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GüNüMüz TüRKçEsi vE TüRKçE sözLüK,üN
KApsAM cnçonı,iı,iĞi üzBniıB nin iucnı-BnıB

v. Doğan GÜNAY 1 
, Z. Doğan KqREÜ,

Beıüü Si'LÜŞoĞu'. Öıkn yoLı Usoy.
M ehlrıeı AYcÜ N EŞ, F üırıahan KARAKLIZ

Özet: Günümüz Türkçesinde sık]ıkla ku]l:ınıl;m :ınc* bir sözcük dcğcri kazanamadtğt kanısından dolayı bir
bütünce ya da sözlük içinc alınmayan. yeni bir ürctim sonucu sözlükselleşmeye doğru kayaı öbcklcrin Türkçe söZ_

varllğınln yaJüsİtülabilmesi içiır sözlük veYa bütünce kapsamlnda olmıul gerektiği düşünü]mek reij lr. Öbek biçilninde_
ki bu sözcükler birleşiıken kendi ıeme] aJrlamlannı yitirip yeni bir kavnmı kaşıladıklırrı için yeni bir gösıergc
oluşfurur Vc fiık bir sö7lüksel birimdiı. Dolayısıyla söz]ükselleŞmcyc doğru bir eği]im gösteren bu öbeklerin Türk
toplıımunun kavramlal dünyasünl. Türkçenin ürelme gücünü. Türk kültürünün iizelliklerinin Ve toplumun dünva
görüşünü öZetler nitelikıe olduğu düşünü]ür, SözIük hirzırlama, o dilin bİtün ijzelliklerini ıaşıyiuı y^ztlı ve söZlü
bütiinccyc dayanmalldlr. işlevini yit]nniş, kullaıım sıklığı olmayan, anlamına ancak söZlüğe baİünca ula§ılan ölü
sözclikler sözlük içerisinden ayüklanmalüdür. Bu söZcüklcr ycrine gündc]ik dilde lırtunmuş ve halk belleğinde yer
etmiş sözcük]er, bütıinceye ya da sözlüğe alınmalıdır.

Anahtar sözciikler: Bileşik sö,,cük, öbekleşme, sözlüksclleşmc, bütünce (corpus). sö7lük.

Today's Turkjsh and an Analysi§ on the validity of scope of the Turkish Dictionary
sunxnary: lt is thought üat üe phr.L§cs which aft often used in loday's Turkish. however which ıııt not includcd

in a corpus or a dictionaJy tJe,aause üey ha,"e not attajncd thc characteristic of a word. and which slides towards bein8
dictionıırized u a result ofa new production. should be within the scope ola dictionary or a corpus so üat they caür

rcflect the Turkish vocabular}. whilc unütitlg. üese woılis in üe fbnn of a phra_§c constitrııc a ncw sign. dnd f'rom

now on üey irre lcxcmc tJeaause üey loose üeir own csscntia] mcanings. and cover a new concept. Therefore, iı is
Üought tha! Üese gfoups. which show an inclination towards being dictionarized, iırc in üc nature of summari..ing
lhc wor]d of concepts ofthe Turkish community. the creative power of lhe'lurkish language. üe characteristics of
lhe Turki,h ( ulture and üe uor]J ı rerr o[ üc comrrunirv.

Prepitring a dictionary must ground on üe wriften and veöal coüpus üat ha-s a]l characlcristics of that ]anguage.

Thc dcfunct words which have lost ücir functions. which ere not ırsed frequeDlly. iurd whose meanings iırc rcached
only !ı,hen üey arc looked up §hould be disciırded from üc dictionafy.Instcad ofüese words. üe words which have
attained a place in thc day to day language, iüIıd which have sett]ed in the memorics of üe people should be tirken
into the corpus or üe dictionafy.

Key ıf,ords: Compound word. phrisc. bcing dictionafized. corpus. dictionary

1. Giriş
Bu çalışmanın amacü TDK (2ü5) Tijrke Si)';lı-t'ünün kapsam gçerliliğini, günümüz Türkçesi

açıSından ince]emektir. Bu amaç doğrulnısunda Ekim 2005 Şubat 2006 tarihleri ıırasında yayımlaıan
cunhurilet, Milliı-et, Rıı7ikııl, sabah ve zıımın gıızetelcrinin ilk sayfa haberleri ve bu haber]erin iç say
falardaki uzaİtılan talanmış ve bu gızetelerde yer al:[ TDK Tiirke J'.r;lılk'ünde yer almayan Sözcük ve
sözcük öbekleri clc ıılınmıştır.

