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. t\irk Kültür, Dil Ye Tarih Yüksek Kurumu, Türk Dil Kurumu
arafından hazırlanmış olan "Türkçe Sözlük"\ Türkçe'nin kendi
söz varlığım Türkçe olarak açıklayan tek dilli, sözlük birimlerin sıralanışlanna
göre alfabetik sıralı ve ortak yazı dilinin tüm öğeleriyle işlendigi genel bir
sözlüktUr.
Türkçe Sözlük; ön Söz, Bibliyografya, Kısaltmalar, çevriyazı Alfabesi,
İşaretler ve ilk harflerine göre sıralanmış yirmi dokuz bölümlük sözlük birimlerden
oluşmuştur.

ön Söz on altı maddeye bölünmüştür. İlk on beş maddede genelolarak,
Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, konuşuldugıt alanlar, menşei, diğer
lehçelerle ilişkisi; Türkçe kelimelerdeki ses değişikliklerinin, kelime alış verişinin
nereden ve nasıl kaynaklandığı, yabancı kelimelerin Türkçe'deki durumlan. Eski
Türkçe'nin günümüz Türkiye Türkçe'sine ve Türkçe'nin de komşu dillere olan
etkisi bir çok örnekle anlatılmıştır. on altıncı maddede ise; sözıügün meydana
getiriliş şekli, sözlüğe alınan kelimelerin özellikleri Ye Türkçe Sözlük (T.S.rün bu
son baskısındaki yenilikler dile getirilmiştir.
T.S.'ü hazırlayanlardan Prof. Dr. Hasan EREN, ön sözde, dilde
kullanılan tüm kelimelerin sözlüge geçirilmesinin üzerinde titizlikle durulan bir
amaç olduğunu, fakat bunun gerçekleşmesinin güç olduğunu, bu yüzden
sözlüklerin, sadece dillerin söz varlığı hakkında toplu bir fıkir verebileceğini
belirtmiştir.
T.S. 'teki sözlük birim ( ing. Lexeme) ler seçilirken "yazar ve
şairlerimizin belli başlı eserleri taranrruş, halk ağızlannda yaşayan kelimelerin
alınmaSUla ağırlık verilIniş ve bilimsel yaymlar gözden geçirilmiş"tir. Böylece
yazar Ye şairlerin kendi türettikleri kelimeler, yerel a,gızlarda sıkça geçen kelime
ve deyimler ile yaygın bir şekilde kullanılan terimler ve tartışmalı karşılıklar
sözlüğe almmıştır. Ancak sözlüğün ön sözünde, geniş ve farklı okuyucu kitlesine
sahip gazete Ye dergilerin tarandığı ye Sözlüge bunlardan da kelime seçildigıne
dair her hangi bir bilgi bulunmamaktadır.
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Sözlüğe madde başı olarak alman kelimelerin alfabe sırasına görc
daha önce söylenmişti. "A" harfinden başlayıp 'oT harfinde biten bu
sıralamada. alfabenin iik harfi olarak nitelendirilebilecek boşluk:lara ( ) dikkat
edilmemiştir. Bilgisayar artanıında bile bir değeri olan boşluklar ( ) sıralamaya
dahil edilsevdi:
di7.ildiği

badem
badema
bademcik
badem ezmesi
bademiik
badem şekeri
badem yağı
örneğindeki sıralamamn.

