
Dil, bir ulusun bireylerinin anlagmasmda, o ulusu ulus yapan Szellik- 
lerin olugmasmda onemli gorevler ustlenmig, yapici ve yaratici bir c a d  
varhktu. Boyle c a d  bir varhk olmasi nedeniyle dil, tarihsel surep iperisinde 
tiirlii etkenlerle birtalum degigmeler ve geligmeler gosterir. Bir dilin, dogal 
olarak ses, yapi, siizdizimi ve anlam apismdan u$adi@ deggmeler, kogullan 
ve kurallan sl11lrh bir evrimle olur. U y g a r h b  ilerlemesi, ulkeler arasindaki 

- 

kulturel ve teknik aligverigin hizlanmasi, dile yeni kavramlar getirir. Dil, 
bu yeni kavramlan kendi oz ogeleriyle do$udan kargdayamaz. Bu dummda, 
dili, yabanci dillerin tutsag olmaktan kurtarmak, yeni geligmelere bilimsel 
bir boyut kazandumak amaciyla devrim yapllu. Turkpe bu iki durumu da 
yagarmg ve yagamakta olan bir dildir. 

Dilde deggme nasd olur? Toplumda devrim ve kultur nitelifide bir 
yenilenme olsun olmasln sozvarhgnda pa@ gidigine kogut bir deggme 
ve geligme olmaktadu. Dildeki ses, yap1 ve anlam apiaindan dogal deggmeler 
gene1 olarak uzun bir sure ipinde olugur. Bu sure po@ zaman birkap yuzph 
bulur. 6zellikle anlam deggmelerinde sozcugun eski anlami dilde hemen unu- 
tulmaz, yeni anlamiyla birlikte bir sure daha yagar. Toplum yapisinda ve 
yaga~ginda goriilen hizh geligmeler dili de etkileyeceginden, anlam degg- 
melerinin suresi pok lusala-bilir. Dildeki degigmeler pogu kez sozcuklerde, 
yani dilin soz dagarcihda, sozvarhbda goriilur : 

a) Sozcukler zamanla olur, yerini kendi dilinden ya da bagka bir dilden 
bir sozciige bualur, b) olu sozcukler bir sure soma turlii etkenlerle yeniden 
canlanu ya da canlandmlir, c) Anlam deggtirir, eski anlami unutulur, p) 
Yeni anlamlar kazanu, kimi sozcukler bagka dilden eganlamli bir sozcukle 
birlikte yagar, d) Tagidlg anlarmn birini ya da birkapmi yitirir, e) Eski 
anlaminda bir iyilenme ya da kotulenme olur, f) Bagka sozcuklerle tamla- 
malar, deyimler ve bagka birlegikler kurarak gerpek anlaminm yam sira 
mecazli anlamlara biiriiniir, g) E& anlarm somut bir varhg anlatnken, 
soyut bir kavram kargdamaya baglar, g) Ashnda ozel bir ad o l d u b  halde, 

1 Bu konugma, Tiirk ~ i l  Knrnmunun 1978 y h  Hafta Sonu Konugmalamm ilki olarak 
4 Mart Cumartesi giinii sunulmugtur. 
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bir tur ad1 olarak dile yerlegir, h) Ses ve yap1 balummdan agim ya da bagka 
bir sozciik ya da ekle kaynagarak yeni bir ses ve yap1 olugturur, 1) Kullamm 
siU@ artar ya da eksilir, i) Yazi dilinde kullamgtan diigiip, konugma dili- 
nin, daha da ileri giderek bir bolge akzmm mah olur, j) Halk dilinin bir ogesi 
iken yazi dilinde gorev ah, k) Herhangi bir bilim, teknik ve sanat daknda 
terim niteli&i kazamr, 1) Argoya geper, belli bir kesimin anlayabileceg bir 
anlamla kullanhr ya da argo iken gene1 konugma dilinde yaypnlagir, m) Tiirlii 
yollarla bagka dillere geper, kimi zaman da anlam ve yap1 deggtirerek yeni 
bir sozciik imig gibi eski, oz diline geri goner, n) Kimileri de bir dilin atalar- 
dan kalma oz  mall olmaylp, bir sure ipin bir dile konuk olur ... 

fgte, dildeki, dilin sijzvarb@ndaki bu deggmeleri biitiin aynntdanyla 
tarihsel siraya gore tanlklara dayanarak apiklamak gorevi dilin tarihsel 
sozlii@ine diiger. 

Tiirkpenin tarihsel sozlii@iniin hazulanlg amaci, yontemi ve ilkelerine 
gepmeden once, yukarida belirtmege qahgti@m dildeki degigmelere, Turk- 
penin sozvarh&ndan ornekler vererek konuya biraz daha yaklagmak is- 
tiyorum. 

once ses ve yap1 balumlndan dildeki de&meleri Grneklendirelim : 

Eski Tiirk~e doneminde adak olan sozciik bugiin ayaktu. Yine edgii 
bipimindeki sozcii~ii bugiin iyi olarak kullanlyoruz. Aynca bu sozciik edgii > 
eygii> eyii >eyi> iyi evrelerinden ge~migtir. Bugiin kaygz olarak kullandi@miz 
sozciik eski Tiirkpe doneminde kadgudur. Bugiin diri olan sozciik eski Tiirkpe 
doneminde tirig idi. domuz<tonguz, giivey<guyegii, iqin<iiciin, hani<kanz, 
dahi <taka, hangi <kanka, karanhk <karagulzk, ezgi <ezgii, karakol<karavul, 
kzlavuz<kulaguz, yankz<yanku, yargz<yargu, yanzt<yanut, dokntek<tokmek, 
db$ek<t(iSek ... 

Bu tiirlii ses deggmeleri Tiirkpeye girmig Arappa, Farspa ve bagka diller- 
deki sozciiklerde de goriilmektedir. Farspadan Tiirkpeye girrnig birkap ornek: 
pegrev< Far. pig-rev, cada< Far. cci~ii, kezzap< Far. t€z-cib, qama+zr< Far. 
ccime-giiy, tezgiih< Far. dest-gcih, Cerqeve< Far. qcir-qiibe, qargamba< Far. 
qeha'r-gmbih, pergembe< Far. penpgenbih, pabuq< Far. p6-piis, qargaf < Far. 
q6r-geb, gar*&< Far. gcir-sl, Capraz< Far. qeb u rcist, canavar< Far. ea'n-her, 
geyrek< Far. qeha'r-yek, duvar< Far. dka'r, hoca< Far. hvcice, hopof< Far. 
hopcib, kevgir < Far. kef-$1, geftali < Far. ~eft-61zi, zerduli < Far. zerd-6lii, 
kehribar < Far. k6.h-riiba', merdiven< Far. nerdiiba'n ... 

Kimi sozciikler de bagka bir sozciikle kaynagarak, ses ve yap1 aqsmdan 
yeni bir oge durumuna geqer : niqin<ne+igin, nasal <ne+aszl, nolur<ne+ 
olur, nitmek<ne+-itmek, siitlq<siitlii+ag, peki<pek+iyi, ayol <ey+ogul ... 

Bu sozciiklerin ses ve yapis~ndaki dejjigmeler hangi yiizyllda olmugtur ? 
Ses ve yapllan dekigince, eski klige -0zellikle Arappa ve Farspa sozciikler- 
yazlmlarvli siirdurebilmig midir ? Yazimlan ne zqman deggmigtir ? 



