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Sudi: 16. Yüzyılda Bir Tercüme Ustasının Türkçe Türetim Gücü
İbrahim Kaya, Sütçü imam Üniversitesi

Mevlüt Erdem, Hacettepe Üniversitesi
Giriş

Son zamanlarda Türkçenin sözvarlığı üzerinde oldukça fazla çalışma yapılmıştır.
Bu çalışmaların bir kısmında Türkçede daha önce tanıklanmayan, tarihsel sözlüklerde yer almayan kelimeler ve bunlarla ilgili çeşitli sorunlar tartışılmıştır (Yıl
maz, Demir 2009, 2010, 2013 ; Yılmaz 2014) ve bu sözvarlığı çalışmalarıyla bir
anlamda Tarama Sözlüğü' ne yeni katkılar yapılmaktadır. Sözvarlığı ve Türkçe türetimler açısından bakıldı ğında onaltıncı asrın tercüme ustası Sudl'nin Türk dilinde ayrı bir yeri vardır. Usta bir çevirmen olan Sudi, Hafız'ın eserlerini Türkçeye
aktarırken Türkçenin türetim gücünden bilinçli olarak fazlasıyla yararlanır .
Arapça ve Farsçanın Türkçe üzerinde yoğunluğunun sözvarlığı açısından belirgin
bir şekilde artt ığı bir dönemde belki de sadece Sudl'nin eserlerinde rastlayabi leceğimiz yeni Türkçe türetimler ortaya çıkar . Sudl'nin Farsça kelimelere bilinçli
olarak Türkçe yeni karşılık bulmak istemesi eserlerini Türk dili için daha kıymetli
hale getirir ve bunlar özellikle biçim bilgisel ve sözvarlığı açısından değerlend i ril
meyi hak eder. Bu çalışmada onaltıncı asrın usta çevirmeni Sudl'nin Şerh-i Divan-ı Hafız isimli eserinde geçen Türkçe kelimeler ve türetimler üzerinde yoğun
laşılacak, bunların tarihi eserlerde ve Yeni Tarama Sözlüğü ' deki kullanımlarına
bakılacak ve özellikle Sudl'nin yaptığı baz ı türetimlerin neden sözlüklerde yer
al(a)madığı üzerinde durulacaktır . Yazının ilk bölümünde kısaca Sudi ve eseriyle
ilgili bilgiler verilecek daha sonra Sudi şerhinde dikkati çeken bazı dilbilgisi özellikler üzerine durulacak ve Sudl'nin eserinde yer alan Türkçe sözvarlığının Tarama Sözlüğü'ndeki durumu tartışılacaktır.

Sudi ve eseri
Bosnalı olan Sudi 16. yüzyılda yaşamış ve İran edebiyatının temel klasiklerinden üçü hakkında {Hafız-ı ŞTrazT'nin Divan'ı, Sa'dT-i ŞTrazT'nin Bostan ve Güfistan'ı) devrinde çok okunan ve daha sonra da Farsçaya ve Batı dillerine tercüme edilen şerhler yazmıştır (Kaya 2008) . Bu şerhlerden Şerh-i Divan-ı Hafız
1594-S'te tamamlanmıştır ve bu eser Türk edebiyatında Hafız Divanı şerhleri
arasında en fazla ilgi gören şerhtir . Sudi, dostu Ömer Efendi' nin "sizden taliplere faydalı, acemilere şifalı, yani şiiri tevil etmeden ve tasavvufi yoruma kaçmadan, Arapça üslup üzere kurallar söylenilerek ve sadece şiirin manasıyla
yetinilerek Hafız Divanı 'nı şerh etmeni temenni ediyorum" şeklindeki ricasıyla
bu eseri şerh ettiğini söyler (Kaya 2008: 57). Eser boyunca Sudl'nin kişiliğini ve
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araştırıcılığını gösteren birçok açıklama yer alır . Türkçede veya Türk kültü-

ründe yer almayan kelimeler ve kavramlar için gözlemlerinden hareketle yeni
türetimler yapar. Şerh-i Divan-ı Hafız sadece bir şerh değil, aynı zamanda 16.
asır dünyasını da çeşitli açılardan anlamamıza yardım eden bir eserdir. Şerh
lerini büyük bir özenle hazırlayan Sudi, eserlerinde yazılı ve sözlü kaynakları
da vermeyi ihmal etmez . (Bu konuyla ilgili örnekler için bk. Kaya 2008 : 28-30,
Kaya 2013) .
Sudi, eserinin daha iyi anlaşılması için zama nının dilbilgisi terim lerini, bazı
kelimelerin okunuşlarını, Arapça kelimelerin hangi babdan olduğu vb. birçok
bilgiyi verir. Eser, Türkçe kelime yapımı ve sözvarlığı için zengin bir veriye sahiptir. Eserde geçen Türkçe kelimelerin bir kısmı Eski Anadolu Türkçesinin sözvarlığını kapsayan Tarama Sözlüğü'nde (TS) geçmez ve onun tercüme ederken
Farsça kelimelere Türkçe karşılık bulma gayreti Türkçeye olan hakimiyetini ve
şerh işini ne kadar ciddiye aldığını da gösterir.

