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THE AUXILIARY VERB “EYLE-“
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Özet
Eyle- fiili Eski Türkçede edle- ekli ile mevcuttur. lk olarak Uygur harfli
metinde rastlanılan ve Karahanlı Türkçesinde anlam çerçevesi geni leyen edle- fiilinin
daha sonraki yüzyıllarda esas fiil olarak kullanımı seyrekle mi tir. Eyle- ekli ile
yardımcı fiil olarak kullanımını devam ettiren fiil ile Eski Anadolu Türkçesinde çok
sayıda birle ik fiil yapılmı tır. Eski Anadolu Türkçesinden sonraki dönemlerde eylefiilinin kullanım alanı daralmı ve yerini zamanla di er i lek yardımcı fiillere bırakmı tır.
Türkiye Türkçesinde bugün eyle-, esas ve yardımcı fiil olarak eskimi bazı ekillerde ve
halk a zında mevcuttur.
Anahtar Kelimeler: Eyle-, Yardımcı Fiil.
Abstract
The verb eyle- was as edle- in Old Turkish. Edle- was used in Uiguric text first,
it’s meanings expanded in Karahanlı Turkish, then in later centuries it’s usage as a main
verb was decreased. By the form of eyle- it was used as an auxiliary verb in Old
Anatolian Turkish and a lot of compound verbs were made with it. After the period of
Old Anatolian Turkish, eyle- verb’s using area was decreased and in process of time it
transferred it’s function to the other productive auxiliary verbs. Today, in Turkey
Turkish, eyle- is living in some archaic forms and colloquial speech as a verb and an
auxiliary verb.
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Giri
Türkçede hareketlerin bir kısmı iki unsurun yan yana getirilmesi ile ifade edilmi tir. sim ya da
isim soylu kelime ile yardımcı fiilin meydana getirdi i birle ik fiillerde; ilk unsur Arapça, Farsça ya da
Türkçe kelime olurken di er unsur daima Türkçe bir yardımcı fiildir. Türkiye Türkçesinde etmek ve
olmak yardımcı fiillerinin yanı sıra kılmak, yapmak ve eylemek yardımcı fiilleri de kullanılmı tır.
Hem esas fiil hem de yardımcı fiil olarak varlı ını sürdüren fakat kullanım alanı çok dar olan
eylemek fiili yüzyıllarca Türkçede ya amı tır. Etmek fiiline paralel i lev gören eylemek, etmek yardımcı
fiilinin yerine, bu fiili tekrarlamaktan sakınmak için edebî üslupta kullanılmı tır (Deny, 1941: 477; Ergin,
1993: 365, Korkmaz, 2003: 794).
Artık yeni birle ik fiillerin kurulu unda kullanılmayan eyle- yardımcı fiilinin aslında edle- ekli
ile Eski Türkçeden beri ya adı ı, yardımcı fiil fonksiyonunu edinmeden evvel bu dönemde esas fiil olarak
var oldu u kaynaklardan izlenmektedir.

∗

Dr., Marmara Üniversitesi Türk Dili Bölümü.

239

Bu çalı mada edle- ve eyle- fiillerine dair tespit edilen örnekler, dönemleri içerisinde ele alınıp
de erlendirilmi , böylece eyle- fiilinin ilk örneklerinden bugüne kadar edindi i tüm anlamlar ortaya
konmu ve dönemlere göre fiilin kullanım sıklı ı da belirlenmi tir. Kelimenin anlam çerçevesi ortaya
konurken ayrıca tahlili, geçirdi i ses de i ikli i de verilmi tir.
Eyle- Yardımcı Fiilinin Tarihsel Geli imi
Edle- fiilinin ilk örneklerine Uygur harfli metinlerde rastlanmaktadır. 10. yüzyıla ait oldu u
dü ünülen Altun Yaruk’ta ...uu körüp edlemeser tıdmasar... (552/16-17) (Kaya, 1994: 296), (Tekin, 1987:
138, XVII-2). Altun Yaruk’tan alınan bu kısım inasi Tekin tarafından "... göz yumup ıslah etmez, mani
olmaz ise ..." eklinde Türkiye Türkçesine aktarılmı tır (Tekin, 1987: 147, XVII).1 Tekin kelimeye bu
manayı Karahanlı Türkçesindeki anlamlarına dayanarak verdi ini belirtirken “ed+le- ‘faydalı bir eye
dönü mek; olmak’” açıklamasını da eklemi tir (Tekin, 1987: 158). Edle- fiiline di er Uygurca metinlerde
de rastlanmaktadır. Uigurische Sprachdenkmäler’de ...to uz yıl edlemi ke... 6/5 (Radloff, 1972: 6)
“...domuz yılı boyunca yeti tirilmesi için...”, ...bagnı edlep... 22/41 (Radloff, 1972: 29) ...ba ı
yeti tirerek...” örneklerinde edle- fiiline “(ba ) yeti tirmek” anlamı yüklenmi tir. Uigurisches Wörterbuch
ise aynı anlamda u örnekleri de kaydetmi tir: inçü borlukka ädlegüçi bir ärklüg (ävlüg) ki i bérsün 21/34 (Röhrborn, 1994: 357, Radloff, 1972: 27, Clauson, 1972: 173) “Ba yeti tirmesi için ... ki i versin”,
ädlep yegü borluk (Röhrborn, 1994: 357). Uigurisches Wörterbuch’ta ayrıca “hizmete almak” anlamı ile
ädler m(ä)n tidimlig kırımlıg ärsär “Cesur ve güçlü ise onu hizmete alırım.” (Röhrborn, 1994: 357) ve
“sahip olmak, ele geçirmek” kar ılı ı ile de yagız yerig ädleyü “toprak ele geçirmek, sahip olmak için”
cümleleri verilmi tir. Uygurca metinlerde kelimeye yüklenen di er bir mana ise “saygı göstermek, itibar
etmek”tir. Peter Zieme tarafından qut-larïnga adlayu sanlayu boš ut (Zieme, 1986: 133-134) eklinde
okunan adlayu kelimesi Old Turkic Word Formation’da ädläyü eklinde düzeltilmi tir. Marcel Erdal
ädlig sanlıg “ünlü, me hur” kullanımına dikkat çekerek “saygı göstermek, hürmet etmek” anlamında
ädläyu sanlayu okunu unun do ru oldu unu belirtmi tir (Erdal, 1991: 435, 444). Kelimenin bu anlamı ile
kullanıldı ı örneklerin Kutadgu Bilig’de ve Divanü Lugati’t-Türk’te mevcut olması bu görü ü destekler
niteliktedir. Burada ayrıca, Uygur harfli oldu u halde d > > y de i imi bakımından yeni özellik gösteren
...baglarımıznı eylep... 22/47-48 (Radloff, 1972: 29) örne inin var oldu unu belirtmek gerekir.
eyle- < e -le- < “madde, mal, servet, mülk; iyilik ” (Clauson, 1972: 58, Dankoff, 1985 III: 19,
Nadelyaev, 1969: 165, Erdal, 1991: 435); kr .
“iyilik”,
“kuma ve kuma a benzer sanat eseri olan
her ey” (Tekin, 1995: 104)2
eklinde tahlil edilen e le- fiili Orhun Abideleri’nde yer almamaktadır. Ancak bu kelime ile aynı kökten
geldi i bilinen edgü, edgüti gibi türemi ekiller Abideler’de mevcuttur.
Edle- fiilinin Kutadgu Bilig, Divanü Lugati’t-Türk ve Atebetü’l-Hakayık’ta tespit edilen
örnekleri anlamları açısından u ekilde gruplandırılabilir:
1. yilik yapmak, iyili i için çalı mak:
Ba ırsa ol ol kör ki ig e lese (3933) (KB Fergana: 284/6) “Merhametli kimse ba kalarına iyilik
yapan, ba kalarının iyi olması için çalı andır.”
2. Hürmet etmek, de er vermek; dikkate almak, önemsemek; lütufkâr davranmak”
Tawar üçün te ri e lemedip (Kâ garlı: 55) nsan mal için Tanrı’yı aklına getirmez, önemsemez,
dikkate almaz.
Anın e ledim ıldım açıg ülüg (1646) (KB Fergana: 128/3) “Ondan dolayı ona de er verdim ve
ihsanlarda bulundum.”
Elig urdı ilig mini e ledi (1805) (KB Fergana: 139/3) “Hükümdar elini uzattı ve beni
de erlendirdi.”

