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T urklerde, dogu dunyasi dogrul- 
tusunda geligmig eski bir siizluk- 
~ul i ik  gelenegi vard~r. Bunun 

elimizdeki en eski k a n ~ t ~ ,  XI. yuzy~lda 
Kiggarli Mahmutun A r a p ~ a  olarak 
yazdlg~, aynl zamanda Turk~enin sozvar- 
11&n1, bi~imbilgisini ve Tiirkliik dunya- 
sin1 tanitan Dh~unii Lagatit-Tiir-k'tiir. 
Ozellikle Arap~a-Tiirk~e, Fars~a-Turk~e 
sozluklerle bu gelenek XIX. yiizy~l 
sonlarlrla kadar gelmig, giinii~nuze degin 
birc;ok yaplt yayinlanmlgt~r. Burada bun- 
lardan hirkapn~ anmakla yetiniyoruz: 
Mustafa bin Semseltin'in 1545 taritlini 

8b8ditden gevirdigi, genig hacimli bir 
Arapqa-Tiirk~e sozliik olan Kamusiil- 
Mltllit (1 8 14- 18) vc Farsp-Tiirkge 
Burhon-r Kc717 (1799) ozellikle belirtilme- 
lidir. 

XIX. yuzy~lda yabanc~ yazarlarca 
yaylnlanmlg yabanc~ dillerden Tiirk~e'ye, 
Turk~e 'den yabanci dillere ijnemli 
siizlukler de vardlr ki, bunlar o donem 
Turk~c'sine ait i lgin~ veriler de i~ermeleri 
bak~mindan onemlidir.' 

Cumtluriyet donemine gelinceye kadar 

Bunlar aras~ndan A. Handitri'nin Dictionnaire 
taglyan Ahteri Sijzliigii, Van11 Mchmet Frtrtrfnis-rrrabe-prsen et trirc, 3 cilt, Moscou, 

1840-41, T.-X. Bianchi'nin Dictionnaire franpis-  bin Mustafa'nln yine XVI. yuzy~la ait, ,,,,, I,aris, 1843, 1946, yine Bianchivnin 
Varlkulll adlyla allllan s(izlugu [Bu yapif, J.D. Kiefefle birlikte hazlrlad~g~ Elsine-i Tiirkiyye 

ve Fransavij~yenin Lko t i ,  2 cilt, Paris, 1850, Th. Turkiye'de ilk kurulan bas~mevinin bast]- Zenker3in Tiirkisclr.ambischhPersisches W6rter- 
91 yapl(lardandlr], [itiz ve bagarlll bir brtch Leipzig, 1886, ozellikle de lngiliz 

dogubilinicisi J.W. Redhouse'un A Turkish and ~ a l l ~ l n a ~ l a  Miiterciln Aslm'ln Firuz- English Lexico,l, Istanbul, 1890 adl, y a p ~ t l a r ~  
kliliilmclidir ki, bunlardan sonuncusu Tiirkcenin 

* 1997 ~~~~~~~d~ ~ l ) . l . i ; "d~  top]arlarl ~ilhili , , ,  o dii~l~mdcki sozvar11~1111 ortaya koyan onemli bir 
Kurultayl'nda oku~tmugtur. plipnladir. 
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yayamlanan yap~tlardan en onemlileri, 
unlu yazar ve Cevinnen Ahrnet Vefik Pa- 
ga'n~n 1876'da basllan Leltce-i Osn~clrtisi 
(2 Cill) ve Tiirklerin en onde gelen dilci 
ve yazarlar~ndan $emsettin Sami'nin 
Kumus-i TiirRi'sidir. Ahmet Vefik Paga, 
ilk cildinde Arapsa ve Fa r s~a  kiikenli 
sozcukleri, ikinci cildinde de Ti irk~e 
ogeleri verdigi sozlugiinde Tiirkqe igin 
Osmcltii' a d ~ n ~  kullanm~gt~r. 