Eserde dikkati çeken

bazı

Türkçe özellikler

1. ur- yardımcı fiili
Türkçenin tarihsel seyri içinde yardımcı fiillerin kullanımında ve seçiminde belirgin farklar görülür. Eski Türkçede ve Eski Anadolu Türkçesi eserlerinde karşımıza çıkan yardımcı fiiller sırasıyla şunlardır: er- 'ermek, ulaşmak', bol- 'olmak', tur- 'kalkmak' (Gabain 1998), (it-, kıl-, eyle-, ol-, bulun- (Özkan 2000).
Eski Türkçede ur- biçimindeki yardımcı fiil daha Eski Anadolu Türkçesinde
(=EAT) az da olsa kelime başında /v/ türemes iyle kullanılır: bir na'ra vurdı
(Bat), issin yire vurdı (MerT), arkasın yire vurdı (Müş), yüzin yire vurdı (TezE).
Türkçe, Arapça ve Farsça isimler bazı yardımcı fiiller (et-, ol-, eyle- vb.) yardımıyla birleşik fiil yapısına dönüşürken Südl şerhinde isimlerin yardımcı fiile
dönüşmesinde özellikle ur- fiili tercih edilir. Ur- aşağıdaki örneklerde görüleceği gibi yer yer Arapça ve Farsça kelimelerle yer yer Türkçe kelimelerle birliktelik kurar: adım ur- 'adımlamak', aşağa urmak yukaru urmak 'bir aşağa bir
yukarı gitmek', kılıç ur-'kılıç vurmak', nara ur- 'bağırmak', semer ur- 'semerlemek', sözi gizli ur- 'gizli söz söylemek', su ur- 'sulamak, su serpmek', tarak ur'taramak', taş ur- 'taş atmak', yumruk ur- 'yumruklama k', yük ur- 'yük koymak', yüzine ur- 'yüzüne söylemek', efsane kapusını ur- 'efsane tarzına gitmek', berk ur- 'şimşek çakmak', côm ur- 'içki içmek', çar tekbir ur- 'bütünüyle
terk etmek', çetr ur- 'örtü yapmak', per ü bal ur- 'kanat vurmak', sabuhi ur'sabah içkisi içmek', safir ur- 'ıslık çalmak', teneffüs ur- 'nefes almak', tiğ ur'kılıç vurmak', şône ur- 'taramak', şarab ur- 'içki içmek', sevda uru/- 'aşka tutulmak', mevc ur- 'dalgalanmak', gam ur- 'üzmek', gülbang ur- 'bağırmak',
hande ur- 'gülmek' vb.
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2. Bazı eklerin kullanımı

Sudi'nin eserlerinde göze çarpan önemli hususlardan biri Farsça kelimelerin
Türkçeye tercümesinde görülür. Günümüzde birkaç kelimede (gezegen, olağan) kalıplapmış olan -AGAn eki (Zülfikar 2010) Sudi'nin eserlerinde bilinçli
olarak birçok türetimde tercih edilir. Sudi, Farsçadan yaptığı şerhlerde -Ansı
fatfiilinin sözlükbirimler oluşturamamasından dolayı, Farsça sıfat-ı müşeb
behe olan sözcükleri, Türkçeye, döneminde kısmen i şlek olan -AGAn /-GAn
ekiyle; bazen ism-i fail olan Farsça kelimeleri de -lcl ekiyle çevirmeyi tercih
eder (Kaya, Erdem 2010) . Sudi Farsça eserleri tercüme ederken kelimlerin biçim bilgisel özelliklerini de açıkça verir. Örneğin Farsça revôn kelimesini tercüme ederken şu ifadeleri kullanır: [Revôn sıfat-ı müşebbehedir, akagan
ma'nôsına . Revôn sıfat-ı müşebbehedir, akagan dimekdir, ammô bunda ism-i
fô 'il ma'nôs ı tazm in olunmuşdur. ]
Sudi'nin şe r hlerinde geçen kelimelerin birçoğu -AGAn ekinin kalıcı anlamlı
yeni kelimeler yapmasından dolayı sözlüklerde haklı olarak yer alırlar . TS'de
ve Sudi' nin şerhlerinde geçen, zaman zaman küçük anlam farkları taşıyan bu
ortak biçimlerden bazıları şöyledir: 1 bakagan 'bakan, TS: bakıcı', bilegen 'S:
bilgin; TS : iyi bilen', ditrege n ' devamlı titreyen ', dönegen 'S, TS: çok dönen',
göregen 'S: görücü, TS : ço k iyi gören', gülegen 'S, TS : devamlı gülen', oturagan
'S, TS: çok oturan ', s ıçragan 'S: a t ılgan , TS: ço k sıç rayan' , tutagan 'S: sahip
ol an, TS: iyice, s ıkıca t uta n', yaldıragan 'S: parlayan, parlak, TS : çok parlayan',
yilegen 'S: devamlı koşan , TS : hızlı koşan' . Sudi'nin eserlerinde utanagan
'uta ngaç' ve olağan 'sürekli olan' kelimeleri TS' nde -GAn ekiyle utangan 'çok
utangaç, s ıkı lgan '; olgan 'olan' biçiminde geçer.
İdegen 'TS : edici, eden, çok eden' türetimi Arapça isimlerle birleşerek raks
idegen 'raks eden', teferrüc idegen 'sürekli gezinen', sa 'y idegen 'sürekli çalı
şan ' biçimleri Sudi' nin eserlerinde ka rşılaştığımız diğer örneklerdir. Sudi, kelim e tü retiminde tercüme ettiği metnin anlamını yansıtmaya çalışması ve biçi mbilgisi k uralla rı n ı metne uygula m ası sonucu -AGAn/-GAn eklerini kelime
türet im inde birçok fii le uygular.
Yukarıda verilen kelimelerin aksine -AGAn/-GAn ekleriyle türetilen kelimelerin bazısı TS'de geçmez. Bu türetimlerden birkaçı yardımcı id- fiiline gelmekted ir. TS' de bulunmayan -AGAn / -GAn 'lı türetimler aşağıdaki gibidir: atılgan
'atılgan ', erigen 'eriyen', incinegen ' incinen', kaynagan ' kaynayan', küsegen
' deva ml ı küsen', ohşayagan 'sürekli okşayan ', raks idegen 'raks eden', sa'y
idegen 'sürekli ça lı şa n' , salınagan ' devamlı salınan', sevinegen ' neşeli, sevinçli', teferrüc idegen, uragan 'vuran', viregen 'veren', yanagan 'sürekli yanan', yırtagan, yuvalanagan 'devamlı yuvarlanan' . Sudi'nin sözlükte bulunma-

Kı sa ltmalar: S: Sudi, TS : Yeni Tarama Sözl ü ğü (Dilçin 2009), EAT: Eski Anadolu
Türkçesi, örnekl erde kullanılan M : Matbu Nüsha, Y: Naz if Paşa Nüshası ; örneklerin alındığı eserleri n k ı saltmaları Kaynaklar bölümünde ver i lmiştir .
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yan -AGA n/-GAn'lı türetimlerini Türk dilinin tarihi eserlerinde bulmak da zordur. Yapılan taramalarda sadece küsegen (R-KE), yanagan (HatEş), yırtagan
(Clauson 1972) t üretimleri bulunabilmiştir.
Türkçenin her döneminde işlek olan -XcX eki fiillerden isimler türetir. Bu
ekle t üretilmiş birçok kelime (al]ıcı ' akıcı', bilici 'bilgin', çalıcı 'saz çalan', güdici
'çoban', yapıet 'inşaat ustası' vb .) TS'de madde başı olarak bulunur. Bu kada r
yaygın türetimi olan bir ekin TS'ye girmem iş yeni biçimlerinin eserlerde geçmesi şaşırtıcı değildir . İşte bu nedenle Demir (2005 ) Kısas-ı Enbiya'da -/Cl/-CI
ekiyle türetilmiş TS'de bulunmayan 130' a yakın kelime tespit eder.
Sudl' nin şerhinde geçen ve TS' de bulunmayan -lef türetimleri aşağıdaki gibidir: styıcı 'bozan, yenen, mağlup eden', yalıfilantcı ' ateş saçıcı', yarltgayıcı 'affedici', dar idici ' karıştırıcı' , o narıcı 'düzelten, yapan', yaldırayıet, yalıfilandırıcı 'artt ı rıcı, aydınlatıcı' [Muhabbet yalıfilandırıcı ya'nl ziyôde idici. Meclis ya/ıfilandırıcı
ya 'nl meclisi ruşen kılıet.] Burada geçen türetimlerden bir kısmı bazı EAT eserle-

