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ÖZ
Diller, sürekli geliĢen canlı varlıklar olmaları yönüyle dönemin ihtiyaçlarına göre yeni
kelimeler türetirler. Üretken ve değiĢken bir yapıya sahip olan dilde, hangi ekin hangi köke
geleceği durumu, yüzlerce yıllık dil deneyiminin sonucu olarak dilin kuralları ile yapılır. Ġnsanlık
var olduğu/devam ettiği sürece yeni kavramlar ve nesneler ortaya çıkacak, bunları karĢılayacak
yeni kelimelere ihtiyaç duyulacaktır. Bir millete ait maddi ve manevi kavramların dilde karĢılığı
vardır. Sosyal hayatın değiĢimi ile paralel olarak ihtiyaç olan bu sözcükler, çeĢitli yöntemlerle
türetilerek dilin söz varlığına kazandırılır. Türkçe, yapısı itibariyle kök ve ek birleĢmelerine
dayalı olarak kelime türetme özelliğini azami düzeyde gerçekleĢtirebilen bir dildir. Türkçede
sözcük yapma/üretmede veya sözvarlığını zenginleĢtirmede en sık kullanılan yöntemlerden
birisi eklerle yapılan türetmedir. Tek bir köke ekler koyarak, dile yeni kavramlar kolaylıkla
kazandırılır. Ses olaylarına bağlı olarak çeĢitli değiĢimler gösteren ekler, dil içinde sadece
fonetik unsur gibi görünmelerine rağmen iĢlev ve Ģekil yönüyle sözcüklerin ayrılmaz bir
parçasıdırlar.
Bu çalıĢmada, kaynaklarda genellikle az iĢlek olarak gösterilen ekin kökeni konusunda
farklı görüĢlere yer verilmiĢtir. Ek, isimden isim ve fiilden isim yapma fonksiyonları üstlenmiĢtir.
Burada, ekin kökeni ile ilgili farklı görüĢlere yer verilmiĢ, ekin Eski Türkçeden günümüze,
Türkiye Türkçesi ağızları ve çağdaĢ Türk lehçelerindeki durumu örneklerle desteklenmiĢ, ayrıca
ekin üstlendiği iĢlevler tespit edilmiĢtir.
Anahtar Kelimeler Ek, Yapım Ekleri, -mAn Eki, +mAn Eki, Ekin ĠĢlevleri,
IN THE HISTORICAL DEVELOPMENT PROCESS -mAn / +mAn ATTACHMENT
ABSTRACT
Languages produce new words, according to needs of the time, in terms of being
constantly evolving, living entities. In the language which has a productive and variable
structure, the condition which attachment will come to which root is made with the rules of
language as a result of hundreds of years of language experience. As long as humanity exists /
continues, new concepts and objects will emerge, new words will be needed to meet them.
Material and spiritual concepts belong to a nation, have counterpart in the language. These
words, which are needed in parallel with the change of social life, are brought in vocabulary of
the language, derived by various methods. Turkish structurally is a language that can realize the
word derivation feature at the maximum level, based on its root and attachment integrations.
One of the most frequently used methods to make/produce words or enrich their vocabulary in
Turkish, is the derivation with attachments. New concepts can be easily brought in, by putting
attachments to a single root. Attachments that show various changes depending on sound
events are integral parts of words with function and shape size, although they appear to be just
phonetic element in the language.
In this study, different views about the origin of the attachment are displayed, which are
generally shown as a less function. Attachment has undertaken functions of making name from
name and name from verb. Here, different views about the origin of attachment are given, from
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Old Turkish till today, condition of attachment in Turkey Turkish dialects and modern Turkish
dialects is supported with examples, also the functions that attachment has undertaken are
identified.
Keywords Attachment, Construction Attachment, -mAn Attachment, +mAn Attachment,
Functions of Attachment.

Kavram dünyalarını sözcüklerle zenginleĢtiren diller, karĢılaĢtıkları yabancı
kavramlara karĢılık üretmede, dilin sözcük türetme imkânlarından faydalanırlar.
Sondan eklemeli bir dil olan Türkçe‟de sözcükler sonlarına aldıkları ekler sayesinde,
yeni sözcük ve kavramlar üretme imkânına sahiptir. Türkçe, bu sözcük yapım ekleri
bakımından da oldukça zengin bir dildir. Ekler, bu yönüyle Ģekil ve fonksiyon
bakımından sözcüklerin ayrılmaz bir parçası durumundadır.
Türkçede sözcük yapma/üretme veya sözvarlığını zenginleĢtirme yolları olarak
kullanılan yöntemler Ģunlardır kalıplaĢma, türetme, birleĢtirme, karma, kısaltma,
derleme, tarama, anlam kayması, ters türetme, uydurma, iĢlevsel değiĢme, ödünçleme,
(Eker 2006 : 404, 411) ses değiĢtirme yöntemi, özel adların varlık/kavram adı olarak
kullanılması, eğretileme (deyimler, imgeler) (Alibekiroğlu : 201738)
fono-semantik
baĢkalaĢma (kelimenin ses ve anlam bakımından farklılaĢarak bağımsız kelimeye
dönüĢmesi) (Hazar 2015 : 1648-1669, Kara 2004 : 9) hece kesbirleme (ġenel : 2009
1652) halk etimolojisi, karma ve kalquedir (Paylan 2015 : 162-177).
Bu türetme yöntemlerinden, en sık baĢvurulan yöntemlerden biri eklerle yeni
sözcükler türetmedir. Ekin farklı tanımları mevcuttur Ek, “cümle içinde kelimeler
arasında geçici anlam iliĢkileri kurmak veya yeni bir kelime türetmek üzere kök ve
gövdelerin sonuna eklenen ses veya seslerden oluĢan öğe” (Korkmaz 200780), “kelime
bünyesinde görülen, tek baĢına manası olmayan ve kullanılmayan, ancak köklerle
birleĢmek suretiyle kullanılan ve mana ile ilgili bir vazife gören Ģekillerdir” (Ergin
2009:114). “Bir sözcükte kökün önüne, içine ya da sonuna katılarak onun anlamını, dil
bilgisi değerini ya da iĢlevini değiĢtiren öğe olup ek terimi, üretici dil bilgisinde zaman,
kiĢi, sayı, görünüĢ gibi öğeleri yeniden yazıma katılan bükünsel biçimleri belirtmektedir
(Vardar 2002: 90). “Kendi baĢlarına varlıklarını ortaya koyabilen biçimbirimler özgür,
tek baĢlarına hiçbir zaman varlıklarını ortaya koyamayan biçimbirimler bağımlı
biçimbirimler olarak” adlandırılmaktadır (Adalı 2016: 24).
Arat, yapı ve teĢekkül bakımından, Türkçede eklerin de kelimelere benzemekte
olduğunu, ancak sözcüklerin çok üzerinde durulmasına rağmen, eklere gerekli
ehemmiyetin gösterilmediğini vurgular:
“Türk dili araştırmalarında kelimelerin doğal olarak daha çok üzerinde
durulduğuna, ancak aynı ilginin eklere gösterilmediğine dikkat çeker. “Amelî ve ilmî
maksatlar ile ele alınan gramerlerde ekler üzerinde az çok durulmakla beraber, bunlara
daha çok şematik bir şekilde temas ile iktifa edilmekte ve eklerin Türkçedeki
ehemmiyeti ile mütenasip bir yer verilmemektedir. Hâlbuki bu sahada kelimelerden
daha çok eklerin durumu ile ilgilenmemiz icap eder. Türkçenin tarihî inkişaf merhalesini
tespit ve tayin etmek için, daha geniş devirleri içine alan ses değişmelerinden sonra, en
mühim bir inkişaf alâmeti olarak, eklerin kullanılışı gelmektedir. Onun için eklerin şekil,
mâna ve kullanılış tarzı üzerinde etraflıca durulması ve bunların umumî ve hususî fihrist
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ve lûgatlerde, tıpkı kelimeler gibi, alfabe sırasına alınması, Türk dili araştırmalarını
kolaylaştırmak bakımından da çok faydalı olacaktır” (Arat 1987:1047-1051).

Türkiye Türkçesinde toplam olarak 195 yapım eki kullanılmaktadır. Bu eklerden
154‟ü sözcük kök ve gövdelerini isimleĢtirirken, geriye kalan 41ekten 20‟si isim kök ve
gövdelerini, 21‟i de fiil kök ve gövdelerini fiilleĢtirmektedir (Gedizli 2012:3355).
Toplamda 195 yapım ekinden 100‟ü tek Ģekilli ve tek iĢlevli olarak, yeni kavramlar ve
sözcükler üretmek için kullanılmaktadır. 95 yapım eki ise birden fazla iĢlev üstlenerek,
fiil ve isim kök ve gövdelerine yeni iĢlevler kazandırmaktadırlar. Türkçenin yapım
eklerinin yarıya yakının birden fazla iĢlevde kullanılması, ilk adımda öğrenim ve öğretim
açısından karmaĢık ve ayrıntısı bol bir görüntü sunsa da üretkenliği ve karakteri
bakımından üzerinde durulmaya değer bir malzeme ortaya koymaktadır (Gedizli 2012:
3359). Türkçe‟de bir kelime, yirmiye yakın ek, yani anlam birimi alabilmektedir Örneğin
“bilmek” kökünden kırk beĢi aĢkın sözcük türemiĢ ve bu sözcükler farklı türlerde farklı
kavramları karĢılamıĢtır (Eker 2006 : 405). Bazı dillerde birkaç sözcükle, hatta uzunca
bir tümce ile anlatılan kavramlar, Türkçe‟de bir tek köke getirilen ve arka arkaya
sıralanan eklerle sağlanır. Gerektiğinde bir köke getirilebilen eklerin sayısı on bire,
hatta on yediye ulaĢabilir.(görevlendiremediklerimizdenmisiniz) (Hatipoğlu 1981: 7).
Hengirmen‟in,
Türkçenin yapım ekleri ile kazandığı anlatım zenginliğini
göstermek için 1986 yılında Johan Vandewalle‟nin Ankara Üniversitesi TÖMER Dil
eğitim merkezindeki gösterisinde bir eylem köküne eklenen yapım eklerinin o eyleme
yüz bin kadar yeni anlam kazandırdığını gösteren bir bilgisayar programı sunmuĢtur
(Paylan 2015 : 13). Bu da yapım eklerinin Türkçe de yeni sözcük üretmede ne denli
geniĢ imkanlar sunduğunun sağlam bir göstergesidir.
Ek Ġle Ġlgili GörüĢler:
KaĢgarlı, Divanü Lügati‟t Türk adlı eserinde Türkmen sözcüğü ile ilgili bilgiler
verirken ġu ve Zülkarneyn arasında yaĢanan savaĢlardan söz ederken Türkmen
sözcüğünün kökeni Türk‟e benzeyen anlamına gelen “Türk manend” ifadesi ile
açıklanmıĢtır (Atalay 1992 : 412-416). Mânend “benzer, eĢ”anlamına gelen farsça bir
ektir.(Devellioğlu 2010: 668) Buradan hareketle –mAn/+mAn ekinin gibilik, benzerlik
ifade ettiği sonucuna ulaĢsak dahi ekin daima bu fonksiyonu üstlenmediği baĢka pek
çok farklı fonksiyonlar üstlendiğini görebiliriz.
Clauson‟un, “Türkçede Sekizinci Yüzyıldan Önce Kullanılan Ekler”, adlı
çalıĢmasında isimden isim yapan ekler arasında saydığı -mAn ekinin iĢlevinin belli
olmadığını köz “kor” >közmen “közde piĢmiĢ ekmek” örneğini verip, iĢlek olmayan bu
ekin sonraki dönemlerde Farsçadan gelen ve “benzer” anlamı veren -mand ekinin ikinci
Ģekli olarak karĢımıza çıktığını Türk >Türkmen örneğinde bu sonradan ortaya çıkan
ekin görüldüğünü, fiilden isim yapan ekler arasında saydığı -mAn ekinin de iĢlevinin
belli olmadığını (ört- > örtmen “örtü, battaniye”) bildirir (Özalan 2007 : 190-194).
Erdal, tuman “sis, duman” (tu-), tegirmen “değirmen”, (tegir-), yaman “kötü”(*yav)
ĢiĢman (ĢiĢ-), talaĢman “tartıĢmacı insan”, (talaĢ-), köçmen “göçmen”, kömen
“sihirbazlık, sihir” (kör-) örneklerini vermiĢtir (Erdal 1991: 73-74).
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Tankut'a göre, müstakil olarak man/men kelimelerine nadir olarak tesadüf
edildiğini, kelime baĢlarında ve sonlarında kaynaĢmıĢ olarak görülen man ve men‟Ierin
bir zamanlar müstakil olduklarını gösteren belgeler olduğunu ve onların morfolojilerine
karıĢtıkları kelimelerin ana kökten alınmıĢ anlamlarında sonradan olma önemli
fonksiyonlar yaptığını, man ve men kelimelerinde “esaslık, sahiplik” ana anlamlarıyla
“ölmezlik, önlük, eskilik, yükseklik” gibi mefhumlar aranabileceğini, alemin bütün
kudretlerine sahip olarak tasavvur edilen insanın kendisine men=ben demesinin de bu
görüĢü kuvvetlendirdiğini söyler. N, m kategorisinin aslı g olduğu için bu bitiĢikliği nğ ile
ifade edebilmek tabidir ve bütün Türk lehçelerinde hâlâ yaĢayan nğ her yerde aynı rolü
ifade eder. Yakutça menge, Eski Türkçe mengü, Moğolca mongke “ebedi” Uranha
lügatinde manga-menge “bana” anlamındadır (Tankut 1938 : 67-68).
Brockelmann, ek ile ilgili olarak, ekin /mA/‟dan türediğini ifade etmiĢtir. Atalay‟ın
Türkçemizde Men Man çalıĢmasına gönderme yapmıĢtır (Brockelmann 1954: 127).
Demir, ekin çok iĢlek olmasa da Köktürkçe‟den beri yürürlükte olduğunu ve kiĢi
eĢya adları üreten bildiren bir ek olduğunu (azman “azgın, inenmemiĢ at”) bildirir
(Demir 2002: 212).
Eker, -mAn Dil devriminden sonra iĢlevselleĢtirilen yapım eklerindendir.
Anadolu ağızlarında asman, azman, elemen, yelmen, dil devriminden sonra seç-,
öğret-, eğit-, bellet-, eylemlerinden yapılan seçmen, öğretmen, eğitmen, belletmen,
yazman sözcükleri hala kullanılmaktadır. Türkmen, kösemen, akman, ağırman,
dikmen, kocaman, uzman örneklerinde -mAn addan ad yapmaktadır. Göçmen, ĢiĢman
sözcüklerinin kökünün ad veya eylem olması –mAn biçim biriminin de çifte iĢlevli
olabileceğine iĢaret edebilir (Eker 2007: 204). Eker, ekin eylem soylu sözcüklerin yanı
sıra ad soylu sözcüklere geldiğini, Türkçedeki ad ve eylem arasındaki ayrım göz önüne
alındığında bu ekleri eĢsesli farklı biçim birimler olarak kabul etmek mümkündür.
Ģişman, göçmen, azman gibi kökü hem ad hem de eylem kabul edilebilecek tartıĢmalı
sözcüklerde ve teğmen, sayman, seçmen, yönetmen gibi neolojizmlerde de görülür
(Eker 2006: 361). Ġsimden isim yapma eki olarak kullanım sıklığının fazla olmadığını
“abartma, benzerlik” bildirerek özellikle sıfatlara geldiğini (şişman, akman, kösemen,
küçümen, Türkmen sözcüğünde görülen bu ekin, Ġngilizce superman örneğinde yer
alan -man biçimbirimi ile, ses benzerliğinin dıĢında hiçbir ilgisi olmadığını bildirir (Eker
2006 : 353).
Atalay, ekleri iĢitmelik ve osmalık diye ikiye ayırmıĢ osmalık olanların belli ödev
gören, aynı cinsten her kelimenin ve her kökün sonuna getirildiğini kimi zaman isim
veya sıfat yaptığını, iĢitmelik eklerin ise birkaç ödev görebildiğini ve ayrı ayrı birkaç
anlama gelebildiğini (Atalay 1946:103-113) –mAn ekinin görevlerini (kocaman,
akman, değirmen, ilimken) örneklerle açıklamıĢtır.
Banguoğlu, -mAn ekinin Eski Türkçe'den önce büyütme anlatımıyla kullanıldığını
(Türkler ve Türkmenler ayırımında = Koca Türkler ) küçültme anlamından, büyültme
anlatımına geçmiĢ olduğunun düĢünülebileceğini bildirir. Eski Türkçe'de Kögmen
(Sayan Dağları) Azman (Köl Tegin'in bir atı. Az bir ulus adıdır.) Değirmen < tegir,
yasıman, közmen, ilimken, göçmen, yalman, kölemen gibi. Eski Türkçede fiillere gelen
ve zaman ve alet adları yapan baĢka bir men eki olmuĢ olabilir, (kurtarman örtmen
sıkman sökmen) Bunun -me sıfat fiillerinden uzatma (?) olduğu farz olunur. Dilimizde
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az çok canlı olan yönüyle -men eki sıfatlara gelerek “pek veya biraz” anlatımıyla hemen
hepsi kiĢileri vasıflayan sıfatlar yapmıĢtır. Akman, karaman, gökmen, kırcaman,
sarman, kocaman, küçümen, ĢiĢman, deliĢmen, dalaĢman, toraman, kodaman,
dızman, kösemen, yer adı olarak ise Dikmen, Karaman, Çölmen.
Banguoğlu, Yeni Türkçede -mAn ekiyle birçok kelime ortaya atılması bu ekin
sezilen anlatımını değerlendirme anlayıĢıyla değil, Cermen dillerine akrabalık
iddiasından baĢlayarak Man kelimesinin bu dillerdeki “kiĢi ve yapıcı kiĢi” anlatımına
özenmek yoluyla meydana gelmiĢtir. Böylece -mAn fark gözetilmeksizin isim ve fiil
tabanlarına getirilmiĢtir. Uzman, sökmen, sözmen, denetmen, sayman, yazman,
seçmen, öğretmen, yönetmen, çevirmen, danıĢman. En çok soyadları da bu modaya
uymuĢtur (Banguoğlu 1998 :196-197).
Korkmaz'a göre, -mAn/+mAn eki, sıfatlardan kiĢileri niteleyen sıfatlar türeten
bir ektir. Eklendiği sıfata “abartma, aĢırılık” iĢlevi katar. ĠĢlek bir ek olmadığı için
türettiği kelimeler oldukça sınırlıdır. Akman, ataman “eski Rus Kazaklarına verilen ad”,
deliĢmen, dızman “iri yapılı”evcimen, gökmen, karaman, kocaman, kodaman,
kölemen, kösemen, küçümen, (<küçükmen) toraman “tombul, genç irisi” yalman “eğik,
sarp, dik” vb. kalıplaĢma yoluyla oluĢmuĢ Dikmen ve Karaman yer adlarında da aynı
ek vardır. Uzman ve egemen bu ekle yapılmıĢ yeni sözlerdir (Korkmaz 2003 : 58).
Korkmaz, fiilden isim yapan, -mAn/+mAn eki geçiĢli geçiĢsiz fiil kök ve
gövdelerinden türetmeler yapan ve iĢlek olmayan bir ektir. Çatı eki almıĢ fiillere
gelmemektedir. Üzerinde az çok “abartma ve sürerlilik” iĢlevi taĢıyan ek, geçiĢli
fiillerden değirmen, sokman “bir cins uzun Türkmen çizmesi” gibi iki ad türetmiĢtir.
ÇeĢitli fiillerden de ad ve sıfat olarak kullanılan birkaç türetme yapmıĢtır. azman; insan
irisi, çok geliĢmiĢ; kocaman (koca), şişman, dalaşman, (kötü huylu kavgacı); duman
(engel olmak, tıkamak), yaman vb. TürkçeleĢtirme çalıĢmalarında da bu ekten “bir iĢi
yapan kimse” anlamında adlar türetilmiĢtir. çevirmen, danışman, düzeltmen, eğitmen,
eleştirmen, gezmen, okutman, öğretmen, sayman, yazman. Bu yeni türetmelerde ekin
bilinen Icl, UcU, An, ekleriyle görevdeĢ iĢlevi yerine batı dillerinden man “adam, insan”
anlamı hakim olduğu için bu Ģekiller zaman zaman eleĢtiriye uğramıĢsa da eski
türetmelerde de “iĢi yapan kimse” anlamı vardır. danışman, öğretmen, sayman gibi
sözlerin tutunması da ekin yadırganmadığını gösterir. Sıfatlardan “azlık” veya “çokluk”
gösteren abartma sıfatları yapar. evcimen, egemen, delişmen, göçmen, kocaman,
küçümen, şişman, uzman (Korkmaz 2003: 97-98).
Korkmaz, + mAn eki mübalağa ve benzetme eki olduğunu bildirip Ģu örnekleri
verir (Korkmaz 2000:42,43) Akman “Gici yüzde bir oymak adı, Osm. Kara+man “çok
kara > bir cins koyun”, Ģahıs adı “Karamanoğlu Mehmed Bey”, Türkmen “çok kuvvetli >
Oğuz grubundan bir etnik zümrenin adı, Osm. Çağ. Kölemen “siyasi bir Türk
zümresinin adı”, Kösemen “sürünün önünde giden ve çok tos yapan koç, Dikmen
“Ankara‟ya bağlı bir köy”, Kaz. Çıtırman “çalılık”, Karaçay. Çalman > çalıman “çit, çit
duvar”.
GüneĢ, ise benzerlik ifadesi taĢıyan sözcükler türettiğini evci-men, kara-man,
koca-man, küçü-men, uz-man, ancak, Ģahıs isimleri türeten -mAn ekinin yabancı bir
dilden, Farsçadan alındığını, şiş-man, göç-men kelimelerinin, kellime köklerinin isim
veya fiil olduğu hususunun tartıĢılabilir olması boyutuyla ekin durumunun açık
olmadığını vurgular (GüneĢ 1999: 89).

