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THE FUNCTION OF DATIVE CASE IN YEMÎNÎ’S     

FAZÎLET-NÂME IN TERMS OF NOUN-VERB RELATION

   Yusuf TEPELİ1

ÖZET

16. yüzyıl Alevi-Bekta i airlerinden biri 

olan Yemînî’nin, 1519 yılında Farsça men-

sur bir eseri çeviri-adapte yoluyla ilk dönem 

Klasik Osmanlı Türkçesine manzum olarak 

kazandırdığı Fazîlet-nâme dil itibariyle Eski 

Anadolu Türkçesinin özelliklerini de ta ır. 

Fazîlet-nâme esas itibariyle Hz. Ali’yi, fazi-

letlerini ve ya adığı dönemi Alevi-Bekta i 

inancı çerçevesinde öyküle tiren biyografi k 

bir mesnevidir. Bu çalı mada Tepeli (2002) 

tarafından iki cilt olarak yayımlanan Dervî  

Muhammed Yemînî-Fazîlet-nâme eseri te-

mel alınarak, eserde geçen yönelme hâli eki-

nin incelemesi ve sınıfl aması yapılmı tır. Bu 

betimsel çalı mada ilgili eserin söz varlığın-

da önemli bir yer tutan ve isimleri kendileri-

ne bağlarken yönelme hâli eki isteyen basit, 

türemi  yapılı fi iller bağlamında yönelme 

hâli ekinin dil bilgisel i levleri/görevleri ele 

alınmı  ve bulgular Boz’un (2007) sınıfl an-

1 Doç. Dr., Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İl-
köğretim Bölümü, Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı.

dırması doğrultusunda içerik analizi yönte-

miyle incelenerek yorumlanmı tır. 

Anahtar Kelimeler: Yemînî’nin Fazîlet-

nâme’si, Osmanlı Türkçesi, Hâl Ekleri, Yö-

nelme Hâli Eki, Fiiller.

ABSTRACT 

Yemînî, who was one of the Alevi-Bek-

tashi poet in Anatolia, had translated-adapt-

ed a Farsi origin prose into classical Ottoman 

Turkish in 1519 under the name of Fazîlet-

nâme, which also conveys the language fea-

tures of old Anatolian Turkish, as a verse. 

Fazîlet-nâme is a biographic masnavi, which 

narrates the goodness of Hz. Ali and the pe-

riod of him to his disciples through thep er-

spectives of Alevi-Bektashi belief. The aim of 

present paper is to make semantic analysis 

and classifi cation of grammatical cases espe-

cially, dative case, that took place in Dervî  

Muhammed Yemînî’s Fazîlet-nâme which 

was published as two volumes by Tepeli 

(2002a-b). Although main focus of this de-

scriptive study is the classifi cation of cases 

in Fazîlet-nâme, which has a wealthy of vo-
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cabulary repertory, the paper especially fo-

cus on the grammatical and linguistic func-

tions of the  dative cases in line with Boz’s 

(2007) classifi cation of cases that accompa-

nied with bare verbs and derivative verbs.  

The data were examined through content 

analysis technique and fi ndings were pre-

sented along with the semantic features of 

the cases that were used with bare and de-

rivative verbs in Fazîlet-nâme.

Key Words: Yemînî’s Fazîlet-nâme, Ot-

toman Turkish, Grammatical Cases, Dative, 

Case, Verbs.

1. GİRİ

Bir metin içindeki cümlelerde geçen fi il-
lerin ve isimleri fi illere bağlayan hâl ekleri-
nin dilbilimsel i levleri kadar onların metin 
içinde yüklendikleri anlamlar da o metnin 
anla ılmasında büyük önem ta ımaktadır. 
Her ne kadar dilbilim ara tırmaları arasın-
da bir metin içeriğinde geçen kelimeler ve 
ekleri ile onların o metnin okuyucuya ta ı-
dığı anlamları ve rolleri üzerine birtakım ça-
lı malar bulunsa da metin yapısı içerisinde 
isimlerle fi il ili kileri bağlamında hâl ekleri-
nin rolü üzerine yapılan betimsel çalı malar 
daha ziyade güncel metinlerin incelemesiy-
le sınırlı kalmı tır. Klâsik Osmanlı Türkçesi 
üzerine yapılan çalı malar ise genelde metin 
ne ri ve dizin boyutunda kalmı tır. 

Her ne kadar bu dönemle ilgili yapılan 
metin ne irleri ve dizinler dönemin aydın-
lanmasında büyük bir rol oynasa da bu ça-
lı maların güncel yöntemlerle dil bilimsel 
bir derinlikte ele alınmasına da ihtiyaç du-

yulmaktadır. Yemînî’nin Fazîlet-nâme’sinin 
bu bağlamda incelenmesi alandaki bo luğu 
doldurmada küçük bir adım niteliği ta ıya-
caktır.

16. yüzyıl Alevi-Bekta i airlerinden 
olan Yemînî’nin, 1519 yılında Farsça men-
sur bir eseri çeviri-adapte yoluyla ilk dönem 
Klasik Osmanlı Türkçesine manzum olarak 
kazandırdığı Fazîlet-nâme dil itibariyle Eski 
Anadolu Türkçesinin özelliklerini de ta ır. 
Fazîlet-nâme esas itibariyle Hz. Ali’yi, fazi-
letlerini ve ya adığı dönemi Alevi-Bekta i 
inancı çerçevesinde öyküle tiren biyografi k 
bir mesnevidir. Dönemi için gayet sade ve 
anla ılır nitelikte, 7408 beyitlik zengin bir 
söz varlığına sahip Klâsik Osmanlı Türkçesi-
nin ba langıç dönemi eserlerinden biri olan 
Fazîlet-nâme, Tepeli (2002a-b) tarafından 
tenkitli metin ve gramatikal dizin, Kırman 
(2004) tarafından ise ekil ve muhteva bağ-
lamında bilim dünyasına sunulmu  ve söz 
varlığı açısından daha pek çok incelemeye 
kaynaklık edecek yeterlikte ve zenginlikte-
dir.

“Yürüñ varuñ úovuñ gitsün añaru

Emānetdür getürmeñ daḫı berü” (Tepeli, 
2002a: 543/6519).2

Dokuz kelimeden olu an yukarıdaki 
beyitte biri isim, diğerleri fi il soylu olmak 
üzere toplam altı cümle bulunmaktadır. 
Bu ve buna benzer örneklerden de anla ı-
lacağı üzere Fazîlet-nâme’de fi illerin ağır-
lıkta olduğu söylenebilir. Zaten, Tepeli                               

2 Tepeli’nin bu çalı ması bundan sonra (a: sayfa nu-
marası/beyit sıra numarası) eklinde kısaltılacaktır.
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(2011: 131-132) Fazîlet-nâme’de 529 farklı 
asıl fi ilin 11824 (%11,43) kez, 4 yardımcı fi -
ille kurulan yardımcı fi illerle birlikte 16323 
(%22,0) kez geçme sıklığına sahip olduğunu 
belirterek fi illerin geçme sıklığının yüksek-
liğinin; eserin dinamikliğine, canlılığına, 
sadeliğine, anla ılırlığına, konu ma diline 
yakınlığına bir i aret olduğunu söylemi tir. 
İsimlerin hangi hâl ekini alacağını fi iller be-
lirlediğine göre bu eserde fi illerin oranının 
ve geçme sıklığının yüksekliği hâl eklerinin 
de ne kadar sık geçebileceğine de bir i aret-
tir. Bu da metinde geçen fi illerin istediği hâl 
eklerinin i lev zenginliğine oldukça katkı 
sağladığı anlamına gelir. Çünkü, biçim bi-
rimler kullanıldıkları yerde anlam kazanır. 
Her kullanım bir nüans ta ır. Bu nüanslar 
metnin derinlemesine anla ılmasında önem-
lidir. 

Tepeli’nin (2002b)3 “ekler, kelimeler ve 
kelime grupları kullanıldıkları yerde anlam 
kazanır” anlayı ıyla hazırladığı Fazîlet-
nâme’nin Gramatikal Dizin’ini içeren çalı -
ması eserde yönelme hâli ekinin oldukça 
sık kullanıldığını ve i lev zenginliğine sahip 
olduğunu göstermekle birlikte hâl eklerinin 
ba lı ba ına bir sınıfl andırması yapılmamı , 
sadece birinci ciltte “Gramer İncelemesi” 
bölümünde hâl eklerine yüzeysel olarak de-
ğinilmi tir (2002a: 36-41).

Bu çalı mada ise, zengin bir söz varlı-
ğına sahip Fazîlet-nâme’de geçen yönelme 
hâli eki isteyen basit, türemi  yapılı asıl fi il-
ler taranarak yönelme hâli ekleri tespit edil-

3 Tepeli’nin bu çalı ması bundan sonra (b: sayfa nu-
marası/beyit sıra numarası) eklinde kısaltılacaktır.

mi tir. Buna ek olarak eserde geçen yönelme 
hâli eklerinin biçimsel ve anlamsal i levleri 
dikkate alınarak bir sınıfl andırılması yapıl-
mı tır. Bu sınıfl andırma doğrultusunda da 
yönelme hâli ekinin metin içindeki biçimsel 
ve anlamsal i levleri betimsel olarak yorum-
lanmı tır. Ayrıca yönelme hâli ekinin günü-
müzdeki kullanımıyla bu metindeki kulla-
nım farklılıklarına da değinilmi tir. 

Çokluk, iyelik gibi isim çekim eklerin-
den biri olan hâl ekleri isimleri kendinden 
sonraki sözcüğe, yani temelde fi ile, ikincil 
olarak da edata ve isme bağlar. İsimleri isim-
lere bağlayan ilgi hâli eki +(n)In/+Ø hariç 
hâl ekleri isimleri fi illerle ileriyi yönelik ili -
kiye geçiren eklerdir. İsimlerin; kendinden 
sonraki sözcüğe bağlanırken hangi hâlde 
olacağını, yani hangi hâl ekini alacağını bağ-
landığı sözcük belirleyebilir. Yani, isimlerin 
hangi hâl ekini alacağı bağlandığı fi il, edat 
ve isimden belli olur.

Hâl eklerinin görevleri; isimleri fi illere, 
edatlara, isimlere bağlamak ve bu unsurlar 
arasındaki biçimsel ve anlamsal ili kileri 
kurmaktır. Hâl ekleri, dilbilgisel i levleri do-
layısıyla çoğu zaman i letim görevindedir. 
Ancak bazen de kalıpla arak türetim görevi 
de yüklenebilirler (Boz, 2007: 20).

İlgi hâli eki hariç, hâl eklerinin temel 
i letim görevi ise, cümlede isim veya isim 
soylu sözcük veya sözcük gruplarını özne ve 
tümleç görevlerine getirmektir. Tepeli’nin 
Fazîlet-nâme’de hâl ekleriyle ilgili verdiği 
kısa bilgiden ve metindeki örneklerden de 
yararlanılarak hâl eklerinin cümledeki/ke-
lime gruplarındaki temel görev dağılımı u 
ekilde yapılabilir:
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Hâl eklerinin temel görevleri yukarıda-

ki gibi olsa da sınırlı sayıdaki hâl ekleriyle 

biçimce bütün isim ve fi il ili kileri kar ıla-

nabilmektedir. Bu sınırlı sayıdaki biçimlerle 

sınırsız sayıdaki ifadeler, dolayısıyla anlam-

lar, cümleler ve metinler ortaya çıkmaktadır. 

Bu ifadeler ortaya çıkarken de sınırlı sayı-

daki hâl eklerine pek çok i lev ve anlamcık 

yüklenmektedir. Bu bağlamda hâl eklerine 

salt biçimsel açıdan yakla mak cümlelerin 

ve metinlerin anlamlarına nüfuz etmede ye-

terli katkı sağlamayacaktır.

Çağda  Türkiye Türkçesindeki fi illerin 

hangi hâl ekli tamlayıcıları aldığını tespite 

yönelik çalı masında Kahraman, fi illeri “a) 

Alma ihtiyacı duyduğu tamlayıcı, b) İkin-

ci derecede çok istediği tamlayıcı, c) Kabul 

Tablo 1

Türkçede Hâl Ekleri ve Temel Görevleri

Sıra Hâlin adı Ek(ler)i
Temel görevi-ikincil 

görevi
Fazîlet-nâme’den birer örnek

1. Yalın +Ø Özne “O pìr geçti ʿAlì mescide girdi” (a:402/4466)

2. Yükleme +Ø/+(y/n)I/+n Nesne

“Úamuya virüp almadı olar māl” (a: 288/2798); 

“Çü Cebrāyil didi işbu beyānı” (a: 402/4479); 

“Zaʿifidi adımın geç adardı” (a: 403/4489)

3. Yönelme +(y/n)A
Dolaylı tümleç-zarf 

tümleci-nesne

“Medìne’ye o dem irdi Muḥammed” (a: 

290/2825); “Ki yanar ʿaşúuña” (a: 295/2901); 

“Saña inkâr iden düşsün cefāya” (a: 382/4182)

4. Bulunma +(n)DA
Dolaylı tümleç-zarf 

tümleci

“Oturmışdı úatında cümle mìrān” (a: 548/6597); 

“Ġażab vaútinde ölürse bu kāfir” (a: 484/5684)

5. Çıkma +(n)DAn
Dolaylı tümleç-zarf 

tümleci-nesne

“Ugundı düşdi atdan úayãer-i Rūm” (a: 279/2670); 

“İmām’un naʿrasından úatı şaşdı” (a: 482/5650); 

“ʿAlì’yi bil ʿAlì’den olġıl āgāh” (a: 143/675)

6. Vasıta +lA/+In Zarf tümleci
“Gehì ādem gehì dìvle uruşduú” (a: 216/1738); 

“Ne vaútin úopusardur bize söyle” (a: 184/1276)

7. Eşitlik +(n)CA Zarf tümleci “İderdi Ḥaydar’un ardınca ġaybet” (a: 533/6363)

8.
Yön 

gösterme
+rA/+ArI Zarf tümleci

“Anası Kaʿbe içre girmişidi” (a: 123/388); “İçerü 

girdi aãḥābdan bir ādem” (a: 207/1598)

9. İlgi +Ø/+(n)In
(İsim tamlamasında) 

Tamlayan

“O deñlü úırdı küfr ehlini i cān” (a: 156/865); 

“Nice ẓālimlerüñ başını kesdi” (a: 301/2892)
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edebildiği tamlayıcı ve d) Kullanım örneği 

bulunamayan tamlayıcı” olmak üzere dört 

ana ba lık altında sınıfl andırmı tır (1996: 

312-359). Çalı masında, “Alma ihtiyacı duy-

duğu tamlayıcısı” yönelme hâli eki olan fi il-

leri “Girimli Fiiller” diye nitelendirmi , 1607 

durum ekli tamlayıcı alabilen fi illerden 176 

geçi siz girimli fi il tespit etmi tir (Kahra-

man, 1996: 382-386).

“Alma ihtiyacı duyduğu tamlayıcısı” 

bakımından girimli geçi siz fi iller geçi li fi -

illerden sonra ikinci sıradadır (Kahraman, 

1996: 421). “İkinci derecede çok istediği 

tamlayıcısı” yönelme hâli eki olan fi iller de 

dikkate alındığında bu sayı üç be  katına 

çıkmaktadır.

Bu çalı mada önce Tepeli’nin hazırla-

dığı Fazîlet-nâme II (Gramatikal Dizin)’den 

hareketle Fazîlet-nâme I’de geçen yönelme 

hâli gerektiren basit, türemi  yapılı asıl fi il-

lerin isimlerde yönelme hâli ekinin kullanım 

örnekleri tespit edildi. Bunlar Kahraman’ın 

yukarıdaki tasnifi nden hareketle “Alma ih-

tiyacı duyduğu tamlayıcısı” ve “İkinci dere-

cede çok istediği tamlayıcısı” yönelme hâli 

gerektiren fi illeri “Zorunlu tümleci yönelme 

hâli eki isteyen geçi li fi iller4” ve “Zorunlu 

tümleci yönelme hâli eki isteyen geçi siz fi -

iller5” eklinde alfabetik olarak ve geçtiği be-

yit veya mısra örnekleriyle birlikte tablola -

4 Bu makale içerisinde “geçi li fi il” terimiyle yükle-
me hâli eki (+Ø/+I/+n) ile kurulmu  nesnesi olan fi il 
kasdedilmi tir.