TURKWE TURKCESIN IN SOZVARLIGI 2s - 
Anlam agismdan deggmelere gelince : 

Kimi sozcukler yazi dilinde kullammdan diigerek unutulur. Bunlara olu 
sozcukler denir: Kogtag 'arkadag', umak 'arzu', ogdin 'avans', siici 'igki', serpit- 
me 'bag ortusii', kiiymek 'beklemek', delim 'gok', diikeli 'hep', sagzg 'hesap', 
kzybm 'heybet', iiliig 'hisse', giicemlemek 'zorlamak' ... Boyle olii sozcuk 
olup da, dil devrimiyle yeniden canlandinlmig yuzlerce sozciik vardir. Surasini 
ozellikle belirtmek isterim : Agagida orneklerini verecegim dil devrimiyle 
yeniden canlandlnlrmg bu sozciikler, XIX. yiizylldan once yazi dilinde gok 
yaygm olarak kullamlmaktay&. Oysa, bu gergek, kimi yazar ve dilsever 
aydmlanrmzca gere*ce aragtinlmadi@ndan yapma sozcuk yani uydurma 
sozciik samlmgtu. tirne*: Bang, basmq, atardamar, bwkan, ban, bolge, qaba, 
cevre, erdem, esen, geqerlik, giysi, gorkem, izlemek, konuk, nitelik, onarmak, 
oran, onlemek, sanz, savw, sevi, sonuq, tanzk, tutsak, iiriin, yapz, yargz, yasa, 
yetkin, yoneltmek, yore ... 

Dil devriminden soma canlandinlan bir biiliik sozciik de kok anlamma bag11 
olarak yeni bir anlamla ortak yazi diline aktanlmigtir. Bu sozcuklerden kimi- 
lerinin eski anlamlan yazi dilinde yagamaktadu. Ancak qo&nun eski anlami 
unutulmugtur. Aydzn 'oeenimi, gorgiisii bilgisi olan' (es. a d .  aydznlzk), dernek 
'cemiyet' (es. a d .  topkntz), evren 'klinat' (es. a d .  ejderha), kiiken 'menge' 
(es. anl. kavun, karpuz gibi yere yatan bitkilerin sapz), kurum 'miiessese' (es. a d .  
kurulug, yapzkg), s@lamak 'telgin etmek' (es. anl. sag'lamlagtzrmak), sav 'dava, 
tez' (es. a d .  s&, atasozu), u g r ~  'meslek' (es. a d .  miicadele, kavga), yogun 
'kesif' (es. a d .  qapqa kalzn) ... 

Bu sozciikler hahgi yiiiydda Slii sozciik durumuna girmigtir? Dil devri- 
miyle canlanW&+i bildigmiz bu sozciikler hangi tarihte, hangi yazann, 
hangi yapitiyla yazi dilinde dirilik kazanmigtir? Yeni yiiklendikleri anlamlar 
ne gibi bir etkinin sonucudur? 

Kimi Tiirkge sozciikler, yabanci sozcukler kargisinda canlhklanm yitir- 
memigler, onlarla birlikte yagamiglardir. timegin : T. goz, Ar. 'ayn, Far. 
qegm ve dide; T. bw, Ar. kafd, Far. ser; T. ayak, Ar. kadem, Far. pdy; T. arslan, 
Ar. esed, gaianfer, haydar, dzrgam, hizebr, leyg, 'abbds, Far. gir; T. ana, anne, 
Ar. vdlide, Far. mdder; T. baba, Ar. eb, Far. peder; T. gece giindiiz, dun ii gun, 
Ar. leyl ii nehcir, Far. geb ii riiz... 

Bu eganlamh iig dilden sozcti@n metinlerde kullanim sikli@ nedir ? Hangi 
dildeki sozcuk birbiri iizerinde daha egemen olmugtur ? 

Sozciikler yazi dilinde kullammdan diigiip, unutulup oldiig grbi, ayni 
son, eklerin d6 bagina gelebilir. Ya tiimden unutulur, ya iglekli* yitirir, 
ya birkag sozciikte kaliplagmig olarak gizli gizli yagamim siirdiiriir ya da 
gorevini bagka bir ek yiiklenir. time* : Eski Anadolu Turkpesi doneminde 
gelecek zaman ortaci eki -ac+/-ecek gore-yiyle gok iglek olarak kullanllan 
-asz/-esi eki, bugiin unutulmug, sadece kor o h z ,  kahrolasz, boyu devrilesice, 



geberesice gibi ilenqlerde kahplagmig olarak kullandmaktadu. Yunus'tan 
bir ornekte gorelim : 

Ne kapu vardur giresi ne ni'met vardur yiyesi 
Ne igik vardur goresi dun olmigdur giindiizleri 

Yine o donemin en iglek eklerinden, bugiinkii -zp/-ip, -up/-up ve -arak/ 
-erek ulaq ekleri gorevleriyle kulladan -uban/-iiben de bugiin olmiigtiir. 

Bugiinkii -acak/-ecek gelecek zaman eki goreviyle kullandan -zsar/-iser 
eki aym sondan kurtulamamigtir. Ahmed-i Dai'nin M$tahu'l-Cenne a& 
yapitlndan bir tiimce : ''Yii ferigteleriim beniim bir habiburn diinyiiya geli- 
serdiir 01 d a b  alum aclsln dadisardur kim Miisii anug kapucisi ohsardur." 

Bugiin, iinlii ve iinsuz benzegmesine gore sekiz biqimde kulladan -dzr/ 
Air, -dur/-diir, -tzr/-tir, -tur/-tur kogaci eskiden dururlturur biqiminde idi. 
Mevlit'in belleklerde olan gu dizelerini animsataylm : 

Birdiir 01 birligine gek yok d u r u  
Gerqi yaqhg .&yleyenler qok durur 

Bugiin -cm/-im, -urn/-iim olan 1. kigi eki, eski Anadolu Tiirkqesinde 
-van/-ven ya da -vam/-vem biqiminde kullan&rdi.'Mevlana'nm oglu Sultan 
Veled guzel soylemig : 

Men ki saga 'iiglkvam uslu iken deluvem 
Delii gibi lrlarvam taralalla taralalla . . 

Yukanda olii sozciikler iqin sorduhmuz sorulan bu ekler iqin de yinele- 
yebiliriz. 

Eski Anadolu Tiirkqesi doneminde 'kotii, fena' anlammda olan yavuz 
sozcii@i bugiin bir anlam iyilenmesi yoluyla 'qok sert, gii~lii' anlamlannda 
kullanilmaktadw. Yaman sozciigii de, eski Turkqe doneminde yavuz gibi 
'kotii, fena' anlamindaydi. Bugiinkii anlam ise 'giig, etki ya da beceriklilik 
bahmmdan gagdacak durumda olan'du. Her iki sozciik de bu anlamlanyla 
ozel ad olarak da kullandmaktadir. 

Capkzn sozciigiiniin bugiinkii yazi dilinde qok ozendirici bir anlami vardu: 
'Geqici agklar iqin kadidann peginde koqan erkek'. delgelelim Eski Anadolu 
Tiirkqesinde oyle d e y ,  'hzh kogan at' demek. 

Ozanm 'qok sozlii, qenesi duguk, durmadan konugan' an l amin  yani sira 
'halk gairi, saz gairi' anlam da var. Bugiin sadece 'gair'. 

Uyuntu sozcii@ eski metinlerde 'asalak, tufeyli' anlaminda geqer. Uymak 
kokiinden girinti, qzkznh gibi. Bugiin 'uyuguk, miskin' anlamnda. - 

Alan, 'aqik yer, meydap' anlamindadu eski metinlerde. Bugiin Tiirkqe 
S&liik'e gore yedi anlami var. 



Oglan ve ogul eozciikleri de eeki metinlerde luz olsun erkek olsun 'gocuk, 
evlat' anlamindahr. Bugiin sadece 'erkek gocuk' ve 'evlat' anlaminda. 

