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YEMÎNÎ’NİN FAZÎLET-NÂME ADLI ESERİNDE GEÇEN 

FİİLLERİN SÖZLÜK BİLİMSEL ANLAMLARI

THE LEXICAL MEANING OF THE VERBS IN THE WORK OF 

YEMINI NAMED “FAZILET-NAME”

    Yusuf TEPELİ1

Özet

Doğumu ve ölümü hakkında herhangi 

bir bilgi bulunmayan, 15. yüzyılın sonlarıy-

la 16. yüzyılın ilk yarısında yaşadığı tahmin 

edilen Alevi-Bektaşi şairi Yemînî’nin bilinen 

tek eseri Fazîlet-nâme’dir. Klasik Osman-

lı Türkçesi’nin ilk döneminde 1519 yılında 

yazılan, Eski Anadolu Türkçesi’nin özellik-

lerini de taşıyan, bir nevi geçiş dönemi eseri 

olan Fazîlet-nâme Hz. Ali’nin faziletlerini 

anlatan biyografi k bir mesnevidir. Bu çalış-

mada Tepeli(2002) tarafından iki cilt olarak 

yayımlanan Dervîş Muhammed Yemînî-

Fazîlet-nâme eseri temel alınarak, eserde 

geçen fi illerin incelemesi ve sınıfl aması ya-

pılmıştır. Bu betimsel çalışmada ilgili eserin 

söz varlığında önemli bir yer tutan fi iller 

temelde sözlük bilimsel ve anlam bilimsel 

sınıfl andırmalar çerçevesinde ele alınmış ve 

asıl fi illeri anlam bilimsel açıdan sözlüksel 

anlam görünüşleri dikkate alınarak 4 ana 

başlık etrafında sınıfl andırılmıştır. Ancak, 

1 Doç. Dr., Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 
İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı.

bulgular yorumlanırken de yer yer kaynak 

metnin yapısıyla ilişkilendirilmiştir. Veriler 

içerik analizi yöntemiyle incelenerek fi iller-

le ilgili elde edilen bulgular sözlük bilimsel 

anlamları bağlamında tablolar hâlinde su-

nulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Yemînî, Fazîlet-

nâme, Sözlük Bilimi, Anlam Bilimi, Fiil Sı-

nıfl aması.

ABSTRACT

The only known work of the Alevi-

Bektashi poet, Yemini, whose birth and de-

ath dates are not known, but assumed to 

have been between the end of 15th century 

and the fi rst half of 16th century is Fazilet-

Name. Fazilet-Name which was written in 

the fi rst period of Standard Ottoman Tur-

kish, in 1519, have the characteristics of 

Anatolian Turkish, thus was a sort of tran-

sitional period work is a biographical mes-

nevi (a kind of a poem written in Ottoman 

Literature) telling the virtues of Hz. Ali. The 

work of Derviş Muhammed Yemini, Fazilet-

Name, published as two covers in total have 

been used as base, and  the verbs in the 
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work have been examined and classifi ed. In 

this descriptive study, the verbs of the work 

taking an important place in its vocabulary 

have lexically and semantically been discus-

sed, and with regard to these scope,  they 

have been divided into four groups. While 

the fi nding are interpreted, they have been 

associated to the source text. The data have 

been examined according to the approach of 

content analysis, the fi ndings have been ta-

bulated in association with lexicology. 

Key Words: Yemini, Fazilet-Name, Lex-

icology, Semantics, Classifi cation of Verbs.

1. Giriş

Fazîlet-nâme, dolayısıyla Yemînî hak-

kında alanyazında en kapsamlı akademik 

çalışmalar Tepeli(1994a-b; 2002a-b; 2011) ve 

Kırman(2004) tarafından yapılmıştır. 15. yüz-

yılın sonları ile 16. yüzyılın başlarında Ana-

dolu ve Rumeli’de yaşadığı tahmin edilen, 

asıl adı Muhammed ve Alevî-Bektaşî inan-

cına mensup bir “derviş” olan, hatta Seyyid 

Nesimi, Şah İsmail, Pir Sultan Abdal, Fuzu-

li, Virani ve Kul Himmet’le birlikte Alevî-

Bektaşî inancının Yedi Ulu Ozanı’ndan biri 

olarak kabul edilen, Hafız Oğlu lâkabıyla da 

bilinen Yemînî’nin yaşamı hakkındaki bil-

giler onun Şeyh Rükneddin’in Farsça men-

sur eserinden Türkçeye 74092 beyitlik bir 

2 Tepeli’nin hazırladığı edisyon-kritikli metne göre 
Fazîlet-nâme’de sadece son beyit Farsça olmak üzere 
toplam 7409 beyit vardır(2002a: 603), eserin 7399’uncu 
beytinde ise 7360 olduğu belirtilmiştir: “Dinilen 
beytinüñ �addi nihāyet/Yedi biñ üç yüz altmışdur 
tamāmet”(Tepeli, 2002a: 602).

mesnevi olarak 1519 yılında tercüme-telif 

veya adapte ettiği, Hz. Alî’nin biyografi k 

bir romanı niteliğindeki biricik eseri Fazîlet-

nâme’ye dayanılarak verilebilmektedir(bk. 

Tepeli, 2002a: 3-28; Kırman, 2004; Tepeli, 

2011: 50-55). 

Bir metin içindeki cümlelerde geçen fi -

illerin dilbilimsel yapıları kadar o fi illerin 

metin içinde yüklendikleri anlamlar da o 

metnin anlaşılmasında büyük önem taşı-

maktadır. Her ne kadar dilbilim araştır-

maları arasında bir metin içeriğinde geçen 

kelimeler ve onların o metnin okuyucuya 

taşıdığı anlamları ve rolleri üzerine birtakım 

çalışmalar bulunsa da metin yapısı içerisin-

de fi illerin rolü üzerine yapılan çalışmalar 

oldukça sınırlıdır. Bu bağlamda bu çalışma-

da, zengin bir söz varlığına sahip Fazîlet-

nâme’de geçen fi iller ayrıntılı olarak ele 

alınmış ve bunların sözlük bilimsel anlam-

ları dikkate alınarak sınıfl andırılması ve yo-

rumlanması yapılmıştır. Tepeli(2002a-b) ta-

rafından tenkitli metin ve gramatikal dizin, 

Kırman(2004) tarafından ise şekil ve muh-

teva bağlamında bilim dünyasına sunulan 

7408 beyitlik Fazîlet-nâme söz varlığı açısın-

dan pek çok incelemeye kaynaklık edecek 

yeterlikte ve zenginliktedir. Çünkü bu çalış-

mamıza esas aldığımız Tepeli(2002a-b) ya-

yınının Gramatikal Dizin’i içeren ikinci cil-

dinin yaklaşık 4663 madde başı, yani farklı 

söz vardır.  Bu 4663 söz, 25 şiir hariç aruzun 

Mefâîlün Mefâîlün Feûlün kalıbıyla yazılan 

7408 beytin her bir birinde 10 kelime olduğu 

düşünülürse 74.080 geçme sıklığına sahip 

demektir(Tepeli, 2011: 54-55). Bu söz varlı-
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ğından 6433 geçme sıklığına sahip 654 özel 

ad Tepeli(2011) tarafından anlam bilimsel 

olarak insan, aidiyet, coğrafya, organizasyon, 

doküman, araç-gereç, zaman, bilim-sanat ve di-

ğer olmak üzere 9 ana başlık altında incelen-

miş ve 385 farklı kelimeyle ifade edilen 230 

insanla ilgili özel adın 3920 geçme sıklığıyla 

ilk sırada; 68 farklı kelimeyle 57 coğrafyayla 

ilgi özel varlığın 340 geçme sıklığıyla diğer 

ve aidiyetle ilgili özel adlardan sonra dör-

düncü sırada ve Fazîlet-nâme’de bütün özel 

adlar içerisinde başkahraman Hz. Ali ve 

onunla ilgili adların %23 ile birinci, Cenabı 

Allah ve onunla ilgili adların %19 ile ikinci, 

Hz. Muhammed ve onunla ilgili adların %15 

ile üçüncü olduğu tespit edilmiştir(Tepeli, 

2011: 78-80). Genelde, bu özel adlar; Fazîlet-

nâme’de gerek şahıs kadrosu/eyleyenler, 

gerekse mekân olarak özne, nesne, dolay-

lı tümleç olarak fi ile/yükleme bağlanırlar. 

Dolayısıyla gerek metnin yapısının, gerekse 

söz varlığının anlaşılması bağlamında fi il-

lerin de sözlük bilimsel anlamlarının tespit 

edilerek sınıfl andırılması daha da önem ka-

zanmaktadır.   

1.1. Fiiller

Gramerde sekiz kelime türünden biri 

olan fi illeri Korkmaz “bir kılışı(yazmak, koş-

mak), bir oluşu(sararmak, büyümek) veya bir 

durumu(susmak, durmak) anlatan; olumlu ve 

olumsuz şekillere girebilen kelime” şeklinde 

tanımlar ve nitelikleri bakımından fi illeri kı-

lış fi illeri, oluş fi illeri ve durum fi illeri(1992: 

61) şeklinde sınıfl andırır.

Bir başka çalışmada Hacıeminoğlu ise 

Türkçe’de fi illerle ilgili alandaki geleneksel 

dil bilgisi çalışmalarını özetler nitelikte fi il-

leri 8 ana grupta aşağıdaki şekilde sınıfl an-

dırmıştır:

a)  Yapılarına göre: 1. Kök fi iller, 2. Tü-

remiş fi iller, 3. Birleşik fi iller.

b)  Muhtevalarına göre: 1. Hareket bil-

diren fi iller: yürü-, vur-, 2. İş bildiren 

fi iller: öğret-, pişir-, 3. Oluş bildiren 

fi iller: büyü-, sarar-, 4. Tavır bildiren 

fi iller: beğen-, sev-.

c)  Durumlarına göre: 1. Asıl fi iller: al-, 

ver-, 2. Yardımcı fi iller: et-, ol-, yap-.

ç)  Kullanışlarına göre: 1. Nihâî fi il ola-

rak: gel-di-m, gid-iyor-um, 2. Mastar 

olarak: oku-mak, gör-mek, 3. Fiil ismi 

olarak: oku-ma, gör-me, 4. Sıfat ola-

rak: oku-muş (adam), geç-en (yıl), 5. 

Zarf olarak: koş-a koş-a (gitmek), çalış-

arak (kazanmak).

d) Fâil(özne) ile ilgilerine göre: 1. 

Etken(fâili belirli): kır-, sor-, 2. 

Ettirgen(fâili dolaylı): kırdır-, sordur-, 

3. Edilgen(fâili meçhul): kırıl-, sorul-, 

4. İşteş(fâili fazla): koşuş-.

e)  Nesne ile ilgilerine göre: 1. Geçişli 

fi ller: sev-, tanı-, 2. Geçişsiz fi iller: 

doğ-, yat-, 3. Dönüşlü fi iller: dövün-, 

giyin-.

f)  Mahiyetlerine göre: 1. 

Olumlu(müsbet): tut-, ye-, 2. 

Olumsuz(menfi ): tutma-, yeme-, 3. 