Dr. Öğr. Üyesi Nesrin GÜLLÜDAĞ

562

Üstüner, “Türkçede fazla iĢlek olmayan pekiĢtirme eklerinden biridir, az iĢlek
olmasından dolayı yapım ekleri gibi birkaç kelimeyle sınırlı kalmıĢtır. Genellikle
abartma, mübalağa, benzerlik, ifade eder. kocaman, karaman, kölemen, küçümen, vb.
sonuna geldiği isimlerin anlamını kuvvetlendiren bu ek küçümen örneğinde olduğu gibi
bazen de eklendiği sözcüğün anlamından dolayı küçüklük, azlık bildirir. Bu özellik isim
ve sıfatların, anlamını pekiĢtiren diğer eklerde de görülür. PekiĢtirme eki olarak
eklendiği kelimenin anlamına büyüklük kavramı katar. Bazen de benzerlik anlamı ifade
eden isim yapma eki gibi kullanılır” olduğunu bildirir (Üstüner 2003: 122).
Cilanop, Atalay‟ın gerek köken ve gerekse tarihi iliĢkileri olmayan dilleri
karĢılaĢtırmasına karĢı çıkarak, ekin kökeninin Altay dillerinde aranması gerektiğini ileri
sürmüĢtür. Türk dillerinde birinci Ģahıs zamiri olan ben/men‟in Moğolcada mi („ben‟), bi
(„biz‟) ve Mançu dilinde mi olduğunu, söz konusu ekin kökeninin buradan gelmekte
olup „insanı, kiĢiyi‟ bildiren bir leksik yapıdan çıkan {mAn}‟ın dilin geliĢim sürecinde bir
tarafta birinci Ģahsı bildiren çekim ekini, diğer yanda ise “yakın, zaman, benzer”
anlamlarına gelen ve leksik bir anlama sahip olan {mAn} ekini meydana getirdiğini
ifade etmektedir. Cilanop ayrıca, bu ekin Farsça ve Macarcadaki benzerlerinin ise
diller arasındaki tarihi iliĢkiden kaynaklandığını; Ġngilizce ve Fransızca gibi dillerdeki
benzer yapıların ise tesadüf olup bu ekle ilgisinin bulunmadığını kaydetmektedir (ġahin
2015 : 59).
Ergin, “iĢlek olmayan eklerden biri olup, genellikle mübalağa ve benzerlik ifade
ettiğini, koca-man, kara-man, ak-man misallerinde olduğu gibi isimden isim yapma eki
olarak kullanıldığını, buna benzeyen bir de fiilden isim yapma eki olduğunu, az-man,
şiş-man, göç-men misallerinde isen göç ve ĢiĢin aynı zamanda isim kökleri olduğu
düĢünülürse isimden yapılmıĢ isim olarak da kabul edileceğini bildirir (Ergin 1993 :
167).
Gencan'a göre, ek ad, sıfat, fiil köklerine ve gövdelerine geldiğini, bir kısmının
yazı dilinden düĢmüĢ, ancak eski kitaplarda, bölge ağızlarında görüldüğünü bu
nedenle ekin az iĢlek sayıldığını vurgular. Ancak son yıllarda, -mAn, +mAn ekinin ad
ve soy adı üretmede kullanıldığını bildirir. Akman, Gürman, Ökmen, Başman, Ataman,
Sağman.
Dil devriminden bu yana türetilmiĢ sözcüklerin hiç az olmadığını (öğretmen,
eğitmen, okutman, sayman, ayırtman, uzman, belletmen, seçmen, yazman, yönetmen)
böylece ekin iĢlek hale gelerek ve birçok sözcüğün türemesine elveriĢli olduğunu,
adların, sıfatların, eylem köklerinin sonlarına gelerek hepsinde de insan anlamı
olduğunu söyler (Gencan 1979 : 206). Türkmen, Kölemen “eskiden bir asker sınıfı,
Mısır Kölemenleri”, dilmen “çok dilli konuĢkan”, Gökmen “Gök gözlü insan”, ĢiĢman,
deliĢmen, kocaman, toraman “tor acemi kelimesinden, genç, serkeĢ, cahil, nadan”,
sarman, azman, Türkmen, Karaman, kösemen gibi sıfatı müĢebbehe”, evcimen “evine
düĢkün, evinin iĢini iyi bilen, iĢçimen, gözemen “gözeten”, göz kulak olan”, dalaĢman
“bedhu, kavgacı”, kodaman,
dizman “uzun boylu cesametli adam”, sokman
“sokmaktan, büyük Türkmen çizmesi”, değirmen, yalman “kesici ve batıcı silahların
kesen ve batan kısmı”,kösemen “vuruĢmağa alıĢtırılmıĢ iri koç ya da teke, mecaz
olarak cesur, serbest, cüretli adam”, dikmen “koni biçiminde tepe”, örtmen “dam”
örneklerini vermiĢtir.
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Karaağaç, isimden isim yapan ekler arasında saydığı –mAn eki için abartma ve
benzerlik ifade eden ve iĢlek olmayan bir ektir kocaman, kölemen. Fiilden isim yapan –
mAn ekinin iĢlek olmayan eklerden biri olduğunu bildirir. Eylemi yapan veya olan
öznenin adını yapar. Çevirmen, danıĢman, eğitmen, göçmen, okutman, öğretmen,
seçmen, ĢiĢman, yazman, yönetmen. Bu ek özne adı yapma gibi belirgin bir iĢleve
sahip olmanın etkisi ve yanlıĢ örnekseme ile (dikmen, ökmen, karaman, kölemen,
küçümen) (Karaağaç 2012 : 295) bazı adlara getirildiğini bildirir.
TimurtaĢ, Türkçe'de –mAn eki olarak iĢlek veya az iĢlek bir ek yoktur.
Türkçemizde “yapan, eden, olan” manası ifade eden bir “-mAn eki mevcut değildir.
Türkçede “-mAn eki ile yapılmıĢ ĢiĢman, kocaman, toraman, azman, karaman,
Türkmen, karaman, Türkmen, göçmen, deliĢmen gibi bazı kelimeler varsa da bunlarda
“faaliyet” manası yoktur. Ekin isim köküne mi, yoksa fiil köküne mi getirildiği de belli
değildir. “Yapan, eden, olan, kimse” manasını veren ek Almancaya ve Ġngilizceye
mahsustur; bunun bir Hint-Avrupa dili olan Farsça' daki benzeri “-mend” ekidir
(TimurtaĢ 1980a :31). BaĢka dillerden alınmıĢ olan “-mAn/+mAn, ekinin bugün hem fiil
hem de isim köklerine getirilmekte olduğunu vurgular.
“yapan, eden, olan” manasına gelen –mAn ekinin Almanca, Ġngilizce gibi Batı
dillerinde görülmekte olduğunu ve ekin, uydurulmuĢ bir ek olduğunu, bildirir (TimurtaĢ
1997 :338).
Ancak fiil köklerine -mAn yerine -Icl eki etirilmek suretiyle “yapan, eden olan”
manasına dilimizin kaidelerine uygun doğru kelimeler meydana getirilebileceğini ifade
eden TimurtaĢ‟ın bu iddiası yapan, eden anlamında sözcükler üretmekte doğru bir
yaklaĢım iken, ekin diğer fonksiyonlarıyla çeliĢmekte olup, -mAn ile oluĢturulmuĢ diğer
sözcüklerin ise kalıplaĢmıĢ olduğunu varsaymaktadır.
TimurtaĢ, kocaman, ĢiĢman, toraman, koraman, türkmen, deliĢmen, küçümen
gibi örneklerde ise “azlık, çokluk, mübalağa” bildiren kalıplaĢmıĢ (iĢlek olmayan) bir
+mAn, ekinin bulunduğunu belirtmiĢtir (TimurtaĢ 1980b : 82).
TimurtaĢ‟ın “Uydurma Olan ve Olmayan Yeni Kelimeler Sözlüğü‟nde”
baĢyazman, çevirmen, dağıtman, donatman, ılıman, katman, sayman, saymanlık
üretmen, yalman, yayman editör”, yazman “katip”, yazmanlık, sözcüklerinin uydurma
ve yanlıĢ sözcükler olduğunu uzman, uzmanlık, uzmanlaĢmak, okutman sözcüklerinin
Ģekil veya anlam bakımından yanlıĢ oldukları halde fazla yayılmıĢ ve galatı meĢhur
sayılacak kelimeler olduğunu bildirir (TimurtaĢ 1979 : 75). TimurtaĢ, yeni türetilen
sözcüklerin doğru olması için iĢlek eklerle, bilinen köklerden, ekin anlam ve görevine
dikkat edilerek sözcük üretilmesini önermektedir.
Januzakov, (Kazak âlim) , Arap, Tacik, Türk dillerindeki {+man, +ban, +pan} ile
biten kelimelere dikkati çekerek, bu ekin Arap-Fars dillerinde isim yapım eki olarak
görüldüğünü, kendisinin eki daha ziyade Hint-Avrupa kaynaklı olarak düĢündüğünü
Baskakov, TeplyaĢkina gibi araĢtırmacılar Januzakov gibi ekin Hint-Avrupa dillerinden
alıntı olduğunu fikrine katılır. “kiĢi, adam” anlamında sözcükler türettiğini bildirir (ġahin
2015 :59).
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Akalın, iĢlek olmayan mübalağa ve benzerlik ifade eden isimden isim yapan bir
ek olduğunu (kocaman, küçümen, karaman, gökmen, değirmen, göçmen, kölemen,
ĢiĢman) vurgular (Akalın 2001: 146).
Hatipoğlu, kiĢi kavramı veren ad soylu sözcükler kurduğunu (seğmen (sekmen)
“törenlerde yerli giysilerle oyun oynayan erkek”, sek sek oyunundan, aynı kökün
ikilemesiyle kurulduğunu, azman, danıĢman, eğitmen, evcimen, göçmen, kocaman,
kösemen, okutman, öğretmen, sayman, seçmen, ĢiĢman, Türkmen, uzman, yönetmen)
bildirir (Hatipoğlu 1981: 117). Ancak ĢiĢman, göçmen örneklerinde sözcüğün kökeni
hem isim hem de fiil olarak kullanıldığı için ekin burada isimden isim mi yoksa fiilden
isim mi yaptığı da tartıĢmalıdır.
Teres, “eklendiği kelimelerde soyut ve somut isimlerin türetilmesi için
kullanılan az iĢlek zamirden kliĢeden çıkma yoluyla ortaya çıkan bir sonek olduğunu
ileri sürmektedir. Ramstedt ve Râsânen‟in, bu ekin ma + n ekinin birleĢimi yoluyla
ortaya çıktığını bldirmiĢtir (Teres 2011 : 337).
Gülsevin, açık ve kesin kuralları olan ekin fazla iĢlek olmadığını, fiilden isim
yaptığı gibi, isimden isim de yapmakta olduğunu, geçiĢsizlerde kiĢi kavramı taĢıyan
isimler yaptığını (azman, kocaman, ĢiĢman), geçiĢlilerde isim (değirmen, sokman),
geçiĢli fiillere eklendiğinde ise nesne isimleri yaptığını, ekin dönüĢlü, edilgen, ettirgen
ve iĢteĢ çatılı fiiller üzerinde kullanılmadığını bildirir (Gülsevin 1992 : 75-76).
Karatay, Türkçe‟de yaygın kullanılan –mAn ekinin Ģimdiki Macarca‟da iĢlek
olarak kullanılmadığını ancak, 1095-1116 arası hüküm süren ünlü kral Koloman, yine
bugünkü Macarca‟da Kálmán biçiminde kiĢi adı olarak kullanıldığını, BaĢkırt ve
Türkmenlerde Kalman adlı bir oymak olduğunu ve Mardin yöresinin Türkmen aĢireti
Kolumanlar‟ın da aynı ekle türetildiğini bildirir (Karatay 2012 : 496).
Atalay, sözlerinin köklerini Türkçemizin en eski bir kolu olan Sümerce'de
bulduğumuzu, Sümercede sonunda (man, mun) bulunan bir çok kelime olduğunu,
Arapçada sonu “man”'lı, “men”lı kelimelerin Asurlular yoluyla Sümerlerden geçtiğini
söyler (Atalay 1997: 537-538). Atalay‟ın bu görüĢü ekin uydurma bir ek olduğu ve Batı
dillerinden alındığı iddialarını çürütmektedir.
Aristov, “man/ban”unsurunun „vatan, toprak‟ anlamına gelen Arapça ben
sözcüğünden geliĢtiğini ileri sürerken, Bartold, KaĢgarlı‟nın DLT‟de Türkmen
kelimesiyle ilgili (yukarıda zikredilen) izahını dikkate alarak ekin Ġranî dillerden alıntı
olduğunu dile getirmiĢtir. Amanjolov, Nayman kökadının etimolojisiyle ilgili bilgi verirken
{+mAn} ekinin ya KaĢgarlı‟nın kaydettiği Ģekilde Farsça manang („benzer, gibi‟)
sözcüğünden geldiğini ya da Arapçadan alıntı olup baĢlangıçta „kiĢi‟ anlamına gelen bir
sözcük iken sonradan ek haline geldiğini ileri sürmüĢtür (ġahin 2015: 59).
Cilano, ekin Ġngilizce ve Fransızca gibi dillerdeki benzer yapıların ise tesadüf
olup bu ekle ilgisinin bulunmadığını kaydetmektedir (ġahin 2015 : 59).
Ġngilizce‟de, -man kelimesi Ġngilizce‟de son ek gibi bir takım kelimelerin sonuna
gelir. Coach araba, Coachman arabacı gibi. Man ekinin burada gördüğü iĢ, Türkçedeki
-Man- ın gördüğü iĢe çok benzemektedir. Almancada Man kelimesi son ek gibi
kullanılır; adam anlamındadır. (Atalay 1940: 10) Ekin Ġngilizce, Almanca, ve
Fransızca‟daki kullanımları da Ģöyledir:
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Ekin, Hint Avrupa dil ailesinin Avrupa koluna mensup Ġngilizce, Fransızca ve
Almanca‟da da ya aynen yada küçük fonetik farklılıklarla var olduğunu ve iĢlek olarak
kullanıldığını görüyoruz.

