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ÖZ
Çağatayca Özbek Türkçesinin tarihi bir dönemi olup Karahanlı ve Harezm Türkçesinin devamıdır. XV. Yüzyılda
başlayıp XX. Yüzyıla kadar devam eder. Zengin bir edebi dil anlayışı içinde gelişimini sürdürmüş olan Çağatay
sahasında birçok değerli şair yetişmiş ve nadide eserler kaleme alınmıştır. Klasik dönemin hatta Çağatayca’nın
en önemli temsilcisi Ali Şir Nevayi’dir. Bu dönemin şairlerinden biri olan Meclisi hakkında çok fazla bilgi
olmasa da Seyfü’l-mülük adlı mesnevisi günümüze kadar ulaşmıştır. Mesnevi türünde yazılmış olan olan bu eser
Mısır şahı Seyfü’l- mülük ile İrem bağının hükümdarı olan Şahbal Şehruh’un kızı Bediül’l-cemal’in aşk
hikâyesini konu edinmektedir.
Binbir Gece Masalları içinde bulunan bu hikâye “El-ferec-Bade’şidde” adlı hikâyeler külliyatında bulunur.
Çağatay sahasında verilen tek varyantı Meclisi’nin yazdığı bu mesnevinin bilinen tek nüshası Pariste
Bibliothèque Nationale'de bulunmaktadır
Bu çalışmada Çağatay edebiyatının XVI. yüzyıl şairlerinden Meclisi’nin Seyfü’l-mülük adlı manzum
mesnevisindeki birleşik fiiller tespit edilip sınıflandırılarak hem Meclisinin Çağataycaya katkısını hem de bu
dönemdeki birleşik fiillerin yaygın kullanımı ve anlamları yönünden ele alınıp değerlendirilmeye çalışılacaktır.
Anahtar kelimeler: birleşik fiil, yardımcı fiil, Meclisi, Seyfü’l-mülük, Çağatayca,

ABSTRACT
Chaghatay language is an historic era of Uzbek Türkish, It is the continuing part of Karakhanid Khorezm
Türkish languages. It beginsnin the fifteenth century and continues till the twentieth century. In Chaghatay field
many precious poets were trained and unique works were written.The most important poet of classical period
especially the Chaghatay language is Ali Şir Nevai. Although he didnt have much information about Meclisi
who was one of the poets of that era, his Masnavi ‘Seyfü’l Mülük ‘has reached today. This work which was
written in Masnavi type subjects the love story of Egyptian Shah Seyfü’l Mülük and the king of İrem wineyard’s
Shahbal Şehruh’s daughter Bediül’ Cemal. This story which can be found in Arabian Nights Tails is in of ‘Elferec-Bade’ şidde. Only known copy of this work is in Paris Bibliotheque Nationale which is the only kind of
Meclisi’s works that is written in Chaghatay field. In this study sixteenth century poet of Chaghatay literature
poet Meclisi’s poetic Masnavi Seyfül mülük is examined. Compound Verbs are determined and clssified , by this
way Meclisi’s contribution to Chaghatay language and widespread usage of compound verbs and their usages are
examined and evaluated.
KEY words: Compound verb, Helping verb, Meclisi, Seyfül- mülük Chaghatay language.
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1. GİRİŞ
Çağatayca Özbek Türkçesinin tarihi bir dönemi olup Karahanlı ve Harezm Türkçesinin devamıdır. XV.
Yüzyılda başlayıp XX. Yüzyıla kadar devam eder. Birçok araştırmacının önemli araştırma sahası olan bu
dönem araştırmacılar tarafından farklı dönem tasnifleri yapılarak incelenmiştir. Bu araştırmacıların en
önemlilerinden Janos Eckman’ın rağbet gören tasnifinde Çağatayca üç dönemde incelenir. Nevayi ‘yi
merkeze koyarak yaptığı tasnif şöyledir: Klasik devir: Nevayi’den öceki dönemdir. Eski Türçe döneminin dil
özellikleri görülür. Klasik Dönem: Nevayi’nin yaşadığı dönem olup eserleriyle bu döneme damgasını
vurmuştur. Klasik Sonrası Dönem ise Nevayi’den sonraki dönem olup Özbek unsurlarının da görüldüğü
dönemdir.
