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yapısına uygun bir kelimedir. Ayrıca kelimenin isim biçimi olan işlevsizleştirme şekli de 
kullanılmıştır. İşlevsizleştir- kelimesi, “işlevi olmayan duruma getirmek” anlamında kullanıl-
mıştır. 

“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 ri-
vayetlen- kelimesi geçmemektedir. Rivayetlen- kelimesi, rivayet kelimesi üzerine önce isimden 
fiil yapma eki -la getirilmiş daha sonra da fiilden fiil yapma eki -n- getirilerek yapılmıştır. Türk-
çenin 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. Ke-
lime, ayrımla- fiil gövdesinden önce -ş- fiilden fiil yapım ekiyle arkasından da -tır- fiilden fiil 
yapım ekiyle genişletilmiştir. Ayrımlaştır- kelimesi “ayrımlı duruma getirmek” anlamında kulla-
nılmaktadır. 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 söy-
ledim. 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 gös-
termek” 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 oluşturulmuş-
tur. 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 parti-
sine 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 haberleştir- 
biçimi yer almamaktadır. Kelime haberleş- fiil gövdesine -tir- fiilden fiil yapım ekinin getiril-
mesiyle 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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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, as-
ker-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 mekanizma-
sının 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 metin-
lerinde 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 bil-
mezlen- “bilmiyor gibi görünmek, bilmezlikten gelmek, tecahül etmek, meseleyi bilmezlemek” 
kelimesini görüyoruz. Bu yapıyla ilgili olarak tarihî metinlerde de bu türden örnekler görül-
mektedir. Günümüz Türkiye Türkçesinde Kemal Tahir’in eserlerinde -maz+lan-; mez+len- 
yapısıyla ilgili olarak birçok örnek geçmektedir. Bu örneklerde geçen yapılar da Türkçe Söz-
lük’e önemli bir zenginlik katacaktır. 
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