Ek Ġngilizce‟de de meslek isimleri ve sıfatlar yapar. mailman “postacı”, iceman
“dondurmacı”, rifleman “niĢancı”, fisherman “balıkçı”, doorman “kapı görevlisi”, busman
“otobüs Ģoförü”, boatman “kayıkçı”, businessman “iĢadamı”, taxman “vergi memuru”,
workman “iĢçi”, beeman “arıcı”, plowman “çiftçi”, churchman “papaz, rahip”. Ek az
sayıda örnekte fiil köklerine de gelir spokesman “konuĢmacı”, hangman “cellat”. Bir
Ģeyi kendinde bulundurma mensubiyet, aidiyet ifade eder. townsman “Ģehirli”
Chinaman “Çinli”, Dutchman “Hollandalı”, backwoodsman “taĢralı”. Ombudsman <
ombudsman “kamu denetçisi” (TS).
Fransızca‟da, Türkçe Sözlük‟te yer alan Fransızca kökenli alıntı sözcüklerde
–man eki üç farklı fonetik varyantta karĢımıza çıkar:
-ment >
abonman < abonnement, agrandisman <agrandissement “büyültme”,
agreman < agrement, amenajman < aminagement “düzenleme”, amortisman <
amortissement “yıpranma payı”, angajman < engagement, antrenman < entrainement,
apartman < appartement, aranjman <arrangement, degajman < degagement,
departman <departement “bölüm”, developman < developpement “ fotoğrafçılıkta
kullanılan kimyevi bir banyo maddesi”, doküman < document, ekipman < equipement,
eleman < element, enstrüman < instrument “çalgı”, envestisman <investissement,
eĢofman < echauffement, finansman < financement “bir giriĢime iĢleyebilmesi,
geliĢebilmesi için gereken para ve krediyi sağlama iĢ”, fragman < fragment, klasman <
classement, kompartıman < compartiment, kompliman < compliment, lansman <
lancement, lojman < logement, otomatikman < automatiquement, pansuman <
pansement, plasman < placement “yatırım”, rambursman < remboursement “geri
ödeme”, randıman < rendement, rulman < roulement, segman < segment, subasman
< soubassement, Ģanzıman < changement, virman < virement
-mane > bibliyoman < bibliomane, kleptoman < kleptomane, kokainman <
cocainomane, megaloman <megalomane, morfinman < morphinomane
-man > barmen < barman, kameraman < cameraman, otoman < ottaman “bir tür ipekli
kumaĢ”, pulman < pullman “koltuk”, rekortmen < recordman, sportmen < sportsman,
vatman < wattman “tramvay sürücüsü”,
Almanca‟da ek, çift n‟lidir. Meslek isimleri ve sıfatlar yapar. amtsmann “mübaĢir”,
ballermann “atıcı”, bauersmann “çiftçi”, bergmann “madenci”, butzemann “ umacı”,
computerfachmann “bilgisayar uzmanı”, edelmann “asilzade”,ehrenmann “ Ģeref
adamı”, fahrensmann “sürüĢ adamı”, feuerwehrmann “itfaiyeci”, blödmann “aptal
adam”, frontmann “solist”, fuhrmann “arabacı”, geschaeftsmann “iĢadamı”, gottesmann
“tanrı adamı”, barmann “barmen”, buhmann “umacı”, biedermann “dürüst adam”,
ehemann “koca”, fachmann “uzman”, faehrmann “feribot kullanan kimse”, friedemann
“barıĢ adamı”, rittersmann “Ģövalye”, seemann “denizci”, sportsmann “sporcu”,
steuermann “dümenci”, zimmermann “marangoz”, friedemann “barıĢadamı”,
froschmann “dalgıç”, hampelmann “kukla”, hauptmann “kaptan”, jaegersmann “avcı”,
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kameramann “kameraman”, kaufmann “tüccar”, kirchenmann “kiliseye devam eden”
landmann “yurttaĢ, milchmann “sütçü”, nebenmann “komĢu”, ombudsmann
“soruĢturmacı”, ordensmann “dini”, postmann “postacı”, rittersmann “Ģövalye”,
schlagmann “topa vuran adam”.
Ek, her üç dilde de iĢlek olarak kullanılmakta olup, meslek yapım eki, bir iĢi
yapan eden kiĢi ve sıfatlar yapması gibi fonksiyonlarıyla öne çıkmaktadır.
Ekin Tarihsel GeliĢimi:
Ekin, Türkçe‟nin tarihsel geliĢiminde ve çağdaĢ Türk lehçelerindeki örnekleri
Ģu Ģekildedir: Köktürkçe‟de, tegirmen, “değirmen”(Tekin 2018:125) azman “sarımtırak”,
Kültigin kuzey yüzünde , kültigin azman akıg binip oplayu tegdi. “ Kül Tigin Azman kır
atına binip sabırsızca hücum etti.” Kültigin azman akıg binip tegdi sançdı. Kültigin kır
atına binip hücum etti (Tekin 2018:37).
Eski Uygur Türkçesinde, ançman “topluluk, halk,cemaat” > anca bir miktar, bu
kadar, biraz”(Caferoğlu 1993 10), tegirman (Caferoğlu 1993: 151),
değirmen
(Caferoğlu 1993 :157), tümen “onbin”, Tümen “antroponim” (Caferoğlu 1993 168),
batman “batman, ölçek” (Caferoğlu 1993 24), tuman (Caferoğlu 1993 :165) “duman,
sis, karanlık, zifiri karanlık”, yaman “kötü, fena, korkunç”, kitmen “kazma”, (Caferoğlu
1993: 184) Kögman “Sayan dağı veya bir kısmı” (Caferoğlu 1993: 198).
Maitrisimit‟te -mAn ekiyle türetilmiĢ, sadece kömen sözcüğüne rastlanır. Kömen
“büyü, sihir”, (kör- “görmek”), Clauson, kelimenin genel olarak, anlamının “hile,
kandırmaca” olduğunu belirtmiĢ, Marcel Erdal‟da kelimenin kökeninin kör- “görmek” fiil
kökünden gelmiĢ olduğunu bildirir (BektaĢ 2014 :138).
Divanü Lügati't Türk'te kurman “ok ve yay konan kap”(Atalay 1991: 382), sıkman
“üzüm sıkma zamanı” (Atalay 1991: 515), sökmen (Atalay 1991 : 533), “savaĢta sırayı
söken yiğitlere verilen sıfat, tuman “duman, sis” ((Atalay 1991: 651), örtmen (Atalay
1991: 30), “dam, satıh”, yaman (Atalay 1991: 738), “kötü, her Ģeyin kötüsü”.
Dede Korkut'ta, batman “ağırlık ölçüsü”, değirmen, orman, sokman “çizme,
konçlu ayakkabı”, tuman “duman”, tümen “on bin”, yaman “kötülük, fena” Ģekilleriyle
geçmektedir (Ergin 1997: 40, 80,237, 269, 294, 299, 318).
Ġbn-i Mühenna Lügat'inde batman, küsmen “kayık küreği”,
“değirmenci, koymançı “çoban” (koy koyun) (Battal 1997: 17, 45, 70).

teğirmençi

Kıpçak Türkçesi Sözlüğü'nde, azman 1. azmıĢ, iri yarı 2. yaĢlı iken enetilmiĢ
aygır, Güçeymen baĢ örtüsü, Güçeymen baĢ örtüsü, kurman, yay kabı, sadak,
teyirmen, yelmen. Kılıcın üst tarafı, yalman dağ faresi, tarla faresi (Toparlı vd. 2007:
20, 88, 273, 308).
Tarama Sözlüğü‟nde, evcimen (15.yy), geçeymen (güceymen, gecimen,
gicimen, gücimen) “kadın baĢ örtüsü, gelinlerin baĢlarına giydikleri süslü örtü, taç (1516. yy), Ilıman (20.yy), ilikmen “Ģamdan”, (16.yy) arzuman “istek, arzu, iĢtiyak” (16-17.
yy) (Tarama Sözlüğü 2009 242), çırakman “Ģamdan” (16-18- 19. yy) (Tarama Sözlüğü
C.2905, 1309) dızman “iri, iriyarı, cesim” (18-19.yy), kirmen (kirman)”elde yün
eyirdikleri alet” (18-19.yy), Yy), kölemen “köle” (17.yy), sokman (sökmen) “mest
üzerine giyilen çizme” (14-15-16-17-18-19. yy) tuman “duman” (15-16-17.yy), tümen
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“onbin, pek çok; fırka) (14-15-16 yy), yalman “kılıcın kamanın, bıçağın mızrağın
süngünün ağzı veya ucu” ((14-15-16-17-18-19. yy ) yaman “kötülük, musibet, fenalık,
fena, kötü, hoĢ olmayan (14-15-16-18-19.yy) (Tarama Sözlüğü: 3501,3853, 3870,
3871).
Türkçe Yer Adları Kılavuzunda, Geçmen, Keçimen, Kösemen, Kağızman,
Karaman, Kaman, Kertmen, Menemen, Narman, Tekman, Adıyaman, yer almaktadır.
(Gülensoy 1995: 84, 99, 103).
Oymak, aĢiret, cemaat adlarından, Karaman, Tumanlı, Türkman,
Türkmanoğlu, Çekmanlı, Dikmen, Kulamanlı, Olukman, TanıĢman, Toraman,
Tumanlar, Uzmanlı, Ormanlı, adları bulunmaktadır (Türkay 1979: 101, 161, 162, 383,
611, 710, 732, 736, 751).