1

2

“ il (14) içinteki ki iler ... kılıp ayıg (15) kılınçıg ... il kan sımtap bo (16) itip ... uu körüp edlemeser tıdmasar ... neng ermez bo
yene ... (18) inçip köni törüçe ... evrilmek...” (Kaya 1994: 296).
“Ülke içinde insanlar kötü amel i ler, hükümdar da (bunları) ihmal edip salıverir, göz yumup ıslah etmez, mani olmaz ise; i te bu
hiç adil kanunlara göre davranmak sayılmaz.” (Tekin 1987: 147, XVII).
ed “servet, mal, mülk ” 607/12, 613/4 (Ça atay 1945: 70-71, 82-83), Türkische Turfan Texte VIII D/33, (Gabain VIII 1954:34),
Türkische Turfantexte X 383 (Gabain 1959: 28), Maytrısimit 10/29 (Tekin 1960: 56), 61/22 (Tekin 1960: 120), 67/25 (Tekin
1960: 127), 69/15 (Tekin 1960: 129), Uygurca Üç Hikaye C/117 (Müller 1946: 44-45).
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Bu kün e lep ilig mini ündedi (1588) (KB Fergana: 124/8) “Bugün hükümdar de er verip beni
ça ırttı.”
Elig ursa begler kimi e lese (1630) (KB Fergana: 127/5) “Beyler kime el uzatıp de er
verirlerse...”
Küle ba sa begler kimi e lese (1806) (KB Fergana: 139/4) “Beyler kime gülerek bakar ve kime
de er verirlerse...”
Yolın ısmasa u me in e lemez (6366) (KB Viyana: 180/21) “Yolunu kontrol altında
tutmazsan ku avı dikkate almaz, fark etmez.”
Kimi e gü tutsa bayat e lese (6190) (KB Fergana: 443/3) “Tanrı kime lütufkâr davranmı ve
aziz eylemi se...”
Olar bir ikindini e le di. (Kâ garlı: 126) “Onlar birbirini a ırladı, birbirlerine itibar ettiler.”
3. Faydalanmak, menfaati için kullanmak:
Közi to ki iler ne i e lemez (2753) (KB Fergana: 204/8) “Gözü tok kimseler senin servetini
kendi menfaatleri için kullanmazlar, servetinden faydalanmazlar.”
4. mal etmek, üretmek:
Ol e ledi ne in. (Kâ garlı: 145) “O, bir eyi ticaret malı olarak imal etti, üretti.”
5. Desteklemek, beslemek:
E gü sawı e lese özke si er. (Kâ garlı: 512) “ yi sözü desteklese, beslese o söz özüne siner,
onun içinde kök salar.”
6. Yeti tirmek:
Munı e leyin men bu bolsun ki i (1627) (KB Fergana: 127/2) “Ben onu yeti tireyim, adam
olsun.”
Munı e lese men ki i bol u o (1633) (KB Viyana: 64/16) “Onu yeti tirirsem o mutlaka adam
olur.”
Tiken e legen er üzüm biçmez ol (Arat, 2006: 70) “Diken eken üzüm biçmez.” (Arat, 2006: 96)3
Uygur harfli metinlerde eyle- verilen örneklerde görüldü ü üzere en çok bu anlamıyla
kullanılmı tır.
7. yi hâle gelmek, düzelmek:
E le- fiilinin türemi eklilleri olan e lel- ve e let fiilleri bu anlamda kullanılmaktadır:
E leldi ne . (Kâ garlı: 150) “Nesne düzeltildi, iyile tirildi.”
Ol tavarın e letti. (Kâ garlı: 136) “O, malını iyile tirilmesini emretti, ıslah ettirdi.”
sizlik e ikmez neçe e lese (347) (KB Fergana: 37/3) “Ne kadar düzelse de (ne yapılırsa
yapılsın), kötülük iflah edilemez.”
8. Yararlanmak, bir eyi ba ka bir ey için kullanmak:
E lendi ne . (Kâ garlı: 133) “Bir ey, bir ba ka ey için kullanıldı.”
Kelimenin fiil olarak en yaygın kullanıma sahip oldu u dönem Karahanlı Türkçesidir.
Ayrıca Kur’an Tefsiri’nde yer alan sen öz uru un birle tarı ıl edlegil ota ıl suwar ıl “kendi
tohumunu ek, bak, yeti tir, otları ayıkla ve sula.” (Borovkov, 2002: 102) cümlesinde “(tohum) ekmek,
yeti tirmek” anlamıyla yer alan edle- fiili Atebetü’l-Hakayık’taki ile aynı anlamda kullanılmı tır. Fiilin bu
eserde, d > > y de i imi ile meydana gelen eylet- ekli ise “süslenmek” anlamıyla eyletür bezelürler
anı içinde bilezükler altundın 18/31 “orada altın bileziklerle süslenirler” (Borovkov, 2002: 102)
cümlesinde mevcuttur. Kelime hakkında Borovkov’un eserinde tereddüt belirtilmi ayrıca An
3

Atebetü’l-Hakayık’ın C nüshasına Uku hu yititip sözümni anga (Arat 2006: 42) yititip kelimesinin altında tiz eylemek açıklaması
yer almaktadır. Bu nüshanın 15. yüzyıla ait oldu u dü ünülmektedir. Bu nedenle buradaki eyle- yardımcı fiili 15. yüzyıla ait bir
örnek olarak de erlendirilmelidir.
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Etymological Dictionary Pre-Thirteenth-Century Turkish’te de aynı anlam soru i areti ile verilmi tir
(Clauson, 1972: 58). Harezm Türkçesine ait Satırarası Kur’an Tercümesi’nde aynı cümle tig urnurlar
anıng içinde, bilezüklerdin altundın. 285b/1-2, 18/31 (Sa ol, 1993 I: 160) eklinde yer almaktadır. tig
urun- “süs e yası takmak, süslenmek” anlamındadır. 15. yüzyıl ba larında yapılmı satır arası bir ba ka
Kuran tercümesinde ise aynı ayete ait kısım Geyürinileler anun içinde, bilezüklerden altundan... 18/31
(Topalo lu, 1976 I: 232) eklinde yer almaktadır. Geyürinil- “giydirilmek, süslenmek, bezenmek”
(Topalo lu, 1976 II: 236) olarak anlamlandırılmı tır. Tefsir’de eyletür eklinde okunan sözcü ün di er iki
Kuran tercümesindeki kelimelerle paralel bir anlam ta ıyabilece i dü ünülerek Kutadgu Bilig ve Divanü
Lugati’t-Türk’teki “iyi hâle gelmek, iyile mek, düzelmek” anlamından hareketle “süslenerek
güzelle mek” anlamını edinmi olabilece i bir ihtimal olarak de erlendirilebilir.
Bu dönemden sonra sadece y’li ekliyle kar ıla ılan eyle- fiili, 1128-1144 yılları arasında
yazıldı ı dü ünülen Mukaddimetü’l-Edeb’te ...Ta rı eyledi er eylek-siz y rni... 64/1 (Yüce, 1988: 43),
...o arası boldı tam, eylemek istedi tam... 217/6 (Yüce, 1988: 77) örneklerinde “onarmak, bakmak”
anlamında kullanılmaktadır. Buradaki anlam Altun Yaruk’ta ve Karahanlı Türkçesi döneminde “iyi hâle
gelmek, iyile mek, düzelmek” anlamındaki kullanımıyla benzerlik göstermektedir.
1310’da yazılmı olan ı a ü’l-Enbiy ’da ise eylen- fiili “ham deri i lenmek, deri terbiye
edilmek” anlamıyla Ol kün Y nus pel s tonlu rdi, kiyiz börklüg rdi, a a ında eylenmegen ek
t risiden çaru ı bar rdi. (154 v6-7) (Ata, 1997: 219) “O gün Yunus’un üstünde aba elbise, ba ında keçe
ba lık, aya ında ham e ek derisinden çarı ı vardı.” cümlesinde geçmektedir. Fiilin kazandı ı bu anlam da
e le- fiilinin 10. ve 11. yüzyıllardaki eserlerde “iyi hâle gelmek, iyile mek, düzelmek” manasından
hareketle ortaya çıkmı görünmektedir. Ayrıca eyle- fiilinin yardımcı fiil olarak kullanıldı ı ilk örnek
ı a ü’l-Enbiy ’da yer alan güm n eyle- “zannetmek” (235 r17-18) (Ata, 1997: 340) birle ik fiilidir.
