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ozliik, 'bir dilin sozcdclerini,deyimlerini,
deyiglerini abece duzenine gore
siralayan, anlamlarlni aqiklayan ya da
b a ~ k adillerdeki kar~iliklariniveren yapit'
olarak tanimlanmaktadir. Bu tanlm genel
qizgileriyle dogru olmakla birlikte her tanlm
gibi eksiktir. Bir kez abece sirasi butun
sozluklerde en yaygin duzenleme olsa da
kavramlar dizini (thesaurus), uyak sozlukleri,
tersten abece diizenli sozlukler (reverse
distionaries) gibi ozel sozluk duzenlemeleri
de vardlr. Ote yandan ozellikle son yillarda
hazirlanan sozliikler anlam aqiklamalari
yaninda kullanim bilgileri, dilbilgisi ozetleri de
vermekte, boylece ansiklopedik bir dil
kullanlm kilavuzu niteligini de ustlenmi~
goriinmektedirler.Gerqekten sozliiklerbagtan
sona okunan yapitlar olmamakla birlikte, dille
birlikte gelen toplumsal degerleri ku~aktan
kugaga aktarmak gibi kulturel ve toplumsal
bir iglevi de yerine getirmektedirler.
Bir yandan bilgi alanlarinin qe~itlenmesi,
ote yandan dil kullanimindaki ayrimlarin
artmasi sozluklerin hazirlanmasinda bilin~in,
ozellikle dilbilimin aglrhgini artirmi,ytir.
Uygulamali dilbilimin bir dali olan sozlukbilim
qagdag bir sozlugun hazirlanmasinda
vazgeqilmez bir uzmanlik alanidir. Bo SvensCn
(1993) sozlukbilimi qoyle tanimlar: "Sozlukbilim bir ya da daha qok dildeki sozvarl~ginda
ve sozcuk birle~imindekibirimleri gozleme,

derleme, seqme ve betimleme ile ugragan,
uygulamali dilbilimin bir dalidlr... Sozliikbi!:~
bu etkinligin temelini olu.yturacakkuram ve
yontemlerin geligtirilmesi ve betimlenmesi ile
de ugragir." Aqikqasi ustsozlukbirim diyebilecegimiz sozliik yapimlnm kuramsal qerqevesi de sozlukbilimininkapsaml iqindedir (bkz.
Kocaman, 1996;Zgusta, 1980).Asllnda giinumuzde sozluk hazirlama dilbilim yaninda
bilgisayar dilbilimi, insanbilim, budunbilim,
tarih ve felsefe gibi alanlar~nkavgaginda bir
u g r a ~olmugtur.
Sozlukbilimde sozlukler konu ve yontemlerine gore degigik biqimde siniflandirilabilirler; en yaygin kumelendirmelerden
birisi ~oyledir:
a) betimlemeli I kuralci sozliikler
b) e~zamanhI artzamanli sozliikler
c) genel I teknik sozlukler
d) genel kullaniml ogrenim amaqli
sozlukler
e) tek dillil iki ya da qok dilli sozlukler
Bir sozlugun hazirlanmasi genellikle qu
a~amalardanolugur (bkz. Svenskn, 1993,236250):
A. Planlama (gereksinmenin saptanmasi,
kaynak saglanmasi, sozlugun boyutunun
belirlenrnesi, uzmanlarin orgutlenmesi vb.)
B. Uygulama
a) Veri toplanmasi
b) Seqme ve duzenleme
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c) ~lkmetninyazllmasl
d) Metnin gozden geqirilmesi, duzeltmelerin yapllmasi
e) Yeniden inceleme ve duzeltme
f ) Sayfa duzeni
g) Sayfanin birkaq kez denetlenmesi
h) Basima hazirllk
i) Basim ve ciltleme
Bu basamaklardan en belirleyici olanl
sozlugun hedef kitlesinin saptanmasl (genel
okur, oBenci, uzman vb) ve buna gore verilerin
toplanmasidir. Geleneksel yontemde veriler
sozluk uzmaninin kigisel seqimleri sonucu
belirlenir; bu yaklagim gunumuzde bilgisayarlarin y a r d ~ m i y l adaha nesnel hale
getirilmigtir. Sozluk kigi ya da kigilerin
damgasini taglsa da bilimsel ve guvenilir
olmasl iqin veri seqiminde agagldaki olqutlerin
gozetilmesi yerinde olur (Sinclair, 1987'den
uyarlama):
1. gerqeklik: sozluk salt duzenleyicisinin
dil yetisinde bulunan sozcukleri degil, gerqekte kullanilan sozcukleri (yaygm anlamlar~
ile birlikte) iqermelidir.
2. slkllkta tutarlll~k:ilgili alanin en sik ve
yaygln kullanimlan sozliikte bulunmahdir.
3. uygunluk: salt amaca uygun sozcukler
seqilmelidir.
4. kuralcillk: sozliik gerektiginde yaygin
kullamm kurallmm agklamalld~.
5. kullanlmlbiqem diizlemleri: sozliikte ago,
yerel ag~z,resmi, giindelik, eski vb nitelemeler
bulunrnalld~r.
6. eskil yeni sozcukler: eski diye nitelenen
ama gunumuzde de yaygin olarak kullanllan
sozciiklere yer verilmeli, bir olqiide benimsenmig yeni yapim sozcukler de sozluge
eklenmelidir.
7. yerel sozcukler: dilin kurallmni yans~tan,
ortalama konugurun anlayabilecegi yerel
sozcuklere sinlrll bir yer ayrilabilir.

