına geçip de 

böyle fikir birliğiyle işe çekidüzen verirlerse ne mesut bir aile teşkil 

edilmiş olur. 

139 

hovarda şey Oğlan hovarda şey...  152 

hovarda delikanlı 

Şimdiye kadar anlayamamış olduğunuz namus değerini bari bu 

noktada takdir ederek her iki tarafı da boş usançlara, yorgunluklara 

düşürmemek için doğru sözden ayrılmayınız... 

255 

hovarda huylu kayınbirader 

Ayrıca kayınbiraderi yahut eniştesi olacak Mahir Bey'i de bu zarafet 

ve alafrangalık fikrine ortak etmeyi başarırsa hovarda huylu 

kayınbiraderle, şık mizaçlı enişte her ikisi o servetin başına geçip de 

böyle fikir birliğiyle işe çekidüzen verirlerse ne mesut bir aile teşkil 

edilmiş olur. 

139 
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hovardaca tercümesi Bunun hovardaca tercümesi 'şıpsevdi evlenmek'tir.  277 

hoyrat Türk 
Ben de sebebini pek bilemediğim halde kaba, hoyrat, haşarı bir 

Türk'e peşkeş çekiliyorum.  
443 

hoyrat Türk Madam Makferlan: Kaba, hoyrat bir Türk'e peşkeş çekiliyorum.  463 

hörgüçlü yaratık 

Namussuzluğu siz manda gibi, deve gibi, fıl gibi boynuzlu, hörgüçlü, 

hortumlu büyük, ruhsuz, oynar, sıçrar, çifte atar bir yaratık mı 

zannedersiniz? 

232 

hudutsuz hayal 
Züğürtlere hudutsuz hayal kadar ruha mutluluk veren bir seyir yeri 

var mıdır? 
198 

hukuki iş 

İstanbul'a gelince ailesinin veraset kurallarına ait ve araştırılması 

gereken bazı hukuki işleri düzenlemek için koltuğunun altına bir 

avukat cüzdanı sıkıştırarak mahkeme mahkeme dolaştı. 

77 

hurda bakkal Fransızca ağnasam hurda bakkal mı olurdum ay efendim 142 

hususi biçim 

Şimdi siz onu bu dediğim biçimde bir hırsızlık davasıyla tehdit 

ederseniz mahkeme kapısına girmemek için sizinle hususi bir 

biçimde o her yola yatar 

309 

huzur kaçırıcı manzara 
...şuh bir kadının hareketiyle verdiği (tabir caizse) tatlı kıvrılmaları 

güzelden anlayanlarca cidden huzur kaçırıcı manzaralar oluşturuyor. 
294 

hüzünlü nazar 
Süsüne önem verdiği saatlerde bazen Meftun'a hüzünlü nazarlar 

fırlatarak:  
84 

ılık su Bunun içinde güzel kokulu ılık su vardır.  129 

ılık duş 
Kasım Efendi'nin liraları hayallerinde yine bir "şelale" oluşturarak 

başından aşağı ılık bir "duş" gibi dökülmeye başladı.  
153 

ısırıcı söz Dokunaklı, ısırıcı bir söz. 70 

ısırıcı iştah Niçin öyle ateşli, adeta ısırıcı birer iştahla bakıyorlardı?  462 

ısmarlama taş Ismarlama bir taş imiş. 318 

ızgaralı sokak 

Yazın o soluk kesen sıcak günlerinde Eminönü'nden Aksaray seferini 

tamam edince o beş altı dakikalık hizmet molasında tramvayın 

atlarını idare edenler bu ızgaralı sokakların başlarındaki sıra 

ağaçların gölgesine veya çeşmenin gölgeciğine sığınarak bu ferah 

havuzların hemen yanına iskemleyi atıp acele bir istirahat kahvesi 

içerler 

21 

ibretli bakış 
...gerçek bir evlilikten çok, tiyatro sahnelerinde başkalarının ibretli 

bakışları önüne çıkarılan bir komedyaya benzemez mi?  
276 

iç açıcı doğruluk 

...fakat şaşkınlıkla neye uğradığını bilemeyerek henüz gözünün 

önünden gitmeyen o altın şelalesinin bütün iç açıcı doğruluğuna yine 

utanarak bakmaktan kendini alamıyordu. 

149 
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iç parçalayıcı feryat 

Zarafet'in bir gece evvelki iç parçalayıcı feryatlarını, 

tahammülsüzlüğünü Arap yaygaracılığına vererek kendisi acının 

şiddetinden ölecek olsa bile "vık" dememek, kesinlikle bağırmamak 

kararıyla ilacı kullanır.  

367 

içeriği belirsiz allık 

Bunları uzun uzadıya tarif ederek dışarıda satılan çinkolu, siyah 

düzgünlerin, içeriği belirsiz allıkların, boyaların sakıncalarından 

bahsetti.  

460 

içeriği belirsiz boya 

Bunları uzun uzadıya tarif ederek dışarıda satılan çinkolu, siyah 

düzgünlerin, içeriği belirsiz allıkların, boyaların sakıncalarından 

bahsetti.  

460 

içki benzeri şey 
İçki, kumar, kadın ve eğlence benzeri şeylere, vücutlarımızı 

kemirttiğimiz, zehirlettiğimiz türlü sefil şeylere bağlanmakla 
394 

içten anlatım 
Rebia'nın şu perişan halindeki ciddiyet, üzücü samimiyeti ve içten 

anlatımı dinleyenleri üzmeye başladı. 
271 

içten içe politika 

Yıldız kodamanları arasında padişaha karşı öyle sırlar, entrikalar, 

dıştan içe ve içten içe politikalar dönüyordu ki bunlardan önemli bir 

ipucu yakalamanın en tükenmez madenlerden daha çok servet 

kazandıracağına şüphesi kalmadı.  

287 

idareli 
beslenme 

usulü 

Kasım Efendi'ye kalsa mektebin bu idareli beslenme usulünü kaleme 

de uygulamayı tavsiyeden geri durmayacaktı. 
172 

iffetsiz hareket 

Evet, gece yarısı yabancı bir delikanlı ile kırlarda dolaşıp kötü şöhret 

kazanmış evlere girip çıkmanın iffetsiz bir hareket olmadığına beni 

ikna et... 

259 

iffetsizce hareket Zannettiğiniz derecede canice, iffetsizce bir harekette bulunmadım. 259 

iğrenç olay 

Öyle acayip, garip, bazen iğrenç, müthiş, öldürücü olaylara, canlı 

tablolara tesadüf olunur ki bu manzaralarla ilk defa karşı karşıya 

gelenler, nefretlerinden titrerler… 

72 

iğrenç [şey] Bu ne iğrenç! 129 

iğrenç etüt Ben vazgeçtim böyle iğrenç etütten 204 

iğrenmeyle 

karışık 
duygu 

Meftun, bu sevda sahnesini izlerken garipseme, öfke ve iğrenmeyle 

karışık duygularla titremeler içinde kalmış olduğundan, Zarafet'in bu 

gayrimeşru kocaman bebeğine o sallantılı beşikte… 

211 

iğreti saç 

Haspanın o kadar gür, uzun saçı olmayacak, hemen bir onluk karpuz 

büyüklüğünde başının tepesine kondurduğu guguruk iğreti saçlardan, 

belki siyah yünden, kırpıntılardan yapılmış olma ihtimaliyle şüpheli 

bakışları üzerine çekiyordu. 

47 
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ihmalci tebessüm 
Azrail'in ihmalci bir tebessümle geçtiği ölümsüz ihtiyarların 

ayrıcalıklı fanilerin arasına dahil olmuş... 
404 

ihtiyar peder Binlerle lira bırakacak bir ihtiyar pedere bu muamele edilir mi? 151 

ihtiyar baba 

Belli, beyaz çabuk kirleniyor, yıkanmasına su, sabun, odun 

harcanıyor diye o ihtiyar açgözlü babalarının tembihi üzerine boyalı 

iç çamaşırı kullanmaya karar vermiş olmalılar...  

182 

ihtiyar sima İhtiyar simalı bir taze...  186 

ihtiyar misafir 

Tezkerenin ulaştığının ertesi günü sabahleyin Şaban Ağa orta kapıyı 

vurup ihtiyar bir misafirin geldiğini, selamlık odasında Meftun 

Beyefendi'yi beklediğini içeriye haber verdi 

314 

ihtiyar pehlivan 

Evet,  kendini minderden atmaya uğraşan bu gence hile bilir bir 

ihtiyar pehlivan ustalığıyla bir çelme atmak fikrine düşmüştü. 

Bakalım kim kimi  devirebilecekti? 

326 

ihtiyar kadın Azize Hanım hemen ihtiyar kadının yanına yanaşarak: 371 

ihtiyar kadın 
Bu son sözler ihtiyar kadının üzerinde sanki bir yıldırım dar besinin 

müthiş etkisini gösterdi.  
372 

ihtiyar anne Sizin için ihtiyar, muhterem bir anne...  384 

ihtiyar komşu İhtiyar komşu hanımın biri de: 389 

ihtiyar herif İhtiyar herif, uzun satırlarla birkaç kısa hakikat anlatmak 

istiyordu.  
479 

ihtiyar simalı taze İhtiyar simalı bir taze...  186 

ihtiyarca göçmen 
Evdekiler, bir kendi, bir karısı, bir de hizmetçi ihtiyarca bir göçmen 

kadınından ibaretti. 
468 

iki adlı adam 
Böyle iki adlı adamlar, Türklüğün, Doğululuğun merak uyandırdığı 

yerlerde, ticarete atıldıkları sıralarda Ömer Bey olurlar. 
381 

iki defaya 

mahsus 
vaka 

Bizim orada yeldirme çarşaf değiştirmemiz bir iki defaya mahsus bir 

vaka değil ki... 
266 

iki odalı ev Kumkapı taraflarında iki odalı bir evleri var.  84 

İki satırlık ibare İki satırlık bir ibare okuma maharetini gösteremez. 93 

iki ucu pis mesele 
Bu iki ucu pis meselenin neresinden yapışarak temizlemeye 

başlamak icap edeceğini tayine uğraşıyorlardı. 
251 

ikiyüzlü söz 

Zavallının sözleri yaratılışımızın kusurlarını örtmek için terbiye 

adına kullandığımız ikiyüzlü sözlerden ve genellikle kendimizi de 

karşımızdakini de inandırmayan laf kalabalığından uzaktı. 

271 

ikna edici açıklama Bunun için ikna edici bir açıklama yok 21 

ikna edici tebessüm 

Bu büyük güvene nasıl hak kazandığını ilk anda tayin edemeyen Ali, 

şaşkın şaşkın karşı sındakinin yüzüne bakakalınca Zarafet türlü 

fıkırtılarla 

408 
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iktisadi hilanet 
Nihayet on paradan on bin lira çıkarmak gibi ortaya bir iktisadi bir 

hilanet kordu.  
172 

ilerici davranış 
Bu ilerici davranışından dolayı sonra Doğu Akademisi'nin yayın 

organı olmak şerefini kazandılar.  
382 

ilerlemeye 

uygun 
din Müslümanlık ilerlemeye uygun pek ulvi bir dindir.  381 

ilkel hal 

Avrupa medeniyetinin etkisinden tamamen uzaklaştırılsa hemen 

bedeviliğe, insanlığın en ilkel hallerine dönmek için kendilerinde 

büyük bir eğilim var.  

380 

ilmi konu 

Kahramanımız ilk hevesle Paris'te bazı kurumlara devam zahmetine 

katlandığı sıralarda dinlediği derslerden, ilmi konularda defterlere 

öteberi notlar tutardı.  

75 

ilmi çaba Evladının bu ilmi çabasını görmekten  iftiharla gözleri sulanıyor 387 

imkanlı hal 

Bu alemde ömrünü tek aşka bağlı geçirmiş bir adam yokken bazı 

sevdalılar bu imkansızı, imkanlı hale sokmak için boş bir gayretle 

rahatlarından oluyor. 

275 

imkansız şey 
Sonsuza dek ölmek istememek gibi imkansız bir şeyi hayal etmek 

çocukluğunda bulunmayalım.  
377 

imkansız 
fosanlık 

hastalığı 
Ondan sonra kendileri için "sefalet" tedavisi  imkansız bir 

fosanlık hastalığı ve merhamet gibi şeyler müzmin birer  sinir 

hastalığı olur...  

490 

inatçı tavır 
Bir iki dolaştıktan sonra ellerini cebine sokup Meftun'un karşısında 

inatçı bir tavır alarak: 
404 

ince hesap 
Bu ince hesap, kontrol memurlarının cetvele al, mor, kısacası 

rengarenk kalemlerle çizdikleri denetleme işaretleriyle yapılacak. .. 
27 

ince katip Fakat hademe lafıyla böyle ince katip lakırtı bilmiyorum 39 

ince saz takımı 
Şam hırkasıyla akşamları yemekten sonra çıkagelen alaturka 

misafirlerden; ince saz takımından ... 
67 

ince ses Hasene ince sesiyle bağırarak: 99 

ince fısıltı Herkeste ince bir fısıltı. 114 

ince lakırdı  Sözlerinin pek çoğu okumuşça ince lakırdılar 279 

ince üzüntü 

Zavallıda bet beniz limon kesilmiş, yarı açık gözleri süzülmüş, birkaç 

gözyaşı yüzünden aşağı yuvarlanırken diğeriyle birleşerek yanakları 

üzerinde ince birer üzüntü seli oluşturuyordu. 

280 

ince kat 

Hele Madam Makferlan elbisesinin en ince katlarına varıncaya kadar 

olan düzeni, oturduğu zaman vücudunun çeşitli kısımlarından 

hangisini içeriye, hangisini dışarıya kavislendirmek lazım geleceğini 

o kadar "etüt" etmişe benziyordu… 

294 
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ince güzellik 
Madam Şehim, Madam Makferlan'a göre narin, ince, daha "artistik" 

bir güzelliğe sahipti. 
295 

ince bacak 

Bunun üzerinde Zarafet baskı makinelı;rinin mürekkep merdaneleri 

siyahlığmdaki çıplak iki ince bacağını birer geniş açı oluşturacak 

biçimde gerip açarak apış arasına sokulan leğene eğilmiş bir 

vaziyette oturuyor.  

355 

ince duygu Size etmek istediğim itiraf, gizli ve ince duygulara sahiptir.  417 

ince kural 
Bu iki delikanlı, becerebildikleri kadar dikkatle bakıyorlar, bu dansın 

en ince bir kuralını bile gözden kaçırmamaya uğraşıyorlardı.  
430 

ince kadın 
Öyle hayal kadar ince, nazik, güzel bir kadın senin gibi gündelikçi 

bir aşk rençberi tutmaya mecbur oluyor 
443 

ince sanat 
Bu öyle ince bir sanattır ki bazı kadınlar hiç öğrenmeden bunun tabii 

alimi olurlar. 
458 

ince örtü 
Böyle sarılı, beyazlı, pembeli renkli yüz ve ince örtüyle sokağa ilk 

çıktığı gün ne kadar sıkılmıştı. 
462 

ince [fes] Sivri fesli... İnce, uzun... Bu Rebia Hanım'ın hırsızı.  473 

incecik tahta 

o incecik tahta bölmenin öte tarafında her sınıftan erkek 

bulunduğunu tamamen unutarak, ancak kendi evlerinde ve 

toplantılarında konuşulabilecek şeyler hakkında bağıra bağıra, gülüşe 

gülüşe fikir tartışmasına girişirler 

45 

inceli                                 

kalınlı                          
vızıltı 

Izgaranın yanından bir insan veya hayvan geçince bal ve eşekarıları 

da dâhil olmak üzere tatarcık, sakırga kenesine kadar içinde kanatlı 

böceğin her türü mevcut olan bu alay, ürkerek, inceli kalınlı türlü 

vızıltılarla bir kere havalanır.  

22 

inceli kalınlı vızıltı 

Izgaranın yanından bir insan veya hayvan geçince bal ve eşekarıları 

da dâhil olmak üzere tatarcık, sakırga kenesine kadar içinde kanatlı 

böceğin her türü mevcut olan bu alay, ürkerek, inceli kalınlı türlü 

vızıltılarla bir kere havalanır.  

23 

inceli kalınlı boru Girenler, çıkanlar, inceli kalınlı borular, çanlar...  149 

iniltiye benzer ses 
Sevgilisinin hayaline karşı böyle atılmalar, istekler, şikayetlerle 

meşgulken kulağına hafif bir ağlama, iniltiye benzer bir ses geldi. 
351 

insafsız aşık Fakat bu tatlı can acısıyla o da insafsız aşığına saldırır.  204 

insafsız eleni 
İnsafsız Eleni Arapçağızı geniş geniş nefes alacak biçimde bile 

bğırtmak istemiyordu. 
353 

insafsız tuzak 

Aynı zamanda diğer avcıların insafsız tuzaklarında namuslarını 

yitirmek tehlikesinde kalan bıldırcınların, kekliklerin yüksek sesle 

yardım çığlıkları işitildi.  

450 

insani meziyet 
Bu sebzeyi özel kurallarına uygun olarak yemesini öğrenirseniz 

bundan dolayı insani meziyetleriniz eksik kalmaz. 
111 
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insaniyetli davranma 

Size karşı her ne kadar nazik, insaniyetli davranma karar vermişsek 

de ne görgü kuralları, ne de dünyadaki medeni kanunların hiçbiri bu 

gibi durumlarda büsbütün yumuşaklığı emretmez.  

255 

insanoğlu insan Bu kadar insanoğlu insan olduğunuzu bilmiyordum 322 

ipek saç 
Kah yumuşak  elleriyle yavrucuğunun ipek saçlarını okşayarak, kah 

saf ve temiz alnına buseler kondurarak, bağrına bastırarak… 
387 

ipekli elbise 

Saygısız Latife Hanım, kendine yaptırdığı ipekli elbiselerden, 

boncuklu hırkalardan arada sırada bir tanecik olsun kardeşine yaptırsa, 

hiç olmazsa kendisinin şöyle çala kullanılmış elbiselerinden bazılarını 

ona verse… 

85 

ipekli mendil Krem rengi ipekli mendile sarılı birkaç kağıt çıkardı.  275 

iradesiz biçim 
Yine öyle iradesiz bir biçimde orada köşebaşındaki Eftalibos'un  

taraçalı kahvesine çıktım. 
248 

iradesiz hal 
İradesiz bir halde önünde diz çökerek hürmetle biraderinin elini 

tuttu... 
310 

iri pehlivan bit İşte arkadaş iri bir pehlivan bit yakaladım.  73 

iri [meyve]dir Çünkü Frenklerin armutları, şeftalileri gayet iridir.  121 

iri baldır 

Pembe fanilalara sığmayan o iri baldırlarının bittiği yerde uçları 

püsküllü al terlikli ayaklarını havaya kaldırarak koştukça karnının 

şişkinliğinden fistanı dizlerinden hemen yarım etek önden gidiyordu 

175 

iri iri duvar taşları Sokağın kenarına dökülmüş iri iri duvar taşları gördüler 226 

iri iri adım 
Pehlevizade bu zor mesele karşısında başını iki eli arasına alıp 

şakaklarından sıkarak iri iri adımlarla salonda gezinmeye başladı. 
395 

irice nilüfer çiçeği Onun aradığı yeri ressam irice bir nilüfer çiçeğiyle kapatmıştı.  316 

irili ufaklı sinek Orayı kara bulut gibi irili ufaklı bir sinek alayı istila eder 21 

irili ufaklı köpek 
Karşısında yarım düzine kadar irili ufaklı köpek, köftelere karşı susta 

durur gibi saygılı bir vaziyet almışlar. 
31 

irili ufaklı kemik 
...bir sahan, içinde irili ufaklı üç kemik, bunun etrafında sekiz dokuz 

kişi...  
87 

irili ufaklı hamal 
Efendi, ihtiyar da taşı diye oğlunu zorlayacağına, bakınız şurada irili 

ufaklı bu kadar hamal var 
152 

irili ufaklı Adalar 

Bakışları bu parlak noktayı atladıktan sonra deniz koyu lacivert bir 

esmerlik oluşturuyor, biraz daha ötede gecenin rutubetli sislerine 

bürünmüş irili ufaklı Adalar birer gece hayali gibi görünüyordu. 

199 
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isli ışık 
Odanın bir köşesinde yanan idare gazının isli, kör ışığının yardımıyla 

etrafına bakındı 
50 

istekli adam 

Zarafet, bu kuvvetli ve istekli adamı eliyle yukarıdan aşağıya kadar bir 

yoklayarak çapını Ali'nin körpe vücuduna nispet kabul etmez biçimde 

hantal bulunca feryada başlar: 

449 

istiare gibi laf 
Fakat edebiyatımızca iş hakikatte değil, kinaye, mecaz, istiare gibi 

laflarda ustalık göstermektedir.  
211 

istiaresiz hakikat 
"İnsanlığın devamı iki vücudun çarpışmasından çıkar" denmiş 

olsaydı abartısız, mecazsız, istiaresiz bir hakikat söylenmiş olurdu 
211 

istisna oluşum 

Bu büyük kederin nefsime ait oluşu, o kalabalık içinde üzüntüden 

böyle bir ayrı, bir istisna oluşum beni bütün bütün dilhun ediyor, 

bakışımda elemimi daha büyük gösteriyordu.  

248 

işaretli satır Meftun, bu işaretli satırları okurken dudaklarını ısırdı. 296 

işkenceli hayat 

Oda içinde kendilerini yabancılardan uzaklaştırmış zavallı Edibe 

hemen Azize'nin kolları arasına atılarak bir haftadır tahammül 

gösterdiği işkenceli hayatın acı anlarını iç yakan sözlerle anlatmaya 

başladı. 

334 

işlemeli hayrat 

Doğuda çeşme deyince göz önüne o mükellef, o nakışlı, işlemeli, 

altınlı, uzun saçaklı, sayvanlı, geniş yataklı, gürül gürül şarıltısıyla 

susuzların kulağını okşayan ve yaptıranları rahmetle, minnetle 

hatırlatmaya yarar hayratlar gelir 

225 

işlemeli 
ceviz 

çekmecesi 

İhtiyarın ufak bir halıya sararak kendi oda sındaki divanın altına 

gizlediği, köşeleri tunçlu, işlemeli antika ceviz çekmecesi özel bir 

aletle açılıp içindeki altı yüz lira kadar nakit ile mührü ve 

Balıkpazarı'ndaki hanın senedi çalınmıştı. 

467 

işsiz güçsüz kadın 
Avrupa'da, şurada burada yoksullara yardım adına verilen 

müsamereler, balolar, servet sahiplerinin, işsiz, güçsüz zengin 

kadınların can sıkıntısına karşı icat ettikleri bir tür eğlencedir. 

490 

iştah·açıcı koku 

Köftelerin iştah· açıcı kokusu sayesinde kadınlar tarafından 

"kahvecibaşı", "arslanım" gibi iki övgü dolu söze mazhar olan 

kahveci bir cömertlik gururuyla hemen köftenin birini maşa ile 

kavrayıp cazırdaya cazırdaya tramvaya doğru uzatarak 

31 

iştahlı dişler 

Köpeklerin iştahlı dişlerinden kurtulan sinekler yine ızgaralar 

tarafına ve bu gönül açıcı bahçelerde kahve içen müşterilere 

dağılırlar.  

23 

iştahlı dudak Zarafet işveyle gerdanını aşığının iştahlı dudaklarına uzatır. 204 

iştahlı bakış O bugün iştahlı bakışlarını senden çevirdi. 411 
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iştahlı bakış 

Kocanız sizden bıktıysa, onun iştahlı ve şevkli bakışları ev dışında 

dolaşmaya başladıysa; bu kabahatten yalnız erkek değil siz de 

mesulsünüz.  

458 

iştahlı kolu 
Bağcı Kerim Ağa'nın iki iştahlı kolu arasında şiddetle sıkılıp da 

kadına acıkmış 
461 

işveli makyaj 

Hamhalat Şaban ise sevgilisinin bu işveli makyajını umursamadığını 

gösterir bir ihmalle şal örneği entari hırkasını giymiş, başına kalıpsız 

gecelik fesini geçirmişti. 

200 

işveli tavır 

Lebibe kavalyesinin kolunda gidiyor, arada bir delikanlının kulağına 

işveli bir tavırla eğilip bir şeyler söylüyor, ikisi de bir süre durup kısa 

bir öpüşmeden sonra yine yürüyorlardı. 

214 

işveli fıkırtı Zarafet, en işveli fıkırtılarını, kırıtmalarını takınarak: 407 

iyi adam İyi bir adama benziyor 44 

iyi ahlak 
"Savoir-Vivre''in orada "iyi ahlak" ile anlatıldığını görünce 

hiddetinden kitabı pencereden attı. 
65 

iyi parça 
Bu evde senden, Hasene'den rahat olmadığı için sofrada tavuk 

bulunduğu zaman iyi parçaları hanımlara ben taksim edeceğim 
101 

iyi taraf 
Hay ömrüne bereket evladım, elbette tavuğun iyi tarafını 

büyükannelere vermelidir 
101 

iyi örnek 
Fransızlardan başka milletler bıçakla keserlerse de onların bu 

hareketleri hiç de iyi örnek değildir 
105 

iyi cevap 
Bu kadar sade bir şeyi Zarafet'e sorsam o bile senden iyi cevap 

verir...  
115 

iyi şey Kumar oyunu da iyi bir şey değil, ama haydi neyse, merak etmezdik. 237 

iyi netice 
Elin çapkınlarıyla öyle paldır küldür belaya girmek iyi bir netice 

vermez. 
240 

iyi davranış Bu gibi iyi davranışlara değeriniz olmadığını anlattınız. 254 

iyi niyet 
Zannederim ki bu husustaki iyi niyet ve hayırlı  maksadımdan hiçbir 

biçimde şüphe edilemez. 
384 

iyi vekil 
İyi bir vekil bulmak için bana Mahir'le haber göndermiş. 

484 

Jorj San gibi kadın 

Avrupa'nın 'Jorj San', 'Luiz Akerman' gibi dahi kadınları, Doğu'nun 

bilgisizliği içinde hayata gelselerdi elbette akılları saçlarından kısa 

kalırdı 

388 

kaba çatal 

Bu araç sofralar da herkesin önündeki tabaklar ekmek toplamaya 

mahsus gibi öyle süs için duruyor, yine herkes ortadaki aynı kaba 

çatalı uzatıyor, farz edin ki sofranın ortasındaki sahanın içindeki 

biftek değildir de yahnidir 

88 
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kaba kadın 

Yeldirme yahut çarşafın içinde bıngıl bıngıl, pufur pufur yürüdüğü 

zaman kendini Karaman koyununa benzeten kaba kadın tutkunlarının 

bu nezaketten uzak yakıştırmalarına pek canı sıkılır, hemen işitilir 

işitilmez bir mırıltı ile "Dilin tutulsun!"demekten kendini alamazdı. 

90 

kaba döşek 

Bu oymalı köşkün güzel bir  odasına, bir sünnet düğününde gördüğü 

çadır içine kurulmuş bir karyolayı taklit ederek allı pullu, pufla gibi 

kaba bir döşek yaptırdıktan sonra artık evlenecekti. 

174 

kaba cilve 
Pek kaba cilvelerle Zarafet'in amansız taraflarına birkaç çimdik daha 

atar. 
204 

kaba yaratık 

Bu iki kaba, cahil, yaşça geçkin yaratığı bu yangınlara düşüren bu 

amansız kuvvet gençleri, damarlarında tabii yuvasına dökülmek için 

hayat tohumu yeni kaynaşan tazeleri ne hallere koymaz!  

211 

kaba Asyalı 
O deminki havsalası geniş, medeni yaratılışlı, alafranga mizaçlı, her 

suretle serbest düşünen Meftun şimdi kaba, haşin bir Asyalı kesildi.  
213 

kaba hovarda Bu kaba hovardanın, daha doğrusu hayvanın biri... 216 

kaba biçim 
Bahçıvanın en kaba bir biçimde tarif ettiği öyle fena bir eve Lebibe 

ile Rebia bir yabancı erkek yanında nasıl girebiliyorlardı?  
221 

kaba baba 

Bugün şu suçunuza karşı birtakım kaba, vahşi babalar, kardeşler, 

veliler gibi hakkınızda dövme, sövme türünden şiddete 

kalkışmıyoruz. 

254 

kaba kardeş 

Bugün şu suçunuza karşı birtakım kaba, vahşi babalar, kardeşler, 

veliler gibi hakkınızda dövme, sövme türünden şiddete 

kalkışmıyoruz. 

254 

kaba veli 

Bugün şu suçunuza karşı birtakım kaba, vahşi babalar, kardeşler, 

veliler gibi hakkınızda dövme, sövme türünden şiddete 

kalkışmıyoruz. 

254 

kaba hayvan 

Kasım Efendi, bu sözleri müzik zevki olmayan kaba bir hayvanın 

kaval dinlemesi kabilinden kayıtsızlıkla dinliyor, daha doğrusu 

karşısındakini üzmemek için dinler gibi bir tavır gösteriyordu. 

325 

kaba biçim 
Azize Hanım'ın en kaba ve açık biçimdeki ifadesine rağmen yine bir 

şey anlayamamış gibi görünüyordu. 
372 

kaba Türk 
Ben de sebebini pek bilemediğim halde kaba, hoyrat, haşarı bir 

Türk'e peşkeş çekiliyorum.  
443 

kaba Türk Madam Makferlan: Kaba, hoyrat bir Türk'e peşkeş çekiliyorum.  463 
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kaba saba hizmetkar 

Şaban, kırk kırk beş yaşlarında, saçına, bıyığına kır düşmüş, elleri, 

ayakları iri, hantal yapılı, kaba saba bir hizmetkardır ki beyefendinin 

alafrangalığa düşkünlüğü yüzünden çektiği… 

60 

kaba saba koca 
Kendisi Mahir gibi kaba saba bir kocaya razı olsun da yine kıymeti, 

kadri bilinmesin! 
464 

kabaca üslup 
Mahir kabaca bir üslupla sevdasının şiddetinden, ayrılığın 

eziyetinden şikayetle içinin yandığını anlatıyor. 
192 

kabadayıca tavır 

Bu tehdite karşı Rebia genç kızlığının özelliklerinden olan 

nezaketlerden, korkulardan, utanmalardan hemen uzaklaşarak cami 

avlularında erkek çocuklarla kaydırak, ceviz oynadığı sıradaki çocuk 

ruhuna dönerek, kabadayıca bir tavır alarak kendisi de revolvere 

doğru elini uzatıp 

270 

kabarık saç O pudralar, boyalar, o kabarık saçlar 47 

kabarık saç 

Arap'ın başındaki menekşe oyalı kırmızı gaz boyamasından kundağı, 

kabarık, kıvırcık saçları üzerinden kaymış kaymış da tepesine 

toplanmış 

355 

kabarık saç 
Arap, kırmızı pelüş hırkası, kabarık saçları, renkli boncuklarıyla 

bahçede dolaşıp… 
444 

kaçık mor 

Fakat kitapçı camekanlarında uzun müddet güneşe maruz kalıyorlar, 

okuyucuların ellerinde gezdirile gezdirile çok hırpalanıyorlar da 

önceleri al olan o renk soluyor, kaçık mor ile sevimsiz bir mora çalan 

kırmızı arasında acayip bir renk alıyor.  

70 

kadın benzeri şey 
İçki, kumar, kadın ve eğlence benzeri şeylere, vücutlarımızı 

kemirttiğimiz, zehirlettiğimiz türlü sefil şeylere bağlanmakla 
394 

kahrolası Mahir 
Benim sütleri mi, kaymaklarımı, şekerlerimi, bütün aşkımın gıdasını 

bu gece, o kahrolası Mahir sildi süpürdü." 
441 

kahverengi peluş 

Daha üstünde biçimi hangi zamanın modası olduğu belirsiz, mutlak 

çarşıda  eskiciden  düşürme bir şey olacak, kahverengi peluştan 

omuzları düşük şapşal bir hırka ... 

185 

kahverengi çocuk Şimdi, sütlü kahverengi çocuğunu küfe gibi sırtına bağlayıp koca 

tencereyi başına oturtarak cami kapılarında dolma satıyormuş 

494 

kalay gibi gül 
Sağ elinin adsız parmağına  kalay gibi iki yüz elli kuruşluk bir gül 

yüzük takmış...  
186 

kalenderce 
güzellik 

meraklısı 

Uzunca saçları üzerinde daima başının bir tarafına çarpılan kenarı 

enli, yumuşak şapkası, gevşek bir düğümle tutturulmuş boyunbağı, 

gelişigüzel biçimdeki giyinişi, kendinin yakasını şairce ve sanatkârca 

hayallere kaptırmış fikir ve mesleğinin kalenderce güzellik meraklısı 

biri olduğunu gösterir. 

285 

kalın kafa A sen de ne kalın kafalı herifsin. 43 
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kalın kafalılık 
İnsanları aptallıktan aptallığa sevk eden şey işlerin sonundaki bu 

hiçliği terk edebilmekteki kalın kafalılıklarıdır. 
71 

kalın biftek 

Külbastı böyle olunca yumruk gibi kalın ve kabaca olan biftek, fıleto 

parçalarını yemek için-yalnız çatalla o koca et parçaları ağza kadar 

götürmekten başka bir kolaylık olamaz.  

88 

kalın peçe 
'Yüzünüz görmeme engel olan o kalın peçeyi yüzünüzden hiç 

kaldırmadınız' şikayetinde bulunuyor 
164 

kalın atkı 

Şair boynuna kalın bir atkı dolamış, sakal bıyığa karışmış, gür 

kaşlarına doğru adeta bir tümsek oluşturan alnı altında "absent" 

kuvvetiyle parlayan çekik gözleriyle keskin bir bakış fırlatıyordu. 

341 

kalın kafa Ah bu kalın kafalarımız... 373 

kalın peçe 

Bedri'yi karşıdan biraz görebilmek suretiyle olsun isteği yatıştırmak 

için yüzünü gözünü kalın peçelerle sıkı sıkıya örtüp kıyafet 

değiştirerek Haydarpaşa çayırlarını dolaşıyor. 

405 

kalın kafalı herif A sen de ne kalın kafalı herifsin. 43 

kalınca kaş 
Koyu kumral, kalınca kaşlarının altındaki kestane rengi gözleri arada 

bir tatlı tatlı şehlalaşıp yuvalarında değişik renklerden… 
293 

kalıpsız gecelik fesi 

Hamhalat Şaban ise sevgilisinin bu işveli makyajını umursamadığını 

gösterir bir ihmalle şal örneği entari hırkasını giymiş, başına kalıpsız 

gecelik fesini geçirmişti. 

200 

kalıpsız fes 
Kalıpsız fes, dizi çıkık pantolon, tozlu ökçesi, çarık iskarpiniyle 

gezerdi. 
416 

kalpaklı halk 

Orada, caddede, gözümün önünde tramvaylardan, arabalardan, 

süvarilerden, bisikletlilerden, yayalardan oluşan fesli, şapkalı, 

kalpaklı, kadın erkek, çoluk çocuktan bir halk, bir kalabalık cıvıl 

cıvıl kaynıyordu.  

248 

kambur kahveci 
Şurada kambur kahveci, mangalı dükkanın önüne koymuş, ızgarada 

cızbız köftesi pişiriyor 
30 

kambur kahveci Kadın tramvayın penceresinden kambur kahveciye seslenerek 31 

kambur kahveci 
Kambur kahveci arkasında omuzdan iliklenir, "yardan ayrıldım" 

biçiminde gösterişli bir gömlek... 
31 

kambur felek Ne yaman kambur felektir o 32 

kambur usta Kahveci çırağı Sadık, kambur ustasına: 37 

kambur köfteci Kambur köfteci, hakkını helal et kardeş 38 

kambur köfteci "Kambur köfteci mi? 38 

kamışlık pırasa 

Sevdikleri: Filetolar, biftekler, ragular; sosisler, sufleler, tartlar, 

kompotlar... Kuşkonmaz... (bulunamazsa) enginar sapı, bazen 

kamışlık pırasa, omlet, (yapılamazsa) kaygana ... 

67 
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kan emici hayvan 
Üzerinde cibinlik de varken bu can yakıcı, kan emici hayvanların 

nereden, nasıl böyle döşeğine dolmuş olduklarını şaştı.  
50 

kanatlı böcek 

Izgaranın yanından bir insan veya hayvan geçince bal ve eşekarıları 

da dâhil olmak üzere tatarcık, sakırga kenesine kadar içinde kanatlı 

böceğin her türü mevcut olan bu alay, ürkerek, inceli kalınlı türlü 

vızıltılarla bir kere havalanır.  

22 

kanatlı haşare 

O anda ölçüde, karşılaştırmada bir eksiklik görülmüyor, ama bu 

kanatlı haşereler türlü süprüntü ve pislikten kalkıp yiyeceklere 

konarak bazı bazı hastalıkların bulaşmasına sebep oluyorlar 

23 

kandırıcı haber 
Bu havadis, gazetelere kadar yayıldı. Sansür, halkın anlayışını hor 

görecek bu gibi kandırıcı haberlere müsaitti. 
20 

kandırıcı silah 

Kadınlar bu zor görevlerini yapmak için sahip olabildikleri tüm 

büyüleme araçlarını ve kandırıcı silahlarını kullanmak 

ihtiyacındadırlar.  

458 

kanlı basur Nihayet tedbire gerek görerek hafıf bir sesle "kanlı basur" dedi. 356 

kanlı basur 
Kanlı basurun atığının böyle ters bir yerden olmayacağı belliydi. 

Rebia, buna akıl erdiremeyecek kadar çocuk değildi.  
357 

kanlı basur Eleni bu kanlı basur hikayesinde Zarafet'in yardımına koşarak: 357 

kanlı basur 
Evet kanlı basur... Zavallı Zarafet çok kavun, üzüm yedi böyle 

oldu..." dedi.  
357 

kanlı basur Bu kanlı basur değil, çocuğunu düşüyo.. 359 

kanlı basur Zavallı kanlı basur çekiyor da... 360 

kanlı basur Kanlı basurdan böyle leğen doluları kan gelmez... 360 

kanlı basur 'Zarafet'i kanlı basur tuttu. 361 

kanlı basur 
Zarafet'in hastalığını o anda keşfetmiş, bu kanlı basurun Şaban'la 

olan sevda buluşmalarının acı neticesi olduğunu bilmişti. 
362 

kanlı basur 
Sürekli bir kanlı basuru var. Her sene bu vakitleri üzüm vakti 

tutuyor. Zavallıyı yatırıyor. 
362 

kanlı basur Akşama sabaha böyle bir kanlı basura Matmazel Eleni de uğrayacak 365 

kanlı basur 

Zarafet'in ev halkını velveleye veren bu şiddetli kanlı basurlu 

heyecanlı geceden bir gece sonra aynı durum Rebia'nın odasında da 

oldu. 

366 

kanlı basur 
"Kanlı basur!" Leğenin içindekiler, bez parçalarının kırmızı 

bulaşıkları, bu derdin gerçekten kanlı olduğunu gösteriyordu. 
367 

kanlı basur Bu kanlı basur bu eve fena dadandı...  368 

kanlı basur Bu evde türeyen kanlı basura da güleyim bari... 368 
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kanlı basur 
Hem baksana Edibeciğim, meydanda çocuk düşürmek lakırdısı var 

mı? 'Kanlı basur! 
370 

kanlı basur 
Bununla  birlikte ilk dedikodu olarak yayılan "kanlı basur" sözünün 

ailece istenmese de kabulüne mecburiyet doğdu.  
390 

kanlı basur 
Tamam, Zarafet'le Rebia Hanım'ın kanlı basurdan yattıkları 

sıralardaydı. 
392 

kanlı basur 
Kızın hastalığının ve sıkıntısının kanlı basurdan olduğuna en büyük 

bir güvenle inananlardan biri de pederi Mustafa Ağa idi. 
405 

kanlı basur Bu Arap'la bu kızın ölümleri en nihayet yine kanlı basurdan olacaktır 426 

kanlı basur 
Rebia meselesi "kanlı basur" komedyasıyla güya örtbas edildi. Fakat 

bu durum bütün vahim haliyle duruyordu. 
466 

kanlı gömlek 
Zavallı  Mahir'in, başı  omzu üzerine  düşmüş, kolu  sarkmış o kanlı 

gömleğiyle intihar yatağında yatışı bazı bazı gözümün önüne geliyor. 

493 

kanlı basurlu gece 

Zarafet'in ev halkını velveleye veren bu şiddetli kanlı basurlu 

heyecanlı geceden bir gece sonra aynı durum Rebia'nın odasında da 

oldu. 

366 

kanuni izin 
Böyle bir konuda 'om sivilize' için istediği gibi şiddetle harekete 

kanuni izin vardır. 
218 

kanuni değer 

Meftun, bu meselenin namus, adet ve ahlaka bağlı olan öneminin 

etkisinden bütün bütün kurtulamamakla beraber, bir erkekle bir kadın 

arasında ortaya çıkan şu kabahatin kanuni değeri dışında, işlenişinde 

ve şeklinde o kadar büyük bir suç bulamıyor, buna rağmen kendi 

kendine diyordu ki: 

269 

kapakları açık yemek Kapakları açık yemekler üzerine şiddetle sallar. 22 

Kapakları açık  yemek Kapakları açık yemekler üzerine şiddetle sallar. 22 

kapaklı sepet 

Çocuğun bir eline içinde fodla ile peynir bulunan kapaklı, ufak, 

yuvarlak bir sepet, diğer eline de çantasını verirler, cebine de on para 

gündelik korlar, mektebe gönderirlerdi. 

171 

kapaklı sac mangal 
Bir kenarda üzerinde ufak bir bakır güğüm duran kapaklı sac 

mangal... 
356 

kapalı alay 
Yalnız ara sıra manalı sözler, kapalı alaylarla ablası aleyhinde ona 

buna ufak tefek dil uzatmaktan da kendini büsbütün alamazdı. 
85 

kapalı mektup Eleni mektubu getirip verir. Kapalı bir mektup.  192 

kapalı [kapı] Kapısı kapalı bir odada baş başa kalamazlar. 194 

kapalı oda kapısı 
Bütün ev halkı, Mahir'in kapalı oda kapısı önüne birikir...  

487 

kapanık ev İstanbul'daki dar, kapanık evimizde sıkılıyoruz. 271 

kapatılması 

imkansız 
fark ...cinayetiniz üzerine aramızda kapatılması imkansız bir 

mesafe, bir fark olmuştur... 
482 
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kapatılması 

imkansız 
mesafe ...cinayetiniz üzerine aramızda kapatılması imkansız bir 

mesafe, bir fark olmuştur... 
482 

kapısı kapalı oda Kapısı kapalı bir odada baş başa kalamazlar. 194 

kapişonlu bornoz 

Kendini onlara göstermeyecek bir şekilde başını hendekten çıkardı. 

Lebibe ile  Rebia, Meftun'un tavsiyesi üzerine hamam sileceğinden 

moda çıkararak yaptıkları krem rengi kapişonlu "bornoz" yeldirmeler 

giymişlerdi. 

214 

kara bulut Orayı kara bulut gibi irili ufaklı bir sinek alayı istila eder 21 

kara bulut 
Tencerelerin üstü sinekten kara bulut halini alınca aşçı çırağı her bir 

teli yine sinek tersinden görünmeyen sinekliği eline alır 
22 

kara bulut O kara bulut bir uğultu ile havalanır. 22 

kara şamar 

Tramvaydaki kız çocuğu köfte talebindeki ısrarını derece derece 

artırarak ne Arap'ın gösterdiği kara şamardan yılgınlık gösterir, ne de 

annesinin çikolata, fıstık alacağ kabilinden ettiği vaatlerden teselli 

olur. 

37 

kara kaş 
O zaman doğurmaktan başka işim yoktu ki senede bir 

tane...Vasfıyem, Hüsnüm, ah kara kaşlı Bedrettinim 
79 

kara toprak İki aylıkken kara toprağa girdi 80 

kara kız Haydi oradan mezarlık kozalağı kara kız… 122 

kara sakal 

Babasının hesabına göre fazla olan günlüğü otuz paradan birkaç 

kuruş biriktirebildiği bahtiyar günlerinde Sirkeci'de kara sakallı, çipil 

gözlü kebapçıdan bir tabak döner kebabı üzerine üç yumurta kırdırıp 

yemek zevkiydi. 

173 

kara bulut 

Bunların lehine delil toplamak için ne kadar uğraşsam, 

masumiyetlierine şahitlik edecek ufak bir ümit ışığına rastlasam çok 

geçmeksizin yine derhal suçlarını gösterir yığın yığın kara bulutlar 

beynimi sarıveriyordu.  

249 

kara bacak 

Rebia girmek için attığı ilk adımda odanın şu kargaşalığına göz 

gezdirdikten sonra gözlerini Zarafet'in çıplak kara bacakları 

arasındaki leğenin içine dikti. 

356 

kara saki 

Ali'ye yorgunlukla hararet basmış olduğundan bu teklife karşı 

duramayarak, kara sakinin elinden beyaz köpüklü şampanyayı alır, 

içer 

437 

kara tavuk Bu siyah can alıcı sevgilisinin adını "kara tavuk" koymuştu. 445 

kara tavuk 

...kokan ayaklarını birbirinin üzerine atarak mızrabın kıvrak seslerine 

uyarak sallandığı zaman kara tavuğun üzerine beyitler, destanlar 

düzerdi. 

445 

kara tavuk 
Kıymetini bilene kara tavuk, piliçten daha gevrek, daha lezizdir..." 

derdi...  
445 
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kara tavuk Hey gözünü sevdiğimin kara tavuğu, hepsine tırpan attırdı...  445 

kara tavuk Aman kara tavuk geldi 448 

kara tavuk Ben kara tavukla buluşmaya gidiyorum  448 

kara tavuk 
Ne kısmet yahalarsanız hemen zevkini çıkardın..." tavsiyesinde 

bulunduktan sonra kara tavuğun arkasından koşar. 
448 

kara kaşlı Bedrettin 
O zaman doğurmaktan başka işim yoktu ki senede bir 

tane...Vasfıyem, Hüsnüm, ah kara kaşlı Bedrettinim 
79 

kara sakallı kebapçı 

Babasının hesabına göre fazla olan günlüğü otuz paradan birkaç 

kuruş biriktirebildiği bahtiyar günlerinde Sirkeci'de kara sakallı, çipil 

gözlü kebapçıdan bir tabak döner kebabı üzerine üç yumurta kırdırıp 

yemek zevkiydi. 

173 

karanlık gece 
Parıltıda ayla müsabaka edeceğim diye bu inleyen aşığınızı aya 

hasret kalan karanlık gecelerde ayrılık ateşinde bırakmak reva mıdır 
162 

karanlık köşe 

Parasını saklamak için kendince en emin usul, altınları kavanoza 

doldurup kömürlüğün bir karanlık köşesine gizlice gömdükten sonra 

üzerine kömür tozu çekmekti 

325 

karanlık yüz asıklığı 

O yaşta, ömrü kararmış, bütün gelecek ümidi sönmüş, hayatın 

gidişine karşı olan saygı dolu gülümsemesi onun için karanlık bir yüz 

asıklığına dönmüştü. 

350 

karanlık belirsizlik 
Onun bu insafsızlığını düşündükçe yumruğunu gecenin karanlık 

belirsizliği içinde uçuyor zannetiği sevgilinin hayaline doğru uzattı.  
351 

karanlık zindan 

Karanlık bir zindanda mahkumiyetinin sonunu bekleyen bir cani gibi 

işte bu kararın ne olacağını düşündükçe ne can yakıcı anlar 

geçiriyordu. 

351 

karanlık düşünce 
birkaç aya indirecek bir tıbbi olanak, bir hastalık, bu karanlık dü 

şünceleri arasında şöyle gözlerinede parıldayıversin!.. 
395 

karanlık birahane 

Beyoğlu'nun 'pöti şan' dedikleri küçük bahçelerinde, büyük cadde 

namını verdikleri dar sokaklarında, karanlık, hava almaz 

birahanelerinde, tozdan nefes alınmaz Şişli'sinde artık bu naldık.  

420 

karanlık 
süslenme 

hücresi 

Evvelkiler makyajlarının icabına bakmış oldukları için bu karanlık 

süslenme hücresini yeni gelenlere terk ederek çekildiler.  
444 

karanlık taraf Veli, eliyle karanlık tarafı işaret ederek: 448 

karanlık taraf Gösterilen bu karanlık tarafa, Zarafet hemen saldırır...  448 

karanlık taraf 

Anlayışları pek gelişmiş arkadaş ları da verilen bu tavsiyeyi yerine 

getirmede saniye harcamaksızın bahçenin karanlık taraflarında av 

bulmaya dağıldılar... 

448 
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karanlık felaket 
Biraderi yüzünden şimdi gözleri önüne açılan bu karanlık, bu 

korkutucu, bu titretici felaket nedir? 
464 

karanlık taraf 
Bu sefer olup bitenlerin  sonucunu görmek için karanlık bir tarafa 

sindi. 
466 

karanlık düşünce 

Bu karanlık düşüncelerin tesiriyle bazen zihni o derece kararıyordu 

ki intiharı düşünmeye kadar varıyor ve sonra biraderinin hainliği 

yoluna kendinin kurban gitmesini pek uygun bulmuyordu. 

467 

karanlık nokta 

Olay, Lebibe'nin kula ğına varır varmaz balo gecesi ağabeyiyle 

Madam Makferlan ara sında geçen acayip konuşmanın bütün 

karanlık noktaları kadının zihninde derhal aydınlanıverdi. 

470 

kararsız bakış 
Topraklardan, taşlardan haline insaf, yardım arar gibi kararsız, şaşkın, 

dalgın bir bakışla etrafına bakmıyordu. 
230 

karayağız at Şaban bu karayağız atının üstünden kalkarak 209 

kargacık 

burgacık 
gidiş 

Gece çocuk, ödevlerini yazarken annesi, bir anne gururuyla 

yavrucuğunun omuz başından, kalemin kağıttaki kargacık burgacık 

gidişine bakıyor. 

387 

karılarına 

mahsus  

dedikoduculu

k 

Aziz Hanım, gayet safça bir tavır alarak mahalle karılarına mahsus  bir  

dedikoduculuk  alıştırmasıyla  meselenin  dehşetini… 
361 

karışık iş Ama böyle karışık is olmaz 43 

karışık hareket 

Bazı karışık hareketlerine karşı soru sorulduğunda durumu idare 

etmek için kadınlarda erkeklere karşı yalan söylemek meyli pek 

fazladır. 

267 

karışık ibare 

...piyango parasını ödeme zamanına kadar karşılıksız olarak piyango 

sahibine verilen geçici senettir' şeklinde anlaşılmaz, karışık bir ibare 

yazarız. 

305 

karışık rüya O gece pek karışık rüyalar gördü. 480 

karmakarışık hal 

Bugün "Pal ile Virjini" hikayesindeki o masum aşkın uğradığı üzücü 

iftiraya ağlarken, yarın eline tutuşturulan· pek maddi, pek hayvani 

tasvirleri, anlatımındaki kabalık, zihni karmakarışık bir hale düşüren 

bir eserin zıt tesirleri altında bunalıyordu.  

91 

kart herif Bu kart herifi oraya bağlamışlar mı ne yapmışlar? 344 

kart karı Kart karıları açık saçık gordu da ımrendı mı?  436 

kart karı 

Elimde bir güç olsa böyle otuz yaşındaki kart, hele bekaret sıfatını 

özel bir fuhuş imtiyazı gibi kullanan karılara matmazel denmesini 

resmen yasaklardım 

442 

kâse kâse kahve Zavallı kahveci, on hatta on beş paraya böyle kâse kase kahve satar.  24 
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kasvetli hal Evin içi kasvetli bir hal aldı. 405 

kaşlı insan 
Bu düşük çocuk, elli, ayaklı, kaşlı, gözlü küçücük insan modelinden 

br şey miydi?  
359 

kaşlı kız A... kaşlı, gözlü kız... Allah için... Rum dilberi... 365 

kaşlı gözlü 
Türk 

delikanlısı 

Frenk karısı da bu kaşlı gözlü, tıknaz, gürbüz Türk delikanlısından 

aptallığa yakın bir saflıkla, güya bu düşkünlüğünden hiçbir şey 

hissettirmemeye çabalayarak… 

410 

kati şey 
Şekure ve Latife Hanımlar işittikleri o çığlıktan, gördükleri bu 

bayılmadan henüz kati bir şey anlayamamışlardı.  
281 

katil el 

Zarafet'i öldürmek için uzanan o katil el Arap'ı bırakıp Rebia'yı 

yakalamış olsa, bu iyiliği onun için yapmak istese daha uygun olmaz 

mıydı? 

352 

katiplere yakışır cümle 
Amcası yeğenine uzun, hakimce ve katiplere yakışır cümlelerle 

nasihat etmekten bıkmadı.  
73 

katran renk 

Zavallıcağız acısının şiddetinden kımıldadıkça o katran rengi 

gerdanındaki boncuk süsleriyle beraber odanın loşluğu içinde gözleri 

de parıl parıl parlıyor 

355 

katran rengi gerdan 

Zavallıcağız acısının şiddetinden kımıldadıkça o katran rengi 

gerdanındaki boncuk süsleriyle beraber odanın loşluğu içinde gözleri 

de parıl parıl parlıyor 

355 

kayıp meblağ 

Bu üzüntü yarasının kanı içine aktı, her gece rüyasında kayıp 

meblağı ceviz çekmeceye dönmüş görerek sevinç heyecanları içinde 

çırpına çırpına uyanıyor… 

469 

kaymak beyaz karı Böyle kaymak beyaz karıların yanında sen Arap'ı mı hıyızlanıyon? 445 

kaymaklı bonbon 
Özellikle cebime koymuş olduğum kaymaklı bonbonları, fon danları, 

çikolataları birer birer çıkarıp Sırrı'ya azar azar tattırdım.  
243 

kaymaklı çikolata 
Özellikle cebime koymuş olduğum kaymaklı bonbonları, fon danları, 

çikolataları birer birer çıkarıp Sırrı'ya azar azar tattırdım.  
243 

kaymaklı fondan 
Özellikle cebime koymuş olduğum kaymaklı bonbonları, fon danları, 

çikolataları birer birer çıkarıp Sırrı'ya azar azar tattırdım.  
243 

kaymaklı şeker Eline bir kaymaklı şeker sundum.  244 

kaynar yüzey 
Aşçı müşteriye çorba vermek için kepçeyi daldırınca o kaynar 

yüzeyin derinliklerine karışırlar. 
22 

kaz gibi göz Herif kaz gibi gözünü o ibareye dikiyor da öyle işiyor. 318 

keçi surat Meftun 
Ben ahu gözlü Bedri'yi bırakıp da keçi suratlı Meftun Bey'e 

varacağım öyle mi? 
189 

kel kahya O aşçı Zarafet Kadın bile bazen başıma kel kahya kesiliyor 334 

kelli felli 

Müslüman 
adam Ha kelli felli bir Müslüman adam 44 
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kenarı enli şapka 

Uzunca saçları üzerinde daima başının bir tarafına çarpılan kenarı 

enli, yumuşak şapkası, gevşek bir düğümle tutturulmuş boyunbağı, 

gelişigüzel biçimdeki giyinişi, kendinin yakasını şairce ve sanatkârca 

hayallere kaptırmış fikir ve mesleğinin kalenderce güzellik meraklısı 

biri olduğunu gösterir. 

285 

kenarsız cam Gozuna kenarsız tek bir cam sıkıştırıyo 141 

kendince şart 
Artık böyle bir adamın sözünü özel bir önemle dinlemeyi kendince 

bir şart biliyordu.  
314 

kendince gerçek 

Bu, kendince bir gerçek olduktan sonra artık diğer tarafları 

düşünmüyor, kendinin de Meftun'u biraz olsun sevdiğini itiraf etmek 

istemiyor… 

343 

kendine bağlı esir hali 
...kanunen  ve adet bakımından kendinin hakim ve amiri olan erkeği 

kendine bağlı bir esir haline getirebilir 
458 

kendine göre hüküm 

Bu alemde kendine göre hükümler uydurmuş, daha ne terelelli beyler 

varmış gördü. İstemeden C'est dupropre, c'est du nouveauı dedikten 

sonra kendi kendine şöyle düşündü 

277 

kendine layık isim Nasıl da kendine layık bir isim bulup koymuşlar 340 

kendine uygun hisse 

İleride Kasım Efendi'nin tüyleri yolunmaya başladığı, yahut 

ihtiyarcağız dünya değiştirdiği zaman kendine uygun bir hisse 

ayrılması şartıyla Makferlan da yüz lira tedarik etti.  

332 

kerli ferli efendi 
Arapları hanımefendi edip köşeye oturtan 'kerli ferli' efendiler 

olduğunu bilmez misin? 
364 

kesik ses 
Raci yine köpürme belirtileri gösterirken Meftun ağır, kesik, titrek bir 

sesle başlayıp: 
230 

kesik kafa 
Ayı gibi çiplak herif, bir elinde yalın bir kılıç, ötekinde kesik bir 

kafa, kılıcından da kafadan da şıpır şıpır kan damlıyor 
348 

kesik ses 
Raci, kızmamak için son gayretini harcayarak fakat gizli sıtma tutmuş 

gibi kesik, tutuk, üzgün bir sesle: 
472 

kesik kesik ağlama Köşeden bucaktan hazin hazin, kesik kesik ağlamalar.. 373 

Kesilmesi zor parça 
Kesilmesi zor parçalar Eleni tarafından kesilerek Büyükhanım'ın 

tabağına koacaktı.  
63 

kesin azar 
Besbelli zembil maddesinden dolayı kesin bir azardan kurtulmak için 

oğlu, pederinin yanına yanaşmıyor, alargada dolaşıyordu. 
153 

keskin avaz 
Serin ve mayhoş hoşafa düşenler, havada kalan ayaklarıyla tek 

kanatlarını titreterek dokunaklı, keskin bir avazla yardım çağırır. 
22 

keskin kılıç 
Eğer ondan başka bir erkekle haramlıkta bulundumsa Hazret-i Ali 

Efendimiz'in keskin kılıcına geleyim. 
279 
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keskin bakış 

...altındaki keskin  bakışıyla birleştirerek Meftun'a dikmiş 

bulunduğundan, herifin bu hokkabazlığına karşı Raci adeta 

manyetizmalanır gibi bir hale uğradı. 

310 

keskin bakış 

Şair boynuna kalın bir atkı dolamış, sakal bıyığa karışmış, gür 

kaşlarına doğru adeta bir tümsek oluşturan alnı altında "absent" 

kuvvetiyle parlayan çekik gözleriyle keskin bir bakış fırlatıyordu. 

341 

keskin koku 

Arap, kereviz turşusu ile bayatlamış sarımsaklı yahni arasında öyle 

keskin bir koku saçıyordu ki, zavallı Mahir burnunu ne tarafa 

çevireceğini bilemiyordu. 

425 

kestane rengi göz 
Koyu kumral, kalınca kaşlarının altındaki kestane rengi gözleri arada 

bir tatlı tatlı şehlalaşıp yuvalarında değişik renklerden… 
293 

keyif verici madde 
Bolluğu, rahatlığı için midir nedir bilinmez, bazı kişilerkeyif verici 

maddelere alışır gibi' buna müptela, adeta.aşık oluyorlar 
285 

(......) kılıklı önsöz 

"Yavrum dünyada insan bilginin kıymetini bilen, çabayı takdir eden 

ve çalışkan olmalıdır ki..." kılıklı bir önsözle başlayan sonsuz 

nasihatlere tesadüf edince yeğen bey hiddetle: 

73 

(......) kılıklı haber 
"İhtiyarım, çalışamıyorum, işlerim ters gidiyor. Bana bakmak 

damadımın boynuna borçtur" kılıklı haberler bile gönderiyordu. 
393 

kılıksız kıyafet 

Süsle onun bunun dikkatini, kıskanlıçlığını çekmektense kılıksız, 

çapaçul, dağınık kıyafetle gezerek herkesin küçümsemesi altında 

kalmanın akla daha uygun olduğu Kasım Efendi'nin düsturlarından 

en önemlisiydi. 

178 

kırık numara 
süratli ve manasız söz etmek konusunda imtihana çekilseler Latife 

hayli kırık numara alır.  
84 

kırık çekmece 

Kasım Efendi, kırık çekmeceyi tekrar kerevetin altına sürdükten 

sonra bu garip hırsızlığa dair kimseye bir şey açmamalarını karısıyla 

hizmetçi kadına' defalarca antlar, yeminler ile tembih etti.  

468 

kırk yıllık Yani Ah kırk yıllık Yani olur mu Kani? 338 

kırk yıllık kadın Ben kırk yıllık kadınım ... 360 

kırk yıllık kadın Arif, zarif kırk yıllık kadınsın ... A büyükhanımcığım! 371 

kırmalı esvap 
Latife'nin Vesile gözündeki en büyük kabahati, en affolunmaz ayıbı, 

pudra sürmesi, kırmalı esvap, boncuklu hırkalar giymesiydi. 
85 

kırmalı önlük 
Zarafet, kırmalı, dantelalı fakat kirlice beyaz önlüğüyle sofanın 

kapısından  bakıyordu. 
425 

kırmızı kap Şu kırmızı kaplı kitapları mı soruyorsunuz? 69 
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kırmızı kap 
bir kitabı, kırmızı kabını şerbetlik şeker gibi ezip de şifa niyetine 

suyunu içmek için değil içindekini okumak için alır. 
69 

kırmızı kap 

Hem Avrupa'da aşçı işçi kitapları, 'bibliyotek roz'lar filanlar istisna 

edilince ciddi yayınlarda kırmızı kaplılarına pek tesadüf olunmaz 

zannederim. 

70 

kırmızı kütüphane O kırmızı kütüphaneyle alay için söz arar.  70 

kırmızı renk 
Sonra "Edebiyat-ı Cedide Kütüphanesi" kırmızı renginden vücuduna 

bir sıcaklık yayılmış gibi yerinden kalkar. 
70 

kırmızı zemin 

Edebiyat-ı Cedide Kütüphanesi yazarlarının dehalarının renginden 

yayılmış zannedilen kırmızı zemin üzerine beyaz yazılarla süslü bu 

kapaklar elbette görülmüştür 

71 

kırmızı yol 
Sırtına yıkana yıkana iki yandan sarkmış pazar basmasından soluk, 

kırmızı yollu bir hırka.  
183 

kırmızı pelüş hırkası 

Zarafet aşığını cazibesiyle bir kat daha büyülemek amacıyla kırmızı 

pelüş hırkasını giymiş, saçlarını o hafta gelen moda gazetelerinin 

"kuaför"üne uygun küçükhanımlarla Eleni de gördüğü şekle 

benzetmeye elinden gelebildiği kadar uğraşıp didik didik kabartmış, 

üstüne şeker renk bir Bursa bürümcüğü örterek o simsiyah çehresiyle 

adeta yanmamış bir mangal kömürün etrafına kül dökülmüş gibi bir 

manzara yaratmıştı 

200 

kırmızı hırka Kırmızı hırkanın arkası söküldü. 209 

kırmızı karton kutu 
Bu mezbeledeki çeşitli eşya arasında kırmızı, küçük bir karton kutu 

dikkatimi çekti. 
241 

kırmızı kutu Hap kutusunu cebimden çıkardım. Kırmızı, küçük bir kutu...  245 

kırmızı kutu 

Madam Moralye'nin reçetesiyle aldığınız küçük kırmızı bir kutu 

içindeki hapların hamilelik sırasında bazı kadınlarda görülen 

bulantıları bastırmak için olduğuna kadar her şeyi noktası noktasına 

biliyorum. 

268 

kırmızı boya 
Zavallı adam kırmızı boyayla duvara 'Buraya işemek yasaktır' 

ibaresini yazdırttı.  
318 

kırmızı mürekkep 
Duvarına kırmızı mürekkeple ilan yazdırmış' sözünü ortalığa 

yaydılar.  
318 

kırmızı gaz boyaması 

Arap'ın başındaki menekşe oyalı kırmızı gaz boyamasından kundağı, 

kabarık, kıvırcık saçları üzerinden kaymış kaymış da tepesine 

toplanmış 

355 

kırmızı bulaşık 
"Kanlı basur!" Leğenin içindekiler, bez parçalarının kırmızı 

bulaşıkları, bu derdin gerçekten kanlı olduğunu gösteriyordu. 
367 

kırmızı hırka 
Arap, kırmızı pelüş hırkası, kabarık saçları, renkli boncuklarıyla 

bahçede dolaşıp… 
444 
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kırmızı amonyak 
Sulu, koyu ve toz halinde birkaç tür düzgün ve kırmızı amonyakla imal 

edilen allık yapmayı öğretti. 
460 

kırmızı çizgi Sol göz ve kaşın ucuna doğru yayıldıktan sonra birkaç kırmızı 

çizgi çizerek, yanakla kulakmemesi arasındaki kısımdan 

yüzüne, oradan beyaz gömleğe akmış, lekelemiş... 

487 

kırmızı kaplı kitap Şu kırmızı kaplı kitapları mı soruyorsunuz? 69 

kırmızı yollu hırka 
Sırtına yıkana yıkana iki yandan sarkmış pazar basmasından soluk, 

kırmızı yollu bir hırka.  
183 

kısa boy 
Oraya kısa boylu, tombalakça bir delikanlının girip çıktığını Meftun 

bazen görüyordu. 
147 

kısa müddet 
Haydi kısa ve belirli bir müddet için her rahatsızlığa tahammül 

etsin... 
148 

kısa elbise 

Sağ taraftaki bölmelerin arasından, seke seke ben geldim çıngırağım 

hoş geldin oyununa çıkar gibi kısa pembe elbiseli, telli pullu bir 

yaratık dışarı çıkarak sıçraya sıçraya o çardakların altında benzetmek 

gibi olmasın… 

174 

kısa an 
Bu felakete karşı bir çare bulmak için şu kısa an en çok konuşmaya 

muhtaç olduğumuz mühim bir zamandır.  
223 

kısa müddet Kısa müddet sonra beşi de yüz yüze geldiler.  229 

kısa müddet 
Sessizlikle geçen şu kısa müddet sırasında delikanlıda yapmacık 

olduğu pek fark olunamayan bir uysallık peyda olmuştu.  
266 

kısa düzenleme 
Kısa bir düzenleme için acil parmak darbeleriyle eski düzenine 

sokmak istediği saçlarında da istediği bir düzen tutturamadı. 
299 

kısa müddet 

Bu meşgul tavrı o kadar sahteydi ki narin vücudunu örten şeker rengi 

korsajı altından, kısa müddet evvelki şehevi heyecandan artakalan 

titremeleri Meftun işitiyor gibi oluyordu.  

299 

kısa düşünme Makferlan cenapları kısa bir düşünmeden sonra şu cevabı verdi 300 

kısa müddet Kısa yahut uzun bir müddet sonra karı koca birbirinden usanıyor. 300 

kısa ömür 

şu kısa ömür içinde rahat edebilmek için tabiatı gereği bırakalım da 

mutluluğumuzu şimdi onların bulabilecekleri çarelere bağlayıp 

bekleyelim  

300 

kısa an 
Meftun, servetin insana verdiği kuvvet ve itibarı o kısa an içinde 

tecrübeyle anladı. 
310 

kısa 
takdir 

kelimeleri 

Karşımızdakini neşelendirmenin en uygun yolu, yalnız dinlemek, 

kısa takdir kelimeleriyle karşınızdakinin zekasına hayret etmek ve 

dinlemekten zevk duyduğunuzu anlatmaktır. 

319 

kısa müddet 
O vakte kadar hiç tatmadığı bayıltıcı hazlar içinde kısa bir müddet 

geçirmiş, sonra lezzetin çokluğundan kendini kaybetmişti... 
351 

kısa ara Kısa bir aradan sonra ses yine geldi. 352 
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kısa tartışma 
Mösyö Makferlan, az bir dinlenme ve üyelerle kısa bir tartışmadan 

sonra yine başladı: 
379 

kısa hastalık 

Ekim ayının dokuzuncu Salı gecesi saat altı buçuk civarında kısa bir 

hastalık neticesi olarak vefat eden sevgili anneleri, büyükanneleri, 

kayınanneleri, teyzeleri ve yeğenleri! 

382 

kısa bilgi 
Balomuz yakında verileceğinden vals hakkında kısa ve acele bilgiler 

anlatmak mecburiyetindeyim. 
424 

kısa müddet 

Bir saat kadar süren kısa bir müddet zarfında Meftun'un oraya üç 

farklı kadınla geldiğini, kameriyenin dışında saklı bulunan hanımlar, 

delikanlının sesinden anladılar 

444 

kısa hakikat İhtiyar herif, uzun satırlarla birkaç kısa hakikat anlatmak 

istiyordu.  
479 

kısa boylu delikanlı 
Oraya kısa boylu, tombalakça bir delikanlının girip çıktığını Meftun 

bazen görüyordu. 
147 

kısık ses Raci, büyük bir heyecan fakat gayet kısık sesle:  473 

kıt Türkçe 
Zavallı biletçi o kıt Türkçesiyle  müşteriyi ikna edinceye kadar akla 

karayı seçer. 
40 

kıt fikir Çünkü siz kıt fikirli erkeklerden değilsiniz. 259 

kıt fikirli erkek Çünkü siz kıt fikirli erkeklerden değilsiniz. 259 

kıvırcık et 
Ahalinin şöyle böyle değersiz sınıfları beşe, altıya öyle buz gibi 

kıvırcık eti yiyemeyecekler. 
323 

kıvırcık saç 

Arap'ın başındaki menekşe oyalı kırmızı gaz boyamasından kundağı, 

kabarık, kıvırcık saçları üzerinden kaymış kaymış da tepesine 

toplanmış 

355 

kıvrak tavır 
Mest olmuş bakışları, kıvrak bir tavırla göğsünü sağa, karnını sola 

kıvıra çarpıta türlü kavisler içinde bir raks tutturdu.  
207 

kıvrak İspanyol valsi 

Lebibe'nin parmakları ''Jorj Rose"ye ait kıvrak bir İspanyol valsinin 

girişi üzerinde gezinirken, Arap başını kapının çerçevesine dayayıp 

gözlerini süzerek: 

425 

kıvrak ses 

...kokan ayaklarını birbirinin üzerine atarak mızrabın kıvrak seslerine 

uyarak sallandığı zaman kara tavuğun üzerine beyitler, destanlar 

düzerdi. 

445 

kıymetli kişi 

Mesela, "Edebiyat-ı Cedide Kütüphanesi"nin sırayla kıymetli kişilere 

yayımladığı değerli eserleri hakkındaki fikrini sorsanız gülümseyerek 

kulağınıza eğilir: 

69 

kıymetli eşya 

Lebibe Hanım aile evinden kaçtığı sırada beraberinde kıymetli pek 

çok eşya götürmüş olduğundan bahisle Mahir aleyhinde bir hırsızlık 

davası açacağınıza dair Kasım Efendi'ye bir tehdit mektubu 

gönderiniz. 

309 
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kıymetli eşya 

Mahir Bey'in, Lebibe'yi kaçırıp velilerinin rızası dışında uzak yerde 

gerçekleşen evliliklerinden kızın bu kaçışı sırasında evde birçok 

kıymetli eşyanın da kaybolmasından şimdiye kadar ilgili makamlara 

şikayet edemeyişinin, kendine büyük ikramiyenin isabetinden dolayı 

bankaca olacak muamelelerle meşgul bulunmasından ileri geldiği 

anlamında bir tezkere gönderir. 

