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Özet: Eklemeli birr dil sistemin
ne sahip olan Türkçenin zeengin bir kelime yapma m
mekanizması vardır.
mli olan bu zennginliğin yerin
nde ve doğru bbir şekilde ku
ullanılmasıdır. Türkçenin ekklerinin zengin
nliğine
Önem
ve türretme imkânınnın genişliğin
ne rağmen Cuumhuriyet dön
nemine kadarr kelime türettiminin daha ziyade
Arapçça ve Farsça kökler
k
ve ekllere dayanan ttüretmelerle yapıldığını
y
gö
örüyoruz. Anccak bu dili ku
ullanan
halk, kullandığı dillin imkânların
ndan yararlanaarak yeni bir takım
t
kelimeler türetmektenn hiçbir zamaan vazn en güzel kaanıtıdır. Cumhhuriyetten son
nra bir
geçmeemiştir. Ağızllarda kullanılan Türkçe keelimeler bunun
zihniyyet değişikliğiiyle Arapça, Farsça
F
kök vee eklere dayan
nan bu türetmeeden vazgeçillerek Türkçe kök
k ve
eklerlle yeni türetm
meler yapılmaaya başlanmışştır. Cumhuriy
yetten günümüze değin yak
aklaşık seksen
n yıllık
zamann diliminde keelime türetimiiyle ilgili cidddi mesafe alın
nmıştır. Kelim
me türetme işi bazen bu dilii kullanan halk tarafındann bazen bu dilde edebî ürünnler veren yazarlar, bazen bilim
b
adamlarıınca, bazen dee gazeu çalışmada buugün Türkiye Türkçesi sözlü
üğünde kullannılmayan ancaak bazı
tecilerr tarafından yaapılmıştır. Bu
gazeteecilerimiz ve yazarlarımız
y
tarafından
t
kulllanılan kelimeeler üzerinde durulacaktır.
d
Anahtar Sözcüklerr: Kelime türetme, sözlük, kkelime, yeni kelime
k
yapma
ract: Turkish language
l
is an
n agglutinativee language wh
hich has a rich
h vocabulary m
making mech
hanism.
Abstra
It is im
mportant that thhis rich capaciity is used of pproperly. Despiite wide vocab
bulary derivatioon opportunitiies and
the ricchness of Turrkish suffixes, we see more use of derivaative words in Arabic and PPersian to the period
of thee Republic. Buut the people who
w use this llanguage neveer given up lan
nguage used bby taking adv
vantage
of oppportunities producing a new
w set of wordds. The most beautiful
b
proo
of of this is Tu
Turkish words which
are ussed in the Anaatolian dialects. After the Re
Republic with a mindset chan
nge which abaandoned vocaabulary
derivaation based onn Arabic and Persian
P
roots aand attachmen
nts and with Turkish
T
roots aand attachmen
nts new
derivaatives started. From the Rep
public to the prresent, an app
proximately eig
ghty-year timee period, the derivad
tion oof the word haas covered a serious
s
distancce. The work of word derivation has beeen made som
metimes
by thee population who
w spoken th
his language, sometimes by
y authors who have given liiterary works in this
language, and som
metimes by sccientists and jjournalists. In
n this study words
w
which are not used in the
day, but are ussed by scientissts and journalists will be m
mentioned.
dictioonary of Turkeey Turkish tod
Keywoords: Word deerivation, dicttionary, word,, making a new
w word

Dil, yyeryüzünde bir
b anlaşma vasıtası olduuğu günden bugüne
b
değiin sürekli yen
eni kelimelere ihtiyaç dduymuştur. Medeniyetin
M
gelişmesi vee toplumların yeni kültü
ür ve dinlerlee tanışması dilleri,
d
yeni kavramları karşılayacak
k
kelimeler tüüretme gibi bir gayretin
n içerisine sookmuştur. Her dil,
ihtiyaaç duyduğu kelimeleri ya
y kendi dilinnin imkânlarrından yararllanarak elde eder ya da başka
dillerrden alır. Ekklemeli bir diil sistemine sahip olan Türkçe,
T
bugü
üne değin buu özelliğini birçok
b
kelim
me türeterek ortaya koym
muştur. Kelim
me türetme işi,
i bazen bu
u dili kullanaan halk, bazzen bu
dilde edebî ürünler veren yazzarlar, bazen bilim adamllarınca bazen
n de gazetecciler tarafındaan ya*
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pılmıştır. Bu çalışmada bugün Türkiye Türkçesi sözlüğünde kullanılmayan ancak bazı gazetecilerimiz ve yazarlarımız tarafından kullanılan kelimeler üzerinde duracağız. Bunu yaparken de
yazımızda geçen örnek kelimelerde, yazarların imlasına bağlı kalınmıştır.