14. yüzyıl eserlerinden r âdü’l-Mülûk ve’s-Selâtîn’de eyle- “deriyi terbiye etmek, ham deriyi
i lemek” anlamıyla daha fazla örnek mevcuttur. Fiil burada ayrıca iyle- ekliyle de yer almaktadır: Amm
tirisi arınur iylemek birle.... 136b/3-4 “ama fiil derisi terbiye edilmek suretiyle temizlenir”...ta ı
bilinse kim ol iylenmi turur... 136b/3-4 136b/7 (Toparlı, 1992: 227) “ve onun terbiye edildi i bilinse”
iylemek iki türlüg turur: Birisi a at eylemek turur. Birisi hükm iylemek turur. a atı ol turur kim
iylegey arı nerse birle m zı kibi ta ı or tuz kibi ta ı ni kim a ar me zer bolsa. Ve eger suf tigse
a ar a at iylegenden so ra ta ı üfü bolsa kirü murdar bolmas. Amm eylemek kim hükm turur....
136b- 137a/ 3 (Toparlı, 1992: 227-228) “Terbiye etmek iki türlü olur: Birisi gerçek terbiye etmektir.
Birisi itibari terbiye etmektir. Gerçek terbiye etmek mazı, tuz ya da buna benzeyen temiz nesne iledir.
Gerçek terbiye ettikten sonra ona su de se ve ıslansa murdar, pis olmaz. Ama terbiye etmek ki
itibaridir...” Ve eger tigse a ar hükm eylegenden so ra suf... “Ve e er ona gerçek terbiye ettikten
sonra su de erse...” 137a/ 4 (Toparlı, 1992: 228). r âdü’l-Mülûk ve’s-Selâtîn’de eylemek, yardımcı fiil
olarak pek çok örnekte mevcuttur: va ar eyle- 10a/1 “ertelemek, geciktirmek” (Toparlı, 1992: 152), ‘afv
eyle- 423a/3 “ba ı lamak” (Toparlı, 1992: 421), f sıd eyle- 108b/1 “bozmak” (Toparlı, 1992: 210),
gar met eyle- “borç ödemek” 355b/2 (Toparlı, 1992: 374), hec eylemek 103b/4 “hecelemek” (Toparlı,
1992: 207), ab eyle- 257a/3 “tutmak” (Toparlı, 1992: 306), men‘ eyle- 154b/7 “yasaklamak” (Toparlı,
1992: 239), m rdar eyle- 113b/8 “kirlemek, pislemek” (Toparlı, 1992: 213), saf eylemek 264a/5
“temizlemek” (Toparlı, 1992: 311), selm eyle- 122a/2 “barı mak” (Toparlı, 1992: 218), süd eyle- 84a/8
“engellemek” (Toparlı, 1992: 195).
1312’de tamamlandı ı belirtilen Kit bu’l- dr k li Lis ni’l-Etr k’te eyle- V8b2, D11b4 “eylemek,
etmek, yapmak” anlamıyla kaydedilmi tir (Cafero lu, 1931: 13). Kelimenin fiil olarak görevi sürerken
yardımcı fiil olarak kullanıldı ı da ba lı eyle- V10b1, D14b1 “yaralamak” örne inden anla ılmaktadır
(Özyetgin, 2001: 468; Cafero lu, 1931: 13, 16) .
Aynı yüzyıla ait Gülistan Tercümesi’nde du l eylemek “girmek” birle ik fiili mevcuttur: ir
küçinden eyler ol d yim du l 73 (37a)/2 (Karamanlıo lu, 1989: 36) “O daima ki i kuvvetiyle girer.” Bu
metinde yer alan Ay niçe big-ni melik-ni eyletip-tür4 bu ceh n 19 (10a)/6 (Karamanlıo lu, 1989: 9)
cümlesi “Ey! Nice beyi hükümdarı bu dünya yüceltmi tir.” (Karamanlıo lu, 1989: 179) eklinde
anlamlandırılmı tır. Karamanlıo lu, bu mısradaki eyletiptür kelimesinin Bodrogligeti tarafından
4
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eyleyiptür eklinde okundu una ancak metindeki zarf fiiil ekleri -p, -ıp, -ip eklinde oldu u için eyletiptür
okunu unun daha do ru olaca ına dikkat çekmi tir (Karamanlıo lu, 1989: 178-179). Kelimeye -tettirgenlik eki getirilerek “yüceltmek” anlamı verilmi fakat kelime bu ek olmadan, eyleyiptür okunu u ile
anlam açısından cümleye daha uygun görünmektedir. Zira kelimenin Eski Türkçede “yeti tirmek” manası
ile cümle “Ey! Nice beyi, hükümdarı bu dünya yeti tirmi tir.” eklinde Türkiye Türkçesine aktarılabilir.
Eyle- fiili ayrıca Ed-Dürretü’l-Mudiyye Fi’l-Lügatit-Türkiyye’de am
eyle- “gezmek”
(21b/14) (Toparlı, 2003: 56), n’eyle- “ne yapmak” (24a/4) (Toparlı, 2003: 63), anu lu eyle- “tanıklık
yapmak” (20b/14) (Toparlı, 2003: 52), a eyle- “kaybetmek” (24a/10) (Toparlı, 2003: 64) ve ElKavânînü’l-Külliye Li-Zabti’l- Lügati’t-Türkiyye’de al ı eyle- “dua etmek” (23b/13, 24a/3, 4, 5...)
(Toparlı, 1999: 25-26), ama a eyle- “seyretmek” 43a/2 (Toparlı, 1999: 45) örnekleri ile mevcuttur.
Ça atay Türkçesinde de hareketlerin büyük bir kısmı, ilk unsuru Arapça ya da Farsça ikinci
unsuru ise daima Türkçe yardımcı fiilden olu an birle ik fiiller ile anlatılmı tır. Bu dönemde kıl- sıklıkla,
eyle- ise bazen yardımcı fiil olarak kullanılmı tır. Eyle- yardımcı fiilinin bu dönem eserlerinde
kullanıldı ı yerler genellikle iirlerdir (Eckmann, 1988: 50). A a ıdaki örneklerde eyle- yardımcı fiil
olarak kullanılmı tır.
Özgeçe zulm eyledi çün cânıma çerh ey refîk “Ey dost, felek canıma ba ka türlü zulm etti i için”
(Eraslan, 2000: 90, 91)
Sâkiyâ evvel mini bezm içre bî-hû eyle kim “Ey saki, mecliste beni önce öylesine sarho kıl ki”
(Eraslan, 2000: 76, 77)
Â inâlardın kö ül bîgâne bolmay neylesün “Gönül dostlara ilgisiz (yabancı) olmasın da
neylesin?” (Eraslan, 2000: 74, 75)
Bu füsûn birle otumnı dembedem tîz eyleme “Bu büyü ile (gönlümün) ate ini zaman zaman
kuvvetlendirme!” (Eraslan, 2000: 96, 97)
Ayrıca Lis nü’ - ayr’da ma b l eyle-, ma‘l l eyle- “malul etmek” (Canpolat, 1995: 18), l l
eyle- “dilsiz etmek” (Canpolat, 1995: 19), al eyle- (Canpolat 1995: 19); ab l iyle-, “kabul etmek”,
red iyle- “reddetmek” (Kaya, 1996: 7), ‘ayb iyle- “ayıp etmek” (Kaya, 1996: 144) ve Sedd-i skenderî’de
it b eyle- “acele etmek” (Tören, 2001: 164), ibtid eyle- “ba lamak” (Tören, 2001: 171), na b eyle“nasip etmek” Tören, 2001: 279) birle ik fiilleri tespit edilmi tir.
Eski Anadolu Türkçesinde eyle- yardımcı fiili yaygın bir kullanıma sahip olmu tur. Yabancı
asıllı kelimeler it-, kıl-, ol- ve eyle- fiilleri kullanılarak fiil hâline getirilmi tir (Timurta , 1994: 114). Etfiiline paralel i lev gören eyle- fiili Eski Anadolu Türkçesinde sıklıkla kullanıldı ından (Korkmaz, 2003:
794) bu döneme ait pek çok örnek tespit edilmi tir.