rinde de zaman zaman kullanılır . Örneğin sıyıet sözcüğü 'bozan' anlamıyla
NHT'de, yarlıgayıcı sözcüğü ise BH ve MU K'de, onarıcı ise MerT'de geçer.

-IU eki de yukarıdaki diğer ekler gibi Türkçenin bütün dönemlerinde işlek
olarak kullanılmışt ır ve neredeyse bütün isimlere gelebilme özelliğiyle çekim
eklerine benzer (çekim ve yapım ekleri arasındaki ilişki için bk. Erdem 2011,
2014). Bu ka dar geniş bir kullanım alanına sahip ekin bütün türetilmiş biçimlerini Türkçenin herhangi bir sözlüğüne tam olarak işlemek oldukça zordur. Bu
yüzden Sudl'nin veya başka bir yazarın eserinde bu ekle türetilmiş bir kelimenin tarihsel ve çağdaş sözlüklerde bulunmaması normaldir. Aşağıdaki - /U
ekiyle türet ilmiş bazı kelimelerin TS'de yer almayışı bu yüzdendir: toprak/u 'zelil ve yoksul kim se', yalıfilantşlu ve yalıfilayışlu 'parlayıcı, ışıklı ', uslu [=uslı]
'akıllı ', zindônlı 'zindanda olan'.
-/Xk eki Tü rkçenin her döneminde eklendiği kelimeye yeni anlamlar yükleyen oldukça işlek bir ektir. Bu ekle türetilmiş birçok kelime (adamlık, beglik,
dirilik, iğnelik, otacılık) TS'de yer almasına rağmen Sudi şerhindeki bazı türetimler sözlüklerde yer almaz. TS'de yer almayan kelimele rden biri ncisi deg irmi
kelimesi ve bu kelimeye ait türetimdir. Sudi şerhinde hem degirmi 'yuvarlak'
hem de aynı kelimeden türeyen degirmilik 'yu varlaklık' biçimi yer alır : [Môh
degirmidir anda baş ve ayak mutasavver degildir. Çadır de pesinde çadır diregi
geçdigi degirmi tahtadır . ... ], [Tavk-ı gabgab didügi gabgab 'ıfi degirmiligidir.]

TS'de 1S1cak (ıssıcak), 1S1cakla gibi biçimler olmasına rağmen -/Xk ekiyle tübiçimi, ısıcak/ık [Germl ısıcak/ık yani mülayemet ve mülatefet] yer almaz.

retmiş

TS'de bütün kelimesi 'mükemmel, tamam , sağlam, eksiksiz, parçalanmamış' anlamlarıyla verilir ve Sudi şerhinde geçen ' doğruluk, sağlamlık' anlamı
TS'de bütünlük kelimesinin anlamları arasında yoktur: [Gevşek ve alçak tabiatli dünyadan ahd bütünlügi isteme.]
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Sudi ş erhindeki döşelik, döşenek kelimeleri de TS'de geçmez. İsimlerden
isim türeten -IXk ekinin döşe- fiiline getirilmesi ise ilginçtir. Aynı kelime Y nüshasında döşenek biçimine dönüşür.
lrla - 'şarkı söylemek' fiilinden türetilen ırlankıclık Sudi şerhinde geçen diğer
ilginç bir kelimedir: [Ey muganni, ırlankıclık [M : ırlayıcılık] avazını çek. lrlankıclık [Y: ırlayıcılık] avazını ref' idince Zühre şevke gelüp raks ider.] Taranan EAT

eserlerinde ırlankıclık biçimine raslanamamıştır . Bu türetim M nüshasında ır
olarak geçer.

layıcılık

Sı- 'kırmak' fiilinden türeyen ve Türkçenin temel sözvarlığından olan sınuk
kelimesi Orta Türkçenin temel kaynaklarında (DLT-3, R-KE, NF, SN) ve Anadolu
ağızlarında sınık (DS-10) sık sık yer a l ır. Bu kelimenin sınukunluk ' kırıklık' biçimi
[Şikestegl sınukunluk ve sınukluk, Türkçe kırılmak ve ufanmak.]
lerde tanıklanamamıştır .

Sözlükte yer almayan
len

diğer

bir kelime de 'tuzak kurulan yer'

taranan eseranlamına

ge-

tuzaklık 'tır:

[Damgeh tuzak/ık [Y: tuzak] ya'nl tuzak kuracak yer. Niçe vireyin firak şerhini ki tuzak/ık mehlikine niçe düşdüm . Bu tuzaklıkda ve bu mehlikede şadmanlık ve sürur azdır.]
Kulaguz (kulavuz) kelimesinin TS' de kulaguzla- (kulavuzla-), kulaguzlayıcı
biçimleri bulunmasına rağmen Sudi şerhinde geçen kulaguzluk
'yol göstericilik' [Guya ki ana kulaguzlugı benim pervln gibi gözüm yaşı eyledi.
Eger bilürsen sana buy-i zülfümdür kulaguzluk eyleyen) biçimine yer verilme(kulavuzlayıcı)

miştir .

TS' de iti (yiti) kelimesi '1. Sert, keskin, şiddetli. 2. Şiddet, keskinlik, sertlik'
anlamlarıyla tanımlanır ve bu kelimeden türeyen başka bir kelime sözlükte yer
almaz . Sudi şerhinde kelimenin itilik 'keskinlik, katılık' [Ey yar ahın itiliginden
[Y: yitiliginden] ya'nl keskinliginde n gafil oturma] biçimi yer alır .
-/Xk ekiyle türeyen ve TS'de bulunmayan diğer türetimler arasında yoldaşlık
dostluk', yumukluk 'kapalı olmak', Farsça ferdayı kelimesine karşılık

' arkadaşlık,

türetilen

yarın/ık 'yarın

olacak

şey' , karaklık 'yağmacılık' sayılabilir . Ayrıca

-

AGAn ve-/Xk ekleri getirilerek oluşturulan göregenlik biçimi de TS'de yer almaz.