Bu çalışmada tespit edilen sözcüklcrdcn 38'i soçilerek neden bu sözcüklerin , Türkçe Stizlük kap-
.emında yer alması gerektjji tanlşllml)llr.

Türkc Siizlük'te madde başı olarak bulunması gereken öbckler. sergiledikleri biçimsel ve anlamsal
özelliklere göre $uplandırılmıştır.

l Proi Dr.. Dokuz Eylül Üniversitesi.
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1. l. sözlükçülük ve Türkçenin sözlarlığl
Bir di]in sözvıirlığı deılincc, yalnızcıt. o dilin sözcüklcriııi değil, deyimlcrin kalıp sözlerin. kalıpJaşmış

sözlerin. atasiizlcrinin, terimlerin vc çcşitli anlatüm kalıplarının oluşturduğu bütünü aniü)ol].ıl (Aksan.

2(n,1: 7), sözvaıllğı birdilin sajzcük envanteri denıektir vc dil ile o dilin konuşucu]an arasındaki bağa son

derece değişkcn bir kimlikle onırur. Bir dili konuşan s]radan bircylcrin ornk sözvıırlığı, dil kullıınım

düZlemlerinde en sık 8eçen. gün]ük yaşınla. en çok tcırrıs eclilen araç ve gercçlere. sıkça yıpılan işlcre.

ortaıİa. duygu vc düşiincelere ait sijzcükletden oluşur. Büı siizcüklerin oluştuİduğıı bijtİne. üem?1 .loi-

ııriğı dcnir (Uzun. 2006: Sil). Bilyle olunca dil içeıisiııılc kullanılan ancıü bir sözcük değeri kzana-
madığı kaıısından dolayı bir bütiincc ya da söZliik içinde yer alamayan. ancal yeni biı anlanl yantıml ve

yeni bir cönderge oluşumu sonucu sözlükscllcşıneye doğru kayıuı öbeklerin Ve kalıp siizleriı de

Türkçcnin sözvarlığnın ortiiya koırulabilmesi için sözlük ya da bütünce kıpsaınında olması gerektiği

düşünülmektedir.

sözvalltğı sadece bir dildc biılakrm seslerin bir iiraya gelınesiyle kurulnıuş sinıgeler. kodliır ya da

dilbilimdeki tcriıniyle göslergeler - olarli}i değjl, aynı zamanda o dili konuşıuı top]uınun kavranıl.ir

dünyası, maddi Ve ırraırcvi kültüriinün yaratıclsü, dİnya görüşünün bir kcsiti o]arak düşünülmelidir

(Aksan, 200,1: 7). Tiirkçedeki kıılıp stizler ve sözlükselleşmcyc doğnı bir eği]im giistcrcn öbekler de Türk

toplumunun kavramlar dünyasını. Türk kültürünün özellikIerini !c toplunlun dün)-a giirüşünü öZetler

nite]iktedir.

Ycni bir söZcüğün dildc belirli bir Sözlüksel içcıikle. belirli bir çapta yaygınlaşnıasl. tutunmas]

sözlükselleşınc olarak adlandınlıı. Sijzlüksclleşmiş sörcükIeı artık () dilin sözvarlığına ait ()lmuş sözcük-

leldir. Bir Sözcüğün siizlüksclleşip sözlükselleşıncdiğİıi anIamak ve ıasll sajzlİkselleşt]ğini ortaya çıkal
miık için yapılacak en basit iş, gcnel sözlüklere bırknııü olsa gerektir. Türkçcnin bugünkü "resmi"

siizlüğü (bkz, TDK Türkçe Sözlükleri). birçoğu ölmüş "cski dil" sözcüklerinc. çoğu kısıtlı ve belirli

ortiimlıırda kul]aıı]an "lerim''lere. bazıları ancak sdzlükte görünce anlaşılacak karşılıklıirı tılan "yeni" ve

"yabancf' Sözcüklerc ycr vcren ansiklopedik bir siizlüktüı. söZcüklerin sük]ığı göletilerek oluşturul

mıunış gcnel sözlükler bize, bir siizcüğün yaygınlığı konusunda hiçbiı bilgi vermez (Uzun, 2006: 89).

