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Modern Dilbilim Bulgularl I~igindaTiirkqe Sozliige Bir Baluy
Nadir Engin Uzun
(Ankara)
Sozlukler sozcukler hakkinda bilgi veren koleksiyonlardlr. Dilbilim ise sozcukleri, gerek kendi yapilanmalarl gerekse sozcukler arasi yapilanmalarl agisindan inceler. Bu agidan bir dilin sozlugiinu hazlrlamakla o dili dilbilimsel olarak
incelemek arasinda dogal bir bag bulunmaktadir.
Tek dilli gene1 sozliikler, sozlukguluk ile dilbilim arasindaki bagln daha slkl
olmas~beklenen uriinlerdir, giinkii, bu tur sozlukler konugucularin anadilindeki
sozcukler hakkinda bildiklerini sunma iddiasini tagir, t~pkldilbilimin ana amaglarlndan birisinin, dogal konugucularin anadilleri hakkinda bildiklerini, dilbilgisi
ad1 altlnda sunmay1 amaqlamas~gibi.
Sozlukler ile dilbilim, dolayisiyla sozlukguler ile dilbilimciler araslnda dogal
bir bag bulunmasina kargin, bu iki alanln birbiriyle yeterince etkilegim iginde
olmadigi da bilinen bir gergektir. Bu yalnlzca Turkqe uzerinde degil, bagta
~ngilizceolmak uzere diger diller uzerinde de boyledir. Bu etkilegimsizligin bence
temel nedenlerinden biri, sozlukgiilugiin dilbilime gore qok daha eski ve koklu bir
gelenege sahip olmasldir.
Dilbilimin bilimsel bir disiplin olmaslni 20. yiizyllin bagiarlna denk getirirsek,
bu donem oncesine ait birer antt olan, Grimm kardeglerin 1857'de ilk cildi pkan
Deutches Worterbuch, Emile LittrC'nin 1873 baslmli Dictionnaire de la Langue
Frangaise ad11 sozluklerini goriiruz. ~ngilizceninThe Oxford English Dictionary
ad11 sozlu@ 1933'te tamamlandlgina gore, bu sozlu@ de dilbilim oncesine almak
gerekir. Kaldl ki ilk sozliik denemeleri milattan oncesine kadar gider (Bkz. Aksan
1982).
0nemli teknik ve yontembilimsel geligmeleri dilbilim oncesi donemlerde
kaydetmig olan bir galigma alaninin, sonraki geligmelere gore bukulgen olmasi
tabii ki kolay degildir. Bu degigmezligin goyle bir pratik yonu bulunmaktadir: Bir
sozlumn hazirlanmaya ba2lanmasi ile bitmesi arasinda uzun yillar yer alabilir. Bu
durumda sozluge baglanirken belirlenen stratejinin degigmeden kalmasi gerekir.
Aksi olursa, sozliimn bag1 ile sonu araslnda hig de istenmeyen farklil~klarortaya
glkabilir.
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0 t e yandan, dilbilim her ne kadar daha sonra olugan bir disiplinse de, "az
zamanda qok iglerWinyapildigi bir alandlr da. Sozluklerde sozcukler hakkinda verilen bilgi turlerinin GO@,bugiin, dilbilimin bag11 baglna bir inceleme ve aragtlrma
alan~dir.Hatta bu bilgilerin verilig biqimi de bu alanln konularl arasindadlr. Bu
alanlarda elde edilen kuramsal bulgularln, sozliikteki bilgileri iqerikten sunuluga
kadar, qok koklu biqimde etkilemesi gerekir. Ama Turkqe pratigine baktiglmlzda,
bu dilin sozluklerinin dilbilimdeki buigulara neredeyse tamamlyla kapall
oldugunu goruriiz.
Ben burada, Tiirkiye Tiirkqesinin iddiali olmasi gereken bir sozlugiinu,
TDK'nm Turkqe Sozluk'unii belirli bir aqidan ele alarak, sozliikquluk ile dilbilim
alanlarl araslndaki etkilegimin bu sozluge ne derece yansidlglnl slnlrll bir ornekleme ile anlatmaya qaligacagim.
Turkqe Sozluk(TS), asllnda 58 yilllk bir geqmigi olmaslna kargm o tarihteki
mevcut sozluklere de dayand@ iqin daha gerilere uzanan koklere sahiptir. Bununla birlikte, ilk basklslndan son baskisina kadar geqen donemde, maddebqlarinm saylsi ve iqeriklerinde de onemli degigmeler olmugtur (Bu aqldan
kapsamll bir qaligma iqin bkz. Ergenq ve L. Uzun 1993) ama maddebaglarlnln
sunumunun ana karakteristigi pek degigmemigtir.
Bugun gelinen noktada TS (bkz. 9. bask]), bir maddebagi iqin gu tor bilgileri
siralar:
(1) a. madde b q i
b. sozcuk tiirii (ad, sifat, eylem, zarf vb.)
c. eylemler i ~ i nsozdizimsel GerGeve ("her sozun gramerdeki yen ve fiillerin hangi tiir
eklerle kullanildigi")
G. uzun heceler (:)
d. diizensiz wrgu
e. ince veya kalln okunan k ve 1
f. kokenbilgisi
g. terimse, alani
(I)

