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Sunuş v

Sunuş
Türkiye Türkçesinin 15-20. yüzyıllar arasındaki dönemine Osmanlı Türkçesi adı veril-

mektedir. Bu dönemin en belirgin özelliği aynı medeniyet içinde bulundukları Arapça ve 
Farsçadan etkilenmesidir. Bu yüzden Osmanlı Türkçesi döneminde Arapça ve Farsçadan 
hem söz varlığı hem de söz dizimi bakımından önemli alıntılar yapılmıştır. 

Osmanlı Türkçesi döneminden günümüze muazzam bir kültür mirası (bilimsel ve 
edebî eserler, tarihî belgeler vb.) kalmıştır. Bu kültürel mirasımızı doğru anlamak, yorum-
lamak, bunlardan gelecek ile ilgili dersler çıkarabilmek, tarihimizi, kültürümüzü, gelenek-
lerimizi tanımak bunların doğru okunması ve değerlendirilmesi ile mümkündür. Bu da 
Osmanlı Türkçesini bilen ve anlayan araştırmacılar sayesinde olacaktır. 

Osmanlı Türkçesinin yapısını öğrenmek sizlere geçmişle bağ kurma imkânı sağlamak 
yanında günümüz Türkçesini doğru yazma, okuma ve anlama yönlerinde de katkıda bu-
lanacaktır. Çünkü burada bir yabancı dilin kurallarını değil, Türkiye Türkçesinin bir dö-
neminin kurallarını öğrendiğinizi unutmayınız. 

Elinizdeki bu kitapta Osmanlı Türkçesi içinde yer alan Farsça ve Arapça unsurlar hak-
kında bilgiler verilmektedir. Ünitelere dikkat edildiğinde birçok Farsça ve Arapça keli-
menin anlamlarının verildiği görülecektir. Anlamı verilmemiş, bilmediğiniz kelimelerin 
anlamalarını da sizler sözlüklerden öğrenerek kelime dağarcığınıza dâhil edebilirsiniz. 

Amacı Osmanlı Türkçesinin dil özelliklerinin ortaya konulmasına, bu dönemden ka-
lan eserlerin, belgelerin okunup anlaşılmasına katkıda bulunmak olan kitabın hazırlan-
masında emeği geçen yazarımız Sayın Prof.Dr.Hayati Develi’ye ve dizgi-basım sırasında 
yardımlarını esirgemeyen tüm çalışanlara teşekkür ederiz. 

Editörler 
Prof.Dr. Musa Duman

Dr.Öğr. Üyesi Halit Biltekin



Amaçlarımız
Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Farsça kelimelerin yapısını tanıyabilecek,
Farsça sayı isimleri ve sıfatlarını sayabilecek,
Farsça basit ve türemiş kelimeleri ayırt edebilecek,
Farsça ön ek ve son eklerle yapılan sıfatları tanımlayabilecek siniz.

Anahtar Kavramlar
•	 Farsça	yalın	isim	ve	sıfatlar
•	 Farsça	kelime	yapısı
•	 Farsça	isim	kategorisi
•	 Farsça	sayı	isimleri

•	 Farsça	isimden	türemiş	isimler
•	 Farsça	isimden	türemiş	sıfatlar
•	 Ön	eklerle	ve	son	eklerle	

yapılan sıfatlar
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FARSÇA KELİMELERİN YAPISI 
Farsça, esas olarak eklemeli bir dil sayılabilir; bu özelliği açı sından Türkçeye benzer. Fars
çada Türkçeden farklı olarak yalnız ca son ekler yoluyla değil, ön ekler yoluyla da kelimeler 
türetile bilir. Bunun yanında iki veya daha fazla kelimenin bir araya gel mesiyle birleşik 
kelimeler de yapılabilmektedir. Böylece Farsçada isimler, sıfatlar ve zarflar yalın, türemiş 
ve birleşik olarak ele alı nabilirler. Kelime türetme ve birleşik kelime yapma yolları öğre
nildiğinde Farsçanın oldukça sade bir morfolojik yapısı olduğu görülecektir. 

FARSÇADA YALIN İSİM VE SIFATLAR 
Farsçadan alınmış çok sayıda isim ve sıfat Türkçede kullanıl mıştır. Bunların Arapçada 
olduğu gibi özel kalıpları, yani vezinle ri olmayıp anlamlarını bilmemiz yeterli olur. 

 ,dil “gönül دل ,”rûz “gün روز ,”mâh “ay ماه ,”çeşm “göz چشم ,”esb “at اسب ,”âb “su آب

yürek”, كوه kûh “dağ”, سنگ seng “taş”, گرم germ “sıcak”, سرد serd “soğuk”, هبشت behişt 
“cennet” vs. 

Farsçadan alınmış birçok yalın sıfat da Türkçede kullanılmıştır: نيك nîk “iyi”, بد bed 

“kötü”, سفيد sefîd “beyaz”, سياه siyâh “kara” بزرگ büzürg “büyük”, خوب hûb “güzel”, 

 .zîrek “zeki”, vs زيرك ,”teng “dar تنگ ,”kûtâh “kısa كوتاه
Türkçede olduğu gibi bu kelimeler isim olarak kullanılabil dikleri gibi isim olan birçok 

kelime de söz diziminde sıfat değeri taşıyabilir. 
Bu kelime ve sıfatların teşkilinde anlamı belirleyen herhangi bir morfolojik özellik 

yoktur. Bunlar Farsçada tarihî dönemlerde gelişmiş, bir kısmı komşu dillerden alınmış 
kelimelerdir. Bunların anlamlarının sözlüklerden öğrenilmesi gerekir. 

FARSÇA SAYI İSİMLERİ VE SIFATLARI 

Farsça Sayı İsimleri 
Türkçe ve Arapça sayı isimlerinin yanında Farsça sayı isimleri de kimi metinlerde kulla
nılmıştır. Farsça sayılar aşağıda gösterildiği gibidir: 

 ,”penç “beş پنچ ,”çâr “dört چار çehâr veya چهار ,”se “üç سه ,”dü “iki دو ,”yek “bir يك

 bîst بيست ;”deh “on ده ,”nüh “dokuz نه ,”heşt “sekiz هشت ,”heft “yedi هفت ,”şeş “altı شش

“yirmi”, سى sî “otuz”, چهل çihil “kırk”, پنجاه pencâh “elli”, شصت şast veya شست şest 

Farsçada Kelime Yapımı: 
İsimler, Sıfatlar



Osmanlı Türkçesi Grameri II4

“altmış”, هفتاد heftâd “yetmiş”, هشتاد heştâd “seksen”, نود neved “doksan”, صد sad “yüz”; 

.hezâr “bin” vs هزار ,”nühsad “dokuz yüz نُه صد ,”düsad “iki yüz دوصد

Farsça Sıra Sayıları 
Osmanlı Türkçesinde Farsça sıra sayıları az kullanılmıştır. Başlıca م+üm, می +ümî ve مني 

+ümîn ekleriyle teşkil edilir. Bazıları şunlardır: يكم yeküm, خنست nuhust “birinci, ilk”, 

 çehârum veya چهارم ,”siyüm “üçüncü سيم ~ sivüm سوم ,”düyüm “ikinci دمي ~ düvüm دوم

hef هفتم ,”şeşüm “altıncı ششم ,”pencum “beşinci پنجم ,”çehârümîn “dördüncü چهارمني

tüm veya هفتمني heftümîn “yedinci”, هشتم heştüm “sekizinci”, هنم nühüm “dokuzuncu”, 

 .dehüm “onuncu” vs دهم

FARSÇADA KELİME YAPIMI 
Farsçada kelime yapımını, yeni kelime türetme yollarını tanımak, Osmanlı Türkçesi me
tinlerini daha kolay okuma ve anlamamızda yardımcı olacaktır. Yukarıda, Farsçada kelime 
yapımının Türkçe deki gibi eklerle veya birleşme yoluyla olduğunu söylemiştik. Aşağıda 
isimden isim ve sıfat yapma yollarını, ana hatlarıyla öğreneceğiz. Fiilden isim ve sıfat yap
ma yollarını ise sonraki üni tede göreceğiz.

İsimden Türemiş İsimler 
Farsçada türemiş isimler genellikle son eklerle teşkil olunmakta dır. Bu şekilde kelime teş
kilinde kullanılan belli başlı ekler ve bunların örnekleri aşağıda gösterilmiştir. Bu ekler 
sadece Farsça kelimelere değil, Arapça kelimelere de eklenebilmektedir: 

+gâh گاه: Yer ve zaman isimleri yapımında kullanılır. Bazı örnekleri şunlardır: 

 hâbgâh “uyku خوابكاه ,”karârgâh “karar yeri قراركاه ,”ikāmetgâh “yaşanılan yer اقامتكاه

yeri”, كذركاه güzergâh “geçiş yeri, geçit”; شامكاه şâmgâh “akşam vakti”, بامكاه bâmgâh 

“sabah vakti”, سحركاه sehergâh “seher vakti” vs. 