314 

kıymetli yer 
Bir aile içinde ak saçlılar kıymetli yerlerini boş bırakarak birer birer 

mezarlarına çekiliyorlar. 
377 

kızgın hal 
Şu fevkalade kızgın halimde bile soğukkanlılığımı korumaya gayret 

göstereceğim. 
264 

kızgın çatal 
Dünyada o zıkkımla yemek yiyenlere yarın ahrette zebaniler uçları 

sivri kızgın çatallarla yemek verecekler 
335 

kızgın maşa Dilin kızgın maşa ile ensenden çekilecek. 336 

kızgın kül 
Leğende kızgın küllü su yapsalar da kızı üzerine oturtsalar iyi gelmez 

mi acaba? 
371 

kızgın kül Kızgınlıkla gelen hastalık belki kızgın külle geçer... 371 

kızgın küllü su 
Leğende kızgın küllü su yapsalar da kızı üzerine oturtsalar iyi gelmez 

mi acaba? 
371 

kızıl kan 
İki eli kızıl kanda olsa teyzem, sanki benim için, bıraksın yarın sabah 

gelsin diye bahçıvanın karısıyla erkenden haber göndermiş.  
41 

kızıl cahil 

Bu bilgi, öğrenimden çok yetenekle genişler, bu mesleğin az çok bazı 

bilimlere bağlı olanlarıyla kızıl cahil bulunanlara kadar dereceleri 

vardır 

74 

kızıl cahil 

...belki o binaların duvarlarına sürtünmüş olduğundan öğrenimi 

içinde tıbbiyeyi de ihmal etmeksizin bu bilimden kızıl cahil denecek 

kadar... 

82 

kızıl deniz 
Bunun içine su da karışmış olmalı ki önünde adeta bir kızıl deniz 

olmuştu. 
356 

kızoğlan kız 
On yedi yaşındaki bir kızoğlan kızın böyle avaz avaz düşürecek ne 

derdi olurmuş?  
371 

kibar madam Kibar madamlar, mösyöler de var. 96 

kibar mösyö Kibar madamlar, mösyöler de var. 96 

kibar alem 

Meftun'un konağı, yalısı, köşkü, "ekipaj"ları olacak, Beyoğlu kibar 

alemlerinde alafrangalığı, zarafeti gücüyle bir anılacak, kulüplerde 

özel yerleri bulunacak, İstanbul'da modanin, yeni fikirlerin, Batı 

medeniyetinin yayıcısı olacaktı. İhtiyar kaşıkçının birikmiş serveti ne 

yararlı, ne büyük bir maksat uğruna harcanacaktı.  

190 
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kimliği meçhul kimse 

Hatta istibdat zamanında  birtakım kimliği meçhul kimselerin çarşaf 

ve peçeye girerek bazı kötü olaylara karışabilme ihtimalinden dolayı 

hükümet kadınlan çarşaf, peçe kullanımım resmen yasaklamaya pek 

çok uğraşmış, fakat bir türlü başarılı olamamıştı. 

292 

kimyasal karışım 

İçtiği suyun kimyasal karışımını bilmeyen bir fen ve gerçek yoksunu, 

İskender'le Napolyon'un zaferlerini duymamış, Timurlenk'e esir 

düşen padişahının ismini öğrenmemiş, tarihten habersiz biri. 

385 

kinaye gibi laf 
Fakat edebiyatımızca iş hakikatte değil, kinaye, mecaz, istiare gibi 

laflarda ustalık göstermektedir.  
211 

kinayeli gülümseme Madam Makferlan, kinayeli bir gülümsemeyle 420 

kirli keten perdesi 
Bunlardan biri erkeklerle kadınlar tarafını ayıran tahta bölmenin kirli 

keten perdesini indirerek 
28 

kirli el 
Kamburun kirli eliyle yaptığı bir köfteyi seksen parça edip de ben yer 

miyim hiç? 
32 

kirli urba 

Kahvehanenin yanındaki peynirci dükkanından başını uzatarak 

robdöşambr gibi arkasına giydiği, aslında beyaz iken şimdi buna bir 

renk verebilmek için insanı acizliğe düşüren o kirli urbası içinde güle 

güle 

35 

kirli saç 

Sokaklarda başlarından lüle lüle kirli saçları sarkarak avaz avaz 

haykıran sırtı pöstekili, göğsü tespihli, eli teberli , o keşkül takıp 

gezen saçaklı heriflere ne sattıkları sorulacak. 

323 

kirli mendil 
Orada burada kana bulanmış hırka eskisi havlu, bez parçaları ... kirli 

mendiller... 
356 

kirli yün çorap 

İşten hali kalıp da mutfağın yanındaki odada keçe külahını bir tarafa 

çarpıtıp tanburasını çaldığı ve ağustosta bile o kirli yün çoraplarını 

çıkarmadığı 

445 

kirlice beyaz önlük 
Zarafet, kırmalı, dantelalı fakat kirlice beyaz önlüğüyle sofanın 

kapısından  bakıyordu. 
425 

kirlice beyaz önlük 
Zarafet, kırmalı, dantelalı fakat kirlice beyaz önlüğüyle sofanın 

kapısından  bakıyordu. 
425 

koca merkep 
Koca merkep süvarisiyle beraber mazgal aralıklarından nasıl süzülüp 

geçmiş? 
21 

koca ayak 

Bunlar, o koca çizmeli ayaklarını yarım metre ileriye uzatarak ufak 

bir yoğurt kâsesi büyüklüğündeki okkalı kahve fincanlarını 

höpürdeterek keyif yetiştirirler. 

24 

koca oda 
O koca oda kadar araba, öndeki dört hayvanın gayreti bu adamın 

kırbacıyla o yokuşları çıkıp inecektir. 
26 

koca araba 
Fakat beygirler gezen bir eve benzeyen o koca arabayı niçin akşama 

kadar belirli bir yere getirip götürdüklerini biliyorlar mı? 
27 
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koca fes 

Bunlar binip ellerindekileri oraya buraya yerleştirdikten sonra 

dışarıdan, beyin redingotu vücuduna uzunca gelmiş, kelini örtmek 

için kulaklarına kadar koca bir fes giymiş sünepe bir uşak, hanımlara 

birtakım eşya daha verdi.  

29 

koca trampo Bu koca trampoyu senin keyfi için mi yaptılar ayol 29 

koca akik Sağ elinin serçeparmağına da koca bir akik yüzük takmıştı...  47 

koca et parçaları 

Külbastı böyle olunca yumruk gibi kalın ve kabaca olan biftek, fıleto 

parçalarını yemek için-yalnız çatalla o koca et parçaları ağza kadar 

götürmekten başka bir kolaylık olamaz.  

88 

koca parça 
Lakin denecek ki öyle yarım alafranga sofralarda o gibi koca parça 

biftekler, fıletolar arama... 
88 

koca Deli Meftun'un ismini Koca Deli koymuştu.  90 

koca ayakkabı Rebia koca ayakkabılarını sürükleye sürükleye okula gider.  93 

koca piryol saati 
Siyah kaytanla boynuna geçirili koca piryol saatini sık sık koynundan 

çıkarıyor, sonra parmaklarıyla bir şeyler hesaplıyordu. 
153 

koca ev Sanki o koca evi boş zannedersin.  182 

koca kaltak Taş yesin koca kaltak 207 

koca tabiat 
...bakışlarımıza her an tesadüf edip bu koca tabiattaki samimi 

görüntüleri seyretmeyi, asıl bundan ibret almayı niçin bilmiyoruz?  
212 

koca yumruk 
Şimdi şurada orasına 'tu' diye tükürülmüş koca bir yumruk bütün 

Avrupa medeni kanunlarından daha çok işe yarar 
219 

koca öküz 
Bu koca öküzün kızı  hakkındaki şu benzetmesi nezaketten uzak, 

fakat hakikate yakındı. 
330 

koca gaga Bu kart herifi oraya bağlamışlar mı ne yapmışlar? 344 

koca kuş Bu koca kuş, bu saçlı sakallı çıplak herifin kıçını niçin yiyor böyle? 344 

koca kuş Bu koca kuşa onu niçin yediriyorlar?  345 

koca akbaba 
Bir rivayete göre koca bir akbaba, diğer rivayete göre büyük bir 

kartal gelir, karaciğerini yemeye başlar. 
348 

koca şapka 

Hanımların çoğu hatibenin parmaklarındaki çeşitli yüzüklerle, 

başındaki koca şapkadan bir dal gibi uzanan siyah tüye bakarak 

oyalanarak vakit geçirmişlerdi. 

389 

koca tüy Başında koca tüyle kendisi kaza dönmüş...  389 

koca ihtiyar Varsın koca ihtiyar afiyetle iki yüz sene daha yaşasın 400 

koca alet Piyanist bu koca aletin siyah kapağını kaldırdı. 429 
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koca diş Bakanlara sırıtır gibi bir sıra koca beyaz dişler meydana çıkıverdi. 429 

koca ziyafet Koca ziyafet bu!.. Ev sahibi pek nazik biridir... 446 

koca bardak 

...yazık ki bunun yersiz bir rüya sevinci olduğunu anlayınca 

evvelkinden beter bir üzüntü hummasına düşerek o şiddetli 

susuzlukla koca bir bardak su içtikten sonra tekrar uyumaya 

uğraşıyordu. 

469 

koca tencere Şimdi, sütlü kahverengi çocuğunu küfe gibi sırtına bağlayıp koca 

tencereyi başına oturtarak cami kapılarında dolma satıyormuş 

494 

koca koca fitil Taş ölçerim hanım, koca koca fitiller işledi 30 

koca koca don 
Koyu boyalı basmadan koca koca donlar, gömlekler, yamalı çoraplar, 

yırtık yerleri dikilmiş mendiller...  
182 

koca koca horoz Mahir'i bir Frenk karısının yatağında, kardeşi Lebibe'yi 

yabancı bir erkeğin koynunda ve bütün evi koca koca horoz 

şeklinde… 

480 

kocaman bebek 

Zarafet'in bu gayrimeşru kocaman bebeğine o sallantılı beşikte meme 

verdiği sırada hemen fasulye sırıklarından birini çekerek bu birleşmiş 

kütleyi yine iki vücuda ayırmak için… 

209 

kocaman bıyık Bu kocaman bıyıklı ... destur... tu... tu... tu... ya Ali yetiş! 449 

kocası gibi ahmak 
Haydi bakalım beni de kocası gibi bir ahmağı azdırmak tenezzülünde 

bulunan bir şeytan derecesine indir. 
418 

kof söz 
...satırları birbirine eklense bir endazeye varan o tumturaklı, o 

parlamasıyla sönmesi bir olan talaş alevine benzer o kof sözler nedir? 
379 

kokona kılık 
Duydun mu kardeşin, Mahir komşunun o kokona kılıklı kızına gönül 

vermiş  
180 

kokona karı 
Kıyamet alametleri ... Şimdi bizim şık beylere, kokona karısı alıp.ak 

moda oldu. 
338 

kokona karı O kokona karıları senin karnını doyurur mu? 436 

kokona kılıklı kız 
Duydun mu kardeşin, Mahir komşunun o kokona kılıklı kızına gönül 

vermiş  
180 

kokulu gezinti 
Bu baca ağızları fakirlerin adeta bülbüllü, sümbüllü, kokulu birer 

gezinti havuzudur. 
21 

kokulu duman 

Ateş üzerinde etrafına kokulu bir duman yayan köfteleri, gözlerini 

süzerek, dudaklarının kenarında biriken salyayı yuta yuta fevkalade 

bir itina, özel bir tavırla ara sıra altüst ediyor. 

31 

kokulu güzellik 
Bu zavallı delikanlı, burnunu damının göğsüne, iki kokulu güzellik 

arasına sokmuş… 
432 

kokusu mübarek şey O da kohusu mübarek, lazımlıklı bir şeydir...  446 

kolalı gömlek 
Bu adam bizim eve yeni içgüveyi geldiği vakit kolalı gömlek 

giymeye, yakalık kolluk kullanmaya bile pek alışmamıştı.  
416 
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kolay söz Türkçe söylenmesi en kolay sözlerin telaffuzunda zorluk çekmek 67 

kolay meslek O bir kolay meslek bulmak istiyordu.  72 

kolay meslek ''Armut piş ağzıma düş" derecesinde kolay meslek ne olabilir? 72 

kolay [iş] Bu ise iş kolay.  147 

kolayca beslenme 

Sözü başka yerlere dolaştırmadan şunu faydalı bir öğüt olarak arz 

edelim ki âlimlerin sözlerine göre mikroplar kolayca beslenme 

hususunda sineklerden daha şanslıymış. 

24 

kolları kesik hırka 

O, kolları kesik eski pamuklu hırkalarla, göğse kadar çekilmiş 

donlarla, saçlar kulaklarla beraber ta kaşlara kadar partal bir yemeni 

içine alınmış kundaklı başlarla, bu tekne başı 

458 

komik eş 

Şişelerini, bardaklarını sepete doldurup kol kola girerek bazı 

güldürücü sahnelerde "kik volk'' oyununa çıkan komik "eşler" gibi 

sallana mırıldana yürüyüp gittiler. 

210 

komik ayrıntı 
Meselenin bu tür filozofça, daha doğrusu komik uzatmalara, 

ayrıntılara tahammülü yoktur. 
262 

komik uzatma 
Meselenin bu tür filozofça, daha doğrusu komik uzatmalara, 

ayrıntılara tahammülü yoktur. 
262 

komik davranış 

Kerim Ağa da Zuhı1ri'ye  çıkan çekingen bir zamparanın komik 

davranışlarıyla kah ileri doğru boynunu uzatarak 474 

korku dolu ses Eleni korku dolu bir sesle: 486 

korkulu bakış 
Şimdi bir de evladının korkulu bakışları ve hürmeti karşısında bir 

alim anne düşününüz. 
387 

korkunç sır 
Bilinmezlik kuyusundan çekip çıkaracağım korkunç sırların ucunu 

işte yakaladım.  
247 

korkunç söz 
Kadınları Raci'nin korkunç sözlerinden korumak için hemen kulağına 

eğilip: 
282 

korkunç hastalık 
Acaba bir gece sonra ev deki kadınlardan hangisinin bu korkunç 

hastalığa tutulup odasına kanlar saçacaktı? 
368 

korkunç şekil 
Kocalarınıza bazen ne kadar sevimsiz, hatta korkunç şekillerde 

göründüğünüzü hatırlıyor musunuz? 
458 

korkunç fırtına Aileleri başından savrulacak korkunç bir fırtına vardı.  470 

korkunç olay 

Bütün ailenin en küçük ferdine kadar sürülecek bu lekenin, bu 

korkunç olayın önünü almak, buna bir çare bulmak mümkün değil 

miydi? 

470 
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korkunç sahne Şimdi gece kandilinin titrek ışığı altında ortaya çıkan korkunç, 

belirsiz şekilleriyle bir manevi aleme ait zannolunan küçüklü 

büyüklü gölgeler, hasta kalplere hüzün ve korku veren o gece 

dekoru içinde o loş, sessiz fakat korkunç sahne üzerinde 

müthiş bir sinematograf manzaraları geçiyordu. 

480 

korkunç şekil Şimdi gece kandilinin titrek ışığı altında ortaya çıkan korkunç, 

belirsiz şekilleriyle bir manevi aleme ait zannolunan küçüklü 

büyüklü gölgeler, hasta kalplere hüzün ve korku veren o gece 

dekoru içinde o loş, sessiz fakat korkunç sahne üzerinde 

müthiş bir sinematograf manzaraları geçiyordu. 

480 

korkunç yüz Etrafını birtakım korkunç yüzlü ifritler alarak boğmak için 

üzerine hücum ettiler, zavallı delikanlı bunların hamlelerinden 

kurtulmak telaşıyla azap içinde çırpındı 

480 

korkunç hayal 
Raci, bu müthiş rüyaları, bu korkunç hayalleri hayra yormaz. 

481 

korkunç gürültü Mahir'in uyumak üzere odasına girdiğini Eleni'nin haber 

verdiğinden yaklaşık yarım saat kadar sonra evin içinde 

korkunç bir gürültüyle bir silah sesi işitilir.  

487 

korkunç yüzlü ifrit Etrafını birtakım korkunç yüzlü ifritler alarak boğmak için 

üzerine hücum ettiler, zavallı delikanlı bunların hamlelerinden 

kurtulmak telaşıyla azap içinde çırpındı 

480 

korkutucu felaket 
Biraderi yüzünden şimdi gözleri önüne açılan bu karanlık, bu 

korkutucu, bu titretici felaket nedir? 
464 

koskoca cadde Koskoca cadde bu… 30 

koskoca tarih 

İstaf Fransız zarafetini savunarak -eğer naklederek zikrettiği baronun 

aslı yoksa- koskoca bir tarihi fıkra icadına cesaret ettiği halde adap 

ve görgüden bahseden diğer önemli kitaplar… 

111 

koskoca adam 
Bıyıklı koskoca bir adam olmuşsunuz, henüz namusun ne olduğunu 

bilmiyorsunuz ...  
232 

koskoca adam Koskoca bıyıklı adama Madam Meftun denir mi?  336 

koskoca atkı Hay kör olası, boynuna koskoca da bir atkı sarmış. 342 

koskoca yalan 

Kendinden evvel başka kadın yüzü görmemiş olduğu hakkındaki o 

gülünç, o aptalca, o koskoca yalanı şöyle bir tarafa dursun, meğerse 

aşk ve sevda defterinde siyahına. varıncaya kadar renk renk aşıkları 

varmış...  

366 
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koskoca kadın 

Öyle basur mu olur? Saçları üç renge girmiş, kaç defa çocuk anası 

olmuş, doğurmuş, dokumuş, koskoca yaşlı başlı kadınlar gebelikle 

basuru birbirinden ayırt edemiyorlar...  

391 

koskoca han Efendi paraya ne ihtiyacın vardı ki bu koskoca hanı iki bin 

liraya rehine koydurdun? 

477 

koskoca hakikat Ama yakında kona cağını servet işte göz önünde koskoca bir hakikat 

...  
494 

koskoca hasret busesi Yakında ayrılmamak üzere kavuşmak sevincine nail olmak emeliyle 

sevgili Raci alnına koskoca bir hasret busesi koyarım ... 

494 

koyu renk 

Zavallı sinek, dibinde kahveden çok arpa kaynamış o koyu renkli 

sıcak havuza düşünce kurtulma ümidiyle vızır vızır en keskin yardım 

narasını atmaya başlar.  

25 

koyu çorba 
O, bir tür koyu çorbadır ki alafrangada ismi, hele bir sofrada da hiç 

yeri yoktur. 
81 

koyu boya 
Koyu boyalı basmadan koca koca donlar, gömlekler, yamalı çoraplar, 

yırtık yerleri dikilmiş mendiller...  
182 

koyu renk 

Koyu renkli bir şerbet içer gibi o siyah gerdanı nefesiyle çeker, 

çeker, çeker, sonra havyar yemeyi taklit ederek dudaklarıyla çim çim 

çim ısırıp yutuyor gibi yapar. 

204 

koyu renk Madamlar, koyu renkli ve sade kostümler giymişlerdi. 383 

koyu amonyak 
Sulu, koyu ve toz halinde birkaç tür düzgün ve kırmızı amonyakla imal 

edilen allık yapmayı öğretti. 
460 

koyu boyalı basma 
Koyu boyalı basmadan koca koca donlar, gömlekler, yamalı çoraplar, 

yırtık yerleri dikilmiş mendiller...  
182 

koyu kumral kaş 
Koyu kumral, kalınca kaşlarının altındaki kestane rengi gözleri arada 

bir tatlı tatlı şehlalaşıp yuvalarında değişik renklerden… 
293 

koyu renk fistan Hizmetçi kadın koyu renk fistanı, beyaz önlüğüyle geldi. 297 

koyu renkli şerbet 

Koyu renkli bir şerbet içer gibi o siyah gerdanı nefesiyle çeker, 

çeker, çeker, sonra havyar yemeyi taklit ederek dudaklarıyla çim çim 

çim ısırıp yutuyor gibi yapar. 

204 

koyu renkli kostüm Madamlar, koyu renkli ve sade kostümler giymişlerdi. 383 

köpüklü şampanya 

Ali'ye yorgunlukla hararet basmış olduğundan bu teklife karşı 

duramayarak, kara sakinin elinden beyaz köpüklü şampanyayı alır, 

içer 

437 

kör ışık 
Odanın bir köşesinde yanan idare gazının isli, kör ışığının yardımıyla 

etrafına bakındı 
50 

kör dünya Kör dünyaya gelmiş ne bakar körler de vardır. 212 

kör neden Bu iki kör neden insanı pek tehlikeli çukurlara sürükleyebilir... 265 
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körpe kız 

Harem dairelerinde sürü ile güzel körpe kızlar, selamlıklarında genç, 

güçlü uşaklar besleyen efendiler, paşalar iki daire arasındaki ara 

kapılarını geceleri çifte kilitlerle ne kadar kilitleseler boştur. 

211 

körpe dimağ 
Bir çocuğun körpe dimağına kahramanlık ve ilerleme tohumları işte 

böyle atılır. 
388 

körpe dudak 

Zarafet, oğlanın gölgelenmiş bıyıkları altındaki körpe pembe 

dudaklarıyla söylediği bu samimi sözü duymaya bir türlü 

dayanamayarak 

409 

köşeleri tunçlu 
ceviz 

çekmecesi 

İhtiyarın ufak bir halıya sararak kendi oda sındaki divanın altına 

gizlediği, köşeleri tunçlu, işlemeli antika ceviz çekmecesi özel bir 

aletle açılıp içindeki altı yüz lira kadar nakit ile mührü ve 

Balıkpazarı'ndaki hanın senedi çalınmıştı. 

467 

kötü küfür 
Bu oyunlar sırasında çocukların düşünmeden diğerlerine karşı 

bulundukları kötü sözleri, küfürleri hep işitir. 
94 

kötü söz 
Bu oyunlar sırasında çocukların düşünmeden diğerlerine karşı 

bulundukları kötü sözleri, küfürleri hep işitir. 
94 

kötü düşünce 
O günden sonra Kasım Efendi ailesinde Pehlevizadelere karşı şiddetli 

kötü bir düşünce başlamıştı.  
180 

kötü düşünce Meftun bu kötü düşünceden habersizdi. 181 

kötü düşünce 

Reçeteyi ta başından imzaya kadar süratle okudu. Ben hükmümde, 

kızlar hakkında peyda eylemiş olduğum şüphelerimde aldanmış 

bulunduğumu bütün kötü düşüncelerimin haksızlığını görmek 

istiyordum. 

247 

kötü şöhret 

Evet, gece yarısı yabancı bir delikanlı ile kırlarda dolaşıp kötü şöhret 

kazanmış evlere girip çıkmanın iffetsiz bir hareket olmadığına beni 

ikna et... 

259 

kötü tesir 

Meftun genellikle okuduğu kitaplardan böyle başı sonu belirsiz 

hükümler  çıkararak bu tür sözlerin kızlar üzerinde göstereceği kötü 

tesirleri asla düşünmeksizin bilgiçlik taslamak için saatlerce 

dırlanır… 

259 

kötü olay 

Hatta istibdat zamanında  birtakım kimliği meçhul kimselerin çarşaf 

ve peçeye girerek bazı kötü olaylara karışabilme ihtimalinden dolayı 

hükümet kadınlan çarşaf, peçe kullanımım resmen yasaklamaya pek 

çok uğraşmış, fakat bir türlü başarılı olamamıştı. 

292 

kötü niyet 
Hatta bu farklı milletleri aynı lisanla konuşuyor zanneder, Ermenice 

ile Almancanın, Fransızca ile Rumcanın bir farkını göremezdi.  
326 

kötü dedikodu 

Böyle velilerinin isteği dışında anne evini terk ederek aşığına kaçan 

bir kızın bu hareketi alemce ne kadar kötü laflara ve dedikodulara 

sebep olacağını bilirsiniz.  

328 
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kötü laf 

Böyle velilerinin isteği dışında anne evini terk ederek aşığına kaçan 

bir kızın bu hareketi alemce ne kadar kötü laflara ve dedikodulara 

sebep olacağını bilirsiniz.  

328 

kötü lakırdı  Sus... Sus... Ağzını alıştırma öyle kötü, öyle pis lakırdılara ... 337 

kötü resim 
Bu kötü resimleri yaparlarken bunların bacaklarına birer don 

giydirseler olmaz mı? 
348 

kötü söz 
İşte bu nedenlerden dolayı Meftun Bey, Azize Hanım'ın kötü 

sözlerine karşı Zarafet'i savunmaya gerek görerek dedi ki: 
362 

kötü taraf 

Bazı sanatçılar zamanla mesleklerinin kötü taraflarını nasıl düzeltirse 

Azize de adi bir hususu mühim bir mesele şekline sokmak, rastladığı 

bir halin, işittiği bir sözün dedikoduya en elverişli noktasını bulmak 

konusunda fevkalade bir ustalık yaratmıştı. 

363 

kötü renk 
Ve bütün ömür ve mutluluğumuzdaki bu kötü rengi biz ancak böyle 

büyük ve acı tecrübe saatlerinde görüyoruz. 
375 

kötü fiil Böyle kötü bir fiile bizi de yalancı şahit tutuyorlar. 391 

kötü örnek 
Eş dost karşısında beni daima dirliksizliğe dair hikayelere kötü örnek 

olarak gösterirsin. 
420 

kötü zan 

Ciddi olduğu kadar da garip görünen bu yarı karanlık durum 

karşısında zavallı kadın bunalıyor, müthiş şüpheler, kötü zanlar 

içinde çırpınıyordu.  

463 

kötü etki Ailemiz içinde kötü etkinizden kurtulabilmiş olan tek bir 

annemiz var 
482 

kötü iş Pederimin çekmecesini kırıp da sevgisine ermek için bu kötü işi 

yaptığım  akşam  aşığımı bir başkasının  kolları arasında yakaladım. 

488 

kötü idare Kükreyerek, sahte adaletin bütün engellerini kırarak kötü idare 

kafesinden dışarı fırlıyorlar... 
491 

köylü Rum kızları 
Adeta Bakkalköy'de, Danca'da pazar günleri en parlak makyajlarını 

yaparak seyrana çıkan köylü Rum kızlarına dönmüş 
132 

krem renk 

Kendini onlara göstermeyecek bir şekilde başını hendekten çıkardı. 

Lebibe ile  Rebia, Meftun'un tavsiyesi üzerine hamam sileceğinden 

moda çıkararak yaptıkları krem rengi kapişonlu "bornoz" yeldirmeler 

giymişlerdi. 

214 

krem renk Krem rengi ipekli mendile sarılı birkaç kağıt çıkardı.  275 

krem rengi kapişon 

Kendini onlara göstermeyecek bir şekilde başını hendekten çıkardı. 

Lebibe ile  Rebia, Meftun'un tavsiyesi üzerine hamam sileceğinden 

moda çıkararak yaptıkları krem rengi kapişonlu "bornoz" yeldirmeler 

giymişlerdi. 

214 
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krem rengi mendil Krem rengi ipekli mendile sarılı birkaç kağıt çıkardı.  275 

kudretli adam 
Avrupa'da adi sayılan bir Frenk, Doğu'da kudretli ve zamane adamı 

kesilir. 
285 

kuduz ejderha 

Edibe'deki bu şiddetli halde muhabbetle aynı şey zannedilip namına 

"kıskançlık'' denilen ve kapladığı kalbi her an kemiren o kuduz 

ejderhaydı. 

366 

kulaktan alim [kişi] 

…dinleyici sırasında bulunulabilecek kurumları, üniversiteleri 

geziyor, hiç kitap açmadan zahmetsizce, kulaktan bir alim oluverip 

meydana çıkmak istiyordu.  

72 

kulplu vazo 
İki elinin avuçlarını açıp kalçalarına yerleştirerek iki kulplu büyük 

bir vazo şeklini alır. 
70 

kulübemsi odacık 
Orada, tarlayla sınır çizgisi hizmetini gören hendeğe on on beş metre 

mesafede aşıboyalı, kulübemsi bir odacık vardı 
196 

kumar benzeri şey 
İçki, kumar, kadın ve eğlence benzeri şeylere, vücutlarımızı 

kemirttiğimiz, zehirlettiğimiz türlü sefil şeylere bağlanmakla 
394 

kumar vesaire 

gibi 
sefahat 

Bir insanın karnı doyduktan sonra şu koskoca otuz para, kumar 

vesaire gibi sefahatlerden başka nereye harçanabilir?" yolundaki 

azarlan Mahir her gün dinlerdi.  

172 

kumrugöğsü hare 

...kumrugöğsü hareler peyda oldukça, Meftun bayağı dalgınlıklara 

düşüyor, madamın her tebessümünde daha çok derinleşen dudak 

uçlarıyla çenesinin ortasındaki üç çukurcuğa tutkun bakışları 

saplanıp kalıyordu. 

294 

kundaklı baş 

O, kolları kesik eski pamuklu hırkalarla, göğse kadar çekilmiş 

donlarla, saçlar kulaklarla beraber ta kaşlara kadar partal bir yemeni 

içine alınmış kundaklı başlarla, bu tekne başı 

458 

kupkuru tahta 

Meftun'un kendi mutluluk hayatı için hayallerine temel olan o zat, 

yani Kaşıkçılar Kahyası şimdi bir kompartımanda kupkuru bir tahta 

divan üzerinde oğluyla yan yana yahut karşı karşıya bulunuyorlar; 

kim bilir ne kadar sıkıştırılıyorlar, ne kadar itilip kakılıyorlardı? 

149 

kurnaz düşman tavrı 

Şiddetini  uygun  bir  zamanda  kullanmak için kuvvetini saklayan 

kurnaz bir düşman tavrıyla pek saf, zayıf, budala görünerek işe 

girişmeyi düşündü. 

326 

kurşun renk Kurşun renkli ceketlisi benimki... 272 

kurşun kalem 

Açık duran sayfalardaki bazı satırların kurşun kalemle "sulinye" 

edilmiş, yani altları çizilmiş olduğuna dikkat etti. İşaret edilen 

cümleler şu anlamdaydı: 

296 

kurşun renkli ceket Kurşun renkli ceketlisi benimki... 272 

kurşun renkli 

ceketli 
[adam] Kurşun renkli ceketlisi benimki... 272 
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kuru üzüm 

Üstüne yorgan örtülmüş o sıcak kümbetin çekme gözüne kuru üzüm, 

leblebi doldurarak ağzı lakırdıdan boş kaldıkça yemişle meşgul 

olmak.  

80 

kuru laf 
Fakat Vesile Hanım'ın kuçu kuçular aleyhindeki bu tehditleri çocuğu 

avutmak için kuru laftan ibarettir.  
94 

kuru nam Kaşıkçılığı hemen kuru bir namdan ibaretmiş 138 

kuru iftira Allah kuru iftiralardan saklasın... 157 

kuru meyve 
Bir şişe bira daha içse elma, şeftali, badem, incir gibi yaş ve kuru 

meyvelerden kim bilir daha daha neler de neler isteyecekti! 
206 

kuru laf 
Ona karşı olacak muamelede 'kod Fransa'nın hükmü Ermans dö 

Fo'nun sözü, Baron İstaf 'ın kuru lafları hiçbir para etmez 
219 

kuru fasulye Söyleyelim de kuru fasulye çok yemesin 281 

kuru 
dostluk 

sevişmesi 

Bu bayılmanın alelade kuru bir dostluk sevişmesinin üstünde bir şey 

olduğunu Meftun hissediyordu. 
295 

kuru kahveci 

Gazetenin biri "Geçenlerdeki sayıda Şark Demiryolları büyük 

ikramiyesinin Meftun Bey isminde bir zata isabeti görülmüş ise de bu 

ilk haberin aslı olmayıp, söz konusu ikramiyenin Balıkpazarı'nda 

Kigork Ağa isminde bir kuru kahveciye çıktığı araştırmamızın 

sonucudur. 

312 

Kuru kuruya 
yemek 

lakırdısı 
Kuru kuruya yemek lakırdısı... 109 

kuruca kız 

On altısında kadar, esmerce, kuruca, ufacık siyah gözlü bir kız. 

Tahsil ve terbiye olarak birkaç sene ilkokuldan başka bir şey 

görmemiş...  

91 

kuruntu verici şey Bunlar ne kadar kuruntu verici, ne kadar zihin durdurucu şeyler! 464 

kuruntusuz kendi Bense yaratılışını neyse kuruntusuz ve süssüz kendimi olduğum gibi 

gösteriyorum. 
492 

kuşkulu söz 

...kuşkulu, dumanlı uzun felsefi sözlere girişmek istediği sırada Raci 

evvelki tehdidini birkaç derece daha artırarak maksadını kesinlikle 

tekrar etti. 

264 

kuşkulu göz 
Kardeşinin açtığı kuşkulu gözleri avutmak, uyutmak için bir çare 

düşünmenin fikriyle, delikanlı sokağa çıktı. 
419 

kutlu ihtiyar Ey kutlu ihtiyar. 150 

kutsal şey 
Herifi bu kapana sokabilirsek sizin için kızını değil, daha önemli ve 

kutsal şeylerini fedadan çekinmez... 
303 

kutsal vazife 

Zavallı kadınlar, insaniyete karşı olan en büyük hizmetiniz 

doğurmakken bu kutsal vazifeyi yaptıktan sonra çoğunuz koca-

larınızın gözünden düşüyorsunuz. 

411 
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kutsal aşk yatağı Lebibe Hanım öç isteğiyle, evliliğin kutsal aşk yatağına bir 

aşık kabul etmek cüretine kadar varmış, fakat bu biçimde de 

yatışmamıştı. 

479 

kuvvetli delikanlı Oğlan topuz gibi güçlü kuvvetli bir delikanlı 151 

kuvvetli çimdik 

Aşıklar kanepe üstünde teker teker kollarını birbirinin boyunlarına 

atarak yarım kucaklaşma halinde bulunmaktalarken Şaban 

cilveleşmeye başlamak üzere sevgilisinin en yumuşak, nazik bir 

tarafına kuvvetli bir çimdik bastı.  

201 

kuvvetli çimdik 
Şaban Zarafet'e yine saldırıp evvelkinden kuvvetli bir çimdik daha 

attı.  
201 

kuvvetli engel 
Ailesinin namusunu kurtarmaya atılacağı anda şimdi daima karşısına 

çıkan bu kuvvetli engel… 
213 

kuvvetli düşman 
Beyoğlu'na çıkınca pek kuvvetli düşmanlarla boğaz boğaza 

geleceğimi zannediyordum. 
246 

kuvvetli gerekçe 

Yararlı, önemli bir meseleyi, ayrıcalıkları satmak gibi konularla 

ilgilenen entrikacılar diledikleri gibi çekip çevirmek, Abdülhamid'in 

fikir ve rızasını istedikleri noktaya çekmek için neler uydurmazlar, ne 

kuvvetli gerekçeler yaratmazlardı. 

288 

kuvvetli taraf 
Savaşa hazırlanan bir kumandan gibi ihtiyarın zayıf ve kuvvetli 

taraflarını hep  gözden geçirirler. 
313 

kuvvetli işsiz güçsüz 
Memleketimiz bu gibi güçlü, kuvvetli işsiz güçsüzlerden iki biçimde 

zarar görmektedir: 
324 

kuvvetli düşünce 

Tabiatın hazmı ve tahammülü zor ilahi iradesi karşısında edeceğimiz 

şey isyan değil, bunlardaki büyük hikmeti idrak edebilecek kuvvetli 

bir düşünce metaneti kazanarak nefsimizi terbiyeye çalışmaktır. 

378 

kuvvetli fikir 
Özellikle hayatın böyle üzücü tecrübe anlarında en kuvvetli fikirlerle 

yetişmiş sağlam bir dimağın bile sarsılması mümkündür. 
378 

kuvvetli delil 
Getirilen en kuvvetli delillere karşı cevap vermekten aciz kalınca en 

çok gösterebilecekleri teslim şekli "Allah aşkına sus... 
410 

kuvvetli adam 

Zarafet, bu kuvvetli ve istekli adamı eliyle yukarıdan aşağıya kadar bir 

yoklayarak çapını Ali'nin körpe vücuduna nispet kabul etmez biçimde 

hantal bulunca feryada başlar: 

449 

kuyruklu sürme 

Sokağa çıkmak için kat kat pudra, allık süründüğü, kaşlarını islediği, 

gözlerini kuyruklu sürmelerle boyadığı zaman kendini dev anasına 

benzeten kadınlara biraz hak verdirecek bir biçim almakla o tiplere 

mahsus bir güzellik, bir cazibe peyda olurdu. 

90 

kuytu köşe 
Mektep yapılalı hele şükür, Bekir Efendi'nin evinin o kuytu köşesi 

sidikten kurtuldu.  
318 
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kuytu yer 
Böyle yalnız başına kuytu · yerlere çekilip düşünme illetine 

uğrayalıdan beri tütüne alışmıştı. 
350 

kuyu bileziği 

görünüşlü 
kadın 

Bu hayallerinin hakikate döneceği günü düşünüp de büyük bir kuyu 

bileziği görünüşlü bu şişman kadın karşısında geziniyor saydıça 

lezzetin çokluğundan gözleri süzülür, salyaları akardı. 

174 

küçücük 
mukavva 

parçası 

Bilet memurlarının diğerini takiben gelen müfettişlerin o küçücük 

mukavva parçasını dele deşe kalbura çeviren kontrolcülerin 

bunaltmasından kurtulmak için biletini yanı başındaki boş mahale 

koydu. 

148 

küçücük insan 
Bu düşük çocuk, elli, ayaklı, kaşlı, gözlü küçücük insan modelinden 

br şey miydi?  
359 

küçücük perde 

O küstah bakışlarla kendi yüzü arasına şemsiyesini indirdiği zaman o 

küçücük perdenin arkasında garip bir hisle yüreği gümbür gümbür 

atıyordu.  

462 

küçük eğlence 
Bu avcılık, onlara insanların karides, ayçiçeği, kabak çekirdeği 

yemeleri gibi küçük bir eğlencedir.  
22 

küçük şey O kadar küçük bir şeyden iğrenmek münasebetsizliğinde bulunmaz. 25 

küçük kız 

Derste, Kadın Nine Şekure Hanımdan başlayarak teyze Vesile 

Hanımın küçük kızı dört yaşındaki Hasene'ye kadar bütün aile fertleri 

mevcuttu. 

65 

küçük birader Meftunun küçük biraderi, yirmi üç yirmi dört yaşlarında bir delikanlı. 85 

küçük kardeş 
Meftun, küçük kardeşine  alafranganın zarafetinden; nezaketinden 

bahsetmeye uğraşır. 
89 

küçük iskemle 
Uzunçarşı'da satarlar; henüz yürümemiş çocuklara mahsus, altları 

delikli, önleri sürgülü küçük iskemleler vardır.  
93 

küçük kardeş Rebia'nın küçük kardeşi Hasene: Yaş dört dört buçuk… 93 

küçük hareket 
Çekirdeği oraya çıkarmalı -bu küçük hareket dudaklarla kolaylıkla 

yapılır- kaşıktan da tabağa bırakmalı. 
120 

küçük ranseyiman Bakkal sizden küçük bir 'ranseyiman' almak isterim."  142 

küçük kitap 

...her sene aynı kitabın okutulmadığına, yahut bütün bilgilerin küçük 

bir kitaba sığdırarak velileri kitap parasından kurtarmaya akıl sahibi 

bir zatın henüz ortaya çıkmadığına adeta canı sıkılırdı. 

171 

küçük para 

Bu miktarla kıyaslanmayacak kadar küçük paralar için namusunu, 

vicdanını satmış ve sonra da medeni toplum içinde sahte bir yer, 

riyakar bir hayatla yaşamaya uğraşmış az insan mı vardır?  

196 
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küçük tabak 
Biradan sonra iki üç dilim francala, birer küçük tabak havyar, balık 

yumurtası, birkaç armut, bir de bardak çıktı. 
202 

küçük parça 

Demek ki gerçek bir kader cilvesi için yaratılmış şeylerin en küçük 

parçası bir tablo, tabiatın köşeleri sanata kaynak olma güzelliğine 

ulaşmış bir edebiyat, bilgi ve hüner gömülü yerdir. 

211 

küçük bina Despino'nun evi şu.köşeyi geçince ilerideki o küçük bina değil mi?" 221 

küçük hadise 
Evin içinde ufak bir fısıltı, küçük bir hadise artık dikkatimi çekiyor; 

olağandışı gibi saydğım her şey beni meraka düşürüyordu.  
241 

küçük karton kutu 
Bu mezbeledeki çeşitli eşya arasında kırmızı, küçük bir karton kutu 

dikkatimi çekti. 
241 

küçük el araba[sı] Git bahçeye küçük el arabanla oyna...' uyarısıyla çocuğu savdı. 243 

küçük kutu Hap kutusunu cebimden çıkardım. Kırmızı, küçük bir kutu...  245 

küçük işaret 

...her kimle olursa olsun mücadeleden, savaştan çekinmeyeceğini, 

hemen bağırmak için bir küçük işarete hazır olduğunu, artık 

sıkıntılarının sonuna gelmiş, bir şeyden korkusu kalmamış, isyan 

etmeye hazır bir mazlumun ümitsiz bekleyişiyle anlatıyordu. 

254 

küçük birader 
Meftun Bey, küçük biraderinin bu sıkıcı müdahalesine karşı lahavle 

makamında bir iki defa başını salladıktan sonra sessizlik… 
260 

küçük filozof 

İnsanların çoğu, daima yüksek düşünen küçük bir filozof topluluğuna 

nazaran fikren pek geride bulunduklarından, yeni bir fikir her ne 

kadar faydalı da olsa pek çabuk taraftar bulamıyor. 

261 

küçük alet 

İcat edildiğinden beri pek çok inatçılara laf anlatmış, pek büyük 

davalar halletmiş olan şu küçük alet bu meselede benim 

yardımcımdır.  

263 

küçük birader 

Küçük birader şu son sözleri karşı durulmaz bir kesinlikle beyandan 

sonra kızlara yakın olmak için iskemlesini odanın ortasındaki 

masanın önüne çekti. 

263 

küçük kutu 

Madam Moralye'nin reçetesiyle aldığınız küçük kırmızı bir kutu 

içindeki hapların hamilelik sırasında bazı kadınlarda görülen 

bulantıları bastırmak için olduğuna kadar her şeyi noktası noktasına 

biliyorum. 

268 

küçük salon Sonra misafirini küçük bir salona aldı. 289 

küçük önerme Mantıkta buna büyük önerme, küçük önerme ve sonuç derler.  291 
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küçük masa 

Bizim Pehlevizade, Madam Makferlan'ın merhametini çekmek için 

etrafına göz gezdirip bir ilham ararken bakışı hemen yanı başında 

küçük bir masanın üzerinde açık duran bir kitaba rastladı.  

296 

küçük darbe 
Meftun Bey, Mösyö Makferlan'ın oda kapısına vararak, içeri girmek 

için adet olan üç küçük darbeyi tık tık tık indirdi.  
298 

küçük salon 

Deminden küçük salonda Madam Makferlan'ın ateşli gözlerine, 

tombul vücuduna ağzının suyu akıp dururken şimdi bu narin kadının 

zarif endamına bayılmaktan kendini alamıyordu. 

304 

küçük tercih 
Şimdi Meftun, Madam Makferlan ile Madam Şehim arasında küçük 

bir tercih sebebi tayin edemiyor… 
304 

küçük vade 
Bilet bankaya yatırılıp senet alındı. Küçük bir vade sonunda altı yüz 

bin frank verilecektir. Ağabeyinizi tebrik ediniz. 
309 

küçük kanepe 
Nihayet küçük bir kanepenin önüne serilmiş halının üzerine 

bacaklarını kıvırarak çöktü. 
315 

küçük şey 
Bu küçük şeylerin birtakımına büyükçe paralar verilmiş olduğunu 

Kasım Efendi bileydi mutlak o tebessümü dudaklarında donakalırdı.  
315 

küçük Mesih 

Zavallı Kasım Efendi, meşhur ressam Leonardo da Vinci'nin Rafael'i 

takliden annesinin kucağında küçük Mesih'le tasvir ettiği Hazreti 

Meryem dini resminin ressamlar arasında uğradığı eleştiriden ne 

anlasın? 

319 

küçük akıl 

Zavallı Edibe, doğduğu günden beri alıştığı yaşam ve adetlerin o 

kadar zıttı bir yere düştü ki küçük aklıyla haklarında bir türlü uygun 

bir hüküm vermediği birçok şeylere dair garipsemesi günden güne 

artıyor 

334 

küçük kardeş Küçük kardeşi 'Epimete' aldanıp kutuyu alır... 347 

küçük bey Kimden dediler, 'Küçük beyden' cevabını verdi. 364 

küçük beyin 'Küçük beyin bana ilgisi vardır' dedi.  364 

küçük ana Acaba Meftun'un büyük, küçük anaları da bu hileye inanıyorlar mı?  370 

küçük örnek Bu hususta size küçük fakat etkili bir örnek arz edeyim. 380 

küçük damat 

...büyük damadı Mustefa Efendi, küçük damadı Mahir Bey, yeğenleri 

Saim ve Tahsin Beyler ve evlatları, kayınbiraderleri Behçet Efendi ve 

evlatları ve bütün akraba veyakınları 

382 

küçük misal 
Acı fakat acılığı kadar da doğru küçük bir misalle iddiamı 

açıklayacağım 
387 

Küçük Hüseyin 

Büyük Hüseyin, Küçük Hüseyin, Bıdık Hüseyin, Çarşambalı 

Hüseyin diye karıştırılmamak için türlü lakaplar, mahalle isimleri 

bulmaya  mecbur olmaktansa  

392 

küçük borç Alacaklılar, artık en küçük bir borçtan çekiniyorlardı. 393 
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küçük 
konuşma 

kitabı 
Şimdi cebinde küçük bir konuşma kitabı, durmayıp ezberliyor. 416 

küçük bahçe 

Beyoğlu'nun 'pöti şan' dedikleri küçük bahçelerinde, büyük cadde 

namını verdikleri dar sokaklarında, karanlık, hava almaz 

birahanelerinde, tozdan nefes alınmaz Şişli'sinde artık bu naldık.  

420 

küçük hanım "Ah bu kucuk hanımın çalgısı bana ne kadar dokunuyo .." diyordu. 425 

küçük bahçe 
Yine beyler evde yokken bir akşam da üç karaltının köşkün 

arkasındaki küçük bahçe kapısından içeri girdiklerini görmüş 
465 

küçük kapı 
Birkaç akşam sonra Ali, dört karaltının yine küçük kapıdan 

girdiklerini aynen gördü. 
466 

küçük ferd 

Bütün ailenin en küçük ferdine kadar sürülecek bu lekenin, bu 

korkunç olayın önünü almak, buna bir çare bulmak mümkün değil 

miydi? 

470 

küçük birader İçeriye girer girmez zorla gülümseyerek küçük biraderine 

doğru yürüyerek elinden tutmak ister.  

481 

küçük prens 
Bu küçük prensi sen adeta kuşsütüyle beslemelisin 

494 

küçük küçük kıvrıntı 

O küçük küçük siyah kıvrıntılardan anlam çıkarmak kirnse için güç 

bir başarı olmadığı halde, o zavallı ananın velileri bu lütfu, bu iyiliği 

kızlarından esirgemişler... 

387 

küçüklü 

büyüklü 
gölge Şimdi gece kandilinin titrek ışığı altında ortaya çıkan korkunç, 

belirsiz şekilleriyle bir manevi aleme ait zannolunan küçüklü 

büyüklü gölgeler, hasta kalplere hüzün ve korku veren o gece 

dekoru içinde o loş, sessiz fakat korkunç sahne üzerinde 

müthiş bir sinematograf manzaraları geçiyordu. 

480 

küçümseyici bakış 

Bedri bana doğru küçümseyici bakışlar fırlatarak arkadaşını dürte 

dürte gülüyor, Mahir de çatkın bir çehreyle yavaşça bir şeyler 

mırıldanarak arkadaşına terbiyeli olmak gerektiğini ihtar ediyordu 

241 

küflü lira Yakında muhterem kayınpederimin bırakacağı küflü liraların kulak 

okşayan şıkırtılarıyla senin de aleyhimdeki şiddetli öfkeni 

yatıştırmaya başarılı olacağımı kuvvetle umuyorum 

494 

küstah ifade Raci kızın bu küstah ifadesine karşılık parmağıyla revolveri alarak: 270 

küstah ayak 
harap ve yıkık yerlerde yatan ve bazıları ayetlerle süslü mezar taşlarını 

küstah ayaklarınızla nasıl tepip geçiyorsunuz? 
380 

küstah aşık 
Küstah aşık, tecavüzünü biraz daha ileri vardırınca Azize Hanım 

büyük bir heyecanla: 
450 
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küstah koca 
Kendi gözü önünde, o küstah kocasının yabancı kadınlara karşı 

bulunduğu o edepsiz taşkınlıklar, yatıştırılamaz görünen o susuzluk… 
461 

küstah bakış 

O küstah bakışlarla kendi yüzü arasına şemsiyesini indirdiği zaman o 

küçücük perdenin arkasında garip bir hisle yüreği gümbür gümbür 

atıyordu.  

462 

lacivert gron çarşaf Hem de annemin, siyah, lacivert gron çarşaflarını giyerek gittiler... 245 

lakırdıcı adam İhtiyar lüzum gördüğü vakit pek lakırdıcı bir adam olur 319 

lal renk 
Zavallılar o lal renkli şekerli deniz içinde debelene debelene kalıbı 

dinlendirirler. 
22 

lal renkli  deniz 
Zavallılar o lal renkli şekerli deniz içinde debelene debelene kalıbı 

dinlendirirler. 
22 

laubali kıyafet 

aşçı kadınla ' uşağın oraya dudak dudağa aşıkane zevkleri için 

bulunmalarından  daha çok Zarafet'in  göstermiş  olduğu  şu 

"koketri"ye karşılık Şaban'ın o alaturka laubali kıyafetine kızdı. 

201 

lazımlıklı şey O da kohusu mübarek, lazımlıklı bir şeydir...  446 

leziz su 

Sevginizle Kayışdağı'nı delerek Sahrayıcedid'e leziz suları akıtmayı 

göze aldıran bu Ferhat'ınıza Şirin olmak lütfunda bulunur musunuz 

iki gözüm?  

164 

leziz sevda 

...şimdi şu görülen halin delikanlılarla tatlı tatlı pişirilip kotarılmak 

istenilen o leziz sevda helvasınında bir geçkinlik olmasından bu işin 

azmak olduğunu anlamıştı.  

281 

lezzet an 
O lezzet anının bir dakikası için bir ömürlük felakete, mutsuzluğa 

razıydı.  
351 

lezzetli şey 

Kira hayvanları hep bu lezzetli şeyi yemek hülyasıyla nal paralıyorlar 

da zavallıların içinde sahiplerinin avuçlarından bunu koklayabilenler 

akranları arasında mutlu sayılır. 

26 

loş sahne Şimdi gece kandilinin titrek ışığı altında ortaya çıkan korkunç, 

belirsiz şekilleriyle bir manevi aleme ait zannolunan küçüklü 

büyüklü gölgeler, hasta kalplere hüzün ve korku veren o gece 

dekoru içinde o loş, sessiz fakat korkunç sahne üzerinde 

müthiş bir sinematograf manzaraları geçiyordu. 

480 

loşça yer Kasım Efendi makinelere yakın loşça bir yere oturdu. 153 

lüle lüle kirli saç 

Sokaklarda başlarından lüle lüle kirli saçları sarkarak avaz avaz 

haykıran sırtı pöstekili, göğsü tespihli, eli teberli , o keşkül takıp 

gezen saçaklı heriflere ne sattıkları sorulacak. 

323 
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lüzumsuz aşırılık 

İngilizler  lüzumsuz bir aşırılığa kapılıp boşuna bir zarafet icabına 

bağlılıktan kendilerini alamayarak 'asperj'i evvela bıçakla keserek 

sonra çatalla yiyorlarsa da, bu eski Fransız usulü, yani 'asperj'i elle 

yemek usulü yemek düşkünlüğü kurallarına uygundur' diyorlar. 

112 

lüzumsuz heyecan Ya lüzumsuz bir heyecanla Lebibe'ye gidip: 140 

lüzumsuz gezinti 

Kasım Efendi'nin kendi düşüncesine göre yeni elbise giymek, 

doyuncaya kadar yemek, has ve taze ekmek yemek, parayla su 

içmek, harcamak üzere lira, mecidiye bozdurmak, yürümeye engel 

bir şey… 

177 

lüzumsuz 
süslenme 

masrafı 

Çünkü güzellik insanı lüzumsuz birtakım süslenme masraflarına sevk 

eden, çoğunlukla dertten derde uğratan bir yaratılış belasıdır.  
177 

maddeten bağ 

Kadınların bütün ruhen, fikren, manen, maddeten bağlarından 

'emancipee' özgür olmaları için kitaplardan okuyup sana anlattığım 

sözler henüz burada, bizim memlekette uygulanamaz. 

260 

maddi fedakarlık 

Meftun Paris'in altını üstüne çevirdi, bütün bilim ve sanat yerleriyle, 

edepsiz yerleri hep gezdi tozdu da amcasının maddi fedakarlıklarıyla 

verdiği nasihatlere rağmen hiçbir şey tahsil edemedi mi? 

74 

maddi tasvir 

Bugün "Pal ile Virjini" hikayesindeki o masum aşkın uğradığı üzücü 

iftiraya ağlarken, yarın eline tutuşturulan· pek maddi, pek hayvani 

tasvirleri, anlatımındaki kabalık, zihni karmakarışık bir hale düşüren 

bir eserin zıt tesirleri altında bunalıyordu.  

91 

maddi teminat 
Herifin elindeki sopanın sözleşme hükümlerini bozma yolunda 

maddi bir teminat olduğu unutmamalıdır 
225 

maddi yorgunluk Manevi yorgunluk, maddi yorgunluktan daha çok bitap düşürür.  239 

maddi kuvvet 

Kasım Efendi'nin paraya karşı o kadar büyük bir zaaf ve hürmeti 

vardı ki onun gözünde her lira, varlıklar arasında hiçbir şeyde 

bulunmayan maddi, manevi bir kuvvete sahipti.  

314 

maddi kayıp Diğer taraftan maddi kaybımız da pek büyüktü. 328 

maddi güzellik 
Bu çağa erdikten sonra kadının vazifesi maddi ve manevi 

güzelliğiyle erkeği büyülemeye çalışmaktır. 
458 

maddi korku Bencillik taşma yolunu dışarıdan maddi, manevi korkular, engellerle 

sınırlamazsa, hiçbir şeyi dikkate almayarak gayeye varmak ister. 

491 

maddi manevi faaliyet 
Bir memleketi, zamanının gelişimine uygun olarak imar edebilmek 

için evladının maddi manevi faaliyetine muhtaçtır. 
324 
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mağlum meblağ 
Mahir'i kandırarak çekmeceden çaldırmış olduğu altı yüz lira 

ile her ikisinin ortaklaşa sahtekarlığa cüret gösterip hanın 

rehiniyle hırsızlık ve gasp ettikleri mağlum meblağı 

tamamıyla iade etmedikleri takdirde aleyhlerinde hırsızlık ve 

sahtekarlık davasına başvuracağım.  

479 

mahcup göz 
Zarafet'in, bu pek acil teklifsizlikleri önünde Ali'nin mahcup gözleri 

bir daha aşağıya dikildi. 
407 

Mahir gibi delikanlı 

Yok mu Yedikule dışına kadar gidip gelecek bir iki babayiğit?" 

tekl1fıni meydana sürünce Mahir gibi birkaç delikanlı hakikati 

bulmak için böyle bir seferi iftiharla gerçekleştirmeye hazır 

bulunduklarını söylerler. 

170 

Mahir isimli herif 
Kayınbiraderin olacak bu Mahir isimli herif ömrün de hiç kadınla 

bulunmamış mı? 
440 

Mahir'in 

yapışkanlığına 

benzer 

hal 
Meftun'un Madam Şehirn'le olan dansı da "vals" kurallarından taşarak 

Mahir'in yapışkanlığına benzer bir hale geldi. 
434 

mahkum millet 
Kadınları çocukluktan çıkmamaya mahkum bir millet nasıl gelişme, 

ilerleme düşünebilir? 
386 

mali girişim 

O güne kadar tanıdığımız birkaç kişi Meftun'a müracaatla büyük 

büyük ticaret ümitleri göstererek ortaklaşa bazı mali girişim 

tekliflerinde bulunurlar. 

313 

malum kişi İmza: Malum kişi 277 

manalı söz 
Yalnız ara sıra manalı sözler, kapalı alaylarla ablası aleyhinde ona 

buna ufak tefek dil uzatmaktan da kendini büsbütün alamazdı. 
85 

manalı anne şefkati 

Kasım Efendi ailesine karşı oluşan bu öfkeyi Vesile Hanım kendi için 

bir başarı sayarak kızı Rebia'yı bir odaya çekip manalı bir anne 

şefkatiyle gözlerinin içine dimdik bakarak: 

188 

manalı kahkaha 
Bir de yüzüne baktım ki manasız zannedilen o sözlerine bu manalı 

kahkahasıyla bir acılık vermek istiyor. 
241 

manalı tebessüm Madam manalı bir tebessümle yine fıkırdayarak: 292 

manalı hal 

Azize Hanım sözünün önem derecesini anlamak için manalı bir hal 

alan yüzüyle oradakilere birer tebessüm dolaştırarak herkesten evvel 

cevaba başlayarak: 

361 

manasız 
söz etmek 

konusu 

süratli ve manasız söz etmek konusunda imtihana çekilseler Latife 

hayli kırık numara alır.  
84 

manasız şamata 
Ne manasız şamata.:Keşke bize damatlığa kısmet olacak adam 

biraderiniz gibi olsa 
194 
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manasız hiddet 

Meftun manasız hiddetlere, şiddetlere mağlubiyet yüzünden bütün 

bütün hüsrana uğramadan ise içinde bulundukları o nazik buhran 

anından istifade ederek bütün emellerine karşı bir başarı kapısı 

açmak istiyordu 

231 

manasız şiddet 

Meftun manasız hiddetlere, şiddetlere mağlubiyet yüzünden bütün 

bütün hüsrana uğramadan ise içinde bulundukları o nazik buhran 

anından istifade ederek bütün emellerine karşı bir başarı kapısı 

açmak istiyordu 

231 

manasız laf 
Bu memlekette bakir servet kaynakları bulunduğu sözü Kasım Efendi 

için manasız bir laftı. 
325 

manda gibi yaratık 

Namussuzluğu siz manda gibi, deve gibi, fıl gibi boynuzlu, hörgüçlü, 

hortumlu büyük, ruhsuz, oynar, sıçrar, çifte atar bir yaratık mı 

zannedersiniz? 

232 

manen bağ 

Kadınların bütün ruhen, fikren, manen, maddeten bağlarından 

'emancipee' özgür olmaları için kitaplardan okuyup sana anlattığım 

sözler henüz burada, bizim memlekette uygulanamaz. 

260 

manevi yorgunluk Manevi yorgunluk, maddi yorgunluktan daha çok bitap düşürür.  239 

manevi kuvvet 

Kasım Efendi'nin paraya karşı o kadar büyük bir zaaf ve hürmeti 

vardı ki onun gözünde her lira, varlıklar arasında hiçbir şeyde 

bulunmayan maddi, manevi bir kuvvete sahipti.  

314 

manevi hastalık 
Bu şifasız manevi hastalıklar, elemler, ağlamalar sonsuza kadar var 

olacak mı? 
376 

manevi güzellik 
Bu çağa erdikten sonra kadının vazifesi maddi ve manevi 

güzelliğiyle erkeği büyülemeye çalışmaktır. 
458 

manevi alem Şimdi gece kandilinin titrek ışığı altında ortaya çıkan korkunç, 

belirsiz şekilleriyle bir manevi aleme ait zannolunan küçüklü 

büyüklü gölgeler, hasta kalplere hüzün ve korku veren o gece 

dekoru içinde o loş, sessiz fakat korkunç sahne üzerinde 

müthiş bir sinematograf manzaraları geçiyordu. 

480 

manevi korku Bencillik taşma yolunu dışarıdan maddi, manevi korkular, engellerle 

sınırlamazsa, hiçbir şeyi dikkate almayarak gayeye varmak ister. 

491 

mankafa kız 

Teyzesi Vesile Hanım'ın görücülükten dönüşünde tarif ettiği yırtık 

basma donlu, o yahni yanak, o mankafa kıza bin lira ağırlık isteği 

şaka olarak anlaşılsa bile duymaya katlanılır bir söz değildi. 

330 
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manyetizmalanı

r gibi 
hal 

...altındaki keskin  bakışıyla birleştirerek Meftun'a dikmiş 

bulunduğundan, herifin bu hokkabazlığına karşı Raci adeta 

manyetizmalanır gibi bir hale uğradı. 

310 

markalı sandık Usta burada birlikte markalı sandığa koymadık mıydı 142 

(…....) markalı sandık 
Ulan yerli makarnayı Milan markalı sandığa koy da gotur dimedim 

miydi?" 
142 

marsık gibi Arap O marsık gibi Arap 'Küçük beyin bana ilgisi vardır' dedi. 364 

masraflı eğlence 

Artık trende birinci mevkiye binemiyor, senede birkaç kat elbise 

yaptıramıyor, Beyoğlu'nda, şurada burada masraflı eğlencelerden, 

müsrif arkadaşlardan kaçmaya mecbur oluyordu. 

393 

masum aşk 

Bugün "Pal ile Virjini" hikayesindeki o masum aşkın uğradığı üzücü 

iftiraya ağlarken, yarın eline tutuşturulan· pek maddi, pek hayvani 

tasvirleri, anlatımındaki kabalık, zihni karmakarışık bir hale düşüren 

bir eserin zıt tesirleri altında bunalıyordu.  

91 

masum eblehlik 

Bunlar çocukluk çağını geçirmiş, delikanlılık çağını boylamış 

oldukları halde yine masum eblehlik denecek birtakım çocukluk 

adetlerinden kurtulamazlar. 

170 

masum sevda Fakat namuslu ... masum bir sevdaya kapıldım. 265 

masum kapı 
Bugün hayatın masum kapısından girerken ellerinden tuttuğumuz 

aciz çocuklar yarın bizi son istirahatgahımıza yolcu edecekler...  
378 

masum sada 
Sonra bu öğretmen anne piyanonun başına geçer, kendi nazik 

müziğini çocuğun masum sadasına karıştırarak… 
388 

maşallah gibi şey 
Ay terelelli lelliyi çalsa, haygi gidi mini mini maşallah gibi ferahlı bir 

şey çalsa yüreğim yanmaz 
339 

matemli söz 
Köşeden bucaktan hazin hazin, kesik kesik ağlamalar... "vah 

anneciğim" matemli sözleri duyulmaya başladı. 
373 

matmazel unvan Böyle matmazel unvanlı fahişelere çok hürmet ve itibar gösterir 443 

matmazel 

unvanlı 
fahişe Böyle matmazel unvanlı fahişelere çok hürmet ve itibar gösterir 443 

mavi çorap 
Bu çeşitli yüzeysel bilgileriyle Lebibe Fransızların "bablö", yani 

mavi çorap dedikleri gösteriş meraklısı edepli kızlarına döndü. 
91 

mavi gök 
Tabiatın, her şeyi aydınlatan güneşi, şu mavi, geniş gök altında açıkta 

yaşanan bir haliniz yok 
385 

mavi karı Haydi ordan hımbıl, mavi karı olur mu? 445 

mayhoş hoşaf 
Serin ve mayhoş hoşafa düşenler, havada kalan ayaklarıyla tek 

kanatlarını titreterek dokunaklı, keskin bir avazla yardım çağırır. 
22 
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mecaz gibi laf 
Fakat edebiyatımızca iş hakikatte değil, kinaye, mecaz, istiare gibi 

laflarda ustalık göstermektedir.  
211 

mecazsız hakikat 
"İnsanlığın devamı iki vücudun çarpışmasından çıkar" denmiş 

olsaydı abartısız, mecazsız, istiaresiz bir hakikat söylenmiş olurdu 
211 

medeni yaratılış 
O deminki havsalası geniş, medeni yaratılışlı, alafranga mizaçlı, her 

suretle serbest düşünen Meftun şimdi kaba, haşin bir Asyalı kesildi.  
213 

medeni kural İnsan her hareketini medeni kurallara göre yapmalıdır. 218 

medeni kanun 
Şimdi şurada orasına 'tu' diye tükürülmüş koca bir yumruk bütün 

Avrupa medeni kanunlarından daha çok işe yarar 
219 

medeni adam 
Mahir bize karşı hakaret ederse terbiyeli, medeni bir adama yaraşır 

biçimde usulüne uygun biçimde kendisini düelloya davet ederiz... 
223 

medeni adam Biz medeni adamlarız. 234 

medeni kural 
Lakin bugünkü medeni kurallardan en ilerlemişlerinin bile birer 

cezası, hapisliği, zindanları, cellatları vardır.  
254 

medeni kanun 

Size karşı her ne kadar nazik, insaniyetli davranma karar vermişsek 

de ne görgü kuralları, ne de dünyadaki medeni kanunların hiçbiri bu 

gibi durumlarda büsbütün yumuşaklığı emretmez.  

255 

medeni evlenme 
Başımızdan gelip geçen bu doğal evliliğe modern hayatta Mariage 

civil a l'improviste yani 'kendiliğinden  medeni evlenme' derler. 
277 

medeni kural 
...toplumların rahat etmeleri için yaratılan medeni kuralların tersine 

gidişinin ne garip cilveler, tehlikeler, facialar yarattığını görüyorum  
296 

medeni kavim 
Medeni bir kavim olmak için genel görgü kuralları olarak kabul 

edilen şartlar ahalimize bedava öğretilecek. 
323 

medeni 

yaratılışlı 
Meftun 

O deminki havsalası geniş, medeni yaratılışlı, alafranga mizaçlı, her 

suretle serbest düşünen Meftun şimdi kaba, haşin bir Asyalı kesildi.  
213 

mehtaplı gece 

Buluşmak için hep mehtaplı geceleri seçer, dolunay Kayışdağı'nın 

arkasından çıkarken siz deyeldirmeniz, pullu başörtünüzle çayırlığa 

güzellik getirirsiniz ... 

162 

meltemli deniz 

Bu sarmaş dolaşın ardından aşıkları saran dalgalanmanın etkisiyle 

altlarındaki tahta kanepe meltemli bir deniz üzerinde aheste, latif 

yalpa vuran bir safa kayığı halini aldı. 

208 

menkul mal Rehin edecek menkul, gayrimenkul bir mal kalmadı.  393 
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meraklı nokta 

Şekure Hanım ta gelinliğinden başlar, rahmetliyle geçirdiği bütün 

hayatının sefahatini tatlı yerlerinde sırıtıp göz süzerek, meraklı 

noktalarında geğirip ah ederek anlatır.  

78 

meraklı ses Meftunun annesi Latife Hanım meraklı bir sesle 106 

meraklı oyun 

Bu gece oracıkta yıldızlı sema altında, şu tabii tiyatroda sergilenecek 

ibret sahnesinin meraklı oyununu seyretmek için Meftun pencere 

önüne yaklaştıkça dışarıdan karaltısı görülmesin diye fasulye 

sırıklarını pencerenin önüne yığarak adeta bir tür kafes yaptı. 

198 

meraklı bakış 

Hendekte biraz duruyor; meraktan yine başını çıkarıyor; meraklı 

bakışları ay ışığı altında ya bir kucaklaşmaya ya bir buseye tesadüf 

ederek hendeğin içinde tir tir titriyordu. 

214 

meraklı çehre 
Madam, karşısındakinin son sözüne, meraklı bir çehreyle bir müddet 

baktıktan sonra 
290 

meraklı bakış 
İşte bütün Avrupalıların meraklı bakışları üzerinde titreyen ve 

sevimli simalarınız gibi şimdiye kadar örtülü kalmış bir mesele 
384 

meraklı bilmece Halletmek için birçoksözler sarf edilmiş meraklı bir bilmece ... 384 

merhamet gibi şey Ondan sonra kendileri için "sefalet" tedavisi  imkansız bir fosanlık 

hastalığı ve merhamet gibi şeyler müzmin birer  sinir hastalığı olur...  

490 

merhametli kulak 

Damat bey, Madam Makferlan'ı  sevdalı kollarına  alıp da bir kasırga 

gibi oyun meydanını dönerken o dans neşesi, o sevgi sarhoşluğuyla 

sevgilisinin duygulu ve merhametli kulağına ne tatlı yalvarış sözleri 

fısıldayacak, bu balo aşk ilanı için ne güzel bir zemin yaratacaktı. 

422 

merhametsiz evlat 
Merhametsiz evlat, zembili o muhteremin elinden alıp da vapura 

kadar götürüversen ne olur? 
151 

merkepli faiz Bu hesaba merkepli faiz dirlermiş 143 

mermerşahi gömlek 
Sen bizim Trabzon bezi, mermerşahi  gömlek giymemize bile itiraz 

edersin .. 
182 

mert adam Sen mert bir adama benziyorsun. 222 

mert hareket 

Akşamki rezaletine şimdi bir de riya, yapmacıklık ilavesiyle 

gözümüzden büsbütün düşeceğine, bari işlediğin suçu itiraf edecek 

kadar mert bir harekette bulun 

257 

mesut aile 

Ayrıca kayınbiraderi yahut eniştesi olacak Mahir Bey'i de bu zarafet 

ve alafrangalık fikrine ortak etmeyi başarırsa hovarda huylu 

kayınbiraderle, şık mizaçlı enişte her ikisi o servetin başına geçip de 

böyle fikir birliğiyle işe çekidüzen verirlerse ne mesut bir aile teşkil 

edilmiş olur. 

139 
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meşgul tavır 

Bu meşgul tavrı o kadar sahteydi ki narin vücudunu örten şeker rengi 

korsajı altından, kısa müddet evvelki şehevi heyecandan artakalan 

titremeleri Meftun işitiyor gibi oluyordu.  

299 

meşgul zaman Eleni'nin bir meşgul zamanından yararlanarak sandıktan bir şişe alır. 436 

meşhur eser 

Meftun bu şarlatanlık özelliklerinin hepsine sahipti, yazarlardan, 

şairlerden, tarihçilerden, bilginlerden, alimlerden en ileri gelenlerle 

bunların en meşhur eserlerinin isimlerini ezberlemişti.  

75 

meşhur hekim 

Bunun ispatı da on sekizinci asır Fransız markizlerinden birinin, o 

zaman özel bir memuriyetle Fransa'da bulunan meşhur hekim 

Franklin'in yemek yiyişi hakkındaki tenkit ve alaylarında görülüyor. 

110 

meşhur [meyve]ymiş. Mademki oranın şeftalileri, armutları böyle meşhurmuş 122 

meşhur piyes 

Aleksandır dö Mafıs'in  meşhur bir piyesindeki 'Böyle bir kadını ne 

yapmalıdır?' soruya cevaben "Tue-lui" yani 'Onu gebert!' diye 

haykırması, böyle şiddet göstermesi şimdi pek çok tartışılıyor.  

234 

meşhur roman 
Siz geçenlerde meşhur romanda okuyup da anlattığınız satırları 

unuttunuz mu? 
258 

meşhur Milen 
Bu gördüğünüz ve o kadar hayretle baktığınız resim meşhur Milen'in 

'sembolik' bir tablosudur. 
317 

meşhur ressam 

Zavallı Kasım Efendi, meşhur ressam Leonardo da Vinci'nin Rafael'i 

takliden annesinin kucağında küçük Mesih'le tasvir ettiği Hazreti 

Meryem dini resminin ressamlar arasında uğradığı eleştiriden ne 

anlasın? 

319 

meşhur Verlen 

duvarda bakışına ilk tesadüf eden şey Dekadan şairlerden meşhur 

"Verlen''in Fransızca günlük gazetelerin birinden kesilip 

çerçeveletilmiş, epeyce büyük kıtada bir resmi olmuştu. 

341 

meşhur heykeltıraş 
Meşhur heykeltıraş "Houdon''un ustalık eseri olan "Volter" 

heykelinin bir gravürünü gördü. 
342 

meşhur erkek 

...sevgisinin sonsuzluğunu dinledikçe bu tatlı yalanlara hep inanıyor, 

Meftun gibi çokbilmişlikle meşhur  bir  erkeğin  kalbini bu 

derecelere kadar etkileme başarısından  dolayı adeta mağrur oluyor 

365 

meşhur filozof İngilizlerin meşhur filozofu "Hop"un sözüne göre La guerre de tous 

contre tous fekaleti olur. 