g. yayginlik (eski veya halk dili)
h. temel anlam>mecazi anlam>argo>deyimatas6zleri
1. omekleme
i. egdizimlilik (collocation) (bey, bey armudu, beybaba, beyefendi, bey erki, beyzade)
j. hece yutumu (yabanc~vakit>-kti, gehir>-hri ve Tiirk~eboyun>-ynu, a g ~ o - g i )
k. iinsiiz uyumu (agap-ci)
1. ikizlegme (his>-ssi)
m. egyazimlilik (kaynag~ve anlarni farkli olanlar)
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Goriiliiyor ki TS, Tlirkqenin sesbilimden biqimbilime, sozdizimden sozliikbilime, stizdizimden anlambilime, metindilbilimden kullanimbilime uzanan birqok dilbilimsel alan ile ilgili bilgileri siralamaktadir. Bu bilgilerin gerek kapsami, gerekse sunulug biqimi dilbilim aqisindan ayri ayri ele allnmaya, ilgili
birimlerin ozellikleri, dagilimlari ve etkilegimleri ayrintili bigimde incelenmeye
muhtaqtir. Bununla birlikte, bazl bilgilerin sunulugundaki "tuhafliklar" hemen
goze qarpar. Mesela unsuz uyumu. Benim sayabildigim kadariyla unsiiz uyumuna uymayan antilop, hukuk, kapka~,ot gibi silzciiklerin sayisi 219'dur. Buna
kargilik sijzluk onlari degil, bu sayinin katlarca ustiinde olan iinsuz uyumuna
uyan kitap, -bi; koycuk, -@; a g a ~ ,-ci; kanat, -dz gibi sozciikleri kodlamaktadir.
Sozluk, egyazimll sbzcuklerde "koken ve anlam" farklni gozetmektedir ama
koken, dogal konugucularda sezgisel olarak bulunmayan bilgidir ve bu aqidan
egyazimlilik onlar iqin yalnizca anlamsal baglantisizlik demektir. Boyle olunca,
ozellikle eylemlerle ilgili birqok farkli ve baglantisiz anlam, TS'de ayni
sozcuge ait olarak sunulmugturl:
( 2 ) qalmak
1. bqkasinin malini gizlice almak, hirsizlik etmek, aglrmak
2. vurarak veya surterek ses qikarmak.
brklamak
1. logusa veya yeni dogmug bebek iqin klrk gun0 doldurmak
2. bir ~ e ykirk
i defa yapmak ve Bzellikle birqok defa sudan geqirmek, qok yikarnak.
k~ylamak
1. k ~ golmak. (Bu ytl erken kzyladz)
2. kt81 bir yerde geqirmek.
oklamak
1. Ok gibi firlamak.
2. Okla vurmak.
koklemek
1. agaq veya bitkiyi kokli ile birlikte topraktan qikarmak.
2. toprakta kalan bitki koklerini ay~klamak.
3. bag qubuklarini veya fidanlar~kdklendirip dikmek.
4. Minder, gilte gibi geylerin iki yuzunu yer yer dikiglerle tutturmak.
5. ince saq iirgulerinden birkaqini yeniden bir arada 6rmek.

Cat1 eki gorevi diginda gorev almig eklerin eklendigi avlanmak, qekinmek, qlki~mak,
donmek ( 5 ) , iglemek, katlanmak, kirilmak, salinmak, sarilmak, sikilmak gibi eylemlerin
ktik eylemlerle ayni maddebagi altina alinmas~da egyazimlilik aqisindan benzer bir
yanligliktir kanimca.