Durmak eyleminin eski metinlerde gegen anlamlanndan 'ayaga kalkmak', 
'vazgegmek', 'kurulmak, yapdmak', 'meydana gelmek' bugiin kullanlmdan 
diigmiigtiir. 

Diin eski metinlerde 'gece' anlamindadir. Bugiin 'bugiinkii giinden bir 
onceki giin' anlaminda. 

Agn bozuk eski anlami 'ne gegit gem vurulsa zaptedilemeyen at', bugiinkii 
- anlami 'soviip saymay1 huy edinmig'. 

Tuz 'guzellik, girinlik' demek eski metinlere gore. Arapgasi melahat 
da 'tuzluluk' demek. Eski metinlerde gegen bir de tuzluca sozciijjii var. Ama, 
'tuzu biraz fazla kagmig' ya da 'ucuz da sayllmaz' anlamlannda dew. Tuzluca 
'tath, giizel' demek. 

Biraz da Lagka tiirden orneklere bakahm : 

Cirkef, ash Far. qirk-66 'kirli su' demek. Tiirkgede 'i@eng ve bulagkan 
kimse'. Far. aym kokten, yani qirk 'kir, pas' kokiinden qirkin Tiirkgede 
'giizel kargiti'. Faregada 'kirli, pash, kanli ve irinli yara' demek. 

Peptamal ash Far. piipt-mdl 's~rt  silecek havlu' demek. Tiirkgede 'hamamda 
bele bailanan ortii'. 

Bostan ash Far. bii-sitdn 'kokulu yer, gigek bahgesi' demek. Tiirkgede 
'kavun, karpuz tarlasi'. 

Kosele ash Far. gciv-scile 'bir yagmda buza&, dana' demek. Tiirkgede 
'biiyiikbag hayvanlann iglenmig derisi'. 

, Arapga mucayyen sozcii@niin Turkgedeki anlamlan 'belli', 'belirli', 
'kararlagtdan'. $imdi Mutercim Asim Efendi'nin Kamus'undan okuyalim, 
mucayyen ne demekmig: "El-mucayyen mucazzam vezninde go1 kumlga diniir 
ki anda ciimiis gozi gibi glr-giigeye yakm burde nakiglar ola ve gozleriniig 
aralih siyah olan okiize diniir ve bir macriif okiiziig adidur." 

Siyaset eski metinlerde 'seyislik gorevi' ve 'idam cezasi' anlamlarinda 
geger. 'Politika' anlaminda kullanilmasi gok yenidir. 

ftalyanca 'kiigiik otel' anlamindaki lokanta<locanda sozcii@ Tiirkqe 
Sozliik'e gore 'biiyiik aggi diikkani, restoran' demek. 1900 yllinda basilmig 
$emsettin Sami'nin Kamus-z Tiirki'sinde bir anlami daha var : 'Yabancilann 
ve yolculann yatip kalkmasma ve yemek yemelerine mahsus umumihane 
ve daire, misafirhane, hotel'. 

Bonkor < bonne coeur 'eli agik, yakinlan igin para harcamayi seven' 
anlaminda Fransizca bir sozciik. Fransizcada 'yiirek temizli@' anlaminda. 
Tiirkgede bir zamanlar bu anlam igin huliis-i kalb tamlamasi kullandmq. 

Biraz da Tiirkgede halk etimolojisi yoluyla ortaya gikmig kuruluglan 
gorelim, her dilden erne@ var : 



28 CEM DlLCfN 

Tzknefes 'solunum s h t i s ~  olan' anlamnda. tzk hecesinin ya da siizcu- 
&nun tzkmak, tzkamak ya da tzkanmakla ilgisi yok. A r a p ~ a  dZk 'daralma' de- 
mek ,  yani t a m l a m a m  ash dlk-z nefes. 

Mercank+k, 'ballibabagillerden ~ t l r h  bir sake1 bitkisi, pipek'. Ash Farspa 
' fare  kula$ demek olan merzen-gzig. 

Akzl kcin degil deyimindeki akzl k d n m  ash Mr-z 'hkil yani ' a m  adam 
igi'. Tamlamadaki Farspa kBr sozciigiiniin '6' anlamlnda o l d u b  unutulmug ki 
bir de Turkpe i g  sozc i ig  eklenmig. 

C o c u k l u ~ m u z d a  b i n d i w z  bir eilence aracl olan atlzkannca birlegik 
sozcii&niin at1 Turkpe, kanncasi ltalyanca. 'Araba, liiks araba' demek olan 
carrozzadan. 

Bir de Arappadan, Farspadan, Bat1 dillerinden qeviri yoluyla giren ku-  
d u g l a r  var. Ornegn  : Ar. sh'ir fi'l-menlm > uyurgezer, Ar. beyne'l-milel, 
once arszulusal, sonra uluslararasz, Ar. tahte'g-gu'tir > altbilint ya da bilin~altz, 
durbiin<Far. dEr-bln'den zrakgorur, Kzzrlay<Ar. Hilhl-i abmer'den, Yegilay 
<Ar. HilSI-i ahdar'dan, Kznlhag<Ar. Salib-i ahmer'den. once  Ing. subma- 
rine'den Ar. taljte'l-bahir, soma Turkpe denizaltz, demiryolu<Fr. chemin de 
fer'den, kapak ktza<Ing. cover girl'den, beygir giicii<fng. horse power'dan, 
mutlu son<lng. happy end, hava limana<ing. air port'dan gevirme. 

Arappa h r l k  go* olup da tekil anlamda kullandi$miz, ya da Turkpe 
-lar/-ler po&l ekiyle katmerli pogul y a p t i g m z  bir hayli sozciik de a y n  bir 
sorun : Ecza, esrar, eqkcil, emlak, efkdr, eyyam, ahlak, ahkdm, tuhaf, elvan ... 
Bunlar tekil anlamda kulland&lanmiz. Sunlar da Tiirkpenin cemcu'l-cemcleri, 
yani bir de Turkge po&llayarak kullandiklanmiz : E v a ,  egkiya, evlat, ecdat, 
esnaf, elbise, evrak, evliya, erzak, aza, akraba, ukala, ulema, haoadis, talebe ... 
Bu siizciiklerin kimilerinden Tiirkpelerini bulup k w u l m u g u z .  Ornegn  : 
elbise-giysi, evrak-belge, talebe-iigrenci gibi. 

Sunlar dn  yansi Turkpe yanw Arappa, Farspa olan sozciikler yani alh 
kaval, iistu qighane : Gidigat, iinemiyet, yakinen, aynyeten, ay-be-ay, gun-be- 
gun, oz-be-&, kardegane, emelctar, verimkdr, vyunbaz, tenebaz, duzenbaz, ezber- 
den, i~giizar, batakhane, boyahane, yemekhane, yatakhane, silrgii lisan, qaydankk, 
buhurdankk, ignedenlik ... 

Bunlar da Arappada olmaylp, Tiirk Arappaslnda Arappa kurallara gore 
k imi  d o h  kimi y a d g  olarak uydurulmug sozciikler : Felaket, zihniyet, 
muajiyet, tamamiyet, zekcivet, tenkit, mefkilre, tayyare, imhu, tensip, ihtisas, 
teessus, istihsal, isticvab, istimlak, hacalet, feragat, sukenet, cemiyet, emniyet, 
salahiyet, ehemmiyet, beyanat, tedrisat, megrubat, malumat, matbuat gibi 
"elfaz-1 muvellede"ler, "kelimat-1 muvellede"1er. 