olumla-:/olumlan-: (ol+u+m+la-) Türkçe Sözlük’te olumlama “olumluluğu ortaya koyma,
icap” kelimesi yer alırken aynı kökten olumla- ve olumlan- biçimleri yer almamaktadır. Kelime,
ol- fiil kökünden önce -m ile fiilden isim, sonra Türkçenin isimden fiil türetme eklerinden –la ile
genişletilmiş ve daha sonra da -n- fiilden fiil yapma ekiyle edilgenleştirilmiştir. Aslında kelimenin kullanımı isim gövdesine -lu isimden isim yapım eki getirilip daha sonra -la ekiyle isimden
fiil yapım biçimiyle olumlula-, olumlulan- şeklinde de olabilirdi. Kelime her iki haliyle de
Türkçenin gramer yapısına uygundur. Aşağıdaki örneklerde de görüleceği üzere olumla- kelimesi “olumlu olarak kabul etmek, olumlu görmek” anlamlarında kullanılmıştır.
“Danıştay Başsavcısı Tansel Çölaşan, bir sempozyumda konuşurken, 27 Mayıs 1960’taki
askeri darbeyi, hem gerekçeleriyle, hem de sonuçlarıyla olumlayan, öven, kutlayan bir konuşma
yaptı”. (Emre Aköz, Sabah Gazetesi, 11.03.2008).
“Sol hesaplaşmamış, demiryollarının yabancı şirketlere büyük tazminatlar ödenerek devletleştirilmesi hep olumlanmış. Ama bugün öyle bir noktaya geldik ki yabancı sermaye gelsin diye
yırtınıyoruz, gelse çok sevineceğiz”. (Star Gazetesi, 24 Kasım 2009, Fadime Özkan’ın Mete
Tunçay’la yaptığı röportajın ikinci bölümü...).
rüyala-: (rüya+la-) Türkçe sözlükte rüya kelimesi vardır. Ancak rüyala- biçimi yer almamaktadır. Kelime köken itibariyle (ru’yā) Arapçadır. Üzerine Türkçenin isimden fiil yapım
eklerinden -la eki getirilerek farklı bir biçimde kullanılmaya başlanmıştır. Rüyala- kelimesi
“rüya görmek” anlamında kullanılmıştır. Aslında Türkiye Türkçesinde rüya kelimesi göryardımcı fiiliyle yaygın bir biçimde kullanılmaktadır. Ayrıca bunun yanı sıra rüyasına gir-,
rüyasında gör- tabirleri de görülmektedir. Rüyala- kelimesi Türkçenin gramer yapısına uygun
bir kelimedir.
“Hiçbir koşulda hiçbir halt olmaz, ama farkında değil! Basbas bağırarak rüyalamaya devam
etsin” (Perihan Maden, Radikal Gazetesi, 25.03.2008).
mahkemelen-: (mahkeme+le-n-) Arapça kökenli bir kelime olan ve Türkiye Türkçesinde
mahkeme biçimiyle “yargılanmanın yapıldığı yer, mekân” anlamında zengin ve geniş bir kullanım
alanına sahip olan bu kelimenin mahkemelen- şeklinde kullanıldığını gördük. Arapça bir isim
olan mahkeme kelimesi Türkçenin isimden fiil yapım eklerinden -le ekiyle fiilleşmiş ve ardından -n fiilden fiil ekiyle daha da genişlemiştir. Mahkemelen- kelimesi “yargılanmak” anlamında
kullanılmıştır.