Çağatay Türkçesi Dönemi, zengin bir edebî dil anlayışı içinde gelişimini sürdürmüş önemli bir dönemdir. Bu
yazı dili ile birçok önemli eser kaleme alınmış ve bu eserler o dönemin dil ve edebiyat anlayışını gösteren
birer önemli kaynaktır. Bunlardan biri de Çağatay Şairi Meclisinin kaleme aldığı Seyfül’-mülük adlı
mesnevidir. Janos Eckman ‘ın adını XVI. Yüzyıl dönemi sanatçıları içinde andığı Meclisi mahlaslı Çağatay
şairinin hayatı ve eserleri hakkında gerek eserinde gerekse dönemin kaynaklarında herhangi bir bilgiye
rastlanmaktadır.
Binbir Gece Masalları içinde bulunan bu hikâye “El-ferec-Bade’şidde” adlı hikâyeler külliyatında bulunur.
Bilinen tek manzum biçimi Çağatay şairi Meclisi’ni yazdığı bu mesnevidir. Eserin bilinen tek nüshası Pariste
Bibliothèque Nationale'de bulunmaktadır.
Bu mesnevi Türk Dil Kurumu Kütüphanesinde No: Fil.A/2851,Kaşe No: 3289 numarası ile kayıtlı matbu bir
metindir. Eserin Dış kapağı yeşil renkli olup ilk sayfasında kaşe numarası bulunmaktadır. Mevcut ilk sayfa
numarası üç ve son sayfa numarası yetmiş olan bu mesnevi toplam otuz dört varaktır. Her sayfasında yirmi
dokuz satır bulunup sayfa iki sütuna ayrılmıştır. Toplam satır sayısı 2167’dir. Eserin her sayfasında düz bir
kenarlık bulunmaktadır. Her sayfada kenarlıkların dışında adeta hikâyenin küçük birer alt başlığını oluşturan
der kenarlar vardır. Bu derkenarlar metin içinde satır başlarında bulunan yıldızlı beyitleri işaret eder.
Mesnevi türünde yazılmış olan bu eser bir aşk hikâyesini konu edinmektedir. Mısır şahı Seyfül’-mülük ile
İrem Bağının hükümdarı olan Şahbal Şehruh’un kızı Bedi’ü’l-cemal’in âşıkını konu edinir. Seyfü’l-mülük’e
babası tarafından hediye edilen elbisenin üstünde bulunan peri kızına âşık olup onu bulmak için çıktığı
yolculuk ve bu yolculukta başından geçenler anlatılmaktadır

2. BİRLEŞİK FİİLLER
Dilde yeni kelimelere ihtiyaç duyulması sonucunda diller kelime ihtiyacını karşılamak için farklı yöntemler
uygulamışlardır. Mevcut kelimelerden ek yardımı ile kelime türetme, kullanılmayan eski kelimeleri
canlandırma, başka dillerden sözcük alma ve birleşik kelime yapmadır. Kelime türetme de birleşik kelime
yapma yöntemi Türkçede devamlı başvurulan bir yöntem olmuştur. Dilde varlıkları karşılamak için birleşik
isimler oluşturulurken iş, oluş ve hareketleri karşılamak için de birleşik fiiller oluşturulmuştur. Bu yöntem
Birleşik fiillerin zenginliği açısından önemli bir yöntemdir.
Birleşik fiiller, bir yardımcı fiilin bir isim ya da fiil unsuruyla birleşmesinden oluşurlar. Ve üç başlık altında
incelenirler: Bir isim ile bir yardımcı fiilden oluşan birleşik fiiller, Bir fiil ile yardımcı fiilden oluşan birleşik
fiiller, Anlamca kaynaşmış birleşik fiiller.

