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Öz 

Kuloğlu Şeyh Hacı İlyas’a ait Dîvân-ı Mesâbîh adlı eser Klasik Osmanlı Türkçesi dönemine ait bir 

eserdir. Müellif nüshası olduğu anlaşılan eserde tamamlanma tarihi hicri 1036 (M. 1627) olarak 

verilmiştir. Şuara tezkirelerinde adı anılmayan Kuloğlu Şeyh Hacı İlyas hakkında fazlaca bilgi 

bulunmamaktadır. Şiirlerinden IV. Murad devrinde yaşadığı ve Halveti tarikatı şeyhlerinden Alim 

Sinan Efendi’nin halifelerinden olduğu çıkarılmaktadır. Eserleri dini içeriklidir. Şiirlerinden Arapça 

ve Farsçaya hakim olduğu anlaşılmaktadır. Bunun dışında yaşadığı yer, ailesi, doğum ve ölüm yılları 

hakkında kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Bu çalışmada, Dîvân-ı Mesâbîh adlı eserdeki birleşik 

fiiller tespit edilerek değerlendirilmeye çalışılacaktır. Türk Dili sahasında birleşik fiil konusunda bir 

sınıflandırma karmaşası mevcuttur. Bu konuda farklı tasnifler yapılmıştır. En temel farklılık bir 

isimle bir yardımcı fiilin birleşmesinden oluşan birleşik fiiller ve anlamca kaynaşmış birleşik fiillerin 

bir başlık altında incelenip incelenmediğidir. Türkçede yabancı kökenli isimleri fiilleştirmek için 

birleşik fiillerden yararlanılmaktadır. Ele alınan eserde de bu tutum yaygın bir şekilde kullanılmıştır. 

Eserdeki birleşik fiiller; isim+ asıl yardımcı fiille kurulan birleşik fiiller, tasviri fiillerle kurulan 

birleşik fiiller, sıfat-fiil+yardımcı fiille kurulan (karmaşık) birleşik fiiller, anlam kaymasına uğramış 

deyimleşmiş birleşik fiiller olarak incelenecektir. 

Anahtar kelimeler: Dîvân-ı Mesâbîh, Kuloğlu, birleşik fiiller 

Compound verbs in Divan-ı Mesabih 

Abstract 

Divan-ı Mesabih, which belongs to Kuloğlu Şeyh Hacı İlyas, is a work belonging to the Classical 

Ottoman Turkish period. The completion date of the work, which is understood to be the copy of the 

author, is given as 1036 Hijri (M. 1627). There is not much information about Kuloğlu Şeyh Hacı 

İlyas, whose name is not mentioned in the biographies of the poets. It is deduced from his poems that 

he lived during the reign of Murad IV and that he was one of the caliphs of Alim Sinan Efendi, one of 

the sheikhs of the Halveti order. His works are religious. It is understood from his poems that he 

mastered Arabic and Persian. Apart from this, there is no definite information about his place of 

residence, family, birth and death years. In this study, the compound verbs in Divan-ı Mesabih, which 

was written in the Classical Ottoman Turkish period, will be determined and evaluated. There is a 

classification confusion about the compound verb in the field of Turkish Language. Different 

classifications have been made in this regard. The most basic difference is whether compound verbs 

formed by combining a noun and an auxiliary verb and compound verbs that are fused in meaning 

are examined under a single title. Compound verbs are used to make nouns of foreign origin in 
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Turkish. This attitude is widely used in the work which is studied. ln this study compound verbs; 

compound verbs formed with noun + main auxiliary verb, compound verbs formed with descriptive 

verbs, (complex) compound verbs formed with adjective-verb + auxiliary verb will be examined as 

idiomatic compound verbs that have undergone semantic shift. 

Keywords: Divan-ı Mesabih, Kuloğlu, compound verbs 

Giriş 

Diller zaman içinde değişip gelişmeleri sebebiyle bünyesine yeni kelimeler katma ihtiyacı duyarlar.  Yeni 
kelime ihtiyacını da çeşitli yollarla karşılarlar. Türkçede sözcük yapma yolları konusunda farklı görüşler 
ortaya koyulmuştur. Bunlardan bazıları şöyledir: 

Ergin dilde yeni varlık ve kavramları karşılamak için yabancı kelime alma, kelime diriltme, derleme, 
kelime yapma, kök ve gövdelere yapım ekleri getirme yollarına başvurulduğunu ifade eder ( 1994, s. 202-
208). 

Sözcük türetmek ve sözcük haznesini genişletmek farklı kavramlardır. Var olan sözcüklerin anlam ya da 
yapılarını değiştirmekten ibaret yöntemler sözcüklerde anlam genişlemesi, daralması, farklılaşması gibi 
olaylar meydana getirir. Sözcük türetmek ise bir varlığın adlandırılması için anlam ve biçim açısından 
ilk şeklin ortaya konmasıdır. Ekleme, birleştirme, örnekseme, ses değiştirme sözcük türetme 
yöntemleri; türetme, derleme, ödünçleme, eğretileme, özel adların varlık ya da kavram adı olarak 
kullanılması ve kısaltma ise sözcük hazinesini geliştirme, zenginleştirme yollarıdır (Alibekiroğlu, 2007, 
s.37-45). 

Eker ise dillerin söz varlığını geliştirme yolarını, 1. Türetme, birleştirme, ödünçleme yapma, 2. 
Sözcüklerin sınıfını değiştirme, 3. Anlam değişiklikleri yapma şeklinde sıralar. Belli başlı sözcük türetme 
yolları ise 1. Kalıplaşma, 2. Türetme, 3. Birleştirme, 4. Karma, 5. Kısaltma/Akronim 6. Derleme, 
7.Tarama ve diğer (Anlam kayması, Ters türetme, Uydurma, İşlevsel değişim, Ödünçleme) olarak 
sıralamaktadır (2013, s.314-322). 

Birleşik fiil kavramı 

Birleştirme yolu ile kelime yapımı Türkçenin söz varlığını zenginleştirmek ve kelime türetmek için en 
sık kullanılan yöntemlerindendir. Kavramları, nesneleri karşılamak için birleşik adlar yapıldığı gibi 
hareketleri, oluşları karşılamak için de birleşik fiil yapma yoluna gidilir. Türkologlar birleşik fiilleri şu 
şekilde tanımlarlar: 

Korkmaz’a göre birleşik fiiller, “Bir ad ile bir yardımcı fiilin, iki ayrı fiilin ya da ad soylu bir ya da daha 
fazla kelimenin esas bir fiille birleşmesiyle ortaya çıkan ve bir kavrama karşılık gelen fiillerdir.” (2007,  
s.150). 

Ercilasun birleşik filleri, “Birleşik fiil bir kelime grubudur. Kelime gruplarında esas; anlamca bir 
bütünlük teşkil etmek ve cümle içinde tek kelime muamelesi görmektir. İster iki tarafı da fiil olsun, ister 
bir tarafı isim bir tarafı fiil olsun her birleşik fiil, tek bir kavramı karşılar.” şeklinde tarif etmiştir (2014, 
s. 72). 
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J. Deny ise birleşik fiili “Türkçe veya yabancı bir isimle onun yanına gelen yardımcı fiilden oluşmuş 
fiillerdir.”diye tarif eder (2012, s. 448). 

Türk dili sahasında birleşik fiil konusunda sınıflandırma farklılıkları mevcuttur. Çoğu çalışmada bir 
isimle bir yardımcı fiilin birleşmesiyle oluşan birleşik fiiller ve anlamca kaynaşmış birleşik fiiller bir 
başlık altında toplanmıştır. Yardımcı fiille oluşan birleşik fiillerde fiiller esas anlamını korurken, anlam 
kaymasına uğramış birleşik fiillerde kelimelerden en az biri gerçek anlamını kaybeder.  

Birleşik fiiller üzerine yapılan çalışmaların bir kısmında yardımcı fiillerin birleştikleri kelimelerin 
türlerine ve kelime soylarına vurgu yapıldığı görülmüş; bazılarında da yardımcı fiil ile meydana gelmiş 
birleşik fiillerin yapılarıyla ilgili incelemelerin bulunduğu tespit edilmiştir. Çoğunlukla yapı bakımından 
ele alınan bu konu son zamanlarda anlama yönelik dikkatlerle de incelenmeye başlamıştır (Şişman, 
2019, s. 232).  

Zeynep Korkmaz; birleşik fiilleri şu şekilde dört gruba ayırır: 1. Bir ad ile et-, ol- yardımcı fiillerinin veya 
esas fiil olma dışında yardımcı fiil olarak da kullanılan bul-, eyle-, kıl-, yap- fiillerinin birleştirilmesi 
yoluyla kurulan birleşik filler , 2. Birinci fiilin bir zarf-fiil şeklinde olup ona bitişik yazılan bil-, ver-, dur-
, yaz-, gel-, gör-, kal- gibi yardımcı fiillerin birleşmesinden oluşanlar,  3. Bir sıfat-fiil ile öncelik, başlama, 
ve niyet gösterme işlevlerindeki ol- yardımcı fiilinin birleşmesinden oluşanlar, 4. Anlam kaymasına 
uğramış ve deyimleşmiş olan birleşik fiiller (1998,  s. 3-5).   

Leyla Karahan; bir hareketi karşılayan birleşik fiiller, bir hareketi tasvir eden birleşik fiiller olmak üzere 
ikiye ayırır (2004,  s. 73).  

Hanifi Vural ve Tuncay Böler birleşik fiilleri bir isim ve bir yardımcı fiilden yapılanlar, bir sıfat-fiil ve bir 
yardımcı fiilden yapılanlar, bir fiil ve bir yardımcı fiilden yapılanlar(tasvir fiilleri), anlamca kaynaşmış 
ve deyimleşmiş birleşik fiiller olmak üzere dört grupta inceler (2012, s.244-247). 

Süer Eker birleşik fiilleri tasviri eylemler, adla yapılan birleşik eylemler olarak iki alt başlıkta ele almıştır 
( 2013, s. 360-361). 

N. Hacıeminoğlu; birleşik fiilleri isim+yardımcı fiil, fiil+tasviri fiil, isim+ fiil teşkili birleşikler olarak 
sınıflandırır( 2016, s. 300). 

Haydar Ediskun, “birleşik fiiller” başlığı altında birleşik fiilleri dörde ayırır: Birinci öbek (yeterlik, tezlik, 
sürerlik, yaklaşma, beklenmezlik, gereksime, yapmacık fiilleri), ikinci öbek (başlatma, bitirme, 
davranma fiilleri), üçüncü öbek (isim kök ya da gövdesine  bir kelime ile et-, eyle-, kıl-, buyur-, ol- 
yardımcı fiillerinde biriyle oluşan birleşik fiiller), dördüncü öbek (anlamca kaynaşmış birleşik 
fiiller)(1992, s.228).   

D. Akbaba Türkiye Türkçesinde Yapısında İsim-Fiil Bulunan Birleşik Fiiller başlıklı makalesinde 
birleşik fiilleri genel olarak 1. İsim+yardımcı fiilden oluşan birleşik fiiller 2. Fiilimsi +yardımcı fiilden 
oluşan birleşik fiiller olarak ele alır. Fiilimsi ve yardımcı fiilden oluşan birleşik fiilleri zarf-fiillerle, sıfat-
fiillerle, isim-fiillerle kurulanlar olarak üç alt başlıkta inceler. İsim-fiil ve yardımcı fiilden kurulan 
birleşik fiilleri yapıca zarf-fiil kuruluşunda olmamaları sebebiyle tasviri fiiller arasında 
değerlendirmenin doğru olmayacağı görüşündedir (2007, s.83-93).    
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H. İbrahim Delice birleşik fiiller için fiil öbeği terimini kullanır ve birleşik fiilin asıl fiille mi yoksa 
yardımcı fiille mi kurulduğuna bakarak şöyle bir sınıflandırma yapar: 1. Bir yardımcı fiil ile kurulan fiil 
öbekleri (a. Yabancı isim + yardımcı fiil yapısında kurulanlar b. Fiil+zarf-fiil eki+ yardımcı fiil yapısında 
kurulanlar) 2. Asıl fiil ile kurulan fiil öbekleri (2016, s.24-28).  