Birçok kelimeye eklenebilen eklerden bir diğeri de -CX'dır ve Sudl'nin eserinde bu ekle türetilen bazı kelimeler TS'de geçmez. TS'de buyruk, buyuruk
gibi biçimler yer almasına rağmen Sudi' de geçen buyrukçı 'emir veren' biçimi
sözlükte yoktur. Bu ekle türetilmiş Sudi şerhinde yer alan diğer ilginç bir kelime 'geçip giden' anlamıyla geçkinci'dir ve Farsça reh-güzerl kelimesine karşılık türetilmiştir. TS'de köpek 2 kelimesi de yer almaz ve bu kelimeden türetilen köpekçi [Segban köpekçi dimekdir.] de sözlükte geçmez . Türkçede eskiden
köpek kelimesi yerine bu kelimenin eş anlamlısı olan it kelimesi kullanılmıştır.
Bu durum Orta Türkçe döneminde de devam etmiştir. Birçok eserde (Mansuroğlu 1958, Türkmen 2006, Uzel 1999, Şeylan 2003) köpek kelimesi yerine it
Kelimen in kökeni hakkında daha geniş bilgi için bk. Eren (1999:257). Ergin (1997)
köpek kelimesini Farsça olarak verir.
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sözcüğü geçer. EAT'nin bazı eserlerinde (DKK 1997; HikN 2003) ise nadiren

köpek kelimesi yer alır. 16. asıradan itibaren köpek kelimesinin kullanımı

(BakD, HecD, VusD) geçmiş dönemlerle kıyaslandığında yaygınlaşır.
Sudi yaptığı çevirilere Türkçe karşılıklar bulurken küçültme eklerinin gücünden de faydalanır. Bu eklerden ilki-CUGAz'dır. Küçültme, sevgi, merhamet, şef
kat, acıma anlamlarını bildiren ek, EAT'de -çUGAz şeklindedir (Ergin 1985). Bu
ekin bazı EAT eserindeki kullanımları şöyledir: ercügez {MT), itçügez (MT), yilcügez (SN 1991), begcügez (MUK 2003), yircügez (MUK 2003), et'cügez (MUK
2003:267), kelbçügez (DKK 1997), gözçügez (DKK 1997), elçügez (DKK 1997), evcügez (MerT 1973), itcügez (KE 1994), sözcügez (TİKES 1998), yercügez (ND),
çöpcügez (KBD 1980) biçimindedir. TS'de ise begcügez ' beyceğiz', çörcügez 'çörçöp kırıntısı', ercügez 'küçük erkek çocuk', yercügez 'yercik, barınak' gibi biçimler yer alır. İlgili ek Sudi' de yercügez [Yerini sak/oyu tutsun yani yerini beklesün
ki zamône yercügezidir.] biçiminde geçer. Yine Sudi' de geçen aynı türden bir türetime sahip kelime de evcegiz'dir ve bu da TS'de yer almaz.
Sudl'nin kullanığı diğer bir küçültme eki -CA'dır. TS'de dirice 'diri olarak',
eskice 'eski', gibice 'biraz, benzer', hemence 'hemencecik, derhal', söbüce
'beyzi, yumurta biçiminde' gibi -CA ekini taşıyan kelimeler olmasına rağmen
Sudl'nin şu türetimleri sözlükte bulunmaz : toprakça 'toprak kadar' [Katında
toprakça kadrimiz yokdur.], pekçe 'hızlıca' [Safô ile Merve'nifi arasında pekçe
yedi kere yilmege dirler.], çöpçe 'çöp kadar' [Dünyô ve môfıhô ôdemifi gözine
çöpçe görünmez.], usluca 'akıllıca' vb.
Şerhte geçen ilginç eklerden biri de -dUrUk'tur. Anadolu ağızlarında bir iki
kelimede (boyunduruk, çiğindirik 'omuzluk', burunduruk, eğindirik 'sırt örtüsü,
çul') görülen bu ek insan ve hayvan organları adlarına gelerek onlarla ilgili alet
adları yapar (Ergin 1985: 176, Banguoğlu 2004 : 170). Bu ekle türetilen kelimeler her dönemde sınırlı kelimelerle de olsa görülür. Karahanlı Türkçesi eserlerinde özellikle Divanü Lügati't-Türk'te kümüldürük 'at göğüslüğü' (DLT-1: 17),
oğulduruk 'ana rahmi' (DLT-1: 149), saka/duruk 'i pekten örülür bir kaytandır'
(DLT-1: 530), boyunduruk 'her iki öküzün birden boyunun üzerine konulan boyunduruk (DLT-3: 179)', yanğalduruk ' kepeneğin arkasına dikilmiş olan bir
keçe parçasındır ki yağmurdan, tipiden başı korumak için kullanılır (DLT-3:
369)' gibi kullanımlar yer alır. Ekin EAT eserlerinde özellikle bazı kelimelerdeki
kullanımı yaygındır . Boyunduruk (KE: 134), boyduruk (BL: 67), gömidürük / gömildürük (BL: 83), burunduruk (BL: 89) vb. bunlar arasındadır . Nadiren kullanılan ve genellikle alet adları yapan bu ek Sudi şerhinde gömüldürük 'palan ve
eyer geri kaçmasın diye hayvanların göğsüne geçirilen göğüslük' kelimesinde
geçer: [Şimdi ki pôdişôh ve ô'yan-ı nôs ôşikôre ider aldılar, anlara ne kuskun

ve gömüldürük gerek.]

Yukarda bahsedilen ekler dışında isimler türeten ve TS'de bulunmayan ditüretimler ise şunladır: yarlıgayış 'affetme', yırtmaç 'yırtmaç', yoldaş

ğer bazı

Sı/di.
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'arkadaş', gizleyin 3 'gizlice', ırakracık 'çok az uzak' (TS'de ıra~ ve ıracu~ gibi

biçimler yer

alır)

vb.