“Yani: Cumhurbaşkanı’nın mahkemelenmesi, cezalandırılmasıyla ilgili bir-iki kişinin itirazı
olmuş ki, oy çokluğuna düşmüşler” (Perihan Mağden/Radikal, 01.04.2008).
andıçlan-: (andıç+la-n-) Türkçe Sözlükte andıçlan-, ya da andıçlanma kelimesi yer almamaktadır. Ancak andıç kelimesi “uyarı ve hatırlatmak amacıyla yazılan not” anlamıyla sözlükte
yer almaktadır. Andıçlan- kelimesi andıç kelimesi üzerine önce isimden fiil yapma eki -la, daha
sonrada fiilden fiil yapım eki -n ile genişlemiştir. -ma, me fiilden isim yapma ekiyle andıçlanma
biçimi ortaya çıkmıştır. Aynı gövdeden türetilmiş bu iki kelime de Türkçenin gramer yapısına
uygundur. Andıçlan- kelimesi “birisi hakkında uyarı ya da hatırlatmak amacıyla not tutmak”
anlamında kullanılmıştır.
“Kimse kendini andıçlanamazlar listesinde göremiyor çünkü herkes andıçlanmaya müsait”
(Ergun Babahan, Sabah Gazetesi, 10.04.2008).
işlevsizleştir-: (iş+lev+siz+le-ş-tir-) Türkçe Sözlük’te, işlev, işlevci, işlevcilik, işlevsel, işlevsiz,
işlevsizlik gibi aynı gövde ailesine ait sözler alırken, işlevsizleştir- biçimine rastlanılmamıştır.
Kelime işlevsiz gövdesi üzerine önce -le isimden fiil yapma eki daha sonra -ş- fiilden fiil yapım
eki ve daha sonra da -tir- fiilden fiil yapma ekiyle oluşmuştur. Türkçenin kelime türetme
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yapısına uygun bir kelimedir. Ayrıca kelimenin isim biçimi olan işlevsizleştirme şekli de
kullanılmıştır. İşlevsizleştir- kelimesi, “işlevi olmayan duruma getirmek” anlamında kullanılmıştır.
“Maksatlı ve sistemli olmasa da, yargıya yönelik bir işlevsizleştirme çabası var. Bu, özellikle
birileri böyle bir çaba içinde olduğu için değil, yargı erki kendisini tartışılır kılan kararlara
imza attığı için böyle” (Ahmet Kekeç, Star Gazetesi, 22.05.2008).
rivayetlen-: (rivayet+le-n-) Arapça bir kelime olan rivayet sözcüğü Türkiye Türkçesinde
geniş bir kullanım alanına sahiptir. Türkçe Sözlükte rivayet kelimesi geçmektedir. Ancak rivayetlen- kelimesi geçmemektedir. Rivayetlen- kelimesi, rivayet kelimesi üzerine önce isimden
fiil yapma eki -la getirilmiş daha sonra da fiilden fiil yapma eki -n- getirilerek yapılmıştır. Türkçenin gramer kurallarına uygun bir kelimedir. Rivayetlen- kelimesi “rivayet etmek” anlamında
kullanılmıştır.
“Vatan’dan Mustafa Mutlu’ya -zaten borçlarının 24 milyon dolar tuttuğunu- söylemiş. Ki,
piyasada borçlarının 7 milyon dolar olduğu rivayetleniyormuş Özkan’ın” (Perihan Mağden,
Radikal Gazetesi, 15.05.2008).
ayrımlaştır-: (ayrım+la-ş-tır-) Türkçe Sözlükte ayrım, ayrımlama, ayrımla-, ayrımlaşma,
ayrımlaş- vb. türevleri kullanılırken ayrımlaştır- ve ayrımlaştırma biçimleri yer almamıştır. Kelime, ayrımla- fiil gövdesinden önce -ş- fiilden fiil yapım ekiyle arkasından da -tır- fiilden fiil
yapım ekiyle genişletilmiştir. Ayrımlaştır- kelimesi “ayrımlı duruma getirmek” anlamında kullanılmaktadır. Ayrımlaştırma ise “Ayrımlı duruma getirme işi, farklılaştırma durumu” anlamında
kullanılmaktadır.