14. yüzyılın ilk yarısında yazılmı olan Nazmü’l-Hilâfiyyat Tercümesi’nde, 14. ya da 15. yüzyıla
ait oldu u dü ünülen Kız Destanı’nda, Süheyl ü Nev-bah r’da, Erzurumlu Darîr’in Kıssa-i Yûsuf’unda
psalalı Ebu’l-Hayr’ın Mevlid’inde, Kem l Pa a-z de’nin Yus f u Zel
adlı eserinde, 15. yüzyıl Eski
Anadolu Türkçesi eserlerinden Mecm ‘atü’n-Ne ’ir’de ayrıca 1510’da tamamlandı ı bilinen ve 15.
yüzyıl Anadolu Türkçesinin söz varlı ını geni ölçüde yansıtan önemli eserlerden erîfî ehnâme
Çevirisi’nde, 16. yüzyıla ait olan eyyad Hamza’nın Y suf ve Zel
ve yine bu yüzyıla ait olan
Germiyanlı Yetîmî’nin ‘ bret-nâme’sinde eyle- hem esas fiil hem de yardımcı fiil olarak kullanılmı tır.
Tespit edilen edilen örneklerde esas fiil olarak kullanılan eyle- fiilinin ayrıca eylen- eylet-, eyle - gibi
türemi ekillerinin edindi i anlamlar unlardır:
1.

Yapmak, i lemek, meydana getirmek:
Varup eyledi ol iki bed-end 3267 (Kültüral, 1999 I: 116) “O iki hain gidip (o i i) yaptı.”
Yılda bir kez mevlidi eylediler (Gün en, 2004: 159) “Yılda bir kez mevlid yaptılar.”
Ne ‘aceb i dür ki eyler i bu c r (Gün en, 2004: 156) “Bu kom unun yaptı ı nasıl i tir?”
Mustafa mevlidin eyler-idi (Gün en, 2004: 156) “Hz. Muhammed’in mevlidini yapardı.”
Her ne dirse eyle kim ben direm (Gün en, 2004: 167) “Her ne dersen yap ben kâdirim”
Her ne kim l zımdı anı eyledi. (Gün en, 2004: 183) “Her ne lazımsa onu yaptı.”
Bildügi üzere itdi ve eyledi. 64a/7 (Özkan, 2009: 231) “Bildi i gibi yaptı.”
Niçün böyle eyledü ? 43b/11 (Özkan, 2009: 212) “Niçin böyle yaptın?”
Ne dilerse eyle ba a kend’özü (41/3) (Ta , 2008: 214) “Bana istedi ini yap.”
G ydi kil m u a eyledi otı. (59/4) (Ta , 2008: 250) “Çulu giyecek yaptı, otu ku ak.”
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Eyledük biz bizden ut ıl bu anı (79/5) (Ta , 2008: 290) “Suçu biz i ledik, bizden (birini) alıkoy”
Neler eyler gözet fikrile dem 714 (Kültüral, 1999 I: 27) “Gör ki i dü ünerek neler meydana
getirir.”
2. Yaratmak:
amuya eyledi bir cüft hem-t 5612 (Kültüral, 1999 I: 199) “Herkese dengi olan e ini yarattı.”
Her hacer üstünde e c r eyledü / Yerde ins n eyledü gökte melek5 (Tarama Sözlü ü III: 1586)
“ Her ta ın üstünde a aç, yerde insan, gökte melek yarattın.”
3. Yapmak, in a etmek, imal etmek:
Ba ırdan eylemi ler anda yapu 32893 (Kültüral, 1999 II: 1162) “Orada bakırdan yapı in a
etmi ler.”
Nakı lı bez ki avratlar eylerler.6 (Tarama Sözlü ü III: 1586) “Avratlar nakı lı bez yaparlar.”
Üstâdlar der bir sarây eyle bana.7 (Tarama Sözlü ü III: 1586) “Üstatlar der bir saray yap bana.”
Oturmı eyledüp fil üzre bir ta t 23920 (Kültüral, 1999 II: 843) “Fil üzerine bir taht yaptırıp
oturmu .”
Bir saray eylet bana yavlak ulu.8 (Tarama Sözlü ü III: 1590) “Bana çok yüksek bir saray yaptır.”
Mıhlar eyletmi demürden gey ulu.9 (Tarama Sözlü ü III: 1590) “Demirden çok büyük çiviler
yaptırmı .”
Eylesünler ol sar ya ır direk (31/13) (Ta , 2008: 194) “O saraya kırk direk diksinler.”
4. Tayin etmek:
aravul ba ı eylediler anı 7620 (Kültüral, 1999 I: 269) “Onu gözcü tayin ettiler.”
Ve eylegil bize senin a retinden bir i imiz görür ve bize beg olur ki i.10 “Ve bize senin
huzurundan i imizi görecek ve bize bey olacak bir ki i tayin et.” (Tarama Sözlü ü III: 1587)
5. Demek, buyurmak, söylemek:
ric kendini ‘ar edip em re bildirdiler, getürün, eyledi.11 (Tarama Sözlü ü III: 1587)
Ol
“Haricî kendini arz etti, emire bildirdiler, o da götürün, dedi.”
6. Yapılmak, hazırlanmak:
Mu ammed ümmeti so rara geldiler yolu eylenmi buldular.12 (Tarama Sözlü ü III: 1587)
“Muhammet ümmetindekiler daha sonra geldiler, yolu hazırlanmı buldular.”
Yükünü Y suf buların eyledür.13 (Tarama Sözlü ü III: 1590) “Yusuf, bunların yükünü hazırlatır.”
Eski Anadolu Türkçesinde eyle- yardımcı fiil göreviyle yaygın olarak kullanılmı tır. Çok
sayıdaki örnekte mevcut olan eyle- yardımcı fiili, daha önceki dönemlerde genellikle yabancı kelimelerle
birlikte birle ik fiiller olu tururken Eski Anadolu Türkçesinde isim unsurunun Türkçe oldu u birle ik
fiillerin sayısı artmı tır. Bunun nedeni yardımcı fiil olarak kullanım alanının yaygınla ması olmalıdır. Bu
dönemdeki eyle- yardımcı fiilinin örneklerinden bazıları a a ıdadır:
1. sim Unsuru Yabancı Bir Kelime Olan Birle ik Fiiller:
b d eyle- “mamur hâle getirmek” 697 (Kültüral, 1999 I: 26), ‘ ciz eyle- “çaresiz bırakmak, aciz
duruma dü ürmek” 24049 (Kültüral, 1999 II: 847), ‘ det eyle- “alı kanlık hâline getirmek” 43324
(Kültüral, 1999 III: 1533), h eyle- 3b/56 “ah etmek” (Kaplan, 2009: 682), ‘ar eyle- 4b/85 “arz etmek,
bildirmek” (Kaplan, 2009: 683), z d eyle- “serbest bırakmak” T 27a 202 (Ersoylu, 1996: 15), cem‘ eyle“toplamak” (1989) (Demirel, 2004: 68), cezm eyle- 464 “kesin karar vermek” (Dilçin, 1991: 464), d d
eyle- “adil davranmak” 1005 (Karahan, 1994: 221), f eyle- “meydana çıkarmak, duyurmak” 2056
(Kültüral, 1999 I: 74), fig r eyle- 574 “yaralamak” (Dilçin, 1991: 232), fikr eyle- 955 “dü ünmek” Dilçin,
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Mihrî, Mihrî Divânı, XV. yüzyıl.
negöllü Mustafa bin Mehmet bin Yusuf, Câmi-ül-Fürs, XVI. yüzyıl.
eyyâd Hamza, Yusuf ve Zeliha, XIII. yüzyıl.
Kemâlpa azâde Ahmet emsüddin Efendi ( bni Kemâl), Yusuf ve Zeliha, XIV. yüzyıl.
Gül ehrî, Mantık-ut-Tayr, XIV. yüzyıl.
Cevâhir-ül-Esdâf, XV. yüzyıl.
Horasanlı Ebamüslim, Ebamüslimnâme, XV. Yüzyıl.
Abdülcebbaro lu Ahmet, Tuhfet-ül-Letâif, XV. yüzyıl.
Kemâlpa azâde Ahmet emsüddin Efendi ( bni Kemâl), Yusuf ve Zeliha, XIV. yüzyıl.