Biqimbilim alan~ndaele allnan uretkenlik, potansiyellik, anllk olugum, kurumsallagma gibi kavramlar aqisindan siizliik tam bir kegmekeg iqindedir. TS -12, -hk,
-ici ekleriyle turetilmig pek qok sozcugun tek ve temel anlarn~iqin "...si olan",
"...sl olmayan", "... olma durumu", "... igini yapan" gibi tanimlar vermekle
yetinmekte, bu sozciikleri potansiyel anlamlarl ile listelemektedir. pegtemalh,
azzklz, bagakli, cakali, akzntzlz, aklz karab, akzntzlz; cakaslz, etsiz; ak~zllzk,
akzllzlzk, akzncilik sozcukleri TS'de boylesi ele alinan binlerce sozcukten bir
kaqidir. Oysa, bu sozciiklerin sozluge alinrna gerekqesi, dilde tutunmalarin~
saglayan kurumsallqm~ganlamlarl olmastdir, potansiyel anlarnlar~olmasl degil:
akznczlzk eger "akinci olma durumu" diye aqiklanlrsa, uzerine-cl eki almig ne
kadar isim varsa, onlarin uzerine -1zk eki gelmig biqimleri de almak gerekir.
defterci "defter yapan veya satan ise", butun mal, egya, mazeme vb. adlarl bu
eki alarak sozluge girmelidir. Halbuki, TS goylesi orneklerde bunun olmayacag~ni gordugune gore, diger sozcukler iqin potansiyel anlam veremeyebilecegini aqtkqa gormug olmal~ydi:dilli dili olan degildir, dolayll dolayi
olan degildir.
0yle anlagiliyor ki, bir nedenle potansiyel turetimler sozluge allnmig ve
kurumsallagmig anlaml olsa bile bu anlam, sozcuk hakklnda verilen ilk bilgi
olamamig, potansiyel anlamin onune geqememigtir. Igte duzenli ve tanimi:
"duzeni olan, yerli yerinde, kararli, tertipli, muntazam". Duzenli iqin verilecek
ilk bilgi, "duzeni olan" m~dir?
Ayni biqimde, eylemlerin qati ekleri ile geniglemig biqimleri sozlukte adeta
geli~igiizelyer almaktadir. Cat1 eklerinin param qikzgmadz vb. orneklerde oldugu
gibi qatlsal gorevden uzaklagmlg ornekleri diginda diger qati geniglemelerinin
belirli bir strateji ile yer almasi gerekir bir sozlukte. drnegin donukla~tzrmak
eylemi "donuk duruma getirmek" anlamiyla sozlukte yer aliyorsa, bu eki alarak
sozliige geqmesi gereken binlerce eylem daha var demektir. Bir yuksek lisans
tezinde (Bkz. Kurt 2002) Tiirkqe sozlukteki butun qatl geniglemeleri ayrlntili
olarak incelenmig ve bir ornekseme yontemiyle, sozluge allnmasi gereken
geniglemelerin sayisi goyle saptanmtgtlr:
(3) Edilgenlik eki alabilecegi ongoriilen eylem sayisi: 453
Ettirgenlik eki alabilecegi ongoriilen eylem saylsl: 278
Donu~lulukeki alabilecegi ongbrulen eylem sayisl: 5
i$e$lik eki alabilecegi ongoriilen eylem saylsl: 2

Eylemlerin -mak, -ma ve -iglli biqimlerinin hep birlikte ama ayri maddebaglarl
olarak dizilmesindeki amacin, maddebag~ sayisi artlrmaktan bayka bir ige
yaramayacagl uzerinde ise hiq durmayalim.
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TS'nin bu hemen gorunen sorunlarlna r a m e n benim burada ozellikle iizerinde duracag~mbilgi tiirii, eylemlerin sozdizimsel qerqevesi iqin verilen bilgidir.
Sozdizimsel qerqeve ile ilgili goriiniimler, dilbilimin kuramsal dilbilgisi qallg
malari arasinda onemli bir yer tutar. Bu yondeki qaligmalari temellendiren
kuramlarm en kapsamlisl ve yaygini olan Evrensel Dilbilgisi kuraml (bkz. ozellikle Chomsky 1983), eylemlerin, t~pkldiger sozciikler gibi sesletiliyi, anlaml ve
eger varsa kendine ozgii bilgilerini sunmanin yanl slra, iqinde yer alacaklari sozdizimsel yapiyi belirleyen kategori ve yan kategori ozelliklerini de sozcuk hakklnda bildigimiz bilgi turii olarak, sozliiksel bilgi olarak go&:
(4) SOZLUKGE (lexicon)
a. sesletilig / /
b. kategori X
c. yankategori [ Y - ]
C. anlambilimsel ozellikleri [k]
d. kendinebzgiiliik