badem
badem ezmesi
badem şekeri
badem yağı
badcma
bademcik
bademlik
şeklinde olması gerekirdi. Çünkü badem ezmesi. badem şekeri ve badem yağı
"badem" ile ilgilidir. Dolayısıyla boş elemanın da içindc bulunduğu böylc bir dizin.
hem sözlük birimlerin bulunmasını kolaylaştıracak hem de sözlük birimler
arasındaki anlam ilişkisini gözler önüne serecektir.
Ön sözden anlaşıldığına göre, TS'teki kelimeler Türk Dil Kununu' nun
çıkardığı İmla Kılavuzu doğrultusunda yazılmıştır (TS, 'te bu İmla Kıla\uzu 'mm
hangi imla kılavuzu oldu~na dair lıer lıangi bir bilgi yoktur, Sözlük. TDK
yayınlarının 549 numaralı eseri olduğuna göre. rehber alınan İmlii Kılavuzu da
yine IDK ya)'lnlarıııın 525 humaralı eseri olsa gerek\ Ancak T.S. 'te "son bahar"
ayıı, "ilkbahar" bitişik: İmlil Kılavuzu'nda ise her iki kelime de ayrı yazılnuştır.
Üstelik İmhı Kılavuzu'nda benzetme yoluyla nesnelere ad olan kelimelerin bitişik
yazildlğ/ ifade edilirken de içlerinde tekesalialı kelimesinin bulwıduğu örnekler
verilmiş, fakat bir bitki adı olan tekesakah TS 'te ayrı yazılnuştu, Bu yazılış
farklılığının sebebini anlamak güçtür, Ayrıca, "kendilerini oluşturan kelimelerin
her ikisi de asıl anlamlarım yitirip başka bir kavranıı karşılaınışlarsa bitişik
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bkz. it?c. 17. s
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yazdırlar" şeklinde tanımlayabileceğimiz birleşik

kelimelerin, T. S. 'te bu yazılış
da uymadığı görülmektedir
T.S..teki birleşik kelimelerden "cam evi. cam göbeği. cam güzeh. cam
kanatlılar. cam snyu ve cam yünü" ayn. "camgöz" ise bitişik yazılmıştır. Bunlann
hepsini. "cam" sözlük biriminden hemen sonra yazmak doğnı olmayacaktır. Çünkü
"cam göbeği" eamla veya göheklc. "cam güzeli' yine camla veya güzelledoğrudan
bağlantılı değildir: ilki renk. ikincisi de bir çiçek isınidir. "cam evi" (cam talana
işleri yapan dükkan. camcı) ve "cam yiinü" (çok ince. bükülebilir cam lifterinin
oluşturduğu ısı ve ses yalıtımında kullamlan madde) cam ile. "canı kanatlılar"
hayvan türü olduğu için kanat ile. "cam suyu" bir sıvı türü oldugu için su ile
ilgilidir. "caıngöz" de birinci anlamda (gözü takına olan) kullanıldığında ayTl,
ikinci (aç gözlü) ve üçüncü anlamında (bir hayvan türü) kullanıldığında da bitişik
yazılmalıdır. O halde "camgöbcği" ve "cam güzeıe de bitişik olmalıdır. Buna göre
sözlükteki cam ile sözlük birimler şöyle sıralanmalıdır:
kıualına

cam
cam evi
cam göz (L anlamda)

cam kanatlılar
cam suyu
camyünü
camadaıı

camekan
camekanIı
camgöbeği
canıgöı (2.

anlamda)

caıngüzcli

Ayıu şekilde

"kara bacak" L Bir tür mantar " 2. Bu mantann sebep
Bu kelime. artık ne "kara" ile ne de "bacak" ile ilişkili
değildir: bu yüzden bitişili.. yazılınalıdır. T.S. 'te ayrı yazılan kedi ayağı. kedi dili ve
kedi gözü de bitişik yazılmalıdır. Çünkü kediayağı bitki. kedidili bisküvi.
4
kedigözü de lamba ismidir
Sözlükte dizimi bu şekilde farklı bir çok öğeyle karşılaşmak ıuümkilndür
(bkz. 1 tablo)
olduğu hastalık adıdır.
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Bu söı1ük birimler, AKDTYK tarafından 1996 yılında yayınlanan İınla Kılavuzu'nda ayn
vazılmıştır. (TDK

Yay_ 525

:Aııkara)