2.1.Yardımcı Eylemleri İle Oluşan Birleşik Fiiller
Birinci başlıktaki birleşik fiiller bir isim ile bir yardımcı fiilden oluşan birleşik fiillerdir. Türkçenin kendi dil
mantığı içerisinde isim soylu kelime ve kelime gruplarını yüklemleştiren bir sistemi vardır. Türkçede. İsim +
yardımcı fiil bol- ile oluşan yapılar Eski Türkçe (Orhun Yazıtları)den itibaren kullanılmaya başlamıştır. ol-,
et- vb. fiiller, dile giren yabancı asıllı kelimeler arttıkça onları yüklemleştirmek için de
kullanılmıştır.(BAYDAR,2013: s.58)
Eski Türkçe döneminden sonraki dönemlerde dile giren yabancı unsur oranı günden güne artmıştır. İşte
dildeki yabancı unsur sayısı artınca sadece Türkçe kökenli fiiller ya da ek-fiil yardımıyla yüklem yapılan
Türkçe isimler yüklem olmakla kalmadı. Yabancı kaynaklı isim soylu kelimeleri de yüklem yapmak durumu
ortaya çıktı ve bu şekiller yoğun bir biçimde dilde kullanılmaya başladı. (BAYDAR, 2013: s.59)
Türkçede isim soylu sözcük ya da söz öbekleri yardımcı fiillerle birleşerek yüklem olurlar: fark
ettim, mutlu oldular, rica ederim, hapsolmuşlar vd.
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Bu metinde isim +et-, ol-, bol-, eyle- kıl-” yapısındaki birleşik fiillerin sıkça ve diğer yapıdaki fiillere göre
daha yoğun kullanılması dikkat çekicidir. Yine bu yapıdaki birleşik fiillerin isim ögesinin daha çok Arapça
ve Farsça kökenli olması yaygındır.

2.1.1. İsim +Et-, Ol-, Bol-, Eyle- Kıl-” Yapısındaki Birleşik Fiillerin Metinde Kullanımı Ve
Anlamları
İsim + ol-, bol yardımcı fiillerle oluşturulanlar: İsimlerin üzerine gelerek birleşik fiiller kuran ol-(<bol-)
yardımcı fiili, Eski Türkçe Döneminden beri Türkçenin ana yardımcı ögelerinden biridir.(ÖZMEN, 2010: s.
489)
Çağatay Şairi Meclisî'nîn Seyfelmülûk adlı mesnevisinde bu fiillerin yaygın olarak kullanıldığı
görülmektedir. Bu fiillerin gerek çekimli birer fiil oluşturmaları gerekse fiilimsi ekleriyle kurulan fiilimsi
yapıları mevcuttur. Bu örnekler alfabetik sırayla verilecektir.
῾āciz bol- : elden bir şey gelmemek, gücü yetmemek
Besi ῾āciz bolup anıng atası
Töker közdin yürekdin ḳan anası (s.18/466)
ālüfte bol-: aklı bozulmak, müptela olmak
Ėşitip şerrin āşufte boldı
Uşal ḳayġu bilen ālüfte boldı (s. 16/407)
amāde bol- : hazır olmak
Yene burunġı-dėk şehzāde boldı
Ki ῾ayş-ı esbāb hem āmāde boldı (s.16/400)
āşıḳ bol-: gönlünü kaptırmak, sevdalanmak
Perî birle beşer lāyıḳ bolur mu
Uçar ḳuşġa kişi ῾āşıḳ bolur mu (s.16/417)
aşüfte bol- :Aklı başından gitmek, meftun olmak
Ėşitip şerrin āşufte boldı
Uşal ḳayġu bilen ālüfte boldı (s. 16/407)
beste bol- : bağlı kalmak
Yazıp çengelni ḳuş ḳaṣd ḳıldı
Yıġaçıng başıda şāh beste boldı (s.33/913)