Sözlük hıuırlama. o diliıı özelliklerini yansıtan yazı11 ve sözlii bütünccyc dayaİn]iılldlr. i;lcı ıni 1iıir
miş, kullanını sıklığı olmıyıın. anlamına ancai sözlüğc bakünca ulaşılan sözcüklcr sözlük içerisinden

ayıklıuımalıdır. Günlük hayata bağlı oliırak türcyen. teknolojik gelişmclcr sonucu yaygınlaşan. maddi ve

manevi kültürü en iyi biçimdc ta§ıyan. bu kültürün kavnııılar dünyasın1 temsil edcn. dilin tipik ozellik-

lerini yansıtan bütüncede var olıur. kullanım sıkJığı olan sözcükler siizvarlığı kapsamında dcğerlendirilip

sözlükselleşmelidir.

2. Sorunun ortaya Konııluşu
2.1. Eylem olarak Kutlan an Öbekler
Öncelikli olaraİ. eylem olııriıli ku)lanılmaya elverişli öbcklcr incelenmiştir. Bunların biıer blleşik

eylem olduğu gijrülmüştür. TDK'nın Türkçc Sözlüğünde bunların ayrı birer madde başı halindc yer

almamasi bu Sözlüğün kapsam geçerliliğinin düşük olduğunu düşündürmekıedir. Tiirkç,e Sl;Zlik'te ayl|

birer maddc başı olarak bulunması gcrckcn bu öbekleri oluşfur.ın sözcükler. birleşme sırasında kendi öz

anJamlannı yitinniş, ayrı biı kavraııa gönderimde buluna«* yeni bir anlaıı kazanmıştır,

Bu çalışmada amaç. bileşik eyiemleri/öbeklerin oluşum özcllikleri değildir. Amaç. bu öbeklerin

fiırklı gönderimleri bulunduğu için, bunlıırın sijzcük dcğerini oltaya koynıaktür, Bu sözcük öbekleri ncdcn

birer bilcşik eylemdir ve'I'ürkÇe Si;alük'te neden madde başı olıırak yer almahdır? Bu duıumu açıklaya-

bilmek için önceliklc bileşik eylem olarai nitclcndirilen bu kalıpların biçimsel özellikleri onaya konul

malıdır.
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2,1.1. l]içims€l Açıldama
Taranan 8ırzetclerde. bileşik eylem olduğu düşünülen. yeni bir göndergesi bu]unan Ve TDK (2005)

Tirtç,r Sr);/ılt'iinde bulunmayan iibeklcrc bıüıldığında. bunJarıı şu biçiınscl iizcllikleri lışıdığı
giirülmektcdir:

2.1.1.2. Bir ad ve bir eylenr]e kurulan öb€kler
2.1.12.1. raiın ad/sıfat + eylem
(/)düdükça] | Çaklr, gcçeüı 3e.ü1 d0 CjdLülül\Lül Iü\ ın içııılhulır,,ı u 1- 1 ıcntliği kırşılaşnıııla rliiı,lük

ç, a l ı ı ı ş ı. ( C ı ı n h u r i ı" e ı )
(2) şiddet gör- : "Keıdisi bana şiddet nıağtlııru olduğunu. cşiııden şkldet gördüğüıü si)\-Iedi."

(Cunıhuri,-et)

(_]l ayna tut- : "'foplıonıJıı ı,tır olan ı,e bugiiıe kıılar birçıık kurıınıın glirnıelLiğe geldiği olay-Iuru
oıın ıutıınk, buıı kesiııleri rahıtsç, etri." (Cııııl-ıııriı,et)

(4] ]-orum yap- : "Aslınılıı, rJııho .ıuğLıklı ıııruınlar ı,apnııııı:!ı ı,ıırtlımtı olacak bilgi|er giderek
b i r i ki\D r _ " ( C uDı lıLır i \-e t )

(5) zorluk çck- : Erı- Gerets, aırtca biitün sakıılıkların geçıiğini ve l8 kişiLik kıdro kurnukıa zorluk

ç e kt i kl c r ini s i i.,- l etli, ( C üoı:ıhur iy e l )

16l işkcncc gtjr- : "().iirl leriı işkencc glirtltiği,i ı,erter de cleğildir." (Radikal)
t7.) bağış yap ,. "Eıı çok bağış yapan, orkeslru\\ \,i;fielecek." (Rıld|kal)

/,! çekiınscr ka]- : "O,"lamııılu 5 lke ç,ekinser kıltlı." (RarlikaL)

19) adı kanş- : " I]ı:»ıılıalaııı olaıııüa ofu karüşun askeri personele ağı, iıhımtla buLıııılıı." (RaclikaL)

( l 0 ) t:ııh y az : " (): el le ş ı i r ınet le l ıır i h ııı: ı l dı. " ( Saba h )