“Bu suçlamanın kendisine dönecek bir bumerang olduğunu unutarak. Kafam, düşüncesinde
özgür diyordu; vicdanım ise kınıyordu, bu ayrımlaştırmayı. Daha önce de çok yazdım, çok söyledim. Üç alanda kin, düşmanlık, tutkunluk gibi duygulara yer yoktur: Devlet yönetimi, bilim,
yargı” (Şamil Tayyar, Star Gazetesi, 17.06.2008).
büyüklenmeci: (büyük+le-n-me+ci) Türkçe sözlükte büyüklen- kelimesi “kendini büyük göstermek” büyüklenme kelimesi ise “kendini büyük gösterme” anlamlarında kullanılmıştır. Türkçe
Sözlükte büyüklenmeci kelimesi yer almamaktadır. Kelime büyüklen- gövdesi üzerine önce -ma,me fiilden isim yapım eki sonra da -cı, -ci isimden isim yapma ekinin getirilmesiyle oluşturulmuştur. Büyüklenmeci kelimesi “kendini büyük görme, kibirli olma” anlamlarında kullanılmıştır.
“Bu davranışının karşıtlarında hile ve şüphe duygusunu artıracağını hesap edememişti.
Siyasi hatalarında ve şüpheli ölümünde büyüklenmeci davranışlarının önemli rolü vardı” (Nevzat
Tahran, Giyotinin kesmemesi mümkün mü? Zaten her hafta bir suikast...”. www.as-der.org.tr,
29 Mart 2008).
yanlılaştır-: (yan+lı+la-ş-tır-) Türkçe sözlükte yanlı “yandaş” yanlılık “yanlı olma durumu”
gibi kelimeler geçerken yanlılaştır- kelimesi bulunmamaktadır. Kelime yanlı isim gövdesi üzerine la isimden fiil yapma ekinin getirilmesi, -ş- fiilden fiil yapım eki ve -tır- fiilden fiil yapım ekiyle
genişletilmiştir. Kelime “taraflılaştırmak, yanlı olmak” anlamlarında kullanılmıştır.
“8 Haziranda bir televizyon izlencesinde bir bilim adamımız, bir meslektaşını iktidar partisine yakınlığı ile bilinen diye sunuyor ve bilimsel kişiliğini örselemeye, onun görüşlerini de işin
başında yanlılaştırmaya, güçsüzleştirmeye çabalıyordu” (Şamil Tayyar, Star Gazetesi, 17.06.
2008).
haberleştir-: (haber+le-ş-tir-) Türkçe Sözlükte haberleş- kelimesi yer alırken haberleştirbiçimi yer almamaktadır. Kelime haberleş- fiil gövdesine -tir- fiilden fiil yapım ekinin getirilmesiyle yapılmıştır. Kelime “haber yapmak” anlamında kullanılmıştır.
“Böylesine duyargaları açık yazarlara sahip gazetenin, başka Ankara Temsilcilerinin ancak
bir gün sonra gazetelerinde değerlendirebildikleri iddianame metnini diğerlerinden bir gün önce
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haberleştirmesine hiç mi hiç şaşırmadım” (Taha Kıvanç, Yeni Şafak Gazetesi, 19.03.2008).
bütünlüklü: (bütün+lük+lü) Türkçe Sözlük’te bütünlük kelimesi “bütün olma durumu, tamamiyet” anlamlarında kullanılırken bütünlüklü kelimesi sözlükte yar almamıştır. Kelime, bütünlük isim gövdesi üzerine isimden isim yapım eki olan -lü ekinin getirilmesiyle yapılmıştır.
Kelime “parçalanmamış, parçalı olmayan, bütün, tam” anlamlarında kullanılmıştır.
“Fırat’ın bu saptaması hem doğru, hem de yanlış. Çünkü toplum bütünlüklü, tek parçadan
oluşan bir varlık değildir. Sınıf ve zümrelerden oluşur” (Emre Aköz, Sabah Gazetesi, 25.06.
2008).
hormonlan-: (hormon+la-n-) Hormon kelimesi, Fransızca kökenli bir kelime olup Türkçe
Sözlük’te “İç salgı bezlerinden kana geçen ve organların işlemesini düzenleyen adrenalin, insülin, tiroksin vb. uyarıcı maddelerin genel adı; bu maddelerin işlevini yerine getirecek özellikte
yapay madde” anlamlarında kullanılmıştır. Hormonlan- kelimesi, hormon kelimesi üzerine önce
isimden fiil yapma eki -la getirilerek daha sonra da -n- fiilden fiil yapım ekinin getirilmesiyle
yapılmış bir kelimedir. Hormonlan- “Bir canlının her anlamda daha çabuk gelişmesi için yapay
madde vermek” anlamında kullanılmıştır.