Sudl'nin eserlerinde ettirgenlik ekini alarak kalıplaşmış bazı kelimelere
rastlamak mümküdür. Bun lardan birincisi -üz ve -dür eklerini alan tütüzdür'S, TS : tütsületme k, tütsüleme k' kel imesidir: [Garaz anı mu'attar kılup hoş kokulu eylemek degildir, belki sevdôsını def' içün tütüzdürm ekdir. 'Od lügatde
her agaca dirler ve Esbôbı anınla tütüzdürür ler, ana da lügatda 'Od dirler.] -üz
eki, Türkçenin tüm devirlerind e sınırlı sayıdaki kelimeye sabitlenmiş gibidir.
Eski Türkçede tutuz- 'tutturmak ', utuz- 'yenilmek, üttürmek', tütüz- 'tüttürmek' gibi kelimelere (von Gabain 1988: 61), Orta Türkçede tutuz- 'emretmek ,
DLT-1', tamuz- 'damlatma k DLT-2', tütüz- 'to fumigate, Clauson 1972: 463',
tütüz- 'koku vermek için bir şeyi yak ı p tütsülemek , NF: 24', tütüzdür- 'HŞ : 370',
tütüzdürm ek (KE: 225 ) veya tütüzmek (HEV) biçiminleri nde geçer. Bugün Anadolu ağızlarında tütüzdür- fiili 'yanan kömürün üstüne atılan koca karı ilacının
dumanını hastaya koklatmak ' anlamıyla Konya Ermenek't e ve 'ateşle tutuş
turmak' anlamıyla Şanlıurfa'da; tamzır- fiili de 'damla damla akıtmak, damlatmak' anlamıyla Denizli Çal' da (DS-10) kullanılmaktadır.
Sudl'nin eserinde geçen ikinci kelime yukarıda ki kelime gibi ettirengen lik
ekine sahip olan tamzır- 'S, TS: damlatma k' kelimesidir: [Çekônem tamzırırım
ya 'n'i tamladırım dimekdir. Çekôn'id tamz ı rdı ya'n'i tamlatdı ma'nôsınadır. Gözden kan tamzırır Hôfız 'ın fesônesi, ya'n'i Hôfız'ın fesônesi işideni kan agladır.]
Modern Türkçede kullanılan emzir- fiili de benzer yapıdadır .
Südl şerhinde TS'de geçmeyen isimler ve fiiller de önemli bir yer tutar. Sözlükte bulunamayan fiiller dikkate alındığında genellikle bunların çeşitli fiilden
fiil yapma ekleriyle türetime girdiği görülür.
Bu tür fiillerden birincisi agar- fiilidir. Sudi' de geçen anlamı 'kör olmak, görmez olmak' tır: [Hazret-i Yakub'un iki gözi Hazret-i YOsuf'un hasretinde
agardı.] Aynı kelime ağar- ' beyazlamak' [Kara saç agardı. ] ve ağart- 'beyazlatmak' [Ab-ı Zemzem ve Kevser'le agartmak olmaz bir kimsenin ki tôli'i kilimini siyôh tokıdılar. ] anlamlarıyla da geçer ve bu biçimler de TS' de yoktur.
Türemiş diğer

bir kelime de didil- [Kalemin ucı didilse] kelimesidir. Bu kelimenin did- biçimi de TS'de yer almaz .

3

Tahmin edilebilir anlamlar o luşturmasına rağmen bazı -!Ayin ekini almış zamir,
isim ve sıfat-fiillere TS'de yer verilmiştir . Bunl ar: bencileyin ' benim gibi', sencileyin 'senin gibi', sizcileyin 'sizin gibi', bizcileyin [bizçileyin] 'bizim gibi' , kendüleyin
'kendisi gibi', erin/eyin 'kocası gibi', begenecekl eyin 'beğenilecek gibi, beğenil
meye değer', geldügin/ey in 'geldiği gibi', gerçek/eyin 'h akikaten, gerçekten', gereginleyin ' gereği kadar, gereği gibi, iyice', gördük/eyin 'görür görmez', sevdüginleyin ' sevdiği gibi, seveceği ölçüde', yü rüyecek/eyi n 'hareket etmesine, yürümesine elverişli '.
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Günümüzde bir fizik terimi olarak kull an ılan ergi- fiili [O/ su gibi ergiyen]
Sud'i'nin çevirisinde 'erimek' anlamındadır ve M nüshasında a ynı kelime erigen' dir. ' Karşılıklı yapmak' anlamındaki mu'ônaka idiş- ve benzer ekle türetilen ve Türkçenin bütün tarihi dönemlerind e tanıklanabilen (DLT-4, NF, KitEv,
EÇ, DKK, MudE) kuç- 'kucaklamak' [bir kimsenin boynına kol tolamak, hôsılı,
kucmak] ve kucuş- ' kucaklaşmak ' [Biri birinizle kucuşasız, ya'nl mu'ônaka idişesiz] 4 türetimleri de TS' de yer almaz .
Yine -/An /-!Aş ekiyle türetilmiş masharalan- 'alaya almak, eğlenmek', örse/en- , temôşôlan- 'seyretmek', soluk/aş- (M soluhlan-) 'dinlenmek, nefes almak', ta/ablan- 'çırpınmak' biçimleri TS' de yoktur. Benzeşmeyle konuşma diline ait olduğu düşünülebilecek difınen- kelimesi M nüshasında dinlen-, dinleniş formundadır.

TS'de yer almayan diğer türetimler şunlard ır: oturt- 'teskin etmek, yat ıştır
mak', öykündür- 'benzettirme k, benzetmeye çalışmak', us/at- 'akıllatm ak' ,
temôşôlandur- 'seyr ettirmek', ya/ıfılatdır- 'alevlendirm ek', yildür- 'koştur
5
mak, hızlı gitmek', kokutmak [M koklat-] 'koklatm ak', taprıt- 'kaymak'.