492 

meşru hal 
Kardeşinin aşığı zengince, münasebetli bir şeyse bu muhabbeti meşru 

bir hale dökmek mümkündü 
136 

meşru karı 
Bir insanın meşru karısı başka, böyle meşru olmadan ilişki kurduğu 

kadınlar yine başka...  
413 
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midesiz herif Allah belanı versin midesiz herif 204 

milli roman 
Evliya  Çelebi  Seyahatnamesi, Kavaid-i Türkiye, dilbilgisi, söz 

dizimi, Osmanlı edebiyatı...Milli romanlar... 
67 

milli gurur 

Kuşkonmaz yemekteki bu adet üzerine Fransızlar da sonra çatalla 

yemiş olsalar İngilizleri taklit etmiş, yani onlarda gördükleri bir 

adetin yararını onaylayıp takdir ederek kabul etmiş olacaklar ki, bunu 

Fransızlar  milli gururlarına bir türlü yaraştıramıyorlar.  

108 

milli hava 

...parmakları ucundaki o aletin nağmeleriyle vatan şarkısını, milli 

havayı yavrucuğun dikkat çekecek bir biçimde sözün gücünü artı-

racak, çocuğu etkileyecek bir ahenkle okur. 

388 

milyon haneli numara 

Onlardan birinin üzerine milyon haneli bir numara atar ve 'Osmanlı 

Bankası'nın filan numaralı kura kazanan Rumeli Demiryolları 

biletinin aslıyla… 

305 

milyoner gelin 

Meftun Bey Eleni marifetiyle eline geçirdiği kardeşi Lebibe'nin sevda 

günlüğünü daima inceleyerek tutuşan bu aşkın dumanının doğru 

çıktığını görerek çok memnun oluyor, işin gidişine bakarak bir 

"milyoner" gelini olacağı için bu başarısından dolayı Lebibe'yi kalben 

alkışlıyor, tebrik edip duruyordu. 

176 

milyoner Kasım Efendi Yalnız sizin milyoner Kasım Efendi'nin kızıyla evlenmeniz kalır. 301 

mini mini göz 
O parlak, saf, mini mini gözleriyle bana dikkatli dikkatli baktıktan 

sonra kulağıma eğilerek: 
242 

mini mini şey 
Ay terelelli lelliyi çalsa, haygi gidi mini mini maşallah gibi ferahlı bir 

şey çalsa yüreğim yanmaz 
339 

mis gibi şey Ay kardeş burnuma mis gibi bir şey koktu 30 

miskin şey Miskin, alık gibi bir şey… 183 

mitolojik süje O 'mitolojik' bir 'süje'dir. 344 

moda saç 

Şimdiki moda saçlara irilikte taş çıkartacak suretle didilmiş siyah yün 

gibi tandır kadar kabarmış başını sağa sola sallaya sallaya biraz ötede 

yatan Rum hizmetçiye seslenerek 

50 

modern hayat 
Başımızdan gelip geçen bu doğal evliliğe modern hayatta Mariage 

civil a l'improviste yani 'kendiliğinden  medeni evlenme' derler. 
277 

mor gül 

Bu köşkleri hoşuna giden şekilde yaptırarak çarşı hamallarından 

birinin soyunma odasında beğendiği yağlıboya zemin üzerine 

saksılardan taşmış pembe, mor gülleri tasvir eden nakış ile 

duvarlarını süslettirdikten  sonra içlerine, fincancılar yokuşundan inip 

çıkarken döşemeci camekanlarında görüp  de yün müydü, ipek 

miydi, kadife miydi pek fark edemediği o dallı güllü kumaşlarla 

döşeyecekti 

173 
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mor hırka 

Başı yeşil papaze  ile sarılı, mor hırkasının yakası bir tarafa kaymış, 

göğsü bağrı çözülmüş, terliğinin teki karşıya fırlamış bir kadının 

hemen yüzüstü denecek bir vaziyette yerde yattığı görüldü. 

280 

mor atkı 
Arkasında mor atkısı, kollarında dizili bilezikleri, kulağında yakut 

takliti küpe… 
355 

muhtaç adam 
Şunu da haber vereyim ki ben peder beyin servetine muhtaç bir adam 

değilim. 
400 

muhtemel ömür 
Bu tabii ömür hususunda biraz ferah verecek, ümit uyandıracak, 

Kasım Efendi'nin -yirmi sene farz edilen- muhtemel ömrünü… 
395 

muhterem misafir Ev sahibi güler yüzle bu muhterem misafirine doğru yürüdü. 316 

muhterem vekil 

...muhterem vekillerimizin sözlerini tenkit eden saçma sapan sözler 

söyleyen bir insana siyasi bilgisinden önce kıyafetini düzenlemesi 

gereği bildirilecek ve görgü kurallarından haberi olmayanlara 

yönetim ve siyasetten söz etmenin pek saçma olacağı anlatılacak.  

323 

muhterem kadın Bu muhterem kadın tabiata olan döl borcunu yerine getirmiş. 378 

muhterem aile 
Uğradığınız ani ayrılıktan dolayı muhterem ailenize taziyelerimi 

söylemeye geldim. 
384 

muhterem anne Sizin için ihtiyar, muhterem bir anne...  384 

muhterem yaş 
Sizi en büyük, muhterem yaşlarınızda bile daima çocuk görmeyi arzu 

ediyorlar. 
386 

muhterem ihtiyar 
Biz bu servetten yararlanmak için güya o muhterem ihtiyarın 

ölümünü bekliyormuşuz gibi duruyoruz. 
400 

muhterem kayınpeder Yakında muhterem kayınpederimin bırakacağı küflü liraların kulak 

okşayan şıkırtılarıyla senin de aleyhimdeki şiddetli öfkeni 

yatıştırmaya başarılı olacağımı kuvvetle umuyorum 

494 

munis hırsız Raci ile Ali bu munis hırsızları yakalamak için bir gece bahçede 

pusuya yatmaya karar verirler.  

472 

musibet biletçi 
Şu musibet biletçi parayı böyle çarçabuk götürüp de başkasına 

verecek ne vardı? 
44 

mutlak kötü niyet 

Bunların giriştikleri işlerde mutlak bir kötü niyet, mutlak bir fesat 

bulunduğuna, bu yabancıların genellikle İstanbul'a Türkleri aldatmak 

için gelmiş olduklarına kaniydi. 

326 

mutlak ceza 
Kurtuluş mümkün olamayıp da kendisi mutlak cezaya müstahak ise 

bunu niçin onlara bırakıyordu? 
352 

mutlak sonsuzluk Sonu böyle mutlak bir sonsuzluğa varan yaşamdan lezzetler tatmak...  375 

mutlu hal Odadan içeri girince kayınpederini başları yemenili, şalvarlı 

esnaf kıyafetinde birkaç kişiyle muhabbette ve oldukça mutlu 

bir halde buldu. 

478 
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mutsuzluğa 

mahkum 
cani 

Artık kendi akranı bakirler gibi bir kız değil, mutsuzluğa mahkum bir 

cani idi. 
350 

mübarek el 
Damadınız olmak, sizin o mübarek ellerinizi öpmek bir genç için ne 

büyük şereftir. 
321 

mübarek el 

Bayramlarda, kandillerde mübarek ellerini öpmek için huzurların da 

saygıyla diz çöktüğümüz ve ömürlerinin kışında saçları ağar mış 

atalarımızı bugün hatırlıyor muyuz? 

377 

mübarek adam Bu mübarek adam evliyadır alimallah 397 

mühim hizmetçi 
Şaban'dan, Zarafet Abla'dan sonra en mühim hizmetçilerden biri de 

Matmazel Eleni idi. 
61 

mühim mesele Savoir-vivre'e ait mühim bir mesele...  101 

mühim iş 
Bu kadar mühim bir işin Zarafet Abla'nın mahremiyetine sığınılarak 

görülemeyeceğini Meftun anladı.  
140 

mühim iş Bu mühim işi kendine görse görse Eleni görebilirdi.  155 

mühim mesele 
Lebibe, gelecekteki mutluluğuna ait mühim bir meseleyi bir ucundan 

kavramıştı.  
176 

mühim şey 

İçeri girebilmek için doğruluktan çok kurnazlık lazım geldiğini 

anlayarak uzaktan geldiğimizi, Kasım Efendi'nin evini aradığımızı, 

söyleyecek mühim bir şeyimiz olduğunu haber verdim. Kadın ne 

cevap vereceğini şaşaladı 

183 

mühim vazife 
Yavrum, anaların kızları büyütmekten başka mühim bir vazifeleri 

daha vardır.  
188 

mühim cümle 
Sonra şu mühim cümlelerin üzerinde Meftun derin bir düşünme ile 

durakladı 
192 

mühim zaman 
Bu felakete karşı bir çare bulmak için şu kısa an en çok konuşmaya 

muhtaç olduğumuz mühim bir zamandır.  
223 

mühim şey 
...değneği yere atıp elini başına götürerek mühim bir şey hatırladığını 

gösterir biçimde avucu içinde birkaç defa alnını sıkarak 
228 

mühim durum 
Fakat bu mühim durumu hayırlı bir sonuca bağlamak için kendinin 

de belirgin, emin bir planı yoktu.  
236 

mühim husus Şimdi bence anlaması pek mühim olan husus işte buydu. 249 

mühim karar 

Raci, ağabeyinin bu mühim, bu diplomatça kararını bilmediği için o 

bu işe vurmak, kesmek, atmak, savurmak gibi olanca kuvvet ve 

şiddetiyle girişmek istiyordu. 

251 

mühim şey 
Kaç zamandır pek ihtiyatlı davrandıkları için mühim bir şey keşfinde 

başarılı olamadım. 
251 

mühim mesele 
Evet, böyle mühim, ciddi bir meseleye ikiyüzlülük karıştırmak 

istemem. 
260 
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mühim karışııklık 

Kadın Nine Şekure Hanım ansızın işittiği o acı çığlık üzerine neye 

uğradığını bilemeyip telaşla değneğini ele geçiremediği için 

desteksiz bir duvardan diğerine volta vura vura koştuğundan, yolu 

üzerinde hayli mühim bir karışıklık yaratarak gelebilmişti. 

280 

mühim tebligat 

'Bazı meclislerde oradakileri sessizliğe davet için çıngırak çalmak 

türünden Raci aile fertlerine mühim tebligatı olduğunu ima ederek 

masanın üzerine bir yumruk indirdi. 

282 

mühim madde O da mühim bir madde hakkında konuşmak için gelmiş. 297 

mühim iş 
Mari, git Mösyö'ye Meftun Bey'in mühim ve acele bir iş için kendini 

görmek istediğini söyle… 
298 

mühim buluş 

Mösyö Makferlan' ın hakkını şimdi yürekten teslimle herkes kendini 

tebrik ederken, o da bu mühim buluşundan dolayı Frenk'in zekasının 

büyüklüğünü takdir ediyordu. 

310 

mühim toplam 
Yılda beş yüz lira artırmış olsanız elli altmış senede mühim bir 

toplam oluşturur. 
321 

mühim meblağ 
Delikanlı ile böyle evlilik bağı bulunur bulunmaz bu mühim 

meblağın  ne kadarını çırpabilecekti? 
327 

mühim zaman 
Böyle mühim bir zamanda yabancı bir el ile kapının tıkırdamasından 

dolayı üçünün de benizleri attı. 
359 

mühim keşif 
Azize göz ucuyla Edibe'ye, mühim bir keşifte bulunduğunu anlatan 

bir işaret verdi. 
363 

mühim mesele 

Bazı sanatçılar zamanla mesleklerinin kötü taraflarını nasıl düzeltirse 

Azize de adi bir hususu mühim bir mesele şekline sokmak, rastladığı 

bir halin, işittiği bir sözün dedikoduya en elverişli noktasını bulmak 

konusunda fevkalade bir ustalık yaratmıştı. 

363 

mühim mesele 
O şimdi Zarafet'in garip hastalığından, daha mühim bir ikinci mesele 

çıkarmak yönüyle meşguldü. 
363 

mühim konu 
Böyle mühim bir konuda insan kardeşine yardımda bulunur 

sacasusluk mu etmiş olur? 
418 

mühim iş 
Zarafet'in oyunundan pek ağzı yanmış olan Ali, mühim bir işi 

bulunduğu bahanesiyle hemen yürüyüverir. 
436 

mühim durum Kuzey Kutbu'nun kaşifliği kadar mühim bir durum... 443 

mühim ustalık 
Fethedilen bir kalbi sürekli itaat altında tutabilmek, onu 

fethetmekteki  yetenekten daha mühim bir ustalık ister.  
458 

mühim teşebbüs 

Böyle bir pisliği tek başına temizlemeye kalkışmak kendi kuvvetinin 

üstünde büyük bir iş, mühim bir teşebbüstü  ki bunu başaramayacağı 

aşikardı.  

470 
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mühim karar O da zihninden  mühim  bir karar verdi.  477 

mühim mesele Bu öyle mühim ve nazik bir meseleydi ki biraz şaşkınlık 

gösterilirse kendinin yakında bu evvelkilerden daha müthiş bir 

darbe alması ihtimali vardı. 

477 

mühim konuşma Madam Makferlan'la aranızda geçen gayet mühim bir 

konuşmayı dinlemiş. 
485 

mühimce 
hırsızlık 

vakası 

Durum böyle üzücü bir noktaya geldiği sırada Kasım Efendi'nin 

evinde olan mühimce bir hırsızlık vakası eski heyecanlardan yeni bir 

galeyana dönüştü. 

467 

mükellef sofra Farz et ki mükellef bir alafranga sofrada bulunuyoruz.  96 

mükellef hayrat 

Doğuda çeşme deyince göz önüne o mükellef, o nakışlı, işlemeli, 

altınlı, uzun saçaklı, sayvanlı, geniş yataklı, gürül gürül şarıltısıyla 

susuzların kulağını okşayan ve yaptıranları rahmetle, minnetle 

hatırlatmaya yarar hayratlar gelir 

225 

mükellef sofra 
...ulaşmış bulunanlar mükellef sofralarının başına oturdukları zaman 

etrafta ne kadar aç, ekmeğe muhtaç sefiller olduğunu akla bile 

getirmeksizin iştahlarını yatıştırmaya sığınıyorlar... 

490 

mükemmel sopa 

Akşam gördüğümüz rezalete karşılık ikisini de ağaca bağlayıp şu 

kızlara mükemmel bir sopa çekmek fazını gelirken kadınların 

erkeklerden gördükleri eziyet, mağduriyetlerine dair ancak iki yaşıt 

kız arasında konuşulabilecek saçmalıkları bunların ağzından mazeret 

makamında dinlemeye tahammülünüze şaşıyorum birader. 

260 

mükemmel burjuva Mükemmel bir 'burjuva' olduğunuzu anladım  320 

mükemmel rehin 

En büyük  muamelesi,  en büyük  cesareti  gözüne  kestirebildiği 

kimselere gayet fahiş faiz, güvenilir kefıl, mükemmel rehin 

karşılığında para vermekti. 

325 

mükemmel büfe Uygun bir tarafa mükemmel bir büfe düzenlendi 429 

mükemmel vekaletname Bu darbeyi de geçirdikten sonra odabaşıdan damadıyla, 

oğlunun mükemmel bir vekaletname hazırlayıp vekil tayiniyle 

hanı iki bin liraya rehin etmiş olduklarını öğrendi.  

477 

münasebetli şey 
Kardeşinin aşığı zengince, münasebetli bir şeyse bu muhabbeti meşru 

bir hale dökmek mümkündü 
136 

münasebetsiz soru 
türünden birtakım münasebetsiz sorulara uğramış, zavallı o günü 

utancından adeta ağlamaklı olmuştu. 
62 
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münasebetsiz cevap 

Meftun aptal bir çocuktan aldığı münasebetsiz cevaba canı sıkılmış 

bir mektep hocası tavrıyla yüzünü buruşturup Zarafet'ten Raci'ye 

dönerek 

115 

münasebetsiz lakırdı 
Hanımlar, bir zeytin çekirdeğinden ne kadar münasebetsiz lakırdı 

bulup çıkardınız. 
118 

münasebetsiz soru Münasebetsiz sorularla konuşmayı kesmeyiniz 121 

münasebetsiz söz Şimdi münasebetsiz sözler karıştırmayınız 122 

münasebetsiz şey İçine öyle münasebetsiz şeyler doğmasın.  189 

münasip adam Onları münasip bir adamla baş göz etmek isterler 188 

müslüman adam Beş vaktine beş daha katar nur gibi Müslüman adamdır. 335 

müsrif arkadaş 

Artık trende birinci mevkiye binemiyor, senede birkaç kat elbise 

yaptıramıyor, Beyoğlu'nda, şurada burada masraflı eğlencelerden, 

müsrif arkadaşlardan kaçmaya mecbur oluyordu. 

393 

müstakbel damat 

Kasım Efendi, müstakbel damadının bu biçimde cevabını kurnazlığa 

yorarak "Demiri tavında dövmek gerektir" sözüne uyarak bu işi 

hemen o gün oracıkta pişirip kurtarıvermek maksadıyla dedi ki: 

329 

müstakbel damat 
Müstakbel damadının bu telaşından, şu birinci teklifinde zihinleri 

sersemletecek bir top gürültüsü kuvveti bulduğunu ihtiyar anladı. 
330 

mütevekkil yüz Mütevekkil bir yüzle adımlarını sıklaştırdı. 151 

müthiş olay 

Öyle acayip, garip, bazen iğrenç, müthiş, öldürücü olaylara, canlı 

tablolara tesadüf olunur ki bu manzaralarla ilk defa karşı karşıya 

gelenler, nefretlerinden titrerler… 

72 

müthiş durum Vermiyor, ama şimdi müthiş bir durum karşısında bulunuyorum.  194 

müthiş ima O mektupta daha ne müthiş sözler, imalar vardı. 213 

müthiş söz O mektupta daha ne müthiş sözler, imalar vardı. 213 

müthiş cümle Bu müthiş cümle üzerine iki kardeş arasında derin bir sessizlik oldu.  227 

müthiş sır 

Hemen dilimin altında dolaşan, şimdi ağzımdan kaçırırsam ikimizin 

arasında bir top gürültüsüyle gürleyecek müthiş bir sır... Fena bir 

haber var...  

227 

müthiş savaş 

Kızlar birkaç saniye sonra ilk şaşkınlıklarından ayılınca açılacak bu 

düşünce, bu müthiş savaşa karşı yalnız aşıklarını vekil bırakıp 

kendileri köşke doğru firar etmek kaçmak niyetiyle etrafa kaçıştılar. 

229 

müthiş şekil 
Düşündükçe  bu  edepsiz  suçlama, hayalimde usandırıcı, müthiş 

şekiller almaya başladı. 
241 
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müthiş hakikat 
Fakat bu müthiş hakikate karşı karşıya gelmeye kendimde cesaret 

bulamıyor, çıldıracağım zannediyordum 
247 

müthiş durum 

...arada bir gözleri masanın üzerinde duran revolvere doğru elinde 

olmadan kayarak müdahalesini gerektirecek müthiş bir durum olursa 

söze atılmak üzere şimdilik sessizliğini muhafazaya uğraşıyordu. 

268 

müthiş felaket 
Bu halin bir kız için ölümden beter müthiş bir felaket olduğunu 

bilmiyor musun? 
270 

müthiş tavsiye 
Koken'' aleyhindeki bu müthiş tavsiyeyi anlamış gibi havlamayı 

artırıp Azize Hanım'a ufak ufak saldırışlara girişir. 
340 

müthiş haber 

Zarafet, bu müthiş haberi işitince güya ilk anda basur sancısı son 

şiddetle sıkıştırmış gibi öyle bir "va va va va vayyyy" narası salıverdi 

ki… 

357 

müthiş basur 
Fakat aileden bazı saflar bu müthiş basurun Zarafet'ten Rebia'ya 

yirmi dört saat içinde bulaşmasına pek şaşıyorlardı. 
368 

müthiş etki 
Bu son sözler ihtiyar kadının üzerinde sanki bir yıldırım dar besinin 

müthiş etkisini gösterdi.  
372 

müthiş hastalık Şimdiki ilerlemenin en müthiş hastalıklarından biri de bu 379 

müthiş sefalet 

Çünkü az bir meblağın eksikliği yüzünden köşede bucakta can veren 

zavallının müthiş sefaleti, o vicdan sahibini gereğinden çok para 

biriktirmekten daima alıkoyar. 

403 

müthiş alay Azize Hanım, sofanın kapısından o müthiş alaycı ağzını açarak: 426 

müthiş topaç 
Ali'nin birleşmesinden oluşmuş bu müthiş topaçtan başka kimse 

kalmadı. 
437 

müthiş şüphe 

Ciddi olduğu kadar da garip görünen bu yarı karanlık durum 

karşısında zavallı kadın bunalıyor, müthiş şüpheler, kötü zanlar 

içinde çırpınıyordu.  

463 

müthiş şüphe 
En müthiş şüpheler içinde yanıp kavrulan bir dimağı bu sözler ne 

üzücü bir cinayete sevk etmez? 
464 

müthiş varta 
Ailenin geleceği, bu Meftun'un elinde ne müthiş bir vartaya doğru 

yuvarlanıp gidiyordu. 
466 

müthiş sopa 
Ellerine boyları kendilerine uygun müthiş bir sopa tedarik ederler.  

472 

müthiş sopa Ali müthiş sopasıyla birinin arkasından koşarken mutfak 

kapısından biri daha fırlıyor, bir diğeri pencereden atlıyordu.  

476 

müthiş darbe Bu öyle mühim ve nazik bir meseleydi ki biraz şaşkınlık 

gösterilirse kendinin yakında bu evvelkilerden daha müthiş bir 

darbe alması ihtimali vardı. 

477 
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müthiş sinematograf Şimdi gece kandilinin titrek ışığı altında ortaya çıkan korkunç, 

belirsiz şekilleriyle bir manevi aleme ait zannolunan küçüklü 

büyüklü gölgeler, hasta kalplere hüzün ve korku veren o gece 

dekoru içinde o loş, sessiz fakat korkunç sahne üzerinde 

müthiş bir sinematograf manzaraları geçiyordu. 

480 

müthiş rüya 
Raci, bu müthiş rüyaları, bu korkunç hayalleri hayra yormaz. 

481 

müthiş haber Mahir'in bu ani gelişinin müthiş haberi üzerine Meftun'un 

gözleri, kapana tutulmuş bir sansarın son derece korkuyla bir 

kaçış arayışı kabilinden oda kapısına dikildi 

486 

müthiş alaycı ağız Azize Hanım, sofanın kapısından o müthiş alaycı ağzını açarak: 426 

müzmin sinir hastalığı Ondan sonra kendileri için "sefalet" tedavisi  imkansız bir fosanlık 

hastalığı ve merhamet gibi şeyler müzmin birer  sinir hastalığı olur...  

490 

nahoş şey 

Meftun iskemleye oturur...Teyze Vesile Hanım kaşlarını kaldırıp 

ağzını yayarak nahoş bir şey anlatmaya hazırlandığını ima eder bir 

tavırla 

182 

nakışlı hayrat 

Doğuda çeşme deyince göz önüne o mükellef, o nakışlı, işlemeli, 

altınlı, uzun saçaklı, sayvanlı, geniş yataklı, gürül gürül şarıltısıyla 

susuzların kulağını okşayan ve yaptıranları rahmetle, minnetle 

hatırlatmaya yarar hayratlar gelir 

225 

nakit para 
Sakın bizim damat bunlardan birine kapılıp da çok nema almak için 

nakit parasını elden çıkarmış olmasın?' diyor. 
397 

namaz bezi 

örtülü 
kadın 

Başında namaz bezi örtülü, basma entarili, orta yaşlı bir kadın bizi 

içeri koymamak için kapının önüne gerilip o eve misafir kabulünün 

mümkün olmadığını anlatan çatık bir çehreyle nereden geldiğimizi, 

kimin evini aradığımızı, ne istediğimizi sordu. 

183 

namuslu adam Bir namuslu adam helak olacağına bırak bir iki namussuz gebersin ... 233 

namuslu erkek 
...namuslu bir erkeğin bile girmekten çekineceği Despino Kadın'ın 

evine kapanır mı? 
256 

namuslu kız 

Mademki her şeyi doğru söylemeye beni mecbur ediyorsunuz, 

namuslu bir kızın büyük biraderine karşı anlatması utandırıcı, belki 

pek ayıp olacak bazı hakikatleri söylememe müsaade buyurunuz. 

259 

namuslu sevda Fakat namuslu ... masum bir sevdaya kapıldım. 265 

namuslu kadın Namuslu bir kadınla mı izdivaç ediyor? 306 
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namuslu karı O kadar herifin içinde namuslu karının ne işi var kuzum? 346 

namuslu el 

karısının namuslu elinin dostluk adı na diğer bir hisle sıkıldığının 

farkına varıp da Mösyö Makferlan'ın hiddetten ateş kesileceğini 

zanneden Mahir, korku ve utancından yerlere geçiyordu.  

411 

namuslu matmazel 
Bu fikrinden dolayı dünyanın bütün namuslu matmazelleri sana duacı 

olsalar yeri var... 
443 

namuslu aile 

Behey edepsiz, kocasından ihanet gören kadınların hepsi intikamını 

bu biçiminde almış olsalardı şimdi dünyada namuslu bir aile 

bulunabilir miydi?" 475 

namuslu fert Meftun Bey'i artık namuslu bir fert olarak tanıyamacağım için 

size müracaat ediyorum. 

479 

namussuz karı 
Bir sevda hatırası olarak o namussuz karının çıplak resmini evinin 

duvarının yüksek bir yerine övünerek assın. 
343 

namussuz Arap Öyle ise kocam bu namussuz Arap'a niçin sahip çıkıyor? 363 

namussuz kadın Sen işte böyle fettan, namussuz bir kadın istiyorsun 457 

nankör herif O, nankör bir heriftir.  442 

narin güzellik 
Madam Şehim, Madam Makferlan'a göre narin, ince, daha "artistik" 

bir güzelliğe sahipti. 
295 

narin vücut 

Bu meşgul tavrı o kadar sahteydi ki narin vücudunu örten şeker rengi 

korsajı altından, kısa müddet evvelki şehevi heyecandan artakalan 

titremeleri Meftun işitiyor gibi oluyordu.  

299 

narin kadın 

Deminden küçük salonda Madam Makferlan'ın ateşli gözlerine, 

tombul vücuduna ağzının suyu akıp dururken şimdi bu narin kadının 

zarif endamına bayılmaktan kendini alamıyordu. 

304 

narin sürahi 
Uzun boğazlı narin bir billur sürahiden su boşaltılır zannedecek, 

birbirine eklenmiş ahenkli hafif, yumuşak, yuvarlak sesler işitildi. 
429 

nasipsiz sefil 
Açlıktan ölmemek için kenardan, kıyıdan avucunu doldurmak, bir 

yudum tatmak isteyen nasipsiz sefillere, hırsız adı verilsin...  
402 

nazif ağaç 

Avrupa'ya kadar gitmeyelim, Feriköy'de, Şişli'deki Hıristiyan 

kabristanlarının etrafını çeviren sağlam duvarları, demir kapıları, 

nazif, güzel bahçe şeklindeki ağaçları, ağaçları korumakla görevli 

bekçileri görmüyor musunuz?  

381 

nazik durum 
Bu  nazik duruma neresinden başlamak lazım geleceğini Eleni çok 

düşünmeden buldu. 
156 

nazik mesele Meftun Bey bu nazik meseleyi günlerle, haftalarla düşündü. 179 
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nazik taraf 

Aşıklar kanepe üstünde teker teker kollarını birbirinin boyunlarına 

atarak yarım kucaklaşma halinde bulunmaktalarken Şaban 

cilveleşmeye başlamak üzere sevgilisinin en yumuşak, nazik bir 

tarafına kuvvetli bir çimdik bastı.  

201 

nazik nokta 
Mahir pek nazik noktalarda isteğini kuvvetlendirmek için kızın geniş 

beline iki koluyla istekle sarılıyor; var kuvvetiyle sıkıyor 
214 

nazik mesele 

Bu, o kadar vahim ve aynı zamanda o kadar nazik bir meseleydi ki ne 

yapacaklarına dair konuşmak bile şimdi bu maceranın ağırlığını 

artırmaya sebep olacakmış gibi sessizlik oldu. 

226 

nazik buhran 

Meftun manasız hiddetlere, şiddetlere mağlubiyet yüzünden bütün 

bütün hüsrana uğramadan ise içinde bulundukları o nazik buhran 

anından istifade ederek bütün emellerine karşı bir başarı kapısı 

açmak istiyordu 

231 

nazik durum 

Meftun, Kasım Efendi ailesini gücendirmeden, yani Kaşıkçılar 

Kelhüdası'na damat olma ümit kapısını daima açık bulundurarak bu 

nazik duruma anlaşma yolu bulma fikrindeydi. 

251 

nazik davranma 

Size karşı her ne kadar nazik, insaniyetli davranma karar vermişsek 

de ne görgü kuralları, ne de dünyadaki medeni kanunların hiçbiri bu 

gibi durumlarda büsbütün yumuşaklığı emretmez.  

255 

nazik hizmet 

Bu kodaman bizim mösyönün yalancılığa yatkınlığını birkaç defa 

ölçtükten sonra kendine "yabancı işleri icat etme katipliği" 

denilebilecek nazik bir hizmet yaratır. 

287 

nazik yardım 
Bu nazik yardımınıza karşılık, çıkan piyangonun size çeyreğini değil, 

üçte birini bile takdim edebiliriz... 
305 

nazik müzik 
Sonra bu öğretmen anne piyanonun başına geçer, kendi nazik 

müziğini çocuğun masum sadasına karıştırarak… 
388 

nazik kadın 
Öyle hayal kadar ince, nazik, güzel bir kadın senin gibi gündelikçi 

bir aşk rençberi tutmaya mecbur oluyor 
443 

nazik biri Koca ziyafet bu!.. Ev sahibi pek nazik biridir... 446 

nazik göz 
Muhabbetin, bu kayıtsızlıklardan incinir, ürker pek nazik gözleri 

vardır. 
459 

nazik mesele Bu öyle mühim ve nazik bir meseleydi ki biraz şaşkınlık 

gösterilirse kendinin yakında bu evvelkilerden daha müthiş bir 

darbe alması ihtimali vardı. 

477 

nazik haber Ertesi gün güya hiçbir şeyden haberi yokmuş gibi ve nazik bir 

haberle damadını yanına çağırdı. 

478 
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necip kız 
Siz zavallılar, Hazreti Havva'nın yaratılış asilliği bozulmamış en saf, 

en necip kızlarsınız ...  
386 

nefis yiyecek 
Çünkü bu haşereler tatlıdan, ekşiden, bütün nefis yiyeceklerden ne 

kadar ziftlenseler, yedikleri şeyler ölçüde hiç belli olmaz. 
23 

nefis kitap 

Her bir nakışı zarif baskılarına birer büyük delil olan bu nefis 

kitapların kapları hakkında böyle saçma sapan gevezelikler eden 

Meftun'u bunların edebi yapılarına dair söyletmek lazım gelse, artık 

kulakları tıkamalı. 

71 

nefretle karışık heyecan Nefretle karışık bir heyecanla zarfı açtı. 489 

neşeli zaman Gelişiniz pek sevinçli, neşeli bir zamana tesadüf etti. 306 

neşeli yol Gitmesi pek neşeli bir yol... 488 

nezleli zaman Mesela nezleli zamanımızda davetlere katılmamalı.  128 

nişanlı gibi hal 
Bir ev içinde bir oğlanla bir kız nişanlı gibi bir halde bulunurlarsa 

nikah düğün uzayınca genellikle netice buraya çıkar... 
369 

nohutlu yahni 
İşkembe çorbası, nohutlu yahni, patlıcan dolması, un helvası, 

bulamaç, pekmezli muhallebi, piruhi, Tatarböreği vb 
67 

nur yüz 
Milliyetini, Türklüğünü seven bir adamın sizin gibi nur yüzlü bir 

ihtiyarı görünce tutulmaması mümkün müdür?  
321 

nur gibi peder Nur gibi bir pederi vardı 42 

nur gibi müslüman Beş vaktine beş daha katar nur gibi Müslüman adamdır. 335 

nur gibi ana Öyle nur gibi anayı bir daha nerede bulursunuz? 373 

nur gibi zeki Bu bilgisiz ananın nur gibi zeki, sekiz dokuz yaşında bir oğlu var. 387 

nur gibi zeki oğul Bu bilgisiz ananın nur gibi zeki, sekiz dokuz yaşında bir oğlu var. 387 

nur yüzlü ihityar 
Milliyetini, Türklüğünü seven bir adamın sizin gibi nur yüzlü bir 

ihtiyarı görünce tutulmaması mümkün müdür?  
321 

nurdan beden 
Bu nurdan bedenle, sevda tılsımıyla temasa gelen her şey içindeki 

bayağılığı kaybederek adeta saf bir cevhere döner 
441 

nüfuzlu herif 
Sarayda ikinci padişah gibi yaşayan nüfuzlu heriflerden birine büyük 

yararlıklar göstererek kendini sevdirebilmek cidden zor bir durumdu. 
287 

okkalı kahve 

Bunlar, o koca çizmeli ayaklarını yarım metre ileriye uzatarak ufak 

bir yoğurt kâsesi büyüklüğündeki okkalı kahve fincanlarını 

höpürdeterek keyif yetiştirirler.  

24 

okşayıcı söz 
Her gece türlü okşayıcı sözlerle sevgisinin çokluğunu söylemekten 

geri durmuyordu. 
343 

olağan hal Bu da çok olağan bir hal... 266 
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olağandışı olay 
Sizinki gibi olağandışı ve acil olaylarda çocuğun bir babaya 

bağlanmasını yalnız annesine sorarak tayin etmezler.  
276 

olağanüstü hal 

Raci büyük biraderi Meftun'u zevzekçe bazı müsamahalarından 

dolayı aile reisliğinden kovarak makamına kendisini oturup da evde 

sıkıyönetimi andırır biçimde olağanüstü hal ilan ettiğinin ertesi günü, 

bu disiplin kararının aksi bir sonucunu gördü.  

283 

olayları bekler tavır 
Tarif olunmaz bir şaşkınlıkla olayları bekler bir tavır aldı. 

486 

olumlu cevap 

Arka arkaya, şu dört meyveyi sayarken her birinin telaffuzunda 

Hasene ayrı ayrı annesinin eteğinden çekerek bu meyveleri yemenin 

alıştırmasının yapılıp yapılmayacağını soruyor ve her sorusuna 

olumlu bir cevap almak suretiyle heyecanını biraz dindirebiliyordu. 

121 

olumlu cevap Rum kızından olumlu cevap aldı 147 

olumlu olumsuz kuvvet 

Tabiatın diğeriyle buluşmakla vazifeli kıldığı olumlu olumsuz bu iki 

kuvvet, akıllara şaşkınlık verecek bir yıkıcılıkla elbette birbirini 

bulacaktır. 

211 

olumsuz cevap 

Fakat Meftun, cimri ihtiyarın bu nüktesini anlayamayarak köle cariye 

laflarından yalnız insanlık adına nefret duyduğu için o yolda olumsuz 

cevap vermişti. 

329 

omuzları düşük hırka 

Daha üstünde biçimi hangi zamanın modası olduğu belirsiz, mutlak 

çarşıda  eskiciden  düşürme bir şey olacak, kahverengi peluştan 

omuzları düşük şapşal bir hırka ... 

185 

on bin türlü anlam 
Bu siyah siyah çizgilerden, noktacıklardan on bin türlü anlamın nasıl 

çıktığına hayret ediyor 
387 

on paralık iş Fakat seninle benim on paralık işimize yaramıyor 400 

on paralık 

toprak 
kumbara Aktarın sattığı on paralık toprak kumbaralardan. 43 

orta boy 
Kasım Efendizade sarışın, orta boylu bir delikanlı ile söyleşe gülüşe 

giderken Meftun'a rastlayıverince lakırdıyı keserler 
168 

orta yaş 

Başında namaz bezi örtülü, basma entarili, orta yaşlı bir kadın bizi 

içeri koymamak için kapının önüne gerilip o eve misafir kabulünün 

mümkün olmadığını anlatan çatık bir çehreyle nereden geldiğimizi, 

kimin evini aradığımızı, ne istediğimizi sordu. 

183 

orta boylu delikanlı 
Kasım Efendizade sarışın, orta boylu bir delikanlı ile söyleşe gülüşe 

giderken Meftun'a rastlayıverince lakırdıyı keserler 
168 

orta yaşlı hanım 
Orta yaşlı fakat yaşına ters bir nispette süslü bir hanım, modaya uyma 

merakıyla süsünü garip olacak kadar gülünç bir hale getirmiş bir taze 
28 



162 

 

SIFATLAR ADLAR GEÇTİĞİ CÜMLE 
SYF 

NU. 

orta yaşlı kadın 

Başında namaz bezi örtülü, basma entarili, orta yaşlı bir kadın bizi 

içeri koymamak için kapının önüne gerilip o eve misafir kabulünün 

mümkün olmadığını anlatan çatık bir çehreyle nereden geldiğimizi, 

kimin evini aradığımızı, ne istediğimizi sordu. 

183 

orta yollu tür 
Alaturka ile alafranga arasında orta yollu bir tür sofra tertibi var ki 

şimdilerde bu usul gittikçe yayılıyor... 
88 

orta yollu tür sofra tertibi 
Alaturka ile alafranga arasında orta yollu bir tür sofra tertibi var ki 

şimdilerde bu usul gittikçe yayılıyor... 
88 

ortak vazife 
Siz zavallılar, Hazreti Havva'nın yaratılış asilliği bozulmamış en saf, 

en necip kızlarsınız ...  
386 

Osmanlıca dergi Osmanlıca kitap ve dergi okuyanlar. 67 

Osmanlıca kitap Osmanlıca kitap ve dergi okuyanlar. 67 

otlakçı tabiat Otlakçı tabiatlı olurlar...  364 

(…....) oyalı gaz boyaması 

Arap'ın başındaki menekşe oyalı kırmızı gaz boyamasından kundağı, 

kabarık, kıvırcık saçları üzerinden kaymış kaymış da tepesine 

toplanmış 

355 

oymalı muhallebici 

Bahçenin bir köşesine Kapalıçarşı'da kuyumcular içindeki oymalı 

muhallebici dükkanının resminde bir köşkçeğiz inşa ettirecek, bütün 

bu daireleri hizmetkarlarla dolduracaktı. 

173 

oymalı köşk 

Bu oymalı köşkün güzel bir  odasına, bir sünnet düğününde gördüğü 

çadır içine kurulmuş bir karyolayı taklit ederek allı pullu, pufla gibi 

kaba bir döşek yaptırdıktan sonra artık evlenecekti. 

174 

oynak karı Nebile Hanım'ın kocasını mutlak oynak karının biri ayartmıştır 46 

oynak [kız] "O şişman... O oynak... O açık kıza mı?" 180 

öfkeli Arap Ne öfkeli Arap bu! 29 

öfkeli şekil 

Yolcunun biri sigarasını sıkça sıkça birkaç defa çekip dumanını 

üfürerek elindeki bozuk paralar ile bileti dikkatlice kontrol ve hesap 

ettikten sonra öfkeli bir şekilde ve bir açıklama bekleyerek paraları 

biletçiye uzatıp 

38 

öfkeyle karışık duygu 

Meftun, bu sevda sahnesini izlerken garipseme, öfke ve iğrenmeyle 

karışık duygularla titremeler içinde kalmış olduğundan, Zarafet'in bu 

gayrimeşru kocaman bebeğine o sallantılı beşikte… 

210 

öksüz kız 

Mahalle imamları, evlendirilecek öksüz kızlar, hanelerine kuyular 

kazılacak dul kadınlar bulunduğu anlamında Meftun'u hayır ve 

iyiliğe yönelten tezkereler gönderirler. 

313 



163 

 

SIFATLAR ADLAR GEÇTİĞİ CÜMLE 
SYF 

NU. 

öldürücü araç 

Müşterilerin gönüllerini bulandırmamak için bu esnaftan bazıları 

şişe-kapanlar, eczalı kâğıtlar, tuzlar türünden öldürücü araçlarla 

bunları ortadan kaldırma yollarını düşünürse de çoğu bu hususta 

kayıtsız kalır.  

23 

öldürücü olay 

Öyle acayip, garip, bazen iğrenç, müthiş, öldürücü olaylara, canlı 

tablolara tesadüf olunur ki bu manzaralarla ilk defa karşı karşıya 

gelenler, nefretlerinden titrerler… 

72 

öldürücü darbe 
Azize Hanım, bu zavallı saf ihtiyara indirdiği bu ani öldürücü 

darbenin şiddetini anladı.  
372 

öldürücü hastalık 
Yaşlılığa musallat olan öldürücü hastalıkların hiçbiri artık bu insan 

kurusuna  diş geçiremez 
395 

ölgün bakış 
Gözleri iri, yuvarlak, pişmiş kelle gibi ölgün bakışlı, donuk, sönük, 

akları siyahlarına galip... 
66 

ölümsüz ihtiyar 
Azrail'in ihmalci bir tebessümle geçtiği ölümsüz ihtiyarların 

ayrıcalıklı fanilerin arasına dahil olmuş... 
404 

ömürlük hayat arkadaşı 

Edibe'yle evlenme arzusunda olması kendine ömürlük bir hayat 

arkadaşı bulmak, bundan her manasıyla bir saadet, bir evlilik hazzı 

beklemek maksadıyla değildi. 

179 

ömürlük felaket 
O lezzet anının bir dakikası için bir ömürlük felakete, mutsuzluğa 

razıydı.  
351 

önemli vazife 
Bu hizmetine ek olarak, sırasına göre "metr dö seremoni'', "metr 

dotel"  gibi önemli vazifeleri de yerine getirmekle de şeref bulur.  
60 

önemli konu 

Mesela ciddi bir ilmin notlarına ayrılmış sayfanın kenarında Paris 

kabadayılarının lisanının kalıpları görülür; tarihe, edebiyata ait 

yararlı, önemli konuların etrafındaki sayfalarda aşağıdaki garip 

"terimlere" rastlanır 

76 

önemli konu 

...kendi yanlarında misafir bulunan teyzesi Vesile Hanım'ı, kızlarını, 

Zarafet'e Eleni'ye varıncaya kadar hepsini bir odaya toplayarak 

"pratik görgü kuralları" biliminin önemli bir konusundan eğitmeye 

başladı.  

96 

önemli kitap 

İstaf Fransız zarafetini savunarak -eğer naklederek zikrettiği baronun 

aslı yoksa- koskoca bir tarihi fıkra icadına cesaret ettiği halde adap 

ve görgüden bahseden diğer önemli kitaplar… 

111 

önemli mesele İşte size incelemeye değer önemli bir mesele!  112 

önemli mesele 
Bu önemli meseleyi halletmek için için 'asperj' yemeye mahsus bir 

maşacık hazırladılar. 
114 

önemli sır 
bu önemli sırrı Hasene daha ziyade gizlemeye tahammül edemeyerek 

"Zarafet Dadı... Dondurma ... Dondurma" nidasıyla haykırdı. 
118 

önemli nokta 
İşe neresinden  başlamalı? Meftun birkaç gün de bu önemli noktayı 

düşündü. 
139 
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önemli hakikat 
Fakat Meftunun Kasım Efendi ailesi hakkındaki bütün 

araştırmalarından eksik kalmış bazı önemli hakikatler vardı.  
179 

önemli yer 

Şaban gecelik entarisiyle olduğundan Zarafet ilk hamlede herifi 

kıvrandıracak derecede önemli yerlerini elde etmek çevikliğini 

gösterir.  

204 

önemli ihbar 
Bahçıvanın bu önemli ihbarı üzerine Meftun'la Raci'nin ayakları suya 

erdi. 
221 

önemli 
cinayet 

meselesi 

Önemli bir cinayet meselesinde iz arayan bir dedektif gibi 

parmaklarımın arasında kutuyu evirdim çevirdim.  
245 

önemli tembih 

Meftun, sözü uzatmaya başlayınca kendini bu davanın savcılık 

makamında farz eden Raci, artık sessiziliğe dayanamayarak önemli 

bir tembih olarak dedi ki 

254 

önemli nokta Bu durumun en önemli noktasında ne diyeceklerini şaşıracaklar. 255 

önemli hal 
Meselenin  aldığı bu önemli hal, hele şu son kaçınılmaz  soruya karşı 

verilecek uygun cevabı bulmak için iki kız gayet hızla bakıştılar. 
268 

önemli nokta 

O size bütün önemli noktaları açık açık anlatsın. Bizim gibi bilginin 

sadece aleviyle aydınlanmaya olanak bulanlar doğru örnekleri 

vermek için her şeyde, hatta böyle gönül alışverişlerinde de halkın 

izinde yürümekten kaçınmamalıdır.  

277 

önemli nokta 

'Kendiliğinden medeni evlenme' tabirindeki  önemli  noktaların  

anlatılmasını bana havale etmekle hakkımda pek açık bir alayda 

bulunuyorsun.  

278 

önemli ipucu 

Yıldız kodamanları arasında padişaha karşı öyle sırlar, entrikalar, 

dıştan içe ve içten içe politikalar dönüyordu ki bunlardan önemli bir 

ipucu yakalamanın en tükenmez madenlerden daha çok servet 

kazandıracağına şüphesi kalmadı.  

287 

önemli iş 
Bu önemli işe aracı olan kişi bunu götürüp kodamanlardan birine 

yanaştırır. 
287 

önemli mesele 

Yararlı, önemli bir meseleyi, ayrıcalıkları satmak gibi konularla 

ilgilenen entrikacılar diledikleri gibi çekip çevirmek, Abdülhamid'in 

fikir ve rızasını istedikleri noktaya çekmek için neler uydurmazlar, ne 

kuvvetli gerekçeler yaratmazlardı. 

288 

önemli yer 

Madamın şu özelliklerinden, Doğu'da başarı kazanmak için güzel, şuh 

bir kadınla evlenmenin önemli bir yer sağladığını Mösyö Makferlan'ın 

çok iyi bildiği anlaşılıyordu. 

294 

önemli buluş 
Bu madde hakkında bir 'trük' düşündüm. Adeta önemli bir buluş 

denecek, aklıma bir şey geldi. 
302 
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önemli şey 
Herifi bu kapana sokabilirsek sizin için kızını değil, daha önemli ve 

kutsal şeylerini fedadan çekinmez... 
303 

önemli yan 
Fakat bu dedikodunun en önemli yanı, açgözlü Kasım Efendi'ye karşı 

adeta bir tuzak hizmetini görmesindedir. 
303 

önemli açıklama 
Azize Hanım'ın "su perisi" hakkındaki önemli açıklaması üzerine 

Edibe'nin kadınlık gururu ilk anda taştı. 
343 

önemli miras Bu önemli miras ancak Kasım'ın vefatıyla olabilecekti? 393 

önemli söz 
Eline bir sigara tutuşturup bir tane de kendi yaktıktan sonra gayet 

önemli bir söz açmaya hazırlandığını ima eder tavırlarla: 
396 

önemli sorun 
...belli eder izlere rastlayınca bir gün biraderinin odasına giderek 

önemli bir sorunları olduğunu söyleyerek kapıyı kapattıktan sonra: 
415 

önemli bilgi 

Asıl maksadımız, kadınların kocalarına karşı göstermeleri gereken 

şuh tavırlardan, zarafetlerinden, giyim ve süslerinden yani bir erkeği 

idare ve mesut etmek için lazım gelen önemli bilgiler den 

bahsetmektir. 

458 

önemli nokta Hanımlar işte bu önemli nokta üzerine dikkatinizi çekerim.  458 

önü püsküllü hal 

Zarafet, kızarttığı patlıcan dolmasından akşam için Şaban'ın 

mezeliğini ayırmakla meşgulken kolları sıvalı, önü püsküllü bir halde 

ocak başından gelmiş, Eleni de ütüsünü bırakıp koşmuştu.  

280 

öteberi kadın Beni öteberi kadınlara mı benzettin?  41 

öteberi not 

Kahramanımız ilk hevesle Paris'te bazı kurumlara devam zahmetine 

katlandığı sıralarda dinlediği derslerden, ilmi konularda defterlere 

öteberi notlar tutardı.  

75 

övgü dolu söz 

Köftelerin iştah· açıcı kokusu sayesinde kadınlar tarafından 

"kahvecibaşı", "arslanım" gibi iki övgü dolu söze mazhar olan 

kahveci bir cömertlik gururuyla hemen köftenin birini maşa ile 

kavrayıp cazırdaya cazırdaya tramvaya doğru uzatarak 

31 

öyle ağzı açık 

İhtiyarı, gözlerini son derece bir inat bakışıyla su perisi resmindeki 

nilüferin altında örtülü kalan şekli keşfe yoğunlaştırmış, öyle ağzı 

açık, hayran, adeta dalgın buldu. 

316 

öyle tav zamanı 

...demirin kızıp kızıp da nihayet çekiç altında istenilen şekli alacak 

bir yumuşaklık peyda eylemesi gibi Meftun da Mahir'in işte öyle bir 

tav zamanını bekliyordu. 

409 

özel işaret 

Bu beş mahluk birbiriyle o kadar yakındır ki aralarında özel ses ve 

işaretlerden oluşan bir dil ortaya çıkmıştır. İcabında kamçının o 

şakırtılı ucu, açık ve dokunaklı cümleler kurar. 

26 
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özel ses 

Bu beş mahluk birbiriyle o kadar yakındır ki aralarında özel ses ve 

işaretlerden oluşan bir dil ortaya çıkmıştır. İcabında kamçının o 

şakırtılı ucu, açık ve dokunaklı cümleler kurar. 

26 

özel tavır 

Ateş üzerinde etrafına kokulu bir duman yayan köfteleri, gözlerini 

süzerek, dudaklarının kenarında biriken salyayı yuta yuta fevkalade 

bir itina, özel bir tavırla ara sıra altüst ediyor. 

31 

özel usul Her yemeğin yeme şekli, özel bir usule tabidir. 106 

özel memuriyet 

Bunun ispatı da on sekizinci asır Fransız markizlerinden birinin, o 

zaman özel bir memuriyetle Fransa'da bulunan meşhur hekim 

Franklin'in yemek yiyişi hakkındaki tenkit ve alaylarında görülüyor. 

110 

özel kural 
Bu sebzeyi özel kurallarına uygun olarak yemesini öğrenirseniz 

bundan dolayı insani meziyetleriniz eksik kalmaz. 
111 

özel gözlük 

Meftun Paris'teki terzisinden getirdiği elbisesi, zarif eldivenleri, tepesi 

altın küreli bastonu, ipek çorapları, ruganı, iskarpinleri, özel tek 

gözlükle üçüncü mevkiye gidip bir bahçıvanla bir rençber arasına 

sıkışamazdı 

148 

özel yer 

Meftun'un konağı, yalısı, köşkü, "ekipaj"ları olacak, Beyoğlu kibar 

alemlerinde alafrangalığı, zarafeti gücüyle bir anılacak, kulüplerde 

özel yerleri bulunacak, İstanbul'da modanin, yeni fikirlerin, Batı 

medeniyetinin yayıcısı olacaktı. İhtiyar kaşıkçının birikmiş serveti ne 

yararlı, ne büyük bir maksat uğruna harcanacaktı.  

191 

özel yer 

Ufak bir bahçe içerisine yapılmış bu haneciğin küçüklüğü, vaziyeti 

buranın Beyoğlu sevda borsalarından birinin şubesi bulunmaktan çok 

özel bir yer olması ihtimalini gösteriyordu 

224 

özel dikkat 

Sözlerimin dokunacağı konunun mühim olması, şimdi etrafımı saran 

güzel dinleyicilerim tarafından özel bir dikkatle dirıleneceğimden 

eminim. 

384 

özel önem 
Yazlık beyaz pike hırkasının üzerine dökülen sigara küllerini eliyle 

silkerek bir iki öksürükten sonra özel bir önemle gözlerini açı. 
397 

özel felsefe 
Meftun, milyonerler aleyhindeki özel felsefesini Mahir'e tel kininin 

sonunda elde ettiği mühür… 
409 

özel fuhuş imtiyazı 

Elimde bir güç olsa böyle otuz yaşındaki kart, hele bekaret sıfatını 

özel bir fuhuş imtiyazı gibi kullanan karılara matmazel denmesini 

resmen yasaklardım 

442 

özel kostüm Ta başlığından pantuflasına kadar suya özel bir tür kostümle giriyor.  459 
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özel alet 

İhtiyarın ufak bir halıya sararak kendi oda sındaki divanın altına 

gizlediği, köşeleri tunçlu, işlemeli antika ceviz çekmecesi özel bir 

aletle açılıp içindeki altı yüz lira kadar nakit ile mührü ve 

Balıkpazarı'ndaki hanın senedi çalınmıştı. 

467 

özel  mutluluk 

Vesile Hanım bu özel mutluluğunu açıkça kendi kulağıyla bütün bütün 

dinleyip keyiflenmek için dışarıdan kulağını verecek bir delik, odanın 

bir yufka tarafını aradı. 

252 

özel  konuşma 

Gece nihayet saat dörtte ev içinde lambalar söndürülüp herkes 

odasına çekilecek, karanlıkta açık pencere önünde sigara 

içilmeyecek, bahçeye çıkılmayacak, dışarıyla her ne suretle olursa 

olsun işaretleşmeyle özel bir konuşmayı andırır hareketlere cüret 

edecekler hakkında ağır cezalar verilecektir 

283 

özel  ev 

Bu hemşehrileri faytonlarda geziyorlar, birinci sınıf otellerde 

kalıyorlar, yahut dostlar için süslü salonlar düzenleyerek özel evlerde 

oturuyorlardı. Bu refaha nereden ve nasıl ulaşıyorlardı? 

287 

özel  durum 
Madam  Makferlan, romanın  bu parçasını kendi özel durumuna 

dokunduğtından dolayı çizmiş bulunmalı.  
297 

özel  konu 

Meftun Bey eşimle özel bir konuya dair biraz 

görüşecekler..."sözleriyle durumu idare ederek Şehim'i kolundan 

çekip salona aldı. 

298 

özel  konu 
Madam Makferlan "Meftun Bey eşimle özel bir konuya dair biraz 

konuşacaklar 
299 

özel  önlem 
Artık böyle bir adamın sözünü özel bir önemle dinlemeyi kendince 

bir şart biliyordu.  
314 

özenli el 

Vesile Hanım etrafından kendine uzatılan özenli eller altında inim 

inim inliyor, birbirine kenetlenmiş dişleri arasından ara sıra anlaşılmaz 

bir şeyler homurdanıyordu. 

280 

özenli lisan 

anlam kattığı büyük kelimelerde özenli bir lisanla verdiği bu çok 

basit insaniyet dersini çocuk bu güzellikle hangi mektepte hangi 

hocadan alabilir? 

388 

pahada ağır şey 

Kardeşim aşığıyla uzunca müddet yaşayabilmek için kendi 

mücevherlerinden başka aiıneminkileri ve daha yükte hafif pahada 

ağır birçok şeyleri toplayıp götürmüş  

328 

pahalı düğme 
Yeldirmelerimize dikmek için Beyoğlu'nda biraz pahalı düğmeler 

beğenmiştik. 
267 

pahalı düğme 
Zannederim ki aradığınız o pahalı düğmeler Beyoğlu'nda ebe Madam 

Moralye'nin muayenehanesinde  satılmaz... 
267 

pak soy 
Şekure Hanım, geçen günü evlatları, torunları, bütün pak soyu 

ortasında bir anda sönüverdi.  
384 
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paralı kimse 

...bu zavallı ihtiyarın gözünde yararlı menfaat sözleriyle paralı 

kimseleri kandırmak için uydurulmuş birer hile olmaktan başka 

hiçbir hükütn ve ehemmiyete sahip değildi.  

325 

parça parça hal 

Gece renkli aşık iki kat ola ola güldükten sonra zaten aşığının hırçın 

elleriyle didiklene didiklene yarı açılmış, parça parça bir halde 

bulunan pırnal renkli sinesini büsbütün açtı. 

208 

parlak renk Bu parlak rengi seçmelerinin nedenini anlayamıyorum ... 69 

parlak kuver En parlak "kuver"ler dizildi.  131 

parlak makyaj 
Adeta Bakkalköy'de, Danca'da pazar günleri en parlak makyajlarını 

yaparak seyrana çıkan köylü Rum kızlarına dönmüş 
132 

parlak nokta 

Bakışları bu parlak noktayı atladıktan sonra deniz koyu lacivert bir 

esmerlik oluşturuyor, biraz daha ötede gecenin rutubetli sislerine 

bürünmüş irili ufaklı Adalar birer gece hayali gibi görünüyordu. 

199 

parlak göz 
O parlak, saf, mini mini gözleriyle bana dikkatli dikkatli baktıktan 

sonra kulağıma eğilerek: 
242 

Pasaklı kız Pasaklı kızların kocadan talihi olur derler... 138 

Pazar 

basmasından 

soluk 

hırka 
Sırtına yıkana yıkana iki yandan sarkmış pazar basmasından soluk, 

kırmızı yollu bir hırka.  
183 

pekmezli muhallebi 
İşkembe çorbası, nohutlu yahni, patlıcan dolması, un helvası, 

bulamaç, pekmezli muhallebi, piruhi, Tatarböreği vb 
67 

peltek telaffuz Biraz basıkça peltek telaffuzu da tıpkı anası… 83 

pelüş hırka 
Yüksek ökçeleri çarpılmış, tarazlanmış, pembe atlas terlikler birer 

tarafa fırlatılmış, kırmızı pelüş hırka bir köşede buruşmuş yatıyor.  
356 

pelüş hırka 
Arap, kırmızı pelüş hırkası, kabarık saçları, renkli boncuklarıyla 

bahçede dolaşıp… 
444 

pembe atlas elbise 

Lekelenmiş, ipliklenmiş, vücuduna küçülmüş pembe atlas elbiseli 

dört beş yaşında bir kız çocuğu, ellerinde bohçalar, kutular, 

paketlerle tramvaya çıtılar.  

29 

pembe elbise 

Yaşına uymayacak kadar çok süslenmiş olan hanımın yanındaki 

soluk pembe elbiseli kız çocuğu densizce somurtup dudaklarını 

kıvıra kıvıra annesinin eteğinden çekerek 

33 

pembe bilet 

Muhterem komşusu Kazım Efendi'nin elinde pembe biletle yer 

bulmak için üçüncü mevkiye, ihtiyarlığından umulmayacak bir 

saldırışla can attığını görünce Meftun alargada donakaldı. 

147 
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pembe gül 

Bu köşkleri hoşuna giden şekilde yaptırarak çarşı hamallarından 

birinin soyunma odasında beğendiği yağlıboya zemin üzerine 

saksılardan taşmış pembe, mor gülleri tasvir eden nakış ile 

duvarlarını süslettirdikten  sonra içlerine, fincancılar yokuşundan inip 

çıkarken döşemeci camekanlarında görüp  de yün müydü, ipek 

miydi, kadife miydi pek fark edemediği o dallı güllü kumaşlarla 

döşeyecekti 

173 

pembe 
bürümcük 

elbisesi 

...dolap beygirini andırır bir biçimde dönerek havaya kaldırdığı iki 

elini şıkırdata şıkırdata, pembe bürümcük elbisesi altında vücudunu 

titrete titrete, çalgıya uyarak bir şeyler mırıldana mırıldana dört beş 

döndükten sonra çalgıcılara yakın gelip durmuş, gözlerini süzerek 

başını sağa sola birkaç defa kaydırınca tiyatroda bir şakırtıdır 

başlamış.  

174 

pembe elbise 

Sağ taraftaki bölmelerin arasından, seke seke ben geldim çıngırağım 

hoş geldin oyununa çıkar gibi kısa pembe elbiseli, telli pullu bir 

yaratık dışarı çıkarak sıçraya sıçraya o çardakların altında benzetmek 

gibi olmasın… 

174 

pembe fanila 

Pembe fanilalara sığmayan o iri baldırlarının bittiği yerde uçları 

püsküllü al terlikli ayaklarını havaya kaldırarak koştukça karnının 

şişkinliğinden fistanı dizlerinden hemen yarım etek önden gidiyordu 

175 

pembe fistan 
O pembe fistandan etrafa saçılan neşeyle Mahir de derhal aşk ateşiyle 

yanarak o da diğer seyirciler gibi avuç patlatmaya başlamıştı. 
175 

pembe atlas terlik 
Yüksek ökçeleri çarpılmış, tarazlanmış, pembe atlas terlikler birer 

tarafa fırlatılmış, kırmızı pelüş hırka bir köşede buruşmuş yatıyor.  
356 

pembe yanak 
Bakınız bu pembe tombul yanaklı, sırma saçlı, bu şen, bu gürültücü 

melekler nereden çıktı?  
378 

pembe dudak Bu güzel söyleyişten Arap'ın bütün sevdası coşarak: 409 

pembe elbiseli yaratık 

Sağ taraftaki bölmelerin arasından, seke seke ben geldim çıngırağım 

hoş geldin oyununa çıkar gibi kısa pembe elbiseli, telli pullu bir 

yaratık dışarı çıkarak sıçraya sıçraya o çardakların altında benzetmek 

gibi olmasın… 

174 

pembe pembe yanak 
Pembe pembe yanaklarının üst taraflarında ayva tüyü sakal başları 

belirmiş  
406 

pembe tombul 

yanaklı 
melek 

Bakınız bu pembe tombul yanaklı, sırma saçlı, bu şen, bu gürültücü 

melekler nereden çıktı?  
378 

pembeli yüz 
Böyle sarılı, beyazlı, pembeli renkli yüz ve ince örtüyle sokağa ilk 

çıktığı gün ne kadar sıkılmıştı. 
462 
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penceresiz bina 

Hakiki sanatkarların azlığından dolayı genelde şüpheli, donuk 

maharetlerle yapılan bu kopya resimleri, bu taklitleri görmek için 

giriş ücreti vererek birkaç saat penceresiz binalar içinde hapisliğe 

katlanıyoruz da… 

212 

peri yüz 

Şimdiye kadar güzel sevmemiş, kimseye gönül vermemiş, hatta 

kendimde aşk hissini sonsuza dek yok zannetmekteyken ey peri 

yüzlü sizi görür görmez içimde yanardağ bir feryat başladı 

165 

perişan teller Sinekliğin perişan telleri yemek salçalarına girer, çıkar. 22 

perişan hal 
Rebia'nın şu perişan halindeki ciddiyet, üzücü samimiyeti ve içten 

anlatımı dinleyenleri üzmeye başladı. 
271 

peştamallı bel 
Bu sefer de Zarafet iki elini sevinçle birbirine vurarak peştamallı belini 

sağa sola bir iki çalkadıktan sonra: 
423 

peynirli piruhi Dereotlu, peynirli piruhi diye kaç zamandır içim titriyor... 82 

pırlanta çelenk 
Bir çocuk kadar eğitimle aydınlanmamış, bilimin faziletlerinden 

uzak, boş bir dimağ üzerine pırlanta çelenk takmak ne haz verir 
388 

pırnal renk 

Gece renkli aşık iki kat ola ola güldükten sonra zaten aşığının hırçın 

elleriyle didiklene didiklene yarı açılmış, parça parça bir halde 

bulunan pırnal renkli sinesini büsbütün açtı. 

208 

pırnal renkli sine 

Gece renkli aşık iki kat ola ola güldükten sonra zaten aşığının hırçın 

elleriyle didiklene didiklene yarı açılmış, parça parça bir halde 

bulunan pırnal renkli sinesini büsbütün açtı. 

208 

pis su 

Bunlar güneşin hararetine maruz kalarak arada bir dükkânlardan 

dökülen pis sular, nargile ve kahve çömleği suları, berber leğenleri 

içerikleriyle yeşerip tazelendikçe ortalığı dayanılmaz bir koku sarar.  

21 

pis kahve 

O pis kahvenin içilme süresi, bu adam için tramvay atçılığı denilen o 

yorucu sanatın bitmez tükenmez seferleri arasında nasıl rahatlatıcı bir 

aradır bilseniz!.. 

26 

pis köfte Ne yapacaksın o pis köfteyi 33 

pis kedi 
Geçen günü o pis kedi aşağıda büyük süt kasesinin içinde bütün 

vücuduyla banyo etti 
102 

pis şey Ne pis şey! 129 

pis koku 
Böyle üçüncü mevkilerde, pis kokulu yolcular arasından gidip 

gelecek; kısacası rahat, refah yüzü görmeyecek.  
149 

pis lakırdı  Sus... Sus... Ağzını alıştırma öyle kötü, öyle pis lakırdılara ... 337 

pis boğaz Ne pis boğaz herifler vardır. 364 

pis etek Böyle pis etekli piçiyle beraber evime kabul etmek benim için 

büyük bir ardır.  
479 
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pis etek Kızına karşı pis etekli, torununun için piç tabirlerini 

kullandıktan biraz sonra nikah değeri, nafaka, çocuk için 

gereken para talebinden çekin miyorsun. 

480 

pis boğaz herif Ne pis boğaz herifler vardır. 364 

pis etekli piç Böyle pis etekli piçiyle beraber evime kabul etmek benim için 

büyük bir ardır.  
479 

pis etekli [kız] Kızına karşı pis etekli, torununun için piç tabirlerini 

kullandıktan biraz sonra nikah değeri, nafaka, çocuk için 

gereken para talebinden çekin miyorsun. 

480 

pis kokulu yolcu 
Böyle üçüncü mevkilerde, pis kokulu yolcular arasından gidip 

gelecek; kısacası rahat, refah yüzü görmeyecek.  
149 

pislik [söz] Kimden öğreniyor bu pislikleri. 94 

pişkin [et] 

Alafranga sofranın birtakım usandırıcı zorluklarından dolayı obur 

Raci, sahanlar büyük, etler pişkin, yemekler bol olmak şartıyla 

alaturkayı yahut orta yollu usulü büsbütün alafranga sofralara tercih 

ile abisini kızdırır 

89 

pişman hal 

Bu kızların yüzlerine bakarak ruh hallerine dair verdikleri ilk acele 

hükümde Meftun'la Raci aldanarak Lebibe'yi daha üzüntülü, daha 

pişman bir halde buldular. 

254 

pos bıyık 

o pos bıyıkların değmesiyle yine yanakları girişir, sıkıntılı gösterdiği 

o zevk anını bir daha yaşar gibi hatırasında adeta hakikate dönüşen 

harikalar peyda olurdu.  
461 

poturlu adam 
O aralık uzun boylu, poturlu, eli sopalı, bekçiye benzer bir adam 

belirdi 
220 

pratik yön 

Meftun'un Paris'te teorisini şu biçimde defterlerine kaydettiği 

kazançlarının pratik yönlerini icrada başı dönerek, gözleri karararak 

pek fazla taşkınlık gösterdiği bir sırada amcası vefat ediverdi 

76 

pratik 
görgü 

kuralları 

...kendi yanlarında misafir bulunan teyzesi Vesile Hanım'ı, kızlarını, 

Zarafet'e Eleni'ye varıncaya kadar hepsini bir odaya toplayarak 

"pratik görgü kuralları" biliminin önemli bir konusundan eğitmeye 

başladı.  

96 

pul pul hal 
Adeta sepetlenmiş deri gibi pul pul bir hal almış, elmacıkkemikleri 

fırlakça... 
66 

pullu başörtü 

Buluşmak için hep mehtaplı geceleri seçer, dolunay Kayışdağı'nın 

arkasından çıkarken siz deyeldirmeniz, pullu başörtünüzle çayırlığa 

güzellik getirirsiniz ... 

162 

rahat tuvalet 
Madam Makferlan yatakla salon kıyafeti arasında rahat bir tuvaletle 

karşısına çıktı. 
289 
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rahatlatıcı ara 

O pis kahvenin içilme süresi, bu adam için tramvay atçılığı denilen o 

yorucu sanatın bitmez tükenmez seferleri arasında nasıl rahatlatıcı bir 

aradır bilseniz!.. 

26 

rahatsız hal 

İşte o zaman Meftun, rahatsız bir hale gelerek evlenmeden önce 

alınan bu öpücüklerin namus yasalarına hiç de uygun olmamasından 

ötürü hendekten dışarı bir fırlıyor 

214 

Rahmetli kocam 
Rahmetli kocam beni koltuklayıp da odaya çıkardığı zaman kapı 

kapandıktan sonra şöyle bir yüzüme baktı.  
79 

refah hayat Bakan, tüccar, edip, şair, hekim, fılozof her kim olursa olsun refah 

bir hayata ulaşmış bulunanlar… 

490 

rengarenk kalem 
Bu ince hesap, kontrol memurlarının cetvele al, mor, kısacası 

rengarenk kalemlerle çizdikleri denetleme işaretleriyle yapılacak. .. 
27 

renk renk aşık 

Kendinden evvel başka kadın yüzü görmemiş olduğu hakkındaki o 

gülünç, o aptalca, o koskoca yalanı şöyle bir tarafa dursun, meğerse 

aşk ve sevda defterinde siyahına. varıncaya kadar renk renk aşıkları 

varmış...  

366 

renkli kağıt Odunlar ramazan pidesi, kandil çöreği gibi renkli kağıtlara sarılacak. 322 

renkli boncuk 
Arap, kırmızı pelüş hırkası, kabarık saçları, renkli boncuklarıyla 

bahçede dolaşıp… 
444 

renkli yüz 
Böyle sarılı, beyazlı, pembeli renkli yüz ve ince örtüyle sokağa ilk 

çıktığı gün ne kadar sıkılmıştı. 
462 

rezil derece Demek durum sandıklarından daha vahim, rezil bir dereceye varmış. 221 

rezil konuşma 
...Madam Makferlan'la Meftun arasında geçen o rezil konuşmanın şu 

kısmını zihninden hemen aynıyla tekrar ediyordu:  
463 

rezil davranış 
Allah bizi kardeş yaratmış, ama son rezil davranışınız...  

482 

rezil şahıs Ağabeyliğimden utanacak mertebede beni rezil bir şahıs 

olarak tanıyorsunuz 
482 

rezilce davranış 
Hangi rezilce davranışımdan bahsetmek istiyorsunuz? 

482 

ritmik darbe 
Eleni yemek "kampana"sını büyük otellerde işitilen biçimde ritmik 

darbelerle çaldı 
131 

riyakar hayat  

Bu miktarla kıyaslanmayacak kadar küçük paralar için namusunu, 

vicdanını satmış ve sonra da medeni toplum içinde sahte bir yer, 

riyakar bir hayatla yaşamaya uğraşmış az insan mı vardır?  

196 

romantik [şey] İfade acayip, hisseleri anlatmak da bütün bütün romantik...  164 

ruh açıcı şato 
Frenk atasözüne göre yalnız İspanya'da değil Boğaziçi'nde, 

Erenköyü'nde, Adalar'da, ne ruh açıcı şatolar yaptırıyordu. 
198 
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ruhsuz taklit 

Bu fırtınalı, boralı aşk oyununun yegane seyircisi bulunan Meftun 

Bey bu kadar tabii ve canlı bir tabloyu, rol yapmadaki bu olgunluğu, 

amacı sanat olan Paris artistlerinin hiçbirinde görmediğini ve "Foli 

Dramatik"te "Foli Berjer"de, "Mulen Ruj"da seyretmiş olduğu ustaca 

oyunlarının pek çoğunun Şaban'la Zarafet'in şu tabii oyunu yanında 

soğuk, ruhsuz taklitten ibaret kaldığını kendi kendine itirafla 

209 

ruhsuz yaratık 

Namussuzluğu siz manda gibi, deve gibi, fıl gibi boynuzlu, hörgüçlü, 

hortumlu büyük, ruhsuz, oynar, sıçrar, çifte atar bir yaratık mı 

zannedersiniz? 