bî-ḫaber bol- : habersiz olmak
Bolup men bî-ḫaber özimdin anda
Közüm açtım bilmen kim ḳanda (s. 15/371)
bî-hūş bol- : aklı başında olmamak
Bu ġammdın ah urup bî-hūş boldı
Ḳatında çāreler medhūş oldı (s.22/604)
bisyār bol- : çok olmak
Dėdi rāvi ki iş bisyār boldı
Besi mihnet bile efgār boldı (21/569)
derbende bol- : Güç durumda kalmak
Turuptur ġamm bile ḫursende bolup
Tėngiz ortasında derbende bolup (s.31/877)
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destgîr bol- : Elinden tutmak . yardımcı olmak
Ḳılıp zārı bile te’ssîr ḳıldı
Uşal şāh ḥālıġa destgîr boldı ( s.29/814)
dîvāne ol-: Deliye dönmek
Ėlli kün ḳız bile ġamḫvāre oldı
Şāh āḫîr bu gîzdin dîvāne oldı (s.20/810)
dilgîr bol- : incinmek , gücünmek
Nėçe künler yörüp dil-gîr boldı
Ki nāgāh cezîre dest-gîr boldı (s.28/762)
efgār bol- : yaralı olmak, yaralanmak
Ėki yıl Mıṣr içinde zār boldım
Devā tapmay taḳı efgār boldım (s.38/1084)
Fedā bol- : Bir şeyi bir şey uğruna vermek
Dėdi Bedî῾ü’l-cemāl ey dasitanım
Fedā bolsun sözünge uşbu cānım (s.58/1787)
fenā bol- : yok olmak, kaybolmak
Bar ėrdi anda bir girdāb ḫunḫvār
Fenā bolġan kemeler anda bisyār (s.23/8)
ġamḫvāre ol- : gam çekmek, kederlenmek
Ėlli kün ḳız bile ġamḫvāre oldı
Şāh āḫîr bu gîzdin dîvāne oldı (s.20/810)
Ġarîb ol-: Kimsesiz kalmak
Ġarîbler ruḥına tekbîr ḳıldı
Ġarîb olmaḳ besi te’ssîr ḳıldı (s. 32/ 885)
ġāyib bol- : kaybolmak
Ki on bir yıl turur ġāyib boluptur
Kişi bilmes ölügümü yatargadur (s.45/ 1306)
giryān bol- : ağlamak
Ḳopup evdin çıḳıp ḥayrān boldı
Anı körmey veli giryān boldı (s.13/19)
ġuṣṣa bol- :üzülmek, kederlenmek
Bil āḫîr şāh pür ġuṣṣa boldı
Bu ḳız birle yürekke kayġu ṭoldı ( s.29/813)
Ḫaber bol-: haberi olmak
Veli bu şehringizde bir sözüm var
Ḫaber bolmay mu dėp andın közim bar (s.19/546)
ḫaste bol- : hastalanmak
Sening didārınga men ḫîre boldım
Taḳı ῾ışḳıng otıġa ḫaste boldım (s.26/21)
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ḥayrān bol- : çok beğenmek
Cemālingni körüp ḥayrān bolup men
Kėtebilmey çü ser-gerdān olup men (s.26/733
hem-rāh bol- : yoldaş olmak
Kişige ῾ışḳ eger hem-rāh bolsa
Gedādur ol egerçe şāh bolsa (s.18/478)
ḫîre bol-:şaşırmak, hayran olmak
Sening didārınga men ḫîre boldım
Taḳı ῾ışḳıng otıġa ḫaste boldım (s.26/726
ḫursende bol- : razı olmak, tevekkül etmek
Turuptur ġam bile ḫursende bolup
Tėngiz ortasında derbende bolup (s.31/877)
Keçe bolsa-: gece olmak
Keçe bolsa olturup mungdaşurlar
Ki iş tüşkenlerige yıġlaşırlar (s.27/750)
ḳurbān bol-: Bir amaç uğruna feda olmak
Bu ḳalġanlar ḳılurlar barça efġān
Sanga ḳurbān bolay dėp şāh cihan (s.24/614)
lāyıḳ bol-: uygun münasip olmak
Perî birle beşer lāyıḳ bolur mu
