
TÜRKÇEDE KELİME VE EKLERİN YAPıSı 

REŞİT RAHMETİ ARAT 

O ürkçede kelime yapısı ve bunun teşekkülü hakkında 
, " az çok bilgimiz vardır. Kelimelerin basit şekillerini veya 

J köklerini, İsim ve fiil olmak üzere, iki esas gurupta 
toplamak mümkündür. Birbirinden tamamile ayrı olan 

ve her bakımdan farklı muamele gören bu iki guruptan Türk 
dilinin teşekkülünde hangisinin ön saf ta geldiği hususunda, ben 
şahsan fiil gurubuna chemmiyet vermekle beraber, henüz ısrar 
edilebilecek bir kesinlik olmadığı kanaatindeyim. 

Her iki guruba dahil ve aslında tek heceli olan Türkçe keli· 
meler, yapı bakımından, şöyle bir şekil arzeder: 

ı. Ünlü, yani yalnız bir tek ünlüden ibaret olan kelimeler. 
MsL. isİmlerde: ıı ~'uyku", ı (ı ığaç) "nebat" al (uidu); 

fiillerde: ö- "düşünmek", lt- Hmuktedir olmak", i-"takip 
etmek" 

2. Vnlü+ iinsüz, kapalı heceden ibaret olan kelimeler. 

MsL. isimlerde: al ~'pembe, kızıl", ol "o", at "at ve ad"; fiiner~ 
dc: al- "almak", ol- "olmak", at- "atmak" v. b. v. b. 

3. Onsüz+ ünlü, açık hcceden ibarct olan kclimelcr. 

Msl. isimlerde: bu "bu", şu "şu", hü "şöhret" ya "yay", ne 
"ne", sü "askcr"; fEllerde: ba- "bağlamak", yi- '~yemek, 

ti- "demek", sa- "saymak", {co- "koymak" v. b. v. b. 
4. Onsüz+iinlii+ünsiiz, Impalı heccden ibarct olan kelimeler. 

Msı. isimlcrdc: yaz "yaz" {wl "kol", {cız "kız" {nT "kır", 

buz "buz", kiT "kir"; fiilIerde: yaz- "yazmak", buz- "boz
mak", {nT- "kırmak", {wl- "istcmek", 7dT- "girmek" 
v. b. v. b. 

Bunlardan aslında da çok mahdut olan L ve 3. şekiller, 

eskiden umumiyctle kullanıldığı halde, Türk dilinin tarihi seyri 
içinde, sayıca gittikçe azalmaktadır. Bunun sebebini şimdilik 

tele ve açık heceli olmaları ile izah edcbiliriz. Türkçede umumi
yetle tek heceliliktcn uzaklaşma temayülü bununla ve belki de 
bunun daha fazla İnkişafı ile ilgili olacaktır. Bugünkü Türk.çede 
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de halil kullanılmakta olan 3. bölüme dahil kelimeler, çok defa 
başka kelimeler ile birlikte kullanılmak sureti ile, teli, ve açıl~ 

heceli kelime durumundan çıkmakta ve böylece kendilerini şim~ 
dilik muhafaza edebilmektedir. Msı' kelime (umumiyetle bir 
isim) + ye·, kelime (doğrudan. doğruya söylenen söz, terkip veya 
cümle)+de •. 

2. ve 3. şekillerin asli kök olabileceği gibi, bunlann her hangi 
bir basit kökün genişlemiş veya daha geniş bir, kökün daralmış 
şeklini temsil etmesi de pek mümkündür. Msı. ög ~'düşünce" 
<ö-g (ü- "düşünmek" ve bundan -g ile İsim yapılmıştır), iz<i-z 
(i-"takip etmek" ve bundan -z ile isim), söz H SÖZ" <sö-::; (sö- "söy
lemek" ve bundan -z ile isim), bag "bağ" <haNg (ba- "bağlamak" 