232 

Rum hizmetçi 
Bir Rum hizmetçi matmazel, bezenmeye özenmiş, lakin şık olmaktan 

çok tuhaf olmuş guguruklu bir Arap kadın 
29 

rutubetli sis 

Bakışları bu parlak noktayı atladıktan sonra deniz koyu lacivert bir 

esmerlik oluşturuyor, biraz daha ötede gecenin rutubetli sislerine 

bürünmüş irili ufaklı Adalar birer gece hayali gibi görünüyordu. 

199 

rüşvetsiz iş 
Teşebbüsümüzde daima başarılı olmak için bir kimseye rüşvetsiz iş 

görmeyiz madam. 
305 

sabırlı aşçı 
...et bulunduğunu anlatmaya girişince en sabırlı aşçı kadın, bu 

açıklamaları dinlemeye dört günden fazla dayanamayarak: 
58 

sabırsız davranma 
Bizimkilerin basitliği saygısız, daha doğrusu sabırsız 

davranmalarından ileri geliyor... 
292 

sabit istek 

Fakat hep alargadan  dolaşıyor, sabit bir istekle hiçbir yere giremiyor, 

dinleyici sırasında bulunulabilecek kurumları, üniversiteleri geziyor, 

hiç kitap açmadan zahmetsizce, kulaktan bir alim oluverip meydana 

çıkmak istiyordu. 

72 

sabit bakış 
Meftun, asıl şimdi olanca kuvvetiyle karşısındakini 

manyetizmalamaya uğraşır sabit bir bakışla bakarak 
401 

sac mangal 
Bir kenarda üzerinde ufak bir bakır güğüm duran kapaklı sac 

mangal... 
356 

saçaklı herif 

Sokaklarda başlarından lüle lüle kirli saçları sarkarak avaz avaz 

haykıran sırtı pöstekili, göğsü tespihli, eli teberli , o keşkül takıp 

gezen saçaklı heriflere ne sattıkları sorulacak. 

323 

saçları kınalı kadın 

Yine süpür süpür içeri gitti. Bu sefer büyükhanımla birlikte geldiler. 

Saçları kınalı, başı kundaklı, zayıf, kakavan,  kurada bir kadın, galiba 

kul cinsi, çıraktan yetişme ...  

183 

saçlı sakallı herif Bu koca kuş, bu saçlı sakallı çıplak herifin kıçını niçin yiyor böyle? 344 
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saçma sapan gevezelik 

Her bir nakışı zarif baskılarına birer büyük delil olan bu nefis 

kitapların kapları hakkında böyle saçma sapan gevezelikler eden 

Meftun'u bunların edebi yapılarına dair söyletmek lazım gelse, artık 

kulakları tıkamalı.  

71 

sade şey 
Bu kadar sade bir şeyi Zarafet'e sorsam o bile senden iyi cevap 

verir...  
115 

sade tarif 
Yaşamak en sade tarifiyle istekleri yenilemekten başka bir şey 

değildir. 
190 

sade şey Elbette anlayacaksınız... Pek tabii sade bir şey 292 

sade şey 
Bu 'trük', hakkınızda bir dedikodu çıkarmaktan ibaret... Pek sade bir 

şey." 
302 

sade hayat 

Zaten Meftun için Kasım Efendi'nin o sade hayatına, özellikle o 

yavan, o gayet sınırlı, sade suya yemeklerine alışmak mümkün 

değildi. 

333 

sade 
suya 

yemekleri 

Zaten Meftun için Kasım Efendi'nin o sade hayatına, özellikle o 

yavan, o gayet sınırlı, sade suya yemeklerine alışmak mümkün 

değildi. 

333 

sade kostüm Madamlar, koyu renkli ve sade kostümler giymişlerdi. 383 

sade cümle Zavallı kadın, Frenkçeden papağan gibi birkaç sade cümle öğrendi. 462 

saf ışık 

Pencere önünde dolunayın saf bir ışığa dönüştüğü kanepe üzerindeki 

etüt sahifesi, daha doğrusu tabii komedi, yabancıların bakışlarına 

sunulamayacak bir hale geldi. 

208 

saf göz 
O parlak, saf, mini mini gözleriyle bana dikkatli dikkatli baktıktan 

sonra kulağıma eğilerek: 
242 

saf adam 

Meftun kendi aklınca ihtiyarı derin deri.n inceledikten sonra bunun 

tamamıyla bir "bon om''yani saf bir adam olduğuna, kendi gibi cin 

fikirli, sivri akıllı bir çokbilmiş için bu zavallı bunak herifin bütün 

servetini birkaç ayda yutuvermenin işten bile olmadığına kanaat 

getirdi. 

326 

saf muhabbet 

Bu nezih, saf bir muhabbet değildi. Her cennetin ruh okşayan hazzı 

karşılığında bir de cehennem bulunması, yani birinin düşünülmesinin 

diğerinin varlığını gerektirmesi insanlığın ezeli kaderi olduğu gibi  

366 

saf ihtiyar 
Azize Hanım, bu zavallı saf ihtiyara indirdiği bu ani öldürücü 

darbenin şiddetini anladı.  
372 

saf kız 
Siz zavallılar, Hazreti Havva'nın yaratılış asilliği bozulmamış en saf, 

en necip kızlarsınız ...  
386 

saf alın 
Kah yumuşak  elleriyle yavrucuğunun ipek saçlarını okşayarak, kah 

saf ve temiz alnına buseler kondurarak, bağrına bastırarak… 
387 
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saf çocuk 
O çocuk, sekiz yaşındaki saf çocuk, annesinin kendinden cahil 

olduğunu o yaşında öğreniyor...  
387 

saf adam Çünkü saf adamlar birtakım hilekarları zengin etmek için çalışırlar. 402 

saf delikanlı 

Öyle güzel elin, seksen erkeğin avucu içinde sıkılmasına bir kocanın 

nasıl tahammül edebildiğine, bu geniş gönüllüğe zavallı saf delikanlı 

bir türlü akıl erdiremiyordu. 

411 

saf cevher 
Bu nurdan bedenle, sevda tılsımıyla temasa gelen her şey içindeki 

bayağılığı kaybederek adeta saf bir cevhere döner 
441 

saf gliserin 
"Talk" tozu ve süzülmüş sirke ile su, nitrat dö bizmut, gülsuyu, saf 

gliserin, çiçek suyu, gül ruhuyla yapılır. 
460 

saf kalp 

zavallı Edibe'nin saf kalbini yaralamıştı. Zavallıyı Meftun'a denk 

bulmuyorlar; kendinin hımbıl, alık, salık, aptal, çapaçul, pasaklı 

olduğunu hiç çekinmeden yüzüne karşı söylüyorlardı. 

462 

safça tavır 
Aziz Hanım, gayet safça bir tavır alarak mahalle karılarına mahsus  bir  

dedikoduculuk  alıştırmasıyla  meselenin  dehşetini… 
361 

sağlam hal 
İnsanlar henüz bu tür suç nedenlerinden uzak kalacak derecede 

sağlam bir hale gelememiştir. 
254 

sağlam senet 
Meftun Bey'in elinde bankanın öyle metin, sağlam bir senedi varken 

Osmanlı Bankası kapanmadıkça sözünü bozamaz 
307 

sağlam dimağ 

Bir insan bilgi ve duygu bakımından arkadaşından daha altta bulunsa 

bile bu gibi büyük üzüntü ve matem zamanlarında arkadaşına dilinin 

dönebildiğince teselli edecek sözler söylemekle vazifelidir. 

378 

sağlam duvar 

Avrupa'ya kadar gitmeyelim, Feriköy'de, Şişli'deki Hıristiyan 

kabristanlarının etrafını çeviren sağlam duvarları, demir kapıları, 

nazif, güzel bahçe şeklindeki ağaçları, ağaçları korumakla görevli 

bekçileri görmüyor musunuz?  

381 

sahte karne 
Her ay bir çıkın para ile bir de uzun nasihatname gönderen amcasını 

kandırmak için sahte karneler yapmayı göze almaya kadar vardı. 
72 

sahte yer 

Bu miktarla kıyaslanmayacak kadar küçük paralar için namusunu, 

vicdanını satmış ve sonra da medeni toplum içinde sahte bir yer, 

riyakar bir hayatla yaşamaya uğraşmış az insan mı vardır?  

196 

sahte komedi 
Tiyatro sahnelerinde halka oynanan sahte komediler, ne bayağı 

şeyler!. 
299 

sahte sahip 
Bu piyangolar sahte sahiplerine yarar sağladıklarından başka, bazen 

asıl sahiplerine sıkıntı yaratırlar. 
303 
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sahte piyango 

Meftun, Şehim'in mırıldandığı bu açık saklambaç oyununun "Oldu 

bitti" mısrasının mı, yoksa kendine sunulan sahte piyango kazancının 

mı daha tuhaf olduğunu saf saf düşünüyordu 

306 

sahte talih 
Seyircilerden sırrı bilenler bu sahte talih kutlama komedisini ciddi bir 

lezzetle seyrediyorlardı. 
310 

sahte haz 

Mezbahaların yakınındaki çayırlarda süreksiz bir neşe içinde gafletle 

otlayan koyunlar gibi hayatın zevklerinde aptalca bir ölümsüzlük 

düşüncesiyle kendimizi aldatarak sahte hazlar arkasından dolaşıp 

duruyoruz... 

375 

sahte mantık 

...yahut incelemeye değmeyecek sahte mantık ışıltılarıyla örülmüş 

safsata olduğunu fark etse gelişmeye karşı milletlerin gözüne perde 

çekenlerin en büyüğü kaldırılmış olur. 

379 

sahte aşık 
Bizim Mösyö Makferlan, Madam Şehim'in nesine elvermiyor da 

sözüm ona senin gibi böyle sahte aşıklar bulmaya kalkıyor… 
442 

sahte 
masumiyet 

komedyası 
Meftun Bey,bana karşı sahte masumiyet komedyası oynamaya 

kalkmayınız 
484 

sahte 
insanlık 

adaleti O sahte insanlık adaleti, aptallar üzerinde itaat için tertip olunmuştur.  
490 

sahte adalet Kükreyerek, sahte adaletin bütün engellerini kırarak kötü idare 

kafesinden dışarı fırlıyorlar... 
491 

sakat adet 
Bu ortak vazife yerine getirildikten sonra erkeğin kadından fazla 

talepte bulunması, yalnız yaratışından gelen bir bencilliktir. 
386 

salgın basur hastalığı 
Evin içindeki bu salgın basur hastalığına uğrayacağım diye zavallının 

ödü kopuyor... 
370 

samimi şikayet 
En samimi şikayetlerini Fransızca söylemek alışkanlığı olduğundan o 

lisanla dedi ki:  
148 

samimi lisan 
Onun aklına ilk gelenleri nefsine karşı ifadede Meftun'un kullandığı 

samimi lisanı Fransızca olduğundan kendi kendine 
206 

samimi sevda En samimi sevdalar ümitsiz olanlarıdır. 293 

samimi söz 

Zarafet, oğlanın gölgelenmiş bıyıkları altındaki körpe pembe 

dudaklarıyla söylediği bu samimi sözü duymaya bir türlü 

dayanamayarak 

409 

sanatkar bakış 

Yumuşak kalpler, sanatkar bakışlar için kadın cazibesinde, 

anlatılamaz öyle yaratılış harikaları, tesirinden kaçılamaz öyle açık 

bir kuvvet vardır ki… 

458 

sanatkarca hayal 

Uzunca saçları üzerinde daima başının bir tarafına çarpılan kenarı 

enli, yumuşak şapkası, gevşek bir düğümle tutturulmuş boyunbağı, 

gelişigüzel biçimdeki giyinişi, kendinin yakasını şairce ve sanatkârca 

hayallere kaptırmış fikir ve mesleğinin kalenderce güzellik meraklısı 

biri olduğunu gösterir. 

285 

sapsarı çehre Raci sapsarı bir çehreyle girerek: 239 
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sarhoş hırsız Paf: duramayıp yıkılan sarhoş hırsız 76 

sarhoş eda Meftun böyle söylenirken Şaban oldukça bir sarhoş bir edayla 207 

sarhoş bakış 
Mahir, hedeflediği noktada saniyelerce duran ağır, boş, sarhoş 

bakışlarla eniştesini yukarıdan aşağıya süzerek 
413 

sarhoş edici göğüs 
Bu beyaz, bu yumuşak, bu sarhoş edici güzel göğüsten benim de 

lezzet hisselerim vardır. 
441 

sarhoşça şımarıklık 
.Nasıl olmuş da bu karı, Mahir'in o sarhoşça sırnaşıklığından, o 

gevşemek, çözülmek bilmeyen hırslı kucağından kurtulabilmiş? 
440 

sarı cam 
Anha, minha bonmarşeden iki çeyreğe sarı ela bir cam göz almışlar, 

nazlıma takmışlar. 
36 

sarı boya Hani bizim kösk alt tarafta sarı boyali köske oturuyor 135 

sarı köşk Meftun o sarı köşkün sahibini biraz tanıyordu 137 

sarı köşk 
Şu aşağıki sokakta sarı köşkte oturuyor, Kaşıkçılar Kahyası Kasım 

Efendi diyorlar bir ihtiyar var, o zatı tanıyor musun?  
142 

sarı çubuk 
Kızın arkasında çözme taklidi muhacir bezinden sarı çubuklu bir 

entari.  
185 

sarı kurdela 

… bir örgü arkasına salıverdiği saçının ucuna sarı kurdela ile karışık, 

haniya Saraçhane'de beygir başlıklarına takarlar boncuklu, beş 

parçalı nazar takınılan yok mu...  

186 

sarı teneke Köşeleri sarı tenekeli büyük bir defter açtı. 246 

sarı boyali kösk Hani bizim kösk alt tarafta sarı boyali köske oturuyor 135 

sarı çubuklu entari 
Kızın arkasında çözme taklidi muhacir bezinden sarı çubuklu bir 

entari.  
185 

sarı tenekeli defter Köşeleri sarı tenekeli büyük bir defter açtı. 246 

sarıklı adam 

Meftun bu ismi ağza şişkinlik veren kaşıkçı tabiriyle, sonra insanın 

gözleri önüne çakşırlı, saltalı , beli kuşaklı, başı abani sarıklı, ak 

sakallı heybetli bir adam getiren "Kahya" unvanıyla birkaç defa 

tekrar etti.  

137 

sarılı yüz 
Böyle sarılı, beyazlı, pembeli renkli yüz ve ince örtüyle sokağa ilk 

çıktığı gün ne kadar sıkılmıştı. 
462 

sarılı kırmızılı 

Mevlevi 

dervişanı 

şekerlemeleri 

O, bu eşyanın kıymetini iki mecidiye çeyreğinden ziyade fiyat 

tahmin etmiyor, bunların birçoğunu kıymet bakımından bizim 

şekercilerin sattıkları sema halinde uzanmış sarılı kırmızılı Mevlevi 

dervişanı şekerlemelerinden pek farklı zannetmiyordu. 

315 

sarımsaklı yahni 

Arap, kereviz turşusu ile bayatlamış sarımsaklı yahni arasında öyle 

keskin bir koku saçıyordu ki, zavallı Mahir burnunu ne tarafa 

çevireceğini bilemiyordu. 

425 

sarışın delikanlı 
Kasım Efendizade sarışın, orta boylu bir delikanlı ile söyleşe gülüşe 

giderken Meftun'a rastlayıverince lakırdıyı keserler 
168 
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sarışın delikanlı 
Mahir'in yanındaki bu sarışın delikanlı Rebia'nın aşığı Bedri Bey 

olmalı 
168 

saygı(yla) dolu gülümseme 

O yaşta, ömrü kararmış, bütün gelecek ümidi sönmüş, hayatın 

gidişine karşı olan saygı dolu gülümsemesi onun için karanlık bir yüz 

asıklığına dönmüştü. 

350 

saygılı vaziyet 
Karşısında yarım düzine kadar irili ufaklı köpek, köftelere karşı susta 

durur gibi saygılı bir vaziyet almışlar. 
31 

saygın mal 
Para maddesinde onun hiç kimseye, hatta en saygın mal, en büyük 

bankalara bile itimatı yoktu. 
325 

saygısız Latife Hanım 

Saygısız Latife Hanım, kendine yaptırdığı ipekli elbiselerden, 

boncuklu hırkalardan arada sırada bir tanecik olsun kardeşine yaptırsa, 

hiç olmazsa kendisinin şöyle çala kullanılmış elbiselerinden bazılarını 

ona verse… 

85 

saygısız davranma 
Bizimkilerin basitliği saygısız, daha doğrusu sabırsız 

davranmalarından ileri geliyor... 
292 

sayvanlı hayrat 

Doğuda çeşme deyince göz önüne o mükellef, o nakışlı, işlemeli, 

altınlı, uzun saçaklı, sayvanlı, geniş yataklı, gürül gürül şarıltısıyla 

susuzların kulağını okşayan ve yaptıranları rahmetle, minnetle 

hatırlatmaya yarar hayratlar gelir 

225 

seçkin eser 

Anlatmak istediğini şu edebiyat hilesine katarak, öyle cevherler 

yumurtlar ki dünyada edebiyatın mevcut olmadığını, fakat bu deha 

ışığının, Meftun Bey'in yazdığı yüce eseriyle doğacağını biraz üstü 

kapalı size hissettirir, lakin seneler geçer, bu seçkin eser, bir türlü 

tamam olup meydana çıkamaz.  

69 

sefil filozof 
Bilgisini kendisi kullanmayıp fakat söz leriyle binlerce kişiyi 

aydınlatma gücüne sahip kaç sefıl filozof var. 
378 

sefil şey 
İçki, kumar, kadın ve eğlence benzeri şeylere, vücutlarımızı 

kemirttiğimiz, zehirlettiğimiz türlü sefil şeylere bağlanmakla 
394 

sembolik tablo 
Bu gördüğünüz ve o kadar hayretle baktığınız resim meşhur Milen'in 

'sembolik' bir tablosudur. 
317 

semiz bıldırcın 
"Ben bir semiz bıldırcın avladım..." nidasıyla bağırmasından sonra 

Kerim Azize Hanım'ı, arabacı Veysi de Edibe'yi kucakla yarak biri: 
449 

serbest fikirli 
Türklerin benim gibi en serbest fıkirlisi bile bu halde türlü 

kuruntulara düşmek güvensizliğinden kendini alamaz 
293 

serbest fikirli [Türk] 
Türklerin benim gibi en serbest fıkirlisi bile bu halde türlü 

kuruntulara düşmek güvensizliğinden kendini alamaz 
293 

seri adım Üçü de seri adımlarla yürüyordu.  212 
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seri darbe 
Artist sağ elinin parmaklarını kıvırarak klavye üzerinde seri 

darbelerle, aşağı yukarı birkaç defa gezdirdi. 
429 

serin hoşaf 
Serin ve mayhoş hoşafa düşenler, havada kalan ayaklarıyla tek 

kanatlarını titreterek dokunaklı, keskin bir avazla yardım çağırır. 
22 

serin 
sonbahar 

gecesi 
Serin, hazin bir sonbahar gecesi... 349 

serince rüzgar 
Kuzeyden mevsime göre serince bir rüzgar esiyor, her taraftan jaleler 

parıldıyordu 
228 

sermayesiz servet 

Hayal, o sermayesiz servet, yokluk içinde o varlıktır ki hayal ve 

yaratma gücüne sahip olan hayal erbabı şu alemde belirsiz sayılan ne 

cennetler, ne bedava saadetler bağışlar. 

198 

serseri hal 

Geçen geceki gözetlemelerinde Meftun'un  rastladığı  üzücü durum, 

kızların acıklı itiraftan, Raci'nin aldığı serseri hal, Lebibe'nin 

kaybolması, hep bu olaylar Meftun'un ailesine karşı her şeyden  

sorumlu olmak mevkiini zorluğun çok üstünde bir buhran içinde 

bırakmıştı. 

288 

sert çehre Sert bir çehre ile sordu ki: 132 

sert çehre Meftun (sert bir çehreyle): 135 

sert tavır 

İhtiyar sert bir tavır ve kırgınlıkla başını iki tarafa salladıktan sonra 

taşımaya mahkum kaldığı zembili sıkı sıkıya koltuğunun altına 

sıkıştırdı.  

151 

sert alay 

Raci bir hastanın acı veren noktasını arayıp bulduktan sonra parmağını 

oradan kaldırmayarak saniyeden saniyeye acımasızca baskısını artıran 

bir doktor gibi her an sözlerindeki sert alayı arttırarak dedi ki: 

268 

sert giriş Bu sert girişten işin sonunu anlayan Meftun'u bir telaş aldı. 282 

sert şey 
En zor, en sert şeylere ressamlık ustalığıyla o kadar boyun eğdirmiş 

ki hayretten insan kendini alamıyor 
317 

sert sert şey 
Birtakım senetleri göstererek işaretparmağını karşısındakinin gözüne 

sokar gibi, tehdit eder gibi sallayarak sert sert bir şeyler söylendi. 
153 

sert sert bilgiçlik Etraftan sert sert bir bilgiçlik başlar. 170 

sesli oyun 

Bu tiyatrolar, dramlar, komediler, sinemalar, sessiz ve sesli hep bu 

oyunlar, tabiatın bir köşesinden, umumi hayatın olayları arasından 

seçilmiş birer parça değil midir? 

212 

sessiz cevap 
Apostol, ustasının bu sorusuna yalnız uzunca bir sırıtmayla sessiz bir 

cevap verdi. 
145 

sessiz ışık altı Tarlalar, bahçeler, hazin, sessiz, esrarengiz bir ışık altında uykuda ...  199 
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sessiz oyun 

Bu tiyatrolar, dramlar, komediler, sinemalar, sessiz ve sesli hep bu 

oyunlar, tabiatın bir köşesinden, umumi hayatın olayları arasından 

seçilmiş birer parça değil midir? 

212 

sessiz gece 

Böyle hazin, böyle sevdalı, böyle üzüntülere boğulmuş sessiz 

gecelerde zavallı Rebia'nın gönlünde bir coşkunluk, gözlerinde bir 

ağlama, sinirlerinde tarifsiz bir elem olurdu. 

350 

sessiz sahne Şimdi gece kandilinin titrek ışığı altında ortaya çıkan korkunç, 

belirsiz şekilleriyle bir manevi aleme ait zannolunan küçüklü 

büyüklü gölgeler, hasta kalplere hüzün ve korku veren o gece 

dekoru içinde o loş, sessiz fakat korkunç sahne üzerinde 

müthiş bir sinematograf manzaraları geçiyordu. 

480 

sevdalı eş 

Aile sevgisinin en yüksek katlarında uçan sevdalı eşleri bile yoruyor, 

düşürüyor, kırıyor; zavallı Lebibe ekseri kadırıların düştükleri bu 

duruma uğramamak için sen ahmak bir koca seçtin. 

411 

sevdalı kol 

Damat bey, Madam Makferlan'ı  sevdalı kollarına  alıp da bir kasırga 

gibi oyun meydanını dönerken o dans neşesi, o sevgi sarhoşluğuyla 

sevgilisinin duygulu ve merhametli kulağına ne tatlı yalvarış sözleri 

fısıldayacak, bu balo aşk ilanı için ne güzel bir zemin yaratacaktı. 

422 

sevdalı kalp Zarafet sevdalı kalbini göstererek: 426 

sevdalı kol 
Zavallı Blanş, bu gece kocasının da sevgilisinin de sevdalı kollarında 

birer rakip görmekle üzülüyor 
443 

sevgili anne 

Ekim ayının dokuzuncu Salı gecesi saat altı buçuk civarında kısa bir 

hastalık neticesi olarak vefat eden sevgili anneleri, büyükanneleri, 

kayınanneleri, teyzeleri ve yeğenleri! 

382 

sevgili büyükanne 

Ekim ayının dokuzuncu Salı gecesi saat altı buçuk civarında kısa bir 

hastalık neticesi olarak vefat eden sevgili anneleri, büyükanneleri, 

kayınanneleri, teyzeleri ve yeğenleri! 

382 

sevgili kayınanne 

Ekim ayının dokuzuncu Salı gecesi saat altı buçuk civarında kısa bir 

hastalık neticesi olarak vefat eden sevgili anneleri, büyükanneleri, 

kayınanneleri, teyzeleri ve yeğenleri! 

382 

sevgili teyze 

Ekim ayının dokuzuncu Salı gecesi saat altı buçuk civarında kısa bir 

hastalık neticesi olarak vefat eden sevgili anneleri, büyükanneleri, 

kayınanneleri, teyzeleri ve yeğenleri! 

382 

sevgili yeğen 

Ekim ayının dokuzuncu Salı gecesi saat altı buçuk civarında kısa bir 

hastalık neticesi olarak vefat eden sevgili anneleri, büyükanneleri, 

kayınanneleri, teyzeleri ve yeğenleri! 

382 
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sevimli sima 
İşte bütün Avrupalıların meraklı bakışları üzerinde titreyen ve 

sevimli simalarınız gibi şimdiye kadar örtülü kalmış bir mesele 
384 

sevimli delikanlı 
Gözlerinin içi gülüyor tabirine uygun olacak bir halde yüzü daima bir 

tebessümle çekici, sevimli bir delikanlı... 
407 

sevimsiz mor 

Fakat kitapçı camekanlarında uzun müddet güneşe maruz kalıyorlar, 

okuyucuların ellerinde gezdirile gezdirile çok hırpalanıyorlar da 

önceleri al olan o renk soluyor, kaçık mor ile sevimsiz bir mora çalan 

kırmızı arasında acayip bir renk alıyor.  

70 

sevimsiz şekil 
Kocalarınıza bazen ne kadar sevimsiz, hatta korkunç şekillerde 

göründüğünüzü hatırlıyor musunuz? 
458 

sevinçli zaman Gelişiniz pek sevinçli, neşeli bir zamana tesadüf etti. 306 

seyrek bahşiş 
Talihin bir erkeğe göstereceği en büyük lütfu, en seyrek bahşişi kadın 

değildir. 
306 

sıcak günler 

Yazın o soluk kesen sıcak günlerinde Eminönü'nden Aksaray seferini 

tamam edince o beş altı dakikalık hizmet molasında tramvayın 

atlarını idare edenler bu ızgaralı sokakların başlarındaki sıra 

ağaçların gölgesine veya çeşmenin gölgeciğine sığınarak bu ferah 

havuzların hemen yanına iskemleyi atıp acele bir istirahat kahvesi 

içerler. 

21 

sıcak 
çorba 

tenceresi 
Halleri en çok acınacak olanlar sıcak çorba tenceresine düşenlerdir. 22 

sıcak hava 

Lakin bunların elleri o kadar nasırlanmış, yüzleri o geçim derdinin 

sıcak ve soğuk havasından o kadar sertleşmiştir ki sinek gezintisi 

bunlara vız gelir. 

24 

sıcak havuz 

Zavallı sinek, dibinde kahveden çok arpa kaynamış o koyu renkli 

sıcak havuza düşünce kurtulma ümidiyle vızır vızır en keskin yardım 

narasını atmaya başlar.  

25 

sıcak köfte Senin maşa ile tuttuğun o sıcak köfteyi, ben elimle nasıl alayım? 31 

sıcak su 
Sonra çatallarının bıçaklarını sıcak suyun içine soktu, sapını çıkardı 

diyo 
54 

sıcak su Hiç sıcak suyuna sokmadan bıçak temizlenir me ayo?  54 

sıcak kümbet 

Üstüne yorgan örtülmüş o sıcak kümbetin çekme gözüne kuru üzüm, 

leblebi doldurarak ağzı lakırdıdan boş kaldıkça yemişle meşgul 

olmak.  

80 

sıcak hapishane 

Meftun o sıcak ve sıkıntılı hapishanede fasulye sırıkları arasından 

kırları seyrederken deli bir filozof gevezeliğiyle kendi kendine 

durmayıp böyle söyleniyordu.  

211 
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sıcak yemek 

Çünkü fodla, pastırma, zeytin, bir de sıcak yemek niyetine imaret 

çorbası, köledoyuran tabir edilen peynir haşlamasıyla beslediği 

kızına hayatı boyunca topu topu yüz lira harcadığı bile şüpheliydi.  

327 

sıcak damla 

El öpmek için önlerinde eğildiğimiz zaman kurumuş iki solgun 

dudağın, karşılık olarak alınlarımıza dokunmasında ihtiyarın 

gözlerinden kopan iki sıcak damlayla yüzümüzün nemlendiğini 

çoğumuz henüz unutmadık. 

377 

sıcak göğüs 

Zarafet, bu üç temposu üzerine Ali'yi bir hayli defa sıçrattıktan sonra 

genç oğlanın sıcak ve dinç göğsüne dokunmanın zevkine bir türlü 

doyamayarak bir, iki, üç temposunu bu defa: 

427 

sıfır numara 
semaver 

musluğu 

Bir mecidiyeye bir ayna taşı,  kırk kuruşa bir yalak, sıfır numara bir 

semaver musluğu, birkaç tuğla, bir parça harç, bir günlük duvarcı 

yevmiyesi.  

226 

sık nefes 

Azize Hanım kanepenin üzerine kendini bırakıp, o ufak heyecanın ilk 

sık nefeslerini geçirdikten sonra ağır ağır başını kaldırarak etrafına 

bir göz gezdirince… 

341 

sıkı tebrik 

Meftun, bu sıkı ve hararetli tebriğe karşı biraz şaşırarak ne diyeceğini 

tayin için işin aslını bilenlerin yüzlerine yardım isteyen bir bakış 

gezdire gezdire 

307 

sıkıcı müdahale 
Meftun Bey, küçük biraderinin bu sıkıcı müdahalesine karşı lahavle 

makamında bir iki defa başını salladıktan sonra sessizlik… 
260 

sıkıntılı hapishane 

Meftun o sıcak ve sıkıntılı hapishanede fasulye sırıkları arasından 

kırları seyrederken deli bir filozof gevezeliğiyle kendi kendine 

durmayıp böyle söyleniyordu.  

211 

sıkıntılı gece 
Gerçekten bu sıkıntılı gecenin sabahında Meftun eve gelir.  

481 

sıkıntılı ruh Raci, intihar edenin son ümitsizliğinin üzüntüsü içinde savurduğu bu 

anlı "çünkü"lerden, ölmeye yakın o sıkıntılı ruhtan taşan 

üzüntülerden bütün hakikati anladı.  

489 

sınırlı 
suya 

yemekleri 

Zaten Meftun için Kasım Efendi'nin o sade hayatına, özellikle o 

yavan, o gayet sınırlı, sade suya yemeklerine alışmak mümkün 

değildi. 

333 

sınırsız cinnet 

Kocasının dudaklarını, o karının gerdanına öyle istekle yapışmış 

gördükçe, gözlerini yakan bu anı, gözlerinin önünde tekrarlandıkça, 

sınırsız üzüntüler, cinnetler geçiriyordu. 

465 

sınırsız üzüntü 

Kocasının dudaklarını, o karının gerdanına öyle istekle yapışmış 

gördükçe, gözlerini yakan bu anı, gözlerinin önünde tekrarlandıkça, 

sınırsız üzüntüler, cinnetler geçiriyordu. 

465 
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sırlı laf 
Ah 'matofeav' ben kimseye demeyecek ki abla bana böyle bir sırlı laf 

söylemiş... 
53 

sırlı maşraba Bir kuzu zincirin ucuna bağlı porselen dedikleri sırlı bir maşraba… 226 

sırma saç 
Bakınız bu pembe tombul yanaklı, sırma saçlı, bu şen, bu gürültücü 

melekler nereden çıktı?  
378 

sırma saçlı melek 
Bakınız bu pembe tombul yanaklı, sırma saçlı, bu şen, bu gürültücü 

melekler nereden çıktı?  
378 

sırtı pöstekili herif 

Sokaklarda başlarından lüle lüle kirli saçları sarkarak avaz avaz 

haykıran sırtı pöstekili, göğsü tespihli, eli teberli , o keşkül takıp 

gezen saçaklı heriflere ne sattıkları sorulacak. 

323 

sıska taraf 

Sofrada güzel parçalar belirdikçe nezaket icabı haydi büyükanneye, 

haydi küçükanneye, haydi teyzeye, haydi hemşireye, evet hep 

hanımlara sunuluyor, zavallı Raci yemeklerin kemik, deri gibi en 

sıska tarafıyla karın doyuruyordu.  

131 

silahlı insan Sen bıyıklı, silahlı, ayı gibi bir insana benziyorsun, kimsin sen? 450 

silik para Birkaç kişiyle de silik para kavgası olur 40 

simsiyah çehre 

Zarafet aşığını cazibesiyle bir kat daha büyülemek amacıyla kırmızı 

pelüş hırkasını giymiş, saçlarını o hafta gelen moda gazetelerinin 

"kuaför"üne uygun küçükhanımlarla Eleni de gördüğü şekle 

benzetmeye elinden gelebildiği kadar uğraşıp didik didik kabartmış, 

üstüne şeker renk bir Bursa bürümcüğü örterek o simsiyah çehresiyle 

adeta yanmamış bir mangal kömürün etrafına kül dökülmüş gibi bir 

manzara yaratmıştı 

200 

sitemli tavır Hafifçe sitemli bir tavırla dedim ki: 243 

sivri uç 
Çatal denilen o sivri uçlu demirleri ağza sokup çıkararak yemek 

yemeye aileden birkaçı zorla biraz alıştı. 
62 

sivri uç İsmini telaffuz ederken o sivri ucuyla dilim kesilecek zannederim. 217 

sivri sakal 
Bu zatlardan  tıknazca ve azıcık kır serpmiş sivri sakallı biri 'ne 

istiyorsunuz?' dedi.  
250 

sivri akıl 

Meftun kendi aklınca ihtiyarı derin deri.n inceledikten sonra bunun 

tamamıyla bir "bon om''yani saf bir adam olduğuna, kendi gibi cin 

fikirli, sivri akıllı bir çokbilmiş için bu zavallı bunak herifin bütün 

servetini birkaç ayda yutuvermenin işten bile olmadığına kanaat 

getirdi. 

326 

sivri akıl Sivri akıllılar ise nasibin hükümlerini değiştirmek yollarını ararlar 399 

sivri akıl 
Bunu bir gün sana iki kere iki dört eder açıklığıyla ispatlarım. İşte o 

milyonerler benim gibi sivri akıllıları sevmezler. 
403 
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sivri fes Sivri fesli... İnce, uzun... Bu Rebia Hanım'ın hırsızı.  473 

sivri akıllı çokbilmiş 

Meftun kendi aklınca ihtiyarı derin deri.n inceledikten sonra bunun 

tamamıyla bir "bon om''yani saf bir adam olduğuna, kendi gibi cin 

fikirli, sivri akıllı bir çokbilmiş için bu zavallı bunak herifin bütün 

servetini birkaç ayda yutuvermenin işten bile olmadığına kanaat 

getirdi. 

326 

sivri sakallı biri 
Bu zatlardan  tıknazca ve azıcık kır serpmiş sivri sakallı biri 'ne 

istiyorsunuz?' dedi.  
250 

sivri uçlu demir 
Çatal denilen o sivri uçlu demirleri ağza sokup çıkararak yemek 

yemeye aileden birkaçı zorla biraz alıştı. 
63 

siyah tür Kazazede siyah yahut yaldızlı parlak türden midir? 25 

siyah kadın Hanımın biri siyah kadını göstererek 32 

siyah çarşaf Siyah çarşaflı, zayıfça, yaşlı bir kadın biletçiye bir ikilik uzatarak 41 

siyah yün 

Haspanın o kadar gür, uzun saçı olmayacak, hemen bir onluk karpuz 

büyüklüğünde başının tepesine kondurduğu guguruk iğreti saçlardan, 

belki siyah yünden, kırpıntılardan yapılmış olma ihtimaliyle şüpheli 

bakışları üzerine çekiyordu. 

47 

siyah eldiven Kendi elinde onun kudretinden siyah eldiven var.  49 

siyah yün 

Şimdiki moda saçlara irilikte taş çıkartacak suretle didilmiş siyah yün 

gibi tandır kadar kabarmış başını sağa sola sallaya sallaya biraz ötede 

yatan Rum hizmetçiye seslenerek 

50 

siyah kaytan 
Siyah kaytanla boynuna geçirili koca piryol saatini sık sık koynundan 

çıkarıyor, sonra parmaklarıyla bir şeyler hesaplıyordu. 
153 

siyah [göz] Gözler siyah, ufak... 186 

siyah gerdan 

Koyu renkli bir şerbet içer gibi o siyah gerdanı nefesiyle çeker, 

çeker, çeker, sonra havyar yemeyi taklit ederek dudaklarıyla çim çim 

çim ısırıp yutuyor gibi yapar. 

204 

siyah vücut İstiareyle o siyah vücuttan havyar, pestil 206 

siyah renk 
Neticenin almaya başladığı siyah renk gözlerini daha çok 

karartıyordu. 
230 

siyah gron çarşaf Hem de annemin, siyah, lacivert gron çarşaflarını giyerek gittiler... 245 

siyah meşin Siyah meşin kaplı sandalyelerin üzerinde birkaç kişi oturuyor. 250 

siyah kıvrıntı 

O küçük küçük siyah kıvrıntılardan anlam çıkarmak kirnse için güç 

bir başarı olmadığı halde, o zavallı ananın velileri bu lütfu, bu iyiliği 

kızlarından esirgemişler... 

387 
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siyah tüy 

Hanımların çoğu hatibenin parmaklarındaki çeşitli yüzüklerle, 

başındaki koca şapkadan bir dal gibi uzanan siyah tüye bakarak 

oyalanarak vakit geçirmişlerdi. 

389 

siyah yüz 
Arap'ın çocuk düşürmesinden sonra başının yakında bir derde 

uğrayacağını hisseden Şaban siyah yüzlü sevgilisinden o güne kadar 
406 

siyah kol 

Bir uzun tabak düştü. Tuzla buz oldu. Zavallı Ali, bir ıstakoz kıskacı 

arasında kalmış kadar ezildiği bu sıvalı iki siyah kolun acımasız 

baskısından kurtulmaya var kuvvetiyle uğraşıyor, başarılı 

olamıyordu. 

427 

siyah tabut 
Getirdikleri geçkin bir piyanist ile bir ufak siyah tabut şeklindeki alet 

kutusunu elinde tutan bir genç kemancı piyanonun başına geçtiler.  
429 

siyah Zarafet 

Bizim siyah Zarafet, gönül bağladığı  delikanlının, beyaz vücutlara 

bu şiddetli düşkünlüğünü karşıdan hisle ani bir kıskançlık feveranıyla 

koştu. 

436 

siyah sevgili Bu siyah can alıcı sevgilisinin adını "kara tavuk" koymuştu. 445 

siyah aşçı 

Bu siyah beyaz iki aşçı karanlıkta birbiriyle boğuşurken diğer avcılar 

kameriyenin etrafını dolaşır dolaşmaz el yordamıyla ilk hücumda 

İdris'in yumuşak yumuşak Lebibe'yi yakalayarak: 

449 

siyah köpek Yeni doğmuş çocuğun ilk aptesi, beneksiz siyah köpeğin tersi… 454 

siyah düzgün 

Bunları uzun uzadıya tarif ederek dışarıda satılan çinkolu, siyah 

düzgünlerin, içeriği belirsiz allıkların, boyaların sakıncalarından 

bahsetti.  

460 

siyah  göz 

On altısında kadar, esmerce, kuruca, ufacık siyah gözlü bir kız. 

Tahsil ve terbiye olarak birkaç sene ilkokuldan başka bir şey 

görmemiş...  

91 

siyah çarşaflı kadın Siyah çarşaflı, zayıfça, yaşlı bir kadın biletçiye bir ikilik uzatarak 41 

siyah gözlü kız 

On altısında kadar, esmerce, kuruca, ufacık siyah gözlü bir kız. 

Tahsil ve terbiye olarak birkaç sene ilkokuldan başka bir şey 

görmemiş...  

91 

siyah güderi eldiven 
Arap, eskimiş, avuç içleri artık akçıllaşmış, parmak araları sökük 

siyah güderi eldivenler giymiş.  
47 

siyah güderi eldivenler Baksana nazlıma, eline de siyah güderi eldivenler giymiş...  49 

siyah meşin 

kaplı 
sandalye Siyah meşin kaplı sandalyelerin üzerinde birkaç kişi oturuyor. 250 

siyah renk göz 
Neticenin almaya başladığı siyah renk gözlerini daha çok 

karartıyordu. 
230 
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siyah siyah çizgi 
Bu siyah siyah çizgilerden, noktacıklardan on bin türlü anlamın nasıl 

çıktığına hayret ediyor 
387 

siyah siyah noktacık 
Bu siyah siyah çizgilerden, noktacıklardan on bin türlü anlamın nasıl 

çıktığına hayret ediyor 
387 

siyah yüzlü sevgili 
Arap'ın çocuk düşürmesinden sonra başının yakında bir derde 

uğrayacağını hisseden Şaban siyah yüzlü sevgilisinden o güne kadar 
406 

siyahlı insan 

Tarlanın ta ortasında tabii büyüklüklerinin hemen yarısı kadar 

küçülmüş ikisi beyazlı biri siyahlı üç insanın süratle yürüdükleri 

görüldü. 

228 

siyahlı beyazlı kasırga 
Bütün balo halkı kenara çekilerek şimdi bu siyahlı beyazlı kasırgayı 

seyrediyorlardı. 
437 

siyasi bilgi 

...muhterem vekillerimizin sözlerini tenkit eden saçma sapan sözler 

söyleyen bir insana siyasi bilgisinden önce kıyafetini düzenlemesi 

gereği bildirilecek ve görgü kurallarından haberi olmayanlara 

yönetim ve siyasetten söz etmenin pek saçma olacağı anlatılacak.  

323 

siyasi mesele 

Mösyö Makferlan, Yıldız'ca pek çok önem verilen siyasi bir 

meselede saray kodamanlarının evhamlarını giderecek bir çözüm 

bulmuş 

419 

skandal dedikodu 

Hakiki rezaleti bir yana bu durumda ortaya çıkacak bir skandal, 

gürültülü bir dedikodu, bir kepazelik Kasım Efendi'nin serveti 

üzerine kurduğu servet ve saadet hayallerini mahvediyordu. 

213 

sofu misafir 

Meftun'un kabul salonundaki dekolte tablolar, bazı ünlülerin büstleri, 

insan hayvan heykelcikleri; kısacası bağnazlığını incitecek, rencide 

edecek, öfke ve nefretini çekecek birçok eşyayı bu sofu misafir, adeta 

şaşılacak bir güçle seyrediyor… 

315 

soğuk hava 

Lakin bunların elleri o kadar nasırlanmış, yüzleri o geçim derdinin 

sıcak ve soğuk havasından o kadar sertleşmiştir ki sinek gezintisi 

bunlara vız gelir. 

24 

soğuk taklit 

Bu fırtınalı, boralı aşk oyununun yegane seyircisi bulunan Meftun 

Bey bu kadar tabii ve canlı bir tabloyu, rol yapmadaki bu olgunluğu, 

amacı sanat olan Paris artistlerinin hiçbirinde görmediğini ve "Foli 

Dramatik"te "Foli Berjer"de, "Mulen Ruj"da seyretmiş olduğu ustaca 

oyunlarının pek çoğunun Şaban'la Zarafet'in şu tabii oyunu yanında 

soğuk, ruhsuz taklitten ibaret kaldığını kendi kendine itirafla 

209 

soğuk ter Zavallının soğuk bir terle ıslanmış alnını okşayarak: 356 

soğuk kap Soğuk kaba kor. 436 

soğuk gazoz Şu soğuk gazozdan ıç bir tane...  437 
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soğuk ter 
Üzüntü ve heyecandan Raci'nin vücudunu soğuk bir ter kaplamıştı.  

475 

solgun renk 

Gösterilen acil tedbirlerle Vesile Hanım gözlerini açtı. Rebia'yı 

karşısında  o solgun rengi, o üzgün yüzüyle  görünce deminden kızın 

saflık ve acılıkla anlattığı zavallı macerasını  hatırlayarak 

üzüntüsünden yine ağlamaya başladı. 

281 

solgun dudak 

El öpmek için önlerinde eğildiğimiz zaman kurumuş iki solgun 

dudağın, karşılık olarak alınlarımıza dokunmasında ihtiyarın 

gözlerinden kopan iki sıcak damlayla yüzümüzün nemlendiğini 

çoğumuz henüz unutmadık. 

377 

solgun [yüz] Hakikaten yüzü pek solgun, halinde fevkalade bir yorgunluk 

izleri görülüyor. 
481 

soluk [renk] 

Yaş otuza, boyu uzuna yakın, vücut zayıf, renk soluk, davranışlar 

gayet asabi, çehre uzun zamandan beri tuvalet sularının, pomatların, 

pudraların bol bol kullanılmasından çok yorgun 

66 

soluk kırmızı 
paskalya 

yumurtası 
Su gibi bembeyaz, evet soluk kırmızı paskalya yumurtasına 71 

somut hakikat 
...tartıştığı kişinin sözlerini ne kadar açık, düzgün, somut hakikat olsa 

yine anlamaz görünerek meseleyi safsatalara, karışıklığa boğmak… 
75 

sonsuz nasihat 

"Yavrum dünyada insan bilginin kıymetini bilen, çabayı takdir eden 

ve çalışkan olmalıdır ki..." kılıklı bir önsözle başlayan sonsuz 

nasihatlere tesadüf edince yeğen bey hiddetle: 

73 

sonsuz servet 

Uyanıkken hayallerini, uykuda rüyasını hep Kaşıkçılar Kahyası'nın 

sonsuz serveti işgal ettiğinden seksen bin lirayı rüya aleminde olsun 

eliyle sevmek, okşamak niyetine gözlerini kapadı. 

149 

sonsuz haz 
Zavallı Rebia, hayali dokunmanın sonsuz hazzıyla ufak bir an 

kendini kaybetti. 
351 

sonsuz hayat 
Korkulacak şey ölüm değil, belki cahil bir sevda ile isteyip 

durduğumuz  sonsuz hayattır. 
376 

sonsuz hayat Dimağı sıkıyor. Sonsuz hayat!.. 376 

sonsuz uyku 
Mahir, karyolasına yatmış, bilinen uykuya değil, insanların 

daima korkup korkup da -hayatta bulamadıkları mutlak rahata 

kavuşmak için- bazen şevkle atıldıkları sonsuz uykuya dalmış 

gitmiş...  

487 

sonuçları 

şüpheli 
iş 

Öyle büyük büyük kazanç ümidine kapılarak sonuçları şüpheli işlere 

girişmekten pek çekinirdi.  
325 

soysuz herif Beni evvela bir soysuz herife verdiler.  42 

sözde medeni [kişi] 
Memleketimizin genç ve yaşlı sözde medenileri gibi düşünmediğim 

için benim adımı alafranga, züppe, şıpsevdi koymuşlar...  
261 
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sulu amonyak 
Sulu, koyu ve toz halinde birkaç tür düzgün ve kırmızı amonyakla imal 

edilen allık yapmayı öğretti. 
460 

sümbüllü gezinti 
Bu baca ağızları fakirlerin adeta bülbüllü, sümbüllü, kokulu birer 

gezinti havuzudur. 
21 

sünepe uşak 

Bunlar binip ellerindekileri oraya buraya yerleştirdikten sonra 

dışarıdan, beyin redingotu vücuduna uzunca gelmiş, kelini örtmek 

için kulaklarına kadar koca bir fes giymiş sünepe bir uşak, hanımlara 

birtakım eşya daha verdi.  

29 

süratli 
söz etmek 

konusu 

süratli ve manasız söz etmek konusunda imtihana çekilseler Latife 

hayli kırık numara alır.  
84 

sürekli kanlı basur 
Sürekli bir kanlı basuru var. Her sene bu vakitleri üzüm vakti 

tutuyor. Zavallıyı yatırıyor. 
362 

süreksiz neşe 

Mezbahaların yakınındaki çayırlarda süreksiz bir neşe içinde gafletle 

otlayan koyunlar gibi hayatın zevklerinde aptalca bir ölümsüzlük 

düşüncesiyle kendimizi aldatarak sahte hazlar arkasından dolaşıp 

duruyoruz... 

375 

sürgülü iskemle 
Uzunçarşı'da satarlar; henüz yürümemiş çocuklara mahsus, altları 

delikli, önleri sürgülü küçük iskemleler vardır.  
93 

süslü hanım 
Orta yaşlı fakat yaşına ters bir nispette süslü bir hanım, modaya uyma 

merakıyla süsünü garip olacak kadar gülünç bir hale getirmiş bir taze 
28 

süslü kapak 

Edebiyat-ı Cedide Kütüphanesi yazarlarının dehalarının renginden 

yayılmış zannedilen kırmızı zemin üzerine beyaz yazılarla süslü bu 

kapaklar elbette görülmüştür 

71 

süslü karı 
Erenköyü'nde, sizin semtte aynalı, hoşur, güzel, şık, süslü karılar 

varmış... 
241 

süslü karı Erenköyü'nde, bizim semtte, şık, süslü, hoşur karılar... 241 

süslü ayakkabı 
Alemin içine temiz pak çıkmak için süslü yeldirme, ayakkabı, 

başörtüsü, şemsiye, her şey alıyor, yapıyor.  
271 

süslü başörtüsü 
Alemin içine temiz pak çıkmak için süslü yeldirme, ayakkabı, 

başörtüsü, şemsiye, her şey alıyor, yapıyor.  
271 

süslü şemsiye 
Alemin içine temiz pak çıkmak için süslü yeldirme, ayakkabı, 

başörtüsü, şemsiye, her şey alıyor, yapıyor.  
271 

süslü yeldirme 
Alemin içine temiz pak çıkmak için süslü yeldirme, ayakkabı, 

başörtüsü, şemsiye, her şey alıyor, yapıyor.  
271 
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süslü salon 

Bu hemşehrileri faytonlarda geziyorlar, birinci sınıf otellerde 

kalıyorlar, yahut dostlar için süslü salonlar düzenleyerek özel evlerde 

oturuyorlardı. Bu refaha nereden ve nasıl ulaşıyorlardı? 

287 

süslü bey 
Sizin gibi Frengistan'ı dolaşmış, alafranga huylu, süslü bir beye 

benim kızı vermeye nasıl cesaret edebilirim? 
322 

süslü yeldirme İşte fenalık orada ya! O guguruklar... süslü yeldirmeler ...  372 

süslü mezar taşı 
harap ve yıkık yerlerde yatan ve bazıları ayetlerle süslü mezar taşlarını 

küstah ayaklarınızla nasıl tepip geçiyorsunuz? 
380 

süslü 
harem 

daireleri 

Eşi olan paşa, böyle bir kadını kadınlığını yücelterek ne kadar süslü 

harem dairelerine kapasa, ne kadar ipeklere, elmaslara boğsa 

boşunadır.  

388 

süslü kıyafet En süslü kıyafetle iş görülmez ya? 459 

süssüz kendi Bense yaratılışını neyse kuruntusuz ve süssüz kendimi 

olduğum gibi gösteriyorum. 

492 

süt beyazlık 
Fakat göğsü açık bir kadının yanından geçerken mıhlanmış gibi 

bulunduğu yerde kalıyor, süt beyazlıklarıyla çok genç görünen… 
435 

sütlü kahverengi Şimdi, sütlü kahverengi çocuğunu küfe gibi sırtına bağlayıp koca 

tencereyi başına oturtarak cami kapılarında dolma satıyormuş 

494 

sütlüce şey 
Yüzüne, ağzına yağlıca sütlüce bir şeyler bulaşmış ise onları da 

yalarlar...  
94 

süzük göz 

Hane sahibi ikramını pek ileri vardırırsa çok doymuşlara mahsus 

süzük göz ve tembel bir tavırla elinizi göğsünüze götürüp boş 

midenizin  şişkinliğini  göstererek:  

87 

süzük göz 

Yanımızdan sürtünerek geçerken kulaklarımızın dibinde süzük gözler 

ile mırıldadıkları sözler, ettikleri ricalar bana o kadar tatlı gelirdi ki 

hazzımdan bayılıp hemen oraya düşe cek gibi olurdum. 

272 

süzük tebessüm 

Peri öyle bir göz okşayıcı halde suya eğilmişti ki omuzlarından 

aşağıya dalgalanan saçlarıyla belinin içeri doğru oluşturduğu kıvrım, 

ihtiyarı kendinden geçecek kadar süzük, gevşek bir tebessüme 

mecbur etti.  

315 

şair herif Mösyö Makferlan  dalgın, şair bir herif... 414 

şairane [durum]dur Bizim hemşireyi mehtapta görmek daha şairanedir 162 
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şairce hayal 

Uzunca saçları üzerinde daima başının bir tarafına çarpılan kenarı 

enli, yumuşak şapkası, gevşek bir düğümle tutturulmuş boyunbağı, 

gelişigüzel biçimdeki giyinişi, kendinin yakasını şairce ve sanatkârca 

hayallere kaptırmış fikir ve mesleğinin kalenderce güzellik meraklısı 

biri olduğunu gösterir. 

285 

şakırtılı uç 

Bu beş mahluk birbiriyle o kadar yakındır ki aralarında özel ses ve 

işaretlerden oluşan bir dil ortaya çıkmıştır. İcabında kamçının o 

şakırtılı ucu, açık ve dokunaklı cümleler kurar. 

26 

şalvarlı kişi Odadan içeri girince kayınpederini başları yemenili, şalvarlı 

esnaf kıyafetinde birkaç kişiyle muhabbette ve oldukça mutlu 

bir halde buldu. 

478 

şapkalı halk 

Orada, caddede, gözümün önünde tramvaylardan, arabalardan, 

süvarilerden, bisikletlilerden, yayalardan oluşan fesli, şapkalı, 

kalpaklı, kadın erkek, çoluk çocuktan bir halk, bir kalabalık cıvıl 

cıvıl kaynıyordu.  

248 

şapşal hırka 

Daha üstünde biçimi hangi zamanın modası olduğu belirsiz, mutlak 

çarşıda  eskiciden  düşürme bir şey olacak, kahverengi peluştan 

omuzları düşük şapşal bir hırka ... 

185 

şarlatanca ilan 

Zayıflamak için gazetelerin şarlatanca ilanlarında gördüğü yalancı 

ilaçları hep birer birer kullanmış, fakat öncekinden çok semirmekten 

başka bir sonuç elde edememiştir. 

90 

şaşı [göz] 

Arap, şanıpanya sarhoşluğuyla ağır, çarpık, göz şaşı bir halde 

boncuklarını, bileziklerini şakırdata şakırdata, sendeleye 

mendeleye… 

448 

şaşkın tavır Biletçi şaşkın bir tavırla ellerini havaya kaldırarak: 43 

şaşkın Ferhat 
Elmalı Su Şirketi, Sahrayıcedid taraflarını senin gibi şaşkın 

Ferhatların künklerinden mahrum bıraktı. Hay zevzek aşık hay 
165 

şaşkın bakış İkisi de şaşkın bakışlarını etrafa dolaştırmaya başladılar. 220 

şaşkın bakış 
Topraklardan, taşlardan haline insaf, yardım arar gibi kararsız, şaşkın, 

dalgın bir bakışla etrafına bakmıyordu. 
230 

şaşkın gülümseme Şehim Bey şaşkın bir gülümsemeyle: 306 

şaşkınca sevinç Meftun şaşkınca bir sevinçle 290 

şeffaf bulut Bazen yarı şeffaf bir buluttan salıncakla yaşmaklanarak örtünüyor. 349 

şeftali türünden meyve Elma, şeftali türünden meyveler kiloyla değil taneyle satılacak.  322 

şehevi his 

Bekar her erkeğin şehevi hislerini gidermek için göze aldığı 

cinnetler; sefahatler, meşru olmayan ilişkiler, vicdani suçlar hep 

eğlence adı altında adeta mubah sayılıyor. 

258 



191 

 

SIFATLAR ADLAR GEÇTİĞİ CÜMLE 
SYF 

NU. 

şehevi istek 

Saflıkları budalalık derecesinde bulunan böyle zavallı kızların ırz ve 

geleceklerini şehevi isteklerine oyuncak etmekteki bu cinayetini, 

hiçbir ahlak hükmüne uygun olmayan en basit akıl ve mantık 

kuralına bile uymayan bu bencilce ukalalığını, züppeliğini o zaman 

biraz anlardın zannederim. 

278 

şehevi heyecan 

Bu meşgul tavrı o kadar sahteydi ki narin vücudunu örten şeker rengi 

korsajı altından, kısa müddet evvelki şehevi heyecandan artakalan 

titremeleri Meftun işitiyor gibi oluyordu.  

299 

şehevi saldırı 

Bedri'yi nasıl sevdiğini, onun aşıkça isteklerine dayanamayarak ilk 

defa kollarının arasına vücudunu nasıl teslim ettiğini, gizli cevherini 

bu ilk aşığın şehevi saldırısıyla nasıl çiğnettiğini… 

350 

şeker renk 

Zarafet aşığını cazibesiyle bir kat daha büyülemek amacıyla kırmızı 

pelüş hırkasını giymiş, saçlarını o hafta gelen moda gazetelerinin 

"kuaför"üne uygun küçükhanımlarla Eleni de gördüğü şekle 

benzetmeye elinden gelebildiği kadar uğraşıp didik didik kabartmış, 

üstüne şeker renk bir Bursa bürümcüğü örterek o simsiyah çehresiyle 

adeta yanmamış bir mangal kömürün etrafına kül dökülmüş gibi bir 

manzara yaratmıştı 

200 

şeker rengi korsaj 

Bu meşgul tavrı o kadar sahteydi ki narin vücudunu örten şeker rengi 

korsajı altından, kısa müddet evvelki şehevi heyecandan artakalan 

titremeleri Meftun işitiyor gibi oluyordu.  

299 

şekerli deniz 
Zavallılar o lal renkli şekerli deniz içinde debelene debelene kalıbı 

dinlendirirler. 
22 

şen kambur "A ne şen kambur bu! 37 

şen aile O şen aile bir anda matemli oluveriyor.  375 

şen melek 
Bakınız bu pembe tombul yanaklı, sırma saçlı, bu şen, bu gürültücü 

melekler nereden çıktı?  
378 

şenlikli patırtı 
Bu balo velvelesi, bütün civar köşkleri şenlikli patırtılara boğarken 

komşunun uşağı, aşçısı, bağcısı, İdris, Veli, Kerim... 
444 

şerbetlik şeker 
bir kitabı, kırmızı kabını şerbetlik şeker gibi ezip de şifa niyetine 

suyunu içmek için değil içindekini okumak için alır. 
69 

şerefli hizmet 
Hem öyle şerefli bir hizmetten, hem de iki çeyreklik nakdi kazançtan 

mahrum olmak Eleni'ye pek acı geliyordu. 
135 

şevkli bakış 

Kocanız sizden bıktıysa, onun iştahlı ve şevkli bakışları ev dışında 

dolaşmaya başladıysa; bu kabahatten yalnız erkek değil siz de 

mesulsünüz.  

458 
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şeytanca tebessüm 
Meftun, Mahir'den ansızın gelen bu müjdeye karşılık şeytanca bir 

tebessümle: 
433 

şık mizaç 

Ayrıca kayınbiraderi yahut eniştesi olacak Mahir Bey'i de bu zarafet 

ve alafrangalık fikrine ortak etmeyi başarırsa hovarda huylu 

kayınbiraderle, şık mizaçlı enişte her ikisi o servetin başına geçip de 

böyle fikir birliğiyle işe çekidüzen verirlerse ne mesut bir aile teşkil 

edilmiş olur. 

139 

şık Meftun 
Bakkal uzaktan şık Meftun'un dükkana yöneldiğini görünce çırağına 

hitaben 
141 

şık bey Şu şimdi giden alafranga şık bey galiba evleniyo 145 

şık bey Canım o şık beyin çiftliği olsa gozluğu tek mi kullanır? 146 

şık bey İşte şu şık beyini görüyor musunuz? 169 

şık karı 
Erenköyü'nde, sizin semtte aynalı, hoşur, güzel, şık, süslü karılar 

varmış... 
241 

şık karı Erenköyü'nde, bizim semtte, şık, süslü, hoşur karılar... 241 

şık bey 
Kıyamet alametleri ... Şimdi bizim şık beylere, kokona karısı alıp.ak 

moda oldu. 
338 

şık mizaçlı enişte 

Ayrıca kayınbiraderi yahut eniştesi olacak Mahir Bey'i de bu zarafet 

ve alafrangalık fikrine ortak etmeyi başarırsa hovarda huylu 

kayınbiraderle, şık mizaçlı enişte her ikisi o servetin başına geçip de 

böyle fikir birliğiyle işe çekidüzen verirlerse ne mesut bir aile teşkil 

edilmiş olur. 

139 

şımarık mahalle kızı 

Onun yalan söyleyen dudaklarını ısırarak, boğazını sıkarak, her 

tarafını didik didik didikleyerek, densiz, şımarık bir mahalle kızı 

coşkunluğu ile ondan şiddetli bir intikam almak istiyordu. 

366 

şıpsevdi koca Senin şıpsevdi kocana bak 426 

şıpsevdi herif Aman ne şıpsevdi herifmiş bu! 444 

şıpsevdi musibet Şıpsevdi' musibet … 453 

şiddetli kanunlar 
İnsanlığın hırsızlık hakkında yürürlüğe koyduğu bu şiddetli 

kanunlardan bu haşereler muaftır. 
23 

şiddetli ispat Gördünüz mü şiddetli bir ispatla karşımdakinin ağzına ot tıkadım 75 

şiddetli sevgi Kendisi orada bulunmadığı halde şiddetli bir sevgi gösterisiyle: 150 

şiddetli tartışma 

Mesela mahalle kahvesinde cereyan eden şiddetli tartışmalar içinde 

Yedikule dışında Kazlıçeşme'deki kazın yüzünü ne tarafa döndüğü 

hakkında bir soru ortaya çıkar 

170 
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şiddetli arzu 

...gündüzleri görüşmek zorunlu olunca konuşmayı kısa kesiyor; 

daima çekinme, korku, endişe, telaş gösteriyor, vuslata susayan 

sevgilisini huzuruna, iltifatına kandırmıyor, daima şiddetli arzuya, 

sevdasının gelecekteki saadetinden ümitsizliklere düşürecek 

tereddütler, endişeler içinde bırakıyor. 

175 

şiddetli düşünce 
O günden sonra Kasım Efendi ailesinde Pehlevizadelere karşı şiddetli 

kötü bir düşünce başlamıştı.  
180 

şiddetli güneş 
Kulübe yalınkat tahtadan ibaret olduğundan o günün şiddetli güneşi 

burayı adeta hamama çevirmişti 
198 

şiddetli oyun hevesi Şabanda da şiddetli bir oyun hevesi uyandı. 207 

şiddetli arzu Üzerlerine yürümek hususunda şiddetli bir arzuya düşmüştü. 209 

şiddetli atılış 

fakat aklına derhal Kasım Efendi'nin serveti, Edibe'yle evlenme 

ihtimali, hep o düşünceler geliyor; şiddetli atılışından sonra yatağına 

dönen bir dalga gibi yine hendeğe giriyordu. 

214 

şiddetli endişe Fakat şiddetli üzüntü ve endişeden betleri benizleri sapsarı kesildi.  221 

şiddetli üzüntü Fakat şiddetli üzüntü ve endişeden betleri benizleri sapsarı kesildi.  221 

şiddetli saldırı Meftun, Raci'yi ilk şiddetli saldırısından uzaklaştırdı.  230 

şiddetli sarsıntı Bir iki şiddetli sarsıntıya cüret etti.  232 

şiddetli sıkıntı 
Ondaki yorgunluk izi simasında daha açık, daha üzücü gölgelerle 

geçirdiği uzun, şiddetli sıkıntı fırtınalarına tercüman oluyordu. 
253 

şiddetli öfke Delikanlının ansızın kapıldığı bu şiddetli öfkeye karşı Meftun şaşırdı. 262 

şiddetli üzüntü Şiddetli bir üzüntüyle vücudu zangır zangır titriyordu. 263 

şiddetli 
ceza 

maddeleri 

Böyle aşk ve alaka konusunda kanun araya girmeye uğ raşıyor da o 

şiddetli, o çok gerekli ceza maddelerine rağmen kesin bir etkisi 

görülüyor mu?  

269 

şiddetli kontrol 

Çünkü bütün ev halkını şiddetli bir kontrol altına aldığı günün ertesi 

sabahında Lebibe'yi odasında bulamadılar. Ta kuyuların diplerine 

varıncaya kadar evin her taran arandı. Kız yoktu. Sırra kadem basmıştı. 

283 

şiddetli tenkit 

Basiretimiz o kadar kapanmıştır ve onu öyle kapalı bulundurmaktan 

o mertebe hoşlanırız ki kader ve kısmet kelimeleri hakkında birkaç 

doğru söz söylemeye cesaret edenleri bile en şiddetli tenkitlere 

uğratırız. 

286 
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şiddetli şamar 
İki yanağına şiddetli birer şamar yemiş zannolunacak bir halde ta 

gözlerinin akına varıncaya kadar her yerinde pembelikler oluşmuştu.  
299 

şiddetli sevda 
...kocasının şiddetli sevdasına karşı güya kendisi merhametten ona 

biraz yüz veriyormuş gibi bi tavır alıyordu. 
343 

şiddetli merak 
Yalnız, Zarafet'in karnında oluşacak acayip şeyin doğumuna ikisinde 

de şiddetli bir merak var... 
356 

şiddetli darbe 
Bir şiddetli darbeyle dermansız düşen kolunu Rebia'nın boynuna 

atarak yanağını kızın yanağına yapıştırdı. 
358 

şiddetli aşk 

Zavallı Edibe'nin kalbinde eşine karşı öyle bir düşmanlık ve bu 

düşmanlıkla beraber o kadar şiddetli bir aşk doğdu ki birden bire ne 

hale uğradığını bilemedi. 

365 

şiddetli gece 

Zarafet'in ev halkını velveleye veren bu şiddetli kanlı basurlu 

heyecanlı geceden bir gece sonra aynı durum Rebia'nın odasında da 

oldu. 

366 

şiddetli hal 

Edibe'deki bu şiddetli halde muhabbetle aynı şey zannedilip namına 

"kıskançlık'' denilen ve kapladığı kalbi her an kemiren o kuduz 

ejderhaydı. 

366 

şiddetli intikam 

Onun yalan söyleyen dudaklarını ısırarak, boğazını sıkarak, her 

tarafını didik didik didikleyerek, densiz, şımarık bir mahalle kızı 

coşkunluğu ile ondan şiddetli bir intikam almak istiyordu. 

366 

şiddetli etki Fakat devanın bu ikinci şiddetli etkisini görünce pek çok ürktü.  367 

şiddetli dostluk 
Başlarına gelen felaketten dolayı Zarafet'le Rebia arasında şiddetli bir 

dostluk uyandı.  
406 

şiddetli şevk 
Çiçekten çiçeğe dolaşan arı gibi tabiatın şiddetli şevkiyle güzelden 

güzele gönül gezdirmek duygusuna engel olamaz....  
411 

şiddetli heves 

Kocasının bu arzusunu, bu şiddetli hevesini, bu çılgınlıklarını gören 

Lebibe çok üzülüyor fakat bu balonun, Mahir'in aşk sırlarından bir 

kısmının açığa çıkmasını sağlama ihtimalinden dolayı üzüntüsünü 

saklamaya uğraşıyordu. 

423 

şiddetli kin Edibe kundaklı başını şiddetli bir kinle kardeşine doğru uzatıp: 424 

şiddetli sevda 
Fakat söylenen bu sözlerin, kendinin Madam'a olan şiddetli 

sevdasıyla ilgili olduğunu hissetti 
433 

şiddetli çarpma 
Topacın şiddetli çarpmasına uğrayan oyuncular erkek kadın neye 

uğradığını bilemedi.  
437 

şiddetli darlık 
Karı, uzun uzun birkaç defa puflayarak ciğerlerinde kaç saattir 

biriken şiddetli darlığı boşaltmaya uğraşarak 
440 

şiddetli aşık 
Şehim'i kıskandırmak için benim kendine karşı şiddetli bir aşık rolü 

oynamamı arzu ediyor. 
442 
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şiddetli arzu 
Aşçı Veli, Zarafet'i yoğun bir karanlık içinde yakalayarak şiddetli bir 

arzuyla belinden kavrar..  
448 

şiddetli mücadele 

Birkaç gün süren şiddetli mücadeleler neticesinde erkeklerin 

taşkınlıkları, uçarılıkları teslim edilmekle beraber kadırıların da 

birçok kusurları… 

457 

şiddetli tavsiye 

Meftun, kadınların erkek avlamaları bilgisinde ustalık öğrenmeleri 

gereğini şiddetle tavsiyeden sonra sözü "makyaj'', yani düzgünle, 

allıkla, sürmeyle yüz boyamak tarafına çevirdi 

460 

şiddetli susuzluk 

...yazık ki bunun yersiz bir rüya sevinci olduğunu anlayınca 

evvelkinden beter bir üzüntü hummasına düşerek o şiddetli 

susuzlukla koca bir bardak su içtikten sonra tekrar uyumaya 

uğraşıyordu. 

469 

şiddetli nefret Raci, biraderi aleyhinde hissettiği şiddetli bir nefretle kaşlarını çattı. 470 

şiddetli acı Dört metre kadar yüksekten aşağıya düşer düşmez ayağı 

burkuldu. Şiddetli bir acıyla: 

476 

şiddetli humma 
Kasım Efendi, hırsızlık kaybından doğan üzüntüsünü şiddetli 

bir humma nöbeti gibi kah ateşler içinde yanmak, kah buz 

kesilmek, kah kendini bütün bütün kaybetmek içinde geçirip 

de aklını başını toplamaya uğraştığı bir sırada başka bir 

darbeye uğradı. 

477 

şiddetli kızgınlık 
Raci, her an bir tarafa saldıracak bir iç sıkıntısı, şiddetli bir 

kızgınlık halinde bulunup da kendini böyle yerinden 

kıpırdanmamaya mahkum gördükçe üzüntüsünden 

baygınlıklar geçiriyordu. 

478 

şiddetli azar Meftun eve gelip gidiyor, fakat şiddetli azarlarından korktuğu 

için Raci'nin odasına girmiyordu. 

479 

şiddetli şekil 
Bencilliğin en vahşi ve en şiddetli şekli de aşkta belli oluyor. 

493 

şiddetli öfke Yakında muhterem kayınpederimin bırakacağı küflü liraların kulak 

okşayan şıkırtılarıyla senin de aleyhimdeki şiddetli öfkeni 

yatıştırmaya başarılı olacağımı kuvvetle umuyorum 

494 

şifasız ağlama 
Bu şifasız manevi hastalıklar, elemler, ağlamalar sonsuza kadar var 

olacak mı? 
376 

şifasız elem 
Bu şifasız manevi hastalıklar, elemler, ağlamalar sonsuza kadar var 

olacak mı? 
376 

şifasız 
manevi 

hastalık 

Bu şifasız manevi hastalıklar, elemler, ağlamalar sonsuza kadar var 

olacak mı? 
376 

şirin tebessüm Fakat Zarafet, en şirin ikna edici tebessümünü takınarak: 408 

şişman bakkal Şu öteki şişman bakkala mı 142 
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şişman hanım 
Kolları bilezikli, paçaları dantelalı, gerdan gerdan altında, şişman bir 

hanım alacaktı. 
174 

şişman kadın 

Bu hayallerinin hakikate döneceği günü düşünüp de büyük bir kuyu 

bileziği görünüşlü bu şişman kadın karşısında geziniyor saydıça 

lezzetin çokluğundan gözleri süzülür, salyaları akardı. 

174 

şişman kadın Kadın, ama şişman bir kadın ...  175 

şişman karı 
İşte o geceden itibaren bir bakirin bahar düşüncesi kadar saf olan 

gençlik hayallerini o şişman karının vücudu kaplamıştı. 
175 

şişman [kız] "O şişman... O oynak... O açık kıza mı?" 180 

Şişmanlamaya 

müptela 
kız Şişmanlamaya müptela bir kız. 90 

şöyle böyle şey Rebia'nınki de pek şöyle böyle bir şey değil... 167 

şöyle böyle adam 

Bu kısmeti elinden kaçırırsan sonra haline köpekler güler; baban 

zengin, hatırlı bir adam değil, seni alsa alsa hademeden, esnaftan · 

şöyle böyle bir adam alacak...  