Kimi s o z c i i k l e ~  yazi dilinde kullaxllmdan diigiip halk akzlnda yagadi* 
belirtmigtim. Agagidaki siizciikler, eski metinlerde pok yaygln olarak kullanil- 
mg, ancak bir sure sonra yam dilindeki iglevini yitirip halk agzmda bugiine 



de* varlddaruu siirdurmiigtur : Agdzk, qepiirduk, goynuk, gozen, okumak, 
yumugqu ... 

"Cekici bir anlatim kh81 tagiyan ve p o k u n  gerpek anlamlndan ayrl bir 
anlarm bulunan kahplagm~g sozcuk topluluklan" olan deyimler, tarihsel apidan 
incelenmesi kaplnllmaz olan dil ogeleridir. Agakda orneklerini verecekim 
Turkpede ve Farspada ortak gibi gorunen ya da Farspadan Turkpeye deyim 
aktanrm yoluyla gepmig gibi goriinen deyimlerin, Tiirkpeden mi Farsqaya 
yoksa Farspadan rm Turkpeye peviri yoluyla geptiff ya da bagka bir dil olayl~lln 
m soz konusu oldugu sorunu, ancak tarihsel bir pahgma yolu izlemekle pozu- 
lebilir: Far. gcilib 6meden r- T. galip gelmek, Far. qegm endabten - T. goz 
atmak, Far. be-rcih u . d e n  - T. yokc diigmek, Far. (56-1, riiy ribten - T. yiiz 
suyu diilemek, Far. gam horden - T. gam yemek, kaydzn yimek, kayguszn yimek, 
Far. gli,s W e n  - T. kulak vermek, Far. ard r6 bibten ve elek rci 6vihten - T. 
ununu elemi? elegini asmzg... 

Kimi deyimler, eski metinlerde kullad&ff bipimden bugiin daha deBGik 
olarak kullanilmaktadu. Bunlar kurulugundaki bir sozciisn eskimesiyle, 
yerini yagayan bir sozciige buakmig olan deyimlerdir. o r n e e  : ahmak &slatan 
<oguz zslatan, bzqak kemige dayanmak<byak siiniige irmek, ba~anz taSa 
qalmak<ba~znz taga diigmek, @nnz havaya aqmak<@zznz yile aqmak, aklznz 
bqzna toplamak<ogin bagzna dirgiirmek, el qzrpmak<el kakmak, soz dinlememek 
<s& eslememek. .. 

Deyimlerin go& bir fikradan, toplumsal bir olaydan, inanig, gelenek ve 
goreneklerden kaynaklanu. Bunlann da ortaya p~kalllmasi gerekir, yoksa 
deyimlerdeki mecazh anlarmn inceli+e vardamaz. ome* : Kiis d i n l e q i ~  
'olur olmaz geylere aldmg etmeyecek denli gijrmiig gepirmig olan'. Bu deyimin 
kayna& "at ya da deve uzerinde palman biiyiik savag davuluWyla ilfidir. 

Miirekkep yalamzg 'az pok okumug'. Bu da, "yadg yazildi&nda yanlig~ 
silmek ipin murekkebin yaland@" donemlerden kalrmgtlr. 

Pabucu dama atzlmak 'kendinden iistiin bir bagkasmmn plkmaslyla deger 
ve saygdan diigmek'. Bu da "Osmanh Devleti zamanindaki lonca orgiituWyle 
ilgilidir. 

Ez ez de suyunu iq 'bana bir yaran olmah, sen ne yaparsan yap' anlamm- 
da. "Eskiden herhangi bir durum ipin muska y a z h ,  bir tas suya a t l h  ve gifa 
niyetine ipilirmig". Siibit'in goyle bir beyti de var : 

Nusha~j marai-i 'agka 'ilic eylemedi hip 
Ey geyk-i kerimit-furiig ez ez de suyln ip 

Klark qekmek 'reddetmek, yiiz vermemek' anlarmnda bir argo deyimi 
vardu. Bu da Amerika'lun iinlii film oyuncnsu Clark Cable'nin filmlerindeki 
"blylk altrndan alayci gii1iigii"yle dplidir. 
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Yandan qarklz $ekeri bardagm y a m d a  getirilen pay'. B u  argo deyimi 
de "fstanbul'da bir zamanlar sefer yapmlg, parh yanda olan vapurlarl'a 
dayanmaktad~r. 

Gelin alzcz ' b a s h  yapan polis' anlammdaki bu argo deyimi de, "eskiden 
oi lan evine gotiirmek uzere h z  evinden gelini alma gelenes'nden kaynaklan- 
nugtlr. 

Son zamanlarda dilimiz birtalum yeni deyimler kazanmakta, suslu v e  
ozgiin sozlerden giiplu olanlar deyim diizeyine yiikselebilmektedir. o r n e g n  : 
AjzrlzJznz koymak, altznz qizmek, beyin yzkamak, dar bojaz, zpk tutmak, yatcnm 
yapmak, oyun qzkarmak, yegil zpk yakmak, yumugak inig ... 

Argo da tarihsel ap~dan incelenmesi gereken bagh bagma bir konudur. 
Ozellikle anlambilimi ag~slndan qok i l g i n ~  orneklere rastlanlr. Ortak dilde 
kullandan bir sozciik argoda bir anlam kazan~rken bu rastgele olmaz. Cok 
ince bir benzetmeye, alayl~ bir espriye dayanu. B u  ozellik gu orneklerde aplk 
olarak gorulmektedir : Leblebi 'tabanca kurgunu', bilezik 'kelepqe', qargaf 
'bu tun  bin lirallk', emzik 'nargile', koridor ' futbolda qok go1 yiyen kaleci', 
turist 'gece yatlsma gelen konuk' ... 

Bir a g o  sozciik yaratd~rken ya dilde yagayan bir okeden y a r a r l a h  
ya da dildeki bagka ogelerin ses v e  yap1 ozellikleri orneksenerek uydurulur. 
orne i in  &.ahmak, sersem, enayi" sozciiklerinin bu yolda yaratdmig 56 karg&& 
vardir : Abeci, abullabut, ahlat, andavallz, angut, armut, aval, ayran @zlz, 
bangoboz, caczklzk, delege, denyo, dilgoz, duduk, dudiik makarnasc, diimbekk, 
enayi pilakisi, gebeg, gebegaki, ha&, halalzm, hcrbo, hzrt, hzrtapoz, hzgzr, hzyar, 
hzyar #as&, zspanak, cspanakzade, kandzralz, kanser ilacz, kagalot, kqalot- 
zade, kagkaval, kaval, kekk,  kereste, keriz, ke f ,  kegkekaleyhisselam, koroydo, 
lahmacun pidesi, malak, mantar, mayzn, naval, pangodoz, pilaki, saloz, fa- 
ban, galgam, tag arabasc, tereyg, tcnvzrz, yanbolu. 

Kimi  argo sozcuk v e  deyimler yayp lagarak  ortak dile geper, dilin soz- 
varh@na yeni boyutlar getirir. O r n e e ,  ash argo olan gu sozler konugma 
dilinde pok yaygin olarak k u l l a d m a k t a b  : Abayz yakmak, aszlmak, ayvayz 
yemek, qakmak, ~akdzlamak, numara yapmak, qamurlqmak, qamura yatmak, 
gazlamak, sepetlemek, kafeslemek, kanklamak, tavlamak, temizlemek, tozutmak, 
iigiitmek, toz olmak, tiiymek, y@ qekmek, pili bitmek. .. 