Bu tasniflerden daha farklı olarak bir tasnif de Hasan Karaca tarafından yapılmıştır. Karaca tasnifinde 
birleşik fiilin diğer fiiller gibi birleşik fiil bünyesinde görev alabileceği noktasından hareket ederek bir 
veya her iki unsuru birleşik fiil olan yapılara dikkat çekmiştir. Bir birleşik fiilin yardımcı fiil veya isim 
ögesi olarak başka bir birleşik fiilin içinde yer alabildiğini dile getirir. Buna göre kaynaklarda yer alan 
tasniflere ek olarak şu yapıları verir: 1. isim + birleşik fiil = birleşik fiil, 2. fiil + birleşik fiil = birleşik fiil, 
3. birleşik fiil + yardımcı fiil =birleşik fiil, 4. birleşik fiil + birleşik fiil = birleşik fiil. Karaca birleşik 
fiillerin sınıflandırılmasında birleşiğin betimlemesini yapmanın ve formülünü ortaya koymanın en 
sağlıklı yol olduğunu belirtir ve yedi farklı birleşik fiil formülü vererek tasnifini şöyle belirtir: 1. İsim 
veya isim işlevli çekimli fiil + yardımcı fiil = birleşik fiil: zann / et-, kayd / ol-; gider / ol- vb., 2. İsim + 
asıl fiil = birleşik fiil(deyimleşmiş yapılar): kulak / as-, boynunu / bük-, çileden / çık- vb., 3. [Fiil + zarf-
fiil eki] + yardımcı fiil = birleşik fiil: alı / ver-, tuta / bil-, akıp / dur- vb., 4. İsim + birleşik fiil = birleşik 
fiil: sarf / ediver-, pişman / olabil-, seyr / edip dur- vb., 5. [fiil + zarf-fiil eki] + birleşik fiil = birleşik fiil: 
sorup / durabil-, kala / kalabil-, çekip / gidiver, 6. Birleşik fiil(isim işlevli) + yardımcı fiil = birleşik fiil: 
saklanabiliyor / ol-, tartıverecek / ol-,okuyuvermiş / bulun- vb.,7. Birleşik fiil(isim işlevli) + birleşik fiil 
= birleşik fiil: çevirebilmiş / olabil-, yapabilir / oluver-,tutabiliyor / olabil- vb. (2021, s.263-265). 

Bu görüşlerin hepsinden farklı olarak sunulan bir görüş de birleşik fiiller başlığı altında incelenen 
isim+yardımcı fiil şeklinde oluşan yapıların bir birleşik fiil oluşturmadığıdır. Turgut Baydar, diğer 
birleşik fiil türlerinde birleşiği oluşturan unsurlar arasında belirgin bir anlam ilişkisi bulunmasına 
rağmen bu tür birleşik fiillerde anlam ilişkisi değil, bir yapı birliği olduğunu dile getirir. Türkçede et-, 
ol- fiilleri müstakil fiiller olmalarının yanında i- fiili gibi yüklemleştirme görevi de görürler. i- fiili ile ol-
fiili arasında eski Türkçe dönemi metinlerinden itibaren tespit edilen anlamın yanı sıra işlev birliği bu 
yapıların bir birleşik fiil olarak değerlendirilemeyeceğini, bunların yüklemleştirici olduklarını destekler 
(2013, s.56-65). 

Çalışmada Dîvân-ı Mesâbîh içerisinde yer alan birleşik fiiller tespit edilmiştir. Fiiller, İsim+ asıl yardımcı 
fiille kurulan birleşik fiiller, tasviri fiillerle kurulanlar birleşik fiiller, sıfat-fiil +yardımcı fiille kurulan 
(karmaşık) birleşik fiiller, yapısında isim-fiil bulunan birleşik fiiller ve anlam kaymasına uğramış 
deyimleşmiş birleşik fiiller şeklinde sınıflandırılarak incelenmiştir. 

1. Eserin Müellifi Kuloğlu, Hayatı ve Eserleri 

Kuloğlu Şeyh Hacı İlyas [?-1658] 17. yüzyılın ilk yarısında yaşamıştır. Bünyamin Taş, Bağ-ı Behişt adlı 
doktora tezinde Kuloğlu’nun tahmini 1580-1600 yılları arasında doğmuş olabileceğini söyler(2014, s. 
27). Kuloğlu’nun şuara tezkirelerinde adı geçmemektedir. Dini- tasavvufi eserler vermiştir. Eserleri 
şunlardır: Mevlid-i Nebî, Etvâr-ı Seb’a, Silsilenâme, Dîvân-ı Hümayûn, Bâğ-ı Behişt, Dîvân-ı Mesâbîh. 

Bursalı Mehmet Tahir Osmanlı Müellifleri adlı eserinde Kuloğlu’ndan IV. Murad döneminde yaşamış, 
Halvetiyye-yi Uşşakiyye şeyhlerinden Gelibolulu Âlim Sinan Efendi halifelerinden, âşık ve fazıl biri 
olarak bahseder. Mesâbîh-i şerifi nazmen tercüme ettiğini söyler. Fakat eserde şairin ismi Kuloğlu 
Mustafa Efendi olarak verilmiştir (2000, s.146). Şairin adının geçtiği diğer eserlerde de ismi aynı 
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dönemde yaşamış Kuloğlu mahlaslı Mustafa adında bir halk şairiyle karıştırıldığı için yanlış verilmiştir 
(Taş, 2014, s. 28). 

Kaynaklarda Kuloğlu’nun hayatına, ailesine dair ayrıntılı bilgilere yer verilmemiştir. Eserlerinden 
hareketle bazı bilgilere ulaşılabilmektedir. Dîvân-ı Mesâbîh’te “Fahru’s-suleha zübtetü’l- urefa Hazret-i Şeyh 
Sinan Efendi aǾni Ǿaziz-i men” başlığıyla şeyhine bir medhiye yazmıştır. (Dîvân-ı Mesâbîh, 1627, v. 3b) 
Divanda bu medhiye dönem padişahı IV. Murad’a yazılan medhiyeden önce yer alır. Bünyamin Taş Bağ-
ı Behişt’te yer alan bazı beyitlerden hareketle şairin evlenmediğini ve Kuloğlu mahlasından dolayı da 
asker çocuğu olabileceğini belirtmiştir (2014, s. 28). Şairin aldığı eğitimle alakalı bilgilere de 
kaynaklardan ulaşılamamakla birlikte eserlerinden Arapça ve Farsçaya hâkim olduğu anlaşılmaktadır. 
Ölüm tarihi olarak da Taş, Divan-ı Hümayun adlı yazmanın Beyazıt Kütüphanesi’ndeki nüshasının 
fevaid kaydından hareketle hicri 1068 (1657-58) tarihini vermiştir (2014,  s. 32). 

2. Dîvân-ı Mesâbîh 

Bu eser; Ferrâ el-Begavî [ö. 516/1122] tarafından yazılmış Mesâbîhü’s-Sünne isimli hadis kitabının 

Kuloğlu’nun şeyhi Âlim Sinan Efendi tarafından Türkçeye çevrilen metninin nazm edilmiş hâlidir. 
Kuloğlu Dîvân-ı Mesâbîh’te Âlim Sinan Efendiye yazdığı Faħrü’ś-śāliĥā Zübdetü’l-Ǿurefā Ĥażret-i Şeyħ 
Sinān Efendi AǾnį ǾAzįz Men başlıklı şiirde bunu açıkça beyan eder: 

Meśābįĥüñ ol idi tercemānı 

Sözidür cümle tibyān-ı meşāyiħ 

 

Anuñ dürrini çün dizmek murādum 

Ola ol laǾl-i mercān-ı meşāyiħ 

 

Ki neŝrin nažm ile teǿyįd éderem 

Çü şöhret bula Ǿunvān-ı meşāyiħ 

 

Çü Ħaķķ tevfiķ édüben ben żaǾįfe 

Ola yārdımcı ruĥān-ı meşāyiħ  

Klasik Osmanlı Dönemi örneklerinden olan Dîvân-ı Mesâbîh didaktik bir hadis kitabıdır. Eser 

başlangıcında bir besmele manzumesi, hazreti peygambere ve dört halifeye birer naat, Âlim Sinan 
Efendi’ye ve IV. Murad’a birer medhiyye ve bir tazarru yer alır.  Bundan sonra divanın bütününde 
hadisler verilerek açıklaması yapılmıştır. 289 varaktan oluşan eserin beyit sayısı 8480’dir. Şiirlerin 
tamamı aruz vezni yazılmıştır. Eserin büyük bir kısmı kaside nazım şekliyle kaleme alınmıştır. Eser 
kasidelerin kafiye olan kelimesinin son harfine göre düzenlenmiştir. Her 29 harf için aynı vezin 
kullanılmış daha sonra yeni bir vezne geçilmiştir. 190. varaktan itibaren her şiir için farklı vezinler 
kullanılmıştır. Divanda 25 tane mesnevi kasidelerin arasına yerleştirilmiştir. 

3.1. İsim+yardımcı fiille kurulan birleşik fiiller (asıl yardımcı fiille kurulanlar) 

Bir isim ya da isim soylu kelime ile et-, eyle-, ol-, kıl- yardımcı fiillerinin birleşmesiyle oluşan birleşik 
fiillerdir. Timurtaş,  Eski Türkiye Türkçesi ‘nde “bir fiil ile ondan önce gelen isim, sıfat, zarf cinsinden 
bir kelimenin birlikte kullanılmasından meydana gelen filler” olarak tanımlar (2005, 159). Bu türdeki 
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birleşik fillerde iki öge de esas anlamını yitirmez. İsim ögesi Türkçe olabileceği gibi yabancı kökenli 
kelimelerden de oluşabilir. 

Karaağaç, isim + yardımcı fiil yapısındaki birleşik fiilleri incelerken et-, eyle-, kıl-, yap- yardımcı fiillerle 
kurulanları geçişli; ol-, bulun- yardımcı fiillerle kurulanları da geçişsiz birleşik fiiller olarak adlandırır. 

Bunların türemiş yapılarını ise eylet-, ettir-, eylettir-, oldur-, olun-, oldurt-, yaptır-, kıldır-  olarak ifade 
eder (2016, s.272). 