188 

şöyle böyle lakırdı Ben artık şöyle böyle lakırdı bilmem 453 

şuh kadın 
...şuh bir kadının hareketiyle verdiği (tabir caizse) tatlı kıvrılmaları 

güzelden anlayanlarca cidden huzur kaçırıcı manzaralar oluşturuyor. 
294 

şuh kadın 

Madamın şu özelliklerinden, Doğu'da başarı kazanmak için güzel, şuh 

bir kadınla evlenmenin önemli bir yer sağladığını Mösyö Makferlan'ın 

çok iyi bildiği anlaşılıyordu. 

294 

şuh tavır 

Asıl maksadımız, kadınların kocalarına karşı göstermeleri gereken 

şuh tavırlardan, zarafetlerinden, giyim ve süslerinden yani bir erkeği 

idare ve mesut etmek için lazım gelen önemli bilgiler den 

bahsetmektir. 

458 

şupheci hedef 
Sonra zavallı Meftun birçok kişinin ayıplayıcı ve şupheci hedefi 

olacaktı 
169 

şüpheli bakış 

Haspanın o kadar gür, uzun saçı olmayacak, hemen bir onluk karpuz 

büyüklüğünde başının tepesine kondurduğu guguruk iğreti saçlardan, 

belki siyah yünden, kırpıntılardan yapılmış olma ihtimaliyle şüpheli 

bakışları üzerine çekiyordu. 

47 

şüpheli maharet 

Hakiki sanatkarların azlığından dolayı genelde şüpheli, donuk 

maharetlerle yapılan bu kopya resimleri, bu taklitleri görmek için 

giriş ücreti vererek birkaç saat penceresiz binalar içinde hapisliğe 

katlanıyoruz da… 

212 

şüpheli bakış 
Ailemiz üzerine şüpheli bakışlar davet etmemek için bizi kesinlikle 

tanımayan yabancı bir doktora müracaat gereğini hissettim. 
250 

(…....) tabiatlı harami 
Bu misafir tabiatlı, uysal haramilere karşı sopa sallamayı artık Ali 

faydasız gördü. 
466 
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tabii tiyatro 

Bu gece oracıkta yıldızlı sema altında, şu tabii tiyatroda sergilenecek 

ibret sahnesinin meraklı oyununu seyretmek için Meftun pencere 

önüne yaklaştıkça dışarıdan karaltısı görülmesin diye fasulye 

sırıklarını pencerenin önüne yığarak adeta bir tür kafes yaptı. 

198 

tabii komedi 

Pencere önünde dolunayın saf bir ışığa dönüştüğü kanepe üzerindeki 

etüt sahifesi, daha doğrusu tabii komedi, yabancıların bakışlarına 

sunulamayacak bir hale geldi. 

208 

tabii oyun 

Bu fırtınalı, boralı aşk oyununun yegane seyircisi bulunan Meftun 

Bey bu kadar tabii ve canlı bir tabloyu, rol yapmadaki bu olgunluğu, 

amacı sanat olan Paris artistlerinin hiçbirinde görmediğini ve "Foli 

Dramatik"te "Foli Berjer"de, "Mulen Ruj"da seyretmiş olduğu ustaca 

oyunlarının pek çoğunun Şaban'la Zarafet'in şu tabii oyunu yanında 

soğuk, ruhsuz taklitten ibaret kaldığını kendi kendine itirafla 

209 

tabii tablo 

Bu fırtınalı, boralı aşk oyununun yegane seyircisi bulunan Meftun 

Bey bu kadar tabii ve canlı bir tabloyu, rol yapmadaki bu olgunluğu, 

amacı sanat olan Paris artistlerinin hiçbirinde görmediğini ve "Foli 

Dramatik"te "Foli Berjer"de, "Mulen Ruj"da seyretmiş olduğu ustaca 

oyunlarının pek çoğunun Şaban'la Zarafet'in şu tabii oyunu yanında 

soğuk, ruhsuz taklitten ibaret kaldığını kendi kendine itirafla 

209 

tabii kuvvet 
Şimdi burada  içen, söyleyen, çağıran, bağıran, oynayan, sevişen, 

öpüşen Zarafet'le Şaban değil, işte bu tabii kuvvettir.  
210 

tabii oyuncu 
Bu tabii oyuncular çekilip de gözü önündeki o safa sahnesi boş 

kalınca Meftun filozofça düşünmeye başladı 
210 

tabii yatak üzeri 

Bu mest olmuş iki sevda uykucusu yattıkları şu tabii yatak üzerinde 

uykuyu uzatırlarsa gelecek diğer oyuncular sahneyi boş bulamayınca 

onlar da kim bilir ne kadar ibretlik olan sevda oyunlarını icra için 

başka bir gizli yere çekilecekler… 

210 

tabii istek 

Bir delikanlıya karşı tabii bir istekle, bir hissi mağlubiyette 

bulunursam beni namussuzdur diye sokağa atmak... tepelemek. .. 

öldürmek mi icap eder? 

260 

tabii cevap 
Lebibe yüzünde hiçbir bozgunluk eseri yaratmadan pek tabii bir 

cevapla: 
266 

tabii tavır Lebibe tabii bir tavırla, hatta hafıf bir tebessümle: 266 

tabii kural Evlenme önce, hamilelik sonradır. Tabii kurallar böyle...  276 
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tabii kural 
Bütün milletlerin tabii kurallarında bu üç bölüm aynen bu dediğim 

biçimdedir. 
291 

tabii aşk 
Tabii aşk, böyle olumlu-olumsuz iki kalbin birleşmesinden ortaya 

çıkandır.  
296 

tabii engel 
Önlerine tabii bir engel, yok edilemeyecek bir kuvvet çıktığı zaman 

ona karşı mağlubiyetlerini kabul etmezler.  
301 

tabii kural 

İnsanlık kuralları, gençlerin üzerine dayanılmaz etki gösteren tabii 

kuralların bu şiddetine karşı, yani aykırı karar vermekte devam 

ettikçe bu kapı daima açık duracaktır azizim. 

301 

tabii ömür 
Tabii ömrün aşağı yukarı tayini konusunda bilginlerin söyledikleri 

birbirinden farklıdır. 
394 

tabii ömür 

Fakat hayat o kadar çığrından çıkarılmış, suistimale uğratılmış ki, 

şimdiki insanların çoğu tabii ömürlerinin yarısına bile varmadan  

tekerleniyorlar 

394 

tabii ömür Tabii ömür yetmiş yaşmış...  394 

tabii ömür Tabii ömür yetmiş sene imiş... 394 

tabii ömür 
Bu tabii ömür hususunda biraz ferah verecek, ümit uyandıracak, 

Kasım Efendi'nin -yirmi sene farz edilen- muhtemel ömrünü… 
395 

tabii ömür 

O halde Alman filozofunun tabii ömrü yükselttiği yüz seneyi 

bulmadan seksen beşinde, belki daha evvel, liraları bize bırakarak 

gidebilir. 

395 

tabii ömür 
Şu düştüğüm sıkıntıdan kurtulabilmek için insanlığın tabii ömrünün 

kısalmasını isteyecek bir toplumsal vaziyette bulunuyorum...  
396 

tabii nokta Ben erkekliği tabii noktalarından düşünce ettiğim için... 413 

tabii alim 
Bu öyle ince bir sanattır ki bazı kadınlar hiç öğrenmeden bunun tabii 

alimi olurlar. 
458 

tahammülü zor ilahi irade 

Tabiatın hazmı ve tahammülü zor ilahi iradesi karşısında edeceğimiz 

şey isyan değil, bunlardaki büyük hikmeti idrak edebilecek kuvvetli 

bir düşünce metaneti kazanarak nefsimizi terbiyeye çalışmaktır. 

378 

tahta kaşık 
…minderlere dizilip tahta kaşıklarla bir kaseden çorba, tek bardaktan 

su içmek gibi bir hale damat bey bir iki hafta zor tahammül etmişti. 
334 

talaş alevine 

benzer 
söz 

...satırları birbirine eklense bir endazeye varan o tumturaklı, o 

parlamasıyla sönmesi bir olan talaş alevine benzer o kof sözler nedir? 
379 

talimli maymun Beyefendiye  dam olup da talimli maymun  gibi sıçrayacakmışım!.. 424 

tamiri mümkün nokta Fakat zannederim ki arzu ederseniz meselenin henüz tamiri 

mümkün bir iki noktası bulunabilir 

483 

tarif olunmaz şaşkınlık 
Tarif olunmaz bir şaşkınlıkla olayları bekler bir tavır aldı. 

486 
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tarifsiz elem 

Böyle hazin, böyle sevdalı, böyle üzüntülere boğulmuş sessiz 

gecelerde zavallı Rebia'nın gönlünde bir coşkunluk, gözlerinde bir 

ağlama, sinirlerinde tarifsiz bir elem olurdu. 

350 

tarihi vesika Baron'un bu sonuca tarihi vesikalarında mı ulaştı?  111 

tarihi belge 
Bu oyunu ilk defa olarak krallarımızdan Üçüncü Hemi oynamıştır..."' 

açıklamasıyla söze girişip birtakım tarihi belgeler gösteriyor.  
424 

tarihten habersiz biri 

İçtiği suyun kimyasal karışımını bilmeyen bir fen ve gerçek yoksunu, 

İskender'le Napolyon'un zaferlerini duymamış, Timurlenk'e esir 

düşen padişahının ismini öğrenmemiş, tarihten habersiz biri. 

385 

taşkın üzüntü Raci o taşkın üzüntüyle: 262 

taşkın neşe 
Rum kızı, şampanyanın en büyük hissesini kendine ayırmış olduğu 

için kafasının o taşkın neşesiyle karşıdan bizim babayiğitleri tanır... 
446 

taştan kitle Sonra taştan bir kitle haline geldi. 372 

tatlı yer 

Şekure Hanım ta gelinliğinden başlar, rahmetliyle geçirdiği bütün 

hayatının sefahatini tatlı yerlerinde sırıtıp göz süzerek, meraklı 

noktalarında geğirip ah ederek anlatır.  

78 

tatlı gece O tatlı geceyi hiç unutamazdı.  174 

tatlı havyar Ver bakalım şu senin kendi tatlı havyarından ... 204 

tatlı rüşvet 
Bu kadar tatlı rüşvetlerimi yediği halde çocuk hala kendi aklınca 

benden hakikati saklamaya uğraşıyordu. 
244 

tatlı şey Sonradan böyle dertleri, rezaletleri olmasa ne tatlı şey... 272 

tatlı can 
Utanmadan, arlanmadan bana bu iftirayı ettiği için dilerim bari 

Allah'tan o da tatlı canından olsun. 
279 

tatlı taraf 

Madam Makferlan, Meftun Bey'in kendine göre sonuç çıkararak 

üzerine yürüttüğü kafa şişiren bu acayip felsefelerini çok dinlemiş 

olduğundan o ucu bucağı gelmeyen söz vadisine düşmemek için sözü 

tatlı bir tarafa çevirmek üzere dedi ki 

289 

tatlı kıvrılma 
...şuh bir kadının hareketiyle verdiği (tabir caizse) tatlı kıvrılmaları 

güzelden anlayanlarca cidden huzur kaçırıcı manzaralar oluşturuyor. 
294 

tatlı esneme 

Yalnız arada bir milyon sözünü işittikçe tatlı  bir  esneme  ile zihnini 

bu kelimenin oluşturduğu rakamın özelliklerini keşfe  sevk etmek 

istiyor 

325 

tatlı yalan 

...sevgisinin sonsuzluğunu dinledikçe bu tatlı yalanlara hep inanıyor, 

Meftun gibi çokbilmişlikle meşhur  bir  erkeğin  kalbini bu 

derecelere kadar etkileme başarısından  dolayı adeta mağrur oluyor 

365 
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tatlı yalvarış 

Damat bey, Madam Makferlan'ı  sevdalı kollarına  alıp da bir kasırga 

gibi oyun meydanını dönerken o dans neşesi, o sevgi sarhoşluğuyla 

sevgilisinin duygulu ve merhametli kulağına ne tatlı yalvarış sözleri 

fısıldayacak, bu balo aşk ilanı için ne güzel bir zemin yaratacaktı. 

422 

tatlı 
yalvarış 

sözleri 

Damat bey, Madam Makferlan'ı  sevdalı kollarına  alıp da bir kasırga 

gibi oyun meydanını dönerken o dans neşesi, o sevgi sarhoşluğuyla 

sevgilisinin duygulu ve merhametli kulağına ne tatlı yalvarış sözleri 

fısıldayacak, bu balo aşk ilanı için ne güzel bir zemin yaratacaktı. 

422 

tatlı gece 

Görünüşte bir felaket gecesi adını verdiği o tatlı geceyi, o aşık 

saldırısını hatırladığı zaman herifin ateşli dudaklarının yüzünde 

dolaştığını o anda yine duyar 

461 

tatlı hafif beyazlık 
Yüzüne de şöyle bir tatlı hafif beyazlık gezdirsen çok güzel 

olacaksın... 
461 

tatlı tatlı fasıl 
Zarafet Abla kolundaki bilezikler şakır şakır birbirine vura vura tatlı 

tatlı bir fasıl kaşındıktan sonra 
55 

tatlı tatlı 
sevgi 

gözyaşları Zavallı Lebibe bu acayip mektubu bazen acı acı nefret, bazen tatlı 

tatlı sevgi gözyaşları içinde birkaç defa okudu. 

495 

tatsız tesadüf 
Şehim, Meftun'la yüz yüze gelince beklenmeyen, tatsız bir tesadüfe 

uğrayanlarda görülen şaşkınlık içinde tuhaf bir şekil aldı.  
298 

tatsız tutsuz lakırdı 
Her neden konu açılsa bir fihrist cetvelinden ileri varamayan 

bilgisiyle hemen söze atılır, tatsız tuzsuz lakırdı karıştırırdı.  
75 

taze ekmek 

Kasım Efendi'nin kendi düşüncesine göre yeni elbise giymek, 

doyuncaya kadar yemek, has ve taze ekmek yemek, parayla su 

içmek, harcamak üzere lira, mecidiye bozdurmak, yürümeye engel 

bir şey… 

177 

taze yüz 
Zarafet'in, bu taze yüzlü Ali'yi bir meze kadar küçülterek yutuvermek 

cinnetine düştüğüne şüphe kalmadı. 
407 

taze erkek kokusu 

 Arap, genç kavalyesinin taze erkek kokusunu yakından ılık ılık 

teneffüs ettikçe adeta kuduruyor, görülmedik vahşi bir tarikatın 

mensuplarına isnat olunabilecek bir coşkuyla oradan oraya atılıyordu. 

427 

taze yüzlü Ali 
Zarafet'in, bu taze yüzlü Ali'yi bir meze kadar küçülterek yutuvermek 

cinnetine düştüğüne şüphe kalmadı. 
407 

tecrübeli [kişi] Hatuncağız olanlarda tecrübelidir.  92 

tehlikeli ihtimal Böyle tehlikeli ihtimali önlemek için herhalde  seri hareket lazımdı. 153 
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tehlikeli yer 
Kardeşini pervasızca tehlikeli yerlere çağırdığı için delikanlıya 

duyduğu güven şimdi tamamen kayboldu. 
193 

tehlikeli hastalık 
Fakat merak etmeyiniz, bu ilaçtan hiçbir vakit tehlikeli bir hastalık 

anlaşılmaz' dedi. 
250 

tehlikeli hayal 
Fakat romanlardaki tehlikeli hayalleri hayata uygulayın nasihatinde 

bulundum mu? 
259 

tehlikeli yer 

Konunun pek tehlikeli bir yere gittiğini gören Raci sıkıntı ve 

sabırsızlığından on parmağını birbirine kenetleyip çıtlatarak yerinde 

oturamaz bir hale geldi. 

260 

tehlikeli çukur Bu iki kör neden insanı pek tehlikeli çukurlara sürükleyebilir... 265 

tehlikeli giriş 

...Kasım Efendi'nin evinde her divanın altında gizli bir çekmece altın 

varmış abartılı rivayetlerin yayılmasıyla evin her gece birçok hırsızın 

tehlikeli girişlerine ma ruz kalacağını düşünmüştü.  

469 

teke surat 
Rabbim esirgesin, dünyada erkek olarak bir sizin oğlunuz kalsa yine 

o 'teke' suratlı, tuhafça kıyafetli adama kız vermeyiz...  
187 

teke suratlı adam 
Rabbim esirgesin, dünyada erkek olarak bir sizin oğlunuz kalsa yine 

o 'teke' suratlı, tuhafça kıyafetli adama kız vermeyiz...  
187 

tekerlek tekerlek parmak izleri Üzerlerinde tekerlek  tekerlek parmak izleri olmuştu. 275 

tekgöz Marika Aftosuma adla sanla Tekgöz Marika derler 37 

tekgöz oğlan ...'Tekgöz oğlanın... Deccal kızın köşkünden mi?' 186 

tel kadayıf Haftaya uskumru ızgarası, tel kadayıf da var...  38 

telaşlı an 
O telaşlı anda Lebibe ile Mahir'in arasında gözle kaşla birkaç işaret 

yapıldı.  
232 

telli pullu başörtüler O telli pullu başörtüleri... 47 

telli pullu yaratık 

Sağ taraftaki bölmelerin arasından, seke seke ben geldim çıngırağım 

hoş geldin oyununa çıkar gibi kısa pembe elbiseli, telli pullu bir 

yaratık dışarı çıkarak sıçraya sıçraya o çardakların altında benzetmek 

gibi olmasın… 

174 

telli pullu çocuk Erkeklerinizin elinde telli pullu büyük çocuklarsınız. 386 

tembel tavır 

Hane sahibi ikramını pek ileri vardırırsa çok doymuşlara mahsus 

süzük göz ve tembel bir tavırla elinizi göğsünüze götürüp boş 

midenizin  şişkinliğini  göstererek:  

87 

tembel memleket 

Doğal kaynakları hemen el sürülmemiş denecek derecede bakir, 

insanları son derece uyuşuk ve tembel olan bir memlekette gözü açık 

bir Frenk ne fırıldaklar çevirmez! 

286 

tembel adam Siz Doğulular aslında tembel, uyuşuk adamlarsınız. 381 
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temiz alın 
Kah yumuşak  elleriyle yavrucuğunun ipek saçlarını okşayarak, kah 

saf ve temiz alnına buseler kondurarak, bağrına bastırarak… 
387 

tenha taraf Bir iki saat sonra Eleni'yi tenha bir tarafa çekerek sordu 134 

tenha tarla 
Gece yarısı tenha tarlalardan Mahir Bey'le kol kola fınk atarken hiç 

halinde utanma korkusu yoktu.  
256 

tenha hayat 

Kasım Efendi ömrünün son günlerinde velvelesiz, dağdağasız, tenha 

bir hayata ihtiyacı bulunduğunu söyleyerek oğlunu, kızını, damadını, 

gelinini başından savdı. 

333 

tenha oda 

Kocasının, çoluğun çocuğun alaycı bakışları altında bir iki lokma bir 

şey yedikten sonra yarı aç yarı tok sofradan kalkıyor, tenha odalara 

çekilip gizli gizli ağlıyor, uğradığı şu dayanılmaz halden kurtarması 

için yana yakıla Cenab-ı Hakk'a dua ediyordu. 

334 

tenha köşe 
Hastaın yanına yalnız Eleni'yi bırakıp hepsi odadan çıktı. Azize, 

Edibe'yi kolundan tutup tenha bir köşeye çekerek: 
363 

tenha taraf 

Sevgilisiyle vücut vücuda olan bu dokunuştan Kasım Efendizade o 

kadar büyük bir mutluluk hissediyordu ki, buna karşı duyduğu büyük 

minneti kulağına fısıldamak için Madamı tenha bir tarafa çekip 

götürmek istiyordu.  

432 

tenha oda 
Bu kararı üzerine biraderini tenha bir odaya çekerek vahim durumu 

tamamıyla haber verdi. 
470 

tenhaca taraf Meftun tenhaca bir tarafa çekildi. 153 

tenteli kol 
Arap'ın burun kanı gibi al hırkası, tenteli kolları, yakası, kumru 

göğsü yanardöner çarşafından dışarıya taşıp dökülüyordu. 
47 

teorik bilgi Meftun'un okuduğu teorik bilginin uygulanmasına girişildi. 424 

tepesi altın 

küreli 
baston 

Meftun Paris'teki terzisinden getirdiği elbisesi, zarif eldivenleri, tepesi 

altın küreli bastonu, ipek çorapları, ruganı, iskarpinleri, özel tek 

gözlükle üçüncü mevkiye gidip bir bahçıvanla bir rençber arasına 

sıkışamazdı 

147 

ter bıyık Gözleri, sevda mahmuru, dudaklarında şehvet, ter bıyıklı bir afet... 351 

ter bıyıklı afet Gözleri, sevda mahmuru, dudaklarında şehvet, ter bıyıklı bir afet... 351 

terbiyeli 
çorba 

tenceresi 

Aşçı dükkânına hücum edenler arasında pisboğazlık yüzünden hoşaf 

kâsesi, terbiyeli çorba tenceresi, bazı yemek salçaları içine düşüp 

kazazede olanlar bulunur 

22 

terbiyeli adam 

Her ne zaman isterse o evde bulunabilirse de, terbiyeli bir adam 

hangi saatlerde kabul edilebileceğini bilerek uygun olmayan saatler 

dışında ziyaretten çekinir. 

193 
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terbiyeli adam 
Mahir bize karşı hakaret ederse terbiyeli, medeni bir adama yaraşır 

biçimde usulüne uygun biçimde kendisini düelloya davet ederiz... 
223 

terelelli bey 

Bu alemde kendine göre hükümler uydurmuş, daha ne terelelli beyler 

varmış gördü. İstemeden C'est dupropre, c'est du nouveauı dedikten 

sonra kendi kendine şöyle düşündü 

277 

ters cevap 
Evlilik hakkında yapılacak bu alafranga danışmaya karşı Rebia'nın 

ters bir cevap vermesi ihtimalinden de pek korkuyordu.  
252 

ters yer 
Kanlı basurun atığının böyle ters bir yerden olmayacağı belliydi. 

Rebia, buna akıl erdiremeyecek kadar çocuk değildi.  
357 

ters yol gördükleri şu ikrama teşekkür etmek için ters bir yol seçtiler. 447 

teselli yol 

İşte bu durum da pek gücüne gidiyor, içindeki bu üzüntüleri 

dindirmek için kocasına sadakatsizlikle öç almak yolunda bir teselli 

yolu arıyordu. 

464 

tesirli nüsha Ben Hallaç Hoca'ya gidip tesirli bir nüsha yazdırayım.  338 

tez canlılık Fakat Raci'nin hiddetini, şiddetini, tez  canlılığını  düşündü.  470 

tıbbi olanak 
birkaç aya indirecek bir tıbbi olanak, bir hastalık, bu karanlık dü 

şünceleri arasında şöyle gözlerinede parıldayıversin!.. 
395 

tıknaz 
Türk 

delikanlısı 

Frenk karısı da bu kaşlı gözlü, tıknaz, gürbüz Türk delikanlısından 

aptallığa yakın bir saflıkla, güya bu düşkünlüğünden hiçbir şey 

hissettirmemeye çabalayarak… 

410 

tıknazca biri Siyah meşin kaplı sandalyelerin üzerinde birkaç kişi oturuyor. 250 

tıpkı böyle Süleyman'ı emzirirken tıpkı böyle benim de başıma geldi 30 

tıraşlı yüz 
Filozof, tıraşlı yüzü, o alaycı hafif tebessümü ve arkası biraz 

kamburlaşmış yaşlılık haliyle bir koltukta oturuyordu. 
342 

tirşe renk 

Hakikaten  Raci al bir korse, onun altına tirşe renkli bir jüpon giymiş, 

boynuna da Eleni'nin bir "fışo"sunu  bulmuş atmış, başına tüylü bir 

"kapela" uydurmuş, bıyıkları olmadığı için kıza benzemiş. 

132 

tirşe renkli jüpon 

Hakikaten  Raci al bir korse, onun altına tirşe renkli bir jüpon giymiş, 

boynuna da Eleni'nin bir "fışo"sunu  bulmuş atmış, başına tüylü bir 

"kapela" uydurmuş, bıyıkları olmadığı için kıza benzemiş. 

132 

titrek ses Titrek bir sesle: 227 

titrek ses 
Raci yine köpürme belirtileri gösterirken Meftun ağır, kesik, titrek bir 

sesle başlayıp: 
230 

titrek ses Titrek, ürkütücü bir sesle: 263 
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titrek el 

Frenk adetlerince, buluşma veya veda zamanlarında el ele tutuşmak 

lazım gelip de Mahir'in derin bir istekle uzattığı titrek eli, Madam 

Makferlan'ın yumuşak parmakları arasında hafif sıkılınca 

delikanlının yüzü ateşleniyor... 

411 

titrek el 

İhtiyar, çekmecesini beş altı günden beridir açmamış olduğu için 

hırsızlığın ne zaman gerçekleştiğini tayin edemiyor, türlü ihtimal 

içinde zihni sarsılıyor, bunalıyordu 

467 

titrek ışık Şimdi gece kandilinin titrek ışığı altında ortaya çıkan korkunç, 

belirsiz şekilleriyle bir manevi aleme ait zannolunan küçüklü 

büyüklü gölgeler, hasta kalplere hüzün ve korku veren o gece 

dekoru içinde o loş, sessiz fakat korkunç sahne üzerinde 

müthiş bir sinematograf manzaraları geçiyordu. 

480 

titrek ses Meftun titrek bir sesle: 482 

titretici felaket 
Biraderi yüzünden şimdi gözleri önüne açılan bu karanlık, bu 

korkutucu, bu titretici felaket nedir? 
464 

toh [karın] Kaç oradan aman, o laflara karnım toh 146 

tombalakça kadın Tombalakça bir kadındı.  132 

tombalakça delikanlı 
Oraya kısa boylu, tombalakça bir delikanlının girip çıktığını Meftun 

bazen görüyordu. 
147 

tombul vücut 

Deminden küçük salonda Madam Makferlan'ın ateşli gözlerine, 

tombul vücuduna ağzının suyu akıp dururken şimdi bu narin kadının 

zarif endamına bayılmaktan kendini alamıyordu. 

304 

tombul yanak 
Bakınız bu pembe tombul yanaklı, sırma saçlı, bu şen, bu gürültücü 

melekler nereden çıktı?  
378 

tombul 
Madam 

Makferlan 
Kayınbiraderi, tombul Madam Makferlan' a bayılıyor, bitiyordu. 410 

tombul el 
Yumuşak yumuşak onun beyaz tombul eli bana dokununca bütün 

vücudum, ayıptır söylemesi, işte öyle tuhaf bir hal... 
414 

toplumsal şart 
Efendim durum, Doğu ve Batı kadınları arasında toplumsal şartları 

karşılaştırmak değildir.  
260 

toplumsal durum 

Sanki "Sönmez Ateşler" hikayesinin yazarı bu sözleri Şehim Bey'le 

Madam Makferlan'ın toplumsal durumlarını göz önüne getirerek 

yazmış  zannedilirdi. 

296 

toplumsal vaziyet 
Şu düştüğüm sıkıntıdan kurtulabilmek için insanlığın tabii ömrünün 

kısalmasını isteyecek bir toplumsal vaziyette bulunuyorum...  
396 

toz amonyak 
Sulu, koyu ve toz halinde birkaç tür düzgün ve kırmızı amonyakla imal 

edilen allık yapmayı öğretti. 
460 
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tozlu ökçe 
Kalıpsız fes, dizi çıkık pantolon, tozlu ökçesi, çarık iskarpiniyle 

gezerdi. 
416 

tuhaf kısım 
Hele bu süsün, tuvaletin en tuhaf, gülünç kısmı ellerde garip 

oluyordu. 
47 

tuhaf [şey] A işte bu tuhaf. 129 

tuhaf mücadele Geçen gün oğluyla yol üzerinde bir tuhaf mücadele tutturdular. 151 

tuhaf şey 
Tuhaf şey beyefendi, kabul görmezse kendini hangi kuyuya atacağını 

Rebia'dan soruyor! 
166 

tuhaf şey Kundura eskisi yok. Fakat ondan tuhaf bir şey var... 185 

tuhaf kıyafet 
Rabbim esirgesin, dünyada erkek olarak bir sizin oğlunuz kalsa yine 

o 'teke' suratlı, tuhafça kıyafetli adama kız vermeyiz...  
187 

tuhaf [hal] Hal iğrenç olduğu kadar da tuhaftı 206 

tuhaf marifet 
Hep bu tuhaf marifetleri, adetleri Frenk kitaplarından mı bulup 

çıkarıyorsunuz? 
238 

tuhaf özellik Makferlan denilen bu geniş pardösünün cidden tuhafbir özelliği var. 284 

tuhaf şekil 
Şehim, Meftun'la yüz yüze gelince beklenmeyen, tatsız bir tesadüfe 

uğrayanlarda görülen şaşkınlık içinde tuhaf bir şekil aldı.  
298 

tuhaf şey "Tuhaf şey..." 302 

tuhaf namusluluk Bu da Frenklere mahsus bir zarafet, tuhaf bir namusluluk. 317 

tuhaf durum 'Pozisyon sosyal'ce pek tuhaf bir durumda kaldım. 396 

tuhaf hal 
Yumuşak yumuşak onun beyaz tombul eli bana dokununca bütün 

vücudum, ayıptır söylemesi, işte öyle tuhaf bir hal... 
414 

tuhaf şey 
Tuhaf şey!.. Bir delikanlı Fransızcadan dört mısra ezberlerse 

karısının sadakatinden uzaklaşmış mı olur? 
417 

tuhaf şey Fakat tuhaf şey... Bu aile hali, karıkoca geçimi 420 

tuhaf şey Tuhaf şey! Bu Arap'ın babası böyle mutlak Ali ile Şaban'la mı tutar? 428 

tuhaf şey 
Oh tuhaf şey... Bir erkeğin güzel bir kadını öpmesi ancak bir tür 

arzuyla olur. 
441 

tuhaf arzu Tuhaf arzu...Fakat sen de yaptığın rolde pek ileri varıyorsun 442 

tuhaf şey Tuhaf şey! Bir insan ya kadın olur ya erkek 455 

tuhaf hırsız 

Görünürde hiçbir zararları keşfedilemeyen bu tuhaf hırsızların gece 

gelişlerinin hep beylerin evde bulunmadıkları zamanlara tesadüf 

etmesi de dikkat çekiciydi. 

465 

tuhaf  cevap 
Lakin ağabeyinden aldığı tuhaf cevaplar acayip tavırlar Lebibe'yi 

büsbütün kuşkulandırdı 
418 

tuhaf kıyafetli adam 
Rabbim esirgesin, dünyada erkek olarak bir sizin oğlunuz kalsa yine 

o 'teke' suratlı, tuhafça kıyafetli adama kız vermeyiz...  
187 
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tuhaf tuhaf değişiklik 

Böyle Beyoğlu geceleri geçirip enişte kayınbirader yorgun argın, 

uykusuzluktan yarı baygın halde eve döndükleri zaman Lebibe 

kocasında tümden bir değişim, eski adetlerinin dışında tuhaf tuhaf 

yenilikler… 

415 

tulumbacı kılık 
Zorla sevgiye kalkışarak birtakım facialara sebep olanlar işte bu 

hakikati, doğa kuralını anlamamış tulumbacı kılıklı cahillerdir. 
277 

tulumbacı kılıklı cahil 
Zorla sevgiye kalkışarak birtakım facialara sebep olanlar işte bu 

hakikati, doğa kuralını anlamamış tulumbacı kılıklı cahillerdir. 
277 

tumturaklı söz 
...satırları birbirine eklense bir endazeye varan o tumturaklı, o 

parlamasıyla sönmesi bir olan talaş alevine benzer o kof sözler nedir? 
379 

tutkun bakış 

...kumrugöğsü hareler peyda oldukça, Meftun bayağı dalgınlıklara 

düşüyor, madamın her tebessümünde daha çok derinleşen dudak 

uçlarıyla çenesinin ortasındaki üç çukurcuğa tutkun bakışları 

saplanıp kalıyordu. 

294 

tutuk ses 
Raci, kızmamak için son gayretini harcayarak fakat gizli sıtma tutmuş 

gibi kesik, tutuk, üzgün bir sesle: 
472 

tül perde 
Üç parmak enliliğinde varaklı kornişlerden sarkan metresi elli paralık 

tül perdeler... 
185 

tümden değişim 

Böyle Beyoğlu geceleri geçirip enişte kayınbirader yorgun argın, 

uykusuzluktan yarı baygın halde eve döndükleri zaman Lebibe 

kocasında tümden bir değişim, eski adetlerinin dışında tuhaf tuhaf 

yenilikler… 

415 

tümen tümen kar 

Mösyö Makferlan Doğu'da Avrupalıların en iş bilmez ve serserileri 

için bile tümen tümen karlar, ticaretler olduğunu işiterek buraya 

geçim zoruyla gelmiştir. 

286 

tümen tümen ticaret 

Mösyö Makferlan Doğu'da Avrupalıların en iş bilmez ve serserileri 

için bile tümen tümen karlar, ticaretler olduğunu işiterek buraya 

geçim zoruyla gelmiştir. 

286 

Türklü aile ...bir iki müstesnadan, böyle Türklü, Frenkli alaca aileden ne çıkar? 387 

Türkoğlu Türk Ben eroğlu er, Türkoğlu Türk bir aileye damat olmak istedim. 321 

Türkoğlu Türk aile Ben eroğlu er, Türkoğlu Türk bir aileye damat olmak istedim. 321 

türlü vızıltı 

Izgaranın yanından bir insan veya hayvan geçince bal ve eşekarıları 

da dâhil olmak üzere tatarcık, sakırga kenesine kadar içinde kanatlı 

böceğin her türü mevcut olan bu alay, ürkerek, inceli kalınlı türlü 

vızıltılarla bir kere havalanır.  

22 

türlü 
süprüntü ve 

pislik 

O anda ölçüde, karşılaştırmada bir eksiklik görülmüyor, ama bu 

kanatlı haşereler türlü süprüntü ve pislikten kalkıp yiyeceklere 

konarak bazı bazı hastalıkların bulaşmasına sebep oluyorlar 

23 
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türlü şaka 
Esas talep, ağlayan çocuk için olduğu halde türlü şakalarla köfte yine 

dağıtılır.  
37 

türlü eksiklik Yeni edebiyat tarzının taraftarını da bir türlü eksiklikle suçlar.  69 

türlü 
çatışma 

noktaları 

Meftun yeni edebiyatçılarla bahse girişse türlü çatışma noktaları 

bulur, çıkarır. 
71 

türlü sofra 
o zavallı alafranga budalasına bu üç türlü sofranın ötekiyle kıyası 

hakkında böyle saatlerce çene yorar dururdu. 
89 

türlü şekil 

Dumanın, mermer damarlarını andırır mavi helezonları havalandıkça, 

onların ağır ağır bir çıkışla türlü şekiller alarak yükselişlerine, en ufak 

bir cereyandan birdenbire etkilenişlerine bakışlarını dikerek 

düşünüyordu. 

136 

türlü zariflik Her biri bir türlü zariflik tutturmuş gidiyor 141 

türlü üzüntü 
Türlü üzüntü, büyük merak içinde sigaraların birini söndürmeden 

diğerini yakarak bir hayırlı haberle dönüşlerini gözledi. 
181 

türlü plan Zihninden türlü planlar kurarak vaktin gelmesini bekledi.  197 

türlü meze 
Aşığına, Meftun'un kilerinden meşrubat ve kendi vücudundan türlü 

mezeler takdim eden Zarafet bira şişesinin boşaldığını görerek 
206 

türlü kavis 
Mest olmuş bakışları, kıvrak bir tavırla göğsünü sağa, karnını sola 

kıvıra çarpıta türlü kavisler içinde bir raks tutturdu.  
207 

türlü işaret 
Bir bilinmez muhataba karşı elleriyle türlü işaretler ederek 

anlatıyordu. 
239 

türlü kuruntu 
Türklerin benim gibi en serbest fıkirlisi bile bu halde türlü 

kuruntulara düşmek güvensizliğinden kendini alamaz 
293 

türlü fenalık 
Yaşlandıkça böyle türlü fenalıkları gördükçe şimdi... şimdi her şey 

bu kalın kafalarımıza dank diyor." 
339 

türlü okşayıcı söz 
Her gece türlü okşayıcı sözlerle sevgisinin çokluğunu söylemekten 

geri durmuyordu. 
343 

türlü biçim 
Azize Hanım, Zarafet'in hastalığını öyle kendiliğinizden enine 

boyuna anlam vererek türlü biçimlerle yorumlamaya kal kışmayınız. 
362 

türlü cinayet 

Filozofları iğrendiren, şikayetle gözyaşı döktüren, zalimlere türlü 

cinayet zemini hazırlayan 'insanlık sefaleti' bizimle sonsuza dek 

yaşayacak mı?  

376 

türlü lakap 

Büyük Hüseyin, Küçük Hüseyin, Bıdık Hüseyin, Çarşambalı 

Hüseyin diye karıştırılmamak için türlü lakaplar, mahalle isimleri 

bulmaya  mecbur olmaktansa  

392 

türlü 
mahalle 

isimleri 

Büyük Hüseyin, Küçük Hüseyin, Bıdık Hüseyin, Çarşambalı 

Hüseyin diye karıştırılmamak için türlü lakaplar, mahalle isimleri 

bulmaya  mecbur olmaktansa  

392 
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türlü sefil şey 
İçki, kumar, kadın ve eğlence benzeri şeylere, vücutlarımızı 

kemirttiğimiz, zehirlettiğimiz türlü sefil şeylere bağlanmakla 
394 

türlü fıkırtı 

Bu büyük güvene nasıl hak kazandığını ilk anda tayin edemeyen Ali, 

şaşkın şaşkın karşı sındakinin yüzüne bakakalınca Zarafet türlü 

fıkırtılarla 

408 

türlü itiraf 
Yoksa birden bire boynuna mı sarılsam?" türünden türlü itiraf yolları 

arasında kararsız, mütereddit  
409 

türlü ant 
Evden çıkacağımız gecelerde başka kadınlara göz atmamaklığım... 

senin sözlerine uymamaklığım için bana türlü antlar veriyor 
413 

türlü bahane Türlü bahaneler bulup ceplerimi karıştırıyor... 413 

türlü renk 
Pantolonların katları bozulmamak için baskılar, ceketlere, 

pardösülere askılar, türlü renk ve şekilde boyunbağları almış.  
416 

türlü şekil 
Pantolonların katları bozulmamak için baskılar, ceketlere, 

pardösülere askılar, türlü renk ve şekilde boyunbağları almış.  
416 

türlü dans kuralı 

Ali ile göğüs göğüse kendinden geçen Zarafet'in her türlü dans 

kuralının dışına çıkardığı bu vals curcunası sırasında mutfakta kopan 

gürültüyü… 

428 

türlü ihtimal 

İhtiyar, çekmecesini beş altı günden beridir açmamış olduğu için 

hırsızlığın ne zaman gerçekleştiğini tayin edemiyor, türlü ihtimal 

içinde zihni sarsılıyor, bunalıyordu 

467 

türlü cilve 
Sayesinde hayat ve felsefe hükümlerinin türlü cilvelerini görüyoruz. 

495 

türlü türlü bahane Buluşmamak için türlü türlü bahaneler bulmaya kalkıştı.  274 

tüylü sülük 

...kulağını yaprakların arasından içeriye vermeye uğraşırken 

kadıncağız birdenbire yanağına tüylü bir çift sülük gibi yapışan gayet 

hararetli dudakla, boynuna dolanıveren iki kuvvetli kolun baskısıyla 

bunalmak derecesine gelerek kendi kendine: 

449 

uçları sivri çatal 
Dünyada o zıkkımla yemek yiyenlere yarın ahrette zebaniler uçları 

sivri kızgın çatallarla yemek verecekler 
335 

ufacık kız 

On altısında kadar, esmerce, kuruca, ufacık siyah gözlü bir kız. 

Tahsil ve terbiye olarak birkaç sene ilkokuldan başka bir şey 

görmemiş...  

91 

ufak kase 

Çiftini on paraya ufak kase büyüklüğünde fincanlarla kahve içip de 

her sinek düşünce fincanların içindekileri yenilemeye kalkışmak pek 

insafsızlık olur değil mi! 

26 

ufak mesafe 
Masa ile aranızda ufak bir mesafe olmalı kiistediğiniz zaman 

vücudunuzun büyük olan kısmını öne doğru hareket ettirebilesiniz. 
104 
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ufak cereyan 

Dumanın, mermer damarlarını andırır mavi helezonları havalandıkça, 

onların ağır ağır bir çıkışla türlü şekiller alarak yükselişlerine, en ufak 

bir cereyandan birdenbire etkilenişlerine bakışlarını dikerek 

düşünüyordu. 

136 

ufak not 

Zavallı aşçı kadın bundan sonra kendine dünyanın bütün altın ve 

gümüşü bahşolunsa yine en ufak bir notun götürülmesi işini kabul 

etmeyeceğini o zor anlaşılır mantığıyla anlatmaya uğraştı. 

159 

ufak kusur 
Aşığının mektup yazmada gecikmesi, en ufak kusurlarını ince ince 

elekten geçiriyor. 
160 

ufak sepet 

Çocuğun bir eline içinde fodla ile peynir bulunan kapaklı, ufak, 

yuvarlak bir sepet, diğer eline de çantasını verirler, cebine de on para 

gündelik korlar, mektebe gönderirlerdi. 

171 

ufak [göz] Gözler siyah, ufak... 186 

ufak masa 
Bunun güney tarafına gerçekten bir tahta kanepe; bir ufak masa, 

birkaç sandalye konmuştu.  
196 

ufak el arabası 

Taş toprak taşımaya mahsus ufak el arabası, kürekler, beller, 

kazmalar, fazla saksılar, fasulye sırıkları türünden bahçe aletleri 

gördü. 

197 

ufak 
ekmek 

kırıntıları 
En ufak ekmek kırıntılarına kadar süpürüldü. 208 

ufak şikayet Lebibe'den ufak bir şikayet sesi işitiliyordu. 214 

ufak bahçe 

Ufak bir bahçe içerisine yapılmış bu haneciğin küçüklüğü, vaziyeti 

buranın Beyoğlu sevda borsalarından birinin şubesi bulunmaktan çok 

özel bir yer olması ihtimalini gösteriyordu 

224 

ufak fısıltı 
Evin içinde ufak bir fısıltı, küçük bir hadise artık dikkatimi çekiyor; 

olağandışı gibi saydğım her şey beni meraka düşürüyordu.  
241 

ufak şaibe 
Namusuna en ufak bir şaibe gelmemiş bir kızoğlankız da bir ebenin 

tedavisine ihtiyaç gösterecek bir hastalığa yakalanabilir. 
249 

ufak ümit 

Bunların lehine delil toplamak için ne kadar uğraşsam, 

masumiyetlierine şahitlik edecek ufak bir ümit ışığına rastlasam çok 

geçmeksizin yine derhal suçlarını gösterir yığın yığın kara bulutlar 

beynimi sarıveriyordu.  

249 

ufak keten mendili Lebibe cevap olarak korsajının arasından ufak keten mendili çıkardı. 256 

ufak heves 
Kadınların sevda hususunda en ufak bir hevese düşmeleri büyük suç 

sayılıyor 
258 

ufak revolver 
Pantolonunun arka cebinden ufak bir revolver çıkarıp masanın 

üzerine koydu. 
263 

ufak tereddüt 

Heyecan veren ufak bir treddüt anından sonra Rebia, taraz turaz 

alnından aşağıya doğru dağılmış olan saçlarını asabi bir hareketle 

yukarı iterek: 

268 

ufak reçete Bu derde karşı ufak bir reçete düzenledim.  302 
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ufak ayrıntı 
İhtiyar ise kızını Meftun Bey'e vermekten ne kar veya zarar edeceğini 

en ufak ayrıntısına kadar çoktan hesaplamıştı. 
327 

ufak hırıltı 
Yabancı kadına karşı düşmanca bakışlar fırlatarak dişlerini göstere 

göstere ufak hırıltılardan sonra havlamaya başladı. 
340 

ufak heyecan Korktuğum bir şey değil... 341 

ufak sinir En ufak sinirleri bile görünüyor. 348 

ufak an 
Zavallı Rebia, hayali dokunmanın sonsuz hazzıyla ufak bir an 

kendini kaybetti. 
351 

ufak minder 
Yere serili bir döşeğin ayakucuna yorganlar, ufak minderler, yastıklar 

yığılarak sedir gibi yükseklik verilmiş ... 
355 

ufak yastık 

Bunun üzerinde Zarafet baskı makinelı;rinin mürekkep merdaneleri 

siyahlığmdaki çıplak iki ince bacağını birer geniş açı oluşturacak 

biçimde gerip açarak apış arasına sokulan leğene eğilmiş bir 

vaziyette oturuyor.  

355 

ufak bakır güğüm 
Bir kenarda üzerinde ufak bir bakır güğüm duran kapaklı sac 

mangal... 
356 

ufak lamba 

Zarafet'in doğurma sahnesindeki tüm kalıntılar, daha çok aydınlık 

vermesi için açıldıkça is salıvermiş ufak bir lambanın kararmış şişesi 

içinde titreyen zayıf bir ışık yardımıyla ortadaydı. 

356 

ufak tahta sandık 

...o güne kadar koparabildiği parayı kafi görerek bir sabah 

beyefendiye kısaca bir özür beyan ettkten sonra yeşil boyalı, ufak 

tahta sandığıyla bir heybe... 

406 

ufak tabut 
Getirdikleri geçkin bir piyanist ile bir ufak siyah tabut şeklindeki alet 

kutusunu elinde tutan bir genç kemancı piyanonun başına geçtiler.  
429 

ufak aksaklık 

Lebibe ne yapacağını bilemeyerek, en ufak bir aksaklığa gözlerini 

dikmiş bekliyor, fakat iç sıkıntısından, meraktn, heyecandan helak 

olup bitiyordu. 

464 

ufak halı 

İhtiyarın ufak bir halıya sararak kendi oda sındaki divanın altına 

gizlediği, köşeleri tunçlu, işlemeli antika ceviz çekmecesi özel bir 

aletle açılıp içindeki altı yüz lira kadar nakit ile mührü ve 

Balıkpazarı'ndaki hanın senedi çalınmıştı. 

467 

ufak hazine 
Kasım Efendi, bu ufak gizli hazinesini lüzum görüldükçe üç dört 

günde ve bazen ancak haftada bir defa açardı.  
467 

ufak tereddüt Ufak bir tereddütten sonra: 486 

ufak kase 

büyüklüğünde 
fincan 

Çiftini on paraya ufak kase büyüklüğünde fincanlarla kahve içip de 

her sinek düşünce fincanların içindekileri yenilemeye kalkışmak pek 

insafsızlık olur değil mi! 

26 
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ufak tefek sinekler 

Av ne kadar küçük olursa olsun "mideye ne girerse yararlıdır" 

sözünün savunucusu ve bulduğuyla nefsini köreltmeye alışkın bir 

feylesof olduğunu göstermek için yanından geçen ufak tefek 

sineklere karşı asla tenezzül etmiyormuş gibi davranmaz 

23 

ufak tefek zorluk 
İnsan sofrada her lokmayı kurallara uygun yemek isterse bazen ufak 

tefek zorluklara uğrar.  
114 

ufak tefek oyun 
Her iddiada zeytinyağı gibi üste çıkmak için ufak tefek oyunlar, 

safsatalar bile tertip ediyor 
160 

ufak tefek safsata 
Her iddiada zeytinyağı gibi üste çıkmak için ufak tefek oyunlar, 

safsatalar bile tertip ediyor 
160 

ufak tefek meze 
Bu bir şişe bira, bu ufak tefek mezeler benim dişimin kovuğuna bile 

gitmedi. 
206 

ufak tefek el işleri 

Açık renk perkal basma döşeli bu salonun düzenlenişi, birkaç etajer 

ve tablonun yerleştirilmesindeki özen, bazı ufak tefek el işleri 

madamın yaratılışındaki zarafeti açıkça ortaya koyuyordu.  

289 

ufak tefek mücevher 

 Kadın Nine Şekure Hanırn'ın sandığından antika piryol s.aat vesaire 

aşırmak, Raci'den gizlice annesinin ufak tefek bazı mücevherlerini 

rehin bırakmak, kendine ait Pangaltı taraflarındaki bir arsayı satmak 

suretiyle dört yüz lira kadar bulabildi. 

332 

ufak tefek hastalık Bu müddet içinde hepimiz ufak tefek hastalıklar geçirdik.  395 

ufak tefek 
gece 

hırsızlıkları 

Bu cüreti adi hırsızlara da korku vesilesi oldu. Civar evler bir müddet 

ufak tefek gece hırsızlıklardan yoksun kaldılar 
467 

ufak ufak saldırış 
Koken'' aleyhindeki bu müthiş tavsiyeyi anlamış gibi havlamayı 

artırıp Azize Hanım'a ufak ufak saldırışlara girişir. 
340 

ufaklı sinek Orayı kara bulut gibi irili ufaklı bir sinek alayı istila eder 21 

uğursuz herif Bu uğursuz herif acaba hiç akşam yemeği yememiş mi? 207 

uğursuz haber 

Ellerindeki bastonlarının uçlarıyla toprağın üstüne gece seçilmez 

hiyeroglifler, anlaşılmaz birtakım acayip şekiller çizerek sanki 

yeryüzüne bir sır veriyormuş yahut bu felakete karşı belirleyecekleri 

yolun sırlanın bu zor meselenin, uğursuz haberin acayip işaretlerini 

çözmeye uğraşıyorlardı.  

227 

uğursuz sabah 

...bulunan küçükhanımlar bu geceki eğlencenin böyle uğursuz bir 

sabahla bitmesine, yani cinayetlerinin üzerine güneş doğmasına karşı 

ne diyeceklerini, ne düşüneceklerini şaşırmışlardı.  

230 

uğursuz karı O uğursuz karının aşkının şevkiyle bir cinayette mi bulunacak?  464 
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uğursuz ihtiyar Behey uğursuz ihtiyar, bu ceza senin için azdır. 480 

uğursuz herif O uğursuz herifin işlerine benim aklım ermez... 485 

ukala nasihat 

Ahlaki hükümler her ne derse desin Şaban'la Zarafet'i birbirine aşık 

ve böyle cinnetlere sevk eden bu kuvvet bütün ukala nasihatlere 

rağmen bütün alemde hüküm sürmektedir. 

211 

ukalaca baskı 

Meftun'un ukalaca baskısı üzerine Lebibe evvela kızarıp bozararak  

utanç  gözyaşları  döktükten  sonra bu  suretle  taşmaya, sızlamaya 

başladı. 

259 

ulvi din Müslümanlık ilerlemeye uygun pek ulvi bir dindir.  381 

umumi hayat 

Bu tiyatrolar, dramlar, komediler, sinemalar, sessiz ve sesli hep bu 

oyunlar, tabiatın bir köşesinden, umumi hayatın olayları arasından 

seçilmiş birer parça değil midir? 

212 

usandırıcı zorluk 

Alafranga sofranın birtakım usandırıcı zorluklarından dolayı obur 

Raci, sahanlar büyük, etler pişkin, yemekler bol olmak şartıyla 

alaturkayı yahut orta yollu usulü büsbütün alafranga sofralara tercih 

ile abisini kızdırır 

89 

usandırıcı şekil 
Düşündükçe  bu  edepsiz  suçlama, hayalimde usandırıcı, müthiş 

şekiller almaya başladı. 
241 

usandırıcı ihtimal O geceyi bin türlü usandırıcı ihtimallerle geçirdim 243 

usandırıcı sokak 
Böyle sırnaşıklar birkaç 'Allah versin' ile def olmayan usandırıcı 

sokak dilencilerine benzerler.  
278 

usta el 
Bu reçete hiçbir eczacının laboratuvarında yapılmayacak, uygulanışı 

yalnız sizin usta ellerinize bırakılacaktır 
302 

ustaca laf 
Bir tavuğun kesilme biçimini teyzeme sorsam o bile senden daha 

ustaca laflar edebilir zannederim ... 
97 

ustaca oyun 

Bu fırtınalı, boralı aşk oyununun yegane seyircisi bulunan Meftun 

Bey bu kadar tabii ve canlı bir tabloyu, rol yapmadaki bu olgunluğu, 

amacı sanat olan Paris artistlerinin hiçbirinde görmediğini ve "Foli 

Dramatik"te "Foli Berjer"de, "Mulen Ruj"da seyretmiş olduğu ustaca 

oyunlarının pek çoğunun Şaban'la Zarafet'in şu tabii oyunu yanında 

soğuk, ruhsuz taklitten ibaret kaldığını kendi kendine itirafla 

209 

usulüne uygun biçim 
Mahir bize karşı hakaret ederse terbiyeli, medeni bir adama yaraşır 

biçimde usulüne uygun biçimde kendisini düelloya davet ederiz... 
223 
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utangaç hal 

Madam Şehim büyük bir kabahat işleyip de suçunu belli etmemek 

için süt dökmüş kedi gibi utangaç bir hal alan bir çocuk tavrıyla orta 

yerdeki masanın kenarına eğilmiş, pek derin bir okumayla meşgul 

görünmeye uğraşıyordu. 

299 

utangaçça tebessüm 
Etraftan imrenmek ima eden utangaçça tebessüm gösterenlere birer 

nebzecik paylaştırdıktan sonra kadın kalanını da kendi ağzına atar.  
32 

utanmaz kahpe 
Utanmaz kahpeye ben bin ahlak ve hikmet dersi verdim. 

475 

uydurma laf Bu da uydurma bir laf...  393 

Uygulamalı hayat adabı 

Uygulamalı hayat adabı kitabı yazarlarından bazılarının sözüne göre 

de tabağı herkesin önüne götürerek seçimi onlara bırakmak daha 

uygundur. 

100 

Uygulamalı 
Görgü 

Kuralları 

Ders sırasında büyükannesinin horultularına, Rebia ve Hasene'nin 

arsızlıklarına, diğerlerinin dikkatsizliklerine rağmen "Uygulamalı 

Görgü Kuralları" konusunu aile fertlerine anlatmaktan çekinmedi.  

130 

Uygulamalı 
Görgü 

Kuralları 

Meftun zengin bir enişte edinebilmek için Lebibe'nin terbiye ve 

eğitimine son derecede önem verdiğinden aile fertlerinin tamamına 

mahsus olan "Uygulamalı Görgü Kuralları" dersinden başka 

kardeşine özel olarak faydalı bilgiler öğretiyordu. 

133 

uygun yer 
Kapıldığını iddia ettiği parçalar uygun vakit Ağa'ya takdim edilmek 

için yine sıkıca uygun bir yere kapatılmıştır. 
60 

uygun isim 
Uygun bir isim bulmanın hemen hemen bütün eseri yazmaya denk 

bir yorgunluk olduğunu anladı. 
65 

uygun cevap 

Latife, Lebibe, Rebia, Vesile Hanımlar hep birden çeyrek mecidiyeyi 

hak etmek için zeytin çekirdeğinin ağızdan çıkarılmadığı hakkında 

sofra adabına değil, hatta akıl ve izana bile pek uygun düşmeyecek 

acayip usuller bulmaya giriştikleri sırada Raci nispeten uygun bir 

cevap vermek üzere dedi ki 

118 

uygun dolap 
O servetin büyüklüğüne uygun bir dolap çevirmeli ki maksada 

ulaşmak mümkün olsun. 
140 

uygun şey Uygun bir şey ise Rebia'yı da nikahla buna çakarım. 167 

uygun eş 
Bedri Bey hakkında yaptığı araştırma hep bu delikanlının Rebia için 

uygun bir eş olacağını gösteriyordu.  
169 

uygun yer Uygun yerlerde kendine bir iki seyir deliği bıraktı. 198 
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uygun hareket 

Nara bir kere Raci'nin ağzından fırlatıldıktan sonra bunun uygun bir 

hareket olmadığını Mefturi'la beraber delikanlı kendi  de anladı, ama 

iş işten geçmişti. 

229 

uygun biçim Bu işi uygun bir biçimde düzelteceğime işte sana söz veriyorum.  234 

uygun yol 

Meftun bu emeline varmak için uygun bir yol bulmaya uğraşırken 

ötekiler işe o kadar fena bir tarafından başlamışlardı ki, kendisi bu 

duruma hangi ucundan yapışabileceğini şimdi şaşırdı kaldı. 

236 

uygun hal 
Aşıklardan biri diğerinden bıkıp da artık elverdiği zaman bu gınaya 

karşılık sevişmede ısrarcı olmak uygun hal midir?  
278 

uygun yol 

Karşımızdakini neşelendirmenin en uygun yolu, yalnız dinlemek, 

kısa takdir kelimeleriyle karşınızdakinin zekasına hayret etmek ve 

dinlemekten zevk duyduğunuzu anlatmaktır. 

319 

uygun gün 
Bu da Avrupa'da bir halk sınıfıdır ki uygun bir günde ne olduğunu 

size uzun uzadıya anlatırım 
320 

uygun iş 
divanı çürütmekten başka meşguliyetleri olmayan kimselere hep 

uygun birer iş teklif edilecek 
324 

uygun zaman 

Şiddetini  uygun  bir  zamanda  kullanmak için kuvvetini saklayan 

kurnaz bir düşman tavrıyla pek saf, zayıf, budala görünerek işe 

girişmeyi düşündü. 

326 

uygun taraf 
...şu meseleye uygun bir tarafından girişip işi bitirivermek için her 

ikisinin de kalpleri şiddetle atıp duruyordu. 
328 

uygun hüküm 

Zavallı Edibe, doğduğu günden beri alıştığı yaşam ve adetlerin o 

kadar zıttı bir yere düştü ki küçük aklıyla haklarında bir türlü uygun 

bir hüküm vermediği birçok şeylere dair garipsemesi günden güne 

artıyor 

334 

uygun yer 
Aşçı kadın da genç uşağa aşk ilanı için baloyu uygun bir yer 

sayıyordu. 
423 

uygun taraf Uygun bir tarafa mükemmel bir büfe düzenlendi 429 

uygun delik 

Lebibe, gözünü kulağını kameriyenin uygun bir deliğinden içeriye 

uydurmaya uğraşırken bir mösyö ile bir madam makyajlarını henüz 

tamamlamışlardı.  

440 

uygun yer 
Kameriyenin yasemin ve beyaz gül, dal ve yapraklarından meydana 

gelmiş dış duvarının uygun bir yerine sokuldu.  
440 

uygun cevap 

Kasım Efendi, kırık çekmeceyi tekrar kerevetin altına sürdükten 

sonra bu garip hırsızlığa dair kimseye bir şey açmamalarını karısıyla 

hizmetçi kadına' defalarca antlar, yeminler ile tembih etti.  

468 

uygun sopa 
Ellerine boyları kendilerine uygun müthiş bir sopa tedarik ederler.  

472 
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uysal harami 
Bu misafir tabiatlı, uysal haramilere karşı sopa sallamayı artık Ali 

faydasız gördü. 
466 

uyuşuk hal Türk baba, abani sarığıyla ticarethanesinde uyuşuk bir halde oturur. 286 

uyuşuk memleket 

Doğal kaynakları hemen el sürülmemiş denecek derecede bakir, 

insanları son derece uyuşuk ve tembel olan bir memlekette gözü açık 

bir Frenk ne fırıldaklar çevirmez! 

286 

uyuşuk adam Siz Doğulular aslında tembel, uyuşuk adamlarsınız. 381 

uzak memleket Buradan en uzak memlekete mektup gider kırk para ilen 53 

uzak kadın 

Her gece gönlüm sende, sen ise eşinin kollarına dolandıkça ve 

kendimi birbirimize kanunen ve cismen yakın, fakat kalben uzak bir 

kadınla birlikte aynı yatakta buldukça… 

296 

uzak mahalle 

O açgözlü herif, oğlunun böyle yanlışla düşürülüp uzak mahallelerde 

evliliğinden kendisi için kim bilir ne büyük masraf kapıları 

açılacağını vehmederek kudurup durur. 

309 

uzak yer 

Mahir Bey'in, Lebibe'yi kaçırıp velilerinin rızası dışında uzak yerde 

gerçekleşen evliliklerinden kızın bu kaçışı sırasında evde birçok 

kıymetli eşyanın da kaybolmasından şimdiye kadar ilgili makamlara 

şikayet edemeyişinin, kendine büyük ikramiyenin isabetinden dolayı 

bankaca olacak muamelelerle meşgul bulunmasından ileri geldiği 

anlamında bir tezkere gönderir. 

314 

uzak dimağ 
Bir çocuk kadar eğitimle aydınlanmamış, bilimin faziletlerinden 

uzak, boş bir dimağ üzerine pırlanta çelenk takmak ne haz verir 
388 

uzak anlam 
Aklı kıt Ali, bu tabiri Arap'ın söylemesinden büsbütün uzak bir anlama 

alarak, yani kapı yoldaşı anlamında anlayarak: 
409 

uzun etek O uzun etekler… 47 

uzun saç 

Haspanın o kadar gür, uzun saçı olmayacak, hemen bir onluk karpuz 

büyüklüğünde başının tepesine kondurduğu guguruk iğreti saçlardan, 

belki siyah yünden, kırpıntılardan yapılmış olma ihtimaliyle şüpheli 

bakışları üzerine çekiyordu. 

47 

uzun zaman 

Yaş otuza, boyu uzuna yakın, vücut zayıf, renk soluk, davranışlar 

gayet asabi, çehre uzun zamandan beri tuvalet sularının, pomatların, 

pudraların bol bol kullanılmasından çok yorgun 

66 

uzun nasihat-name 
Her ay bir çıkın para ile bir de uzun nasihatname gönderen amcasını 

kandırmak için sahte karneler yapmayı göze almaya kadar vardı. 
72 

uzun cümle 
Amcası yeğenine uzun, hakimce ve katiplere yakışır cümlelerle 

nasihat etmekten bıkmadı.  
73 
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uzun perhiz Hele Şekure Hanım'ın o uzun perhize hiç tahammülü yoktu. 83 

uzun telaffuz 

 Kahyası  daha  doğru, daha uzun  telaffuzuyla  Ketüdası Kasım 

Efendi...Meftun bu sıfatı, bu lakabı, bu ismi on, yirmi, elli, yüz defa 

tekrar etse kulağını tırmalayan o bir sıraya lafın sakilliği, soğukluğu 

yine kaybolmayacak, buna alışamayacaktı  

138 

uzun 
şikayet 

mektubu 
Hareketinin sebebini sormak için uzun bir şikayet  mektubu yazdı.  159 

uzun söz 
Lebibe mektubunun birinde birtakım uzun sözlerle şunu anlatmaya 

uğraşıyordu 
161 

uzun yol İki tarafına lavanta çiçeği dikili uzun yoldan köşke kadar yürüdük.  182 

uzun [mektup] Mektup uzun ve Meftun için bolca bilgi doluydu. 192 

uzun öpüşme 

Zarafet yangın bir nazarla başını sevgilisinin göğsüne dayayarak 

dilini uzatır, bu Şam pestili sevda hararetiyle helmelenip de suları 

Şaban'ın dudaklarının içi akıncaya kadar ağız ağıza uzun öpüşmeye 

devam ederler. 

206 

uzun söz Fakat şimdi uzun sözün sırası değil...  216 

uzun boy 
O aralık uzun boylu, poturlu, eli sopalı, bekçiye benzer bir adam 

belirdi 
220 

uzun disküsyon Of Raci bu kadar uzun 'disküsyon'un  sırası değil 223 

uzun duvar 
Yan taraf pencerelerini bir parça görebilmek için sokağın uzun 

duvarını bir hayli aykırılamak icap ediyordu.  
224 

uzun saçak 

Doğuda çeşme deyince göz önüne o mükellef, o nakışlı, işlemeli, 

altınlı, uzun saçaklı, sayvanlı, geniş yataklı, gürül gürül şarıltısıyla 

susuzların kulağını okşayan ve yaptıranları rahmetle, minnetle 

hatırlatmaya yarar hayratlar gelir 

225 

uzun sıkıntı 
Ondaki yorgunluk izi simasında daha açık, daha üzücü gölgelerle 

geçirdiği uzun, şiddetli sıkıntı fırtınalarına tercüman oluyordu. 
253 

uzun söz 

...kuşkulu, dumanlı uzun felsefi sözlere girişmek istediği sırada Raci 

evvelki tehdidini birkaç derece daha artırarak maksadını kesinlikle 

tekrar etti. 

264 

uzun ders 
Fakat maalesef size uzun bir ders vermeye ne bende cesaret ne de 

böyle bir dersten istifadeye sizde yetenek var.  
275 

uzun kirpik 

Renk olarak solgundu, fakat çenesinin uyumu biraz yumruca alnının 

üzerinde ince, açık kumral kaşlarının çizdiği kavisler, uzun 

kirpiklerle haleli ve donuk sarı saçlarına oranla koyu görünen ela 

gözleri kendine bakanları yutkunduracak birer güzelliğe sahipti. 

295 
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uzun müddet Kısa yahut uzun bir müddet sonra karı koca birbirinden usanıyor. 300 

uzun dilek 

Yine eski uzun dilekler, dalkavukluklar, evet efendimler, sepet 

efendimler, büyük bir adamın tek ismini söylemeden evvel sekiz 

unvan saymak türünden garipliklere devam.  

320 

uzun söz 

Meftun'un söylediği bu uzun sözlerinden, bu zor açıklamalarından 

kendini yere vurmak için hazırlandığını, bütün bu girişin gerisinde 

kendi zararına sağlanacak bir yarar bulunduğunu… 

326 

uzun tecrübe 

...ihtiyar uzun tecrübelerden sonra altıncı bir hisse sahip bir kuvvetle 

açıkça anlıyor, fakat Meftun'un bu saflığına gizli gizli sakalının 

altından  gülmekten  de  kendini  alıkoyamıyordu.  

326 

uzun emek 

Bundan sonra yine dört beş mecidiyeye tutacağı kaba hizmetkarları 

bunlar kadar inceltebilmek için ne uzun emekler sarf etmek 

gerekiyordu. 

362 

uzun müddet 
Şekure Hanım, torununu sıkıntılı görünce uzun müddet bakmaya 

tahammül edemedi. 
371 

uzun tabak 

Bir uzun tabak düştü. Tuzla buz oldu. Zavallı Ali, bir ıstakoz kıskacı 

arasında kalmış kadar ezildiği bu sıvalı iki siyah kolun acımasız 

baskısından kurtulmaya var kuvvetiyle uğraşıyor, başarılı 

olamıyordu. 

427 

uzun boğaz 
Uzun boğazlı narin bir billur sürahiden su boşaltılır zannedecek, 

birbirine eklenmiş ahenkli hafif, yumuşak, yuvarlak sesler işitildi. 
429 

uzun saç 
Artist, omuzlarını döven uzun saçlarını silkerek başını sallayıp 

piyanonun akordundan hoşnutsuzluk anlatır biçimde yüzünü ekşitti. 
429 

uzun iç çekiş 
Meftun, ağzını Madam'ın gerdanına yapıştırıp uzun bir iç çekişiyle 

inledikten sonra buse şapırtıları arasında: 
441 

uzun kahkaha Edibe, garipseyen bir öfkeyle uzun bir kahkaha salıvererek: 453 

uzun müddet 

Meftun'un bu güzellik, zarafet dersleri uzun müddet ekilmemekten 

mahrum kalarak gelişme gücü artmış toprak üzerine tohum saçılır gibi 

hayret verici bir sonuç yarattı. 

460 

uzun [fes] Sivri fesli... İnce, uzun... Bu Rebia Hanım'ın hırsızı.  473 

uzun boy Bu da uzun boylu fakat poturluydu.  473 

uzun satır İhtiyar herif, uzun satırlarla birkaç kısa hakikat anlatmak 

istiyordu.  
479 

uzun ayrılık İki senelik uzun ayrılık, aleyhimdeki hiddet ve öfkenizi yatıştırmıştır 

düşüncesiyle bu mektubu yazmaya cesaret buldum. 

489 

uzun düşünce İki kardeşi uzun bir düşünce aldı. 495 

uzun boğazlı sürahi 
Uzun boğazlı narin bir billur sürahiden su boşaltılır zannedecek, 

birbirine eklenmiş ahenkli hafif, yumuşak, yuvarlak sesler işitildi. 
429 
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uzun boylu adam 
O aralık uzun boylu, poturlu, eli sopalı, bekçiye benzer bir adam 

belirdi 
220 

uzun saçaklı hayrat 

Doğuda çeşme deyince göz önüne o mükellef, o nakışlı, işlemeli, 

altınlı, uzun saçaklı, sayvanlı, geniş yataklı, gürül gürül şarıltısıyla 

susuzların kulağını okşayan ve yaptıranları rahmetle, minnetle 

hatırlatmaya yarar hayratlar gelir 

225 

uzun uzun yol Beyi bahçenin içine uzun uzun yollar yaptırmış, çakıllar yaydırmış 45 

uzuna yakın [boy] 

Yaş otuza, boyu uzuna yakın, vücut zayıf, renk soluk, davranışlar 

gayet asabi, çehre uzun zamandan beri tuvalet sularının, pomatların, 

pudraların bol bol kullanılmasından çok yorgun 

66 

uzunca çene 
Çukurca gözler, uzunca çene, esmer çehresiyle hep annesi Şekure 

Hanım'ı andırır. 
83 

uzunca saç 

Uzunca saçları üzerinde daima başının bir tarafına çarpılan kenarı 

enli, yumuşak şapkası, gevşek bir düğümle tutturulmuş boyunbağı, 

gelişigüzel biçimdeki giyinişi, kendinin yakasını şairce ve sanatkârca 

hayallere kaptırmış fikir ve mesleğinin kalenderce güzellik meraklısı 

biri olduğunu gösterir. 

285 

uzunca mücadele 
İki kardeş arasında yine uzunca bir mücadele başlar. 

487 

üç sınıf halk Üç sınıf halk olacak; asker, sivil, amele...  323 

üç yüz kuruşluk zibidi Vardığı vakit kocası üç yüz kuruşluk zibidi bir katipti 45 

ümitli gayret 
Kazazede, son ümitli gayretleriyle debelene debelene canını 

kurtarmaya çalışırken birinciden büyük bir ikinci kazaya uğrar.  
25 

ümitsiz tebessüm Biletçi ümitsiz bir tebessümle 44 

ümitsiz bekleyiş 

...her kimle olursa olsun mücadeleden, savaştan çekinmeyeceğini, 

hemen bağırmak için bir küçük işarete hazır olduğunu, artık 

sıkıntılarının sonuna gelmiş, bir şeyden korkusu kalmamış, isyan 

etmeye hazır bir mazlumun ümitsiz bekleyişiyle anlatıyordu. 

254 

ümitsiz gözyaşı Zavallı yeni gelin ümitsiz gözyaşları saçarak diyordu ki: 334 

ünlü dükkan Kanzuk İngiliz Eczanesi, Beyoğlu'nda ünlü bir dükkan... 245 

ünlü ebe 
Bu ismin şehrimizde tanınmış, ünlü ebelerden bir kadına ait 

olduğunu biliyordum. 
247 

ürkek adım Bir şey devirmemek için son derece ürkek bir iki adım attı. 315 

ürkek göz 
Uşak, etrafına ürkek bir göz gezdirdikten sonra sadasını fısıltı 

derecesine indirerek: 
472 

ürkek adım Bahçıvan, gayet ürkek adımlar atıyor, her adımda etrafını uzun uzun 

dinliyordu 
474 

ürkütücü ses Titrek, ürkütücü bir sesle: 263 
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üzgün macera Bu üzgün macerayı "bir büyük felaket" tabiri takip ediyor.  194 

üzgün hal 
Ev halkı bu telaştayken küçükhanımlar alı al, moru mor, pür 

heyecan, titreyerek üzgün bir halde köşkten içeri girmişler.  
237 

üzgün yüz 

Gösterilen acil tedbirlerle Vesile Hanım gözlerini açtı. Rebia'yı 

karşısında  o solgun rengi, o üzgün yüzüyle  görünce deminden kızın 

saflık ve acılıkla anlattığı zavallı macerasını  hatırlayarak 

üzüntüsünden yine ağlamaya başladı. 

