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Mehekkü’l-İlim Ve’l-Ulemâ İsimli Eserde Birleşik 
Fiiller 
  
Compound Verbs in Mehekkü’l-İlim Ve’l-Ulemâ 

Abdurrahman ÖZKAN* 
 

ÖZET 
Klasik Osmanlı Türkçesi dönemi eseri olan Mehekkü’l-İlim ve’l-Ulemâ’nın müellifi veya 
mütercimi belli değildir. Eser, dudak uyumu sürecinin gelişimini göstermesi açısından 

önemlidir. Bu makalede Klasik Osmanlı Türkçesi döneminde yazılan Mehekkü’l-İlim ve’l-
Ulemâ isimli eserde geçen birleşik fiiller değerlendirilerek bu alandaki çalışmalara katkıda bu-

lunmak amaçlanmıştır. Birleşik fiil, bir isim ile bir yardımcı fiilin veya iki ayrı fiil şeklinin 
yahut da isim soylu bir veya birden fazla kelime ile bir esas fiilin birleşmesinden oluşan ve tek 
bir kavrama karşılık olan fiil türüdür. Türkçede yabancı kökenli isimleri fiilleştirmede birleşik 
fiil kalıbından yaygın bir şekilde yararlanılmaktadır. İncelediğimiz eserde de birinci unsuru 

isim olan birleşik fiillerde, isim unsuru genellikle yabancı kökenlidir. Bu tür birleşiklerde isim 
unsuru olarak az sayıda Türkçe kökenli kelime kullanılmıştır. Bu makalede, incelememiz metne 

dayalı bir çalışma olduğu için, birleşik fiillerle ilgili farklı tasniflere ayrıntılı olarak yer veril-
memiştir. Metinde geçen birleşik fiiller “asıl yardımcı fiillerle kurulan birleşik fiiller, bir yanı 

sıfat-fiil bir yanı yardımcı fiil olan birleşik fiiller: karmaşık fiiller, bir yanı isim bir yanı esas fiil 
olan birleşik fiiller, bir yanı zarf-fiil bir yanı fiil olan birleşik fiiller: tasvir fiilleri” şeklinde dört 

grupta ele alınarak incelenmiştir. 
• 

ANAHTAR KELİMELER 
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• 
ABSTRACT 

Mehekkü’l-İlim ve’l-Ulemâ is a Classical Ottoman Turkish period work and its author or 
interpreter is unknown. The work is notable in terms of showing the progress of labial 
harmony process. This essay aimed to research compound verbs in Mehekkü’l-İlim ve’l-Ulemâ 
which is written in Ottoman Turkish period, and contribute to studies in this field. Compoud 
verb, corresponds a single notion and consists of a noun and an auxiliary verb, or two different 
verb shapes, or one or multiple noun-originated words and a full verb. Turkish language prac-
tices upon compound verb pattern while verbifying foreign originated nouns in a widespread 
manner. In the work which would be examined, the compound verbs that their first compo-
nents are mostly foreign originated and limited number of Turkish originated words are used 
as a noun in such compounds. In this essay, different categorisations on compound verbs are 
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not included elaborately, since this study is carried on through text. Compound verbs on the 
text is examined in four categories: “Compound verbs constructed with auxilary verbs, com-
pound verbs consists of participle and auxilary verbs: complex verbs, compound verbs consists 
of a noun and full verb, compound verbs consists of gerundium and a verbs: descriptive 
verbs.”  

• 
KEY WORDS 

Mehekkü’l-İlim ve’l-Ulemâ, Classical Ottoman Turkish, compound verb, complex verb, 
descriptive verb. 
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Mehekkü’l-İlim ve’l-Ulemâ, Klasik Osmanlı Türkçesi dönemine ait bir eserdir. 

Eserin müellifi veya mütercimi belli değildir. Müellifle ilgili bilgilerimiz müellifin 
eserlerinde bahsedilenlerle ve eserlerinden müellifle ilgili elde ettiğimiz verilerle 
sınırlıdır (Özkan 2009: 23).  Müellif on kadar risale yazdığını değişik vesilelerle ifade 
etmektedir (Özkan 2009: 25). Mehekkü’l-İlim ve’l-Ulemâ, müellifin değişik 
risalelerinin bir özeti durumunda, telif tercüme niteliği taşıyan bir eserdir. “NihÀyet biz 
de bir miúdÀr işbu tercümeniñ aãlı Mesleki’s-SüèedÀ’da yazup beyÀn itmişizdür (6b/3-
4). İmdi işbu kitÀbıñ aãlınıñ adı Meóekki’l-èİlim ve’l-èUlemÀ’dur (19b/10).” sözlerin-
den eserin tercüme olduğu anlaşılmaktadır. Eserin müellifi ile mütercimi aynı kişidir 
(Özkan 2009: 26). 

Mehekkü’l-İlim ve’l-Ulemâ’nın tespit edebildiğimiz tek nüshası, Türk Dil Kurumu 
Kütüphanesi Yz. A 442/1 numarada kayıtlıdır (Özkan 2009: 27). İman, akait, kelam ve 
tasavvuf gibi konuların ele alındığı eserde daha çok kelam ilmi ile tasavvuf ilmi ve bun-
larla uğraşanların hâllerinden bahsedilir (Özkan 2009: 29). 

Eserin yazılış tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte, eserde geçen bazı dil 
husussiyetleri ve bazı kişi adları eserin Klasik Osmanlı Türkçesi1 dönemine ait 
olduğunu göstermektedir (Özkan 2009: 23, 30). Eserdeki en belirgin dil hususiyeti 
dudak uyumu sürecinin başlamış olması ve bazı eklerde dudak uyumu sürecinin ileri 
derecede olmasıdır (Özkan 2008: 479-496). Eserde Eski Anadolu Türkçesinin ve Os-
manlı Türkçesine geçiş döneminin dil özellikleri ile Klasik Osmanlı Türkçesinin dil 
özelliklerini bir arada görmek mümkündür (Özkan 2009: 30). 

Bu makaledeki amacımız, Klasik Osmanlı Türkçesi döneminde yazılan Mehekkü’l-
İlim ve’l-Ulemâ isimli eserde geçen birleşik fiilleri ve bunların kulanım sıklığını ortaya 
koymak ve söz varlığımıza katkıda bulunmaktır. 

Birleşik fiiller, bir isim ile bir yardımcı fiilin veya iki ayrı fiil şeklinin yahut da isim 
soylu bir veya birden fazla kelime ile bir esas fiilin birleşmesinden oluşan ve tek bir 
kavrama karşılık olan fiil türleridir (Kokmaz 2003: 791). Türkçede yeni kelime yapma 
yollarından biri de birleştirme yoludur. Birleşik fiiller birleştirme yoluyla oluşturulan 
fiillerdir.  

Birleşik fiilde isim veya fiil unsuru önce yardımcı fiil unsuru sonra gelir. Birleşik 
fiillerde esas anlamı birinci unsur taşır. İsimlerle oluşturulan yapılarda yardımcı veya 

                                                             
1  Klasik Osmanlı Türkçesi, 16. yüzyıldan başlayıp 19. yüzyılın ortalarına kadar devam eden 

devredir (Özkan, 2000: 43). Bazı araştırmacılar Klasik Osmanlı Türkçesi devresi için Orta 
Osmanlıca terimini tercih ederler: “Orta Osmanlıca, bilhassa 17. yüzyılı içine alan ve 18. 
yüzyılın sonlarında bittiği kabul edilen devredir.” (Develi 1995: 3). 
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esas fiilin işlevi isimleri fiilleştirmek, yani ismi fiil durumuna getirmektir. Türkçede 
yabancı kökenli isimleri fiilleştirmede birleşik fiil kalıbından yaygın bir şekilde yararla-
nılmaktadır. Birleşik fiiller ne şekilde oluşturulursa oluşturulsun tek bir kavramı karşı-
larlar. Her zaman birleşik fiilde anlamca bir kaynaşma mevcuttur. 

Kaynaklarda birleşik fiillerin tasnifi noktasında bazı farklar vardır. Birleşik fiil ko-
nusuna yer veren kaynakların bir kısmında birleşik fiiller iki başlık altında, bir kısmında 
ise üç başlık altında verilmektedir. İki başlık altında verilen kaynaklarda genellikle bir-
leşik fiiller şu şekilde sınıflandırılır: bir yanı isim bir yanı yardımcı fiil olan birleşik 
fiiller, bir yanı zarf-fiil bir yanı yardımcı fiil olan birleşik fiiller. Üç başlık altında veri-
len kaynaklarda ise birleşik fiiller şu şekilde sınıflandırılır: yardımcı fiillerle kurulmuş 
birleşik fiiller, zarf-fiil eki yardımıyla iki fiilin birleşmesiyle kurulmuş birleşik fiiller, 
anlamca kaynaşmış-deyimleşmiş birleşik fiiller. Daha fazla gruba yer veren kaynaklar 
da mevcuttur. Biz burada, çalışmayı uzutmamak için,  birleşik fiillerin tasnifiyle ilgili 
görüşlere ayrıntılı olarak girmeyi uygun görmedik.2 

Metinde geçen birleşik fiilleri “asıl yardımcı fiillerle kurulan birleşik fiiller, bir ya-
nı sıfat-fiil bir yanı yardımcı fiil olan birleşik fiiller: karmaşık fiiller, bir yanı isim bir 
yanı esas fiil olan birleşik fiiller, bir yanı zarf-fiil bir yanı fiil olan birleşik fiiller: tasvir 
fiilleri” şeklinde dört grupta ele alarak inceleyeceğiz. 

1. Asıl Yardımcı Fiillerle Kurulan Birleşik Fiiller 
Asıl yardımcı fiillerle kurulan birleşik fiil kalıbı özellikle yabancı kökenli kelimele-

ri fiilleştirmede kullanılan bir kalıptır. Bu tür birleşiklerde isim unsuru Türkçe veya ya-

                                                             
2  Birleşik fiillerle ilgili geniş bilgi için bakınız: Bilal Aktan, Türkiye Türkçesinin Söz Dizimi, Gazi 

Kitabevi, Ankara 2009; s. 44-55; M. Kaya Bilgegil, Türkçe Dilbilgisi, Dergâh Yay., İstanbul 1984, s. 
280-282; Tahsin Banguoğlu, Türkçenin Grameri, TDK Yay., Ankara  1986, s, 310-318, 482-494; İs-
met Cemiloğlu, 14. Yüzyıla Ait Bir Kısas-ı Enbiya Nüshası Üzerinde Sentaks İncelemesi, TDK Yay., 
Ankara 1994, s. 24-31; H. İbrahim Delice, Türkçe Sözdizimi, Kitabevi Yay., İstanbul 2003, s. 24-28; 
Jean Deny, Türk Dili Grameri (Osmanlı Lehçesi), (Tercüme eden: Ali Ulvi Elöve), İstanbul 1941, s. 
465-479; Haydar Ediskun, Türk Dilbilgisi, Remzi Kitabevi, Ankara 1992, s. 228-246; Muharrem 
Ergin, Türk Dil Bilgisi, Boğaziçi Yay., İstanbul 1985, s. 386-389; A. von Gabain, “Türkçede Fiil 
Birleşmeleri”, TDAY-Belleten 1953, Ankara 1953, s. 16-28; Tahir Nejat Gencan, Dilbilgisi, Ayraç 
Yay., Ankara 2001, s. 340-360; Leyla Karahan, Türkçede Söz Dizimi –Cümle Tahlilleri-,  Ankara 
1991, s. 30-34; Leyla Karahan, Türkçede Söz Dizimi, 7. Baskı, Ankara 2004, s. 73-79; Naciye Kara-
han, Eski Anadolu Türkçesinin Selçuklu Dönemine Ait Bazı Eserlerde Birleşik Fiiller,  (Yayımlanma-
mış Yüksek Lisans Tezi), Isparta 2012, s. 2-49; Zeynep Korkmaz,  “Türkçede Birleşik Fiiller ve 
Anlam Kaymaları”, Türk Dili, Temmuz 1998, S. 559, s. 3-14; Zeynep Korkmaz, Türkiye Türkçesi 
Grameri (Şekil Bilgisi), TDK Yay., Ankara 2003, s. 150-157, 791-861; Mustafa Özkan – Veysi Se-
vinçli, Türkiye Türkçesi Söz Dizimi, Akademik Kitaplar, İstanbul 2011, s. 68-82; Hatice Şahin, 
“Gel- ve Git- Fiillerinin Birleşik Yapılarda Sergilediği Durumlar”, Türk Dili, Temmuz 2001, S. 
595, s. 73-78. 
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bancı kökenli olabilir.  Metnimizde asıl yardımcı fiil olarak kullanılan fiiller şunlardır: 
eyle-, it-, úıl-, ol-, olun-, idin-/idün-, itdir-/itdür, úılın-.3  

1.1. eyle- fiiliyle kurulan birleşik fiiller 

èamel eyle- “amel etmek, yapmak, işlemek”, èarø eyle- “sunmak, arz etmek”, èayÀn 
eyle- “açıklamak”, baóå eyle- “bahsetmek”, beyÀn eyle- “açıklamak, izah etmek”, cemè 
eyle- “toplamak”, defè eyle- “bertaraf etmek”, fehm eyle- “anlamak”, ferÀàat eyle- 
“vazgeçmek”, fikir / fikr eyle- “düşünmek”, àaflet eyle- “gaflet içinde bulunmak”, àusül 
eyle- “gusül abdesti almak”, òarc eyle- “harcamak”, óaõer eyle- “sakınmak, çekinmek, 
korunmak”, óıfô eyle- “akılda tutmak”, óikÀyet eyle- “anlatmak, rivayet etmek”, óisÀb 
eyle- “hesap etmek”, óüküm eyle- “hükmetmek, karar vermek”, iòtiyÀr eyle- “istemek, 
tercih etmek”, iltifÀt eyle- “ilgi göstermek, rağbet etmek”, imtióÀn eyle- “imtihan etmek, 
sınamak”, inãÀf eyle- “merhamet etmek”, iètiúÀd eyle- “inanmak”, úabÿl eyle- “kabul 
etmek”, kelÀm eyle- “söylemek, konuşmak”, úıyÀs eyle- “karşılaştırmak”, maàfÿr eyle- 
“affettirmek, bağışlatmak”, maóabbet eyle- “sevmek”, mecrÿó eyle- “yaralamak”, 
mübÀrek eyle- “hayırlı, uğurlu eylemek”, mülÀóaôa eyle- “düşünmek”, mürÀcıèat eyle- 
“başvurmak”, müyesser eyle- “nasip etmek”, naúil eyle- “anlatmak, aktarmak”, naãìóat 
eyle- “öğüt vermek, nasihat etmek”, naôar eyle- “1. bakmak, 2. incelemek”, pÀk eyle- 
“temizlemek”, raàbet eyle- “istekli görünmek, rağbet etmek”, raómet eyle- “merhamet 
etmek”, ãafÀ eyle- “zevk almak”, ãarf eyle- “harcamak”, suéÀl eyle- “sormak”, taèaccüb 
eyle- “şaşakalmak, hayret etmek”, tÀbiè eyle- “tabi kılmak, uydurmak”, ùaleb eyle- “is-
temek”, taèlìm eyle- “öğretmek”, taùbìú eyle- “uydurmak, tatbik etmek”, taøarruè eyle- 
“yalvarmak”, teélìf eyle- “kitap yazmak, telif etmek”, telúìn eyle- “bir şeyi yapmaya 
veya söylemeye teşvik etmek, telkin etmek”, teslìm eyle- “teslim etmek”, teévìl eyle- 
“tevil etmek”, töhmet eyle- “suçlamak, itham etmek”, vefÀt eyle- “vefat etmek, ölmek”, 
øabù eyle- “kavramak, iyice anlamak, zapt etmek” 