Bu ekin ince şekli (muhaffefi) olan +geh گه de aynı anlamda kelimeler türetir. Bazı ek 
ve kelimelerin böyle ikili şekillerinin kullanılıyor olması, aruz vezni uygulamasında ko
laylık sağlamaktadır. Bu sebeple şiirde zaman zaman vezin gereği ince (muhaffef) şekiller 

kullanılır: درکهdergeh, سحرکه sehergeh... 

+istân ستان: Yer ve zaman isimleri yapımında kullanılır. Şiirde aruz ölçüsüne bağlı 

olarak +sitân şeklinde de kullanılabilir. Bazı örnekleri şunlardır: تركستان Türkistân “Türk 

ülkesi”, فرنكستان Frengistân “Frenk ülkesi”, كلستان gülistân “gül bahçesi”, سنكستان 

sengistân “taşlı yer”; زمستان zemistân “kış mevsimi”, هبا رستان bahâristân “bahar mevsi

mi”, تابستان tâbistân “yaz mevsimi” vs. 

+zâr زار: Yer isimleri yapımında kullanılır. Bazı örnekleri şunlardır: زار  lâlezâr الله 

“lâle bahçesi”, كلزار gülzâr “gül bahçesi”, خرابه زار harâbezâr “harâbelik”, مرغزار mergzâr 
“çayırlık, mera” vs. 

+kede كده: Yer isimleri yapımında kullanılır. Bazı örnekleri şunlardır: آتشكده âteşkede 

“Mecusilerin ibadet yeri, ateş yeri”, ميكده meykede “meyhâne”, بتكده bütkede “puthane” vs.
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+sâr سار: Yer isimleri yapımında kullanılır. Bazı örnekleri şunlardır: سنكسار sengsâr 

“taşlık”, كوهسار kûhsâr “dağlık”, منكسار nemeksâr “tuzla”, چشمه سار çeşmesâr “sulak 
yer” vs. 

Farsçada +lâh  ,الخ+şen شن gibi yer isimleri yapan bazı ekler daha vardır. Bunlar Osmanlı 

Türkçesinde çok az kullanılmıştır: سنکالخ senglâh “taşlık”, کلشن gülşen “gül bahçesi” vs. 

+dân دان: Âlet isimleri yapımında kullanılır, daha çok nesnelerin konulduğu kapları 

ifade eder. Bazı örnekleri şunlardır: آتشدان âteşdân “mangal”, مشعدان şem’dan “mumluk, 

şamdan”, nemekdân “tuzluk”, كالبدان gülâbdân “gülsuyu şişesi”, خبوردان buhûrdân “tütsü 
kabı” vs. 

+bân بان ~ +vân وان : Meslek isimleri yapımında kullanılır. Bazı örnekleri şunlardır: 

sârbân “deve ساربان ,”nigehbân “gözcü, muhafız نكهبان ,”bâğbân “bağcı, bahçıvan باغبان

ci”, دربان derbân “kapıcı”, شرتبان şütürbân “deveci” vs. 

+kâr كار, +gâr گار, +ger گر : Bu ekler isimlere gelerek bir işi çokça yapanı veya 
meslek olarak yapanı ifade ederler. Türkçede bunları çoğu zaman +cı/+ci ekleriyle karşı

larız: حيله كار hilekâr “hile yapan”, كناه كار günâhkâr “günah işleyen”, بسته كار bestekâr 

“beste yapan”, خدمتكار hidmetkâr “hizmetçi”; خداوندگار hudâvendgâr “efendilik eden; 

Allah”, ستمگار sitemgâr “zulm edici, zâlim”, دادكر dâdger “adaletle hareket eden”, آهنكر 
âhenger “demirci”, زركر zerger “altıncı, kuyumcu” vs.

+çe چه : Küçültme isimleri yapar. Türkçedeki +cık/+cik, +cağız/+ceğiz eklerine karşı

lık gelir: باغچه bâğçe “küçük bağ, bahçe”, نايچه nâyçe “küçük ney”, سراچه serâçe “küçük 
saray” vs. 

+î ى: Bu ek muhtelif anlamlarda isimler teşkil eder. 

Âlet edevat isimlerinden sonra gelerek o âleti yapanı ifade eder: پاالىن pâlânî “semerci”, 

”râmişî “çalgıcı رامشى
İsim ve sıfat cinsinden kelimelerden oluş isimleri türetir. Bu durumda masdariyet yâ’sı 

(yâyı masdariyet) adını alır. Türkçede +lık/+lik ile yapılan soyut isimlere karşılık gelir:

 ,âbâdânî “abadanlık آباداىن ,”mâderî “analık مادرى ,”merdî “adamlık, insanlık مردى

bayındırlık”, پريشاىن perîşânî “perişanlık”, خوىب hûbî “güzellik”, زشىت ziştî “çirkinlik”, روزى 
rûzî “günlük, rızık” vs. 

Bu ek sonu a/e okunan he )٥) ile biten kelimelere getirildiğinde araya bir [g] sesi girer 

ve kelime sonundaki he )٥) yazılmaz:  آسودهâsûde → آسودگى âsûdegî “rahatlık, dinlen

mişlik”,  درمانده dermânde → درماندگى dermândegî “âcizlik”,  آهسته âheste → آهستگى 
âhestegî “yavaşlık” vs. 
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+î ى Eki kimi zaman aynı ses değerine sahip olan Arapça mensubiyet ekiyle karıştırılabilir. 
Mensubiyet ekinin kelimeye genel olarak “aitlik, ait olma” gibi anlamlar kattığı, Farsça asıllı 
bu ekin ise kelimeye “-lık/lik” ekinin anlamını katarak yeni kelimeler oluşturduğu hatırdan 
çıkarılmamalıdır.

A) Aşağıdaki kelimelerden +gâh كاه (+geh كه), +sâr سار, +dân دان, +istân ستان, +kede 

 .eklerini kullarak kelimeler türetiniz كده

güzârgâh كذارکاه güzâr كذار

...............................................  secde سجده

...............................................  teferrüc تفرج

...............................................  şikâr شكار

...............................................  taht ختت

...............................................  cilve جلوه

...............................................  cevelân جوالن

...............................................  karâr قرار

...............................................  cedel جدل

...........................................…  âb آب

...............................................  âteş آتش

...............................................  kûh كوه

...............................................  şâh شاخ

...............................................  seng سنك

...............................................  nemek منك

...............................................  rîk ريك

...............................................  mihnet حمنت

...............................................  mâtem مامت

B) Aşağıdaki kelimelerden +bân بان, +ger كر, +î ى eklerini kullanarak meslek isimleri, 
yapıcılık bildiren kelimeler yapınız.

nigehbân  نكهبان  nigeh نكه

...............................................   bâğ باغ

...............................................  şütür شرت

...............................................   gele كله

...............................................  zer زر

...............................................   kûze كوزه

...............................................   râmiş رامش

...............................................  pâlân پاالن

1
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Farsça kelimelerde kullanılan ve kâf-ı Fârisî denilen گ harfi [g], Osmanlı Türkçesi metin-

lerinde sık sık ك şeklinde yazılmıştır. Bu gibi durumlarda bu harfin yine [g] şeklinde oku-
nacağını unutmayınız. 

1. Okuma Çalışması اوقومه چاليشمه سی
Aşağıdaki metni okuyunuz. Metinde geçen anlamını bilmediğiniz kelimeleri sözlükten 
bulup öğreniniz.

İsimden Türemiş Sıfatlar 
Farsçada isim ve fiil tabanlarına türlü ekler getirilerek sıfat işleyişinde kelimeler yapılabil
mektedir. Önce isim tabanlarına getirilen ekleri öğreneceğiz. 

