+lAŋ
+lAŋ
Yrd. Doç. Dr., Bayburt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Asst. Prof. Dr., Bayburt University, Faculty of Human and Social Sciences, Department of Turkish Language and Letter
ferdiguzel@bayburt.edu.tr
ORCID ID: orcid.org/0000-0002-5601-5661

Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi-Journal of Turkish Researches Institute
TAED-61, Ocak-January 2018 Erzurum
ISSN-1300-9052
Makale Türü-Article Types
Geliş Tarihi-Received Date
Kabul Tarihi-Accepted Date
Sayfa-Pages
DOI-

:
:
:
:
:

Araştırma Makalesi-Research Article
12.07.2017
18.09.2017
191-202
http://dx.doi.org/

www.turkiyatjournal.com
http://dergipark.gov.tr/ataunitaed
This article was checked by iThenticate.

+lAŋ
+lAŋ

Öz
+lAŋ eki, Türkçenin en az bilinen
eklerinden biridir. İlk kez Dîvânu Lugâti’t
Türk’te görülen bu eke tarihî ve çağdaş
dönemler ile ilgili gramer kitaplarının büyük
bir kısmında yer verilmemiştir. Örnek kelime
çok az olduğu ve ekin işlevi tam olarak
belirlenemediği için bu ekle türetilmiş bazı
kelimeler hakkında yanlış değerlendirmeler
yapılmıştır. Tarihî ve çağdaş lehçelerde
sadece birkaç kelimede görülen +lAŋ eki,
Türkiye Türkçesi ağızlarında ‘benzerlik,
yakınlık’ işlevi ile pek çok kelime türetmiş
işlek bir ektir.
Anahtar Kelimeler: Yapım eki, +lAŋ eki,
Türkiye Türkçesi ağızları.

Abstract
+lAŋ is one of the uncommon suffixes.
This suffix which was firstly used in Dîvânu
Lugâti’t Türk has not taken place in most parts
of grammar books related to historical and
modern periods. Some wrong evaluations have
been made about the words derived from this
suffix because of the fact that there are very
few sample words and the function of the
suffix has not been determined. +lAŋ, which is
only seen in a few words in the historical and
modern dialects, is a common suffix deriving a
lot of words with the function of ‘similarity,
likeness’ in the dialects of Turkish.
Key Words: Derivative suffix, suffix of +lAŋ,
The dialects of Turkish.

1. Giriş
Türkçede +lAn denince akla en başta bazı yabani hayvan adlarında görülen ‘lan’
unsuru gelmektedir. Yapısı tam olarak çözülememiş arslan, kaplan, sırtlan vb. hayvan
adları, bazı bilim adamlarına göre +lAn eki ile türemiştir (Brockelmann 1954: 118;
Räsänen 1957: 104; Clauson 1972: XLVIII; Clauson 2007: 190). Başta arslan olmak üzere,
içinde ‘lan’ unsurunu taşıyan kaplan, sırtlan vb. hayvan adlarının yapısı hakkında pek çok
farklı görüş ileri sürülmüştür (bk. TDES: 20-23, 366-367; Brockelmann 1954: 118;
Räsänen 1957: 104; Clauson 2007: 190; EDPT: 238, 584; VEWT: 27, 234, 420; ESTY-I:
177-179; Şçerbak 2000: 290-295; Hatipoğlu 1974: 95-96).
Bilim adamlarının +lAn eki bahsinde, genellikle hayvan adları üzerinde durdukları
görülmektedir. Fakat +lAn, Türkçede hayvan adları dışında birçok kelimede yer
almaktadır. Eldeki veriler farklı kaynaklardan gelen fakat çeşitli ses olayları sonucu ses
bakımından aynılaşan birden çok +lAn ekinin olduğunu göstermektedir:
1. Benzerlik, yakınlık bildiren +lAŋ eki.
2. Bazı hayvan adlarında var olduğu düşünülen +lAn eki.

Bu makale 2-3 Haziran 2016 tarihinde TDK tarafından düzenlenen “Türk Dil Bilgisi Toplantıları-IV Türk
Dilinde Ekler Sempozyumu”nda sunulan “Türkçenin Az Bilinen Bir Eki +lAŋ / +lAn ve Türkiye Türkçesi
Ağızlarında Bu Ek ile Kurulu Kelimeler” adlı bildirinin gözden geçirilmiş, yeniden düzenlenmiş şeklidir.
*
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3. Yansıma kelimelerden çeşitli sıfatlar ve adlar türeten +lAn eki [bk. TTA coplan
“büyük, derin dere; bataklık” (DS: 992), zırtlan “terbiyesiz” (DS: 4380), gürlen
“ağzı geniş, iki kulplu su testisi” (DS: 2237).
