
"ERAT" SÖZÜ HAKKINDA 

Özkan ÖZTEKTEN 

Türkiye Türkçesinde galatımeşhur olarak düşünülen ve yabancı ek almış 

Tıirkçe sozler arasında örnek verilen l erat sözü Türkçe Sözlük2'te "erat: ç. is. T. 
er + Ar. -iit ask. 1. Erden başgedikliye kadar askerlere verilen genel ad. 2. Er

ler. " olarak açıklanmaktadır. 

Bu yazıda erat sözünün yapısının bu şekilde olmadığı ve dolayısıyla galat 
sayılamayacağı açıklanmaya çalışılacaktır. 

*** 
ı. Tıiremiş bir sözü oluşturan asıl morfem ile bağlı morfemin, kullanış 

anında seziliyor olması bu morfemleri ve o sözü canlı tutar; ancak morfemleri 
artık sezilenıiyorsa, "yani anlam boşalmasına (aseınantication) uğramışsa, o ke

lime, dil değişmelerine karşı sağırlaşır, yabancı dillerden alınmış kelimeler gibi 

bir bütlin hiilinde muamele görür, dilin iç yapı değişikliklerinin dışında kalır. " 3 

Bu donuk(frozen) sözler, morfeınlerinin ilişkisi unutulduğundan ses ve şekil ka

nunlarına uymasalar bile geniş bir kullanım alanına sahip olabilirler ve bu se

beple de alınma bir kelime gibi görülebilirler. Bu yüzden tü. uç+ra> ucra> üc

ra gelişmesini göstermiş4 kelime,"I~" ," .I~ "imıaıarıyla yazılarak5 Arapça

dan alınma bir kelime gibi düşünülmüştür. Yine elçi sözü de Tü. 61 "ülke"6 ve 

Moğ. el "sulh, barış" - kalm. el "barış; ittifak, uyuşma" - evenk. ilel "insan, 

Recep Toparlı, Türkçemizde Galat Sözler, Türk Dili, S. 540, Aralık 1996, s, 607-618. 
2 Türk Dil Kurumu, Türkçe Sözlük, Ankara 1988. 
3 Günay Karaağaç, Dil, Ağız ve Kulak Ile Ilgili Kelimelerimız. EtJTDEAD VII. İzmir 1993, s, 85-1 ı 3 

4, G Karaağaç,Birkaç Kelime Hakkında, EiJTDEAD V, İzmir 1989. s. 91-96. 
5 Şemseddin Sami, Kamus-, Türkı. İstanbul 1989 
6 Sir Gerard Clauson, An Etymological Dictionary of Pre··Thirteenth Cen/ury Turkish, Oxford 1972 
7 Bu söz. Moğ. kefe- -Çuv kala·· "söylemek, demek", tü, tile-- "söylemek demek", *i/e·· "söylemek, de

mek" > ilen- "ilenrnek, beddua etmek" kÖklennin bir dal §ekli (alomort) olan ve k- -t··- (1- ön ses nöbet
leşrnesı ve ilk hecede -ii- > .. i- deği§ikliğiyle ortaya çıkmı§ il köküyle ilgilidir *il "dıl" + çi (meslek eki) 
(G. Karaağaç, Dil, Ağız ve Kulak ile Ilgili Kelimeterimiz), 
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halk" <yak. 61, "halk kavim" - az. Tü. el "halk" -yak. il "kabul" sözleriyle ilgili 

görülmüştür7 • Bunlann yanında dolandır-8 ; barış-barış_9; üstünkörüıo gibi keli

meler de morfemleri unutulmuş, donuk sözlere birer örnektir. 

2. N. Poppe, "ikili isimler" (binom) adını verdiği ve eş ya da zıt anlamlı iki 

isimden oluşan, anlamı bu iki ismin ayrı ayrı anlamlarmın bir toplamı olmayan 

bazı yapılardan bahseder ve Moğ. oron toğ-a (yer-sayı) "memur, personel"; 

Moğ. emegel kacağar (eyer-yular) "koşum takımı"; Moğ. öngge düıi (renk

biçim) "görüntü"; Moğ. ğacar usun (yer-su) "ülke"; Moğ. erdem soyul (bilim

öğrenim) "kültür" vb. gibi örnekleri verir.ll 

2.1. Bundan başka, diğer dillerde de bu yapılara rastlamak mümkündür: 

Mac. eme "erkekli + b-Ifer "kadını! > ember lIinsan"lZ; Fin. ema "ana" + maa 

lIülke" > emamaa "vatan"13. 