1.2. it- fiiliyle kurulan birleşik fiiller 

èadd it- “addetmek, saymak”, èÀdet it- “alışkanlık hâline getirmek”, èafv it- “affet-
mek”, Àh it- “inlemek, feryat etmek”, èamel it- “amel etmek, yapmak, işlemek”, èarø it- 
“sunmak, arz etmek”, èarø-ı muóabbet it- “sevgi göstermek”, ÀsÀn it- “kolaylaştırmak”, 
aşaàa it- “aşağı eğmek”, èayÀn it- “açıklamak, ortaya koymak”, az it- “azaltmak”, 
èazìmet it- “bir işi bilerek ve bir amaç güderek yapmak”, baóå it- “bahsetmek”, beyÀn it- 
“açıklamak, izah etmek”, bì-óuøÿr it- “huzursuz etmek”, cemè it- “toplamak”, cevÀb it- 
“cevap vermek”, cezaè ve fezaè it- “inleyip sızlanmak”, cinÀyet it- “cinayet işlemek”, 

                                                             
3  İncelediğimiz eserde asıl yardımcı fiillerle oluşturulan çok sayıda birleşik fiil olduğu için bura-

da örneklerini vermeyi uygun görmedik. Buradaki birleşik fiillerin çoğu günümüzde de kulla-
nılmaktadır. 
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cüréet it- “cesaret göstermek”, çÀre it- “çare bulmak”, daòıl (<daòl) it- “girmek, karış-
mak”, daèvÀ it- “iddia etmek”, daèvet it- “davet etmek”, dermÀn it- “çare bulmak”, devr 
ü semÀè it- “(ayinde) dönmek”, duèÀ it- “dua etmek”, edÀ it- “yerine getirmek”, emir / 
emr it- “emretmek”, eyü it- “uygun bir davranışta bulunmak”, fÀéide itme- “işe yara-
mamak”, farú it- “ayırt etmek”, farø it- “1. yapılmasını emretmek, 2. öyle kabul etmek, 
varsaymak”, feryÀd it- “feryat etmek”, fetó it- “fethetmek”, fezaè it- “inleyip sızlan-
mak”, fikir it- “düşünmek”, firÀr it- “kaçmak”, àaflet it- “gaflet içinde bulunmak”, àazÀ 
it- “savaşmak”, àaøab it- “öfkelenmek, kızmak”, àusül it- “gusül abdesti almak”, óÀãıl 
it- “kazanmak, elde etmek”, óabs it- “hapsetmek, tutuklamak”, òalÀã it- “kurtarmak”, 
òalú it- “yaratmak”, òalù it- “uygunsuz bir söz söylemek”, òalvet it- “yalnız kalmak, 
ıssız bir yere çekilmek”, óapis it- “hapsetmek, tutuklamak”, òarÀb it- “harap duruma 
getirmek”, òarc it- “harcamak”, òaùÀ it- “yanılmak, hata etmek”, òatm it- “sona erdir-
mek, bitirmek”, óavÀle it- “havale etmek”, òavf it- “korkmak”, óaô(ô) it- “zevk almak, 
hoşlanmak”, óaõer it- “sakınmak, çekinmek korunmak”, helÀk it- “yok etmek”, óıfôa it- 
“akılda tutmak, ezberlemek”, òırsızlıú it- “hırsızlık yapmak“, òışım it- “kızmak, hiddet-
lenmek”, hidÀyet it- “doğru yola ulaştırmak”, òidmet it- “hizmet etmek”, òiffet it- “ha-
fiflik etmek”, òilÀfın it- “aksini yapmak”, himmet it- “yardım etmek”, óisÀb it- “hesap 
etmek”, òiùÀb it- “söylemek, seslenmek”, òiõmet it- “hizmet etmek”, óüccet it- “delil 
göstermek”, hücÿm it- “saldırmak”, óükm / óüküm it- “hükmetmek, karar vermek”, 
óürmet it- “hürmet etmek”, ıãlÀó it- “iyileştirmek, iyi bir hâle getirmek”, ibÀ it- “razı 
olmamak”, èibÀdet it- “ibadetle meşgul olmak, ibadet etmek”, ibrÀm it- “ısrar etmek”, 
ibrÀz it- “meydana çıkarmak”, idrÀk it- “anlamak, kavramak”, ifnÀ it- “tüketmek”, iàÀret 
it- “yağma etmek”, iósÀn it- “iyilik etmek”, iòtiyÀr it- “istemek, tercih etmek”, iúrÀr it- 
“kabul etmek, doğrulamak, söylemek”, iútidÀ it- “tabi olmak, uymak”, ilóÀú it- “kat-
mak, eklemek”, ìmÀn it- “inanmak”, imtióÀn it- “imtihan etmek”, èinÀyet it- “iyilik ve 
yardım etmek”, inkÀr it- “inkâr etmek, reddetmek”, intiúÀl it- “yer değiştirmek”, irtióÀl 
it- “(öbür dünyaya) göçmek, ölmek”, iåbÀt it- “ispat etmek, ispatlamak”, isnÀd it- “isnat 
etmek”, istiàfÀr it- “tövbe etmek”, istièmÀl it- “kullanmak, yapmak”, èitÀb it- “azarla-
mak”, iètibÀr it- “önem vermek, değer vermek”, iètiúÀd it- “inanmak”, iètimÀd it- “itimat 
etmek, güvenmek”, iètirÀf it- “itiraf etmek”, ittibÀè it- “tabi olmak, uymak”, iøhÀr it- 
“meydana çıkarmak”, úabÿl it- “kabul etmek”, úanÀèat it- “az şeyle yetinmek, kanaat 
etmek”, úaãd it- “kastetmek, amaçlamak”, úatil / úatl it- “öldürmek, katletmek”, úaøÀ it- 
“kaza etmek (vaktinde yerine getirilemeyen namaz, oruç vb. ibadetleri usulüne uygun 
olarak sonradan yapmak)”, kelÀm it- “söylemek, konuşmak”, kelimÀt it- “konuşmak, 
söz söylemek”, úısmet it- “nasip etmek”, kibir /kibr it- “kibirlenmek”, kifÀyet it- “kâfi 
gelmek, yetmek”, luùf it- “iyilik etmek, iyi muamele etmek”, maàrÿr it- “aldatmak”, 
maòãÿã it- “tahsis etmek”, maóv it- “yok etmek, mahvetmek”, maòzen it- “gizlemek, 
saklamak”, maúhÿr it- “Allah’ın gazabına uğramak”, maúãÿd it- “amaçlamak, istemek”, 
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medó it- “methetmek, övmek”, menè it- “mani olmak, önlemek, menetmek”, merdÿd it- 
“reddetmek”, meyil it- “meyletmek, gönül vermek”, muèÀmele it- “davranmak”, 
muèÀvenet it- “yardım etmek”, muóabbet / maóabbet it- “sevmek”, muòÀlefet it- “karşı 
çıkmak, muhalefet etmek”, murÀd it- “istemek, arzulamak”, muãÀfaóa it- “el sıkışmak”, 
muãÀóabet it- “sohbet etmek, konuşmak”, muùÀbıú it- “uygun bulmak”, muvÀfaúat / 
muvÀfıúat it- “uygun görmek, uymak, onaylamak”, mücÀhede it- “çalışıp çabalamak”, 
müdÀvemet it- “devam etmek”, mülÀóaôa it- “düşünmek”, mülÀzemet / mülÀzimet it- 
“bir yere sürekli şekilde gidip gelmek, devam etmek”, mürÀcaèat / mürÀcıèat it- “baş-
vurmak”, müyesser it- “nasip etmek”, müõÀkere it- “bir konuyu görüşmek, konuşmak”, 
naúil it- “anlatmak, aktarmak”, naãìóat it- “öğüt vermek, nasihat etmek”, naôar it- “1. 
bakmak, göz atmak; 2. düşünmek”, nehy it- “yasaklamak, menetmek”, nidÀ it- “bağır-
mak, seslenmek”, niyÀz it- “yalvarmak, dua etmek”, nübüvvet it- “peygamberlik yap-
mak”, pÀk it- “temizlemek”, peyàamberlik it- “peygamberlik yapmak”, raàbet it- “istek-
li görünmek, rağbet etmek”, rÀøì it- “razı etmek”, reèÀyet / rièÀyet it- “1. saygı göster-
mek, uymak; 2. gözetmek”, recÀ it- “rica etmek, dilemek”, red(d) it- “reddetmek”, remiz 
it- “işaret etmek”, rivÀyet it- “rivayet etmek, nakletmek”, ãabr it- “sabretmek”, ãÀdır it- 
“ortaya çıkarmak”, ãafÀ it- “zevk almak”, saèy it- “çalışmak”, sebaú it- “vuku bulmak, 
gerçekleşmek”, sebb it- “kötülemek, söz söylemek”, secde it- “Secde etmek”, semÀè it- 
“zikir maksadıyla ayakta dönmek”, suéÀl it- “sormak”, ãudÿr it- “meydana çıkmak”, 
sükÿt it- “susmak”, şefÀèat it- “şefaat etmek”, şehÀdet it- “şahitlik etmek, inanmak”, şek 
it- “şüphelenmek”, şeyòlıú it- “şeyhlik yapmak”, şikÀyet it- “şikâyet etmek”, şübhe it- 
“şüphelenmek”, şükür it- “şükretmek”, şürÿè it- “başlamak”, taèaccüb it- “şaşakalmak, 
hayret etmek”, taèbìr it- “yorumlamak”, tafãìl it- “anlatmak, açıklamak”, taàyìr it- “1. 
bozmak, 2. değiştirmek”, taóammül it- “tahammül etmek”, taòfìf it- “hafife almak”, 
taórìf it- “bozmak, değiştirmek”, taúdìm it- “1. öne geçirmek, 2. sunmak”, ùaleb it- “is-
temek”, taèlìm it- “öğretmek”, ùamaè it- “açgözlü davranmak”, ùaèn it- “yermek, ayıp-
lamak”, ùarìú it- “yol bulmak”, taãóìó it- “düzeltmek”, taùbìú it- “uydurmak, uygula-
mak”, taèyìn it- “tayin etmek, belirlemek”, taøarruè it- “yalvarmak”, tebdìl it- “değiştir-
mek”, tebessüm it- “gülümsemek”, tecribe it- “denemek”, tedÀrük it- “hazırlamak, sağ-
lamak”, teéemmül it- “düşünmek”, tefsìr it- “tefsir etmek, izah etmek”, teéòìr it- “erte-
lemek, geciktirmek”, tekellüf it- “gösteriş yapmak”, tekfìr it- “birine kâfir demek”, 
teklìf it- “teklif etmek”, tekõìb it- “yalanlamak”, temessük it- “tutunmak, sarılmak”, 
terbiyye it- “terbiye etmek, eğitmek”, terk it- “bırakmak, terk etmek”, teéåìr it- “tesir 
etmek, etkilemek”, teslìm it- “boyun eğmek”, tevbe it- “tövbe etmek”, teveccüh it- “yö-
nelmek”, tırÀş it- “düzeltmek, şekil vermek”, töhmet it- “suçlamak, itham etmek”, èucb  
ve kibir (kibr) it- “kendini beğenmek ve kibirlenmek”, èudÿl it- “(hak) yoldan çıkmak”, 
èuzlet it- “bir köşeye çekilip yalnız yaşamak”, ümìd it- “ümit etmek, ummak”, vaède it- 
“vaat etmek, söz vermek”, var it- “yaratmak, meydana getirmek”, vefÀt it- “vefat etmek, 
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ölmek”, vesìle it- “vasıta etmek, vesile etmek”, yÀr it- “dost edinmek”, øarar it- “ zarar 
vermek”, õemm it- “kötülemek”, õikir it- “ zikretmek, anmak”, ziyÀde it- “artırmak, 
fazlalaştırmak”, ziyÀret it- “ziyaret etmek”, ôulüm  it- “zulmetmek”4 

İncelediğimiz eserde geçişli birleşik fiiller yapan eyle-, it-, úıl- yardımcı fiilleri 
içinde en çok it- fiili kullanılmıştır. Metnimizde aynı isim unsurlarının it- ve eyle- yar-
dımcı fiilleriyle kullanımından oluşan eş değer birleşik fiillere rastlanmıştır. Eyle- yar-
dımcı fiili 55 farklı isim unsuruyla birleşik fiil oluşturmuş, bunlardan 39 tanesi aynı 
zamanda it- fiiliyle de birleşik fiil meydana getirmiştir.  Eş değer birleşik fiiller5 aynı 
anlama karşılık gelen birleşik fiillerdir. Aynı anlamı veren eş değer yapılar, denk çiftler 
olarak da nitelendirilebilir. Bir dilin farklı diyalektlerinde aynı anlam ya da işlev için 
kullanılan şekiller denk çiftler olarak adlandırılabilir (Gülsevin, 2008: 287). 

Hem eyle- hem de it- yardımcı fiilleriyle oluşturulan eş değer birleşik fiiller: 

èamel eyle-/it-, èarø eyle-/it-, èayÀn eyle-/it-, haóå eyle-/it-, beyÀn eyle-/it-, cemè 
eyle- /it-, fikir eyle-/it-, àaflet eyle-/it-, àusül eyle-/it-, òarc eyle-/it-, óaõer eyle-/it-, óıfô 
eyle-/it-, óisÀb eyle-/it-, óüküm eyle-/it-, iòtiyÀr eyle-/it-, imtióÀn eyle-/it-, iètiúÀd eyle-
/it-, úabÿl eyle-/it-, kelÀm eyle-/it-, maóabbet eyle-/it-, mülÀóaôa eyle-/it-, mürÀcaèat/ 
mürÀcıèat eyle-/it-, müyesser eyle-/it-, naúil eyle-/it-, naãìóat eyle-/it-, naôar eyle-/it-, 
pÀk eyle-/it-, raàbet eyle-/it-, ãafÀ eyle-/it-, suéÀl eyle-/it-, taèaccüb eyle-/it-, ùaleb eyle-
/it-, taèlìm eyle-/it-, taùbìú eyle-/it-, taøarruè eyle-/it-, teélìf eyle-/it-, teslìm eyle-/it-, 
töhmet eyle-/it-, vefÀt eyle-/it-      

Sadece eyle- fiiliyle oluşturulan birleşik fiiller: 

defè eyle-, fehm eyle-, ferÀàat eyle-, fikr eyle-, óikÀyet eyle-, inãÀf eyle-, úıyÀs ey-
le-, maàfÿr eyle-, mecrÿó eyle-, mübÀrek eyle-, raómet eyle-, ãarf eyle-, tÀbiè eyle-, 
telúìn eyle-, teévìl eyle-, øabù eyle- 

1.3. ol- fiiliyle kurulan birleşik fiiller 

èaceb ol- “şaşırmak”, adam (<Àdem) ol- “adam olmak”, Àòir ol- “son bulmak”, aèlÀ 
ol- “en üstün olmak”, èÀmil ol-“yapmak, işlemek”, èÀãì ol- “1. asi olmak, 2. günahkâr 
olmak”, aşaàa ol- “aşağıda olmak”, èÀşıú ol- “âşık olmak”, ÀşikÀre ol- “açığa çıkmak”, 
az ol- “az bulunmak”, èaõÀb ol- “azap olmak, azap edilmek”, èazìmetde ol- “kararlı ol-

                                                             
4  İncelenen metinde it- (>et-) fiiliyle oluşturulan birleşik fiillerin çoğu günümüzde de kullanıl-

maktadır. Buradaki fiillerden 56 tanesi G. Sev’in çalışmasında yer almamıştır (Sev 2011: 419-
432). 