4. +lA-ğAn birleşik ekinden gelişen +lAn eki [bk. TTA kavlan / kavlaan/ kavlağan
“bir tür çınar ağacı” (DS: 2689)].
5. +lAyIn ekinden gelişen, zaman ve durum zarfları türeten +lAn eki [bk. TTA
bayaklan/ bayakleyin “demin, az önce, şimdi” (DS: 575), ılgarlen “birdenbire” (DS:
2467), usullen “tedbirli, ihtiyatlı olarak” (VTA: 296), sabalan “sabahleyin” (RİA:
303)].
Tespit edebildiğimiz kadarıyla hayvan adları dışında +lAn ekinin görüldüğü
kelimelere tarihî ve çağdaş lehçelerle ilgili çalışmaların sadece birkaçında yer verilmiştir
(Atalay 1941: 190; Brockelmann 1954: 118; Ganiyev 2013: 97). Fakat bu çalışmalarda
farklı kaynaklardan gelen +lAn ekleri aynı başlık altında ele alınmış, bu eklerin yapıları
üzerinde durulmamıştır.
Brockelmann, +lAn ekini iki alt başlık altında ele almış, ilk alt başlıkta “partizipien”
olarak gördüğü +lAn ekine, ikinci alt başlıkta ise hayvan adları türeten +lAn ekine yer
vermiştir. Yazar, birinci alt başlıkta birbirinden farklı işlevlere sahip, farklı kaynaklardan
gelen ekleri aynı ekmiş gibi ele almıştır. Yazarın ‘partizipien’ olarak kabul ettiği +lAn
ekine verdiği örnek kelimeler şunlardır: kan aldurġayçılan “Blutwegnehmend”, kündelen
“quer”, maġrıplan “gegen Sonnenuntergang”, tüşlen “Brustpanzer des Pferdes”, suvlan
“glatt” (1954: 118). Brockelmann’ın verdiği ilk örneğin yapısı karmaşıktır. Kelimenin
tespiti veya yazıya geçirilmesi esnasında bir yanlışlık söz konusu değilse buradaki ek,
çekimli fiillerden sonra gelen pekiştirici bir unsurdur (bk. Deny 1941: 881-882; Üstüner
2013: 217-218). Diğer iki örnekte ek, +lAyIn (bk. Ergin 1990: 164; Tekin 2001: 229-245;
Korkmaz 2000: 70) ekinden gelişmiştir veya +lAyIn birleşik ekinde de bulunan +lA
pekiştirme eki ile yine pekiştirici bir unsur olan +n (+An) ekinin (bk. Üstüner 2013: 87-96;
Ercilasun 2008: 49) birleşmesinden oluşmuştur. Zarf türetmektedir: kündelen “eğri, ters,
çapraz” < künde ‘eğri, ters’ (bk. DTO: 479, LÇ: 262), maġrıplan “batıya, günbatımına
doğru” < maġrıp ‘batı’. +lAn eki, tüşlen “at göğüslüğü, zırhı” (< töş ‘döş, göğüs’)
kelimesinde eşya adı türetmiştir. “Parlak, düz, pürüzsüz” anlamına gelen suvlan 1
kelimesinde ise yakınlık, benzerlik işlevi taşımaktadır.
Atalay’a göre ek, hem isim hem de fiil köklerine gelerek çeşitli kelimeler
türetmekte, en çok da yaban hayvanlarını gösteren isimlerin sonunda bulunmaktadır.
Atalay, ekin isim, hayvan isimleri ve sıfat türettiğini ifade etmiştir (1941: 190). Atalay’ın
hayvan isimleri dışında verdiği örnekler şunlardır: kaylan “taşlı ve kayalı yer”, aklan
“damların kenarında bulunan su oluğu”, çaylan “kumlu yer, kumsal”, baylan “nazlı,
şımarık”. Atalay’ın verdiği örnek kelimelerden çaylan Çağatay Türkçesinden, diğer
örnekler Türkiye Türkçesi ağızlarından alınmıştır. Atalay’daki ak- fiilinden türeyen aklan
dışındaki örnekler, benzerlik, yakınlık bildiren +lAŋ eki ile kurulmuştur.
Baskı hatası olmalı, kelimenin son sesi DLT’de damaksı n’dir: suwlaŋ yıġaç “dalı, budağı olmayan ağaç”,
suwlaŋ saç “kıvırcık olmayan düz saç” (DLT-III: 386). Brockelmann, başlıkta ekin +lAŋ biçimini de vermiştir
fakat örneklerin hiçbirinde +lAŋ biçimi yer almamaktadır.