T. S.' teki

Boşluklu

T. S.' teki

Boşluklu

Dizilim

Dizilim

Dizilim

Dizilim

beyaz
beyaz cam
beyaz eş~a

beyazlannıa

beyaz
beyaz ~
beyaz perde
beyaz pe'mir
beyaz sinek
beyazcam

bevazlannıak

beyazımsı

beyazlatılmak

beyazlatma
beyazlatmak

beyazkömür
beyazl3llllla
beyazlarunak

beyazlık

beyazlatılmak

hanım parınağı

beyaz perde
beyaz pemir
beyaz sinek

bcyaz!atına

(

bevazıınsı

beyaz kömür

hanım
3lUle

hanmı böceği
hanınıdendi
hanınıefendilik

hanımeli ( bot. )
h3lll1l1eligiller
haHlill göbeği
( tatlı adı)
hanımlık

hanını anne

h3lll1l1 böc~
efendi
hanım efendilik
hanım

hanımeli

hannneligiller
hannngöbeği
hanımlık
hanınıpannağı

tatlı adı)

bevazlatmak
beyazlık

gelin

gelin
gelin böceği
gelin ciçeği
gelin ktışağı
gelin ~L
gelin otu

gelinboğan (bo<. )

gelin böceğı (zool. )
gelincik
gelincikler
gelin çiçeği ( bol. )
gelin feneri (bot.)
gelin havası
(denizin hafıfdalgalı oıuşu)

gelın k'Uşağı

hanım

haJllm

ışın

ışın

ışın

ışm hiliıni

bilimi
ışın etkin
ışın etkinlik

ışın

etkin

ışınını

ışın ~tJ<illlik
ışın Q.lEı

ışıııımölçer

ışınını

gelıııboğan

ışınlaına

ışınını

gelincik
gelincikler
gelinfeneri

ışınlamak

ışınlama

ışınlanma

ışuılaınak

ışınlaıunak

ışınlaıuna

öicer

( gök kuşağı )
gelin Imşu
gelinlik
l'elinlikçi

gelinhavası

ışınlavıeı

ışınlanmak

gelinlik
gelinlikçi

ışınlılar

ışınlayıcı

ışınö] çel'

ışınhlar

gelimııe

gelimııek

gelinmek
gelin otu
gelin pannağı

gelinparınağl

yüzük
yüzükoyun

Yüzük
yüzük parın~

ge/ınme

( üzil11l tilrü )

tavşan

tavşan

tavşan bı yı ğı (bot)

tavşan duclnğı

tavş<'lncıl

tavşanbıyığı

taqancılık

tavşancı!

t!lvşancı! otu
tavşan duc\ağı

ta vşancıl otu
ta vşancılık

tavşangüler

tavşangiller

yüzük pamıağı

yüzükanın

yüzüll1le

)1lzüI11le

kent
kentnl
kentçi
kentçilik
kentet

kent
kent soylu
kent sovluluk
kental
kentçi
kentçilik
kente!

kentiıyon
kentlerarası
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tavşan kaıu (renk)

taqan

kentleşme

tavşaıL\;anı

hılağı (bot,) tavşankulağı

tavşanlık

tav~aıılık

yapraklaıuna

vaprak
yaprak !ınlan
yaprak arı:;ı
yaprak bİti
yaprak bitleri
yaprak taş

vapraklamnak

yaprakIaıuna

yapraklı
yapraksız

yaprak taş (jeol.)

yapraksız

yaprak
vaprak anlan(wo!)
\ aprak arısı
vaprak biti
yaprak bitleri

kentleŞliıek

kenti i von
kentler arası

kent,el
kent sovlu
kentsel

kentli
kent 50\'1 uluk

ulus
ulusal
ul usaııaştırnıak

ulus
ulus sever
ulus severiik
ulusal

vapraklamnak

ulusanık

ulusallaştımm

yapraklı

uIusçu
ulusçuluk

ulusaııık

ulusaııaştırma

ulııslararası

kervanbaşı

kervancı
kervankıraıı

kervan
kerl'an ham.
kerl'an sarav
Kerl'an Yıldızı

ulusallaştmııak

ulussever
ulusseverli...\;:

ulusçu
ulusçuluk
uluslar .::rrası
uluslar masıeılIk

uluslararasıcılık

kervan

kentleşmek

(Çulpaıı Yıldızı)

kervancı

samllSak

sanınsak

kervansaray

kervall..!,:ıran

sarımsaklamak

sarımsak

sarımsııkh

sarımsak

Kervan Yıldızı

sarımsaklamak

om
hardah
sarımsak otu

sarımsak hardIılı

sarımsaklı

Yukarıdaki

daha

örnekler. sözliik birimlerin muhataplarına daha güvenilir ve
oLacak. biçimde sıralanmalanııın, birleşik kelimelerin ayn veya bitişik
konusundaki uyuma bağlı olduğunun bir göstergesidir.