( / 1/ prim ver- : " _ _ , Kaı,tı ılüriisıliiğe prim ı,erdi." (Sabah)
(l2) çağn yap | " . .. Giine\ybğu'\üü giünesi çılğrısü \ılplığümız giin Hakkari ik, ŞcmıliıLi ı,e Yiiksekoırı

i lçc l e ri ni :iyareı eı ı i -" ( Sıbııh )
( l3)laneller yağdır |"...c,erur1niıdelnedilmeliniülaıduülaülü;rcrıektııılanıııklaşık2binıııanılaş,

'Şehitlcr ölıııez vatan bili,inıne:!' skıgtınları ııtıp terl;r lirgürüne lan(lLcr yağdırdı." (Za,nan)

2.1.1.2.2. belirtme durum eki alm§ ad + eylem
(1,1) umudunu kayblt' | "Her seye rdğnen uınuı]uıını Lııı-betmiıoruın-" (RadikuL)

2.1.1.2.3. yönelme durum eki almış ad + eylem
( l5) davetiye çıkar- : "Bu Ji,Lakete dawıiı,c çıkırııak denıektir." (Cıülıhüıri},el)
( 16) gündeme olü | ".. . oüomobil v içinde bıılııınnlar, ıılııların Ti,irki,-e güıdenıine otırmasını

sağkıılı." ( Milliı,et )
( l 7) düğıİe)-e bas,. " B uııun iç, i ıl d iiğn ıeı,e bds ü l ü\r) r. " ( M i l l i\ eü )

( ] 8) yola çtk : " KıırıJcılerinılen ıola çıkırak hir ii;.girliik ıııısalı onltıtı." ( Rtıdikal)
( l9) imzaya aç-: " Karıırnunıe l5 gün i)nt,a in:aı,a açıLılı." (Rarlikal)

2.1,1.2,4. bu|unma durum eki alrnış ad + evlem
(20) ihtaIda bu]un- i "...7;i/*ı,-.'nin bugiiıı tlüıwınıı en ıehlikesi jeopoLitik sılulü olan.jerin

isıikrarsızlık bölgesinıJe yer aLdığı k»,lusıınıla bi:e ilıttırda bulunqrır." (Mitli\e|)
(2l)iddiadabulun."...|espiüedildiği iLlliasını]a buLıoıılu." (RtılikaL)
(22) hayatta kal- : "Yolun bakınılıı haıatıı kılııw ııiic,adelesi ı,ertli." ( Rrrlikıl)
2.1.1.2.5. çıkma durum eki alnuş ad + eylcm
(23) gündcmdcn ı.l.jş-,. " . _.güruleırulen tlüşen 2BLerin bıı defı kıııın tleğişikliği ik saıülnası ...''

(Sabah1

Ele alınan bu öbeklerin neden nesne + eylem olıırak değil de bileşik eylem olank değer]endirilmcsi
gcrcktiği şöyle açıklanabilir:
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(21) "Toptıında var olan ve bugüne kıılar birçtık kurumun gönnezden gelıliği ola,-lara ayıw turnıık,

bazı ksimleri rahıtsız. ett|-" (Cunhurilet)

24. ömekte'ayna' sözcüğü ttıt- eyleminin ncsncsi olsaydı "ayna" yeıine aynı bağlarnda dilbilgisel
açıdan geçerli olabilecek pek çok eşdeğerli nesne üfetilebilirdi. Ancak buıada "ayna" sözcüğü yeıine

geçebilccek başka sözcük ya da sözcüklcr bulunmamaktadıL Bu da "ayna" ad öbeği ile "fut-" eyleminiıı

temel anlamlaını yitirerek kaynaşması ve bir bileşik eylem oluştumastnrn kanıtıdır. "tut-" ey]eminin

birlcşip kaynaşarak bileşik eylem oluşturduğu ba§ka adlar bulunmaktadlr. (ömeğin balık fut- gibi) Anc.rİ
"tut " eylemiyle birleşen bu ad öbcklcri "ayırii" sijrcüğüne seçenek olaııarnaktadır.