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Ganiyev, bu ekin kökeni belli olmayan bazı hayvan adlarında görüldüğünü, aklan “bir
şey yetişmeyen yer, açık alan” kelimesinde ise yer adı türettiğini ifade etmiştir (2013: 97).
Bu çalışmada benzerlik, yakınlık anlamı taşıyan +lAŋ eki üzerinde durulacaktır.
2. Ekin Yapısı ve İşlevi
Yukarıda anlatıldığı gibi farklı kaynaklardan gelen birden çok +lAn eki vardır.
Bizim burada üzerinde duracağımız +lAŋ eki, son sesinin damaksı olması ve benzerlik,
yakınlık işlevi taşıması ile diğerlerinden ayrılır.
Benzerlik, yakınlık işlevi taşıyan +lAŋ ekinin yapısı hakkında kesin bir şey
söylemek güçtür. Birbirinden tamamen farklı iki görüş ileri sürülebilir. Ek, isimden fiil
türeten +lA- eki ile fiilden sıfat türeten -(X)ŋ (bk. Erdal 1991: 337) ekinin kaynaşmasıyla
ortaya çıkmış olabilir. Bu görüş doğru kabul edilirse ekin ilk parçasını oluşturan +lA-,
eklendiği kelimeye “gibi olmak, benzemek” anlamını katar. +lAŋ birleşik eki “gibi, gibi
olan, benzeyen” anlamını taşıyan sıfatlar oluşturur: taylaŋ “tay gibi, taya benzeyen”, oklan
“ok gibi, oka benzeyen”, söpleŋ “söbemsi, söbeye benzeyen”, bozlaŋ “bozumsu, boza
yakın” …
Ekin +lA pekiştirme eki ile +Aŋ pekiştirme ekinin birleşmesi ile oluştuğu da
düşünülebilir. +lA ve +Aŋ ekleri, +lAŋ ile benzer işleve sahip ekler olduğu için bu düşünce
daha doğru görünmektedir. Tarihî ve çağdaş lehçeler ile TTA’daki veriler bu düşünceyi
desteklemektedir.
ET’den beri tarihî ve çağdaş lehçelerde pekiştirici bir unsur olarak görülen +lA eki
(bk. Gabain 1998: 47; Erdal 1991: 403; Üstüner 2003: 214-219; Nalbant 2004: 2157-2173;
Duman 2008: 345-355; Önler 1996: 9-15; Ercilasun 2008: 35-56), Çuvaş Türkçesinde
bugün de pek çok kelimede gibilik, benzerlik işlevi ile yer alan işlek bir ektir: açalla “çocuk
gibi, çocukça”, arĭmla “kadınca, kadın gibi”, aşakla “eşekçe, eşek gibi”, çĭmĭrla “yuvarlak
bir şekilde”, hĭlatla “çaylak kuşu, beceriksiz kişi”, hıtĭlla “sert görünüşlü”, kayĭkla “av
hayvanlarının çok olduğu yer”, püskelle “top, yumak”, simı̇̆ sle “yeşil, ham,
olgunlaşmamış”, tipı̇̆ lle “kuru, kurak”, upalla “ayı gibi”, vutla “ateş gibi”, yeşı̇̆ lle “yeşil,
taze, ham” (Ersoy 2013: 67-68). Ek, Tuva Türkçesinde de benzerlik işlevi taşımaktadır:
adazıla “tıpkı babası” (Çağatay 1978: 173).
Tarihî ve çağdaş lehçeler ile TTA’da +Aŋ eki (bk. Gabain 1988: 47, Erdal 1991:
160), tıpkı +lAŋ eki gibi yer adları ve nitelik bildiren sıfatlar türetmektedir: TTA düzeŋ
“yüksek dağların tepelerindeki düzlükler” (DS: 1642), Alt. düzeŋ “ova, düz alan” (ATS:
191), Krgz. tüzöŋ “ova, düz yer” (KrgS: 777); TTA beleŋ “tepe, yüksek yer, üzeri yassı
tepe, ufak tepe” (DS: 611); TTA kıran “çevre, kıyı, kenar, uç; dağ sırtı, tepe, yamaç, bayır;
dağ tepesindeki ağaçsız, çıplak düzlük; dağ eteği” (DS: 2815-2816), OT kıraŋ “kıyı, kenar”
(ME: 143), TTT kıraŋ “kenar, kıyı, uç, sınır, etraf” (YTS: 137); TTA ölen “çiçekli çayır”
(DS: 3330), ET öleŋ “bataklık yer; ıslak” (ETG: 290); TTA gözen “başkasının ilgisini
çeken, gösterişli kimse” (DS: 2179)…
+lAŋ ekinin temel görevi, yakınlık ve benzerlik anlamı ile sıfat türetmektir. Bu ekle
kurulu sıfatların çoğu tarihi süreç içinde kalıplaşarak adlaşmıştır.