faydalı

yazılması

Sözlük birimlerin sıralanmasında özen gösterilebilecek bir başka
özellik de daha çok tamlama şeklinde olup ayn yazılan birleşik isimlerin
tamlayana rm yoksa tamlanana mı göre dizileceğidir. T, S. 'te bu
kelimeler, tamlayamn harf sırasına göre sıralanmıştır. Oysa T. S. 'te
dizilimi
öküz
öküz balığı
öküz burnu
öküz dili
öküz gözü
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öküzlük
öküz soğuğu
şeklinde yapılan sözlük birimlerden öküz balı~ı bir deniz memelisi. öküz burnu
bir kuş. öküz soğuğu da bır fırtına çeşidinin adıdır. ÖI{üz dili Ye öküz gözü ise
botanikle ilgili kelimelerdir. O halde " öküz balığı ,. nı tamlananla ilgili maddeye
yani balıli. sözlük biriminin bulunduğu kısma taşımak. diğer sözlük birimlerini de
aşağıdaki gibi sıralarnal<; daha doğru olacaktır.

öküz
öküzbumu
öküzdili
öküzgözü
öküzsoğuğu

öki17Jük
Benzer şekilde kara biber. kırmızı biber ve macar biberi "biber" . acı
yonca "yonca", kırmızı lahana ··Iahana". beyaz peynir. çerkez peyniri ··peynir".
sigara böceği "böce!i.", sigara böreği ··börek- .... maddesinde diziye girmelidir
(Birinci tablodaki altı çizili kelimeler de bu türden yapılardır).
T. S.' teki sözlük birimler bir göstergeye uygulandığında, gösterilenlcrin
şu şekilde tespit edilmesi mÜllLlctindür:
J. gösterge: sözlÜk birim(s.b.)1ll gramer kategorisi (göslerilen)

sözllL\': bilim (s.b.) (gösteren)
2. gös!L'rge: s.b. in hangLbiçim birimlerle kullanılınası gerektiği

s.b.
3.

gösterge.

S. b.

in telaffuzu
s.b.

4. gösterge: s.b. inkökeninin hangi dilden ge.1giği

s.b.
5.

gÖsterge

s.b. in kuUaıuldığı ala11
s.b.

6 gösterge

~ b.

i!!Jemel

anlamı

s.b.
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7. gösterge: s.b. in van anlamları
s.b.
8. gösterge. s.b. ile ilgili devuruer,

tarn1aınalar...

ve bunlann anlamları

s.b.
9.

gösterge:

anlamı

vcrilen s.b. in kullanıldığı örnek cümleler
sb.

1. GÖSTERGE: T.S. 'te her sözlük. birimin gramerdeki yeri: isim mi,
zarf ml. zanıir mi, ünlem nıi. bağlaç mı yoksa edat ını olduğu yazılmıştır.
Ancak bunlar. sadece Türkçe 'yı ve kelime çeşitlerini bilenlerin faydalıumalarına
yöneliktir. Nitekim ben (3), sen ve o sözlük birimlerinin zamir olduğu belirtilmiş,
fakat bunların yönelme. yükleme, bulunma veya ayrılma hal eklerini aldıklarındaki
biçimleri gösterilmemiş, yerine bana, sana.. ona. onu. onda. ondan diye yeni
maddeler eklenmiştir. Bunlar. bu şekilleriyle madde başı olarak verilmeli. ancak
"ben, sen. o" sözlük birimlerine de gönderme yapılmalıdır. Kelimelerin anlam ve
k--ullanılışları ile ilgili bilgilerin "ben. sen. o" maddelerinde izah edilmesi de daha
sıfat ını.