Uçar ḳuşġa kişi ῾āşıḳ bolur mu(s. 16/417)
mātem evi bol-: yas evi olmak
Bu ḥālet birle ol būstān saraylar
Bolup mātem evi bolup nevalar (s.14/349)
ma῾zūl bol-: uzaklaştırılmak, azledilmek
Du῾ā birle taḳı meşgūl boldı
Ki sulṭānlıġdın ol ma῾zūl boldı (s.19/518)
medhūş ol-: korku içinde kalmak
Bu ġamdın ah urup bî-huş boldı
Ḳatında çāreler medhūş oldı (s.22/604)
merdāne bol-: yiğitçe davranmak
Ki şāh sėn taḳı şāhāne bolġıl
Yürekin berkitip merdāne bolġıl (s.18/482)
meşġūl bol-:uğraşmak
Çü kördiler bellerning naḳli maḳbūl
Ki boldı zengîler tutmaḳġa meşġūl(s.24/654)
Mihmān bol-: misafir olmak
Neçe zengî alarga boldu mihmān
Birimizni alarga kıldı ḳurbān(s.51/1469)
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muvaffıḳ bol-: başarıya ulaşmak
Kişi bolub mudur hiç yėlge ‘āşıḳ
Bolur mu yėl bile tofraḳ muvaffıḳ(s.16/419)
Müşerref bol-: şereflenmek
Açıġ ün birle yıġlagıl şemāme
Müşerref bolmadım cān-ı selāme(s.17/449)
Müsellaḥ bol-: silahlanmak
Müsellaḥ boldılar barı uruşġa
Yaraġlanıp barı oturur turuşġa (s.24/655)
Mükemmel bol-: kusursuz olmak
Mükemmel boldı küll keme ḥücre
Ki bėrdiler kemeçilerni içre (s.19/420)
müşkil bol-:Güç durumda olmak
Ėşitipmen kim anda köp yaşarlar
Ne kim müşkil bolur anda taparlar (s.21/562)
nevmîd bol-: Ümit kesmek , ümitsiz olmak
Veli nevmîd bolman ol ḫüdādın
Anga asān ḫalāṣ etmek belādın(s.62/1924)
pāre bol-: parçalanmak
Ḳalıp Seyfü’l-mülük nālān ḥayrān
Yüregi pāre bolup baġrı büryan(s.32/882)
peydā bol-: Ortaya çıkmak
Ėşitkeç çün şāh peydā boldı
Bu ġamdın mest ėdi heşyār boldı(s.23/639)
remîde bol-:Korkmak, ürkmek
Cemîle dėr ki ey cān-ı nur dîde
Nėge boldung keyki sėn remîde(s.19/505)
serḫōş bol-: sarhoş olmak
Bolup serḫōş ṭal῾at birle ḳoptı
Ḳuçup boynını tutup aġzın öpti(s.26/723)
sergerdān ol-: sersem, şaşkın, perişan olmak
Cemālingni körüp ḥayrān bolup men
Kėtebilmey çü sergerdān olup men(s.26/733)
şāhāne bol-: şaha yaraşır olmak mükemmel olmak
Ki şāh sėn taḳı şāhāne bolġıl
Yürekin berkitip merdāne bolġıl(s.18/482)
Taḥammülsüz bol-: dayanamamak, katlanammak
Bu ḥāl ile anı kördi şehenşāh
Taḥammülsüz boluben urdı bir āh(s.50/1446)
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terk bol-: bırakmak, gitmek
Bular öz ėlindin ḫan ḳılmas ėrmiş
Eger ḳılsa köp terk bolmas ėrmiş(s.28/786)
tîre bol-: kızmak, kararmak
Melîke öfkelep hem tîre boldı
Meger kim māh tābān ḫîre boldı(s.55/1603)
Tirig bol-: canlı olmak, hayatta olmak
Tirig bolsa taḳı Sā῾id’ġa tėgür
Bu ḳulung ḥālını ol şāhidġa tėgür(s.23/632)

2.1.2. İsim + kıl- Yardımcı Fiille Oluşturulanlar
Kılmak yardımcı bu dönemde yaygın olarak kullanılmışfiilinin etmek ve olmak yardımcı fiillerinin yerine
kullanıdığı görülmektedir.