Türkçe Adlar Derlemesi‟nde erkek adlarında, Adraman “Ġri, büyük”, Andarıman
“Turanlı bir kahraman”, Baççayman “Ģahıs adı”, Baçman “Bir Kıpçak-Kuman beyinin
adı”, Barman “Alper Tunganın küçük oğlu”, Çolman “Ġtile karıĢan Kama ırmağının eski
adı”, Çoraman (Çorman) “Bir Kırgız beyinin adı”, Dökmen (Tökmen) “yakıĢıklı”,
Dürmen “Özbek boyunun oymaklarından”, Egemen “gururlu” Ermen “mukaddes,
mübarek”, Gülemen “güleç yüzlü”, Karaman “kara yağız kiĢi”, Koskaman “Manas
Destanında geçen bir Türk yiğidi”, Maytalman “ muhteĢem”, Ozman “büyümüĢ,
yetiĢmiĢ”, Salman “hür”, Seymen “ düğünlerde eski kıyafetle Ģenlik yapan kiĢi”, Sökmen
“yiğitlere verilen ün”, Talıman “Turanlı bir kahraman”, Tarman “bir yer adı”, Toğman
“kiĢi adı”, Toraman “Akkoyunlu hükümdarı, genç irisi”, Yetmen “olgun kiĢi, kamil”
(Yurtsever 1997: 24, 27, 30,32,41,43, 45,46,52,57, 61, 64, 66, 68, 69, 71,82, 295, 329).
Türk Argo Sözlüğü‟nde ek, değirmen “saat”, duman “kötü, periĢan”, eroinman
“sarhoĢ görünüĢlü, baygın bakıĢlı”, kaçıramento “aĢırılmıĢ, çalınmıĢ eĢya” örnekleriyle
yer alır (Aktunç 1989: 86, 95,105,156).
KarĢılaĢtırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü'nde, Türkmen Türkçesi, çemen “buket,
gül destesi”, Özbek Türkçesi ketman “çapa”, Azerbaycan, BaĢkurt, Uygur, ketmen,
Tatar Türkçesi, Ģıtırman “çetrefil”, Azerbaycan Türkçesi “deyirman”, BaĢkurt Türkçesi
“tirman”, Kazak Türkçesi “diyirmen”, Kırgız Türkçesi “tegirmen”, Özbek Türkçesi
“tegirman”, Tatar Türkçesi “tigirman”, Türkmen Türkçesi, Uygur Türkçesi “tiigman”,
Azerbaycan Türkçesi, Türkmen Türkçesi “duman”, Kazak Türkçesi, Kırgız Türkçesi
“tuman” Kazak Türkçesi Egemen (BaĢkurt, Kazak, Tatar, Uygur Türkçesi) > elebaĢı
“ataman”, Kırgız Türkçesi, Karman “gözü kara”, Azerbaycan Türkçesi “ĢiĢman”,
Azerbaycan Türkçesi, “gocaman” Uygur Türkçesi “öcmanlık” “hınç”(KTLS : 1992 83,
117-118, 126, 191, 192, 202, 210, 211, 288, 826, 491, 337).
Kazak Türkçesinde, alaman “ala sıçan, bir fare çeĢidi”, alaman “eski zamanda
bir nevi halk topluluğuna verilen ad,” orman “orman”, önmen “göğüs, belden yukarı
kısmı”, pelmen “hamurdan yapılan yemek çeĢidi”, tiyirmen “değirmen” (Özaltay 1984:
12, 212,219, 224, 271) kiĢi adlarında, Suluvman “kadın adı” (suluv güzel yakıĢıklı),
Tavman “erkek adı” (Januzagov 2003: 66,81).
Kırgız Türkçesinde, kaçarman “kaçmayı düĢünen; kaçmayı kendine gaye
edinen”, ketmen “ bel, kazma”, kırman “harman dövmek için daire Ģeklinde yapılan sert
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ve düz mahal, ekin demetleri yığılan yer”, kızılsıman “kırmızımtırak, kırmızımsı”,
koyçuman “koyun çobanı”, kutman “uğurlu, uğur getiren”, önörman “el sanatkarı”,
tegirmen “değirmen”, tuyarman “kahin, istikbali gören”, akılman “akıllı”, alman “ vergi,
haraç”, bilermen “bilgili”, caman “kötü, fena” (Yudahin 1998: 381, 445, 460, 471,
494,527, 612, 721, 767,13, 31,171).
Karaçay- Malkar Türkçesinde, caman “kötü, fena” caĢilsıman “yeĢilimsi”,
cılısıman “ılık, yaz, sıcak (cılı bılık, )” getmen “kazma”, gotman “hantal, ağır, ĢiĢman,
ağır adam (gota obur, iĢtahlı)”, karasıman esmer, talaĢman “hareket edici, küfredici”,
telisıman “aptal, ahmak, budala” (telisin- aptallaĢ-), tirmen “değirmen”, torusıman
“doruya yakın renk” (Tavkul 2000: 136, 143,151, 207, 244, 372, 390, 399, 404)
Altay Türkçesinde, aksıman “beyazımsı”, caman kötülük, “kusur”, kızılzıman
“kırmızımsı”, tuman “duman, sis”, tümen “çok sayıda, sayılmaz sayı, çokluk”, çoluĢman
“ova adı” (çoluĢ- eğilmek), kiĢi adlarında, Erkemen (erke sevimli, nazlı, Ģımarık),
Irısman (iris mutluluk, Ģans) (Naskali vd. 1999 :22,51,112,186, 189, 205, 235,236).
Türkmen Türkçesinde, Galtaman harami, hırsız, haydut, eĢkıya (kalta- sür-),
Türkmen Türkmen (www.turkmencesozluk.da.ru) Türkmen Türkçe‟sinde kullanılan
Ġdük eki olumsuzluk bildiren fiilden fiil yapma eki ile birlikte birleĢik bir ek gibi -mAdIk
Ģeklinde gösterilmektedir. Bu ek yerini baĢka bir eke devretmektedir. –mAdIk eki
yerine bazen –mAn tercih edilmektedir. Seniŋ Ģähere barmadıgıŋı eĢitdim. Seniŋ
Ģähere barmanıŋı eĢitdim (Öztürk 2013: 80).
Gagavuz Türkçesinde, evciman, ĢiĢman (Özkan 1996106, 115), Karayim
Türkçesinde, tuman, yaman, örnekleriyle yer alır (Çulha 2006 :60, 119).
Karakalpak Türkçesinde, ek –mAn Ģeklindedir. Fakat birçok örnekte -ar, -er sıfat
fiil ekinden sonra gelmekte ve bu ekle kaynaĢmıĢ görünmektedir. Fazla örneği
olmayan bir fiilden isim yapma ekidir.
1.Bir iĢi yapanı, iĢ sahibini bildiren isimler teĢkil eder. Bunlar mübalağa manası
taĢıyabilirler alarman (alan), bilermen (bilen, bilgiç)
2.Somut isimler yapar qaqpan (ilmikli kapan)
3.Yiyecek ismi yapar üzben (hamurun kesilip içine ayran ve yoğurt katılarak yapılan bir
yiyecek.) (Uygur 2001:72).
Hakasça-Türkçe Sözlükte önmen (köprücük kemiği) (Arıkoğlu 2005: 336)
Tatarca- Türkçe sözlükte kirmen kale, hisar, ketmen, çapa, laĢman ağaç kesmek ve sal
yapmak ile meĢgul olan, tomrukçuluk, tegermen değirmen değirmen, tornan duman,
urman orman, çuraman eski adetleri saklayan ev ruhu (Ganiyev vd. 1997 :151,190,
206,304, 319, 360, 401).
Karayim Türkçesinde, yaman, karaman, orman, tiyermen, temen (Baskakov
1974 : 224, 363, 431, 527, 563).
“Çin Halk Cumhuriyeti‟nde yaĢayan Türk halklarından biri olan Salırlar‟da ek
eklendiği kelimelerden soyut ve somut isimler türetmek için kullanılan iĢlek olmayan bir
fiilden isim yapma ekidir. çehmen “el yapımı bir tür kumaĢ” (< çeh- “çekmek” -men)
(Teres 2013: 43). Yine Çin Halk Cumhuriyeti‟nde yaĢayan Tatarlar‟da da bu son ek,

569

Dr. Öğr. Üyesi Nesrin GÜLLÜDAĞ

aynı fonksiyonla kullanılır. oyman “içi boĢ zemin”, tuman “duman”, urman “orman”
(Teres 2011: 337).

Ekin az sayıda örnekte, bazı isimden isim yapan ekleriyle birlikte
kullanıldığını da görüyoruz.
CA+ mAn
arıcaman “temiz, tertemiz, saf, iyi” (DS), bolcaman “çokça, geniĢçe” (DS), böylecemen
“böylece bu biçimde, böylelikle” (DS), kırçeman “kırçıl” (DS)
cI+ mAn
kırcıman “kır saçlı” (DS), elcimen “insana alıĢık hayvan” (DS)
-mAn +CA
kırmança “ak sakallı kimse” (DS), kocamanca “biraz kocaman, irice” (TS), yarmança
“iri yarılmıĢ ağaç”(DS), salmanca “yemeği yapılan bir çeĢit yabani ot” (DS) degirmence
“el değirmeni” (DS).
-mAn+cil
sekmencil tek ayak üstünde yürüme, seksek (DS), mezmencil eti tatsız bir çeĢit ufak
balık (DS)
-mAn + Cı
koymançı “çoban” (ĠM), yaymancı “gezgin satıcı” (DS), yaymancı “satıcı” (DS),
karamancı “hırsız” (DS), destimenci ekin bekçisi (DS)
-mAn+ lI
dilemenli “fazla gevezelik eden, geliĢigüzel konuĢan” (DS), geçemenli “kendinden
geçmiĢ, ağır hasta” (DS), kakmanlı “tarlalarda toprağın içine gömülü taĢlar” (DS),
Tumanlı, “ Türkmanoğlu, Çekmanlı, Kulamanlı TanıĢman, Uzmanlı, Ormanlı, yalmanlı
“çuvaldız” (DS).
-mAn+lIk
azmanlık “bataklık” (DS), göçemenlik “ göçmenlik” (DS), ılımanlık “ılık hava” (DS),
toramanlık “otları çok geliĢmiĢ boylanmıĢ yerler” (DS).
mAn+Cık
alamançık kanarya kuĢu (DS),alamencik kanatlarının üstü ve boynu kırmızı renkli
küçük bir kuĢ (DS), elâmencik ispinoz kuĢu (DS), küçümencik pek küçük, minimini,
minicik (DS) (TS)
-mAn +tı
sarınmantı “Ģebboy çiçeği” (TTAS), soymantı “sopa” (DS), azmantı “zorba” (DS),
soymantı “kaba, zıpır, iĢe yaramaz kimse” (DS), yozmantı “terbiyesiz” (DS), zoymantı
“hoĢa gitmeyecek biçimde iriyarı/kaba saba” (DS), yazmantı “terbiyesiz” (DS), gamantı
“karıĢıklık” (DS), saymantı “iri kaba biçimsiz” (DS), yaymantı “dağınık, öteberi” (DS),
kesmenti “kesilmiĢ ağaç parçaları” (DS)
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sI+mAn
alpavutsıman “derebeyine benzer” (BA), halkasıman “halka gibi, halkavari” (BA),
ulusıman “büyüğe benzer, büyüklük taslayan” (BA), yaĢılsıman “yeĢilimsi, az yeĢil”
(BA).
-sU+mAn
sütsümen “daha tadını yitirmemiĢ taze yoğurt” (DS)
Ekin Fonksiyonları:
Türkiye‟deki ek üzerine en kapsamlı çalıĢma Besim Atalay‟ın Türkçemizde MenMan (1940) adlı çalıĢmasıdır. Eserde ek, “isim, sıfat, kiĢi adı, ulus, oymak adı,
mübalağa, aygıt adı, küçüklük, mekân, kiĢi sıfatı, benzeme, meslek, eylem, zarf,
edicilik ve zaman” olmak üzere 15 baĢlık altında sınıflandırılarak 346 sözcüğe yer
verilmiĢtir. Ancak bazı sözcükler tekrar edilmiĢtir. Çünkü bir sözcük hem sıfat, hem kiĢi
adı olmuĢsa her iki baĢlık altında da yer verilmiĢtir.
Ek, isim ve fiil köklerine eklenerek iĢlerlik gösterir. Ancak ekin fonksiyonları
sıralanırken böyle bir ayrıma gidilmemiĢ, isim ve fiil köklerine gelip gelmediğine
bakılmaksızın genel olarak ekin üstlendiği fonksiyonlar sıralanmıĢtır. Çünkü gerek
Atalayı‟ın eserinden alınan örneklerde, gerekse Türkiye Türkçesi Ağızlarından alınan
örneklerde ekin geldiği bazı kökler tartıĢmasız/belirgin olarak belli iken, bazılarının
araĢtırılmaya ve ispatlanmaya muhtaç olduğu gözden kaçırılmamalıdır. Köklerinin
tespit edilmesi ise uzun çalıĢmalar gerektirmektedir.
Ekin yüklendiği fonksiyonlar 39 baĢlık altında tasnif edilmiĢ, 1165 sözcük tespit
edilmiĢtir. Bu baĢlıklar Ģu Ģekildedir:
1.Meslek, uğraĢma adları yapar.
araĢtırman “araĢtırmacı” (TS), ayırtman “sınavlarda, soruların hazırlanmasından
notların verilmesine kadar bütün değerlendirme çalıĢmalarına katılan görevli,
mümeyyiz” (TS), bağmancı / bağman “bağlara bakan kimse, bağ bekçisi” (DS),
baĢdenetmen, baĢmüfettiĢ (TS), baĢyazman “baĢkâtip” (TS), belletmen “belletici” (TS),
çeĢtemen “köy bekçisi” (DS), çevirmen “çevirici” (TS), danıĢman “bilgin, kendisine fikri
alınmak için danıĢıIan” (DS), denetmen “denetçi” (TS), destiman “koru bekçisi, korucu”
(DS), destimenci “ekin bekçisi” (DS), deĢteman “bağ korucusu, kır bekçisi, köy bekçisi”
(DS), deymenci “değirmenci” (DS), dırağman “orakçı” (BA), dilcimen “tercüman” (BA),
dizmen “basımevinde dizgici, mürettip” (TS), düzeltmen “düzeltici” (TS), eğitmen
“eğitim iĢiyle uğraĢan kimse” (TS), eleĢtirmen “eleĢtirici” (TS), eyitmen “eğitmen,
eğitici” (DS), gezmen “gezgin” (TS), göçmen “memur” (DS), gözetmen “gözcü” (TS),
iĢletmen “bilgisayar vb. teknik aletleri iĢleten kimse” (TS), kaltaman “yağmacı” (BA),
karamancı “hırsız” (DS), karavyaman “nefer” (BA), koyman “çoban, koyun güden”(BA),
koymançı “çoban” (ĠM), kömen “sihirbaz” (ME), kösemen “yol gösteren kılavuz” (TS),
köymen “gök bilimi, gözlemci” (BA), mazman/mazmançı “kıldan ip düken, çuval
dokuyan, keçe yapan kimse”(DS), mazman “kendirden ip, yular, urgan yapan kimse”
(DS), oğarman “usta, onarıcı” (DS), okutman“Üniversitede ortak, zorunlu dersleri
öğretmek için görevlendirilen, uygulamalı çalıĢmaları yöneten öğretim elemanı” (TS),
“örtmen/ öretmen öğretmen” (DS), sayman “bir kurum, kuruluĢ vb.nin hesap iĢleriyle

