
OKUL SOZLUKLERI UZEMNE 

urkiyede sozliikqiiliik, kurumla- 
gamadlgi iqin sozliik y a z ~ m ~ y l a  
ilgili sorunlar bir tiirlii tam olarak 

qoziimlenemiyor. 0zellikle Latin abe- 
cesine (1928) geqildikten sonra kigiler ve 
kurumlar, tekdilli ve ikidilli pekqok soz- 
liik yay~mlam~glardlr: genel Tiirkqe soz- 
liikler, terim sozliikleri, atasozleri ve 
deyimler sozli i~ii ,  anlamdag ve karglt- 
an lam~la r  sozl i i~ i i ,  derleme soz l i i~ i i ,  
tarama sozliigii, uyak sozlii&i, ikidilli 
sozliikler (Tiirkqe-yabanc~ dil, yabancl 
dil-Tiirkqe), okul sozliikleri ... Bu sozliik- 
lerin tiimiiniin nitelikli, ige yarar, iglevsel 
olduklarini soylemek pek olanakll degil- 
dir. 0zellikle okul sozliikleri soz konusu 
oldugunda elegtiriler daha da yogun- 
lagmaktad~r. 

Bugiin yayln piyasaslna baktlg~mizda 
b i r ~ o k  okul sozliigii ile kargllag~yoruz. 
Bunlarln bir boliimii ikidilli (Ingilizce- 

Tiirkqe, Frans~zca-Tiirkqe, Almanca- 
Tiirkqe; Tiirkqe-Ingilizce, Tiirkqe-Alman- 
ca, Tiirkqe-Franslzca, vd), bir boliimii ise 
tekdilli (Tiirkqe-Tiirkqe). Ikidilli sozliik- 
leri bu inceleme kapsaml dlglnda tutup 
yalnlzca (Tiirkqe-Tiirkqe) okul sozliikleri 
iizerinde genel ~izgi ler iy le  bir deger- 
lendirme yapmak istiyoruz. 

Tiirkqe okul sozliikleri iizerinde 
bugiine degin kapsamli bir inceleme 
yapllm~g degil; dahasl bu sozliiklerin tam 
bir kaynakqasmdan bile yoksunuz. (Varsa 
da ben bilmiyorum.) 0 m e r  Demircan- 
Aybars 0zdenin hazi r lad~klar~ Sozliik 
Kaynakqas~nda (Dilbilim Araytlrmalar~, 
Hitit Yayinevi, Ankara 1994, s.323-356) 
bu alanda y a y ~ m l a n m ~ g  kimi okul 
sozliiklerinin adlarl geqmektedir. 0 b u r  
sozliiklere oranla iizerinde daha qok 
durmamiz gereken bu konuyu, bugiine 
kadar yeterince onemsememig olmamlz 
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gerqekten de dugiindiirucudiir. 
Kitapqi vitrinleri goyle bir goz atti- 

glnlzda ders kitabl, test kitabi yaylmlayan 
birqok yaylnevinin bir de okul soz lu~ i i  
q ~ k a r m ~ g  oldugunu g6receksiniz. Bu 
sozluklerden kimilerinde Turk dili ve 
edebiyat~ alanrnda ders ve yardimcr ders 
kitaplari ile kimi sozliik yazarlarlnin 
adlarm okursunuz. Hemen her yll bir kez 
basilan bu okul sozluklerini uzmanlardan 
ne okuyan vardir ne de denetleyen. 
Kimileri MEB'den izin bile almiglard~r. 
Okul s o z l u ~ u  basan yaylnevlerinden 
yapilan igin ciddiyetini kavram~g ol- 
malarm beklemek ne olqude yerinde olur, 
bilemiyorum. Okul sozliikleri genellikle 
daha once yaylmlanm~g okul soz- 
Iukleriyle gene1 Turkqe sozlukler ornek 
a l in~p hazirlanmaktadir. 