Ekin, +lAk ekiyle (bk. Banguoğlu 2004: 186; Korkmaz 2003: 50; Erdal 1991: 89)
yapı ve işlev benzerliği dikkat çekmektedir. TTA’da +lAŋ ile kurulmuş pek çok kelimenin
+lAk’lı şekilleri de bulunmaktadır: bozlaŋ ~ bozlak, dızlaŋ ~ dazlak, düzleŋ ~ düzlek,
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baylan ~ baylak, bozlaŋ ~ bozlak, diplen ~ diplek, dişleŋ ~ dişleg, söpleŋ ~ söbelek…
Türkçede kelime içindeki ve kelime sonundaki ŋ sesinin g ~ ġ ~ k ~ ḳ seslerine
dönüşebildiği göz önüne alınacak olursa (bk. Çağatay 1954: 15-30) +lAŋ ekinin daha eski
olduğu, +lAk ekinin +lAŋ’dan ortaya çıktığı ihtiyatla söylenebilir.
Ekin son sesi, damaksı n’dir. Fakat tarihi süreç içinde -ŋ > -n değişimi ile ekin +lAn
biçimi de ortaya çıkmıştır. Aynı kelime, kimi yerde +lAŋ kimi yerde +lAn biçimini almış
olarak görülebilmektedir.
3. Türkçede +lAŋ Eki
3.1. Tarihî ve Çağdaş Lehçelerde +lAŋ Eki
Türkçenin en az bilinen eklerinden biri olan +lAŋ2, ilk defa Dîvânu Lugâti’t Türk’te
karşımıza çıkmaktadır. DLT’de bu ek ile kurulmuş iki kelime yer almaktadır: taylaŋ er
“ince, kibar, güzel, boylu boslu, rengi parlak, elbisesi temiz adam” (DLT-III: 386), suwlaŋ
yıġaç “dalı, budağı olmayan ağaç”, suwlaŋ saç “kıvırcık olmayan düz saç” (DLT-III: 386).3
DLT’deki taylaŋ kelimesinin ‘tay’ isminden benzerlik, yakınlık işlevi taşıyan +lAŋ
ile türediği açıktır: taylaŋ er “tay gibi adam”. Kaşgarlı’nın “Bu kelime en ziyade gençlerde
kullanılır.” (DLT-III: 386) açıklaması bu çözümlemeyi desteklemektedir. İkinci kelimemiz
suwlaŋ ise suw isminden türemiş olabilir: suwlaŋ yıġaç “su gibi düz, pürüzsüz ağaç”,
suwlaŋ saç “su gibi düz, pürüzsüz saç” [krş. OT suvuk “ağaç ve kuyruk gibi şeylerin
upuzun ve çırılçıplak kalmış hali” (DLTD: 543)].
+lAŋ eki Karahanlı Türkçesinden sonra da nadir görülmektedir: Çağ. çaylan “kumlu
yer, kumsal” (Atalay 1941: 190). Brockelmann’ın eserinde, kullanılan kısaltmaların
gösterildiği bir bölüm olmadığı için hangi döneme ait olduğunu, hangi eserden alındığını
bilmediğimiz, dolayısıyla kontrol etme imkânı bulamadığımız Doğu Türkçesine ait tüşlen
“at göğüslüğü, zırhı” (Brockelmann 1954: 118) kelimesi de -bir okuma veya baskı hatası
söz konusu değilse- bu ek ile kurulmuş olabilir. Tespit edebildiğimiz kadarıyla +lAŋ eki
sadece oklan “ince, uzun sırık” (DS: 2375) kelimesinde benzerlik, yakınlık ilgisi ile eşya,
araç adı türetmiştir. Fakat tüşlen 4 kelimesinde benzerlik, yakınlık ilgisi yoktur. Burada
+lAŋ ekinin işlevinin genişlediğini, küçültme işlevi ile eşya adı türettiğini düşünmek
mümkündür [krş. Karh. baġırçak “eşek semeri” (DLTD: 59), TTA elcek “eli korumak için
ele takılan ya da alınan kanca gibi bir araç” (DS: 1704)…]. TTA’da benzer anlama sahip
Moğolcada da isimden isim yapan bir +lAŋ eki vardır: soyuġalaŋ “süt dişi çağındaki evcil hayvan” < soyuġa
“süt dişi”, şidüleŋ “diş çıkarma çağındaki evcil hayvan” < şidün “diş”, tariyalaŋ “tarla” < tariyan “tohum”
(Poppe, 1992: 48). Moğolca ek ile benzerlik, yakınlık anlamı taşıyan Türkçe +lAŋ eki arasındaki ilgi
araştırılmaya muhtaçtır.