3. Sözvarlığı

Sudl'nin yazmış olduğu eserlerde kullanılan birçok sözcük Orta Türkçe sözvarl ığı ile doğal olarak örtüşür. TS ile örtüşmeyi destekleyen ve genellikle EAT sözvarlığında bulu nan fiil örneklerinde n bazıları şunlardır: alış- 'alevlenip tutuş
mak, tesir etmek', a rıkla- 'zayıflamak', azmjan- 'az görmek', berkin- 'sağlam
laştırmak', boyla- 's ürekli olarak izlemek', burul- 'd önmek, bükülmek', çiğ/e
' çiğnemek', çigzindir- 'döndürmek ', çizgin- 'dönm ek', depren- ' hareket etmek', dürtün- 'sürünm ek', dürüş- ' çalışmak' , el kars- 'el çırpmak', esri- 'sarhoş
olmak',fan- 'ufanmak, kırılmak', göger- 'yeşermek', gönüllen- 'gücenmek, kız
mak', göyün- 'yanmak', günile- 'k ıskanmak', ımızgan- 'uyukl ama k', ınckır- 'hıç
kırm ak', ırak/aş- 'uzaklaşmak' . ırla- ·şarkı sö: !emek· . irgiir- ·ulaştırmak'. h··acele etmek·. kars- ·eı çırpmak. vurmak·. köselı- ·uzatmak·. kıılagıı:::la- ·yol
göstemek'. küy- ·beklemek. sabretmek·. otar- ·otlatmak·. öri tur- ·ayağa kalkmak·. öykün- ·taklit etmek·. seyek!e- ·kırığı ve çıkığı ince tahtalarla sarmak·.
sıklık vir- ·ıslık çalmak·. söyken- ·dayanmak'. söyiindiir- ·söndürmek·. sıırn
rıl- ·su verilmek' . toyla- ·zi yafet vermek·. uçun- ·korkudan sararmak. rengi
uçmak·. ufut- ·kırmak·, ıı{!,rıla- ·çalmak. hırsızlamak·. uyur/an- ·uyur görünmek·. ügiirtle- ·iyisini seçmek. tercih etmek·. üründilen- ·seçilmek. tercih edilmek'. iiyiirtle - 'iıisini seçmek. tercih etmek·. ii:::il- ·kesilmek. kırılmak·. yu!abı - ·parlamak. ışık vermek·. yalzi1landır- ·kızartmak. aydınlatmak·. yulzfi/un·aydınlanmak, kızarmak·. yalınla!- ·parlatmak·. yarlıga- ·affetmek·. _rnrlıgan-

5

Mufa'ale babı zaten işteşlik bildirdiği halde onu nla birlikte kullanılan itmek yardımcı fiili için de işteş şekli tercih edilmiştir.
TS'de geçen biçimler: kokulamak, kobulomok, kokulanmak 'koku sürünmek',
koku/atmak 'koklatmak', kokulmak 'koklanmak', kokunmak 'koku sürünmek'.

Sıidi:
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'günahı bağışlanmak ',

[ =yel-)

' koşmak'

yeldir-[=yeldür-) '

'koşturmak, hızlı

gitmek'. yil-

vb.

Yukarıda

incelenen türemiş fiillerden başka bazı birleşik fiillerin de
Sudi'ye özel olduğu söylenebilir. Bunlardan bazıları şunlardır: başa kak-. çağ
layı gel- ' inleyerek gelmek, çağlayarak gelmek·, düşe yat- ' bir işin hayırlı olup
olmadığına görülen rüyaya göre karar vermek için yatmak', ılgar sal- ' baskın
yapmak',fot a ur- [M folta ur-] 'volta atmak', masharalıga al- ' alay etmek',
masharalık eyle- 'alay etmek' , kıyın kıyın bak- 'göz ucuyla bakmak· , sola kalk' ters taraftan kalkmak, perişan bir halde uyanmak· , yel kalk- ' rüzgar esmek',
yan başı gel- ' tokuşmak ve çarpışmak, zarar görmek', yana gel- ·sürekli yanmak' , yana git- 'yanmakta devam etmek', kadeh ur- 'içki içmek', otun gel' sürekli oturmak', turu gel- 'ayağa kalkmak ', ıraklık eylemek 'ayrı kalmak'.
öndül ilet- 'bir hünerde diğerini geçmek ', sıklık ur-· ıslık çalmak', adım urmak
'adımlamak ', ateş ur- 'yakmak', berk ur- 'şimşek çakmak'.
Aynı şekilde Sudi şerhinde kullanılan Türkçe kelimelerin büyük bir bölümü
TS ' de geçen adlarla örtüşür. Aşağıda bunlardan küçük bir seçme yer almaktadır: başmakçı 'ay akkabıcı ', belen ·dağ sıı1ı', çamış ' haşarı , sertbaşlı [hayvan] ',
çevlik 'girdap' . çevrindi 'dönme, dönüş ', çiğnek 'çok çiğnenen' , denk ' hayvana
karşılıklı yükletilen yüklerin her biri' , derim evi ·toplantı evi'. dirilik [=dirlik]
'hayat, yaşamak', dirinti 'şuradan buradan toplanmış insan kalabalığı', hacılar
ya lı 'samanyo lu galaksisi', hapaz 'si lle ', karacı ·yağmacı , çingene', kaynak
'y ırtıcı hayvan pençesi ', kıran ' kenar, sahil ', köseç 'köse', köşek ' deve yavrusu ', okrıık ' kement". omca ' kütük', ödek ' borç. tazminat ', öndül ' ödül" , ö=dek 'kök, gövde', saçı ' düğünlerde ortaya saçılan inci cevher gibi şeyler', saman ugrısı 'samanyolu '. seyek ' kırık çıkık tahtası ', sınuklıık [=sınık/ık] ' kırık
lık·, söbüce ·beyzi. yumurta biçiminde ', tav ·kumar parası', togrı [=togru]
' doğru, düz', tungun 'durgun. hareketsiz. işe yaramaz adam", uca ' kıç, sağrı'.
ugrı ' hırsız. eşkıya'. ugur 'yön. cihet ', üski!l·başlık." . viresi 'veresiye. peşin
olmayan", yalman 'kılıcın ucu', yanku 'ses. yankı· , yapça 'sessizce', yaraşık
·s üs, güze llik. uygun', yelek ·kuş kanadındaki kalemli tüy', yeyni ·hafif. kolay", yırtla:; 'göz kapağı yaralanıp i y ileşt ikten sonra şeklini değiştirmiş olan
göz', yıylagaç 'bir çeşit meyve', yumuş oğlanı ' hizmetçi' vb .

Sudi şerhinde yer alan fakat TS'de geçmeyen isimler de önemli bir yer tutar. Burada sadece küçük bir liste sunulmuştur.
Çiğdem kelimesi (Türk/de peh/ıJye çigdem dirler) EAT eserlerinde (SN,
MÜNŞ, MÜŞ) zaman zaman rastladığımız bir kelime TS'de yoktur.