Eylemler, yankategori aqismdan diger sozcuklerden daha farkll bir onemle ele
alinlr, qunkii yankategorilemenin en karmq~kdilbilgisel iligkiler sergiledigi
sozcuk tiirii, eylemdir. Eylernler, bir tumcede yer allrken beraberlerinde hangi
tumce "uye"1erinin yer alacaglnl da belirle?. 0megin kesmek bir ig eylemidir ve
ige konu olacak bir malzeme gerektirir. Bu malzeme tumcede bir ad iibegi olarak
gorunmelidir. Buna kargm, kojmak geqigsiz bir eylemdir ve kesmek eylemi gibi
bir konu, dolaylsiyla bir ad obegi gerektirmez. Bununla birlikte, her iki eylemde
ortak olan bir yon bulunmaktadir, her ikisi de kesici veya kogucu, igi veya
da tumcede ad veya ad obegi
hareketi yapacak klllcllar gerektirir ki, bu k~llc~lar
olarak yer almal~dir.Demek ki, geleneksel olarak geqigli ve geqigsiz diye ikiye
ayrllarak ele allnan bu iki eylem iqin modem dilbilgisinde uq ayrl bilgi kumesi
sozkonusudur.

2

Bu kuramln Turkqede tanltiml ve bu kuram qerqevesinde yapllmlg Turkqeye yonelik bazl
qal~gmalar~n
Bzetlenmesi iqin bkz. Uzun 2000.
Burada geqen "uye(argument)" kavrami, geleneksel Tiirkqe dilbilgisindeki "oge" kavram1 ile kar~~t~rilmamal~d~r.
Bu ikisi bazl aqllardan aynl ama kuramsal olarak qok farkll
kavramlardlr.
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(5)

kes1
KILICI

uye yaplsl
rol yaplsl
ijbek yap1

I
I
1
I

2
KONU

A0

A0

kos1
KILICI
AC)

J

ye yaplsl diye bir yap~ylvarsaymamlz gerekir, qiinku bunlar eylemin bir
tumcede en az kaq uye ile goriinmesi gerektigini belirleyecektir. Btiylece yalnlzca
ko~makgibi bir uyeye, kesmek gibi iki uyeye gereksinim duyan eylemleri degil,
dizmek gibi iiq uyeli, ta~zmakgibi dart uyeli eylemleri de ayrl ayrl belirleyebiliriz.
(6)
diz-, E

1
KILICI

tap-, E

1

2
KONU
2
KONU

KILICI

3
HEDEF
3
KAYNAK

4

HEDEF

Rol yapls~diye bir yaply~varsaymamlz gerekir, gunku bunlar aynt saylda Uye
gerektiren eylemlerin farkll roller yiikleyebilecegini de belirleme olanag~saglayacaktlr. Boylece ko~makve uyumak birer uye gerektiren eylemlerdir ama bu
uyelerden ilki iqin KILICI rolu, digeri iqinse, ortal~ktabir hareket olmadlg~ndan
k111c1 diyemeyecegimiz bir rol ustlendigini, buna DENEYIMCI diyelim,
soyleyebiliriz.
(7) kos-, E,

uyu-, E,

1
KILICI

(uye adedi)
(ROL tiirii)

1
DENEYIMCI

(iiye adedi)
(ROL tiirii)

Obek yaplya olan gereksinim, bir eylemden hareket ederek ulagabilecegimiz
en uzak bilgi olarak gorunrnektedir ama boyle bir yaplya ~ 0 l e r i nsozdizimsel
konum farkllliklarinl gosterrnek igin ihtiyag vardir. Bir tumcede hangi uyenin
ome, hangi uyenin nesne, hangi uyenin tumleq gorevi ustlenecegi belirlenirken,
bu gorevleri ustlenen ad obeklerinin o tumcede nas~lgorunecegi de belirlenmig
olur. brnegin tapmak eyleminde KILICI rolunu oynayan uye dzne obegi olurken
yalin durumda olan, KONU rolunu oynayan uye nesne obegi olurken belirtme
durumunda olan, tiimleq gorevinde KAYNAK roliinu oynayan uye qlkma
durumunda olan ve HEDEF rolunu oynayan iiye de yonelme durumunda olan ad
obekleri olarak goriinecektir.
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(8)
ta;iz-,E