῾arż ḳıl-: sunmak
Eger şems ḳamerni ῾
Barıp cennet ḥurilerni kėtürseng(s.16/425)
āvāre ḳıl-: kararsız , başı boş kalmak
Bu hem yıġlap yaḳasın pāre ḳıldı
Köngül ḫoşluġını āvāre ḳıldı (s.13/332)
beste ḳıl-: bağlamak
Anıng arḳasıdın bir tasma tildi
Özining bėlige bir beste ḳıldı(s.36/1008)
bîmār ḳıl-: hasta etmek
Ol ėki yarını bîmār ḳıldı
Yene şah-zādeni efgār ḳıldı(s.32/881)
cehd ḳıl-: gayret etmek
Bu sözni hem Rebî῾ü’lmülük bildi
Ḳızınıng köçerige cehd ḳıldı (s.69/2120)
Devā ḳıl-: Şifa vermek, iyileştirmek
Çü῾Āṣım çarlatıp yıġdı çerîgin
Devā ḳılġay biregü oġlı fikrin (s.19/493)
Efġān ḳıl-: feryat etmek
Baḥıllıklar tėleşüp bir biridin
Ne efġānlar ḳılur yėrlik yėridin(s.22/608)
efgār ḳıl-: yaralı olmak
Ol ėki yarını bîmār ḳıldı
Yene şah-zādeni efgār ḳıldı (s.32/881)
efsūn ḳıl-: büyü, sihir yapmak
Yılan-dėk zülüflerüng efsūn ḳılıptur
Meni mundaġ ayaġımnı ılıptur(s.26/732)
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endîşe ḳıl-: endişelenmek
Ki Seyfü’l-mülük köp endîşe ḳıldı
Taḥammül birle ṣabrın pîşe ḳıldı (s.31/875)
eşheb ḳıl-: alacalı olmak
Ḳır öy tönglükin eşheb ḳılıban
Ḳara çėkmendin çeşbende ḳılıban (s.25/697)
etmām ḳıl-: tamamlamak
Ki perçîn ḫoştur naḳri ḫām
Ḳılıp munça tekellüf birle etmām(s.11/254)
fehm ḳıl-: anlamak
Melik-zāde söz ayttı fehm ḳılmas
Ẓarāfet sözlerni zengî bilmes(s.26/736)
feryād ḳıl-: haykırmak
Bu ḥāletde nigārın yād ḳıldı
Köyüben nale-i feryād ḳıldı (s.34/952)
ġażab ḳıl-: öfkelenmek
Vezîrlerni tutup zindānıġa saldı
Ġażab ḳıldı hevl cānıġa saldı (s.5/89)
ḥamle ḳıl-: saldırmak
Körüp bu ḳuş yılanga ḥamle ḳıldı
Yılanıng aġzıdın otlar çaçıldı(s.33/930)
hevl ḳıl-: korkmak
Ḳız aytur hevl ḳılma ādemi men
Żārūretdin bu dîvge hemdemi men (s.37/1063)
Ḥikāyet ḳıl-: hikaye etmek, anltmak
Şeker sözlik yigit nuṭḳı dileviz
Ḥikāyet ḳılsa elfāzı şeker-rîz (s.61/1868)
Ḫîle ḳıl-:hile yapmak
Nėçe künler buyurdı yarġu çıka
Ḫîle ḳılsa uralar çıka çıḳa(s.27/742)
icāzet ḳıl-: izin vermek
İçi köyüp icāzet ḳıldı āḫir
Salıp avāze kim ḳaçtı misāfir (s.29/818)
῾ināyet ḳıl-: yardım ve iyilik etmek
῾İnāyet ḳıldı yetdi ḳudret Allah
Ḫalāṣ eyler anı ol ḥikmetde Allah(s.32/909)
iẓhār kıl-: açıklamak
Ḳılıp şāh-zāde hem sırrını iẓhār
Sorap kulı ḫalāyıḳdın bu bisyār (s.21/559)
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ḳabūl ḳıl-: kabul etmek
Ḳabūl ḳıldı alar uşbu cezîre
Ki ḳıldılar bir birine ḥażîre(s.27/757)
ḳaṣd ḳıl-: (kötü) niyette bulunmak
Yazıp çengelni ḳuş ḳaṣd ḳıldı
Yıġaçıng başıda şāh beste boldı(s.33/913)
kengeş ḳıl- : akıl danışmak
Şāh ῾Āṣım begler birlen kengeş ḳılup tört yanıġa ėlçi yibergeni (s.15/389)
ma῾mūr ḳıl- : imar etmek