5   M. Yıldız, Seyf-i Sarayi’nin Gülistan Tercümesi üzerine yaptığı bir çalışmada aynı isim unsurla-
rının kıl- ve et- yardımcı fiilleriyle kullanımından oluşan fiilleri eş değer birleşik fiiller olarak 
adlandırmıştır (Yıldız 2010: 687-706). 
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mak”, bÀúì ol- “kalıcı olmak”, berÀber ol- “aynı düzeyde olmak”, beyÀn ol- “açıklan-
mak, izah edilmek”, bì-óuøÿr ol- “huzursuz olmak”, binÀ ol- “yapılmak”, cÀhil ol- “ca-
hil olmak”, cÀéiz ol- “caiz olmak”, cÀmiè ol- “toplamak, kuşatmak”, cemè ol- “toplan-
mak”, cevÀb ol- “cevap verilmek”, cezÀ ol- “ceza verilmek”, çÀre ol- “çare olmak”, çoú 
ol- “çok olmak, fazla miktarda bulunmak”, dÀòil ol- “katılmak, içinde olmak”, dilenci 
ol- “dilenci olmak”, dimek ol- “anlamına gelmek”, ehil ol- “ehil olmak, uzman olmak”, 
ehl-i cennet ol- “cennetlik olmak”, ehl-i fesÀd ol- “ara bozucu olmak”, ehl-i fetvÀ ol- 
“fetva vermeye yetkili olmak”, ehl-i óükim / ehl-i óüküm ol- “hakkında hüküm veril-
mek”, ehl-i èilim ol- “âlim olmak”, ehl-i ìmÀn ol- “inananlardan olmak”, ehl-i inãÀf ol- 
“insaflı olmak”, ehl-i nÀr ol- “cehennemlik olmak”, ehl-i şerè ol- “şeriata uygun dav-
ranmak”, ehl-i taúvÀ / ehl-i taúvì ol- “takva sahibi olmak”, ehl-i tefsìr ol- “tefsir ilmiyle 
uğraşmak”, ehl-i vücÿd ol- “Tanrı varlığını eşyanın varlığından ibaret saymak”, elinde 
ol- “isteyince yapabilmek”, enfaè ol- “faydalı olmak”, eşref ol- “şerefli olmak”, evliyÀ 
ol- “evliya olmak”, eyle ol- “öyle olmak”, eyü ol- “1. iyileşmek; 2. iyi olmak, hayırlı 
olmak; 3. uygun gelmek” fÀéide ol- “faydası olmak”, faãìó ol- “(anlatış için) açık ve 
düzgün olmak”, fÀrià ol- “(işini tamamlayarak) çekilmek, el çekmek”, farø ol- “farz 
olmak, yapılması emredilmek”, fÀsid ol- “bozulmak”, fÀyıú ol- “üstün olmak”, fevt ol- 
“ölmek”, àÀfil ol- “dikkatsiz davranmak, boş bulunmak”, àÀlib ol- “galip gelmek, üstün 
gelmek”, àarú ol- “boğulmak”, àayb ol- “kaybolmak”, óabs ol- “hapsolmak, tutuklan-
mak”, òÀéin ol- “hain olmak”, òalÀã ol- “kurtulmak”, òÀlì ol- “boş olmak, boş bulun-
mak”, òÀliã ol- “tertemiz olmak, saf olmak”, óall ol- “çözümlenmek, hallolmak”, óÀllü 
ol- “bir durumda bulunmak”, òarÀb ol- “harap duruma gelmek”, óÀãıl ol- “meydana 
gelmek, ortaya çıkmak; elde edilmek”, òasta ol- “hastalanmak”, óaşir / óaşr ol- “haş-
rolmak, toplanmak”, òÀùıra ol- “hatıra gelmek, hatırlamak”, òayr ol- “hayırlı olmak”, 
òayrlu ol- “hayırlı olmak”, óaõer üzere/üzre ol- “sakınmak, çekinmek”, óÀøır ol- “hazır 
bulunmak, hazır olmak”, hebÀ ol- “yok olmak, boşa gitmek”, helÀk ol- “yok olmak”, 
òor ol- “aşağılanmak, horlanmak”, óükm ol- “hükmedilmek, karar verilmek”, óürmet 
üzre ol- “saygılı olmak”, ıraà / ıraú ol- “uzak olmak, uzak kalmak”, èibÀdetde ol- “iba-
detle meşgul olmak”, iósÀn ol- “iyilikte bulunulmak”, ileyi ol- “önde olmak”, imkÀn ol- 
“mümkün olmak”, èinÀyet ol- “yardım edilmek”, insÀn ol- “insan gibi davranmak”, 
iùÀèat ol- “itaat edilmek”, iètibÀr ol- “önem verilmek, değer verilmek”, ièrÀø üzre ol- 
“yüz çevirmek”, úabÿl ol- “kabul edilmek, onaylanmak”, úÀdir ol- “güçlü olmak, gücü 
yetmek”, kÀfir ol- “kâfir olmak”, úÀéil ol- “1. inanmak, 2. razı olmak”, úÀéim ol- “dur-
mak”, kÀmil ol- “eksiksiz olmak”, úÀniè ol- “kanmak, inanmak”, úarìb ol- “yakın ol-
mak”, úarìn ol- “yakın olmak”, kem ol- “kötü olmak”, keşf ol- “keşfedilmek, meydana 
çıkarılmak”, úonuú ol- “misafir olmak”, úuãÿrda ol- “noksan olmak, kusurlu olmak”, 
lÀzım ol- “gerekmek, gerekli olmak”, maàrÿr ol- “gurura kapılmak, aldanmak”, maóv 
ol- “yok olmak, mahvolmak”, maòzen ol- “gizlenmek”, maúbÿl ol- “beğenilmek, kabul 



20  TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ  

edilmek”, mÀlik ol- “sahip olmak”, maèlÿm ol- “bilinmek, belli olmak”, mÀniè ol- “en-
gellemek, önlemek”, maèzÿl ol- “azledilmek”, mebàÿø ol- “buğzedilmek”, meémÿr ol- 
“görevlendirilmek”, meşàÿl ol- “uğraşmak, meşgul olmak”, meşhÿr ol- “meşhur ol-
mak”, meşrÿè ol- “kanuna uygun olmak”, meşrÿù ol- “şart koşulmak”, mevãÿf ol- “va-
sıflanmak”, muéaòòar ol- “geriye bırakılmak”, muèaõõeb ol- “azap çekmek”, muóaúúaú 
ol- “gerçekliği kesinleşmek”, muòÀlifet ol- “uymamak”, muókem ol- “kuvvetli olmak, 
sağlam olmak”, muòliã ol- “ihlaslı olmak”, muótÀc ol- “muhtaç olmak”, muúÀrin ol- 
“yaklaşmak, yakın olmak”, muúarrer ol- “kararlaştırılmak”, muúayyed ol- “bir şart veya 
kayıtla bağlı olmak”, muùÀbıú ol- “uygun olmak”, muùùaliè ol- “bir durumdan haberi 
olmak, vâkıf olmak”, muttaãıf ol- “hâl ve sıfat bulundurmak”, mübtelÀ ol- “tutulmak, 
düşkün olmak”, müdÀvemetde ol- “devamlı olmak”, müéekkel ol- “tayin edilmek”, mü-
him ol- “önemli olmak”, mümkin ol- “imkân dahilinde bulunmak”, münÀsib ol- “uygun 
olmak”, müntehÀ ol- “uzaklaşmak, nihayet vermek”, mürÀcaèat eyle- “başvurmak”, 
müstaóıú ol- “hak etmek”, müşerref ol- “şereflenmek”, müşkil ol- “müşkül olmak”, 
müşterek ol- “ortak olmak”, müyesser ol- “nasip olmak”, nÀ-çÀr ol- “çaresiz kalmak”, 
naãìóat ol- “nasihat olmak”, nefiè ol- “faydası olmak”, n’ol-  “ne olmak”, pÀk ol- “temiz 
olmak”, raàbet üzre ol- “istekli olmak”, raàbetde ol- “istekli olmak”, rÀøì ol- “razı ol-
mak”, reèÀyet ol- “itibar edilmek”, refè ol- “lağvedilmek, kaldırılmak”, rÿşen ol- “belli 
olmak, ortaya çıkmak”, åÀbit ol- “bir şeyin gerçekliği, varlığı kesin olarak belli olmak”, 
ãÀdıú ol- “güvenilir olmak”, ãÀdır ol- “ortaya çıkmak”, ãaf ol- “saf bağlamak”, ãaf ãaf 
ol- “sıra sıra olmak, saf bağlamak”, ãaff-ı ãalÀtda ol- “namazda saf bağlamak”, ãÀfì ol- 
“temiz olmak”, ãaà ol- “hayatta olmak, yaşamak”, saòÀda ol- “cömert olmak”, ãaóìó ol- 
“doğru olmak”, ãÀlió ol- “uygun olmak”, sÀkin ol- “oturmak, bir yerde yerleşmek”, 
şÀmil ol- “içine almak, kapsamak”, şehÀdet ol- “şahit olunmak”, sebeb ol- “sebep ol-
mak”, suéÀl ol- “sorulmak”, sÿé-ü ôanda ol- “kötü zanda bulunmak”, ùabÀàat / ùıbÀàat 
ol- “tabaklanmak, deri terbiye edilmek”, tÀbiè ol- “tabi olmak, uymak”, ùÀlib-i óaú ol- 
“Hakk’ı talep etmek”, tamÀm ol- “tamamlanmak, sona ermek”, tebdìl ol- “değiştiril-
mek”, tedÀrikde/edÀrükde ol- “tedarikte bulunmak, hazırlık yapmak”, taøarruèda ol- 
“tazarruda bulunmak, Tanrı’ya yalvarmak”, var ol- “mevcut olmak”, vÀúıè ol- “vuku 
bulmak, meydana gelmek”, vÀúıf ol- “bilmek, öğrenmek”, vÀrid ol- “aktarılmak”, vebÀl 
ol- “günah olmak”, yabÀna ol- “boşa gitmek”, yañlış ol- “yanlış olmak”, yaúın ol- “yak-
laşmak”, yaúınca ol- “yakınlaşmak”, yol ol- “sebep olmak”, yoú ol- “yok olmak, varlığı 
sona ermek”, yuúaruca ol- “üstün olmak”, ôÀhir ol- “görünmek, ortaya çıkmak”, øararlu 
ol- “zararlı olmak”, øarÿret ol- “mecbur kalmak”, øÀyiè ol- “kaybolmak, boşa gitmek”, 
õelìl ol- “aşağılanmak”, ziyÀde ol- “artmak”, ziyÀnkÀr ol- “kayba uğramak” 
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1.4. olun- fiiliyle kurulan birleşik fiiller 

èarø olun- “arz edilmek”, beyÀn olun- “açıklanmak, izah edilmek, anlatılmak”, binÀ 
olun- “yapılmak”, buàø olun- “nefret edilmek”, emr olun- “emredilmek”, fehm olun- 
“anlaşılmak”, fikir olun- “düşünülmek”, óÀøır olun- “hazır durumda bulunmak”, ıùlÀú 
olun- “genellemek”, iètimÀd olun- “itimat edilmek, güvenilmek”, úabø olun- “ölmek, 
(ruhu) kabzedilmek”, nehy olun- “yasaklanmak, menedilmek”, rivÀyet olun- “bir olay, 
bir haber vb. anlatılmak”, suéÀl olun- “sorulmak”, taèbìr olun- “anlatılmak”, taèyìn 
olun- “tayin edilmek”, tefsìr olun- “tefsir edilmek, izah edilmek”, õehil olun- “unutul-
mak”, õemm olun- “yerilmek, kötülenmek”, õikir olun- “adı geçmek, söylenmek” 

1.5. úıl- fiiliyle kurulan birleşik fiiller 
Metnimizde úıl- yardımcı fiiliyle oluşturulan “cÀrì úıl-, óavÀle úıl-, namÀz úıl-, 

terÀvìó úıl-” birleşik fiilleri kullanılmıştır. İncelediğimiz eserde it- ve úıl- yardımcı fiil-
leriyle meydana getirilen sadece bir eş değer birleşik fiile rastlanmıştır: óavÀle it-  
óavÀle úıl-. 

cÀrì úıl- “geçerli olmak”, óavÀle úıl- “havale etmek”, namÀz úıl- “namaz kılmak, 
namaz ibadetini yerine getirmek”, terÀvìó  úıl- “teravih namazı kılmak” 

İncelediğimiz eserde it- yardımcı fiili yaygın olarak kullanılırken úıl- yardımcı fiili 
sınırlı sayıda kullanılmıştır. Bunun sebebi olarak Kaşgarlı Mahmut’un eserinde de be-
lirttiği gibi Oğuzların it- yardımcı fiilini tercih etmeleri, diğer Türk kavimlerinin úıl- 
yardımcı fiilini tercih etmelerini gösterebiliriz: “tengri mening ışım ėtti (tanrı benim 
işimi iyiliğe koydu), ol yükünç ėtti (o, namaz kıldı).” Oğuzca. Oğuzlar bir şey yaptıkları 
zaman “ėtti” sözünü kullanırlar, öbür Türkler “kıldı” derler.” (Atalay, 2006: I/171; Yıl-
dız, 2010: 690-691). Batı Türkçesinde úıl- yardımcı fiilinin kullanılışı zamanla azalmış-
tır. 