1
KILICI

2
KONU

3
KAYNAK

AQa~tn

AObelin

~

0

4
HEDEF

,

~
AOflne1

Bir eylemin sundu@ sozdizimsel qerqeve bilgisi, yukarldakilerle de sinirll
degildir. Bir eylemin uye yapis], onun tumcede zorunlu olarak gorunecegi tumce
kurucularini da belirler. Boylelikle bir tumcede hangi uyenin zorunlu, hangi
uyenin seqimlik oldugunu, ilgili eylemin uye yapisina bakarak anlayabiliriz.
0rnegin kogmak eylemi, tek iiyeli bir eylemdi ve tiimcede ozne gorevinde KILICI
rollu bir ad obegi olmasi yeterliydi. Bu tumcede bagkaca obekler goriinuyorsa,
bunlar tumceye eylemden ba@mslz olarqk yerlegmig demektir. Sozgelimi yer
tiimleci, tipik olarak seqimlik bir ogedir ve hemen hemen butiin eylemlerle
birlikte goriinebilir:
(9) a. Adamlar ormanda aga~lankesiyor
b. Bizim atlet 8. kulvarda ko~uyor
c. Gorevli su odada kitaplar~rafa diziyor
G.ISqilerbu insaatta malzemeleri alt kattan iist kata tqiyorlar

Ayni biqimde, yonelme ve qikma tumleqleri de belirli bir gorevle seqimlik
olabilir:
(10) a. Garson masayi & hazirliyor
b. Ben onu okuldan taniyorum

Seqimlilik (9) ve (10)daki gibi, geleneksel olarak "dolaylr tumleq" diye bilinen
tumce ogelerinin yer alabilecegi ve eylemle dogrudan baglantili olmayan
baglamlarla sinlrll degildir. Bazl seqimlik ogeler, eylemle, eylemin anlaml ile
domdan baglantili olabilir.
Ali bu yolu iki saatte kogtu tiimcesinde ne bu yolu, ne de iki saatte ogeleri
kogmak eyleminin temel anlarni ile domdan baglantlll ogelerdir, yani bunlar
tumcede zorunlu oge degildir ama bu ogelerin yer aldigi tumcelere bakmca, sozdizimi ile eylem anlaml araslndaki baglantmln hi$ de geligigiizel veya seqimlik
bir baglantl olmadlginl goriiruz.
(11) Ali bu yolu iki saatte ko$u
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ko~makeylemi "sozde nesne" ve "sozde tumleq" diyebilecegimiz bu ogeleri
aldiglnda, slrf bir hareket eylemi olmaktan qlklp, mesafe kat etmeye, yer degigtirmeye dayali bir eylem gorunumune buriinmugtur. (12)deki ttimcelere bakinca
da, iligkinin daha kompleks olabilecegini goruruz:
(12) a. Ali &a
kogtu
b. Ali kaldlrlmdan kogtu

Eylemlerin sozdizimsel qerqevelerindeki farklllik, kuramsal dilbilgisi aqislndan iiye yaplslndaki degigmeceler(a1temations)'dir ve bu degigmecelerin arkaslnda dilin yapisi aqisindan anlam11 olabilecek duzenlilikler yatar. meg gin,
geqigsiz hareket eylemleri yonelmeli tiimleq aldiklarlnda, parka kojmak gibi,
eylemin yaplllg tarzini niteler ve eylem bitigli bir gorunuge buriinur, yani kogma
igi parka gelince bitecek bir eylemdir artlk.
uye saylslnin degigmesi, bazi eylemlerde uyelerin gorevinde ve biqimleniginde de degigmelere yo1 aqar. 0rnegin 'bir nesneden ses qlkmas~nisaglamak'
anlaminda galmak, (13)teki gibi tumcelerde farkli qerqeveler sunar:
(13) a. Hademe zili qald~
b. Biri salonda piyano qallyor
c. Biri k a p ~ yqaliyor
~

>
>
>

Zil qaldl
Salonda piyano qaliyor
Kap~~aliyor

Soldaki tumcelerde nesne olan ogeler, sagdaki tumcelerde o n e konumundadlr
ama eylernin biqimbiliminde hiqbir degigim olmamigt~r. Oysa bu ig, yani
nesnelerin ozne konumuna gelmesi "edilgenlegtirme" denilen bir biqimsozdizimsel yolla yapllir Turkqede ve eylemin biqimbiliminin degigmesi gerekir.
Demek ki, (1 3)teki iligki farkll bir sozdizimsellik i~ermektedir.
Her iki ogenin gorevinde degigmenin oldu@ bagkaca yap~lanmalarda soz
konusu olabilir dilde:
(14) Biz arabav~duvara qarpt~k> ArabdBiz duvara qarptltk

Ayrica : toslanmk, vurmak, bindimtek, ge~imtekvb.