5 Bu makale içerisinde “geçi siz fi il” terimiyle yükle-
me hâli eki (+Ø/+I/+n) ile kurulmu  nesnesi olmayan 
fi il kasdedilmi tir.

tırıldı ve ekler bölümüne kondu. Bu tabloda 

yer alan fi iller bulgular bölümünde genelde 

geçtiği yer belirtilmeksizin ilgili tümleçleriy-

le verildi. Ancak, “Kabul edebildiği tamla-

yacısı” yönelme hâli gerektiren fi il örnekleri 

tablola tırılmayıp sadece bulgular kısmında 

geçtiği beyit veya mısra örnekleriyle birlikte 

dikkatlere sunuldu.

Çağda  Türkiye Türkçesi üzerine be-

timleyici olarak yönelme hâli eki üzerine 

dilbilimsel, dil bilgisel bir anlayı la gerçek-

le tirilen kapsamlı ve sistematik bir çalı -

ma Boz (2007) tarafından yapılmı tır. Boz, 

genel itibariyle çalı masında yönelme hâli 

ekinin i levlerini “i letimlik ve türetimlik” 

olmak üzere iki ana ba lık altında; i letimlik 

i levlerini de ad-eylem bağlantısı, ad-ilgeç 

bağlantısı, ad-ad bağlantısı altında incele-

mi tir. Yönelme hâli ekinin temel i levi olan 

ad-eylem bağlantısıyla ortaya çıkan zorunlu 

veya seçimlik tümce ögeleri de kendi içinde 

nesne tümleci, belirteç tümleçleri, yüklem, 

özne eklinde tasnif etmi tir. Diğerlerinden 

farklı olarak belirteç tümleçlerinin kendi 

içinde anlamsal i levleri dikkate alınmı  ve 

“yönelme; bulunma; içinlik ve mahsusluk; 

durum; eder, ölçü, bedel, oran ve süre; ne-

den ve amaç; araç; zamanda sınırlandırma; 

kar ıla tırma belirteçleri alt ba lıkları altında 

sınıfl andırılmı tır. Bu çalı mada da yönelme 

hâli ekleri i levleri bağlamında genel itiba-

riyle Boz’un yukarıda özetlenen bu tasnifi  

doğrultusunda bir sınıfl andırma yapıldı.

Hâl eklerinin biçimsel ve anlamsal i -

levlerinin belirlenmesinde önem rol oyna-

yan fi illerin sözlük bilimsel anlam görü-
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nü lerinin bilinmesine de ihtiyaç vardır. Bu 

bağlamda Tepeli (2012: 125-156) tarafından 

Aydemir’in (2006) sınıfl andırması ve açık-

lamaları doğrultusunda Fazîlet-nâme’de 

geçen asıl fi iller, anlam bilimsel açıdan söz-

lüksel anlam görünü leri dikkate alınmı  ve 

“devinim fi illeri, durum fi illeri, karma ık 

görünü lü fi iller (durum deği im, konum 

deği im, geçi li-biti siz anlatılarla uyumlu, 

geçi li-hedefte biti li fi iller) ve görünü süz 

fi iller” olmak üzere dört ana ba lık altında 

incelenmi tir. Fiillerle ilgili yapılan bu sınıf-

lama Fazîlet-nâme’de geçen yönelme hâli 

ekinin biçimsel ve anlamsal i levlerinin be-

lirlenmesine yol gösterici olmu tur. 

2. AMAÇ 

Daha önce Dervî  Muhammed 

Yemînî’nin Fazîlet-nâme adlı eserinde geçen 

özel adların ve fi illerin anlambilimsel ola-

rak incelenmesi yapılmı tır. Bu çalı mada 

da Dervî  Muhammed Yemînî’nin Fazîlet-

nâme adlı eserinin okuyucusuna vermek is-

tediği mesajın daha iyi anla ılmasına katkı 

sağlamak amacıyla özellikle isim+fi il bağ-

lamında isim hâl eklerinden yönelme hâli 

eki dil bilgisel i levleri yönünden incelen-

mi tir. Böylelikle, hem adı geçen eserin hem 

de isim-fi il ili kisi bağlamında yönelme hâli 

ekinin daha iyi anla ılması bu çalı manın 

amaçları arasındadır.

3. YÖNTEM

Bu çalı mada var olan kayıt ve belgeleri 

inceleyerek yeni veri toplamaya yarayan ve 

“doküman metodu”, “doküman incelemesi” 

ya da “belgesel tarama” olarak tanımlanan 

nitel ara tırma deseniyle Dervî  Muhammed 

Yemînî’nin Fazîlet-nâme adlı eserinde geçen 

fi illerin sözlük bilimsel anlam görünü leri 

de dikkate alınarak yönelme hâli ekinin dil 

bilgisel i levlerinin bir sınıfl andırılması ya-

pılmı tır. Bu sınıfl ama çerçevesinde eserde 

geçen ve yönelme hâli ekini isteyen basit ve 

türemi  yapılı asıl fi iller taranırken, birle ik 

fi iller çalı manın dı ında tutulmu tur. Ayrı-

ca, yönelme hâli eki istediği hâlde yönelme 

hâli kullanım örnekleri bulunmayan fi iller 

bu sınıfl amaya dahil edilememi tir. 

4. BULGULAR VE TARTI MA

Fazîlet-nâme’de geçen yönelme hâli eki-

nin birkaç türetimlik i levi örneği6 bulunsa 

da i letimlik i levleri çalı manın esasını te -

kil etmi  ve i letimlik i levleri de ismi fi ile, 

ismi edata ve ismi isme bağlama ana ba lık-

ları altında sınıfl andırılmı tır. 

4.1. İsmi Fiile Bağlama

Yönelme hâli ekinin temel i letimlik i le-

vi ismi fi ile/fi il soylu yükleme geçici olarak 

6 Fazîlet-nâme’de geçen yönelme hâli ekinin kalıplaşa-
rak bir nevi türetimlik işlev kazandığı örneklerden birka-
çı şunlardır: “Hepisi başın aşaġa bıraúdı” (a: 497/5864); 
“Bu resme emr irdi idüp āġāz” (a: 125/425); “Cenūbından 
yañası gey ulu baḥr” (a: 428/4858); “Bilen öz başına gendü 
vücūdın” (a: 165/1004); “ʿAyān olurdı günden güne úudret” 
(a: 119/334) vb. Aslında ismi fiile anlamca kaynaşmış bir-
leşik fiillerin bir unsuru olarak bağlayan kalıplaşmış yapı-
larda ise yönelme hâli eki biçimsel açıdan işletimlik işlevini 
sürdürmeye devam etmektedir. Sadece tümleç+fiil bağlan-
tısı yerini “isim+yönelme hâli eki+fiil” yapılı bir kelime 
grubu ilişkine bırakmıştır. Bu yüzden de ismi fiile bağlama 
işlevinin altında ele alınmıştır.
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tümleç göreviyle bağlamaktır. İsmi fi ile/fi il 

soylu yükleme bağlarken yönelme hâli eki 

almı  isim de fi ilin/fi il soylu yüklemin tüm-

leci olur. Diğer yandan da bu ek, ismi fi ile 

bağlarken geçici, yani tümleç yapma i levi-

ni kaybedip kalıcı, yani anlamca kayna arak 

birle ik fi il yapar. Buna bağlı olarak Fazîlet-

nâme’deki ismi fi ile bağlamayla ilgili yönel-

me hâli örnekleri “ismi tümleç göreviyle fi i-

le/fi il soylu yükleme bağlama” ve “anlamca 

kayna mı  birle ik fi ilin unsuru olarak bağ-

lama” alt ba lıkları altında sınıfl andırıldı.

4.1.1. İsmi Tümleç Göreviyle Fiile/

Fiil Soylu Yükleme Bağlama

Yönelme hâli eki, ismi tümleç göreviyle 

fi ile/fi il soylu yükleme bağlarken genelde 

fi ilin anlamına, bazen üzerine geldiği isme, 

bazen diğer dizimsel ve dizisel bağlamlara 

göre anlamsal i lev kazanırlar. Buna bağlı 

olarak da “yükleme/belirtme” i leviyle nes-

ne tümleci, “yere/varlığa yönelme, yerde/

varlıkta bulunma” i leviyle dolaylı tüm-

leç, “zarf” i leviyle de zarf tümleci olurlar. 

Fazîlet-nâme’deki ismi tümleç göreviyle 

basit, türemi  yapılı fi ile/fi il soylu yükleme 

bağlamayla ilgili yönelme hâli eki örnekleri 

nesne tümleci, dolaylı tümleç ve zarf tüm-

leci alt ba lıkları altında incelendi. Ayrıca, 

Fazîlet-nâme’de yönelme hâli ekiyle kuru-

lan bu tümleçler bağlandıkları fi illere göre 

zorunlu-seçimlik, geçi li-geçi siz olup ol-

madıkları ve ilgili fi illerinin sözlük bilimsel 

anlam görünü lerinin ne olduğu da tasnifte 

ve yorumlamada göz önünde bulundurul-

du.

Fazîlet-nâme’deki “alma ihtiyacı duy-

duğu tamlayıcısı” ve “ikinci derecede çok 

istediği tamlayıcısı” yönelme hâli gerektiren 

basit, türemi  yapılı fi iller geçi li-geçi siz, 

yani yükleme hâli ekli nesnesinin olup ol-

maması da dikkate alınarak “zorunlu tümle-

ci yönelme hâli eki isteyen geçi li fi iller” ve 

“zorunlu tümleci yönelme hâli eki isteyen 

geçi siz fi iller”, ilgili tümleçleri ve geçtiği 

beyit veya mısra örnekleriyle birlikte tablo-

la tırıldı ve ekler bölümüne kondu. Geçi li 

olup da edilgenlik eki almı  geçi siz fi iller 

de geçi li fi il içinde değerlendirildi. Fiilin 

yapısı ve anlamının seçimlik tümleci belirle-

mede doğrudan bir role sahip olmadığı için 

Fazîlet-nâme’deki “kabul edebildiği tamla-

yacısı,” yani “seçimlik tümleç” isteyen yö-

nelme hâli eki örnekleri ise tablola tırılmadı 

ve bunların geçi li-geçi siz olup olmadıkla-

rına ve sözlük bilimsel anlam görünü leri-

nin ne olduklarına da bakılmadı.

Metinde, zorunlu tümleci yönelme hâli 

eki isteyen fi il örneği olduğu hâlde tümleç 

örneği bulunamayan bu türden fi iller tab-

loda yer almadı. Bunlardan bazıları un-

lardır: ʿaceble- “ a mak” (Tepeli, 2002b: 

4/5902), acı- “bir ba kasına soyut acı duy-

mak” (b: 4/4145), baġır- (b:42/3436); bu - 

“öfkelenmek, kızmak” (b: 77/2437); dilkü-

len- “dalkavukluk etmek” (b: 115/7354); 

ġıjġır-/úıjġur- “haykırarak saldırmak”                                                    

(b: 189/4037, 363/3987); ġuããalan- “üzül-

mek” (b: 209/2677); ḫayúır- (b: 246/3483); 

úan- (b: 342/5833); segirt- (b: 528/7063); se-

vin- (b: 535/5128); a - (b: 559/1743); a ur- 

(b: 559/4203); ṭın- (b: 582/5826); yeti - “eri -

mek” (b: 635/2690) vb.
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4.1.1.1. Nesne Tümleci

Nesne tümleci bilindiği gibi esas itiba-

riyle yükleme hâli ekiyle (+Ø/+I/+n) yapı-

lır ve temel i levi/görevi belirtisiz ve belir-

tili nesne göreviyle isimleri geçi li fi ile/yük-

leme bağlamaktır. Geçi li fi il de cümlede 

veya fi ilimsi gruplarında özne dı ındaki bir 

varlık veya nesneyi etkileyen yani bir nes-

ne gerektiren fi ildir. Geçi siz fi il de cümle-

de veya fi ilimsi gruplarında özne dı ındaki 

bir varlık veya nesneyi etkilemeyen yani bir 

nesne gerektirmeyen fi ildir (Boz, 2007: 51). 

Dolayısıyla tanıma bakılınca yükleme hâli 

ekinin dı ında da özellikle yönelme hâli ve 

çıkma hâli eklerini alan pek çok ismin yani 

varlık veya nesnenin de fi illerden etkilen-

mesi söz konusudur.

Boz (2007) dilbilimciler dı ında birçok 

dil bilgicinin de salt yükleme hâli ekine bağ-

lı bir nesne, dolayısıyla geçi li fi il anlayı ın-

dan uzakla tığını söyler ve özellikle yönel-

me ve çıkma hâli ekleriyle kurulmu  pek 

çok yapının pek çok dil bilgici tarafından 

nesne olduğunun kabullenildiğini belirtir. 

Ayrıca “dolaylı nesne” kavramı üzerinde 

en fazla duran Sinanoğlu’nun yönelme hâli 

ekiyle ilgili çalı masından söz ettikten sonra 

da onun hangi fi illerin dolaylı nesne alabile-

ceği ile ilgili sınıfl amasını aktarır: 

a) Geçi siz nesnel eylemler (saldır-, sı-

ğın-, bak-, ba la-, giri -, çarp-, dokun-, ili -, 

yalvar-, rastla-, bin-, bas-, imren-, otur-, dik-

kat et-, dua et-, telgraf çek- vb.); b) Duygu 

anlatan birtakım nesnel eylemler ve eylem 

grupları (sevin-, üzül-, a -, hayret et- vb…); 

c) Temel kavramında hareket fi kri bulunan 

bazı geçi siz eylemlerde (otur-, yat-, yerle - 

gibi); d) Uyma, benzeme, yarama, zarar, ih-

tiyaç, mecburiyet gibi birtakım kavramları 

anlatan eylem ve eylem grupları; e) Temel 

kavramında “ver-“ fi kri bulunan geçi li ey-

lem grupları ve eylem deyimleri (ver-, sun-, 

bağı la-, sat-, bırak- veya armağan et-, hava-

le et-, müsaade et- yahut da ders ver-, öğüt 

ver, önem ver-, söz ver-, ceza ver- gibi) ile 

vur-, söyle-, ısmarla-, öğret-, göster- gibi ey-

lemler ve daha birçok geçi li anlatımlarla; 

ettirgen eylem ekilleri (Sinanoğlu’ndan akt. 

Boz, 2007: 51-54).

Yukarıdaki açıklamalar ve örnekler doğ-

rultusunda Fazîlet-nâme’de geçen yükleme 

anlam i levli yönelme hâli ekiyle yapılan 

nesne tümleci örnekleri tespit edildi. Bunlar 

da zorunlu tümleci yönelme hâli eki isteyen 

geçi siz fi iller ve geçi li fi iller eklinde ince-

lenerek devinim, durum, durum deği im, 

konum deği im, biti siz anlatılarla uyumlu 

fi illerle ilgili nesne tümleci örnekleri alfabe-

tik olarak verildi.

-1. Zorunlu Tümleci Yönelme Hâli 

Eki (+A) İsteyen Geçi siz Fiiller

Metindeki “aġ-, aġla-, añra-, başla-, da-

dan-, doúun-/ṭoúun-, dolaş-, duruş-, git-, gül-, 

ilen-, úarın-, ãataş-, yalvar-, yapış-, yürü-“ gibi 

nesne tümleci de yapan devinim fi ili örnek-

leri a ağıda alfabetik olarak verildi.

Menbere aġ- “çıkmak”; yüzüñe aġla-; saña 

añra- “kükremek”; dāsitāna başla-, işine başla-; 

úuzısına dadan-; (pençe) aġzına doúun-, ṭaġa 
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ṭoúun-; (olar) bize (biz) anlara dolaş-; ʿAbbās’a 

duruş- “kar ı koymak”; (ṭoġru yolı úoyup) eg-

riye git-; bize gül-, yüzüñe gül-; yüzlerine ilen-; 
vezìrlerine úarın- “beddua etmek”; ʿAlì’ye ãataş-; 
ʿAlì’ye yalvar-, gürzine yapış-, oúına yayına ya-

pış-; (ḥükmi) Hind’e Baḥr’e yürü-.

Yukarıda görüldüğü gibi “git- ve yürü-“ 

fi ili örneklerinde fi ilin anlamında somuttan 

soyuta geçme söz konusudur.

*”Ba la-“ devinim fi ilinin bir örneğinde 

de “+I” yükleme hali eki kullanılmı tır: işine 

başla-, işi başla-.

“Aldan-, baú-, beñze-, döy-, ṭur-, gel-, gerek-, 

ınan-, incin-, ṭap-, uy-“ gibi durum fi illerinin 

yönelme hâli eki almı  bazı isimlerle kulla-

nım örnekleri nesne tümleci görevindedir:

Yele aldan-, cihāna aldan-; ḥālüme baú-; 

úoyuna beñze-, heybetine döyeme-, ḍarbına döy-

me- “tahammül etmemek”; ʿahde ṭur-, şerìʿat 
úavline ṭur- “uymak”; başına (ḥāl) gel-; kime gerek-; 
sözlerine ınan-; saña incin-; aña ṭap-, Ḥaú’a ṭap-, 
aġaca ãurete ṭap-, Süfyān’a ṭap-; dìn-i Muãṭāfā’ya 
uy-, Raḥmān’a uy-, iġvāsına uy-, bu ḥāle uy-. 