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1991: 257), a eyle- “yanılmak” 41800 (Kültüral, 1999 III: 1478), ayr eyle- 3a/49 “hayır yapmak”
(Kaplan 2009: 681), n eyle- “ziyafet çekmek” 1115 (Dilçin, 1991: 268), ul eyle- “iyi, yumu ak
davranmak” 3518, 4214 (Dilçin, 1991: 434, 481), i tid ’ eyle- “uymak” 156 (Kültüral, 1999 I: 156),
imti n eyle- 19b/13 (Özkan, 2009: 190), ‘in yet eyle- 5a/94 “yardım etmak” (Kaplan 2009: 683), urb n
eyle- “canını feda etmek” T 27 b 218 (Ersoylu, 1996: 16), l eyle- “latife, aka yapmak” 1754 (Dilçin,
1991: 312), m t eyle- “yenmek” 1221 (Dilçin, 1991: 276), müd r eyle- “güler yüz göstermek, iyi
davranmak” 4040 (Kültüral, 1999 I: 143), mü hede eyle- “görmek” 21b/4 (Bilgin, 1996: 69), na m eyle5a/97 “nazm etmek” (Kaplan, 2009: 684), ned m eyle- “arkada olmak” 4 (Dilçin, 1991: 195), n eyle“içmek” 32351 (Kültüral, 1999 II: 1143), per kende eyle- “yollamak, göndermek” 55971 (Kültüral, 1999
III: 1982), ref‘ eyle- “ortadan götürmek” 478 (Kültüral, 1999 I: 19), rev n eyle- “vermek, ba ı lamak”
690 (Dilçin, 1991: 239), saray eylet- “sar y in a ettirmek” (32/15) (Ta , 2008: 196), ef ‘ eyle- 5a/96
“sefaatçi eylemek” (Kaplan, 2009: 684), ik yet eyle- “ ikayet etmek” 560 (Karahan, 1994: 182) a‘ m
eyle- 3a/43 “yemek hazırlamak” (Kaplan, 2009: 681), teferrüc eyle- “seyretmek” (Canpolat, 1982: 34),
tert b eyle- “dizmek, sıralamak” 1824 (Karahan, 1994: 292), tesb eyle- “Allahı zikrederek ibadet etmek”
(13/11) (Ta , 2008: 158), t m r eyle- (60) “ilgilenmek, ilgi göstermek” (Ta , 2008: 252), töhmet eyle24b/1 (Özkan, 2009: 194), va f eyle- (32/14) “niteliklerini saymak” (Ta , 2008: 196), vek l eyle- “vekil
tayin etmek” 17b/15 (Bilgin, 1996: 64), vu ’ eyle- “abdest almak” 1198 (Kültüral, 1999 I: 44), y d eyle“anmak” (877) (Demirel, 2004: 32), ya n eyle- “iyice kesin olarak anlamak” 1392 (Kültüral, 1999 I: 50),
z r eyle- 2b/28 “a lamak” (Kaplan, 2009: 680), z r lı eyle- “inleyip a lamak” 712 (Dilçin, 1991: 241),
z n eyle- “eyer vurmak, eyerlemek” 13812 (Kültüral, 1999 I: 488),
2. sim Unsuru Türkçe Olan Birle ik Fiiller:
artu eyle- 40138 “ço altmak, artırmak; uzatmak” (Kültüral, 1999 III: 1418), atalı eyle- 17134
“babalık etmek” (Kültüral, 1999 I: 606), ayırd eyle- 10338 “ayırmak” (Kültüral, 1999 I: 365), belürsüz
eyle- 42200 “görünmez hâle getirmek” (Kültüral, 1999 III: 1492), berk eyle- 23895 “sa lamla tırmak”
(Kültüral, 1999 II: 842), birlik eyle- “birle mek, ittifak eyle” 612 (Karahan, 1994: 186), bölük eyle“bölük yapmak” 80a/12 (Bilgin, 1996: 145), bulın eyle- “esir etmek” 97b/7 (Bilgin, 1996: 168), buyru
eyle- 4698 “emir vermek, emretmek” (Kültüral, 1999 I: 166), bütün eyle- (30/11) “bütünle tirmek,
biti tirip sa lam duruma getirmek” (Ta , 2008: 192), dilek eyle- 48029 “ricada bulunmak” (Kültüral,
1999 III: 1699), diri eyle- 31192 “canlandırmak, ihya etmek” (Kültüral, 1999 II: 1102), dutsa eyle11309 “esir almak, esir etmek” (Kültüral, 1999 I: 400), düzen eyle- 41 “düzen kurmak, belli bir düzen
içinde bulunmak” (Dilçin, 1991: 197), el bir eyle- 52403 “birlik olmak, ittifak etmek” (Kültüral, 1999 III:
1854), esen o uz eyle- 4054 “sa salim, ho çakalın demek” (Dilçin, 1991: 470), esen u ur eyle- 5433
“birbirine esenlik dilemek” (Dilçin, 1991: 563), ev eyle- “ev yaptırmak” (97/3) (Ta , 2008: 326), eylük
eyle- 41622 “iyilik yapmak” (Kültüral, 1999 III: 1471), göç eyle 9239 “göç etmek” (Kültüral, 1999 I:
326), görklü eyle- (33/9) “güzel yapmak” (Ta , 2008: 198), güç eyle- 216, 4555, 5556 “zulmetmek,
gadretmek” (Dilçin, 1991: 209, 504, 571), ıra eyle- “uzakla tırmak, ayırmak” 4152 (Dilçin, 1991: 477),
ılınç eyle- “alçak gönüllülük göstermek, yaltaklanmak” 181, 2189, 2840 (Dilçin, 1991: 207, 342, 387),
onu lu eyle- 43719 “a ırlamak” (Kültüral, 1999 III: 1547), ullu eyle- “kulluk eylemek” (8/9) (Ta ,
2008: 148), küsü eyle- “küsmek, dargınlık çıkarmak” 1983 (Dilçin, 1991: 328), neyle- “ne yapmak” 50,
52, 203, 258, 721, 1408, 1701, 1881, 2541, 2572, 2829 (Dilçin, 1991: 198, 208, 211, 242, 289, 309, 321,
367, 369, 386), oda eyle- “yer yapmak” 4164 (Dilçin, 1991: 478), o ul eyle- “o ul kabul etmek” 617
(Karahan, 1994: 186), o rulı eyle- “hırsızlık yapmak” 1467 (Karahan, 1994: 261), orun eyle- (7/14) “yer
yapmak” (Ta , 2008: 146), öldürmelü eyle- 48693 “öldürmekten beter etmek” (Kültüral, 1999 III: 1723),
ören eyle- “yıkmak, harap etmek” 1825 (Dilçin, 1991: 318), atu eyle- (15/11) “satmak” (Ta , 2008: 162),
sava eyle- “sava mak” 2601, 4341 (Dilçin, 1991: 374, 489), Ta rı eyle- (60/6) (Ta , 2008: 252) “Tanrı
kabul etmek, Tanrı demek”, toy eyle- “ziyafet vermek” 2069 (Dilçin, 1991: 334), ura eyle- “durmak,
kalmak” 1938 (Dilçin 1991: 325), u eyle- “rast getirmek” 4804 (Dilçin, 1991: 520), ululu eyle“büyüklük göstermek” 825, 1044 (Dilçin, 1991: 249, 264), üründü eyle- 10603 “seçmek, ayırmak”
(Kültüral, 1999 I: 375), yara eyle- “hazırlık yapmak” 1084, 1086, 2108 (Dilçin, 1991: 266, 337), yara
eyle- “hazırlık yapmak, hazırlanmak” 341, 1032, 1074, 1084, 1086, 2108, 5090 (Dilçin, 1991: 217, 263,
266, 337, 540), yara eyle- (24/3) “hazırlanmak, hazırlık yapmak” (Ta , 2008: 180), yardım eyle- 55232
“yardım etmek” (Kültüral, 1999 III: 1956), yas eyle- 34432 “matem tutmak” (Kültüral, 1999 II: 1217),
yasa / yasa eyle- 2073, 43766 “emir vermek, irade buyurmak, ferman çıkarmak” (Kültüral, 1999 I-III:
74, 1549), yat eyle- “hazırlık yapmak” 2336 (Dilçin, 1991: 352), yir eyle-3012 “canı gibi korumak”
(Dilçin, 1991: 3012), yol eyle- “yol bulmak, ula mak” 4863 (Dilçin, 1991: 524) örnekleri mevcuttur.