(25) "Çakır, geçen ,e.pı1 da Cialattısaray\n İstanbulspor'u 4,1 1-eıııtiği kırşılaşınoda d diik

çalmü Ş ı ". ( C ufi hur i )-e l )

25. ömekte de'düdük' sözcüğü 'çal 'eyleminin nesnesi olırıiık gijsterilememektedir. Çünkü 'düdük'

sözcüğü çıkarıldığında 'ça] ' eylemiyle öbeklcşcbilccek aynı bağlamda ve dilbilgiscl açtdan geçerli başka

nesneler üretilememcktcdir. Bu da 'düdük' ad öbeği ilc 'çal,' eyleminin temel anlaınlannt yitireİek

kaynaşması ve bir bileşik eylcnr oluştuımasıntn kanıtıdır. 'Çal' cylcıni iarklı bağlamlıırda vc dilbilgisel
yapılıuda iibekler oluşturmattadır. (ömcğin kcman çal , telefon çal- gibi) Ftüat'çal ' ey]emiyle biricşcn

bu ad öbekleri de "düdük" sözcüğüne seçenek olıırnamakıadır. '

(26) "Tuğbaıı tildiireı1 nagülda kurŞunloa da Lqnet ,:ağdüldü." (Sabt]h)

26. iimckte yalün durumdaki 'Ituıet'siizcüğü kesinlikle 'yağdır-' eylenıinİı nesnesi olamünıtktadır.

Bu tiimcede de'laJıct' Siizcüğü çıkim]dığında bu sözcüğe seçenek olabilecek başka sözcükier bağlanı

içindc 'yağdır ' ey]emiyle kalıplaştırülamamakta. bağlam bütiinlüğünü bozınayan yeni öbekler ürctilc-

memektediı.
(27) " Kararnanıe 15 giin önce iın;aı,a açt&."(Radikt)
27, ömekte yönelme durumundaki 'imza' SöZcüğüyle 'aç-' eylcmi iarklı kavrama gönderimdc bulu

narııi yeni bir ıuılırm yansıtan bir öbek kuımuştur. Burada da 'imza' ad öbeği ycrine başka seçenekler

getirilememektedir.

Şu tünıcclerde de aynı dunım izlenilebilmcktedir:
(28) "Her şe},e rağneıı umudunıu kı|-betıni1Drum" (Sabah)

(291 "... ancak hu:,urıı bozmak isteyenler yar di,ıır." (Subah)

Ancai aşağıdıüi tümcelerde nesne konumundıüi ad soylu sözcük, eylem ilc ijbekleşmediği için.

ncsne konumundaki bu sözcükler ycrine bixika söZcükler de ytızılabilmekıedir. Dolayısıyla bunlar ycni

biı kavrama giindcrimde bulunan öbekler oluşturamamaktadır.
(30) "Dün okuaa kilabımı kı4,bettiıı."
(3l) " Yeni aldığı radytısu bo:u[du-"
Ekim 2ül5 - Şubat 2006 ,xrasr:,da Cumhuriı-et, Milti,)eı, R(ıülikıL, Sabcıh ve '1ııman g&,etelerinden

taranaıı vc llrıçc sı.ı.,/ılt'te madde bışı olarak yer almasl gerektiği düşünülen öbekJerin bileşik cylcm

olduğunun bir başka kan]tl da artgönderim ve öngöndcrim yapılandır.

Genel metin içindc bir şcy önce söylenir. sonıa aynı şcyc göndeimde bulunulul, buna allgönderim

dcnir, Öngöndeıimde ise bazen metin içindc adü geçmeyen bir durum ya da nesne, da}ta önce.den dcğişik

adlaıdııma ilc bcliılilebilir. Bu ttiryapılıır. sıralı tiiıncclcrde dil ekonomisi adına yapılır. Adıllar. birbaşka

şeyin yerine kullaıılaı sözcüklcr, angönderimsel ve öngönderimsc] anlatım]ar için kullanılabilir (Günay,

2003i 6l). 30, ve 31. ömeklerde bağlıuı içcrisinde aıtgönderim Ve öngöndcrimden yararlanılıırıık nesncl-

er düşürülebilmektedir. Bu düşürülmeye rağmen tümce dilbilgiselliğini yiti.memektcdir, Ömegin 10

tümcc için;
- Yeni aldığın kitabını vercbi]ir misin?
- Vcrcünem. f)ün okulda kavbettim.
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Görüldüğü gibi nesne rıüatlıkla eksi]tjli olal"k söylenilebilünekte ve bu duıum biçimsci açıdauı bir
sorun yaratmamaltadır. An]amsai açtdan isc. tiimcelerde nesne silindiğinde anlamda bir değişme o]ma
maktadır, Sonuç olıırak nesnesi silinen tümce hem biçimsel hem de ;mlamsal açıdan dilbilgiscl kab-
ulcdilcbiliıliğini sürdüımektedir.

Ancak maddc başü olarai yer alması gerektiği düşünülen öbeklerde, ad öbeği silindiğinde, eylem tck
başına ad öbeğinin dilbilgiseJ işlevini vansıtımamaktı vc ijbek. dilbilgisel olaraİ kabuledilebilir olama
maktadır.