Divanda genellikle ét-, eyle-, ķıl-, ol- yardımcı fiilleri kurulmuş birleşik fiil yapıları geçmektedir. Bu 
fiillerin dışında aslında esas fiil olan bul-, vér-, al-, çıķ-, git-, tut-, ur-, ér- fiillerinin de yardımcı fiil 
işlevinde kullanıldığı görülmektedir. 

et- yardımcı fiili ile oluşturulanlar: Eserde ét-/éd yardımcı fiili ile kurulan birleşik fiillerin sayısı 

oldukça fazladır. Bunların büyük çoğunluğu yabancı kökenli kelimelerle kurulanlardır. Bazı örnekleri 
şunlardır: 

helāk ét- “mahvetmek, perişan etmek”, hücūm ét- “saldırmak”, feth ét- “ülke almak”, ıślāĥ ét- “düzeltmek, 

iyileştirmek”, suāl ét- “sorma, soruşturma”, beyān ét- “açıklama, bildirme”, iǾlām ét- “bildirme, anlatma”, vefāt 
ét- “ölme, hayatını kaybetme”, Ǿarż ét- “sunma, saygıyla takdim etme”, ictināb ét- “kaçınma, sakınma”, cihād ét- 
“din uğruna savaşma”, Ǿitāb ét- “azarlama, paylama”, ķanına ķaśd ét- “canını almak isteme, öldürmeye 

niyetlenme”, şerįk ét- “ortak koşma”, ķatl ét- “öldürme”, uġrılıķ ét- “hızsızlık yapma”, siĥr ét- “büyü yapmak”, 

Ǿurūc ét- “yükselmek”, ħilāf ét- “yalan söyleme, yanlış beyanda bulunma”, ižhār ét- “açığa çıkarma, aşikar etme”, 

ħalķ ét- “yaratmak”, techįz ü tekfįn ét- “ölüyü yıkayıp kefenleme”, tenāvül ét- “yeme, içme”, ĥıfž ét- “korumak, 

saklamak”, baĥŝ ét- “hakkında konuşma, konu açma”, cidāl ét- “kavga etmek”, taķlįb ét- “döndürme, çevirme”, 

nefret ét- “tiksinmek, nefretle dolu olmak”, laǾnet ét- “Allah’ın merhametinden rahmetinden uzakta kalmak”, beşįr 
ét- “müjdelemek”, nezįr ét- “korkutma”, Ǿilm ü įmān ét- “çalışma ve iman etme”, cūş ét- “coşmak”, idbār ét- 
“talihsiz,bahtsız olma”, ketm ét- “saklama, gizleme”, ilĥāķ ét- “bir yere katma, ekleme”, nażar ét- “bakma”, teķāsül 
ét- “tembellik etme, üşünme”, ét meylā “meyletmek”, aħz ét- “almak, kabul etmek”, iǾvicāc ét- “dürüst hareket 

etmeme”, ruhbāniyet ét- “dünyadan elini eteğini çekmek”, perde ét- “örtmek, saklamak”, teveccüh ét- “bir tarafa 

yönelme”, istifsār ét- “sorup soruşturmak”, ĥırāset ét- “saklamak, korumak”, teźekkür ét- “Allah’ı zikretme, hatura 

getirme”, iķtidā ét- “uyma, tabi olma”, defǾ ét- “savma,  kovma”, ħasf ét- “ayın batması, ışığının sönmesi”, rüsvāy 
ét- “rezil etmek”, nüzūl ét- “inme, indirme”, istimdād ét “yardım isteme, medet umma”, sirāyet ét-“ geçme, 

bulaşma”, rücūǾ ét- “geri dönme”, tecessüs ét- “aslını araştırma, öğrenmeye çalışma”, saǾy ét- “emek verme, çalışıp 

çabalama”, istinād ét- “dayanmak, dayandırmak”, āġuş ét-“ kucaklamak”, đıĥk ét- “gülmek, gülümsemek”, duħūl 
ét- “girme, giriş yapma”, iĥyā ét- “ ortaya çıkarma”, taħyįr ét- “tercih etme”, nefĥ-i rūh ét- “hayat verme”, tezyįn 
ét- “süsleme, bezemek”, intiķām ét- “öç almak”, sürūr ét- “sevinmek”, isrāf ét- “lüzumsuz harcamak”, ŧavāf ét- “ 

Kabe’nin etrafını dolaşmak”, śadaķa ét- “sadaka olarak vermek”, śıyānet ét- “korumak, muhafaza etmek”, yardım 
ét- , seyr ét-. 

eyle- yardımcı fiili ile oluşturulanlar: eyle- yardımcı fiili metinde 1798 defa kullanılmıştır. Fiilin 
kullanımı büyük çoğunlukla Arapça, Farsça kelimelerle birleşerek kendini göstermektedir. Örnekleri 
şunlardır: 

irsāl eyle- “göndermek”, įcāb eyle- “gerekmek”, vaśf eyle- “övmek”, teslįm eyle- “verilmesi gereken şeyi verme, 

bırakma”, işārāt eyle-“ mimiklerle gösterme”, medĥ eyle- “övmek”, mest eyle- “kendinden geçirmek”, hevn eyle- 
“kolaylık sağlama”, Ǿazįmet eyle- “sebatla yerine getirmek”, ķahr eyle- “perişan etmek”, farķ eyle- “anlamak, 

sezmek”, taśdįķ eyle- “onaylamak”, şehādet eyle- “şahitlik yapmak”, pervāz eyle- “uçmak”, ŧāǾat eyle- “Allah’ın 
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emirlerine uymak”, perde eyle- “örtmek, saklamak”, nūş eyle- “içmek”, Ǿibādet eyle- “dinin emirlerini yerine 

getirmek”, tażarruǾ eyle- “yalvarma”, tenāvül eyle- “yemne,içme”, ziyāret eyle- “görmeye gitmek”, rivāyet eyle- 

“bir olayı nakletme”, hüsn-i teǾdįb eyle- “edeplendirmek, terbiye etme”, iclāl eyle- “saygı göstermek”, terk eyle- 
“bırakmak”, muĥabbet eyle- “sohbet etmek”, teheccüd eyle- “teheccüd namazı kılmak”, menǾ eyle- “yasaklamak”, 

tasfiye eyle- “arıtmak”, cefā eyle- “eziyet etmek”, şerįķ eyle- “ortak koşmak”, ķatl eyle- “öldürmek”, helāk eyle- 
“perişan etme”, lecāc eyle- “inat etme-“, tevbe eyle-“ günahtan Allah’a sığınmak”, Ǿurūc eyle- “yükselme”, teźkār 
eyle- “zikr etmek”, tekźįb eyle- “yalanlamak”, istiǾāźe eyle- “Allāh’a sığınmak”, ilzām eyle- “susturmak”, iǾtibār 
eyle- “önem, değer verme”, ġaża eyle- “din uğruna savaşma”, heves eyle- “istek duymak, eğilimli olmak”, ilĥāķ 
eyle- “bağlamak, eklemek”, işǾār eyle- “bildirmek”, iftiĥāś eyle- “araştırmak”, ħusūmet eyle- “düşmanlık 

beslemek”, temennā eyle- “arzu etmek, istemek”, teraĥĥum eyle- “acıma”, redd eyle- “geri çevirme”, raġbet eyle- 
“istemek”, beyān eyle- “bildirme, ilan etme”, zecr eyle- “eziyet etme, cefa etme”, gūş eyle- “dinlemek, kulak 

vermek”, taġallüb eyle- “ galip gelmek”, iĥtiraz eyle- “çekinme, kaçınma”, iķrār eyle- “söylemek, kabul etmek”, 

Ǿilāc eyle-“ deva bulmak”, pend eyle- “nasihat etme”, tereddüd eyle- “şüphelenme, kararsız davranmak”, beźl 
eyle- “esirgemeden vermek”, ketm eyle- “sırrını saklama, gizleme”, iķbāż eyle- “geri çevirme”, Ǿavn eyle- “yardım 

etme”, rıfķ eyle- “nazik davranma”, nūş eyle- “içmek”, işrāķ eyle- “parlamak, ışıldamak”, tetebbuǾ eyle- “ 

inceleme, araştırma”, Ǿinād eyle- “ayak diremek”, istinād eyle- “bir delile dayandıurma”, nizaǾ eyle- “ kavga 

etme”, Ǿaźāb eyle- “ıztırap, sıkıntı verme”, mürūr eyle- “geçmek”, ħulūl eyle- “nüfuz etme, içine işleme”, ķıtāl 
eyle- “öldürme”,  suǾāl eyle- “soru sorma”, cevelān eyle- “dolaşma”, ŧavāf eyle- “Kabe’nin etrafını dolaşmak”, 

nikāh eyle- “evlenmek”, iltifāt eyle- “beğenme”, iftitāĥ eyle- “başlama”, iştiġal eyle- “uğraşma”, menfaǾat eyle- 
“faydalanmak”, ķıyām eyle- “ayağa kalkmak”, vird eyle- “diline dolamak”, raĥmet eyle- “merhamet etmek”, tebāb 
eyle- “zarar vermek”, resm eyle- “işleme, nakş etme”, maġfiret eyle- “affetmek”, insilāħ eyle- “kurtulmak”, secde 
eyle- “secde  etmek”, istiġfār eyle- “ tövbe etmek”, ıŧŧılāǾ eyle- “öğrenmek”, vaśiyyet eyle- “daha sonra bir şeyin 

yapılmasını isteme”, ķırāǿat eyle- “okumak”, murād eyle- “gerçekleşmesini arzu etme”, žann eyle- “sanma”, 

tevāzūǾ eyle- “alçak gönüllülük gösterme”, Ǿiyāde eyle- “ziyeret etme, gidip görme”, ĥisāb eyle- “hesap etme”, 

ifāde eyle- “açıklama”, ketm eyle- “saklama, gizli tutma”, teselli eyle- “avutma”, teĥcir eyle- “göç ettirme”, tebşįr 
eyle- “müjde vermek”, beźl eyle- “bol bol verme”, keşf eyle- “ortaya çıkarma”, iĥdāŝ eyle- “yeni bir şey ortaya 

çıkarma”, ikbāż eyle- “geri almak”, taĥķįķ eyle- “araştırma, soruşturma”, inśāf eyle- “adaletli davranma”, iķdām 
eyle-  “sebatla, gayretle çalışma”, saĥūr eyle- “sahur yapmak”, ifsād eyle- “bozma, fesad etme”, kay eyle- 
“kusmak”, tefĥįź eyle- “perişan etmek”, tilāvet eyle- “Kuran okumak”, mess eyle- “dokunmak, temas etmek”, 

meǾāś eyle- “günah işlemek”, ķulaġ eyle- “dinlemek”, taǾavvüz eyle- “Allah’a sığınmak”, temessük eyle- 
“tutunma”, remy eyle- “atma, fırlatma”, būs eyle-  “öpme”, tesvįd eyle- “karartma”, tebdįl eyle- “kılık değiştirerek 

gezme”, ħalŧ eyle- “karıştırma”, eźā eyle- “eziyet, sıkıntı verme”, ısķāŧ eyle- “yok etme, ortadan kaldırma”, beyǾ 
eyle- “satma, satış”, nehy eyle- “yasaklamak”, ġarķ eyle- “bol bol vermek, ... ile doldurmak”, ĥayf eyle- “yazık 

etmek”, ġaśb eyle- “zorla ele geçirmek”, ŧavķ eyle- “boynuna halka etmek”, đarb eyle- “ vurmak, dövmek”, mehr 
eyle- “kadına nikah bedeli belirleme”, Ǿişret eyle- “içki içme”, fehm eyle- “idrak etme, anlama”, ġadr eyle- 
“haksızlık etmek, zulmetmek”, nezr eyle- “adamak”, żabŧ eyle- “ele geçirmek”, ħalķ eyle- “yaratmak”, nefħ eyle- 
“üfleme”, sebb eyle- “sövüp saymak”, recm eyle- “taşlayarak öldürme”, defn eyle- “gömmek”, kār eyle- “kazanç 

sağlamak”, ķaśr-ı yed eyle- “feragat etmek”, ekl eyle- “yeme, içme”, ķorķu eyle- “korkmak”, zann eyle- “gerçeği 

bilmeden hüküm verme”, imtiyāz eyle- “ayrıcalık, üstünlük gösterme”, cevr eyle- “eziyet etmek”, şaķķ eyle- 
“bölmek, ikiye ayırmak”,  kibr eyle- “büyüklenmek, kendini üstün görmek”, ħaśm eyle- “düşman olarak tefeǿül 
eyle- belirlemek”, rabŧ eyle- “bağlamak”, terk-i edeb eyle- “edepsizlik etmek”, Ǿadāvet eyle- “düşmanlık etmek”, 

ŧaǾŧil eyle- “ara verme, çalışmayı durdurma”, maġlūb eyle- “yenme, yenilgiye uğratma”, vefāt eyle- “ölmek”, celā 
eyle- “gurbete gitme, yurdundan ayrılma”, śılā eyle- “yurduna kavuşma”, żarar eyle- “zararlı çıkmak”, ısmār eyle- 
“sipariş etmek, hazırlanmasını isteme”, tercįl eyle- “attan inmek”, taŧyįb eyle- “gönlünü hoş etme”, āşikāre eyle- 
“ortaya çıkarmak”, “hayra yorma”, laŧįf eyle- “hoş tutma”, tekrįm eyle-“ saygı gösterme, yüceltme”, āgūş eyle- 
“kucaklama”, tebessüm eyle- “gülümseme”, bünyād eyle- “inşa etmek”, hicv eyle- “yermek”, maġrūr eyle- 
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“böbürlenmek, kendini beğenmek”, taǾn eyle- “kınama, ayıplama”, tenbįh eyle- “uyarma, yapılıp yapılmamasını 

söyleme”, kesr eyle- “kırma”, ibrāz eyle- “ortaya koyma, gösterme”, ķil ü ķal eyle-“ dedikodu etmek”, liķā eyle- 
“kavuşma”, bįzār eyle- “bıktırmak, usandırmak”, sefer eyle- “savaşa gitmek, savaşmak”, buġż eyle- “kin 

beslemek”, beźl eyle- “bol bol vermek”, kesb eyle- “kazanmak”, ittiķa eyle- “sakınmak”, menfeź eyle- “yarmak, 

ortasını açmak”, hidāyet eyle- “doğru yola yöneltme”, bāzār eyle- “alış veriş yapmak”, gülzār eyle- “gül bahçesine 