Kimi sozcukler, bagka dillerde ozel kigi ya da yer ad1 iken anlamlan 
genellegerek bir tiir ad1 durumuna gelmigtir. Ornekler : Jikt<fng.  Gillette, 
sandvic<fng. Sandwich, pantolon<ft. Pantaleona a& palyaponun admdan, 
gampanya<Fr. Champagne yer admdan, gravyer<fsviqre'de Gruyere yer 
admdan, konyak<Fr. Cognac yer admdan, kolonya<ft. Colonia Koln yer 
ahndan ,  dizel<Alm. Diesel, boykot <Ing. Boycott, garapnel<fng. Shrapnel, 
zeplin<Alm. Graf von Zeppelin, lepiska<Alm. Leipzig yer admdan, 
nikotin<Fr. Nicot, pastorize <Fr. Pasteur. .. 



Divan giiri, son derece yo+ bir mazmun orgiisiiyle yiikliidiir. Aynca 
mucizeler, peygamber ve evliya lussalan, efsanevi kigilerle ilgili olaylar, tari- 
katlar, inanglar, gelenek ve goreneklerle ilgdi kurallar, toplum yagamlnln 
ozellikleri, Kuran ve hadis bilgderi, tiirlii bilim ve sanat dallanyla ilgili terimler 
bu mazmun orgiisiiyle ig ige bulunur. Bu mazmunlan ve terimleri her hangi 
bir sozliikte bulma olana3 yoktur. Bunlar, ancak tarihsel ag~dan metin 
tarama yoluyla elde edilebilir. $u ornekleri inceleyelim : 

MH-sivl nakglna iplik kadar olma mH'il 
Ehl-i tecrIdi y o h d a n  al~kor bir igne (Es'ad Dede) 

beytinde gair, "Diinyaya aldanma, Tann'dan bagka hig bir geye deger verme; 
Hak yolunda olan dervigi bir i&e yolundan ahkoyar" diyor. lnamga gore, 
fsa Peygamber diinya egyasl olarak iizerinde bir tas, bir tarak, bir de igne 
tagumlg. Birinin avcunu tas gibi kullanarak su igtigini, bagka birinin de 
parmaklar~yla sakal~m taradlkm goriince tae ile t a rag  atmlg. Goge 91kt18 
suada dordiincii kat gokte iistii aranrmg, igne bulundugu igin o katta blralul- 

-9. 
$u iki beyit de Hz. Meryem'e iligkin mazmunlan igermektedir : 

THr u piid~ olah clme-i 'agkuq reg-i cHn 
Pirehen rigte-i Meryem'le kabH geldi baqa (Neg'et) 

"Agk k a f t a m  dokundub iplik can daman olah, Meryem'in ipligi ba- 
na kaba ( k a h )  geldi. (Kaba, aynl zamanda giyecek anlammdadu.) Meryem'in 
kulland~g iplik oylesine ince imig ki, iki kat edilmeyince goriinmezmig. 

BHg-bHn-I harem-i blgge-i 'ismetdiir 
Degmemig 01 sanemiiq d a b  giil-istlnma el (Naili-i Kadim) 

beytinde sanem, ismet, el degmemi~ sozciikleri Hz. Meryem'i anlatlr. Meryem 
simgesidir. sanemin giilistamna el degmemig" sozuyle Meryem'in 

babas~z gocuk do&rdugu anlatllmak istenmigtir. Meryem, "herkese mahrem 
olan, kendi ismet bahgesinden lsa meyvesini devgirmigtir". Bir bagka ornek : 

Task-i fHkada hem-kefg olup SenH'i'ye 
CenHb-I Kiilbani-i LHy-h%re dek gideriiz (Naili-i Kadim) 

beytinde gair, "Yoksulluk yolunda Senai ile aynl ayakkablp giyip Kiilhani-i 
LIyhar hazretlerinin yanma kadar gideriz" diyor. Bu beyitte fran'm muta- 
eavwf gairlerinden Hakim Senai'nin Kiilhani-i LIyhar ile olan seriivenine 
telmih varhr. Senai, gengli+de oteki gairler gibi agk giirleri ve hiikiimdarlara 
kasideler yazarken Kiilhani-i LIyhar'la kargllagtlktan soma bu tiir giirleri 
blrakmlg, tasavvufa yonelmigtir. Kiilhani-i Llyhar, iiziim tortusu yer, kiil- 
hanlarda yatxp kalkarm~g. Senai, bu kigiyle tanigt~ktan sonra y a h a y a k  
dolagmaya, tam bir dervig yagarm siirmege baglamg. Bir gun bir akrabasi- 
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nm zorla giydirdig ayakkablan, ertesi giin "bunlar T m  yolunda iler- 
lememe engel oluyor" diye plkanp atmlgtu. 

!ju iki beyitte de papagana ayna karglslnda ve geker yedirilerek konugma 
oketildig anlatlmaktadu. 

Nice girin olmasun kim siid yirine anasi 
Siikker ile beslemig 01 tiiti-i @yHc~$ (BaU) 
TiitI-i mu'cize-giiyem ne disem liif degiil 
Cerh ile saylegemem iyinesi $if degiil (NePi) 

!ju iki beyit de Arap harflerinin bipimleriyle ilgili mazmunlan gos- 
termektedir : 

L e b l e ~ q  mecriih olur dendln-1 sfn-i biiseden 
La'liiq opdiirmek bu hiiletle muhiil olmug saqa (Nedim) 

Gozleriiqdiir iki 'ayn u kaglarugdur iki rii 
Seni anuqqiin giiren dir go1 Furan 'ar'ar rmdur (lbni Kemal) 

Tiirkpe yap1 balumlndan baglanth dillerden olmasi nedeniyle, Tiirkpede 
ekler biiyiik onem tagu. Ad ve eylem koklerine pegitli eklerin getirilmesi 
sonucunda hem yeni kavramlan kargllayan tiirevler, hem de ~egitli gorevleri 
olan bipimler olugur. Bu durum, Tiirkqeye anlat~m olanaklan balummdan 
hem giip hem de ozgiin bir nitelik kazandumigtu. Dilbilgisinde gorev bir 
sozciigiin, ekin ya da ogenin ciimlede o y n a h g ~  rol, taglhgl ya da a k t a r d ~ g  
anlam demektir. b e g i n  giizel sozciikii giizel yan'da s~fat ,  giizel yamyor'da 
belirtep, bir giizel gordiim'de ad gorevindedir. Giizel yazar kurulugunda ise 
gorevi belli degdir .  Soziin geligine bagh olarak "yazar kigi" mi giizel, yoksa 
66 yazma eylemi" mi? 

Addan ad yapma eklerinden -ct/-ci, duvam'da yapam, sucu'da satanl, 
arabacs'da siireni, tornacz'da qahgtuam, yolcu'da gideni, goptii'de toplayam, 
siizeii'de konugani, topgu'da top kullanan asker slruf1111, giitcii'de gozetleyeni, 
taggt'da yontam, agp'da pigireni, galgza'da palam, kahveci'de igleteni ya da 
dagtam, avn'da avlayam, baldcp'da hem tutanl hem satam, birinci'de suayl, 
inatp ve yalanct'da huyu, diki'de u$ag alamm, gergehi'de yontemi, Ata- 
tiirk~ii'de inanc~, bail&$ anlatma gorevindedir. 

Yine ad durum eki -dun/-den'in de pok pegitli gorevleri vardu : Kapldan 
(&ma), kapidan girdi (yer), iiziintiiden hastaland~ (neden), resimden 

anlamam (ilgi), ipten sevgi (kaynak), akgamdan geldi (zaman), deriden 
eldiven (madde), yeniden yeniye (yalun gepmiq), kardan beyaz (karglag- 
tuma), yumurtalan kaptan aldlniz (deger), bagmdan vuruldu (bolge), 
yalanclktan bir kavga (nitelik), gitmektense (kargit kavram), gundan bundan 
(ikileme) ... 