571

Dr. Öğr. Üyesi Nesrin GÜLLÜDAĞ

uğraĢan kimse, muhasebeci, muhasip” (TS), seyman “bekçi” (DS), simen “kır bekçisi”
(DS), siymen “gözcü, korucu, bekçi” (DS), tanıĢman “bilgin, fakih” (BA), taraĢman
“daniĢment” (DS), tecimen “tacir, tüccar” (TS), teğirmençi “değirmenci” (ĠM), tuĢman
“safracı, çeĢnigir” (BA), tüĢümen “Uygurlarda bir memuriyet”
(BA), “uçman pilot”
(TS), uzman “belli bir iĢte, belli bir konuda bilgi, görüĢ ve becerisi çok olan (kimse),
mütehassıs” (TS), üretmen “öğretmen” (DS), yaymancı “gezgin satıcı” (DS), yaymancı
“satıcı” (DS), yazman “kâtip, sekreter” (TS), yefiman “hırsız” (DS), yönetmen “bir
kuruluĢu yönetme yetkisi olan kimse, müdür, direktör” (TS).
2. Yer adları yapar.
Adıyaman, Ağman “kıstasülbeyana göre "ağılacak semt"in adıdır” (BA), Akkirman
“Ulah'ta bir Ģehir adı” (BA), Arzuman (Sivas), Aspıman “Türkmenistan'da bir köy adı”
(BA), Barman “Afrasiyab‟ın oğlu Barmanın yaptığı Ģehir” (BA), Batman, Becirman
(Batman), Biriman (Adıyaman), Bolman “Ordu vilayetinde bir köy adı” (BA), Caman
(Trabzon), Curuman “Boyabat‟ ta bir köy adı” (BA), Çekmen “Belh civarında bir
memleket” (BA), Çolman “Ġtil‟e karıĢan Kama ırmağının eski adı” (EY), Çolman “Ġdile
Volgaya dökülen Kama ırmağının eski adı” (BA), Çülmen “Anadoluda bir köy adı” (BA),
Dalaman “Aydında bir yer adı” (BA), Dalayman ( Konya), Dızman (Balıkesir), Dikmen
Ankarada bir köy adı (BA), Dilman “AĢağı Azeristanda bir kasaba adı” (BA), Geleman
(Antalya), Gögmen “Orhun yazıtlarında bir yer adı”, Anadoluda gök gözlü kimse (BA),
Hülmen “Boluda bir köy adı” (BA), Kağızman “Doğu Anadoluda bir kasaba adı” (BA),
Kalman (Erzurum), Kaman (TYA),Kaman “KırĢehir vilayetinde bir nahiye adı” (BA),
Karaasman “Türkistanda, Kazakistanın cenubunda bir dağ adı”, Karakasman
imlasında dahi yazarlar (BA), Karaman (TYA), Kavman ( Ağrı), Kavman (Elazığ),
Keçimen (TYA), Kertmen (TYA), Kilizmen “Ġzmirde bir kasaba” (BA), Kögman “Sayan
dağı veya bir kısmı” (EUT), Kösemen (TYA), Mazman (Artvin), Menemen (TYA),
“Narman Doğu Anadoluda bir kasaba adı” (BA), Sağman “Pertek kazasında bir köy
adı” (BA), Sanlıman (Artvin) (TYA), ġarakman “Tosyada bir köy adı” (BA), Tarman
“Orhun yazıtlarında bir yerin adı” (BA), Tekman (TYA), Tekman “Vanla Erzurum
arasında geniĢ bir bölgenin adı” (BA), Tekmen “UĢakta ve Gedizde birer yer adı” (BA),
Terman (Adıyaman), Tıkman (Çorum), Tülmen “Urfada bir köy adı” (BA).
3. KiĢi adları yapar.
Akman “Kastamonuda bir aile ismi Akman oğulları" (BA) Andarıman “Turanlı bir
kahraman” (EY), Baççayman “Ģahıs adı” (BA) (BA) (EY), Baçman “Bir Kıpçak-Kuman
beyinin adı” (EY), Barman “Alper Tunga‟nın küçük oğlu” (EY), Barman “Turanlı bir
pehlivan adı” (BA), Bümen “Türk büyüklerindendir” (BA), Çoraman/Çorman “bir Kırgız
beyinin adı” (EY) (BA), Dikirmen “kiĢi adı” (BA), Ermen “mukaddes, mübarek” (EY),
Gülemen “güleç yüzlü” (EY), Homan “Afrasyabın kumandanlarından birinin kardeĢinin
adı” (BA), Karaman “Orta Anadoluda "Karamanlılar hükümetini kuran Türk, kara yağız
adam” (BA), Koskaman “Manas Destanında geçen bir Türk yiğidi” (EY) (BA),
Otman/Otmanbaba “Türk erenlerinden birinin adıdır” (BA), Ozman “büyümüĢ, yetiĢmiĢ”
(EY), Salman “Selman kelimesinin aslı olmalıdır, hür, avare” (BA), Talıman “Turanlı bir
kahraman” (EY) (BA), Taman “Orhun yazıtlarında kiĢi adı” (BA), Toğman “Kastamonu
tarafında kiĢi adı” (BA), Toraman “Akkoyunlu hükümdarının adı” (EY), Tümen/Teomen
“Türk büyüklerinden” (BA), Yetmen “olgun kiĢi, kamil” (EY).
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Türkiye Türkçesi kiĢi adları sözlüğünden tespit ettiğimiz -mAn/+mAn eki almıĢ
127 erkek, 5 kadın, 10 hem kadın hem erkek adı oolmak üzere 142 Türkçe kökenli
kiĢi adı tespit edilmiĢtir:
Erkek adları yapar: Acarman, Acunman, Adıyaman, Akduman, Akerman, Akıman,
Akman, Akmanalp, Akmaner, Alpman, Arıman, Arman, Ataman, Ayman, Balaman,
BaĢarman, BaĢman, Bayman, Berkman, Berkmen, Bilmen, Birmen, Çağman, Çakman,
Çarman, Çokman, DanıĢman, Demirman, Denizman, Denizmen, Dinçmen, Duman,
Dumanbey, Ergökmen, Erkman, Erkmen, Erkmenol, Erman, Eymen, Gizmen, Göçmen,
Gökmener, Görkmen, Göymen, Gücümen, Güçmen, Gülerman, Gülmen, Günerman,
Hüsmen, IĢıman, Ġlmen, ĠĢman, ĠĢmen, Kamanbay, Karaduman, Karaman, Kınayman,
Kırman, Kocaman, Korman, Kömen, Köymen, Odman, Oğuzman, Okman, Oyman,
Öğmen, Ökmen, Ökmener, Öymen, Özalpman, Özerkmen, Özerman, Özkerman,
Özman, Özmen, Pakman, Sağman, Sakman, Salman, Sayman, Seçmen, Seçmener,
Seğmen, Selekman, Selekmen, Seymen, Sezmen, Sirmen, Sökmen, Sökmener,
Sökmensü, Sökmensüer, Sözmen, Tağman, Talayman, Tanman, Tarıman, Tarman,
Tayman, Tecimen, Toraman, Tuman, Tümen, Tümenbay, Tümenboğa, Türemen,
Tüzemen, Tüzmen, Uçman, Uluman, Usman, Utman, Uzman, Uzmen, Ülkümen,
Ülmen, Yalman, Yaman, Yamaner, Yamansoy, Yamantürk, Yamanyiğit, Yatman,
Yönetmen, Yurtman.
Kadın adları yapar : Armanç, Belmen, Çimen, Dilman, Gökduman.
Kadın ve erkek adı olarak ortak kullanılan adlar da yapar : Arman, Orman, Dilmen,
EĢmen, Egemen, Evcimen, Dikmen, Ekemen, Kösemen, Türkmen.
4. Oymak, aĢiret, cemaat adları yapar.
Akman “giçiyüzde bir oymak”(BA), Çakaman “orta yüzde bir oymak adı” (BA),Çalman
“Altay‟da Teleütlerde bir oymak” (BA), Çekmanlı (CT), Dikmen (CT), Dürmen ”bir
Özbek oymağı” (BA), Dürmen “Özbek boyunun oymaklarından” (EY), Kalkaman “bir
Kazak oymağı” (BA), Karaman (CT), Kırman/kirman “giçiyüzde bir oymak” (BA),
Koman “Eski Türklerden büyük bir ulusun adıdır, Rumelideki Komanovakasabası,
Kayserideki Komana köyü adlarını buradan almıĢ olmalıdırlar”(BA), Kulamanlı (CT),
Kuman “Kıpçak” (TS), Kutuman “orta yüzde bir oymak” (BA), Olukman (CT), Ormanlı
(CT), Sarman “giçiyüzde bir oymak adı” (BA), TanıĢman (CT), Toraman (CT), Tukman
“giçiyüzde bir oymak adı” (BA), Tumanlar (CT), Tumanlı (CT), Türkman (CT),
Türkmanoğlu (CT), Uzmanlı (CT), Yasman “Teke Türkmenlerinden bir oymağın adı”
(BA).
5. Unvan ve rütbe adları yapar.
Ataman “reis, atakiĢi, baĢbuğ” (BA), Ataman “Rus Kazakların baĢbuğuna verilen
unvan” (TS), Kölemen “kalelerden kurulan bir asker sınıfı” (TS), Sökmen “yiğitlere
verilen ün” (EY), Tümen “tugayla kolordu arasında yer alan birlik, fırka” (TS).
6. Yiyecek adları yapar.
atmen “ekim ayında yenen bir çeĢit armut” (DS), bagmen “bir çeĢit armut” (DS),
bukman “loğusa helvası” (BA), çaman “kebap” (BA), çomman “közde piĢmiĢ olan
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ekmek, çörek” (BA), değirmenci “siyah bir üzüm çeĢidi” (DS), dilkimen “ormanlarda
yetiĢen sarmaĢık gibi ağaçlara sararak uzanan yabani bir bitki, meyve” (DS), dolaman
“patatese benzeyen ve yenilebilen bir çeĢit mantar” (DS), dolaman/dolüman/ “patatese
benzeyen ve yenilebilen bir çeĢit mantar” (DS), düleymen “mayalanmıĢ süt” (DS),
eĢemene “hafif ekĢi tatta, yeĢille siyah karıĢımı kabuğu olan çok güzel bir çeĢit meyve”
(DS), habirman/havurman kurutulmuĢ nar tanesi (DS), homman “külde piĢirilen çörek
ya da ekmek” (DS), içimen “hoĢaf” (DS), kıyıman “pastırma çemeni” (BA), kıyman
“pastırma” (DS), kormen yaban pırasası, bir çeĢit sarımsak (DS), könmen “dağlarda
yetiĢen rengi hafif yeĢil yaban soğanı” (DS), köĢmen “çam fıstığının taze meyvesi”
(DS), közmen “közde piĢirilen ekmek” (BA), mahman “göksulu armuduna benzeyen, iri
bir çeĢit armut” (DS), malaman t”aneleri ayrılmamıĢ, samanla karıĢık tahıl” (DS),
olaman “tuzlanmıĢ ve deri tulumuna bastırılmıĢ peynir çökelek karıĢımı” (DS), piliman
“çökelek” (DS) salman “bir çeĢit üzüm” (DS), sismen “nohut unundan yapılan çorba”
(BA), soman “taneleri alınmıĢ mısır koçanı” (DS), südemen/südümen “mayayı tam
tutmamıĢ yoğurt” (DS), südümen “çalınacak olan südün ekĢimesi” (BA), sütlükörmen
“yabanıl pırasanın suda haĢlandıktan sonra sütle piĢirilmesinden oluĢan bir yemek”
(DS), sütsümen “daha tadını yitirmemiĢ taze yoğurt” (DS), Ģağman “tahıl karıĢımı”(DS),
Ģahman “parlak, sert kırmızı özlü bir çeĢit buğday” (DS), Ģemen/Ģemene “ekĢimsi,
küçük kavun” (DS), Ģıman “zerzavat, sebze” (BA), tekiĢmen “büyük ve yağlı koyun
kuyruğu” (DS), telemen “az piĢmiĢ yumurta, rafadan”(DS), toraman “küçük bazlama”
(DS), toraman “yuvarlak mısır ekmeği” (DS), tosmankara “pekmezle yapılan cevizli
helva” (DS), yançman “Kırgızlarda yağla ezilmiĢ bir türlü yemek” (BA).
Yemeği yapılabilen, yabani olmayan ot isimleri de yapar.
eğĢimene “kuzu kulağı denilen yeĢil ve yabani bir çeĢit bitki” (DS), ekĢimen “yeĢil köklü
ve yuvarlak yapraklı mayhoĢ bir bitki” (DS), eĢkimen “kuzukulağı” (DS), kürman “bir
çeĢit ot” (DS)kürmen “yemeği yapılan dağ sarımsağına benzer bir ot” (BA), salmanca
“yemeği yapılan bir çeĢit yabani ot” (DS), uĢurman “kendiliğinden yetiĢen ve yenilebilen
ot” (DS), yağlımancar “yemeği yapılan bir ot”(DS).
7. EĢya, nesne, alet isimleri yapar.
7.1.Mutfakta kullanılan araç ve gereç isimleri yapar
ayman “elek” (BA), batman “büyük testi”, batmanlık “büyük su testisi, büyük çömlek”
(DS), çacoman “fındık çalısından yapılan yaprak taĢımakta kullanılan büyük sepet”
(DS), çitman “saplı süt bakracı” (DS), degirmence “el değirmeni” (DS), değirmen
kahve, nohut vb. taneleri öğüten araç. (TS), elayman/ eleyman “elek” (DS), elemen
“elek” (BA) (DS), eleymen “elek” (BA), eliman “elek” (DS), hamence “çobanların
kullandığı deri ya da yünden yapılmıĢ ağzı sürmeli, süslü azık torbası” (DS), hızman
“çiriĢ kökünden yapılan yağ kabı” (DS), holaman “su kabı” (DS), kolaman/ koloman
“pekmez koymaya mahsus küp” (DS), koman “ibrik” (DS), kölemen “büyük sepet,
küfe” (DS), kuluman “büyük pekmez küpü” (BA), mermen “büyük su testisi/küçük su
testisi” (DS), mermen “iki kulplu testi” (BA), meymen “testi” (DS) (BA), meyremen “iki
kulplu büyük testi” (DS), mezmen “sebu, bardak” (BA), mirimen “iki kulplu küçük testi”
(DS), sekmen “ekmek tahtası” (DS), sokmen “hamur tahtası” (DS), süzmen “torba”
(DS),süzmen “yoğurt torbası” (BA), Ģakman “buğday çuvalı” (DS), Ģarakman “üzüm
çiğnenen tekne” (DS), Ģıraman “içinde üzüm çiğnenen taĢ tekne” (DS), yalman “bulgur
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dövülürken kullanılan tahta karıĢtırıcı” (DS), yasıman “boğazı dar olduğu için su içerken
kır kır ederek ses veren testi” (BA), yasman “çiftçinin tarlaya su götürmekte kullandığı
dibi geniĢ ağzı dar ağaç kap” (DS), yayman “ağzı geniĢ, yayvan kap” (DS), yayman
“büyük çuval” (DS).
7.2.Ev eĢyaları ile ilgili eĢya, adları yapar.
ayakman “merdiven” (DS), bartman “merdiven” (DS), bekman “merdiven” (DS), betman
“merdiven” (DS), çikmen “hamam havlusunun konulduğu bohça” (DS), esmen
“vantilatör” (DS) gitmen “kilit” (BA), götmen “sandalye” (BA), hekman “ağaçtan ya da
taĢtan birkaç basamaklı merdiven” (DS), hekmen “taĢ merdiven” (BA), ketmen “çapa,
anahtar” (BA), kızman “anahtar” (BA) (DS), kütmen “sandalye” (DS), merdimen/
merdümen / memen merdiven” (DS), merikmen “merdiven” (BA) (DS), mertmen
“merdiven” (DS), önnemen “ipten dokunmuĢ bir çeĢit kilim, battaniye” (DS), sarman “bir
çeĢit kilim” (DS), seğmen/sehitmen “tahtadan yapılmıĢ, arkalıksız küçük iskemle” (DS),
seğmen “bir çeĢit kilim, çul, dokuma” (DS), seğmen “üstü iĢlemeli heybe” (DS),
sekitmen “alçak ayaklı arkalıksız iskemle” (BA) (DS), sekman/sekmen “alçak ayaklı,
arkalıksız iskemle” (DS), sekmen “iskemle” (BA), sekmen “merdiven, merdiven
basamağı” (DS), sekmen “sedir” (DS), sekmen “tabure” (TS), sekümen “merdiven,
merdiven basamağı” (DS), seymen “küçük tahta iskemle” (BA), temen “çuvaldız” (BA),
uçman “dolap” (BA), ünnemen “battaniye” (DS), yalmanlı “çuvaldız” (DS), yalmannı
“büyük iğne” (DS), yementi “ince küçük minder”(DS).
7.3.Alet aygıt adları yapar.
alaman “seyrek örgülü balık ağı” (DS), asman “lâmba veya fener asılan yer” (DS),
çırahman “lamba, çıra konulan yer” (DS), çırtman “ağaçlardan kesilerek yapılan ve
hayvan sürmek için kullanılan kamçı” (DS), çökmen “kazma” (DS), çölemen “ocaklarda
tencere ve saçın altına konulan taĢ veya kerpiç” (DS), çöremen “saç ayağı” (DS),
egirmen “yün eğirmeye yarayan araç, kirmen” (DS) (BA), egmenç “ağaç dallarını
eğmek için kullanılan ucu eğri sırık” (DS), eymen “ateĢi aktarmak için kullanılan aygıt”
(BA), germen “elde yün eğirmeye yarayan araç” (DS), gırmandal “tütün sırıklarının
konulduğu karĢılıklı gerilen iki tel” (DS), hodman “iplik bükmeye yarayan ağaç” (DS),
ılıkman “idare lambası” (DS), ilekmen “idare lambası” (DS), iligmen “idare lambası”
(DS), ilikman “idare kandili” (DS), ilikmen “küçük el kandili”. Bu kelime, eski söyleyiĢe
göre "el" demek olan elik ile men'den yapılmıĢtır. (BA), ilkmen “idare lambası”(DS),
irikmen “idare kandili” (DS), juyurman “zırh” (BA), kataman “inekleri sağarken tuz
yalatmak için kullanılan kap” (DS), kirman /kirmen “elde yün iplik eğirmeye yarayan
araç” (DS), kitmen “kazma” (EUT), kurman yay kabı (KT), küsmen “gemi küreği” (BA)
(ĠM), likman “zeytinyağlı küçük çıra” (DS), likmen/lükmen/lıkmen “tenekeden yapılmıĢ
idare lambası, kandil” (DS), lükmen “el kandili” (BA), mazman “ip sarmaya yarayan
silindir biçimindeki araç” (DS) mermen “demircilerin kullandığı kaynak taĢı” (DS),
odman “yün eğirmeye yarayan araç” (DS), oman “değirmenin su deposu, suyun hızlı
dökülerek çarkın dönmesini sağlayan oluğu” (DS), sayman “aygıt, alet” (Kırgızca) (BA),
selmen/sermen “dokuma aygıtında bezlerin sarıldığı sopa” (DS) (BA), somen
“boyundurukta öküzlerin baĢlarına geçirilen kestane filizlerinden yapılmıĢ yay” (DS),
soymantı “sopa” (DS) sömen “dokuma bezlerinin sarıldığı yuvarlak ağaç” (DS),
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süsmen “taĢ kırmak için kullanılan demir çekiç” (BA), süymen “ip sümeği” (BA),
Ģüldürmen “kalıp” (BA).