281 

üzgün hal Bugün üzgün bir haldeyim. 297 

üzgün tavır 
Rebia, üzgün bir tavırla yüzünü Zarafet'e yaklaştırarak Arap'ı dikkatli 

dikkatli süzdükten sonra 
358 

üzgün ses 
Raci, kızmamak için son gayretini harcayarak fakat gizli sıtma tutmuş 

gibi kesik, tutuk, üzgün bir sesle: 
472 

üzücü sonuç 
Halbuki beyefendi mangırı tüketmesinden öte, böyle üzücü bir 

sonuçtan kurtulmak için bu dolaplara giriyor, lakin kime anlatırsın? 
148 

üzücü karşılaşma Şimdi kardeşleri ve aşığıyla pek üzücü bir karşılaşma olacaktı. 229 

üzücü olay 
Çünkü henüz birkaç saat evvel tesadüf ettiği bu üzücü olaya karşı 

tedbir almaya ve karar vermeye vakit olmadı ki... 
236 

üzücü karşılaşma 

Kızların böyle döşeklerinde bulunmadıkları ilk defa olmadığı, 

aşıklarıyla Despino'nun evine kapandıktan ve o üzücü karşılaşmadan 

sonra eve girince ağabeyleriyle birlikte olduklarını iddiaya cüret 

etmeleri, Raci'yi bütün bütün kızdırdı. 

238 

üzücü macera 

O geceki üzücü maceralarından ev halkına hiç renk vermeksizin 

odalarına çekilmiş olan beylerden, hanımlardan hiçbirine beş 

dakikalık olsun istirahat mümkün olmadı. 

239 

üzücü gölge 
Ondaki yorgunluk izi simasında daha açık, daha üzücü gölgelerle 

geçirdiği uzun, şiddetli sıkıntı fırtınalarına tercüman oluyordu. 
253 

üzücü saat 
Geçirdiği üzücü saatler zavallıyı hayli soldurmuş, yüzünde derin 

yorgunluk izleri bırakmıştı. 
253 

üzücü hakikat 
İki kardeş bu üzücü hakikati ötekine anlatmak için bir müddet derin 

derin bakıştılar.  
254 

üzücü mahcubiyet 
Daha şimdi ağlaya sızlaya başını yukarı kaldıramayacak kadar üzücü 

bir mahcubiyet altında ezilip dururken ne çabuk açıldın...  
259 

üzücü sorgulama 

Bu üzücü sorgulamanın şu üzücü ilk sözünden daha üzücü 

olacağında şüphe kalmayan son sözüne kadar varılmak artık 

zorunluydu.  

269 
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üzücü söz 

Bu üzücü sorgulamanın şu üzücü ilk sözünden daha üzücü 

olacağında şüphe kalmayan son sözüne kadar varılmak artık 

zorunluydu.  

269 

üzücü samimiyet 
Rebia'nın şu perişan halindeki ciddiyet, üzücü samimiyeti ve içten 

anlatımı dinleyenleri üzmeye başladı. 
271 

üzücü hatıra 

Mektubun okunması süresince sessizlikle geçen zaman sırasında 

zavallı Rebia'nın fikir ve kalbi pek üzücü bir hatırayla sarsıldığından 

gözyaşlarını mendiline silerek kesik kesik devam etti: 

279 

üzücü durum 

Geçen geceki gözetlemelerinde Meftun'un  rastladığı  üzücü durum, 

kızların acıklı itiraftan, Raci'nin aldığı serseri hal, Lebibe'nin 

kaybolması, hep bu olaylar Meftun'un ailesine karşı her şeyden  

sorumlu olmak mevkiini zorluğun çok üstünde bir buhran içinde 

bırakmıştı. 

288 

üzücü manzara 

...kendisi yavaşça pencerenin önüne geçerek hüzün gözyaşlarını, 

tabiatın ahengine uyarak gecenin bu üzücü manzarası üzerine damla 

damla serpmek isterdi. 

350 

üzücü son 
Odadaki konuşmanın üzücü sonu, esas durumu Rebia'ya bu sefer 

iyiden iyi anlattı 
353 

üzücü hal 

Topluluğumuzun en aydın üyelerinden bulunan Meftun ve Raci 

Beylere karşı hayat bilgisi ve bu gibi üzücü hallerde dayan ma 

gereğinden bahsetmenin malumu anlatmak olduğunu bilirim. 

378 

üzücü hal 

Topluluğumuzun katibi bunun gibi üzücü hallerde gönderilmesi 

yaygın olan ve ismine 'letr dö fer par' denilen bir mektup örneği 

kaleme alsın 

381 

üzücü hizmet 
Reisesi bulunduğum 'Doğu Akademisi' topluluğu bu üzücü hizmeti 

yerine getirmeye beni görevlendirdi. 
384 

üzücü macera 

Unutma külleriyle kaplanmak devresine giren bu üzücü macerayı her 

an hatırlarda uyandırmak, tazelemek için vesile bulmaktan geri 

kalmaz. 

392 

üzücü cinayet 
En müthiş şüpheler içinde yanıp kavrulan bir dimağı bu sözler ne 

üzücü bir cinayete sevk etmez? 
464 

üzücü nokta 

Durum böyle üzücü bir noktaya geldiği sırada Kasım Efendi'nin 

evinde olan mühimce bir hırsızlık vakası eski heyecanlardan yeni bir 

galeyana dönüştü. 

467 

üzücü hal Mahir'in üç dört günden beri devam eden ortadan 

kaybolmasından dolayı tesellisi imkansız üzücü bir hal içinde 

kavruluyordu. 

479 
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üzücü manzara Kan bulaşığı bu sarılığın, bu ölüm renginin üzücü manzarasını 

büsbütün artırmış... 
488 

üzüntülü hal 
Raci şiddet derecesi gece pek fark olunamayan bir bakışla ağabeyini 

üzüntülü bir halde süzdükten sonra: 
227 

üzüntülü hal Bir zamandır pek üzüntülü bir haldeyim. 227 

üzüntülü ses 
Raci, bütün vücudunu bir titreme kaplamış olduğu halde üzüntülü bir 

sesle: 
471 

vahim derece Demek durum sandıklarından daha vahim, rezil bir dereceye varmış. 221 

vahim mesele 

Bu, o kadar vahim ve aynı zamanda o kadar nazik bir meseleydi ki ne 

yapacaklarına dair konuşmak bile şimdi bu maceranın ağırlığını 

artırmaya sebep olacakmış gibi sessizlik oldu. 

226 

vahim vaka 

Odadaki dört gencin uçuk renkleri, birbirlerine karşı almış oldukları 

haşin tavırları, endişeli bakışları bunların aralarında vahim, heyecanlı 

bir vaka cereyan eylemiş olduğunu anlatıyordu. 

281 

vahim durum 
Şekure ve Latife Hanımlar ailece anlamakta zorlandıkları vahim bir 

durum karşısında bulunduklarını hissettiler.  
282 

vahim itham 
Azize Hanım'ın, vahim ithamlarına karşı Meftun'un savunması 

Zarafet'in namusunu iade için aile fertlerince kafi görüldü. 
363 

vahim hal 
Rebia meselesi "kanlı basur" komedyasıyla güya örtbas edildi. Fakat 

bu durum bütün vahim haliyle duruyordu. 
466 

vahim durum 
Bu kararı üzerine biraderini tenha bir odaya çekerek vahim durumu 

tamamıyla haber verdi. 
470 

vahim iş 

Böyle bir pisliği tek başına temizlemeye kalkışmak kendi kuvvetinin 

üstünde büyük bir iş, mühim bir teşebbüstü  ki bunu başaramayacağı 

aşikardı. 

470 

vahşi biçim 
Franklin 'asperj'i, tabak içinde bıçakla ucunu keserek kesilen parçayı 

çatalla temizce yiyecek yerde vahşi bir biçimde ısırarak yiyordu. 
110 

vahşi baba 

Bugün şu suçunuza karşı birtakım kaba, vahşi babalar, kardeşler, 

veliler gibi hakkınızda dövme, sövme türünden şiddete 

kalkışmıyoruz. 

254 

vahşi kardeş 

Bugün şu suçunuza karşı birtakım kaba, vahşi babalar, kardeşler, 

veliler gibi hakkınızda dövme, sövme türünden şiddete 

kalkışmıyoruz. 

254 

vahşi veli 

Bugün şu suçunuza karşı birtakım kaba, vahşi babalar, kardeşler, 

veliler gibi hakkınızda dövme, sövme türünden şiddete 

kalkışmıyoruz. 

254 
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vahşi tarikat 

 Arap, genç kavalyesinin taze erkek kokusunu yakından ılık ılık 

teneffüs ettikçe adeta kuduruyor, görülmedik vahşi bir tarikatın 

mensuplarına isnat olunabilecek bir coşkuyla oradan oraya atılıyordu. 

427 

vahşi saldırı 

Rebia'nın bu avcılardan hangisine isabet ettiği anlaşılamadığı gibi, 

böyle vahşi bir saldırıya hedef olmaktan herhangi bir şikayeti de 

işitilmedi. 

451 

vahşi hayvan O zaman demir kafeslerini parçalayan vahşi hayvanlar gibi gözlerini 

kan bürüyor.  
491 

vahşi emir 
...alaturka vahşi emirlerine rağmen Rebia bir daha hamile kalmış...  

493 

vahşi şekil 
Bencilliğin en vahşi ve en şiddetli şekli de aşkta belli oluyor.  

493 

varaklı korniş 
Üç parmak enliliğinde varaklı kornişlerden sarkan metresi elli paralık 

tül perdeler... 
185 

vazifeli [kişi] 

Bir insan bilgi ve duygu bakımından arkadaşından daha altta bulunsa 

bile bu gibi büyük üzüntü ve matem zamanlarında arkadaşına dilinin 

dönebildiğince teselli edecek sözler söylemekle vazifelidir. 

378 

velveleli yer 
Bu gibi haberin en velveleli, en heyecan verici yeri olan mahalle 

kahvelerine, halkın diline düştü. 
311 

velvelesiz hayat 

Kasım Efendi ömrünün son günlerinde velvelesiz, dağdağasız, tenha 

bir hayata ihtiyacı bulunduğunu söyleyerek oğlunu, kızını, damadını, 

gelinini başından savdı. 

333 

vicdan sahibi adam Vicdan sahibi bir adam hiçbir meslekte milyoner olamaz. 403 

vicdani sorumluluk 
Ağabey, siz de ne kadar zor, ağır bir vazife, vicdani sorumluluk 

altına girmiş olduğunuzu güzelce tartınız.  
235 

vicdani suç 

Bekar her erkeğin şehevi hislerini gidermek için göze aldığı 

cinnetler; sefahatler, meşru olmayan ilişkiler, vicdani suçlar hep 

eğlence adı altında adeta mubah sayılıyor. 

258 

viran kulübe 
Çarşamba taraflarında  o çarpık viran kulübe gibi evlerde az mı 

sıkıntı çekti? 
46 

viran türbe Üsküdar'da bir viran türbe varmış.  108 

yabancı cisim Nadiren arabacı, kahve yudumu içinde yabancı bir cisim hisseder.  25 

yabancı kadın 
Karşısındaki yabancı kadınları muhatap alarak ellerini onlara doğru 

sallaya sallaya sözüne devam eder 
41 

yabancı diyar 

Yeğeninin bir allame-i cihan kesileceğine dair İstanbul'da birtakım 

ümitlerle ağzı açık bekleyen amcasını Meftun her hafta bir yalan 

mektupla kandırarak o yabancı diyarlarda girmeye imkan gördüğü 

yerlerden hemen dolaşmadığını, bırakmadı.  

72 
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yabancı [kişi] 
Geçen günü sokakta Ömer Sadık'a piç dedi de o da benim babam 

yabancı değil 
95 

yabancı erkek 
Bahçıvanın en kaba bir biçimde tarif ettiği öyle fena bir eve Lebibe 

ile Rebia bir yabancı erkek yanında nasıl girebiliyorlardı?  
221 

yabancı doktor 
Ailemiz üzerine şüpheli bakışlar davet etmemek için bizi kesinlikle 

tanımayan yabancı bir doktora müracaat gereğini hissettim. 
250 

yabancı doktor Fakat hemen şimdi... derhal bu yabancı doktoru nerede bulacaktım? 250 

yabancı delikanlı 

Evet, gece yarısı yabancı bir delikanlı ile kırlarda dolaşıp kötü şöhret 

kazanmış evlere girip çıkmanın iffetsiz bir hareket olmadığına beni 

ikna et... 

259 

yabancı tamlama 

Yabancı tamlamalarla anlatmak istediğim sözlerin ne demek 

olduğunu Fransızcadaki derin bilgisiyle tanınan Meftun Beyfendi 

Ağabeyinizden sorunuz. 

277 

yabancı iş 

Bu kodaman bizim mösyönün yalancılığa yatkınlığını birkaç defa 

ölçtükten sonra kendine "yabancı işleri icat etme katipliği" 

denilebilecek nazik bir hizmet yaratır. 

287 

yabancı piyango 
Şehrimizde ceplerindeki cüzdanları yabancı piyangolarının adeta 

birer faturasına benzeyen bazı kişiler vardır. 
312 

yabancı piyango 
Hükümet istediği kadar yabancı piyangolarının memlekette 

yayılmasını önlemeye uğraşsın… 
312 

yabancı kelime 

İhtiyar için birtakım garipliklerden başka bir şey ifade etmeyen 

yabancı kelimeler ve ressam isimleriyle dolu olan bu konuşma 

karşısında afyon yutmuş gibi zavallının beyni uyuşuyor… 

319 

yabancı kadın 
Yabancı kadına karşı düşmanca bakışlar fırlatarak dişlerini göstere 

göstere ufak hırıltılardan sonra havlamaya başladı. 
340 

yabancı el 
Böyle mühim bir zamanda yabancı bir el ile kapının tıkırdamasından 

dolayı üçünün de benizleri attı. 
359 

yabancı kadın 
Madam Şehim, Madam Makferlan daha birkaç yabancı kadını, iki 

araba, adeta bir heyet getirdi. 
383 

yabancı kadın 

Kendi kadınlarını hakir görüp yabancı kadınlarıyla evlilikte şeref 

arayanlar, bu hareketlerini gururlanacak bir şey sayanlar gülünmeye 

değer hasta fikirli insanlardır. 

386 

yabancı tahvil Dostlardan birinin ısrarı üzerine yabancı tahvilleri aldım. 398 

yabancı kadın 

Sanki bu iki eş kolları arasındaki yabancı kadınlardan aldıkları zevke 

bedel kendi eşlerini o gecelik bir başıboşlukla başkalarının kucağına 

bırakmışlardı. 

434 
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yabancı kadın 
Kendi gözü önünde, o küstah kocasının yabancı kadınlara karşı 

bulunduğu o edepsiz taşkınlıklar, yatıştırılamaz görünen o susuzluk… 
461 

yabancı ayak izleri 

Bu gece ziyaretçilerinin giriş çıkışlarını Ali, sabahleyin bahçede 

gördüğü yabancı ayak izlerinden, akşamdan kapılara koyduğu 

işaretlerin bozulmuş olmasından anlıyordu. 

465 

yabancı erkek Mahir'i bir Frenk karısının yatağında, kardeşi Lebibe'yi ya 

bancı bir erkeğin koynunda ve bütün evi koca koca horoz 

şeklinde… 

480 

yağlıboya resim 
Yağlıboya resmin Avrupa'da geçirdiği gelişim devresini anlatmaya 

girişti 
319 

yağlıca şey 
Yüzüne, ağzına yağlıca sütlüce bir şeyler bulaşmış ise onları da 

yalarlar...  
94 

yahni yanak 

Teyzesi Vesile Hanım'ın görücülükten dönüşünde tarif ettiği yırtık 

basma donlu, o yahni yanak, o mankafa kıza bin lira ağırlık isteği 

şaka olarak anlaşılsa bile duymaya katlanılır bir söz değildi. 

330 

yakasız gömlek 
İntihar edenin arkasında yakasız bir gömlek, pantolon ... 

487 

yakın akraba 
Malların idaresindeki zavallılığı, beceriksizliği ortaya çıkarsa ona en 

yakın akrabadan vesayet edecek kim var? 
150 

yakın dost Fakat efendim benim pek yakın dostlarım vardır. 305 

yakın akraba 
...belirtilen vakitten biraz evvel evde toplanılması bütün yakın 

dostlarına ve akrabalarına ilan olunur. 
382 

yakın dost 
...belirtilen vakitten biraz evvel evde toplanılması bütün yakın 

dostlarına ve akrabalarına ilan olunur. 
382 

yakışıklı adam 
Şehim Bey, Meftun gibi kese ve de çehrece züğürt değil, rahat 

yaşayan yakışıklı bir adamdı. 
295 

yakut takliti küpe 
Arkasında mor atkısı, kollarında dizili bilezikleri, kulağında yakut 

takliti küpe… 
355 

yalan mektup 

Yeğeninin bir allame-i cihan kesileceğine dair İstanbul'da birtakım 

ümitlerle ağzı açık bekleyen amcasını Meftun her hafta bir yalan 

mektupla kandırarak o yabancı diyarlarda girmeye imkan gördüğü 

yerlerden hemen dolaşmadığını, bırakmadı.  

72 

yalancı cennet Artık yalancı cennet gibi imiş 45 

yalancı ilaç 

Zayıflamak için gazetelerin şarlatanca ilanlarında gördüğü yalancı 

ilaçları hep birer birer kullanmış, fakat öncekinden çok semirmekten 

başka bir sonuç elde edememiştir. 

90 

yalancı piyango 
O yalancı piyangonun hiç olmazsa bir çeyreğini olsun bana 

vermelisiniz. 
304 
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yalancı düşünme 

Tasarladığı teklifleri kabul ettirebilmek için biraz nazlı görünmek, 

nazlı bulunmak, ağır davranmaktan başka çare olmadığından başını 

göğsü üzerine indirip yalancı bir düşünmeye vardıktan sonra: 

329 

yalancı broş 
Yüzgörümlüğüne gelince, Mösyö Makferlan gerçeğinden fark 

olunmayacak kadar bir yalancı broş bulacağını vaat etti.  
332 

yalancı dünya İşte bu sabahki kahvesine yetişemedi ... Ah yalancı dünya... 373 

yalancı şahit Böyle kötü bir fiile bizi de yalancı şahit tutuyorlar. 391 

yaldızlı metal düğme 
Oraya buraya biraz daha bakınırken bir de yaldızlı metal düğme 

buldu.  
197 

yaldızlı parlak tür Kazazede siyah yahut yaldızlı parlak türden midir? 25 

yalın kılıç 
Ayı gibi çiplak herif, bir elinde yalın bir kılıç, ötekinde kesik bir 

kafa, kılıcından da kafadan da şıpır şıpır kan damlıyor 
348 

yalınkat urba Birkaç sene evvel buralarda yalınkat urbalı bir Urum dolaşır idi.  145 

yalınkat urbalı Urum Birkaç sene evvel buralarda yalınkat urbalı bir Urum dolaşır idi.  145 

yamalı çorap 
Koyu boyalı basmadan koca koca donlar, gömlekler, yamalı çoraplar, 

yırtık yerleri dikilmiş mendiller...  
182 

yampiri yengeç 
Baş açık, saçlar gayrı muntazam, çenesi göğüs tarafındaki çıkıntıya 

değecek kadar vücudunu yampiri yengeç gibi ızgaraya doğru vermiş 
31 

yangın nazar 

Zarafet yangın bir nazarla başını sevgilisinin göğsüne dayayarak 

dilini uzatır, bu Şam pestili sevda hararetiyle helmelenip de suları 

Şaban'ın dudaklarının içi akıncaya kadar ağız ağıza uzun öpüşmeye 

devam ederler. 

206 

yanık mektuplaşma 
O da demek kızı seviyor ki aralarında böyle yanık bir mektuplaşma 

açılıyor 
136 

yanlış. iş 'Gideyim büyükhanıma sorayım. Yanlış bir iş olmasın' dedi.  183 

yanlış. zan 
Kızında kaç zamandır gördüğü neşesizliği, durgunluğu, yorgunluğu 

kendince birtakım yanlış zanlarla açıklıyor… 
252 

yapğlu Süleyman Yağlı Süleyman nı dedin? 142 

yapma aşık 
Zavallı Blanş'la ikimizin de derdi başka türlü... oyapma aşık bulmak 

mecburiyetinde bulunuyor. 
443 

yapmacık utanma 

o rezaletin gözümde tamamıyla sabit olduktan sonra şimdi 

gösterdiğin şu yapmacık utanmaya beni inandırabilmek nasıl 

mümkün olur? 

257 
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yararlı konu 

Mesela ciddi bir ilmin notlarına ayrılmış sayfanın kenarında Paris 

kabadayılarının lisanının kalıpları görülür; tarihe, edebiyata ait 

yararlı, önemli konuların etrafındaki sayfalarda aşağıdaki garip 

"terimlere" rastlanır 

76 

yararlı maksat 

Meftun'un konağı, yalısı, köşkü, "ekipaj"ları olacak, Beyoğlu kibar 

alemlerinde alafrangalığı, zarafeti gücüyle bir anılacak, kulüplerde 

özel yerleri bulunacak, İstanbul'da modanin, yeni fikirlerin, Batı 

medeniyetinin yayıcısı olacaktı. İhtiyar kaşıkçının birikmiş serveti ne 

yararlı, ne büyük bir maksat uğruna harcanacaktı.  

191 

yararlı mesele 

Yararlı, önemli bir meseleyi, ayrıcalıkları satmak gibi konularla 

ilgilenen entrikacılar diledikleri gibi çekip çevirmek, Abdülhamid'in 

fikir ve rızasını istedikleri noktaya çekmek için neler uydurmazlar, ne 

kuvvetli gerekçeler yaratmazlardı. 

288 

yararlı 
menfaat 

sözleri 

...bu zavallı ihtiyarın gözünde yararlı menfaat sözleriyle paralı 

kimseleri kandırmak için uydurulmuş birer hile olmaktan başka 

hiçbir hükütn ve ehemmiyete sahip değildi.  

325 

yaratıcı kudret Yaratıcı kudret bazı gönülleri  birbiri için yaratmıştır. 296 

yarı açık göz 

Zavallıda bet beniz limon kesilmiş, yarı açık gözleri süzülmüş, birkaç 

gözyaşı yüzünden aşağı yuvarlanırken diğeriyle birleşerek yanakları 

üzerinde ince birer üzüntü seli oluşturuyordu. 

280 

yarı baygın hal 

Böyle Beyoğlu geceleri geçirip enişte kayınbirader yorgun argın, 

uykusuzluktan yarı baygın halde eve döndükleri zaman Lebibe 

kocasında tümden bir değişim, eski adetlerinin dışında tuhaf tuhaf 

yenilikler… 

415 

yarı baygın hal 
Kollarına, koltuklarına girilerek yarı baygın bir halde kadınlar, köşke 

götürüldü... 
450 

yarı çıplak herif Odaya girmesiyle cambaz pandomimalarında görülen bir 

tuhaflık ve çeviklikle bütün urbalarını, dertop koltuğunun 

altına almış yarı çıplak bir herifin bir hayal hızıyla pencereden 

bahçeye atladığını, hayır uçtuğunu gördü. 

476 

yarı karanlık durum 

Ciddi olduğu kadar da garip görünen bu yarı karanlık durum 

karşısında zavallı kadın bunalıyor, müthiş şüpheler, kötü zanlar 

içinde çırpınıyordu.  

463 

yaslı arkadaş 
Bununla birlikte, burada bu mecliste hazır bulunan iki yaslı 

arkadaşımıza topluluğumuz adına başsağlığı dilerim. 
378 

yaş meyve 
Bir şişe bira daha içse elma, şeftali, badem, incir gibi yaş ve kuru 

meyvelerden kim bilir daha daha neler de neler isteyecekti! 
206 
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yaşça geçkin yaratık 

Bu iki kaba, cahil, yaşça geçkin yaratığı bu yangınlara düşüren bu 

amansız kuvvet gençleri, damarlarında tabii yuvasına dökülmek için 

hayat tohumu yeni kaynaşan tazeleri ne hallere koymaz!  

211 

yaşıt kız 

Akşam gördüğümüz rezalete karşılık ikisini de ağaca bağlayıp şu 

kızlara mükemmel bir sopa çekmek fazını gelirken kadınların 

erkeklerden gördükleri eziyet, mağduriyetlerine dair ancak iki yaşıt 

kız arasında konuşulabilecek saçmalıkları bunların ağzından mazeret 

makamında dinlemeye tahammülünüze şaşıyorum birader. 

260 

yaşlı kadın Siyah çarşaflı, zayıfça, yaşlı bir kadın biletçiye bir ikilik uzatarak 41 

yaşlı hanım 

Yaşlı hanımlar böyle gençleri, süsleri, tuvaletleri diline 

dolamaktayken beri yanda iki taze, guguruklu Arap kadının şıklığını 

hafiften alaya başladılar. 

47 

yaşlı adam Koltuğuna zembil sıkıştırmış şu giden yaşlı adamı tanır mısın? 151 

yaşlı hayran 
Ey gönül alıcı sevgilim, güzelyüzünüzü gündüz gözüyleyakından 

görmek bugözü yaşlı hayranınıza nasip olmayacak mı? 
162 

yaşlı hoca 
Edibe'nin hayat arkadaşı, gönül yoldaşı Azize Hanım isminde orta 

yaşlı bir hocası vardı. 
178 

yaşlı kütük 
Filoksera  vurmuş, her tarafını yabani otlar bürümüş yaşlı 

kütüklerden oluşan eski bağ harabesini yürüdü.  
196 

yaşlı medeni 
Memleketimizin genç ve yaşlı sözde medenileri gibi düşünmediğim 

için benim adımı alafranga, züppe, şıpsevdi koymuşlar...  
261 

yaşlı dut ağacı 
Bu sarsıntı sırasında ihtiyarın bütün vücudu yaşlı bir dut ağacı gibi 

silkintiler geçirdi. 
316 

yaşlı başlı kadın Hepsi de birbirine uygun...Yaşlı başlı kadınlar...  335 

yaşlı başlı kadın 

Öyle basur mu olur? Saçları üç renge girmiş, kaç defa çocuk anası 

olmuş, doğurmuş, dokumuş, koskoca yaşlı başlı kadınlar gebelikle 

basuru birbirinden ayırt edemiyorlar...  

391 

yaşlıca adam 
O halde yaşlıca, fakir, düşkün bir adam bulup kızı ona nikahlama 

yoluyla bu işi kapatıvermeli vesselam... 
301 

yavan 
suya 

yemekleri 

Zaten Meftun için Kasım Efendi'nin o sade hayatına, özellikle o 

yavan, o gayet sınırlı, sade suya yemeklerine alışmak mümkün 

değildi. 

333 

yaygaracı musibet Yaygaracı musibet... Isırmaz... Haykırır durur 340 

yayık ses 
Zarafet, elini uzatıp delikanlının çenesini okşayarak tadı, yayık ve 

baygın bir sesle:  
409 
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yazlık pike hırkası 
Yazlık beyaz pike hırkasının üzerine dökülen sigara küllerini eliyle 

silkerek bir iki öksürükten sonra özel bir önemle gözlerini açı. 
397 

yelloz Hürmüz Böyle vakitsiz hasta olduğu için o yelloz Hürmüz de 44 

yeni sefer 
O kısa dinlenme ve acı kahve ile yeni bir seferin sıkıntısına göğüs 

vermek için gerekli olan kuvveti toplar. 
26 

yeni tarz 

Bununla saçlarını ovalarken un yumuşayarak hatunun başında 

hamurdan bir takke oluşmuş, bu yeni tarz yıkanma diğer kadınların 

merakını çekerek: 

62 

yeni gayret 

Kasım Efendi yokuşun köşe başlarını oluşturan dönme noktalarında 

arkasını duvara veriyor, zembile dayanarak gözlerini kapıyor, ayakta 

uyur gibi bir iki dakika yorgunluk geçirdikten sonra yine yeni bir 

gayretle tırmanmaya başlıyordu.  

154 

yeni duygu 

Sizi görünce 'Dekart'ın kartezyenizm usulü gibi gönlümde her şeyi 

yok ederek yeni duygularla yeniden başlamak derecesinde yeni bir 

hayat hissettim..." 

165 

yeni kitap 

O yalnız kitap parasının çokluğundan şikayet eder, sınıf geçildikçe 

derslerin değişmesini ve o nedenle yeni kitaplar alınmasını pek 

sevinçli bulmaz, müsriflik sayar… 

171 

yeni kitap 
İhtiyar Kasım o sene yeni kitap alınmasına lüzum olmadığı haberini 

duyunca oğlunu övüp arkasını sıvayarak 
171 

yeni kitap Sene başında yine yeni kitaplar alınıyor. 171 

yeni elbise 

Kasım Efendi'nin kendi düşüncesine göre yeni elbise giymek, 

doyuncaya kadar yemek, has ve taze ekmek yemek, parayla su 

içmek, harcamak üzere lira, mecidiye bozdurmak, yürümeye engel 

bir şey… 

177 

yeni 
zaman 

tehlikesi 

Kendinden olmayanları yapmaya kalkışarak süslenmek bezenmek en 

büyük ahlaksızlık, kadınlar için süs, Allah korusun hele modaya 

bağlanma merakı insanı maddi manevi yıkan bir çukur, kaçınılması 

gereken bir yeni zaman tehlikesidir. 

177 

yeni cüret 

Kasım Efendi ailesi gibi saf, çabuk kandırılabilir insanlara karşı bu 

ilk başarısızlıktan yılmamak, bu işe yeni bir cüret ve dört elle 

sarılarak girişmek lazım olduğuna kanaat getirdi. 

191 

yeni fikir 

İnsanların çoğu, daima yüksek düşünen küçük bir filozof topluluğuna 

nazaran fikren pek geride bulunduklarından, yeni bir fikir her ne 

kadar faydalı da olsa pek çabuk taraftar bulamıyor. 

261 

yeni durum eski şiiri acaba bu yeni duruma değen bir fikirle mi söylenmiştir? 269 
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yeni ekol Yeni ekolü beğeniyor musunuz? 317 

yeni ekol Yeni okulu beğeni.yor musunuz demek istiyorum ... 318 

yeni hukuk Şimdiki adalet, yeni hukuk böyle mi? 328 

yeni gelin Zavallı yeni gelin ümitsiz gözyaşları saçarak diyordu ki: 334 

yeni fikir 

Bu hakikat meydanda iken bazı yeni fikirli erkekleriniz, sizin akıl ve 

bilgi eksikliğinizle eğlenmekte, evlenmek için bizi, yani Frenk 

kadınlarını size tercihte nasıl bir vicdan rahatlığı buluyorlar?..  

386 

yeni uşak 
Yeni uşak Zarafet'in böyle "şın''ları yayıp çatlatarak ağız dolu su 

savurduğu "maşallah"lardan sıkılıp utanarak: 
407 

yeni uşak 
Arap bu yeni uşağı da baştan çıkaracak... Zavallı genç oğlan pek 

bön...  
426 

yeni av 

Şu kadar ki bu yeni avı, kapandan ürkütüp büsbütün kaçırmamak için 

işi yarı yarıya da hoş görmekle şakaya buluşturmaya mecbur 

oluyordu. 

434 

yeni gelen 
Evvelkiler makyajlarının icabına bakmış oldukları için bu karanlık 

süslenme hücresini yeni gelenlere terk ederek çekildiler.  
444 

yeni fikirli erkek 

Bu hakikat meydanda iken bazı yeni fikirli erkekleriniz, sizin akıl ve 

bilgi eksikliğinizle eğlenmekte, evlenmek için bizi, yani Frenk 

kadınlarını size tercihte nasıl bir vicdan rahatlığı buluyorlar?..  

386 

yenilik heveslisi gazete 
Yalnız şehrimizde "dekadanlık" ile maruf her şeyde yenilik heveslisi 

bir gazete ikinci sayfasında yayımlamaktan çekinmedi.  
382 

yere serili döşek 
Yere serili bir döşeğin ayakucuna yorganlar, ufak minderler, yastıklar 

yığılarak sedir gibi yükseklik verilmiş ... 
355 

yesil kravat Hani su yesil kravat koyar.  52 

yeşil çimen 
Bununla birlikte bunu yeşil çimenden tutarak araçsız elle ağıza 

götürmek 'etiket'e aykırı değildir, hükmünü veriyor. 
125 

yeşil hasır 
Orta yere yeşil hasırlı bir iskemle koydular. Kılığına kıyafetine çok 

zaman harcamadan hanım kız çıktı.  
185 

yeşil boyunbağı Yeşil boyunbağlısı Lebibe Hanım'ınki oldu 272 

yeşil papaze 

Başı yeşil papaze  ile sarılı, mor hırkasının yakası bir tarafa kaymış, 

göğsü bağrı çözülmüş, terliğinin teki karşıya fırlamış bir kadının 

hemen yüzüstü denecek bir vaziyette yerde yattığı görüldü. 

280 

yeşil boya 

...o güne kadar koparabildiği parayı kafi görerek bir sabah 

beyefendiye kısaca bir özür beyan ettkten sonra yeşil boyalı, ufak 

tahta sandığıyla bir heybe... 

406 
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yeşil boyalı tahta sandık 

...o güne kadar koparabildiği parayı kafi görerek bir sabah 

beyefendiye kısaca bir özür beyan ettkten sonra yeşil boyalı, ufak 

tahta sandığıyla bir heybe... 

406 

yeşil boyunbağlı [adam] Yeşil boyunbağlısı Lebibe Hanım'ınki oldu 272 

yeşil hasırlı iskemle 
Orta yere yeşil hasırlı bir iskemle koydular. Kılığına kıyafetine çok 

zaman harcamadan hanım kız çıktı.  
185 

yeterli tedbir 

Yalnız olayı anlatırken ellerini ağızlarına götürüp siper yaparak 

karşılarındakinin kulaklarına doğru biraz eğilmeyi durumun 

yayılmaması için yeterli bir tedbir sanıyorlardı.  

469 

yetim oğul 
Yetim oğlunu bir daha kucağı na çekerek parmağıyla Şarik'i işaretle: 

495 

yezit karı Kahrol yezit karı... Vicdanın buna nasıl müsaade etti? 455 

yığın yığın kara bulut 

Bunların lehine delil toplamak için ne kadar uğraşsam, 

masumiyetlierine şahitlik edecek ufak bir ümit ışığına rastlasam çok 

geçmeksizin yine derhal suçlarını gösterir yığın yığın kara bulutlar 

beynimi sarıveriyordu.  

249 

yıkık yer 
harap ve yıkık yerlerde yatan ve bazıları ayetlerle süslü mezar taşlarını 

küstah ayaklarınızla nasıl tepip geçiyorsunuz? 
380 

yıldızlı sema altı 

Bu gece oracıkta yıldızlı sema altında, şu tabii tiyatroda sergilenecek 

ibret sahnesinin meraklı oyununu seyretmek için Meftun pencere 

önüne yaklaştıkça dışarıdan karaltısı görülmesin diye fasulye 

sırıklarını pencerenin önüne yığarak adeta bir tür kafes yaptı. 

198 

yırtık yer 
Koyu boyalı basmadan koca koca donlar, gömlekler, yamalı çoraplar, 

yırtık yerleri dikilmiş mendiller...  
182 

yırtık basma don 

Teyzesi Vesile Hanım'ın görücülükten dönüşünde tarif ettiği yırtık 

basma donlu, o yahni yanak, o mankafa kıza bin lira ağırlık isteği 

şaka olarak anlaşılsa bile duymaya katlanılır bir söz değildi. 

330 

yırtık Frenk kızı 
Mademki arzuları buymuş, onlar da Pangaltı'dan dillenmiş, yırtık bir 

Frenk kızını alaydılar. 
337 

yirmi otuz 

paralık 
masraf 

Of, bu yirmi otuz paralık az bir masraf onları daima Meftun'dan 

ayırıyor, incelemesini yapmasına engel oluyordu. 
153 

yirmi senelik fark Yaşça aralarında yirmi senelik bir fark var. 84 

yoğun duman Aklım, zihnim yoğun bir duman içinde kaldı.  247 

yoğun bulut Bazen de yoğun bir bulut parçası altında bir müddet gölgeleniyor. 349 

yoğun karanlık 
Aşçı Veli, Zarafet'i yoğun bir karanlık içinde yakalayarak şiddetli bir 

arzuyla belinden kavrar..  
448 
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(......) yollu söz 

ev sahibinin "Rica ederim efendim, hiç buyurulmuyor" yollu sözlerine 

karşılık midenizin boşluğuna rağmen "Buyurdum efendim 

üzülmeyiniz" cevaplarıyla duyduğunuza kendinizi de inandırmaya 

uğraşarak "Ya Rabbi şükür" der, sofradan kalkarsınız. 

89 

yorgun [çehre] 

Yaş otuza, boyu uzuna yakın, vücut zayıf, renk soluk, davranışlar 

gayet asabi, çehre uzun zamandan beri tuvalet sularının, pomatların, 

pudraların bol bol kullanılmasından çok yorgun 

66 

yorgun güzellik 

Madam Şehim'in, deminki yorgunluğundan kaynaklanan bir rahatlık 

ve mahmurlukla bu lakırdıları söylerken aldığı yorgun güzelliğe 

Meftun cidden hayran olup kaldı.  

304 

yorgun argın hal 

Böyle Beyoğlu geceleri geçirip enişte kayınbirader yorgun argın, 

uykusuzluktan yarı baygın halde eve döndükleri zaman Lebibe 

kocasında tümden bir değişim, eski adetlerinin dışında tuhaf tuhaf 

yenilikler… 

415 

yufka taraf Bunun da en zayıf, yufka tarafı "pisboğazlık"tır 86 

yumuşak taraf 

Aşıklar kanepe üstünde teker teker kollarını birbirinin boyunlarına 

atarak yarım kucaklaşma halinde bulunmaktalarken Şaban 

cilveleşmeye başlamak üzere sevgilisinin en yumuşak, nazik bir 

tarafına kuvvetli bir çimdik bastı.  

201 

yumuşak şapka 

Uzunca saçları üzerinde daima başının bir tarafına çarpılan kenarı 

enli, yumuşak şapkası, gevşek bir düğümle tutturulmuş boyunbağı, 

gelişigüzel biçimdeki giyinişi, kendinin yakasını şairce ve sanatkârca 

hayallere kaptırmış fikir ve mesleğinin kalenderce güzellik meraklısı 

biri olduğunu gösterir. 

285 

yumuşak el 
Kah yumuşak  elleriyle yavrucuğunun ipek saçlarını okşayarak, kah 

saf ve temiz alnına buseler kondurarak, bağrına bastırarak… 
387 

yumuşak fileto 
Tavuk butları, en yumuşak fıletolar, börekler, kremalar, lalangalar 

gizli gizli hep Ali'ye yediriliyordu.  
408 

yumuşak parmak 

Frenk adetlerince, buluşma veya veda zamanlarında el ele tutuşmak 

lazım gelip de Mahir'in derin bir istekle uzattığı titrek eli, Madam 

Makferlan'ın yumuşak parmakları arasında hafif sıkılınca 

delikanlının yüzü ateşleniyor... 

411 

yumuşak ses 
Uzun boğazlı narin bir billur sürahiden su boşaltılır zannedecek, 

birbirine eklenmiş ahenkli hafif, yumuşak, yuvarlak sesler işitildi. 
429 

yumuşak göğüs 
Bu beyaz, bu yumuşak, bu sarhoş edici güzel göğüsten benim de 

lezzet hisselerim vardır. 
441 
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yumuşak kalp 

Yumuşak kalpler, sanatkar bakışlar için kadın cazibesinde, 

anlatılamaz öyle yaratılış harikaları, tesirinden kaçılamaz öyle açık 

bir kuvvet vardır ki… 

458 

yumuşak saç 
Sonra iki çocuğu önlerine çağırarak yumuşak saçlarını okşayarak 

alınlarından birer buse aldılar... 
495 

yuvarlak yemek masası 
Yuvarlak bir yemek masası, etrafında iskemleler, herkesin önünde bir 

tabak, birer çatal kaşık. 
88 

yuvarlak sepet 

Çocuğun bir eline içinde fodla ile peynir bulunan kapaklı, ufak, 

yuvarlak bir sepet, diğer eline de çantasını verirler, cebine de on para 

gündelik korlar, mektebe gönderirlerdi. 

171 

yuvarlak yüz 
 O yuvarlak, dolgun yüzü alnından, saçlarının bitim yerlerinden 

şakaklarına doğru ter damlalarıyla nemlenmişti. 
253 

yuvarlak kısım 

Ya şimdiki elbiseler kadınların vücutlarında ne kadar yuvarlak kısım 

varsa gönül okşayan bir biçimde meydana çıkarmak sanatkarlığıyla  

biçiliyor. 

294 

yuvarlak kıç Ne de yuvarlak kıçı var...  342 

yuvarlak ses 
Uzun boğazlı narin bir billur sürahiden su boşaltılır zannedecek, 

birbirine eklenmiş ahenkli hafif, yumuşak, yuvarlak sesler işitildi. 
429 

yüce eser 

Anlatmak istediğini şu edebiyat hilesine katarak, öyle cevherler 

yumurtlar ki dünyada edebiyatın mevcut olmadığını, fakat bu deha 

ışığının, Meftun Bey'in yazdığı yüce eseriyle doğacağını biraz üstü 

kapalı size hissettirir, lakin seneler geçer, bu seçkin eser, bir türlü 

tamam olup meydana çıkamaz.  

69 

yüce din Yenilik için bu yüce dini engel göstermek büyük bir vebaldir.  381 

yüksek fiyat 

Kasım Efendi o evi borca karşılık zapt etmiş, yüksek fiyata kiraya 

vermek istemiş, tutulmamış da kendileri çok eşya getirmeden güya 

öylesine gelivermişler. 

185 

yüksek felsefe 
Orada kürsüye çıkarak akşama kadar bu yüksek felsefesini dırlansın 

dursun...  
261 

yüksek ses 

O sırada balkon kapısı arkasından yüksek sesle iç yırtan bir "Eyvah" 

işitildikten sonra ağır bir cismin taş gibi düşmesini andırır bir patırtı 

geldi. 

279 

yüksek perde Bizim kızlar bu aşk makamına biraz yüksek perdeden başlamışlar. 292 

yüksek yer 
Bir sevda hatırası olarak o namussuz karının çıplak resmini evinin 

duvarının yüksek bir yerine övünerek assın. 
343 

yüksek ökçe 
Yüksek ökçeleri çarpılmış, tarazlanmış, pembe atlas terlikler birer 

tarafa fırlatılmış, kırmızı pelüş hırka bir köşede buruşmuş yatıyor.  
356 
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yüksek kat 

Aile sevgisinin en yüksek katlarında uçan sevdalı eşleri bile yoruyor, 

düşürüyor, kırıyor; zavallı Lebibe ekseri kadırıların düştükleri bu 

duruma uğramamak için sen ahmak bir koca seçtin. 

411 

yüksek ses 

Aynı zamanda diğer avcıların insafsız tuzaklarında namuslarını 

yitirmek tehlikesinde kalan bıldırcınların, kekliklerin yüksek sesle 

yardım çığlıkları işitildi.  

450 

yüksek ses 
Kasım Efendi'nin mirasından evvel ben başka şey yemişim de haberim 

yok. (Yüksek sesle)  
455 

yükte hafif şey 

Kardeşim aşığıyla uzunca müddet yaşayabilmek için kendi 

mücevherlerinden başka aiıneminkileri ve daha yükte hafif pahada 

ağır birçok şeyleri toplayıp götürmüş  

328 

yüzeysel bilgi 
Bu başlangıçtan beş altı sene sonra kızda pek yüzeysel, pek acayip 

bir bilgi ortaya çıktı. 
91 

yüzeysel bilgi 
Bu çeşitli yüzeysel bilgileriyle Lebibe Fransızların "bablö", yani 

mavi çorap dedikleri gösteriş meraklısı edepli kızlarına döndü. 
91 

yüzeysel araştırma 
Fakat bu yüzeysel araştırma Kasım Efendi'nin kıskançlığından, 

servetinden başka kendine bir şey öğretmedi. 
146 

yüzeysel bakış 

Gördüğü binaları yüzeysel bir bakışla beğenir, kiminin aptallarının 

zevkine uygun boyasına, kiminin her tür usulden hariç cicili bicili 

oymalarına hayran olurdu. 

173 

zamane adam 
Avrupa'da adi sayılan bir Frenk, Doğu'da kudretli ve zamane adamı 

kesilir. 
285 

zamansız düğün 
Meselenin gelecekteki vehameti, zamansız ve acil bir düğünün 

yaratacağı sıkıntıdan anlaşılacaktı. 
236 

zarif baskı 

Her bir nakışı zarif baskılarına birer büyük delil olan bu nefis 

kitapların kapları hakkında böyle saçma sapan gevezelikler eden 

Meftun'u bunların edebi yapılarına dair söyletmek lazım gelse, artık 

kulakları tıkamalı. 

71 

zarif hareket 
Bir iki yudum içmeli, bardağı yine aynı zarif hareketle yerine 

koymalı. 
126 

zarif tavır Meftun "reverans" halini alıp zarif bir tavırla elini uzatarak 131 

zarif eldiven 

Meftun Paris'teki terzisinden getirdiği elbisesi, zarif eldivenleri, tepesi 

altın küreli bastonu, ipek çorapları, ruganı, iskarpinleri, özel tek 

gözlükle üçüncü mevkiye gidip bir bahçıvanla bir rençber arasına 

sıkışamazdı 

147 

zarif alay 

Saflıkları budalalık derecesinde bulunan böyle zavallı kızların ırz ve 

geleceklerini şehevi isteklerine oyuncak etmekteki bu cinayetini, 

hiçbir ahlak hükmüne uygun olmayan en basit akıl ve mantık 

kuralına bile uymayan bu bencilce ukalalığını, züppeliğini o zaman 

biraz anlardın zannederim. 

278 
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zarif saat 
Çıngırak sesini işitince madam etajerin üzerindeki zarif bir saate 

gayet hızlı bir bakış fırlattı.  
298 

zarif endam 

Deminden küçük salonda Madam Makferlan'ın ateşli gözlerine, 

tombul vücuduna ağzının suyu akıp dururken şimdi bu narin kadının 

zarif endamına bayılmaktan kendini alamıyordu. 

304 

zarif kadın Arif, zarif kırk yıllık kadınsın ... A büyükhanımcığım! 371 

zarif renk 
Bu elbisede ne kırmalar, ne oymalar, ne dalgalı, zarif renkler 

görülüyor.  
459 

zavallı [insan]lar 
Zavallılar o lal renkli şekerli deniz içinde debelene debelene kalıbı 

dinlendirirler. 
22 

Zavallı kahveci Zavallı kahveci, on hatta on beş paraya böyle kâse kase kahve satar. 24 

zavallı sinek 

Zavallı sinek, dibinde kahveden  çok arpa kaynamış o koyu renkli 

sıcak havuza düşünce kurtulma ümidiyle vızır vızır en keskin yardım 

narasını atmaya başlar.  

25 

zavallı biletçi Zavallı biletçi için hiç nefes alacak vakit yoktur. 27 

zavallı hayvan 
Zavallı hayvanlar çekme vazifelerini her günkü gayretle yaptıkları 

halde o gün dayağı niçin fazla yediklerinin hikmetini anlayamazlar. 
27 

zavallı biletçi 

Zavallı biletçi her seferde evvelce sayısı önceden tahmin edilemeyen 

garip huylu, söz anlamaz birçok adama söz dinletecek, nefes 

tüketecek 

28 

zavallı taze Zavallı tazenin şimdi sütü çekilirse 30 

zavallı biletçi 
Zavallı biletçi o kıt Türkçesiyle  müşteriyi ikna edinceye kadar akla 

karayı seçer. 
40 

zavallı Nebile Allah vermeyince zavallı Nebile ne yapsın?  46 

zavallı kedi zavallı kedilere, köpeklere iftiradan başka bir şey değildir. 60 

zavallı köpek zavallı kedilere, köpeklere iftiradan başka bir şey değildir. 60 

zavallı kadın 
Onunla da kanaat etmeyerek zavallı kadının hamam bohçasını 

karıştırır.  
61 

zavallı kız 

Beyin bu karışık tarif ve talimatıyla zavallı kız, eski bildiklerini de 

unutur gibi olmuş, yeniden de hemen hizmet namına doğru bir şey 

öğrenmemiş gibiydi 

61 

zavallı kadın 
Zavallı kadın, torununun zorlamasından kurtulamayarak bir defa 

kağıt içinde, hamama yarım okka un götürmüş.  
62 

zavallı hatun 
Fakat zavallı hatun o lokmaları yine çatalla yemeye mahkum 

bırakılmıştı. 
63 

zavallı adam 

Zavallı adamı kandırmayı bu kadar kolay başardığını görünce 

okullarda dinleyici sıfatıyla bulunmak yorgunluğunu da bir tarafa 

atar gibi oldu.  

72 
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zavallı kadın Zavallı kadın konuşmak için adeta ağaçtan adam arar. 80 

zavallı kadın 

Meftun'un evin yaşam biçimi alafrangaya döküleli tandır or tadan 

kaldırılmış; ona karşılık soba kurulmuş olduğundan zavallı Kadın 

Nine artık yoluyla ne leblebilerini ısıtabiliyordu, ne de dizlerini… 

81 

zavallı mide 
Sen ağzının, dişlerinin hazım için olan ilk işlerini de zavallı midene 

yaptırıyorsun 
86 

zavallı 
alafranga 

budalası 

o zavallı alafranga budalasına bu üç türlü sofranın ötekiyle kıyası 

hakkında böyle saatlerce çene yorar dururdu. 
89 

Zavallı Lebibe 
Zavallı Lebibe böyle günde sekiz defa kıyafet değiştirmeye ne kadar 

üşenirdi. 
90 

Zavallı Lebibe 

Zavallı Lebibe zihnine tıkıştırılan bu garip bilgiler içinde dönüp 

dolaşıyor, bilgisini göstermek için bir türlü uygun yer bulamayarak 

şaşırıyordu. 

91 

zavallı çocuk 

Anası babası Hasene'yi daha inceden inceye imtihana kalkışırlar, 

zavallı çocuk için bir ilkokul olan sokakta edindiği geniş bilgilere fakat 

edepsiz şeylere hayrette kalıp cidden parmak ısırırlardı. 

95 

Zavallı Vesile Zavallı Vesile verdim diyor. 98 

zavallı 
sofra 

komşuları 

Yanına rastlayan zavallı sofra komşularının suratları, üstleri, başları 

ne olur sonra? Evvela size şuıu haber vereyim ki Frenkler sofrada su 

değil başka şeyler içerler. 

125 

zavallı delikanlı 
Zavallı delikanlı, bu konudaki bitmez şikayetlerini ağabeyine 

duyurmakta başarılı olamadı. 
131 

zavallı Raci 

Sofrada güzel parçalar belirdikçe nezaket icabı haydi büyükanneye, 

haydi küçükanneye, haydi teyzeye, haydi hemşireye, evet hep 

hanımlara sunuluyor, zavallı Raci yemeklerin kemik, deri gibi en 

sıska tarafıyla karın doyuruyordu.  

131 

zavallı Mahir 

Mektupların okunmasından öğreneceği bilgileri kurnazlığına 

sermaye ederek Lebibe'yi zavallı Mahir'e dirhem dirhem sattırmanın 

kolayını elde etmek 

141 

zavallı Kasım Efendi 
Meftun enine boyuna oturduğu bir mahalde sıkılıyordu, ya zavallı 

Kasım Efendi orada, üçüncü mevkide ne yapsın? 
149 

zavallı Kasım Efendi 

Zavallı Kasım Efendi yemeyecek, içmeyecek, on para beş para için 

kasapla, bakkalla, bütün esnafla çekişecek, her kiminle iş yapsa 

birkaç para kırpmak maksadıyla zihni durmadan hilelerle meşgul 

olacak... 

149 

zavallı zat 
Fakat bu zavallı zatın şimdiye kadar bir güzel sevmeyip de nihayet 

Rebia'ya tesadüfle gönlünün ayaklanmasına doğrusu üzüldüm 
165 
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zavallı Meftun 
Sonra zavallı Meftun birçok kişinin ayıplayıcı ve şupheci hedefi 

olacaktı 
169 

zavallı çocuk 

Bilet parasının bir kısmını kendi gündeliğinden, diğerini annesinin 

yardımıyla denkleştirerek o zevk yerine girdiği mutlu gece zavallı 

çocuğun hayatında ender bahtiyarlıklarından biri olmuştu 

174 

zavallı kadın 

Zavallı kadının birkaç zamandır içini kurt yiyip duruyor, fakat Kasım 

Efendi'nin mizacının serdiği sebebiyle ortaya büyük bir mesele 

çıkarmaktan çekinerek sessiz kalmaya mecbur oluyordu. 

180 

zavallı teyze 

Onun hayli senelerden beri kurduğu emeli Rebia'yı Meftun'a vermek 

olduğundan delikanlının diğer bir kızla evlenmesine dair söz olunca 

zavallı teyze bir türlü kabına sığamaz, elin günahsız kızlarını nasıl 

yereceğini bilemezdi.  

187 

zavallı Meftun 
Zavallı Meftun'un Kasım Efendi'nin binlerle liraları üzerine kurduğu 

mutluluk, görücülüğün başarısız sonucuyla göçüverdi. 
190 

zavallı Meftun 

Zavallı Meftun, ev hayatını "Savoir-Vivre" kitaplarının görgü 

kurallarına uydurmaya uğraşırken, geceleri vakitsiz, "etiket" dışında 

meğerse ne oyunlar oynanıyormuş! 

197 

zavallı sevdazede 

Zavallı sevdazedenin aptalca söylediği bu "sabırsızlık'' kelimesinden 

vaktinden evvel tadılmış bir sevgi açlığı anlaşıldığından artık Raci'de 

tahammüle takat kalmadı.  

232 

zavallı kadın Zavallı kadın birkaç zamandır hasta. 250 

zavallı kız 

Bilimin son gelişmelerine uygun düşünen zamane bilginleri bile icabı 

zamana uymayan düşüncelerini açıktan açığa meydana koymakta ve 

ona göre yaşamakta sıkıntı çekiyorlar da senin gibi zavallı bir kız 

böyle bir memlekette düşündüğü biçimde nasıl yaşayabilir?  

261 

zavallı kız 
Zavallı kız mektepte ilahi okur gibi hafifçe iki tarafına sallanarak 

başladı: 
271 

zavallı kız 

Saflıkları budalalık derecesinde bulunan böyle zavallı kızların ırz ve 

geleceklerini şehevi isteklerine oyuncak etmekteki bu cinayetini, 

hiçbir ahlak hükmüne uygun olmayan en basit akıl ve mantık 

kuralına bile uymayan bu bencilce ukalalığını, züppeliğini o zaman 

biraz anlardın zannederim. 

278 

zavallı Rebia 

Mektubun okunması süresince sessizlikle geçen zaman sırasında 

zavallı Rebia'nın fikir ve kalbi pek üzücü bir hatırayla sarsıldığından 

gözyaşlarını mendiline silerek kesik kesik devam etti: 

279 
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zavallı macera 

Gösterilen acil tedbirlerle Vesile Hanım gözlerini açtı. Rebia'yı 

karşısında  o solgun rengi, o üzgün yüzüyle  görünce deminden kızın 

saflık ve acılıkla anlattığı zavallı macerasını  hatırlayarak 

üzüntüsünden yine ağlamaya başladı. 

281 

zavallı ihtiyar Zavallı ihtiyarın kan başına sıçrar 313 

zavallı adam 
Zavallı adam kırmızı boyayla duvara 'Buraya işemek yasaktır' 

ibaresini yazdırttı.  
318 

zavallı adam 
İş bu suretle sökmeyince zavallı adam yedi mecidiye masrafla oraya 

bir mezar taşı getirip dikti. 
318 

zavallı Kasım Efendi 

Zavallı Kasım Efendi, meşhur ressam Leonardo da Vinci'nin Rafael'i 

takliden annesinin kucağında küçük Mesih'le tasvir ettiği Hazreti 

Meryem dini resminin ressamlar arasında uğradığı eleştiriden ne 

anlasın? 

319 

zavallı ihtiyar 

...bu zavallı ihtiyarın gözünde yararlı menfaat sözleriyle paralı 

kimseleri kandırmak için uydurulmuş birer hile olmaktan başka 

hiçbir hükütn ve ehemmiyete sahip değildi.  

325 

zavallı herif 

Meftun kendi aklınca ihtiyarı derin deri.n inceledikten sonra bunun 

tamamıyla bir "bon om''yani saf bir adam olduğuna, kendi gibi cin 

fikirli, sivri akıllı bir çokbilmiş için bu zavallı bunak herifin bütün 

servetini birkaç ayda yutuvermenin işten bile olmadığına kanaat 

getirdi. 

326 

zavallı Edibe 

Zavallı Edibe, doğduğu günden beri alıştığı yaşam ve adetlerin o 

kadar zıttı bir yere düştü ki küçük aklıyla haklarında bir türlü uygun 

bir hüküm vermediği birçok şeylere dair garipsemesi günden güne 

artıyor 

334 

zavallı Edibe 

Oda içinde kendilerini yabancılardan uzaklaştırmış zavallı Edibe 

hemen Azize'nin kolları arasına atılarak bir haftadır tahammül 

gösterdiği işkenceli hayatın acı anlarını iç yakan sözlerle anlatmaya 

başladı. 

334 

zavallı Edibe Hanım 
Pederinin evinden kocasının evine geçtikten sonra aynı rahatsızlık 

zavallı Edibe Hanım için de başlamıştı. 
334 

zavallı gelin Zavallı yeni gelin ümitsiz gözyaşları saçarak diyordu ki: 334 

zavallı Edibe Ne dediler kız?.. Zavallı Edibe!.. 336 

zavallı Ahtepeta Zavallı büyük 'Ahtepeta'ya acıdım. 348 

zavallı Rebia 

Böyle hazin, böyle sevdalı, böyle üzüntülere boğulmuş sessiz 

gecelerde zavallı Rebia'nın gönlünde bir coşkunluk, gözlerinde bir 

ağlama, sinirlerinde tarifsiz bir elem olurdu. 

350 

zavallı Rebia 
Zavallı Rebia, hayali dokunmanın sonsuz hazzıyla ufak bir an 

kendini kaybetti. 
351 
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zavallı kadın 
Zavallı kadın, kızının gizli hamileliğini öğrendikten sonra ne fena bir 

hal almış, ne kadar zayıflamıştı. 
352 

zavallı aşçı kadın 
Zavallı aşçı kadının "Kimseler nikah olmadan beni gibi kocaya 

varmasın... 
354 

zavallı Zarafet 
Zavallı Zarafet, o da bir gafil aşığın ilk kavuşma ateşiyle ettiği vefa ve 

sadakat vaatlerine, o yeminlere inanmıştı. 
354 

zavallı zarafet 
Evet kanlı basur... Zavallı Zarafet çok kavun, üzüm yedi böyle 

oldu..." dedi.  
357 

zavallı Rebia Vah zavallı Rebia, sen beni için ağlıyo mu?  358 

zavallı Arap 
Zavallı Arap, kendi derdiyle uğraşıyor. O geçen sene de aynen yine 

böyle hasta olduydu.  
362 

zavallı Edibe Vah zavallı Edibe!.. Daha ağzın süt kokuyor. 365 

zavallı Edibe 

Zavallı Edibe'nin kalbinde eşine karşı öyle bir düşmanlık ve bu 

düşmanlıkla beraber o kadar şiddetli bir aşk doğdu ki birdenbire ne 

hale uğradığını bilemedi. 

365 

zavallı kadın 
Hatta zavallı Kadın Nine Şekure Hanım kızlarından evvel kendi 

başından korkarak mevsimin bu derdi yaymaktaki tehlikesinden 
368 

zavallı kocakarı Zavallı kocakarı pek bön... İnsanın yüzüne bel bel bakıyor. 370 

zavallı saf ihtiyar 
Azize Hanım, bu zavallı saf ihtiyara indirdiği bu ani öldürücü 

darbenin şiddetini anladı.  
372 

zavallı Şeküre Hanım Zavallı Şekure Hanım'a büyük bir şaşkınlık geldi.  372 

zavallı büyükhanım Vah zavallı büyükhanım, şimdi benimle güzel güzel konuşu yordu. 373 

zavallı ana 

O küçük küçük siyah kıvrıntılardan anlam çıkarmak kirnse için güç 

bir başarı olmadığı halde, o zavallı ananın velileri bu lütfu, bu iyiliği 

kızlarından esirgemişler... 

387 

zavallı anne Zavallı anne, sekiz yaşındaki çocuğundan daha cahil...  387 

zavallı hanım 
İçinizde yalnız saçı uzatılmış, bilgiden yoksun bırakılmış  ne Jorj 

San'lar var... Zavallı hanımlar... 
388 

zavallı çocuk 

Bu zavallı çocuk velilerinin isteğinin dışında okuma öğrenmek için 

nasılsa eline geçirdiği kitapların bulunup yırtılmış olmasından doğan 

heyecanına engel olamayarak üzülmekten kendini alamamıştı… 

389 

zavallı ihtiyar 
Zarafet'le Rebia'nın çocuk düşürmeleri, Şekure Hanım'ın, zavallı ihti-

yarın üzüntüden ölmesi, nutuklar, gürültüler... 
390 

zavallı ihtiyar 

Fakat Şekure Hanım'a karşı aynı sözleri söylediği sırada zavallı 

ihtiyarın, fıkır fıkır dudakları titreyerek gidiverdiği gözü önüne 

geliyor.  

391 

zavallı hımbıl Alt taraflarındaki zavallı hımbılları tekmeleyip ileri geçtiler. 402 
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zavallı adam 
Zavallı adam, her gün basura karşı yeni öğrendiği ilaçların reçetesini 

ya zihninde ya cebinde saklayarak eve gelirdi. 
406 

zavallı Ali 
'A dostlar bitti artık benim ışını..." narasıyla zavallı Ali'yi büyük bir 

şaşkınlık içinde bıraktı 
409 

zavallı delikanlı 

Öyle güzel elin, seksen erkeğin avucu içinde sıkılmasına bir kocanın 

nasıl tahammül edebildiğine, bu geniş gönüllüğe zavallı saf delikanlı 

bir türlü akıl erdiremiyordu. 

411 

zavallı kadın 

Zavallı kadınlar, insaniyete karşı olan en büyük hizmetiniz 

doğurmakken bu kutsal vazifeyi yaptıktan sonra çoğunuz koca-

larınızın gözünden düşüyorsunuz. 

411 

zavallı Lebibe 

Aile sevgisinin en yüksek katlarında uçan sevdalı eşleri bile yoruyor, 

düşürüyor, kırıyor; zavallı Lebibe ekseri kadırıların düştükleri bu 

duruma uğramamak için sen ahmak bir koca seçtin. 

411 

zavallı Mahir 

Arap, kereviz turşusu ile bayatlamış sarımsaklı yahni arasında öyle 

keskin bir koku saçıyordu ki, zavallı Mahir burnunu ne tarafa 

çevireceğini bilemiyordu. 

425 

zavallı Ali 
...ocağın önünden bulaşık çukuruna, oradan tabaklığın yanına atılarak 

zavallı Ali'yi mutfağın içinde dört döndürmeye başladı. 
427 

zavallı Ali 

Bir uzun tabak düştü. Tuzla buz oldu. Zavallı Ali, bir ıstakoz kıskacı 

arasında kalmış kadar ezildiği bu sıvalı iki siyah kolun acımasız 

baskısından kurtulmaya var kuvvetiyle uğraşıyor, başarılı 

olamıyordu. 

427 

zavallı Ali 

Azize Hanım duyarak hemen gürültü yerine gelmiş, zavallı Ali'yi, 

Arap'ın ezici kucağında bunalmış, adeta morarmış bir halde görünce 

var avazıyla "Yetişin... Zarafet, Ali'yi boğuyor" 

428 

zavallı delikanlı 
Bu zavallı delikanlı, burnunu damının göğsüne, iki kokulu güzellik 

arasına sokmuş… 
432 

zavallı delikanlı Zavallı delikanlı her işe yetişmeye uğraşıyordu. 435 

zavallı kadın 

Kocalarının bakılmaya tahammül edilemeyecek dereceye varan dans 

adabı dışındaki taşkınlıklarını seyretmekten, zavallı kadınlar artık 

pek bunalmışlardı. 

438 

zavallı Blanş 
Zavallı Blanş, bu gece kocasının da sevgilisinin de sevdalı kollarında 

birer rakip görmekle üzülüyor 
443 

zavallı Blanş 
Zavallı Blanş'la ikimizin de derdi başka türlü... oyapma aşık bulmak 

mecburiyetinde bulunuyor. 
443 

zavallı Azize Hanım 
Zavallı Azize Hanım, yine eş değiştirerek tuvalet yerine gelen 

Meftun Bey'in kadına döktüğü  dilleri işitebilmek için 
449 
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zavallı Edibe 

Zavallı Edibe'nin saf kalbini yaralamıştı. Zavallıyı Meftun'a denk 

bulmuyorlar; kendinin hımbıl, alık, salık, aptal, çapaçul, pasaklı 

olduğunu hiç çekinmeden yüzüne karşı söylüyorlardı. 

462 

zavallı kadın Zavallı kadın, Frenkçeden papağan gibi birkaç sade cümle öğrendi. 462 

zavallı kadın 

Ciddi olduğu kadar da garip görünen bu yarı karanlık durum 

karşısında zavallı kadın bunalıyor, müthiş şüpheler, kötü zanlar 

içinde çırpınıyordu.  

463 

zavallı ihtiyar 

Karısıyla hizmetçi Ayşe Kadın gibi iki çalçene kocakarının bildikleri 

bir şeyi saklamalarının mümkün olamayacağını zavallı ihtiyar 

bilmiyordu. 

469 

zavallı Raci 
Zavallı Raci büyük bir kahırla yumruklarını sıkıp kendi kendine:  

475 

zavallı Ali Zavallı Ali ne tarafa koşsun!  476 

zavallı uşak Zavallı uşak bu telaşla hiçbirine önemlice bir nişan 

alamaksızın hepsini kaçırdı. 
476 

zavallı delikanlı Zavallı delikanlı bu sıkıntı, bu can alıcı üzüntü içindeyken 

Kasım Efendi'nin kızını ne biçimde Meftun'dan ayırtmış 

olduğunu haber aldı.  

478 

zavallı delikanlı Etrafını birtakım korkunç yüzlü ifritler alarak boğmak için 

üzerine hücum ettiler, zavallı delikanlı bunların hamlelerinden 

kurtulmak telaşıyla azap içinde çırpındı 

480 

zavallı budala Zavallı budala! Bir kadını, artık senden esirgemeye başladığı buseleri 

başkasına verirken yakalamaktan doğan bir üzüntüyle canını feda 

etme aptallığına kadar varılır mı? 

493 

zavallı çocuk 
Zavallı çocuk evvela kandırmaları ma mağlup olmak istemedi.  

493 

zavallı Mahir 
Zavallı  Mahir'in, başı  omzu üzerine  düşmüş, kolu  sarkmış o kanlı 

gömleğiyle intihar yatağında yatışı bazı bazı gözümün önüne geliyor. 

493 

zavallı Lebibe Zavallı Lebibe bu acayip mektubu bazen acı acı nefret, bazen tatlı 

tatlı sevgi gözyaşları içinde birkaç defa okudu. 

495 

zavallı genç oğlan 
Arap bu yeni uşağı da baştan çıkaracak... Zavallı genç oğlan pek 

bön...  
426 

zayıf sırt 

Sabrımızın derecesini sormaksızın bizi beladan belaya sürükleyen 

nasibimizi arabacıya, zayıf sırtımızdaki hayat yükünü tramvaya 

benzetirsek bizim de o hayvanlardan hiç farkımız kalmaz. 

27 
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zayıf [vücut] 

Yaş otuza, boyu uzuna yakın, vücut zayıf, renk soluk, davranışlar 

gayet asabi, çehre uzun zamandan beri tuvalet sularının, pomatların, 

pudraların bol bol kullanılmasından çok yorgun 

66 

zayıf [kişi] Bu, onlar gibi zayıf değil, gürbüzdür. 86 

zayıf taraf Bunun da en zayıf, yufka tarafı "pisboğazlık"tır 86 

zayıf kadın 

Yine süpür süpür içeri gitti. Bu sefer büyükhanımla birlikte geldiler. 

Saçları kınalı, başı kundaklı, zayıf, kakavan,  kurada bir kadın, galiba 

kul cinsi, çıraktan yetişme ...  

183 

zayıf damar Yavrucuğun artık zayıf damarını yakalamıştım.  243 

zayıf yalvarma 

Bu ısrara karşı Lebibe Hanım mendili biraz yüzünden çekip üzüntü 

ve utanma yaşlarıyla kapanan gözlerini biraderlerine çevirerek zayıf, 

zorlama bir yalvarmayla dedi ki: 

257 

zayıf taraf 
Savaşa hazırlanan bir kumandan gibi ihtiyarın zayıf ve kuvvetli 

taraflarını hep  gözden geçirirler. 
313 

zayıf taraf 

Meftun, bu durumun başarı ve başarısızlık taraflarını zihninden bir 

güzelce tasarlayıp bir hesap yaptıktan sonra ihtiyarın zayıf tarafından 

bastırmakiçin  dedi ki: 

328 

zayıf ağlama Yarım dakika kadar sonra boğuk, zayıf bir ağlama işitti. 352 

zayıf ağlama Zayıf bir ağlama halinde inceltildi… 354 

zayıf ışık 

Zarafet'in doğurma sahnesindeki tüm kalıntılar, daha çok aydınlık 

vermesi için açıldıkça is salıvermiş ufak bir lambanın kararmış şişesi 

içinde titreyen zayıf bir ışık yardımıyla ortadaydı. 

356 

zayıf karı 
O serçe gibi zayıf karıya adeta bir atmaca hırsıyla sarılmış..." 

cevabını veriyor. 
434 

zayıfça kadın Siyah çarşaflı, zayıfça, yaşlı bir kadın biletçiye bir ikilik uzatarak 41 

zedeleyici cüret 
Gösterdiğiniz namus zedeleyici cüretle bizi, yani aileniz fertlerini 

gayet zor bir durumda bıraktınız. 
254 

zehirli sıcaklık 
kalbinden zehirli bir sıcaklığın süzülüp damarlarına yayılarak bütün 

asabında takatini kesen bir üzüntü 
366 

zeki kadın 
Beğenilmek bilgisine aşina zeki bir kadın bu iş kıyafetinde de 

birtakım gönül alacak giyim tarzı bulur çıkarır. 
459 

zenci kadın 
Karşıdan zenci kadın çocuğa yine tokat işareti ederek kendine 

mahsus o dolambaç telaffuzuyla 
35 
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zenci aşçı 

Aile yadigarı bir zenci aşçıdan, biri erkek diğeri kadın iki hiz 

metçiden sonra bir de Küçükhanırn'a mürebbiye tutmaya müsait 

olmadığından Meftun kardeşinin öğrenimini kendi üstlenmiş, 

"pratik" tarafını da Matmazel Eleni'ye havale etmişti. 

91 

zenci aşçı 
Zarafet gibi zenci bir aşçıyla iğrenç buluşmasında bir lezzet bulmuş 

olması birdenbire Edibe'yi pek öfkelendirdi 
366 

zengin enişte Zengin bir enişteye yutturmak için hapı yaldızlamalı 90 

zengin enişte 

Meftun zengin bir enişte edinebilmek için Lebibe'nin terbiye ve 

eğitimine son derecede önem verdiğinden aile fertlerinin tamamına 

mahsus olan "Uygulamalı Görgü Kuralları" dersinden başka 

kardeşine özel olarak faydalı bilgiler öğretiyordu. 