2.2. Türkçede de bu tür yani iki kelimenin tek bir kelime gibi anlam taşıdığı 

ikili tekrarlar (hendiadyoin) vardırl4 . etü. yir sub, Moğ. ğacar usun yapısı gibi, 

her ne kadar tercümelerde "yer" ve "su" olarak ayrı ayrı manaIanlandınlsa da 

daha çok "ülke, vatan toprağı" gibi anlamları taşımaktadır. A. von Gabain, etöz 

"vücut" kelimesi için "Kalıcı bitişik: at öz "et-bizzat", daima bir kelime hfilinde, 

fakat başta bulunan ö- ile yazılmıştır: iit'öz, belki iit'üz okumak gerekir." diye 

kaydetmiştir.l5 S.G. Clauson da sözün genellikle iki kelime gibi yazıldığını ama 

tek bir anlam taşıdığını ("et", "ruh" > "vücut") söyler.16 Aynı söz için W.B. Ka

up et ve öz kelimelerinin birleşerek etöz-etüz "vücut" olduğunu ve bunun Orta 

8 G Karaağaç, Birkaç Kelime Hakkında, 
9 G, Karaağaç, Eş YazıMık, Eş Seslilik ve Çok Anlamlı/ık. EÜTDEAD VIll. İzmir, 1994,5..31-55., Mustafa 

Öner, Barış-/Bartş Sözü Hakkında. EÜTDEAD, Viii, İzmir, 1994, s. 57-65. 
LO Vecihe Hatipoğlu. "Üstünkörü ve Yüzükoyun", Türk Dili. S: 225, Haziran 1970, s, 174-175; A. Bodrogli-

geti, "On Modem Turkish Üstünkörü and Yüzükoyun", ACla Orientalla, Tomus XXVi, Budapes! 1972, 
1 ı Nicholas Poppe, Moğol Yazı Dilinin Grameri. Çev: Günay Karaağaç, ızmir 1992, s. 157. 
12 G Karaağaç, Birkaç Kelime Hakkında. 
13 G. Karaağaç "'Söyen Bike' Adı Hakkında", EÜTDEAD VIII, İzmir 1994, s. 25-29, 
14 Bu konuda bL Saadet Çağatay, Türk Lehçeleri Üzerine Denemeler, Ankara 1978. s, 29-66.; Osman Ne

dim Tuna. "Türkçede Tekrarlar". fOTDED, LLL C"' Istanbul 1948, s. 429-447., Mehmet Ali Ağakay, 
"Türkçede Kelime Koşmaıan", TDAY- Belleten 1954, Ankara 1988, s, 97-104.; Erhan Aydın, "Orhon Ya
zıtlannda Hendiadyoinler''Türk Dili. S; 544. Nisan 1997. s. 417-421, 

15 Annemarie von Gabain, Eski Türkçenin Grameri, Çev: Mehmet Akahn, Ankara, 1988. s. 73 
16. S.G. Clauson, a.g.e 
17 Willi Bang Kaup, Berfindeki Macar Enstitüsünden TürkolOji Mektupları (1925-1934), Çev.; Şinası Te

kin. Erzurum 1980, s. 54. 



522 "Eral" Sözü Hakkında 

İrancadan yapılmış tercüme gibi göründüğünü kaydederP Yine mg simek "or

manl!, ed tavar "servet", asıg tusu "fayda" 18, eb - ev bark "mal, mülk; düzenııI9 

gibi sözler de bu yapıya örnek teşkil etmektedir. 

3. G. Doerfer bu "ikili isimler" yapısında olduğunu düşündüğümüz erat sb
züne benzer Moğ. ere ahta20 ve tü. ar at "ordu, askerler" kelimelerini vererek, 
Moğ. ere "erkek, insan" ve Moğ. ağta "iğdiş edilmiş beygir" kelimelerinin er ü 
ağta - er iihta > eriilJta "süvari kolordu" gelişmesini gösterir.2l Clauson da er at 
yapısının yaygınlığından bahsederek, sözün "asker, erat" anlamında olduğunu 
kaydeder,22 

3.1. Bu söz, Kutadgu BiJig'in birçok yerinde de geçmektedir23: 

"küle baksa begler laşike turup 

.ng. yığlu tırlür er at yüz urup" [1632] 

(Beyler kime güler yüz gösterirlerse, hükümdarın hizmetinde bulunanlar 

onun ağzına bakar ve onun etrafında toplanırlar.) 