Uzattı Mıṣr şāhı nė öyidin
Ḳılıp ma῾mūr evvela ėlini ṭoyıdın (s.21/566)
naṣîḥat ḳıl-: nasihat etmek
Dėdi bėgler naṣîḥat ḳıldı engîz
Ḳılır yüz ming naṣîḥatlar şeker-rîz(s.16/411)
Naẓar ḳıl-: bakmak
Naẓar ḳıldı hevāġa şāh şeydā
Körer kim bir uluġ ḳuş oldı peydā(s.33/912)
pāre ḳıl-: parçalamak
Anı kėlgeç çü men yüz pāre ḳıldım
Bu Ḳulzüm tübide avāre ḳıldım(s.64/1984)
rivāyet ḳıl-: anlatmak
Rivāyet ḳıldı rāvi aṣıl sözni
Körüp sulṭān Maḥmūd nā ḫoş özni(s.6/92)
ṣabr ḳıl-: sabretmek
Köngül özüm takı men ṣabr ḳıldım
Ḳopup ol aṭḳa mindim öyge keldim (s.15/384)
Sefer ḳıl-: sefer etmek
Sefer ḳıldı uşal gülberg lāle
Ḳılıp ῾Amān şāhı tökti dürri jāle (s.29/820)
seyr ḳıl-: seyretmek
Yörüben seyr ḳıldı hiç cānı yoḳ
Besi ra῾ina çemendür dercihān yoḳ (s.36/1029)
şerḥ ḳıl-: açıklamak
Bėrip her birige bisyār köp māl
Alarġa şerḥ ḳıldı cümle aḥvāl (s.15/394)
Şükürler ḳıl-: şükretmek
Şükürler ḳıldı tengrige ferāvan,
῾Aṭa ḳıldı meger anga yengi cān (s.33/940)
Taḥammül ḳıl-: katnamak, dayanmak
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Melik-zāde dėdi urtansa tofraḳ
Ḳılur otıġa taḥammül ḳılsa tofrāḳ (s.57/1664)
ta῾ẓîm ḳıl-: saygı göstürmek
Edeb birle ḳoyup ta῾ẓîm ḳıldı
Açıp ol nāmeni tekrîm ḳıldı (s.8/167)
te’ssîr ḳıl-: etkilemek
Ġarîbler ruḥına tekbîr ḳıldı
Ġarîb olmaḳ besi te’ssîr ḳıldı (s.29/814)
tedbîr ḳıl- önlem almak:
Mening ḥālımnı özge sėn bilürsin
Nėçük tedbîr ḳılursın sėn bilürsin(s.36/1014)
tekbîr ḳıl- :tekbir okumak
Ġarîbler ruḥına tekbîr ḳıldı
Ġarîb olmaḳ besi te’ssîr ḳıldı (s.29/814)
tekrîm ḳıl-: yüceltmek
Edeb birle ḳoyup ta῾ẓîm ḳıldı
Açıp ol nāmeni tekrîm ḳıldı(s.8/167)
terk ḳıl-: terk etmek, bırakmak
Eger ümmet iseng tut yolını berk
Anıng sünnetlerni ḳılmaġıl terk (s.3/15)
Tevażu῾ ḳıl-: alçak gönüllülük göstermek
Ḳopup ta῾ẓîm ile aldım alarnı
Tevażu῾ ḳıldım aldım ben bularnı(s.15/378)
tımār ḳıl- tedavi etmek
Melik-zāde ḳılıp bir ay tımār
Yörüş ḳıldı alar çün āḫirî ḳār(s.32/881)
tövbe ḳıl-: tövbe etmek
Kėl imdi tövbe ḳıl koy mühmel işni
Ferāġat birle ötger yaz ḳışnı (s.16/415)
vaṣiyyet ḳıl-: öğüt vermek
Süleymān nebî uşbu cihāndın
Yorış ḳıldı vaṣiyyet ḳıldı sendin (s.15/375)
yād ḳıl-: anmak, hatırlamak
Fiġān eyler rübāb yād ḳılur
Urar ḳögsige kim feryād ḳılur(s.17/451)
ziyān ḳıl-:telef etmek , zarar vermek
Bu kün munda duramız tangla kitermiz
Vilāyetiġa ziyān ḳılmay ötermiz(s.20/545)
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2.1.3. İsim + et- Yardımcı Fiile Oluşturulan Birleşik Fiille
et- yardımcı fiilinin metin içinde kullanımının sayıca az olduğu görülmektedir. Anlam olarak bu yardımcı
fiilin kullanımı yerine kıl- yardımcı fiili kullanılmıştır.