İktidârî: tutabil-, tutama- (Hacıemi-

noğlu, 1991: 13).
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Fiillerin sınıfl andırılması konusunda 

başka diller üzerine olan alanyazın tarandı-

ğında, örneğin İngilizce fi il sınıfl andırılması 

konusunda yapılan birkaç çalışmaya(Pinker, 

1989; Jackendoff, 1990; Levin, 1993) rast-

lanmaktadır, ancak bunların genellikle 

birbirlerinin benzeri ya da benzer bir sı-

nıfl ama yöntemiyle yapıldığı görülmek-

tedir. Örneğin en geniş kapsamlı İngiliz-

ce fi il sınıfl amasını yapan Levin’in(1993) 

sınıfl andırması(taksonomisi) genellikle fi il-

leri birlikte kullanıldıkları edat ve isimlere 

göre bir sınıfl andırma yapmıştır. 

İngilizce fi illerin sınıfl andırılmasın-

da bir başka çalışma da Korhonen ve 

Briscoe’nun(2004) Levin’in(1993) çalışması-

nı temel alarak ve Levin’in sınıfl andırmasını 

biraz daha daraltmak yoluyla yaptığı fi il sı-

nıfl andırma çalışmasıdır.

Ayrıca, yine Levin’in sınıfl andırmasın-

dan yola çıkarak İngilizce fi illerin yeni bir 

sınıfl andırmasını yapan bir başka çalışma 

da Kipper ve ark.(2008) yaptığı çalışmadır. 

Kipper ve ark.(2008) çalışmalarında bu alan-

da yapılan başka çalışmaları da değerlendi-

rerek fi il sınıfl andırma çalışmalarında fi ille-

rin üç temel noktaya göre sınıfl andıklarına 

dikkat çekmişler ve kendi sınıfl andırmala-

rında da bu üç temel sınıfl andırma çerçeve-

sinde hareket etmişlerdir:

İki canlı varlık arasındaki etkile-• 
şimi betimleyen fi il sınıfl arı: Bu 
sınıftaki fi iller iki varlık arasında 
sosyal bir ortamda geçen etkileşim 
ve ilişkiyi ifade ederler ve bu sınıfta 

betimlenen ilişki iki varlık arasın-
da doğrudan bir iş birliğini içerdi-
ği gibi iki varlık arasında bir güç 
ilişkisine de sahip olabilirler(örn. 
Zorlama\“Ali Ahmet’i eve gitmeye 
zorladı).

Bir varlığın bir etkinlikle(eylemle) • 
arasındaki bağlantının derecesi-

ni betimleyen fi il sınıfl arı: (örn. 
odaklanma\“Ali arabasını yıkama-
ya odaklandı”; çabalama\”Ali so-
runu çözmeye çabalıyor” gibi).  

Bir varlık ile soyut kavramlar • 
arasındaki ilişkiyi betimleyen 

fi il sınıfl arı: (örn. Farketmek/
keşfetmek\“Ali nefesini iki daki-
ka tutabildiğini fark etti/keşfetti”; 
Arzu etmek/istemek\“Ali evde ol-
mayı arzu ediyor/istiyor” gibi).

Fiillerin anlambilimsel açıdan sınıfl an-

dırması üzerine Türk alanyazınında faz-

la bir kaynağa rastlanmamakla beraber, 

Aydemir’in(2006) yayımlanmamış doktora 

tezi Türkçe’de fi illerin anlam bilimsel ola-

rak, özellikle fi illerin sözlük bilimsel anlam 

görünüşleri üzerine yapılmış, Türkiye’deki 

bilimsel niteliği yüksek öncü bir çalışmadır.

Aydemir(2006) çalışmasında eylemle-

ri sözlüksel sınıfl andırmaya esas görünüş 

anlamlarını devingenlik, süre ve değişim 

kavramlarını açıkladıktan sonra devingen-

lik, durumsallık, karmaşık (+devingen +du-

rumsal işaretli) ve ettir (-devingen –durum-

sal işaretli) anlamlı olmak üzere 4 anlamsal 

sınıfa ayırmıştır. Aydemir, eylemlerin [ ± 
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devingen, ± durumsal] değerle işaretlen-

miş olarak işleme girdiklerini söyleyerek 

eylemleri iki sözlüksel anlam(devingen ve 

durumsal) üzerinden dört sınıfa ayıran bir 

sınıfl andırma önerir ve ettir eyleminin de bu 

sınıfl andırma içinde yer alması gerektiğini 

vurgular(128-129):

   Devingen   Durumsal

1. Devinimler            +         -

2. Durumlar              -          +

3. Karmaşık görünüşlüler    +  +

4. Görünüşsüzler            -          -

Bu sınıfl andırmaya göre devinimlerin, 

sözlüksel anlamlarında, yalnızca devingen 

özelliği (+) işaretli; durumların yalnızca 

durumsal özellik (+) işaretli; hem bir devin-

genlik, hem de bir durumsallık bilgisi içeren 

karmaşık görünüşlü eylemlerin her iki gö-

rünüş özellikleri de (+) olarak işaretli ve son 

olarak da hem bir devingenlik, hem de bir 

durumsallık bilgisi içermeyen görünüşsüz-

ler ise her iki özellik açısından da (-) işaretli 

olarak işleme girerler(124-125).

Burada sözlük bilimsel anlam sınıfl an-

dırmasında hareket noktası baştan beri fi il-

de devinim veya durumla ilgili (+) değerin 

var olmasıdır. Devinim veya durumla ilgili 

(-) değerin kullanıma girdikten sonra (+) de-

ğere dönüşmesi fi illerin sözlüksel anlam sı-

nıfl andırılmasında dikkate alınmamaktadır.

Bu çalışmada da Aydemir’in(2006) sı-

nıfl andırması ve açıklamaları doğrultusun-

da Fazîlet-nâme’de geçen asıl fi illeri anlam 

bilimsel açıdan sözlüksel anlam görünüşleri 

dikkate alınarak devinim fi illeri, durum fi illeri, 

karmaşık görünüşlü fi iller ve görünüşsüz fi iller 

olmak üzere 4 ana başlık etrafında sınıfl an-

dırılıp incelendiği için Aydemir’in çalışma-

sından hareketle bu 4 ana başlık hakkında 

kısa bir bilgi vermek gerekmektedir. 

Devinim Fiilleri: Sözlüksel anlamında, 

durumsal özelliğinin ‘-‘ ya da ‘+’ değerle 

işaretli olmayan, dış üyesinde(öznede) fi zik-

sel veya zihinsel olarak devingen bir anlam 

yüklü olan, ‘+’ işaretli tek anlamı devingen-

lik olan ve betimlediği olayın, devinimi son-

landıran herhangi bir üye seçmedikçe, bitiş-

siz olarak yorumlanabildiği fi illere devinim 

fi illeri denilmektedir(Aydemir, 2006: 140). 

Sözlüksel olarak işaretli olmayan özelliğin 

söz dizimsel türetim sırasında(zamansal 

gönderim yapan öğeler, nesne tümlecinin 

özellikleri gibi etkenlerle) değişime açık ol-

duğu varsayılır. Bu özelliğin ‘+’ değer ka-

zanması tümcede karmaşık görünüşlü yo-

rumun ortaya çıkmasına neden olur. Ancak, 

bu yorum eylemin sözlüksel anlamının değil 

birleşimsel anlamın bir ürünüdür(Aydemir, 

2006: 140).

Devinim fi illeri ile betimledikleri olayla-

rın hem başlangıç noktasına, hem de bitiş-

sizliğine zamansal gönderme yapmak ola-

sıdır. “Başla-“ eyleminin betimlediği olay 

devinimlerin betimlediği olayın başlangıç 

noktasına gönderme yapar: “Yaşlı adam ko-

nuşmaya/öksürmeye başladı.”
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Devinim fi illeri “X zaman boyunca” 

türü bitişsiz anlatılarla birlikte kullanıldığın-

da betimlenen olay bitişsiz olarak yorumla-

nır: “Yaşlı adam 2 saat boyunca konuştu/

öksürdü.”(Aydemir, 2006: 141).

Demek ki devingen fi illerin temel özelli-

ği, sözlüksel olarak işleme +devingen özellik-

le başlaması ve X zaman boyunca türü bitişsiz 

anlatılarla uyumlu yapılar sergilemesidir 

Devingen üye devinimin etkisiyle yer 

değiştiren ve sonuçsal durum ile ilişkili olan 

üyedir. Devingen üye aynı zamanda devini-

min başlatıcısı olan üyedir(Aydemir, 2006: 

149).

Durum Fiilleri: Durum bildiren fi iller, 

sözlüksel anlamlarında yalnızca durumsal 

anlamı ‘+’ olarak işaretlenmiş olan, (devin-

gen, +durumsal) görünüş özellikleri ile işle-

me giren, zorunlu dış üyelerine(öznelerine) 

(+durumsal) özelliğini yükleyen, yani be-

timlediği durumsal anlamı özne konumun-

daki üyenin özellikleriyle ilişkili olan fi il-

lerdir. Bu türden eylemlerin öznesi “dene-

yimci” terimiyle ifade edilir(Aydemir, 2006: 

173-174).

Karmaşık Görünüşlü(Devingen ve Du-

rum Bildiren) Fiiller: Karmaşık görünüş-

lülük bildiren fi iller, değişim betimleyen, 

sözlüksel olarak (+devingen, +durumsal) 

işaretli olan, yani devingen ve durumsallık 

ifadesi taşıyan fi illerdir. Bu tür yapılarda 

genelde dış üye(özne) fi illerin +devingen 

anlamını gösterirken iç üye de (dolaylı tüm-

leç veya nesne) durumsal özelliğini yansıtır. 

Bazen de dış üye(özne) fi illerin hem +devin-

gen, hem de +durumsal özelliğini göstere-

bilir.

Görünüşsüz(Ettirgen) Fiiller: Hem bir 

devingenlik, hem de bir durumsallık bilgisi 

içermeyen görünüşsüzler ise her iki özellik 

açısından da (-) işaretli olarak işleme girer-

ler. Dış üyesi, yani öznesi ne devingenlik, 

ne de durumsallık bildirir, sadece iç üyeleri, 

yani tümleçleri devinim veya durumsallık 

bildirebilirler.

Dolayısıyla yapılan bu çalışmanın Türk 

alanyazınına fi illerin sözlük bilimsel anlam-

larının sınıfl andırılmasında bir katkı sağla-

yacağı beklenmektedir.

2. Amaç 

Daha önce Dervîş Muhammed 

Yemînî’nin Fazîlet-nâme adlı eserinde ge-

çen özel adların anlambilimsel olarak ince-

lenmesi yapılmış ve aynı çalışmayı tamam-

layıcı nitelikte yine söz konusu eserde geçen 

fi ilerin de sözlük bilimsel anlam görünüşleri 

dikkate alınarak ve dört ana başlık altında 

bir sınıfl aması yapılarak Dervîş Muhammed 

Yemînî’nin Fazîlet-nâme adlı eserinin oku-

yucusuna vermek istediği mesajın daha iyi 

anlaşılmasına katkı sağlamak amacıyla bu 

çalışma ele alınmıştır. 