BizJe 'gene1 sozluk' olarak nitele- 
yebilecegirniz en onemli, iincu yaplt, 
$emsettin Sami'nin 1900 yll~nda yaylm- 
lanmaya ba~layan Kclnars-i Tiirki' ad11 
sozlugudur. 'Turk?' ad~yla ,  birqok 
yazardarl lark11 olarak Turk~enin  
sozvarl~gini ortaya lioydugunu, dilimiziri 
Turkqe oldu~unu belirten yazar, Bat1 
yontemiyle yer yer kiikenleri agiklayarak 
dildcki Ogeleri iizenli bir bigimde 
sergilcmig, dilin o giinku gijruniimunu 
bagar111 ~ a l ~ $ m a s ~ y l a  yans~tarrtk sonraki 
bir(;ok yaplta kilavuzluk etmigtir. Kendi- 
sinin, daha once yay~mlad~g~ ve on y ~ l l ~ k  
bir ernctin urunu olan Kanllrsa'l A I N ~ I  
ad l~ ,  buyuk oylurnlu bir ansiklopcdik 
sijzlii~u tie vard~r. 

Cumhuriyet'tcn hemen sonra yaylm- 
lanmaya baglayan gcnig oylumlu bir 
sOzlukten de burada s(jz elriieliyiz. Hiise- 
yin Kliz~rn Kadri'nin yerli ve yabanc~ 
sozcuklcrle birliktc ~eyitli Turk lclqe- 
lerindcki sozciikleri clc iqine alan Rii~iik 
Tiirk Lilgori'nin 1. cildi 1927, 2. cildi 
1928 y~llxlnda Arap ha~.lleriylc has~lm~g. 
3. ve 4. ciltleri, yazann iilumiindcn sonm, 
1943 ve 1945'te yay~mlanm~gt~r. Bu 
onemli sbzluk bugunku yontemlerden 
ycterincc yararlanmam~g oltnakla birliktc, 
maddclcri aq~klarken siizcuklerle ilgili 
olarak dcgi~ik donemlerin gair vc yazar- 
1xd:ln ijrncklcr vernicsi aps~ndan dikkate 

deger. 
Cumhuriyet doneminde Turkiye'de Dil 

Devrimiyle birlikte sozlukguluk alaninda 
onernli geligmeler kaydedilmigtir. Bu 
geligmelerin bag~nda, Turkgenin daha 
onceki diinemlerine ait kaynaklar~n 
taranmas1 ve Anadolu agizlarinln soz- 
varhg~nin saptanmas1 do~rultusunda Turk 
Dili Tetkik Cerniyeti (sonradan Turk Dil 
Kurumu) tarallndan haz~rlanip yaylm- 
lanan p l~g~nalan  anmak gerekir. 

Y abanc~ ogelere Turkqe karg~l~klar 
bulnia alnaclna yiinelik ~a l~gmalar  bir 
yana b~rak~lacak olursa, bugijn yurt 
d~g~ndaki bilirn adarnlarln~n da biiyuk 
onem verdikleri. surekli olarak kullan- 
dlklar~ iki ana kaynaktan, en bagta soz 
edilmelidir. Bunlardan biri, Anadolu'nun 
en uzak kiiylerine kadar uzanan ve genig 
bir gonullu derlemeci toplulugunun 
gerccklegtirdigi derlerne qallgrnalar~nin 
urunudur. Once 1932-34 y~llari araslnda 
153.000 fige dayan~larak ~ i k a r ~ l a n  6 
ciltlik Tiit.kipl~'cle Iicrlk Agzindun Soz 
Derleme Dergisi 1939 y~llnda yayim- 
laninaya haglanm~g, arkasindan. 600.000 
Si~in kullan~ld~gl 12 ciltlik Derleme 
SBzliijii bas t~nlm~gt~r  (1963-1982). Bu 
yapit bir diyaleklolojik sozluk olarak 
ag~zlxrn sijzvarl~grn~ ortaya koydugu gibi 
Tiirk dili tarihi, seshilim ve bi~imbilim 
galiymalan iqin de ~ o k  degcrli bir kaynak 
nilcliai tng~makt:~d~r. 

