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.;l;fnrife/JtÔIIIe 'deki Şiirlerde vc;m l!irlqik 'li iller 

Ol/. 1Jild .Aimt JJIIIIAl 
Atatiirlı OnivmittJi 
Dil ERitim ve Öğretimi Artl/ıtrma 
ve Uygulama Merkezi 

Giriş 
rurtc dilıııck ı'mi kelime ıurcuııe ı'Oibn •':Udıı: 
Bu yoll:ır birbirinden f.vklıdıt. Yeni kelimeler 
elde ermek için ıeınelde yo,pım ekieri kullan~ıo 
Bunun dışıtı<b iki veyıı d:ıh:ı çok ad bir :ırııyo, 
getirilerek barteşik adbr oluşturulur. Tıpkı 
birieşık ııdbr gibi birieşık fiıller de söı.cukleı:i 
bir :ır:ıp getirerek yeni kelime yo,pma 
yolt-ınndan biridir. Birl~ik fiiller, bir ad ile bir 

yardırncı 6ilin vq.ıı iki ayn 6il Ş<'klinin yahut da ad soylu bir veııı birden fazb kelime Uc 
bir esas 6ilin birleşmesinden olupn ,.., tek bir k:ıvmn2 brşılık olaıı 6il ıürlendir. 
(Kotkın:ız. 20071x 791) 
Ahmet B. Ercibsun ışe bir~ fıili f<Jl'le ı:ııuınbm:ıkt:ı "Birl~ık 6il bir kehıne 
grubudur. Kelime grupbınnda esas, m:ınac:ı bir bütünlük reşkil etmek ve cümle içinde 
tek kelırne muamelc5i gör=kıir. Kelıme grupl:ıııno lfıir:ık eden as~ m:ıruılıınndan az 
'"'>" çok faı:ldı, yenı ,.., tek bir manıı ibde eunek W.ere bir :ınyo, gelirlcı:. Birleşik fiilde de 
bu 00)-icdir. lııer bcr tlr:lfi ısim bir tlr:l6 6il olsun her~ fii1, bır tck k:ıvramı ~
llarekeı, oluş ıfıdc cdeo bir k:ıVr:liTil k:aı}tlıım2k içın b:asir \'c tÜ~ liillenkn nasıl 
istiliıde cdiyuı:sok, bıd~ik 6illcrden de aıııı felcilde fayd:ıl1nınz. Yanı bır k:ıvr:ımı anbım:ı 
,.., fonksiyon bakımından b:ısiı ,.., türemiş filUcrle birleşik fiiller ruıı.~ınd:ı hiçbir fark yokrur. 
Basiı fıilin ıııpısınd:ı sadttt kök ve ek, birleşik 6ilin y.ıpuında iki veııı d:ıh:ı f.ızb kelime 
=dır." (Ercibsun, 1984: 48) 

DiJiınizde buiqtk 6illcrin çqııkn 'ıırdır. K.ımı btrlqiJc 6ıJJer eo az bir ısım ,.., 
bir y:ırdıtncı 6ilin bır aray>ı gelım$ıyle oluşmuşıur. Bahsi geçen )'1lrdımcı: 6illerden en 
yııygın olml:ın; ermek, eylemek, ol=k. yapmak, kılmak ,.., bulunmaktır. Ikinci grupın 
bir yanı zarf.6iJ, bir yıını 6il olan birleşik 6iller v:ırdır. Bu gruba d.1 ı-.:rertik, ıezlik, süı-.:klilık, 
ıııkbşmıı ,.., uzııldaşm:ı 6iilcti gıret. Son grupta tse; anbrn kaymasına uğranıış ve 
de),mlqmış o1:uı bıtlqık fii1lcr wrdıt. Bu grupbnn dışında. ilci •), 6ilın belirli boçım 
kalıpbn ıçinde bir aray.ı gehp onlarnca k:ıyrıaşrnasınd:ın oluşmuş birieşık 6iller de ,?J'dır. 
Mesela ful+p fiil. 6il+g 6il ynpısınd:ı olıın birlqik 6ıUer de dilimizde ffiC\'CUmır. Nitekim 
çalışrnamızd:ı bu fıil gnıpl:ınndnn tespıt edebildijtimiz 1.\rııekler mC\'CUtıUL 

Marifetniınt:'dc Geçen Şürlerdc Birleşik Fiilierin Kullanımı 

Marifeıruimc; Türkçe ııızılnıış. mensur-m:ıtl2WTI k:ı"fık n:ıwn Fklıyle Imierne :tlınmış 
bir escrdır. Mnrcmntik, geometri. fen bilimleri, up. onnıomi, osrr:oloji, sos}"ıı kunllnr, olle 
hukuku, toplum psikolojisi ve dini konubr b:ıkl.,nda bilgi verm lucimll. üç ciltten oluşan 
bir escrdır. Eserin her üç bölümünde de anhtılıın konuyb ilgili ~wneler ffiC\"CUttur. 