3
Clauson, DLT’de sadece tek yerde geçen taylaŋ kelimesinin yapısı hakkında açıklama yapmamış, DLT’de
aynı anlamı taşıyan tayuk kelimesi ile bu kelimenin birbiriyle ilgili olabileceğini belirtmiş, +lAŋ ekinin
Türkçede bilinen bir ek olmadığını söylemiştir (EDPT: 568-569). Räsänen, Ramstedt’e dayanarak taylaŋ
kelimesinin yabancı kökenli olduğunu iddia etmiştir (VEWT: 456). Gülensoy ise kelimeyi tay “*genç, taze,
yiğit’ +la-ŋ” şeklinde çözümlemiştir (KBS: 873). Taradığımız etimolojik çalışmalarda suwlaŋ kelimesini
sadece Clauson ele almıştır. Yazar, suwlaŋ kelimesini suwla- fiilinden getirmiş, ama aralarındaki anlam
ilgisinin açık olmadığını ifade etmiştir (EDPT: 788).
4
Çağdaş lehçelerde töş (döş) kökünden türemiş aynı veya benzer anlam taşıyan kelimeler genellikle +lIk eki
ile kurulmuştur. Alt. töştük “göğüslük” (AltTS: 184), Tel. töşdik “at göğüslüğü” (TAS: 118), Şor. töştük
“önlük, peştamal” (ŞS: 117).
2
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bir kelime, +lAk ekini almıştır: TTA bağırtlak “kadınların göğüslerini kapamak için
kullandıkları göğüslük” (DS: 535). Çağ. çaylan örneği, Karahanlı Türkçesi döneminden
sonra -ŋ > -n değişimi ile ekin +lAn şeklinin de ortaya çıktığını göstermektedir.
Çağdaş lehçelerde de nadir karşılaşılan bir ektir: Trkm. aklaŋ “selinden başga ot-çöp
gögermeyen ulı çege depesi, ak alaŋ” (TDDS-I: 49), suwlaŋ “suwuk, (nahar hakda); heniz
eti-ganı berkep yetişmedik, suw yalı (çaga hakda)” (TDDS-II: 288), Tat. aklan “urman
tiresėndegė yaki urman ėçėndegė zur bulmagan açıklık, alan” (TTAS: 34), YUyg. tüzleŋ
“vadi, dere, ova” (YUTS: 432), Krgz. köktöm “ilkbahar” (KrgzS: 499), Alt. kırlaŋ “dağlık
arazi, tepe; zor ulaşılan yer” (AltTS: 109), Tuv. kırlaŋ “sıradağ” (TuvTS: 68). Çağdaş
lehçelerde ekin daha çok yer adları türetmiş olduğu görülmektedir. Çağdaş lehçelerde, ekin
sonundaki damaksı n çoğunlukla korunmuştur. Fakat aynı kelime bir lehçede +lAŋ,
diğerinde +lAn ile karşımıza çıkabilmektedir. “Bir şey yetişmeyen yer, açık alan” anlamını
taşıyan kelime, Türkmen Türkçesinde aklaŋ, Tatar Türkçesinde aklan biçiminde yer
almaktadır.
3.2. TTA’da +lAŋ Eki
+lAŋ eki Tarihî ve çağdaş lehçelerin aksine TTA’da pek çok kelime türetmiş işlek
bir ektir. TTA’da pek çok kelimede ekin sonundaki damaksı n’nin korunmuş olması dikkat
çekmektedir. Ek, TTA’da kelimelerin bir kısmında +lAŋ, bir kısmında +lAn şeklinde
görülmekte, bazı kelimelerin ise hem +lAŋ hem de +lAn’lı şekilleri yer almaktadır.
TTA’da ekin +lAn dışında farklı şekilleri de bulunmaktadır: +lān, +lAnk, +lām,
+lAm.5 Ekin uzun ünlülü şekillerini ihtiyatla karşılamak gerekmektedir. Ek, TTA’da dört
kelimede uzun ünlülüdür: seklām (ormanlık, kayalık ya da dağ başındaki düzlük), baylām
(şımarık, yüzsüz, nazlı, yaramaz, terbiyesiz, arsız, densiz), dişlān (dişleri dışarı doğru çıkık
olan kimse), sıylān (düzgün, dalsız budaksız ağaç). Bu kelimelerde +lA- isimden fiil yapma
eki ile -(y)An veya -AğAn fiilden isim yapma eklerinin bulunduğu, -y- veya -ğ- sesinin
erimesi ile uzun ünlülü şeklin ortaya çıktığı düşünülebilir. Fakat bu kelimelerde -(y)An
veya -AğAn ekinin kelimeye kattığı “alışkanlık, süreklilik” anlamı değil; benzerlik,
yakınlık anlamı söz konusudur. seklām dışında kalan diğer üç kelimenin normal ünlülü
şekilleri de TTA’da görülmektedir ve bunlar, uzun ünlülü şekillere göre çok daha
yaygındır. DS’ye göre uzun ünlülü kelimelerden seklām sadece Kütahya’da, baylām sadece
Muğla’da, dişlān sadece Van’da, sıylān ise Ordu ve Adana’da tespit edilmiştir.