Ön Eklerle Yapılan Sıfatlar 

 ,”bîbaht “bahtsız ىب خبت :bî: Kelimelere Türkçedeki sız/siz ekinin anlamını katar ىب

 ,”bîciger “yüreksiz, korkak ىب جكر ,”bîbedel “benzersiz ىب بدل ,”bîçâre “çaresiz بيچاره

.bîtâb “güçsüz, yorgun” vs ىب تاب ,”bîâr “arsız, utanmaz ىب عار ,”bîhadd “sınırsız ىب حد

 ,”nâhoş “hoş olmayan ناخوش :nâ: Bu da bî gibi sız/siz anlamında sıfatlar yapar نا

اهل ,”mert olmayan, alçak“ نامرد  ,nâşâd “şad olmayan ناشاد ,”nâehl “ehil olmayan نا 

mutsuz, kederli”, نا متام nâtamâm “tamam olmayan, bitmemiş, eksik”, ناشايسته nâşâyeste 
“uygun olmayan” vs. 

 ,”benâm “namlı, ünlü بنام :bâ: Kelimelere +lı/+li ve ile anlamlarını katar با ~ be ب

 bâkemâl باكمال ,”bâvekār “vekarlı باوقار ,”bâsafâ “safalı, hoş باصفا ,”behıred “akıllı خبرد
“olgunlukla” vs. 

/hem: Ortaklık, aynılık bildiren kelimeler yapar. Türkçede bunu daha çok daş هم

deş ekiyle karşılarız: عصر جنس ,”hemasr “asırdaş, çağdaş هم   ,hemcins “türdeş هم 

homojen”, هم فكر hemfikr “fikirdeş, aynı fikirde olan”, هم شهرى hemşehrî “hemşehri, 

aynı yerli”, هم نفس hemnefes “arkadaş”, مهشريه hemşîre “aynı sütü emen, kız kardeş” vs. 
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 ber: Kelimelere “üzere, üzeri” anlamlarını katan bu ön ek sıfat ve zarf işlevinde بر

kelimeler türetir: برباد berbâd “yele verilmiş, perişan”, برجا bercâ “yerinde, uygun”, برقرار 
berkarâr “karar üzere, daimî” vs. 

Bazı ön ekler (edatlar) daha çok zarf fonksiyonunda kelimeler türetir: 

 ezdil ازدل :ez- : Kelimelere Türkçedeki dan/den ayrılma ekinin anlamını katar از

“gönülden”, از قضا ezkazâ “kaza olarak, yanlışlıkla”, ازنو eznev “yeniden”, ازسرنو ezseri 

nev “yeni baştan”, از قدمي ezkadîm “eskiden” vs. 

 dermiyân درميان :der-: Kelimelere Türkçede “içinde, da/de” anlamlarını katar در

“ortada”, درنيام derniyam “kında, kılıfta”, دردست “elde, yakalama”, درآغوش derâğûş “ku
cakta, kucaklama” vs. 

 berâyı ticâret براى جتارت ,”berâyı ziyâret “ziyaret için براى زيارت :”berây “için براى

“ticaret için”, براى حتصيل berâyı tahsîl “öğrenim için” vs.

 tâ- “kadar”: Bu edat çoğu zaman be edatıyla birlikte “tâbe” “kadar, dek” şeklinde تا

kullanılır: تابصباح tâbesabâh “sabaha kadar”, تابقيامت tâbekıyâmet “kıyamete kadar” vs. 

 pür- “dolu, +lı/li”: Farsçada daha çok zarf gibi kullanılan bu kelime bir ön ek gibi پر

birçok kelimenin teşkilinde yer alabilmektedir: پرصفا pürsafâ “safalı, huzurlu”, پرمالل 
pürmelâl “üzüntülü, kederli”, پرجور pürcevr “eziyetli”, پركني pürkîn “kinli”, پردل pürdil 

“yürekli, cesur”, پرفسون pürfüsûn “füsunlu, büyüleyici”, پرهيجان pürheyecân “heyecan 
dolu, heyecanlı” vs.

Son Eklerle Yapılan Sıfatlar 
Bu eklerin sıkça kullanılanları aşağıda gösterilmiştir: 

+mend مند (+lı/+li): دردمند derdmend “dertli”, هنرمند hünermend “hünerli”, دانشمند 
dânişmend “bilgili”vs. 

+nâk ناك (+lı/+li): دردناك derdnâk “dertli”, منناك nemnâk “nemli”, شرمناك şermnâk 

“utangaç”, غمناك gamnâk “gamlı” vs. 

+vâr وار ~ +ver ور (+lı/+li; gibi): اميدوار ümîdvâr “umutlu”, هنرور hünerver “hünerli”, 

 .bendevâr “köle gibi, kul gibi” vs بنده وار ,”bülbülvâr “bülbül gibi بلبل وار

Bu ek aynı zamanda “yakışır, lâyık” anlamlarını da üretir: شاهوار şâhvâr “şâha lâyık”. 

+gîn گني (+lı/+li): غمكني gamgîn “gamlı”, خشمكني hışmgîn “hışımlı, öfkeli”, 

 .şermgîn “utangaç” vs شرمكني

+în ين : Bu ek, çeşitli madde isimlerinden sonra gelerek ondan yapılmış olmayı, +lı/+li 

anlamını ifade eder: سيمني sîmîn “simden, gümüşten yapılmış”, زرين zerrîn “zerden, altın

dan”, آهنني âhenîn “demirden”, سنكني sengîn “taşlı”, رنكني rengîn “renkli”, شرمني şermîn 
“utangaç” vs. 

+gûn گون: Çeşitli isimlerden renk adları türetir: آبكون âbgûn “su rengi, mavi”, 

 lâlegûn “lale الله كون ,”nîlgûn “çivit rengi نيلكون ,”gülgûn “gül rengi, pembe كلكون
rengi, kırmızı” vs. 
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+fâm فام : Çeşitli isimlerden renk adları türetir: كبودفام kebûdfâm “gök rengi, mavi”, 

 .lâlefâm “lâle rengi, kırmızı” vs الله فام ,”gülfâm “gül rengi, pembe كلفام

+î ى: +lı/+li ekinin işleyişinde nispet anlamı türetir: شريازى Şirâzî “Şirazlı”, ايراىن İranî 
“İranlı” vs. 

Bu ek aynı zamanda renk isimleri de türetmektedir: كلى gülî “gül rengi, pembe”, 

 hâkî خاكى ,”yâkûtî “yakut renginde, kırmızı ياقوتى ,”sünbülî “sümbül renginde سنبلى
“toprak yeşili” vs. 

+âsâ آسا, +veş وش, +sâr سار, +mânend مانند vs. son ekleri de “gibi” anlamında sıfat

lar türetirler: پريوار perîvâr “peri gibi”, هبشت آسا behiştâsâ “cennet gibi”, مهرآسا mihr

âsâ “güneş gibi”, ماهوش mâhveş “ay gibi”, درياوش deryâveş “deniz gibi”, پريسار perîsâr 

“peri gibi”, كركسار gürgsâr “kurt gibi”, کوه مانند kûhmânend “dağ gibi” vs. 

+âne آنه eki, lâyıklık, yakışırlık bildiren sıfatlar türetir: دوستانه dostâne “dosta yakı

şır, dostça”, طفالنه tıflâne “çocukça”, فقريانه fakîrâne “fakirce”, شاهانه şâhâne “şaha yaraşır 
biçimde” vs. 

-ter تر ve -terîn ترين: Sıfatların karşılaştırma ve üstünlük derecelerini ifade eder. Bu
günkü Türkçede bu kategori sıfatın önüne daha ve en kelimelerini getirerek yapılır: daha 
iyi, en iyi. Karşılaştırma ve üstünlüğün birinci derecesi ter “daha”, ikinci derecesi terîn 

“en” ekleriyle yapılır: هبرت bihter “daha iyi” ® هبرتين bihterîn “en iyi”, ارزانرت erzânter “daha 

ucuz” ® ارزانرتين erzânterîn “en ucuz”, مشكلرت müşkilter “daha zor” ® مشكلرتين müşkilterîn 
“en zor” vs. 

A) Aşağıdaki kelimelerden bî- ve nâ- ekleriyle olumsuz sıfatlar türetiniz.

.............................................…… merd  مرد

.............................................…… muvâfık موافق

.............................................…… puhte  پخته

.............................................…… mütenâhî  متناهى

.............................................…… günâh  كناه

.............................................…… sâmân  سامان

.............................................…… edeb  ادب

.............................................…… bahâne هبانه

B) Aşağıdaki kelimelerden +mend, +nâk, +ver, +gîn eklerini kullanarak sıfatlar türetiniz.

.............................................…… behre هبر٥

.............................................…… derd  درد

.............................................…… hâcet  حاجت

.............................................…… ârzû  آرزو

.............................................…… hatar  خطر

.............................................…… hışm  خشم

2
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.............................................…… zehr  زهر

.............................................…… fazîlet  فضيلت

.............................................…… gam  غم

.............................................…… nâm  نام

.............................................…… dâniş  دانش

.............................................…… nem  من

.............................................…… endûh  اندوه

.............................................…… şerm  شرم

Alıştırmaları yaparken türettiğiniz kelimelerin kullanılan örnekler olmasına dikkat edeniz.