Tiirkqenin, ozellikle Eski Anadolu Tiirkpesi doneminin yazlm somnlan- 
mn ap&hga kavugturulmas~ gorevi de tarihsel sozliige diigmektedir. XIII. 



ve XV. yiizylllar Tiirkpesinin yaz~mmda geleneklegmig bir dumm yoktur. 
Bu yiizylllar Tiirkpesinin yazlmlndaki tutars~zhklarm bir bol i ig  sonraki 
donemlere de yanslrmgtu. Arappa ve Farsqa sozciiklerin yazimlan kligelegmig 
oldubndan, yaz~mdaki tutars~zhklar yahzca  Tiirkpe sozciikler iqin soz ko- 
nusudur. Bununla birlikte halk edebiyat~ iiriinlerinin toplandig conklerde, 
Arapqa ve Farspa sozciiklerin gok garip yaz~mlanna rastlanmaktadir. 

Eski Anadolu Tiirkpesi metinlerinde Tiirkqe sozciiklerin yaz~mmda dik- 
kati qeken en onemli nokta iinliilerin genellikle harekelerle gosterilmesidir. 
Kimi zaman bu harekeler de konulmamakta, sanki iinliilerin yazlmamas~ 
gibi bir dumm ortaya p~kmaktadu. Bunun nedeni, Arapqadaki h s a  iinlii- 
lerin harflerle d e g  harekelerle gosterilmiq olmas~dw. Y a h z ,  iinliiler her 
zaman hareke ile gosterilmedig, kimi zaman y a n l h g  ipin belirLi bir k u r a h  
varh$ saptanamamaktadw. Cjyleki, bir sozcii@in bir beyit ya da ciimle 
ipinde deggik bigimlerde yazld~$ goriilmektedir. 

Manzum metinlerde, Turkpe sozciiklerdeki iinliilerin yazhp yazlmamasl 
konusu, biraz da aruz olpiisiiniin zorunlu kd&@ imalelerden ileri gelmigtir. 
Amza uydurmak ipin heceyi uzatmak gerektig yerde iinlii kullallllrmg, oteki 
durumlarda hareke ile yetinilmigtir. Bu durum, kurallagm~g ve o denli yay- 
g d a g m g t ~ r  ki, aruzu bilen miistensihler imale olan yerlerde unlii kullan- 
maya ozellikle dikkat g~stermi~lerdir. Aynntlara inmeden deggik yazlm- 
l a r ~  olan sozciiklerden birkaq ornek 'vermek istiyorum : Sana (sa~ja) : KL 
6 dL 6 dSL t L L  5 d l m p  (turup) : ?Js c uJ ,b  c ?,,b c uJJ,b ; okudu (okl&) : 
L j l  .GJI &&,I c cc;-IJI c cc;@,I . 

Bir dilin sozvarh&ndaki yabanc~ sozcuk saylsl ve bu sozciiklerin iidiinq- 
lendigi yabanc~ diller, dilin ve toplumun tarihsel geligmesi ap~sindan ayn 
bir onem tagir. 

Bugiinkii Tiirkqenin .sozvarh&nda 50'nin iizerinde dilden sozciik yaga- 
maktadlr. Tiirkqeyi pok etkilemig Arappa, Farspa ve Bat1 dillerinin diglnda 
6teki dillerdeki sozciiklerin says1 pok azdw. Bunlardan bir boliigii terimdir. 
Benim saptayabildii$n Tiirkqeye sozciik odiinqlemig diller gunlard~r : 
Arappa, Farspa, italyanca, Franslzca, Yunanca, fspanyolca, fngilizce, Al- 
manca, islavca; Latince, Macarca, Ermenice, Ruspa, fbranice, Cingenece, 
Hintpe, Portekizce, Amerika yerlileri dili, Cince, Japonca, Peru dili, Norveppe, 
Tibetqe, Malezya yerlileri dili, Hollanda dili, Meksika dili, Keltqe, Sudan 
dili, Tamul dili, Afrika dilleri, Fince, Brezilya yerlileri dili, Haiti yerlileri 
dili, Kaliforniya yerlileri dili, Madagaskar yerlileri dili, Avusturalya yerlileri 
dili, Maldive adalan yerlileri dili, Giiney Amerika yerlileri dili, Kongo dili, 
Polinezya dili, Filipin dili, Cek dili, Siiryanice, h e g  dili, Laponca, Ostyak 
dili, Karaip dili, Rumence, Giirciice, Bengali dili, Cava dili, Habe~qe, Bul- 
garca, fzlanda dili ... 

Bu dillerden Tiirkpeye sazciikler hangi ylllarda, hangi yapitlarla gir- 
mi~ t i r  ? 



Buraya kadar belirtmeye pahgt~@m, Tiirkpenin sozvarhgndaki ses, 
yap1 ve anlam deggmeleri ve geliqmeleri s o ~ n l a n n a  Tiirkiye Turkqesinin 
Tarihsel Siizliigii poziim getirecektir. 

Turkiye Tiirkpsinin Tarihsel SbluJiiniin amacuu, kapsamlm .ve yon- 
temini kesin pizgilerle saptamak ipin ornek aldlgmz iki tarihsel sozluk var : 
Almanca Deutsches Wiirterbuch ve hgilizce The Oxford English Dictionary. 

Her bahmdan tam ve yeterli bir sozliik hazulamaxun biiyiik bir emek, 
uzun bir zaman ve tiikenmez bir sablr isteyen ne denli giip bir ig oldu- 
gunu belirtebilmek ipin, bu sijzliiklerin tarihpelerinden Gsaca s6z etmek 
isterim : Gerpekten dev bir yaplt olan Almanca tarihsel sozliik, Jakob ve 
Wilhelm Grimm kardeglerin omur torpiileyici pahgmalanyla ortaya konul- 
mugtur. Jakob Grimm, once sozlii@in yiintemini saptamlg, sonra kardeginin 
yard~mlyla sozliige gerep toplamaya baglamlgtlr. 1838'de bir yaylmc~yla 
anlagan J. Grimm 7 cilt olarak tasarladlg sozlii&iniin ilk cildini, sozlegme 
tarihinden ancak 16 yll soma yani 1854'te q~karabilmigtir. 

Birinci cilt, A harfinin tiimiinii ve B harfinin de yanslni iperiyordu ve 
biitiiniiyle J. Grimm'in yapltl idi. Sozlii@in ikinci cildi D harfinin sonuna 
degn 1860'ta yaylmlanh. 1859'da W. Grimm oliince, J. Grimm, K. Weigand'~ 
yar&mc~ olarak a l d ~  ve E harfinin yanslna de+ getiren iipiincii cildi 1862 
yhnda p~kard~.  Fakat, ertesi yll kendisi de oldii. 

Bunun iizerine Sozlii@in kalan boliimii birpok uzmana dabtllh. Her 
uzman, kendine gore bir kaynak septig ve ciltlerin oylumunu kendi olpiileri- 
ne gore diizenledikinden sozlii@n butiiniindeki uyum ve denge bozuldu. 
1908 y h a  dek aksamalarla uzun arawar la  birpok cilt yaymland~. 

1908'den sonra Prusya Bilimler Akademisi Sodii+ yonetimini eline 
alh.  Yeniden bir ~ahgma program1 diizenlendi. Birinci Diinya Savagma def i  
gahgmalar siirdiiriildii. Savaytan sonra yeniden pahgmalar baqlad~, ancak 
1965 yll~nda sozlii&n bas~m igi sonuplanabildi. Sozlii&in tiimii 16 cilt olarak 
tasarlanrmg ise de, uzmanlar kendilerine gorev verilen boliimlerin oylumunu 
genig tuttuklarlndan sozlii@in gerqek cilt saylsi otuzu aprmgtu. 

h@lizlerin tarihsel sozlii&ne gelince : 

Tarihsel bir fngiliz dili sozlii&i hazulamak diigiincesini 1857'de ilk kez 
ortaya atan hgiliz Filoloji Kurumundan Mr. Trench olmugtur. Kumm, 
bu oneriyi benimsemig, once bir qahgma ialencesi yapmlgtu. fzlencenin 
uygulanmasma, belli bagh fngiliz yazarlarmm yap~tlaruu taramakla gin- 
gilmigtk. 1878'de yapltln bas~m ve yaylm igini iistlenen Oxford universitesi, 
bagredaktorliige Dr. Murray'~ getirerek 1879'da bas~m h a z u l l k a  bagla- 
mlgtu. 