1.6. idin- / idün- fiiliyle kurulan birleşik fiiller 
èÀdet idin-/idün- “alışkanlık hâline getirmek”, maúãÿd idin- “amaçlamak, istemek”,  

şefìè idin- “şefaatçi edinmek”, fikir idün- “düşünmek”, murÀd idün- “istemek, arzu-
lamak” 

1.7. itdir- / itdür- fiiliyle kurulan birleşik fiiller 

meyil itdir- “meylettirmek, yönlendirmek”, úabø itdür- “aldırmak, (malı) devrettir-
mek”, kelimÀt itdür- “konuşturmak, söz söyletmek” 

1.8. úılın- fiiliyle kurulan birleşik fiiller 

úÀêí úılın- “kadılık görevi verilmek” 
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Asıl yardımcı fiillerle kurulan birleşik fiillerde kullanılan isimlerin çoğunluğu ya-
bancı kökenlidir. Bu da gösteriyor ki yabancı kökenli isimleri fiilleştirmede birleşik fiil 
kalıbı yaygın olarak kullanılmaktadır. Metnimizde isim unsuru Türkçe kökenli bir keli-
me olan veya Türkçe ek almış bir isim olan birleşik fiiller şunlardır: az it-, aşaàa it-, eyü 
it-, òırsızlıú it-, òilÀfın it-, peyàamberlik it-, şeyòlıú it-, var it-; aşaàa ol-, èazìmetde ol-, 
çoú ol-, dilenci ol-, dimek ol-, óÀllü ol-, òayrlu ol-, óaõer üzere/üzre ol-, óürmet üzre ol-, 
ıraà / ıraú ol-, èibÀdetde ol-, ileyi ol-, ièrÀø üzre ol-, úonuú ol-, úuãÿrda ol-, müdÀvemet-
de ol-, n’ol-, raàbet üzre ol-, ãaff-ı ãalÀtda ol-, saòÀda ol-, sÿé-ü ôanda ol-, var ol-, 
yabÀna ol-, yañlış ol-, yaúın ol-, yaúınca ol-, yol ol-, yoú ol-, yuúaruca ol-. İncelediği-
miz eserde it- fiilili 8, ol- fiili ise 29 Türkçe kökenli veya Türkçe ek almış kelime ile 
birleşik fiil oluşturmuştur. 

2. Bir Yanı Sıfat-Fiil Bir Yanı Yardımcı Fiil Olan Birleşik Fiiller: Karmaşık Fiiller 

Birçok kaynakta, isim unsuru sıfat-fiil olan birleşik fiiller asıl yardımcı fiillerle 
oluşturulan birleşik fiiller içinde ele alınmış ve bu tür fiiller için ayrı bir isimlendirmeye 
gidilmemiştir. Bir yanı sıfat-fiil bir yanı yardımcı fiil olan birleşik fiiller, fiil kök ve 
gövdelerinden kurulan farklı zaman kalıbı içindeki sıfat-fiillerin ol- yardımcı fiili ile 
birleşmesinden oluşur (Korkmaz 2003: 801). Bazı sıfat-fiillerden sonra gelen ol- fiili, 
sıfat-fiildeki oluş ve kılışın zamanı ve tarzıyla ilgili özellik taşıyan birleşikler meydana 
getirir. Bu tür birleşikler bazı gramerlerimizde karmaşık fiiller (mudil fiiller) diye ad-
landırılır (Deny 1941: 465; Banguoğlu, 1986: 482; Korkmaz 2003: 801). Karmaşık fiil-
ler diye isimlendirilen birleşik fiillerin asıl yardımcı fiillerle oluşturulan birleşik fiiller-
den farkı isim unsurunun bazı sıfat-fiil eklerini alan kelimeler olması ve birleşik fiilin 
anlamında sıfat-fiildeki oluş ve kılışın zaman ve tarzının etkili olmasıdır. Bu fiillerin 
meydana getirilmesinde genellikle ol- yardımcı fiili kullanılır.  Karmaşık fiiller bazen 
bulun- fiiliyle de kurulabilir. Karmaşık fiillerde esas anlam birleşik fiildedir.  Karmaşık 
fiiller, ol- yardımcı fiilinden önce gelen sıfat-fiillerin bağlı bulundukları zaman kesimi-
ne ve yüklendikleri işlev ayrılıklarına göre üçe ayrılır: 1. Öncelik fiilleri (-mIş/-mUş ol-
), 2. Alışkanlık fiilleri (-Ar ol-, -Ir/-Ur ol-, -mAz ol-), 3. Niyet fiilleri (-AcAk ol-, -IcI/-
UcU ol-, -AsI ol-, -msAr ol-) (Korkmaz 2003: 801-811). Banguoğlu, karmaşık fiilleri şu 
şekilde sınıflandırır: 1. Öncelik fiilleri, 2. Başlama fiilleri, 3. Niyet fiilleri (Banguoğlu, 
1986: 482). Deny, ol- fiiliyle yapılan karmaşık fiil siygalarını muzari temesiyle karma-
şık siyga (başlayışlı manzaralı), nakli mazi temesiyle karmaşık siyga (öncelenik manza-
ralı), niyetli istikbal temesiyle karmaşık siyga (niyetli manzara), mef’ulün fih hâletinde 
mastarlı karmaşık siyga (süremli manzara) olmak üzere dörde ayırır (Deny 1941: 466). 
Beşir Göğüş, bu tür fiilleri katışık fiiller olarak adlandırır ve bu fiilleri üçe ayırır: baş-
lama fiilleri (-r ol-), bitirme fiilleri (-mIş ol-), davranma fiili (-AcAk ol-) (Göğüş 1963: 
257-258). 
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Karmaşık fiillerde ol- yardımcı fiili fiil çekimine girerek kullanıldığı gibi fiil çeki-
mine girmeden isim-fiil, sıfat-fiil ve zarf-fiil ekleri ile genişletilerek de kullanılır. 

2.1. Öncelik Fiilleri 

Öncelik görevindeki birleşik fiiller, geçmiş zaman sıfat-fiillerinin olumlu veya 
olumsuz biçimleri ile kurulur ve birleşik fiilin içinde bulunduğu zamandan daha önce 
gerçekleşmiş olan bir oluş ve kılışı gösterirler. Genellikle –mIş/-mUş ol- biçimi ile ku-
rulur (Banguoğlu 1986: 482; Korkmaz 2003: 801). 

-mIş/-mUş ol- birleşiği içindeki ol- yardımcı fiili geçmiş zaman veya hikâye çekim-
leri ile yer aldığında; çekimli fiilin gerçekleştiği anda, yani geçmişte tamamlanmış olan 
bir işi gösterir. Eğer ol- yardımcı fiili geniş zaman çekimine girmiş ise, o zaman –mIş/-
mUş ol- birleşik fiilinin gösterdiği oluş, gelecek zamanda tamamlanmış olur. Ol- yar-
dımcı fiilinin şimdiki zaman çekiminde ise, -mIş/-mUş ol- birleşiği, oluş ve kılışın şim-
diki zamanda olup bittiğini gösterir. Yardımcı fiilin gelecek zaman ekiyle çekildiği du-
rumlarda, birleşik fiilin gösterdiği oluş, gelecek zamanda bitmiş olacaktır (Banguoğlu 
1986: 482-483; Korkmaz 2003: 802-803). 

-mIş/-mUş ol- birleşik fiili, çekimli şekilleriyle bir oluşun bitmişliğini geçmiş za-
mana, geniş zamana, şimdiki zamana veya gelecek zamana yayan bir işlev özelliğine 
sahiptir (Korkmaz 2003: 803). 

Şol kimesne ki Óaú sübóÀnehu ve taèÀlÀ óaøretleri èaúıl ve idrÀk müyesser itmiş 
ola… (1b/3-4) 

Ve her kişiniñ iètiúÀdunı yoúlar olsañ ve olmuş olacaúdan suéÀl eyleseñ … (9b/3-4) 
VelÀkin işbu bizüm beyÀn itdügimiz üzre Rasÿlu’llÀhi ãalla’llÀhu taèÀlÀ èaleyhi ve 

selleme ãoñradan işbu miúdÀrı nesnesine iúrÀr itmeyenüñ ìmÀnı dürüst degil dimiş olu-
caú óÀl müşkil olurdur. (31a/1-4) 

Òuãÿãen Óasan-ı Baãrì ve İmÀm-ı Úuşeyrì gibi uluları naúil ve rivÀyetlerinde tekõìb 
itmiş olasın olup meydÀn-ı èAraãÀt’da dìvÀn-ı Óaúú’a óÀøır olduàuñda … (31a/4-6) 

… eger yolu ile fikir iderseñ dört kitÀb-ıla èamel itmiş olursındur. (40b/3) 
Bu taúdìrce anlar èilimleriniñ cezÀsın dünyÀda görmüş ve åevÀblarunı dünyÀda al-

mış oldılar. (43a/15-43b/2) 
Ol vÀèıô kişi ol iki yoldan kemine gitmiş olursa ol bì-çÀre diñleyen ve ol úÀla’llÀhu 

ve úÀle Rasÿlu’llÀhi diyene èÀşıú olan ve muóabbet iden kişi daòı anuñ yolunca gider. 
(57a/7-10) 

Eger suéÀl olunursa ki ya sen çünki bu úadar èulemÀnıñ èuyÿb ve úuãÿrunı beyÀn 
eyledüñ ya işbu nevèilerde olan gibi sen sözüñde òaùÀ itmiş olmaú iótimÀl degil midür? 
(71a/2-5) 
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Ümìd iderem ki òocam yüzü ãuyına òaùÀ itmiş olmayup òaùÀ itdügim taúdìrce de 
AllÀh sübóÀnehu ve taèÀlÀ èafv ide, òaùÀya yazmaya. (71a/8-10) 

2.2. Niyet Fiilleri 

Niyet fiilleri, -AcAk, -IcI/-UcU, -AsI sıfat-fiillleri ile yapılırlar ve yardımcı fiilin 
aldığı zamanda oluş ve kılışın niyet ve teşebbüs hâlinde olduğunu anlatırlar. Niyet fiille-
ri daha çok geçmişte ve şimdiki zamanda gerçekleşmemiş, gerçekleşmesi esasen niyet 
hâlinde geleceğe yönelmiş bir oluş ve kılışı anlatmak için kullanılırlar (Korkmaz 2003: 
806-807; Banguoğlu, 1986: 485). -AcAk ol- niyet fiilinin –sA şart eki ile çekime girmiş 
biçimi aynı zamanda niyet ve istekten şarta yönelmiş bir özellik taşır (Korkmaz, 2003: 
808). 

Eger ìmÀn-ıla gidecek olursa deyü yuúaruda beyÀn olmuşdur. (4a/4-5) 
… èilimleri ile èamel itmeyecek olursa eşedd-i èaõÀb anlar içündür deyü ne úadar 

kelÀm geçmişdür, gördüñ. (60b/1-2) 
… bunlara muèìn olanlar şerè-i şerìfi úoyup ôalemeye muèìn olmaú ile dìn yıúıcılar 

olduúları içün … (65b/5-7) 
2.3. Alışkanlık Fiilleri  

Fiil kök ve gövdelerine geniş zaman sıfat-fiili ve ol- yardımcı fiilinin getirilmesi ile 
kurulan birleşikler, bir oluşun geçmişte, şimdiki zamanda ya da gelecekte alışkanlık 
hâlinde sürdüğünü veya süreceğini gösterirler (Korkmaz 2003: 803). Bu fiiller daha çok 
geçmişte başlayıp süren kılış ve oluşları anlatmakta kullanılırlar. Bu karmaşık fiil za-
man yönünden değil, daha çok tarz yönünden bir anlam özelliği getirir. Banguoğlu ge-
niş zaman sıfat-fiilleriyle yapılan karmaşık fiilleri başlama fiilleri olarak adlandırır 
(Banguoğlu, 1986: 484-485). Alışkanlık fiilleri -Ar ol-, -Ir/-Ur ol-, -mAz ol- biçimlerin-
de kurulur. 

Ve her kişiniñ iètiúÀdunı yoúlar olsañ ve olmuş olacaúdan suéÀl eyleseñ … (9b/3-4) 
… aàzuña alur olsañ ve çeyneseñ aàzıñ acıdur. (15a/3-4) 
YÀ Rabbì ilÀ yevmi’l-úıyÀmeti ben şöyle úaldum, benüm üzerümde nebì yürümez 

oldı didükde Óaú sübóÀnehu ve taèÀlÀ òiùÀb idüp didi kim … (11b/7-9) 
Aña binÀéendür ki şeyòa ve ãÿfíya iètibÀr olmaz oldı, ekåerì yalancı şeyò ve çoàı 

dilenci olduúlarına binÀéen. (28a/12-13) 
… zamÀnımda kimesne yanımda ùarìú-ı taãavvufı õemm idemez oldı (…) zamÀne-

mizde kimesne benim yanımda ãÿfiyyÿna ùaèn ve inkÀr idemez oldıàından mÀ-èadÀ ol 
kitÀblar ki ãÿfiyyÿna ùaèn ve inkÀr ile yazılmışdur. (51a/10-15) 

3. Bir Yanı İsim Bir Yanı Esas Fiil Olan Birleşik Fiiller 

Bu grupta yer alan birleşik fiiller, isim veya isim soylu bir veya birden çok kelime-
nin, belirli gramer kalıpları içinde, bir esas fiille birleşerek bir anlam kaymasına uğrayıp 
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kalıplaşması ile oluşan birleşiklerdir (Korkmaz1998: 5, Korkmaz 2003: 153). Bazı kay-
naklarda bu tür birleşik fiiller deyimleşmiş birleşik fiiller, anlamca kaynaşmış birleşik 
fiiller, anlamca kaynaşmış-deyimleşmiş birleşik fiiller veya anlam kaymasına uğramış 
ve deyimleşmiş birleşik fiiller olarak adlandırılır. Sadece bu grupta yer alan birleşik 
fiillerde değil, bütün birleşik fiillerde bir anlam kaynaşması görülür. Ancak bu tür fiil-
lerde anlam kaynaşmasına uğradıktan sonra kaynaşıp kalıplaşma söz konusudur (Kork-
maz 1998: 6). Bu tür birleşik fiillerde kullanılan fiiller asıl yardımcı fiiller olmayıp kul-
lanıldığı yere göre yardımcı fiil işlevi kazanan fiillerdir. Bu tür birleşik fiillerde isim 
unsuru ekli veya eksiz olabilir; cümleye göre isim unsurunun aldığı ek değişebilir. İsim 
unsuru şekilce fiile özne, nesne, yer tamlayıcısı veya zarf göreviyle bağlanabilir. İsimle-
ri fiilleştirmek üzere birleşik fiiller yapan al-, ver-, bul-, gör-, koş- gibi fiiller yarı yar-
dımcı fiiller olarak da adlandırılır (Banguoğlu 1986: 316). Metnimizde bu grupta yer 
alan birleşik fiillerin bir kısmında isim unsuru ekli, bir kısmında ise eksizdir. 

aç- 
gözüni aç- “uyanık, dikkatli bulunmak”: Ac gözüñ, àÀfil olma. (6b/13-14) 
al- 
el al- “tarikatlarda bir mürit, mürşidinden, başkalarına yol gösterme iznini almak”: 