Günümüz Türkçesinde her zaman yö-

nelme hâli ekli isimle kullanılan “inkâr et-

mek” birle ik durum fi ili Fazîlet-nâme’de 

inkâr eyle-, inkâr it-, inkār úıl- ekillerinde 

geçmekte ve her zaman da yönelme hâli ekli 

isimle kullanılmaktadır (Bk. Tepeli, 2002b: 

295):

“Münāfıúdur yaúìn her kim ʿ Alì’ye eyleye 

inkâr” (a: 131/506); “Ḥaúú’a inkār idene ãāhib-

siyāsetdür ʿAlì” (a: 315/3192); “Dönüp inkār 

idesiz aña cümle” (a: 501/5925); “Muḥammed 

Muãṭafā’ya úıldı inkār.”

A ağıdaki “bulaş-, görün-, gözük-, úarış-, 

ṭoy-“ durum deği im fi illeriyle ilgili bazı ör-

neklerin de nesne tümleci yaptığı görülmek-

tedir:

Úana bula -; gözüme görün-; gayri cinse 

gözükme-; (cismüm) ṭopraġa úarış-, cennet eh-
line úarış-, ʿilme (ʿaúlı) úarış-; sözine ṭoyma- .

Fazîlet-nâme’de atlan-, bat-, bin-, çıú-, 

dal-/ṭal-, deg-, dön-, düş-, geç-, gir-, in-, ir-, iriş-, 

úon-, úon-, otur-, ãıġ-, ãıġın-, ṭur-, uġra-, ulaş-, 

yat-, yit- gibi nesne tümleci görevinde kulla-

nılan yönelmeli pek çok konum deği im fi ili 

örneği bulunmu tur: 

Aña atlan- “binmek”; zemìne bat-; ata 

bin-, terāzūya bin-; taḫta çıú-; baḥr-i ʿaşúa dal-, 

taʿaccüb deñizine ṭal-; dermende (ḫayrı) deg-, 

kime (ḫilāfet) deg-, (yirüñ) yirine deg-, bir pula 

degme-; (duzaġ içindeki) úurda dön-, bahāra 

dön-, lālezāra dön-; (oġrı) aña düş-, ayaġına düş-, 
(od) būstānıla bāġa düş-, cefāya düş-, duzaġa düş-
(nuṭfe) raḥme düş-, (faúìrlıú) üstüme düş-, yire 
düş-; (felekler) yire geç-, taḫta geç- “oturmak”; bir-
lik arasına (ġayrı) girme-, (leşker) yola gir-; (kitāb) 
nebìlere in-, ãūret peykerine (baş) in-; dìn ü ìmāna 
ir-, dirlik sırrına ir-, cisme (beşāret) cāna (şādì) ir-, 
eline (furãat) ir-, feryādına (dād) ir-, úoyuna (úurd) 
ir-“saldırmak”, ʿ Alì’’ye (ʿilāc) ir-, baña (ilhām-ı İlāhì) 
ir-, necāta ir-, ʿ ilm-i ḥikmete ir-; aġaca (úılıçdan yara) 
iriş-, sırra iriş-, baña iriş- “sataşmak”; (úuş) şāḫa 

úon-, çeyreklerüñ úatına úon-; gögsine otur-, 

ḫilāfet taḫtına otur-, terāzūya otur-, yirüñüze 

otur-; (özi) mescid úapusına ãıġma-; ol úādir 
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İlāh’a ãıġın-; ayaġ üstine ṭur- “kalkmak”; ʿAlì’nüñ 

ḍarbına uġra-, cefāya uġra-, saña inkār idene 

(dert) uġra-, (yaman fi ʿlümden) bu kāra uġra-, 

tāze ḫıyāra uġra-; mekr ü āle ulaş-, ʿAlì’ye ulaş-, 

baña ulaş- “sata mak”, (úamu dìvlerle) cenge 

ulaş-; úaftanlarum üstine yat-; (ḥāmile oluban) 

maúãūda yit-.

Aslında bitişsiz anlatılarla uyumlu geçiş-
li bir i il olan úıy-, metinde geçtiği örneklerde 
yönelmeli nesne tümleci görevinde kullanılmış-
tır: Baş u cāna úıy-, cāna başa úıy-, māla úıy-, āline 
úıy-.

Yukarıdaki örneklerden de anla ılacağı 

üzere, Fazîlet-nâme’de geçen fi illerden nes-

ne tümleci almaya en elveri lileri konum de-

ği im fi illeridir. Konum deği im fi illeri hem 

devinim hem de durum anlamı ta ıdıkları 

için kolayca nesne tümleci de olabilmekte-

dirler.

*Günümüz Türkçesinde her zaman 

+lA’lı nesne alan “buluş-“ devinim fi ili me-

tinde +A’lı ve +A úar u’lu nesne almı tır: 

Selmān’a buluş-, olaruñla buluş-, sizüñle buluş-, 

Resūl’e úarşu buluş-.

*Günümüz Türkçesinde +DAn’lı nesne 

alan çıú- “delip geçmek” konum deği im 

fi ili +A’lı nesne de almı tır: gögsinden urup 

arúasına çıú-.

*Günümüz Türkçesinde sadece +A’lı 

nesne alan “kalkmak” fi ilinin Fazîlet-

nâme’de anlamca e  değeri olarak da kulla-

nılan “ṭur-“ fi ilinin +A yanı sıra “+In” vasıta 

hâli ekiyle de kullanıldığı görülmektedir: 

ayaġ üstine ṭur-/ayaġın ṭur-.

*Günümüz Türkçesinde her zaman “içi-

ne, üzerine/üstüne” eklinde kullanılan ya-

pılar metnimizde “içre, üzre” eklinde de 

kullanılabilmektedir: yaġrınımuñ üstine çıú-, 

yaġrınum üzre çıú-; ṭaş üzre úon-; baḥr-i fi kr içi-

ne ṭal-, baḥr-i ḥayret içre ṭal-; ayaġ üstine ṭur-, 

ayaġ üzre ṭur-.

-2. Zorunlu Tümleci Yönelme Hâli 

Eki (+A) İsteyen Geçi li Fiiller

Ṣar-, ãarın-, añlat-, ayt-, bildür-, buyur-, çal-, 

dep-, di-, indür-, muştula-, oúutdur-, ögret-, ãal-, 

ãat-, sil-, ãor-, söyle-, sür-, süri-, ṭut-, ṭutdur-, 

ṭuyur-, ur-, uzat-, vir-, yidür- gibi geçişli devinim 

fiillerinin bazı kullanımlarının nesne tümleci 

olduğu görülmektedir:

Úaftana ãar-, úundaġa ãar-; ḫaãìre ãarın-; 

ejderhāya sözini añlat-; bize aydıvir-; (Ḥaú) 

kendüzüñi saña bildür-; aña buyur-; dìvi yire çal-, 

cehālet şìşesini ṭaşa çal-; dìnüñ yire dep-; baña di-; 

dünbegine baş indür-; ʿAlì’yi baña muştula-; aña 

āyāt-ı Úur’ān oúutdur-; buña ʿilm ögret-; bende 
naẓar ãal-; beni aña ãat-; çavın “erkeklik uzvu” 

divāra sil-; ol mesāyil Muãṭafā’ya ãor-, ḥisābın 

saña ãor-; aña (söz) söyle-; elin yüzine sür-, yüzi 

Resūl işigine sür-, úanadın çeyreklere sür-; yüz 

yire süri-; Resūl’e yüz ṭut-, (cihān) aña yüz ṭut-, 

yüzüni Medìne rāhına ṭut-, ümìõüñ Ḥaúú’a ṭut-, 

sözüme úulaġuñ ṭut-, anı i rāset nāyibine ṭutdur-; 
bu sırrı ṭuymayanlara ṭuyur-; laʿìne ṭapanca ur-, 
úuyruġına yara ur-, yüzlerin yüzine ur-, baġrımuza 
ṭāġ ur-, Resūlullāh sözine úulaġ ur-, gürzine el ur-, 
úapaġın furunuñ aġzına ur-, boynına zincir ur-, 

(devrile Nūḥ) bu mülke úadem ur-; ayaġı altına 

elin uzat-, bize dilüñi uzat-; Resūl’e şerbet vir-, 

anası eline vir-, leşini itlere yidür-.
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Begendür-, beñzet-, ṭapdur- gibi birkaç 

geçi li durum; bulaşdur-, gey-, úuşan- gibi 

birkaç geçi li durum deği im; batur-, geçür- 

gibi birkaç geçi li konum deği im fi ilinin 

yönelme hâli ekli isimlerle kullanımı nesne 

tümlecidir:

Ḥālin ḫalúa begendür-; beni anlara beñzet-, 

büte ṭapdur-.

Boġazın úana bulaşdur-; anı başa gey-; beline 

úılıç úuşan-.

Yire batur-, yüzümüz ãuyını yire geçür-.

Fazîlet-nâme’de geçen at-, baġla-, baã-, 
baã-2, baã-3, bıraú-, çek-, daú-, dayan-/ṭayan-, dıúıl-/
ṭıúıl-, dönder-, getür-, gönder-, gütdür-, ıãmarla-, 
içür-, irgür-, işitdür-, it-1, úat-, úo-/úoy-, úoş-, ãal-, 
ãoú-, yay-, yıġ-, yit- gibi pek çok hedefte bitişli ge-

çişli fiilin bazı kullanımlarının nesne tümleci 

görevinde olduğu görülmektedir:

Büte ṭaş at-, vaãfını ortaya at-; elini eñsesine 

baġla-, sevgüme göñlin baġla-; ʿAlì’nüñ arúasına 

pāy baã-, aña ayaú baã-, izine baã-2, yüzin yire 

baã-3 “bastırmak”; bendüñ üstine bıraú-, niyāz 

işigine baş bıraú, dilümüze ḥasret bıraú-; başı 

göñlek içine çek-, gözine sürme çek-; kemen-

di boynına daú-, büti itlerimüz boynına daú-; 

gücüñe dayan-, ãuya dayan-, aña ṭayan- “gü-

venmek”; dişi boġazına dıúıl-, dişüm boġazuma 

ṭıúıl-; ìmān u dìne dönder-; anları İslām u dìne 

getür-, bize ḫaber getür-; cümle diyāra ḫaber 

gönder-; anı edeb çobānına gütdür-; yirini size 

ıãmarla-; Úanber’e ãuyı içür-, İmām’a şerbetile 

sem içür-; evine feryād irgür-, emrini yerine irgür-; 
sözini Şiblì’ye işitdür-; baña vaḥy it-1; (dìv içinden 
alup) insāna úat-, ebrār-ı naʿìme úat-, üç yüzüñ 

úuṭbını úırka úat-; ʿahdi ortaya úo, ṭopraġa ser úo-, 
ayaġın ṭaşraya úo-, süḫan tìrini kemāna úo-, nesl-i 
racìmi yerüñ úa’rına úoy-, (ḥasedden) gendin yas 
ṭonına úoy-, úavmini meõhebine úoy-, yirin aãḥābına 
úoy-; Cābir’i bulara úoş-; (ẓālim) ʿAlì ãadrına dö-

şek ãal-, kāfi re heybet ãal-, (kim) beni bu rence 

ãal-, (kìnile) āl-i Ḥaydar’ı siyāsete ãal-; Õü’l-

fi úār’ı küfr ehlinüñ üstine ãal-, bir bölük sipāhı 

üstine ãal-, mübārek dilini aġzına ãoú-, taḫte’å-

åerāya ãoú-; (sözinden) maḫlūúa mekirler yay-; 
odunı úafes üstine yıġ-; beni ṭoġru yola yit-2. 

*Bugün +A’lı nesne alan baã- hedefte 

biti li fi ili bu metinde +İ’li ve +DA’lı nesne 

de almaktadır: Ayaġumı baã-, ayaġı ferşi baã-, 

ayaġı bunda baã-

*”Úo-“ fi ili +A yönelme hâli eki yanı sıra 

+DA bulunma hâli ekiyle de kullanılmakta-

dır: (Allah) sende emānet úo-.

4. 1.1.2. Dolaylı Tümleç

“Yer tamlayıcısı” adıyla da bilinen do-

laylı tümleç +A, +DA ve +DAn ekleriyle ya-

pılır. Bu genelde öznenin/failin fi ili i lediği 

“yere/varlığa yönelme”si +A yönelme hâli 

ekiyle, “yerde/varlıkta bulunma”sı +DA 

bulunma hâli ekiyle, “yerden/varlıktan ay-

rılması” ise +DAn çıkma hâli ekiyle yapılır. 

Yemînî’nin Fazîlet-nâme’sinde yönelme hâli 

ekiyle kurulmu  dolaylı tümlecin birkaç ör-

nekte geçen yerde/varlıkta bulunma i levi 

hariç, ağırlık olarak yere/varlığa yönelme/

yakla ma/varma i leviyle kullanıldığı tespit 

edildi. Tespit edilen bu fi illerin de yönelme 

hâli ekinin temel i levine bağlı olarak devi-

nim, konum deği im ve hedefte biti li gibi 

hareket ifadesi ta ıdığı görülmektedir.
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4. 1.1.2.1. Yere/Varlığa Yönelme/

Yakla ma/Varma7

-1. Zorunlu tümleci yönelme hâli 

eki (+A) isteyen geçi siz fi iller

Fazîlet-nâme’de aú-, gel-, git-, tükür-, uç-, 

yügür-, yürü- gibi birkaç geçi siz konuma 

devinim fi ilinin daha ziyade yere/varlığa 

yönelme i levli dolaylı tümleçler istedikleri 

görülmektedir:

Bir yañaya aú-; at arúasına gel-, meydāna 

gel-, üstümüze gel-, bir yere gel-, cihāna gel- 

“gönderilmek”; Kaʿbe evine git-; āh’un yü-

zine tükür-, bütlerüñ yüzlerine tükür-; havāya 

uç-; peynìrüñ üstine yügür-; ām’a yürü-.

*”Git-“ devinim fi ili “yönelme” i levin-

de +DA ekiyle de kullanılmaktadır: (Ne yire 

dilesek) anda git-

Çıú-, dön-, düş-, geç-,gir-, göç-, in-, ir-, 

iriş-, úalú-, ãap-, ãıçra-, siñ-, ṭoz-, uġra-, ulaş-, 

üş-, var-, yet-, yit- gibi konum deği im fi ille-

rinin daha ziyade yere/varlığa varma i levli 

dolaylı tümleçler yaptıkları görülmektedir:

Kenāra çıú-, ṭaşraya çıú-, göge çıú- “yük-

selmek”; aãḥābına dön-; ãaḥrāya düş- “yönel-

mek”; ḥadd-i ām’a geç-, öñine geç-, úarşusına 

geç-; ḥużūrına gir-; mekāna göç-; (güneş) maġribe 

in-, yere in-, ṭaġ dibine in-; ʿarşa ir-, ʿarş üstine 

7 Tepeli’nin Gramatikal Dizin’i içeren Fazîlet-nâme 
II adlı eserindeki “bu” ve “o/ol” zamiri “bunda” 
10, “anda” ise 12 yerde “buraya”, “oraya” anlamla-
rıyla da kullanılmı tır (Tepeli, 2002b: 73, 471). Bu da 
Fazîlet-nâme’de “+DA” bulunma hâli ekinin “yönel-
me” i leviyle de sık sık kullanıldığını göstermekte-
dir: “Ne yerden geldi bunda i bu gi i” (Tepeli, 2002a: 
150/782) vs.

ir-, (adım Hind’den) Ḥaleb’e ir-, (ʿilmile úadrüñ) 
semāya ir-, (vaútüñ zamānı) āḫıra ir-, (ʿömri) 
altmış yaşa ir- , her gişiye (ölüm i rāúı) ir-, (ekilen) 
kemāline ir-; Úāf’a iriş-; havāya úalú-; ayruú yola 

ãap-; ḫandaúına ãıçra-, (penìr aġzından) yabāna 

ãıçra-; Peyġamber’üñ ardına siñ- “saklanmak”; 

(zemìnin bir úatı) havaya ṭoz-; ḫatarlu yire 

uġra-; insāna ulaş-; başına üş-; úapusına var-, 

úavmimüze var-, (hicret) sekiz yüz yetmişe var-; 

şaḫãa yet-, çeşmeye yet-; (buġday) vaútine yit-. 