Bu yazlda bugune kadar inceledigim 
20 dolay~ndaki okul sozliiguyle ilgili 
gozlem ve elegtirilerimi dile getirmek 
istiyorum. ( ~ r n e k l e n d i r m e k  yazrnln 
boyutlarini buyutecegi iqin ~imdilik bunn 
vazgeqtim. Bunu bagka yazilarima 
blrakmayi uygun buldum.) Belki bundan 
sonra okul sozli i~u yazacak olanlar, benim 
sorun olarak gordugumu ve elegtirdigim 
konularda durup dugunurler, qozum 
bulurlar ve bugiinkiilerden ~ o k  daha 
nitelikli sozlukler yazarlar. 

a)  Dizgi-bask]: 
Okul sozluklerini oncelikle dizgi-bask1 

ve ciltleme yonlerinden degerlendirmek 
gerekmektedir. Inceledigimiz sozlukler 
genellikle 71819 puntoyla diziliyor; 
degigik harf karakterlerine gore bu 
puntolarln boyutlari da az qok degigiyor. 
Bu durum okuma zorluklarl yarat~yor.  

Maliyet ederini diigurmek ve ucuza 
satabilmek iqin genellikle 3. hamur kagida 
bas~l iyor .  Eskiden iplik ciltliydi bu 
sozlukler, gimdi slrt kismi tumuyle 
kesilip d q  kapak yaplgkanla govdeye 
birlegtiriliyor. Yapigkanlar az su ru ldu~u  
iqin de klsa surede dagillyor sayfalar. 
Kapak kartonlarlnin d a y a n ~ k s i z h g ~  ise 
bagka bir sorun. Okul sozlukleri ~ o k  slk 
kullanlldigi iqin ylpranmalari obur 
kitaplara oranla daha p b u k  oluyor. 
Malzemedeki ve yapihg teknigindeki 
eksikler bu yipranmayi artmyor. 

Okul sozluklerinin baskilari da eleg- 
tiriden uzak kalamlyor. Kagidln duguk 
kalitede olugu basklyi da olumsuz yonde 
etkiyor. 0zet le  okul sozliikleri biqim 
yonunden belirttigimiz nedenlerden oturu 
kullan~gl~ dezil. 

Okul sozlukleri 9-10 puntoyla dizil- 
meli, birinci hamur kai lda  basilmali, 
kolay ylpranmayacak b i ~ i m d e  cilt- 
lenmelidir. 

b) Resimleme: 
Kimi okul sozluklerine resimler de 

konuldugu goruluyor. Bu resimler hangi 
sozlukbirimlere gore se~ilmigtir? Bunda 
benimsenen o l ~ u t  nedir? Bu denli ilkel 
olmasi ml gerekiyor bu resimlerin? 
~ z e r i n d e  durup dugunmek gerekir. 

Okul sozluklerinin resimli olmasi 
ilkesi benimsenmeli; qizdirilen resimlerin 
yam sira fotograflar da kullan~lmalldir. 
Ancak hangi sozlukbirimlere resim 
konulacagl konusunda saglam bir ol@t 
belirlenmelidir. 

a) Hedef kitle: 
Okul sozluklerinin hedef kitlesinin 



kimlerden olugtu~unu anlamak her zaman 
kolay olmuyor. Gerqi kimi okul soz- 
luklerinde ilkokullar iqin, ortaokullar iqin, 
gibi sozler yer allyorsa da bunun 
reklamdan ote pek bir anlam ta~lmadlgl 
anlag~hyor.  

Okul sozlugiinun hangi kitleyi 
amaqlad~g~na oncelikle karar verilmelidir: 
Ilkvgretim, ortaogretim gibi ogretim 
basamaklarl ya da yag gruplar~ olqut 
olarak allnabilir. 

b) Sozvarl~&: 
Okul sozluklerinin iqerdigi sozvar- 

l l g m  saptamada ne gibi ilkelerin bc- 
nimsendigi pek bilinmiyor. Hedef kitle 
kesin olarak saptanniad~gl iqin, bu kit- 
lenin gereksinme duydugu sijzvarllg~nln 
s m r l a r ~ n ~ n  qizilmesi de ge rqek~ i  ola- 
mlyor. Bu sozliiklerde sozciik saylsl 615 
bin aras~nda degigiyor; maddebagl soz- 
cuklerin belirlenmesi ayrl bir sorun olarak 
ortada duruyor. 0zellikle tiirevlerin, kahp 
kullan~mlarln (kallp sozler ve deyimler, 
kimi ikilemeler vb) hangi olqiite gore 
a l ~ n d l g ~ n ~ l a l ~ n m a d l g l n l  apklayabilmek 
qok zor goriiniiyor. 