çevirme”, inkār eyle- “kabul etmeme”, tįmār eyle- “iyileştirmek”, cefākār eyle-“eziyet verme”, śadefkār eyle- 
“sedef ile süsleme”, ķasem eyle- “yemin etmek”, iħlāś eyle- “doğruluk, samimiyet gösterme”, ĥazernāk eyle- 
“sakınmak, çekinmek”, namāz eyle-“ namaz kılmak”, iĥāŧa eyle- “kuşatmak”, fermān eyle- “emir vermek”, 

muśavver eyle- “tasvir etme, şekil verme“, Ǿaŧā eyle- “ ihsn etme, bağışlama”, ikrāh eyle-“ iğrenme, tiksinme”, 

tefekkür eyle- “düşünmek”, miǾrāc eyle- “Hz. peygamberin göğe yükselmesi”, āgāh eyle- “haberdar etmek”, 

abdest eyle- “abdest almak”, dost eyle- “birini arkadaş tutmak”, taśaddur eyle- “başa geçme”, ġaşy eyle- 
“kendinden geçmek”, taǾrįf eyle- “tanıtmak”  ķorķu eyle-. 

hem eyle- hem de ét- yardımcı fiilleriyle oluşturulan birleşik fiiller: 

ķahr eyle-/ét-, şehādet eyle-/ét-, nūş eyle-/ét-, Ǿibādet eyle-/ét-, ziyāret eyle-/ét-, rivāyet eyle-/ét-, terk eyle-/ét-, 
taśfiye eyle-/ét-, şerįk eyle-/ét-, ķatl eyle-/ét-, helāk eyle-/ét-, ķaśd eyle-/ét-, tevbe eyle-/ét-, Ǿurūc eyle-/ét-, ġazā 
eyle/ét-, ilĥāķ eyle-/ét-, redd eyle-/ét-, beyān eyle-/ét-, Ǿahd eyle-/ét-, redd eyle-/ét-, beyān eyle-/ét-, ketm eyle-/ét-
, nūş eyle-/ét-, ŧavāf eyle-/ét-, murād eyle-/ét-, źann eyle-/ét-, ifāde eyle-/ét-, buġz eyle-/ét-, nehy eyle-/ét-, nezr 
eyle-/ét-, ħalķ eyle-/ét-, nefħ eyle-/ét-, inkār eyle-/ét-, vefāt eyle-/ét-, āġūş eyle-/ét-, tebessüm eyle-/ét- 

ķıl- yardımcı fiili ile oluşturulanlar: Metinde kıl- yardımcı fiili 1458 kere geçmiştir. Kullanım 

şekilleri şöyledir: 

aħżār ķıl- “yeşile çevirme”, aǾmāl ķıl- “amel işlemek”, aġu ķıl- “zehir etmek”, Ǿacāb ķıl- “şaşırmak”, arı ķıl- 
“temizlemek, paklamak”, Ǿarź ķıl- “sunma”, āşüfte ķıl- “perişan etme”, Ǿaŧā ķıl- “bağışlama”, ārzū ķıl- “isteme”, 

Ǿāķ ķıl- “asilik etme”, Ǿābād ķıl- “bakımlı, güzel hale getirmek”, Ǿacābā ķıl- “şüphelenmek”, Ǿazimet ķıl- “kararlılık 

gösterme”, bay ķıl- “zengin olma”, bedduǾā ķıl- “kötülüğü için dua etme”, bühtān ķıl- “iftira etme”, beyān ķıl-“ 

açıklamak”, ber-devām ķıl- “sürdürmek, daim kılmak”, binā ķıl- “yapmak, inşa etmek”, bāzār ķıl- “alış-veriş 

yapmak”, cehd ķıl- “çalışıp çabalamak”, cezā ķıl- “cezalandırmak”, celā ķıl-“ gurbete gitme”, cāǾiz ķıl- 
“yapılmasını olur verme”, cihād ķıl- “din uğruna savaşmak”, cürǿet ķıl- “cesaret etme”, çāk ķıl- “yırtmak”, daǾį 
ķıl- “duacı olmak”, duǾā ķıl- “dua etmek”, daǾvāy ķıl- “dava etmek, davacı olmak”, dād ķıl-“adaletli olmak”, 

dimāġ ķıl- “düşünmek, akıl etmek”, daǾvet ķıl- “davet etmek, çağırmak”, diķķāt ķıl- “ihtimam, özen göstermek”, 

defn ķıl- “gömmek”, dost ķıl- “arkadaş edinmek, dostu olarak kabul etmek”, duħūl ķıl- “girmek”, ezvāc ķıl- “eş 

olarak almak”, firāş ķıl- “yatak yapmak”, ferħūnde ķıl- “mübarek saymak”, firāķ ķıl- “ ayrılmak”, fāş ķıl- “açığa 

çıkarmak”, fikir ķıl- “düşünmek”, feryād ķıl- “bağırmak, yardım istemek”, ferāġat ķıl- “hakkından isteyerek 

vazgeçme”, fesād ķıl-“ fenalık, kötülük çıkarma”, fedā ķıl- “bir şeyden bir şey uğruna vazgeçme”, fiġān ķıl- 
“bağırmak, yardım istemek”, ġaraż ķıl- “kinlenmek, düşmanlık beslemek”, ġılman ķıl- “köle etmek”, ġalāŧ ķıl- 
“hata etmek”, ġaża ķıl- “savaşmak”, ġurūr ķıl- “kibirlenmek, büyüklük taslamak”, ġalebe ķıl-“ üstün gelmek, galip 

olmak”, ħizmet ķıl- “hizmet etmek”, ħurūc ķıl- “ayaklanmak”, hacc ile Ǿumre ķıl- “hac ve umre ibadetini yerine 

getirmek”, heves ķıl- “heveslenmek”, ħaŧā ķıl- “yanlış yapmak”, ĥikāyet ķıl- “ hikaye anlatma”, ĥiŧāb ķıl- “ 

topluluğa konuşma, anlatma”, ĥamd ķıl “şükretmek”, ĥaž ķıl- “bir şeyden mutlu olmak”, ħvāb ķıl- “uyumak”, ħalāś 

ķıl- “kurtulma, kurtuluş”, himem ķıl- “himmet eylemek”, hidāyet ķıl- “doğru yolu gösterme”, hicret ķıl- “göç 

etme”, ĥarām ķıl- “dinen yasaklamak”, ħālį ķıl- “boşaltmak”, hibe ķıl- “malını karşılıksız verme”, ħandān ķıl- 
“sevindirmek”, ĥilm ķıl-“ yumuşak davranmak”, ĥürmet ķıl- değer vermek, saygı göstermek”, ĥased ķıl- 
“kıskanmak”, ħırś ķıl- “kuvvetli istek duymak”, hidāyet ķıl- “doğru yolu gösterme”, ĥimāyet ķıl- “koruma, 

koruması altına alma”, icād ķıl- “yeni bir şey ortaya çıkarma”, işrāb ķıl- “içmek”, iŝbāt ķıl- “delile dayandırma, 
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delil gösterme”, ibrāz ķıl- “ortaya koyma, gösterme”, Ǿibādet ķıl- “dinin emirlerini yerine getirmek”, ibdāǾķıl- 
“meydana getirmek”, isrāf ķıl- “boşa harcama”, iĥrāķ ķıl- “yıkma”, idrāk ķıl- “anlama”, iĥmāl ķıl- “önemsememe”, 

iktisāb ķıl- “kazanma”, iĥtirāz ķıl- “çekinme”, imtidāĥ ķıl- “övme”, iǾtimād ķıl- “güvenme”, iǾtiķād ķıl- “inanma”, 

istinād ķıl- “bir şeye dayandırma”, ihżārat ķıl- “hazırlama”, iftiħār ķıl- “övünme, gurur duyma”, iǾtizāź ķıl- “aziz 

sayma”, imtiyāz ķıl- “ayrıcalık gösterme”, iltimās ķıl- “öncelik acrıcalık tanıma”, iltibās ķıl- “şüphe etmek”, ifşā 
ķıl- “meydana çıkarma”, inkār ķıl- “yalanlama”, istimāǾ ķıl- “dinleme”, ıŧŧılāǾ ķıl- “öğrenme”, istiĥlāl ķıl- “helal 

sayma”, inkişāf ķıl- “meydana çıkarma”, iǾtirāż ķıl- “karşı çıkma”, iŧāǾat ķıl- “emre uyma”, ibtidā ķıl- “başlamak”, 

intibāĥ ķıl- “uyanma, uyanış”, ibķā ķıl- “devamlı olarak yapma”, ikrāh ķıl- “iğrenme”, ižhār ķıl- “açığa çıkarma”, 

icmāǾ ķıl- “birleşme”, iĥrāķ ķıl- “yakma”, ifżāl ķıl- “lutfetme, bağışlama”, imżā ķıl- “mühürlemek”, iĥāŧa ķıl- 
“kuşatma”, istiǾmāl ķıl- “kullanmak”, işāret ķıl- “işaretleşme”, intiħāb ķıl- “seçme”, indirāc ķıl- “ sıralayarak 

indirme”, inķıyād ķıl- “boyun eğme, itaat etme”, izdiyād ķıl- “artma, çoğalma”, iştiġāl ķıl- “uğraşma, meşgul 

olma”, intiķāb ķıl- “kötü iş yapma”, izdivāc ķıl- “evlenme”, irŝ ķıl- “mirasa konma”, iflāĥ ķıl- “selamete çıkarma”, 

istikbār ķıl- “kibirlenme”, icābet ķıl- “teklif edilen şeye karşılı verme”, isifrāġ ķıl- “kusma”, istislām ķıl- 
“İslamiyet’i kabul etme” , intižār ķıl- “bekleme”, isrāǾ ķıl- “ gönderilmek”, irtiĥāl ķıl- “ölme, öbür dünyaya 

göçme”, iźin ķıl- “müsade etmek”, iǾtāķ ķıl- “ azad etmek”, idħal ķıl- “dahil etmek”, istinkāĥ ķıl- “evlenme 

isteğinde bulunmak”, iltifāt ķıl- “gönlünü alacak şeyler söylemek”, ķayġu ķıl- “tasalanmak”, ķıŧal ķıl- “öldürmek”, 