*“Dolan-/ṭolan-“ konum deği im fi ili 

günümüzde genelde +A yönelme ekini ge-

rektirmekte, metnimizde ise +I/+n yükle-

me hâli ekiyle de kullanılmaktadır: āh’uñ 

ardına dolan-, aġaca ṭolan-, aġaç ardına ṭolan-, 

aġaç ardın ṭolan-, Medìne şehrini ṭolan-, bu ara-

yı ṭolan-.

*”İn-“ konum deği im fi ili “yönelme” 

i levinde +DA ekiyle de kullanılmaktadır: 

(úuş havādan) anda in-.

-2. Zorunlu Tümleci Yönelme Hâli 
(+A) İsteyen Geçi li Fiiller

Aúıt-, çevir-, úurul-, sür- gibi birkaç geçişli 
fiilin yere yönelmeli dolaylı tümleçle kullanıldı-
ğı söylenebilir:

Úanum türāba aúıt-; fìlin üstine çevir-; (ecel 

dāmı) yola úurul-, atın meydāna sür-.

Fazîlet-nâme’de al-, aã-, at-, çek-, çevir-, 

der-, dök-, döndür-, getür-, ilt-, irgür-/irür-, 

úo-/úoy-, oúu-, ãaç-, ãaçıl-, ãal-, yayıl-, yetür-, 

yitür-2 gibi birçok geçi li hedefte biti li fi ile 

bağlanan isimlerin mekânda ya da varlıkta 

biti  i levli yönelme hâli eki almı  olduğu 

görülmektedir. Bu türden dolaylı tümleç-
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lerin aynı zamanda “içinlik/amaçlık” veya 

“yükleme” i levi ta ıdıkları, bu yüzden için-

lik/amaçlık bildiren zarf tümleciyle nesne 

tümleci yapmaya da elveri li oldukları söy-

lenebilir:

Usṭurlābı öñine al-; ellerümi eñseme aã-, 

ortaya mìzān aã-; yüzügüm aġzınuñ içine 

at-, (baḥr-i ʿUmmān) beni kenāra at-; úaṭārı 

öñine çek-; fìlin velìnüñ üstine çevir-; úatına 

der-, olan beglerini yanına der-; orta yire 

dök-, Úurey ’üñ yüzi ãuyın yire dök-, yirlere 

úan dök-; yüzüni anlara döndür-; yanına ge-

tür-, úudretüñi ortaya getür-; göge ilt-; vücūduñ 

ebed ʿadnına irgür-; (tāze ʿarūsın) yasına irür-; 
mektūb-ı Resūl’i öñine úo-, velìyi ḥabs içine 
úoy-; Mervān’ı úatına oúu-; (aġızlarından) 
Şāh’a (odlar) ãaç-; mezārum üstine (nūrlar)

ãaçıl-, (ṭopraġı) yabana ãaçıl-, yire (raḥmet) 

ãaçıl-; ãapı yire ãal-, şālı arúasına ãal-; bunı 

ʿÖmer’e ãal-; ibn-i Mülcem’e ādem ãal-; (adı) 

cihāna yayıl-; zinciri dìvānḫānenüñ içine ye-
tür-; ʿömrin bir buçuú yaşa yitür-2, ḫiõmeti 
Şāh’a yitür-2, meyyitüñüz (fenādan) bāúì mülke 
yitür-2. 

*+DA bulunma hâli ekinin “yönelme” 

i leviyle birçok yerde birçok fi ille kullanıldı-

ğı görülmektedir: 

“Ki bunda baãmaya anuñ ayaġı”                             

(a: 287/2779); “Budur kim bizi aldı gel-

di bunda” (a: 312/3159); “Getürseñ bunda 

mevcūdātı cümle” (a: 159/908); “Getürüñ eli 

baġlu anı bunda” (a: 253/2286); “Beni gönder-

me anda luṭf it Aḥmed” (a: 458/5292); “Beni 

anda ilet luṭf eyle i yār” (a: 507/6012); “Di-

diler n’eyledüñ anda varıcaú” (a: 186/1314); 

“Güne  ṭoġduúda bunda yetmişüz biz”                          

(a: 382/4175); “Daḫı bir úanadın ẓahrumda 

úodı” (a: 403/4894) vs.

4. 1.1.2.2. Yerde/Varlıkta Bulunma

Fazîlet-nâme’de zorunlu tümleci yönel-

me hâli eki (+A) isteyen geçi siz “úal-“ ve 

“ṭur-“ durum fi illeriyle ilgili iki örnek tespit 

edilebildi:

Fāṭma Ḫatuna (ṭāúat) úalma-, úarşuya ṭur- 
“ayakta durmak.”

4. 1.1.3. Zarf Tümleci

Fazîlet-nâme’de yönelme hâli ekinin 

zarf i leviyle ilgili kullanım örnekleri “du-

rumda bulunma; içinlik/mahsusluk; neden 

ve amaç; eder, ölçü, bedel ve oran; vasıta; 

kar ıla tırma; zamanda bulunma; zamanda 

sınırlama” gibi anlamsal i letimlik i levle-

rinden hareketle sekiz alt ba lı altında sınıf-

landırıldı.

4. 1.1.3.1. Durumda Bulunma

Fazîlet-nâme’de durumda bulunma bil-

diren zarf tümleciyle ilgili fazla örnek bu-

lanamadı. Zorunlu tümleç isteyen geçi siz 

dur-, ṭutul-, yan- durum fi illeriyle ilgili birkaç 

örnek tespit edilebildi:

(çarḫ-ı gerdūn) bir úarāra dur-; bu ḥabse 

ṭutul-; oda yan-, nāra yan-, cehennem odına 

yan-, nār-ı caḥime yan-, ḥasret odına yan-, ḥased 

nārına yan-.

* Günümüzde yönelme hâli ekiyle kul-

lanılan “böl-, bölin-/bölün-, bük-, yar-, ya-

rıl-, yırt-“ vb. zorunlu tümleç isteyen geçi li 

fi iller metinde eksizdir:
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“Çeküp ayırdı aġzın iki yırtdı”                              

(a: 131/503); ”Başını gevdesinden iki böldi” 

(a: 216/1748); “İki bölindi andan nūr-ı ṭāhir” 

(a: 112/233); “Ol aúdem yetmiş üç bölündi 

aãḥāb” (a: 551/6630); “Yükündi vü iki bükdi 

belini” (a: 189/1358); “Vücūduñ kūhını sen de 

iki yar” (a: 166/1016); “İki yarıldı ṭaġ ol dem 

serinden” (a: 411/4609).

Metinde durumda bulunmayla ilgi se-

çimlik zarf tümleci tespit edilebildi:

“Urup gögsinden arúasına çıúdı/

Yüzinüñ üstine melʿūnı yıúdı” (a: 148/758).

4. 1.1.3.2. İçinlik/Mahsusluk

-1. Zorunlu Tümleci Yönelme Hâli 

Eki İsteyen Geçi siz Fiiller

Metinde úal-, yaraş-, yet-, yit-1 gibi birkaç 
geçişsiz durum fiiliyle úapan-, ol- gibi birkaç du-
rum değişim fiiline bağlanan yönelme hâli eki al-
mış isimlerin zorunlu içinlik/mahsusluk bildiren 
zarf tümleci görevinde kullanıldığı söylenebilir: 

(Cihān) hìç kimseye (bāúì) úalma-, (ata-

sından) aña (mìrāå) úal-, eksüklügüme úalma-; 

şekl-i insāna (úaãāvet) yaraşma-; (úuvvetümüz) 

aña yetme- “yeterli olmak”; (kimüñ güci) vir-

mege yit-1.

(Yol) baña úapan-, (çāh-ı ġayyā) aña úarşu 

úapan-; nūr-ı şemse (māhun ne feri) ol-, baña ol-

(an ʿilāc).

-2. Zorunlu Tümleci Yönelme Hâli 

Eki (+A) İsteyen Geçi li Fiiller

Fazîlet-nâme’de ara-, dut-, úıl-, úur-, ög-

ret-, söyle- gibi birkaç geçi li devinim fi ilinin, 

baġışla- gibi bir adet durum fi ilinin; biti siz 

anlatılarla uyumlu geçi li aç- fi ilinin ve gön-

der-, göster-, ilet-/ilt-, irgür-, úo- gibi birkaç 

geçi li hedefte biti li fi ilin de yönelme hâli 

eki almı  isimleri zorunlu içinlik/mahsus-

luk bildiren zarf tümleci konumuna getirdi-

ği söylenebilir.

Bende çāre zaḫma ṭìmār ara-; iki elin iki gö-

zine dut-, úulaġı ẓuhūr-ı Aḥmed’e dut-, cihāna 

gelmesine (yüz) dut-, (Resūl-i Ḥaú) yüzi ʿAlì’ye 

dut-, aña ãalātı úıl-, ʿilācuñ baña úıl-; úurda dām 

úur-; lisānuñ ãafāsuz söze ögret-, dilüñ ʿilme ög-

ret-, elüñi virmesine ögredigör-; eyüsine yavuz 

söyle-, yavuz diyene eyü söyleme-.

Ejderhāya günāhın baġışla-.

Gözin ʿilme aç-, gözini genc-i ḥikmete aç-, gözü-
ni dìdārına aç-.

Beni zemìne (peyġamber) gönder-, aña elçi gön-
der-, saña leşker gönder-; baña göster-, aña ṭoġru yo-
lını göster-, oġruya yaãaġın göster-, emre imtiåāl gös-
ter-; bizi Muḥammed ḫiõmetine ilet-, åevābın ʿ uúbāya 
iledebil-, ãırāṭ-ı müstaúìme yol ilet-, (fenādan) bāúì 
eve rāh ilt-; anı bu nāsuñ ekåerine irgür-, bu ölmiş 
cismüme cān irgür-; müşrike hìç fer úoma-.

*”úo-“ hedefte biti li fi ilinin bir örneğin-

de de “içinlik/mahsusluk” i levi “+DA” bu-

lunma hâli ekiyle de kar ılanmı tır: cānum 

başum yoluñda úo-.

-3. Seçimlik Tümleci Yönelme Hâli 

Eki (+A) İsteyen Fiiller

A ağıdaki bul-, düzdür-, gel-, úıy-, yaz- 

gibi fi illerin yanı sıra metinde pek çok içinlik-
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mahsusluk bildiren seçimlik zarf tümlecinin 

de bulunduğu söylenebilir: 

“Bulalar baş úayusına ʿilācı” (a: 147/736); 

“Anı düzdürmişidi gendüye ʿ Ād” (a: 157/889); 

“Ḫalìlullāhsın aduña geldüm/İ itdüm ʿadlüñe 

dāduña geldüm” (a: 390/4297); “Muḥammed 

ʿışúına úıymadı māla” (a: 426/4829); “Her adı-

mına bir ḥac yazısar Ḥaú” (a: 524/6239).

4. 1.1.3.3. Neden Ve Amaç

-1. Zorunlu Tümleci Yönelme Hâli 

Eki (+A) İsteyen Geçi siz Fiiller

Metinde yönelme hâli eki alan ismi ne-

den ve amaç bildiren zarf tümleci görevine 

getiren bir adet geçi siz konum deği im fi ili 

bulunabilmi tir: 

(Kimüñ güci) virmege yit-.

-2. Zorunlu Tümleci Yönelme Hâli 

Eki (+A) İsteyen Geçi li Fiiller 

Metinde düriş-/dürüş-, oúu-, sür-, yaz- gibi 

geçi li devinim fi illeriyle yitür-2 gibi geçi li 

hedefte biti li fi ilin de neden ve amaç bildi-

ren zarf tümleci yaptıkları görülmektedir:

Bu sırrı bilmege düriş-, bu iş üstine dürüş-; 

beni vaḥdete oúu-; gümişin altunın ḫarca sür-, 

Mülcem Oġlı’na bir biti yaz-.

*”Düriş-“ devinim fi ilinin bir örneğinde 

de “neden ve amaç” i levi “+DA” bulunma 

hâli ekiyle de kar ılanmı tır: Ḥaúú’ı õikr it-

mekde düriş-.

Zuhūr eylemege ʿuddet yitür-2.

-3. Seçimlik Tümleci Yönelme Hâli 

Eki İsteyen Fiiller

Fazîlet-nâme’de yönelme hâli ekiyle 

kurulmu  pek çok neden ve amaç bildiren 

seçimlik zarf tümlecinin olduğu saptanmı , 

bunlardan birkaçı a ağıda alfabetik olarak 

sıralanmı tır:

“Úalan bahāsına ü tür ü ester/Alur-

van mālı yükletmege yekser” (a: 434/4944); 

“Namāza baġlamış Cābir elini” (a: 299/2969); 

“Ebū Ṭālib meger seyrāna çıúdı” (a: 149/776); 

“Muḥammed úaãdına gelmiş bu melʿūn”                          
(a: 150/784); “Ki öldürmege gelmişem ben anı” 
(a: 147/739); “Ki úavmümi getürem ḫiõmetine” 

(a: 190/1363); “Niyāza Kaʿbe evine gidersin” 

(a: 116/286); “Ṭavāf-ı Kaʿbe’ye her dem gider-

ven” (a: 116/283); “Aluban bunları seyrāna 

gitdi” (a: 497/5876); “ʿAlì’nüñ úaãdına furãat 

güderdi” (a: 577/7024); “Ki rişvet almaġa ister 

bahāne” (a: 527/6279); “Oturdı ḥācete bir gün 

ol ebter” (a: 540/6480); “Ḫaber bilmege ãalup 

bir süvārì” (a: 257/2348); “ʿAlì tekbìr idüp 

ṭurdı namāza/Resūl-i Ḥaúú’ıla bile niyāza”            

(a: 402/4468); “Ulu le ker yıġılsun úaãd-ı cen-

ge” (a: 266/2475)

4. 1.1.3.4. Eder, Ölçü, Bedel ve Oran

-1. Zorunlu Tümleci Yönelme Hâli 

Eki İsteyen Geçi li Fiiller

Metinde biri devinim, diğeri de durum 

deği im fi ili olmak üzere iki bedel bildiren 

zorunlu zarf tümleci tespit edilebilmi tir:

(Küfrümüzi sürüp) ìmāna ãat-.

 (cümle vebālin) åevāba degşür-. 
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-2. Seçimlik Tümleci Yönelme Hâli 

Eki İsteyen Fiiller

Metinde pek çok örneği olmakla birlikte 

birkaçı buraya almakla yetinilmi tir:

“Úalan bahāsına ü tür ü ester/

Alurvan mālı yükletmege yekser”                                                                  

(a: 434/4944); “Anı beş yüz dināra almışıdı”            

(a: 541/6495); “Geyer kisvet dìnin ãatar dināra”                                                                

(a: 599/7357); “Úamu ʿilmin ãatarlar milk ü māla”                            

(a: 527/6276); “Dìnini ãatdı dünyāya ol ebter” 

(a: 595/7288).

4. 1.1.3.5. Vasıta

Fazîlet-nâme’de zorunlu tümleci yönel-

me hâli eki isteyen bir adet geçi li devinim 

fi ili tespit edilebilmi tir:

Anı yanar oda yaú-, bizi fi rāk odına yaú-.

4.3.6. Kar ıla tırma

Metinde kar ıla tırma bildiren seçimlik 

zarf tümleci genelde “yerine, adına” kelime-

leriyle yapılmı tır. Örneği oldukça azdır. 

Yerine Düldül’ün baġlandı e ek”                            

(a: 473/5521); “Yirüme bir daḫı úayãer diker-

ler” (a: 282/2716); “Di i yirine incüler di-

zilmi ” (a: 157/887); “Nebì adına söylermiş 

ḥadiåler” (a: 552/6648).

4. 1.1.3.7. Zamanda Bulunma

Fazîlet-nâme’de bir örnekte yönelme 

hâli ekinin seçimlik zamanda bulunma bil-

diren zarf tümleci yaptığı tespit edilmi tir:

“Ṭoúuz biñ er ki ṭutsaú olmı -ıdı/Ki 

cengüñ ãoñına ṭutulmış-ıdı” (a: 284/2742).

4. 1.1.3.8. Zamanda Sınırlama

Günümüz Türkçesinde yönelme hâli 

ekinin seçimlik zamanda sınırlama bildiren 

zarf tümleci yaptığı örnekler oldukça fazla 

olmakla birlikte 16. yüzyıl ba larında yazıl-

mı  olan Fazîlet-nâme’de bir örneği buluna-

bilmi , o da …+den …+a yapılı bir kısaltma 

grubudur:

“Bu i i öyleden aḫşama úılmış”                                       

(a: 443/5069)

4.1.2. İsmi Anlamca Kaynaymı  

Birle ik Fiilin Unsuru Olarak Fiile 

Bağlama

Esas itibariyle isimleri tümleç göreviyle 

fi ile/yükleme bağlama i leviyle olu turu-

lan bu türden yapılar, zamanla kalıpla arak 

anlamca kayna mı  fi illere dönü mü lerdir. 