TTA’da farklı kaynaklardan gelen eklerin işlev ve ses benzerliği dolayısıyla
birbirine karışmış olabileceği gerçeği göz ardı edilmemelidir. Bazı kelimelerin bu eklerden
hangisi ile kurulmuş olduğunu kesin olarak tespit etmek güçtür.
TTA’da benzerlik, yakınlık işlevi taşıyan +lAŋ ekinin işlevleri ve bu ek ile türediğini
düşündüğümüz kelimeler şunlardır:
3.2.1. Yer adları ve bir yerin özelliğini gösteren sıfatlar türetir:
bozlan/ bozlaŋ “kireçli toprak” (DS: 752). krş. TTA bozlak “killi toprak” (DS: 751).
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çaylan “çakıllı, kumlu yer” (DS: 1098). OT çaylan “kumlu toprak” (LÇ: 150); bk.
EDAL: 409.
çığlan “suların sığ ve balık yatağı olan yeri” (DS: 1163). krş. TTA çığ “sık, çok”
(DS: 1159), TTT çığ “sürü, kafile” (YTS: 54). çığlan < çig “nem, rutubet” (Reychman
1966: 388).
çorağlan “çorak yer” (DS: 1270).
dızlaŋ “ağaçsız, çıplak dağ” (DS: 1477). TTA daz “otsuz, çıplak arazi, tepe” (DS:
1390), OT taz “kel, bitkisiz, çorak” (DLTD: 591); krş. TTA dazlak “otsuz, çıplak arazi,
tepe” (DS: 1391).
düzlen “düz, ova” (ADÜM: 167). TTA düzlen “yüksekteki düzlük arazi” (DGBA:
468), düzleŋ “düz yer” (SYA: 716); YUyg. tüzleŋ “vadi, dere, ova” (YUTS: 432); krş. TTA
düzlük “düz yer” (DS: 1646).
göklen “yeşillik, çimenlik” (DS: 2138).
kaylan “taşlı toprak” (DS: 2700). krş. TTA kayır aa. (DS: 2700), OT kayır “kum; kaba
topraklı yer” (DLTD: 285), TTT kayır “kum, kalın kum, çakıl” (YTS: 131). krş. TTA gay
“ekili olan tarlada, tohumun toprak üstüne çıkmasına engel olan sertleşmiş kısım” (DS: 1942).
kızlan “killi, çorap toprak; kırmızı topraklı yer” (DS: 2868).
kortlan “kayalarda küçük oyuklar” (DS: 2927). TTA kort “çukur” (DS: 2927).
koylan “su çevirisi, akarsuların durgun ve dönen en derin yeri” (DS: 2942), goylan
“nehrin derin yeri” (DS: 2111); TTA kuy “suyun akarak ağaçlar altında yaptığı oyuklar”
(DS: 3019), OT koy “derenin koyağı, dibi; alt, dip” (DLTD: 352, KBİ: 273).
küflen “hayvanların toz ve güneş banyosu yaptığı yer” (OGE: 424).
özlen “su kaynağı; küçük dere” (DS: 3372). TTA öz “su arkı; dere, çay, ırmak; pınar,
derelerin çıktığı yer” (DS: 3367); ET öz “vadi” (OTG: 251); krş. ET özek “küçük dere”
(EUTS: 103).
saylan “yar, uçurum” (DS: 3560). TTA say “dik kayalık, taşlık yer; kayalık yar,
uçurum” (DS: 3556), OT say “kara, taşlık yer” (DLTD: 500). krş. TTA saylak “dağın dik
ve kayalık yüksek yeri; dere tepe, engebe; sarp yer” (DS: 3560); bk. KBS: 745.
seklām “ormanlık, kayalık ya da dağ başındaki düzlük” (DS: 3568). krş. TTA sekü
aa. (DS: 3568), sek/ seki “toprak üstündeki yükseklik, doğal set” (DS: 3568).
sulan “bataklık, sazlık, sulu yer” (DS: 3691), sulam/ sulamnık aa. (DRTA: 345); bk.
KBS: 813.
toylan “yele açık olan alan; ormansız, çıplak alan” (DS: 3975). OT toy “çanak
yapılan çamur” (DLTD: 642); toy için bk. EDPT: 567, Tezcan, 1981: 297.
yivlen “dağlar arasındaki çukur yer, vadi” (DS: 4284). TTA yiv “yarık, çıkıntı”, TTT
yiv “birbirine bitişik olan iki şey arasındaki çizgi” (YTS: 247); krş. TTA yivek “dağdaki
çukur” (DS: 4283).