Bu nwı.twnelenn bır kı.srru F.mçııdıt. S:ıddqtırılen ı:ncrinlcrde buruar da Türkçe) 'C 

çcvnlmıştir. ibr:ıhım ll~kkı H:ızrederının y.ızdı!ıı bu şurlc:rde bıdCfık 6ıJJerin lrull.uum 
sıklıi\1 dikkat çekicıdır. Çalışmammı. bu birleşik fiilierin hepsini orıayıı koymak ve 
ömeklc:ndlrmek geniş h•cimli bir mcıin onaya koyocııj\ınd:ın, bunu yııpmok muntküıı 



, 

olmamışnr. İmk:ınlnr d:ihilinde Mıırifeın:lme'de geçen birleşik fiilieri yapı bakımından 
gruplandırank örnekler =Y• çalış~ Aşa~d~ da görülecegi üzere yapı 
boıkımınd:ın en çok kull:ırul:uı birlqı.k fiil türü "iwn ol-" yıı.pwnd:ılci birlqı.k fıillcrdk 
Bwnan dışında; u.isiın et·", ""lSi:m eyle-'', ''*ısim kıl-", ,,...ısim bul-u, uwm bil-'"', iki1a badeşik 
ful •-c k:ıhpbşrruş birleşik fiil lllrlcrinck de ömekler respot edilmiştir. AJ~~gı.i• 
Marifcmıiıne'de geçen birleşik 6ıllcre örnekler yopı bakırnınd~n gruplıındınlarok 
verilmiştir. Seçilen m.ınzumelerdeki birleşik fıiller, hem Ilin çizili ol:ımk hem de yotık yazı 
biçimiyle gösıerilmişıir. 

1. "İsim+ Yardımcı fiil• Yapısında Olan Birleşik Fiiller 
1.1. Ket-• Yardımcı Füliyle OlupnUJ Birleşik Füller 

af tt· gü= et- ınahza tt· şükr et· 

afv ct· hlllktt- maıemet- tıhavvül ct· 

ayıuı et· harka- ınqyet· tııhmııı et. 

bahşiş et· ha tm et- meyl et- ıııhvi et-
bed giiman ct· ha,.f et· meyl-i ıcvk-i cism et- ıııhvil et-
beyan e1· h•yıre1- muinct- t:ıtb et-

~ct- hes:ıp ct· mürurct- t:ISVir ct· 

eo-n et hınet-
nııkş et· ta~in a -

ccvr ü cem et- hüeum et- nazn.r et· teklif et-
çok et hiilım tl• terk et· 

D2ZIIl Ct• 
d:ı•-ct et· ıyan et· 

nüzul et• 
tt:sir ~~-

debkt et· ıpod2 a -
nhlet et-

ruğyıan e1-
deveran et- ıdrok ct- vıısf et-
devret- lhdcab et· rucU cc- ,...,r. eı-
eda et iktıd:ı et· safa c:t· 

VÜCUid· 

c:sır et ımıizıaç et· sebnı et y:ıd c:t• 

fahr ct· ı'riz et· selim et-
yıığm2 eı-

feda et· isknt et- seyr et· zevk et-
fehmet· istikbıU et- seyı:ın et- ZC11k u sııfıı et· 

6kr et• uiht et· sihr et· zikr ct· 

6rar et· tUITtU et· sohbet et· pür-•.iy:ı eı· 

gıısl et· ızhor et· 500 et- 7.iyon eı-
gııvga tt• knr et· sümtet- zuhuret-

Yulwıd:ı geçen birleşik 6illcrden günümuzde de lrulbrul:anbn '-:ttdır. ~~~~ 
"affet·, esir et, hes:ıp et·, feda et· , ka"&" et· , 6rar et·, ııısv1r<-ı·, tcrl< tt·, şükr ct·, 5e)T tl· 
" birleşik 6illeri Stıınd.ırt T ürkiye Türkçesinde 007~ ses degiıi.kliklerine UWS~yonık 
kullıını lınaktndır. (gnvgn>kovga: g>k, af et->affet· : ünsüz ikizleşnıcsı) 