"l>apuı,.dalp er at kiçig ya ulug 
tan-guı,. tultı barça l>ıIıp can yulug" [1768] 

(Kapıda hizmet eden büyük-küçük, herkes, ona candan fedaya hazır olduk

larını bildirdileL) 

"törü birle buduı sevinse turup 
kümüş bolsa er at yarunsa körüp" [2l34] 

(Kanun himayesinde halk sevinç içinde yaşamalı ve parayı görerek, hizmet 

edenlerin de yüzleri gülmelidir.) 

IS S, çağatay, agy, 

19 Bahaedmn Öge!. Türk Kültür Tarihine Giriş, C. 3, Ankara 1991, s.5. 

20 er-e. i. ve $,; adam, erkek; agıa (> ahta): i. ve s .. iğdiş edilmiş beygir; çerig ünagta: süvari sınıfı atı veya 

sürücüsü (Ferdinand D. Lessing, Mongolian-English Dictionary, Sloomington 1973,) 

21 Gerhard Doerfer, Türkische und Mangolische Elemenıe im Neupersischen-l, Wiesbaden 1965. 5.178,,-

179. 

22. S.G. Clausan. a.g.e. 
23 54 ayn yerde geçen yapı ıçın biz buraya sadece 6 örnek aldık, Diğer örnekler ıçın bk.. Reşit Rahmetı 

Arat, Kutadgu Bilig III İndeks. Haz .. K. Erasıan, O.F. Sertkaya, N Yüce. İstanbul 1979 

Kül Tigin abidesinin doğu yüzünün 31, satınnda geçen er at bul- II bol- sözü de ilgi çekıcıdir Ancak bu 

söz, tercümelerde "er, erkeklik adını almak" (Ergin, 26.s .• Orkun, 44. s., Tekin, 46.s,,) ve "yalnızca isim 

olarak koca olmak" (Thornsen, 1 ı 1.5.) anlamlarıyla karşılanmıştır. 



Özkan Öztek/en 

"er at boldı begler I>anatı yügi 

I>anatsız I>uş uçmaz ay begler begi" [3005] 

(Asker beylerin kanat tüyüdür; ey beyler beyi, kanatsız kuş uçmaz.) 

"er at sü bile yenç bu kafir yagıg 

bayattın tile küç sen arl>ang arıg" [5484] 
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(Asker ve ordu ile bu düşman kafirini ez; gönül temizliği ile Tanrıdan kuv

vet ve tevfik dile.) 

"nü I>ılsun er at bir ikindi bile 
yava I>ılma mini sevinçim tile" [5851] 

(Hizmetkarların birbirleri ile olan münasebetlerini yola koy; beni onlarla 

boş yere meşgul etme, ben de bir az nefes alayım.). 24 

4. Kısacası, er "erkek, insan" sözü ile at "at" sözünün birlikte kullanımının 

"hizmetkar; topluluk; asker; ordu" anlamlarını kazanması gayet tabiıdir. Birkaç 
örnekten başka kalıplaştığı pek görülmeyen tekrar gruplarından birisi olan erat 

sözü de, bu tür, yani iki kelimenin birlikte kullanılarak tek bir anlam ifade ettiği 

yapıların günümüzde unutulmuş olması sebebiyle sentaktik bir değeri kalmadı

ğından ve morfemleri sezilemediği, donuklaştığı için kahplaşmış, tamamıyla 

sözlüğün malzemesi haline gelmiştir. Ses yapısı bakımından da çok yakın bir 

şekil ve alınma bir morfem olan ar. -at ekinin analojik baskısına maruz kalarak 

gidişat, gelirat 25 gibi sözlerle birlikte bir galatımeşhur sayılmıştır. 

Kısaltmalar: 
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Arapça. 

Azerf Türkçesi. 

Muharrem Ergin, Orhan Abidelen, Ankara, 1988. 

Eski Türkçe. 

Ege Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmalan Der

gisi. 

24 Metinler için, Reşit Rahmeti Arat, Kutadgu Bilig i Metin. Ankara J991; Türkiye Türkçelen ıçin, Yusuf 
Has Hacıb. Kutadgu Bilig, Çev. R R. Arat, Ankara ı 994, esas alınmıştır, 

25 Recep Toparlı, agy, 
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