2. Okuma Çalışması اوقومه چاليشمه سی

Aşağıdaki metni günümüz alfabesi ile yazınız ve bilmediğiniz kelimelerin anlamlarını 
sözlükten öğreniniz. 

شوقز که دم بلبل شيداده هنانز               خونز که دل غنجٔه محراده هنانز
بز جسم نزار اوزره دوکوب دانٔه اشکی       چون رشتٔه جان کوهر معناده هنانز

اولساق نوال بينام و نشان شهر عامل          بز دل کبی برطرفه معماده هنانز
حمرم يينه هر حاملزه باد صبادر                 دائم شکن زلف دل آراده هنانز

هم کل کبی رنکينئ معنايله ظاهر             هم نشئه کبی حالت صهباده هنانز
که خامه کبی شکوه طراز غم عشقز         که ناله کبی خامٔه شکواده هنانز

ايتدك او قدر رفع تعني که نشاطی            آيينٔه پرتاب جمالده هنانز
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Özet

Farsça Kelimelerin Yapısını Tanımak.
 Farsça, esas olarak eklemeli bir dil sayılabilir; bu özel
liği açısından Türkçeye benzer. Farsçada Türkçeden 
farklı olarak yalnızca son ekler yoluyla değil, ön ekler 
yoluyla da kelimeler türetilebilir. Bunun yanında iki 
veya daha fazla kelimenin bir araya gelmesiyle birle
şik kelimeler de yapılabilmektedir. Böylece Farsçada 
isimler, sıfatlar ve zarflar yalın, türemiş ve birleşik ola
rak ele alınabilirler. Kelime türetme ve birleşik kelime 
yapma yolları öğrenildiğinde Farsçanın oldukça sade 
bir morfolojik yapısı olduğu görülecektir. 

Farsça Sayı İsimleri ve Sıfatlarını Say mak.
 Türkçe ve Arapça sayı isimlerinin yanında Farsça 
sayı isimleri de kimi metinlerde kullanılmıştır. Farsça 
sayılar şöyledir: yek “bir”, dü “iki”, se “üç”, çehâr veya 
çâr “dört”, penç “beş”, şeş “altı”, heft “yedi”, heşt “se
kiz”, nüh “dokuz”, deh “on”; bîst “yirmi”, sî “otuz”, çi
hil “kırk”, pencâh “elli”, şast veya şest “altmış”, heftâd 
“yetmiş”, heştâd “seksen”, neved “doksan”, sad “yüz”; 
düsad “iki yüz”, nühsad “dokuz yüz”, hezâr “bin” vs. 
Osmanlı Türkçesinde Farsça sıra sayıları az da olsa 
kullanılmıştır. Farsçada sıra sayı yapma ekleri +üm, 
+ümî ve +ümîn ekleridir. Bazı sıra sayılar şunlardır: 
yeküm, nuhust “birinci, ilk”, düvüm ~ düyüm “ikinci”, 
sivüm ~ siyüm “üçüncü”, çehârum veya çehârümîn 
“dördüncü”, pencum “beşinci”, şeşüm “altıncı”, heftüm 
veya heftümîn “yedinci”, heştüm “sekizinci”, nühüm 
“dokuzuncu”, dehüm “onuncu” vs. 

Farsça Basit ve Türemiş Kelimeleri Ayırt Etmek.
 Farsçada kelimeler basit, türemiş ve birle şik bir yapı
da bulunur. Osmanlı Türkçe sinde Farsçadan alınmış 
birçok kelime vardır. Farsçadan alınmış basit kelime
lerden bazıları şunlardır: âb “su”, esb “at”, çeşm “göz”, 
mâh “ay”, rûz “gün”, dil “gönül, yürek”, kûh “dağ”, 
seng “taş”, germ “sıcak”, serd “soğuk”, behişt “cennet” 
vs. Farsçadan alınmış birçok yalın sıfat da Türkçede 
kullanılmıştır: nîk “iyi”, bed “kötü”, sefîd “beyaz”, siyâh 
“kara” büzürg “büyük”, hûb “güzel”, kûtâh “kısa”, teng 
“dar”, zîrek “zeki”, vs. Türkçede olduğu gibi bu kelime
ler isim olarak kulanı labildikleri gibi isim olan birçok 
kelime de söz diziminde sıfat değeri taşıyabilir. Türe miş 
kelimeler ise ön ve son eklerle oluşturul maktadır. Bu 
ekler sadece Farsça kelimelere değil, Arapça kelimelere 
de eklenebilmek tedir: Bu ekler arasında yer ve zaman 
bildiren +gâh, +istân; sadece yer bildiren +zâr, +kede, 
+sâr; âlet ismi yapan +dân; meslek ismi yapan +bân, 
+vân; bir işi çok yapan veya meslek bildiren kelimeler 
türen +kâr, +gâr, +ger; küçültme isimleri yapan +çe; 
âlet ismi veya oluş isimleri yapan +î eklerini sayabiliriz. 

Farsça Ön Ek ve Son Eklerle Yapılan Sıfatları Tanımak.
 Farsçada basit sıfatların yanı sıra bî, nâ, be, bâ 
hem, ber, pür gibi ön ekler ve +mend, +nâk, + 
vâr, +ver, +gîn, +în, +gûn, +fâm, +î, +âsâ, +veş, +sâr, 
+mânend, +âne, +ter, +terîn gibi son eklerle de tü
remiş sıfatlar yapılabilir: bîçâre, nâmerd, behıred, 
bânâm, hemderd, berbâd, pürcefâ, derdmend, 
nemnâk, şâhvâri, nâmver, endûhgîn, sîmîn, gülgûn, 
lâlefâm, sünbülî, behiştâsâ, mehveş, perîsâr, bülbül
mânend, dürdâne, kemter, kemterîn...

1

2

3

4
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Kendimizi Sınayalım
1. Aşağıdakilerden hangisi Farsça kelimelerin özelliklerin
den biri değildir?

a. Basit yapıda olması
b. Kelimelerin özel vezinlerle türetilmesi 
c. Kelime türetilmesinde ön eklerin kullanıl ması
d. Kelimelerin son eklerle türetilmesi 
e. Birleşik yapıda kelimelerin olması 

2. Aşağıdaki basit yapılı kelimelerden hangisinin anlamı 
yanlış verilmiştir? 

a. اسب esb “at”

b. ماه mâh “ay”

c. گرم germ “sıcak”

d.  سرد serd “soğuk”

e. سفيد sefîd “siyah”

3. Aşağıdakilerden hangisi Farsça 10 sayısının karşılığıdır? 

a. نه nüh

b. ده deh

c. بيست bîst

d.  هفت heft

e. شصت şast

4. Aşağıdakilerden hangisi Farsça sıra sayısı ifade eder? 

a. هفتاد heftâd

b. نود neved

c. خنست nuhust

d. هزار hezâr

e.  دوصد düsad

5. Aşağıdakilerin hangisinde ekin görevi yanlış tır? 
a. +gâh, yer bildiren kelimeler türetir. 
b. +geh, zaman bildiren kelimeler türetir.
c. +kede, yer bildiren kelimeler türetir. 
d. +dân, yer bildiren kelimeler türetir. 
e. +lâh, yer bildiren kelimeler türetir. 

6. Aşağıdaki kelimelerin hangisinde ek farklı görevde kulla
nılmıştır?

a. فرنكستان
b. تركستان
c. سنكستان
d.  كلستان
e. زمستان

7. Aşağıdaki kelimelerden hangisi âlet ismidir? 

a. منكدان
b. دربان
c. ساربان
d.  منكسار
e. شرتبان

8. Aşağıdakilerden hangisi renk bildiren bir kelime değildir? 

a. سنبلى
b. كلفام
c. كلكون
d. كلشن
e. كلى

9. Aşağıdaki eklerden hangisi “gibi” anlamında sıfat türetmez?
a. +âsâ 
b. +âne
c. +veş
d. +mânend 
e. +sâr

10. Aşağıdaki sıfatlardan hangisi karşılaştırma ve üstünlük 
dereceleri ifade etmez?

a. هبرت bihter

b. ارزانرتين erzânterîn

c. مشكلرت müşkilter

d. فقريانه fakîrâne

e. بدتر bedter
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Okuma Çalışması 1Okuma Parçası
Aşağıdaki parçayı okuyunuz, bilmediğiniz kelime lerin an-
lamlarını sözlükten öğreniniz. 