O/dur lU aşk 1iw-i nka ipridJ «ler 
Atık bmıan ana dil ii c:4nın foJa «ler 
Azad olur cihanda hayaı·ı elx'tl bulur 
Ol cln·ı mu ~ekid ki ona iJuidJ «ler 

Dost un mur/Jdıdır bizim anCJılt muradımız 
Aknuk m 1U! o/Ja çün anı HüdJ «ler 
A1ıJı bulur afayı u{a di/tk aşk ana 
Cew ii a:fii ederse o zevk u safol'der 
Zıdml!tlk ltalma ltalbim! gd nU..·ı aşk bul 
Hakkı ki mihr-i aşk sm i pür-ziytlmer 

(Erzurumlu ibnıhim Hakkı Hz., 2003: 703)• 

Unuedu ltt:nd~ Haltltı sana ruoi trdi 
Viıdid·ı zerıbihi ma/m ey/e pes gıinalı arama 
(Errurumlu lbralıim Hakkı Hz., 2003: 764) 

Farzın ma trlmdt wrir ltal~ ınbisaı 
/'raz trlmdt dosılıumul kalb-i inkı/xız (s. 843) 

....................... ........ ...... ........ 
Pes m on bq g«ttie bir saat 
ileri sabiıan «ler sürat 
Kim gı1TU!f m gıin iki kursu kadar 
Seyr tdip [4rlrıı ~ grubtı gWr (s. 96) 
Hüda'ya 1iikılr Itim bal k etti bunt:J~ encüm ii qak 
Salııt ol dosuma olsun ki /4fltrıda dem q "fe.vlalt• 
Vt baM hakltı der Üm·ı fekk sımn ayan ettim 
Otuz beyı içrtnahs u sa'dsaaıi beyan mim 
Iki altmdt bir bildim mütssir zat·ı AftUayı 
Veli rabı eylem if esbtıba tdnJyı bem a'I/Jyı (s. 135) 
••••• •••••• ••• o .............. . .. . ...... ... ...... .... .. .. 



~llııtifrtlliiNildi $1/tflrık Q((tll Nft!q/.11111/tr / CMt. t>ild .AA11Jt NIIJiıd 

1.2. "cylc-" Yardımcı Fiiliyle OluşınUJ Birlqik Fiillcr. 

afdal eyle· fnn ")'it· 

afet cylc- felun c:yle-

afv ")'ic- fıgan eylc· 

•san eylc- lulk eylc-

derman qie· hoş h:uekaı eylc-

dcvr eyle· hoş besop eyle-

dilde huzur eylc- içtiıruı qlc-

lrul eylc- nipneyle-

mahveyle- nuş c:ylc:-

mahzeylc- r.ıbt eyle-

mesb eyle- sefereylc-

meyleylc- sevkeyle· 

mucıd ")'ic:- seyrq·le-

~eylc· seyraı:ı eyle· 

ruı=qic- !Ohlıct eyle-

Kıtı gayet dıraz olur /ımı serd 
Kım ziyn ey/eye ağa(Ura bmJ 

Halkıfehm eyledinse ey Hakkı 
Masivayı yok ey/~ bul Hak'ı (s. 209) 

Hakkı ko bu qbahı 
N as ey/~ sen ol rahı 

rmı eyk ım·• baki 
lAvk ey/e o harmanda 
Hwhav/ı rnekanidir 
&hal bui o me'rnnuk 
Hükmünde Jetil pkmak 
Seyr eyk o rflf/Zende 
Bu Jimı-i DWhı 

iluu eyle· 

ihaç c:ylc-

ikrar ü ııısdik eylc-

lkıi2:ı eylc· 

ısıima eylc-

isynn eylc-

iıikaı eyle-

ı:ıluyyül qic:-

ıııkdim cyle-

Wip q·le-

t:ıvil qic:-

ıefviz c:ylc-

ıerk qie-

ıq·emmum eyle-

ümiı eyle 

~ &ikjolo"~(s.J82) 