Belki hemÀn zamÀne şeyòlarından bir ãÿfí çoàalmaú sever, şeyòa tÀbiè olup işbu didü-
gimiz şarùları úabÿl itmeyüp bir şeyòdan el ala tevbe ide (33a/1-3) 

óıããa al- “ders çıkarmak”: Ol kimesneler fikir eylesin, işbu úıããadan ne óıããa almış-
dur? (14a/10-11) 

èibret al- “ders almak”: Òuãÿãen KeşşÀf’ıñ óÀlini seni èibret alsun içün yazup èayÀn 
itdüm. (60a/13-14) 

leõõet  al- “zevk almak, hoşlanmak”: Yine evvelki óÀline vara ve kimi daòı 
ùarìúdan leõõet alamayup bir tÀc ve bir òırúa altunda şöyle èömri gele geçe ... (37a/5-
7) 

telúìn  al- “(bir şeyhten) telkin almak”: bir şeyòdan telúìn almaú isteye. (35a/5-6) 
tevbe al- “(bir şeyhten) tövbe almak, bir günah veya suçu bir daha yapmamaya söz 

vermek”:  Ol şeyòdan tevbe ve telúìn alsun. (30a/2) 
èaúlına al- “hatırlamak”: Ehl-i fetvÀ baóåinde geçen sözleri hemÀn unutmaya, 

èaúluña ala, ol baóiåde neler yazmışlardur, bir nüket fikir eyle. (38b/1-2) 
añla- 
úadrüni añla- “değerinin farkına varmak”: áaflet eylemeyesin, sözüñ úadrüni añla-

yasın bilesin. (40b/4) 
ara- 
çÀre ara- “çare aramak, (bir şeyin) çaresine bakmak”: … işbu beyÀn eyledügimüz 

fikir Àteşi ol úuluñ derÿnına düşüp Àòiret içün àuããa çeküp çÀre aramasıdur. (29b/9-11) 
aù- 
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aùım aù- “adımlamak”: … mÀl ãÀóibine mülÀzimet üzre olsa elinde olan mÀla ùamaè 
idüben ol èÀlim cehennem oduna ùalar, şol ekÀbire varup gelince ne úadar aùım aùarsa 
anuñ miúdÀrı. (25b/6-8) 

bil- 
àanìmet bil- “fırsat bilmek, kazanç saymak”: … hemÀn bu istegi devlet ve bu 

iútiøÀyı àanìmet bilüp bir ãÀlió kimesneyi kendüne yÀr idüp meşÀyıòdan bir göñlü úan-
duàı şeyòa varsun, hìc teéòìr itmesün. (29b/14-30a/1) 

úadrüni bil- “değerini bilmek, yararlanmak”: Bu devletiñ úadrüni bilen bilür. 
(41b/11-12) 

bul- 
fÀéide bul- “yarar sağlamak”: CÀhil olan èibÀdetinde fÀéide bulmaz. (44a/9) 
furãat bul- “fırsat bulmak; uygun, elverişli zaman bulmak”: İmÀmıñ èÀşıúlarından 

furãat bulamayup Àòirü’l-emir KeşşÀf’ını bir aàaca baàlayup òalúdan aşıru imÀma 
ãundı. (38a/4-5) 

úadr ve úıymet bul- “değer kazanmak”: Şöyle ki bir ùaşa ol mübÀrek el ire, ol ùaşıñ 
úadri ilÀ yevmi’l-úıyÀm MüslimÀnlar içinde úadr ve úıymet bula. (5b/1-2) 

úuvvet  bul- “güçlenmek”: İslÀm úuvvet bulduúça aókÀm-ı şerèiyye … ãoñradan 
òayli ziyÀde olmuşdur. (3b/3-4) 

muùÀbıú bul- “uygun bulmak”: … kitÀbıñ evvelinden bu araya gelince õikir olunan-
lara iètiúÀduñı muùÀbıú bulduñ mı? (9b/12-15) 

ãıóóat bul- “iyileşmek”: Ol daòı òastaya FÀtióa oúurdı, bi-èavni’llÀhi hemÀn ãıóóat 
bulurdı. (45b/13-14) 

şefÀèat bul- “şefaate mazhar olmak”: Ve şefÀèat bulup murÀdı óÀãıl oldı. (38a/1-2) 
buyur-  
taèbìr buyur- “yorumlamak”: Luùf idüp işbu vÀúıèamı taèbìr buyuruñ. (49a/3) 
çek-   
elem çek- “acı çekmek, üzülmek”: Ve bi’l-cümle dünyÀda insÀn her neden óaô ve 

ãafÀ iderse Óaú TaèÀlÀ bir bir anlaruñ öñünde úoyup aããı ve øarar ve bi’l-cümle Ádem 
oàlanı óaô idüp elem çekmeye … (43a/5-7) 

àuããa çek- “kaygılanmak”: … işbu beyÀn eyledügimüz fikir Àteşi ol úuluñ derÿnına 
düşüp Àòiret içün àuããa çeküp çÀre aramasıdur … (29b/9-11) 

zaómet çek- “sıkıntıya katlanmak”: Ve ammÀ kendi Àòerleriñ zaómetini çeke, ken-
dünde bir úadr añlayup ol sebeb ile èucub ve kibre düşmekden àÀyet óaõer üzere ola. 
(34a/1-3) 

çıúar- 
óıããa çıúar- “hisse kapmak, bir olaydan yararlı bir öğüt çıkarmak”: Ve bu úıããadan 

her birine óıããa daòı çıúardur, òuãÿãen müftì olanlara … (43a/13-14) 
di- 
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ders di- “ders vermek, ders anlakmak”: Müderrislerden şunlar ki medresede ders 
diyeler … (64b/13-14) 

söz di- “söylemek, bahsetmek”: Ve èilm-i nÀfièden söz diseñ úabÿl bile eylemedi-
ler. (69b/8) 

dile- 
óalÀlluàın dile- “helalliğini istemek, birinden hakkını helal etmesini istemek”: An-

laruñ her birine mÀlın virüp ve kendü eksiklügiñ dileyüp ölmeden óalÀlluàın dilemek-
dür. (32b/4-6) 

düş- 
maóalli düş- “yeri gelmek, sırası gelmek”: Úudret yitdügi mertebe saòÀda ola, 

maóalli düşdükde cÀnını beõl ve òarc cÀéiz ola yanında. (33a/14-15) 
èucub ve kibre düş- “kendini beğenmek ve kibirlenmek”: Ve ammÀ kendi Àòerleriñ 

zaómetini çeke, kendünde bir úadr añlayup ol sebeb ile èucub ve kibre düşmekden àÀyet 
óaõer üzere ola. (34a/1-3) 

düşür- 
àuããaya düşür- “(bir şey için) kaygılandırmak”: … mürìdüni rızú içün àuããaya dü-

şürmeye. (31b/1-2) 
eg- 
baş eg- “baş eğmek”: İmdi sÀéir èulÿm ehline vÀcibdür ki işbu taãavvuf ehline yaènì 

yuúaruda geçen şarùları ile işbu taãavvufa ehil olana, baş egeler ve tÀbiè olalar. (37b/3-5) 
boyun eg- “boyun eğmek”: Yoòsa yalıñuz boyun egmek ile ve el ucıla ùutmaú ile 

maúãÿd óÀãıl olmaz dimek olur. (49b/1-2) 
geçür- :  
èömür geçür- “yaşamak, ömür sürmek”: Kimi on yıl kimi yigirmi yıl kimi daòı otuz 

belki úırú yıl èömür geçürüp işbu úìl ü úÀlden geçüp èilm-i nÀfièe irişmediler ve irişmek 
daòı istemediler. (69b/5-8) 

gel-   
başa gel- “kötü bir durumla karşı karşıya kalmak”: … úıyÀmetde başa gelecek 

úorúuları òalúa añdurmaúdur. (55b/11) 
òoş gel- “güzel görünmek”: ÓÀlleri kendülere òoş gelmişdür. (65a/12) 
ìmÀna gel- “iman etmek, Müslümanlığı kabul etmek”: SulùÀn-ı enbiyÀ èaleyhi’ã-

ãalÀtü ve’s-selÀmü evÀyil-i İslÀm’da henüz ìmÀna gelenlere ìmÀn-ı icmÀlìyi taèlìm 
idüp... (2a/15-2b/1) 

lÀzım gel- “gerekmek, lazım olmak”: Bu taúdìrce fikir eyle ki muúallidiñ ìmÀnı 
ãaóìó diyenler ve ìmÀn[-ı] icmÀlì kifÀyet ider diyenleriñ sözlerinden bir miúdÀr teéem-
mül itmek lÀzım geldi.  (8a/2-5) 
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meydÀna gel- “meydana gelmek, olmak, oluşmak”: İşbu kişi ol yuúaruda beyÀn 
olunan şarùlardan àÀfil, èArabiyyeti var, velÀkin èilm-i óÀlden ve èilm-i taãavvufdan 
cÀhil, belki èilmi ancaú èArabiyyet ièrÀb ve binÀ ile meydÀna gelmiş bir kişi. (58b/8-10) 

rÀst gel- “karşılaşmak, rastlamak, tesadüf etmek”: Andan da sen ol kişiye rÀst gele-
sin. (22a/12-13) 

şevúa gel- “isteği, hevesi artmak”: Ve geçen selef-i ãÀlióìn óÀllerinden ve bu ùarìú 
ulularından bir niçe kelÀm eyleye, tÀ şol óadde degin kim ol telúìn alacaú kişi şevúa 
gele ve ùarìúa tamÀm raàbet üzre ola.  (35b/4-7) 

getür-   
iúrÀr getür- “kabul etmek, tasdik etmek”: Hìc olmazsa èömründe bir kerre ol yüz on 

altı şarùı bir bir deyüp anlara iúrÀr getüre. (30a/6-7) 
ìmÀn getür- “inanmak, iman etmek”: Senüñ gibi anlar da ol cümleye ìmÀn getürür-

ler. (6b/13) 
miåÀl getür- “örnek vermek”: İşbu saña iki èuøvuñdan miåÀl getürüp bÀúìsiniñ 

miåÀli saña óavÀle itmekden sen daòı her birine bir niçe miåÀl getüresin. (40a/14-40b/1) 
yirine/yirüne getür- “yerine getirmek, gerekeni yapmak”: İmdi şöyle maèlÿm olsun 

ki işbu saña beyÀn itdügimiz üzre şarùları yirine getürüp didügimiz üzre ùarìúa giresin. 
(36b/3-5) Ya bir ùarìúa, yolu ile, ùarìúı ile girmek gerekdür veyÀòÿd şarùların yirüne ge-
türemedügine iètirÀf idüp ãuçı kendüne bulmaú gerekdür. (37a/12-14) 

gir- 
ele gir- “elde edilmek”: Bu devlet úanda ele gire? (41b/3); belki bir tÀc ve bir 

ãÿfìyÀne libÀs ve bir daòı bir dervìş ve ãÿfí nÀmı eline girür, àayrı ùarìúdan nesneye vÀãıl 
olamaz. (32a/12-13) 

òalvete gir- “yalnız kalmak, ıssız bir yere çekilmek”: … hemÀn ol sÀèat òalúdan ke-
sülüp òalvete giresin. (36a/7-8) 

yola gir- “1.yola çıkmak, yola koyulmak”: Yaènì evvel yoldaş bul, andan yola gir. 
(39b/4) 2. “(bir konuda) devam etmek”: Birisinüñ sözlerine baúmayup Òaøır èaleyhi’s-
selÀmıñ naãìóatın ùutup yoluma girdüm, el-óamdü li’llÀhi murÀdıma irdüm. (45b/10-11)  

ùarìúa gir- “tarikata girmek”: İmdi şöyle maèlÿm olsun ki işbu saña beyÀn itdügimiz 
üzre şarùları yirine getürüp didügimiz üzre ùarìúa giresin. (36b/3-5) 

git- 
helÀk  git- “yok olmak”: Fe-emmÀ kendüsi yanar, yoú olur ve helÀk giderdür. 

(23a/12-13) 
ìmÀnsız git- “Allah’a inanmadan ölmek”: Ve daòı Àòir nefesde ìmÀnsız gitmek-

den úorúa. (8a/9-10) 
yola git- “örf ve âdete göre hareket etmek”: Maèlÿm olacaú yoluñ eyüsine gideler, 

iki cihÀnda devlete ve saèÀdete irüşeler kim yola gitmegi iòtiyÀr idüp Àòiretde ziyÀnkÀr 
olmayalar. (54a/15-54b/1) 
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ziyÀdeye git- “(bir konuda) aşırıya gitmek”: İmdi biz baóåimizden ziyÀdeye gitdük. 
(25b/13-14) 

gör- 
fÀéide gör- “iyilik görmek, yararlanmak, yarar sağlamak”: İşbu èilimde fÀéide eger 

èilme ehil olan èamele götürürse fÀéide görür ve illÀ fÀéide görmez. (48a/11-12) 
àanìmet gör- “fırsat bilmek, kazanç saymak”: Cümle úaøÀlarında, baèøısında degil, 

yetìmler mÀlını àanìmet görürler. (62b/15-63a/1) 
óayø gör- “hayız görmek”: “Sen óayø görür misin?” (22b/13) 
iútiøÀ gör- “gerekli görmek”: Çünki göñlünden bu didigimüz üzre iútiøÀ ve istek 

gördi … (29b/13-14) 
istek gör- “istemek, arzulamak”: Çünki göñlünden bu didigimüz üzre iútiøÀ ve istek 

gördi… (29b/13-14) 
reèÀyet gör- “saygı görmek”: İmdi bu taúdìrce dünyÀda óaôô ve ãafÀ ummaú ve 

òalúdan reèÀyet görmek eyü olmadı. (43a/11-13) 
tedÀrükin gör- “hazırlığını yapmak”: … òuãÿãen boynunda bu úadar óaúú-ı èabd 

var iken tedÀrükin görmeye, úalmış oruc, namÀz, óacc ve zekÀt ve sÀéir üzerine lÀzım 
olanları oluru ne ise tedÀrükin görmeye, belki hemÀn bir şeyòa varup el ala. (36b/15-
37a/2) 

göster-    
yir göster- “buyur etmek”: Ben size èilmiñiziñ ve ãalÀóıñızıñ åevÀbını virmişindür 

ki bir meclis[e] geldügiñizde size yir gösterürlerdi, gel beri şu araya dirlerdi. (43a/2-4) 
ile- 
ãıla ile- “doğup büyüdüğü yeri mesken edinmek, ziyaret etmek”: YÀ İmÀm! Şol 