uyguıı olacaktır.
Ayrıca 'LS. 'teki
öksürmek, teriemek, sevdalaomak, et1{aı-1anmak
gibi kelimelcr, i -mAk / biçim biriminin fiillerle oluşturduğu isimlerdif. Bunların
fiil kategorisine girebilmeleri içiıı öksür-, terle-, sevdalan-, efki-rlan- yazılınaları
gerekir. Çünkü genel sözlükler. sözlük birimlerin hem anlamını hem de gramerini
vermek zonındadır. Yalnız ıııadde başları dizisi olan sözlükler. kendilerinden
beklenen işlevi yerine geıiremezler. önıeğin sözlük bilgisi ve sözliiğe bakma
alışkunlığı az oTan bir öğrenci ya da Türkçe'yi ve Türkçe kelimelerin kullammıllI
yeterince bilmeyen bir yabancı. okuduğu metinde geçen "bakar" kelimesini
bulabilmek için sözlüğe bakmak isterse böyle bir sözlük biriınle karşılaşamaz.
Kelimeyi bölerek aramak da bir işe yaramayabilir; çünkü T.S. 'te ne bak ne de baka
diye bir kelime mevcuttur. Aslında sözlükte bak- fiiIinin -ar geniş zaman eki
aldığı "bakmak. -ar" şeklinde anlatılmak i5tenrniştir: ancak böyle bir gösterinı çok
açık olmadığı için amaca hizmet etnıeıııektedir. Öyle ki bu kelimeyi "babnakar"
şeklinde algılayanlar dahi olabilir. O halde fiiller, fiil kök veya gövdeleriııin
yanlarına konan küçük bir çizgiyle gösterilmeli (bak- gibi), çekiıne girdiklerinde
değişikliğe uğruyorlarsa. bunlar da örııekleriyle birlikte verilmelidir.

bakgit-

f5. bakar, baktı...
f. . gider. gitti...

öksür- f.. öksürür. öksürdü...
terlef. , terler. terledi..

Gramerle ilgili kısaltmalar da dahil, T.S. 'te kullanılan tüm kısaltmaların neyı temsil ettiği
"Kısaltınalar"

bölümünde topluca verilmiştir.
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seı'dalan-

sevin- f. . seviniL sevindi...

f. .

sevdalanır. sevdalandı...

İsim işletim eki aldığında farklılık gösteren kelimeleri de madde başı

olarak

alınan

ilgili sözlük birimin hemen yanında sunmak, okuyucu

açısından

daha

aydınlatıcı olacaktır:

ahbap
eer
cenk
gazozeulul{

hasut
hat
boL

ilim
saat

is.. ahbabL ahbaba, ahbapta(n). ahbapla...
is.. cerri. cerre, cerde(n). cerle...
is.. cengi. cenge, cenkte(n), cenkle..
iS.,gazozculuğu,gazozculuğa, gazozculukta, gazozculukla.
is. , hasudu. lıasuda, lıasutta(il). h<ısutla ..
is.. hattı, hatta, hattaen). hatla..
is.. lıoıü. hale. holde(n). holle...
is.. ilmi. ilme, ilinıde( n). ilimie...
is.. saati. saate. saatte(n). saatle.

ı. GÖSTERGE: Bu göstergede daha çok fiillerin kulla11lmıyla ilgili

bilgiler verilmeye çalışılmıştır:
haktırmak

(-i. -c)

mılılaıııak

dokutrnak
salmak

(-i, -c)
(-i, -e)
(-i. -e)

böJüşmek

nakşetmek

(-i, -c)
(-i, -c)
bölüştürmek (-i. -e)