3. Yöntem

Bu çalışmada var olan kayıt ve belgeleri 

inceleyerek yeni veri toplamaya yarayan ve 

“doküman metodu”, “doküman incelemesi” 

ya da “belgesel tarama” olarak tanımlanan 
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nitel araştırma deseniyle Dervîş Muham-

med Yemînî’nin Fazîlet-nâme adlı eserinde 

geçen fi illerin sözlük bilimsel anlam görü-

nüşleri dikkate alınarak bir sınıfl andırılması 

yapılmış ve bu sınıfl ama çerçevesinde eser-

de geçen fi illerin sınıfl arına göre eserde geçiş 

yoğunlukları yüzdeliklerle ifade edilmiştir. 

4. Bulgular ve Tartışma

Bu çalışmamıza esas aldığımız 

Tepeli(2002a-b) yayınının Gramatikal 

Dizin’i içeren ikinci cildinin yaklaşık 4663 

madde başı, yani farklı söz vardır.  Bu 4663 

söz, 7408 beytin her birinde 10 kelime oldu-

ğu var sayılırsa 74.080 geçme sıklığına sahip 

demektir. Yapılan içerik analizi sonucunda 

Yemînî’nin Fazîlet-nâme’sinde yer alan 529 

asıl fi ilin 11824 kez, 4 yardımcı fi ille birlikte 

ise 16323 kez geçme sıklığına sahip olduğu 

tespit edilmiştir. Fazîlet-nâme’de geçen 533 

farklı fi ilin 4663 madde başı içerisindeki 

oranı ise %11,43 ile oldukça düşüktür. Buna 

karşın, 533 fi ilin kelime sıklığı bakımından 

Fazîlet-nâme’nin  %22,03’üne tekabül ettiği 

görülmektedir. Bu da eserde fi illerin geçme 

sıklığının oldukça yüksek olduğu anlamına 

gelmektedir. Sadece asıl fi illerin geçme sıklı-

ğı söz konusu olduğunda bu oran %15,96’dır. 

Bu da eserin hem dinamikliğine, canlılığına, 

sadeliğine, anlaşılırlığına, konuşma diline 

yakınlığına bir işarettir, denilebilir. 

“Eyle-, it-, úıl-, ol-“ yardımcı fi illeri ve bu 

fi illerle kurulmuş birleşik fi iller her ne kadar 

bu çalışmanın kapsamı dışında tutulsa da 

Fazîlet-nâme’nin söz varlığının içerisinde fi -

illerin bir bütün olarak değerlendirilebilme-

si açısından bu fi illerin/bu fi illerle kurulan 

birleşik fi illerin ve asıl fi illerin sayısı, geçme 

sıklığı yüzdelik dağılımı Tablo 1’de sunul-

muştur:

Tablo 1

Asıl Fiillerle Birleşik Fiillerin Geçiş Sıklığı ve Yüzdelik Dağılımı

Sıra Yardımcı fi il Çeşit Sayısı Sıklık Oran (%)

1. ol- 728 1527 33,94

2. it-2 456 1445 32,11

3. úıl- 359 908 20,18

4. eyle- 300 619 13,75

Birleşik fi il toplam 1843 4499 27,56

Asıl fi il toplam 529 11824 72,04

Genel toplam 2372 16323
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Tablo 1’den de anlaşılacağı üzere Fazîlet-

nâme’de “eyle-, it-2, úıl-, ol-“ yardımcı fi ille-

riyle kurulan 1843 farklı birleşik fi ilin 4499; 

asıl fi illerden de 529 farklı fi ilin 11824 geçiş 

sıklığına sahip olduğu görülmektedir. Asıl 

fi illerin çeşit sayısı birleşik fi illerden az ol-

makla birlikte geçiş sıklığına göre %72,04 

gibi yüksek bir orana sahiptir. Birleşik fi il-

lerin çeşit sayısı fazla olmakla birlikte geçiş 

sıklığına göre %27,56 gibi düşük bir oranda 

kalmaktadır.

Fazîlet-nâme’de geçen “eyle-, it-2, úıl-, 

ol-“ yardımcı fi illeriyle kurulan birleşik fi -

iller anlamsal sınıfl andırmada dikkate alın-

mamakla birlikte, söz varlığının içerisinde 

fi illerin yerinin genel olarak değerlendirile-

bilmesi açısından bütün fi illerin içerisinde 

Fazîlet-nâme’de geçiş sıklığına göre ilk 20 

fi ilin yüzdelik dağılımı aşağıda Tablo 2’de 

sunulmuştur:

Tablo 2

Geçiş Sıklığına Göre İlk 20 Asıl 

Fiille Birleşik Fiilin Yüzdelik 

Dağılımı

Sıra Fiil Sıklık Oran (%)

1. ol- (728) 198+1527 10,6

2. it- (456) 3+1445 8,9

3. de-/di- 1235 7,6

4. úıl- (359) 30+908 5,6

5. bil- 691 4,2

6. eyle- (300) 619 3,8

7. gel- 616 3,8

8. gör- 568 3,5

9. vir- 465 2,8

10. ir- 404 2,5

11. var- 319 2,0

12. dur-/ṭur- 306 1,9

13. işit- 261 1,6

14. get-/git- 237 1,5

15. úal- 235 1,4

16. al- 231 1,4

17. dut-/ṭut- 230 1,4

18. iriş- 216 1,3

19. söyle- 185 1,1

20. getür- 174 1,1

Toplam 68,0

Bunlar bütün fi illerin %68’ini, diğerleri 

ise %32’sini oluşturmaktadır. Bunlardan ilk 

sırayı %10,6 ile “ol-“ asıl/yardımcı fi ili, ikin-

ci sırayı %8,9 ile “it-“ yardımcı fi ili, üçüncü 

sırayı %7,6 ile “de-/di-“ asıl fi ili, dördüncü 

sırayı %5,6 “úıl-“ asıl/yardımcı fi ili, beşinci 
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sırayı %4,2 ile “bil-“ asıl fi ili, altıncı sırayı 

%3,8 ile “eyle-“ yardımcı fi ili ve yedinci sı-

rayı ise %3,8 ile “gel-“ asıl fi ili almaktadır. 

Dolayısıyla geçiş sıklığında ilk 7’nin içinde 4 

yardımcı fi ili bulunmaktadır. Ölker’in 1945-

1950 arası Türkçe’nin yazılı metinlerinden 

hareketle hazırladığı kelime sıklığına göre 

ilk 30 fi il şöyledir(2011: 383-384): olmak, et-

mek, bilmek, gelmek, bulunmak, demek, vermek, 

yapmak, almak, görmek, istemek, yapılmak, git-

mek, kalmak, çıkmak, söylemek, geçmek, başla-

mak, edilmek, göstermek, bulmak, girmek, bak-

mak, verilmek, çalışmak, görülmek, bırakmak, 

alınmak, anlamak, durmak. Geçiş sıklığına 

göre Fazîlet-nâme’deki ilk 20 fi ilden 13’ünün 

ilgili çalışmanın ilk 30 fi ili içinde yer aldığı 

görülmektedir. İlk 30 içinde yer almayan 7 

fi il vardır: “kıl-“ ve “eyle-“ yardımcı fi ille-

riyle “ir-“, “var-“, “işit-“, “tut-“ ve “iriş-“ 

asıl fi illeri. Bugün, “kıl-“ ve “eyle-“ yardım-

cı fi illerinin kullanımının oldukça azaldığı, 

yerlerini “yapmak” ve “etmek” fi illerine bı-

raktıkları söylenebilir. “İr-“, “var-“, “işit-“, 

“iriş-“ fi illerinin kullanım sıklığının geçmişe 

göre azaldığı anlaşılmaktadır. “İr-“ ve “iriş-“ 

fi illerine göre bugün “varmak, ulaşmak” fi -

illeri daha yaygın kullanılmaktadır. “Var-“ 

fi ilinin bugün “gitmek” anlamıyla pek kul-

lanılmamasının ilk 30’da olmamasında rolü 

olabilir. “İşit-“ ve “dut-/ṭut-“ fi illerinin yer 

almaması ise bu fi illerin yanı sıra bugün 

“duymak ve yakalamak” fi illerinin eskiye 

göre yaygın kullanılmasına bağlanabilir.

Eklerden(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) de anlaşılaca-

ğı üzere, Fazîlet-nâme’de geçen toplam 529 

asıl fi il Aydemir’in(2006) yaptığı sınıfl ama 

ışığında devinim, durum, karmaşık görünüşlü, 

görünüşsüz olmak üzere dört ana başlık al-

tında incelenmiştir. Eserde geçen 529 fi ilin 

bu ana başlıklara göre geçiş sıklığı ve yüz-

delik dağılımı Tablo 12’de verilmiştir.

Bu 4 ana başlık altında da Fazîlet-nâme 

metninin verileri doğrultusunda sadece kar-

maşık fi iller ayrı alt başlıklar altında ayrıca 

ele alınmıştır.  İlgili ana başlık ve/veya alt 

başlıklar altında değerlendirilen bütün fi iller 

Ek 1, Ek 2, Ek 3, Ek 4, Ek 5, Ek 6, Ek 7 olmak 

üzere ekte alfabetik sırayla ve geçiş sıklık-

larıyla birlikte dikkatlere sunulmuştur. Ana 

başlıklar ve/veya alt başlıklar içerisinde yer 

alan tablolarda ise fi iller genelde alfabetik 

sırayla geçiş sıklığı ve yüzdelik dağılımı be-

lirtilerek verilmiştir.

4.1. Devinim Fiilleri

Ek 1’den de anlaşılacağı üzere, Fazîlet-

nâme’de toplam 144 devinim fi ili bulun-

maktadır. Bunların metinde 4263 defa geçti-

ği görülmektedir. Devinim fi illeri eserde ge-

çiş sıklığına göre %36,05 ile ilk sıradadır(bk. 

Tablo 12). Geçiş sıklığına göre 144 devinim 

fi ilinden ilk 15’inin yüzdelik dağılımı aşağı-

da Tablo 3’te verilmiştir. 
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Tablo 3 

Geçiş Sıklığına Göre İlk 15 

Devinim Fiilinin Yüzdelik 

Dağılımı

Sıra Fiil Sıklık Oran (%)

1. de-/di- 1235 29

2. gel- 616 14,4

3. işit- 261 6,1

4. get-/git- 237 5,6

5. dut-/ṭut- 236 5,4

6. söyle- 185 4,3

7. ur- 170 4,0

8. diñle- 107 2,5

9. buyur- 84 2,0

10. oúı-/oúu- 68 1,6

11. yüri-/yürü- 61 1,4

12. sür- 57 1,3

13. öldür- 57 1,3

14. ãor- 49 1,1

15. aġla- 32 0,8

Toplam 80,8

Bunlar devinim fi illerinin %80,8’ini, 

diğerleri ise sadece %19,2’sini oluşturmak-

tadır. Bunlardan ilk sırayı %29’la “de-/di-“ 

fi ili almaktadır. Bu fi il bütün fi illerin içeri-

sinde de “ol-“ ve “it-“ yardımcı fi illerinden 

sonra üçüncü, asıl fi illerin içerisinde ise ilk 

sıradadır(Tablo 2, 14). Devinim fi illerinin 

içerisinde de-/di- (%29), işit- (%6,1), söyle- 

(%4,3), diñle- (%2,5), buyur- (%2,0), oúı-/

oúu- (%1,6), ãor- (%1,1) gibi iletişimsel devi-

nim fi illeri %46,6 ile büyük bir orana sahip-

tir. Bu da metnin türü ve içeriği, yazarın üs-

lubuyla ilgili olmalıdır. Yazar, otobiyografi k 

bir anlatı niteliğindeki eserini günlük dilin 

imkânları içerisinde kurgulamış, eserinde 

büyük ölçüde karşılıklı konuşmalara ve ak-

tarmalara yer vermiştir. Böylelikle eserin dili 

konuşma diline yakınlaşmıştır. Gel- (%14,4), 

get-/git- (%5,6), yüri-/yürü- (%1,4), sür- 

(%1,3) gibi konumsal devinim fi illeri %22,7 

ile ikinci sıradadır. Bu da bir anlatı metni 

olan eserin “mekân”ına işaret etmektedir. 