úatuñda emÀnet olan kitÀbları ãÀóibine teslìm eyle ve hem diyÀruña var, ãıla ile! (48b/7-
8) 

ir-   
murÀda ir- “isteğine kavuşmak, dileği gerçekleşmek, arzusu yerine gelmek”: Birisi-

nüñ sözlerine baúmayup Òaøır èaleyhi’s-selÀmıñ naãìóatın ùutup yoluma girdüm, el-
óamdü li’llÀhi murÀdıma irdüm. (45b/10-11) 

iltifÀta ir- “saygı görmek, ilgi görmek”: Çünki òocalar òocasına bir dem muúÀrin 
oldum ise, andan õerre iltifÀta irdüm ise ãuleóÀnıñ èamelleri gibi èamele òod mÀlik ola-
madım. (71b/1-3) 

iriş-, irüş-   
èaúlı iriş- “aklı ermek, anlayabilmek”: … kendüni yoúdan var iden AllÀh ne bu-

yurmışdur didügini yirine getüremedügine èaúlı irişücek  … (29a/7-8) 
fÀéide iriş- /irüş- “fayda(sı) dokunmak”: Andan kimesneye fÀéide irişmezdür èilm-i 

luàat ve sÀéir èilm-i Àlet her ne ki var-ısa. (48a/9/10) Ve daòı ãaà olanlarıñ duèÀ vü òay-
rından meyyitlere fÀéide irüşür iètiúÀdında ola.  (7b/13-14) 
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òalel irüş- “bozulmak, zarara uğramak, halel gelmek”: VelÀkin iòlÀãlarına bir 
miúdÀr òalel irüşüp baèøısınuñ èameli dürüstce ehl-i iòlÀã èamelleri gibi olamamışdur. 
(47a/5-6) 

úal-    
bÀúì úal- “sürekli, kalımlı olmak”: Ol melek, “Yoúdur.” didi. “Bil, işbu óÀl üzere 

bÀúì úalurdur.” dedi.  (59a/7-8) 
beyÀna úal- “beyan etmek, anlatmak”: Ol sevÀd-u aèôamuñ èalÀmetine ve nişÀnla-

rını beyÀna úalduú. (7a/4-5) 
ùÀúatı úalma- “gücü azalmak, bitmek”: İşbu òaberi èulemÀdan işidücek ol úadar 

aàladı ki ùÀúatı úalmadı.  (44a/12-13) 
uyúusuz úal-“uykusuz kalmak”: Saña òayr olan budur, yoú yire gicelerde uyúusuz 

úalma. (44b/6-7) 
yolından úal- “gidilmek istenen yere gidememek”: Sen anlaruñ sözlerine baúup yo-

luñdan úalma. (45a/12-13) 
úan-  
göñlü úan- “inanmak, mutmain olmak, müsterih olmak”: … bir ãÀlió kimesneyi 

kendüne yÀr idüp meşÀyıòdan bir göñlü úanduàı şeyòa varsun. (29b/15-30a/1) 
kes-, kesil-  
sözleri kesil- “söyleyecek sözleri bulunmamak, başkasının konuşmasına engel 

olunmak”: Ehl-i inkÀruñ ben faúìr ü óaúìr olduàum yirde sözleri kesilmişdür. (71b/10-
11) 

sözü kes- “sözü bitirmek, sözü tamamlamak”: Andan óaúìr eyitdüm: “İmdi AllÀh 
TaèÀlÀ óaøretlerinden dilerem ki saña istióúÀúıña göre vire ve ben faúìre maóøÀ faøl ve 
iósÀnıla vire her ne virürse.” didüm ve sözü kesdim. (58b/10-13 

umudın/ ümìdin kes- “artık olacağını beklememek, umudunu kesmek”: Ve AllÀhu 
TaèÀlÀ óaøretinden ümìdin kesmeye, gerçe kim yir ve gök ehliniñ günÀhın daòı 
iderse de. ZìrÀ Óaú TaèÀlÀ’dan umudın kesmek küfürdür.  (8a/10-12) 

úo-, úoy- 
şekline úo- “uygun bir biçime girmesini sağlamak”: İmdi çünki sìreti ãÿretine 

uymayıcaú kendüni bir avcı, ãayyÀd şekline úodı. (44a/3-4) 
yirine úoy- “yerine getirmek”: İmÀm Nevevì úabÿl idüp didügini yirine úoyup 

ãılasına varup meger ecel muúadder imiş. (48b/8-9) 
söyle- 
söz söyle- “söylemek, konuşmak”: … ve kişiniñ iòtiyÀr-ı cüzéiyyesi elinde olmanıñ 

taóúìúı nedür diseñ her kişi bir dürlü söz söyler. (9b/8-10) 
yabÀna söyle- “saçma sözler söylemek, boşa konuşmak”: Anlar yabÀna söylerlerdür 

ne didüklerini bilmezlerdür. (70b/5) 
ãun- 
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el ãun- “el uzatmak, birinden bir hakkı almaya kalkışmak”: … óaúú-ı eytÀmdan 
min àayrı óaúúı úısmeti nÀmına el ãunup bir mertebe itmişlerdür ki ol itdükleri nesne 
edyÀndan bir dìnde cÀéiz degildür. (62b/8-10) 

sür- 
yüz sür- “aşırı sevgi göstermek için yere eğilmek”: … sulùÀn-ı enbiyÀnıñ èalemi di-

bine yüz sürüp ol cümle úanda olursa anlardan ayırmaya. (72b/13-15) 
ùur- 
namÀza ùur- “namaza durmak, namaza başlamak”: Andan ãoñra namÀza ùura.  

(22a/12) 
ùut-, tut-   
úulaú tut-/ ùut- “dinlemek, işitmek istemek”: Şol èilim ãÀóibi ki dünyÀya úatı raàbet 

üzre ola, MüslimÀnlara lÀyıúdur ki ol èÀlimiñ kelÀmına úulaú ùutmayalar. (25b/9-10) 
naãìóatın ùut- “ (birisinin) sözünü tutmak, dediğini yapmak”: Birisinüñ sözlerine 

baúmayup Òaøır èaleyhi’s-selÀmıñ naãìóatın ùutup yoluma girdüm, el-óamdü li’llÀhi 
murÀdıma irdüm. (45b/10-11) 

oruc ùut- “oruç tutmak”: Bu úadar yılda sekiz yıl oruc ùutdı ve birki gice terÀvìó úıl-
dı. (2b/8-9) 

üns ùut- “arkadaşlık kurmak”: … şol kişi kim üns ùutup ve eşirgenecek isteye, ol ki-
şiye ÚuréÀn yiter. (42a/15) 

ur-, vur- 
boynunı ur-/vur- “başını keserek öldürmek”: HemÀn dem ÓaccÀc emr itdi, yaàcınıñ boy-

nunı urup andan ÓaccÀc dönüp anasına eyitdi. (10b/12-13) Baña úaøÀ teklìf idüp ya 
úaøÀyı úabÿl eyle veyÀòÿd boynuñ vururuz diseler ben boynumı vurduúlarına úÀéil olu-
ram. (62a/2-3) 

dem ur- “bir şeyden söz etmek, konu açmak”: Ve ùarìúdan dem urup kendüni 
muóibb-i ùarìú-ı ãÿfiyye gösterenlerden daòı ãormaya tÀ yuúaruda beyÀn itdügimiz 
şarùlar ile imtióÀn itmeyince. (52b1-3) 

el ur- “müracaat etmek”: Ol AllÀh TaèÀlÀ óaúúı-çun ki èalìmdür, böyle òocayı ve bu 
maúÿle müõÀkere itmegi èilim ãanup tefsìr ve óadìåe el uranı gördüm … (69b/12-14) 

merhem  ur- “merhem sürmek”: İşde bizim de sözümüz ve derdümüz böylece olan 
MüslimÀnlaruñ başları aàrusına bez ùolayup ve cirÀóatlarına merhem urup AllÀh 
TaèÀlÀ’nuñ èavn ve èinÀyeti ile böylece olan kişileriñ derdlerine ( dertlerine) dermÀn 
itmekdür. (29a/14-29b/3) 

mìzÀna vur- “ölçmek, iyice tartarak düşünmek”: HemÀn saña beyÀn itdügim mìzÀna 
vur. (70a/9-10) 

terkin ur- “terk etmek”: SÀéir èilimler üzre úadri ve şerefi muúarrer ve muóaúúaú 
olucaú işbu èilm-ü taãavvufıñ yolunda cÀn ve başı terkin urmaú gerekdür. (27b/9-11) 



32  TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ  

yüzüne vur- “ayıplayarak kusurunu yüzüne söylemek”: äanım niçe òuãÿãlara şürÿè 
idem, óÀl bu ki ol òuãÿãlarda AllÀh’ıñ rıøÀsı olmaya ve óuøÿr-ı şerìfine varduúda Óaú 
TaèÀlÀ úabÿl itmeye, belki yüzümüze vurmaú ola. (72a/3-5) 

yol vur- “yol kesmek”: İmdi ol saña eyle diyen èulemÀ úuùùÀè-i ùarìúlardur, 
ãuleóÀnuñ yolunı vurucılardur. (45a/11-12) 

var-  
murÀúabeye var- “dalıp kendinden geçmek”: Andan şeyò başını aşaàa idüp bir 

miúdÀr murÀúabeye varup úaldurdı ve ãÀóib-KeşşÀf óuøÿr-u şeyòda şöyle úÀyim-ùurur. 
(13b/9-12) 

nihÀyete var- “sona varmak, sonuçlanmak, sona ermek”: İmdi baóiå nihÀyete vardı. 
(39a/11) 

vir- 
ad vir- “ad vermek, adlandırmak”: İmdi bir ÀlÀy úìl ü úÀlüñ adunı èilim deyü ad vi-

resin. (69b/1) 
amÀn virme- “acımayıp öldürmek”: Bir gün gelür amÀn virmez èAzrÀéil pençesinde 

óÀlimiz niçe olur ola? (55b/5-6) 
cevÀb vir- “cevap vermek, karşılık olarak bildirmek veya söylemek”: Belki Óaú 

TaèÀlÀ úulundan suéÀl ider, úul daòı cevÀb virür. (1b/9) 
el vir- “Tarikatlarda mürşit, bir müride, başkalarına yol gösterme izni vermek”: Ve 

meşÀyıòıñ daòı ekåeri yuúaruda õikir olunan şarùlar bulunmadan şeyòlıú idüp èavrat ve 
oàlana el virüp ãÿfí çoàaltmaú ile ve kendi cÀnibini òalúa maèmÿr gösterüp ...  (47b/3-6) 

furãat el  vir- “fırsat vermek”: Ve illÀ dilüñde işbu sözleri úabÿl idüp ãÿretÀ óaúúa 
ve maèúÿle úÀéil olup da ãoñra furãat el virdükde ya sÿòte veyÀ dÀnişmend veyÀ müder-
ris ve úÀêí olursañ ...  (68b/4-7) 

fÀéide virme- “yararlı olmamak”: Her ne ögrenürseñüz ögrenüñ, elbette Óaú 
sübóÀnehu ve taèÀlÀ fÀéide virmez ol ögrendügiñüzden óattÀ ol bildügiñüz ile èamel 
itmeyince. (21b/9-11) 

fetvÀ vir- “fetva vermek”: äoran MüslimÀnlara fetvÀ virürin. (22b/7) 
òaber vir- “haber vermek, bildirmek”: Baèøı åiúÀt bu óaúìre şöyle òaber virdi. 

(64a/5) 
òarÀc vir- “haraç vermek, vergi vermek”: İllÀ şu úadar bulur ki dünyÀda sÀéir kefere 

gibi ol òarÀc virmez. (3a/11) 
úanÀèat vir- “yetmek, yeterli olmak”: İşbu kitÀbdan evvel úısmıñ Àòirinde anlaruñ 

aóvÀline vÀúıf olmaú isteyenlere úanÀèat virecek úadar kelÀm sebaú itmişdür. (66b/8-
10) 

úudret vir- “güç vermek”: AllÀh TaèÀlÀ rıøÀsına hevÀmı terk itdüm, beni işde havÀ 
üzre şöyle oturmaàa úudret virdi. (53a/5-7) 
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úuvvet vir- “destek olmak, arka çıkmak”: Ve daòı bu, daèvÀmıza úuvvet virür ve 
muvÀfaúat ider. (2b/13-14) 

maènÀ  vir- “kendince bir yargıya varmak, yorumlamak”: Yoòsa her úara terkìbe 
úuru maènÀ virmege úÀdir olanlar degildür ki ... (16b/9-10) 

nihÀyet vir- “bitirmek, tamamlamak”: İmdi kelÀma nihÀyet virelüm. (72a/6-7) 
åıúlet vir- “sıkıntıya sebep olmak”: İòvÀna åıúlet virmeye, kimesneyi vaøèı ile ve 

reèÀyeti ile bì-óuøÿr itmeye. (33b/15-34a/1) 
vücÿd vir- “(kendisini) bir şey sanmak”: İkimiz de biri birimizi taèaccüb idüp ken-

dümizi bir şey ãanup yaènì kendümize vücÿd virmeden AllÀh’a ãıàınduú. (59b/2-4) 
yemìn/ yimìn vir- “yemin etmek”: İy şecere! Saña şol AllÀh’a yemìn virürem ki se-

ni òalú itmişdür. (53a/13-14) İmdi saña AllÀh TaèÀlÀ nÀmına ve Rasÿli nÀmına ve gök-
den inen kitÀblara yimìn virürem … (9b/12-13) 

zaómet vir- “zahmet vermek, sıkıntı vermek”: Belki kendi kimesneye zaómet vir-
meye.  (34a/1) 

øarar vir- “zarar vermek, kötülük etmek”: Ve àayrılara iftiòÀr ve èucub ve kibir ve 
sÀéir insÀna øarar virür maènÀlardan úaçmaú içün bildügiñ ile èamel itmek içün oúu. 
(68b/2-4) 

zekÀt vir- “zekât vermek”: … ÚuréÀn oúuruz ve namÀz úıluruz, óacca varuruz ve 
zekÀt virürüz.  (6a/8-9) 

øiyÀ vir- “aydınlatmak, düşüncesiyle kılavuzluk etmek”: İşbu maúÿle kişiler şol bir 
yanar çıraàa beñzer; sÀéirlere fÀéidesi var, øiyÀ virür.  (23a/11-12) 

yaú-   
ocaàa yaú- “ateşe atmak, ateşe vermek”: Eger işbu èilimler zamÀn-ı nübüvvetde ol-

sa veyÀ èaãr-ı òilÀfetde olsa ol èilimleri, belki ehlini bile ocaàa yaúalar ve külüni 
deryÀya ãavıralar. (23b/11-13) 

yürecigin yaú- “içi yanmak, üzülmek”: İmdi baña çÀre ne olmaú gerekdür deyü iş-
bu fikir Àteşi yürecigin yaúa... (29a/11-12) 

yi-   
kesmeyi veyÀ fınduàı yi- “ok veya kurşunla vurulmak”: … yaènì ol bì-çÀre geyik 

de avcıdan kendüne yarar ãavt işidüp ùura varduúda kesmeyi veyÀ fınduàı yidi midi işde 
ol vaútin görür yidügi oúuñ ve tüfegiñ yarasını ve beresini. (57a/10-13) 

4. Bir Yanı Zarf-Fiil Bir Yanı Fiil Olan Birleşik Fiiller: Tasvir Fiilleri 
Bir yanı zarf-fiil bir yanı fiil olan birleşik fiiller, bir fiil unsuru ile bir yardımcı fiil-

den oluşan birleşik fiillerdir. Asıl fiil başta, yardımcı fiil sonda bulunur. Asıl fiile -A, -
I/-U, -Ip/-Up zarf-fiil eklerinden biri getirilir. Bu tür fiillere tasvir fiilleri (tasvirî fiiller) 
de denir. Tasvir fiilleri, –A, -I/-U bazen de –Ip/-Up ekleriyle yapılan zarf-fiillerden son-
ra " bil-, ver-, dur-, gel-, kal-, koy-, gör-, yaz-" gibi yarı yardımcı fiillerden birinin geti-
rilmesiyle oluşturulan birleşik fiillerin ortak adıdır (Özkan vd., 2011: 77). Bunlar zarf-
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fiil hâlindeki fiilin anlattığı oluş ve kılışın oluşmasını tasvir ederler ve tasvir fiilleri adı-
nı alırlar (Banguoğlu 1986: 488). 