ėş ėt-: arkadaş etmek
Çü îtimādı alarga hem ḥālını
Ki miḥnetge ėş ėtti raḥatını (s.14/344)
feryād ėt-: haykırmak
Bedi῾ning atnı ḳız ėşitti
Yaḳasın çāk ėdüp feryād ėtti (s.39/1100)
ḫaber ėt-: haber vermek
Sā῾id barıp atası Şāh ῾Āṣımġa ḫaber ėtkeni (s.13/336)
Ḫayāl ėt-: düşünmek
Ḫayāl ėttüm gîz ey uşbu cihānnı
Köreyin dünyāda yaḫşı yamānnı (s.28/779)
hemdemliḳ ėt-: arkadaşlık aetmek
Ėki bî-çāre hem könglin közetip
Yörürler ġuṣṣada hemdemliḳ ėtip (s.31/863)
seyr ėd-: izlemek
Cihānda seyr ėdüptür afitābı
Köyüp ḫūnabe yıġlar kebābı (s.54/1574)
sözler ėt-: konuşmak
Şahzāde zengî ḳıznı zîşt körüp ẓarafet sözler ėtkeni (s.26/726)
şerḥ ėt-: açıklamak
Anıng aḥvālnı oldın āḫîr
Bedî῾ül dîde şerḥ ėtti ẓahir (s.54/1579)
yād ėt-: anmak, hatırlamak
Ḫüdānı yād ėteben şāh ġāzi
Uçup ḳondı meger kim şāh bāzi (s.35/1004)

2.1.4. İsim + Eyle- Yardımcı Fiile Oluşturulan Birleşik Fiiller
Metin içinde eyle- yardımcı fiille kurulan birleşik fiillerin kullanımı da kıl-, bol-, ol-yardımcı fiilerine göre
daha seyrektir.
cehd eyle-: gayret etmek, çaba göstermek
Nėçe künler keçe kündüz yörüben
Ki cehd eylep bular salnı sürüben (s. 27/761)
Ḫalāṣ eyle-: kurtarmak
῾İnāyet ḳıldı yetdi ḳudret Allah
Ḫalāṣ eyler anı ol ḥikmetde Allah (s.32/909)
Ḳaranġu eyle: karatmak, karanlık etmek
Dėdi ῾Āṣım ki ey cān-ı cihānım
sssjournal.com

Social Sciences Studies Journal (SSSJournal)
2357

sssjournal.info@gmail.com

Social Sciences Studies Journal (SSSJournal) 2018

Vol:4

Issue:19

pp:2347-2358

Ḳaranġu eyledüng rūşen cihānım(s.19/504)
kör eyle-: görmez duruma gelmek
Könglige ῾ışḳ eger zor eyler
Besi ῾āḳil közni kör eyler (s.18/472)
figan eyle: feryat etmek
Şehzāde ḫüdāyı te῾ālaġa nāle ḳılıp figan eylegeni(s.34/953)
siḥri eyle-: sihir yapmak
Yıġladı sāḥirler siḥri eylep
Ki ya῾ni yıġlamang bolġay uşal ḫūb (s.14/347)
zor eyle-: güçlük çıkarmak
Könglige ῾ışḳ eger zor eyler
Besi ῾āḳil közni kör eyler (s.18/472)

3. SONUÇ
Çağatayca, Türk edebiyatının zengin bir dil ve edebiyat kaynağına sahiptir. Bu dönemde özellikle Ali Şir
Nevayi ‘nin eserleri bu dönemin dil ve edebiyat özelliklerini yansıtma açısından büyük bir önem arz
etmektedir. Bunun dışında Sekkaki, Lütfi, Ebulgazi Bahadır Han, Babürşah gibi önemli şahsiyetlerin eserleri
de bu dönemin dil ve edebiyat özelliklerine ışık tutmaktadır. İsmi çok duyulmasa da bu dönemin diğer bir
ismi de Meclisi olup yazmış olduğu mesnevi ile dönemin dil ve edebiyat özellikleri.
Bu çalışmada dönemin eserlerinden biri olan Meclisi’nin yazmış olduğu Seyfü’l-Mülük mesnevisinde dikkat
çeken bir yapı olan isim +yardımcı fiilden oluşan birleşik fiiller tespit edilerek anlamları verilmiştir.
Seyfü’l-Mülük mesnevisi incelendiğinde eserin sentaktik yapısının genellikle yardımcı fiillerle oluşmuş
birleşik fiillerden kurulmuş olduğu, hareket kavramının büyük bir oranda birleşik fiilerle sağlandığı dikkat
çekmektedir. Bu birleşik fiiller hem Türkçe özellikle de Arapça ve Farsça sözcüklerle birleşerek hareket
ifadelerini karşılamaktadır. Metinde basit, türemiş ve diğer birleşik yapılı fiillerden daha sık kullanılan bu
birleşik fiiller bu dönemin önemli bir yapısıdır.
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