Dut-/ṭut- (%5,4), ur- (4,0), öldür- (%1,3), 

aġla- (%0,8) gibi olayla ilgili devinim fi illeri 

ise eserin “olay”ıyla ilgilidir.

Fazîlet-nâme’den bunlarla ilgili birkaç 

beyit aşağıda örnek olarak verilmiştir:

“Didi Peyġamber aña úanı ʿaúluñ

Daḫı añlamaduñ aãlın bu naúlüñ

Ki ‘Arãlanum’ didi Allāh ʿAlì’ye

Benüm vaãìm emìnüm ol velìye”(Tepeli, 

2002a: 176).

“Gerçek eriseñ er gibi meydāna gel beri

Mervānì boynın urmaġa merdāne gel 

beri”(Tepeli, 2002a: 441).

“Gel i dil ehli söylet yine sāzuñ

Göñülden nuṭúa cemʿ eyle niyāzuñ”(Te-

peli, 2002a: 223).

“Yüri tìz şol ḫaãìrüñ ardına gir

Saña úurtulmaġa ayruú ne tedbìr

Ḥüseyn’ile Ḥasen şimdi geliser

Seni anlar dutuban öldüriser

İmāmeyn seni bunda bulmasunlar

Ben ölmedin seni öldürmesünler”(Te-

peli, 2002a: 579).
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4.2. Durum Fiilleri

Ek 2’den de anlaşılacağı üzere, Fazîlet-

nâme’de toplam 116 durum fi ili bulunmak-

tadır. Bunlar metinde 3016 geçme sıklığına 

sahiptir. Durum fi illeri eserde geçiş sıklığına 

göre %25,50 ile devinim fi illeri(%36,05) ve 

karmaşık görünüşlü fi illerden(%35,7) sonra 

üçüncü sıradadır(Tablo 12). 116 durum fi i-

linden eserde geçiş sıklığına göre ilk 15’inin 

yüzdelik dağılımı aşağıda Tablo 4’te sunul-

muştur:

Tablo 4

Geçiş Sıklığına İlk 15 Durum 

Fiilinin Yüzdelik Dağılımı

Sıra Fiil Sıklık Oran (%)

1. bil- 691 22,9

2. gör- 568 18,8

3. úal- 235 7,8

4. dur-/ṭur- 227 7,5

5. ol- 128 4,2

6. otur- 109 3,6

7. bak- 92 3,1

8. añla- 73 2,4

9. ãan- 73 2,4

10. sev- 63 2,1

11. ãaúın- 38 1,3

12. dile- 36 1,2

13. …idin- 28 0,9

14. uy- 28 0,9

15. yat- 25 0,8

Toplam 80,1

Geçiş sıklığına göre ilk 15 fi il, durum 

fi illerinin %80,1’ini, diğerleri ise sadece 

%19,1’ini oluşturmaktadır. Bunlardan ilk 

sırayı %22,9’la “bil-“ fi ili almaktadır. Bu 

fi il bütün fi illerin içerisinde de “ol-“, “it-“ 

ve úıl- yardımcı fi illerinden sonra beşinci, 

asıl fi illerin içerisinde ise de-/di- fi ilinden 

sonra ikinci sıradadır(Tablo 2, 14). Bunu 

gör- (%18,8), úal- (%7,8), dur-/ṭur- (7,5) fi il-

leri takip etmektedir. Durum fi illerinin içe-

risinde bil- (%22,9), gör- (18,8), añla- (%2,4), 

ãan- (%2,4), ãakın- (%2,1)  algısal/bilişsel/

zihinsel durum fi illeri %48,6 ile büyük bir 

orana sahiptir. İkinci sırada ise %22,8 ile 

úal- (%7,8), dur-/ṭur- (%7,5), otur- (%3,6), 

baú- (%3,1), yat- (%0,8) konumsal durum 

fi illeri yer almaktadır. % 3,3 ile sev- (%2,1), 

dile- (%1,2) ruhsal/duygusal durum fi illeri-

nin oranı ise oldukça düşüktür.

Fazîlet-nâme’den bunlarla ilgili birkaç 

beyit aşağıda örnek olarak verilmiştir:

“Bu remzi bilmeyen bilmez nedür Úāf

ʿAbeådür maʿrifetden urmasun 

lāf”(Tepeli, 2002a: 377).

Didi Ḥaydar bil Ādem uludur gey

Ḫalìfe úıldı anı Úādir ü Ḥayy(Tepeli, 

2002a: 408).

“Kenārında bir aġaç görmişidüm

Yuvamı yapuban oturmışıdum”(Tepeli, 

2002a: 366).

“Bu gülõāruñ nesìminde dil ü cān

Nice leõõet alur gör kāmil insān”(Tepeli, 

2002a: 244).

Ṭurup ol dem Mūsā Firʿavn’a vardı
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Selām virdi vü úarşusında ṭurdı(Tepeli, 

2002a: 414).

“Bilürdüm kim severdüñ beni cāndan

Ki maḥrūm úalmayayıduñ 

imāndan”(Tepeli, 2002a: 294).

4.3. Karmaşık Görünüşlü (Devinim 

ve Durum Bildiren) Fiiller

Eserde tespit edilen 4218 karmaşık gö-

rünüşlü fi il durum değişim, konum değişim, 

geçişli-bitişsiz anlatılarla uyumlu ve geçişsiz-

hedefte bitişli olmak üzere 4 alt başlık altında 

incelendi. Fazîlet-nâme’de tespit edilen kar-

maşık görünüşlü fi iller ilgili alt başlıklar al-

tında ekler bölümünde Ek 3, Ek 4, Ek 5, Ek 6 

adıyla alfabetik olarak geçiş sıklıklarıyla sıra-

landı. Burada da ilgili alt başlıklar dahilinde 

eserde tespit edilen fi illerden geçiş sıklıkları-

na göre ilk 15 fi ilin yüzdelik dağılımı tablolar 

halinde verildi. Son olarak da bütün karma-

şık görünüşlü fi illerden geçiş sıklığına göre 

ilk 24 fi ilin yüzdelik dağılım tablosu oluştu-

ruldu. Ayrıca 4 alt başlık altında ele alınan 

karmaşık görünüşlü fi illerin birbirlerine göre 

yüzdelik dağılımları da tablolaştırıldı.

4.3.1. Durum Değişim Fiilleri 

Ek 3’ten de anlaşılacağı üzere, Fazîlet-

nâme’de tespit edilen 4218 geçiş sıklığına 

sahip 198 karmaşık görünüşlü fi ilden 73’ü 

durum değişim fi ilidir. 433 geçiş sıklığına 

sahip olan durum değişim fi illeri karmaşık 

görünüşlü fi iller içinde %10,26 ile konum 

değişim ve geçişli-hedefte bitişli fi illerden 

sonra üçüncü sıradadır(Tablo 9). 73 durum 

değişim fi ilinden eserde geçiş sıklığına göre 

ilk 15’inin yüzdelik dağılımı aşağıda Tablo 

5’te düzenlenmiştir:

Tablo 5

Geçiş Sıklığına Göre İlk 15 

Durum Değişim Fiilinin Yüzdelik 

Dağılımı

Sıra Fiil Sıklık Oran (%)

1. ol- 70 16,2

2. öl- 40 9,2

3. yan- 36 8,3

4. diril-1 20 4,6

5. bayıl- 19 4,4

6. úop- 18 4,2

7. açıl- 17 3,9

8. gey- 15 3,5

9. az- 14 3,2

10. daġıl-/ṭaġıl- 14 3,2

11.
dutış-/du-

tuş-/ṭutuş-
9 2,1

12. egil- 9 2,1

13. bükül- 7 1,6

14. art- 6 1,4

15. belür- 6 1,4

Toplam 69,4

Bunlar durum değişim fi illerinin 

%69,4’ünü, diğerleri ise %30,6’sını oluştur-

maktadır. Bunlardan ilk sırayı %16,2 ile bu-

rada asıl fi il anlamı dikkate alınan(metinde 

genelde yardımcı fi il olarak kullanılan) 

“ol-“, ikinci sırayı %9,2 ile “öl-“, üçüncü sı-
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rayı ise %8,3 ile “yan-“ fi illeri almaktadır. 

Bunlardan “ol-“ fi ili karmaşık fi iller(Tablo 

10) ve bütün fi iller içinde ilk 15’te yer alır-

ken “öl-“ ve “yan-“ fi illeri ise ilk 15’te yer 

almamaktadır(Tablo 13). Ayrıca “ol-“ fi ilinin 

asıl ve yardımcı fi il olarak kullanımı dikkate 

alındığında ise Fazîlet-nâme’de geçiş sıklığı-

na göre %10,6 ile ilk sıradadır(Tablo 2).

Fazîlet-nâme’den bunlarla ilgili birkaç 

beyit aşağıda örnek olarak verilmiştir:

“Eger ölem dirilem sen bilürsin

Ger öldürüp eger diri úılursın”(Tepeli, 

2002a: 337).

“O úızmış furuna girdiler ol dem

Yanardı ol furun gey úatı muḥkem

Görürken Baãra ḫalúı hep tamāmet

O dem kim oldı anda bu ʿ alāmet”(Tepeli, 

2002a: 297).

“İrişüp baña urdı bir ṭapanca

Bayıldum düşdüm irince o pençe

Bilüm büküldi bünyādum yıúıldı

Olan dişüm boġazuma ṭıúıldı”(Tepeli, 

2002a: 211).

4.3.2. Konum Değişim Fiilleri

Ek 4’ten de anlaşılacağı üzere, Fazîlet-

nâme’de tespit edilen 4218 geçiş sıklığına 

sahip 198 karmaşık görünüşlü fi ilden 45’i 

konum değişim fi ilidir. 1812 geçiş sıklığına 

sahip olan konum değişim fi illeri karma-

şık görünüşlü fi iller içinde %42,95 ile ilk 

sıradadır(Tablo 9). 45 konum değişim fi i-

linden eserde geçiş sıklığına göre ilk 15’inin 

yüzdelik dağılımı aşağıda Tablo 6’da dü-

zenlenmiştir:

Tablo 6

Geçiş Sıklığına Göre İlk 15 

Konum Değişim Fiilinin Yüzdelik 

Dağılımı

Sıra Fiil Sıklık Oran (%)

1. ir- 404 22,3

2. var- 319 17,6

3. iriş- 216 11,9

4. gir- 166 9,2

5. geç-/giç- 83 4,6

6. düş- 81 4,5

7. ṭur-1,2 79 4,4

8. dön- 69 3,8

9. çık- 66 3,6

10. yet-1/yit-1 43 2,4

11. dol-/ṭol- 42 2,3

12. in- 41 2,3

13. bin- 35 1,9

14. deril- 26 1,4

15. doġ-/ṭoġ- 20 1,1

Toplam 93,3

Bunlar konum değişim fi illerinin 

%93,3’ünü, diğerleri ise sadece %6,7’sini 

oluşturmaktadır. Bunlardan ilk sırayı %22,3 

ile “ir-“, ikinci sırayı %17,6 ile “var-“, üçün-

cü sırayı ise %11,9 ile “iriş-“ fi illeri almakta-

dır. Bunlar sırasıyla karmaşık fi iller içerisin-

de %9,6 ile ikinci, %7,6 ile üçüncü, %5,1 ile 

beşinci(Tablo 10)  ve bütün fi iller içerisinde 

ise %3,4 ile altıncı, %2,7 ile yedinci, %1,8 ile 

on dördüncüdür(Tablo 13).
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Fazîlet-nâme’den bunlarla ilgili birkaç 

beyit aşağıda örnek olarak verilmiştir:

“Didi úayãer ʿAlì midür bu ṭuran

Yanına varanuñ boynunı uran”(Tepeli, 

2002: 275).