Dr. Murray ilk ig olarak 1857'den beri Filoloji Kurumunca t a radmg 
gerepleri incelemigtir. Bu inceleme sonucunda eldeki gereplerin yeterli ol- 
mad+ goriilerek, 800 fngiliz ve Amerikah filolo&n yarhmlanyla tarama 



igi iig yd daha siirdiiriilmiigtiir. Bu tarama sonucunda elde edilen 1 milyon 
tank,  eski gerepler araslna katllrnca ornek saylsi 3,5 blilyona ulagmigtu. 
Bunlar, 1300 taraylclnm, 5000 fngiliz y a z a m  10.000'i agkn yapltindan 
taranmg gereplerdir. 

Bagredaktore 30'a y a k n  uzman yarmm ederek taranan gereqler sozliik 
diizenine sokulmugtur. 

Ilk cildinin bas~mma 1888 y h d a  baglanmq, her biri iki boliimden olu- 
gan 10 ciltlik sozliigiin tamamlnin baslmi 1928 finds bitmigtir. Yani soz- 
liigiin hazlrlanmasi 71, b a s ~ m ~  ise 40 yll siirmiigtiir. 

1928 yllinda Sozlugiin tamamlanmasmdan sonra, gerep toplama igi 
siirdiiriilmiig, 1933 ylllnda ek bir cilt qkanlmigtlr. 1933 ylllnda, Sozliigiin 
tiimii ince ka@da up siitun iizerinde, 19 x 25 cm. yazi boyutunda, 6 punto 
harflerle her biri 1300 sayfaya yalun 12 ve bir de ek cilt olarak yeniden bas- 
tullmigtir. 

Turk Dil Kurumu, boylesine biiyiik emek ve uzun zaman gerektiren 
bir igi bagarabilecek giipte oldubnu daha once gepirdig bir slnavla kalutla- 
mgtlr. Bu smavln sonunda ortaya plkan Kurumun oviincii 8 ciltlik Tarama 
S&lugu'diir. (Ek bir cilt de hazulanmaktadu. %) Bu sozliik, XIII. yiizylldan 
XIX. yiizylla degin Tiirkiye Tiirkpesinin, kapsami smlrh bir tiir tarihsel 

. sozliigiidiir. Yani bugunkii ortak yazl dilinde kullanllmayan, y h z c a  soz- 
varh@mizm Tiirkpe sozciiklerini iperen bir sozliiktiir. 

Bu sozliigiin hazirlanmaslna 1935 yllmda baglanmig ve 1943-1957 ydlan 
araslnda her biri A'dan Z'ye bagh bagina bir sozliik olan 4 cilt halinde 
Tanzklarzyle Tarama Sozlii@i yaylmlanmigt~r. Daha soma, bu 4 cilt ve 
eldeki ek gerepler bir araya getirilerek 6 ciltlik Tarama Sozlujii ortaya konul- 
mugtur. 42 yda yaklagan yogun bir pallgma sonunda ortaya p~kan 6 cildin 
kaynag~, 227 yapittan taranan 200.000'i agkm fige dayanmaktadlr. Bu soz- 
liikte 14.000 madde bay soz ve 60.000 t a d  vardu. Tarama pahgmalarlna 
55 kigi katllmigtlr. 

Turk Dil Kurumunun bugiin hazlrlamakta oldugu Turkiye Tiirkcesinin 
Tarihsel Sozliigii adlndan anlagilaca@ iizere Tiirkiye Tiirkpesini kapsamina 
almaktahr. Oysa, lehpe a@$ gozetmeksizin Tiirkpenin biitiin donem- 
lerini ipine alan bir sozliik haz~rlamak, bugiin ipin gerpeklegmesi kolay ol- 
mayan, fakat ipimizde yagatti$mz kutsal bir amaptlr. Sozlii@in kapsamlm 
Tiirkiye Tiirkgesiyle sinlrlamak bu paresizlikten dogmugtur. Tiirkiye Tiirkpesi 
dort evreden gepmigtir : 

1. Eski Anadolu Tiirkpesi, XIII-XV. 
2. Klasik Osmanhca, XVI-XIX. 
3. Yeni Osmanhca, XIX-XX. 
4. Cumhuriyet Donemi Tiirkpesi, XX. 

* Bu cilt Yeni Taramo S6zliikii adyla basdmaktadm. 
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Tiirkiye Tiirkqesinin Tarihsel Siizliigiiniin kaynab, Tiirkiye Tiirkqesiyle 
yazdrmg yapitlardir. Bu yapitlar gu konulan iqermektedir : 

1. Divanlar: Divan gairlerinin tiirlii biqimlerde yazdiklan giirlerin 
toplan&@ yapitlardir. 

2. Mesneviler ve hamseler: Mesneviler qok qegitli konularda yazdmig 
manzum yapitlarhr. Bir gairin beg mesnevisi bir arada oldu$nda buna 

' hamse denmektedir. 
3. Miingeatlar: Mektup ve tiirlii konularda yadmig diizyazi ornekle- 

rinden seqmelerdir. 
4. Tarihler. 
5. Tezkireler: Bir meslekten yetigmig kigilerin yagam oykiilerini bir 

araya toplayan yapitlardm. Bunlar kondama gore tezkiretii'p-gu'ara, 
tezkiretii'l-evliya, tezkiretii'l-huttcitin gibi adlar a h .  

6. Dini yapztlar: Bunlam kaynag Kuran, hadis ve budara dayanan 
tefsir, f h h  ve kelamdu. Bunlara iligkin olarak tevhid, miinacat, na't, miraciye, 
qehar-yara ovgii, Hz. Ali'ye ve oniki imama ovgii, esma-i hiisna yorumlan 
ve muammalan, lurk, yiiz ve bin hadis qevirileri, kaside-i Biirde qevirileri, 
hilye, siyer, gemiiil, mevlid, mersiye, maktel, mev'iza, enbiya lussdan, iman 
ve itikadla ilgili yap~tlar, mucizeler, dini kaside qevirileri ve yorumlan. 

7. Tasavvufi yapztlar. 
8. Ahlaki yapztlar. 
9. Siyaset-nameler : Sultanlara, vezirlere devlet yonetiminde adaletli 

olmalarm ogiitleyen yapitlardir. 

10. Hikciyeler: Bunlar din biiyiikleri, tarikat ululan, efsanevi kigilerle 
ilgdi hiklyelerdir. 

11. Ser-giizegt-nameler ve hasb-z haUer : Bunlara bii tiir otobiyografi 
diyebiliriz. 

12. Hezl, him, mizah, lethi.;& f~kra,  miithyebe, miilitafa, ta'riz, A i l ,  sat- 
hiyyat tiiriinde yazdrmg yapitlar. 

13. Seyahat-nameler : Gezi adan&. 
14. Sefaret-namder: Siyasal bir gorevle d ~ g  iilkelerden birinin bagken- 

tine gonderilen elqilerin y-urda d~ndiikten sonra yazdiklan axular. 