Kāmûsı Türkî Önsöz’ünden
İfâdei Merâm

Lugat kitâbı bir lisânın hizânesi hükmündedir. Lisân kelime
lerden mürekkebdir ki bu kelimeler dahi her lisânın kendi
sine mahsûs bir takım kavâ’ide tevfîken tasrîf ve terkîb edi
lerek insânın ifâdei merâm etmesine yararlar. İmdi lisânın 
sermâyesi kelimelerle kavâ’idi sarfiyye ve nahviyyesinden 
‘ibâretdir.
Dünyâda hiçbir adam tasavvur olunmaz ki lisânının kâffei 
lugâtini bilsin veyâ cümlesini hıfzında tutabilsin ve pek az 
adamlar vardır ki lisânlarını tamâmıyla kâ’ideye tevfîken 
söyleyebil sinler. Bu hâl ise her lisânın câmi’ olduğu kelimâttan 
mürûrı zaman ile bir takımını bâdiyei nisyânda bırakıp 
gâ’ib etmesini ve kavâ’idi mahsûsasına mugâyir sûrette söy
lenerek fesâhatten mahrûm kalmasını ve’lhâsıl geniş ve fasîh 
iken dar ve galat bir lisân olmasını müntec olur. 
Lisânları bu inhitâttan vikāye edecek olan ancak edebiyyâttır. 
Edebiyyâtın ya’nî üdebânın bu bâbda edecekleri hidmetin ilk 
hatvesi ise lisânın mükemmeliyyetini teşkîl eden kelimelerini 
ve fesâhatini mûceb olan kavâ’idini hüsni muhâfaza etmek
ten ‘ibârettir. Bu iki şıkkın birincisi lisânın kâffei lugâtini 
hâvî mükemmel bir kāmûs ve ikincisi kavâ’idi sarfiyye ve 
nahviyyesini câmi’ muntazam bir sarf ve nahiv kitâbı vücûda 
getirmekle hâsıl ve mümkin olabilir. 
Bunun içindir ki tahrîrî ve edebî hâline geçirilmesi merâm 
olunan her bir lisânın en evvel kelimeleri cem’ ile bir lugat 
ve kavâ’idi zabt ile bir sarf ve nahiv kitâbları tedvîn edilmek 
eskiden beri bir kānûnı umûmî hükmüne geçip hattâ bu gün 
kürei arzın en mehcûr taraflarında sâkin en vahşî akvâmın 
bile söyledikleri lisânları öğrenmek isteyen Avrupalılar o 
lisânların lugat ve sarf ve nahiv kitâblarını zabt ve tahrîr et
mekten işe girişirler.”

Şemşeddin Sâmî, Kāmûs-ı Türkî, İstanbul, 1317.

Efendimsin cihânda i’tibârım varsa sendendir
Miyânı âşıkānda iştihârım varsa sendendir

Benim feyzi hayâtım hâsılı rûhı revânımsın
Eğer sermâyei ömrümde kârım varsa sendendir 

Veren bu sûreti mevhûma revnak rengi hüsnündür
Gülistânı hayâlim nevbahârım varsa sendendir

Felekden zerre mikdâr olmadım devrinde rencîde 
Ger ey mihri münîr âh u zârım varsa sendendir

Senin pervânei hicrânınım sen şem’i vuslatsın 
Beher şeb hâhişi bûs u kenârım varsa sendendir

Şehîdi aşkın oldum lâlezârı dâğdır sînem
Çerâğı türbetim şem’i mezârım varsa sendendir

Gören sergeştelikde girdbâdı deşt zann eyler 
Fenâenderfenâyım her ne varım varsa sendendir

Niçin âvâre kıldın gevheri galtânın olmuşken
Gönül âyînesinde bir gubârım varsa sendendir

Şafaktâb eyledin peymânemi hûnâb ile sâkî 
Sabâhı sohbeti meyde humârım varsa sendendir

Sanadır ilticâsı Gâlib’in yâ Hazreti Monlâ 
Başımda bir külâhı iftihârım varsa sendendir
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Okuma Çalışması 2 Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Şevkiz ki demi bülbüli şeydâda nihânız
Hûnuz ki dili goncei hamrâda nihânız 

Biz cismi nizâr üzre döküp dânei eşki
Çün riştei cân gevheri ma’nâda nihânız 

Olsak n’ola bînâm u nişân şöhrei âlem
Biz dil gibi bir turfe mu’ammâda nihânız

Mahrem yine her hâlimize bâdı sabâdır
Dâ’im şikeni zülfi dilârâda nihânız

Hem gül gibi rengînîi ma’nâyile zâhir
Hem neş’e gibi hâleti sahbâda nihânız

Geh hâme gibi şekvetırâzı gamı aşkız
Geh nâle gibi hâmei şekvâda nihânız

Etdik o kadar ref ’i ta’ayyün ki Neşâtî
Âyînei pürtâbı mücellâda nihânız

1. b Cevabınız doğru değilse, kitabınızın “Farsça Kelime
lerin Yapısı” kısmını yeniden okuyunuz. 

2. e Cevabınız doğru değilse, kitabınızın “Farsçada Yalın 
İsimler ve Sıfatlar” bölümünü yeniden okuyunuz. 

3. b Cevabınız doğru değilse, kitabınızın “Farsça Sayı 
İsimleri” kısmını yeniden okuyunuz. 

4. c Cevabınız doğru değilse, kitabınızın “Farsça Sayı 
İsimleri” kısmını yeniden okuyunuz.

5. d Cevabınız doğru değilse, kitabınızın “İsimden Türe
miş İsimler” kısmını yeniden okuyunuz. 

6. e Cevabınız doğru değilse, kitabınızın “İsimden Türe
miş İsimler” kısmını yeniden okuyunuz.

7. a Cevabınız doğru değilse, kitabınızın “İsimden Türe
miş İsimler” kısmını yeniden okuyunuz.

8. d Cevabınız doğru değilse, kitabınızın “Son Eklerle 
Yapılan Sıfatlar” kısmını yeniden okuyunuz. 

9. b Cevabınız doğru değilse, kitabınızın “Son Eklerle 
Yapılan Sıfatlar” kısmını yeniden okuyunuz.

10. d Cevabınız doğru değilse, kitabınızın “Son Eklerle 
Yapılan Sıfatlar” kısmını yeniden okuyunuz.
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Sıra Sizde Yanıt Anahtarı Yararlanılan Kaynak
Sıra Sizde 1

A)  سجده کاه secdegâh; تفرجکاه teferrücgâh; شكارستان 

şikâristân; ختتکاه tahtgâh; جلوه که cilvegeh; جوالن که 
cevelângeh; قرارکاه karârgâh; جدل کاه cedelgâh; آبدان 

âbdân; آتشکده âteşkede, آتشدان âteşdân; كوهسار 

kûhsâr, كوهستان kûhistân; شاخ şâhsâr; سنکستان 

sengistân, سنکسار sengsâr; منکستان nemekistân, 

 ;mihnetkede حمنتکده;rîkdân ريکدان;nemekdân منکدان

.mâtemgâh مامتکاه ,mâtemkede مامتکده

B) باغبان bâğbân; شرتبان şütürbân; بان  زرکر ;gelebân كله 

zerger; کر  رامشی ,râmişger رامشکر ;kûzeger كوزه 

râmişî; پاالنی pâlânî. 

Sıra Sizde 2

A) نامرد nâmerd; ناموافق nâmuvâfık; پخته  ;nâpuhte نا 

bî بی سامان ;bîgünâh بيکناه ;nâmütenâhî نا متناهى

sâmân; بی ادب bîedeb; بی هبانه bîbahâne.

B) ور  ;derdnâk دردناك ,derdmend دردمند ;behrever هبرە 

 آرزوناك ,ârzûmend آرزومند ;hâcetmend حاجتمند

ârzûnâk; خطرناك hatarnâk; خشمکني hışmgîn; زهرناك 

zehrnâk; فضيلتمند fazîletmend; غمکني gamgîn; نامور 
nâmver; دانشور dânişver, دانشمند dânişmend; منناك 

nemnâk; اندوه کني endûhgîn; شرمکني şermgîn. 

Develi, H. (2008). Osmanlı Türkçesi Kılavuzu 1-2. İstanbul. 
Kesit Yayınları.



Amaçlarımız
Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Farsça fiilleri tanıyabilecek,
Fiillerden elde edilen tabanları tanımlayabilecek,
Fiillerden kelime türeten ekleri sıralayabilecek,
Farsça birleşik kelimelerin yapılarını tanıyabileceksiniz.