ķurı ķıl- “kurulammak”, ķarār ķıl- “karar vermek”, ķıyās ķıl- “karşılaştırmak”, ķasem ķıl- “yemin etmek”, ķitmān 
ķıl- “sırrını saklama”, ķabūl ķıl- “onaylamak”, ķanāǾat ķıl-“ yetinmek”, lāf ķıl- “konuşmak”, lāl ķıl-“söz 

söyletmemek”, luŧf eyle- “bağışlama, ihsan etme”, mutabbaķ ķıl- “kat kat yapmak”, maĥbūb ķıl- “sevgili 

eylemek”, münācāt ķıl- “yalvarmak”, murād ķıl- “istemek, dilemek”, muķadder ķıl- “takdir etmek”, muśavver ķıl- 
“tasvir etmek”, muǾāf ķıl- “bağışlamak”, meftūn ķıl- “aşık etmek”, muħālefet ķıl- “karşı durma”, mażbūŧ ķıl- 
“hatırda tutmak”, meylā ķıl- “bir şeye yönelmek”, medār ķıl- “yardımcı yapmak”, maħlūd ķıl- “karıştırmak”, 

muǾālece ķıl- “tedavi etme”, müjde ķıl- “sevindirecek haber verme”, müyesser ķıl- “nasip etmek”, muķātele ķıl- 
“öldürme”, merzūķ ķıl- “rızıklandırmak”, mastūr ķıl- “gizleme”, müşāvere ķıl- “sanışma, iştişare etme”, merkūb 
ķıl- “üzerine binme”, menǾ ķıl- ,“yasaklamak”, meĥābā ķıl- “korkma”, merĥamet ķıl- “acımak”, müveddet ķıl- 
“sevgi, dostluk besleme”, nikāĥ ķıl- “evlenme”, namāz ķıl- “namaz ibadetini yerine getirme”, nizāǾ ķıl- “tartışma”, 

nuķūl ķıl- “nakletme, aktarma”, nigāh ķıl- “bakma”, nažar kıl- “bakma”, noķśān ķıl- “işi eksik yapma”, nidā ķıl- 
“bağırma”, niyāh ķıl- “yüksek sesle ağlama”, naśįĥat ķıl- “öğüt verme”, nihān ķıl- “gizleme”, niyāz ķıl- “yalvarma 

dua etme”, nuśĥ ķıl- “nasihat verme”, naśįb ķıl- “kısmet etme”, nā-peydā ķıl- “gizleme, saklama”, neźįr ķıl- 
“adama”, otaķ ķıl- “ev yapmak”, pāk ķıl- “temizleme, arındırma”, peydā ķıl- “ortaya çıkarma, görünür hale 

getirme”, pend ķıl- “nasihat etme”, pişvā ķıl- “öncü kabul etme”, rāżı ķıl- “memnun, hoşnut olma”, rās ķıl- 
“doğruyu gösterme”, rivāyet ķıl- “nakletme”, raĥmet ķıl- “merhamet etme, acıma”, reşād ķıl- “Hak yolunda 

yürüme”, recā ķıl- “istemek, dilemek”, rıĥlet ķıl- “göç etmek”, sırdāş ķıl- “gizlemek”, saǾy ķıl- “çabalamak”, śavm 
ķıl-“oruç tutmak”, suǿāl ķıl- “soru sorma”, sipās ķıl- “şükretmek”, saǾid  ķıl- “kutlu saymak, üstün tutmak”, selām 
ķıl- “selamlamak”, secdegāh ķıl- “secde edilecek yer olarak belirleme”, sefer ķıl- “savaşmak”, sünnet ķıl- “sünnet 

haline getirme”, secde ķıl- “Allah’ın huzurunda eğilmek”, ŝenā ķıl- “övmek, medhetmek”, śadaķa ķıl- “bağışta 

bulunmak”, śavāş ķıl- “savaşmak, mücadele etmek”, śıyānet ķıl- “koruma, himaye etme”, süknā ķıl- “mekan 

edinme”, seyrān ķıl- “gezme, bakınma”, seyyiǿāt ķıl- “günah işleme”, şehādet ķıl- “şahitlik yapma”, şaz ķıl- “mutlu 

etme”, şürūǾ ķıl- “başlamak”, şiǾār ķıl- “işaret saymak”, şumār ķıl- “hesaplama, hesap etme”, şādumān ķıl- “mutlu 

etme”, şükr ķıl- “Allah’a duyulan minneti dile getirme”, şefāǾat ķıl- “Hz. peygamberin kulların bağışlanması için 

aracı olması”, şekvā ķıl- “şikayet etme, yakınma”, teġāfül ķıl- “bilmezlikten gelme”, taśaddur ķıl- “başa geçme”, 

taśdįķ ķıl- “onaylamak”, tefrįt ķıl- “ ayırmak”, tibyān ķıl- “izah etme”, ŧamaǾķıl- “açgözlülük etme”, tażarrūǾ ķıl- 
“ yalvarıp yakarma”, teǿehhül ķıl- “evlenme”, tekźib ķıl- “yalanlamak”, temessük ķıl- “yapışıp tutmak”, tevbe ķıl- 
“günahtan Allah’a sığınma”, teblįġ ķıl- “bildirme, haber verme”, tevaķķuf ķıl- “oyalanma, bekleme”, teķāpū ķıl- 
“çabalamak”, teheccüd ķıl- “gece namazı kılmak”, taǾab ķıl- “zahmet gösterme, yorulma”, ŧaleb ķıl- 
“istenme,dileme”, tārāc ķıl- “yağmalama”, taķaǾķuǾ ķıl- “sarsma”, taǾziye ķıl- “baş sağlığı dileme”, temhįd ķıl- 
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“yayma, döşeme”, tecdįd ķıl- “tazeleme”, tesvįd ķıl- “karalama”, ticāret ķıl- “alım-satım yapma”, tilāvet ķıl- 
“Kuran okuma”, teġannį ķıl- “şarkı söyleme”, ŧavāf ķıl- “Kabe’nin etrafını dönme”, tezvįc ķıl- “nikahlanma”, 

taķsįm ķıl-“ bölme, ayırma”, taķbįl ķıl- “öpme”, teǿħįr ķıl- “ erteleme”, teǾallül ķıl- “bahane bularak kaçma”, 

tezāhid ķıl- “kaçınma”, ŧalan ķıl-“ yağmalama”, Ǿurūc ķıl- “yukarı çıkma, yükselme”, Ǿumre ķıl-“ Kabe’ yi ziyeret 

edip ibadep yapma”, vifāķ ķıl- “dostluk yapma”, vaśiyyet ķıl- “öldükten sonra bir şeyin yapılmasını isteme”, vużū 
ķıl- “abdest alma”, vedāǾ ķıl- “ayrılma”, vācib ķıl- “bir şeyin yapılmasını dinen zorunlu kılma”, vāśıl ķıl- 
“ulaştırma”, yaraķ ķıl- “hazırlık yapma”, yād ķıl- “anma”, yardım ķıl- “ihtiyacı olan birine yardım etme”, yemįn 
ķıl- “and içme”, żāyiǾ ķıl- “ziyan etme”, zinā ķıl- “nikahsız birleşme”, žuhūr kıl- “ortaya çıkma”, ziyān ķıl- “zarar 

verme”, zekāt ķıl- “maldan dinen belirlenmiş olan oranda ihtiyacı olanlara verme”, źikr ķıl- “Allah’ın adını anma”, 

žārį ķıl- “ağlama, inleme”. 

étdür- yardımcı fiili ile oluşturulanlar: teǾāzzum étdür- “büyüklük göstertme”, fesād étdür- “arayı 

bozdurmak”, taśdįķ étdür- “onaylatmak”, Ǿafv étdür- “bağışlanmasını sağlamak”, istiħrāc étdür- “çıkarttırmak”, 

tażmįn étdür- “zarar ziyanı karşılatma”, tırāş étdür- “saçını,sakalını kestirtmek”, taśfįr étdür- “sarıya boyatma”, 

yalduz étdür-“ yaldızlattırma”, iħrāc étdür- “dışarıya attırma”, rücūǾ étdür- “geri çevirtme”, car édin-“örtünme”. 

ķılın- yardımcı fiili ile oluşturulanlar: mufażżal ķılın- “üstün tutulan”, rivāyet ķılın- “anlatılan, nakledilen” 

, melĥūž ķılın- “olabileceği düşünülen”. 

édin- yardımcı fiili ile oluşturulanlar: vird édin-“belli aralıklarla zikr etmek”, maŧlūb édin-“ istenilen, 

talep edilen”, ķıśśa édin- “hikaye olarak diline dolamak”, iĥticāb édin- “örtünme”, maĥbūb édin- “dost edinmek”, 

maķśūd édin- “gaye edinmek, istemek”, Ǿādet édin- “ alışkanlık haline getirme”, muǾtād édin- “adet haline 

getirme”, ĥüccet édin- “delil olarak kullanma”. 

ol- yardımcı fiili ile oluşturulanlar: įķāž ol- “uyarmak”, śaġ ol- “sağlıklı, diri olmak”, ķaǿim ol-“ayakta 

durmak”, emįn ol- “inanmak, güvenmek”, bį-ħāf ol- “korkusuz olmak”, iġrāķ ol-“boğulmak”, yanında ol- “birlikte, 

beraber olmak”, dellāl ol- “vasıta olmak”, śamt ol- “susmak”, meyyāl ol-“istekli, hevesli olmak”, hem-rāh ol-
“yoldaş olmak”, çāker ol- “kul, köle olmak”, ķolay ol-“sıkıntısız, zahmetsiz olmak”, ĥaźer-nāk ol- “sakınmak, 

çekinmek”, śāliĥ ol- “ dini emirlere uymak”, zāġ-veş ol- karga gibi olmak”, Ǿāśį ol-“isyan etmek”, iħrāc ol- 
“dışlanmak, dışında tutulmak”, ġāfil ol-“gaflet içinde bulunmak”, sālik ol-“bir yola girip takip etmek”, Ǿadüv ol-
“düşman olmak”, inzāl ol-“inmek”, ġavį ol-“ azmak, sapmak”, işāret ol- “bir şeyin belirtisi olmak”, yaķın ol- , ifşā 
ol-“ortaya çıkmak”, ibķā ol-“daimi olmak”, eşķā ol- “eşkıya olmak, ilķā ol- “vahiyle indirilmek”, ħayr ol-“hayırlı 

olmak”, peydā ol- “ortaya çıkmak, naķl ol-“iletilmek”, ħılāf ol-“yalan olmak”, āşikār ol-“meydana çıkmak , belli 

olmak”, ŧopraġ ol- “ölmek, toprağa karışmak”, fāriġ ol-“ fergat etmek”, cemǾol-“toplanmak, bir araya gelemk”, 
cife-yi ķabr ol- “mezardaki leş olmak”, şād ol-“mutlu olmak”, sāf ol- “temizlenmek”, menfūr ol-“iğrenç duruma 
gelmek”, müstagraķ ol- “batmak, dolup taşmak”, muśallaŧ ol-“ bıktıracak şekilde birine yapışmak”, helāk ol- 
“mahvolmak”, tābiǾ ol-“dahil olmak”,, peyġāmber ol-“Allah tarafından elçi olarak görevlendirilmek”, Ǿāmil ol-
“amel etmek, çalışmak”, ħalife ol-“İslam’ın lideri olmak”, zāǿil ol-“yok olmak, ortadan kalkmak”, ġālib ol-
“yenmek, kazanmak”, mecnūn ol-“delirmek”, aǾmā ol-“kör olmak, görememek”, māniǾol-“önlemek”, mekr ol- 
“hile yapmak”, murtāż ol- “seçkin beğenilir olma”, maġdūr ol- “haksızlığa uğrama” dāǾį ol- “duacı olmak, biri 

için dua etmek”, sünnet ol- “Hz. peygamberin davranışlarını ve sözlerini alışkanlık haline getirmek”, rāżı ol-
“kabullenmek”, ilĥāķ ol-“bir yere katılmak”, maħmūr ol- “sarhoş olmak, ifsād ol-“bozmak, fesada uğratmak , saġ 
ol- “yaşamak, hayatta olmak”, ebrār ol-“faziletli, doğru, temiz olmak”, ĥelāl ol-“ yapılmasında dinen sakınca 

olmamak”, ĥarām ol-“yapılması dinen yasak olmak”, giriftār ol-“esir olmak”, Ǿāşık ol-“sevdalanmak, sevmek”, 
ķatl ol-“öldürülmek”, ķābil ol- “mümkün”, Ǿayb ol- “utanılacak bir hal olmak ”, ĥāmil ol-“taşımak”, rāġıb ol-
“istekli olmak”, ġarķ ol-“boğulmak”, müǿmin ol-“iman etmek”, pįr ol- “yaşlanmak”, ħaste ol- “hastalanmaka, 

rahatsızlanmak”, merbūŧ ol-“bağlanmak”, Ǿālim ol-“ilim sahibi olmak, bilmek”, sebep ol- “yol açmak”, müstaġfir 
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ol-“af dilenmek”, žāhir ol-“ortaya çıkmak, görünür olmak”, vāriŝ ol-“mirasçı olmak”, efđāl ol-“çok faziletli 