15. Gazavat-nameler: Diigman topraklama yapdan alunlan, kargdikh 
savaglan, bu savaglarda gosterilen kahramanliklan, k a z d a n  zaferleri an- 
latan yapitlardir. 

16. Sur-nameler : Sehzadelerin siinnet dii@inleri ile kadm sultanlann 
evlenme torenlerini anlatan yapitlardu. 

17. Saki-nameler: Eski iqki meclislerindeki golenleri, eilenceleri, qal- 
gcdan, okuyuculan, iqkileri, mezeleri anlatan yapitlardu. 

18. Kzyafet-namekr : fnsamn viicut iiyelerinin ve organlannm bicimine, 
rengine gore karakteri haklunda yargdara varan yapitlardu. 



19. Tacrifatlar : Vezir, kad~ ,  defterdar, niganci, solak, silahdar, pavug, 
yeniqeri, mevall, miiftu gibi turlii gorevlerdeki kigileri, gorevlerinin ozellik- 
lerine gore anlatan yapalardu. 

20. Sehr-engizkr : Bir kentin giizelliklerini betimlemek amac~yla yazllan 
yap~tlardlr. 

21. Hammam-nameler : Hamamin eski toplum hayatinda ozel bir yen 
varh.  Bu nedenle, hamam eglenceleri diizenlenirdi. Bunlan anlatan yapitlar- 
dlr . 

22. Tabir-namekr: Dug yorumlayan yapitlardu. 
23. fnga, kitabet, kavait, belagat gibi edebiyat bilgileri veren yapttlar. 
24. Manzum, mensur sozlukkr. 
25.  Ansiklopedik yappttlar. 
26. Tzp, astronomi, deniacilik gibi bilimkrk ilgili yapztlar. 
27. Fermanlar, fetvalar, vakfiyeler, siciller. 
28. Mecmualar ve conkler. 
29. Tencim, vehmi kimya, simya, remil konulannda yanlmzg yapztlar. 

Turkiye Tiirkqesinin Tarihsel SMii@iniin nitelig ve yontemi gu ilkelere 
dayanmaktadlr : 

1. Sozluk, Turkiye Turkpesinin, Tiirkpe ve yabanc~ dil aynml gozet- 
meksizin sozvarh&daki biitiin sozciikleri, deyimleri, bilim, teknik ve sanat - 

terimlerini kapsam~na ah. 
2. Sozciikler, metinlerden sepilmig t d a r a  dayamr. Tamklar tarihsel 

s~raya gore dizilir. Taruklar verilirken, taranan yapitm ve yazannm adimn 
haaltmasi ve tam@ geptig sayfa numarasl belirtilir. Sozliikte pevriyazl 
alfabesi k u l l a h .  

3. Sozcuklerin metinlerde gepen anlamlan en ince aynntllanna de@n 
belirtilir. 

4.  Sozcii@n hangi dilden oldugu lusaltmalarla gosterih. Yabanci bir 
dilden odiinplenmig sozcuk, Tiirkpede ses ve yap1 bahrmndan bozuk olarak 
kulladyorsa,  sozcii@in ash verilir. 

5. Sozciiklerin taranan tanlktaki kullanhgma gore hangi soz bolii@n- 
den o l d u b  hsaltmalarla gosterilir. 

6. Tiirkpe sozcuklerin, Azerice, Turkmence, Cafjatayca, K a r a h d c a ,  
Uygurca ve Koktiirkpedeki bipimleriyle birlikte, eger biliniyorsa etimoloji- 
leri de verilir. 

7. .Sozciiklerin metinlerde gepen deggik yaz~mlan ayri a y n  gosterilir. 
8. Farsqa sozcukler, efjer bir eylemden turemigse, turedig eylemler 

ve anlamlan verilir. . . 
9. Arapqa sozciiklerin iiplu, dortlii ve begli koklerini gosteren belirli 

geqmig zaman eril iipiincu tekil kigi pekimi ve o kokun mastar anlam verilir. 
Co&d olan Arapqa sozciiklerin tekilleri de belirtilir. 
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10. Terim ve mazmunlar ayn ayn aplklamr. 
11. Dil devriminden sonra yeniden canlandlnlarak yazi diline girrnig 

sozciikler belirtilir. 
12. Y a z ~  dilinde unutulmug, fakat Anadolu abzlannda yagayan siizciikler 

belirtilir. 
13. Eylemlerin ozne, nesne ya da tiimlep a l ~ p  almadlklan, ahyorsa 

hangi gekilde a]&$ lusaltmalarla gosterilir. 
14. Metinlerde gepen biitun yapun ve pekim ekleri sozlu@in sonunda 

alfabetik suaya gore taruklanyla birlikte verilir. 

Boylece, Tiirkiye Tiirkqesinin Tarihsel SLlii&i, Tiirkiye Tiirkpesinin 
herhangi bir doneminde kullanllan bir sozcuk, deyim, terim, mazmun 
ve ekler konusunda bilgi edinmek isteyen uzmanlann ve aragtlncllann 
gereksinimlerini kargllayacak bir sozluk olacaktu. 

Sozliign hazirhk p a h g m a l a m  baglamasi 1969 ylllna dek uzanu. Ilk . elde sozlii@in amac~,' kapsam~, yontemi ve bagka ilkeleri belirlenmigtir. 
Sozlii@in ilk ciltlerini olugturacak Eski Anadolu Turkpesi donemi ipin 103 
yaplt saptanrmg, sonradan yeni birtalum yapltlar da eklenerak bu s a y  128'i 
bulmugtur. Sonra, tarama figleri, taraylcllara gonderilecek mektup. ornekleri, 
lulavuzlar, genelgeler, figleme yonergeleri hazulanmig ve yeter saylda bas- 
tmlmlgtu. Metin tarama +inin onemi goz oniine aharak ,  bu igi titizlik ve 
anlaylgla yapabilecek bir taraylci uzmanlar kadrosu olugturulmugtur. Tara- 
ylcllardan ilk figler 1970 y h  baglnda gelmeye baglam~g ve sonraki ylllarda 
taramalar hzlanmlptu. Kuruma gelen figler sllu bir kontroldan gegirilmekte, 
y d g l a r  diizeltilmekte, eksikler tamamlanmaktadlr. 1972'de, XIII. Turk 
Dil Kurultayl uyelerine ve Turk diliyle ilgilenen yerli ve yabanc~ bilim pev- 
relerinin elegtirilerine sunulmak uzere, sozlii@in yontemini ve duzenini gos- 
teren Tiirkiye Tiirk~esinin Tarihsel SLlu&i - drnek ad11 2 formal~k kiigiik 
bir yapit haz~rlanrmgtu. Sonup pok baganh gorulmiig, Turk Dil Kurumunu 
kutlayan, qallgmalan oven, hazulay~cllanlu yiireklendiren mektuplar ve 
y a d a r  gelmigtir. 

Simdi bir yandan tarama gahgmalan siirdiiriilmekte, bir yandan da A 
harfinden baglanarak eldeki gerepler sozliik diizeninde iglenmektedir. 

Bugiine dek 128 yaplttan 55'i ele ahnrmg, bunlardan 31 yapitln taran- 
mas1 bitmigtir. 24 yapitm taranmas1 da siirmektedir. $u ana dek gelen fig- 
lerin saps1 120.000'i agmlgtu. 3 

Tiirkiye Tiirkqesinin Tarihsel Sozlii&i biiyiik bir gereksinmeyi karglla- 
yacak, Turk Dil Kurumunun bilim diinyaelndaki say@@m bir kat daha 
artuacak ve Kurumun oteki yaymlan yamnda, bir amt-yapiti olacaktu. 

Bu nayllar, konugma~lln y a p ~ l d ~ g ~  tarihteki sayllardm. 