Tasvir fiilleri, iki ayrı fiilin kaynaşmasından oluşmuş birleşiklerdir. Bu birleşikler 
içindeki birinci fiil, bir –A, -I/-U veya –Ip/-Up zarf-fiil yapısındadır ve asıl anlam bu 
fiildedir. İkinci fiil ise, aslında bir esas fiil olduğu hâlde, anlam kayması yoluyla, yavaş 
yavaş hem sözlük anlamından farklı yeni bir anlam kazanmış hem de esas fiil olmaktan 
çıkıp, esas fiile bazı anlam incelikleri katan bir yardımcı fiil durumuna geçmiştir. An-
lamca birbirine sıkı sıkıya bağlı bulunan ve tek bir oluş ve kılışı gösteren bu birleşikler-
de, yardımcı fiilin görevi, esas fiildeki oluş ve kılışın biçimini, tarzını tasvir etmektir. 
Bu türlü birleşiklere tasvir fiilleri denmesinin sebebi budur (Korkmaz 2003: 811). 

Tasvir fiillerinin yeterlik, tezlik, yaklaşma ve süreklilik fiilleri olmak üzere dört 
şekli vardır (Banguoğlu 1986: 488; Karahan 1991: 33; Özkan vd., 2011: 77). Bazı kay-
naklarda ise tasvir fiilleri yeterlik fiilleri, tezlik fiilleri, süreklilik fiilleri, yaklaşma fiille-
ri, uzaklaşma fiilleri olmak üzere beş gruba ayrılmıştır (Korkmaz 2003: 811-812; De-
mir, 2004: 103-116). “Bil-, ver-, dur-, gel-, git-, kal-, koy-, gör-, yaz-” yardımcı fiilleri 
asıl fiile yeterlik, ihtimal, tezlik, devamlılık, süreklilik, yaklaşma gibi anlamlar kazandı-
rır. Bil- yeterlik, ihtimal; ver- tezlik, kolaylık; yaz- yaklaşma; gel-, koy-, gör-, kal-, dur- 
devamlılık, süreklilik bildirir.6 Metnimizde tasvir fiili oluşturmak için bil-, u-, vir-, ùur-, 
úal-, gel-, úo-, git-, var-, yoru- yardımcı fiilleri kullanılmıştır. 

4.1. Yeterlik fiilleri 

Yeterlik fiilleri, bir esas fiilin -A zarf-fiil biçimi üzerine bil- yardımcı fiilinin geti-
rilmesi ile kurulur.  Bu tür birleşiklerde bil- yardımcı fiili; ya bir oluş ve kılışı gerçek-
leştirme güç ve yeterliğini yahut da bir oluş ve kılışın mümkün veya muhtemel olduğu-
nu gösterir (Banguoğlu 1986: 489; Korkmaz 2003: 812). 

Metnimizde -A bil- tasvir fiili, fiil çekimine girerek kullanıldığı gibi fiil çekimine 
girmeden fiilimsi ekleri ile genişletilerek de kullanılmıştır. 

… èulemÀ-i bÀùınuñ efèÀl ve aúvÀline muvÀfaúat ide bilmek òaylice gücdür, meger 
AllÀh TaèÀlÀ óaøretlerinden èinÀyet ola. (11a/2-4) 

… ve günÀh da işle nÀr-ı cehenneme ãabr ide bilecegiñ úadar. (42a/11-12) 
… “YÀ Rasÿlu’llÀhi! VÀãıl oldı, velÀkin zamÀnımızda fulÀn faúìh sözile èamel it-

düm. Ol iki imÀmıñ sözlerin şöyle úodum.” diye bilürsin. (31a/9-11) 

                                                             
6  Z. Korkmaz, git- fiilinin günümüzde uzaklaşma fiilleri oluşturduğunu ifade eder (Korkmaz 

2003: 831-832). Bazı araştırmacılara göre gel- ve kal- fiilleri asıl fiile beklenmezlik anlamı kazan-
dırır (Karahan 2004: 77). 
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äÿfì olmanıñ daòı şarùları vardur ki ol şarùları olmayınca kişi ne ãÿfí olur ve ne 
ùarìú[-ı] Óaúú’a gide bilür… (32a/10-12) 

… nice añlaya bilürem dirseñ saña cevÀbum oldur ki èilimden murÀd èameldür. 
(68a/6-7) 

Bil- yardımcı fiili tarihî ve günümüz Türkiye Türkçesinde olumsuzluk eki almaz.7 
Türkiye Türkçesi sahasında bil- yardımcı fiili olumlu yeterlik bildirir, olumsuz yeterlik 
için u- fiili kullanılır. Olumsuz yeterlik fiili olarak görev yapan u- fiili, kaynaşmış ola-
rak kullanılır. Yeterlik fiillerinin olumsuz biçimleri u- yardımcı fiili üzerine -mA- olum-
suzluk ekinin getirilmesi ile yapılmaktadır. Esas fiilin sonuna gelen zarf-fiil eki ile u- 
fiilinin yan yana gelmesi sonucunda bir kaynaşma meydana gelmiştir. Kaynaşma sonu-
cunda yeterliğin olumsuzu -AmA-8 şeklini almıştır. Olumsuz yeterlikte u- fiili şekil ola-
rak görülmese de işlev olarak canlılığını sürdürür. Metnimizde olumsuz yeterliğin 22 
örneği mevcuttur. 

Yaàcı cevÀb viremedi. (10b/11) 
Ve Aúşemse’d-dìn óaøretlerine iètiúÀdım pÀk ve muókem olmaàın bir muèaõõeb 

kimesneye òayrla duèÀ daòı idemez idüm. (13a/1-3) 
ZìrÀ óaúúı bÀùıla úarışdurmışlardur ki degme kimesne seçemez de iètiúÀdı fÀsid 

olur. (17b/10-11) 
Òalú ise işbu güzel nÀmı işidür de zehri tiryÀkden ise farú idemezler (18a/13-15) 
Diğer örnekler: dükedemeyesin. (40b/13), ehl-i taúvÀ olamazdur (26b/15), furãat 

bulamayup (38a/4-5), úÀdir olamaz (40b/15; 41a/1, 2; 67a/6), úÀdir olamazdur (56a/14), 
úÀdir olamazlar (15a/11-12), leõõet alamayup (37a/6), mÀlik olamadım (71b/1-3), ola-
mamışdur. (47a/6), taóammül idemeyücek (11a/2), ùaèn ve inkÀr idemez oldıàından 
(51a/14), vÀãıl olamaz (32a/13-14), vÀãıl olamayup (71b/6), vÀãıl olamaz. (32a/13-14), 
yirine getüremedügine (29a/8), yirüne getüremedügine (37a/13), õemm idemez oldı 
(51a/11). 

4.2.Tezlik Fiilleri 
Tezlik fiili, -I/-U zarf-fiil eki almış bir esas fiilin ver- yardımcı fiiliyle birleşmesin-

den oluşur. Ver- yardımcı fiilinin görevi, esas fiildeki oluş ve kılışın tezlikle, ansızın, 
kolayca gerçekleştiğini bildiren tasvir fiilleri yapmaktır (Banguoğlu, 1986: 490). Met-
nimizde yardımcı fiil vir- şeklindedir. 

LÀkin bir òatun kişi veyÀòÿd bir MüslimÀn ãorarsa, aña eydi viririn. (22b/14-15) 
YÀ MÿsÀ! èİlmi òalúa eydi vireyin deyü ögrenme, belki èamel itmek içün ögren. 

(42b/7-8) 

                                                             
7   Bil- yardımcı fiili ihtimal bildirdiğinde birinci unsur olumsuzluk eki alabilir: gelmeyebilir, yapma-

yabilir gibi. 
8   -AmA- < -A zarf-fiil eki, u- yardımcı fiili ve -mA- olumsuzluk ekinden oluşmuştur. 
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Şeyò aña daòı FÀtióa oúuyu virdi, dişi ãızlar idi ki el-óÀl ol ehl-i èilim ãıóóat bulup 
eyü oldı. (46a/1-2) 

Fe-emmÀ işbu bizüm yazduúlarumuz ile èamel idücek bÀúìsin daòı AllÀh TaèÀlÀ 
anlara ÀsÀn idi vire, inşÀéallÀhu taèÀlÀ. (32a/8-10) 

Belki ulü’l-emre iùÀèat farø olmaàı saña oúuyu virür. (63a/14-15) 
Diğer örnekler: eydi virecegiñ (23a/5), ãunı virdi. (53a/3), silki virdi. (53a/14-15), 

ötü virür  (56b/3), oúuyu virdi (46a/1). 

4.3. Süreklilik Fiilleri 
Süreklilik bildiren tasvir fiilleri, esas fiilin -A, -I/-U, -Ip/-Up zarf-fiil biçimleri üze-

rine dur- (<ùur-), gel-, kal-, gör-, koy- (ko-) yarı yardımcı fiillerinin getirilmesi ile oluş-
turulur. dur- (<ùur-), gel-, kal-, gör-, koy- (ko-) yarı yardımcı fiilleri asıl fiile süreklilik 
anlamı kazandırırlar. Metnimizde süreklilik fiilleri oluşturmak için ùur-, úal-, gel-, úo-, 
git-, var-, yoru- yardımcı fiilleri kullanılmıştır. 

4.3.1. ùur- yardımcı fiili ile oluşturulan süreklilik fiilleri 

Dur- (<tur-) fiili Eski Türkçeden beri yarı yardımcı fiil olmuş, bir yandan ekleşerek 
–DIr/-DUr bildirme ekini vermiş, bir yandan süreklilik fiillerini de meydana getirmiştir 
(Banguoğlu 1986: 491). -A ùur- (>dur-) ile yapılan birleşik fiiller, bir eylemin birleşik 
fiilin içinde bulunduğu zaman kesiminde sürmekte olduğunu veya yapılmakta ya da 
yapılacak bir eylem yanında başka bir eylemin de sürdüğünü gösterirler (Korkmaz 
2003: 821). 

Metnimizde ùur- yardımcı fiili ile kurulan tasvir fiillerinde, ùur- yardımcı fiili esas 
fiilin –A veya –Up zarf-fiil şekilleri üzerine getirilmiştir. 

El-cevÀb: Bu añlayış yañlış añlayışdur. Benim murÀdım èilm-ü dünyÀda çoú nes-
neye diye ùururlar. (68a/1-2) 

… ãuleóÀ úarındaşlara çoú olur olmaz kelimÀt idüp ùururun. (51a/5-9) İncelediği-
miz eserde -Up ùurur yapısı fiile öğrenilen geçmiş zaman ifadesi katmıştır: 

4.3.2. úal- yardımcı fiili ile oluşturulan süreklilik fiilleri 
Úal- yardımcı fiili ile kurulan süreklilik fiilleri, genellikle durum bildiren esas fiil-

lerdeki oluşun hareketsiz olarak sürmekte olduğunu gösterirler (Banguoğlu 1986: 492; 
Korkmaz 2003: 826). Úal- yardımcı fiili -I/-U, -Up zarf-fiil ekleriyle yapılmış zarf-
fiillerden sonra gelerek süreklilik bildirir. Metnimizde genellikle –Up úal- şeklinde kul-
lanılmıştır. 

Saña ìmÀn-ı icmÀlì kifÀyet ider diyenlerüñ sözlerine úanÀèat idüp úalma ve ehl-i 
ruòãatıñ ruòãatına úanÀèat idüp úalma. (6b/14-15)  

Ben anı kendü sarÀyıma daèvet iderem ve muãÀóabetime úıàırurın, ol yolda dìvÀr 
alacasına ve úul ve úaravaş ve bÀà ve bostÀn temÀşÀsına baúup úalur. (34a/13-15) 
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Olmaya ki yuúaruda geçen gibi pÀdışÀhı úoyup dìvÀr alacasına aldanup úalmayasın. 
(36b/2-3) 

İmdi emr-i dünyÀda nihÀyetsiz saèyler idüp berü beñzer mertebeye úanÀèat itme-
yüp de umÿr-u Àòiretde geldükde ìmÀn-ı icmÀlì kifÀyet ider imiş ve muúallidüñ ìmÀnı 
meõhebümüzde ãaóìó imiş deyü úalmayasın ve dìniniñ emrinde èulemÀ ãÿretinde 
olanlardan her kişiniñ sözile maàrÿr olup úalmayasın. (3b/10-14) 

Metnimizde úal- fiili bir örnekte -sA úal- şeklinde -sA ekli bir yapıyla kullanılmış-
tır. Burada –sA eki, zarf-fiil eki işleviyle kullanılmıştır: 

ZìrÀ şimdi bir pÀdışÀh bir úuluna gelsin, benim òÀã maúÀmumda muãÀóabet idelüm 
dise ol úul yolda dìvÀrlar alacasına, bÀà ve bostÀn ve sÀyir úul ve úaravaş úısmına baúsa 
úalsa, hìc pÀdışÀh èaúlı ve fikri böyle olan úuldan óaôô ider mi? (34/8-12) 

Diğer örnekler: aldanup úalmaú (34b/4), baúup úalan (34b/6), úanÀèat idüp úalmış-
lardur (69b/12) 

4.3.3. gel- yardımcı fiili ile oluşturulan süreklilik fiilleri 
Gel- yardımcı fiili ile kurulan süreklilik fiilleri, esas fiildeki oluş ve kılışın alışkan-

lık hâlinde bulunduğunu veya oluş ve kılışın eski zamanda başlamış olup sürmekte ol-
duğunu anlatırlar (Banguoğlu 1986: 492; Korkmaz 2003: 824). Tarihî metinlerimizde 
gel- fiilinin geçmişten başlayıp devam eden bir süreklilik bildiren tasvir fiili yaptığı 
görülmektedir (Ercilasun 1984: 84, 87; Timurtaş 1994: 141-142; Şahin 2001: 76-77; 
Demir 2004: 112). Metnimizde esas fiil -U zarf-fiil yapısındadır. 

