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lkler büyüktür, de erlidir!
lkler
önemsenir, hayatımızın güzel bir yerini
sahiplenir ve hep orada kalır. Bu yüzdendir ki
bilim adamları, filozoflar, sanatçılar durmadan
yeninin pe inde ko mu , insanın bilmedi ini,
görmedi ini bulmaya çalı mı tır.
lkler
gariptir; her ey bıktırıcı bir alı ılmı lıkla
ilerleyip dururken, ilkler hayatı ters yüz eder,
tersine akan bir nehir ya da tersine akan
sözcükler/sözlükler gibi.
Dursun Zengin’in1 ülkemizde kimsenin
alı ık olmadı ı bir yapıyla hazırlamı oldu u
“Türkçenin Tersine Sözlü ü” de Türkiye’de
ilkler arasında yerini almı tır. Kurmay
Yayınevi tarafından piyasaya sürülen sözlük,
önsözün yanı sıra sözlü ün kullanımı ile ilgili
bilgiler,
kısaltmalar,
sözcüklerin
biti
ekillerine göre sıklıklarının belirtilmesi dâhil
olmak
üzere
toplam
624
sayfadan
olu maktadır.
Son zamanlarda Avrupa’nın çe itli üniversiteleriyle imzalanan Erasmus Ö renci ve Ö retim Elemanı
De i imi anla malarının sayısı artmı tır. Erasmus anla maları çerçevesinde Avrupa Üniversiteleriyle gün
geçtikçe artan ikili ili kilerimiz, Türkiye’den her dönem birçok ö rencinin Avrupa’da ö renim görmesini, ayrıca
Avrupa ülkelerinden birçok ö rencinin de ülkemize gelip burada ö renim görmesini sa lamı tır. Ülkemizi
e itim amaçlı ziyaret eden ö rencilerin Türkçeyi ö renebilmeleri için bazı Üniversitelerimizin Yabancı Dil
E itimi bölümlerinde “Yabancı Dil Türkçe” dersleri açılmı tır. Avrupa ülkelerinden gelen ö rencilerin dil
ö renimi, sondan eklemeli bir dil olan Türkçede bir sözcü ün üst üste yapım ekleri alması ve sözcü ün her
yapım ekiyle birlikte tür de i tirmesinden dolayı zorla maktadır. Bu sözlükten faydalanan ö renci, eklerin
sözcü e kattı ı anlamları ve hangi eklerin sözcüklerin türünü de i tirdi ini kolaylıkla görebilecek ve böylelikle
Türkçenin dil mantı ını daha rahat benimseyecektir.
Zengin’in 1975 yılında Almanya’da yayımlanan “Rückläufiges Wörterbuch der türkischen Sprache”
[Türkçenin Tersine Sözlü ü2] sözlükten esinlenerek 90’lı yılların sonlarına do ru hazırlamaya ba ladı ı bu
çalı ma uzun yılların ve eme in ürünüdür. Türkçe dil ö renimini hızlandıran ve zevkli hale getiren bu eser
sayesinde okur, isimlerin, sıfatların, fiillerin vs. hangi eklerle bitti ini, bu eklerin çe itlerini, sayısını kolaylıkla
belirleyebilecek ve herhangi bir ekle biten sözcükleri çok rahat elde edebilecektir. Fiilleri ara tıranlar da tüm
fiilleri, fiillerin çe itlerini, yapılarını, özelliklerini bir arada bulabilecektir.
Türk Dil Kurumu'
nun yazım kuralları esas alınarak hazırlanan bu sözlükte, Türkçenin tüm söz varlı ı
verilmeye çalı ılmı , sözcükler, deyimler, kalıp ifadeler biti ekillerine göre alfabetik olarak A'
dan Z’ye
sıralanmı tır. Türkçede sözcük türlerinin belirlenmesindeki sorunlar da dikkate alınıp her sözcü ün ba ında
sözcü ün türü, yani isim (i.), sıfat (s.), fiil (f.), zarf (z.), ba laç (b.), edat (e.), ünlem (ü.), zamir (zm.), ço ul (ç.)
ve ayrıca sözcü ün özel isim olup olmadı ı belirtilmi ve birden fazla türü olan sözcükler birlikte verilmi tir.
simlerle kullanılan fiiller (yardımcı eylemler), deyimler, kalıp ifadeler vs. fiil grubuna alınmı tır. Örne in: f. göz
kulak olmak. Benzetme niteli indeki sözcüklerde tür belirtilmemi tir. Örne in: aslan gibi.
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- 551 Sözlü ün kullanımı, adı gibi ters bir durum yaratmadı ı gibi, aksine çok kolaydır. Söz gelimi /–mek; mak/ ya da /-me;-ma/ ile biten sözcükleri bulmak isteyen biri bu eklerle biten sözcüklerin tümünü bir arada
bulabilecektir ya da olmak, yapmak, etmek gibi fiillerle kullanılan tüm sözcükleri (Örne in: rica etmek, irca
etmek, veda etmek, ifa etmek ) veya birlikte kullanılan sözcükleri (Örne in. Urfa kebabı, yufka kebabı, sac
kebabı, testi kebabı, kâ ıt kebabı) çok kolay bir biçimde bir arada bulacaktır. Sözlü ün ilgi çekici yanlarından
biri de sözcüklerin biti ekillerine göre sıklıklarının verilmesidir. Türkçedeki sözcükler biti ekillerine göre ele
alındı ında ilginç durumların ortaya çıktı ı görülmektedir. Örne in Türkçedeki sözcükler en az -c (2 sözcük) ve
en çok -k (27336 sözcük) harfiyle bitmektedir. Ba harflere göre bir sıralama yapıldı ında –k harfinin baskınlı ı
tekrar ortaya çıkmaktadır: Buna göre sözcüklerin en çok -k (9158 sözcük) ve en az (0 sözcük) ile ba ladıkları
görülmektedir.
Bu çalı ma ayrıca isimlerin, sıfatların, fiillerin vs. hangi eklerle bitti ini, bu eklerin çe itlerini,
sözcüklerin sayısını, bir sözcü ün kaç ek aldı ını ya da hangi sözcük türleri olarak kullanılabilece ini düzenli bir
ekilde ara tırıcıların önüne koymaktadır. Kısacası ara tırıcı, biti ekilleri aynı olan tüm sözcükleri bir arada
bulabilecektir. Dolayısıyla bu sözlük dil konusundaki çalı malara önemli katkı verecek, pratik ve zevkli hale
getirecek, en önemlisi de dil ö reniminde zaman kaybını önleyecektir.
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