8. Mekan adları yapar.
ahman “koç katımında koyunların gece yattığı üstü açık, etrafı kapalı olan yer” (DS),
aliman “kulübe” (DS), çalman “duvar” (BA), çalman “ince çubuklarla çevrilmiĢ çit”(DS),
çalman “üstü açık çalılarla ve taĢlarla çevrilmiĢ ağıl” (DS), çardaman “çardak” (DS),
çırakman “üzerinde meĢale yakılan kule veya demir direk” (TS), çöğmen/ çöymen
“kulübe” (BA), çöğmen “çoban evi” (DS), çömen “bostan bekçileri için yapılan koni
Ģeklindeki kulübe” (DS), degirmen “değirmen” (DS), değirmen “içinde öğütme iĢi
yapılan yer” (TS), endimen “köy evlerinde herhangibir eĢya koymak için yapılan kapalı
yer” (DS), germen “kale” (BA), harman “tepe” (BA), hızman “bağ evi” (DS), hızman
“kulübe” (BA), iremen “bağ” (DS), kalıman “çukur yerde yapılmıĢ kulübe” (BA), kermen
“kale” (TS), kirman “Ģehir” (BA), mertmen “dağlık ve eğimli yerlerdeki doğal merdiven
set” (DS), örtmen “dam” (DS), sekmen “ahır yada ağıllarda çobanın yatması için
yapılan yüksekçe yer” (DS), tirmen “değirmen” (DS), yağlaman “balkon” (DS),
zağlaman “balkon” (DS).
9.Bitki örtüsü, arazi özellikleri ile ilgili adlar yapar.
ayazmana “dağlarda su kaynağı” (DS), azman “çalı ve dikeni bol tarla” (DS), azman
“bataklık” (DS), azman “çalı ve dikeni bol tarla” (DS), azmanlık “bataklık” (DS), balaman
“dere ya da çayın önüne yıkanma yeri olarak taĢlarla otlarla yapılan set” (DS), bekman
“kurutulmak üzere tütün asılan, enlemesine uzatılmıĢ sırıklar” (DS), çimen
“kendiliğinden yetiĢmiĢ çimen” (TS), çöğmen “içinden su akıtılan küçük oluk” (DS),
çöleymen “ocaklarda tencere ve saçın altına konulan taĢ veya kerpiç” (DS), çülimen “su
birikintisi” (BA), daman “kira ile tutulan ekili bağ, bostan, bahçe” (DS), dikmen “dağların
en yüksek yeri “ (DS), dikmen “dik arazideki orman” (DS), dikmen “dikilerek meydana
gelen ağaçlık” (DS), dikmen “koni biçiminde sivri tepe” (DS), dikmen “su oluklarının
altına dikilen direkler” (DS), dikmen “yayla” (DS), emen “bağ çubuğu, ağaç veya sebze
dikmek için açılan çukur” (TS), emmen ağaç dikmek için kazılan çukur (BA), emmen
“çukur” (BA), emmen “bağ çubuğu, ağaç ya da sebze dikmek için açılan çukur” (DS),
kaman “dağların tepesine yakın olan yerler (DS), kertmen “yamaçlardaki seki gibi dar
ve düz yer” (DS), keĢman “sürülmüĢ tarla” (DS), kırman “çatı kurulurken ağaçların bir
eksen çevresinde yuvarlak olarak toplanarak oluĢan kubbemsi biçim” (DS), kırman
“çoklukla mutfakların üzerine yapılan dam örtüsü” (DS), kırmandal “yaĢ tütün dizilerini
kurutmak için serilen yer” (DS), kilizman “sazlık, kamıĢlık” (TS), kodaman “büyük
tepelerin üzerindeki düzlük” (DS), kuĢman “köy evlerinde, direk baĢlarının duvardan
dıĢarı kalan kısmı olup kuĢlar burada yuva yaparlar” (BA), masmana “sabun yapılan
yer” (DS), orman “ağaçlarla örtülü alan” (TS), oyman “alçak yer, çukur, vadi” (BA),
sarman “ağaçlarla örtülü geniĢ alan” (TS), sekman “sek”i (DS), sekmen “meyilli su tutan
yer” (DS), sekmen “seki” (BA), sekmen “tarla ve bahçelerdeki basamak biçimindeki
düzlükler” (DS), takman “bahçe” (BA), takman “küçük bahçe”(DS), teğmen “tarla, bağ,
bahçe sınırının çıkıntılı yaparak uzamıĢ yeri” (DS), tırman “bağın meyilli kıyısı” (DS),
tırman “iki tarla arasındaki boĢ yer” (DS), tırman “tarla, bağ, bahçe sınırı” (DS),
toramanlık “otları çok geliĢmiĢ boylanmıĢ yerler” (DS), torcuman “hayvanların
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beslendiği sulak yer” (DS), yarman “yar, uçurum” (DS), yarman “uçurum” (DS), yülman
“sivri tepe” (DS).