3.2.2. Nitelik, benzerlik, yakınlık ifade eden sıfatlar türetir:
aklan “beyazca, beyaza yakın; tombul, beyaz” (DS: 157).
baylan/ baylām “şımarık, yüzsüz, nazlı, yaramaz, terbiyesiz, arsız, densiz” (DS:
581), baylaŋ “nazlı, ince davranışlı” (DS: 4450), baylan “tembel, işsiz güçsüz; serbest,
başıboş; sebatsız; nazlı” (DS: 581); krş. TTA baydaŋ/ bayın/ bayık/ baylak/ baymak
“şımarık, yüzsüz, nazlı, yaramaz, terbiyesiz, arsız, densiz” (DS: 581), baylan-/ baynan-
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“şımarmak, nazlanmak” (DS: 581), baynan- “bay çocuğu gibi şımarmak, coşmak” (DTAS:
67); < bay- “bayıltmak” -la-n (KBS: 123).
bozlaŋ “bozumsu renkte” (DS: 752). krş. TTA bozlak aa. (DS: 751).
cıvlan “sulu” (DS: 944).
diplen “kısa boylu, şişman” (DS: 1511). krş. TTA diplek aa. (DS: 1511).
dişlen/ dişleŋ/ dişlān/ dişlank “dişleri dışarı doğru çıkık olan kimse” (DS: 1525),
dişleŋ “üst dişleri, alt dişlerinden ilerde olan” (MAS: 119), krş. TTA dişleg aa. (DS: 1525).
kırlan “yıkık, bakımsız” (DS: 2831).
loğlan “iri adam” (DS: 3083). TTA loğ/ loğ taşı/ loğu taşı “toprağı ezmek için
kullanılan taş silindir” (DS: 3082).
sazlaŋ “kahverengimsi renkli keçi” (MAS: 317).
sırlan “düzgün, pürüzsüz, parlak” (DS: 3617). krş. TTA sırlak aa. (DS: 3617). TTT
sırlaŋ “cilâlı, kaygan, düz” (YTS: 187), OT sır “kendisiyle Çin kâseleri cilalanıp üzerine
nakış yapılan macun” (DLTD: 517).
sıvlaŋ/ sıylan/ sıylān “düzgün, dalsız budaksız ağaç” (DS: 3626). OT suwlaŋ “dalı,
budağı olmayan (ağaç); kıvırcık olmayıp düz olan (saç)” (DLTD: 546), bk. EDPT: 788.
söpleŋ “oval, yuvarlak” (MAS: 333), söplem “yuvarlak, oval biçiminde” (DS:
3680), söblen “yumurta biçimi, oval” (DS: 3671). TTA söbe/ söbü “yumurta biçimi, oval”
(DS: 3671), TTT söbü/ söbe “beyzi, yumurta biçiminde” (YTS: 191), OT subı “uzun ve
sivri nesne” (DLTD: 536). krş. TTA söbelek aa. (DS: 3671). subı için bk. EDPT: 784;
EDAL: 1282.
toylan “gelişmiş, yakışıklı, gösterişli kız, delikanlı” (DS: 4771). krş. OT taylaŋ er
“ince, kibar, güzel, boylu boslu, rengi parlak, elbisesi temiz adam” (DLTD: 590).
tuğlan “kabarık (saç)” (DS: 3986).
3.2.3. Bitki adları türetir:
oklan “ince çam ağacı” (DS: 2375).
çiğelem “çilek” (DS: 1206). krş. TTA çiğelek aa. (DS: 1206); TTA çiğe “ceviz ve
badem içi” (DS: 1206), çiye “kabuklu meyvelerin içi; fasulyenin içi” (DS: 1250), ciye
“kiraz” (KYA: 1017). çilek (< çiğelek) için bk. TDES: 92-93, Şirin User, 2010: 132-135.
dobalan “patates; yağmurdan sonra çıkan ve yenilebilen bir çeşit mantar” (DS:
1533), domalan “yer elması; yumurta; patatese benzeyen ve yenilebilen bir çeşit mantar”
(DS: 1543); krş. TTA doma “topaç” (DS: 1548), topa “yuvarlak, küre biçiminde” (DS:
3961), toma “tombul, yuvarlak” (DS: 3953); krş. TTA domalak “patatese benzeyen ve
yenilebilen bir çeşit mantar; yer elması” (DS: 1549). < dom+al-an (TTL: 643, KBS: 295), <
top (TDES: 118).
düğlen “kavun, iyi cins kavun” (DS: 1621). krş. TTA dülek/ düğelek/ düğülek/
divlek/ düvlek aa. (DS: 1621); krş. YUyg. düglek “yuvarlak, daire”, dügli- “yuvarlanmak”
(YUTS: 107); krş. TTA düvlek/ düvelek “araba tekerleğinin ortasındaki dingil yatağı” (DS:
1641), düğlek “araba tekerleğinde parmakların takıldığı tekerlek başlığı” (DS: 1621).
düvlek/ düğlek için bk. TTL: 503, VEWT: 137; TDES: 115; KBS: 290, 310.