olmak”, ķonuķ ol- “bir yere misafir olmmak”, lāzım ol- “gerekmek”, farż ol- “dinen emrolunmuş”,mübhem ol- 
“belirsiz, şüpheli olmak”, zāǿid ol-“eklenmek, ilave olmak”, şarŧ ol- “kaçınılmaz duruma gelme”, rabŧ ol- 
“bağlanmak”, āsān ol- “kolay olma”, naķş ol- “işlenmek, kazınmak”, musāfir ol- “bir yerde konuk olarak 

ağırlanmak”, müsteĥāb ol- “hayırlı,sevap olmak”, fāsid ol- “bozulmak, fesada uğramak”, Ǿayān ol- “bilinir olma, 
belli olma”, yādiġār ol- “hatıra olarak kalma”, müsāvį ol- “ eşit olma”, maǾlūl ol- “hasta, illetli olma”, müstecāb 
ol- “kabul edilen”, muǾādil ol-“ denk, benzer olma”, bį-ķıyās ol- “mukayese edilememek”, berāber ol-“bir arada 

bulunmak”, reĥber ol-“kılavuzluk etmek, iyiye yöneltmek”, şāhįd ol-“tanıklık etmek”, aķrān ol-“ birbirine denk 

olmak”, muntažır ol- “beklemek, gözlemek”,mübtelā ol-“vazgeçemeyecek şekilde bağlanmak”, ĥāżır ol-“ 
hazırlıklı, uygun olma”, ĥaśr ol-“yeniden dirilmek”, mālik ol-“sahip olmak”, ķabūl ol-“arzusuna kavuşmak”, śāim 
ol-“oruçlu olmak”, mekrūh ol-“dinen yapılması sakılncalı olmak”, helāk ol-“perişan hale gelmek”, muǾin ol- 
“yardımcı olmak”, lāl ol- “konuşamamak”, dāǿim ol- “sürekli olmak”, müşerref ol-“şereflenmek”, müĥrim ol-
“ihrama girmek”, ıraġ ol-“uzaklaşmak”, müşterek ol- “ortak olmak”, muǾtād ol- “alışmak”, laġv ol- “hükmü 

kalmamak”, recm ol- “taşlanmak”, nālān ol- “inlemek, ağlamak”, ķaŧ ol- “kesilmek”, naķż ol- “eksik kalmak”, 

şehįd ol- “vatan için can vermek”, mücāhid ol- “çalışma, çaba gösterme”, bāŧıl ol-“gerçekle ilgisi olmamak”, 

meşrūǾ ol- “yasal olmak”, śāmit ol-“ sessiz, sakin olmak”, hebā ol-“yok olmak”, maǾlūm ol-“bilinmek”, dermān 
ol-“şifa olmak”, serkeş ol-“dik başlı davranmak”, ķarįb ol-“yakınolmak”,meftūn ol-“tutulmak”,  maķbūl ol-
“beğenilmek”, mesrūr ol-“mutlu olmak”, peşimān ol-“pişman olmak”, müslimān ol- “İslam dinini kabul etmek”, 

muĥtāc ol-“birine veya bir şeye ihtiyaç duymak” , girān ol-“pahalı, ağır olmak”, māǿil ol-“hevesli, istekli olmak”, 
ķāǿim ol-“ayakta durmak”, dāǿim ol- “ebedi, sonsuz olmak”. 

olun- yardımcı fiili ile oluşturulanlar: emr olun- “bir iş için birini görevlendirmek”, Ǿafv olun-
“bağışlanmak, hoş görülmek” , ħalķ olun-“yaratılmak”,  iħrāc olun-“ çıkarılmak”, terk olun- “bırakılmak, rivāyet 
olun-“anlatılmak”, nehy olun-“yasaklanmak”, daǾvet olun- “misafir olarak çağrılmak”, istiǾmāl olun-
“kullanılma”,iĥsān olun-“ lutfedilmek”, źikr olun-“ anılmak, bahsedilmek”, taĥammül olun-“dayanılmak, 

katlanmak”, teşbįĥ olun- “benzetilmek”, fevt olun-“kaçırılmak, yitirilmek”, teǾħįr olun-“ ertelenmek, sonraya 

bırakılmak”, redd olun-“kabul görmemek”, vācib olun-“yapılması gerekli olarak bildirilen”, farż olun-“yapılması 

kesin olarak emredilen”, cem Ǿ olun-“ toplanmak,bir araya getirilmek”, ifsād olun-“fesada uğratılmak”, naķl olun-
“aktarılmak”, đarb olun-“vurulmak, dövülmek”, -, taśvįr olun-“resm ederek anlatılmak”, ŧamaǾ olun-“aç gözlü 

davranmak”, baǾŝ olun- “gönderilmek” taǾzįz olun- “yüceltilmek”, ķabž olın- “teslim alma”. 

3.2.Tasviri fiillerle ( bir yanı zarf- fiil olan birleşik fiiller) kurulan birleşik fiiller 

Bir yanı zarf-fiil olan tasviri fiiller iki farklı fiilin kaynaşmasıyla meydana gelirler. Asıl fiil başta yardımcı 
fiil ise sonda yer alır. Bu fiillerde asıl anlam –A, -I, -(y)Ip zarf-fiil yapısında olan birinci fiildedir. İkinci 
fiil ise esas fiil olmasına rağmen anlam kaymasına uğrayarak sözlük anlamından farklı bir anlama 
bürünür. Bu fiillerde yardımcı fiilin görevi asıl fiilin oluş, kılış şeklini tasvir etmektir. Tasvir fiilleri, –A, 
-I/-U–Ip/-Up ekleriyle yapılan zarf-fiillerin yanına " bil-, ver-, dur-, gel-, kal-, koy-, gör-, yaz-" 
fiillerinden birinin eklenmesiyle oluşur (Özkan vd., 2011: s. 77). Tasvir fiiller yeterlik, tezlik, yaklaşma, 
uzaklaşma, süreklilik fiilleri olarak tasnif edilirler (Korkmaz, 2007, 811-812; Demir, 2004, 103-116). Bazı 
kaynaklarda ise tasvir fiiller yeterlik, tezlik, yaklaşma ve süreklilik olmak üzere dört gruba ayrılmıştır 
(Karahan 2004, s. 33; Özkan vd., 2011, s. 77; Banguoğlu 2007, s 488).  

3.2.1. Yeterlik fiilleri: Esas fiilin –(y)A zarf fiil şekline bil- yardımcı fiilinin eklenmesiyle oluşturulur. 
Belirtilen eylemin gerçekleştirilmesinde güç ve yeterliliğin bulunduğunu belirtir. 
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Yeterlik fiilinin olumsuzu Türkiye Türkçesinde bil- yardımcı fiili ile yapılmaz. “Muktedir olmak” 
manasına gelen –u yardımcı fiilinin üzerine –mA fiilden olumsuzluk yapan ekin getirilmesi ile kurulur. 
Tek bir vokalden oluşan u- yardımcı fiili –A zarf-fiil eki ile karşılasınca kaynaşmaya uğrayarak 
kaybolmuştur. (Korkmaz, 2007, s. 815). Metnimizde yeterlik fiilinin olumsuz şekline daha sık 
rastlanmaktadır. 

Görebile ŧurur iken éde bahāne iħtilā (4521); Lā-būd ķudurur ķurtulamaz baş ile ayaħ (1174); Gevşenüp kendüyi 

imsāke o ķādir olamaz (1912); Geçilse verāsından anuñ ķıramaz çü nān (2688); Ki dehr-i śāǿim olmışca bulamazdın 

anuñ  işbāǾ (3860); İǾzār édüp ıźlāl éder alamaz o dįnār ķuŧāǾ (4564); Ķuloġlı eger elün-ile menǾ édemezseñ (1121); 

Kimine üşüp ögredemez ĥarfi bu ecnās (1280); Eger māh-ı śıyāmı siz göremeziseñüz ol şeb (3794); Çü bāzār-ı 

ebyāta véremez idi kesād (6451); Buyurdı ķātıǾ ur-raĥm ki giremez cennete dédi (6614) 

3.2.2. Uzaklaşma fiilleri: Esas fiildeki oluş ya da kılışın uzaklaştığını anlatan fiillerdir. –(y)A zarf 
fiilinin üzerine git- yardımcı fiilinin eklenmesiyle oluşturulurlar. Metnimizde bu tür fiillere fazlaca 
rastlanmamaktadır. 

Bir gün ola cümlesini bunda ķoyup gidesin (600); Elüme yapışuban beni alup gitdi pes o (2118); Yaħūd bozılup 

gide dāruñ senüñ (2630); Ķalķup gider olsa ķaçan eyledügince infirād (4347); Nüzūl édüp getürdi kim Ǿurūc édüp 

gide eclāy (8188) 

3.2.3. Tezlik fiilleri: Gerçekleşen eylemin bir andai kolaylıla, çarçabuk gerçekleştiğini anlatmak için 
kullanılan fiillerdir. –(y)I/-(y)U zarf-fiil ekiyle birleşen ver- yardımcı fiilinden oluşan yapılardır. 

Ħüdā ĥayr ile itmām édivére (80); Śunıvér baña ķokam tā kim semen-zār-ı ĥadįŝ (361); Teǿħįr édüben ķatlanuvér 

eyleme maŧrūŧ (1352); Ķatlanıvérüp borcını baġışla birazın (1354); Raĥmet dileyüvéreler ol kādir ü ķassām (1521); 

Bıyıġın śalıvérüp śaķalını ķırkmaķ işit (2018); Pes evvelki gün vaķt-i żuhrı ķıluvérdi ol (2320); Kim ki baña śalāt 

éde gelüp olar déyüvérür (2815); Resūl anuñ śāĥibine iki ķul alıvérdi çün (4885); Możāyıķa sin cemǾa görüvéreler 

maĥsūb (5878); Daħı başın tırāş édüp saçıvérince aķçeyi (6042) 

3.2.4. Süreklilik fiilleri: Bu yapıdaki fiiller eylemin söylenilen zamanda sürmekte, devam etmekte 
olduğunu anlatmak için kullanılırlar. Bu yapılar –(y)A/-(y)I/-(y)Ip zarf-fiil eklerine dur-, gör-, kal-, koy-
, gel- gibi yardımcı fiillerinin eklenmesiyle kurulurlar. 

gör- 

ķılagör keşf éde tā Ĥaķ saña rāz (104); ǾĀķil iseñ ŧutagör güftār-ı mümtāza ķulaħ (431); Ol Ǿahdi bozagör sen 

eyleme çü Ǿömri itlāf (5353); Sever dér ķoķagör bu żaymerānı (6403); Anı göñlüñ kitābında yazagör vaśf-ı bābında 

(7313); DāǾį olıgör rāhına sen Rabbinüñ āħir (1627); Ki bu ġaflet döşegini dürüp uyanıgörüñ (2042); Burnuñuz śu 

ile üç kerre çü yıķanıgörüñ (2043); Hem buyurdı sevdügüñi sevegör Allāh içün (324); İmdi pervāz édegör tā kim 

açılmışdur ķafes (583); Hem sen olaruñ istedügin véregör āħir (1332); Ķuloġlı bugün Ǿālim olanları sevegör 

(1570);  Ķuloġlı imdi bu śudan içegör bulımazsın āb (3438); Ŧamuya gire hem çekegör betin (6590) 

gel- 

çıkageldi pes ǾOŝmān anda nāgāh (44); Yöriyüp gele mescide kim éde cefāyla ĥaž (2535) 
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ŧur- 

Ĥāżır olup ŧurutuñ śuçı gide dédi neźįr (1831);  Ķıldı iki rekǾatını selām vérüp ŧurdı örü (2922); Üç kerez uyuyup 

ŧurup bula çü oķıya ħalāś (3067); Çün istirāĥat eyleyüp ŧurdı śabāĥ olınca tā (4694); Selāmın alup ŧurdılar ħāś u 

Ǿām (6358) 

3.3. Bir yanı sıfat-fiil bir yanı yardımcı fiil olan birleşik fiiller 

Bir yanı sıfat-fiil bir yanı yardımcı fiil olan birleşik fiiller değişik zaman kalıbı içinde bulunan sıfat-
fiillerin ol- yardımcı fiili ile birleşmesinden meydana gelen fiillerdir. Bu tür fiillerde temel anlam birleşik 
fiil üzerindedir.(Korkmaz, 2007, s. 801). Bu tür fiilleri karmaşık fiiller olarak adlandırılmıştır. (Deny, 
2012, s. 465; Banguğlu, 2007, s. 482). Bu tür fiiller birleşik fiiller tasnif edilirken bazı kaynaklarda asıl 
yardımcı fiillerle kurulan birleşik fiiller başlığı altında değerlendirilmiştir. Bu fiillerin asıl yardımcı 
fiillerle kurulan birleşik fiillerden farkı bu yapı içerisindeki isim ögesinin bazı sıfat-fiil eklerini almış 
olmasıdır. Karmaşık fiiller olarak nitelendirilen bu fiiller ol- yardımcı fiilinden önce gelen sıfat-fiillerin 
yüklendikleri işlev farlılıklarına ve de bağlı olduğu zaman kesimine göre üç gruba ayrılır: 1. Öncelik 2. 
Alışkanlık 3. Niyet (Korkmaz, 2007, s. 801). Bu kategorideki fiillerin sınıflandırılması için de farklı 
isimler kullanılmıştır. Banguoğlu, 1. Öncelik fiilleri, 2. Başlama fiilleri, 3. Niyet fiilleri şeklinde 
sınıflandırır (2007, s. 482). 