uye sayisi degigimine dayali bu degigmecelerinin yanl slra, iiye sayisinln
degigmedigi ama uyelerin biqimlenmesinde farkllliklarin bulundugu degigmeceler
de soz konusu olabilir.
(15) a. kamvonu samanldsarnani kamvona yiiklemek
b. duvarl alclvldalclv~duvara slvamak
c. masavi ortiivle/ortiivii masava ortmek
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(16)daki degigmecelerde hemen goriinen farklilik, ikisi arasindaki butunlparqa
farkliligidir. Bu aqidan Turkqede bir yaygin alternasyon daha vardir. Koparmak,
tutmak, yakalamak, kesmek gibi dokunma turii eylemler nesneltiimleq degigtirimi
sergiler:
(16) Polis hlrslz~yakalad~
Polis hirs~z~n
kolunu yakalad~
Polis h l r s ~ zkolundan
~
yakalad~

Bu tur alternasyonlar dilbilimde ayrintill sdzdizimsel qaligmalara konu
olmaktadir (Bu dowltudaki qozumlemelerin Turkqeden orneklenmesi iqin bkz.
Uzun (baskida)).
Sozdizimsel alternasyonun sozlukleri ilgilendiren bir onemli yonu daha vardlr,
o da alternasyonun polisemiye yo1 aqabilecek olmasidlr (Bu yonde bir qallgma
iqin bkz. Uzun 1997). 0rnegin bag'zrmak eylemi, TS'de de "nsz" olarak kodland@ gibi, geqigsiz bir eylemdir ama bir yonelmeli tumle~aldiginda 'yiiksek
sesle azarlamak' anlamlna geqmektedir: (17)deki tiimcede ogretmen ogencilere
d o w "yiiksek ve giir ses qikarlyor" degildir yalnizca :
(17) Ogretmen ogrencilere b a g ~ r d ~

Ayni biqimde TS'de "nsz" olarak kodlanan bir~okeylem yonelmeli tiimleq
alarak bagka anlamlara geqer: aczmak 3. anlamiyla 'uzuntu duymak', bat- 6.
anlami ile 'incitmek, dokunmak', bayzlmak 2. anlami ile 'qok hoglanmak', bit- 4.
anlami ile 'qok sevmek' anlamlarinl anlatir. Benzer biqimde ugi.a,ymak, eglenmek,
oynamak, yntmak, bozmak eylemleri araqll tiimleq alarak; gocmek, inmek,
atlamak eylemleri qlkrnall tumleqlerini birakarak bagka anlamlara geqer (Eylemlerin qokanlamliiiginda ne gibi dilbilimsel dogultular bulundugu bir bitirme
tezi ile ayrica sorgulanmaktadir. Bkz. Bozkurt (hazlrlaniyor)).
Simdi Turkqe Sozluk'e geri donecek olursak, sozdizimsel qerqeve ile ilgili bilgilerin qok daginik ve geligiguzel bir sirada verildigini, uye degigmecelerinin iglevi ve yapilaniginin, degigmecelerin sergiledigi polisemi birqok kere dikkate allnmadan yapilmlg oldu@ gorulur. Bu tur dilbilgisellikler dikkate alinmadlgi iqindir
ki temel ve yan anlam siralanigilarl, tanimlarl orneklendirmeler belirgin biqimde
yanllglarla doludur. Bu yanliglardan bazi orneklemeler yapmadan once TS'nin
sozdizim qerqevesini verig teknigine bakmak uzere asmak eylemini ele alallm:
(18)

asmak, (-i, -e) 1. Bir seyi q a g ~ y asarkacak biqimde bir yere ili~tiripsark~tmak:
"Lambayl tam pencerenin karpslna astl" -S.F. Abas~yanlk.2. ~ z e r i n etak~nmak,

ku~anmak.3. (-i) Bir kimseyi bogazlndan ip geqirip sarkltarak bldiirmek, idam
etmek. 4. Gitmek zomnda olunan bir yere oziirsiiz gitmemek veya gorevi olan bir i ~ i
oziirsiiz yapmamak: "... giizel havada mektebi asamamzj bir ilkokul ogrencisi
somurtkunlzg'z ile kafileye kutzldzm. " -H. Taner.