ve bundan -g ile isim) yo{r.<yo-{c (yo- Hkayh etmek" ve bundan 
-!r. ile isim; krş. <yoif-<yo-rJ.-, yog "gömme töreni" <ya-ğ) 

baş "baş" <ba-ş (ba- "bağlamak" ve bundan _ş ile isim). 
Türkçede malfım kelime köklerinin hepsinin de tek heceli 

olması ve birden fazla heceli kelimelerin, büyük bir ekseriyetle, 
tek heceli kelimçlerdcn meydana gelmiş bulunmasına dayanı-' 
larak, Türkçenin aslında tek heceli köklerden teşekkül ettiği 

kanaatine varılmaktadır. Türkçe kelimeler arasında teşekkülleri 
henüz kesin olarak tesbit ed!lemiyen, birden fazla heceli kelimeler 
mevcut ise de, bunlar da, diğer kelimeler gibi, sonradan genişle
miş şekillerdir. (bk. msı' ünlii+ünsüz+ünlii şeklinde, iki heceden 
ibaret olan kelimeler: ana "anne", ata "ata, baba", içi "büyük. 
erkek kardeş'" ini "küçük erkek kardeş'" apa, "büyük kız kar M 

deş"; f~kat ayuı şekle dahil oza "eski" <oz·a, oz- '''geçmek'' (za
man ve mesafe) fiilinden Ma ilc zarf-fiil şeklidir. Krş. uza·, 
zızu-<uz-a- Huzamak" otaM<ot-a-, bzıdıı-<but-a-v. b. v. b. ve ün

süz+ünlii+ünsüz+ünlü, iki heccden ibaret olan keliı;neler: hara 

"kara", töpii "tepe", türü "türe" bala "yavru bebe" <hcbe, büyük 
hebe; fakat aynı şekle dahil {wna· "kanamak" <{;;anMa., {can ismi
nin sonuna İsimden fiiI yapma eki olan -a ekinin getirilmesi ile 
genişletilen fiil fjeklidir; krş. yana (>yene) <yanMa, ta{cı "dalıP' 

<ta"'ı v. b. v. h. 
Türk'tede basit köklerden teşekkül eden. kelimelerin sayısı 

mahduttur. Türkçenin kelime başında, ortasında ve sonunda 
bulunmıyan sesler göz önünde tutulmak şartı ile, bu köklerin 
nazari bir listesini çıkarmak mümkündür. 
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Türkçenİn söz "hazinesinin en mülıiın kısmını, kelimenin" 
sonuna bir veya birkaç ekin getirilmesi yahut iki ve daha fazla 
kelimenin muayyen bir nispet dahilinde birleştirilmesi ile vücude 
gelmiş şekiller teşkil eder. Msı. 

ı. kök+ek (+ek v. b.): baş-Zık, siit-çii-lük, yaz-ı-cı-lık. 
2. kök+ kök: alt-iisı, sağ-sol, hara-gün, dag-taş, dere-tepe, 

demir-leapı, göz-lmlalc, el-ayak. .. v. b. v. b. 
3. kök+ek+ kök: lıizmet-çi i"z, rnehtep-li çocuk v. b. 
4,. kök+ kölı.:+ek: hanım+el-i, melr.tep-kitab-ı, çarşı-lcapı-sı 

Burada, tabii, bu şekilde bir tek mefbum için kullanılan 
terkipler bahis mevzundur. 

Her dilde olduğu gibi, Türkçedeki yabancı kelimeler de ayrı 
bir durum arzeder ve doğrudan doğruya dilin yapısı meselesi 
ile ilgili değildir. . 

Yapı ve teşekkül bakımından, Türkçede ekler de kelimelere 
benzemektedir. Elder daima kelimenin sonunda bulunduğundan, 
eklerin yapısına giren sesler baş ve orta durum kayıtlarına bağlı 
olmadığından, kölelere nİspetle, daha geniş bİr teşekkül imkanına 
sahip bulunmaktadır. 