“Ecevit koalisyonu, son anda medya ihanetine uğrayana kadar, yamanmış medya desteğiyle
hormonlanabildi mi?” (Umur Talu, Sabah Gazetesi, 02.04.2009).
araçsallaştır-: (araç+sal+la-ş-tır-) Türkçe Sözlükte araçsallaştırmak kelimesine rastlanılmamıştır. Sözlükte yalnız bu kelimenin kökü olan “araç” kelimesi bulunmaktadır. Araçsallaştırmak kelimesi, üzerine önce isimden isim yapma eki +sal- getirilmiş daha sonra -la isimden
fiil yapım eki daha sonra -ş- fiilden fiil yapma eki ve son olarak da -tır- fiilden fiil yapma eki
getirilerek yapılmıştır. Kelimenin fiil ismi olan araçsallaştırmak biçimi son halidir. Kelime
Türkçenin gramer yapısına uygun olarak yapılmıştır. Araçsallaştır- kelimesi “araç gibi kullanmak, araç görmek” anlamlarında kullanılmıştır.
“Anayasa Mahkemesi, 367 kararında olduğu gibi hukuku araçsallaştırmak isteyenlerin
yanında mı yer alacak, yoksa ancak hukuk yoluyla özgür ve demokratik bir ülke olacağımızın
bilinciyle mi hareket edecek?” (İsmet Berkan, Radikal Gazetesi, 11.04.2008).
tümleşme: (tüm+le+ş+me) Türkçe Sözlükte tümle- kelimesi “tüm durumuna getirmek, tamamlamak” anlamında kullanılırken tümleşme kelimesine rastlanılmamıştır. Kelime tümle- fiil
gövdesi üzerine -ş- fiilden fiil yapma eki ve -me fiilden isim yapma ekinin getirilmesiyle türetilmiştir. Tümleşme kelimesi “bütünleşme” anlamında kullanılmıştır.
“Varlığın, evrenin, ruhun, maddenin, yerin, göğün, yaratanın, yaratılanın özdeşleştiği buluşmanın, birleşmenin, birliğin, tümleşmenin, eriyip kaynaşmanın dile daha yetkin ve güzel
yansımasını düşünmek bile olanaksız...”. (İlhan Selçuk, Cumhuriyet Gazetesi, 13.04.2008).
sınavlan-: (sına+v+la+n-) Türkçe Sözlükte sınav kelimesi ve bu kelimenin yardımcı fiillerle
kullanılan sınav vermek, sınava girmek, sınava çekilmek biçimleri yer alırken sınavlan- şekli
sözlükte yer almamıştır. Eski Türkçe metinlerde sınag (sınag> sınav) biçiminde gördüğümüz bu
kelime -g>-v değişmesine uğrayarak bugün sınav şeklinde kullanılmaktadır. Sınavlan- kelimesinin kullanımını “sınav olmak”anlamıyla Kemal Tahir’in eserlerinde görmekteyiz.
“Yüreğin ne demekte?
- Beliii…
-Sınavlanmaya da beli mi?
-Beliii…
-Beli dedin günah gitti bizden” (D. A. 93).
rezillen-: (rezil+le+n-) Arapça bir kelime olan rezil kelimesi Türkçenin tarihî metinlerinden
günümüze değin kullanılan bir kelimedir. Ancak Türkçe Sözlükte rezillen- kelimesi bulunmamaktadır. Rezillen- kelimesi -la, -le isimden fiil yapma eki ve -n- fiilden fiil yapım ekinin bir-
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leşmesinden oluşmuştur. Rezillen- kelimesi Türkçenin gramer yapısına uygundur. Kelime “rezil
olmak” anlamında kullanılmıştır.
“Hele sultan rezillenirse…(D. A. 250); Sırayı şaşırıp, rezillenmek yok…” (D. A. 226).
köprüle-: (köprü+le-) Köprü kelimesi Türkçe Sözlükte yer alırken köprüle -biçimi yer
almamaktadır. Köprüle- kelimesinin kullanımını Kemal Tahir’in eserlerinde “köprü yapmak”
anlamıyla kullanıldığını görüyoruz.