“Dimiş kim Kaʿbe öñinde ṭururdum

Maúām-ı İbrāhìm úatında gördüm

Derilmiş bir araya çoúluú ādem

Ṣanayduñ anda gelmiş cümle ʿālem

O cemʿiyyet içine ben de vardum

Úaçan kim anlaruñ úatına irdüm”(Tepeli, 

2002a: 587).

Úaçan bu zaḫmıla bu bende düşdüm

O dìvüñ ḫiõmetine dek irişdüm(Tepeli, 

2002a: 385).

4.3.3. Geçişli ve İki/Üç Üyeli 

Bitişsiz Anlatılarla Uyumlu Fiiller

Ek 5’ten de anlaşılacağı üzere, Fazîlet-

nâme’de tespit edilen 4218 geçiş sıklığına 

sahip 198  karmaşık görünüşlü fi ilden 36’sı 

geçişli ve iki/üç üyeli bitişsiz anlatılarla 

uyumlu fi ildir. 303 geçiş sıklığına sahip olan 

geçişli-bitişsiz fi iller, karmaşık görünüşlü fi -

iller içinde %7,18 ile son sıradadır(Tablo 9). 

36 geçişli-bitişsiz fi ilden eserde geçiş sıklığı-

na göre ilk 15’nin yüzdelik dağılımı aşağıda 

Tablo 7’de düzenlenmiştir:

Tablo 7

Geçiş Sıklığına Göre İlk 15 Geçişli-

Bitişsiz Fiilin Yüzdelik Dağılımı

Sıra Fiil Sıklık Oran (%)

1. aç- 58 19,1

2. úır- 53 17,5

3. kes- 41 13,5

4. boz- 23 7,6

5. düz- 14 4,6

6. úopar- 14 4,6

7. ãı- 13 4,3

8. böl- 9 3,0

9. düket- 6 2,0

10. dür- 6 2,0

11. yırt- 6 2,0

12. ayır- 5 1,7

13. ṭāġla- 5 1,7

14. biç- 4 1,3

15. büri-/bürü- 4 1,3

Toplam 86,2

Bunlar geçişli-bitişsiz fi illerin %86,2’ini, 

diğerleri ise sadece %13,8’ini oluşturmak-

tadır. Bunlardan ilk sırayı %19,1 ile “aç-“, 

ikinci sırayı %17,5 ile “kır-“, üçüncü sırayı 

ise %13,5 ile “kes-“ fi illeri almaktadır. Bun-

lar sırasıyla karmaşık fi iller içerisinde %1,4 

ile on yedinci, %1,3 ile on sekizinci, %1,0 ile 

yirmi dördüncü(Tablo 10)  ve bütün fi iller 

içerisinde ise sadece “aç-“ fi ili %0,5 ile otuz 

altıncıdır, diğer ikisi ise yoktur(Tablo 13).

Fazîlet-nâme’den bunlarla ilgili birkaç 

beyit aşağıda örnek olarak verilmiştir:
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“Keserler başların úanın dökerler

Küfür tuḫmın kesüp ìmān ekerler

Yararlar baġrını küffār-ı dìvüñ

Sevüñ ġāzìleri cānıla sevüñ”(Tepeli, 

2002a: 181).

Anuñ başın daḫı ʿAbbās kesdi

Belini bükdi vü yayını yaãdı

Çü bir bir on yedi kāfi r başını

Kesüp meydānda zeyn itdi leşini(Tepeli, 

2002a: 275).

“Ṣıduú yine Süleymānuñ çerisin

İñen úırduú uvaġın u irisin”(Tepeli, 

2002a: 216).

4.3.4. Geçişli ve İki/Üç Üyeli 

Hedefte Bitişli Fiiller

Ek 6’dan da anlaşılacağı üzere, Fazîlet-

nâme’de tespit edilen 4218 geçiş sıklığına 

sahip 198 karmaşık görünüşlü fi ilden 44’ü 

geçişli ve iki/üç üyeli hedefte bitişli fi ildir. 

1670 geçiş sıklığına sahip olan geçişli-hedefte 

bitişli fi iller karmaşık görünüşlü fi iller için-

de %39,60 ile konum değişim fi illerinden 

(%42,95) sonra ikinci sıradadır(Tablo 9). 44 

geçişli-hedefte bitişli fi ilden eserde geçiş sık-

lığına göre ilk 15’nin yüzdelik dağılımı aşa-

ğıda Tablo 8’de düzenlenmiştir:

Tablo 8 

Geçiş Sıklığına Göre İlk 15 Geçişli-

Hedefte Bitişli Fiilin Yüzdelik 

Dağılımı

Sıra Fiil Sıklık Oran (%)

1. vir- 465 27,8

2. al- 231 13,8

3. getür- 174 10,4

4. bul- 167 10,0

5. úo- 100 6,0

6. çek- 67 4,0

7. ilet-/ilt- 51 3,1

8. ãal- 42 2,5

9. götür- 39 2,3

10. úoy- 39 2,3

11. gönder- 36 2,2

12. baã- 35 2,1

13. der-/dir- 35 2,1

14. at- 27 1,6

15. yıú- 27 1,6

Toplam 91,8

Bunlar geçişli-hedefte bitişli fi illerin 

%91,8’ini, diğerleri ise sadece %08,2’sini 

oluşturmaktadır. Bunlardan ilk sırayı %27,8 

ile “vir-“, ikinci sırayı %13,8 ile “al-“, üçün-

cü sırayı  %10,0 ile “getür-“, dördüncü sırayı 

%10,0 ile “bul-“, beşinci sırayı %8,3 ile “úo-/

úoy-“ fi illeri almaktadır. Bunlar sırasıyla 

karmaşık fi iller içerisinde %11,0 ile birinci, 

%5,5 ile dördüncü, %4,1 ile altıncı, %4,0 ile 

yedinci, %3,3 ile dokuzuncu(Tablo 10)  ve 

bütün fi iller içerisinde ise %3,9 ile beşinci, 
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%2,0 ile on ikinci, %1,5 ile on altıncı, %1,4 ile 

on sekinci, %1,1 ile yirmincidir(Tablo 13).

Fazîlet-nâme’den bunlarla ilgili birkaç 

beyit aşağıda örnek olarak verilmiştir:

“Pelengsin almaġa virmekde körpe

Bu dirliklü irişmez ehl-i úurba

Oúuduñ ʿilm-i ẓāhir gey ulusın

Diriden yeg seversin ḫalú ölüsin”(Tepeli, 

2002a: 477).

“Ulu dìvān úurup ol dìv oturmış

Ulu dìvleri úatına getürmiş”(Tepeli, 

2002a: 385).

“Didi i iki gözlerüm çırāġı
Ki cennet içre bulmışsız ṭuraġı
Cihānda dirilük bu veche dirlik

Gide keåret muʿayyen ola birlik

Ki gendü meyyitüñüz götüresiz

Fenādan bāúì mülke yitüresiz”(Tepeli, 

2002a: 584).

Yukarıda 4 alt başlık altında tek tek be-

timlenen karmaşık görünüşlü fi iller genel ola-

rak değerlendirildiğinde şunlar söylenebilir:

Ek 3, Ek 4, Ek 5, Ek 6’da sıralanıp du-

rum değişim, konum değişim, geçişli-bitişsiz ve 

geçişli-hedefte bitişli olmak üzere 4 alt başlık 

altında yukarıda tek tek değerlendirilen 4218 

geçiş sıklığına sahip 198 karmaşık görünüş-

lü fi il bulunmaktadır. Karmaşık görünüşlü 

fi iller eserde geçiş sıklığına göre yüzdelik 

dağılımı aşağıda Tablo 9’da verilmiştir.

Tablo 9

Karmaşık Fiillerin Geçiş Sıklığı ve Yüzdelik Dağılımı

Sıra Fiil Çeşit Sayısı Sıklık Oran (%)

1. Durum değişim 73 433 10,26

2. Konum değişim 45 1812 42,95

3. Geçişli-bitişsiz 36 303 7,18

4. Geçişli-hedefte bitişli 44 1670 39,60

Toplam 198 4218 100

Fazîlet-nâme’de 4218 geçiş sıklığına sa-

hip 198 karmaşık görünüşlü fi ilden %42,95 

ile konum değişim fi illeri ilk sırada, %39,60 

geçişli-hedefte bitişli fi iller hemen ardın-

dan ikinci, %10,26 ile durum değişim fi il-

leri üçüncü, %7,18 ile geçişli-bitişsiz fi iller 

ise son sıradadır. Bir anlatılar niteliğinde-

ki Fazîlet-nâme’de “mekân”a varma veya 

mekândan ayrılmayla ilgili geçişsiz konum 

değişim eylemlerinin ağırlıkta olması ve he-

men ardından da büyük ölçüde “mekân”a 

varmayla, “mekân”da bulunmayla ilgili 
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geçişli-hedefte bitişli fi illerin gelmesi gayet 

doğaldır. Karmaşık eylemlerden konum 

değişim eylemleri devingen özelliğini öz-

nesinden, durum özelliğini ise dolaylı tüm-

lecinden almaktadır; geçişli-hedefte bitişli 

eylemler ise devingen özelliğini öznesinden 

alırken, durum özelliğini nesnesiyle dolay-

lı tümlecinden kazanmaktadır. Dolayısıyla 

bu iki grup fi ilde, “mekândan ayrılma” ve 

“mekâna yönelme”yle ilgili bir devinimin 

yanı sıra “mekânda bulunma” durumu da 

söz konusudur. Konunun daha iyi anlaşıl-

ması için bu dört karmaşık fi il grubuna birer 

örnek verelim:

Durum değişim fi illeri hem devinim hem 

de durum özelliğini özneden almaktadır:

“Bayıldum düşdüm irince o pençe”(Ben 

hem bayılanım, hem baygın olanım).

Konum değişim fi illeri ise devingen 

özelliğini öznesinden, durum özelliğini ise 

dolaylı tümlecinden almaktadır: 

“O cemʿiyyet içine ben de vardum”(Ben 

hem o cemiyet içine varanım, hem de o ce-

miyet içinde olanım).

Geçişli-bitişsiz fi iller ise devingen özel-

liğini öznesinden, durum özelliğini ise nes-

nesinden kazanmaktadır:

“Anuñ başın daḫı ʿAbbās kesdi”(Abbas 

onun başını kesendir, onun başı kesik olan-

dır).