Bu maddebagindan oyle anlag~liyorki belirlenen ilk qerqeve, temel anlamin
qerqevesi olsa gerek ve bu qerqeve, ilk anlamla birlikte aksi belirtilene kadar
siralanacak yan anlam ve kullanimlarln ~ergevesidir.Nitekim asmak eyleminde 3.
qerqevede farkl~likortaya qikar ve bu qerqeve, sonraki anlam~nda allnabilecegi
qerqeve olsa gerektir, yani bir kimseyi bogazlna ip geqirerek asacaksanlz bunu o
kimseyi astig~nlzyeri soyleyerek yapmaniz gerekmiyor, tlpki ilkokulu bir yere
asmanizin miimkiin olmamasi gibi.
Ne var ki, sozdizimsel qerqeve bilgilerini TS'C- sistemli olarak bulmak gurada
dursun, qogu zaman bir gekilde bulmak da mumkun degildir. 1gte yiiklemek
eylemi, verilen qerqeve (-i, -e)dir ve ne anlamlar araslnda ne de bunlar iqin verilen
qerqevelerde herhangi bir degigtirim bilgisi vardir. Bunu sozlugun bir tutumu
olarak goremeyiz, qiinkii kaplamnk eylemi iqin (-i, -e; -1e) biqirninde verilen
qerqeve de gostermektedir ki bu tur bilgiler hiq aktarilmak istenmemig degildir,
her ne kadar boyle gijriinse de kaplamak iqin (-1e)'li ne bir kullanim ne bir ornek
verilmigtir.
(19) kaplamak, (-i, - e ; -1e) 1. Her yanlnl ortmek, isti15 etmek. 2. Cepeqevre
sarmak: "Evlerin bir tarafin~yol, iic tarajinz da yine qam ormanlarl kaplar. "- S .
F. Abaslyanlk. 3. Bir kabln, bir klllfin, bir ortiiniin iqine almak. 4. ((-i durum
ekiyle kullanllan fiil)) Yay111p doldurmak, etkisinde b~rakmak.5. ((-i dur~lm
ekiyle kullanzlan fiil)) Bastlrmak. 6. Bir yiizeyi do~emek,b a ~ k abir nesne ile
ortmek: "Dudaklarrnzn iistiinii kaplayan rnuntazam kesilmig sert ve koyu siyah
blylklarz..."- A. $. Hisar. 7. Kaplama ad1 verilen ince agaq levhalarl, degi~ik
yontemlerle hazlrlanan tablalara yaplgtlrmak. 8. Bir madeni bir b a ~ k amadenle
kimyasal bir yontemle ortmek. 9. (mecaz) Bir kimsenin veya bir ~ e y i nnitelikleri
herkes~ebilinir olmak. 10. (mecaz)(duygular i ~ i n Doldurmak.
)

Bir bagka ornek: do@rmak. TS bu eylem iqin qerqeveyi (nsz, -i) olarak
belirleinigtir ve bu gerqeve bize bu eylemin hem nesnesiz hem de nesneli kullanllabildigini soyluyor olsa gerek. Buna gore I . anlama bakarsak bunun dogru bir
saptama oldugunu da goriiruz.
(20)

dogurmak (nsz, -i) 1. Yavru diinyaya getirmek, dogum yapmak: "Bir kadzn tarlada
doguruyor, biu kud~nhastanede doguramlyor." -S.F. Abas~yan~k.
2. mec. Ortaya
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qikmasina yo1 aqmak, sebep olmak: "Artzk yolun ortasznr geqtik ve saqlarzmzzda
aklar aklarz ve alnrmzzda qizgiler qizgileri do@ruyor. " -Y.K. Karaosmanoglu.

Aslinda boylesi ydzlerce eylem vardir ama TS bunlara, do@mak eylemine
gosterdigi ozeni gosterrnemektedir. Fakat, 2. anlama gelince bu alternasyonun ortadan kalktigini goriiriiz, gunku "ortaya gikmasina yo1 agmak, sebep olmak" igin
nesne gerekrnektedir.
dQmek eyleminin ilk qer~evesi(-e)'dir ama 2. anlam~norneklemesine gore (den) olmalidir:
(21) dligmek, (-e) 1. Yer qekiminin etkisiyle bo~lukta, yukaridan a ~ a g ~ y a
inmek: "Bo~luktabutun cisimler aynr hzzla dii~er." "Havada uqan k u vurulmu~,
~
gibi birdenbire sokaga dupiyor."- R. N . Giintekin. 2. Durdugu, bulundugu,
tutundugu yerden ayrllarak veya dayanaglni, dengesini yitirerek yukaridan
a ~ a g ~ yinmek:
a
"Cocukken agaqtan dug@ ayagzm kzrrlmytz da aglayamamytzm. "- S. F. Abasiyanik.

Asllnda dgymek eylemin ilk gergevesi, 2. anlamda agiklanan gergeve olmak
iizere (-e, -den) olmalidir ve her iki anlam igin de gegerli goriilmelidir. Ne var ki
ilk anlamin ilk ornegi "Bo~luktabiitiin cisimler ayni hula dQer. ", bu yanlig
qerqeveyi de d o w orneklememekte, -e ekini almig bir tumleg ortalikta goriinmemektedir.
0rnek uygunsuzlu@ aglsindan gimdi de dola~makeylemine bakalim: ilk
Gerqeve (nsz)dir ve 1. anlam "gezmek, gezinmeytir ama bu anlam iqin verilen
ikinci ornege bakinca gergevenin (-i) olmasi gerektigini goriiriiz: "her yeri
dolagyov. "
(22) dolagmak, (nsz) 1. Gezmek, gezinmek: "$ex beni; odayz ve koyluleri
beg'enmedigi iqin drjarrda dolajan bir aristokrat sanmljtz."- R. N .
Giintekin. "Belki otuz defa, belki kzrk defa, otelin merdivenlerini in@ ~lkryor,her
yeri dolajzyor. "- M. $. Esendal.