Ancak bu tarzda bir gösteriııı, öğe hakkında yeterli bir kullaıum bilgisi
vermez. Çünkü bir şeyi/yjşiyi baktır-, dokut-, sal-o nakşet-. mıh/a-, böZüş-. M/üşrür
başka; bir şeyelkişiye baktır-, do/alf-; bir yere sal-, nakşet-, mıhla-;bir kişiyle bölüş
bir hşiye bölüştür- başkadır. Zaten aynı olsaydı. birbirlerinin yerine rahatlıkla
kullaıulmalan gerekirdi. Oysa böyle yapıların gramerimizde yeri yoktur:
*Ha!ıyı

genç kızı dokuttum. (Yamış)
genç kıza dokuttmıı. (Yanlı ş)
*Halıya genç kızı dokuttum. (Yanlış)
Halıyı genç kıza dokUUmlI. (Doğru)

*Halıya

"'Elmaları çocuklan böıüştürdü. (Yanlış)
"'Elmalara çocukları böıüştürdü. (Yanlış)
*Elmalara çocuklara bölüştürdilCYanlış)
Elınaları çocuklara bölüştürdÜ. (Doğfiı)

T. S. 'ün öğreticilik işlevinin yerine gelebilınesi için bu anlam inceliklerinin
de örnekleriyle "l1rgulanmasl gerekir. Tıpkı göster- (-i, -e) fiilinin: '"sert bir
karşılık 1,'er-" anla1lllnda (-e)'li, '"güzelliğini ortaya çıkar-" anlammda (-i )'k çal
(-i,-e) fiilinin '"benze-" aıuanunda (-erli. '"boz-, zarar ver-" anlamında H )'li
kullamldığınıngösterilmesi gibi
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3. GÖSTERGE: T.S:te. Türkçe'ye Arapça. Farsça. ingilizce ve Fransızca
gibi yabancı dillerden geçmiş kelimelerin telaffuzu. sözlük birimin gramer
kategorisi verildikten hemen sonra parantez içinde gösterilmiştir: farzıl1111hal. -li zf.
(fa' uııııuha:]): divane (di:va:ııcı<'.
Aslında sadece yabancı asıllı kelimelerin değil, Türkçe kelimelerin de
okunuşlarını bilmek gerekir. Çünkii bir dil tam anlamıyla yazıldığı gibi okwıamaz,
okunduğu gibi de yazılamaz. Bu yüzden oluşturulacak bir transkripsiyon alfabesiyle
'lokallerin kısa illI, uzun lllu. nonnal mi. ,urgulu nıu, nırgusuz mu.... konsonların
kalın sıradan Illı, ince sıradan nu.. okumnası gerektiği öğretilmelidir. MeseL§.
T.S. 'te iki tane el maddesi vardıL Bunlardan birinin temel anlamı "koLun bilekten
parmak uçlarına kadar olan, tutmaya ve iş yapmaya yarayan bölümü". diğerinin dc
"yabancı. yakınlann dışında kalan kimse"diL Fakat bunların hangisinin (el),
hangiSinin (el) okunacağı gösterilmemiştir.
T.S:teki "çevriyazı Alfabesi "nin sadece Arap harflerine yönelik olması
da sözlüğün bu açıdan kullamınını daraltmaktadır.
4. GÖSTERGE: Sözlük birimlerin hangi diliıı elemanı olduğunu
açıklayan kısım

sonra yer

T.S. 'te o sözlük biriminin kelime çeşidi ve telaffuzu verildikten
Bu bölüınde ayıu zamanda sözlük birinıiıı asıl şekli de

almakuıdır.

gösterilmiştir:

is_ Pr. dallııee
güderi is. Far. gevderl-!
done
proses
is. Ing. process<Laı.
telepati is. Fr. telepathie psikol.
seyrosefer is. (se'yrüsefer) Ar. seyr + Far. II + Ar. sefer esk.
olmadığı için kelimelerin kökeniyle ilgili fazla
Zira, genel sözlüklerde kelimeııin etimolojisindcıı çok

T. S_ bir etimoloji sözlüb'Ü
ayrıntıya girilmemiştir.

okıınuşuna önem v~~~wm,---_

olduğu

5. GÖSTERGE: TS'te terim denebilecek kelimelerin hangi alanla ilgili
da belirtilmiştii:
sıvı

ölçer is. kim. ve tiz.
çavuş is. tar.
üzümü is. bot.
bölü is. mat.
dış başkalaşım is. jcol
dış beslenen is. biy
deyi is i .d.b. HeL.
prodüktör is. I. sin. ve TV 2. Tic.