Anahtar Kavramlar
•	 Farsça	fiil
•	 Fiilden	türemiş	kelimeler
•	 Fiilden	kelime	türeten	ekler

•	 Farsça	birleşik	kelimeler
•	 Birleşik	kelimelerin	oluşma	

şekilleri

İçerik Haritası
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Farsçada Fiil, Farsça Fiilden 
Türemiş Kelimeler, Farsçada 
Birleşik Kelimeler

•	 FARSÇADA	FİİL
•	 FARSÇA	FİİLDEN	TÜREMİŞ	KELİMELER
•	 FARSÇA	BİRLEŞİK	KELİMELER

OSMANLI TÜRKÇESİ GRAMERİ II



FARSÇADA FİİL 
Farsçada fiil tabanlarına birtakım ekler getirilerek yapılan isim ve sıfatlar da Osmanlı 
Türkçesinde sıkça kullanılmaktadır. Bu gibi kelimelerin anlamlarını ve söz dizimi içindeki 
fonksiyonlarını bilebilmek için yapılarını öğrenmemiz gerekmektedir. Aşağıda Farsçanın 
fiilden isim ve sıfat yapma yollarını ana hatlarıyla öğreneceğiz. 

Fiilleri kip, zaman ve şahıs söz konusu olmaksızın adlandırmak için masdar ekli şekil-
leri kullanılır. Türkçede yaz-mak, gel-mek şekilleri masdardır. Bu fiillerin çekime ve keli-
me türetmeye esas olan tabanı yaz- (yaz-dı, yaz-gı, yaz-ar vs), gel- (gel-di, gel-ecek, gel-

miş, gel-en vs.)dir. Türkçede -mak/-mek eklerinin gördüğü işi Farsçada -den دن, -ten تن 
ekleri görür ve fiiller buna göre den’li masdarlar - ten’li masdarlar olarak iki grup hâlinde 
incelenir. 

 .güf-ten “söylemek“ vs كفنت ,“hân-den “okumak خواندن
Bu eklerle teşkil olunmuş masdarlara aslî masdarlar denilir. Aslî masdarlar, Osmanlı 

Türkçesi söz diziminde kullanılmamışlardır. 

Farsçada sonlarında -den ve -ten bulunduğu hâlde masdar olmayan kelimeler vardır: کردن 

gerden “boyun”, کودن gevden “ahmak, sersem”, خويشنت hîşten “kendi”, آبسنت âbisten 
“hâmile” gibi. 

Türkçede masdar ekinin çıkarılmasıyla oluşan fiilin en yalın şekli emir 2. teklik şahsı 
ifade ettiği gibi (yaz-mak → yaz; gel-mek → gel), Farsçada da masdar eklerinin çıkarıl-
ması ile oluşan tabanlar emir 2. teklik şahıs, fiillerin sonundaki nûn harfinin atılmasıy-
la oluşan tabanlar görülen geçmiş zaman 3. teklik şahsı ifade ederler. Bu tabanlar emir 
gövdesi ve geçmiş zaman gövdesi diye adlandırılır. Bu gövdelere birtakım ekler getirilerek 
isim, sıfat ve zarf fonksiyonunda kelimeler yapılır. Aşağıda fiillerin emir ve geçmiş zaman 
gövdelerinin nasıl bulunduğu konusunda bilgiler vereceğiz: 

Farsça Fiillerde Emir Gövdesi
Aslî masdarlardan -den ve -ten ekleri atılınca ortaya çıkan şekil hâl gövdesi veya geniş 
zaman gövdesi olarak da adlandırılır. Bunların bir kısmında fiil gövdesinin son ünsüzü 
birtakım ses değişmelerine uğrar. Ortaya çıkan bu gövdeler Farsça fiil çekiminde emir 
ikinci teklik şahsa tekabül eder:

Farsçada Fiil, Farsça Fiilden 
Türemiş Kelimeler, Farsçada 

Birleşik Kelimeler 
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“hân “oku خوان → “hânden “okumak خواندن

“der “yırt در → “derîden “yırtmak دريدن
Bir masdarın emir gövdesi, herhangi bir ek almadan, sıfat-fiil anlamı da taşır; yani 

Türkçede -an/-en, -ar/-er ekleriyle yaptığımız şekillere (yazan, yazar) karşılık gelirler. 
Emir gövdesiyle teşkil olunan bu şekiller tek başlarına kullanılmayıp birleşik sıfat yapı-
mında kullanılırlar ve bunlarla yapılan birleşik sıfatlar Osmanlı Türkçesinde çok sık kul-
lanılmıştır: 

:“hân “okuyan خوان → “hânden “okumak خواندن خوان  قصه ,gazel-hân غزل   خوان 

kıssa-hân, مولد خوان mevlid-hân vs. 

 .perde-der vs پرده در ,saf-der صف در :“der “yırtan در → “derîden “yırtmak دريدن

-müşkil-pe مشکل پسند :“pesend “beğenen پسند → “pesendîden “beğenmek پسنديدن

send, خود پسند hod-pesend vs. 

 شکاف مو ,dil-şikâf دل شکاف :“şikâf “yaran شكاف → “şikâften “yarmak شكافنت

mû-şikâf, صف شکاف saf-şikâf vs. 

 .dest-bûs vs دست بوس ,dâmen-bûs دامن بوس :“öpen“ بوس → “bûsîden “öpmek بوسيدن
Aslî masdardan -den ve -ten eklerinin çıkarılarak sıfat-fiil anlamı taşıyan emir (hâl) 

gövdelerinin teşkili esas olarak bu şekildedir. Ancak birçok fiilde bu ekler çıkarılınca olu-
şan tabanda birtakım ses değişmeleri meydana gelir. Aşağıda bu değişmeleri ana hatlarıyla 
öğreneceğiz: 

a) -den’li masdarlardaki değişmeler: 

•	 /â/	ا ile biten fiillerde bu ses bazen düşer bazen /ây/ اى veya /â/ ا olur: 

 ,kadem-nih قدم نه :“nih “koyan نه → “nihâden “koymak نـهادن

كشادن  güşâden “açmak“ → كشا güşâ ~ كشاى güşây “açan“: کشا -dil دل 

güşâ, کشور کشا kişver-güşâ, دهن کشا dehen-güşâ

•	 /û/	و ile biten fiillerde bu sesler /ây/ اى veya /â/ ا olur: 

 فرما فرمان :“fermâ “buyuran, emreden فرما → “fermûden “emretmek فرمودن
fermân-fermâ, حکم فرما hüküm-fermâ

افزا :“efzâ “artıran, çoğaltan افزا → “efzûden “çoğaltmak افزودن  ,ferah-efzâ فرح 

ni’met-efzâ نعمت افزا

 ره منا ,ibret-nümâ عربت منا :“nümâ “gösteren منا → “nümûden “göstermek منودن

reh-nümâ, جهان منا cihân-nümâ

-safâ صفاخبشا :“bahşâ “bağışlayan خبشا → “bahşûden “bağışlamak خبشودن

bâhşâ, نورخبشا nûr-bahşâ

•	 /r/	ر ile biten fiillerde bu ses değişmez: 

پرور :“perver “besleyen پرور → “perverden “beslemek پروردن -hamiy محيت 

yet-perver, معارف پرور ma’ârif-perver, مسافر پرور müsâfir-perver

 آور جان ,ceng-âver جنك آور :“âver “getiren آور → “âverden “getirmek آوردن
cân-âver, پيام آور peyâm-âver
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 کذار :“güzâr “eda eden كذار → “güzârden “geçirmek; edâ etmek كذاردن

dem-güzâr دم کذار ,maslahat-güzâr مصلحت 
/r/ ile biten kimi fiillerde ise /r/ → /âr/ olur: 

dil-âzâr دل آزار :“âzâr “inciten آزار → “âzürden “incitmek آزردن

 خور ,gam-hâr غم خوار :“hâr (bazen hôr) “yiyen خوار → “horden “yemek خوردن

mîrâs-hor مرياث

•	 /î/	ى ile biten fiillerde bu ses düşer: 