Bir bagka ornek q m a k ve bu eylemin ilk ~erqevesiiqin (-i) denmig ama 1.
anlamdaki ornek -den5li:
(23) agmak, (-i)1. Yiiksek, uzak veya geqilmesi giiq bir yerin iite yanrna gegmek : "Iki
gundur sarp dag' yollarrndan apyoruz. "- F. R. Atay.

firlamak eylemi iqin verilen tek Gerqeve (nsz)'dir ama "rayln uzerine firlamak", "gozleri yerinden firlamak" ornekleri bu gergeveye uymamaktadir :

(24)

firlamak, (nsz)l. Hizla, birdenbire bulundugu yerden qikmak, ayrilmak: "Murat'la Nedim trene yetijmek iqin erkenden firlaylp gitmij1er."A.Gundiiz. "Copqii beygiri, deli gibi rayrn iizerine fir1arnytl."- H. Taner. 2.
Yerinden oynayip ileriye dogru qikinti yapmak. 3. Fiyatl birdenbire yukselmek.

TS'nin daha titiz old@
mektedir. Igte k ~ s abir liste:

eylem polisemisi alaninda da bir~okhata goriil-

(25)

a. utanmak eylemi (-den)% qerqeveden 2. anlami ile 'shlmak' anlatmak uzere (-e)'li
Frqeveye;
b. (-i)'li Ger~evedenblrakmak eylemi 4. anlami ile 'unutmak' ve okumak eylemi de 3. anlami
ile 'o$enim gormek' anlatmak iizere (-i, -de)'li Gerqeveye;
c. (-e)'li Ger~evedenkanmak eylemi 4. anlami ile 'yetinmek' anlatrnak iizere (-le)'li
qerqeveye;
q. yetijmek eylemi 7. anlami ile 'yetmek' anlatmak uzere (nsz)'li qerqeveye;
d. sapmak eylemi 2. ve 3. anlarnlar~ile 'amacindan ayr~lmak'anlatmak iizere (-den)%
qerGeveye;
e. tutunmak eylemi 2. ve 3. anlami ile 'kalmak, direnmek, kabul ettirmek' anlatmak uzere (de)'li GerGeveye;

Bu orneklemeler TS'nin tam bir resmini vermiyor tabii ki ama yanliglarln
boyutunu, bir lisans qallgmasinda (bkz. Uzlu 2002) ortaya konan sonu~lar
aqismdan gozler onune serelim. Yalnizca birinci ciltte, toplam 3 113 eylemle ilgili
sozdizimsel qer~evelerdeoge fazlaligina dayall 250, oge eksikligine dayali 150 ve
yanlig oge gosterimine dayali 450 ve diger nedenlere dayall 50 olmak uzere
toplam yanllg saylsl, 800'dur. inceledigimiz TS baskisinln birinci cildi 1136 sayfa
olduguna gore, sozlugii herhangi bir yerinden agtig~n~zda
bulacagln~zyanlig saylsl
ortalama en az birdir. Bir bagka deyigle, sozlugii ortalama her aq~~lnizda
kar~ l n ~ z ortalama
da
en az bir sozdizimsel qerqeve yanlqi-var demektir.

6

Sonuq
0yle gorunmektedir ki, iyi bir sozliigiimuz olsun diyorsak, ilk olarak madde
iqeriklerindeki dilbilgisel bilgilerin, modern dilbilim bulgular~iglginda gozden
geqirilmesi kaqmilmazdir. Boylece sozlugiin mevcut eksik ve yanlig yonleri ortaya konup tamamlanmasi ve diizeltilmesi saglanabilecektir. Tabii bu, bir sozliigun yagayan dilin de sozliigii olmasi iqin asil yapilmas~gereken iki geyden biridir.
Digeri, Tiirkqenin mumkun oldugunca genig bir korpusunu hazirlamakt~r.Korpus
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hazirlamanin standartlari sozlukbilimin oldukqa mesafe kat ettigi bir alandir ama
TS'nin korpus aqisindan degerlendirilmesini gelecek qaligmalara birakiyorum.
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