ikinci bir kaynak. once 1943-1957 
y~ l l a r~  ams~nda Osm:!nl~ca uzmanlar~nrn 
taramalanyla hazirlariarak yay~mlanan 
T u i ~ ~ k I ~ t ~ ~ p l a  T~run l ( l  Sozliigiifdiir ki, 
XIII, yuzy~ldan baglayarak yazlna ve 
basma yap~tlardan derlenen bu sijzluk 
dahn sonraki y~llarda geligtirilerek genig 
oylumlu 8 cilt olarak b a s ~ l r n ~ ~ t ~ r  
( ' l i i i .un~~ Siizliljii, 1943-1977). Taranan 
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kaynaklartn sayfa numaralarlnln da 
verildigi bu genig sozliik, bugiin biiyiik 
ger~ksinimini duydugu~nuz tarihsel sozluk 
yolundaki eksigimizi bir yonuyle gide- 
rerek yararl~ olarl bir kaynak niteligin- 
dedir. Ancak yine de  bir genig oylu~nlu 
tarihsel sozlugun, VIII. yuzyildar~ bagla- 
yarak eldeki bulun belgelerde yer alan her 
Turkge siizciigu i ~ e r e c e k  buyiik bir 
sozlugun haz~rlantnasl~l~ Turk Dil Kuru- 
mu'ndan ve universitelerimizdeki Turko- 
loglarlmlzdan bekliyoruz. Hele, bililnsel 
yorlte~nlerle ulkemizde haz~rlanmig bir 
kokenbilgisi s o z l u ~ u n e  her zamanda11 
daha gok gereksinme duyuyor, Turkiye 
uzerindeki incelernelerdc Radloff ,  
RasB~en, Clauson, Scvortyan gibi yabanc~ 
Turkologlar~n yapltlanndan yararlanl- 
yoruz. 

Cumhuriyct doneminde, a $ a g ~ d a  
deginccegimiz T i i r k ~ e  Siizliik dlg~ruda, 
kigilerce yaylmlanmlg gegitli Osmanltca- 
Turkge sozlukler, terim ~(izliikleri. 
Ar~adolu aglzlartna ait sozluklcr gibi 
yap~tlar da vard~r  ki, bunlara burada yer 
vercmiyoruz. Ozellikle son 20-25 ylldlr, 
ulkemizdc birgok :rnsiklopedik siizluk de 
b a s ~ l n l l ~ t ~ r  ki. Ickliik lerimlcri, konulan, 
kigileri ve genel kulrur kavramlar~n~ da 
igeren bu yapl1l:rr ansiklopcdi iizelligi de 
b u l u l i a ~ ~  genig oylumlu bagvuru 
kitaplar~drr. Bizim hurada as11 iizcrinde 
durmak istedigimiz. bir gcnel siizluk 
niteligi taglyan ve gunumuz Turkge'sini, 
i i l~un lu  Tiirkqe'yi yans~lmasl gcrckcn 
Tiir.kc-e Siizliik'lur. Once, genel siizliik 
konusunn klsaca dcginclim: 

Bilindigi gibi. 'genel siizliik' diye 
nitclcdiEimiz siizlukla. bclli bir dijncmdc, 
bir ulkcnin konugulan vc yaz11:rn dilinde 
yagay:rn sOzcuk, dcyim, k a l ~ p  siiz ve 
alasijzlc~.ini 01.13y3 koya11 ijnclnli y:]p11- 

Iardlr. Bunlann iyi ornekleri bugun Bat1 
dunyaslnda genig ekiplerle gergekleg- 
lirilmekte, bu yapll~rken de  dogru bir 
yazlm, kokenin belirtilmesi, iyi bir IanIm. 
temel ve yan arllamlarln gosterilmesi, 
sijzcuklerin igitide gegtigi deyimlerle 
atasozlerine yer verilmesi, ozellikle de 
orneklendirme hususlar~nda buyuk bir 
ijzen goslcrilmektedir. Gereglerin toplan- 
mas1 s l ras~nda bir yandan. degigik 
ortamlarda konugulan dilden yapilan 
saptamalar, bir yandan da  yazlli 
uriinlerden yap~larl taramalar degerlen- 
dirilerek bir s o z v a r l i ~ ~  ~ e r g e v e s i  
belirlenmektedir. Tanim, genellikle felse- 
fe egitimi gormug uzmanlarca yapllmak- 
ta, temel ve yall anlamlar anlambilimin 
verileri lgiginda verilmekte, bir genel 
siizliik, bir dilirl bir donemdeki soz- 
v:1r11~1yIa birlikle toplumun sosyokijlturel 
giirunumunu de yansltmaktadlr. 