Belki benì Ádem’e reèÀyet olu gelen reèÀyet ki …  (43a/7-8) 
4.3.4. úo- yardımcı fiili ile oluşturulan süreklilik fiilleri 
Úo- fiiliyle oluşturulan tasvir fiilleri, bir eylemin birleşik fiilin içinde bulunduğu 

zaman kesiminde sürmekte olduğunu veya yapılmakta ya da yapılacak bir eylem yanın-
da başka bir eylemin de sürdüğünü gösterirler (Korkmaz 2003: 821, 830). Eski Türkçe 
ve Eski Anadolu Türkçesinde canlı bir kullanışa sahip olan úo- tasvir fiili metnimizde 
bir örnekte görülür: 

Yaènì Rasÿlu’llÀh’a isnÀd idüp úorsañ óadìå ile emr-i úaøÀyı óasen görüp üc 
úÀêínıñ ikisi nÀrda ve biri cennetdedür dimek isterler. (62a/9-12) 

4.3.5. git- yardımcı fiili ile oluşturulan süreklilik fiilleri 

Git- yardımcı fiili süreklilik fiilleri oluşturur.9 Git- fiilinin sürekliliği bugünden baş-
layıp ileriye doğru giden bir yön çizer (Şahin 2001: 77). –Ip/-Up zarf-fiilli yapılarda git- 
fiili yarı tasvir fiili görevini üstlenmektedir. Bu yapılarda asıl olarak süreklilik, devamlı-
lık anlatan git- fiili, zaman zaman tezliği anlatabilir (Şahin 2001: 77). –Ip/-Up ekli zarf-
fiille git- yardımcı fiilinin oluşturduğu birleşiklerde –Ip/-Up eki, bazen iki olayın birbiri 

                                                             
9   Z. Korkmaz, git- fiilinin günümüzde uzaklaşma fiilleri oluşturduğunu ifade eder (Korkmaz 

2003: 831-832). 
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ardınca veya aynı zamanda gerçekleştiğini gösterir. Bu zaman yakınlığı bazen iki fiilde 
tek bir kılışın sürekliliği anlatımını oluşturur ve zarf-fiil bir tür tasvir fiili meydana geti-
rir (Banguoğlu 1986: 429; Şahin 2001: 75). Metnimizde -A git- ve -Up git- şekillerinde 
kullanılmıştır. 

MeåelÀ òocalar bir ùutam çırayı bir òırsızıñ eline virür, ol òırsız da MüslümÀnları 
yaúa gider, günÀhda berÀberdür.  (67b/4-6 ) 

… ve geçen ãÀlióler menziline ne òoş irmeyem ki deyü dürlü dürlü òÀùıralar ile 
gÀh şeyòına ve gÀh ùarìúına şek ve şübhe ile ola gide. (37a/8-10) 

İmdi ol naãìóatım oldur ki ùarìú-ı taãavvufa giden úarındaşlar olmaya ki şübhelerin 
her bir ehl-i ôÀhire ãoralar, şöyle ki bir òaùÀ ile òaùÀ iderler ki helÀk olup gideler. 
(52a/13-15) 

Gel gör zamÀnemiz úÀêíların ki ne ol õikir olunan imÀmlar gibi èilimleri var ve ne 
perhìzleri ve ne úaøÀya istióúÀúları var. Yine úaøÀnıñ üzere olup giderlerdür. (62a/5-8) 

Ol meyyitiñ cümle metrÿkÀtı ol nÀéibiñ alup gitdügi miúdÀrı eyledi. (64a/8-9) 
Hìc olmazsa bÀrì ãÀóib-KeşşÀf gibi ehl-i èilim ve ehl-i tefsìr meşÀyıòdan ümmìlik 

ile meşhÿr olan kişiye şefÀèat recÀsına gelüp murÀdın óÀãıl idüp giddügin bÀrì unutma. 
(38b/14-39a/2) 

… ve bir kerre sulùÀn-ı enbiyÀ èaleyhi’ã-ãalÀtü ve’s-selÀm deryÀ üzere yürüyüp ve 
bu faúìri daèvet idüp yanına alup deryÀ yüzüne tÀ görünmeyecek menzile degin bile 
alup gitdi ise … (5a/1-4) 

Bir bì-çÀr geyik kim úaçup giderken ol avcılardan baèøısınuñ üzere uàrar. (56b/1-2) 

4.3.6. var- yardımcı fiili ile oluşturulan süreklilik fiilleri 

var- (<bar-) fiili tarihî metinlerde genellikle süreklilik ifadesi için kullanılmıştır 
(Ercilasun 1984: 84; Demir 2004: 113-114). Metnimizde üç örneği olan var- yardımcı 
fiili günümüzde işlekliğini kaybetmiştir. 

Ol bÀàda oturan avcı ol geyüge ötü virür ki avcular içinde şol ötüş ile ki úaçan ge-
yik ol ãavtı işidicek ùura varur. (56b/2-4) 

Yaènì ol bì-çÀre geyik de avcıdan kendüne yarar ãavt işidüp ùura varduúda kesmeyi 
veyÀ fınduàı yidi midi işde ol vaútin görür yidügi oúuñ ve tüfegiñ parasını ve beresini 
…. (57a/10-14) 

Bir ãÀfì úalb, ãÀfì derÿn bir MüslimÀn işbu güzel edÀ ve èibÀdeti işidür daòı ol 
vÀèıôuñ meclisine otura varur. (56b/8-10) 

4.3.7. yoru- yardımcı fiili ile oluşturulan süreklilik fiilleri 
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yoru-/yorı- fiili, süreklilik bildiren bir yardımcı fiildir (Demir 2004: 114). yoru- fii-
linin geniş zaman çekimi şimdiki zamanı ifade etmek için kullanılır. Metnimizde yoru- 
fiili henüz ekleşmemiştir. Bu yardımcı fiil daha sonra ekleşerek –yor şeklini almış ve 
doğrudan doğruya şimdiki zaman eki olarak kullanılmaya başlamıştır. 

RevÀfıø óaúúında, úatillerinüñ cevÀzı óaúúında fetvÀlar vire yorurlar ve bir RevÀfıø 
öldürmek yitmiş kÀfir öldürmekden òayrludur, Mekke’den òayrludur diye yorurlar. 
(6a/2-4) 

… Şimdiki zamÀnda her mesÀéil-i fıúha ve bu meséelelerüñ edillesine ve fetÀvÀ ke-
limÀtına münóaãır ola. Böyle istièmÀl ide yorurlar. (20b/3-5) 

Ve ãÿfí ve şeyò nÀmına olduúdan ãoñra ya kendüler veyÀ sÀéirler ãÿfílıàıñ ve 
şeyòlıàıñ şarùı maèlÿm ve ôÀhir olucaú ol yoú yire daèvÀ iden ãÿfíya ve şeyòa senüñ 
olduàıñ nÀma senüñ óaúúında yazulan şarùlar bulunmaya yorur dimege imkÀn ola. 
(28a/5-10) 

Yine bir gün Òaøır èaleyhi’s-selÀm gördi. “YÀ nebiyya’llÀhi! Benim óÀlim nice 
olur? Baña èulemÀ iyitdi, şöyle deyü yorurlar.” didi. (44b/12-13) 

Metnimizde genellikle -A ve -U yoru- şeklinde kullanılan yoru- yardımcı fiili, bir-
kaç örnekte farklı şekilde kullanılmıştır: 

Óaúìr daòı didüm ki: “Bizüm anuñla şöyle úıããamuz geçmiş idi. Ekåer faúìre òÀùıra 
olur yorurdı; èacabÀ ol kişi istióúÀú daèvÀsını itmiş idi, óÀli neye vardı iki deyü ekåer 
zamÀn òÀùıra olur, úorúar yorurdum.” didüm. (59a/14-59b/2) 

Bir nekbetì òırsızlıú idüp yorurken bir ùarìú ider, ya adunı bir dÀnişmend veyÀ 
mülÀzım veyÀ müderris nÀmına ider de, evvel òırsızluàı bir miúdÀr úorúaraú iderdi,  
óÀlÀ ise nÀéib oldı, ehl-i şerè oldı. (64b/7-10) 

Sonuç 

Geçmişten günümüze yaygın bir şekilde kullanılan it- (>et-) ve ol- yardımcı fiilleri-
incelenen metinde de aynı ölçüde yaygın olarak yer almıştır. Metinde yer alan birleşik 
fiillerin içinde, bir isim ile bir yardımcı fiil veya esas fiil kalıbıyla oluşturulan birleşik 
fiillerin oranı yüksektir. İsimleri, özellikle yabancı kökenli isimleri, fiilleştirmede birle-
şik fiil kalıbından yaygın bir şekilde yararlanılmıştır. Metnimizde tasvir fiili oluşturmak 
için kullanılan yardımcı fiillerden bir kısmı günümüzde işlekliğini kaybetmiştir. İncele-
diğimiz eserde kullanılan birleşik fiillerin dağılımı aşağıdaki tablolarda verilmiştir. 

1.  Asıl Yardımcı Fiillerle Kurulan Birleşik Fiiller 

Yardımcı fiil Birleşik fiil sayısı Yardımcı fiil Birleşik fiil sayısı 
eyle- 55 olun- 19 
it- 226 idin-/idün- 6 (3+3) 
úıl- 4 itdir-/itdür- 3 (1+2) 
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ol- 196 úılın- 1 
Toplam 510 

2. Bir Yanı Sıfat-Fiil Bir Yanı Yardımcı Fiil Olan Birleşik Fiiller: Karmaşık Fiiller 

Karmaşık Fiiller 
İşlevi Yapısı Sayısı 
Öncelik Fiilleri -mIş/-mUş ol- 9 
Niyet Fiilleri -AcAk ol-, -IcI ol- 2+1 
Alışkanlık Fiilleri -Ur ol-, -Ar ol-, -mAz ol- 6 (1+1+4) 

Toplam 18 
3. Bir Yanı İsim Bir Yanı Esas Fiil Olan Birleşik Birleşik Fiiller 

Y. 
fiiller 

Birleşik fiiller Sayısı Y. 
fiiller 

Birleşik fiiller Sayısı 

aç- gözüni aç- 1 gör- fÀéide gör- (6), àanìmet 
gör-, óayø gör-, iútiøÀ gör-, 
istek gör-, reèÀyet gör-, 
tedÀrükin gör- (2) 

13 

al- el al- (2), óıããa al- 
(4), èibret  al-(2), 
leõõet  al- , telúìn  
al- (3), tevbe  al-, 
èaúlına al- 

14 göster- yir göster- 1 

añla- úadrüni añla- (3) 3 ile- ãıla ile- 1 
ara- çÀre ara- 1 ir- murÀda ir-, iltifÀta ir- 2 
aù- aùım  aù- 1 iriş-, 

irüş- 
èaúlı iriş-, fÀéide iriş- /irüş- 
(2), òalel irüş-- 

4 

bil- àanìmet bil-, úadrüni 
bil-(2) 

3 úal-   bÀúì úal-, beyÀna úal-, 
ùÀúatı úalma-, uyúusuz úal-
, yolından úal- (2) 

6 

bul- fÀéide bul- (2), 
furãat bul-, úadr ve 
úıymet bul-, úuvvet  
bul- (2), muùÀbıú 
bul-, ãıóóat bul- (2), 
şefÀèat bul- 

11 úan- göñlü úan- 1 

buyur- taèbìr  buyur- 1 kes-, 
kesil- 

sözleri kesil-, sözü kes-, 
umudın kes- ümìdin kes- 

4 

çek- elem çek-, àuããa 
çek-, zaómet çek- 

3 úo-, 
úoy- 

şekline úo-, yirine úoy- 2 

çıúar- óıããa çıúar- 1 söyle- söz söyle- (2), yabÀna 
söyle- 

3 

di- ders di- (2), söz di- 3 ãun- el ãun- 1 
dile- óalÀlluàın dile- 1 sür- yüz sür- 1 
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düş-  maóalli düş-, èucub  
ve kibre düş- 

2 ùur- namÀza ùur- 1 

düşür- àuããaya düşür- 2 ùut-, 
tut- 

úulaú tut-/ ùut- (3), 
naãìóatın ùut-, oruc ùut- (3), 
üns ùut- 

8 

eg- baş eg-, boyun eg- 2 ur-, 
vur- 

boynunı ur-/vur- (3), dem 
ur- , el ur-, merhem  ur-, 
mìzÀna vur-, terkin ur-(2), 
yüzüne vur-, yol vur- 

11 

geçür- èömür geçür- 2 var- murÀúabeye var-, nihÀyete 
var- 

2 

gel- başa gel-, òoş gel- 
(2), ìmÀna gel- (3), 
lÀzım gel- (5), 
meydÀna gel- (2), 
rÀst gel-, şevúa gel-, 

15 vir- ad vir- (3), amÀn virme-, 
cevÀb vir- (18), el vir- , 
furãat el  vir-, fÀéide virme-
, fetvÀ vir- (5), òaber vir- 
(7), òarÀc vir-, úanÀèat vir-, 
úudret vir-, úuvvet vir-, 
maènÀ  vir-, nihÀyet vir-, 
åıúlet vir-, vücÿd vir-, 
yemìn/ yimìn vir- (2), 
zaómet vir-, øarar vir-, 
zekÀt vir-, øiyÀ vir- 

51 

getür- iúrÀr getür-, ìmÀn 
getür- (3), miåÀl 
getür-, yirine/yirüne 
getür- (6) 

11 yaú-: ocaàa yaú-, yürecigin yaú-  
 

2 

gir- ele gir- (4), òalvete 
gir-, yola gir- (2), 
ùarìúa gir- (2) 

9 yi-   kesmeyi veyÀ fınduàı yi- 1 

git- helÀk  git-, ìmÀnsız  
git- (2), yola git-, 
ziyÀdeye git- (2) 

6    

İncelediğimiz eserde toplam 39 asıl fiille 122 değişik birleşik fiil oluşturulmuştur. Bu fiiller 
eserimizde 207 defa kullanılmıştır. Metnimizde isim unsuru Türkçe kökenli bir kelime olan 
veya Türkçe ek almış bir isim olan birleşik fiillerin sayısı 63’tür (T.+ fiil: eksiz= 16, ek-
li=17; Ar./Far.+T.Ek + fiil =30). 

4. Bir Yanı Zarf-Fiil Bir Yanı Fiil Olan Birleşik Fiiller: Tasvir Fiilleri 

Tasvir Fiilleri 
İşlevi Yardımcı Fiili Yapısı Sayısı 
Yeterlik bil- (Olumlu) -A bil-: 5 5 

u- (Olumsuz) -AmA-: 23 23 
Tezlik vir-  -I/-U vir-: 9 9 
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Süreklilik 

tur-  -A tur-: 1, -Up tur- 1 2 
kal- -Up kal-: 8, -U kal-: 1, -sA kal-: 1 10 
gel-  -U gel-: 1 1 
úo-  -Up úo-: 1 1 
git-  -A git: 2, -Up git-: 6 8 
var-  -A var-:3 3 
yoru-  -A yoru-:4, -U yoru-:1, -Ur yoru-: 1, -Ar 

yoru-: 1, -Up yoru-: 1 
8 

Toplam 70 

© 
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