Fazîlet-nâme’de bu türden yapılar oldukça 

fazladır. Bunlardan birkaçı a ağıda tablo 

hâlinde sunulmu tur:
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Tablo 2

Anlamca Kaynaşmış Birleşik Fiiller ve Örnekleri

Anlamca Kaynaşmış 
Birleşik Fiiller

Örnekleri

temāşāya baú- “O yana sen temāşāya baúasın” (a: 295/2899)

nūra bat-; ḥayretüñ 

baḥrine ṭal-/bat-

“Gelüben şehre gördiler ʿAlì’yi/Ki nūra batmış oturur velìyi” (a: 447/5141); “Elinden 

çekdi aldı şöyle atdı/Görenler ḥayretüñ baḥrine ṭaldı batdı” (a: 482/5643)

kesāda bıraú- “Dimāġıñ cümle virmişsin fesāda/Bıraúduñ úıymet-i dìni kesāda” (a: 320/3276)

baḥr-i ʿaşúa dal-; fikre 

dal-; taḥayyür baḥrine 

dal-

Göñül ġavvāãı baḥr-i ʿaşúa daldı/Fażìlet-nāme’den gevherler aldı” (a: 179/1214); “Ṣuyı 

kim vire diyü fikre daldı” (a: 320/3396); “Taḥayyür baḥrine daldı ḫalìfe” (a: 190/1370)

döşege düş- “Marìż olup döşege düşdi ol Şāh” (a: 456/5272); 

beyāna gel-; cevāba gel- 

“cevap vermek”; celāle 

gel-; dile gel-; dünyāya 

gel-; ìmāna gel-; naẓma 

gel-; nuṭúa gel-; söze 

gel-; yerine gel-

“Beyāna gelür işbu medḥ-i Şāhì” (a: 120/341); “Resūl-i Ḥaú cevāba geldi ol dem” 

(a: 269/2521); “Celāle geldi ol dem Şāh-ı Merdān (a: 536/6420); “Mübārek lafẓıla 

gelmişdi dile” (a: 496/5856); “Senüñ gibi yigit dünyāya gelmez” (a: 438/5011); 

“Cevābum hem alam ìmāna gelem” (a: 184/1284); “Geçicek naẓma geldi bu kerāmet” 

(a: 602/7398); “Hemāndem nuṭúa geldi anda Ḥaydar” (a: 282/2709); “Söze gelse cihān 

ṭolardı ġavġa” (a: 385/4215); “Sözi yerine geldi anda Şāh’uñ” (a: 157/884)

cihāna getür-; dile getür-, 

ele getür-, yerine getür-, 

zelzeleye getür-

“Getürem diriseñ ferzend cihāna” (a: 116/285); “O dem Selmān sözin dile getürdi”      

(a: 349/3686); “Getürüñ ol iki ʿifrìti ele” (a: 212/1693); “Nebì úavlini yerine getürdüm” 

(a: 412/4618); “Getüren zelzeleye bu zemìni/ʿAlì’dür cümli bilüñ bu yaúìni” 

(a: 487/5725)

kesāda ir- “Dilüñ úaãrını virmeye fesāda/Sözi ʿirfānuñ irmeye kesāda” (a: 485/5695);

ṭaña úal-“şaşmak” “Ezelki cehle úalurlardı ṭaña” (a: 159/920)

fitneye ṭur- “Muʿāvye işidüp fineye ṭurdı” (545/6536)

cefāya uġra- “Biz uġraduú dirìġā kim cefāya” (a: 189/1348);

ʿaõāba uġrat- “Ki Ḥaú uġratmaya beni ʿaõāba” (a: 501/5927)

bende ur- “bağlamak”; 

oda ur- “ateşe vermek”
“Uruñ ayaġını elini bende” (a: 253/2286); “İkisi biriküp yıúdı cihānı/Oda urmışlar āyìn-i 

zamānı” (a: 4923)

ʿacze var- “acze 

düşmek”; ġarúa var- 

“boğulmak”

“Úamusı ʿacze vardı āḫır-ı kār” (a: 327/3367); “Varısar cehl deryāsında ġarúa/ʿAlì 

mihrini idinmeyen arúa” (a: 523/6223)

fesāda vir-; ḫarāba vir-
“Dimāġıñ cümle virmişsin fesāda/Bıraúduñ úıymet-i dìni kesāda” (a: 320/3276); 

“V’eger-ni ʿālemi virür ḫarāba” (a: 553/6663)
yerine yet- “yerine 

gelmek, gerçekleşmek” “Resūl’üñ vaʿdesi yerine yetdi” (a: /157/880)

yerine yitür- “yerine 

getirmek” “Bu ʿahdi nicesine bitürürsiz/Ne vechile yerine yitürürsiz” (a: 199/1504)
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4.2. İsmi Edat Grubunun Unsuru 

Olarak Edata Bağlama

Yönelme hâli ekinin ikinci temel i le-

timlik i levi ise ismi edata edat grubunun 

bir unsuru olarak bağlamaktır. Bu türden 

yapılarda ismi ileriye dönük olarak edata 

bağlama söz konusu olsa da esas unsur edat 

değil, isim unsurudur. Oysa genelde yönel-

me hâli eki isimleri yardımcı unsur olarak 

fi ile/fi il soylu yükleme veya isme bağlar. 

Edat gruplarında ise edat yardımcı unsur, 

isim de esas unsurdur. Edatlar da tıpkı bir 

çekim eki gibi görev elemanıdırlar. Edat 

gruplarında edatların isimleri geçici olarak 

birer zarfl a tırıcı i levi ta ıdıkları söylene-

bilir. Zaten edat grupları genelde zarf/zarf 

tümleci olarak görev yaparlar.

Fazîlet-nâme’deki yönelme hâli ekiyle 

kurulmu  edat grupları geçtikleri yerleriyle 

birlikte a ağıda verildi.

Tablo 3

Edat Grupları ve Örnekleri

Edat Grubu Örnekleri

+A baúarsañ “İmān nūrı biraz göñlinde vardur/Úalan merdūda baúarsañ bu erdür” (a: 283/2727)

+A berāber
“Meyi nūş it ol eflāke berāber” (a: 406/4532); “İrerse úaddüñ eflāke berāber/Yine āḫır úılur ḫāke 
beraber” (a: 303/3024); “ʿAcem milkine ḥükm itdi serāser/Ḫıṭā milkin bile şarúa berāber” 
(a: 247/2190)

+A degin “İrince úuyruġına degin i cān/İki şaú itdi anı Şāh-ı Merdān” (a: 131/504)

+A dek

“Ḥaşre dek yazarsa ger biñ kere biñ ãāḥib-kemāl” (a: 149/765); “Degilseñ muʿteúıd füccāra dek 
git” (a: 204/1574); (Ki biz şāhidük ol úavme mü’ebbed/Tamām úırú ataya dek ced ber-cedd” 
(a: 333/3458); “Resūl öñine dek aúıtdı yaşı” (a: 366/3932); “Yüri var bile kūh-ı Kāf’a dek git” 
(a: 368/3970); “Hemān deprendi yirler úat ber-úat/İrince ʿarşa dek sebʿa semavāt” (a: 369/3990); 
“Üç aylıú yire dek irerdi sözi” (a: 385/4218); “O dìvüñ ḫiõmetine dek irişdüm” (a: 385/4224)

+A deñli/deñlü

“Varınca Kaʿbe’ye deñli yıúalum” (a: 287/2781); “Kiş şarúdan ġarba deñli bir naẓardur” 
(a: 290/2833); “Anuñ bir bendi var biñ úul tamāmet/Yaparlar bir yıla deñli nihāyet” (a: 431/4902); 
“Dizinden ṭopuġına deñli Şāh’un/Sekiz bend urdılar ol yüzi māhuñ” (a: 444/5094); “On iki kere 
yüz biñ kāfiri úırdı ʿAlì ol gün/Bir içim ãuyı bir ādem içince deñli i bihter” (a: 474/5532)
“Zemìnden ʿarşa deñlü bilgil i cān/Úılur ol bir naẓarda cümle seyrān” (a: 164/993); “Ṭoúuz ataya 
denlü cedd ber-ced/Olar āteş-perest-idi mü’ebbed” (a: 247/2193); “Muḥìṭ ardına deñlü sürdiler 
rāh” (a: 370/4000); “Resūl’üñ yanına deñlü varurdı” (a: 533/6366); “Resūl yanına deñlü gitmek 
ister” (a: 535/6398); “Gözinden perde refʿ oldı tamāmet/Dımışú’a deñlü açıldı be-ġāyet” 
(a: 547/6578)

+A göre “Semendūn’uñ ki biñ eli varıdı/Aña göre boyı beli varıdı (a: 215/1725); “Benüm didügüme göre iş 
idüñ” (a: 183/1270); “Görelüm neye geldiler bilelüm/Olara göre biz de iş úılalum” (a: 254/2302)

+A úarşu “Oturdılar Şāh’a úarşu berāber” (a: 327/3378)

+A ṭoġrı/ṭoġru “Didi var ḥācetüñi dile Ḥaú’dan/Ḥaú’a ṭoġru yüri baúma ıraúdan” (a: 117/297)
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4.3. İsmi İsme Bağlama

Yönelme hâli ekinin üçüncü temel i le-

timlik i levi ise isim cümlelerinde ismi zarf 

tümleci göreviyle isim soylu yükleme veya 

ismi yönelme grubunun bir unsuru olarak 

isme bağlamaktır. Yönelme hâli ekinin en 

temel i letimlik i levi ise isimleri fi illere/

yükleme tümleç göreviyle bağlamaktır. İsim 

cümlelerinde de isimleri isim soylu yüklem-

lere bağlamakla, çok az zorunlu, genelde 

seçimlik zarf tümleci görevine getirerek bu 

i levini sürdürmektedir. Diğer yandan da 

genelde isimleri “isim+yardımcı fi il” yapılı 

birle ik fi illere bağlarken bağlandığı birle ik 

fi ilin fi il unsuru dü tüğü için ismi isme bağ-

lama i levi de kazanmı tır. Böylelikle isim-

leri isimlere bağlayan ilgi hâli ekinin i levi-

ne yakla mı , kendi adıyla anılan “yönelme 

grubu”nu kurar hâle gelmi tir.

4.3.1. İsmi Tümleç Göreviyle İsim 

Soylu Yükleme Bağlama

İsim cümlelerinde fi il cümlelerinde ol-

duğu gibi nesne tümleci ile “yere/varlığa 

yönelme” i levli dolaylı tümleç görülmez. 

İsimler fi iller gibi devinim bildirmezler, bu 

yüzden de isim cümlelerinde “nesne tümle-

ci” ile yönelme ve çıkma hâli ekleriyle ku-

rulmu  “dolaylı tümleç” bulunmaz. Dolayı-

sıyla sadece bulunma hâli ekiyle kurulmu  

“dolaylı tümleci”yle zarf tümleci bulunabi-

lir. Demek ki isim cümlelerinin bulunma hâli 

ekiyle kurulmu  bir zorunlu tümleci vardır, 

o da “isim+DA” yapılı “dolaylı tümleci”dir. 

Genelde seçimlik olarak da zarf tümleci bu-

lunabilir.

4.3.1.1. Zarf Tümleci

Fazîlet-nâme’de “içinlik/mahsusluk, 

neden ve amaç ve yerde sınırlama” bildiren 

seçimlik zarf tümleçleri örnekleri tespit edi-

lebilmi tir.

İçinlik/mahsusluk: “ʿAceb midür bunuñ 

gibi livāyı/Götürmeklik aña úo bu ãadāyı”             

(a: 176/1172); “Úaldurdı ölüler ba  cemʿiyyete 

ãalādur” (a: 243/2145); “Fidā sen āh yolıña 

ba  u cānum” (a: 178/1189).

Neden ve amaç: “Yüri tìz ol ḫaãìrüñ ar-

dına gir/Saña úurtulmaġa ayruú ne tedbìr” 

(a: 579/7058).

Yerde sınırlama: “Ki bir günlük yir-idi 

ām’a ol yir” (a: 556/6704).

4.3.2. İsmi Yönelme Grubunun 

Unsuru Olarak İsme Bağlama

Fazîlet-nâme’de pek çok yönelme grubu 

bulunmaktadır. Bunlardan birkaçı a ağıda 

verilmi tir. Bu örneklerden de anla ılacağı 

üzere yönelme hâli eki isimleri; bağlandığı 

birle ik fi ilin yardımcı fi ilinin dü mesiy-

le fi il yerine isme bağlar duruma gelmi tir 

Eserde pek çok yönelme grubu örneği tespit 

edilmi , bunlardan birkaçı a ağıda sıralan-

mı tır: 

“Mecālüm úalmadı yoú borca çāre”           

(a: 425/4810); “Cefā idenlere eylügi bol-

dur” (a: 489/5749); “Cāna ba a úıymada 

Manãūr’a ḫandur ġāziler”; “Ḥarāmìler degül 

úāniʿ ḥelāle” (a: 527/6276); “Yalan söyleme-

ge úāãıd gelensin” (a: 294/2888); “Aña laʿnet 

sezā oldı muúarrer” (a: 595/7288); “Kerāmet 
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i lemeklik saña lāyıú” (a: 199/1505); “Ne 

deñlü māyil-iseñ dirmesine/Elüñi ögredigör 

virmesine” (a: 288/2802); “Ki aña mesken-

idi úı  u yazın” (a: 369/3982); “Oturmı dur 

ãunuñ üstine nāẓır” (a: 329/3405); “Sebeb 

bu-yıdı merdūd olmasına/O dergāhdan anuñ 

sürülmesine” (a: 543/6516); “Sebeb budur eki-

len bitdügine/Bu bir demde kemāle yitdügine”                                         

(a: 499/5907); “Nice zecr eyleseñ aña sezādur” 

(a: 599/7358); “Ḥaleb’den geçdi ām’a yaúın 

indi” (a: 556/6703); İri diler Ḥaleb şehrine 

yaúın” (a: 2573).

5. SONUÇ

İsim+fi il, isim+edat, isim+isim ili kisi 

bağlamında Fazîlet-nâme’de geçen yönelme 

hâli ekinin i letimlik i levleri genelde günü-

müz Türkçesiyle aynı özellikler göstermekle 

birlikte az da olsa farklılıklar da göstermek-

tedir.

İsim+fi il ili kisi bağlamında pek çok fi i-

lin yönelme hâli ekiyle nesne tümleci yaptığı 

görülmü tür. Bunlardan konum deği im fi -

illeriyle hedefte biti li fi illerin nesne tümleci 

yapmaya daha elveri li olduğu söylenebilir. 

Hatta başla- fi ilinin iki örneğinde yönelme 

hâli ekli nesne tümleci yaparken bir örne-

ğinde de yükleme hâli ekiyle nesne tümleci 

yaptığı tespit edilmi tir. Ayrıca günümüz-

den farklı olarak Fazîlet-nâme’de inkâr it- fi -

iliyle ili kili isimlerin düzenli olarak yönel-

me hâli ekini aldıkları da saptanmı tır. 

Yönelme hâli ekinin temelde yere/varlı-

ğa yönelme/varma i leviyle dolaylı tümleç 

yapmakla birlikte +DA bulunma hâli ekinin 

de bu i levde oldukça fazla kullanıldığı tes-

pit edilmi tir.

Günümüz Türkçesinde iki kelimesi 

böl-, bük-, yar-, yırt- gibi fi illere bağlanırken 

+A yönelme hâli ekini alarak durumda bu-

lunma bildiren zarf tümleci yapabilirken, 

Fazîlet-nâme’de ise düzenli olarak eksizdir, 

yani yönelme hâli ekini almadan ilgili fi ille-

re bağlanır.

İsim+edat ili kisi bağlamında ise deñli/

deñlü edatının günümüzden farklı olarak 

Fazîlet-nâme’de daha geni  bir kullanım 

alanına sahip olduğu görülmektedir. Nere-

deyse günümüz Türkçesindeki “kadar”ın 

bütün kullanımları sahiptir. Zaten eserde 

úadar “miktar” anlamıyla iki yerde geçmek-

tedir.

Fazîlet-nâme’de beraber zarfı/edatı ken-

dinden önceki isme +lA vasıta hâli ekiyle 

değil, her zaman +A yönelme hâli ekiyle 

bağlanmaktadır.