Geçişli-hedefte bitişli fi iller ise devingen 

özelliğini öznesinden, durum özelliğini ise 

nesnesiyle dolaylı tümlecinden almaktadır:

“Ulu dìvleri úatına getürmiş”(O, ulu 

devleri katına getirendir, ulu devler onun 

katında olandır).

Geçiş sıklığına göre karmaşık fi iller içe-

risinde %10,26 ile üçüncü sırada yer alan 

durum değişim fi illeri ise daha ziyade kişi 

ve doğa devinimlerini betimleme işlevi ol-

duğu söylenebilir.

Hz. Ali’nin menkabevî biyografi si nite-

liğindeki Fazîlet-name’de son sırada %7,18 

ile geçişli-bitişsiz fi iller yer almaktadır. 

Bunların Fazîlet-nâme’nin başkahramanı 

“Allâh’ın Aslanı” Hz. Alî’nin Zülfi kar’ı ve 

Düldül’üyle birçok savaşa katılması, dolayı-

sıyla savaşçı kimliği bu fi illerin geçiş sıklı-

ğıyla ilgili olabilir.

Durum değişim, konum değişim, geçişli-

bitişsiz ve geçişli-hedefte bitişli olmak üzere 4 

alt başlık altında yukarıda tek tek değerlen-

dirilen 4218 geçiş sıklığına sahip 198 karma-

şık görünüşlü fi ilden(Tablo 9) eserde geçiş 

sıklığına göre ilk 24’ünün yüzdelik dağılımı 

aşağıda Tablo 10’de verilmiştir.
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Tablo 10

Geçiş Sıklığına Göre İlk 24 

Karmaşık Fiilin Yüzdelik Dağılımı

Sıra Fiil Sıklık Oran (%)

1. vir- 465 11,0

2. ir- 404 9,6

3. var- 319 7,6

4. al- 231 5,5

5. iriş- 216 5,1

6. getür- 174 4,1

7. bul- 167 4,0

8. gir- 166 3,9

9. úo-/úoy- 139 3,3

10. geç-/giç- 83 2,0

11. düş- 81 1,9

12. ṭur-1-2 79 1,9

13. ol- 70 1,7

14. dön- 69 1,6

15. çek- 67 1,6

16. çıú- 66 1,6

17. aç- 58 1,4

18. úır- 53 1,3

19. ilet-/ilt- 51 1,2

20. yet-/yit- 43 1,0

21. dol-/ṭol- 42 1,0

22. ãal- 42 1,0

23. in- 41 1,0

24. kes- 41 1,0

Toplam 75,3

Geçiş sıklığına göre ilk 24 içerisinde yer 

alan fi iller, 4218 geçiş sıklığına sahip 198 

karmaşık görünüşlü fi ilin %75,3’ünü, diğer-

leri ise %24,7’sini oluşturmaktadır. Bunlar-

dan ilk sırayı %11,0 ile “vir-“ geçişli-hedefte 

bitişli fi ili, ikinci sırayı %9,6 ile “ir-“, üçüncü 

sırayı %7,6 ile “var-“ konum değişim fi illeri, 

dördüncü sırayı %5,5 ile “al-“ geçişli-hedefte 

bitişli fi ili, beşinci sırayı %5,1 ile “iriş-“ ko-

num değişim fi illeri almaktadır. Bunlar sıra-

sıyla bütün fi iller içerisinde %3,9 ile beşinci, 

%2,0 ile on ikinci, %1,5 ile on altıncı, %1,4 

ile on sekizinci, %1,1 ile yirmincidir(Tablo 

13). Görüldüğü gibi ilk beş içerisinde durum 

değişim fi iliyle geçişli-bitişsiz fi il yer alma-

maktadır. 

İlk 24 içerisinde geçiş sıklığına göre “ir-, 

var-, iriş-, gir-, geç-/giç-, düş-, ṭur-, dön-, 

çıú-, yet-/yit-, dol-/ṭol-, in” olmak üzere 

12 konum değişim fi ili %38,2 ile ilk sırada; 

“vir-, al-, getür-, bul-, úo-/úoy-, çek-, ilet-/

ilt” olmak üzere 8 geçişli-hedefte bitişli fi il 

%31,7 ile ikinci; “aç-, úır-, kes-“ olmak üze-

re 3 geçişli-bitişsiz fi il %3,7 ile üçüncü; “ol” 

olmak üzere 1 durum değişim fi ili %1,7 ile 

son sıradadır.

4.4. Görünüşsüz(Devinim ve 

Durum Bildirmeyen) Fiiller

Ek 7’den de anlaşılacağı üzere, Fazîlet-

nâme’de, 71 görünüşsüz, yani ettirgenlik 

bildiren fi il bulunmaktadır. Bunlar metinde 

327 geçme sıklığına sahiptir. Görünüşsüz 

fi iller eserde geçiş sıklığına göre %2,77 ile 

son sıradadır(Tablo 12). Bu 71 görünüşsüz 
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fi ilden eserde geçiş sıklığına göre ilk 15’nin 

yüzdelik dağılımı aşağıda Tablo 11’de sıra-

lanmaktadır:

Tablo 11

Geçiş Sıklığına Göre İlk 15 

Görünüşsüz Fiilin Yüzdelik 

Dağılımı

Sıra Fiil Sıklık Oran (%)

1. göster- 70 21,4

2. irgir-/irgür- 51 15,6

3. çıúar- 21 6,4

4. uzat- 17 5,2

5. dönder- 15 4,6

6. irişdür- 13 4,0

7. úaldur- 13 4,0

8. yetür-/yitür-2 11 3,4

9. aúıt- 10 3,1

10. irür- 8 2,4

11. dirgür- 5 1,5

12. düşür- 5 1,5

13. azıt- 4 1,2

14. degşür- 3 0,9

15. dirilt- 3 0,9

Toplam 76,1

Bunlar görünüşsüz fi illerin %76,1’ini, di-

ğerleri ise %23,9’unu oluşturmaktadır. Bun-

lardan ilk sırayı %21,4 ile “göster”, ikinci sı-

rayı %15,6 ile “irgir-/irgür”, üçüncü sırayı ise 

%6,4 ile “çıúar” fi illeri almaktadır. Bunlardan 

bütün fi iller içerisinde geçiş sırasına göre ilk 

38’de sadece “göster-” fi ili %0,6 ile otuzuncu-

dur, diğer ikisi ise yoktur(Tablo 13).

Görüldüğü gibi görünüşsüz, yani özne-

si ettirgenlik bildiren fi illerin iç üyeleri bakı-

mından “göster-” durum fi ili hariç hepsinin 

devinim fi ili ya da karmaşık görünüşlü fi il 

olduğu görülmektedir. Bunların birçoğunun 

öznesi ettirgenlik yanı sıra devingenlik de 

bildirdiği söylenebilir. Zaten pek çoğunun 

kök ya da gövdeleri geçişsizdir. Bu geçişsiz 

fi illerin üzerine “oldurganlık” bildiren bir 

ek getirilerek geçişli yapılmıştır. Dolayısıy-

la belki de “oldurganlık” bildiren fi illeri en 

azından devinimin başlatıcısı rolü taşımala-

rı dolayısıyla devinim fi ili olarak değerlen-

dirilebilir. Tahkiye esasına bağlı edebî me-

tinlerde edilgen ve geçişli fi illere ettirgenlik 

eki getirilerek yapılan ettirgen fi illere çok 

az başvurulur. Burada da görünüşsüz, yani 

ettirgenlik fi illerinin %2,77 olması, bunların 

da birçoğunun devingen özellik taşıması ga-

yet doğaldır. 

Fazîlet-nâme’den bunlarla ilgili birkaç 

beyit aşağıda örnek olarak verilmiştir:

“Kaçan gösterdi yüzin úuvvet-i Ḥaú

ʿAyān oldı beyān-ı úudret-i Ḥaú”(Tepeli, 

2002a: 103).

“Nice senüñ gibi dìnüñ ʿadūsın

İrürdüm yasına tāze ʿarūsın

Benüm adum ʿAlì ibn-i Ebū Ṭālib

Ḫudānuñ emri küf ehline ġalib

Sen evvel ḥamle úıl ḍarbuñ göreyin

Bu dem nār-ı caḥìme irgüreyin

ʿAlìyem diyicek ol ite Ḥaydar

Süñüsin döndürüp at ãaldı ʿAnter”(Te-

peli, 2002a: 481).
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5. Sonuç 

Eklerden(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) de anlaşılaca-

ğı üzere, Fazîlet-nâme’de geçen toplam 529 

asıl fi il devinim, durum, karmaşık görünüşlü, 

görünüşsüz olmak üzere dört ana başlık al-

tında incelenmiştir. 529 fi ilin bu ana başlık-

lara göre geçiş sıklığı ve yüzdelik dağılımı 

aşağıda Tablo 12’de verilmiştir:

Tablo 12

Fiillerin Ana Başlıklara Göre Geçiş Sıklığı ve Yüzdelik Dağılımı

Sıra Fiil Sayısı Sıklık Oran (%)

1. Devinim 144 4263 36,05

2. Durum 116 3016 25,50

3. Karmaşık görünüşlü 198 4218 35,7

4. Görünüşsüz 71 327 2,77

Toplam 529 11824

Görüldüğü gibi sözlük bilimsel an-

lam görünüşleri açısından Fazîlet-nâme’de 

%36,05 ile devinim fi illeri ilk sırada, hemen 

peşinden de %35,7 ile karmaşık görünüş-

lü fi iller gelmektedir. Durum fi illeri %25,50 

ile üçüncü, %2,77 ile görünüşsüz fi iller ise 

oldukça düşük bir oranla son sıradadır. De-

vinim fi illeri %36,05 ile ilk sırada olmasının 

yanı sıra öznesine göre devinim, nesnesine/

dolaylı tümlecine göre durum bildiren kar-

maşık fi illerin %35,7 ile ikinci sırada olmasıy-

la da öznesine göre devinim bildiren fi illerin 

oranı %72,2’ye çıkar. Bu da Fazîlet-nâme’nin 

“durum”dan ziyade, “devinim”, yani “olay/

tahkîye-karşılıklı konuşma” ağırlıklı bir me-

tin olduğunu göstermektedir. Yemînî tara-

fından tercüme-telif olarak öyküleştirilen 

Fazîlet-nâme, Hz. Ali’nin 24 anlatıdan mey-

dana gelen “menkabevî biyografi si” niteli-

ğinde bir mesnevidir3. “Fazîlet-nâme büyük 
ölçüde vak’a örgüsüne dayanan kısımlar olan 
anlatılardan oluşmuştur”(Kırman, 2004: 211). 
Eserde tahkiye kısımlarının aralarına serpişti-
rilmiş mev’iza/didaktik parçacıkları ise daha 
ziyade eserin “durum” fi illerinin geçme sıklı-
ğıyla ilgilidir(Kırman, 2004: 200-201). 

Devinim, durum, karmaşık görünüşlü ve 

görünüşsüz olmak üzere 4 alt başlık altında 
yukarıda tek tek değerlendirilen 11824 geçiş 
sıklığına sahip 529 asıl fi ilden(Tablo 12) eser-
de geçiş sıklığına göre ilk 39’unun yüzdelik 

dağılımı aşağıda Tablo 13’te verilmiştir.