Dilbilim - Sozliikqiiliik

8. kapsam: dildeki biitiin sozcukler ya da
amaca uygun bdli bir kesitin biitiinii sozlukte
yer almalidir.
9. gene11 teknik sozcukler: son derece
teknik olanlar diginda, uzmanllk alan~diginda
kalan, @nliik dile girmig teknik sozciikler genel
sozl&lerin kapsamina almabilir.
10. sozlii/ yazlli dil: sozluk gereqleri
genellikle yaz111 dilden toplanir; oysa sozlu
dilden veri toplamak, yazlh biqimlerin sozlu
dildeki degigimlerini gostemek onemlidir.
Gerqekten de veri seqiminde en onemli ilke,
dilin butunune olabildigince yaklagmaya
qallgmak, bu amaqla sozlu ve y a z i l ~dil
kesitlerinden veri toplamaya ozen gostermektir. Orn. ~ngilizceCollins Co-build
sozlu~ununveri toplama suresi 20 yili agmig
ve agagidaki degigik kesitlerden surekli
denetlenen verilen toplanmaslndan sonra
sozlugun maddelerinin yazimlna ve orneklendirilmesine geqilmigtir (Sinclair, 1987):
1.anlati dig1 metinler (klzilderililer, insanbilim, sanat, qocuk b a l m , uygarllk, giyim, tanh,
toplumbilim, mimarlik, soylence, ruhbilim,
yaglihk, siyasa, teknoloji, vb)
2. iglemler (agqilik, slnavlar, yiyecek,
giyecek, saglik, kitaplar, ev igleri, spor, vb)
3. tartigma metinleri (hayvan haklan, kanser
tedavisi, qevre, moda, egitim, enerji, kitle
iletigimi, siyasa, beslenme)
4. a n l a t ~(dagcilik, biyografi, basin
patronlar~,sinema, cinsellik, gazetecilik,
seyahat, felsefe, koy ve kent yagaml, mizah,
vb)
5. her tiir roman ve oykii
6. gazete ve dergilerden degigik turde
metinler
7. kar~illklikonugma, radyo ve tv kayitlan
da iqinde olmak iizere her tur konugma dili
hekleri.
Bunlarla da yetinilmemig, 20 yll iqinde geli-
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gen dili yansltabilmek iqin yedek veri tabani
da as11verileri desteklemek iqin kullanilmlgt~r.
D. Crystal (1987) iyi bir sozluk iqin yirmi
soru sormayl qnermektedir; bu noktalari
gozeterek bilimsel, iyi temellendirilmi~bir
sozluk seqimine ve hazlrlanmasina yaklagilabilir.
1. cilt dayanikliligl, 2. kagldm niteligi, 3.
madde baglar~nina ~ i kyazilmasl, 4. aranan
sozcuklerin bulunmasi (amaca uygunluk), 5.
uluslararasl gene1 sozcukleri kapsamasi, 6.
ansiklopedik bilgi iqermesi, 7. zor kavramlara
iligkin resim bulunmasi, 8. tanimlann birbirinden aqikqa ayrilmasl ve temelden ikincil
anlamlara dogru siralanmasi, 9. tanimlarin
anlqillr olmasi, 10. omeklendirmeleringerqekqi
ve yapayllktan uzak olmasl, 1 1. kullanlm
bilgileri iqermesi, 12. argo, resmi vb. biqem
aqiklamalarl bulunmasi, 13. kokenbilgisi
vermesi, 14. heceleme, noktalama vb konularda
bilgi vermesi, 15. soyleyig aqlklamalari bulunmasl, 16. deyim, atasozu vb iqermesi, 17.
eg-zltanlamll sozcukleri gostermesi, 18. iligkili
sozcukleri qapraz gonderimle nitelemesi, 19.
sozcuklerle ilgili dilbilgisi bilgileri saglamasi,
20. yararll ekleri (kisaltmalar,olquler, vb) bulunmasl.

Bu onermelerden aqlkqa anla~ilacag~
gibi,
sozlukbilime gore iyi bir sozlugun tek olqutii
sayisl degildir; kapsanan sozcuklerin tutarll,
dizgeli bir biqimde aqlklanmasl daha qok onem
tagimaktadir.
Ozetle sozlukbilim uygulama ve kurami
birle~tirenqok yanll bir qahgma alanldlr; qagdag, guvenilir sozluklerin oncelikle dilbilim
(sesbilgisi, sozdizimi, anlambilim, biqimbilgisi,
soylem qozumlemesi, edimbilim vb) bulgulari
ve yontemleriyle temellendirilmeleri gerekir.
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