“Kelimeler/ekler yoktur, kullanımları 

vardır.” prensibiyle hareket edilerek Türk-

çenin bütün meselelerine dil bilimsel ve an-

lam bilimsel bir derinlikte bakılmaya ihtiyaç 

duyulmaktır. Her dil incelemesi ilgili dil 

metinlerinin anlamına nüfuz etmeye de kapı 

aralamalıdır. Bu çalı ma Fazîlet-nâme’nin 

anlamına nüfuz etmeye bir nebze katkı sağ-

larsa amacına ula mı  olacaktır. 
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EKLER

Ek Tablo 1 

Zorunlu tümleç olarak yönelme hâli eki (+A) isteyen geçişsiz (+Ø/+I/+n’li nesnesi olmayan) 
fiiller

Fiil Örnekleri

aġ-
“Úaçan kim menbere aġdı o server” (a: 199/1494); “Güneş şevúına būm aġmaz havāya” 

(a: 422/4764)

ağla- “Yüzüñe aġlamadın gülegörgil” (a: 348/3674)

aú- “Ṣu ḍarbı döndi bir yañaya aúdı” (a: 436/4974)

aldan-
“Geçer nesne bāúì úala ãanma/Yele aldanma vü ãuya dayanma” (a: 245/2171); “Eser yel 

gibidür ʿömr-i zamāne/Geçürme żāyiʿ aldanma cihāna” (a: 407/4544)

añra- “kükremek” “Aç arãlan añradıydı saña pür-kìn” (a: 357/3804)

atlan- “at veya at 

dışında soyut somut 

herhangi bir şeye 

binmek”

“Nūḥ’uñ beñzer gemisine o sevgü/Úadem baãan aña çekmeye úorku, Aña kim atlana bulur 

necātı/Ḫilāf iden ebed bulmaz ḥayātı” (a: 523/6222); 

baú-
 “Bu bendüme naẓar úıl ḥālüme baú” (a: 389/4276); “Úapaġın úaldurup içine baúdı” 

(a: 299/2964); “Uşşāú-ı āle cān u göñül göziyile baú” (a: 592/7253)

baã-1 “çiğne-“

“Üzerinden geçüp baãdı ayaġın/Utanmadı görüp ãaçınuñ aġın” (a: 533/6370); “Niçün 

baãduñ ayaġın ben faúìrüñ/Nedür söyle günāhı ben ḥaúìrüñ” (a: 533/6372); “Bu cumʿa 

baãdı benüm ayaġumı/Yüregün içre eritdi yaġumı” (a: 534/6380); “Ki bunda baãmaya anuñ 

ayaġı/O ãaġiken olara olma yaġı” (a: 287/2779): “Geçen kimdür semavātı vü ʿarşı/Kimün 

ayaġı baãdı ulu ferşi” (c: 535/6404); 

başla-
“Yine dil başladı bir dāsitāna” (a: 179/1211); “Yine başladı gendü işine Şāh” (a: 148/761); 

“Gelüp bir yere işi başladılar/Úafes zincir buúaġu işlediler” (a: 443/5073)

bat- “İrince beline batdı zemìne/Münāfıú getdi gelmedi bu dìne” (a: 484/5676)

beñze- “Çobānsuz úoyuna beñzer bu ümmet/Cihānda ẓāhir oldı dürlü millet” (a: 526/6264)

bin-
“Binüp ol biñ gişi ata serāser” (a: 256/2324); “Binerlerse terāzūya serāser/Benüm úulumıla 

olmaz berāber” (a: 434/4943)

bulaş- “Murādıydı Ḥamza’yla buluşmaú/Ya gendü yaḫud ol úana bulaşmaú” (a: 146/722)
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buluş- 
“karşılaşmak, 

rastlamak”

“Arab söylerdi bu sözi giderken/Ki Selmān’a buluşdı seyr iderken” (a: 194/1431); “Ki 

ben çıúam olaruñla buluşam/Ḫaber alup ḫaber virüp bilişem” (a: 254/2301); “Murādıyıdı 

Ḥamza’yla buluşmaú” (a: 146/722); “Yine buluşalum sizüñle anda” (a: 498/4886); “Resūle 

úarşu buluşdı o úırnaú” (a: 124/403)

çıú- “çıkmak; 

yükselmek, bir 

şeyin üzerine çık-; 

delip geçmek”

“Aluban peynìri çıúdı kenāra” (a: 507/6021); “Fenāsın iḫtiyār it çıú kenāra/Hevā-yı sìm 

ü zerden yanma nāra” (a: 245/2172); “Didi kim yā  ʿAlì ṭur ṭaşraya çıú” (a: 169/1063); 

“Çıúuban menbere ḥamd oúuyasın” (a: 511/6070); “Ki ʿİsā muʿcizātı-yıla ẓāhir/Oluban yine 

göge çıúdı āḫır” (a: 323/5313); “İrişdi taḫta çıúduúda Süleymān” (a: 211/1667); “Benüm 

yaġrınımuñ üstine gel çıú” (a: 158/898); “Benüm yaġrınum üzre siz çıúuñuz” (a: 158/905); 

“Urup gögsinden arúasına çıúdı” (a: 148/758)

dadan- “Úuzısına dadanmış bir yaman úurd” (a: 506/6999)

dal-/ṭal-

Göñül ġavvāãı baḥr-i ʿaşúa daldı/Fażìlet-nāme’den gevherler aldı” (a: 179/1214); “Taʿaccüb 

deñizine ṭaldı bunlar” (a: 501/5930); “Ṭaluban baḥr-i fikr içine yeksān” (a: 163/979); 

“Görenler baḥr-i ḥayret içre ṭaldı (a: 428/4853); 

deg-

“Ki ḫayrı degiser çoú derdmende” (a: 389/4281); “Ḫaber virüñ kime degdi ḫilāfet” 

(a: 189/1349); “Ḫalìfe úodı ol sizi yirine/Gidicicek sen deger yirüñ yerine” (a: 310/3121); 

Ḫātem-i Ṭay bir pula degmez seḫāsı olsa yād/Nesl-i İbrāhìm’dür kān-ı seḫāvetdür ʿAlì” 

(a: 315/3191)

doúun-/ṭoúun-
“Dìvüñ aġzına doúundı o pençe” (a: 210/1657); “Ṭoúunsa ṭaġa yire batururdı” 

(a: 213/1699); “Neye ṭoúunsa úarardup yaúardı” (a: 314/3177)

dolan-/ṭolan-

“Segirdüp ardına dolandı Şāhuñ” (a: 582/7094); “İrişince úılıç ol Şāh-ı Merdān/Bir aġaç 

ardına ṭolandı i cān” (a: 466/5419); “O çalduúça ṭolandı aġaca Şāh” (a: 466/5423); “Ṭolandı 

bir aġaç ardın yine Şāh” (a: 466/5421); “Medìne şehrini üç kez ṭolandı” (a: 314/3177); 

“Nice bir ṭolanursın bu arayı” (a: 367/3954); “Revān ṭolandı dāmuñ devresini” 

(a: 506/6002)
dolaş- “ilişmek, 

sataşmak”
“Olar bize biz anlara dolaşduú/Úamu dìvler-ile cenge ulaşduú” (a: 214/1716)

dön-
“Dönüp aãḥābına ol dìn uãūli” (a: 206/1604); “Duzaġ içindeki úurda dönersin” (a: 6033); 

“Úızıl yaşıl ʿalem döndi bahāra/Süñüler dili döndi lālezāra” (a: 274: 2597); “O deñlü geldi 

ādem döndi ḥaşre” (a: 169/1067)

döy- “dayanmak”
“Döyemez heybetine Rüstem ü Sām” (a: 383/4194); “Döymedi ḍarbına yüz biñ kere yüz biñ 

úavm-i ḍāl” (a: 149/764)
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dur-/ṭur- “durmak, 

kalkmak, 

doğrulmak” (+a/+ı)

“Alup Caʿfer ayaġ üstine ṭurdı” (a: 248/2215); “Re’ìs úarşu ayaġ üstine ṭurdı” 

(a: 189/1360); “Ki dura bir úarāra çarḫ-ı gerdūn” (a: 303/3023); “Ṭuram bu ʿahde geldükçe 

elümden” (a: 540/6476); “Şerìʿat úavline cān üzre ṭuruñ” (a: 512/6091); “Ḫamìde-úad olup 

yüz yire urdı/Ḫarācı ʿarż idüp úarşuya ṭurdı” (a: 287/2792); “Muʿāvye işidüp fitneye ṭurdı” 

(a: 544/6536); “Selām virdi vü úarşusında ṭurdı” (a: 414/4654); “Ayaġ üzre ṭurup aldı 

selāmın” (a: 261/2410); “Selām virdi vü ayaġ üzre ṭurdı” (a: 191/1383); “Úarı gitdi İmām 

ṭurdı ayaġın” (a: 465/5404); “Úamu aãḥāb ayaġın ṭurmışıdı” (a: 538/6448); 

duruş- “Hemān bir kāfir-i bì-dìn irişdi/Berāber oldı ʿAbbās’a duruşdı” (a: 274/2603)

düş-

“Úaçan ol nuṭfe düşdi raḥme ṭāhir” (a: 118/314); Yıúıldı ṭāú-ı kisrì yire düşdi” 

(a: 252/2275); Ṣanayduñ nüh felek yir üzre düşdi” (a: 279/2669); “Çü gördi Muãṭafā’yı ol 

dìv i yār/Ayaġına düşüben aġladı zār” (a: 207/1610); “Duzaġa düşüp irersin ziyāna” 

(a: 508/6034); “Saña inkār iden düşsün cefāya” (a: 382/4182); “Bizüm bir ulu ḫurmā 

bāġçemüz var/Bir oġrı düşdi aña úatı mekkār” (a: 405/5398); Çıúup Baġdād’dan ãaḥrāya 

düşdi” (a: 163/974); “Faúìrlıú pìr-iken üstüme düşdi” (a: 471/5485); “Bile od düşdi 

būstānıla bāġa” (a: 447/5137)

geç-
“Ḥaleb’den ḥadd-i Şām’a geçmişidi” (a: 287/2786); “Anuñ pìr olduġıçün ḥażret-i Şāh/

Öñine geçmedi ol ãāḥib-i rāh” (a: 401/4454); “Didiler yire mi geçdi felekler” (a: 279/2673); 

“Geçüp úarşusına eyler duʿālar” (a: 599/7355); “Özi taḫta geçüp ṭutdı diyārı” (a: 257/2353)

gel-

“Úuru lāfı gider meydāna gelgil” (148/749); “At arúasına geldiler serāser” (a: 562/6801); 

“Bu kez üstümüze o gendü geldi” (a: 215/1735); “Dimiş hep mācerāyı evvel āḫır/Ne ḥāl 

kim başına gelmişdi ẓāhir” (a: 212/1683), “Daḫı yiryüzinüñ maḫlūúınuñ hem/Gele bir yere 

úuvvetleri muḥkem” (a: 177/1179); “Gelüñ hep ulu giçi ol araya” (a: 198/1477); “Ne deñlü 

geldi peyġamber cihāna/Bil Ādem’den gelince bu zamāna (a: 139/621)

gerek- “Kime gerekse virmezdi selāmı” (a: 532/6360)

gir-
“Ḥużūrına girüp virdi selāmın” (a: 192/1394); “Bu birlik arasına ġayrı girmez/Bu dirlik 

sırrına ʿāúıllar irmez” (a: 459/5312); “Hemāndem úalúdı leşker yola girdi” (a: 272/2571)

git-
“Niyāza Kaʿbe evine gidersin” (a: 116/286); “Úoyup ṭoġru yolı egriye gitme” (a: 244/2156); 

“Ne yire dilesek anda giderdük” (a: 366/3941)

göç- “Úonuban göçdiler nice mekāna” (a: 326/3364)

görün- “Göründi gözüme bir úubbe ẓāhir” (a: 231/1973)

gözük- “Gözükmedin birimüz ġayrı cinse” (a: 4177)

gül-
“Dimesün úorúdı benden úaçdı Ḥaydar/Bize gülmesün ol merd-i bed-aḫter” (a: 560/6767); 

“Bugün güldiyise yüzüñe devrān/Yarın aġlayısardur bil firāvān” (a: 407/4540)

ınan- “Inanmadı bularuñ sözlerine” (a: 500/5919)
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ilen- “İlendi cümlesinüñ yüzlerine” (a: 500/5919)

in-

“Güneş ol demde kim maġribe indi” (a: 280/2686); “Yıúıluban yere indi fìlinden” 

(a: 148/759); “Úaçan ṭaġ dibine indi o bihter” (a: 437/4989); “Daḫı gökden inen yüz dört 

kitābuñ/Nebìlere inen ḥaúúı ḫiṭābuñ” (a: 284/2738); “Bu ãūret peykerine inmeyen baş” 

(a: 378/4112); “Geçince sāʿat-ı necm ol zamānda/O dem ol úuş havādan indi anda” 

(a: 589/7196);

incin- “Saña hep incinürüz bilür Allāh” (a: 555/6691)

ir-

“Ki Hind’den Ḥaleb’e irdi adım” (a: 290/2832); “İricek ʿarşa ben indüm Burāú’dan” 

(a: 358/3828); İrüp ʿarş üstine çoú perde geçdüm” (a: 359/3837); “Ki şimdi irmişem 

dìn ü ìmāna” (a: 320/3269); “İrer cisme beşāret cāna şādì/Gişiye iricek göñli murādı” 

(a:400/4439); “Eline furãat irdükde le’ìmüñ” (a: 567/6872); “İrişmez irmesün feryādına 

dād” (a: 589/7211); “İrer her gişiye ölüm firāúı” (a: 525/6259); “Ṣanasın úoyuna úurd irdi 

nāgāh” (a: 483/5669); “İricek ʿömri altmış yaşa āḫır” (a: 594/7281); “İricek āḫıra vaútüñ 

zamānı/Her insān terk ider işbu mekānı” (a: 578/7044); “Bu birlik arasına ġayrı girmez/Bu 

dirlik sırrına ʿāúıllar irmez” (a: 459/5312); “Baña olan ʿilāc irer ʿAlì’ye/İrer ãıḥḥat o dìn ehli 

velìye” (a: 458/5299)

iriş-

“Alup destur oldılar revāne/İrişüp Úāf’a vardılar mekāna” (a: 395/4372); “Úılıçdan aġaca 

irişdi yara/Yıúıldı aġaç oldı iki pāre” (a: 466/5420); “İrişdi baña ilhām-ı İlāhì” 

(a: 358/3829); “Úabūl it sözümi iriş necāta” (a: 484/5672); “İrişür ʿilmile úadrüñ semāya” 

(a: 99/41); “Didi niçün ekilen bitmemişdür/Kemāline irişüp yitmemişdür” (a: 500/5914); 

“Ḥaydar’dan özge kim irişür ʿilm-i ḥikmete” (a: 397/4398); “Bu sırra irişen ādemdüm 

ādem” (a: 244/2159); “İrişmesün baña kim öldürürem” (a: 211/1681)

úaç- “Yine Dımışú’a úaçdı dutuban yol” (a: 551/6633)

úaúı- “öfkelenmek, 

kızmak”
“ʿAm(ı)r úaúıdı sözine ʿAlì’nüñ/Çevirdi fìlin üstine velìnüñ” (a: 148/753)

úal- (da yerine –a)

“Cihān hìç kimseye úalmaya bāúì” (a: 525/6259); “Atasından aña mìrāå úalıpdur” 

(a: 142/664); “Resūlüñ ãoñına kimler úalupdur/Ḫilāfet taḫtını kimler alupdur” 

(a: 193/1405); “ʿAbeå sevdāsına úalma cihānuñ” (a: 476/5559); “Benüm eksüklügüme 

úalma ya Şāh” (a: 408/4555); “Özin úurbān ider úalmaz serine” (a: 598/7333); “Didi 

göñlinde úalursa yanuña” (a: 537/6428); “Ṣanurduñ itdügüñ yanuñda úala” (a: 373/4043); 

“O deñlü deprenürdi pür-vilāyet/Ki Fāṭma Ḫatuna úalmazdı ṭāúat” (a: 119/331)

úalú- “Havāya úalúup ol deryāyı geçdi” (a: 588/7187)

úapan-
“Yarıldı ṭaş anı içine aldı/Baña úapandı aña ḫōş yol oldı” (a: 164/984); “Úapanur aña úarşu 

çāh-ı ġayyā” (a: 346/3655)

úarın- “Vezìrlerine úarındı ilendi” (a: 280/2677)
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úarış-
“Benüm cismüm bu ṭopraġa úarışdı” (a: 333/3462); “Ḥisābsuz cennet ehline úarışdı” 

(a: 519/6178); “Ḥaú’uñ sırrına úul fikri irişmez/Bu ʿilme degmenüñ ʿaúlı úarışmaz”

(a: 324/3323)

úıy-
“Muḥibb olan göñülden ḫānedāna/Ne māl u mülk úıyar ol baş u cāna” (a: 301/2996); “Cāna 

başa úıymada Manãūr’a ḫandur ġāziler” (a: 181/1243); “Muḥammed ʿışúına úıymadı māla” 