3.3.1.Öncelik fiilleri 

Öncelik görevini üstlenmiş olan birleşik fiiller –mIş ol- şeklinde kurulurlar ve birleşik fiilin aldığı 
zamandan daha önce gerçekleşmiş, tamamlanmış olduğunu gösterirler. Geçmiş zaman sıfat-fiillerinin 
olumlu yahut olumsuz şekliyle kurulurlar. (Banguoğlu, 2007, s. 482; Korkmaz, 2007, s. 801) –mIş ol- 
yapısındaki ol-yardımcı fiilinin çekimlendiği zamana göre anlam farklılıkları oluşur. ol- fiili geçmiş 
zaman ya da hikaye çekimleri ile çekimlendiğinde geçmişte tamamlandığı ortaya çıkar. Eğer geniş zaman 
ile çekime girmişse birleşik fiilin meydana getirdiği oluş gelecek zamanı gösterir. Şimdiki zamanla 
yapılan çekimlenmede ise oluş ve kılış şimdiki zamanda tamamlanmıştır. (Korkmaz, 2007, s. 802) 
Metnimizdeki örnekleri şöyledir: 

Seni Ĥaķ ķılmış olursa eger bay (282); Déye yā Rab bārį ehlim bilmiş olaydı (767); Śoñına anuñ ķalmış ola oġlı 

meger ħāś (1316); Şol evlādı kim ol olmış ola bāri pes ħāś (1317); Meger ol fāre yemiş ola idi şöyle henüz (2148); 

O henüz şurb-ı ħamir étmiş ola rūy-i siyāh (2149); Nebź-i temir dédi ıślanmış ola ħurma aħį (2153); Ecri tamām 

olur gibi eylemiş ola Ǿömre cāc (2884); Ķalmış olursa lā-cerem māniǾ olup aña meǾāş (3039); Meger kim o şāhįd 

olup mālı telef olmış ola (3290); Ķoyun yaşın geçmiş ola sıġır iki yaşında hem (3305); Beñze ġarįbe dünyāda 

bıraķmış ola cāyını(3353); Meger anuñ günāhını gidermiş ola źü’l-celāl (3362); Eger aħşam namāzında varup 

görmiş olur ise (3416); Meger şişmiş ola meyyit ya dikmiş ola anı cerrāĥ (3527); Yāħūd bir kimse borcına kefįl 

olmış ola meźkūr (3657); Śatun almış ola dédi velį bunuñ olur maǾźūr (3658); Ķıyāmetde anuñ yüzi śoyılmış ola 

bu taħcįr (3681); Derisi yüzlerinüñ hep yüzilmiş ola dér taħbįr (3688); Amānı érmiş ola kim vérüp ol da ola beşāş 

(3747); TeŧavvuǾ-ı niyet olsa o nehy olınmamış olur (3791); Vaśiyyet étmiş olursa anuñ māl-ı ŝülüŝinden (3943); 

Ĥattā birinde on ħatim eylemiş ola müzdi dér (4218); Meger aña ben niǾmetüm eylemiş olam iltimās (4435); Yüz 

ķul āzād étmiş ola ĥürmet durur aña Ǿivaż (4496); Meger o gün bir ġayrısı meźkur-ı źikr étmiş ola (4499); Rāh-ı 

ziyāratuñda hem bulmamış olsañ nefs-i ġūl (4724); Olsun ki bidǾat ehline étmiş ola iķrāruñ o (4808); Meger 

muħayyer oluban bilmiş ola aķrānını (4867); Benden dileye mālın žulm étmiş olam źerrāt (4963); Taĥlįl ġarażı 

içün eylemiş ola tezvįc (5279); Kim nefs ile şehvātı olmamış ola maĥfūž (5279); Tā fiǾl-i şeniǾ birle uzatmış olam 

ayaġ (5337); İşleyümese sözin eylemiş ola isrāf (5359); Ķaŧrana baturalar ķaynamış ola issü (5583); Allāh ile dér 
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cenge başlamış ola dér vāh (5602); Şuña kim Ĥaķ teǾālallāh naśįb étmiş ola beñlik (5688); Olara érmiş ola emr-i 

Ħüdā’dan Ǿaşerāt (5979); Velį ol kelb anuñ etin yémiş olursa bir miķdār (6021); Meger cāfį ile çıķmış ola boġazlana 

heiǿsāt (6039); Getürmiş olursa eger cāvidān (6073); Eger śol yanına anuñ oturmış olsadı eşrāf (6117); Śoķmış 

olur ķıymış olur cānına (6260) 

Muķadder ķılmamış olur Ħüdā bilgil anı įżāĥ (6264); Yil ile nāzile birle ķarışmış ola istinkāĥ (6275); Söylemiş ola 

şāyed uya bāri ķıldıysa ĥased (6498); Babası anuñ ölmiş olsa eger (6596); Kim şöyle müstaǾmel bıñar çör ile çöp 

ŧolmış ola (7161); Bāġ-ı ħayr içre niçün bitmemiş ola çemenüñ (7476); Yed-i bidǾatla ķazımış ola naķş-ı ħatmüñ 

(7497); Ķudret elümle anı ben yaratmış olam dédi Ĥaķ (7816) 

3.3.2. Niyet fiilleri 

Niyet fiilleri, -AcAk, -IcI/-UcU, -AsI sıfat-fiillleri ile yapılırlar. ol- yardımcı fiilinin aldığı zamanda oluş 
ve kılışın bir niyet, bir teşebbüs halinde olduğunu gösterirler. Bu türdeki karmaşık fiiller genellikle tarz 
yönünden  bir anlam özelliği gösterir. (Banguoğlu, 2007, s. 485). Bu türdeki karmaşık fiiller geçmiş veya 
da şimdiki zamanda gerçekleşmemiş, gerçekleşmesi de niyetlenerek geleceğe yüklenmiştir. (Korkmaz, 
2007, s. 807). Metnimizdeki örnekleri şöyledir: 

Yā ķıyāmet ķopıcaķ olmaz bu eŧvāra śalā (989); Ħilāf-ı şerǾe ol dāǾį olacaķ olur ise dér (5674) 

3.3.3. Alışkanlık fiilleri 

Alışkanlık fiilleri -AcAk ol-, -IcI/-UcU ol-, -AsI ol-, -msAr ol- şeklinde kurulurlar. Bir oluşun şimdi, 
gelecekte yahut da geçmişte alışkanlık şeklinde sürdüğünü ya da sürecek olduğunu anlatırlar. Bir oluşun 
zaman yönünden değil de tarzı yönünden bir anlam inceliği taşır bu fiiller. Geniş zaman sıfat-fiilinin –
mAz ol- biçimindeki olumsuz şekli istek, şart, emir gibi kiplerle çekimlendiğinde istemezlik, kötü niyet 
anlamı verir. Fiilin mastar şekli ile ol- yardımcı fiilinin 3. şahıs olumsuz çekimi birleştiğinde o eylemin 
yapılmasındaki uygunsuzluk durumunu ifade eder(Korkmaz, 2007, 803-806). Banguoğlu bu fiilleri 
başlama fiilleri olarak adlandırmıştır (2007, s. 484). Metnimizdeki örnekleri şöyledir: 

Ger ben dédi bir kimseyi dost eyler olsam dünyede (8251); Gel baĥŝi bıraķ yoħsa başa çıķmaz ola ay (1631); 

Tamām gün görünmez oluban ŧolandı ki sāħ (2329); Ķayırmaz olursa bu deñlü ĥaśır u çerāķ (2620); Faķįr ola źelįl 

ola édemez ola hįç tedbįr (3689); Şikārı ŧutıcaķ o kelb yémez ola diledi kim (6032); Rıżāsın gözlemez olsa bu derde 

ķılmasa tįmār (6619); Ŧuymaz ola déyü buyurdı işit o şāhbāž (6786); Kim anuñ ĥüsni érişmez ola pāyāna göñül 

(7604) 

3.4. Yapısında isim-fiil bulunan birleşik fiiller  

Yapısında fiilimsi bulunduran birleşik fillerden biri de isim-fiille kurulan birleşik fiillerdir. Bu fillerde 
yardımcı fiil isim-fiil yapısındaki bir asıl fiille birleşir. Burada yardımcı fiil kendi anlamını yitirmez. 

Ħayra dāl olup seni ķılmaķ diler śāliĥ nihād (466), Pes yaratmaķ isteyücek aldı ŧopraġını anuñ (665), İy Ķuloġlı 

olmaķ isterseñ eger śāĥib-kemāl(839), Ki śundum çıķarmaķ diledüm edüklerini (2206), Anlar ki ola inkār olmaķ 

dileriseñ yār (5145), Teġallüb édüben  cemāǾātüñüzi ŧaġıtmaķ diler (5716), Gel berü iy dost ilinde bulmaķ isteyen 

felāĥ (6281), Dāħil olmaķ dileye bāb-ı cenāna bā-amāl(7565), Vücūdı şįşesin anda atup śındırmaķ isterdi(7949), 

Özini atmaķ isterdi ķomazdı Cebreǿįl billāh (7950)  
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3.5. Anlam kaymasına uğramış deyimleşmiş birleşik fiiller  

Deyimleşmiş birleşik fiiller, birleşik fiil tasnifi yapılırken ayrı bir başlık halinde değerlendirilip 
değerlendirilmemesi konusunda farklı görüşler doğmasına sebep olmuştur. M Levent Yener “Anlamca 
Kalıplaşmış Birleşik Eylemlere Yapısalcı Bir Bakış” adlı çalışmasında bu alanda yapılmış tasnifleri 
karşılaştırarak eylem ve adlardan oluşan deyimlerin söz dizimsel/ dil bilgisel değil anlam bilimsel öbek 
kabul edilmeleri gerektiğini dile getirmiştir (2015, s.180-196). 

Bu grup içindeki birleşik fiiller bir isim ve bir yardımcı fiille kurulurlar fakat fiilden önceki ad ögesi sabit 
kalmaz, yalın olarak kullanılabileceği gibi bir isim grubu şeklinde de kullanılır ve işletme ekleriyle 
genişletilebilir. Fiilden önce gelen isim unsuru fiile bir nesne, yer tamlayıcısı veya zarf yahut da özne 
görevi ile bağlanır. Ad ögesi bir veya birden fazla olabilir. Bu birleşmenin sonucu olarak benzetmeler, 
mecazlı kullanımlar, somutlaştırmalar şeklinde anlam kaymaları oluşturur. (Korkmaz, 2007, s. 837-
838). Bu tür birleşik fiillerde fiil unsuru kullanıldığı yere göre yardımcı fiil olma özelliği kazanır. 