3 Kırman toplam 24 anlatı(2004), Tepeli ise eserde-
ki Farsça başlıklardan hareketle “Fazîlet” adıyla 19 
anlatı(2002a: 8-11) olduğunu belirtmektedir. Ayrıca 
Kırman “Yemînî’nin Fazîlet-nâme’sinde Muhtevâ” 
başlıklı üçüncü bölümünü bir menâkıb-nâme ve 
nasîhat-nâme olarak Fazîlet-nâme’ye ayırmıştır. Bir 
menâkıb-nâme olarak Fazîlet-nâme’yi “Anlatıların 
Yapısı” ve “Motifl er”; bir nasîhat-nâme olarak da 
“Mev’izalar” ana başlıkları altında ayrıntılı olarak 
incelemiştir(2004: 209-528).
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Tablo 13

Geçiş Sıklığına Göre İlk 39 Fiilin 

Yüzdelik Dağılımı

Sıra Fiil Sıklık Oran (%)

1. de-/di- 1235 10,4

2. bil- 691 5,8

3. gel- 616 5,2

4. gör- 568 4,8

5. vir- 465 3,9

6. ir- 404 3,4

7. var- 319 2,7

8. dur-/ṭur- 306 2,6

9. işit- 261 2,2

10. get-/git- 237 2,0

11. úal- 235 2,0

12. al- 231 2,0

13. dut-/ṭut- 230 1,9

14. iriş- 216 1,8

15. ol- (asıl fi il) 198 1,7

16. söyle- 185 1,6

17. getür- 174 1,5

18. ur- 170 1,4

19. bul- 167 1,4

20. gir- 166 1,4

21. úo-/úoy- 139 1,1

22. otur- 109 0,9

23. diñle- 107 0,9

24. baú- 92 0,8

25. buyur- 84 0,7

26. geç-/giç- 83 0,7

27. düş- 81 0,7

28. dön- 69 0,6

29. añla- 73 0,6

30. ãan- 73 0,6

31. göster- 70 0,6

32. oúı-/oúu- 68 0,6

33. çek- 67 0,6

34. çıú- 66 0,6

35 sev- 63 0,5

36. yüri- 61 0,5

37. aç- 58 0,5

38. öldür- 57 0,5

39. sür- 57 0,5

Toplam 70,5

İlk 39’daki fi iller geçiş sıklığına göre fi -

illerin ilk %72,4’ünü, diğerleri ise %27,6’sını 

oluşturmaktadır. Bunlardan ilk sırayı %10,4 

ile “de-/di-“ devinim fi ili, ikinci sırayı %5,8 

ile “bil-“ durum fi ili, üçüncü sırayı %5,2 ile 

“gel-“ devinim fi ili, dördüncü sırayı %4,8 ile 

“gör-“ durum fi ili, beşinci sırayı ise %3,9 ile 

“vir-“ karmaşık görünüşlü fi il almaktadır.

İlk 39 içerisinde geçiş sıklığına göre 

“de-/di-, gel-, işit-, get-/git-, dut-/ṭut-, 

söyle-, ur-, diñle-, buyur-, oúı-/oúu-, yüri-, 

öldür-, sür-“ olmak üzere 13 devinim fi ili 

%28,4 ile ilk sırada; “vir-, ir-, var-, al-, iriş-, 

getür-, bul-, gir-, ko-/úoy-, geç-/giç-, düş-, 

dön-, çek-, çıú-, aç-“ olmak üzere 15 karma-

şık görünüşlü fi il %22,9 ile ikinci; “bil-, gör-, 

dur-/ṭur-, úal-, otur-, baú-, añla-, ãan-, sev-“ 

olmak üzere 9 durum fi ili %18,6 ile üçüncü; 

“göster-“ olmak üzere 1 görünüşsüz fi il %0,6 

ile son sıradadır.
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Hz. Alî’nin menkabevî biyografi si nite-

liğindeki bir anlatılar bütünü olan Fazîlet-

nâme’nin yapısı dikkate alınarak geçiş sıklı-

ğına göre ilk 39 içerisinde yer alan fi iller de-

ğerlendirildiğinde aşağıdakiler söylenebilir:

“Gel-, get-/git-, yüri-“ devinim fi illeri; 

“ir-, var-, iriş-, gir-, geç-/giç-, düş-, dön-, 

çıú-“ karmaşık görünüşlü fi illeri; “dur-/

ṭur-, úal-, otur-, baú-“ durum fi illeri konum 

bildirmektedir.  Bunlar geçiş sıklığına göre 

%25,9 ile metindeki fi illerin dörtte birini teş-

kil etmektedir. Bunlardan birçoğu da tahki-

ye esasına bağlı Fazîlet-nâme’nin mekânına 

işaret etmektedir.

Hz. Alî’nin menkabevî biyografi si nite-

liğindeki bir anlatılar bütünü olan Fazîlet-

nâme’de anlatıcı karşılıklı konuşmalara ve 

dolaylı anlatımlara başvururken en fazla 

“de-/di-“, sonra sırasıyla “işit-, söyle-, diñle-, 

buyur-, oúı-/oúu-“ devinim fi illerine yer ver-

miştir. Bunların geçiş sıklığı %16,4’tür. Bun-

lar bir anlatı niteliğindeki Fazîlet-nâme’nin 

hâkim ve kahraman anlatıcısıyla doğrudan 

ilişkili fi illerdir. Bu da, Yemînî’nin eserinde, 

anlatıları tahkiye ederken karşılıklı konuş-

malara ve dolaylı sözlere sık sık yer verdiği-

ni gösterebilir. Böylelikle kurgusal bir anlatı 

olan eserin doğallığı, canlılığı, sadeliği ve 

gerçekliği sağlanmış olabilir.

39 fi il içerisinde geçiş sıklığına göre 

%15,3 ile “vir-, al-, dut-/ṭut-, getür-, ur-, 

bul-, úo-/úoy-, çek-, aç-, öldür-, sür-“ olmak 

üzere 11 devinim ve karmaşık görünüşlü 

fi ilin; Fazîlet-nâme’nin şahıs kadrosunun 

birbirleriyle veya diğer varlıklarla bedensel 

temas, etkileşim ve çatışma içerisinde oldu-

ğunu gösterdiği söylenebilir.

Son olarak da eserde %12,5 geçme sıklı-

ğına sahip “bil-, gör-, añla-, ãan-, sev-“ olmak 

üzere bilişsel/zihinsel/algısal/duygusal 

durum bildiren 5 fi ilin de Fazîlet-nâme’nin 

bir nasihatname olarak didaktik yanına işa-

ret ettiği söylenebilir.

Bu çalışma, Türkçe’yi tıpkı bir ırmak gibi 

kâh gürül gürül, kâh şırıl şırıl, kâh sâkin bir 

şekilde akıtan fi illerin, dolayısıyla Fazîlet-

nâme’nin aydınlatılmasına bir nebze olsa 

katkı sağlarsa amacına ulaşmış olacaktır.
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EKLER

Ek Tablo 1 

Devinim Fiillerinin Geçiş Sıklığı

Fiil Sıklık Fiil Sıklık

aġ- 2 úıl-1-3 30

aġla- 32 úımılda- 1

aġlaş- 1 úıy- (cāna, māla, başa ú.) 6

aú- 24 úoş- 18

añlat- 2 úov- 6

añra- 1 úulaçla- 1

ara- (çāre a.) 6 úullan- 2

arıt- (bütden a.) 2 úur- 6

ayaúla- “ayağıyla çiğnemek” 1 úurtar- 18

ayıt-/ayt- “söylemek” 22 úuã- 5

baġır- 1 úuşat- 1

başla- 5 kükre- 1

besle- 6 n’eyle- 9

biliş- “tanışmak” 1 n’it- 14

boġazla- 1 oġurla- “hırsızlık yapmak” 2

buluş- 6 oúı-/oúu- 68

buyur- 84 öde- 3
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çaġır- 18 ög- “övmek” 1

çaġla- 1 ögren- “öğrenmek” 3

çal- “vurmak” 18 ögret- “öğretmek” 12

çalış- 3 ögütle- 1
çekin- “sökülmesi gerek şeyler için 

güç kullanmak”
2 öldür- 57

çıġır- 2 öp- 23

çigne- 1 ört- 2

dadan- 1 örtün- 1

daġıt-/ṭaġıt- 6 ãaúla- 8

danış- 1 ãalın-2 “salına salına yürümek” 1

de-/di- 1235 ãar- 3

dep- “tepmek” 3 ãarın- 2

depele- “tepelemek” 1 ãarã- 1

depren- “kımıldanmak” 2 ãat- 10

diñle- 107 ãataş- 1

dişle- 2 ãav- 1

ditre- “titremek” 14 ãavur- 1

doúun-/ṭoúın-/ṭoúun- 6 ãay- (altunuñ ã.) 1

dolaş- 1 segirt- “koşarak gitmek” 6

doldur-/ṭoldur- 15 ãıġa- “sıvazlamak” 3

dög- “dövmek” 2 ãına- 4

durış-/duruş-/düriş-/dürüş-/ṭuruş- 

“karşı karşıya gelmek, uğraşmak”
21 sil- 1

dut-/ṭut- “tutmak” 230 ãolu- 1

em- 2 ãor- 49

es- 3 söyle- 185

eş-1 “toprak kazmak” 1 söyleş- 8

eş-2 “atları yarış için koşmak” 2 sür- 57

gel- 616 süri- “sürtmek” 1

gez- 7 şaúı- “gürlemek, ses çıkarmak” 1

ġıjġır-/úıjġur- “haykırarak saldırmak” 3 tara- 2
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gider- 15 ṭoġur- 5

git-/get- 237 ṭın- 6

gönül- 1 tükür- 4

görin-/görün- 23 uç- 13

görüş- 4 ur- “vurmak” 170

göyündür- 1 uruş- “vuruşmak” 3

gözet-2 “ip örmek” 1 yaġmala- 1

gül- 14 yaú- 29

gümle- 2 yalan- 1

gürle- 3 yalvar- 3

güt- 3 yap-2 “yapmak, kurmak” 12

ḫayḳır- 4 yapış- “tutmak, yapışmak” 8

iç- 25 yarat- 24

ilen- 3 yaã- “yassıltmak” 1

iñilde- 1 yaz- 21

iñle- 5 ye-/yi- 32

işit- 261 yel- “yel gibi gitmek” 2

işle- 24 yeñ- “yenmek, galip gelmek” 1

úaç- 32 yu- “yıkamak” 1

úalġı- “sıçramak” 1 yun- “kendini yıkamak” 1

úap- 12 yuvalan- “yuvarlanmak” 2

úarın- “beddua etmek” 1 yügür- “hızlı gitmek, koşmak” 13

úarva- 8 yükün- “saygıyla eğilmek” 2

úayna- 3 yüri-/yürü- 61

úıġır- “haykırmak, çağırmak” 1 yüz- “suda yüzmek” 1

Toplam 144 4263
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Ek Tablo 2

Durum Fiillerinin Geçiş Sıklıkları

Fiil Sıklık Fiil Sıklık

ʿaceble- 1 kesil- 5

alda- 2 úılın- 2

aġırla- 1 úırıl- 8

aldan- 2 úıãúan- 1

añ- 15 úon-1 “kuş konmak” 18

añdur- 1 úon-2 “koyulmak” 1

añıl- 14 úonul- 1

añla- 73 úorú- 18

añlan- 2 úurıl-/úurul- 3

baġışla- 17 úurtıl-/úurtul- 15

baġlan- 2 oúun- 6

baú- 92 ol- 128

baãıl- 1 olun- 29

başar- 4 otur- 109

başarıl- 1 öñürtlen- “seçilmek” 1

begen- 4 ãaúın- 38

bekle- 8 ãalın-1, 3 “bırakılmak, uzanmak” 2

beliñle- “korkmak, ürkmek” 2 ãan- 73

beñze- 20 ãayıl- 1

bil- 691 sev- 63

bilin- 8 sevin- 12

bulın-/bulun- 18 ãın- 2

buş- “kızmak, öfkelenmek” 1 ãıt- (ödi ã.) “çok korkmak” 1

çalın- “saz çalınmak” 4 silin- 1

çök- 3 ãorul- 4

çözül- 1 söylen- “denmek” 2

dile- 36 ãulan- “su verilmek” 1

din- “denmek, söylenmek” 10 sürül- 3
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dinil- “denilmek” 2 şaş- 12