~ 

iıı:n:un eylc

ittib q ·le

kabul e~

kabzeyle

kaı c:yle

kaza cyle

kcsr eylt• 

yok qic:

zan eyle

uvkcylc

ziyııd q •le

ziyn eylt

zuhur qie-



1.3. woı-w Yardımcı Fiiliyle Oluşmuş Birleşik Fiiller: 

odd ol- ahlr ol- alı ol- llS2fl ol-
og;ıhol- ohm:ık u bed gülıer arif ü zanf ol- asi ol-
ıığrur ol- ol- oriz ol- :ısi ol-
ahd ol- akrep ol- h:ımuş ol- kıuı ol-
aşif12-), aşk ol- cblcb ü bi·şerm ol- lwbol- lcu:ib ol 
aşk cohlı ol- eğrilik ol- tw12ol- k:ısirol-

az ol- ddil ol-
h:ısud ol- k:ısir u ~k ol-

azat ol- ekul ol-
haşrol-

kat ol-
:azer ol- em:ınet ol ka.rib ol-
v.iz ol- anin ol- lu)T ol- kebir ol-
b:ılıarismn ol- cnırullah ol haynın ol- kem ol-
baki ol- erı:uı ol- luyvıuı u ınsan ol- Icesir ol-
bed huy ol- e-bı ol- tum ol- ke<'Stt ol· 
bed ruyol- tsg111-i cezub ol· hebkol- kı}115 ol-
berkol- c:tli ol- hem-nıh ol- küçük ol-
bc:şaret ol en-.J ol- tubı ol- bpl: ol-
bi-çin ol "'""''ol- hır:am:uı ol 11132ll2h ol-
bid:u ol- foni ol- hıss ol- m.thbub ol-
bi-sud ol fıırk ol-

hoş ol- ımhirol 

bü}iik ol- f.uz ol-
hoşluk ol- m:ılıol 

cebin ol fosl ol- m:ılum ol-
ı:cllııt ol- feıtl ol- hubol- mekan ol-
a:mol- femwı ol- husut hem rnekkor ol- mdul ol 
ccmil ol- 6nık ol- hukm ol- ıneıt\l'UC ol-
cenk ol- g.ıfi ol- ırok ol- mcrki çok ol-
çıkik ol gnliz ol- ıhnlnf ol mesrur ol-
çin ol- gamnol:ol ıllum ol- ıııqgul ol-
çoğol ~-berol- ıncr ol- ..-oeşreb-ı ııf.ın 
çok ol- gı.r:ın ol- inson ol- ol-
çııkur ol- vJryan ol- iri ol- me)'d•n ol-
dnol- gu=ol- ·~ol mihm:ınol-
dcğirmi salal ol- gu=lı ol 

1)1 alılık ol- IIIU2ruıl ol-
delil ol- giımr:ıh ol- muhak ol-
dcvrıuı ol habir oJ. ızdiynd u nnkıs ol-

muhiıol 
dmızol- lucetol- kaliosı w ol 

ınıhı~ol-
tlilber ol lufif ol- kahil ol- muk:ıbıl ol-
dişi ol- h:UI ol- k.'lhiıı ol- mukaddem 
doğru )'Ol ol- lukimol kah ı ol- mwhharol-
dur ol- halım ü nıgıb ol- kamer ol- mub.kkmol- o. 

~ 
düz ol- h:utıU ol- k:ımil ol- mukarreb ol- :t 



mukawcs ol· 
mutedil ol
muıwıl ol· 
fJJU\':Iffiak ol-
mükcsser hem vahşi ol
millük ol-
müştcd cbhı küt:ah ol· 
m<bn ol-
ruı7.ll' ol
neı:m ol 
nam ol 
nam u dııu ol
ncrm u kısa ol· 
nur ol· 
ok ol-
omuzu .;,..., ol
oa ol-
onız bir giln ol· 
on.ızgun ol
p:ık ol-
pelid u fersude ol· 
pir ol· 
pür-nurol· 
tef ol-
reşid u hokir ol-

rcvıın ol
s:ıir ol~ 
sal:u u selam çok ol· 
s:ıl-i mürg ol· 
şerd ol-
şen oJ. 
sen ol-
ses çaı:al ol
sitemlerol 
~kol
siirur ol-
şad u hum:m u hııncbn ol
ş;ıdan ol-
şeker o l· 
Jühud ol-
t:ıbir ol-
ıııhir ol-
ııılın ol-
ı:ımırn ol-
tar ol· 
ıavıl ol-
ıebah ol-
tclezzüzol 
ıclh ol-
tembel ol 