Tahir Nejat Gencan, birleşik eylemleri incelerken öbekleşmiş eylemler başlığında Deyim Biçiminde 
Öbekleşmiş Eylemler başlığıyla deyimleri inceler (2001, s.331-359). 

“Bir isim unsuru ile bir yardımcı fiilden veya bir fiille başka bir fiil unsurundan oluşan yapılardır. İsim 
unsuru bu fiillerde özne, nesne, zarf, yer tamlayıcısı görevindedir. Sözlük anlamlarından tamamen ya da 
kısmen uzaklaşmalarıyla meydana gelen kalıplaşmış yapılar” (Öztürk 2008 s.46). 

Haydar Ediskun “dördüncü öbek birleşik fiiller” alt başlığında anlamca kaynaşmış birleşik fiilleri ele alır 

ve deyimleri inceler. Bu fiilleri üç gruba ayırır: 1. kendi sözlük anlamını koruyan birinci kelime ile kendi 
sözlük anlamından kaymış fiille birlikte deyim kuranlar, 2. bütün kelimeleri kendi sözlük anlamından 
kaymış ve tam bir deyim oluşturmuş olanlar, 3. ilk kelimesi ismin durumuna girenler (Ediskun 1992: 
228-246). 

aç- 

gözüñi aç-: “Uyanık davranmak, dikkatli olmak”  Faħr-i Ǿālem ĥażreti buyurdı aña gözüñ aç (369) 

sırrın aç-: “sırrını paylaşmak” Meger ol mürtāż olanlara aça sırrın Ħüdā (293) 

ķanat aç-: “uçmak” Gel hevā-yi dünyāya açma ķanat miŝl-i kelāġ (759) 

ellerin aç-: “dua etmek” Ellerin açup oķuyup yaǾnį duǾā éder gibi (4244) 

fal aç-: “fal bakmak”  Ehl-i Ǿarafāta dédi aça Ħüdā bir ķutlu fāl (4728) 

ķucaħ aç-: “sığınmak için yer vermek” Eger aķrānuñ olursa dér āġūş eyle aç ķucaħ (6400) 

açıl- 

gün açıl-: “Güneşin doğması” Gün açılup żiyā vérüp eyledi Ǿālem incilāh (3318) 

al- 

ħaber al- “haberdar olmak” Gizlü aǾmālinden anuñ çünki aldılar ħaber (843) 
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Ǿibret al- “ders almak” Ǿİbret alup eylegil hem śunǾ-i settāra selām (895) 

abdest al- “ibadet edebilmek için temizlenmek” Bir kimise dédi abdest alup ol yuya yüzin (1842) 

elinden al- “bir şeyden mahrum bırakmak” Namāzın ķılan nefs elinden alur bunca bāc (2296) 

gözün nurın al- “kör etme, göremez hale getirme” Gözlerinüñ nūrın alup görmez édersem anı ben (3365) 

śovuġ al- “üşütmek, hastalanmak” Ki dördüncide déye śovuġ alduñ (6419) 

günāhın al- “boş yere suçlamak” Zįre mažlūmuñ günāhın alalar (6811) 

az- 

yarası az-: “daha kötü duruma gelmek” Śudan azdı yarası o kişinüñ oldı hemān (1725) 

bas- 

pāy baś-: Şular kim baśalar duǾānuñ ķapusına pāy (2770) 

bul- 

hidāyet bul-: “İslam dinini kabul etmek” Biri hidāyet buluban ķıldı Hüdā’yı ittiħaź (4376) 

şöhret bul-: “ün kazanmak” Çü şöhret bula Ǿunvān-ı meşāyiħ (68) 

beķā bul-:  “sonsuz olmak” Varını Ĥaķ’uñ yolına terk éden bulur beķā (294) 

felāĥ bul-: “kurtulmak, selamete ermek” Sünnetün ķāǿimetün bunı ŧutan bula felāĥ (1735) 

yüz bul-: “şımarmak” Ol yüz bulıban göre helāk olmaġı zinhār (1223) 

şifā bul-:  “iyileşmek” Şifā bulur idi dédi nice bulmayalar kim āh (3423) 

bulandır- 

Ǿaķlını bulan-: “sarhoş etme”Her nesne kim insānuñ Ǿaķlını bulandura(5632) 

bük- 

belini bük-: “çaresiz bırakmak” Ĥarāret belini büksün dizinüñ üstüne çöksün (4072) 

çat- 

ķaş çat-: “kızmak, sinirlenmek” Ol ķıla aǾmāli ehl-i cenneti sen çatma kaş (626) 

çek- 

ķılıç çek-: “saldırıya geçmek” Ümmetümüñ üstüne ķılıç çeke ħışım-nāk (5427) 
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çık- 

iĥrāmdan çıķ-: “Hac görevini tamamlamak” Efrād-ı hacc her-kim murād étdiyse iĥrāmdan çıķa (4663) 

dök- 

yaş dök-: “ağlamak” Mübārek gözlerinden yaş döküp aġladı nā-şād (3549) 

döndür- 

yüz döndür:  “gösterdiği ilgiyi kesmek” O yüz döndürmeye aślā vére Ĥaķ yolına cān baş (3752) 

düş- 

üzerine  düş-: “görev haline gelmek” Sünnet olaruñ üzerine düşe çü yap yap (1076) 

ġurūra düş-: “büyüklenmek, gururlanmak” Düşeler sürūra ġurūra bu nās (7214) 

ayru düş-: “ayrılmak, birbirinden uzaklaşmak”  

ed-/et- 

def éd-: “başından savmak” YaǾnį belā vü şiddetin defǾ édüben vére ferāĥ (4298) 

yüzüni aķ etme- : “utandırmamak” Dédi müǿmindür anuñ yüzini Allāh aķ éde (967) 

geç- 

sözi geç-: ”sözünü dinletmek” Lehv ehlinüñ geçmez sözi déyü buyurdı Muśŧafā (4287) 

gel- 

güç gel-: “zoruna gitmek, sıkıntı çıkarmak” Güç gele añlara illā baña ol miŝl-i raġįf (1995) 

getür- 

imān getür-: “İslam dinini kabul etmek” Įmān getürmişem senüñ kitābuña ben āşikār (4397) 

gör- 

ħoş gör-: “kusur saymamak, uygun bulmak” Ħoş görüp anı dédi vérüñ baña da ĥiśśe (5052) 

ħor gör-: “değer vermeme” Ħor görme śaķın imdi ki sen ehl-i reşādı (1524) 

gözle- 

yolunı gözle-: “beklemek” Dost ĥabįb-i ekremüñ yolını gözle iħtiśāś (3048) 
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iç- 

and iç-: “yemin etmek” Cebbār-ı Ǿālem and içüp ķıldı ķasem źü’l-kibriyā (4195) 

ķaldur- 

baş ķaldur-: “isyan etmek” Baş ķalduram yardım görem baķ imdi bu įcāda sen (7828) 

ķop- 

ķıyāmet ķop-: “dünyanın sonunun gelmesi” Dédi ol ħayr-ı ħalķullāh ķıyāmet ķopmaya maĥżā (7374) 

ķoy- 

ķarşı ķoy-: “boyun eğmemek” Ķarşu ķoyuban şāhā cemǾ oldı biraz fellāĥ (5035) 

ķur- 

ħayāl ķur-: “gerçekleşmesi istenilen şeyle ilgili düşünmek” Śūret-i Ħaķķ üzre olup ķura bir dürlü ħayāl (826) 

ķuşan- 

tiġ ķuşan-: “kılıç takıp savaşa katılmak” Ķuşanup bélüñe tįg ét kāfiristāna ħurūc (402) 

sür- 

yüz sür-: “saygı, sevgi göstermek için eğilmek” Éşigine yüzüñ sürseñ édüp eger taĥiyyātı (4133) 

ŧut- 

śaf ŧut- : “namaz kılmak için yer almak” El baġlayup śaf ŧutalar édeler istiġfār aña (4221) 

ŧaşa ŧut-: “taşla saldırmak, taşlamak” Gögsüne degin anı gömüp ŧaşa ŧutdılar (5531) 

esmāǾ ŧut-: dikkatle dinlemek” Ne dédi ŧut añun sözine esmāǾ(168) 

ķulaħ ŧut-: “dinlemek, dikkate almak” Gelmese fiǾle dédi ŧut sen o şāhbāza ķulaħ (433) 

pas ŧut-: “paslanmak, kalbi kararmak” Śaķın ayrılma olardan ŧuta dil milkini pas (1875) 

sözüni ŧut-: “dinlemek, emirlerini yerine getirmek” Ŧut sözini anuñ ét cennete rıđvāna Ǿurūc (396) 

ŧutul- 

dili ŧutul-: “konuşamayacak duruma gelme” Ŧutıla kimsenüñ ol vaķti dili söylemeye (7481) 

ur- 

lāf ur-: “iğnelemek” Ĥaķ resūli buyurupdur işidüp sen urma lāf(763) 
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uy- 

nefsüne uy-: “bedenin isteklerine uyup günah işlemek” Nefsüne uyup ĥaķı bāŧıldan étmeyen temįz(426) 

uzad- 

pāy uzad-: “gitmek” Ŧarįķ-i Ĥacc’a sen de uzadup pāy(284) 

ayaķ uzad-: “niyetlenmek” Śabāĥ namāzını şu kim ķılmaġa uzadur ayaġ (3150) 

vér- 

cān vér- “ uğrunda ölmek” Her kim sözine cān vérür şübhesiz uçmaġa girür (4230) 

fetvā vér-: “bir işin din açısın uygun olup olmadığını açıklama”Bu mesǿeleden fetvā vérdi Ǿulemā böyle(4908) 

elem vér-: “üzmek, sıkıntı vermek” Ol yol  çoķ saña vérür elem gel burada yat (1090) 

żarār vér-: “kötülük etmek, zarara uğratmak” Günāh oldur ki ķalbüñe zelil vére żarār vére (6750) 

yaķ- 

cānuñ yaķ-: “acıtmak, üzmek” İşüdüben yaķa cānūñ mālįkini nār-ı ĥadįŝ (353) 

yet- 

güci yet-: “üstesinden gelebilmek” Yine kim güci yétürse ger ola dāne-i ħaşħāş (3760) 

Sonuç 

Birleşik fiiller Türkçenin her döneminde olduğu gibi 17. yüzyılda kaleme alınan Dîvân-ı Mesâbîh adlı 
eserde de yaygın bir şekilde kullanılmıştır. 281 varak ve 8480 beyitlik eserde 65 farklı anlam kaymasına 
uğramış deyimleşmiş fiil tespit edilmiştir. 21 alışkanlık fiili, 2 niyet, 53 öncelik fiili bulunmuştur. Eserde 
tasviri filler de yaygın kullanılmıştır. 22 süreklilik, 11 tezlik, 5 uzaklaşma, 11 farklı yeterlik fiili 
incelenirken yaklaşma fiiline rastlanmamıştır. Özellikle yabancı kökenli isimleri fiilleştirmek adına 
birleşik fiillerden fazlaca yararlanılmıştır. Türkçe isimlerle kurulan birleşik fiillerin sayısı yabancı 
isimlerle kurulanlara oranla çok daha azdır. Metinde birleşik fiillerin en çok örneğini asıl yardımcı 
fiillerle kurulan birleşik fiiller oluşturmaktadır. ét-  fiili ile 73, eyle-  fiili ile 216, ol- fiiliyle 149, ķıl- fiili 
ile 282 farklı birleşik fiil tespit edilmiştir. Ayrıca bu fiillerin dışında étdür- fiili ile 12, ķılın- fiiliyle 3, édin- 
fiili ile 9, olun-  fiili ile de 26 farklı kullanıma rastlanılmıştır. Çalışmada eserin geniş hacmi göz önünde 
bulundurularak sadece bu fiillerin farklı kullanımları araştırmacıların istifadesine sunulmuştur. 
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