ġabartlan “yaprakları nergis yaprağına benzer çiçeksiz bir bitki” (MAS: 153).
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göğelen “armut, kayısı, erik, vb. ağaçlarda çıkan (biten, büyüyen) açık yeşil renkli otsu
bitkiye verilen ad” (KDAD 6). krş. TTA göğelek “ağaçlarda görülen ve asalak olarak yaşayan
bir bitki, ökseotu” (DS: 2126), TTT gögelek “ağaçları kurutan asalak bitki” (YTS: 95).
soğuklan “semiz otu” (DS: 4700). krş. TTA sōğlanotu/ soğukluk aa. (DS: 4700).
söbelen/ söbeleŋ “yenilen bir cins sivrice mantar” (DS: 3672), söbelen “kır ve
dağlarda biten yumurta biçiminde bir çeşit mantar” (DS: 4704). TTA söbe/ söbü “yumurta
biçimi, oval” (DS: 3671), TTT söbü/ söbe “beyzi, yumurta biçiminde” (YTS: 191), OT subı
“uzun ve sivri nesne” (DLTD: 536). subı için bk. EDPT: 784; EDAL: 1282.
3.2.4. Yakınlık, benzerlik, küçültme işlevleri ile çeşitli somut adlar türetir:
arklan “ufak ve düzensiz suyolu” (DS: 327).
dobalan “kabuğu ile pişirilmiş yumurta, patates” (DS: 1533). krş. TTA doma
“topaç” (DS: 1548), topa “yuvarlak, küre biçiminde” (DS: 3961), toma “tombul, yuvarlak”
(DS: 3953); krş. TTA dobalak “eni boyu birbirine eşit olan, şişman (insan ve hayvan için)”
(DS: 1533).
kozalan “pamuk kozası” (DS: 2945). krş. TTA kozalak “ipek böceği kozası” (DS:
2945).
küklen “ilkbahar” (DS: 3026). TTA köklem aa. (DS: 2952); Özb. köklem aa. (ÖTS:
251), Krgz. köktöm aa. (KrgzS: 499).
oklan “ince, uzun sırık” (DS: 2375).
özlen “ağaç kökü” (DS: 3372), özlem “kimi bitkilerin tohum için uzayan göbek
bölümleri” (DS: 4631), özlenk “kemik ya da ağacın özü” (DS: 3372).
toylan “tipili, fırtınalı, bozuk hava” (DS: 3975).
4. Sonuç
 Farklı kaynaklardan gelen birden çok +lAn eki vardır. Benzerlik, yakınlık işlevi
taşıyan +lAŋ eki, son sesinin damaksı olması ile öteki eklerden ayrılır. Bu ekin temel işlevi
benzerlik, yakınlık anlamı ile sıfat türetmektir. Bu ek ile kurulu sıfatların çoğu zamanla
kalıplaşarak adlaşmıştır.
 +lAŋ eki, büyük bir ihtimalle, pekiştirme işlevi taşıyan +lA eki ile yine benzer bir
işleve sahip olan +Aŋ ekinin birleşmesi yoluyla ortaya çıkmış bir ektir.
 Zamanla -ŋ > -n değişimi ile +lAŋ ekinin +lAn biçimi de ortaya çıkmıştır. TTA’da
bazı kelimeler hem +lAn hem de +lAŋ biçimleri ile yer almaktadır: bozlan ~ bozlaŋ, düzlen
~ düzleŋ, dişlen ~ dişleŋ, söpleŋ ~ söblen…
 +lAŋ eki ile +lAk eki benzer bir yapıya ve işleve sahiptir. TTA’da her iki ekin de
aynı köke gelerek aynı veya yakın anlamda kelimeler oluşturdukları görülmektedir: bozlaŋ
~ bozlak, dızlaŋ ~ dazlak, düzleŋ ~ düzlek, baylan ~ baylak, bozlaŋ ~ bozlak, diplen ~
diplek, dişleŋ ~ dişleg, söpleŋ ~ söbelek…
 Tarihî ve çağdaş lehçelerde nadir görülen bu ek, TTA’da pek çok kelime
türetmiştir.
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