, 

roı> ol~ züşr ol· 
ucuzoi-
UZ\IJ\ ol~ 
\-:ICib ol-
vıı.kıf ol-
vıı.ki ol-
vef:ıb ol-
vıran ol-
vısnl ol-
vüs~ı ol-
ı~şlıkol-
y.ıhşı ol-
yakın ol-
yar ol-
ıııssı ol~ 
ı-e~<san ol-
rcmin ol-
yufkıı ol-
ı-umru ol-
ı'\lt!IUŞ2k ol-
7.ahıt ol-
zruf ol-
>ek:ın ol-
ı.dzele ol-
zeı'C:rek ol-
zıyk ol-
>irıın:ı ol-

"ol-" yardımcı fiiliıie olu?"~ 6illerio S:I)'\Sı ~ orıınlo daha fazbdır. 
!)iğer bu:leşıl< fiil ıııpıbnnd:ı cb oldugu gıbı bu gruptıı cb isim ögesi ~b:ıncı kökerılidır. 
Isim olıın sö-,.cük ya Aıııpça ya Fıırsç.1dır. Türkçe bir loıırnle oluşmuş bi.deşik fıil ~pıl:ınyla 
(örneğin; büyük ol·, y.ıhşı ol-, çılok ol-, çok/çıığ ol-, ınc" ol-, iri ol-, çin ol- vb.) cblu ,.-, 
k:ıflıbşrn:ıkt:ayız. Bunım yanı sını ~luifcırı:Un.,'dda JUrlcrdc ~ l:ıirlqık fiillcrin bır 
ltısını dıı bugün lrulllrumd.dır ~ "ınsan ol-, delil ol-, :ısi ol·, uzun ol·, ucuz ol~, 
küçük ol· , cdlar ol·, kı~ ol- vb." birleşik fiilieri bugün dt kullanılııı.~kmdır. 

Deıım/ıp gfiJim Mını yiN bu Witn ola 
Bm gıtimm bıitıin SitTIJI yıkzp wnin ola 
IJeiNr oın ı~ tdip rismim ppnisin dagula 
&nlifun onlar alzp b.. wrlifun ı.J.n ola 
D.ıtJıp ımzbim oııa ıkı b.ıif ola 14mam 

Nokl4·1 Yilhum ltıımMnun ge-r}ımnt kan ola 
Bu 'lliiotdıim dagı ltııJııp iti/t yU/tkrgihi 
k cihwtzm tip/zp ı,;, Wh yo/t mqJm ola 
Oimlt tfLr ll b.mtsım hatrolJiP ol tm<tJa 

IGJUJar btp ymidm Sitıık.ını bıhırriswı ""' 
Y~ alıında b.. rismim h.ik ik ytluJn ola 
Dört yammdan nJr" Wd" Gb" hJJı tdip bıicwm 
Ymn-1 ı@ladrrogiinM..mana buiK!'ff gjyıp 
Htr lıimz st/m ltimi h.rywn kzmıınsan ola 
K~yaran geiipfi/ırı:tkrltranwlimi 
Htr biri bılmtkıt bJ/im Wlth-i h.zyr.m ola 
Htr Itim atm b.. niy.iz-ı dmlmmdz ol ZlmWn 

1 SOz/ninı olumm Itim nmna mihman ola (~ 56) 



1.4. "kıJ.• Yardımcı Fıiliyl~ Oluşmuş Birlqik Füller. 
=ıd kıJ. iliuyar kıl· nazm kıJ. 
fikr kıl· ıstihmc kıJ. pqw kıl· 
g:ızab kıJ. kısmeı kıl- saklı kıl· 

guş kıl· malik kıl· sc:lun kıl· 
hazer kd· mu md kıl· seyrnn kd-
hesap kıJ. müıcsclli kıJ. t•hmin kıl· 
heves kıl· n:ınuz kıl· Ilikdir kıl-
lıiliyer kıl· ruzar boş kıl· ııılc:p kıl-

boş ıefekkiır kıl· ruzar kıl· tıUtı kıl-

Çim Mfi·i bmimi kul11JUZ ltJ bizi tİz4d {tlzaıl kJ-) 
Kul/ ey( e sana kıl gazAb u şehvtre malik (malik kJ-) (s. 309) 

Hal/ak· ı cilJan alenıe kıldı/efa tecelli 
Ht!r kıllun u bir bal/e kJmıs mü teselli (ll 920) 
• • •••••••••• • •••• • o .... o •••• • • • • • • ••• •••••••••••• • •• 