Hedef-kitle belirlendikten sonra bu 
kitlenin gereksinme duydugu sozvarll~im 
saptama igi bir olqiide kolaylagabilir. 
Bunun i ~ i n  de iincelikle slkl bir kaynak 
taramasl y a p h p  sozcuk listesi hazlrlan- 
mahd~r .  Bu konuda oncelik o gruba ozgu 
yaylnlarl (ders kitaplar~,  dergiler vd) 
tanlnabilir. 

c) Yaz~m ve sesletim: 
Okul sozluklerinde sozcuklerin yazlml 

da bir sorun durumunda; ozellikle ilk 
baskllarlnl 196011 ylllarda yapmlg olan 
ve bugune kadar hemen  hi^ degigtirilme- 
den bas~ lan  sozluklerde yazlm tutar- 

sizliklan bol bol orneklenebilir. 1983ten 
sonra Ataturkun Turk Dil Kurumu 
kapatlltp 12 Eylul yonetiminin Turk Dil 
Kurumu aqllnca igler amp-saqlna dondu; 
resmi TDK, yanmi  altust etti, oyle ki 
kendi yazlm kllavuzlar~yla sijzlukleri 
(Tiirkre Sozliik, Okul Sozliigii) bile yazlm 
baklmlndan tam bir uyugma iqinde degil. 
Neyse ki 1985'13 ylllardan sonra haz~r -  
l a n ~ p  basllan okul sozluklerinde resmi 
TDK'nln 11nlii Kdavuzu'nun etkisi pek 
gorulmuyor. (Ilk ve ortaogretim kitap- 
larlnda tam bir kargaga yaganlyor. MEB, 
okul kitaplarlnda ne yazlk ki resmi 
TDK'nln Itnlfi Kdavuzu'nun yazlm b i ~ i m  
ve kurallarln~n uygulanmasln~ ~ s r a r l a  
istiyor. TDK'nln kllavuzuna uymayan 
kitaplara onay vermiy or.) 

Okul sozluklerinde sozcuklerin ses- 
letim ozelliklerinin verilmesi (vurgu, 
uzunluk, kimi iinsuzlerdeki incelik ve 
kallnhk) nedense goz a r d ~  ediliyor. 
Gariptir, sonra da ogrencilerin sesletim 
yanhglarmdan gikayet ediyoruz. "Ti i rk~e 
zaten s e s ~ i l  bir dildir, y a z ~ m l  da buna 
elveriglidir, bu nedenle sozcuklerin ses- 
lctim ozelliklerinin belirtilmesi gerekmez" 
gibi bir g e r e k ~ e  tartlgmaya bile konu 
olmamal~dlr. 

Okul sozluklerinin yaz~mlnda resmi 
TDK'nln Itnlci Kdavuzu kullanllma- 
m a l ~ d l r .  Adam Yaylnlarl a r a s ~ n d a  
yaylmlanan Ana Yazm Kllavuzu ile Dil 
Dernegi'nin Yazrrn Kdavuzu, geleneksel 
yaziml siirdiirdukleri ic;in en uygun 
olanlar~d~r.  Bence hemen her bir sozliikbi- 
rimin sesletim ozelligi okul sozluklerinde 
de yalinlagtmlmlg biqimleriyle verilme- 
lidir. ogrenciler hangi hecelerin vurgulu 
oldugunu, hangi hecelerin uzun okunmas~ 
gerektikini, hangi durumlarda (k/,/g/,/l/) 
unsuzlerin ondamaks~l ya da artdamaksd 
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oldugunu ilgili birimlere bakip ogrene- 
bilirler. 

q) Kokenbilim: 
Okullarda anadili oiretiminde, qegitli 

vesilelerle (sozgelimi ses uyumlan, ekler 
vb) yabancl sozcuklerden soz ederiz de, 
"okul sozluklerinde yabanc~ sozcuklerin 
hangi dillerden geldigini belirtelim mi 
belirtmeyelim mi?" konusunu tartlgmaylz 
bile. Kimilerimiz de sozcuklerin yerli ya 
da yabancl olmasmn ilk ve ortaogretirn 
surecinde pek bir onemi olmadlg~ inan- 
clndadlrlar. 