Ilk baskls~ 1943 ylllnda yaylmlanan 
ve b a ~ t a  Mchmet Ali Agakay, Kemal 
Deniiray olnlak uzere birgok dilcimizin 
uzun bir surec; iginde, uzun sure11 
e~neklcriyle 1988'deki 8. baslmina kadar 
uzerindc g a l ~ ~ ~ l a n ,  Turk Dil Kurumu'nun 
Tiir.kce Sii:Iiik'u bir gcnel sozluk olarak 
acaba ne gibi ozellikler t ag~yor?  
Konugrn:rct arkadaglar~m Ergeng ve  
Uzun. Sijzh'ik'un g e l i p ~ e  evreleri iginde 
giisterdigi Ozclliklcri ve bugunkii duru- 
munu aynn t l l~  olarak. sayisal verilere 
dayanarak ac;~kIayacaklardir. Ben burada 
yalnlzca birkag nokta ve kimi ornekler 
iizcrinde duracag~m. 

Deginecegim noktalardan birincisi, 
1983'ten sonra Turk Dil Kurumu'nun 
belirleyip uyguladlg~ yazlln yonteminin 
dogurdugu aksakllklann ve bugun igine 
diigiileti kargaganin T i i r k ~ e  Sozliik'e 
yans~rn:rs~d~r. Ozcllikle b i t i~ jk  y a z ~ l m a s ~  
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gereken bilegik sozciiklerde bu duruln 
kendini iyice belli etmektedir. Birkaq 
ornek verelim: Sozliik'te, cleve ve kugtm 
biitiiniiyle ayri olan devekuyu ayrl olarak, 
deve k l r ~ u  biqiminde yer almakta, 
devedikeni, devetabniu gibi bitki adlarl 
ve deveboynu boru turu deve bo)lnu 
biqirninde, ayrl yazllmlg olarak gosteril- 
mekte, buna kargillk aslcraagz~ bitkisi 
bitigikken aslun pet~cesi ve aslut~ k14)l- 
rugu ile ebegiimeci yine iki sijzcukle, 
ayrl olarak yazllmaktadlr. Ingilizce'den 
giren diskjokey ise bitigiktir. Bu ornekleri 
kolayca artlrabiliriz. 

ikinci bir nokta, daha onceki baslm- 
lardan bu yana suregelen, maddelerin 
aqlklanmaslnda kimi zaman tan~mlarda ve 
anlam slralanmaslnda goriilen eksiklikler- 
dir. Onlegin ge~mek  eylemi 'bir yerden 
bagka bir ycre gitmek' olarak aqlklan~yor 
ki, bu tanlm ycterli degildir. Dokunmuk 
eylelni 'nesnclerin slcalillk, sogukluk, 
sertlik, yumugakhk gibi tiirlii niteliklerini 
derinin altlndaki sinir u~lar l  arac~yla duy- 
mak' biqirninde aqlklan~yor. Yerinde 
olmayan bu tanlm yerine, daha sonra 
verilen 'dcgmek, el siirmek, temas etmek' 

eganlaml~larl gosterilse daha dogru ola- 
caktl. Eger Sozliik'te ~eknlek maddesine 
bak~llrsa burada yan anlam olarak (tagit 
iqin) 'blrakmak, koymak' veriliyor ki, ne 
anlama geldigi, neyi an l a t t~g~  anlagila- 
mlyor. Ancak 7. baslmda olan, Ref& Dur- 
bag'tan al~nan ornek (hanlmln arabasinl 
qeken yag~z at) bu baslmda atlldlg~ ve 
aqiklamalar 7. basimdan alindigi iqin bu 
anlam havada kallyor. Burada 3. bir nokta 
ortaya qlklyor: 

Uquncii nokta, orneklerle ilgilidir. 
Yukarlda degindigimiz gibi, bir gene1 
sozlukte aqiklamalar, ait oldugu doneme 
ait yazarlardan al~nmig orneklerle 
zenginlegtirilip guglendirilir. Ancak bu 8. 
baslmda bir takim yazarlardan alinarl 
ornekler, ancak sozluk yazarlarlnln bildigi 
nedcrllerle qikarllmlg ya da yerlerine 
bagkalanndan allnlllar konmugtur. Orne- 
gin gecnrek maddesinde Fiiruzan'dan 
allnan pa rp  qlkarllarak Tank Bugra'dan 
al~ntl konmug, Orhan Kemal ve Fakir 
Baykurt'tan ornekler de atilmlgtir. 

Bu iig noktada ozetledigimiz konulara 
daha pck gok ornek gosterebiliriz. 