diñlen- “işitilmek” 1 şaşur- 2

dönderil- “döndürülmek” 1 tanı- 2

döy- 3 ṭañla- “hayret etmek” 7

dur-/ṭur-3-24 “durmak” 227 ṭap- 11

dutul-1/ṭutul-1 “tutulmak” 6 ṭarıl- “darılmak” 1

dürül-1 “hasır dürülmek” 1 ṭuy- “duymak” 7

düzül- 5 ululan- “yüceltilmek” 1

edeble- “terbiye etmek” 1 um- 23

eglen- “durup dinlenmek” 2 unut- 23

ekil- 2 uy- 28

esirge- 6 uyu- 9

esle- “dinlemek, aldırış etmek” 1 uzan- 5

gerek- 5 ürk- 10

geyil- 1 ütül- “yenilmek” 1

gönderil- 1 viril- “verilmek” 10

gör- 568 yaúıl- 2

göy- “katlanmak, sabretmek” 1 yañıl- 8

gözet-1 “gözlemek, beklemek” 6 yapıl- 2

gözle- 2 yaradıl- “yaratılmak” 5

ınan- 45 yaraş- 4

…idin- 28 yarıl- 7

incin- 8 yaãan- “uzanmak, yatmak” 1

incit- 5 yaşa- 8

iste- 23 yat- 25

işitil- 1 yazıl- 8

úaúı- “kızmak” 14 yen- “yemek yenmek” 1

úal- 235 yıġıl- 2

úan- “doymak, kanmak” 2 yuyul- “yıkanmak, silinmek” 1

úayır- 2 yüklen- “yük yüklenmek” 3

Toplam 116 3016
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Ek Tablo 3
Karmaşık Görünüşlü Fiillerden Durum Değişim Fiillerinin Geçiş Sıklığı
Fiil Sıklık Fiil Sıklık

ac- “acıkmak” 1 eğil- “saygıyla eğilmek” 9

acı- 4 eri- 4

acıú- 1 ferlen- “nilüfer parlayarak çıkmak” 1

acın- “acı çekmek” 1 gey- “giymek” 15

açıl- 17 geyin- “giyinmek” 3

aġar- 1 gözen- “sona ermek” 1

aġırlan-“hamilelikte ağırlaş” 1 gözük- 1

alın- (beñzi a.) “benzi sararmak” 1 ġuããalan- 1

arın- (bütden/cehāletden a.) 2 ḫilʿatlen- “kaftan giyinmek” 1

art- 6 úaḫşa- “dağılacak hale gelmek” 1

ayıl- 5 úapan- 2

az- 14 úapıl- 1

başlan- 1 úarış- 5

bayıl- 19 úatıl- 1

belür- 6 úayıú- “sapmak” 1

berki- “sağlamlaşmak” 1 úız- “ısınmak, kızmak” 2

bulan- 1 úop- “ortaya çıkmak, kopmak” 18

bulaş- 1 úurı- 1

buñal- 3 úuşan- 10

bükül- 7 ol- 70

büyü- 2 oñ- “yara iyileşmek” 3

çalúan- “çalkalanmak” 2 oñıl-/oñul- “yara iyileşmek” 4

çatla- 1 öl- 40

çüri-/çürü- 3 ãaġal- “iyileşmek” 1

daġıl-/ṭaġıl- 14 ãarar- 3

dilkülen- “tilkilenmek, yaltaklan-

mak”
1 semrü- “semirmek, şişmanlamak” 1

diñ- “dinmek, sona ermek” 1 ãol- 1

diril-1 “canlanmak” 20 söyün- “sönmek” 2

donan-/ṭonan- 3 ṭoy- 5

dökül- 1 ṭoyun- 3

dölen- 1 ulal- “büyümek” 1

döşen- 3 uġun- “ağlaya ağlaya bayılmak” 4
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dutış-/dutuş-/ṭutuş- “tutuşmak” 9 uyan- 6

dutul-2/ṭutul-2 “dili tutul-” 3 yan- 36

düken- “tükenmek” 5 yaşar- “yeşermek” 2

düri-/dürü-/türü- “türemek” 5
yitir-/yitür-1 “yitirmek, kendini 

kaybetmek”
5

dürül-2 “yılan kıvrılmak” 1

Toplam 73 433

Ek Tablo 4 

Karmaşık Görünüşlü Fiillerden Konum Değişim Fiillerinin Geçiş Sıklığı

Fiil Sıklık Fiil Sıklık

atlan- “ata binmek” 4 in- 41

ayrıl-/ayrul- 5 ir- “ermek, ulaşmak” 404

bat- 4 iriş- “erişmek” 216

bin- 35 úalú- 13

çıú- 66 öñer- “ileri geçmek” 1

dal-/ṭal- 9 ãaçıl- “dağılmak, yayılmak” 4

dayan-/ṭayan- 5 ãap- 2

dayın-/ṭayın- “kaymak” 3 ãıçra- 3

deg- 11 ãıġ- 1

deril- 26 ãıġın- 4

dıúıl-/ṭıúıl- 2 siñ- “saklanmak” 3

diril-2 “derilmek, toplanmak” 2 ṭaş- “su taşmak” 1

dizil- 1 toz- “toz havaya yayılmak” 2

doġ-/ṭoġ- 20 ṭur-1-2 “ayağa kalkmak” 79

dol-/ṭol- 42 uġra- 8

dolan-/ṭolan- 8 ulaş- 6

dön- 69 üş- “üşüşmek, toplanmak” 3

düş- 81 var- 319

geç-/giç- 83 yaġ- 2

gir- 166 yayıl- 1

gizlen- 2
yet-1/yit-1 “yetmek, yetişmek, ulaş-

mak”
43

göç- 6 yetiş- “ulaşmak, yetişmek” 1

ırıl- 5

Toplam 45 1812
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Ek Tablo 5

Karmaşık Görünüşlü Fiillerden Geçişli ve İki/Üç Üyeli Bitişsiz Anlatılarla 

Uyumlu Fiillerin Geçiş Sıklığı

Fiil Sıklık Fiil Sıklık

ayır- 5 ov- 1

aç- 58 öñ- “yolunu kesmek” 1

biç- 4 ãı- “kırmak” 13

boz- 23 şeş- “çözmek” 1

böl- 9 ṭāġla- “dağlamak” 5

bur- (boynını b.) 1 ṭoġra- 2

bük- 7 tozut- “toz haline getirmek” 2

büri-/bürü- 4 uşat- “parçalamak” 1

çöz- 4 üz- “kırmak, koparmak” 2

del- 2 yap-1 “kapıyı kapamak” 2

dik-2 “dikiş dikmek” 2 yar- 3

düket- “tüketmek” 6 yaã- “yassı yapmak” 1

dür- 6 yaãdan- “kendine yastık yapmak” 1

düz- “yapmak, düzen vermek” 14 yırt- 6

úaz- 1 yoġur- 1

kes- 41 yum- 4

úır- 53 yüli- “tıraş etmek” 1

úopar- 14 yüz-2 “deri yüzmek” 2

Toplam 36 303
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Ek Tablo 6

Karmaşık Görünüşlü Fiillerden Geçişli ve İki/Üç Üyeli Hedefte Bitişli 

Fiillerin Geçiş Sıklığı

Fiil Sıklık Fiil Sıklık

al- 231 ilet-/ilt- 51

aã- 5 it-1 3

at- 27 ek- “tohum ekmek” 7

baġla- 18 ekle- 1

baã- 35 úat- 5

bıraú- 9 úo- 100

bul- 167 úoy- 39

çek- 67 ãaç- 6

çevir- 1 ãal- 42

daú-/ṭaú- “takmak” 5 sep- 1

daúın- “takınmak” 4 ãoú- 2

der-/dir- 35 ãun- 17

dik-1 “tayin etmek” 1 ṭapdur- 3

dök- 8 urın-/urun- “vurunmak, takınmak” 3

döşe- 1 üşür- “toplamak” 1

getür- 174 vir- “vermek” 465

gizle- 1 viriş- “birbirine vermek” 1

göm- 1 yay- 1

gönder- 36 yed-/yet-2/yid-, yit-2 “yedeğine almak” 10

göndür- 1 yıġ- 4

götür- 39 yıú- 27

ıãmarla- 2 yut- 13

Toplam 44 1670
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Ek Tablo 7 

Görünüşsüz Fiillerin Geçiş Sıklığı

Fiil Sıklık Fiil Sıklık

aġlat- 1 işitdür- 1
aúıt- 10 işlet- 2
aldur- 2 úaçur- 1
artur- 1 úaúıt- “kızdırmak” 1
azdur- 1 úaldur- 13
azıúlandur- 1 úanatlandur- 1
azıt- “azdırmak” 4 úarart- 2
batur- 1 úazıt- 1
bayılt- 1 úopart- 1
bulaşdur- 1 úorúut- 2
büyüt- 2 úovdur- 1
çıúar- 21 úurut- 2
çürüt- 1 oġurlat- “hırsızlık yaptırmak” 3
degşür- “değiştirmek” 3 oúut- 3
dirgür- “diriltmek” 5 oúutdur- 1
dirilt- 3 oñult- “iyileştirmek” 1
dolandur- 1 oynat- 2
dönder- 15 ãaldur- “bıraktırmak” 1
döndür- 3 ãıçrat- 1

durġur- “durdurmak” 1 söylet- 2

dürüt- “türetmek, yaratmak” 1 ṭoyur- 1

düşür- 5 ṭutdur- 1
düzdür- 1 uçur- 2
düzet- “yaratmak, yapmak” 2 uġrat- 2
erit- 1 uãlat- “akıllandırmak, terbiye etmek” 1
getürt- 1 uydur- 1
geydür- “giydirmek” 1 uzat- 17
gidert- 1 ürküt- 1
gizlet- 1 yañılt- 1
göster- 70 yetişdür- “ulaştırmak” 1
güldür- 2 yetür-/yitür-2 “yetirmek, yetiştirmek” 11
gütdür- 1 yidür- “yedirmek” 3
iñilet- 1 yüklet- 3
irgir-/irgür- “eriştirmek” 51 yülüt- “tıraş ettirmek” 1
irişdür- “eriştirmek” 13 yürit- 1
irür- “eriştirmek” 8

Toplam 71 327