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Tarama Sözlü ü’nde eyle- yardımcı fiilinin daha pek çok örne i kaydedilmi tir.14
14
ad eyle- “ad vermek, adlandırmak” (Tarama Sözlü ü I: 18), a ız bir eyle- “söz birli i yapmak” (Tarama Sözlü ü I: 44), akın eyle“akın etmek, hücum etmek” (Tarama Sözlü ü I: 71), al eyle- “hile etmek” (Tarama Sözlü ü I: 99), alı satı eyle-, alı satı eyle “alı veri yapmak” (Tarama Sözlü ü I: 105) , alan talan eyle- “altüst etmek, karmakarı ık hâle sokmak” (Tarama Sözlü ü I: 87),
alkı eyle- “alkı lamak, övmek; dua etmek” (Tarama Sözlü ü I: 107), arı eyle- “temizlemek” (Tarama Sözlü ü I: 197), arka bir
eyle- “birbirini arkalanma, birbirine yardım etme” (Tarama Sözlü ü I: 215), assı eyle- “fayda vermek” (Tarama Sözlü ü I: 250) ,
a aklık eyle- “tevazu göstermek” (Tarama Sözlü ü I: 263), avaz eyle- “seslenmek” (Tarama Sözlü ü I: 281), ayb eyle- “ayıplamak”
(Tarama Sözlü ü I: 312), aydın eyle- “aydınlatmak” (Tarama Sözlü ü I: 316), ba rını ba eyle- “yüre ini yaralamak” (Tarama
Sözlü ü I: 377), ba ın a a a eyle- “ba ını önüne e mek” (Tarama Sözlü ü I: 435), ba eyle- “reis yapmak, komutan tayin etmek”
(Tarama Sözlü ü I: 429), bazar eyle- “pazarlık yapmak” (Tarama Sözlü ü I: 470), belini ta eylemek “kamburla tırmak,
ihtiyarlatmak” (Tarama Sözlü ü I: 492), benlik eyle- “kendini üstün görmek” (Tarama Sözlü ü I: 509), berk eyle“sa lamla tırmak” (Tarama Sözlü ü I: 517), bir eyle- “birle tirmek” (Tarama Sözlü ü I: 590), birlik eyle- “birle mek” (Tarama
Sözlü ü I: 604), bütün eyle- “biti tirip sa lam hale getirmek, tamamlamak” (Tarama Sözlü ü I: 745), çavır eyle- “haber vermek, ilan
etmek” (Tarama Sözlü ü II: 842), çepel eyle- “kirletmek” (Tarama Sözlü ü II: 858), da eyle- “ate le yara açmak”(Tarama Sözlü ü
II: 842), danı ık eyle-,tanı ık eyle- “isti are etmek” (Tarama Sözlü ü II: 997), davarı salma eyle-, tavarı salma eyle- “hayvanı ba ı
bo bırakmak” (Tarama Sözlü ü II: 1028), defter eyle- “deftere yazmak, defter tutmak” (Tarama Sözlü ü II: 1035), de i eyle“mübadele etmek” (Tarama Sözlü ü II: 1044), dile in eyle- “arzusunu yerine getirmek” (Tarama Sözlü ü II: 1149), dilek eyle“dilemek, niyaz etmek, efaat etmek” (Tarama Sözlü ü II: 1150), di icilik eyle- “iki ki inin hafifçe konu tu u sözlere kulak
vermek” (Tarama Sözlü ü II: 1162), dilküceklik eyle- “yaltaklanmak” (Tarama Sözlü ü II: 1155), dirli ini gin eyle- “bolluk ve
huzur içinde ya amasını sa lamak” (Tarama Sözlü ü II: 1175), dirlik eyle- “geçinmek, ya amak” (Tarama Sözlü ü II: 1179), dizgin
eyle- “atın dizginini kasıp dört nala kaldırmak, at kaldırmak, at koparmak” (Tarama Sözlü ü II: 1193), do ru eyle- “do rultmak”
(Tarama Sözlü ü II: 1195), don eyle, ton eyle- “elbise yapmak” (Tarama Sözlü ü II: 1216), doyum eyle-, toyum eyle- “ganimete
kavu turmak, zengin etmek” (Tarama Sözlü ü II: 1221), ), durak eyle- “durmak, kalmak, karar etmek, e lenmek” (Tarama Sözlü ü
II: 1259), dü eyle-, tu eyle-, tü eyle- “rast getirmek, kar ı kar ıya getirmek, nail etmek” (Tarama Sözlü ü II: 1345), düzenlik eyle“uyu mak, iyi geçinmek” (Tarama Sözlü ü II: 1366), el bir eyle- “el birli i yapmak, ittifak etmek” (Tarama Sözlü ü III: 1420), el
eyle- “ça ırmak, eliyle ça ırmak, eliyle gel i areti yapmak” (Tarama Sözlü ü III: 1430), epsem eyle- “susturmak” (Tarama Sözlü ü
III: 1480), e eyle- “tezevvüç etmek, zevce edinme, evlenme” (Tarama Sözlü ü III: 1555), etmek eyle- “ekmek yapmak” (Tarama
Sözlü ü III: 1566), ev eylen- “medar edinmek” (Tarama Sözlü ü III: 1571), eyleyigörmek “etme e bakmak, yapma a çalı mak”
(Tarama Sözlü ü III: 1591), fal eyle- “fâl-i hayir addetmek, u ur saymak” (Tarama Sözlü ü III: 1602), gel gel eyle-“ça ırmak,
davet etmek” (Tarama Sözlü ü III: 1626), ge eyle-, gi eyle- “geni letmek” (Tarama Sözlü ü III: 1634, 1642, 1704), ge ez eyle“kolayla tırmak” (Tarama Sözlü ü III: 1637), genezlik eyle- “ho geçinmek” (Tarama Sözlü ü III: 1639), ge ek eyle- “gev etmek”
(Tarama Sözlü ü III: 1649), govu galebe eyle- “iftira yollu sözlerle gürültü patırtı yapmak” (Tarama Sözlü ü III: 1713), gök eyle“gö ertmek, morartmak” (Tarama Sözlü ü III: 1738), gökcek eyle- “güzelle tirmek” (Tarama Sözlü ü III: 1732), güç eyle- “güçlük
çıkarmak” (Tarama Sözlü ü III: 1845), gümür samur eyle- “homurdanmak, mırıldanmak” (Tarama Sözlü ü III: 1861), günü eyle“kıskanmak, haset etmek” (Tarama Sözlü ü III: 1875), herk eyle- “nadas eylemek” (Tarama Sözlü ü III: 1914), hisar eyle“ku atmak” (Tarama Sözlü ü III: 1919), hobbaca eyle- “Arka üstü yatan bir kimse, ayaklarıyla bir çocu u havaya kaldırmak. ”
(Tarama Sözlü ü III: 1919), horata eyle- “ aka, latife yapmak” (Tarama Sözlü ü III: 1921), hu eyle- “huy edinmek” (Tarama
Sözlü ü III: 1929), ırak eyle- “uzakla tırmak” (Tarama Sözlü ü III: 1957), ıssı eyle- “ısıtmak” (Tarama Sözlü ü III: 1982), ibret
eyle- “ibret almak” (Tarama Sözlü ü III: 1996), içki eyle- “içki ziyafeti vermek” (Tarama Sözlü ü III: 2007), iki gözünü dört eyle“iki gözünü dört açmak” (Tarama Sözlü ü III: 2023) , il eyle- “musalaha yapmak, barı mak, uzla mak” (Tarama Sözlü ü III: 2057),
i eyle- “i yapmak, bir ey yapmak” (Tarama Sözlü ü III: 2113), i i sa eyle- “i i yoluna koymak” (Tarama Sözlü ü III: 2116),
i ini altun eyle- “i ini yoluna koymak” (Tarama Sözlü ü III: 2116), itmelü eyle- “edecek hale getirmek, etme e mecbur etmek”
(Tarama Sözlü ü III: 2129), kakı an eyle- “hiddete sevk etmek, öfkelendirmek” (Tarama Sözlü ü IV: 2165), kan eyle- “ba kasının
kanını dökmek, cinayet i lemek” (Tarama Sözlü ü IV: 2220), karı muru eyle- “karmakarı , altüst, hercümerç etmek” (Tarama
Sözlü ü IV: 2309), kavut eyle- “kavrulmu hale getirmek” (Tarama Sözlü ü IV: 2365), kaygulu eyle- “üzmek, kederlendirmek,