(32) "Buııun içiı üliiğnüe,-e baslıırır." (Mi[l|,eı)

32. ömekte "düğmeye bas " öbeğinde 'düğıncyc'ad ijbcği çıkıırıldığında. bağlam içerisinde angön
derim ve öngöndcrimdcn yıırıırlıuıılıirıü bu ad öbeği.'bas'eylemi taİafından yansıtılamamaktadır. Bu
nedenle bu öbeği taşıyan tümce de dilbilgiscl kabuledilcbilirliğini yltirmektedir.

2.1.2. Aıılamsal Açıklama
Tiriçe 57:1ii'te madde başı olarak bulunması gcrcktiği düşünillcn öbeklerin oIuşturuIma amacı, bir

bütiin olaIak bu öbeklerin, üyclerinden y.ıfı bağımsız ya da tain bağımsız bir anlam üretmesidil. Yani
bileşik cylcm olaraİ da ıdlandınlan öbek oluştumla. tiİetim biçimbirimlcıindc olduğu gibi. dilde yeni
eylem oluştunna yollanndan birisidir. Ama bu yol elbette ki ttiretimden farklıdır. Türetim, biçiınbiriınscl
düzlcmdc ycr alırken birleşim sonucunda öbek o]uştuıma. sözcükscl düzcydcdir. Ancık tibek oluşfurma.
düa kompIeks bir yapı olduğundan bu yapıyı oluşturıur sözcükler .ırasına da kimi çekim biçimbirim-
leinin ginnesi olasıdır. (iirııeğiıı, h,Ianşeıe çekmek: " ALttıylı'nın köşe |aalsnı manŞete çekti." ) lRadiklül]

Yine geçişmede olduğu gibi bilcşik cylcnı i öbek oluştururken de bileşen sözcükler yer değiştire
memektedir, Aıcak bu duıum sözlükselleşmeye doğru eğiiim gösteren öbek]cr ansında gq:işim
o]duğunu da kiİrıtlamaz. Çünkü birbirindcn bağınısız görüncbilcn tümce öğelerinden biıinin, herhaıgibir
sesbilgisel yitimc uğrırmııksızn diğer söz.üğün alt tiirünü oluşfuracak biçimdc birleşmcsine dayalı
geçişimde aslolıın, sözcüklerin anlaınbilimsc] bütünlüklerinj koıumalarıdır. Geçişmeye uğ,rayaı adlaı,
geçişme sonucu o1uşan bütünlüğün içiııdc anlıııca değişiıne uğrıunadiür Yer a]maİtadır (Uzun. 2006: 74).

Oysa çalışmada incclcnen ve Türkçe Sözlük kapsamında yer alması gerektiği düşünülen bu ijbekler
arasında. aıılam yitinıi söz konusudur, Bu sözcükler bir öbek oluşturup ycni bir sözcük yııratırken kendi
temel ırnlamınl yitirmekte. yeni bir kavrama giinderimde bulunnııktı, kendi temel anlıırnlaından ayn bir
temel anlamr la!ıünakta. kısacası bir sözcük oluşturmaktadır_

Sonuç oliırı* iibeklerin oluştunılma amac, yeni an]amlar üretebilmektir, Bundan dolayı bu kalıplirrın
anlamsal özelliklerine de baiınak geırkmcktedir.

Bu ıırılamsal özeIlikler isc şu şckildc belirtilebiliı:
a. Bileşik eylcnı olıuıık yapılanan öbekler, kendileini oluşturan öğelerden 1arklı bir kavrama gönder-

iındc bulunuı. Yıuıi genel olarak öbekleşen cylcıılcrdc düzanlirm söz konusu değildir.
(33) İpteri ger- " Selanıi Raşkın ipleri gcrmedcrı sorloılarl holletmele ça[ışııor." (Cumhuri\et)

33. ömek incelendiğinde'ipleri gcr-'ıurlamüna nc'ipleri'ne de '8er-' sö7.ükleİinin aılamlanndan
ulaşılabilir. Çünkü bu bağlamda 'iplcri ger-'. 'ipleri' ve 'ger-'den fıırklı bir düzlemde aılam üİetrıektedir,

Bu nedenden dolayı bu tiir öbeklerin anlamsal olaral en belirgin tizeliiği bileşiği oluştuıırken düz
an]iımd.uı uz.ıklaşma. yaıaılama yöırelmedir, Zatcn düz anlamla ka§ıl:rnabi]en duruınlıırda öbek oluşfur
maya ihtiyaç du],ulınamaktadır.