Ekler de, fiil ye isimlere mahsus olmak üzere, başlıca iki 

guruba ayrılır ve her iki guruba dahil.ekler, yapı bakımından, 
şöyle bİr şekil arzeder: 

ı. Onlii, yani yalnız bir tek ünlüden ibaret olan ekler. 

Msı. -a (isimden fiil yapma eki) (can-a-, oy(ıı)n-a-, san-a
"saymak" 
Ha, -e, -ı, -i -u, -ii (zarf-fiil, veya İstek ekleri) çı!L,-a gel-, 
dilş-e yaz-, al-ı ver-, yaz-a-m, söyle-y-e-sin 
-ı, -i, -u, -ü (3. şahıs iyelik elderi) baş-ı, ayah-ı> ayağı, 

ka$.-ı, bur(u)n-u 
2. Onsüz, yani yalnız bir tek ünsüzden ibaret olan ekler. 

l\'Is1. -ş-, -E-, -n- ("iilden fiiI yapma ekleri) yaz-ı-ş-, yaz-ı-I-, 

gör-ü-ş-, gör-il-I-, gör-il-n-
-ş, -I, -n (fiiIden isim yapma ekIcri) gör-il-ş, gel-i-n, 
yilıe-E v. lı. 

-d- (mazi kipi eki) gel-d-i-nı 
-r- (isimden WL yapma eki) bcli-r «belgü-r-) 
-(~, -k (fiilden isim yapma eklerl) aç-ı-(e, don-u-(ı;, sar-ı-!ı;, 

hır-ı-1.c, sön-ii-h, si.E-i-h 
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~?c, -Tc (isimden fiil yapma ekleri) uc-ı-le, bir-i-h-, geç-ilc-, 
gör-ü-h-. 

3. Onlü+ünsüz seslerinden ibaret olan ekler. Msı. -ar·, 
-cr-, -ad-, ed- (isimden fiil yapma ekleri)- yaş-ar-, hız-a-r, 

ağ-ar-, mOT-ur" ?mt-ad-, sanğ-ad-
-ın-, iii (ilgi hali ekleri) at-ın, sen-iii, biz-iii 
-ur, -ür ;-ır, -ir; -ar, -er (muzari ekleri) kel-ür, al-ır, çılc-ar 

4. Vnsüz+ünlii seslerinden ibaret olan elder 
Ms!. -la-, -le- (isimden fiil yapma eki) baş-la-, taş-Ia-, 

göz-le-, söz-le-
-daM, -deM, -taM, -te- (isimden bilhassa tabiat seslerini 
taklit suretiyle meydana gelen isimlerden fiil yapma 
eki) ün-deM, lcıpır-da-, şırı/-daM, çıfır-da-, hütür-de-. 
-sı, -si (3. şahıs iyelik eki) baba-sı, anne-si 
-saM, -se- (isimden fiiL.yapma eki) gülüm-seN, et-se-, suv-sa-
-nı, -ni, -nu, -nİi (yükleme hali eki) başı-nı, gÖzİi-nü. 
-da, -de; -ta, -te (bulunma hali ekleri) ev-de, yol-da, 

at-ta, çit-te. 
-ga,-ge; -lra,-/w (verme hali ekICI'i) biz-geı ev-ge, at-lm 

5. Vnsüz+İinlii+ünsüz seslerinden ibaret olan ekler. 
Msı. -lar, -ler (cemi eki) baş-lar, ev-ler, el-ler 
-lıh, -Nh, -lule, -liih (isimden isim yapma eki) 
ağaç-lıli:, gö::;-liih, sö::;-liih 
-sız, -sjz, -suz, -s üz (isimden isim yapma eki) can-sız, 
baş-sız, göz-sü::; tuz-suz 
-sar, -ser, (şart kipi eki) Kel-ser, bar-sar, yaz-sar. 
-diıle, -diilc (isim- fiil eki) lwl-diile-ie, al-dıık-ta 
-mış, -mjş,-nıuş, -mUş (isim-fiil eki) al-mış, gel-miş v. b. v. b. 