kaygıya dü ürmek” (Tarama Sözlü ü IV: 2370), keleci eyle- “konu mak, muhabbet etmek” (Tarama Sözlü ü IV: 2401), kengel
eyle- “alay etmek, aka etmek” (Tarama Sözlü ü IV: 2438), kıft eyle- “ra betlendirmek, te vik etmek” (Tarama Sözlü ü IV: 2470),
kılınç eyle- “çok tevazu göstermek, yaltaklanmak”(Tarama Sözlü ü IV: 2484), kısa eyle- “kısaltmak” (Tarama Sözlü ü IV: 2517),
ki ilik eyle- “insanca hareket etmek” (Tarama Sözlü ü IV: 2585), konukluk eyle- “ziyafet etmek, misafir edip a ırlamak” (Tarama
Sözlü ü IV: 2647), konu eyle- “inmek, karar kılmak” (Tarama Sözlü ü IV: 2649), kutlu eyle- “aziz, u urlu, mübarek saymak”
(Tarama Sözlü ü IV: 2758), meze eyle- “alay etmek, e lenmek” (Tarama Sözlü ü IV: 2806), mu tuluk eyle- “müjde vermek”
(Tarama Sözlü ü IV: 2819), nefsini kör eyle- “nefsini körlemek, nefsinin zaruri ihtiyacını temin eylemek” (Tarama Sözlü ü IV:
2833), o lan eyle- “çocuk yapmak, do urmak” (Tarama Sözlü ü V: 2930), olta eyle- “ileri geri gidip gelmek” (Tarama Sözlü ü V:
2978), oturak eyle- “konaklamak, ikamet etmek” (Tarama Sözlü ü V: 3032), ozanlık eyle- “gevezelik etmek, çok konu mak”
(Tarama Sözlü ü V: 3045), öne ülük eyle- “aksilik etmek” (Tarama Sözlü ü V: 3101), pisilik eyle- “yaltaklanmak” (Tarama
Sözlü ü V: 3198), sa eyle- “sa altmak, hastayı iyi etmek” (Tarama Sözlü ü V: 3229), salma eyle- “salıvermek, ba ı bo bırakmak”
(Tarama Sözlü ü V: 3277), satu eyle- “satmak” (Tarama Sözlü ü V: 3331), sava eyle- “sava mak” (Tarama Sözlü ü V: 3338),
se irdim eyle- “at ko turmak, akın etmek”(Tarama Sözlü ü V: 3362), sevi eyle- “sevgi, muhabbet göstermek” (Tarama Sözlü ü V:
3396), sohun eyle- “sitem etmek” (Tarama Sözlü ü V: 3499), söz eyle- “söz söylemek, konu mak” (Tarama Sözlü ü V: 3553),
avur eyle- “haber vermek” (Tarama Sözlü ü V: 3651), ıltak eyle- “anla mazlık çıkarmak, kavga gürültü yapmak” (Tarama
Sözlü ü V: 3664), Ta rı eyle- “Tanrı olarak kabul etmek” (Tarama Sözlü ü V: 3736), tapu eyle- “hürmet etmek, hizmet etmek”
(Tarama Sözlü ü V: 3756-3759), tıra eyle- “tıra etmek” (Tarama Sözlü ü V: 3800), toy eyle- “ziyafet çekmek, a ırlamak”
(Tarama Sözlü ü V: 3835, ), tuta eyle- “kar ıla tırmak” (Tarama Sözlü ü II: 1247), u ra eyle- “sava mak, cenk eylemek”
(Tarama Sözlü ü VI: 3907), uzun eyle- “uzatmak” (Tarama Sözlü ü VI: 4055), ün eyle- “ba ırmak, haykırmak, seslenmek, ses
çıkarmak, ça ırmak” (Tarama Sözlü ü VI: 4076), üründü eyle- “seçmek, ihtiyar etmek” (Tarama Sözlü ü VI: 4087), ü üntü eyle“ü ü mek”(Tarama Sözlü ü VI: 4123), vire eyle- “veri tirmek, bir kimseyi bo bol azar, tokat gibi eylere maruz bırakmak” (Tarama
Sözlü ü VI: 4174), yad eyle- “yabancı saymak, uzak tutmak” (Tarama Sözlü ü VI: 4189), yakınnık eyle- “cinsî münasebette
bulunmak” (Tarama Sözlü ü VI: 4218), yalam yalam eyle- “dilini çıkarıp dudaklarını yalar gibi yapmak, aç gözlülükle yalanmak”
(Tarama Sözlü ü VI: 4227), yalan eyle- “yalancı çıkarmak” (Tarama Sözlü ü VI: 4228), yalıncak eyle- “soymak”(Tarama Sözlü ü
VI: 4248), yarak eyle- “hazırlık görmek, hazırlık yapmak” (Tarama Sözlü ü VI: 4313), yarım eyle- “ikiye bölmek, iki biçmek”
(Tarama Sözlü ü VI: 4349), yasa eyle- “buyurmak, emretmek, ferman çıkarmak ” (Tarama Sözlü ü VI: 4363), ya eyle-
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Eski Anadolu Türkçesi dönemi eserlerinden Dede Korkut Hikâyeleri’nde yer alan Çobanı bir
a aca ara ara mö kem ba ladı, eylendi yorıyu virdi 27a/ 3-4 cümlesindeki eylendi okunu u “kalkmak,
hareket etmek” olarak anlamlandırılmı tır (Ergin, 1958: 105), (Özsoy, 2004: 84). Eyle- fiili Eski Türkçe
döneminden itibaren bu anlamı ile bir ba ka örnekte mevcut de ildir. Bu nedenle kelime için önerilen
atlandı okunu u (Gökyay, 2000: 23, Özçelik, 2005: 422, Schmiede, 2000: 42)15 kabul edilebilir
görünmektedir. Ayrıca kelimenin okunu undaki ihtilaf hakkında Semih Tezcan Dede Korkut
O uznameleri Üzerine Notlar eserinde “...ba ka kaynaklarda bu anlama gelen bir eylen- fiili bulunmadı ı
için Gökyay’ın önerisi benimsenmeli...” (Tezcan, 2001: 128) de erlendirmesini yapmı tır. Vatikan
yazmasında aynı cümlenin ...çob nı bir aba a aca ara odı. Kendi atına binüp gétdi. (87b/5) (Kaçalin,
2006a: 73), “...çobanı a aca sara sara muhkem [sa lam] ba ladı. Atlandı, yürüyüverdi.” (Kaçalin, 2006:
35) eklinde yer alması atlandı okunu unu destekler niteliktedir. Buna göre, eylen- fiili “kalkmak, hareket
etmek” anlamlarını ta ımamaktadır.
Bugün Türkiye Türkçesinde eyle- yardımcı fiilininin Allah rahmet eylesin, Allah daim eylesin,
Allah muvaffak eylesin, Allah hayırlara nail eylesin gibi dua ve dilek cümlelerinde; etme eyleme,
“Ça rılan yere git, ar eyleme; ça rılmadı ın yere gidip yerini dar eyleme.” “Tatsız a a su neylesin,
akılsız ba a söz neylesin.” “Vermeyince (vermemi ) mabut, neylesin Sultan Mahmut.” gibi atasözü ve
deyimlerde ya adı ı görülmektedir. Özellikle ne eylemekten vokal birle mesi ile meydana gelen neylebirle i inin atasözü ve deyimlerin yanı sıra “Neylersin ölüm herkesin ba ında.” (Tarancı, 1974: 154)
“Önde zeytin a açları neyleyim neyleyim / Dalları neyleyim / Yâr yoluna dökülmedik dilleri neyleyim”16
Bedri Rahmi Eyübo lu mısralarındaki gibi iir türünde kullanıldı ı görülmektedir. Ayrıca eyle- fiili
affeyle-, ah eyle, azat eyle-, emreyle-, halt eyle-, himmet eyle-, hükmeyle-, ikaz eyle-, kabul eyle-,
kahreyle-, kerem eyle-, muhtaç eyle-, nasip eyle-, nazar eyle-, sabreyle-, ad eyle-, efaat eyle-, zapteylegibi eskimi birle iklerde varlı ını sürdürmektedir. Tietze’nin de de indi i gibi eyle- fiili Orta
Osmanlıcadan sonra daha az ve genellikle resmiyeti, edebili i, iir üslubunu vurgulamak maksadıyla
kullanılmı tır (Tietze, 2002: 758).