b. Yeni bir kavrama gönderimde bulanan öbeklelde düzanlamdırn uzııklaşma şu biçimlerde

8örülmekedir:
b.l. Öbeğin cyleminin anlamının kaymas:
(34) öılii |ağ : "7ıl,tin yağııuı ı-ine öıg yağdı." (Sabah)

34. tümcedc iivgü sözcüğü anlirmın] korurken yağ Sözcüğü anlamrnı yitiımiştiı,
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b.2. Hem ey-lemin henı dc cy]etİ öncesi öğenin anlamının kavması
(35) Mlsaıa ),uıır : "YÖK'ii ınısal,a ıırırnıı,a kır.ür ı,erlik." (Rodikül)

35, ömekte. öbeği oluşturan her iki sözcük de anlamını yitilmiştir. Gi'rüldüğü gibi -]6. ömektc vcr-

ilen öbeklcr dc},imle§meye dıia müsaiıtiri çünkü her iki i)ğcdc de anlım kı},masü gerçekleşmekte.

sijzcükler taşlmlş olduklirrı gerçek anlamliır riışında ycni betisel (necazi) anlaınlal kazanmiütad!r.

Eylcm olarak kullanılan öbekIcıin ad öbeği yerine ba§kı bir ad öbeği getirileııediği için. bu öbekler

düzanlamsal düzlcm dışındı yananlamlaşnıaya doğı! kıydığı için vc bileşik yapıyı kuran ad ve eylem

öbeklerindcn hcı ikisi ya da herhangi birisi anlamını yitirip farklı bir kavrınra göndcıiındc bı,ılunduğu

için. bunlaf yeni bir anlaırr üretmiştir. Bütün bu özellikler bu öbeklcrin Tiirkçı, Sii:Liik'Ie ııadde başı

olarak bulunması geİektiğini düşündünnektedir-

2.2. Ad olarak Kullanıüan öbeküer
Bu kilümde TDK'nıı Türkçe Sözlüğündc bulunnıyan ancali ad iibeğiolarak kullüıüliın vc }eni bir

kavrama göndeİimde bulunan ve Sözltikte maddc başı olarak bulunması gereken ad öbeklcıi

incelenmiştir. Bu öbekler oluşurkcn bilcşen sözcüklerden birisi ya da her ikisi anlıırrını yitinniş. bu

söZcükler temel iurlaırıları dışında yeni bir kavriıma gör]derimde bulunur olmuştur.

(36) Ege'nin kürihi dokusunu u,e ktilttiriinü lir i ı ıııan c ıuler yerleşinılerden A\,\,dlık'a nıii| e kurulıü,

yor- ( Milli,-el)
36, ömekteki 'tarihi doku' öbeğinde doküı sijzciiğü ıemel anlaııını yitinniştir.: Brırada 'doku'

siizcüğü 'tarihi' sözciiğiiyle bir bileşik söZcük o]uşturmuş Vc ycni bir kavrama giinderimde bulunur ko-

numa gelmiştir.
(371 Şeıılinti'tleki olaıların kili i.çııi.li-I'astsuba,-ı Ali Kayl knuşüu. (Sılroh)
(37). ömekle kullanılın'kilit isim'söZ öbeği de bileşik sö7cük oltıştufiİıütadıı,. Birlcşüne sıİısında

'kilit' sözcüğü anlamını }itinniş. 'iSim' sözcüğüyle kaynaşaı,ıık kallplaşmlştır. Birleşme sırasıııdı

farklılaşan göndcrge, yeni biı anla!ı y.ıratmüştır.

38. Trabz.on'lıı Sa la Maril Kilisesi'nin rahibi Anılr«ı Suül:ı.ııo'üıIün silahLı yıldırı sonucu

ijldiiriitnıeSinin wnkılıürı siirerken, giirgii tanıklarııulun biriniıı ıerdiği biLgiler tkığrultıısıınılı :anLının

robot resmi çi..iLıli- (Sabah)

38, aimekıeki 'robot resim' ajbeği de bir bileşik si'zcüktür, Çünkü bu ömekte birleşme sırısında
'robot' sözcüğü im]amını yitirmiştir.