10. Ġnsan fiziği ile ilgili sıfatlar yapar.
Dilimizdeki eklerin bazılarının, sözlerin anlamını değiĢtirme kudretine sahip
olduğunu, yukarıda da görüldüğü üzere bu eklerin isimlere eklendiği, ancak eklendiği
isimlerden yeni anlamda baĢka bir söz veya kavram türetmeyip, sadece eklendiği ismi
sıfat görevine soktuğu görülmektedir.
Türkiye Türkçesinde isimlere eklenerek onlardan yeni bir isim türetmeden onları
sıfata dönüĢtüren ekler +CA, +CI, +CIl, +(I)l, +lI, +lIk, +mAn, +(I)msI, +sAl, +sI, +sIz,
+(I)t (ġerifoğlu 201576) gibi ekler olup bunlar arasında +mAn eki de yer almaktadır. Ek
sıfat yapımında çok iĢlektir.
akman “ak sakallı adam” (BA), akman “ihtiyar” (DS), akman “temiz adam, temiz kimse”
(BA) ayman “değirmi göz” (BA), azman “büyük, iri” (DS), balaman “ĢiĢman gürbüz
kimse, çocuk” (DS), cörtlemen “cüce, kısa boylu” (DS), culuman “tıknas, bodur” (BA),
çöremen “cüce” (DS), çöttemen “kısa boylu insan” (DS), dalaman “uzun” (DS),
deliĢmen “zıpır, güçlü, hareketli, sağlam yapılı” (TS), dızman “uzun boylu, iri yapılı,
kocaman, ĢiĢman kimse”(DS), (TS), dilmen “güzel” (DS), dizman “uzun boylu cesametli
adam” (DS), dolaman “ĢiĢman adam” (DS), dolman “ĢaĢı (kimse)” (DS), dökmen
“levent, yakıĢıklı, vücudu dökme gibi olan” (BA), emen “orta yaĢlı” (BA), gaman “güzel”
(DS), geçemen “hasta ve baygın kimseler gibi kendinden geçmiĢ olan” (BA), geçemenli
“kendinden geçmiĢ, ağır hasta” (DS), gedimen “yakıĢıklı” (DS), gılman “kabarık saçlı
kimse” (DS), gırcıman “saçına kır düĢmüĢ, orta yaĢlı kimse” (DS), gocaman “yaĢlı,
ihtiyar” (DS), godaman “ufak boylu çocuk” (DS), “ gödemen/ gödeĢmen “kısa boylu,
ĢiĢman, göbekli” (DS), gödemen “karnı ĢiĢ, hastalıklı” (DS), gödemen “kısa boylu”(BA),
gögmen “gök gözlü adam” (BA), gökmen “mavi gözlü (kimse)”(DS) (TS), gülemen “sık
sık gülen kimse” (BA), hotaman “ĢiĢman, güzel, sevimli adam” (DS), höttemen “zayıf,
cılız” (DS), kahman “yakıĢıklı” (DS), kekemen “keke konuĢan” (BA), kırcıman “kır saçlı”
(DS), kırmança “ak sakallı kimse” (DS), kocaman “yaĢlı erkek” (DS), köĢmen “etli,
tıknaz” (BA), köĢmen “ĢiĢman, tombul, tıknaz” (DS), kötemen “kısa boylu, ĢiĢman,
bodur” (DS), küsmentü “üstü baĢı dağınık, düzensiz” (DS), lıkman “ĢiĢman” (DS),
marzuman/marzıman “boysuz, küçük yapılı adam” (DS), melemen “çok iri, toplu” (DS),
pataman “ĢiĢman, idmansız” (BA), sağman “sağlam adam, tendurüst kimse” (BA),
salaman “yakıĢıklı” (DS), Ģalakman “delikanlı genç” (DS), Ģelemen “ĢaĢı” (DS), ĢiĢman
(TS), tatıĢman “kekeme” (DS), tehmen “peltek konuĢan” (DS), tıkman “kısa boylu,
ĢiĢman” (DS), toraman “güçlü kuvvetli” (DS), toraman “iri yapılı (genç)” (TS), tortman
“ĢiĢman” (DS), totoraman “ĢiĢmanca” (DS), turaman “iri ve güçlü delikanlı”(DS),
üzütmen “cılız, ince” (DS), yığman “kısa boylu, etine dolgun” (DS), (BA), yüdümen
“kısa” (DS), zeylimen “yakıĢıklı” (DS).
11. Ġnsan davranıĢı ve karakteri ile ilgili sıfatlar yapar.
ağırman “ağır adam” (BA), arıcaman “temiz, tertemiz, saf, iyi” (DS), asıman “çok yiyen,
obur” (BA), azmantı “zorba” (DS), beyman “yalan yere yemin eden, ahlaksız”(DS),
bezmen “korkucu, çekinici” (BA), bozmancı “fırsatçı” (DS), caman “budala, ahmak”
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(BA), caman “kötü adam” (DS), caĢman “hantal, uyuĢuk, tembel” (DS), comman “iri
yarı aptal çocuk” (DS), çuman “tembel” (BA), çuĢman “sersem” (BA), dalaĢman “çok
kavgacı” (BA), dalıĢman “cesur, yiğit” (DS), dehmen “ahmak, ĢaĢkın” (BA), deliĢmen
“zıpır, güçlü, hareketli” (TS), dızman “ayağına tetik, aceleci kimse” (DS), dızman
“cahil” (DS), dilcimen “hoĢ sohbet, tatlı konuĢan” (DS), dilemenli “fazla gevezelik eden,
geliĢigüzel konuĢan” (DS), dilmen “çok dilci, çok geveze” (BA), döğüĢmen “kavgacı,
savaĢçı” (DS), egemen “sözünü geçiren, üstünlük kazanan” (TS), ekemen “kibirli,
gururlu” (DS), (BA), erkemen “kibirli, gururlu” (DS), evciman/evcimen “evcimen, evine
bağlı,iĢlerinde becerikli çalıĢkan olan derleyip toparlayan (kadın)” (DS),(TS), (BA)
eymenç “utangaç” (DS), galaman “aptal” (DS), gırmança “ahlaksız, kötü kadın” (DS),
gidiman “ahlaksız, pezevenk” (DS), hengemen “kavgacı” (DS), hırıĢman “miskin,
uyuĢuk” (DS), hodman “hatır gönül dinlemeyen, acı konuĢan kimse” (DS), hoduman
“sert, kaba, titiz” (BA), hotman “hatır gönül dinlemeyen, acı konuĢan (kimse)” (DS),
hotman “sert, kaba, titiz” (BA), hutuman “serseri” (DS), hüplümen “akıllı” (DS), ıbılman
“serseri, yaramaz” (DS), iĢciman “çalıĢkan, becerikli, iĢ bilen” (DS), iĢçimen “çalıĢkan,
becerikli, iĢ bilen” (DS), kaltaman “yağma edici, yağmacı” (BA), karaman “asil olmayan”
(BA), kekmen “piĢkin adam” (BA), kerçiman “becerikli iĢ bilen” (DS), kerdiman “becerikli
iĢ bilen”(DS), kıdıman “ağır baĢlı” (BA), kirizmen “kibirli” (DS), kölemen “aksi, inatçı,
somurtkan” (DS), maman “mütehassıs” (BA), maytalman “muhteĢem” (EY), mehmen
“bunak, aptal” (DS), mehmen “salak, abdal” (BA), melemen “beceriksiz” (DS),
menemenci “kendini beğenmiĢ, övünen” (DS), ömmen “çok yemek yiyen, obur kimse”
(DS), öngemen “tecrübesiz, toy” (BA), pataman “hantal, uyuĢuk, tombul çocuk” (DS),
saymanta kaba saba, patavatsız adam (DS), sekmen “kaygılı” (BA), sınıkman
“yaramaz” (DS), siymen “cimri” (DS), sokman “kabadayı, yiğit delikanlı” (DS), soymantı
“kaba, zıpır, iĢe yaramaz kimse” (DS), sökmen “yiğit, kahraman” (BA), sömen
“konuĢmasını beceremeyen, durgun yaratılıĢlı kimse” (DS), söylemen “çok konuĢan,
konuĢkan” (DS), sukman “Ģeci, cesur” (BA), sümenni “ahmak” (DS), süzmen “yiyecek
beğenmeyen” (DS), Ģakaman “Ģakacı” (DS), Ģakaman “alçak gönüllü” (DS), Ģakaman
“Ģakacı” (DS), Ģalaman “riyakar” (BA), Ģalaman “ĢakĢakçı” (DS), Ģurman “yaramaz”
(DS), talaĢman “kavgacı” (DS), tecimen “idareli, muktesit” (BA), tekemen “hırçın,
huysuz” (DS), tiremen “iyi huylu” (DS), tolaman “düĢünmeden aklı ermeden konuĢan
kimse” (DS), toraman “hoppa, genç ve tecrübesiz” (BA), töngemen “tecrübesiz, ham”
(BA), tuyuman “geveze, lafçı” (BA), türemen “sonradan görmüĢ”, (BA), uruĢman
“savaĢçı” (DS), uyman “sevimli” (DS), üsümen “yaramaz” (DS), üĢemen “üĢenici,
haylaz” (BA), vızman/ vizman “yaramaz” (DS), yakılman “yaramaz” (DS), yalazman
“yakıĢıksız” (DS), yarıman “çalıĢkan” (DS), yazmantı “terbiyesiz” (DS),yetmen “kamil,
varis” (BA), yeymen “acımasız, kıyıcı” (DS), yılmancık “yürekli, yılmaz” (DS), yozmantı
“terbiyesiz” (DS), zoymantı “hoĢa gitmeyecek biçimde iriyarı/kaba saba” (DS).
12. Sıfatlar yapar.
acıman “acırak, acımsı” (DS), adraman “iri, büyük” (BA), ağarman “ağır” (BA), ağırman
“çok ağır” (BA), akman “bozulmamıĢ, saf, temiz” (TS), akman “temiz, arı” (BA), akman
“temiz, beyaz, güzel” (DS), alaman “büyük, iri, kocaman” (DS), alaman “yersiz,
yurtsuz, baĢıbozuk” (BA), alaĢman “karıĢık, melez” (DS) (BA), aluĢman “yayılan, Ģayi
olan” (DS), arıcaman “halis, katıksız” (DS), asman “asılı, muallak” (BA), azman “çok
büyük, iri” (BA), balaman “cesim, büyük” (BA), batman “büyük ağır” (DS), cucuman
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“tatlı” (BA), çırman “sarılmıĢ, dolanmıĢ” (BA), dızman “kocaman, çok iri kimse, azman”
(DS), dızman/tızman “çok büyük” (BA), dızman “kocaman” (DS) (BA), dızman
“taĢınması güç olan eĢya” (DS), duraman “tembellik” (DS), edraman “iri, büyük” (DS),
ermen “mukaddes, mübarek” (BA), gamantı “karıĢıklık” (DS), gocaman/gocuman
“büyük, iri” (DS), gocamannık “büyük, iri” (DS), godemen “ iri” (DS), gosgocaman “çok
büyük, iri” (DS),gödemen “memleketin ileri gelenlerinden”(DS),gücümen “küçük, ufak”
(DS),
gücümenik “küçük ufak” (DS), hodoman “ailenin büyükleri” (DS), höttemen
“zayıf” (BA), ilimen “üstü parlak, cilalı” (BA), karman çorman “karmakarıĢık” (DS),
kıntıman “biraz, ufak parça” (DS), kirdimen “tabakalanmıĢ olan derilerin üzerinde peyda
olan kir, paskirdemin dahi denir” (BA), kocaman “iri, yarı” (BA), koruman dümdar (BA),
kuduman kudurmuĢ (BA), maytalman muhteĢem (BA), maytaman “enfes” (BA),
nalaman/, nelemen “yayılmıĢ, dağılmıĢ” (BA), oyman “oyuk, çukur” (BA), ozman
“büyümüĢ” (BA), öbüzmen “hasta” (DS), öktemen “çocukluk” (BA), paraman “ısırılıp
koparılan parça” (DS), paraman “yırtık, parçalanmıĢ” (BA) (DS), püsmente “döküntü”
(DS), salman “azat olunmuĢ, hür” (BA) (DS), saymantı “iri kaba biçimsiz” (DS), sıkman
“sıkıcı yer” (DS), Ģahman “iri, büyük” (BA), teleymen “dağınık Ģey” (BA), temciman “her
Ģey tam, konforlu” (DS), tızman “iri, kocaman” (DS), tıztızman “koskocaman” (DS),
tolumun dolu. Man/men kelimelerinin mun Ģekli vardır. (BA), tüğmen “çok fazla” (BA),
yaman “çok kötü, çok fena, yavuz” (BA), yaymantı “dağınık, öteberi” (DS), yazman
“yavrusuz” (DS), yılıkman “aĢınmıĢ, kaypaklaĢmıĢ, tutma yeteneği kalmamıĢ” (DS).
13.1. Ġnsan giyimi ile ilgili adlar yapar.
Bürümen “ipekten yapılmıĢ elbise” (DS), cadaman “iki taraflı kapanan yelek” (DS),
çeğmen “kıl ve yün örgüsü, su geçirmez çuldan çobanların giydiği yağmurluk” (DS),
çekmen “cepken” (BA) (DS), çelmen “fese veya baĢa sarılan oyalı krep mendil yazma”
(DS), çukman “entari” (DS), dalman “pelerin” (DS), dolaman “bir çeĢit asker elbisesi”
(BA), güçeymen “baĢ örtüsü” (KT), hızırman “kadın baĢörtüsü” (BA), kısman/kısmanda
“pantolan” (DS), kısman “pantolon” (BA), öndemen “kadınların baĢlarına örttükleri Ģal”
(DS),öndemen “kadınların önlük olarak kullandıkları peĢtamal”(DS), paramana “gocuk”
(DS), salman “kimi köylü elbiselerinde kolun yeninden sarkan uzun kumaĢ parçası”
(DS), sıkman “kollu ya da kolsuz korsa gibi sıkan kadın yeleği” (DS), sıkman entari
(BA), sıkman iç giysisi, gömlek (DS), sıkman kollu ya da kolsuz korse gibi sıkan kadın
yeleği (DS), sıkman korsa (BA), sırman “sırma ile iĢlenmiĢ elbise” (BA), sükmen
“cepken” (BA), tatman “ellik, eldiven” (DS), tıman “don, Ģalvar” (DS), tuman/tumman
“ton, iç tonu (BA) (TS).
13.2.Ayakkabı, terlik, çanta vb. giyim adları türetir.
ayakman “takunya, nalın” (DS), (BA), ayaleman “takunya, nalın” (DS), fortmen Fr.
Porte-mine, “kadın çantası” (DS), lokman “koncu kısa ayakkabı” (DS), lukman “koncu
kısa çizme” (BA), sakman “ayağa giyilen mest” (DS), sokman “bir çeĢit uzun konçlu
çizme” (TS), (DS), (BA), süğmen “terlik” (DS),
Süslenme ile ilgili bir sözcüğe de rastlanmıĢtır.
hırızman “Türkman gelin ve kızlarının burunlarını delerek taktıkları karanfil vb. Ģeyler”
(DS).
14. Soyut adlar yapar.
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adaman “hükümdarın iradesi, iradei seniye” (BA), arman “arzu” (BA), arzıman “çok
özleyen” (DS), arzuman “Ģiddetli istek, istek” (DS), baçuman “düzensizlik, asayiĢsizlik”
(BA), bezmen “korkucu, çekinici” (BA), bozman “fırsat” (DS), çölemen “pazarlık” (DS),
faraman “tecrübe” (BA), gertmen “bencillik” (DS), hümmen “düĢünme, düĢünce” (BA), “
kesman “fırsat” (DS), koğman “iftira” (BA), öymen “yekun” (BA), puĢman “zarar, ziyan”
(BA), tarman “yağma, talan” (BA), tüymen “isyan” (BA), yalıman “her tarafa saldırılarak
yapılan yağma” (BA).
15. Bir iĢi yapan/eden anlamında sözcükler türetir.
alarman “alıcı” (BA), ayaman “koruyucu” (BA), ayman “yağma edici” (BA), ayman
“yağma edici” (BA), berermen “verici” (BA), cöhürmen “bakan seyreden adam” (DS),
damancı “bağ, bahçe ve tarlayı kiralayan” (DS), geçemen “göçmen” (DS), göçemenlik
“göçmenlik” (DS), göçmen “muhacir” (TS), (BA), göçmen/göçmen “göçmen” (DS),
göçmen “göçen adam” (BA), göçmen “kiracı” (DS), göçmen “muhacir” (TS), göĢmenlik
“göçmenlik” (DS), iĢçimen “iĢçi kimse” (BA), kaliyhman “arandığı zaman yerinde
bulunmayan” (DS), karcıman “kârcı kimse” (BA), yasıman “silahını teslim eden” (BA).
16. Ağaç, çiçek ve ot adları yapar.
arcıman “karaçalı” (DS), artman “yapıĢkan bir ot; bıtrık” (BA), azman “çalı ve dikeni bol
tarla” (DS), azman “bitkilerde kök filizi, sürgünü” (DS), çeğmen “lale soğanı” (BA),
çemen “bir ot adı” (BA), çimen “kendiliğinden yetiĢmiĢ çimen” (TS), çitiman “mısırı
alınmıĢ mısır saplarının küme küme bir yere yığılması” (DS), dırman “çatıda kullanılan
ve kiremitlerin altına konulan ağaçlar” (DS), dikmen “çam ve baĢka ağaçların gövdeleri”
(DS), erekmen “dikenli bir ot” (BA) imen “kayın ağacı” (BA), irmen “tütsü yapılan bir ot”
(BA), kilizman “sazlık, kamıĢlık” (TS), “kilizmen kamıĢlık” (BA), könmen “yaban soğanı”
(BA), orman “ağaçlarla örtülü geniĢ alan” (TS), salmanca “söğüt yaprağına benzeyen
yapraklarının arkası beyaz bir çeĢit bitki”” (DS), salmansara “Ģubat sonlarında çıkan bir
çeĢit yayla çiçeği” (DS), salmansarı “kuruyunca solmayan kayalar arasında biten bir
çeĢit çiçek” (DS), sarınmantı “Ģebboy çiçeği” (DS), sarman “ağaçlarla örtülü geniĢ alan”
(TS), takman “bahçe ya da tarlalarda çeĢitli bitkiler” (DS), tolaman “lale” (DS), uruĢman
“ekinler arasında biten sarı bir çiçek” (DS), kesmenti “kesilmiĢ ağaç parçaları” (DS),
“yarmança iri yarılmıĢ ağaç”(DS).
17. TaĢ, kaya vb. adlar yapar.
çölemen “taĢ parçası” (DS), çörtmen “pınar veya damdan akıtılan ağaç veya teneke
oluk” (DS) dizman “taĢın sertliği” (DS), kakmanlı “tarlalarda toprağın içine gömülü
taĢlar” (DS), katman “kaya tabakaları” (BA), kesmen “büyük kaya” (DS), takman
“kayaların delikli yanı” (DS)
18. Zaman bildiren adlar yapar.
sıkman “üzüm sıkma zamanı” (BA), tanman “tanlayın, tan vakti” (BA), kündümennik
“gündelik”(DS), yazman “yaz” (DS), Ģarakmana “pekmez kaynatma iĢleri ve zamanı”
(DS).
19. Vücut azaları adları yapar.
sekmen “kalça” (DS), süldürmen “kalp” (DS), taman “taban” (BA).
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20. Benzetme, gibilik bildirir.
halkasıman “halka gibi, halkavari” (BA), alpavutsıman “derebeyine benzer” (BA),
ulusıman “büyüğe benzer, büyüklük taslayan” (BA), Türkmen Türke benzer” (BA),
yaĢılsıman “yeĢilimsi, az yeĢil” (BA), aksıman “akça, az beyaz” (BA), alsıman “alımsı,
kızılımsı” (BA).
21. Küçüklük, azlık bildirir.
acıman “az acı, acımsı” (DS), cücemen “küçücük” (DS), ekĢimen “az ekĢi” (BA),
gıdıman “gıdımcık, pek az” (DS), ılıman “az ılık su” (BA), keçemen “küçük kertenkele”
(BA), kedimen “küçük kulaklı davar” (BA), kedimen “küçük kuzu” (BA), kuzman “kedi
yavrusu” (BA), küçümen “pek küçük, minimini, minicik” (DS), (TS), küçümencik “pek
küçük, minimini, minicik” (DS) (TS).
22. Sayı bildirir.
alakman alaman “birinci” (BA), tümen “on bin” (BA), tümen “bir para birimi” (DS).
23. Renk adları yapar.
akman (Ġġ), aksıman akça, az beyaz (BA), alaman (Ġġ), alaĢman karıĢık, melez (DS)
alman (Ġġ), alsıman alımsı, kızılımsı (BA), arman (kestane rengi) (Ġġ), azman
“sarımtırak” (OY), bozman (Ġġ), çakman (< çakırman) (Ġġ), çakman “süt mavisi” (DS),
çalman (boz, kül rengi) (Ġġ), gökmen kül renkli (DS), gökmen “mavi gözlü kimse” (DS),
gökmen sarıĢın kimse (DS), gökmene “gök yeĢil” (DS), hartman “pembe renk” (BA),
karaman (Ġġ), kırçeman kırçıl (DS), kırman (Ġġ), kökmen (Ġġ), kuman “çok solgun,
sopsolgun” (Ġġ), sarman, (sarıman (Ġġ), torman (toraman) “doru rengi” (Ġġ), yaĢılsıman
yeĢilimsi, az yeĢil (BA).
24. Hayvan adları yapar.
akman “alnı beyaz sığır” (DS), alamançık “kanarya kuĢu” (DS), alamencik “kanatlarının
üstü ve boynu kırmızı renkli küçük bir kuĢ”(DS), azıman “erkek eĢek” (BA), azman “av
köpeği” (DS), azman “dört yaĢında sığır” (DS),azman “erkek hindi “(DS), azman “4
yaĢını geçmiĢ boğa” (DS), azman “av köpeği” (DS), azman “doğuĢtan tek hüsyeli
hayvan” (DS), azman “erkek hindi” (DS), azman “iğdiĢ edildiği halde erkekliğini
kaybetmeyen keçi, boğa, koç” (DS), azman “yaĢlı iken enetilmiĢ aygır” (KT),
cırman/cirman “iri fare” (DS), çaman/çaban “haylaz at” (BA), demen böcesi
“hanımböceği” (DS), dızman “kart teke” (DS), dikmen kırı “tavĢan” (DS), döĢmen
“kulakları kıvrık olan koyun ve keçi” (DS), düğüĢmen “bir yaĢında diĢi buzağı” (DS),
elâmencik “ispinoz kuĢu” (DS), gırman “iri erkek, manda” (DS), gökmene “zehirli yeĢil
kertenkele” (DS), hızman “arı kovanı” (DS), kaman “yaban domuzu “(BA), kapaklaman
“dil balığı” (DS), keçemen “küçük kertenkele” (BA), kıdıman “sırasız doğuran hayvan”
(DS), kırman “köpeğin kır tüylüsü” (BA), koman “3 yaĢında doğurmamıĢ kısrak” (DS),
körümen “boynunun altı kırmızı renkli küçük bir kuĢ” (DS), kösem “çobana alıĢkın ve
sürünün önünde giden 4 yaĢındaki keçi ya da koyun” (DS), kösemen “çobana alıĢkın
ve sürünün önünde giden 4 yaĢındaki keçi ya da koyun” (DS), köyköçemen “bir çeĢit iri
kertenkele” (DS), kuzman “kedi yavrusu” (BA) (DS), mercimene “yeĢil kertenkele”(DS),
merçemene “pürüzsüz renkli bir çeĢit kertenkele” (DS), merçimeni “bir çeĢit yılan” (DS),
mezmencil “eti tatsız bir çeĢit ufak balık” (DS), mezmendek “yaban ördeği”(DS),
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ormancık “serçe büyüklüğünde siyah ya da boz renkli sürüyle gezen kuĢ” (DS),
saramana “çalılar arasında görülen bir çeĢit yeĢil renkli, büyük kertenkele” (DS),
sarımana “büyük kertenkele” (DS), sarman “sarı kedi” (BA), soyman “tilki” (DS),
sölümen “sümüklü böcek” (DS),suman “evlenmemiĢ erkek; kısır hayvan” (BA), sülüman
“salyangoz” (DS), sülümen/sülemen “salyangoz” (DS) (BA), Ģümen “taranmıĢ yün ve
yapağı” (DS), talıĢman “ağustosböceği” (DS), tanaĢman “bir yaĢında domuz yavrusu”
(DS), tanıĢman “yeni doğan domuz yavrusu” (DS), tarıĢman “ocak çekirgesi” (DS),
toloman “çok tüylü köpek yavrusu” (DS), tülümen “piliç” (BA), uğruman “ilk doğurma
yılından bir önceki yılda doğuran hayvan” (DS), yalaman “toprak sıçanı” (BA), yalman
“dağ faresi” (KT), yaĢartman “bir yaĢını geçmiĢ (at, sığır için)” (DS), yayman “boynuzları
yana doğru büyümüĢ öküz vb.”(DS), yelmen “toprak sıçanı” (BA).
Kuzu, keçi vb. hayvanlarla ilgili adlar da yapar.
alaman “her kuzuya süt veren koyun”(DS), azman “beĢ yaĢım geçmiĢ davar” (DS),
azman “teke” (DS), azman “3-4 yaĢında diĢi davar, keçi” (DS), azman “beĢ yaĢını
geçmiĢ davar” (DS), azman “damızlık olarak ayrılmıĢ erkek keçi” (DS), azman iğdiĢ
edilmiĢ koç, keçi (DS), azman “mevsiminden önce doğan kuzu” (DS), azman “teke”
(DS), çomman “küçük kulaklı koyun veya keçi, çomu” (DS), çömmen “küçük kulaklı
keçi” (DS), dekiĢmen “bir yaĢında erkek oğlak” (DS), eĢemene “yabani koyun” (DS),
hodoman “yavrulama çağından evvel doğuran davar” (DS), karaman “Orta Anadolu'da
yetiĢtirilen, kuyruğu iri ve yağlı bir tür koyun” (TS), kedimen “küçük kulaklı davar” (BA),
kedimen “küçük kulaklı, keçi koyun” (DS), kıdıman “zamanından önce doğan koyun,
keçi, sığır” (DS), kösemen “koç” (DS), kösemen “sürünün önünde giden, çok tos yapan,
çok aĢan koç” (BA) (DS), marman “4-5 yaĢındaki yaĢlı koyun” (DS), mazman “2
yaĢındaki kuzu” (DS), mazman “4-5 yaĢındaki erkek koyun”(DS), muzman “üç yaĢına
girmiĢ olan koyun” (BA), oğlakman “bir yaĢındaki oğlak” (DS), oğlaman/oğĢaman “bir
yaĢındayken yavrulayan koyun ya da keçi” (DS), olaman “bir yaĢındayken doğuran
davar” (DS), oĢaman “bir yaĢındayken doğuran keçi” (DS), tohluman/ tokluman “bir
yaĢında doğuran koyun” (DS) tokluman “koç isteyen koyun” (DS), toyman “kırkılan
koyunların sırtlarında kalmıĢ olan parça parça tüyler” (DS).
25. Mübalağa bildirir.
ahdıman “kuvvetli istek” (DS), arıcaman “temiz, tertemiz, saf, iyi” (DS), arzuman
“istek, Ģiddetli istek” (DS), kocaman “çok iri, büyük, koca” (TS), kocamanca “biraz
kocaman, irice” (TS), koskocaman “çok büyük, çok iri, muazzam” (TS).
26. Dinsel/ruhani adlar yapar.
açurman/çaçurman “kötü ruhlardan bir ruh. Kötülük Tanrısı” (BA), balman/belmen “put,
sanem” (BA), cemen “hayalet” (BA), dırman “cin, dev” (DS), dızman “Ģeytan” (DS),
öhmen “Ģeytan” (BA), öhmen “Ģeytan, cin” (DS), ömmen “cin, Ģeytan” (DS), tirmen/
dirmen “cin” (BA).
27. Doğrultu, yön bildirir.
dikmen “dağların en yüksek yeri” (DS), dikmen “koni biçiminde sivri tepe” (TS), (DS),
dikmen “Ģahika” (BA), direkmen “direk olarak, doğruca” (DS), dolaman “dönemeç,
viraj” (DS), keremen “uzak yer” (BA), kertmen “eniĢli, yokuĢlu yerler” (BA), kesman
“doğrultu, sıra” (DS), kesman “yer, kuytu yer” (DS), kesmen “hiza, cihet” (BA), kesmen
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“kesilecek yer” (BA), kesmen “kestirme yol” (BA) (DS), kesmen “kestirme, kısa” (DS),
kırman “yuvarlak, dairemsi” (DS), ökmen “top, yığın, harman” (BA), örtmen “satıh”
(BA), yalman “eğri, yanlamasına (kesme, gitme vb. için)” (DS), yalman “eğik, sarp”
(TS), (DS), yalman “mızrak ucu” (DS), yarman “yar, uçurum” (DS), yelman “sivri” (DS),
yelman “uç” (DS), yelmen “kılıcın üst tarafı” (KT), yılıkman “eğri, çarpık” (DS), yılman
“yalman, dik, sarp” (BA).
28. Çocuk oyunları adları yapar.
çelikmen “çocukların sopa ile oynadıkları oyun” (DS), çürümencelik “oyunda puan
kaybetmemek için söylenir” (DS), sekdiremen “sopayla oynanan bir oyun” (DS),
sekmen “tek ayak üstünde yürüme, seksek” (DS), sekmencil “tek ayak üstünde
yürüme, seksek” (DS), sıraman “birdirbir oyunu” (DS), ziraman “koĢmaca oyunu” (DS).
29. Oyuncak adları yapar.
ayakman “çocukların ve cambazların boylarını yükseltmek için ayaklarına takıp
gezdikleri sırık” (DS), ayaleman “çocukların ve cambazların boylarını uzatmak
yükseltmek için ayaklarına takıp gezdikleri sırık” (DS), çoman “çomak, topuz” (BA),
çopman “topuz, çop” (BA), çöğmen “çıkrık tahterevalliye benzeyen, yalnız iki ucuna
binince dönen, bir çeĢit çocuk oyuncağı” (DS), delemen “topaç” (DS), firman “topaç”
(DS), firmen “çocukların döndürdükleri küçük topaç” (BA), uçman “salıncak” (BA).
30. Müzik ve müzik aleti adları yapar.
arzuman “bir oyun havası” (DS), dalaman “bir çeĢit çalgı” (DS), esemen / eĢemen
“musiki aygıtı. Sümercedir” (BA).
31.Hububat ile ilgili adları yapar.
çıtıman “hayvan yemi yığını” (DS), çıtırman “hububatın biçildikten sonra yığılmıĢ
Ģekli”(DS), çıtırman “mısır öbeği” (DS), değirmenlik “öğütülmek için değirmene
gönderilen tahıl” (DS), salmanta “sürülmüĢ harman toplandıktan sonra çevrede kalan
ekin kalıntıları” (DS).
32. Düğün gelenekleri ile ilgili adlar yapar.
maymana “alay, eğlence, oyun” (DS), sagmen/saymen “köyden köye gelin almaya
giden güvey yanlısı” (DS), sağmen “düğünde geline ya da güveye yol gösteren
önderlik eden” (DS), sağmen “düğüne gelen konuklar” (DS), samen “gelinle birlikte kız
evinden gelen konuklar” (DS),samen “köyden köye gelin almaya giden gidenler” (DS),
sevmen/seymen/seymene “köyden gelin almaya giden güvey yanlısı atlı, davullu,
zurnalı, silahlı ve cepken giymiĢ delikanlı alayı” (DS), seyman “düğünde kız yanlısı ya
da erkek yanlısının baskında aldığı armağan” (DS), seyman “güveyi gezdiren
delikanlılar” (DS), seymen “davetli, düğüne çağırılmıĢ” (BA), seymen “düğünlerde eski
kıyafetle Ģenlik yapan kimse” (BA), simen “düğün alayı, düğün alayı önünde götürülen
bayrak” (DS), tahtıraman “eskiden gelinleri babasının evinden alıp götürmeye yarayan
atlı araba” (DS), tehmen “çalgılı eğlence” (DS).
33. Hastalık adları yapar.
beyman “yavrusu olmayan, kısır” (DS), enekmene “tarlalarda yetiĢen bir bitkinin
kökünde bulunan yumrulan yağda eritilmesiyle yapılan merhem” (DS), ıssıman “güneĢ
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çarpması” (BA), sekitmen “bir çeĢit sığır hastalığı arkalıksız iskembe, sekitmen” (DS),
sülemeni “bir çeĢit at hastalığı” (DS).
34. Hava durumu ile ilgili adlar yapar.
emen “nem, rutubet” (BA), gödümen “ĢimĢek” (DS), ılıkman “ılıklık” (DS), ılıman “ılık”
(BA) (TS) (DS),ılımanlık “ılık hava” (DS), ılman “ılık” (DS), ilimannıh “ılık” (DS),
karaman “güneybatıdan esen yel” (DS), saman “Yakutçada saman kelimesi ılık havaya
ve buhara denir” (BA)
35. Ölçü, tartı ile ilgili adlar yapar.
batman “altı okkalık bir tartı” (BA), bizmen “ölçü” (BA), katman “kulaç” (DS), yementi
“dörtgen biçiminde iki metre boyunda” (DS).
36. Az sayıda fiil yapar.
arman- “tırmanmak, cırmanmak tırmanmak” (DS), çıralıman- “ocakta çıra yakarak
odayı aydınlatma” (DS), dermen- “derlemek, toplamak” (BA), geçmen- “alçak
gönüllülük gösterme, tevazü” (BA), gömen- “iğfal etme” (BA), güçmen- “tevazu
gösterme” (BA), huruman- “çalım satmak, kurumlanmak” (BA), ılıkman- “gönlün
akması” (BA), kartaman- “küstahlık yapmak” (BA), kırmandal- “tütün yapraklarını
sererek kurutmak” (DS), kircikmen- “gücenmek” (DS), kirmanlaĢ- “birbirine geçmek,
karıĢmak” (DS), koldaman- “yardım etmek” (BA), nanaman- “geniĢ göğüslü olma” (BA),
porsuman- “öfkelenip kızarmak” (DS), savurman- “teĢebbüs; harmanı yaba ile
savurma, altüst etme” (BA), sümenlemek- “tembelleĢmek” (DS).
37. Zarflar yapar.
vurgusuz +çA eki -mAn eki ile geniĢletilerek pekiĢtirici tarz zarfları yapar.
arıcaman “temiz, tertemiz, saf, iyi” (DS),bolcaman “çokça, geniĢçe” (DS), böylecemen
“böylece bu biçimde, böylelikle” (DS), böylecemen “böylece, bu biçimde, böylelikle”
(DS), eycemen “iyicene”, (DS), eyicemen “iyice, adamakıllı” (DS), gosgocaman “çok
büyük, iri” (DS) güzelcemen “güzelce” (DS), oncaman “o denli” (DS), Ģölecemen “Ģu
biçimde (DS)”, ussulcaman “usulcacık” (DS).
bütümen “bütün, tamamiyle” (BA), dermen “heman, derhal” (BA), saldaman
“serbestçe” (BA), tezedenmen “yeniden” (DS), tüymana “boĢu boĢuna” (DS).
38. Az sayıda ikilemeler yapar.
karman çorman “çok karıĢık ve düzensiz” (TS) garman garıĢık “karmakarıĢık” (DS),
garman çorman “karmakarıĢık” (DS) ayman açık “besbelli, apaçık” (DS).
39. Bir deyimde de rastlıyoruz.
man man bakmak “aptal aptal bakmak” (DS)
Ek, sıfat, kiĢi adları, eĢya, araç ve gereç, hayvan adları, yer adları, meslek
adları, arazi, bitki örtüsü vb. adlar türetmektedir. Ekin iĢlek olmadığı ile ilgili görüĢlere
katılmayıp, ekin özellikle sıfat, kiĢi adları ve eĢya nesne, alet adları yapımında iĢlek
olarak kullanılmıĢtır. Ekin fonksiyonu ile ilgili sayısal veriler Ģu Ģekildedir:
Ekin Fonksiyonu