133 

zengin takım 
Kasım Efendi cidden çok zengin, fakat şişeyi dışından yalayan 

takımındanmış 
138 

zengin [kişi] Acaba Kasım Efendi zannedildiği kadar zengin değil mi?  154 

zengin adam 

Bu kısmeti elinden kaçırırsan sonra haline köpekler güler; baban 

zengin, hatırlı bir adam değil, seni alsa alsa hademeden, esnaftan · 

şöyle böyle bir adam alacak...  

188 

zengin aile 

Açgözlü ihtiyar, evlatlarına on paralık nakit yardımda 

bulunmamaktan başka on beş bin liralık bir piyango kazanmış, 

zengin bir aileye karışmış oldukları için oğlundan, kızından yardım 

bekliyor 

393 

zengin kadın 
Avrupa'da, şurada burada yoksullara yardım adına verilen 

müsamereler, balolar, servet sahiplerinin, işsiz, güçsüz zengin 

kadınların can sıkıntısına karşı icat ettikleri bir tür eğlencedir. 

490 

zevzek kambur "Baksanıza zevzek kambur neler söylüyor?"  34 

zevzek aşık Hay zevzek aşık hay! 165 

zevzek delikanlı Sizin gibi genç kızlara bazı zevzek delikanlılar musallat olur.  188 

zevzek fakir Mahalleden bir iki zevzek fakiriniziiı adını zengine çıkarmışlar. 321 

zevzekçe müsamaha 

Raci büyük biraderi Meftun'u zevzekçe bazı müsamahalarından 

dolayı aile reisliğinden kovarak makamına kendisini oturup da evde 

sıkıyönetimi andırır biçimde olağanüstü hal ilan ettiğinin ertesi günü, 

bu disiplin kararının aksi bir sonucunu gördü.  

283 

zımba oymalı kağıt 

dantelaların çerçevesi içinde etrafına zımba oymalı kağıt çevrilmiş, 

açık şafak renkli sümbül ile zambak demetine benzeyen bu vücudu 

aptal aptal seyretmeye bir türlü doyamıyordu. 

435 
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zıt tesir 

Bugün "Pal ile Virjini" hikayesindeki o masum aşkın uğradığı üzücü 

iftiraya ağlarken, yarın eline tutuşturulan· pek maddi, pek hayvani 

tasvirleri, anlatımındaki kabalık, zihni karmakarışık bir hale düşüren 

bir eserin zıt tesirleri altında bunalıyordu.  

91 

zibidi katip Vardığı vakit kocası üç yüz kuruşluk zibidi bir katipti 45 

ziftten siyah takke 
Başı çıbanlılara giydirilen ziftten siyah takke gördük, ama hiç böyle 

beyazına tesadüf etmedikti 
62 

zihin durdurucu şey Bunlar ne kadar kuruntu verici, ne kadar zihin durdurucu şeyler! 464 

zincirleme tamlama Bundaki zincirleme tamlama da kulağına pek hoş gelmedi.  65 

zor iş 
Uzun uzun düşündükten sonra bu zor işin kolayca öğretilmesi için bir 

eser yazmaya karar verdi 
64 

zor durum Bu zor durum Zarafet'in harcı değildi. 155 

zor durum 
Zarafet zor bir durumda kaldığım ima eder biçimde dövünüp 

çırpınarak 
158 

zor vazife 

Bir memleket, bir hükümet düşman saldırısından korunmak için nasıl 

hududunu güçlendirmeye, iç ve dış idaresini her zaman düzenlemeye, 

hayatına giren her tür hasmı kovmanın ve ortadan kaldırmanın 

yollarını hazırlamaya mecbursa, bir aile reisi de sürekli aynı zor 

vazife karşısında bulunuyor.  

203 

zor mesele 

Ellerindeki bastonlarının uçlarıyla toprağın üstüne gece seçilmez 

hiyeroglifler, anlaşılmaz birtakım acayip şekiller çizerek sanki 

yeryüzüne bir sır veriyormuş yahut bu felakete karşı belirleyecekleri 

yolun sırlanın bu zor meselenin, uğursuz haberin acayip işaretlerini 

çözmeye uğraşıyorlardı.  

227 

zor vazife 
Ağabey, siz de ne kadar zor, ağır bir vazife, vicdani sorumluluk 

altına girmiş olduğunuzu güzelce tartınız.  
235 

zor durum 
Gösterdiğiniz namus zedeleyici cüretle bizi, yani aileniz fertlerini 

gayet zor bir durumda bıraktınız. 
254 

zor durum 
Sarayda ikinci padişah gibi yaşayan nüfuzlu heriflerden birine büyük 

yararlıklar göstererek kendini sevdirebilmek cidden zor bir durumdu. 
287 

zor şey 
En zor, en sert şeylere ressamlık ustalığıyla o kadar boyun eğdirmiş 

ki hayretten insan kendini alamıyor 
317 

zor açıklama 

Meftun'un söylediği bu uzun sözlerinden, bu zor açıklamalarından 

kendini yere vurmak için hazırlandığını, bütün bu girişin gerisinde 

kendi zararına sağlanacak bir yarar bulunduğunu… 

326 
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zor mesele 
Pehlevizade bu zor mesele karşısında başını iki eli arasına alıp 

şakaklarından sıkarak iri iri adımlarla salonda gezinmeye başladı. 
395 

zor vaziyet 
Herhalde beni bu zor vaziyetten çıkaracak bir kurtuluş çaresi 

düşünmeliyim. 
396 

zor husus 
Böyle zor bir hususta size ne biçimde güvenebileceğimi kes-

tiremiyorum! 
399 

zor görev 

Kadınlar bu zor görevlerini yapmak için sahip olabildikleri tüm 

büyüleme araçlarını ve kandırıcı silahlarını kullanmak 

ihtiyacındadırlar.  

458 

zor anlaşılır mantık 

Zavallı aşçı kadın bundan sonra kendine dünyanın bütün altın ve 

gümüşü bahşolunsa yine en ufak bir notun götürülmesi işini kabul 

etmeyeceğini o zor anlaşılır mantığıyla anlatmaya uğraştı. 

159 

zorlama yalvarma 

Bu ısrara karşı Lebibe Hanım mendili biraz yüzünden çekip üzüntü 

ve utanma yaşlarıyla kapanan gözlerini biraderlerine çevirerek zayıf, 

zorlama bir yalvarmayla dedi ki: 

257 

zorunlu ders 
''Ameli Adab-ı Hayat''ı yalnız bir bilgi şekline değil, aile halkınca 

zorunlu bir ders haline koydu.  
65 

 

3.2. Geçiş Sıklığına Göre Niteleme Sıfatları 

İncelediğimiz eserde en sık kullanılan niteleme sıfatları, bu sıfatların kullanım sıkları ve 

oranları şöyledir: 

Tablo: 3.2.: En Sık Kullanılan Niteleme Sıfatları, Kullanım Sayıları ve Oranları 

SIFATLAR 
GEÇİŞ 

SAYISI 
GEÇİŞ ORANI 

büyük 218 0,0571 

zavallı 105 0,0275 

küçük 52 0,0136 

güzel 48 0,0126 

şiddetli 47 0,0123 

uzun 38 0,01 

gizli  37 0,0097 

ufak 35 0,0092 

eski 34 0,0089 

mühim 33 0,0086 

genç 30 0,0079 

önemli 30 0,0079 

türlü 30 0,0079 

acayip 29 0,0076 

alafranga 29 0,0076 

koca 29 0,0076 

müthiş 28 0,0073 

açık 24 0,0063 

siyah  24 0,0063 

tabii 24 0,0063 

üzücü 24 0,0063 

uygun 23 0,006 

ağır 22 0,0058 

beyaz 22 0,0058 

kanlı 22 0,0058 

kötü 22 0,0058 
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özel  22 0,0058 

tuhaf  22 0,0058 

yabancı 22 0,0058 

yeni 21 0,0055 

hafif 20 0,0052 

kısa 20 0,0052 

acı 19 0,005 

kırmızı 19 0,005 

aşçı 18 0,0047 

kara 18 0,0047 

alaylı 16 0,0042 

boş 16 0,0042 

derin 16 0,0042 

doğru. 16 0,0042 

garip 16 0,0042 

ince 16 0,0042 

nazik 16 0,0042 

kaba 15 0,0039 

karanlık 15 0,0039 

süslü 14 0,0037 

tatlı 14 0,0037 

zor 14 0,0037 

saf 13 0,0034 

zayıf 13 0,0034 

kuvvetli 12 0,0031 

sahte 12 0,0031 

sıcak 12 0,0031 

adi 11 0,0029 

geniş  11 0,0029 

iyi 11 0,0029 

korkunç 11 0,0029 

meşhur 11 0,0029 

pembe 11 0,0029 

basit 10 0,0026 

baygın 10 0,0026 

büyük büyük 10 0,0026 

ciddi 10 0,0026 

fena 10 0,0026 

ihtiyar 10 0,0026 

koskoca 10 0,0026 

medeni 10 0,0026 

namuslu 10 0,0026 

pis 10 0,0026 

belirsiz 9 0,0024 

çıplak 9 0,0024 

gülünç 9 0,0024 

kuru 9 0,0024 

ufak tefek 9 0,0024 

vahşi 9 0,0024 

yumuşak 9 0,0024 

yüksek 9 0,0024 

zarif 9 0,0024 

edepsiz 8 0,0021 

maddi 8 0,0021 

muhterem 8 0,0021 

sade 8 0,0021 

şık 8 0,0021 

vahim 8 0,0021 

yaşlı 8 0,0021 

açgözlü 7 0,0019 

ani 7 0,0019 

bir tür 7 0,0019 

hazin 7 0,0019 

hizmetçi 7 0,0019 

kalın 7 0,0019 

kambur 7 0,0019 

meraklı 7 0,0019 

sarı 7 0,0019 

sivri 7 0,0019 

tehlikeli 7 0,0019 

tenha 7 0,0019 

titrek 7 0,0019 

yalancı 7 0,0019 

zengin 7 0,0019 

al 6 0,0016 

alık 6 0,0016 

ateşli 6 0,0016 

dalgın 6 0,0016 

fevkalade 6 0,0016 

kirli 6 0,0016 
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koyu 6 0,0016 

manevi 6 0,0016 

münasebetsiz 6 0,0016 

sert 6 0,0016 

soğuk 6 0,0016 

sonsuz 6 0,0016 

şişman 6 0,0016 

uğursuz 6 0,0016 

uzak 6 0,0016 

üzgün 6 0,0016 

yeşil 6 0,0016 

yuvarlak 6 0,0016 

acele 5 0,0014 

acil 5 0,0014 

ak 5 0,0014 

alaturka 5 0,0014 

bıyıklı 5 0,0014 

bütün bütün 5 0,0014 

çapkın 5 0,0014 

edebi 5 0,0014 

etkili 5 0,0014 

Fransızca 5 0,0014 

güç 5 0,0014 

güçlü 5 0,0014 

irili ufaklı 5 0,0014 

iştahlı 5 0,0014 

keskin 5 0,0014 

kızgın 5 0,0014 

küstah 5 0,0014 

manalı 5 0,0014 

manasız 5 0,0014 

masum 5 0,0014 

mükemmel 5 0,0014 

parlak 5 0,0014 

sessiz 5 0,0014 

sevgili 5 0,0014 

şaşkın 5 0,0014 

akıllı 4 0,0011 

aptal 4 0,0011 

asıl 4 0,0011 

aşıkane 4 0,0011 

boyalı 4 0,0011 

bunak 4 0,0011 

cahil 4 0,0011 

çil 4 0,0011 

dar 4 0,0011 

esrarengiz 4 0,0011 

gecelik 4 0,0011 

geçici 4 0,0011 

genel 4 0,0011 

gerçek 4 0,0011 

has 4 0,0011 

kapalı 4 0,0011 

karışık 4 0,0011 

kaymaklı 4 0,0011 

kıymetli 4 0,0011 

kızıl 4 0,0011 

kolay 4 0,0011 

komik 4 0,0011 

lüzumsuz 4 0,0011 

narin 4 0,0011 

nur gibi 4 0,0011 

öldürücü 4 0,0011 

rezil 4 0,0011 

sağlam 4 0,0011 

samimi 4 0,0011 

sevdalı 4 0,0011 

şehevi 4 0,0011 

şupheci 4 0,0011 

tombul 4 0,0011 

usandırıcı 4 0,0011 

yakın 4 0,0011 

yararlı 4 0,0011 

yüzeysel 4 0,0011 

zevzek 4 0,0011 

abani 3 0,0008 

ahmak 3 0,0008 

alaca 3 0,0008 

amansız 3 0,0008 

Arap 3 0,0008 
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asabi 3 0,0008 

aşırı 3 0,0008 

azarlayıcı 3 0,0008 

belirgin 3 0,0008 

bin türlü 3 0,0008 

boncuklu 3 0,0008 

bu tür 3 0,0008 

can yakıcı 3 0,0008 

canlı 3 0,0008 

değişik 3 0,0008 

dehşetli 3 0,0008 

deli 3 0,0008 

delice 3 0,0008 

dokunaklı 3 0,0008 

düzgün 3 0,0008 

eğlenceli 3 0,0008 

etkileyici 3 0,0008 

farklı 3 0,0008 

faydalı 3 0,0008 

gayrimeşru 3 0,0008 

geçerli 3 0,0008 

gevşek 3 0,0008 

gönül alıcı 3 0,0008 

guguruklu 3 0,0008 

gürbüz 3 0,0008 

gürültücü 3 0,0008 

güzel kokulu 3 0,0008 

hatırlı 3 0,0008 

hayırlı 3 0,0008 

hovarda 3 0,0008 

iğrenç 3 0,0008 

inceli kalınlı 3 0,0008 

insafsız 3 0,0008 

iri 3 0,0008 

işveli 3 0,0008 

kabarık 3 0,0008 

kart 3 0,0008 

kesik 3 0,0008 

kırk yıllık 3 0,0008 

kıvrak 3 0,0008 

kibar 3 0,0008 

koca koca 3 0,0008 

kokona 3 0,0008 

kokulu 3 0,0008 

kör 3 0,0008 

körpe 3 0,0008 

kutsal 3 0,0008 

küçücük 3 0,0008 

mavi 3 0,0008 

milli 3 0,0008 

mor 3 0,0008 

mutlak 3 0,0008 

mübarek 3 0,0008 

mükellef 3 0,0008 

namussuz 3 0,0008 

renkli 3 0,0008 

sarhoş 3 0,0008 

sıkıntılı 3 0,0008 

solgun 3 0,0008 

süzük 3 0,0008 

şen 3 0,0008 

şıpsevdi 3 0,0008 

şifasız 3 0,0008 

şöyle böyle 3 0,0008 

şuh 3 0,0008 

taze 3 0,0008 

telli pullu 3 0,0008 

tembel 3 0,0008 

terbiyeli 3 0,0008 

ters 3 0,0008 

toplumsal 3 0,0008 

Uygulamalı 3 0,0008 

uyuşuk 3 0,0008 

uzunca 3 0,0008 

ümitsiz 3 0,0008 

ürkek 3 0,0008 

üzüntülü 3 0,0008 

yırtık 3 0,0008 

yoğun 3 0,0008 

zenci 3 0,0008 
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(......) kılıklı 2 0,0005 

abani sarıklı 2 0,0005 

abartılı 2 0,0005 

acemi 2 0,0005 

acımasız 2 0,0005 

aç 2 0,0005 

adil 2 0,0005 

ahenkli 2 0,0005 

âlâ 2 0,0005 

alafranga 

mizaçlı 2 
0,0005 

aldatıcı 2 0,0005 

alelade 2 0,0005 

alışkın 2 0,0005 

aloriyantal 2 0,0005 

antika 2 0,0005 

aptalca 2 0,0005 

arsız 2 0,0005 

aşıkça 2 0,0005 

ayı gibi 2 0,0005 

aynalı 2 0,0005 

ayrı 2 0,0005 

ayrıcalıklı 2 0,0005 

azgın 2 0,0005 

bakir 2 0,0005 

başka türlü 2 0,0005 

belirgin 2 0,0005 

benim gibi 2 0,0005 

beyazlı 2 0,0005 

bitişik 2 0,0005 

bozuk 2 0,0005 

böyle böyle 2 0,0005 

bu gibi 2 0,0005 

buz gibi 2 0,0005 

büsbütün 2 0,0005 

büyükçe 2 0,0005 

can alıcı 2 0,0005 

cinsine mahsus 2 0,0005 

civan 2 0,0005 

coşkun 2 0,0005 

çalışkan 2 0,0005 

çapraz 2 0,0005 

çaresiz 2 0,0005 

çarpık 2 0,0005 

çekingen 2 0,0005 

çekirdekli 2 0,0005 

çeşitli 2 0,0005 

dakik 2 0,0005 

dalgalı 2 0,0005 

dantelalı 2 0,0005 

densiz 2 0,0005 

Doğulu 2 0,0005 

dolu 2 0,0005 

dostça 2 0,0005 

edepli 2 0,0005 

eksik 2 0,0005 

ela 2 0,0005 

elverişli 2 0,0005 

esmer 2 0,0005 

fakir 2 0,0005 

felaket 2 0,0005 

fırtınalı 2 0,0005 

Frenklere 

mahsus 2 
0,0005 

gafil 2 0,0005 

galiz 2 0,0005 

gayretli 2 0,0005 

geçkin 2 0,0005 

gelişigüzel 2 0,0005 

gerekli 2 0,0005 

gizli gizli 2 0,0005 

gönül açıcı 2 0,0005 

gözlü 2 0,0005 

gül 2 0,0005 

gür 2 0,0005 

hakiki 2 0,0005 

hararetli 2 0,0005 

hasta 2 0,0005 

haşin 2 0,0005 

hayali 2 0,0005 
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hayret verici 2 0,0005 

helal 2 0,0005 

heyecanlı 2 0,0005 

hırslı 2 0,0005 

hızlı 2 0,0005 

hiddetli 2 0,0005 

hoşur 2 0,0005 

hoyrat 2 0,0005 

ılık 2 0,0005 

ısırıcı 2 0,0005 

içeriği belirsiz 2 0,0005 

ikna edici 2 0,0005 

ilmi 2 0,0005 

imkansız 2 0,0005 

ipekli 2 0,0005 

iri iri 2 0,0005 

işlemeli 2 0,0005 

kaba saba 2 0,0005 

kahverengi 2 0,0005 

kalıpsız 2 0,0005 

kandırıcı 2 0,0005 

kanuni 2 0,0005 

kapakları açık 2 0,0005 

kapaklı 2 0,0005 

kapatılması 

imkansız 2 
0,0005 

kaşlı 2 0,0005 

kendince 2 0,0005 

kırık 2 0,0005 

kırmalı 2 0,0005 

kıt 2 0,0005 

kıvırcık 2 0,0005 

kocaman 2 0,0005 

koyu renkli 2 0,0005 

krem 2 0,0005 

krem rengi 2 0,0005 

kuşkulu 2 0,0005 

kuytu 2 0,0005 

leziz 2 0,0005 

malum 2 0,0005 

markalı 2 0,0005 

mert 2 0,0005 

meşgul 2 0,0005 

meşru 2 0,0005 

milyoner 2 0,0005 

mini mini 2 0,0005 

müstakbel 2 0,0005 

nefis 2 0,0005 

neşeli 2 0,0005 

olumlu 2 0,0005 

orta 2 0,0005 

orta yaşlı 2 0,0005 

Osmanlıca 2 0,0005 

oymalı 2 0,0005 

oynak 2 0,0005 

öfkeli 2 0,0005 

ömürlük 2 0,0005 

öteberi 2 0,0005 

öyle 2 0,0005 

özenli 2 0,0005 

pahalı 2 0,0005 

pelüş 2 0,0005 

perişan 2 0,0005 

pis etekli 2 0,0005 

pratik 2 0,0005 

ruhsuz 2 0,0005 

sabit 2 0,0005 

sarışın 2 0,0005 

saygısız 2 0,0005 

sefil 2 0,0005 

seri 2 0,0005 

serin 2 0,0005 

sert sert 2 0,0005 

sevimli 2 0,0005 

sevimsiz 2 0,0005 

sınırsız 2 0,0005 

sırlı 2 0,0005 

siyah güderi 2 0,0005 

siyah siyah 2 0,0005 

siyasi 2 0,0005 
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tarihi 2 0,0005 

taşkın 2 0,0005 

tatlı tatlı 2 0,0005 

tekgöz 2 0,0005 

tombalakça 2 0,0005 

tümen tümen 2 0,0005 

ustaca 2 0,0005 

ünlü 2 0,0005 

vicdani 2 0,0005 

viran 2 0,0005 

yanlış. 2 0,0005 

yarı baygın 2 0,0005 

yaşlı başlı 2 0,0005 

yorgun 2 0,0005 

yüce 2 0,0005 

(......) yollu 1 0,0003 

(.…..) beyinli 1 0,0003 

(…....) oyalı 1 0,0003 

(…....) tabiatlı 1 0,0003 

abartısız 1 0,0003 

acayip acayip 1 0,0003 

acayip şekilli 1 0,0003 

acı acı 1 0,0003 

acıklı 1 0,0003 

aciz 1 0,0003 

açık gizli 1 0,0003 

açık kumral 1 0,0003 

açık renk 1 0,0003 

açık saçık 1 0,0003 

açık şafak renkli 1 0,0003 

açıklayıcı 1 0,0003 

açıklı koyulu 1 0,0003 

adamakıllı 1 0,0003 

adil 1 0,0003 

adsız 1 0,0003 

afacan 1 0,0003 

ağır ağır 1 0,0003 

ağız ağıza 1 0,0003 

ağlamaklı gibi 1 0,0003 

ağzı açık  1 0,0003 

ağzı bozuk 1 0,0003 

ahlaki 1 0,0003 

ahlaksız 1 0,0003 

ahu gözlü 1 0,0003 

ak sakallı 1 0,0003 

ak sütü gibi 1 0,0003 

akıcı 1 0,0003 

akıl sahibi 1 0,0003 

akide şekeri 

renkli 1 
0,0003 

akik 1 0,0003 

aklı başında 1 0,0003 

aklı kıt 1 0,0003 

akli 1 0,0003 

al terlikli 1 0,0003 

alaca fikirli 1 0,0003 

alafranga huylu 1 0,0003 

alçak 1 0,0003 

alı al moru mor 1 0,0003 

alık salık 1 0,0003 

alımsız 1 0,0003 

alim 1 0,0003 

allı pullu 1 0,0003 

altıncı bir hisse 

sahip 1 
0,0003 

altınlı 1 0,0003 

altmış paralık 1 0,0003 

altmışar paralık 1 0,0003 

Ankaralı 1 0,0003 

anlamlı 1 0,0003 

aptalımsı 1 0,0003 

aptallığa yakın 1 0,0003 

araçsız 1 0,0003 

Arnavut 1 0,0003 

arslan gibi 1 0,0003 

artist 1 0,0003 

artist ruhlu 1 0,0003 

artistik 1 0,0003 

aşıboyalı 1 0,0003 

aşifte 1 0,0003 

at hırsızı kılıklı 1 0,0003 
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atlas 1 0,0003 

atlas elbiseli 1 0,0003 

ayakları iri 1 0,0003 

ayaklı 1 0,0003 

aydın 1 0,0003 

ayıp 1 0,0003 

ayıplayıcı 1 0,0003 

aylıklı 1 0,0003 

aynı 1 0,0003 

ayrıntılı 1 0,0003 

ayva tüyü 1 0,0003 

babasız 1 0,0003 

babayani 1 0,0003 

Bağdatlı 1 0,0003 

bahtiyar 1 0,0003 

balık etinden 

biraz fazla 

dolgunca 1 

0,0003 

ballı 1 0,0003 

barudi 1 0,0003 

barudi cüppeli 1 0,0003 

basma 1 0,0003 

basma döşeli 1 0,0003 

basma entarili 1 0,0003 

başarısız 1 0,0003 

başı abani 1 0,0003 

başı kundaklı 1 0,0003 

başı sonu 

belirsiz 1 
0,0003 

başları yemenili 1 0,0003 

battal 1 0,0003 

bayıltıcı 1 0,0003 

bedava 1 0,0003 

bedbaht 1 0,0003 

bekçiye benzer 1 0,0003 

belalı 1 0,0003 

beli kuşaklı 1 0,0003 

belli 1 0,0003 

belli belirsiz 1 0,0003 

bencil 1 0,0003 

beneksiz 1 0,0003 

benzer 1 0,0003 

berbat 1 0,0003 

besleyici 1 0,0003 

beş paralık 1 0,0003 

beyaz karpuzlı 1 0,0003 

bıçaksız 1 0,0003 

Bıdık 1 0,0003 

bildikleri gibi 1 0,0003 

bilezikli 1 0,0003 

bilgece 1 0,0003 

bilgili 1 0,0003 

bilgisiz 1 0,0003 

billur 1 0,0003 

bir içim 1 0,0003 

bir lokma 1 0,0003 

birinciden büyük 1 0,0003 

bitkin 1 0,0003 

boğuk 1 0,0003 

boğulur gibi 1 0,0003 

bol 1 0,0003 

boralı 1 0,0003 

boynu bükük 1 0,0003 

boynuzlu 1 0,0003 

buğdaysı 1 0,0003 

bülbüllü 1 0,0003 

bürümcük 1 0,0003 

büyücek 1 0,0003 

büyük çekirdekli 1 0,0003 

büyüleyici 1 0,0003 

cam 1 0,0003 

camlı 1 0,0003 

canım 1 0,0003 

cani 1 0,0003 

canice 1 0,0003 

cascavlak 1 0,0003 

cazip 1 0,0003 

cebi tamtakır 1 0,0003 

ceketli 1 0,0003 

cevaplık 1 0,0003 

cicili bicili 1 0,0003 
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cimri 1 0,0003 

cimrilere özgü 1 0,0003 

cin 1 0,0003 

cin fikirli 1 0,0003 

cisimsiz 1 0,0003 

cömertlik 1 0,0003 

cüretli 1 0,0003 

çakşırlı 1 0,0003 

çapaçul 1 0,0003 

çapraz biçimde 1 0,0003 

çarık 1 0,0003 

Çarşambalı 1 0,0003 

çatık 1 0,0003 

çatkın 1 0,0003 

çekici 1 0,0003 

çekik 1 0,0003 

çeşit çeşit 1 0,0003 

çeşnili 1 0,0003 

çıkık 1 0,0003 

çılgın 1 0,0003 

çılgınca 1 0,0003 

çingenece 1 0,0003 

çinkolu 1 0,0003 

çipil 1 0,0003 

çipil gözlü 1 0,0003 

çirkin 1 0,0003 

çizgili 1 0,0003 

çizmeli 1 0,0003 

çocukça 1 0,0003 

çukurca 1 0,0003 

dağdağasız 1 0,0003 

dağınık 1 0,0003 

dahi 1 0,0003 

dallı güllü 1 0,0003 

dans kurallarına 

uygun 1 
0,0003 

dargın 1 0,0003 

davetsiz 1 0,0003 

dayanıklı 1 0,0003 

dayanılmaz 1 0,0003 

deccal 1 0,0003 

değersiz 1 0,0003 

değişimli 1 0,0003 

değişmeli 1 0,0003 

dekolte 1 0,0003 

delici 1 0,0003 

delikanlı 1 0,0003 

delikli 1 0,0003 

demet demet 1 0,0003 

demir 1 0,0003 

derbeder 1 0,0003 

Dereotlu 1 0,0003 

derin derin 1 0,0003 

dermansız 1 0,0003 

deva verici 1 0,0003 

deve gibi 1 0,0003 

dıştan içe 1 0,0003 

didon 1 0,0003 

dik 1 0,0003 

dikkatli 1 0,0003 

dinç 1 0,0003 

dini 1 0,0003 

diplomatça 1 0,0003 

dipsiz 1 0,0003 

dizi çıkık 1 0,0003 

dizili 1 0,0003 

dolambaç 1 0,0003 

dolambaçlı 1 0,0003 

dolgun 1 0,0003 

donuk 1 0,0003 

donuk sarı 1 0,0003 

dul 1 0,0003 

dumanlı 1 0,0003 

duygulu 1 0,0003 

duygusal 1 0,0003 

dünyevi 1 0,0003 

düşkün 1 0,0003 

düşmanca 1 0,0003 

düşük 1 0,0003 

düşünceli 1 0,0003 
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düzenbaz 1 0,0003 

düzmece 1 0,0003 

ebedi 1 0,0003 

eczalı 1 0,0003 

efsunlu 1 0,0003 

eğlence benzeri 1 0,0003 

eğreti 1 0,0003 

ekmeğe muhtaç 1 0,0003 

ekşi 1 0,0003 

elbiseli 1 0,0003 

elektrik 

çarpması gibi 1 
0,0003 

eli sopalı 1 0,0003 

eli teberli 1 0,0003 

eli zembilli 1 0,0003 

elim 1 0,0003 

elleri iri 1 0,0003 

elli 1 0,0003 

elma türünden 1 0,0003 

emektar 1 0,0003 

emin 1 0,0003 

en aşağıdan 1 0,0003 

ender 1 0,0003 

endişeli 1 0,0003 

entrikalı 1 0,0003 

epeyce 1 0,0003 

erkek 1 0,0003 

erkek canlısı 1 0,0003 

erkekçe 1 0,0003 

eroğlu er 1 0,0003 

esaslı 1 0,0003 

esassız 1 0,0003 

esatire ait 1 0,0003 

esmerce 1 0,0003 

eşsiz 1 0,0003 

evli 1 0,0003 

ezeli 1 0,0003 

fahiş 1 0,0003 

fahri 1 0,0003 

feci 1 0,0003 

felsefi 1 0,0003 

feminen 1 0,0003 

ferah 1 0,0003 

ferahlı 1 0,0003 

fesli 1 0,0003 

fettan 1 0,0003 

fıçı fıçı 1 0,0003 

fikri olgun 1 0,0003 

fil gibi 1 0,0003 

filan numaralı 1 0,0003 

filozofça 1 0,0003 

Fransız 1 0,0003 

Frenk 1 0,0003 

Frenkli 1 0,0003 

gafilce 1 0,0003 

garip davranışlı 1 0,0003 

garip huylu 1 0,0003 

garipsemeyle 

karışık 1 
0,0003 

gayrı muntazam 1 0,0003 

gayrimenkul 1 0,0003 

gece 1 0,0003 

gece renkli 1 0,0003 

gelinlik 1 0,0003 

geniş mezhepli 1 0,0003 

geniş yataklı 1 0,0003 

gerçekçi 1 0,0003 

gereksiz 1 0,0003 

gevrek 1 0,0003 

göğsü açık 1 0,0003 

göğsü tespihli 1 0,0003 

gölgeli 1 0,0003 

gömülü 1 0,0003 

gönül okşayıcı 1 0,0003 

gönüllü 1 0,0003 

gönülsüz 1 0,0003 

görevli 1 0,0003 

görgüsüz 1 0,0003 

gösterişli 1 0,0003 

göz şaşı 1 0,0003 
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gözü açık 1 0,0003 

gururlu 1 0,0003 

güdük 1 0,0003 

gül gibi 1 0,0003 

gül yanaklı 1 0,0003 

güler yüzlü 1 0,0003 

gümüş 1 0,0003 

gümüş rengi 1 0,0003 

günahsız 1 0,0003 

gündelikçi 1 0,0003 

günlük 1 0,0003 

gürül gürül 1 0,0003 

güvenilir 1 0,0003 

güzellik  

meraklısı 1 
0,0003 

güzellikten 

yoksun 1 
0,0003 

haddinden fazla 1 0,0003 

hafif hafif 1 0,0003 

hak hukuk bilir 1 0,0003 

hakimce 1 0,0003 

haleli 1 0,0003 

halıya sarılı 1 0,0003 

hantal 1 0,0003 

hantal yapılı 1 0,0003 

harap 1 0,0003 

hararetlice 1 0,0003 

harekeli 1 0,0003 

hassas 1 0,0003 

hasta fikirli 1 0,0003 

haşarı 1 0,0003 

havadan sudan 1 0,0003 

hayalete benzer 1 0,0003 

hayırlı hayırlı 1 0,0003 

hayvan 1 0,0003 

hayvanca 1 0,0003 

hayvani 1 0,0003 

hazır 1 0,0003 

hazin hazin 1 0,0003 

hazmı zor 1 0,0003 

Hazreti 1 0,0003 

helalzade 1 0,0003 

hesapsız 1 0,0003 

heybetli 1 0,0003 

heyecan verici 1 0,0003 

hımbıl 1 0,0003 

hımbıl 1 0,0003 

hımbılca 1 0,0003 

hırçın 1 0,0003 

hırka eskisi 1 0,0003 

hikmetli 1 0,0003 

hisli 1 0,0003 

hizmetkar 1 0,0003 

hokka 1 0,0003 

hortumlu 1 0,0003 

hoş 1 0,0003 

hoşnutsuz 1 0,0003 

hovarda huylu 1 0,0003 

hovardaca 1 0,0003 

hörgüçlü 1 0,0003 

hudutsuz 1 0,0003 

hukuki 1 0,0003 

hurda 1 0,0003 

hususi 1 0,0003 

huzur kaçırıcı 1 0,0003 

hüzünlü 1 0,0003 

ısmarlama 1 0,0003 

ızgaralı 1 0,0003 

ibretli 1 0,0003 

iç açıcı 1 0,0003 

iç parçalayıcı 1 0,0003 

içki benzeri 1 0,0003 

içten 1 0,0003 

içten içe 1 0,0003 

idareli 1 0,0003 

iffetsiz 1 0,0003 

iffetsizce 1 0,0003 

iğrenmeyle 

karışık 1 
0,0003 

iğreti 1 0,0003 

ihmalci 1 0,0003 
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ihtiyar simalı 1 0,0003 

ihtiyarca 1 0,0003 

iki adlı 1 0,0003 

iki defaya 

mahsus 1 
0,0003 

iki odalı 1 0,0003 

İki satırlık 1 0,0003 

iki ucu pis 1 0,0003 

ikiyüzlü 1 0,0003 

iktisadi 1 0,0003 

ilerici 1 0,0003 

ilerlemeye 

uygun 1 
0,0003 

ilkel 1 0,0003 

imkanlı 1 0,0003 

inatçı 1 0,0003 

incecik 1 0,0003 

iniltiye benzer 1 0,0003 

insani 1 0,0003 

insaniyetli 1 0,0003 

insanoğlu 1 0,0003 

ipek 1 0,0003 

iradesiz 1 0,0003 

irice 1 0,0003 

isli 1 0,0003 

istekli 1 0,0003 

istiare gibi 1 0,0003 

istiaresiz 1 0,0003 

istisna 1 0,0003 

işaretli 1 0,0003 

işkenceli 1 0,0003 

işsiz güçsüz 1 0,0003 

iştah·açıcı 1 0,0003 

Jorj San gibi 1 0,0003 

kabaca 1 0,0003 

kabadayıca 1 0,0003 

kaçık 1 0,0003 

kadın benzeri 1 0,0003 

kahrolası 1 0,0003 

kalay gibi 1 0,0003 

kalenderce 1 0,0003 

kalın kafalı 1 0,0003 

kalınca 1 0,0003 

kalpaklı 1 0,0003 

kamışlık 1 0,0003 

kan emici 1 0,0003 

kanatlı 1 0,0003 

kanatlı 1 0,0003 

kanlı basurlu 1 0,0003 

kapanık 1 0,0003 

kapısı kapalı 1 0,0003 

kapişonlu 1 0,0003 

kara kaşlı 1 0,0003 

kara sakallı 1 0,0003 

kararsız 1 0,0003 

karayağız 1 0,0003 

kargacık 

burgacık 1 
0,0003 

karılarına 

mahsus  1 
0,0003 

karmakarışık 1 0,0003 

kâse kâse 1 0,0003 

kasvetli 1 0,0003 

kaşlı gözlü 1 0,0003 

kati 1 0,0003 

katil 1 0,0003 

katiplere yakışır 1 0,0003 

katran 1 0,0003 

katran rengi 1 0,0003 

kayıp 1 0,0003 

kaymak beyaz 1 0,0003 

kaynar 1 0,0003 

kaz gibi 1 0,0003 

keçi surat 1 0,0003 

kel 1 0,0003 

kelli felli 

Müslüman 1 
0,0003 

kenarı enli 1 0,0003 

kenarsız 1 0,0003 

kendine bağlı 1 0,0003 

kendine göre 1 0,0003 

kendine layık 1 0,0003 
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kendine uygun 1 0,0003 

kerli ferli 1 0,0003 

kesik kesik 1 0,0003 

Kesilmesi zor 1 0,0003 

kesin 1 0,0003 

kestane rengi 1 0,0003 

keyif verici 1 0,0003 

kılıksız 1 0,0003 

kırmızı kaplı 1 0,0003 

kırmızı yollu 1 0,0003 

kısa boylu 1 0,0003 

kısık 1 0,0003 

kıt fikirli 1 0,0003 

kızgın küllü 1 0,0003 

kızoğlan 1 0,0003 

kimliği meçhul 1 0,0003 

kimyasal 1 0,0003 

kinaye gibi 1 0,0003 

kinayeli 1 0,0003 

kirlice 1 0,0003 

kirlice beyaz 1 0,0003 

kocası gibi 1 0,0003 

kof 1 0,0003 

kokona kılıklı 1 0,0003 

kokusu mübarek 1 0,0003 

kolalı 1 0,0003 

kolayca 1 0,0003 

kolları kesik 1 0,0003 

korku dolu 1 0,0003 

korkulu 1 0,0003 

korkunç yüzlü 1 0,0003 

korkutucu 1 0,0003 

koyu boyalı 1 0,0003 

koyu kumral 1 0,0003 

koyu renk 1 0,0003 

köpüklü 1 0,0003 

köşeleri tunçlu 1 0,0003 

köylü 1 0,0003 

kudretli 1 0,0003 

kuduz 1 0,0003 

kulaktan alim 1 0,0003 

kulplu 1 0,0003 

kulübemsi 1 0,0003 

kumar benzeri 1 0,0003 

kumar vesaire 

gibi 1 
0,0003 

kumrugöğsü 1 0,0003 

kundaklı 1 0,0003 

kupkuru 1 0,0003 

kurnaz 1 0,0003 

kurşun 1 0,0003 

kurşun 1 0,0003 

kurşun renkli 1 0,0003 

kurşun renkli 

ceketli 1 
0,0003 

Kuru kuruya 1 0,0003 

kuruca 1 0,0003 

kuruntu verici 1 0,0003 

kuruntusuz 1 0,0003 

kutlu 1 0,0003 

kuyruklu 1 0,0003 

kuyu bileziği 

görünüşlü 1 
0,0003 

küçük küçük 1 0,0003 

küçüklü büyüklü 1 0,0003 

küçümseyici 1 0,0003 

küflü 1 0,0003 

lacivert 1 0,0003 

lakırdıcı 1 0,0003 

lal 1 0,0003 

lal renkli  1 0,0003 

laubali 1 0,0003 

lazımlıklı 1 0,0003 

lezzet 1 0,0003 

lezzetli 1 0,0003 

loş 1 0,0003 

loşça 1 0,0003 

lüle lüle 1 0,0003 

maddeten 1 0,0003 

maddi manevi 1 0,0003 

mahcup 1 0,0003 
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Mahir gibi 1 0,0003 

Mahir isimli 1 0,0003 

Mahir'in 

yapışkanlığına 

benzer 1 

0,0003 

mahkum 1 0,0003 

mali 1 0,0003 

manda gibi 1 0,0003 

manen 1 0,0003 

mankafa 1 0,0003 

manyetizmalanır 

gibi 1 
0,0003 

marsık gibi 1 0,0003 

masraflı 1 0,0003 

maşallah gibi 1 0,0003 

matemli 1 0,0003 

matmazel 1 0,0003 

matmazel 

unvanlı 1 
0,0003 

mayhoş 1 0,0003 

mecaz gibi 1 0,0003 

mecazsız 1 0,0003 

medeni 

yaratılışlı 1 
0,0003 

mehtaplı 1 0,0003 

meltemli 1 0,0003 

menkul 1 0,0003 

merhamet gibi 1 0,0003 

merhametli 1 0,0003 

merhametsiz 1 0,0003 

merkepli 1 0,0003 

mermerşahi 1 0,0003 

mesut 1 0,0003 

midesiz 1 0,0003 

milyon haneli 1 0,0003 

mis gibi 1 0,0003 

miskin 1 0,0003 

mitolojik 1 0,0003 

moda 1 0,0003 

modern 1 0,0003 

muhtaç 1 0,0003 

muhtemel 1 0,0003 

munis 1 0,0003 

musibet 1 0,0003 

mutlu 1 0,0003 

mutsuzluğa 

mahkum 1 
0,0003 

mühimce 1 0,0003 

münasebetli 1 0,0003 

münasip 1 0,0003 

müslüman 1 0,0003 

müsrif 1 0,0003 

mütevekkil 1 0,0003 

müthiş alaycı 1 0,0003 

müzmin 1 0,0003 

nahoş 1 0,0003 

nakışlı 1 0,0003 

nakit 1 0,0003 

namaz bezi 

örtülü 1 
0,0003 

nankör 1 0,0003 

nasipsiz 1 0,0003 

nazif 1 0,0003 

necip 1 0,0003 

nefretle karışık 1 0,0003 

nezleli 1 0,0003 

nişanlı gibi 1 0,0003 

nohutlu 1 0,0003 

nur 1 0,0003 

nur gibi zeki 1 0,0003 

nur yüzlü 1 0,0003 

nurdan 1 0,0003 

nüfuzlu 1 0,0003 

okkalı 1 0,0003 

okşayıcı 1 0,0003 

olağan 1 0,0003 

olağandışı 1 0,0003 

olağanüstü 1 0,0003 

olayları bekler 1 0,0003 

olumlu olumsuz 1 0,0003 

olumsuz 1 0,0003 

omuzları düşük 1 0,0003 

on bin türlü 1 0,0003 
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on paralık 1 0,0003 

on paralık toprak 1 0,0003 

orta boylu 1 0,0003 

orta yollu 1 0,0003 

orta yollu tür 1 0,0003 

ortak 1 0,0003 

otlakçı 1 0,0003 

öfkeyle karışık 1 0,0003 

öksüz 1 0,0003 

ölgün 1 0,0003 

ölümsüz 1 0,0003 

önemlice 1 0,0003 

önü püsküllü 1 0,0003 

övgü dolu 1 0,0003 

pahada ağır 1 0,0003 

pak 1 0,0003 

paralı 1 0,0003 

parça parça 1 0,0003 

pasaklı 1 0,0003 

pazar 

basmasından 

soluk 1 

0,0003 

pekmezli 1 0,0003 

peltek 1 0,0003 

pembe elbiseli 1 0,0003 

pembe pembe 1 0,0003 

pembe tombul 

yanaklı 1 
0,0003 

pembeli 1 0,0003 

penceresiz 1 0,0003 

peri 1 0,0003 

peştamallı 1 0,0003 

peynirli 1 0,0003 

pırlanta 1 0,0003 

pırnal 1 0,0003 

pırnal renkli 1 0,0003 

pis boğaz 1 0,0003 

pis kokulu 1 0,0003 

pislik 1 0,0003 

pişkin 1 0,0003 

pişman 1 0,0003 

pos 1 0,0003 

poturlu 1 0,0003 

pul pul 1 0,0003 

pullu 1 0,0003 

rahat 1 0,0003 

rahatlatıcı 1 0,0003 

rahatsız 1 0,0003 

Rahmetli 1 0,0003 

refah 1 0,0003 

rengarenk 1 0,0003 

renk renk 1 0,0003 

rezilce 1 0,0003 

ritmik 1 0,0003 

riyakar 1 0,0003 

romantik 1 0,0003 

ruh açıcı 1 0,0003 

Rum 1 0,0003 

rutubetli 1 0,0003 

rüşvetsiz 1 0,0003 

sabırlı 1 0,0003 

sabırsız 1 0,0003 

sac 1 0,0003 

saçaklı 1 0,0003 

saçları kınalı 1 0,0003 

saçlı sakallı 1 0,0003 

saçma sapan 1 0,0003 

safça 1 0,0003 

sakat 1 0,0003 

salgın 1 0,0003 

sanatkar 1 0,0003 

sanatkarca 1 0,0003 

sapsarı 1 0,0003 

sarhoş edici 1 0,0003 

sarhoşça 1 0,0003 

sarı boyali 1 0,0003 

sarı çubuklu 1 0,0003 

sarı tenekeli 1 0,0003 

sarıklı 1 0,0003 

sarılı 1 0,0003 

sarılı kırmızılı 1 0,0003 



259 

 

sarımsaklı 1 0,0003 

saygı(yla) dolu 1 0,0003 

saygılı 1 0,0003 

saygın 1 0,0003 

sayvanlı 1 0,0003 

seçkin 1 0,0003 

sembolik 1 0,0003 

semiz 1 0,0003 

serbest 1 0,0003 

serbest fikirli 1 0,0003 

serince 1 0,0003 

sermayesiz 1 0,0003 

serseri 1 0,0003 

sesli 1 0,0003 

sevinçli 1 0,0003 

seyrek 1 0,0003 

sıfır numara 1 0,0003 

sık 1 0,0003 

sıkı 1 0,0003 

sıkıcı 1 0,0003 

sınırlı 1 0,0003 

sırma 1 0,0003 

sırma saçlı 1 0,0003 

sırtı pöstekili 1 0,0003 

sıska 1 0,0003 

silahlı 1 0,0003 

silik 1 0,0003 

simsiyah 1 0,0003 

sitemli 1 0,0003 

sivri akıllı 1 0,0003 

sivri sakallı 1 0,0003 

sivri uçlu 1 0,0003 

siyah çarşaflı 1 0,0003 

siyah gözlü 1 0,0003 

siyah meşin 

kaplı 1 
0,0003 

siyah renk 1 0,0003 

siyah yüzlü 1 0,0003 

siyahlı 1 0,0003 

siyahlı beyazlı 1 0,0003 

skandal 1 0,0003 

sofu 1 0,0003 

soluk 1 0,0003 

soluk kırmızı 1 0,0003 

somut 1 0,0003 

sonuçları şüpheli 1 0,0003 

soysuz 1 0,0003 

sözde medeni 1 0,0003 

sulu 1 0,0003 

sümbüllü 1 0,0003 

sünepe 1 0,0003 

süratli 1 0,0003 

sürekli 1 0,0003 

süreksiz 1 0,0003 

sürgülü 1 0,0003 

süssüz 1 0,0003 

süt 1 0,0003 

sütlü 1 0,0003 

sütlüce 1 0,0003 

şair 1 0,0003 

şairane 1 0,0003 

şairce 1 0,0003 

şakırtılı 1 0,0003 

şalvarlı 1 0,0003 

şapkalı 1 0,0003 

şapşal 1 0,0003 

şarlatanca 1 0,0003 

şaşı 1 0,0003 

şaşkınca 1 0,0003 

şeffaf 1 0,0003 

şeftali türünden 1 0,0003 

şeker 1 0,0003 

şeker rengi 1 0,0003 

şekerli 1 0,0003 

şenlikli 1 0,0003 

şerbetlik 1 0,0003 

şerefli 1 0,0003 

şevkli 1 0,0003 

şeytanca 1 0,0003 

şık mizaçlı 1 0,0003 
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şımarık 1 0,0003 

şirin 1 0,0003 

Şişmanlamaya 

müptela 1 
0,0003 

tahammülü zor 1 0,0003 

tahta 1 0,0003 

talaş alevine 

benzer 1 
0,0003 

talimli 1 0,0003 

tamiri mümkün 1 0,0003 

tarif olunmaz 1 0,0003 

tarifsiz 1 0,0003 

tarihten habersiz 1 0,0003 

taştan 1 0,0003 

tatsız 1 0,0003 

tatsız tutsuz 1 0,0003 

taze yüzlü 1 0,0003 

tecrübeli 1 0,0003 

teke 1 0,0003 

teke suratlı 1 0,0003 

tekerlek tekerlek 1 0,0003 

tel 1 0,0003 

telaşlı 1 0,0003 

temiz 1 0,0003 

tenhaca 1 0,0003 

tenteli 1 0,0003 

teorik 1 0,0003 

tepesi altın 

küreli 1 
0,0003 

ter 1 0,0003 

ter bıyıklı 1 0,0003 

terelelli 1 0,0003 

teselli 1 0,0003 

tesirli 1 0,0003 

tez 1 0,0003 

tıbbi 1 0,0003 

tıknaz 1 0,0003 

tıknazca 1 0,0003 

tıpkı 1 0,0003 

tıraşlı 1 0,0003 

tirşe 1 0,0003 

tirşe renkli 1 0,0003 

titretici 1 0,0003 

toh 1 0,0003 

toz 1 0,0003 

tozlu 1 0,0003 

tuhaf kıyafetli 1 0,0003 

tuhaf tuhaf 1 0,0003 

tulumbacı 1 0,0003 

tulumbacı kılıklı 1 0,0003 

tumturaklı 1 0,0003 

tutkun 1 0,0003 

tutuk 1 0,0003 

tül 1 0,0003 

tümden 1 0,0003 

Türklü 1 0,0003 

Türkoğlu 1 0,0003 

Türkoğlu Türk 1 0,0003 

türlü türlü 1 0,0003 

tüylü 1 0,0003 

uçları sivri 1 0,0003 

ufacık 1 0,0003 

ufak kase 

büyüklüğünde 1 
0,0003 

ufak ufak 1 0,0003 

ufaklı 1 0,0003 

ukala 1 0,0003 

ukalaca 1 0,0003 

ulvi 1 0,0003 

umumi 1 0,0003 

usta 1 0,0003 

usulüne uygun 1 0,0003 

utangaç 1 0,0003 

utangaçça 1 0,0003 

utanmaz 1 0,0003 

uydurma 1 0,0003 

uysal 1 0,0003 

uzun boğazlı 1 0,0003 

uzun boylu 1 0,0003 

uzun saçaklı 1 0,0003 

uzun uzun 1 0,0003 



261 

 

uzuna yakın 1 0,0003 

üç sınıf 1 0,0003 

üç yüz kuruşluk 1 0,0003 

ümitli 1 0,0003 

ürkütücü 1 0,0003 

varaklı 1 0,0003 

vazifeli 1 0,0003 

velveleli 1 0,0003 

velvelesiz 1 0,0003 

vicdan sahibi 1 0,0003 

yağlıboya 1 0,0003 

yağlıca 1 0,0003 

yahni 1 0,0003 

yakasız 1 0,0003 

yakışıklı 1 0,0003 

yakut takliti 1 0,0003 

yalan 1 0,0003 

yaldızlı 1 0,0003 

yaldızlı parlak 1 0,0003 

yalın 1 0,0003 

yalınkat 1 0,0003 

yalınkat urbalı 1 0,0003 

yamalı 1 0,0003 

yangın 1 0,0003 

yanık 1 0,0003 

yapğlu 1 0,0003 

yapma 1 0,0003 

yapmacık 1 0,0003 

yaratıcı 1 0,0003 

yarı açık 1 0,0003 

yarı çıplak 1 0,0003 

yarı karanlık 1 0,0003 

yaslı 1 0,0003 

yaş 1 0,0003 

yaşça geçkin 1 0,0003 

yaşıt 1 0,0003 

yaşlıca 1 0,0003 

yavan 1 0,0003 

yaygaracı 1 0,0003 

yayık 1 0,0003 

yazlık 1 0,0003 

yelloz 1 0,0003 

yeni fikirli 1 0,0003 

yenilik heveslisi 1 0,0003 

yere serili 1 0,0003 

yeşil boyalı 1 0,0003 

yeşil boyunbağlı 1 0,0003 

yeşil hasırlı 1 0,0003 

yeterli 1 0,0003 

yetim 1 0,0003 

yezit 1 0,0003 

yığın yığın 1 0,0003 

yıkık 1 0,0003 

yıldızlı 1 0,0003 

yirmi otuz 

paralık 1 
0,0003 

yirmi senelik 1 0,0003 

yorgun argın 1 0,0003 

yufka 1 0,0003 

yükte hafif 1 0,0003 

zamane 1 0,0003 

zamansız 1 0,0003 

zavallı genç 1 0,0003 

zayıfça 1 0,0003 

zedeleyici 1 0,0003 

zehirli 1 0,0003 

zeki 1 0,0003 

zevzekçe 1 0,0003 

zımba oymalı 1 0,0003 

zıt 1 0,0003 

zibidi 1 0,0003 

ziftten siyah 1 0,0003 

zihin durdurucu 1 0,0003 

zincirleme 1 0,0003 

zor anlaşılır 1 0,0003 

zorlama 1 0,0003 

zorunlu 1 0,0003 

TOPLAM 3816 1.000 
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Şekil. 3.2  Niteleme Sıfatlarının Geçiş Sıklığı Grafiği

 3.2.1. En Sık Kullanılan Niteleme Sıfatlarının Birlikte Kullanıldığı Adlarla 

İlişkisi 

3.2.1.1. “Büyük” Sıfatı 

Yukarıdaki grafikte de gösterildiği üzere, incelediğimiz eserde geçen niteleme 

sıfatlarının kullanım sayıları ve kullanım oranları tespit edilmiştir. Kullanım sayıları 

dikkate alındığında en sık kullanılan niteleme sıfatının 218 kez “büyük” sıfatının 

olduğu görülmüştür. “Büyük” sıfatının ise birlikte kullanıldığı isimlere göre bir 

analizini yaptığımızda karşımıza şöyle bir sonuç çıkmaktadır. 

İkramiye kelimesi ile 9 kez, üzüntü kelimesiyle 6 kez, kabahat kelimesiyle 5 kez, 

başarı ve hakikat kelimesiyle ise 4 kez birlikte kullanılmıştır.  

büyük zavallı küçük güzel şiddetli
uzun gizli ufak eski mühim
genç önemli türlü acayip alafranga
koca müthiş açık siyah tabii
üzücü uygun ağır beyaz kanlı
kötü özel tuhaf yabancı yeni
hafif kısa acı kırmızı aşçı
kara alaylı boş derin doğru.
garip ince nazik kaba karanlık
süslü tatlı zor saf zayıf
kuvvetli sahte sıcak adi geniş
iyi korkunç meşhur pembe basit
baygın büyük büyük ciddi fena ihtiyar
koskoca medeni namuslu pis belirsiz
çıplak gülünç kuru ufak tefek vahşi
yumuşak yüksek zarif edepsiz maddi
muhterem sade şık vahim yaşlı
açgözlü ani bir tür hazin hizmetçi
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Şekil:3.2.1.1 “Büyük” sıfatı ile en sık kullanılan isimler grafiği 

 

3.2.1.2. “Zavallı” Sıfatı 

Kullanım sayısı ve geçiş oranı bakımından ikinci sırada yer alan sıfat ise 

“zavallı” sıfatı toplamda 105 kez kullanılmıştır. “Zavallı” sıfatının birlikte kullanıldığı 

isimlere göre bir analizini yaptığımızda şöyle bir sonuç elde ettik: 

Kadın kelimesi ile 12 kez, romandaki kişilerden biri olan Edibe ismiyle 7 kez, 

delikanlı kelimesiyle 6 kez, yine romandaki kişilerden biri olan Ali ile 5 kez, adam ve 

çocuk kelimeleriyle ile birlikte 4’er kez kullanılmıştır. Yine birlikte kullanıldığı 

isimleri incelediğimizde bu sıfatın insanları nitelemek için kullanıldığını söylemek 

mümkündür.  

 

Şekil:3.2.2. “Zavallı” sıfatı ile en sık kullanılan isimler grafiği 
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3.2.3. Diğer Sıfatlar 

Kullanım sıklığı bakımından üçüncü sırada yer alan sıfat “küçük” 52 tekrarla 

genelde kişi ve mekânları, “güzel” sıfatı 48 tekrarla kişi ve soyut isimleri 

nitelendirmiştir. “Şiddetli” sıfatı ise 47 kez kullanılmıştır.  

 

3.3. Yapılarına Göre Niteleme Sıfatları 

Niteleme sıfatlarını yapılarına göre üç farklı grupta ele aldık. Sözcük, sözcük 

öbeği ve cümlecik şeklinde incelediğimiz sıfatların kullanım sayılarını ve kullanım 

oranları aşağıda verilmiştir. 

Tablo 3.3. Yapılarına Göre Niteleme Sıfatları, Kullanım Sayıları ve Oranları 

Yapı Geçiş Sayısı Geçiş Oranı 

Sözcük 3359 0,8802 

Sözcük Öbeği 420 0,1108 

Cümlecik 34 0,0089 

TOPLAM 3816 1,00 

 

 

Şekil. 3.3. Yapılarına Göre Niteleme Sıfatları Grafiği 

 

Niteleme sıfatları yapı bakımından incelendiğinde en sık kullanılan yapının 

3359 geçiş sayısıyla sözcük halinde olduğu tespit edilmiştir. Yine sözcük öbeği 
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bakımından incelediğimizde bu sayının 423 olduğu görülmektedir. En az kullanılan 

yapının ise cümlecik halinde 34 kez kullanıldığı belirlenmiştir.  

 

3.3.1. Sözcük Halindeki Niteleme Sıfatları 

Sıfatları yapı bakımdan incelerken türetildikleri ekler bakımından ele aldık. 

1383 sıfatın eksiz kullanıldığını, /+lI/ addan sıfat yapma ekinin 855 kez kullanılarak 

ikinci sırada olduğunu, eylemden sıfat yapan /-(I)k/ ekinin 464 kez kullanıldığını ve 

üçüncü sırada olduğunu tespit ettik. Dördüncü sırada addan sıfat yapma eki /+sIz/ ve 

beşinci sırada ise Arapça bir ek olan /+î/ ekinin 126 kez kullanıldığını belirledik. 

Tablo 3.3.1. Sözcük Halindeki Niteleme Sıfatları, Kullanım Sayıları ve 

Oranları 

TÜREME 
GEÇİŞ 

SAYISI 

GEÇİŞ 

ORANI 

Ø 1383 0,3624 

/+lI/ 855 0,224 

/-(I)k/ 464 0,1216 

/+sIz/ 134 0,0351 

/+î/ 126 0,033 

/-GIn/ 99 0,0259 

/-IcI/ 93 0,0244 

/+CA/ 83 0,0217 

/+CI/ 81 0,0212 

/+el/ 74 0,0193 

/-(I)n/ 47 0,0123 

Ø...Ø 45 0,0117 

/+lIk/ 41 0,0107 

/+lI/…/+lI/ 30 0,0078 

/-I/ 23 0,006 

/-Inç/ 21 0,0055 

/-(I)k/…/-(I)k/ 20 0,0052 

*+s/+Ø 12 0,0031 

/+cAk/ 12 0,0031 

/+sAl/ 12 0,0031 

/-sIz/ 11 0,0029 

/-(I)r/ 10 0,0026 

/+ik/ 9 0,0023 

/+l/ 7 0,0018 

/+Il/ 6 0,0016 

/-Ak/ 6 0,0016 

/-mAn/ 6 0,0016 

/+ane/ 5 0,0013 

/+DAn/ 5 0,0013 

/-(I)l/ 4 0,0011 

/+engiz/ 4 0,0011 

/-GAn/ 4 0,0011 

/-m/ 4 0,0011 

/-mA/ 4 0,0011 

/-ç/ 3 0,0008 

/-DI/ 3 0,0008 

/-lI/ 3 0,0008 

/-mAz/ 3 0,0008 

*+p/+Ø 2 0,0006 

/-(I)k/.../+lI/ 2 0,0006 

/+ân/ 2 0,0006 

/+DAn/…/+A/ 2 0,0006 

/+en/ 2 0,0006 

/+er/ 2 0,0006 

/+k/ 2 0,0006 

/+kâr/ 2 0,0006 

/+lAmA/ 2 0,0006 
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/+mAn/ 2 0,0006 

/+sIn/ 2 0,0006 

/+sIz/…/+sIz/ 2 0,0006 

/+şın/ 2 0,0006 

/-cIk/ 2 0,0006 

/-Iş/ 2 0,0006 

*+m/+Ø 1 0,0003 

/-(I)n/…/-(I)n/ 1 0,0003 

/-(I)nlI/ 1 0,0003 

/+(I)m/ 1 0,0003 

/+(I)msI/ 1 0,0003 

/+Ak/ 1 0,0003 

/+An/ 1 0,0003 

/+bâz/ 1 0,0003 

/+bIz/ 1 0,0003 

/+cIk/... /+cIk/ 1 0,0003 

/+cIl/ 1 0,0003 

/+Dan/…/+Dan/ 1 0,0003 

/+Dâr/ 1 0,0003 

/+It/ 1 0,0003 

/+î/…/+î/ 1 0,0003 

/+ist/ 1 0,0003 

/+lAk/…/+lAk/ 1 0,0003 

/+lI/…/+sIz/ 1 0,0003 

/+msI/ 1 0,0003 

/+n/…/+n/ 1 0,0003 

/+sI/ 1 0,0003 

/+vî/ 1 0,0003 

/-AgAn/ 1 0,0003 

/-AsI/ 1 0,0003 

/-cAk/ 1 0,0003 

/-GAç/ 1 0,0003 

/-GIn/…/-GIn/ 1 0,0003 

/-kâr/ 1 0,0003 

/-mbaç/ 1 0,0003 

/nâ+/ 1 0,0003 

/-sAl/ 1 0,0003 

Ø…/-(I)r/ 1 0,0003 

Ø…/+sIz/ 1 0,0003 

Ø…+A 1 0,0003 

TOPLAM 3816 1 

İncelediğimiz kitaptan örnekler: 

3.3.1.01 /Ø/: 

abani 

acayip 

acı 

ağır 

alafranga 

antika 

basit 

beyaz 

cahil 

çıplak 

derin 

didon 

doğru 

dul 

ekşi 

eski 

gafil 

garip 

genç 

gür 

hafif 

helal 

ihtiyar 

iyi 

kalın 

kara 

kayıp 

kırmızı 

kısa 

kolay 
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kötü 

küstah 

masum 

meşhur 

mühim 

müthiş 

pembe 

pis 

rezil 

sahte 

sıska 

siyah 

şeker 

taze 

tenha 

tuhaf 

vahşi 

yavan 

yeni 

zarif 

zor 

 

3.3.1.02 /+lI/: 

abartılı 

acıklı 

açgözlü 

akıllı 

alaylı 

ateşli 

aynalı 

ayrıntılı 

beyazlı 

bıyıklı 

boncuklu 

boyalı 

ceketli 

çeşitli 

değişimli 

dehşetli 

dumanlı 

eğlenceli 

elverişli 

endişeli 

farklı 

faydalı 

gizli 

haleli 

hörgüçlü 

hüzünlü 

imkanlı 

insaniyetli 

istekli 

işaretli 

iştahlı 

kanlı 

kaşlı 

kıymetli 

kokulu 

kuşkulu 

kuvvetli 

manalı 

meraklı 

namuslu 

olumlu 

öfkeli 

renkli 

sabırlı 

sevgili 

süslü 

şiddetli 

terbiyeli 

yararlı 

zavallı 

zehirli 
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3.3.1.03 /-(I)k/: 

açık 

alık 

bitişik 

boğuk 

bozuk 

bunak 

büyük 

çarpık 

çatık 

çıkık 

dağınık 

değişik 

donuk 

düşük 

eksik 

gevşek 

ılık 

kabarık 

kaçık 

kapanık 

karışık 

kesik 

kırık 

küçük 

oynak 

parlak 

seyrek 

soğuk 

titrek 

ufak 

yırtık 

yumuşak 

yuvarlak 

yüksek 

 

3.3.1.04 /+sIz/: 

abartısız 

acımasız 

adsız 

ahlaksız 

amansız 

arsız 

babasız 

başarısız 

bıçaksız 

bilgisiz 

cisimsiz 

değersiz 

densiz 

dipsiz 

edepsiz 

iffetsiz 

iradesiz 

lüzumsuz 

münasebetsiz 

namussuz 

rahatsız 

sessiz 

sonsuz 

uğursuz 

ümitsiz 

velvelesiz 

yakasız 

zamansız 
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3.3.1.05 /+î/: 

Adî 

Ahlakî 

Anî 

Ciddî 

Edebî 

Felsefî 

Hakikî 

Hayvanî 

Hukukî 

İktisadî 

Kanunî 

Maddî 

Medenî 

Tabiî 

Vicdanî 

 

3.3.1.06 /-GIn/: 

Alışkın 

Azgın 

Baygın 

Coşkun 

Dalgın 

Düşkün 

Geçkin 

Keskin 

Seçkin 

Solgun 

Şaşkın 

Uygun 

Yangın 

Yorgun 

 

3.3.1.07 /-IcI/: 

açıklayıcı 

akıcı 

aldatıcı 

azarlayıcı 

bayıltıcı 

besleyici 

büyüleyici 

çekici 

delici 

geçici 

ısırıcı 

kandırıcı 

korkutucu 

küçümseyici 

okşayıcı 

öldürücü 

rahatlatıcı 

sıkıcı 

usandırıcı 

ürkütücü 

üzücü 

zedeleyici 
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3.3.1.08 /+CA/: 

alaca 

aptalca 

aşıkça 

delice 

düşmanca 

gafilce 

hımbılca 

kabadayıca 

kirlice 

safça 

sanatkârca 

şairce 

şaşkınca 

ukalaca 

yaşlıca 

zevzekçe 

 

3.3.1.09 /+CI/: 

Alaycı 

Aşçı 

Hizmetçi 

Gündelikçi 

İlerici 

Otlakçı 

Yabancı 

Yalancı 

yaygaracı 

 

3.3.1.10 /+Al/:  

Güzel İlkel Özel 

 

3.3.1.11 /-(I)n/:  

Kesin Uzun Yakın 

 

3.3.1.12 /+lIk/:  

Cevaplık 

Cömertlik 

Gecelik 

Karanlık 

Ömürlük 

Yazlık 

 

3.3.1.13 /-I/:  

Aşırı 

Ayrı 

Doğru 

Kapalı 

şaşı 
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3.3.1.14 /+s +Ø /:  Koskoca, cascavlak 

3.3.1.15 /+cAk/:  sıcak 

3.3.1.16 /+sAl/: duygusal, kutsal, yüzeysel 

3.3.1.17 /-Inç/: gülünç, korkunç 

3.3.1.18 /-sIz/:  belirsiz 

3.3.1.19 /-(I)r/: benzer, güvenilir 

3.3.1.20 /+ik/: artistik, teorik 

3.3.1.21 /+l/: doğal 

3.3.1.22 /+Il/: yeşil 

3.3.1.23 /-Ak/: kıvrak, ürkek 

3.3.1.24 /-mAn/: şişman 

3.3.1.25 /+âne/: âşıkane 

3.3.1.26 /+DAn/: içten, tümden 

3.3.1.27 /-(I)l/: kızıl 

3.3.1.28 /+engiz/: esrarengiz 

3.3.1.29 /-GAn/: çalışkan, çekingen 

3.3.1.30 /-m/: sağlam 

3.3.1.31 /-mA/: basma, ısmarlama 

3.3.1.32 /-ç/: iğrenç 

3.3.1.33 /-DI/: şıpsevdi 

3.3.1.34 /-lI/: belirli 

3.3.1.35 /-mAz/: utanmaz 

3.3.1.36 /+p +Ø/: sapsarı 

3.3.1.37 /+ân/: müslümân 

3.3.1.38 /+en/: maddeten, manen 
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3.3.1.39 /+er/: milyoner 

3.3.1.40 /+k/: ortak 

3.3.1.41 /+kâr/: hizmetkâr 

3.3.1.42 /+lAmA/: kocaman 

3.3.1.43 /+mAn/: kocaman 

3.3.1.44 /+sIn/: güzellikten yoksun 

3.3.1.45 /+şIn/: sarışın 

3.3.1.46 /+cIk/: incecik, ufacık 

3.3.1.47 /+Iş/: yanlış 

3.3.1.48 /+m +Ø/: simsiyah 

3.3.1.49 /+lI…+sIz/: olumlu olumsuz 

3.3.1.50 /+(I)msI/: aptalımsı 

3.3.1.51 /+bâz/: düzenbâz 

3.3.1.52 /+bIz/: gürbüz 

3.3.1.53 /+cIl/: bencil 

3.3.1.54 /+Dâr/: emektâr 

3.3.1.55 /+It/: yaşıt 

3.3.1.56 /+ist/: artist 

3.3.1.57 /+sI/: buğdaysı 

3.3.1.58 /+vî/: dinyevî 

3.3.1.59 /-AgAn/: olağan 

3.3.1.60 /-AsI/: kahrolası 

3.3.1.61 /-cAk/: sıcak 

3.3.1.62 /-GAç/: utangaç 

3.3.1.63 /-kâr/: hizmetkâr, sanatkâr 

3.3.1.64 /nâ+/: nâhoş 
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 Şekil:3.3.1. Sözcük Halindeki Niteleme Sıfatı Grafiği 

 

Ø /+lI/ /-(I)k/ /+sIz/ /+î/

/-GIn/ /-IcI/ /+CA/ /+CI/ /+el/

/-(I)n/ Ø...Ø /+lIk/ /+lI/…/+lI/ /-I/

/-(I)k/…/-(I)k/ *+s/+Ø /+cAk/ /+sAl/ /-Inç/

/-sIz/ /-(I)r/ /+Inç/ /+ik/ /+l/

/+Il/ /-Ak/ /-mAn/ /+ane/ /+DAn/

/-(I)l/ /+engiz/ /-GAn/ /-m/ /-mA/

/-ç/ /-DI/ /-lI/ /-mAz/ *+p/+Ø

/-(I)k/.../+lI/ /+ân/ /+DAn/…/+A/ /+en/ /+er/

/+k/ /+kâr/ /+lAmA/ /+mAn/ /+sIn/

/+sIz/…/+sIz/ /+şın/ /-cIk/ /-Iş/ *+m/+Ø

/-(I)n/…/-(I)n/ /-(I)nlI/ /+(I)m/ /+(I)msI/ /+Ak/

/+An/ /+bâz/ /+bIz/ /+cIk/... /+cIk/ /+cIl/

/+Dan/…/+Dan/ /+Dâr/ /+It/ /+î/…/+î/ /+ist/

/+lAk/…/+lAk/ /+lI/…/+sIz/ /+msI/ /+n/…/+n/ /+sI/

/+vî/ /-AgAn/ /-AsI/ /-cAk/ /-GAç/

/-GIn/…/-GIn/ /-kâr/ /-mbaç/ /nâ+/ /-sAl/

Ø…/-(I)r/ Ø…/+sIz/ Ø…+A
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3.2.2. Sözcük Öbeği Halindeki Niteleme Sıfatları 

 Sözcük öbeklerini türlerine göre ayrı ayrı inceledik. Sıfat tamlamasından 

oluşan sözcük öbeği 163 kez, İkilemeden oluşan sözcük öbeği 109 kez, İyelikli Yalın 

Kısaltma Öbeğinden oluşan sözcük öbeği ise 49 kez tekrar etmiştir. Toplamda sözcük 

öbeği olmaları bakımından kullanılan niteleme sıfat sayısı 420’dir. 