Çigleki 'çok çiğnenen' anlamında Südl şerhinde kullanılır [Pey-siper de
ma 'nôsını sôbıkan tahkik eyledik idi ki çigleki [M: çignek] ma 'nôsınadır, ya 'nl
pôy-môn . TS'de bu kelimeyle ilgili çigle- 'çiğnemek', çiglet- 'çiğnetmek', çignek
'çok çiğnenen, üzerinde çok gelip geçilen' çeynem/çign em/çiynem 'bir kez çiğ
nenecek kadar' türetimleri yer alır . Südl'de geçen çigleki biçimi TS'de yer almaz.

Südl şerhinde bat- fiili, kelimeye büyültme, aşırılık anlamı katan (Ergin
1985:189) fiilden isim yapma eki -GXn ekiyle türetilmiştir: batkın 'batmış'. Bu
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biçim de TS'de yoktur: [Cihônı lü'lü'-i lalayla batırdı ve gark eyledi diyen 'aceb
tabi"at imiş.]

batkın

Eg- fiilinden türetilen egmec 'büklüm' anlamıyla Sudi şerhinde yer alır [zira,
kemer nefsinde egilmiş ve bükülmüşdür. Ham-i çevgan çevganın büklümi ve
egmeci] . TS' de yer almayan kelime 'kavis, çay ve ırmağın dönemeç yeri' anlamıyla TDK'nin internet sözlüğü ' nde; Tietze'de (2002: 696) eğmeç/eymeç 'kıv
rıntı, viraj' biçimleriyle; Derleme Sözlüğünde (örnekler için bk. DS-5, 12) de
farklı anlam ve biçimlerle yer alır.

Konuyla ilgili diğer bir kelime gözdeş 'zıt, hasım ' [ya 'nl 'Arabda çlarb-ı meseldir. Hasılı, raklb benim gözdeşim oldugıçün anın belasından halas bulmadım ... ] kelimesidir. Bu kelime TS'de geçmez ve taranan tarihi eserlerde de rastlanamamıştır.

Sudi şerhinde geçen kaşagı [Reng-amiz hi'le karışdırıcı ya'nl h//e peyda idici.
Hasılı gavga kaşagısı.] TS' de geçmez. Eren (1999:216) kelimenin yapısını kaşa
/kaşı-ğu biçiminde açıklar. Tarihi metinlerde fazla geçmeyen bu kelime BL'de
(2001) kaşagu biçiminde geçer.
Sudi şerhinde 'özellik' anlamında kullanılan kılınış da TS'de yer almaz:
[Kattal-vaz' da böyledir, katta/ kılınışlı, ya'nl kattal-sıfat. Yalan va 'delü, katta/
kılınışlu, hi'le ve mekr peyda idici, ya'nl hlle-baz ve mekkar /Oliveşe gönlüm giriftardır.]

TS'de geçmeyen diğer bir kelime kula'dır. Bu kelimenin Parlatır (2006)'da
ve boz renkleri arasında bir renk' ve Redhouse (1980) ise 'dun or
sorrel (horse)'tur. Bu kelime aynı zamanda kula at 'çevik ve güzel at' biçiminde
de geçer.
anlamı 'kızıl

Sudi şerhinde sün/ün biçiminde [Tezerv süfi/ün kuşı. Tezerv-pervaz vasf-ı
terkibidir, süfi/ün uçuşlu dimekdir] geçen sülün kelimesi Eski Uygur Türkçesi Sözlüğü' nde (Caferoğlu 1968) süglün DLT'de ise süglin biçimindedir. Rasanen'de
(1969) ise süglin , süğlün, sülgün, süylün, sülün, sülgin biçimlerini verir. TS' de
sün/ün için kılkuyruk ' bağırtlak kuşu, sülün, suna' kelimesi kullanılır.
EAT eserlerinde (MT) yer yer rastlanan ugrak kelimesi TS' de geçmez ve
Sudi şerhinde aşağıdaki gibi geçer: [Reh-guzer geçid ve ugrak yerine dirler.
Guzar isimdir geçid ve ugrak ma 'nasına. Reh-guzar ugrak ve geçid yeri. Rehguzer ve reh-guzar geçid yeri ya'nl ugrak.]
verilen kelimeler yanında aşağıdaki kelimeler de TS' de bulunmaz:
armağan ' armağan ', bogum 'gerdanlık', büküm 'büklüm ' [TS : bükün 'bükülme
izi, büküm yeri'], ılgar ' akın , baskın' [TS : ılga- ' baskın yapmak'], öpüş 'öpme,
buse', sağrı 'oturak yeri, kıç ', üzerlik 'üzerlik tohumu', yapağı 'yün ' [TS: yapagılu 'sık, birbirine girmiş '], yarguy 'kanun, ferman', yarlıg 'ferman, irade,
buyrultu', yenüli 'hafif, kolay', yufka 'küçük, hafif', koşak 'çevik, hızlı' vb.
Yukarıda

Burada bazı b irleşik kelimeler ve ikileme lerden de bahsedilmesi gerekir.
Bunlardan birincisi tüy tüs'tür: [Mürg-ı dilimde firak tüy tüs komadı.] Günü müz Türkçe sözlüklerinde (GTS) yer alan tüy tüs ikilemesi TS' de yer almaz.

Südi: 16.

}'ü::yılda

Bir Tercüme

Cstas ının

Türkçe Türetim Gücü • 223

Diğer ilginç bir kelime yapımı da 'dedikod u' anlamındaki didisine ve kadı
sına ikilemesi dir: [Halkın didisine ve kadısına mukayye d olmayup 'ömründe
n

bir dem ôsude-hô l ol dimekdir .] TS'de 'dedikod u' anlamında geçen kelimeler
sözsav, sav ve deyişat; 'dedikodu yapmak' için ise dilemek fiili verilir.
Diğer bir birleşik kelime ise 'uşak' anlamındaki iş oglanı'dır: [Pervône
lafz-ı
müşterekdir iki manô beyninde, biri kelebek, biri iş oglanı ki Rum ilinde
ana der
og/anı dirler.] Sudl'nin eserinde belirtiği der oglanı 'ücretle çalışan
genç kimse,
uşak'

biçimi TS'de geçer.