“Gücü yetse Karasu’yu köprülemez mi?” (D. A. 583).
edepsizlen-: (edeb+siz+le-n-)Arapça bir kelime olan edep kelimesi Türkçe Sözlükte “edep,
hayâ” anlamıyla kullanılmaktadır. Edepsizlen- kelimesi ise sözlükte yer almamaktadır. Edepsizlen- kelimesi +le isimden fiil yapma eki ve -n- fiilden fiil yapım ekinin birleşmesinden oluşup
“edepsizlik etmek” anlamında kullanılmıştır.
“-Edepsizlendi, bu itoğlu…” (D. A 133).
vermezlen-/çıkmazlan-/duymazlan-/geçmezlen-: (ver-+mez+le-n-…) Bugün ölçünlü Türkiye
Türkçesinde -maz+lan-; mez+len- yapısı ile ilgili olarak Türkçe Sözlük’te sadece bil- fiilinin
kökünden bilmezlen- “bilmiyor gibi görünmek, bilmezlikten gelmek, tecahül etmek, meseleyi
bilmezlemek” kelimesini görüyoruz.
Ahter-i Kebir’de tenâkür kelimesi, “bilmezlenmek, tecahül gibi” anlamlar verilerek açıklanmıştır (Ahteri, 1310).
Türkiye Türkçesinde bugün pek kullanmadığımız ancak tarihî metinlerdeki örneklerde daha
çok rastladığımız -maz+lan-; mez+len- yapısının şekil itibariyle, -maz,-mez olumsuz sıfat fiil
eki üzerine -la isimden fiil yapım eki ve -n fiilden fiil yapım ekinin gelmesiyle oluştuğu görülmektedir.
-maz+lan-; mez+len- yapısı ile ilgili ilk bilgiyi Deny’nin (1941) Grammaire De la Langue
Turque (Dialecte Osmanlı) adlı eserinde görmekteyiz. Deny, -ma-mez-lik gibi yapıları anlattıktan sonra, “işitmez görünmek” anlamında işitmezlen- fiilinin kullanıldığını söyler.
Kononov (2001), -maz+lan-; mez+len- yapısı ile ile ilgili olarak, Deny’nin (1941) verdiği
bilgileri tekrar etmekle yetinir. Ergin (1993), partisipler konusunda -maz, -mez’i anlattıktan
sonra, Eski Anadolu Türkçesinde ekin bugünkünden farklı bir kullanışının da bilmezlenşeklinde olduğunu ifade etmektedir.
Tarihî sözlüklerden Lehcetü’l-Lügat’ta bilmezlen- fiili, “bilinen nesneyi bilmezlenmektir”
şeklinde anlamlandırılmıştır.
Ahmet Vefik Paşa’nın (2000) Lehçe-i Osmanî’sinde işitmezlen- fiili “sağırlığa vurmak, sağırlıktan gelmek, tesallüm” biçiminde anlamlandırılmıştır.
-maz+lan-; mez+len- yapısının Kemal Tahir’in Devlet Ana adlı eserinde geniş bir kullanıma
sahip olduğunu görüyoruz.
“Anladım, korku yüreğine yol buldu, soluğun tıkandı, sesin çıkmazlandı”. “çıkmıyormuş gibi
olmak” (D. A. 388); Kızın yalvarmasına dayanamadı da vermezlendi mi? (D. A. 539) Herif
koca bir sancak beyine kızı neden vermezlendi? (D. A. 262);
-Sarhoş musun Alişar Bey, sakın kulağın mı duymazlandı? (D. A. 382); Neden geçmezlenir
kervan? Güven ister çünkü tüccar takımı… (D. A. 51)”.
Yukarıdaki örneklerde de görüleceği üzere, vermezlen- “vermez görünmek, vermek isteyip
de vermezmiş gibi görünmek”; duymazlan- “duyup da duymazlıktan gelmek”; çıkmazlan- “ses
çıkarmak isteyip ama çıkarmak istemez gibi görünmek”; geçmezlen- “geçmek isteyip de geçmek
istemezmiş gibi yapmak” anlamlarında kullanılmıştır.