Güncel Türkçe Sözlük’te ayrıca abat eyle-, asker eyle-, azat eyle-, berbat eyle-, bir ho eyle-, göç
eyle-, gün eyle-, hata eyle-, hatır eyle-, ihraz eyle- “kazanmak, elde etmek, eri mek”, inayet eyle-, istizan
eyle- “yetki, izin istemek”, kıyas eyle-, niyaz eyle-, seyran eyle-, takdir eyle-, talep eyle-, tokat a k eyleörnekleri mevcutsa da konu ma ve yazı dilinde artık eyle- yardımcı fiili tercih edilmemekte, belirtilen
birle ikler günümüzde genellikle et- ile kurulmaktadır. Ancak a ızlarda kullanıldı ı Derleme
Sözlü ü’ndeki örneklerden anla ılmaktadır: beri eyle- “geri çevirmek, bu tarafa döndürmek, yakına
getirmek” (Hereke Seferihisar - z.; Zile - To. vb.), el eyle- “el ile ça ırmak” (Kandıra Kc.) (Derleme
Sözlü ü V: 1713), gileylen- “ ikayet etmek” (Derleme Sözlü ü VI: 2076), mu eyle- “öpmek”
(Karakoyunlu I dır – Kr.) (Derleme Sözlü ü IX: 3224), salgeyle- “Topluca yapılacak i için gücü
oranında para ya da ba ka bir ey vermek.” (Göksun – Mr.) (Derleme Sözlü ü X: 3523), zıleyle“kaçmak” (Derleme Sözlü ü XII: 4834).
Bunun yanı sıra, eyle- esas fiil olarak da kullanımdan dü mü tür. Ancak a ızlarda ya ayan bu fiil
için Derleme Sözlü ü’nde kaydedilen anlamlar ve kullanıldı ı yerler unlardır: eyle- (I) “Un yapılan
bu day ve di er tahılları kalburlayıp kesmü ünü ayırmak.” (Ermenek, - Kn.), eyle- (II) 1. yufka açmak
(Ermenek ve köyleri, Çavu çu Ilgın – Kn.) 2. ekmek yapmak (Ermenek ve köyleri, Çavu çu Ilgın – Kn.)
3. Karı tırmak, yo urmak (Merzifon ve köyleri –Ama.), eyle- (III) Ham deriyi i lemek, deriyi
sumaklamak. (E ridir ve köyleri – Isp.; -Ama.; -N .; Ermenek –Kn.; Civanyayla ı, Çiftepınar Mersin,
Mut ve köyleri – ç. Güzelsu Akseki –Ant.), eylet- “getirmek” (Ur.) (Derleme Sözlü ü V: 1823).
Ça da lehçelerde de ya ayan eyle-, Güney-Batı Türk lehçelerinden Türkmen Türkçesinde
hem esas fiil hem de yardımcı fiil olarak kullanılmaktadır: eyle- I 1. “tabaklamak, sepilemek” 2.
“yo urmak, karmak”17 eyle- II “etmek, eylemek” (Tekin, 1995: 208). Irak Türkmen Türkçesinde ise
yle- ve le- eklinde kullanıldı ı belirtilmi tir. Örneklerde le-, yl - ekline göre daha sık
“ıslatmak” (Tarama Sözlü ü VI: 4379), yavrı eyle-, “yavrulamak, yavru yapmak” (Tarama Sözlü ü VI: 4406) yavuzluk eyle“fenalık yapmak, kötü muamele etmek” (Tarama Sözlü ü VI: 4429), yelken eyle- “yelken açmak” (Tarama Sözlü ü VI: 4503),
yeyni eyle- “hafifletmek, hafif tutmak” (Tarama Sözlü ü VI: 4562), yiyesi eyle- “ziyafet hazırlamak, yemek yapmak” (Tarama
Sözlü ü VI: 4619), yol yara ın eyle- “yol hazırlı ını yapmak” (Tarama Sözlü ü VI: 4664), yo eyle- “kama tırmak, görmez hale
getirmek”(Tarama Sözlü ü VI: 4675), yüce eyle- “yükseltmek” (Tarama Sözlü ü VI: 4742), yüz eyle- “havale etmek” (Tarama
Sözlü ü VI: 4783).
15
Íbìö²«
16
http://forum.mevsimsiz.net/index.php?showtopic=12464&mode=threaded&pid=94493
17
Fiilin eylen-, eyle - ekillerinin de kullanıldı ı belirtilmi tir.
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kullanılmaktadır: o yl - “ho etmek”, bo yl - (Bayatlı, 1996: 3), alal le- “helal etmek” (Bayatlı,
1996: 59), re m l - “acımak” (Bayatlı, 1996: 45, 67), tasdi le- “do rulamak” (Bayatlı, 1996: 8),
selam le- “selam söylemek” (Bayatlı, 1996: 10), terk le- “terk etmek” (Bayatlı, 1996: 13, 77), alas
le- “kurtarmak” (Bayatlı, 1996: 37), vesyet le- “vasiyet etmek” (Bayatlı, 1996: 44). Eyle- yardımcı
fiil olarak Azeri Türkçesinde de ya amaktadır (Altaylı, 1994: 405).
Güney-Do u lehçelerinden Uygur Türkçesinde eyle- fiilinin yardımcı fiil olarak kullanımının
yanı sıra “tabaklamak” anlamı ile fiil olarak da mevcut oldu u belirtilmi ve tire eyle- “deri tabaklamak”
(Necip, 1995: 119) örne i verilmi tir. Eyle- Uygur ve Özbek Türkçelerinde yardımcı fiil olarak
kullanılmaktadır: rähm äylä- “acımak” (Co kun, 2000: 243), bayan eyle- “beyan eylemek”, hezir eyle“hazırlamak”, asemyad eyle- “yemin etmek”, at eyle- “ ad eylemek, mutlu etmek”, yad eyle- “yad
eylemek”, zar eyle- “a latmak” (Öztürk, 1997: 98) märhämät äylä- “merhamet eylemek” (Öztürk, 1997:
98), säräfråz äylä- “itibar etmek, saygı göstermek” (Öztürk, 1997: 98), äf ät äylä- “ efkat eylemek”
(Öztürk, 1997: 98).
Kuzey-Batı lehçelerinden Kazak Türkçesinde de eyle- fiilinin ya adı ı görülmektedir: iylev 1.
“deriyi tabaklamak” 2. “hamur yo urmak” erkimdi zaman süyremek, zamandı, kay can biylemek,
zamanga zaman küylemek, zaman onu iylemek “herkesi zaman sürükler, zamana hangi can hükmeder,
zamana zaman eklemek, yine eklenen zamanı yo uran zamandır” 3. “çamur ve benzerlerini
karı tırmak” 4. “ezmek, ö ütmek” 5. “darmada ın etmek” (Oraltay, 1984: 120).
Tuvaca sözlüklerde ise edile- “kullanmak, yararlanmak” (Ölmez, 2007: 151) edileer
“faydalanmak, yararlanmak” edilel “yararlanma, faydalanma” (Arıko lu, 2003: 39) madde ba ları yer
almaktadır.
Fiilin “tabaklamak” anlamıyla, Türk dilinin tarihî lehçelerinden olan Kıpçak Türkçesinden
itibaren, Türkiye Türkçesinde ve bazı ça da lehçelerde ya adı ı ayrıca Karahanlı Türkçesindeki
“menfaati için kullanmak, yararlanmak” manasıyla Tuvacada hâlâ kullanıldı ı görülmektedir.
SONUÇ
Eyle- fiilinin edle- ekli ile 10. yüzyıla ait oldu u dü ünülen Altun Yaruk’ta ve di er Uygur harfli
metinlerde yer aldı ı görülmektedir. Anlam çerçevesi Karahanlı Türkçesinde geni leyen e le-, bu
dönemde sadece esas fiil olarak kullanılmı ; yardımcı fiil olarak ilk kez ı a ü’l-Enbiy ’da kullanıldı ı
tespit edilmi tir. Esas fiil olarak kullanımı Eski Anadolu Türkçesi döneminde devam etmi se de eyleözellikle yardımcı fiil olarak bu dönemde yaygın olarak kullanılmı tır. Kullanımı daha sonraki
dönemlerde azalmı olan fiilin Türkiye Türkçesinde pek kullanılmadı ı, sadece bazı eskimi ekillerde ve
halk a zında ya adı ı, bu fiille yeni birle iklerin kurulmadı ı görülmektedir. Yerine et- yardımcı fiili
tercih edilen eyle-, kimi ça da lehçelerde mevcudiyetini sürdürmektedir.
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