 .perde-der vs پرده در ,saf-der صف در :“der “yırtan در → “derîden “yırtmak دريدن

-müş مشکل پسند :“pesend “beğenen پسند → “pesendîden “beğenmek پسنديدن

kil-pesend, خود پسند hod-pesend

 بوس دست ,dâmen-bûs دامن بوس :“bûs “öpen بوس → “bûsîden “öpmek بوسيدن
dest-bûs
Bu değişmelerin dışında farklı özellikler gösteren bazı fiiller de vardır. Meselâ: 

cihân-âferîn جهان آفرين :“âferin “yaratan آفرين → “âferîden “yaratmak آفريدن

چني :“çîn “toplayan چني → “çîden “toplamak چيدن چني ,gül-çîn کل   خرده 

hurde-çîn, خوشه چني hûşe-çîn 

 کزين ,gûşe-güzîn کوشه کزين : “güzîn “seçen گزين → “güzîden “seçmek گزيدن

vahdet-güzîn وحدت کزين ,halvet-güzîn خلوت

hurde-bîn خرده بني ,dûr-bîn دوربني :“bîn “gören بني → “dîden “görmek ديدن
b) -ten’li masdarlardaki değişmeler:

•	 -ten	eki	çıkarıldıktan	sonra	fiil	tabanı	/h/	خ ile bitiyorsa bu ses /z/ ز ‘ye dönüşür: 

dil-âvîz دل آويز :“âviz “asılan, asılı آويز → “âvîhten “asmak آوخينت

 انداز ,silâh-endâz سالح انداز :“endâz “atan انداز → “endâhten “atmak انداخنت
tîr-endâz تري

 ,cân-sûz سوز جان ,dil-sûz دل سوز :“sûz “yakan سوز → “sûhten “yakmak سوخنت

cihân-sûz جهان سوز

ريز :“rîz “döken ريز → “rîhten “dökmek رخينت ريز ,eşk-rîz اشك   ,hûn-rîz خون 

güher-rîz کهرريز

•	 /s/	س ile biten fiillerde bu ses ya düşer veya /h/ ٥, /y/ ى, /n/ ن, /nd/ ند, ya da /

ûy/ وی harflerinden birine dönüşür: 

دان :“dân “bilen دان → “dânisten “bilmek دانسنت دان ,sühan-dân سخن   نکته 
nükte-dân

خواه :“hâh “isteyen خواه → “hâsten “istemek خواسنت  خريخواه ,bed-hâh بد 
hayr-hâh

 ,meclis-ârâ آرا جملس :“ârây veya ârâ “süsleyen آراى → “ârâsten “süslemek آراسنت

cihân-ârâ جهان آرا ,dil-ârâ دل آرا
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پريا :“pîrây veya pîrâ “süsleyen پرياى → “pîrâsten “süslemek پرياسنت  بالغت 
belâgat-pîrâ, نظرپريا nazar-pîrâ

 peymân-şiken پيمان شكن :şiken شكن → “şikesten “kırmak شكسنت

pâ-bend پابند ,dil-bend دل بند :“bend “bağlayan بند → “besten “bağlamak بسنت

 dil-cûy دل جوی :“cûy “arayan جوی → “cüsten “aramak جسنت

 .hod-rûy خودروی :“rûy “biten, yetişen روی → “rüsten “bitmek, yetişmek رسنت

•	 /ş/	ش ile biten birçok fiilde bu ses /r/ ر ‘ye, /îs/ يس ‘e veya /rd/ رد ‘e dönüşür: 

-defter دفرتدار :“dâr “tutan, malik olan دار → “dâşten “tutmak, malik olmak داشنت

dâr, حصه دار hisse-dâr, حکم دار hüküm-dâr

 ,güzâr “geçen, bırakan کذار → “güzâşten “geçmek, bırakmak, eda etmek کذاشنت

eda eden“: دم کذار dem-güzâr, ره کذار reh-güzâr

vak’a-nüvîs وقعه نويس :nüvîs نويس → “nüvişten “yazmak نوشنت 

نورد صحره :neverd نورد → “neveşten “katetmek, aşmak, dolaşmak نوشنت  sahra-
neverd 

•	 /f/	ف ile biten fiillerde bu ses /b/ ب ‘ye dönüşür: 

şifâ-yâb ياب شفا ,şeref-yâb شرف ياب :“yâb “bulan ياب → “yâften “bulmak يافنت

فريب :“firîb “aldatan فريب → “firîften “aldatmak فريفنت فريب ,dil-firîb دل   نظر 
nazar-firib, ابله فريب ebleh-firib

Bazı fiillerde sondaki /f/ sesi korunurken (شكافنت şikâften “yarmak“ → شكاف 
şikâf “yaran“), bazı fiillerde düzensiz değişmeler olmaktadır: 

 ,âheste-rev آهسته رو ,pîş-rev پيش رو :“rev “yürüyen رو → “reften “ yürümek رفنت

 kalem-rev قلم رو ,tîz-rev تيزرو

کوی :“gûy “söyleyen كوى → “güften “söylemek كفنت -mu’cize-gûy (Os معجزه 
manlı Türkçeside kullanılan bazı Farsça fiiller ve emir gövdeleri için Tablo 1’i in-
celeyiniz.)

Emir gövdeleri, başka birtakım isim şekillerinin, sıfat-fiil ve zarf-fiillerin türetilmesine 
taban teşkil eder. Bu ekleri daha sonra göreceğiz.

Farsça fiillerde yukarıda kurallara uymayan bazı emir gövdeleriyle karşılaşmak mümkün-

dür. Bu fiiller ve emir gövdelerinden bazıları şunlardır: دادن dâden “vermek” → ده dih; 

 ;kün کن → ”kerden “yapmak کردن ;sitân ستان → ”sitâden “almak, feth etmek ستادن

 ,bûden “olmak بودن ;mîr مري → ”mürden “ölmek مردن ;ber بر → ”bürden “götürmek بردن

var olmak” → باش bâş; شودن şûden veya شدن şoden “olmak” → شو şev; آمدن âmeden 

“gelmek” → آی ây; زدن zeden “vurmak, çalmak, döğmek, uğramak” → زن zen; فروخنت 

fürûhten “satmak” → فروش fürûş; شناخنت şinâhten “tanımak” → شناس şinâs; پخنت puh-

ten “pişirmek” → پز pez; سخنت sahten “tartmak” → سنج senc; کسيخنت güsîhten veya 

 نشان → ”nişâhten “ağaç dikmek نشاخنت ;güsil کسل → ”güsisten “çözmek کسسنت
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nişân; خاسنت hâsten “ayağa kalkmak” → خيز hîz; نشسنت nişesten “oturmak” → نشني 
nişîn; نکريسنت nigerîsten “bakmak” → نکر niger; کشنت küşten “öldürmek” → کش küş; 

 güften کفنت ;rev رو → ”reften “gitmek رفنت ;efrâz افراز → ”efrâşten “yükseltmek افراشنت

“söylemek” → کوی gûy veya کو gû; کرفنت giriften “yakalamak, tutmak, ele geçirmek” → 

 خفت → ”huften “uyumak خفنت ;pezîr پذير → ”pezîreften “kabul etmek پذيرفنت ;gîr کري

huft, خسب husb veya خواب hâb...

Farsça Fiillerde Geçmiş Zaman Gövdesi 
Farsça fiillerde geçmiş zaman gövdesi fiillerin sonunda bulunan /n/ sesinin (ن harfi) atıl-
masıyla elde edilir. Fiilin geçmiş zaman gövdesi görülen geçmiş zaman teklik 3. şahsını 
ifade eder. Bu gövde aynı zamanda hafifletilmiş masdar denilen fiil ismini de teşkil etmek-
tedir : 

“âmed “gelme, geliş آمد →   “âmeden “gelmek آمدن

“reft “gitme, gidiş رفت →  “reften “gitmek رفنت

“harîd “satın alma خريد → “harîden “satın almak خريدن

“fürûht “satış فروخت → “fürûhten “satmak فروخنت

“şikest “kırma شکست → “şikesten “kırmak شکسنت

Aşağıdaki fiillerin emir gövdelerini bulunuz. 

""dinlenmek	ârâmîden	آراميدن ……………………………….

""öğretmek	âmûhten	آموخنت ……………………………….

""asmak	âvîhten	آوخينت ……………………………….

""saçmak	efşânden	افشاندن ……………………………….

""tapmak	perestîden	پرستيدن ……………………………….

""süslemek	pîrâsten	پرياسنت ……………………………….

""istemek	hâsten	خواسنت ……………………………….

""okumak	hânden	خواندن ……………………………….

""tutmak	dâşten	داشنت ……………………………….

""bilmek	dânisten	دانسنت ……………………………….

""kapmak	rübûden	ربودن ……………………………….

""dökmek	rîhten	رخينت ……………………………….

""almak	sitâden	ستادن ……………………………….

1
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""yapmak	sâhten	ساخنت ……………………………….

""yarmak	şikâften	شكافنت ……………………………….