(a: 426/4829); “O melʿūn kim cefā úıldı ʿAlì’nüñ āline úıydı” (a: 131/512)

úon-1
“Varuban her biri bir şāḫa úondı” (a: 376/4079); “Gelüp çeyreklerüñ úatına úondı” 

(a: 588/7192); “Serāy-ı ḫāãa úondı Şāh-ı Merdān” (a: 442/5065); “Yanumda geldi bir ṭaş 
üzre úondı” (a: 588/7185); “Alì aãḥābılan bir yerde úondı” (a: 556/6703)

ol- “Ne feri ola nūr-ı şemse māhuñ” (a: 102/85); “Baña olan ʿilāc irer ʿAlì’ye” (a: 458/4299)

otur-
“Varup yirüñüze andan oturuñ” (a: 212/1688); “Oturdı gögsine şemʿ-i hidāyet/Yedi kez 

eyledi ḥaú dìne daʿvet” (a: 482/5651); “Pes ol dem aãdılar ortaya mìzān/Terāzūya oturdı 

Şāh-ı Merdān” (a: 434/4938); “Ḫilāfet taḫtına Ḥaydar oturdı” (a: 544/6535)

ãap- “İzüm azıtdum ayruú yola ãapdum” (a: 211/1675)

ãataş- “Dönüp ol dem ãataşdılar ʿAlì’ye” (a: 501/5936)

ãıçra-
“Ḥiãāruñ ḫandaúına ãıçrayup Şāh” (a: 483/5660); “Penìr ãıçradı aġzından yabāna” 

(a: 507/6015)

ãıġ- “Özi ãıġmadı mescid úapusına” (a: 365/3931)

ãıġın- “Ṣıġındı Ḥaydar ol úādir İlāh’a” (a: 153/833)

siñ- “Varup peyġamberüñ ardına siñdi” (a: 393/4345)

ṭap-

“Aña ṭap kim yaratdı kāyinātı” (a: 139/625); Ḥaú’a ṭapdı ve şāh-ı ʿālem oldı” (a: 140/633); 

Aġaca ãūrete ṭapmañ ḫaṭādur” (a: 445/5111); “Úamu Süfyān’a ṭapdı úodı rāhı” 

(a: 599/7349)

ṭoġ-
“Cihāna gün gibi ṭoġdı o úudret” (a: 239/2078); “Ṭoġısar başuña nūrānì ḫurşìd” 

(a: 270/2543); “Ṭoġısar üstümüze úara günler” (a: 308/3091)

ṭoy- “Ne deñlü didi ṭoymadum sözine” (a: 269/2530)

toz- “Zemìnüñ bir úatı tozdı havāya” (a: 274: 2596)

ṭutul- “Bu bendi úırmaġa itmeye çāre/Bu ḥabse ṭutulan úalur bì-çāre” (a: 445/5101)

tükür-
“Tükürdi yüzine Şāh’uñ o kāfer” (a: 484/5679); “Inandum Ḥaydar’uñ ben sözlerine/Tükürdi 

bütlerüñ hep yüzlerine” (a: 141/645)
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uç- “Yine ol úuş havāya uçdı gey bil” (a: 588/7195)

uġra-

“Ḫaṭarlu yire ben çoú uġramışam” (a: 415/4665); “ʿAlì’nüñ uġrayup ḍarbına ol dem” 

(a: 131/505); “Saña inkār idene uġrasun derd” (a: 486/5707); “Yaman fiʿlümden uġradum 

bu kāra” (a: 589/7200); “Ṣanasın uġradı tāze ḫıyāra” (a: 216/1747); 

ulaş- “ulaşmak, 

bulaşmak, 

sataşmak”

“Ulaş insāna cism-i pāk içinde” (a: 378/4111); “Inanmayup ulaşan mekr ü āle/Aña 

Ḥaú ġāziler úıldı ḥavāle” (a: 181/1234); “Ulaşmaúdan ʿAlì’ye oldı bìzār” (a: 151/800); 

“Ulaşmasun baña yoḫsa dutarvan/Ki Úāf’dan anı ʿUmmān’a atarvan” (a: 210/1666); “Olar 

bize biz anlara dolaşduú/Úamu dìvler-ile cenge ulaşduú” (a: 214/1716)

uy-
“Nice uyar o dìn-ı Muãṭafā’ya” (a: 601/7386); “Hevā-yı nefsi úo Raḥmān’a uyġıl” 

(a: 224/1858); “Daḫı iġvāsına uymadı Ādem” (a: 460/5332); “Dìnārı çoúlar uymadı bu 

ḥāle” (a: 426/4829)

üş- “İşidüp úavmi hep başına üşdi” (a: 541/6483)

var-

“Furunuñ úapusına vardı ṭurdı” (a: 299/2963); “Varup úavmimüze irşād idevüz” 

(a: 312/3161); “Sekiz yüz yetmişe varınca hicret” (a: 239/2078); “Yine pes ʿālem-i ġayba 

varısar” (a: 323/3316); “Daḫı ʿavrat úatına varmayam hìç” (a: 540/6475); “Ki úırú úanṭār 

zer aña yılda vara” (a: 289/2819); “Ṭarablūs’a varınca anuñıdı” (a: 284/2746)

yalvar- “Úaçan İlyān ʿAlì’ye yalvarurdı” (a: 284/2743)

yan-

“Oda yanmadılar sercümle bildi” (a: 300/2980); “Fenāsın iḫtiyār it çıú kenāra/Hevā-yı 

sìm ü zerden yanma nāra” (a: 245/2172); “Cehennem odına bile yanarsın” (a: 271/2549); 

“Vücūduñ yanmaya nār-ı caḥìme” (a: 348/3677); “Ḥasret odına yanma göñül virme 

dünyeye” (a: 441/5045); “Münāfıúlar ḥased nārına yandı” (a: 487/5728)

yapış- “Hemān yapışdı gürzine ol ebter” (a: 481/5639); “Yapışdı oúına yayına ʿAnter” 

(a: 482/5648); “O melʿūnuñ yaúasından yapışdı” (a: 580/7068)

yaraş- “Yaraşmaz şekl-i insāna úaãāvet” (a: 406/4535)

yat- “Bir arãlan añrayuraú geldi yetdi/Varup úaftanlarum üstine yatdı” (a: 353/3755)

yet-1/yit-1 “yet-. 

kâfi gel-, erişmek, 

yetişmek, ulaşmak”

“Bizüm hìç úuvvetümüz yetmez aña” (a: 200/1506); “Úaúıyup ḫışmıla ol şaḫãa yetdi/Úapup 

bir çeyregin yelmedi yutdı”(a: 589/7197); “Úaçan ol çeşmeye ol dem ki yetdüm/Gözüme 

uyḫu geldi anda yatdum” (a: 353/3752); “Kimüñ güci yiter virmege āḫır” 

(a: 192/1398); “Oluban ḥāmile maúãūda yitdi” (a: 118/312); “Bu õikrile bu buġday şimdi 

biter/Kemāline irer vaútine yiter” (a: 499/5906)
yügür- “koşmak, 

hızla gitmek”
“Çü dilkü gördi duzaú ṭudı úurdı/Hemān peynìrüñ üstine yügürdü” (a: 507); “O yaña bu 

yaña bir dem yügürdi” (a: 545/6554)

yürü-
Yürüdi Şām’a Şāh-ı Şìr-i Yezdān/Bile on iki biñ Sünnì Müsülmān” (a: 559/6751); “Saʿìd’e 

Zengibār’a Mıãr’a Berr’e/Anuñ ḥükmi yürürdi Hind’e Baḥr’e” (a: 247/2201); “Ki ḥükmi 

yürüye rūy-ı cihānda” (a: 595/7295)
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Ek Tablo 2

Zorunlu tümleç olarak yönelme hâli eki (+A) isteyen geçişli (+Ø/+I/+n’li nesnesi olmayan) fi-
iller

Fiil Örnekleri

aç-
“Görür ol kim açar bu ʿilme gözin” (a: 530/6325); “Ne genc-i ḥikmete açdı gözini” 

(a: 166/1011); “Anuñ dìdārına açsun gözüni” (a: 124/400)

aúıt- “Virür bünyādımuz bizüm ḫarāba/Aúıdur ẓulm idüp úanum türāba” (a: 350/3712)

al-
“Öñine aldı usṭurlābı ruhbān/Bilürdi ol nücūm ʿilmini yeksān” (a: 351/3724); “Bir elile beni 

yerden götürdi/Dizinüñ üstine aldı oturdı” (a: 386/4234)

añlat- “Ol ejderhāya ḥāl dili-yile Şāh/Sözüni añladuban úıldı āgāh” (a: 374/4049)

ara- “Aradum bende çāre zaḫma tìmār” (a: 389/4284)

aã-
“O dem kim úardaşım başını kesdüñ/İki ellerümi eñseme aãduñ” (a: 219/1789); “Pes ol dem 

aãdılar ortaya mìzān/Terāzūya oturdı Şāh-ı Merdān” (a: 434/4938)

at-

“Yüzügüm aġzınuñ içine atdum/Baña yol virdi geçdüm öte gitdüm” (a: 359/3837); “Beni 

atdı kenāra baḥr-ı ʿUmmān/Baña bir taḫta oldı anda dermān” (a: 425/4808); “Atup taḫtı 

yire Nūşìrevān’ı/Úamu gördi bilenler ol zamānı” (a: 252/2276); “Geyesim üstüme atdı 

geyindüm” (a: 354/3769); “Süñüsin demreninden çekdi ṭutdı/Elinden aluban yābāna atdı” 

(a: 481/5638); “Varuban Kaʿbe’ye büte atar ṭaş/Ṭoúunan büti eyler ḫurd-ı ḫaşḫāş” 

(a: 142/659) “Bir oġlan kim henūz elde dutarsın/Anuñ vaãfını ortaya atarsın” (a: 135/562)
ayıt-/ayt- “demek, 

söylemek; cevap 

vermek”
“Didiler var mıdur ãuyı bu yirüñ/İçelüm bize daḫı aydıvirüñ” (a: 494/5827)

baġışla- “Bu ejderhāya baġışla günāhın/Saña maʿlūm görürsin zārın āhın” (a: 374/4063)

baġla-

“Elini eñsesine baġlamışlar/Yine ãaçıla baġrın ṭaġlamışlar” (a: 207/1608); “Senüñ kim 

baġladı elüñ úafāya/Neden düşdüñ bu derd ü bu cefāya” (a: 207/1617); “Benüm hem 

ellerüm úarvadı dutdı/Ṣaçumdan eñseme baġladı gitdi” (a: 216/1749); “Oġul úız ḫānumānın 

eyleyüp terk/Benüm sevgüme göñlin baġlayup berk” (a: 295/2902)
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baã-2 

“ʿAlì’nüñ arúasına baãmadın pāy/Yire düşdi vü didi āh i vāy” (a: 428/4851); “Nūh’uñ 

beñzer gemisine o sevgü/Úadem baãan aña çekmeye úorúu” (a: 523/6221); “Ki baãam 

yaġrınuñ üzre ayaġı/İ gözüm nūrı i dìnüm dayaġı” (a: 158/900); “ʿArab úavmi ayaú 

baãduúça aña/Ezelki cehle úalurlardı ṭaña” (a: 159/920); “Gidüp baḥr-i muḥìṭden añaruya/

Ayaú baãmadılar ayruú berüye” (a: 370/3994); “Edebden ṭaşra baãmaġıl ayaġuñ/Ki 

maḥşerde ola Aḥmed ṭayaġuñ” (a: 324/3325); Eger iúrār úılduñısa ḥaşre/Edebden ayaġuñı 

baãma ṭaşra (a: 477/5579); “Oúur ãādıú olup āyāt-ı Úur’ān/Anuñ izine baãmaz dìv ü 

şeyṭān” (a: 161/949); “Dìn ãaúlamaú dileriseñ olma muãāḥibi/Baãma izine ʿāşıú-ı dìvāne 

ʿavratuñ” (a: 594/7269)

baã-3 “bastırmak” “Nice gerden-keşi āteş-peresti/Yıúup taḫtını yüzin yire baãdı” (a: 301/2990)

batur- “Ṭoúunsa ṭaġa yire batururdı” (a: 213/1699)

begendür- “Ṣıġar zìnet idüp ṭarar ãaúalın/Begendüre bu ḫalúa yaʿnì ḥālin” (a: 599/7353)

beñzet- “Beni anlara beñzetme beri gel/El üzre nice olur sen de gör el” (a: 480/5626)

bıraú-

“Elin uzatdı ol ṭaġı götürdi/Bıraúdı bendüñ üstine getürdi” (a: 436/4973); “Úaçan ol ṭaġı 
bend üzre bıraúdı/Ṣu ḍarbı döndi bir yañaya aúdı” (a: 436/4974); “Hepisi başın aşaġa 

bıraúdı” (a: 497/5864); “Niyāz işigine bıraúmışuz baş/Dilimüz ġam gözimüz ṭopṭolu yaş” 

(a: 419/4722); “Bizi raḥm it firāú odına yaúma/Dilümüze úatı ḥasret bıraúma” 

(a: 525/6249)

bildür- “Anuñ yüzine aç ṭālib gözüñi/Ki bildüre saña Ḥaú gendüzüñi (a: 421/4760)

bulaşdur- “Yaturken bir gice şāh-ı zamāne/Bulaşdurmış boġazın oġlı úana” (a: 258/2357)

buyur- “Buyurdı aña ol nūr-ı úadìmì” (a: 457/5290)

çal- “vurmak, 

çarpmak”
“Úapuban Berú dìvi çaldı yire” (a: a: 214/1722); “Cehālet şìşesini ṭaşa çalġıl/İriş ehl-i 

yaúìnüñ elin alġıl” (a: 246/2178)

çek-
“Yine göñlek içine çekdi başı” (a: 515/6135); “Öñine çekdi sercümle úaṭārı/Daḫı úulları vü 

sercümle varı” (a: 453/5229); “Çeküp sürme ikisinün gözine” (a: 297/2939)

çevir- “ʿAm(ı)r úaúıdı sözine ʿAlì’nüñ/Çevirdi fìlin üstine velìnüñ” (a: 148/753)

daú-
“Daúasın boynına anuñ kemendi” (a: 433/4928); “Uşatduú nāúūsı zünnārı yaúduú/Büti 

itlerimüz boynına daúduú” (a: 591/7237)

dayan-/ṭayan-

“Gücüm var diyü gücüñe dayanma” (a: 480/5620); “Yele aldanma vü ãuya dayanma” 

(a: 245/2171); “Bütüñ bāṭıl-durur aña ṭayanma” (a: 262/2421); “Uyuyup aġaca arúam 

ṭayandum” (a: 353/3753)
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degşür- 

“değiştirmek, 

dönüştürmek”

“O meclise iren görmez zevālin/æevāba degşürür cümle vebālin” (a: 420/4734); æevābın 

degşürür her dem vebāle” (a: 469/5463)

dep- “Ne lāzımdur ki sen büte ṭapasın/Atañ gibi dìnüñ yire depesin” (a: 262/2425)

der-/dir- 

“toplamak”
“Azıdup çoúları úatına derdi” (a: 544/6537); “Olan beglerini yanına derdi” (a: 267/2493)

dıúıl-/ṭıúıl- “Olan dişi boġazına dıúıldı” (a: 210/1658); “Olan dişüm boġazuma ṭıúıldı” (a: 211/1678)

di- “Görüp bendüm baña didi Süleymān/Bunı kim baġladısa yine dermān” (a: 392/4324)

dile-1 “Ne yire dilesek anda giderdük” (a: 366/3941)

dök-
“Döküp orta yire yıġdı tamāmı” (a: 288/2794); “Úureyşüñ yüzi ãuyın yire dökdi/Gücün 

úurutdı vü boynını bükdi” (a: 144/695); “Nice dìn düşmenlerinüñ úanını dökdi yire” 

(a: 315/3192); “Dökermiş bì-şerìʿat yirlere úan” (a: 552/6646)

dökül- “Süñügi úaḫşamış bili bükülmiş/Eñegi gögsi üstine dökülmiş” (a: 401/4451)

dönder-/döndür-
“Murādın virüp aña gönderürem/yaḫūõ ìmān u dìne dönderürem” (a: 410/4593); “Didi 

anlara döndürüp yüzüni” (a: 555/6695)

dut-

“İki elin iki gözine dutmış” (a: 123/391); “Ki bu oġlan iki elin yüzine/ Dutuban perde 

itmişdür gözine” (a: 124/401); “Ẓuhūr-ı Aḥmed’e dutup úulaġı” (a: 127/447); Teúāżā úıldı 

ol dem anasına/Dutup yüz bu cihāna gelmesine” (a: 123/389); “Resūl-i Ḥaú ʿAlì’ye dutdı 

yüzi” (a: 219/1794)
düriş-/dürüş- 
“çabalamak, 

uğraşmak”