Ad olarak kullanılan öbeklerde de eylem olaİak kullıuıılan öbeklerde olduğu gibi, birleşme sırasında

anlam kaybı gerçckleşmektedir. Bu iuılıuıı kaybı söZcükleri. yananliımsal ya da eğretileıneli kulianıına

çeknekledir. Buradı ıurraç. birleşııe sıraslnda farklü kavramlaıa gönderimde bulunarak, yeni ınlirmsal

yapılıu üretebilmektir,

Bir sözlüksel birim. dilbilgisel birime dönüşürsc ya da sijzlüksel değerinıicn ayn oiarak dilbilgisel biı
kullanım kazantrsa dilbilgisellcşmcden söz ediliı. Dilbilgisellcşmc açısından üç tür bilcşik sözcük türün-

den söz ediliı: Biriııciolarak blleşik sözcüğü oluştuı,an sözliikbirimlerdcn hcr ikisi de anlamını kayb,eder;

ikinci olarak biı bileşik sölcüğü oluşturaJı di]scl birimdeki yapılıırdan ilk sözcük kendi ınlaınsal dcğerini

billeşik yapı içinde kaybcdcr: üçüncü gİupta ise. bilcşik sözcüğü oluştulıJr son kısımd;tki birim kentli

ımlıımını bilcşik yapıda kaybeder (Günay, 2006; ,1).

3. Sonuç
Türkçedc cylem olarak ya da ıd oliu,ak kullaııılan öbekler olıışurkcıı biieşen sö7riikler biçimsel deği

2 Doku l, BiI Vaıcudun \cyı biü organln yapı arğc]crindcn birini o]uşltıftın hiicrclcr bütünü. nesiç. 2.

ııec. Bir bütünün yapüsı vc ilzelliği.
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doı:ıı. gunıy(nıJcıı.cdıı,ır

şiklikJeıe ufraııasalar da birleşmc sırasında temel anlamlıırını yitirdikleıi için ve temel anlamlan dışında

fiırklı kavıamlara gönderimde bulunduklıırı için ycni anlam ilgileri tışlyan sijzcİk]er o]uşturmaktadır. Bu

sözcüklerin. birleşmeden iinccki bağıınsız kuIlanınılıirıyla birieştikten sonrati bağımlı kullanınılan
ıuasında anlaın farkı olacağı ve gönderimleri f:ırk]ı olacağü için. bu yeni siizcüklerin. sözlükte ayn birer

madde ba§ı olarak bulunııası gercktiği düşüniilmektedir-

sözcük. bir dilin teınc] a'ğesidir. Bir dilin zengin ya da fakir olmasının temcl ölçütünü Sözcükle

dcğcrlendİenler çoktur, söZlüğün teıncl biriıni. söZcüktür (Cünay, 2006: 4). Bir sözlüğün. üzcrindc

biçimlendiği ulusunun siizcük hazinesini taşldığı virrsayılınıa yaşayan dil içerisinde bclli bir gönderime

süip olan tüm sözcüklerin de sözlük içerisindc yer alması bir zonınluluk olnra]ıdır, Özellikle birleşmc

sırasında ürctilcn ycni anlaın. yeni bir sözçük demektir, Çünkü biJeşik sözcük oluşuınuna yarayan her

Sözcük, birleşme sınüsında gerçek ırnlıunı dışıııda betiSel bir anlamü taşımiıkta. ilişkilendiği sözcüklc ürc-

tinri 8erçeklcştiımckte. söz konusu kavram1 karŞıla},an ycni bir SöZcük oluşturmaktadır, Yaşayan dilde

kullantlmaya başlayan yeni sözcüğün, sijzlükte yer a]ıp almadüğü da o sözlüğün kapsıırn geçerliliğini

ortaya kryan iyi bir gösterge olacakıtr, Üzerinde dikkatlc duıulması gerekir ki ytzll1 basın. yaşayan di]in

en S]kı taşıyıclsıdlr, Düz anlaıısa] düzlcnıde yapılan bir siizlük çalışması. yanınlamsal. betiscl.

eğetilemeli vc dcyimlcşmcyc doğru kayan kullanımlıırı yansıtamayacağı için kapsiın geçerliliği de

düşİk olacaktır, Bu nedenIerden ötairü, özeılikle stjzlük hazırlanırken akı]mıayla Vc kalıplaşmayla oluşan

kullanımlıın iyi bir biçimdc ıaşıyan yazılı basınd.ıki sözcüklcrin li]rannas]na önem vcrilmcli, ycni bir
kavüaına gönderimde bulunan ve üretim sonucu ycni bir anlam kaziırrın her bilcşik yapı. sözlükte madde

başı olıırı* yer alııalıdır. Bu hcın Türkçenin sözvıırlığının zcnginliğini onaya koyacıık hem dc sijzliiğün

kapsam geçerliJiğini anıracııiır.
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