çözelti is. kim.
çavuş kuşu
is

LOüI

ça\uş

,., Kelimelenn nasıl okunulacaklarma rehberlik. eden işaretlerin hangi anlama geldiğı Türkçe
Sözlük' Un "İşaretler" bölümünde yazılmıştır.
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Alanlar terimlerden daha önemlidir. Çünkü alanlar tespit edilirse
terimleri de içinde buhmdunır. Bu yiizden bu tür kelimeleri çeşitli alan
sözlüklerinde ele alıp incelemek daha uygun olacaktır.
6. GÖSTERGE: TS. 'te. ~ukarıdak.i beş göstergeden sonra sözlük
birimlerin temel anlamı (ilk kez kullarnımaya başlanan anlam) verilmiştir. Eğer
sözlük birim temel anlaım dışmda başka anlamlarda kullanılımşsa. temel anlam
''1'' rakamı ile numaralandırı11l1lştır:
eğleşme
anlamı).

is.

Eğleşmek.

oyalanmak

işi.

tevakkuf

eğleşmek (nsz) i. Oyalanmak eğlenmek 3 (eğlen- fiilinin üçüncü
tevakkuf etmek. 2. Bir yerde otnrmak, yaşamak. ikamet etmek.

7. GÖSTERGE: Sözlük birimin ilk ve temel anlanundan sonra gelen ve
temel anlamla arasında vakınlık olan yan anlamlar da T.S. 'te numaralandırılarak
gösterilmiştir:
rııdyocu
is. 1. Radyo yapan, onaran veya saran ki/nse 2. Radyoda
görevli kimse 3. Rad,vo yapılan veya onarılan yer
T.S.'te kelimelerin yan anlamlarının yanı sua mecazi ve argo anlamları
da verilmiştir:
çöreklen- (nsz) 1.(Yılan için) halka dunııııunda kıvnbp toplanmak: ...
2. mec. Sürekli kalmak. yerleşmek. 3. mec. Bir duyguyu güçhi ve sürekli olarak
duymak ...
hacamat et- 1) hacamat yoluyla kan almak 2) argo. hafifçe yaralaıunak.
anaforcu s. argo. Yolsuz veya emeksiz kazanç peşinde olan (kimse).

Aym;a halk dilinde

canlılığım

koruyan sözler de T.S. 'te

belirtilmiş

ve

açıklanımştn:

ak basma is. hlle. Ak su. perde (perdenin
pasak,-ğı is. hlk. Kir

beşinci anlamı),

katarakt

8. GÖSTERGE: TS. 'te sözlük birimlerin sadece temel ve yan anlamları
bunlarla ilgili deyim. ta11113111a ve grupların da anlamları. sözlük birimlerin
sonundaki alfabe sırasına göre açıklanmıştır. Deyimler. fiillerde olduğu gibi I-mAk!
biçim birimiyle verilmiştir:
Çığ is. I. Dağın bir noktasından kopup yuvarlaııan ve yuvarlandıkça
büyüyen kar kümesi. 2. hlk. Bölme veya paravana. - düşmek dağdan aşağı Çığ
yuvarlanmak - gibi büyürnek (bir olay için) birdenbire ve etkileyici biçimde
büyümek.
değiL.

felç, -ci İs. Ar./elç tıp inme . nüzul. - gelmek iıune inmek. (Bir iş) 
e uğramak mec, Bir iş yarım kalmak. yürüyemez duruma gelmek, tam olarak
2

32

durmak:. . (Bir iş) - e uğratmak bir işi yürüyemez duruma getinnek:..
efKar ç. is. (cfka:r) Ar. efkar. fikr'in çoğulu. ı. esk. Düşünceler. fikirler.
2. tkz. Tasa. kaygı. - basmak tasalanmak. kaygılanmak. - dağıtmak sıkıntıyı
gidennek üzüntüden uzaklaşmak:.. - etmek efk,§,rlanmak: ...
Sıralamada deyimlerdeki kişi ve ver adlan dikkate alınmadığı için,
bunlar kendinden sonraki kelimelerde ,ver alrmşıır: "HGI~va:vı Konya 'vı
anlamak"deyimi an.lamak, "Dimyaf'o pirince giderken evdeki bulgurdan olmak"
deViım pirinç maddesinde verilmiştir.
Aııcak kavram adı niteliğindeki tamlama, teriııı ve adlarda buna önem
verilmemiştir: Ayşe kadın. Alman gümüşü. Çin anasomı. Çingene palamudu.
Eskişehir taşı. Manİsa lalesi. ŞiI e bezi...