“Dürişüñ Ḥakk’ı õikr itmekde dāyim” (a: 512/6089); “Bu sırrı bilmege ebter dürişmez” 

(a: 292/2855); “Dirìġ itme bu iş üstine dürüş” (a: 442/5079)

geçür- “Úalanumuzı ürkütdi úaçurdı/Yüzümüz ãuyını yire geçürdi” (a: 285/2758)

getür-

“Getürüp yanına ʿizzetler itdi” (a: 543/6525); “Bize bellü ḫaber getür i úardaş” (a: 257/ 

2346); “Getür ortaya neñ var úudretüñi” (a: 147/747); “İki elile ol ṭaġı götürdi/O ãunuñ 

bendi üstine getürdi” (a: 435/4967); “Ġazā itmişidi Hind ıúlìmine/Getüre anları İslām u 

dìne” (a: 272/2564); 

gey- “Edebdür tāc-ı devlet bil edebdür/Gey anı başa kim dìne sebebdür” (a: 477/5579)

gönder-
“Beni gönderdi peyġamber zemìne/Ki ḫalúı daʿvet idem arı dìne” (a: 252/2271); “Ḫaber 

gönderdiler cümle diyāra/Daḫı her kende şehre vü ḥiãāra” (a: 443/5067); “Aña gönderelüm 

bir elçi varsun” (a: 267/2498); “Saña gönderürem bir ulu leşker” (a: 263/2431)

göster-
“Baña tìz gösterüñ úandadur ejder” (a: 437/4983); “Aña gösterevüz ṭoġru yolını” 

(a: 553/6671); “Ki göstere ol oġruya yaãaġın” (a: 465/5404); “Ger şimāl ehli degilseñ emre 

göster imtiåāl” (a: 149/770)
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gütdür- “Firāset nāyibine anı ṭutdur/Edeb çobānına ḥükm eyle gütdür” (a: 485/5694)

ıãmarla- “Sizüñ peyġamberüñüz rıḥlet itmiş/Size ıãmarlayup yirini gitmiş” (a: 312/3153)

içür-
“Hemāndem Úanber’e ãuyı içürdi” (a: 329/3403); “İmāma şerbetile içüre sem” 

(a: 593/7261)

ilet-/ilt-

“İlet bizi Muḥammed ḫiõmetine” (a: 187/1325); “İledebile ʿuúbāya åevābın” (a: 288/2805); 

“Bu esmā  ʿilmi her kimde ola ol/Ṣırāṭ-ı müstaúìme iledür yol” (a: 161/941); Ḫalāã eyler 

cehāletden serāser/Göge iltür úomaz ḫāke berāber” (a: 270/2545); “Ki beni vaḥdete oúudı 

Allāh/Fenādan iltürem bāúì eve rāh” (a: 524/6243)

indür- “ʿAlì’nüñ adı añılsa atar ṭaş/Şu resme dünbegine indürür baş” (a: 599/7356)

irgir-/irgür-/irişdür-/

irür- “eriştirmek”

“Ebed ʿadnına irgirgil vücūduñ” (a: 245/2174); “Anı irgür bu nāsuñ ekåerine/Ḫudā’nuñ 

emrini irgür yerine” (a: 510/6058); “Bu ölmiş cismüme cān irgüren sen (a: 335/3496); 

“Nicenüñ evine irgürdi feryād” (a: 544/6538); “Nice senüñ gibi dìnüñ ʿadūsın/İrürdüm 

yasına tāze ʿarūsın” (a: 481/5633)

işitdür- “İşitdürince Şiblì’ye sözini” (a: 166/1011)

it-1 “göndermek, 

itmek“
“Baña hem vaḥy idüp didi kimem ben” (a: 230/1958); “İkisi biriküp yıúar cihānı/Eger sen 

bir yaña itmezseñ anı” (a: 130/492)

úat-
“Sürüp küfrümüzi ìmāna ãatdı/Dìv içinden alup insāna úatdı” (a: 460/5327); “Vücūduñ 

yanmaya nār-ı caḥìme/İletüp úata ebrār-ı naʿìme” (a: 348/3677); “Úatarlar üç yüzüñ úuṭbını 
úırúa” (a: 237/2053)

úıl- “eda etmek, 

yapmak, denemek”
“İricek ol erüñ ol dem memātı/Dürüst olmaz aña úılmaú ãalātı” (a: 568/6895); “Resūlullāh 

ḥekìme didi üstād/ʿİlācuñ úıl baña dìnile ol şād” (a: 458/5298)

úo-/úoy-

“Öñine úodı mektūb-ı Resūl’i” (a: 189/1359); “Úamu ortaya úodı ʿahdi ẓāhir” 

(a: 189/1361); “Yaúìn bir ḍarb-ı Ḥaydar’dan úodı ṭopraġa biñ biñ ser” (a: 474/5529); 

“Āḫūrdan ṭaşraya úodı ayaġın” (a: 447/5134); “Süḫan tìrini çün úoduñ kemāna” 

(a: 260/2387); “Didi ḥāline úo ol pür-günāhı” (a: 338/3532); “Sen ölicek olur māluñ saña 

mār/Yiyegör úomaġıl soñuña zinhār” (a: 288/2803)“Binicek Düldül’e Ḥaydar ãalıcaú Õü’l-

fiúār’ı Şāh/Biñ adım yir uzanurdı úomazdı müşrike hìç fer” (a: 475/5551); “Bunı bunda úo 

ġayrı söz söyle” (a: 347/3660); “Hemāndem baş urup Cābir yügürdi/Öñinde úodı mektūbı 

vü ṭurdı” (a: 251/2262); “Emānet kim úomışdur sende Allāh” (a: 305/3043); “Cānum başum 

tamām yoluñda úodum” (a: 204/2887); “Yerüñ úa’rına úoy nesl-i racìmi” 

(a: 372/4031); “Úoyuban mescid içre yire başı” (a: 366/3932); “Bu ḥabs içine úoyup ol 

velìyi” (a: 445/5105); “Úoyam öz ḥālüñe kim oturasın” (a: 269/2518); “Benefşe gördi 

gülüñ būy u rengin/Ḥasedden yas ṭonına úoydı gendin” (a: 406/4528); “Olan úavmini úoydı 

meõhebine” (a: 338/3535); “Yirin aãḥābına úoyup gidicek” (a: 543/6517)

úoş- “Bile úoşdı bulara Cābir’i hem” (a: 253/2289)
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úur- “Çobān acıdı úurdı úurda bir dām” (a: 506/6000)

úurul- “Ecel dāmı yola úuruldı muḥkem” (a: 478/5594)

úuşan- “Úılıç úuşandı Muḥammed beline” (a: 466/5412)

muştula- “Baña sen muştular mısın ʿAlì’yi” (a: 124/404)

oúu- “davet etmek” “Ki beni vaḥdete oúudı Allāh” (a: 524/6243); “Oúudı yine Mervān’ı úatına” (a: 571/6935)

oúutdur- “Oúutdurdı aña āyāt-ı Úur’ān” (a: 574/6983)

ögret-
“Didi var buña ʿilm ögret firāvān” (a: 349/3695); “Ṣafāsuz söze ögretme lisānuñ” 

(a: 476/5561); “Ḥarìã olma iñen zer dirmesine/Elüñi ögredigör virmesine” (a: 463/5377); 

“Dilüñ bir ʿilme ögret kim ola ḥal” (a: 347/3668)

ãaç- “Aġızlarından odlar ãaçdı Şāh’a” (a: 153/833)

ãaçıl-
“Mezārum üstine nūrlar ãaçıla” (a: 417/4692); “Ṣanasın meşhedi açılmamışdı/Yabana 

ṭopraġı ãaçılmamışdı” (a: 318/3239); “Bahār irdi yire raḥmet ãaçıldı” (a: 406/4524)

Ṣal- “salmak, 

bırakmak, 

göndermek, 

sallamak”

“Yire ãalduúda ãapı Şāh-ı Merdān/Bi-emr-i Ḥaú olur bir ulu åuʿbān” (a: 313/3176); “Ol ibn-i 

Mülcem’e ãaldı bir ādem” (a: 574/6973); “Bunı yegdür ki ʿÖmer’e ãalayım” (a: 190/1372); 

“ʿAlì ãadrına ẓālim ãaldı döşek/Yerine Düldül’ün baġlandı eşek” (a: 473/5521); “Ayaġ 

altına ãalıp cümle úıram” (a: 153/826); “Kāfire heybet ãalar merd-i zamāndur ġāziler” (a: 

181/1241); “Dìn ehli ġayretin ãaldı türāba” (a: 553/6663); “Beni bu rence her kim ãaldıyısa” 

(a: 546/6559); “Ki kìnile āl-i Ḥaydar’ı ãaldı siyāsete” (a: 489/5758); “Yedi kez Õü’l-fiúār’ı 

ãaldı küfr ehlinüñ üstine” (a: 474/5531); “Ṣalam üstine bir bölük sipāhı” (a: 253/2282); 

“Naẓar ãaldı çü bende Şāh gendi” (a: 435/4953); “Yedi pālānı ol dem aldı geldi/Biribirisinüñ 

üstine ãaldı” (a: 511/6076); “Bir eski şālı arúasına ãaldı” (a: 466/5415); “O dem ol pìr aşaġa 

ãaldı başın” (a: 533/6376); “Münādì ãaldı şehr içre o gümrāh” (a: 550/6626)

ãar-
“Ṣarup úaftana iletdi evine” (a: 123/397); “Ṭuzını ãaçdı vü úundaġa ãardı/Getürüp anası 

eline virdi” (a: 125/419)

ãarın- “Ṣarındı bir ḫaãìre ol günehkār” (a: 579/7061)

sil- “Ṭurıcaú sildi çavın bir divāra” (a: 540/6481)

ãoú-
“Mübārek dilini Peyġamber-i Ḥaú/ʿAlì’nün aġzına ãoúdı muḥaúúaú” (a: 125/416); “Ol ismi 

oúı kim ilter semāya/Anı úo kim ãoúar taḫte’å-åerāya” (a: 347/3669)

ãor-
“Ki ãora Muãṭafā’ya ol mesāyil” (a: 183/1259); “Ṣorusardur ḥisābın saña bir bir” 

(a: 508/6029)

söyle-
“Aña söz söylemezdi hìç bir ādem” (a: 533/6367); “Eyüsine yavuz söylerleridi” 

(a: 488/5732); “Yavuz diyene eyü söylemekdür” (a: 489/5748)
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sür-

“Atın meydāna sürdi ʿAnter ol dem” (a: 480/5616); “Duʿā idüp elin yüzine sürdi” 

(a: 277/2644); “Resul işigine hep sürdi yüzi” (a: 258/2361); “Yemìnì sen erenler serverine/

Yüzüñ sürüp iriş ḫāk-ı derine” (a: 238/2065); “Úanadın sürdi ol çeyreklere úuş/Bir ādem 

oldı ṭurdı ḫōş” (a: 588/7193); Gümişin altunın hep ḫarca sürem” (a: 153/826)

süri- “ʿAlì öñinde yüz yire süridi” (a: 294/2883)

ṭapdur- “Atañı hem seni azdurdı İblìs/Büte ṭapdurdı idüp size telbìs” (a: 262/2426)

ṭut-

“Resūle yüz ṭutuban söylediler” (a: 497/5865); “Cihān şimden gerü ṭutdı aña yüz” 

(a: 289/2816); “Eger sözüme ṭutduñsa úulaġuñ” (a: 4032); “Medìne rāhına ṭutdı yüzüni” 

(a: 502/5940); “Ümìõüñ Ḥaúú’a ṭut kim raḥmeti bol” (a: 289/2808)

ṭutdur- “Firāset nāyibine anı ṭutdur/Edeb çobānına ḥükm eyle gütdür” (a: 485/5694)

ṭuyur- “Bu sırrı ṭuymayanlara ṭuyurdı” (a: 477/5581)

ur- “vurmak, atmak, 

yaklaştırmak, 

koymak vs.”

“Uzadup Şāh úolın irgürdi pençe/Laʿìne urdı bir muḥkem ṭapanca” (a: 135/567); “İrince 

úuyruġına urdı yara/Yıúıldı yire ejder iki pāre” (a: 438/5002); “Uruban yüzlerin ol dem 

yüzine” (a: 297/2929); “Alì urdı bizüm baġrımuza ṭāġ” (a: 285/2752); “Úulaġ urdı 

Resūlullāh sözine/Gözin açdı baúup Aḥmed yüzine” (a: 125/415); “El urdı gürzine Sām-ı 

Süvār’un/Kim ura başına Şìr-i Ḫudā’nuñ” (a: 148/754); “Furunuñ aġzına urdı úapaġın” 

(a: 2947); ”Urup boynına zincir ol velìnüñ” (a: 444/5091); “Gelüp Şāh’un öñine çökdi dizin/

Tażarruʿ úıldı yire urdı yüzin” (a: 220/1799); “Ṣūsen baş çekdügini lāle gördi/Yaúup baġrını 

tācın yere urdı” (a: 406/4527); “Medāyin’e od urup eylemiş dūd” (a: 258/2359); “Aḥmed-

içün Ḥaú urdı bu bünyādı ʿāleme” (a: 397/4401); “Úadem urdı bu mülke devrile Nūḥ” 

(a: 389/4283)

uzat-
“Ayaġı altına elin uzatdı” (a: 384/4204); “Didi çek yā Alì benden elüñi/Bize niçün uzadursın 

dilüñi” (a: 536/6415)

üleşdür- “Üleşdürdi olan yoḫsula baya” (a: 297/2936)

vir-

“ʿİlāc idüp Resūl’e virdi şerbet” (a: 458/5301); “Ṭuzını ãaçdı vü úundaġa ãardı/Getürüp 

anası eline virdi” (a: 125/419); “İl altından vir altun aña vāfir (a: 572/6940); “Geçid 

virmezdi er úanı süvāra” (a: 279/2665); “Daḫı erligine virdi ṭanıklıú” (a: 442/5065); 

“İmāmeyn’ile bir üstāda virdi” (a: 574/6982); “Cemāda dil virürsin emr-i Yezdān/Virür 

nuṭúuñ ölüye cānı Ḥaydar” (a: 318/3246); “Úızını viricek gendü ʿAlì’ye/Úaçan çift oldı 

Fāṭma ol velìye” (a: 492/5792); “Gücüm yetmez virem issine borcum” (a: 425/4810); 

“Görüp siḥri özüne úorúu virdi” (a: 415/4664); “Yerini virüben oġlına gitdi” (a: 587/6167); 

“Vireler Muãṭafā’ya biñ ãalavāt” (a: 108/170)

yaú-
“Kim anı sen yanar oda yaúasın/O yana sen temāşāya baúasın” (a: 295/2899); “Bizi raḥm it 

firāú odına yaúma/Dilümüze úatı ḥasret bıraúma” (a: 525/6249)
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yay- “Ḫadìåler naúl úıldı gendüzinden/Mekirler yaydı maḫlūúa sözinden” (a: 544/6540)

yayıl- “Adı yayıldı sercümle cihāna/İrişdi medḥi õemmi her lisāna” (a: 144/700)

yaz- “O Mülcem Oġlı’na bir biti yazdı” (a: 572/6953)

yetür- “yetiştirmek, 

ulaştırmak”
“Ki bir zinciri úırú ādem getürdi/Dìvānḫānenüñ içine yetürdi” (a: 443/5080)

yıġ- “Úafes üstine yıġdılar odunı/Ki oda yaúalar ol ehl-i dìne” (a: 447/5129)

yıúıl- “İrince úuyruġına urdı yara/Yıúıldı yire ejder iki pāre” (a: 438/5002)

yidür- “yedirmek” “Ne itdür kisrì kim anuñ başını/Kesüp itlere yidürem leşini” (a: 254/2298)

yit-2 “göndermek, 

itmek, sevk etmek”
“Ki gümrāham beni ṭoġru yola yit” (a: 207/1612)

yitür-2 “yetirmek, 

ulaştırmak”

“Ki ʿömrin bir buçuú yaşa yitürdi” (a: 133/528); “Varuban Düldül’i Úanber getürdi/Hem ol 

dem ḫiõmeti Şāh’a yitürdi” (a: 369/3976); “Ki gendü meyyitüñüz götüresiz/Fenādan bāúì 

mülke yitüresiz” (a: 584/7132); “Anası ṭoúuz ay çünkim götürdi/Ẓuhur eylemege ʿuddet 

yitürdi” (a: 123/386)