Sayı
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1.

KiĢi adları

161

2.

EĢya, nesne, alet adları

109

3.

Ġnsan ruhu davranıĢı karakteri ile ilgili sıfatlar

105

4.

Hayvan adları

92

5.

Ġnsanın fiziksel özellikleri

70

6.

Sıfat

67

7.

Meslek

56

8.

Arazi, bitki örtüsü

51

9.

Yer adları

50

10. Yiyecek

49

11. Kıyafet, ayakkabı

36

12. Mekan

28

13. Ağaç, çiçek, ot

27

14. Oymak, aĢiret

26

15. Doğrultu

25

16. Renk

25

17. Bir iĢi yapan/ eden

19

18. Soyut adlar

19

19. Fiil

19

20. Zarf

16

21. Düğün

14

22. Küçüklük

11

23. Dinsel

9

24. Oyuncak

9

25. Hava durumu

9

26. Çocuk oyunları

7

27. TaĢ, kaya

7

28. Mübalağa

6

29. Unvan, rütbe

5

30. Zaman

5

31. Hububat

5
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32. Benzetme, gibilik

5

33. Hastalık

5

34. Ölçü, tartı

4

35. Ġkilemeler yapar

4

36. Vücut azaları

3

37. Sayı adları

3

38. Müzik, müzik aleti

3

39. Deyim

1
TOPLAM

1165

Sonuç
Ekin kökeni ile ilgili olarak görüĢlerde farklı farklı olup tartıĢmalı bir ektir.
TimurtaĢ, böyle bir ekin Türkçe‟de olmadığını, uydurma olduğunu, ekin Almanca ve
Ġngilizce‟ ye mahsus olduğunu, KaĢgarlı, GüneĢ, Barthold, Amanjolav ekin Farsça
“manend” sözünden geldiğini, Baskakov, TeplyaĢkina, Januzakov ekin Hint-Avrupa
dillerinden alıntı olduğunu, Cilanop ise ekin kökeninin Altay dillerinde aranması
gerektiğini Tankut, ekin baĢlangıçta müstakil bir kelime olduğunu ileri sürmüĢtür.
Ekin etimolojisi ile ilgili olarak, birleĢik bir ek mi (mA+n), yoksa ben zamirinden
mi geldiği konusunda farklı görüĢler mevcuttur. Brokelmann, Ramsted ve Rasenen ekin
mA+n ekinin birleĢmesinden oluĢtuğunu, Aristov Arapça ben sözcüğünden geldiği,
Gencan insan anlamı veren bir ek olduğu, Banguoğlu “kiĢi, yapıcı kiĢi” anlatımına
özenmek yoluyla, Tankut, ekin baĢlangıçta müstakil bir kelime olduğu, Besim Atalay,
Türkçemizde Men- Man adlı önemli çalıĢmasında pek çok dilde (Sümerce, Sanskritçe,
Eski Sakson, Moğolca vb.) men, man ve ben kelimelerinin birtakım dillerdeki
benzerleriyle karĢılaĢtırılması men ile man‟ın kökünün 1. Ģahıs zamiri olan “ben” dir,
insanlığın belki ilk kelimesi olarak 1. Ģahıs zamirinin bir çok dilde ortak olduğunu
bildirerek ekin kökenini Türkçe ben zamirine bağlamıĢtır.
Ekin Ġngilizce, Fransızca ve Almanca‟da da kullanılıyor olması, Batı dillerinden
alındığı intibaını uyandırmaktadır. Ancak ekin batı dillerinden alındığı ve uydurma bir
ek olduğu konusundaki görüĢlere katılmadığımızı, ekin en eski dil olan Sümercede de
var olması, yine Türkçenin tarihi dönemlerinden Eski Türkçe'den itibaren, DLT'de,
Kıpçak döneminde, Tarama Sözlüğünde, Türkiye Türkçesi ağızlarında, Türkiye
Türkçesinde ve ÇağdaĢ Türk Lehçelerinde canlı/iĢlek olarak kullanılıyor olması ekin
Türkçe olduğunu doğrular/ispatlar niteliktedir. Ekin gerek Farsça gerek Macarca‟da
kullanılıyor olması ise diller arası tarihi iliĢkiden kaynaklanma ihtimalini akıllara
getirmektedir. Aslında ekin Ġngilizce örnekseme yolu ile Türkçe‟de kullanılmıĢ olduğu
kanaatini uyandırmakla birlikte ek bu dillerde genellikle meslek isimleri yapmaktadır.
Ancak ek Türkçe‟de çok çeĢitli fonksiyonlar üstlenmiĢtir. Ekin, bu dillerde de var
olması, benzer yapıların tesadüf olabileceğini de düĢündürmektedir.
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Ekin göreviyle ilgili olarak gramer kitaplarında ekin “benzerlik, gibilik, pekiĢtirme,
mübalağa” görevinin öne çıkarılmasına rağmen çalıĢmada bu görevlerle ilgili sadece 27
örnek tespit edilmiĢtir. Eklendiği bazı sözcüklerde görülen (ulusıman büyüğe benzer,
büyüklük taslayan, yaĢılsıman yeĢilimsi, az yeĢil), -mAn ekinden değil, ondan önce
gelen ET +sIg > +sI ekinden kaynaklanmaktadır. Türkiye Türkçesi gramer kitaplarında
ekle ilgili özellikler verilirken birkaç yer adında kalıplaĢmıĢ olarak yer aldığı, bir de
yapan eden anlamında fiil köklerine gelerek kullanıldığı ve ekin fazla iĢlek olmadığı
söylenmesine rağmen, ekin son yıllarda özellikle kiĢi adları yapımında iĢlek olarak
kullanılan bir ek olduğunu söyleyebiliriz. Hatta, 161 kiĢi adında, sadece 5 kadın adı, 10
hem erkek, hem kadın adı olarak kullanılmıĢtır. O halde, -mAn/+mAn ekinin kiĢi adı
yapımında erkek kiĢi adı yaptığını söyleyebiliriz.
Kelime türetme, bir ihtiyacın ürünüdür. Her kelime bir ihtiyaç sonucu doğmakta
ve ihtiyaç duyulduğu sürece de yaĢamaktadır. Ġnsanlar ihtiyaç duydukları kelimeyi
türetme eğilimine gitmiĢlerdir. Türkçe, sondan eklemeli yapısıyla isim ya da fiil köklerine
eklenen yapım ekleriyle türetme iĢlemini gerçekleĢtirir. Bu türetme biçimi ile bir kökten
sayısız yeni kelime türetebiliriz. Türetme en millî türetme yöntemidir. Türkçe yapısı
itibariyle kök ve ek birleĢmelerine dayalı olarak kelime türetme özelliğini üst/azami
düzeyde gerçekleĢtirebilen yapıda bir dildir. Tek bir köke eklenen ekler aracılığı ile dile
yeni kavramlar kolaylıkla kazandırılır.
Sözvarlığı bir dilin en temel hazinesidir. Dilimize yabancı dillerden girmiĢ
kelimelere Türkçe karĢılıklar bulmak, dilimizi korumakta millî bir vazifedir. Dilimizin tüm
türetme imkanlarından yararlanarak, dilin geliĢmesi için yapım eklerine iĢlerlik
kazandırılması, geri planda kalmıĢ, az iĢlek olan eklerin daha fazla sözcük ile
buluĢması sağlanarak, yapım eklerine daha fazla türetme imkanı verilerek
sözvarlığımız zenginleĢtirilmelidir.
Türkçe‟de var olan tüm eklerimizin, Türkçe‟nin en eski döneminden günümüze
değin tarihi dönemlerdeki ve çağdaĢ Türk lehçelerindeki kullanımları, kökeni, eklerin
üstlendiği fonksiyonlar detaylıca araĢtırılıp gün yüzüne çıkarılmalı, hatta ekleri ihtiva
eden kapsamlı bir “Ekler Sözlüğü” hazırlanarak Türkolojideki bu boĢluk giderilmelidir.
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