9. GÖSTERGE: Bu son göstergedeki gösterilen de anlanılan verilen
ve hunlarla ilgili deyim, tamlama, grup ve ata sözlerinin
kullanıldığı örnek cÜıpJderdir. Bu cüınleler. yazar ve şairlerin taranan eserlerinden
seçilmiştir. T.S. 'te açıklanan her birim örnek cünılelerlc destekleıunemi.ştir. Önıek
olarak ayın anlama gelen iki sözlük biriminden "meselii"da örnek cümlenin olup
"örneğin"de olmanıası ilginçtir.
T.S. 'ün dilbilim açısından incelenmesinİ hitinneden önce hirkaç noktaya
daha değiıunek gerekecektir:
1. TS 'te kökeni Oo~u dillerinden gelen bir çok kelimenin şimdi. eskisi
kadar değerli olmadığı "esk.'· kısaltmasıyla belirtilmiştir: akamet is.(aka:ınet) Ar.
amet esk. : ehlivukuf is. (ehlivukı.ı:f) Ar. elıl-i vukılf esk.huk. : vüsat. 
ti is. Ar. vusjat esk.
2. -akla- / -ekle- , -baç. -cik. -ce, -cak -cek / -çak / -çek. -gaç -geç,
kaç; -keç, -siz, -ücü vs. şeklinde gösterilen biçim birimler sözlük elemam değil. bir
görev elemanıdırlar. Bunlar, T.S. 'te bağımsız bir sözlük öğesiymiş gibi
gösterilnıemeli: bunun yerine sözlüğün baş veya son kısmına dizi halinde
konulmalıdır. Tabii, bu biçim birimlerin işlevlerini tam anlamıyla görebilmek için
de isim kök veya gövdelerine ulanan eklerin "+", fiil kök veya gövdelerine ulanan
eklerin de "•., işaretleriyle gösterilmesi gerektiği unutulmamalıdır.
3. T.S. 'te ayrıca bazı çelişen hususlarta da karş!laş!lımştır. örneğin
bölüş- fiili bö!üşmek (nsz) (-i, -le). seyret- fiili de se)Tetmek (-i, nsz) şeklinde
gösterilmiştir. (nsz) kısaltınası. "nesne alnıayan fiil" anlamındadır. Parantez
içindeki ekler ise, fiilin hangi eklerle kullamlınası gerektiğine işaret eder. Oysa bir
fiil nesne almazsa -f li de kullanılamaz. Başka bir ifadeyle: yükleme halinde
kullanılabilen her fiil geçişlidir. yani nesne alır. Nitekim verilen örnek cümleler de
bu tezi kamt1amak'1adır: "Paralar! elleri titreyerek. gözleri parlayarak. nefeslerini
burundan alarak böıüştiller.", "Senelerden beri güneşin doğuşun!!, seyretmedim."
sözlük

biriınlerin

,a...
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"Rabia biraz şaşkın, salapUlJ!ada arkadaş olduğu çocuklu [azerlin kocasıyla
buluşmac\111! seyrediyordu,", "Sen şimdi curcuna]!Lseyret."
O halde, sözlük bilim çalışmalanna daha fazla önem verilerek.
sözlüklerin hangi amaca ve kime hizmet edeceği, nasıl hazırlanacağı önceden.
aynntıh bir şekilde tespit edilmelidir. Çünkü, çeşitli alanlarda kullanılan sözlükler,
ancak bu sayede işlevlerini yerine getirebilirler.
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