Bir beddua tabiri olan ve 'başına toprak yağsın, gebersin' anlamına gelen
kara toprak başına (Kanar 2011:419} veya başına toprak 'yazıklar olsun, ölsün'
(TS) deyimi de Sudl'nin eserinde toprak başına [Ab-ı zülôle münkir olanın da
toprak başına olsun. Gururla 'ömür zôyi' eylemek, toprak başına 'ôkıbeti hayırsız nefsin] biçiminde geçer.
Sonuç ve

Tartışma

Türkçenin tarihsel sözvarlığına yeni katkılar yapabilecek eserler arasında
Sudl'nin eserleri ayrı bir yer tutar. Usta bir çevirmen olan Sudi, Farsçadan çeviriler yaparken Türkçenin türetim gücünden bilinçli olarak fazlasıyla yararlanır . Örneğin Sudi, -AGAn / -GAn ekli türetimle ri Farsça sıfat-ı müşebbehe
olan
kelimelerin Türkçedeki anlamlarını tam olarak vermek için kullanır. Bu yüzden
Farsça giry6n kelimesini basitçe aglayan olarak tercüme etmez, bunun yerine
kalıcı anlam oluşturduğunu düşündüğü aglagan türetimin i tercih
eder. Onun
bu bilinçli dil tercihi kendisini usta bir kelime türeticisi yapar ve yukarıda bir
kısmını inceledim iz sadece Sudl'nin eserlerin de bulabileceğimiz
verinin ortaya
çıkmasını sağlar . Bu verilerin bir kısmı farklı biçimlerd e -bazen basit
bir kelime
bazen çeşitli türetim ekleriyle yapılmış yeni isim ve fiillerle- ortaya çıkan ve
sözlüklerde ve dönemin eserlerinde bulunmayan kelimelerd ir. Bu açıdan bakıldığında tarihi eserlerin yalın halde ve türetimle oluşmuş yeni
sözvarlığı katkıları oldukça yüksektir.
Sudi tarafından Türkçenin biçimbilgisel mantığıyla türetilmiş kelimelerin
sözlüklerde yer almamasının çeşitli nedenler i vardır. Dikkat edilirse Su.d l'nin
türettiği ve sözlüklerde bulunma yan biçimlerin çoğu dilin işlek
ekleriyle türetilmiş kelimeler dir. Burada iş lek (veya türetkenl ik) terimini biraz
açmak gerekiyor. Ana dil konuşurlarının yeni türetimle r için kullandığı türetim işlemi iş
leklik diye tanımlanır. D iğ er taraftan ana dil konuşurları tarafından kullanılma
yanlar da iş l ek olmayan işlemleri ifade eder (Lieber 2009). Yukarıdaki ifadeyi
çok genel düşündüğümüzde bir dilin, Türkçenin, işlek olan/ olmayan eklerini
rahatlıkla tahmin edebiliriz ve gramer kitaplarında çok işlek hale
gelen bir ektir, işlek ve canlı , / işlek olmayan, fazla işlek olmayan , gittikçe işlek hôle gelen
gibi genellem eleri birçok gramer kitabında bulabiliriz. Bu genel tahminle rin
ötesine geçerek işlekliği etkileyen bazı hususlar Sudl'den gelen örneklerle
açıklanabilir . İşlekliği etkileyen 3 husus vardır: Saydamlık, kullanışlı/Jk ve taba-
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(Lieber 2009). Saydamlık, kelimeyle ekin kolayca ayırt edilebilmesini, biçimle anlam arasındaki birebir, görülebilir ilişkiyi ve ekin bilinen
anlamı vermesini ifade eder. SCıdi'de, yukarıda verilen birçok ekin kullanımı,
örneğin incinegen, bilici, topraklu, çöpçe, yildür-, ta/ablan- türetimler i saydamlık ilkesine uygun davranır . İkinci ilke kullanışlılık ise ana dil konuşurunun
yeni kelime ihtiyacını karşılamak için tercih ettiği türetim şeklidir. İşte bu özellik tercümede SCıdi'nin işini kolaylaştırır. Dilde var olan ve düzenli anlamlar
üreten işlek ekler Farsçanın kelime yapımını Türkçeye aktarmada devreye girer. Sudi -AGAn / -GAn eklerinin bilinen işlev i ni yeni kelimelere taşıyarak
TS'de bulunmayan ve belki de bazıları sadece SCıdi'nin eserlerinde karşılaşa
cağımız türetimler ortaya çıkarır . İşleklikle ilgili üçüncü terim, tabanın kullanım sıklığı bir ekin farklı kelimelere gelme sıklığını ifade eder. Bir ek ne kadar
farklı kelimeye eklenerek yeni kelime oluşturabiliyorsa kullanımı o kadar geniştir. Diğer taraftan bir ek sınırlı kelimelere geliyorsa yeni kelimeler türetme
ihtimali azalır ve bu yüzden işlek değildir. SCıdi'nin eserinde yer alan ve TS'de
bulunmayan türetimler e bakıldığında bunların genellikle çok farklı kelimele re
eklenebildiği, yani bu eklerin (-AGAn, / -GAn, -/CI, -/Xk vb.) frekanslarının yüksek olduğu görülür. Bu özellik onların sözlüğe girme ihtimalleri ni de azaltır.

nın kullanım sıklığı

"Bir dilde hangi eklerin işlek olduğu tahminler veya sezgiler dışında başka
araçlarla ölçebilir miyiz?" sorusunun cevabı bazı kelimelerin neden sözlüklerde yer almadığıyla yakından ilgilidir. Aslında hangi eklerin işlek olduğu ekler
arasındaki hiyerarşik ilişkiye bağlıdır. Yani bir ek ancak diğerine göre işlek olabilir. Bunu anlamak için sözlüklerdeki kelimeleri saymak, hangi ekin hangi kelimelerde kullanıldığını çıkarmak da çok mantıklı değildir . Çünkü dilin işlek ekleriyle yapılan kelimeler sesbilgisel ve anlamsal olarak saydam, tahmin edilebilir olduğu için sözlüklerde daha az yer alabilir. Diğer taraftan daha az saydam
olan bir türetim, sözlüğe girmeye daha yakın bir aday kelimedir. SCıdi'nin işlek
varsayabileceğimiz eklerle türettiği kelimeler -bu türden sözlüklere gir(e)memiş türetimler i günümüzde de kolaylıkla bulabiliriz (bk. Erdem 2014) - biçimbilimsel ve anlamsa l olarak saydam oldukları için doğal olarak tarihsel sözlüklerde bulunmayabilir. Sözlüklerde bulunmayan bu tür türetimler sadece
SCıdi' de değil diğer birçok yazarın eserinde ortaya çıkabilir. Çünkü biçimbilgisinde işlek yeni bir türetim zihinde farkında olmadan gerçekleşir ve dinleyen/okuya n da bu yeni türetimi oldukça doğal algılar.
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