Gözün yum zahir-i qyada ıazyi ~ml! ol n uru 
Ki Ili lutında lubb-i tikmi hos kılasm Sl!JNn (s. ~oJ) 

1.5. "bul· • Yardımcı Fiili yi~ OllJlmuş Birlqik Fiiller: 
cüret bul- fena bul· helık bul 
c:mo ü emnn bul· gıtzat bul· huzuru bul· 

hoyuı bul· ıyon bul-
muhok bul· 

lle\<":l bul- sd:uıı.:ı bul-
miid:ım bul nımeı bul· sulh bul-

V arlıgrm mabu eyleyip bulsan fena 
lAhir olur sırr-ı bı:tyrü1-'!kirisin (s. 346) 

1.6. "bil-" Yardımcı Fiiliyl~ Oluşmuş Birleşik Füller. 
rnm.•m bıl· 1 fonı bU 1 

On iki burç on iki trydır müdam 
Rum ttytn otuz gıin aktJem bil tamam (s. 132) 

ııt21f kıl
ıeoellı kı). 

ıe--ckkül kd
ıicareı kıl· 

yıımn kıl· 
zc:nhon kıl· 

kıımr bul 
mnnayı bul 
mcıııa bul-



1.7. "aJ.• Yardımcı Fiiliyle Oluşmuş Birleşik Fiiller: 

ib~ al-
abdc~ı al- l lwn :ıJ. 

1 

sebk-i hüsn :ıJ. 

Hakkı bu cibam bil kitab-ı bikmt!t 
Ejlak u anasın hırruf u k11dm 
Tdib ii m~liJ ii kJJm·ı izur 
Fmm t1 knimJl-ı Rabbi. al çok ibm (ibrtt al-) (s. 227) 

2. İkili Bileşik Fiiller 

2.1. "fıil+p fiil" Yapuınd.ı Olan Birleşik Fiiller 
ışıur ol· 

2.2. "fıil+g fiiJ• Yapısınd.ı Olan Birleşik Fiiller 
d<")'Öp git· ı edip eyle- ı görüp ışit· 

Hiiltmı lrııvm itimad ttlmımı 
Hem tk kiillı yalan deyıp gidernem (s. 208) 

ı yaop otur· 

J. Kalıplaşmış Olan Birleşik Fiiller (Deyim Anlanu Taşıyanlar) 

:ıJdı enş. dik gel- köıü huya d:ıl-
hunın:a ı:ış b:ığb düny:ıy:ı lıc.-es kıJ. lıoıü huy:ı nıtunmak-

big;ıne k:ıJ. h:ıyırsu gel· nefs eline ver· 
an yak· ihrama gir vücudn gel-
c:ıno gel- kendüı·c kendüsinin derdı )'<'t· 

dcr)"2)'2 s:ıJ. kibr ü h:ıset dol-

Hakkı dik tel kılma hevt!s dünyaya 
Emwa koyup kmdini Sl11 d~ 
Bak bu ltı!linıat·ı Rab olan qyaya 
Hoş bu knirrwtı an/4 dal rrwnaya (s. 227) 

Sitkbe-i mf olsa bol 
Kibr ii ham dolmuş ol 
Olsa kulkul-ı kanat 
Cem ola kahr u İnal 
········· (s.318) 



Sonuç 
Marifemôme adlı ~serde yer alan şiidcr biı:leşik fiil kuiLtnımı yönüyle dikkatlere 

sunulmuştur. inedeme sonucunda göriiimüştür ki; eo çok geçen birleşik liil y.apısı ·~ısim 
ol-" btçımiııd<=dıt. Marikmômc'deki rrı:ımumclerde ,,.,. ol:ın birleşik fiilierin bır kısmı da 
Standarı Türkiye Türkçesinde kimi ses deWşiklıklerine upyarıık kull•nılmaktııdır . 
.Monzumelerde ineele:rıJ., aluruı alınan konum görülmüştür ki aynı isim fıı.rklı yardımcı 

6ilkr ilc bir araya gdaek t)1ll :uıbmda birleşik fiillc:r oluşrurabilmdctedir. ~n 
"sc:yr.ıo" ~ "S<:)T.ltl cı-", "seyrın eyle-", "S<:)T.aO kıl-" btçimlcrindc fıırldı bi:dcşık 
fiil yııpıl:uı içinde kuU:ınılmışur. 
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