Okul sozluklerinde kaynak dil ,  
k~saltmalarla (Al., Far., Ing. gibi) veri- 
lebilir. Ben yabanc~ sozcuklerin ozellikle 
belirtilmesinden yanaylm. 

d) Sozciik turii: 
Okul sozluklerinde sozlukbirimlerin 

sozcuk turu aqslndan betimlenmesi ve 
bunun belirli k~saltmalarla gosterilmesi 
(kimilerinde qokqa yanhg bulunsa bile) 
o l d u k p  yararhdlr. Ancak bu arada kimi 
sozcuklerin qogul (ve bilegik) oldugu es 
geqiliyor. 

Okul sozluklerinde sozlukbirimlerin 
yaplsal ozellikleri k~saltmalarla (y= yalln, 
t= turemig, b= bilegik) verilrnelidir. Soz- 
cuk tiirleri de k~saltmalarla betimlen- 
melidir. 

e) Tanimlama: 
Okul sozluklerinde sozlukbirimlesini, 

a g k ,  anlaglllr, tam ve dogru biqimde 
tanlmlanmasl da obur konular kadar, belki 
onlardan biraz daha fazla onemlidir. 
Tanlmlar, ogrencilerin duzeyinin iistiinde 
ya da anlagilmaz bir durumda olursa 
(kimi okul sozluklerinde buna q o k p  
ornek bulunabilir), o sozluk sadece 

iglevsiz olmakla kalmaz, tehlikeli de 
olabilir. 

Okul sozluklerinde tanlmlar a q ~ k ,  
anlagrl~r ve doi ru  olmahdlr. Uzun ta- 
nlmlardan olabildigince kaq~nllrnalldlr. 
0zetle tanlmlarda dil, tutumlu kullanll- 
malld~r.  

f) 0rnek tiimceler: 
Okul sozliiklerinde de  gerek go- 

ruldiikqe t an~mla rdan  sonra ornek 
tumcelere (ornek kullanimlara) de yer 
verilmektedir. Kimi ornek tumceler ger- 
qekten de tanim~ pekigtiren ve kullan~mi 
daha iyi kavratan bir iqerikte duzenlenmig 
ya da seqilmigtir. Ancak kimi ornek 
tumceler ya ~ o k  slradandlr ya da nigin 
yazlldlgl, seqildigi belli degildir. Hiqbir 
uyar~clloiretici yonu olmayan tumceler, 
kimi durumlarda ogrencileri bile gu- 
lumsetmektedir. 

0 rnek  turnceler konusunda once, 
ogrencilerin hangi sozliik birimlerin ornek 
kullanimlara gereksinmesi oldugu saptan- 
malidlr. Sozgelimi kapl birimi iqin "Evin 
bir kaplsl vardl" gibi bir ornek tumce 
yerine "Kaplyi yavagqa kapatin./Hava 
girsin diye kaplyl a r d ~ n a  kadar a q t ~ "  
turunden ornek tumceler daha iglevsel 
olabilir. Bir de okul sozluklerinde bag- 
kalarlndan seqilmig ornek kullanlmlar 
yerine sozluk yazarlnm dogal kullanlm 
ortamlarlna uygun dugen ornek tumceler 
olugturmasl daha da yararlldlr. 

Okul sozlukleriyle ilgili gozlem ve 
elegtirilerim kugkusuz bu kadar degil. 
Simdilik onemli gordugum noktalarl 
yazmakla yetiniyorum, Ilgili okus hemen 
hemen hiq ornek vermedigimi fark 
etmigtir. Ilgilenenlere bu konudaki 
yaz~lar lm~ derledigim kitabl sallk veririm: 
Okul Sozliig'iinun Ele~tirisi  (Insancd 



Yay~nlar~,  Istanbul 1996). Bu kitabmda u l a ~ m ~ g  olacakt~r. Ben burada gene1 
resmi TDK'nln Okul Sozlug'u'nu (Ankara qizgileriyle ortaya koydugum gozlem ve 
1994; Ikinci bask1 TDK-Milliyet 1997) eleHtirilerimin, biraz once de belirttigim 
ge~it l i  yonleriyle elegtirmi~tim. Okul gibi, hemen her birini ayrl birer yazl 
sozliikleriyle ilgilenenler, burada soz ko- konusu yaplp qegitli okul sozliiklerinden 
nusu edilen noktalan, ellerine aldlklarl seqtigim orneklerle kan~tlamak ama- 
b i rka~  okul sozlii~u uzerinde denetleme c~ndaylm. 
olanag~n~ bulabilirlerse bu yazl amaclna 