Yukarıda üzerinde durduğumuz kelimelerin büyük bir kısmı Türkçenin isimden fiil yapma
eki olan -la,-le ekiyle türetilmiş kelimelerdir. Türkçenin tarihî metinlerinde de -la, -le ekinin bu
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özelliğinden yararlanılarak türetilmiş kelimeler bulunmaktadır. Bunlardan bazıları şunlardır:
zindanla-: (zindan+la-) zindana atmak
“züleyħā aydur bu oġlan zindānlaġıl
tehdįd ķılġıl ķorķutġıl ögütlegil” (KY B41r5).
daǾvalaş-: (dava+la-ş-) davalamak
“Ǿaķlı kāmil Ǿilm ü ĥikmet temām bilür
müddeǾįlerdaǾvālaşı aŋa kelür” (KY B51r6).
duǾala-: (dua+la-) dua etmek

"duǾālamaġa eyle āsān olsun ėmdi” (KY A69v8).
zinharla-: (zinhar+la-) yasaklamak
“anlar aydur bizler seni zinharladuk” (KY B16r7).
fikirlen-: (fikir+le-n-) düşünmek
“Ben bir şey fikirlendim, söyleyeyim, eğer maǾkul ise görün deyüb
fikirlendüği tedbiri söyleyüb dedi kim…” (GSM 52b).
pusulan-: (pusu+la-n-) pusu kurmak
Amma küffâr-ı la’in derbend içinde vâfir yaya kâfir komuş idi kim, asker-i İslâm gelürse yol vermeyeler ve hattâ ol melâinler pusulanmış idi.
(GSM 22b)
sıfatla-: (sıfat+la-) vasıflarını bildirmek
“…bunları gah ibadet çokluġıyıla sıfatlar gah hublıġıyıla sıfatlar gah
şekilleri ulu olmaġıla sıfatlar” (TİKT 22a16).
sıfatlan-: (sıfat+la-n-) vasıfları belirtilmek
“bu sıfatla sıfatlananları severler” (TİKT 27a/21).
Sonuç
Yukarıda üzerinde durduğumuz kelimeler, bize Türkçenin mükemmel bir üretim mekanizmasının bulunduğunu ispat etmektedir. Kelime türeterek dile katkıda bulunmak sadece belirli
zümrelere ait değil, toplumun bütün katmanlarında yer alan Türkçe kullanıcılarının işidir.
Kelime türetmenin en doğru biçimi, Türkçe köklere dayalı olarak kelime türetmektir. Ancak
modern Türkiye Türkçesinde kökeni Türkçe olmayan bazı köklerden de kelimeler türetilmiştir.
Arapça ve Farsça köklerden kelime türetmede Türkçenin isimden fiil yapım eki olan +la;
+le ekinden çokça istifade edilmiştir. Bunun örneklerini Türkçe Sözlük’te görmekteyiz. (ayıpla-;
hastalan-; hayıflan-; rüzgarlan-…) Ayrıca bu ve buna benzer örnekler Türkçenin tarihî metinlerinde de görülmektedir.
Yukarıda Türkçenin gramer yapısına uygun, yapaylıktan uzak bir biçimde türetilen (olumla-/
olumlan-; rüyala-; mahkemelen-; andıçlan-; işlevsileştir-; rivayetlen-; ayrımlaştır-; büyüklenmeci;
yanlılaştır-; haberleştir-; bütünlüklü; hormonlan-; araçsallaştır-; tümleşme; sınavlan-; rezillen; köprüle-; edepsizlen-) bu kelimeler Türkçe Sözlük’te birer madde başı olarak yer alarak Türkçe
kelime hazinesinin zenginleşmesine katkıda bulunabilir.
-maz+lan-; mez+len- yapısıyla ilgili olarak Türkçe Sözlükte sadece bil- fiili kökünden bilmezlen- “bilmiyor gibi görünmek, bilmezlikten gelmek, tecahül etmek, meseleyi bilmezlemek”
kelimesini görüyoruz. Bu yapıyla ilgili olarak tarihî metinlerde de bu türden örnekler görülmektedir. Günümüz Türkiye Türkçesinde Kemal Tahir’in eserlerinde -maz+lan-; mez+lenyapısıyla ilgili olarak birçok örnek geçmektedir. Bu örneklerde geçen yapılar da Türkçe Sözlük’e önemli bir zenginlik katacaktır.
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