Bunlardan 3. ve 5. şekillerin, kelimedeki benzerleri gibi, iki 
ekin birleşmesi suretiyle, genişlemiş veya daralmış şekilleri 

temsil etmesi mümkündür. 
Msı' -lar < ol-ar 
-sı::;<s~-z v. b. 

Burada bir de iki veya daha fazla ekin birleşmesi veya kıyas 
yolu ile meydana gelmiş olması muhtemel ekler de göz önünde 

. tutulmalıdır. 
Msı' yat-Ipr- «yat-gu-r-) 
yat-1i'ız- «yat-gu-z-) 
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Ek guruplarının çeşitliliği ve aynı kelimenin sonuna birçok 
eklerin yan yana sıralanabilmcsİnden dolayı, Türkçede eIderİn, 
kelime!ere nispet!e, sayıca çok daha fazla ve kuIIanışları bakı
mından da çok daha canlı bİr unsur olduğu şüphesizdir. Türkçcde 
ekler gramer ekleri vazifesinden daha çok kelime teşkilinde va
zife alır. 

Eklerin yapısında da, tıpkı kelimelerin yapısında 

olduğu gibi, Türk dilinİn tarihl inkişafı ve şive temayüIIeri ilc 
ilgili değişiklikler vücude gelmektedir. Bu değişiklikler, eklerin 
kelime sonunda veya içinde ortada bulunmalarından dolayı, 

her vakit başta bulunan kelime köküne nİspetlc, daha fazladır. 
Devir ve saha bakımından kelime kökleri kendi yapılarını daha 
iyi muhafaza etmiş oldukları halde, ekler, hem teşekkül hem 
mana bakımIarıudan, daha fazla değişilcliğe maruz kalmaktadır. 
Bunlar içinde zamanla büsbütün kullanılmamağa başhyan ekler 
bulunduğu gibi, daha sonra teşekkül etmiş olanları da vardır; 
msı' -ğan > -an, -ğa> -a, tağ. teg> -tey (-tay, -dey, - day) v. b. 

Türk dili araştırmalarında kelimeler üzerinde, tabii: olarak, 
daha çok durulmakta ve tarihi eserler ile bugünkü şivelerde 

geçen şekil ve manaları lugat ve fihristlerde kolayca bulunacak 
bir şekilde sıralanmaktadır. Fakat eldere karşı muamelede du
rum bundan çok farklıdır. 

Bu kadar çeşitli olan eklerin menşe ve inldşaf bakımından 
da farklı yollar takip etmiş olması pe~ mümkündür. Onun için 
eklere şimdiye kadar olduğundan bir az daha fazla dikkatli dav
ranılması ve eklere en az kermelere gösterilen alaka ve dikkatin 
gösterilmesi zaruridir. Çünkü ekler Türkçede, yapı bakımından 

olduğu kadar, mana bakımından da dilin en mülıim bir lasmını 
teşkil etmektedir. 

Ameli ve ilmi maksatlar ile ele alınan gramerIerde ekler 
üzerinde az çok durulmakla beraber, bunlara daha çok şematik 
bir şekilde temas ile iktifa edilmekte ve eklerin Türkçedeki ehem
ıniyeti ilc mütenasİp bir yer verilmektedir. Bu kifayetsizlik şive 
tetkilderi ilc Türkçenin tarihi İnkişafını ilgilendiren eski metin
lerde bilhassa kendini göstermektedir. Halbuki bu sahada keli
melerden daha çok eklerin durumu ile ilgilenmemiz icap eder. 
Her hangi bir metİnde şu veya bu kelimenin geçip geçmemesi 
bir tesadüf eseri olabilir. Eklerdeki durum ise, sarİhtir ve da1:a 