 Tablo:3.2.2. Sözcük Öbeği Türleri, Kullanım Sayıları ve Oranları 

  

SÖZCÜK ÖBEĞİ OLMALARI 

BAKIMINDAN 
GEÇİŞ SAYISI GEÇİŞ ORANI 

Sıfat Tamlaması 163 0,3881 

İkileme 109 0,2595 

İyelikli Yalın Kısaltma Öbeği  49 0,1167 

Belirtisiz İsim Tamlaması 20 0,0476 

Pekiştirme Sıfatı 16 0,0381 

Yaklaşmalı Kısaltma Öbeği 12 0,0286 

Edatlı Kısaltma Öbeği 9 0,0214 

Arapça Tamlama 8 0,1904 

Çıkmalı Kısaltma Öbeği 8 0,1904 

Yönelmeli Kısaltma Öbeği  8 0,1904 

Farsça Tamlama 6 0,0142 

Araçlı Kısaltma Öbeği 5 0,0119 

Bulunmalı Kısaltma Öbeği 5 0,0119 

Birleşik Ad 1 0,0024 

Zarf Öbeği 1 0,0024 

TOPLAM 420 1 

 

İncelediğimiz kitaptan örnekler: 

3.3.2.01. Araçlı Kısaltma Öbeği: iğrenmeyle karışık, öfkeyle karışık 

3.3.2.02. Arapça Tamlama: fevkalade 
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3.3.2.03. Belirtisiz İsim Tamlaması: yenilik heveslisi, ayva tüyü 

3.3.2.04. Bulunmalı Kısaltma Öbeği: pahada ağır, yükte hafif, sözde medeni 

3.3.2.05. Çıkmalı Kısaltma Öbeği:  birinciden büyük, tarihten habersiz 

3.3.2.06. Edatlı Kısaltma Öbeği: kendine göre, nur gibi 

3.3.2.07. Farsça Tamlama: bahtiyar, gayrimeşru 

3.3.2.08. İkileme: ufak tefek, irili ufaklı, yorgun argın,  acı acı, ağır ağır, kaba saba, 

belli belirsiz, şöyle böyle, tuhaf tuhaf 

3.3.2.09. İyelikli Yalın Kısaltma Öbeği: boynu bükük, ağzı açık, kolları kesik 

3.3.2.10. Pekiştirme Sıfatı: sapsarı, koskoca 

3.3.2.11. Sıfat Tamlaması: al terlikli, alafranga mizaçlı, atlas elbiseli, koyu renkli, 

sarı çubuklu, açık renk, zavallı genç 

3.3.2.12. Yaklaşmalı Kısaltma Öbeği: bekçiye benzer, aptallığa yakın, ekmeğe 

muhtaç 

3.3.2.13. Yönelmeli Kısaltma Öbeği: Frenklere mahsus, yere serili 

3.3.2.14. Zarf Öbeği: en aşağıdan 

 

Şekil. 3.3.2 Sözcük Öbeği Halindeki Niteleme Sıfatları Grafiği 

 

Sıfat Tamlaması

İkileme

İyelikli Yalın Kısaltma Öbeği

Belirtisiz İsim Tamlaması

Pekiştirme Sıfatı

Yaklaşmalı Kısaltma Öbeği

Edatlı Kısaltma Öbeği

Arapça Tamlama

Çıkmalı Kısaltma Öbeği

Yönelmeli Kısaltma Öbeği

Farsça Tamlama

Araçlı Kısaltma Öbeği

Bulunmalı Kısaltma Öbeği

Birleşik Ad

Zarf Öbeği
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3.3.3. Cümlecik Halinde Niteleme Sıfatları 

İncelediğimiz eserde cümlecik halinde 34 sıfat kullanılmıştır. 

Tablo 3.3.3. Cümlecik Halindeki Niteleme Sıfatları Geçiş Sayısı ve Oranı 

Yapı Geçiş Sayısı Geçiş Oranı 

Cümlecik 34 0,0089 

 

Cümlecik Halindeki Niteleme Sıfatları: 

Can alıcı 

Can yakıcı 

Deva verici 

Gönül açıcı 

Gönül okşayıcı 

Hayret verici 

Huzur kaçırıcı 

İç acıcı 

İştah açıcı 

Kan emici 

Övgü dolu 

Ruh açıcı 

Sarhoş edici 

Zihin durdurucu 

Zor anlaşılı

3.4. Kaynak Dillerine Göre Niteleme Sıfatları 

Kaynak dillerine göre, en sık kullanılan niteleme sıfatı 2177 geçiş sayısıyla 

Türkçe kökenli olduğu görülmüştür. 643 geçiş sayısıyla Arapça ikinci sırada; Arapça 

kökenli kelimelerin Türkçe sıfat yapım eki alarak 486 geçiş sayısıyla üçüncü sırada; 
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183 geçiş sırasıyla Farsça dördüncü sırada; Farsça kökenli kelimelerin Türkçe sıfat 

yapım eki alarak 132 geçiş sayısıyla beşinci sırada yer aldığı tespit edilmiştir. 

Tablo 3.4. Kaynak Dillerine Göre Niteleme Sıfatları, Kullanım Sayıları ve 

Oranları 

KAYNAK DİL 
GEÇİŞ 

SAYISI 
GEÇİŞ ORANI 

Türkçe 2177 0,5704 

Arapça 643 0,1685 

Arapça + Türkçe  486 0,1274 

Farsça 183 0,0469 

Farsça + Türkçe  132 0,0346 

Fransızca 39 0,0102 

İtalyanca 32 0,0084 

Arapça + Farsça 23 0,006 

Fransızca + Türkçe 16 0,0042 

Türkçe + Arapça 12 0,0031 

İtalyanca + Türkçe 9 0,0024 

Türkçe + Arapça + Türkçe 8 0,0021 

Yunanca 8 0,0021 

Türkçe + Farsça + Türkçe 7 0,0018 

Yunanca + Türkçe 6 0,0016 

Farsça + Arapça + Türkçe 5 0,0013 

Arapça + Farsça + Arapça 4 0,001 

Arapça + Farsça + Türkçe 3 0,0008 

Farsça + Arapça 3 0,0008 

Fransızca + Arapça + Türkçe 3 0,0008 

İtalyanca + Arapça + Türkçe 3 0,0008 

Türkçe + Farsça 3 0,0008 

Arapça + İtalyanca 2 0,0005 

Ermenice 2 0,0005 

Arapça + Rumca + Türkçe  1 0,0005 

Arapça + Türkçe + Arapça  1 0,0005 

Farsça + Arapça + Farsça  1 0,0005 

Fransızca + Farsça + Türkçe 1 0,0005 

Rusça + Türkçe 1 0,0005 

Türkçe + Arapça + Farsça + Türkçe 
1 

0,0005 
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Türkçe + Farsça + Fransızca + Türkçe  
1 

0,0005 

Türkçe + İtalyanca + Türkçe  1 0,0005 

Yunanca + Farsça 1 0,0005 

Yunanca + Farsça + Türkçe 1 0,0005 

TOPLAM 3816 1 

 

3.4.1. Türkçe Kökenli Niteleme Sıfatları 

abani 

abartılı 

abartısız 

acı 

acıklı 

acımasız 

aç 

açgözlü 

açık 

açıklayıcı 

adamakıllı 

adsız 

afacan 

ağır 

ağlamaklı gibi 

ak 

ak sakallı 

akıcı 

al 

alçak 

aldatıcı 

alık 

alımsız 

alışkın 

allı pullu 

altınlı 

amansız 

ankaralı 

anlamlı 

araçsız 

arnavut 

arsız 

arslan gibi 

aşçı 

aşıboyalı 

aşırı 

ayaklı 

aydın 

aylıklı 

ayrı 

ayrıcalıklı 

ayrıntılı 

azgın 

babasız 

babayani 

ballı 

basma 

başarısız 

bayağı 

baygın 

bayıltıcı 

belirgin 

beneksiz 

benzer 

besleyici 

bıçaksız 

bıyıklı 
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bilezikli 

bilgece 

bilgili 

bilgisiz 

bitişik 

bitkin 

boğuk 

boğulur gibi 

bol 

boncuklu 

boralı 

boş 

boyalı 

boynuzlu 

bozuk 

buğdaysı 

bunak 

buz gibi 

bürümcük 

büyücek 

büyük 

büyükçe 

büyüleyici 

coşkun 

çakşırlı 

çalışkan 

çapkın 

çarık 

çarpık 

çatık 

çatkın 

çekici 

çekik 

çekingen 

çekirdekli 

çıkık 

çılgın 

çılgınca 

çıplak 

çingenece 

çipil 

çizgili 

çizmeli 

çocukça 

çukurca 

dağınık 

dalgalı 

dalgın 

dar 

dargın 

dayanıklı 

dayanılmaz 

değersiz 

değişik 

değişimli 

değişmeli 

deli 

delice 

delici 

delikli 

demir 

densiz 

derin 

deve gibi 

dıştan içe 

dik 

dinç 

dipsiz 

dizili 

doğal 

doğru 

doğulu 

dokunaklı 

dolambaç 

dolambaçlı 

dolgun 

dolu 

donuk 
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dul 

dumanlı 

duygulu 

duygusal 

düşkün 

düşük 

düşünceli 

düzgün 

düzmece 

eğlenceli 

eğreti 

eksik 

ekşi 

ela 

eli teberli 

elli 

elverişli 

emektar 

erkek 

erkekçe 

eski 

eşsiz 

etkileyici 

etkili 

evli 

fesli 

gece 

gecelik 

geçerli 

geçici 

geçkin 

gelinlik 

gelişigüzel 

genç 

genel 

geniş 

gerçek 

gerçekçi 

gerekli 

gereksiz 

gevrek 

gevşek 

gizli 

gölgeli 

gömülü 

görevli 

görgüsüz 

gösterişli 

gözlü 

guguruklu 

güç 

güçlü 

güdük 

gülünç 

gümüş 

gündelikçi 

günlük 

gür 

gürbüz 

gürültücü 

gürültülü 

güvenilir 

güzel 

hantal 

hımbıl 

hımbılca 

hırçın 

hızlı 

hovarda 

hörgüçlü 

ılık 

ısırıcı 

ısmarlama 

içki benzeri 

içten 

içten içe 

iğrenç 

iğreti 
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ikiyüzlü 

ilerici 

ilkel 

ince 

incecik 

ipek 

ipekli 

iri 

irice 

isli 

istekli 

işlemeli 

iyi 

kaba 

kabaca 

kabadayıca 

kabarık 

kaçık 

kadın benzeri 

kalay gibi 

kalın 

kalınca 

kalpaklı 

kambur 

kamışlık 

kanatlı 

kandırıcı 

kanlı 

kapaklı 

kapanık 

kart 

kaşlı 

kaymaklı 

kaynar 

kaz gibi 

kesik 

kesin 

kılıksız 

kırık 

kısa 

kısık 

kıvırcık 

kıvrak 

kızgın 

kızıl 

kızoğlan 

kirli 

kirlice 

koca kocaman 

kocası gibi 

kof 

kokulu 

kolay 

kolayca 

korkulu 

korkunç 

korkutucu 

koyu 

köpüklü 

körpe 

kötü 

kuduz 

kundaklı 

kurşun 

kuru 

kuruca 

kuruntu verici 

kuruntusuz 

kuşkulu 

kutlu 

kutsal 

kuyruklu 

kuytu 

küçücük 

küçük 

küçümseyici 

küflü 

lakırdıcı 
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loş 

loşça 

manda gibi 

mankafa 

marsık gibi 

meltemli 

mor 

mutlu 

okşayıcı 

olağan 

olumlu 

olumsuz 

orta 

ortak 

otlakçı 

oymalı 

oynak 

öfkeli 

öksüz 

öldürücü 

ölgün 

ölümsüz 

ömürlük 

önemli 

önemlice 

öteberi 

özel 

özenli 

parlak 

pasaklı 

pekmezli 

peltek 

pis 

pislik 

pişkin 

pos 

poturlu 

sac 

saçaklı 

sağlam 

salgın 

sarı 

sarıklı 

sarılı 

sarımsaklı 

sarışın 

saygılı 

saygın 

saygısız 

seçkin 

semiz 

serin 

serince 

sert 

sert sert 

sesli 

sessiz 

sevgili 

sevimli 

sevimsiz 

sevinçli 

seyrek 

sıcak 

sık 

sıkı 

sıkıcı 

sıkıntılı 

sırlı 

sırma 

sıska 

silik 

sivri 

soğuk 

solgun 

soluk 

somut 

sonsuz 

soysuz 
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sulu 

sünepe 

sürekli 

süreksiz 

sürgülü 

süslü 

süssüz 

süt 

sütlü 

sütlüce 

süzük 

şakırtılı 

şapşal 

şaşı 

şaşkın 

şaşkınca 

şen 

şenlikli 

şımarık 

şıpsevdi 

şiddetli 

şişman 

taşkın 

taştan 

tatlı 

tatsız 

teke 

tel 

terelelli 

ters 

tıknaz 

tıknazca 

titrek 

titretici 

tombalakça 

tombul 

toplumsal 

toz 

tozlu 

tutkun 

tutuk 

tümden 

türklü 

tüylü 

ufacık 

ufak 

uğursuz 

usandırıcı 

utangaçça 

utanmaz 

uydurma 

uygulamalı 

uygun 

uysal 

uyuşuk 

uzak 

uzun 

uzunca 

ünlü 

ürkek 

ürkütücü 

üzgün 

üzücü 

üzüntülü 

vahşi 

yağlıca 

yakasız 

yakın 

yakışıklı 

yalan 

yalancı 

yaldızlı 

yalın 

yalınkat 

yamalı 

yampiri 

yangın 

yanık 
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yanlış 

yapma 

yapmacık 

yararlı 

yaratıcı 

yaslı 

yaş 

yaşıt 

yaşlı 

yavan 

yaygaracı 

yayık 

yazlık 

yelloz 

yeni 

yeşil 

yeterli 

yıkık 

yıldızlı 

yırtık 

yoğun 

yorgun 

yufka 

yumuşak 

yuvarlak 

yüce 

yüksek 

yüzeysel 

zedeleyici 

zevzek

 

3.4.2. Arapça Kökenli Niteleme Sıfatları 

acayip 

acele 

acemi 

acil 

aciz 

adi 

adil 

ahlakî 

ahmak 

akik 

aklî 

âlâ 

alim 

aptal 

asabî 

asıl 

atlas 

ayıp 

aynı 

bakir 

basit 

battal 

beyaz 

cahil 

cani 

cazip 

ciddi 

dahi 

dakik 

deccal 

dinî 

dünyevî 

ebedî 

edebî 

elim 

emin 

ender 

esmer 

ezelî 

fahiş 

fahrî 

fakir 
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feci 

felaket 

fena 

ferah 

fettan 

gafil 

galiz 

garip 

hafif 

hakiki 

harap 

has 

hayalî 

hayvan 

hazin 

helal 

hokka 

hukukî 

hususî 

ihtiyar 

iktisadî 

ilmî 

insanî 

istisna 

kanunî 

katil 

katran 

kayıp 

kırmızı 

kıt 

kibar 

laubali 

leziz 

lezzet 

maddeten 

maddî 

malum 

mahcup 

mahkum 

manen 

manevî 

masum 

mavî 

medenî 

menkul 

mesut 

meşgul 

meşhur 

meşru 

millî 

miskin 

muhtaç 

muhtemel 

muhterem 

munis 

musibet 

mutlak 

mübarek 

mühim 

mükellef 

mükemmel 

münasip 

müsrif 

müstakbel 

mütevekkil 

müthiş 

nazik 

necip 

nefis 

nur 

rahat 

refah 

rezil 

sabit 

saf 

sahte 

sakat 

samimî 
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sefil 

seri 

siyasi 

sofu 

şair 

şeffaf 

şehevi 

şeker 

tabii 

tarihî 

temiz 

tıbbî 

tuhaf 

ukala 

ulvî 

umumî 

vahim 

vicdanî 

yetim 

yezit 

zarif 

 

3.4.3. Arapça + Türkçe Niteleme Sıfatları 

ahlaksız 

akıllı 

alaca 

alaca fikirli 

aptalca 

aptalımsı 

aşıkça 

ayıplayıcı 

belalı 

beyazlı 

canice 

cevaplık 

cisimsiz 

cüretli 

çeşitli 

dağdağasız 

davetsiz 

dehşetli 

dikkatli 

eczalı 

edepli 

edepsiz 

elbiseli 

esaslı 

esassız 

esmerce 

farklı 

faydalı 

ferahlı 

gafilce 

gayretli 

gururlu 

hakimce 

haleli 

hararetli 

hararetlice 

harekeli 

hatırlı 

hayırlı 

hayvanca 

hesapsız 

heybetli 

heyecanlı 

hırslı 

hiddetli 

hikmetli 

hisli 

hizmetçi 

hudutsuz 

hüzünlü 

ibretli 
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idareli 

iffetsiz 

iffetsizce 

ihmalci 

ihtiyarca 

imkanlı 

imkansız 

inatçı 

insafsız 

insaniyetli 

iradesiz 

istiaresiz 

işaretli 

iştahlı 

işveli 

kalıpsız 

kıymetli 

kimyasal 

kinayeli 

kudretli 

kuvvetli 

lezzetli 

lüzumsuz 

manalı 

manasız 

matemli 

mecazsız 

meraklı 

merhametli 

merhametsiz 

merkepli 

midesiz 

mühimce 

münasebetli 

münasebetsiz 

nakışlı 

namuslu 

namussuz 

nasipsiz 

neşeli 

nezleli 

okkalı 

rezilce 

ruhsuz 

rutubetli 

rüşvetsiz 

sabırlı 

safça 

sevdalı 

silahlı 

süratlı 

şairce 

şekerli 

şerbetlik 

şiddetli 

tecrübeli 

tehlikeli 

ümitsiz 

varaklı 

velveleli 

yabancı 

zamansız 

zavallı 

 

 

3.4.4 Farsça Kökenli Nitelemeli Sıfatları 

aşüfte 

bedava 

berbat 

cam 

civan 

çapraz 



288 

 

çil 

çirkin 

frenk 

gül 

hasta 

hoş 

hurda 

kel 

kör 

kurnaz 

küstah 

lacivert 

lal 

mayhoş 

mert 

nahoş 

nankör 

pak 

pembe 

pişman 

sade 

sahte 

sarhoş 

serseri 

siyah 

şirin 

şuh 

tahta 

taze 

tembel 

tenha 

ter 

tez 

tirşe 

usta 

viran 

yahni 

zengin 

zor 

 

3.4.5 Farsça + Türkçe Kökenli Nitelemeli Sıfatları 

ahenkli 

alaycı 

alaylı 

ateşli 

aynalı 

azarlayıcı 

bülbüllü 

camlı 

canlı 

cömertlik 

çaresiz 

çarşambalı 

çeşnili 

dermansız 

dostça 

düşmanca 

efsunlu 

endişeli 

entrikalı 

frenkli 

gönüllü 

gönülsüz 

gül gibi 

günahsız 

hoşnutsuz 

işkenceli 

kalenderce 

kenarsız 

köylü 

kulübemsi 
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mehtaplı 

nişanlı gibi 

nohutlu 

pahalı 

paralı 

penceresiz 

peştamallı 

peynirli 

pullu 

renkli 

sarhoşça 

sayvanlı 

sermayesiz 

sitemli 

siyahlı 

şalvarlı 

tenhaca 

tıraşlı 

tumturaklı 

ustaca 

yabancı 

zehirli 

zincirleme 

zorunlu

3.4.6 Fransızca Kökenli Nitelemeli Sıfatları 

aloriyantal 

artist 

dekolte 

didon 

feminen 

komik 

krem 

matmazel 

milyoner 

mitolojik 

pelüş 

pratik 

ritmik 

romantik 

sembolik 

skandal 

şık 

teorik 

tül 

 

3.4.7 İtalyanca Kökenli Nitelemeli Sıfatları 

alafranga 

alaturka 

antika 

moda 

pırlanta 

 

3.4.8 Arapça + Farsça Kökenli Nitelemeli Sıfatları 

aşıkane 

bahtiyar 

esrarengiz 

helalzade 

hizmetkar 

müslüman 
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riyakar sanatkar  

 

3.4.9 Fransızca + Türkçe Kökenli Nitelemeli Sıfatları 

ceketli    dantelalı   filozofça 

diplomatça   kapüşonlu   sümbüllü 

şarlatanca 

 

3.4.10 Türkçe + Arapça Kökenli Nitelemeli Sıfatları 

ekmeğe muhtaç 

kaymak beyaz 

kimliği meçhul 

kirlice beyaz 

kokusu mübarek 

mutsuzluğa mahkum 

soluk kırmızı 

şişmanlamaya müptela 

yükte hafif 

 

3.4.11 İtalyanca + Türkçe Kökenli Nitelemeli Sıfatları 

çinkolu   fırtınalı    kolalı 

markalı   tenteli    tulumbacı 

 

3.4.12 Yunanca Kökenli Nitelemeli Sıfatları 

hoyrat    demet demet   fıçı fıçı 

kokona   pırnal 

 

3.4.13 Türkçe + Farsça + Türkçe Kökenli Nitelemeli Sıfatları 

gece renkli     kurşun renkli 

koyu renkli     altmış paralık 

beş paralık 
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3.4.14 Yunanca + Türkçe Kökenli Nitelemeli Sıfatları 

ızgaralı     sınırlı 

kulplu      sınırsız 

 

3.4.15 Farsça + Arapça + Türkçe Kökenli Nitelemeli Sıfatları 

barudi cüppeli    pembe elbiseli 

hasta fikirli    serbest fikirli 

 

3.4.16 Arapça + Farsça + Arapça Kökenli Nitelemeli Sıfatları 

gayrimenkul     gayrimeşru 

 

3.4.17 Arapça + Farsça + Türkçe Kökenli Nitelemeli Sıfatları 

akide şekeri renkli  lal renkli  beyaz karpuzlu 

 

3.4.18 Farsça + Arapça Kökenli Nitelemeli Sıfatları 

barudi    Frenklere mahsus 

 

3.4.19 Fransızca + Arapça + Türkçe Kökenli Nitelemeli Sıfatları 

artist ruhlu   matmazel unvanlı  şık mizaçlı 

 

3.4.20 İtalyanca + Arapça + Türkçe Kökenli Nitelemeli Sıfatları 

alafranga huylu  alafranga mizaçlı 

 

3.4.21 Türkçe + Farsça Kökenli Niteleme Sıfatları 

koyu renk 
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3.4.22 Arapça + İtalyanca Kökenli Niteleme Sıfatları 

sıfır numara 

 

3.4.23 Ermenice Kökenli Niteleme Sıfatları 

hoşur 

 

3.4.24 Arapça + Rumca + Türkçe Kökenli Niteleme Sıfatları 

müthiş alaycı 

 

3.4.25 Arapça + Türkçe + Arapça Kökenli Niteleme Sıfatları 

nur gibi zeki 

 

3.4.26 Farsça + Arapça + Farsça Kökenli Niteleme Sıfatları 

kelli felli Müslüman 

 

3.4.27 Fransızca + Farsça + Türkçe Kökenli Niteleme Sıfatları 

milyon haneli 

 

3.4.28 Rusça + Türkçe Kökenli Niteleme Sıfatları 

şapkalı halk 

 

3.4.29 Türkçe + Arapça + Farsça + Türkçe Kökenli Niteleme Sıfatları 

açık şafak renkli 

 

3.4.30. Türkçe + Farsça + Fransızca + Türkçe Kökenli Niteleme Sıfatları 

kurşun renkli ceketli 
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3.4.31 Türkçe + İtalyanca + Türkçe Kökenli Niteleme Sıfatları 

yalınkat urbalı 

 

3.4.32 Yunanca + Farsça Kökenli Niteleme Sıfatları 

kestane rengi 

 

3.4.33 Yunanca + Farsça + Türkçe Kökenli Niteleme Sıfatları 

pırnal renkli 

 

 

Şekil 3.4. Kaynak Dillerine Göre Niteleme Sıfatları Grafiği 

 

Türkçe Arapça

Arapça + Türkçe Farsça

Farsça + Türkçe Fransızca

İtalyanca Arapça + Farsça

Fransızca + Türkçe Türkçe + Arapça

İtalyanca + Türkçe Türkçe + Arapça + Türkçe

Yunanca Türkçe + Farsça + Türkçe

Yunanca + Türkçe Farsça + Arapça + Türkçe

Arapça + Farsça + Arapça Arapça + Farsça + Türkçe

Farsça + Arapça Fransızca + Arapça + Türkçe

İtalyanca + Arapça + Türkçe Türkçe + Farsça

Arapça + İtalyanca Ermenice

Arapça + Rumca + Türkçe Arapça + Türkçe + Arapça

Farsça + Arapça + Farsça Fransızca + Farsça + Türkçe

Rusça + Türkçe Türkçe + Arapça + Farsça + Türkçe

Türkçe + Farsça + Fransızca + Türkçe Türkçe + İtalyanca + Türkçe

Yunanca + Farsça Yunanca + Farsça + Türkçe
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3.5. Birlikte Kullanıldıkları Adlara Göre Niteleme Sıfatları 

Niteleme sıfatları birlikte kullanıldıkları adlara göre incelendiğinde 95 geçiş 

sıklığıyla “kadın” sözcüğü ilk sırada yer almaktadır. Geçiş sıklığına göre; 78 kez “şey” 

sözcüğü, 67 kez “hal” sözcüğü, 64 kez “adam” sözcüğü ve 55 kez “kız” sözcüğü tekrar 

etmiştir. 

Tablo: 3.5. Birlikte Kullanıldıkları Adlara Göre Niteleme Sıfatları, Kullanım 

Sayıları ve Oranları 

ADLAR 
GEÇİŞ 

SAYISI 

GEÇİŞ 

ORANI 

kadın 95 0,0253 

şey 78 0,0208 

hal 67 0,0179 

adam 64 0,0171 

kız 55 0,0147 

bakış 42 0,0112 

söz 41 0,0109 

ses 40 0,0107 

herif 38 0,0101 

yer 31 0,0083 

karı 30 0,008 

renk 30 0,008 

taraf 28 0,0075 

tavır 25 0,0067 

delikanlı 23 0,0061 

iş 23 0,0061 

basur 22 0,0059 

mesele 22 0,0059 

göz 21 0,0056 

durum 20 0,0053 

hakikat 20 0,0053 

biçim 19 0,0051 

saç 18 0,0048 

şekil 18 0,0048 

el 17 0,0045 

ihtiyar 17 0,0045 

nokta 17 0,0045 

tebessüm 17 0,0045 

bilgi 16 0,0042 

insan 16 0,0042 

yüz 16 0,0042 

cevap 15 0,004 

çocuk 15 0,004 

hareket 15 0,004 

üzüntü 15 0,004 

hırka 14 0,0037 

uşak 14 0,0037 

yaratık 14 0,0037 

aşık 12 0,0034 

hayat 12 0,0034 

Ali 11 0,0032 

cümle 11 0,0032 

kural 11 0,0032 

laf 11 0,0032 

müddet 11 0,0032 

olay 11 0,0032 

aile 10 0,0029 

bey 10 0,0029 

düşünce 10 0,0029 

konu 10 0,0029 

sevda 10 0,0029 

zaman 10 0,0029 

fikir 9 0,0026 

gece 9 0,0026 

haber 9 0,0026 

heyecan 9 0,0026 

hırsız 9 0,0026 

ikramiye 9 0,0026 

koca 9 0,0026 

ömür 9 0,0026 
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su 9 0,0026 

telaffuz 9 0,0026 

yemek 9 0,0026 

yol 9 0,0026 

erkek 8 0,0023 

felaket 8 0,0023 

filozof 8 0,0023 

göğüs 8 0,0023 

gömlek 8 0,0023 

hanım 8 0,0023 

hastalık 8 0,0023 

ışık 8 0,0023 

kitap 8 0,0023 

kuvvet 8 0,0023 

para 8 0,0023 

vazife 8 0,0023 

vücut 8 0,0023 

ağlama 7 0,0021 

alay 7 0,0021 

an 7 0,0021 

ana 7 0,0021 

bahçe 7 0,0021 

başarı 7 0,0021 

biri 7 0,0021 

bulut 7 0,0021 

çehre 7 0,0021 

davranış 7 0,0021 

duygu 7 0,0021 

Edibe 7 0,0021 

güzellik 7 0,0021 

hayal 7 0,0021 

hayrat 7 0,0021 

istek 7 0,0021 

kardeş 7 0,0021 

kıyafet 7 0,0021 

lakırdı  7 0,0021 

Meftun 7 0,0021 

meyve 7 0,0021 

oğlan 7 0,0021 

oyun 7 0,0021 

sofra 7 0,0021 

tavuk 7 0,0021 

yalan 7 0,0021 

adım 6 0,0018 

anne 6 0,0018 

Arap 6 0,0018 

birader 6 0,0018 

darbe 6 0,0018 

dudak 6 0,0018 

elbise 6 0,0018 

ev 6 0,0018 

felsefe 6 0,0018 

hayvan 6 0,0018 

hizmet 6 0,0018 

hüküm 6 0,0018 

iskemle 6 0,0018 

kaş 6 0,0018 

kimse 6 0,0018 

koku 6 0,0018 

kol 6 0,0018 

konuşma 6 0,0018 

merak 6 0,0018 

oda 6 0,0018 

örnek 6 0,0018 

parça 6 0,0018 

resim 6 0,0018 

servet 6 0,0018 

sevgili 6 0,0018 

tablo 6 0,0018 

Türk 6 0,0018 

adet 5 0,0015 

amonyak 5 0,0015 

araştırma 5 0,0015 

aşçı 5 0,0015 

ayak 5 0,0015 

baba 5 0,0015 

boya 5 0,0015 

ceza 5 0,0015 

damat 5 0,0015 

hava 5 0,0015 
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kabahat 5 0,0015 

kağıt 5 0,0015 

kahve 5 0,0015 

kahveci 5 0,0015 

kap 5 0,0015 

Kasım Efendi 5 0,0015 

köşk 5 0,0015 

mektup 5 0,0015 

misafir 5 0,0015 

önlük 5 0,0015 

sakal 5 0,0015 

saldırı 5 0,0015 

sopa 5 0,0015 

tecrübe 5 0,0015 

Veli 5 0,0015 

yanak 5 0,0015 

yaş 5 0,0015 

akıl 4 0,0012 

anlam 4 0,0012 

arzu 4 0,0012 

aşk 4 0,0012 

biletçi 4 0,0012 

boy 4 0,0012 

cinayet 4 0,0012 

cüret 4 0,0012 

çatal 4 0,0012 

çorap 4 0,0012 

davranma 4 0,0012 

delil 4 0,0012 

deniz 4 0,0012 

ders 4 0,0012 

dimağ 4 0,0012 

diş 4 0,0012 

dünya 4 0,0012 

düşman 4 0,0012 

düzen 4 0,0012 

eğlence 4 0,0012 

eldiven 4 0,0012 

enişte 4 0,0012 

entari 4 0,0012 

eşya 4 0,0012 

etki 4 0,0012 

feryat 4 0,0012 

gayret 4 0,0012 

görgü kuralları 4 0,0012 

gül 4 0,0012 

gülümseme 4 0,0012 

halk 4 0,0012 

hazine 4 0,0012 

hesap 4 0,0012 

heves 4 0,0012 

hizmetkar 4 0,0012 

huy 4 0,0012 

Hüseyin 4 0,0012 

işaret 4 0,0012 

kalp 4 0,0012 

kanun 4 0,0012 

kapı 4 0,0012 

karar 4 0,0012 

kelime 4 0,0012 

kişi 4 0,0012 

köpek 4 0,0012 

köşe 4 0,0012 

kutu 4 0,0012 

Lebibe 4 0,0012 

macera 4 0,0012 

Mahir 4 0,0012 

mantık 4 0,0012 

meblağ 4 0,0012 

melek 4 0,0012 

mendil 4 0,0012 

mizaç 4 0,0012 

muhabbet 4 0,0012 

perde 4 0,0012 

piyango 4 0,0012 

plan 4 0,0012 

Rebia 4 0,0012 

salon 4 0,0012 

satır 4 0,0012 

sevda yuvası 4 0,0012 



297 

 

sinek 4 0,0012 

sonuç 4 0,0012 

soru 4 0,0012 

suç 4 0,0012 

tedbir 4 0,0012 

tür 4 0,0012 

veli 4 0,0012 

yorgunluk 4 0,0012 

acı 3 0,0009 

açıklama 3 0,0009 

alem 3 0,0009 

alet 3 0,0009 

atkı 3 0,0009 

azar 3 0,0009 

baskı 3 0,0009 

bıyık 3 0,0009 

bina 3 0,0009 

cahil 3 0,0009 

cam 3 0,0009 

ceviz çekmecesi 3 0,0009 

cilve 3 0,0009 

çekmece 3 0,0009 

dedikodu 3 0,0009 

defter 3 0,0009 

din 3 0,0009 

dost 3 0,0009 

döşek 3 0,0009 

düğün 3 0,0009 

eser 3 0,0009 

eş 3 0,0009 

etek 3 0,0009 

evlilik 3 0,0009 

fark 3 0,0009 

fenalık 3 0,0009 

fes 3 0,0009 

fırtına 3 0,0009 

gazete 3 0,0009 

gelin 3 0,0009 

gerdan 3 0,0009 

gezinti 3 0,0009 

giriş 3 0,0009 

gölge 3 0,0009 

güven 3 0,0009 

haz 3 0,0009 

hiddet 3 0,0009 

hikaye 3 0,0009 

his 3 0,0009 

hisse 3 0,0009 

husus 3 0,0009 

ışık altı 3 0,0009 

ihtimal 3 0,0009 

isim 3 0,0009 

iştah 3 0,0009 

kafa 3 0,0009 

kahkaha 3 0,0009 

kalem 3 0,0009 

katip 3 0,0009 

kısım 3 0,0009 

kızgınlık 3 0,0009 

komedi 3 0,0009 

kostüm 3 0,0009 

kuş 3 0,0009 

küfür 3 0,0009 

lütuf 3 0,0009 

maharet 3 0,0009 

maksat 3 0,0009 

mal 3 0,0009 

manzara 3 0,0009 

memleket 3 0,0009 

meslek 3 0,0009 

misal 3 0,0009 

mutluluk 3 0,0009 

mücadele 3 0,0009 

nefes 3 0,0009 

neşe 3 0,0009 

nutuk 3 0,0009 

oğul 3 0,0009 

roman 3 0,0009 

rüya 3 0,0009 

saat 3 0,0009 
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sahne 3 0,0009 

sarık 3 0,0009 

sarsıntı 3 0,0009 

sebep 3 0,0009 

sepet 3 0,0009 

sessizlik 3 0,0009 

sıkıntı 3 0,0009 

sır 3 0,0009 

sokak 3 0,0009 

suya yemekleri 3 0,0009 

sürahi 3 0,0009 

süt 3 0,0009 

şahit 3 0,0009 

şapka 3 0,0009 

şaşkınlık 3 0,0009 

şüphe 3 0,0009 

telaş 3 0,0009 

terbiye 3 0,0009 

Türk delikanlısı 3 0,0009 

uç 3 0,0009 

usul 3 0,0009 

uyku 3 0,0009 

vaka 3 0,0009 

vaziyet 3 0,0009 

vebal 3 0,0009 

vızıltı 3 0,0009 

yardım 3 0,0009 

zarafet 3 0,0009 

zorluk 3 0,0009 

abla 2 0,0007 

ağaç 2 0,0007 

Ahtepeta 2 0,0007 

akraba 2 0,0007 

alın 2 0,0007 

alim 2 0,0007 

ant 2 0,0007 

ara 2 0,0007 

arkadaş 2 0,0007 

Asyalı 2 0,0007 

aşk oyunu 2 0,0007 

avaz 2 0,0007 

ayakkabı 2 0,0007 

ayrılık 2 0,0007 

ayrıntı 2 0,0007 

bacak 2 0,0007 

bağ 2 0,0007 

bahane 2 0,0007 

bakkal 2 0,0007 

baş 2 0,0007 

başörtü 2 0,0007 

başörtüsü 2 0,0007 

bebek 2 0,0007 

bel 2 0,0007 

belge 2 0,0007 

beyazlık 2 0,0007 

bilet 2 0,0007 

bilmece 2 0,0007 

Blanş 2 0,0007 

boğaz 2 0,0007 

buluş 2 0,0007 

cadde 2 0,0007 

cesaret 2 0,0007 

cevher 2 0,0007 

ceza maddeleri 2 0,0007 

cisim 2 0,0007 

çare 2 0,0007 

çarşaf 2 0,0007 

çığlık 2 0,0007 

çimdik 2 0,0007 

çizgi 2 0,0007 

çokbilmiş 2 0,0007 

çorba tenceresi 2 0,0007 

çubuk 2 0,0007 

damar 2 0,0007 

deli 2 0,0007 

derece 2 0,0007 

dikkat 2 0,0007 

dilek 2 0,0007 

doktor 2 0,0007 

don 2 0,0007 
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dostluk sevişmesi 2 0,0007 

duman 2 0,0007 

duvar 2 0,0007 

düğme 2 0,0007 

düşünme 2 0,0007 

düzenleme 2 0,0007 

düzgün 2 0,0007 

edip 2 0,0007 

eğilim 2 0,0007 

ekmek 2 0,0007 

ekol 2 0,0007 

elem 2 0,0007 

emir 2 0,0007 

endişe 2 0,0007 

engel 2 0,0007 

evlat 2 0,0007 

evlenme 2 0,0007 

faaliyet 2 0,0007 

faiz 2 0,0007 

fener 2 0,0007 

ferd 2 0,0007 

fıkırtı 2 0,0007 

fısıltı 2 0,0007 

fiil 2 0,0007 

fikirli 2 0,0007 

fistan 2 0,0007 

fiyat 2 0,0007 

Fransız usulü 2 0,0007 

gaz boyaması 2 0,0007 

gazoz 2 0,0007 

gerçek 2 0,0007 

gök 2 0,0007 

gron çarşaf 2 0,0007 

gurur 2 0,0007 

gürültü 2 0,0007 

hadise 2 0,0007 

hamilelik 2 0,0007 

hapishane 2 0,0007 

harami 2 0,0007 

harita şekli 2 0,0007 

hata 2 0,0007 

hatıra 2 0,0007 

havuz 2 0,0007 

hedef 2 0,0007 

hırsızlık 2 0,0007 

hikmet 2 0,0007 

hizmetçi 2 0,0007 

hoşaf 2 0,0007 

hürmet 2 0,0007 

ıstırap 2 0,0007 

ibare 2 0,0007 

ikilik 2 0,0007 

ilaç 2 0,0007 

ilahi irade 2 0,0007 

ilan 2 0,0007 

ilerleme 2 0,0007 

ilişki 2 0,0007 

ima 2 0,0007 

inanç 2 0,0007 

iskarpin 2 0,0007 

işsiz güçsüz 2 0,0007 

itham 2 0,0007 

itina 2 0,0007 

itiraf 2 0,0007 

kahpe 2 0,0007 

kambur 2 0,0007 

kan 2 0,0007 

kar 2 0,0007 

kardeşlik 2 0,0007 

karın 2 0,0007 

karşılaşma 2 0,0007 

karton kutu 2 0,0007 

kat 2 0,0007 

kavis 2 0,0007 

kayıt 2 0,0007 

kazanç 2 0,0007 

kebapçı 2 0,0007 

kedi 2 0,0007 

kemik 2 0,0007 

kendi 2 0,0007 
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kılıç 2 0,0007 

kılık 2 0,0007 

kıvrıntı 2 0,0007 

kız çocuğu 2 0,0007 

korku 2 0,0007 

köfte 2 0,0007 

köfteci 2 0,0007 

kötülük 2 0,0007 

kulak 2 0,0007 

kulübe 2 0,0007 

kumaş 2 0,0007 

kumbara 2 0,0007 

kül 2 0,0007 

kütüphane 2 0,0007 

lisan 2 0,0007 

madam 2 0,0007 

madde 2 0,0007 

mahalle kızı 2 0,0007 

makyaj 2 0,0007 

masa 2 0,0007 

masraf 2 0,0007 

matmazel 2 0,0007 

medeni 2 0,0007 

mesafe 2 0,0007 

meze 2 0,0007 

millet 2 0,0007 

minder 2 0,0007 

mor 2 0,0007 

musibet 2 0,0007 

müjde 2 0,0007 

nasihat 2 0,0007 

nazar 2 0,0007 

netice 2 0,0007 

niyet 2 0,0007 

not 2 0,0007 

numara 2 0,0007 

odacık 2 0,0007 

otel 2 0,0007 

oyuncu 2 0,0007 

öfke 2 0,0007 

öğüt 2 0,0007 

ökçe 2 0,0007 

önem 2 0,0007 

önerme 2 0,0007 

öpüşme 2 0,0007 

parmak 2 0,0007 

peçe 2 0,0007 

peder 2 0,0007 

pencere 2 0,0007 

pike hırkası 2 0,0007 

piruhi 2 0,0007 

politika 2 0,0007 

Raci 2 0,0007 

reverans 2 0,0007 

rivayet 2 0,0007 

ruh 2 0,0007 

rüzgar 2 0,0007 

saadet 2 0,0007 

sahip 2 0,0007 

sanat 2 0,0007 

sandık 2 0,0007 

sefil 2 0,0007 

senet 2 0,0007 

sima 2 0,0007 

sonbahar gecesi 2 0,0007 

sorgulama 2 0,0007 

söz etmek konusu 2 0,0007 

sual 2 0,0007 

suçlama 2 0,0007 

sülük 2 0,0007 

şamar 2 0,0007 

şart 2 0,0007 

şeker 2 0,0007 

Şekure 2 0,0007 

şemsiye 2 0,0007 

şiddet 2 0,0007 

şikayet 2 0,0007 

tabak 2 0,0007 

tabiat 2 0,0007 

tabut 2 0,0007 
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tahta 2 0,0007 

tahta sandık 2 0,0007 

taklit 2 0,0007 

tamlama 2 0,0007 

tartışma 2 0,0007 

tasvir 2 0,0007 

taşkınlık 2 0,0007 

tavsiye 2 0,0007 

taze 2 0,0007 

tebrik 2 0,0007 

tehlike 2 0,0007 

tencere 2 0,0007 

ter 2 0,0007 

terbiyesizlik 2 0,0007 

tereddüt 2 0,0007 

terlik 2 0,0007 

tesadüf 2 0,0007 

tesir 2 0,0007 

teşebbüs 2 0,0007 

teyze 2 0,0007 

titreme 2 0,0007 

topaç 2 0,0007 

tüy 2 0,0007 

urba 2 0,0007 

ustalık 2 0,0007 

uzatma 2 0,0007 

vakit 2 0,0007 

vazo 2 0,0007 

vekil 2 0,0007 

yahni 2 0,0007 

yalvarma 2 0,0007 

yararlık 2 0,0007 

yeldirme 2 0,0007 

yemin 2 0,0007 

yiyecek 2 0,0007 

yön 2 0,0007 

yün 2 0,0007 

zaaf 2 0,0007 

zan 2 0,0007 

Zarafet 2 0,0007 

zat 2 0,0007 

zemin 2 0,0007 

acele 1 0,0003 

ad 1 0,0003 

Adalar 1 0,0003 

adalet 1 0,0003 

âdet 1 0,0003 

afet 1 0,0003 

ağız 1 0,0003 

ağrı 1 0,0003 

ağzı açık 1 0,0003 

ahenk 1 0,0003 

ahlak 1 0,0003 

ahlaksızlık 1 0,0003 

ahmak 1 0,0003 

akbaba 1 0,0003 

akıl kuralı 1 0,0003 

akik 1 0,0003 

aksaklık 1 0,0003 

alafranga budalası 1 0,0003 

alçak 1 0,0003 

allık 1 0,0003 

Alman filozofu 1 0,0003 

anafor 1 0,0003 

anlaşma 1 0,0003 

anlatım 1 0,0003 

anne şefkati 1 0,0003 

aptallık 1 0,0003 

ar 1 0,0003 

araba 1 0,0003 

aracı 1 0,0003 

araç 1 0,0003 

Arap kadın 1 0,0003 

armağan 1 0,0003 

aşçı kadın 1 0,0003 

aşırılık 1 0,0003 

aşk mektubu 1 0,0003 

aşk rehberi 1 0,0003 

aşk yatağı 1 0,0003 

at 1 0,0003 
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atılış 1 0,0003 

atlas elbise 1 0,0003 

atlas terlik 1 0,0003 

av 1 0,0003 

avans 1 0,0003 

avukatlık 1 0,0003 

ay hali 1 0,0003 

ayak izleri 1 0,0003 

ayıp 1 0,0003 

Azize Hanım 1 0,0003 

badana 1 0,0003 

bağ harabesi 1 0,0003 

bağırma 1 0,0003 

bahşiş 1 0,0003 

bahtiyarlık 1 0,0003 

bakır güğüm 1 0,0003 

bakışma 1 0,0003 

baldır 1 0,0003 

banka 1 0,0003 

banka kaymelerine 1 0,0003 

bardak 1 0,0003 

basma 1 0,0003 

basma don 1 0,0003 

baston 1 0,0003 

basur hastalığı 1 0,0003 

baş işareti 1 0,0003 

başıboşluk 1 0,0003 

battal kuyu 1 0,0003 

beden 1 0,0003 

Bedrettin 1 0,0003 

Bedri 1 0,0003 

bekçi 1 0,0003 

bekleyiş 1 0,0003 

belirsizlik 1 0,0003 

benzetme 1 0,0003 

beslenme 1 0,0003 

beslenme usulü 1 0,0003 

beyaz önlük 1 0,0003 

beyefendi 1 0,0003 

beyin 1 0,0003 

bıldırcın 1 0,0003 

biftek 1 0,0003 

bilezik 1 0,0003 

bilgiçlik 1 0,0003 

bilim 1 0,0003 

birahane 1 0,0003 

bocalama 1 0,0003 

bonbon 1 0,0003 

boncuk 1 0,0003 

borç 1 0,0003 

bornoz 1 0,0003 

boru 1 0,0003 

boşanmak 1 0,0003 

boyunbağı 1 0,0003 

böcek 1 0,0003 

bölüm 1 0,0003 

börek 1 0,0003 

böyle 1 0,0003 

broş 1 0,0003 

budala 1 0,0003 

buhran 1 0,0003 

bulaşık 1 0,0003 

buluşma 1 0,0003 

burjuva 1 0,0003 

buruşukluk 1 0,0003 

buse 1 0,0003 

büfe 1 0,0003 

bünye 1 0,0003 

bürümcük elbisesi 1 0,0003 

büyükanne 1 0,0003 

büyükhanım 1 0,0003 

cadı 1 0,0003 

can 1 0,0003 

can sıkıntısı 1 0,0003 

cani 1 0,0003 

canlılık 1 0,0003 

cariye lafları 1 0,0003 

casus 1 0,0003 

ceket 1 0,0003 

cennet 1 0,0003 
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cereyan 1 0,0003 

ceset 1 0,0003 

cetvel 1 0,0003 

cin ve peri 

hikayeleri 
1 0,0003 

cinayet meselesi 1 0,0003 

cinnet 1 0,0003 

cins 1 0,0003 

cüppe 1 0,0003 

çaba 1 0,0003 

çarpma 1 0,0003 

çatışma noktaları 1 0,0003 

çekidüzen 1 0,0003 

çekinme 1 0,0003 

çekirdek 1 0,0003 

çelenk 1 0,0003 

çene 1 0,0003 

çıkış 1 0,0003 

çırak 1 0,0003 

çikolata 1 0,0003 

çimen 1 0,0003 

dalgınlık 1 0,0003 

damla 1 0,0003 

dans kuralı 1 0,0003 

dans öğrencileri 1 0,0003 

darlık 1 0,0003 

dava 1 0,0003 

davetiye 1 0,0003 

dedikoduculuk 1 0,0003 

değer 1 0,0003 

değişiklik 1 0,0003 

değişim 1 0,0003 

delik 1 0,0003 

demir 1 0,0003 

demode 1 0,0003 

derebeylik 1 0,0003 

dergi 1 0,0003 

dert 1 0,0003 

deyim 1 0,0003 

dil 1 0,0003 

dinleyici 1 0,0003 

disküsyon 1 0,0003 

dişler 1 0,0003 

diyar 1 0,0003 

doğruluk 1 0,0003 

dolap 1 0,0003 

dostluk 1 0,0003 

duş 1 0,0003 

dut ağacı 1 0,0003 

duvar taşları 1 0,0003 

düğüm 1 0,0003 

dükkan 1 0,0003 

düşman tavrı 1 0,0003 

düşünür 1 0,0003 

ebe 1 0,0003 

eblehlik 1 0,0003 

eda 1 0,0003 

edebi başarı 1 0,0003 

edebi yetenek 1 0,0003 

edebiyat 1 0,0003 

efendi 1 0,0003 

ejderha 1 0,0003 

ekmek kırıntıları 1 0,0003 

ekmekçik 1 0,0003 

eksiklik 1 0,0003 

el araba[sı] 1 0,0003 

el arabası 1 0,0003 

el işleri 1 0,0003 

Elengo 1 0,0003 

eleni 1 0,0003 

eleştiri 1 0,0003 

emek 1 0,0003 

endam 1 0,0003 

erkek kokusu 1 0,0003 

esir hali 1 0,0003 

esneme 1 0,0003 

esrarengiz gölge 1 0,0003 

esvap 1 0,0003 

et 1 0,0003 

et parçaları 1 0,0003 

etüt 1 0,0003 
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evrak 1 0,0003 

facia 1 0,0003 

fahişe 1 0,0003 

fakir 1 0,0003 

falso 1 0,0003 

fani 1 0,0003 

fanila 1 0,0003 

fasıl 1 0,0003 

fasulye 1 0,0003 

fedakarlık 1 0,0003 

felek 1 0,0003 

Ferhat 1 0,0003 

feylesof 1 0,0003 

fileto 1 0,0003 

filozof gevezeliği 1 0,0003 

fincan 1 0,0003 

fitil 1 0,0003 

fondan 1 0,0003 

fosanlık hastalığı 1 0,0003 

Fransız medeniyeti 1 0,0003 

Frenk 1 0,0003 

Frenk kızı 1 0,0003 

fuhuş imtiyazı 1 0,0003 

gaga 1 0,0003 

gariplik 1 0,0003 

garipseme 1 0,0003 

gece hırsızlıkları 1 0,0003 

gecelik fesi 1 0,0003 

geçim 1 0,0003 

gelen 1 0,0003 

geliş 1 0,0003 

gerekçe 1 0,0003 

gevezelik 1 0,0003 

gırıltı 1 0,0003 

gidiş 1 0,0003 

girişim 1 0,0003 

gliserin 1 0,0003 

göçmen 1 0,0003 

gönül 1 0,0003 

görev 1 0,0003 

görümce 1 0,0003 

görüşme 1 0,0003 

göz ağrısı 1 0,0003 

gözlük 1 0,0003 

gözyaşı 1 0,0003 

gülüş 1 0,0003 

gümüş suyu 1 0,0003 

gün 1 0,0003 

günah 1 0,0003 

güneş 1 0,0003 

günler 1 0,0003 

günlük gazete 1 0,0003 

güzellik meraklısı 1 0,0003 

hafif beyazlık 1 0,0003 

hakaret 1 0,0003 

haksızlık 1 0,0003 

halı 1 0,0003 

hamal 1 0,0003 

hampa 1 0,0003 

han 1 0,0003 

hare 1 0,0003 

harem daireleri 1 0,0003 

hasır 1 0,0003 

hasret busesi 1 0,0003 

hastalık hükmü 1 0,0003 

haşare 1 0,0003 

hatun 1 0,0003 

havsa 1 0,0003 

Havva 1 0,0003 

havyar 1 0,0003 

hayat adabı 1 0,0003 

hayat arkadaşı 1 0,0003 

haykırma 1 0,0003 

hayran 1 0,0003 

hayret 1 0,0003 

hçıkırık 1 0,0003 

hekim 1 0,0003 

helal 1 0,0003 

heykeltıraş 1 0,0003 

hıçkırık 1 0,0003 
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hımbıl 1 0,0003 

hırıltı 1 0,0003 

hırsızlık vakası 1 0,0003 

hız 1 0,0003 

hilanet 1 0,0003 

hoca 1 0,0003 

horoz 1 0,0003 

hovarda 1 0,0003 

hukuk 1 0,0003 

humma 1 0,0003 

hülya 1 0,0003 

Hürmüz 1 0,0003 

hüzün 1 0,0003 

iç çamaşır 1 0,0003 

iç çekiş 1 0,0003 

idare 1 0,0003 

iddia 1 0,0003 

ifade 1 0,0003 

ifrit 1 0,0003 

iftira 1 0,0003 

ihbar 1 0,0003 

ihtiyaç 1 0,0003 

iktisatçı 1 0,0003 

ilgi 1 0,0003 

ince bacak 1 0,0003 

insaniyet 1 0,0003 

insanlık adaleti 1 0,0003 

intikam 1 0,0003 

ipucu 1 0,0003 

İspanyol valsi 1 0,0003 

ispat 1 0,0003 

işçi 1 0,0003 

iyilik 1 0,0003 

izin 1 0,0003 

jüpon 1 0,0003 

kadayıf 1 0,0003 

kader 1 0,0003 

kadife 1 0,0003 

kafalılık 1 0,0003 

kahır 1 0,0003 

kahverengi 1 0,0003 

kahya 1 0,0003 

kaltak 1 0,0003 

kanepe 1 0,0003 

kanlı basur 1 0,0003 

kapak 1 0,0003 

kapamacı elbiseleri 1 0,0003 

kapı yoldaşı 1 0,0003 

kapişon 1 0,0003 

kara bulut 1 0,0003 

karadut 1 0,0003 

karaltı 1 0,0003 

karanlık 1 0,0003 

karışıklık 1 0,0003 

karışım 1 0,0003 

karne 1 0,0003 

karpuz 1 0,0003 

karşılama 1 0,0003 

kartal 1 0,0003 

kase 1 0,0003 

kasırga 1 0,0003 

kaşık 1 0,0003 

kavalye 1 0,0003 

kavga 1 0,0003 

kavim 1 0,0003 

kayınanne 1 0,0003 

kayınbirader 1 0,0003 

kayınpeder 1 0,0003 

kayıp 1 0,0003 

kayıtsızlık 1 0,0003 

kaynak 1 0,0003 

kaytan 1 0,0003 

kaza 1 0,0003 

kefil 1 0,0003 

keklik 1 0,0003 

kemancı 1 0,0003 

Kerim Ağa 1 0,0003 

keşif 1 0,0003 

keten mendili 1 0,0003 

keten örtüsü 1 0,0003 
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keten perdesi 1 0,0003 

kıç 1 0,0003 

kırmaklı hırka  1 0,0003 

kıskançlık 1 0,0003 

kısmı 1 0,0003 

kıta 1 0,0003 

kıtlık 1 0,0003 

kıvırcık eti 1 0,0003 

kıvrılma 1 0,0003 

kız kardeş 1 0,0003 

kızlık 1 0,0003 

kibir 1 0,0003 

kin 1 0,0003 

kira evi 1 0,0003 

kirli saç 1 0,0003 

kirpik 1 0,0003 

kitle 1 0,0003 

kocakarı 1 0,0003 

komşu 1 0,0003 

konesör 1 0,0003 

kontrol 1 0,0003 

konuşma kitabı 1 0,0003 

korniş 1 0,0003 

korsaj 1 0,0003 

korse 1 0,0003 

köpük 1 0,0003 

kötü niyet 1 0,0003 

kravat 1 0,0003 

kucaklaşma 1 0,0003 

kudret 1 0,0003 

kura 1 0,0003 

kurdela 1 0,0003 

kuruntu 1 0,0003 

kusur 1 0,0003 

kuver 1 0,0003 

kuyu 1 0,0003 

kuyu bileziği 1 0,0003 

kuyu kıtlığı 1 0,0003 

kuzey rüzgarı 1 0,0003 

kümbet 1 0,0003 

küpe 1 0,0003 

kütük 1 0,0003 

lakap 1 0,0003 

lamba 1 0,0003 

Latife Hanım 1 0,0003 

leke 1 0,0003 

lezzet 1 0,0003 

lira 1 0,0003 

Madam Makferlan 1 0,0003 

mahal 1 0,0003 

mahalle 1 0,0003 

mahalle isimleri 1 0,0003 

mahcubiyet 1 0,0003 

manevi hastalık 1 0,0003 

mangal 1 0,0003 

mantık kuralı 1 0,0003 

marifet 1 0,0003 

Marika 1 0,0003 

masumiyet 

komedyası 
1 0,0003 

maşa 1 0,0003 

maşraba 1 0,0003 

maymun 1 0,0003 

mazeret 1 0,0003 

mehtap 1 0,0003 

mektep 1 0,0003 

mektuplaşma 1 0,0003 

memuriyet 1 0,0003 

menfaat sözleri 1 0,0003 

merasim 1 0,0003 

merkep 1 0,0003 

mertebe 1 0,0003 

Mesih 1 0,0003 

meşguliyet 1 0,0003 

meşin 1 0,0003 

metal düğme 1 0,0003 

metanet 1 0,0003 

Mevlevi dervişanı 

şekerlemeleri 
1 0,0003 

mezar taşı 1 0,0003 

mezhep 1 0,0003 
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meziyet 1 0,0003 

mızmızlık 1 0,0003 

mide 1 0,0003 

miktar 1 0,0003 

Milen 1 0,0003 

minnet 1 0,0003 

miras 1 0,0003 

mirasyedi 1 0,0003 

mösyö 1 0,0003 

muamele 1 0,0003 

muhallebi 1 0,0003 

muhallebici 1 0,0003 

muhatap 1 0,0003 

mukavva parçası 1 0,0003 

Mustafa 1 0,0003 

mücevher 1 0,0003 

müdafaa 1 0,0003 

müdahale 1 0,0003 

mürekkep 1 0,0003 

müsamaha 1 0,0003 

müslüman 1 0,0003 

müzik 1 0,0003 

nam 1 0,0003 

namus 1 0,0003 

namus meseleleri 1 0,0003 

namusluluk 1 0,0003 

nasihat-name 1 0,0003 

Nebile 1 0,0003 

neden 1 0,0003 

nefret 1 0,0003 

nefret gözyaşları 1 0,0003 

nilüfer çiçeği 1 0,0003 

ninni 1 0,0003 

nişan 1 0,0003 

noktacık 1 0,0003 

nur 1 0,0003 

nüsha 1 0,0003 

oda kapısı 1 0,0003 

okşama 1 0,0003 

okşayıcı söz 1 0,0003 

okuma 1 0,0003 

olanak 1 0,0003 

oluşum 1 0,0003 

oyma 1 0,0003 

oyun hevesi 1 0,0003 

oyun temaşası 1 0,0003 

oyuncak 1 0,0003 

öğrenim 1 0,0003 

öksürük 1 0,0003 

öküz 1 0,0003 

ölüm hadisesi 1 0,0003 

ölümsüzlük 

düşüncesi 
1 0,0003 

önlem 1 0,0003 

önsöz 1 0,0003 

örtünme biçimleri 1 0,0003 

özellik 1 0,0003 

özlem 1 0,0003 

pantolon 1 0,0003 

papaze 1 0,0003 

pardösü 1 0,0003 

parıltı 1 0,0003 

parmak darbeleri 1 0,0003 

parmak izleri 1 0,0003 

paskalya yumurtası 1 0,0003 

patırtı 1 0,0003 

pazarlık 1 0,0003 

pehlivan 1 0,0003 

pehlivan bit 1 0,0003 

peluş 1 0,0003 

pelüş hırkası 1 0,0003 

pençe 1 0,0003 

perkal 1 0,0003 

pırasa 1 0,0003 

piç 1 0,0003 

piryol saati 1 0,0003 

piyanist 1 0,0003 

piyes 1 0,0003 

prens 1 0,0003 

profesör 1 0,0003 
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psikolog 1 0,0003 

rahatsızlık 1 0,0003 

ranseyiman 1 0,0003 

reçete 1 0,0003 

rehin 1 0,0003 

ressam 1 0,0003 

revolver 1 0,0003 

rezalet 1 0,0003 

rica 1 0,0003 

romantik 1 0,0003 

Rum kızları 1 0,0003 

Rumca 1 0,0003 

rüşvet 1 0,0003 

sabah 1 0,0003 

sac mangal 1 0,0003 

saçak 1 0,0003 

saçlı 1 0,0003 

sada 1 0,0003 

saf ihtiyar 1 0,0003 

saflık 1 0,0003 

safsata 1 0,0003 

sakal başları 1 0,0003 

sakat adet 1 0,0003 

saki 1 0,0003 

saklambaç oyunu 1 0,0003 

saldırış 1 0,0003 

samimiyet 1 0,0003 

sanatkar 1 0,0003 

sandalye 1 0,0003 

savaş 1 0,0003 

sayfa 1 0,0003 

saz takımı 1 0,0003 

sefahat 1 0,0003 

sefalet 1 0,0003 

sefer 1 0,0003 

selam 1 0,0003 

sema altı 1 0,0003 

semaver musluğu 1 0,0003 

serinlik 1 0,0003 

servet kaynakları 1 0,0003 

sevda dairesi 1 0,0003 

sevda komedisi 1 0,0003 

sevda yuvamız 1 0,0003 

sevdazede 1 0,0003 

sevgi 1 0,0003 

sevgi gözyaşları 1 0,0003 

sevinç 1 0,0003 

seyahat 1 0,0003 

sıcaklık 1 0,0003 

sınıf 1 0,0003 

sırt 1 0,0003 

sıtma 1 0,0003 

silah 1 0,0003 

sine 1 0,0003 

sinematograf 1 0,0003 

sinir 1 0,0003 

sinir hastalığı 1 0,0003 

sis 1 0,0003 

sivri akıllı 1 0,0003 

sofra komşuları 1 0,0003 

sofra tertibi 1 0,0003 

soğuk 1 0,0003 

son 1 0,0003 

sonsuzluk 1 0,0003 

sorumluluk 1 0,0003 

sorun 1 0,0003 

soy 1 0,0003 

söylenti 1 0,0003 

söyleyiş 1 0,0003 

sözleşme 1 0,0003 

su perisi 1 0,0003 

sufi 1 0,0003 

surat 1 0,0003 

susuzluk 1 0,0003 

süje 1 0,0003 

Süleyman 1 0,0003 

sümbül 1 0,0003 

sürat 1 0,0003 

sürme 1 0,0003 

süslenme hücresi 1 0,0003 
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süslenme masrafı 1 0,0003 

süt kasesi 1 0,0003 

Şaban Ağa 1 0,0003 

şafak rengi 1 0,0003 

şahıs 1 0,0003 

şaibe 1 0,0003 

şaka 1 0,0003 

şamata 1 0,0003 

şamdan 1 0,0003 

şampanya 1 0,0003 

şarıltı 1 0,0003 

şaşkın 1 0,0003 

şato 1 0,0003 

şerbet 1 0,0003 

şeref 1 0,0003 

şevk 1 0,0003 

şeyhülislam 1 0,0003 

şımarıklık 1 0,0003 

şiir 1 0,0003 

şikayet mektubu 1 0,0003 

şöhret 1 0,0003 

tahvil 1 0,0003 

takatuka 1 0,0003 

takdir kelimeleri 1 0,0003 

takım 1 0,0003 

takke 1 0,0003 

talih 1 0,0003 

talim 1 0,0003 

tapınma 1 0,0003 

tarif 1 0,0003 

tarih 1 0,0003 

tarikat 1 0,0003 

tarla 1 0,0003 

tarz 1 0,0003 

taş 1 0,0003 

tav zamanı 1 0,0003 

tebligat 1 0,0003 

tecavüz 1 0,0003 

teklifsizlik 1 0,0003 

tel 1 0,0003 

tembih 1 0,0003 

teminat 1 0,0003 

teneke 1 0,0003 

tenkit 1 0,0003 

tercih 1 0,0003 

tercüme 1 0,0003 

terim 1 0,0003 

ters 1 0,0003 

testi 1 0,0003 

tıkınma 1 0,0003 

ticaret 1 0,0003 

ticaret ümitleri 1 0,0003 

titizlik 1 0,0003 

tiyatro 1 0,0003 

toplam 1 0,0003 

topluluk 1 0,0003 

toprak 1 0,0003 

toz 1 0,0003 

trampo 1 0,0003 

tuhaf 1 0,0003 

tutum 1 0,0003 

tuvalet 1 0,0003 

tuzak 1 0,0003 

türbe 1 0,0003 

Türk kadını 1 0,0003 

Türkçe 1 0,0003 

uğultu 1 0,0003 

unvan 1 0,0003 

Urum 1 0,0003 

usanç 1 0,0003 

usta 1 0,0003 

utanma 1 0,0003 

ümit 1 0,0003 

üslup 1 0,0003 

üstad 1 0,0003 

üye 1 0,0003 

üzüm 1 0,0003 

vade 1 0,0003 

vals 1 0,0003 

varta 1 0,0003 
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vaveyla 1 0,0003 

vekaletname 1 0,0003 

velvele 1 0,0003 

Verlen 1 0,0003 

vesika 1 0,0003 

Vesile 1 0,0003 

virane 1 0,0003 

vitrin 1 0,0003 

vuruş 1 0,0003 

yabancı 1 0,0003 

yağmur 1 0,0003 

yağmur suyu 1 0,0003 

yalvarış 1 0,0003 

yalvarış sözleri 1 0,0003 

yan 1 0,0003 

Yani 1 0,0003 

yapı 1 0,0003 

yaratılış 1 0,0003 

yastık 1 0,0003 

yatak 1 0,0003 

yatak üzeri 1 0,0003 

yazı 1 0,0003 

yeğen 1 0,0003 

yemek cetveli 1 0,0003 

yemek lakırdısı 1 0,0003 

yemek masası 1 0,0003 

yemek usulü 1 0,0003 

yengeç 1 0,0003 

yokuş 1 0,0003 

yolcu 1 0,0003 

yumruk 1 0,0003 

yumuşaklık 1 0,0003 

yün çorap 1 0,0003 

yüz asıklığı 1 0,0003 

yüzey 1 0,0003 

yüzeysel bilgi 1 0,0003 

yüzleşme 1 0,0003 

yüzük 1 0,0003 

zafer 1 0,0003 

zaman tehlikesi 1 0,0003 

zampara 1 0,0003 

zarar 1 0,0003 

zarf 1 0,0003 

zariflik 1 0,0003 

zeka 1 0,0003 

zeki 1 0,0003 

zenginlik 1 0,0003 

zevk 1 0,0003 

zibidi 1 0,0003 

Zihni 1 0,0003 

zindan 1 0,0003 

ziyafet 1 0,0003 

züğürt 1 0,0003 

TOPLAM 3751 1 
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Şekil:3.5. Birlikte Kullanıldıkları Adlara Göre Niteleme Sıfatları Grafiği 

 

 

kadın şey hal adam kız bakış

söz ses herif yer karı renk

taraf tavır delikanlı iş basur mesele

göz durum hakikat biçim saç şekil

el ihtiyar nokta tebessüm bilgi insan

yüz cevap çocuk hareket üzüntü hırka

uşak yaratık aşık hayat Ali cümle

kural laf müddet olay aile bey

düşünce konu sevda zaman fikir gece

haber heyecan hırsız ikramiye koca ömür

su telaffuz yemek yol DİĞERLERİ
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3.6. Kullanımlarına Göre Niteleme Sıfatları 

İncelediğimiz eserde, sıfatların birlikte kullanıldığı adlarla anlam düzeyinde 

gerçek yahut üst (mecaz) bakımından değerlendirildiğinde, gerçek anlam kullanımının 

üst anlamdan fazla olduğunu tespit ettik.   

Tablo:3.6. Kullanımlarına Göre Niteleme Sıfatları, Geçiş Sayısı ve Geçiş 

Oranı 

KULLANIM GEÇİŞ SAYISI GEÇİŞ ORANI 

Gerçek 2927 0,7670 

Üst 889 0,2330 

TOPLAM 3816 1 

 

 

Şekil:3.6. Kullanımlarına Göre Niteleme Sıfatları Grafiği 

 

 

 

77%

23%

23%

Gerçek

Üst
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4. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ  

Tüm gramer kitaplarında önemli bir yer tutan sıfatlar, ismi belirtme veya 

niteleme yönleriyle etkileyen bir sözcük türüdür. Niteleme sıfatları, belirtme sıfatlarına 

nazaran sınırları tam belli olmayan bir özelliğe sahiptir.  

Bir ismi nitelemek, onun bir yönünü açıklamak yahut zihinde o isimle ilgili 

yeni bir çağrışım yaratmakla ilgilidir. Edebî ürünlerde de bu işlevselliğinden dolayı 

niteleme sıfatlarına sıkça yer verilir. 

Biz bu çalışmada Hüseyin Rahmi GÜRPINAR’ın Şıpsevdi adlı romanında yer 

alan niteleme sıfatlarını geçiş sıklıklarına, yapılarına, kaynak dillerine, birlikte 

kullanıldıkları adlara ve kullanımlarına göre beş başlıkta inceledik. Seçilen eser 

günümüz Türkçesi başlığıyla yeniden yayımlanmış olması bakımından bazı sonuçları 

daha net yorumlayabilmek için, orijinal haliyle mukayese edilmesini de 

gerektirmektedir. Bu çalışma, orijinal metindeki verilerin ortaya konmasıyla anlam 

kazanacaktır. 

Bu inceleme sonucunda niteleme sıfatlarıyla ilgili elde ettiğimiz sonuçlar şu 

şekildedir: 

1. Romanda toplam 3816 adet niteleme sıfatı tespit edilmiştir. 1356 farklı 

niteleme sıfatı 3816 kez tekrarlanmıştır. Buna göre sıfatların ortalama kullanım oranı 

da 2,81 olarak belirlenmiştir. 

2. Kullanım sıklıkları bakımından değerlendirildiğinde en çok kullanılan ilk on 

sıfat, “büyük (218 kez), zavallı (105 kez), küçük (52 kez), güzel (48 kez), şiddetli ( 47 

kez), uzun ( 38 kez), gizli (37 kez), ufak (35 kez), eski (34 kez), mühim (33 kez)” geçiş 

sayısıyla kullanılmıştır. 

3. Niteleme sıfatları sözdizimsel yapıları bakımından değerlendirildiğinde ise 

toplamda 3816 niteleme sıfatının, 3359 tanesi sözcük halinde, 420 tanesi sözcük öbeği, 

34 tanesi ise cümlecik halinde kullanıldığı belirlenmiştir. 

4. Niteleme sıfatlarını yapılarına göre incelediğimizde, 1383 adet sıfatın hiçbir 

yapım eki almadığı görülmektedir. 855 kez kullanımla en sık kullanılan sıfat yapım 

eki /+lI/ olmuştur. İkinci sırada 464 kez ile eylemden sıfat yapım eki /-(I)k/ yapım eki 

olmuştur. İncelememize göre sıfatlar türetilirken addan sıfat yapma eklerinin 1535, 

eylemden sıfat yapma eklerinin 898 kez kullanıldığı tespit edilmiştir. 
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5. Sözcük öbekleri bakımından ise, 163 tane sıfat tamlaması, 109 tane ikileme, 

49 tane iyelikli yalın kısatma öbeği ve 20 tane ise belirtisiz ad tamlamasının en çok 

kullanıldığı görülmüştür. 

6. Kaynak dillerine göre niteleme sıfatlarını incelediğimizde, bu sıfatların 2177 

kez Türkçe, 663 tane Arapça, 181 tane Farsça, 39 tane Fransızca ve 32 tane İtalyanca  

kökenli olduğu görülmektedir. Yine 452 Arapça, 145 Farsça kökenli sözcüğün Türkçe 

yapım eki alarak sıfatlaştığı tespit edilmiştir. 

7. Niteleme sıfatlarını birlikte kullanıldıkları adlara göre incelediğimizde, 3816 

niteleme sıfatının 1312 farklı adla birlikte kullanıldığı görüyoruz. En sık kullanılan on 

ad şöyledir: “Kişi (95 kez), şey (78 kez), hal (67 kez), adam (64 kez), kız (55 kez), 

bakış (42 kez), söz (41 kez), ses ( 40 kez), herif (38 kez) ve yer (31kez) kulanılmıştır. 

8. Kullanımlarına göre baktığımızda kullanılan sıfatların gerçek yahut üst 

anlam taşımaları bakımından değerlendirildiğinde 2927 sıfatın gerçek anlamda, 889 

sıfatın ise mecaz (üst) anlamda kullanıldığı belirlenmiştir. 

9. Bu çalışmada bahsedilen genel sonuçların daha kapsamlı sayısal bilgiler ve 

oranlar çalışmanın inceleme kısmında yer almaktadır.  
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