""tanımak	şinâhten	شناخنت ……………………………….

""satmak	fürûhten	فروخنت ……………………………….

""aldatmak	firîften	فريفنت ……………………………….

""eritmek	güdâhten	كداخنت ……………………………….

""geçmek	güzeşten	كذشنت ……………………………….

""tutmak	giriften	كرفنت ……………………………….

""yazmak	nüvişten	نوشنت ……………………………….

""okşamak	nevâhten	نواخنت ……………………………….

""bulmak	yâften	يافنت ……………………………….

1. Okuma Çalışması اوقومه چاليشمه سی
1. Aşağıdaki rubaileri okuyup yeni harflere aktarınız.
2. Farsça asıllı kelimeleri sözlük yardımıyla bulunuz, yapılarını inceleyiniz. 
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FARSÇA FİİLDEN TÜREMİŞ KELİMELER 

Fiilden Türemiş İsimler 
Fiillerin daha önce teşekküllerini öğrendiğimiz emir ve geçmiş zaman gövdesine birtakım 
ekler getirilerek çeşitli isimler türetilir. Türetilen bu isimlere hâsıl-ı masdar, ism-i masdar 
ve masdar-ı nev’î gibi isimler verilir. Fiilden isim türeten ekler şunlardır: 

-e ٥: Fiilin emir gövdesine getirilir: خنده hande “gülme, gülüş“ (< handîden), ناله nâle 

“inleme“ (< nâlîden), بوسه bûse “öpme, öpüş“ (< bûsîden) vs. 

-e ٥ eki fiilin emir gövdesine getirilerek alet ismi bildiren kelimeler türetebilir: آوخينت 

âvîhten “asmak” → آويزه âvîze; رنديدن rendîden “yontmak, törpülemek” → رنده rende; 

...”şâne “tarak شانه → ”şânden “taramak شاندن

-iş ش : Fiilin emir gövdesine getirilir: نالش nâliş “inleyiş“ (< nâlîden), منايش nümâyiş 

“gösteriş, gösteri“ (< nümûden), دانش dâniş “biliş, bilgi“ (< dânisten), خواهش hâhiş “is-
teyiş, istek“ (< hâsten) vs. 

-âr ار : Fiilin geçmiş zaman gövdesine getirilir: رفتار reftâr “gitme, gidiş“ (< reften), 

.güftâr “söyleyiş, söz“ (< güften) vs كفتار

Farsça Fiilden Türemiş Sıfatlar 
Önceki bölümlerde geçmiş zaman gövdesi (hafifletilmiş masdar) ve emir gövdesinin olu-
şumunu öğrenmiştik. Bu fiil gövdeleri, başka birtakım türemeler için taban teşkil etmek-
tedir. Sıfat-fiil anlamı taşıyan emir gövdelerinin birleşik sıfat yapımında kullanıldığını 
öğrendik. Bu bölümde de bu gövdelerden birtakım eklerle sıfat-fiil, zarf-fiil ve başka isim-
lerin yapılışını öğreneceğiz. Fiillerin emir ve geçmiş zaman gövdelerinden sıfat türeten 
ekler şunlardır: 

-e ٥ : Bu ek, fiilin geçmiş zaman gövdesine getirilerek edilgen anlamlı sıfat-fiiller 
(ism-i mef ’ûl veya ism-i fâ’il) yapar. Türkçede bunları genellikle -mış/-miş ekleriyle (gör-

müş, almış) karşılarız:: ديده dîde “görmüş, görülmüş“ (<dîden), آمده âmede “gelmiş“ (< 

âmeden), مرده mürde “ölmüş“ (<mürden), آزرده âzürde “incinmiş“ (< âzürden), انداخته 
endâhte “atılmış“ (<endâhten), زده zede “vurulmuş, uğramış“ (<zeden), كشيده keşîde 

“çekilmiş“ (<keşîden), آفريده âferîde “yaratılmış“ (<âferîden), پسنديده pesendîde “beğe-
nilmiş“ (<pesendîden) vs. 

Bu ekle türetilen kelimeler, ileriki bölümlerde göreceğimiz birleşik sıfatların teşkilinde 
sıkça kullanılmaktadır. 

-ende نده: Fiilin emir gövdesine getirilerek sıfat-fiil görevinde kelimeler türetir. Türk-

çede -an/-en, -ar/-er veya -ıcı/-ici ekleriyle yaptığımız kelimelere karşılık gelir: كوينده 

gûyende “söyleyen“ (<güften), خواننده hânende “okuyan“ (<hânden), آفريننده âferînende 

“yaratan“ (<âferîden), تابنده tâbende “parlayan“ (<tâften) vs.
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-ân ان: Fiilin emir gövdesinde getirilen bu ek hem sıfat-fiil, hem de zarf-fiil teşkilinde 

kullanılır: كريان giryân “ağlayan ~ ağlayarak“ (< girîsten), پويان pûyân “koşan ~ koşarak“ 

(< pûyîden), افتان üftân “düşerek“ (< üftâden), خيزان hîzân “kalkarak“ (< hâsten), منايان 

nümâyân “görünen“ (< nümûden), شايان şâyân “yakışır, lâyık“ (< şâyesten) vs. 

-â ا : Kimi fiillerin emir gövdelerine getirilerek sıfat-fiil teşkil eder: كويا gûyâ “söyle-

yen“ (< güften), بينا bînâ “gören“ (< dîden), دانا dânâ “bilen, bilici“ (< dânisten) vs. 

-gâr گار : Fiillerin emir ve geçmiş zaman gövdelerine gelerek fâil ismi teşkil eder. 

Bu eki Türkçede -ıcı/-ici, -an/-en ekleriyle ifade ederiz: پروردگار perverdigâr “besleyici, 

terbiye edici; Allah“ (< perverden), آموزگار âmûzgâr “öğretici, öğretmen“ (< âmûhten) vs. 

-âr ار: Fiillerin geçmiş zaman gövdesine getirilerek fâ’il ismi teşkil eder: خريدار harîdâr 

“alıcı“ (< harîden), فروختار fürûhtâr “satıcı“ (< fürûhten), كرفتار giriftâr “tutkun, yakalan-

mış“ (< giriften), خواستار hâstâr “istekli, isteyen“ (< hâsten) vs. 

Aşağıdaki Farsça fiillerin geçmiş zaman gövdelerini bulunuz ve bunlara -e ekini getirerek 

geçmiş zaman partisipleri (ism-i mef ’ûl) yapınız. Ör. كزيدن güzîden “seçmek” → كزيده 
güzîd+e → güzîde 

 ,”âzürden “incinmek, kırılmak آزردن ,”âverden “getirmek آوردن ,”âmeden “gelmek آمدن

 ,”zeden “vurmak, uğramak زدن ,”pesendîden “beğenmek پسنديدن ,”reften “gitmek رفنت

 كرفنت ,”firîften “aldatmak فريفنت ,”şikesten “kırmak شكسنت ,”sütûden “öğmek ستودن

giriften “almak, tutmak, yakalamak”, كشنت geşten “dönmek, dolaşmak”, كشيدن keşîden 

“çekmek”, ماليدن mâlîden “sürmek, oğmak”, مردن mürden “ölmek”, نوشنت nüvişten “yaz-

mak”, هنادن nihâden “koymak, bırakmak”

FARSÇA BİRLEŞİK KELİMELER 

Farsçada Birleşik İsimler 
Farsçada birleşik isim yapmanın türlü yolları vardır. Bunlardan Osmanlı Türkçesinde kul-
lanılan bazılarının kuruluşu şöyledir: 

İki İsimden Oluşanlar 
Bunlar şekil olarak izafet kesresi kaldırılmış bir isim tamlaması veya tamlayanla tamlana-
nın yer değiştirdiği bir isim tamlaması gibidir; ancak bizim için bunların oluşum süreçleri 
o kadar önemli değildir. Önemli olan bunların bir nesne veya kavramın adı olmalarıdır. 
Metinleri doğru okumak için bunların isim tamlaması olmadığını bilmeli ve izafet kesresi 
olmadan okumalıyız. Bunların büyük kısmı zaten bitişik yazılır: 

-ser-mâye “ana para, ka سرمايه ,“ser-hadd “sınır سرحد ,“ser-asker “komutan سرعسكر

pital“, مريآالى mîr-alay “alay komutanı, albay“, مريآخور mîr-âhûr “ahır emiri“, درسعادت 

der-sa’âdet “saadet kapısı, İstanbul“, صاحبخانه sâhib-hâne “ev sahibi“, آبدست âb-dest 

“aptes“, آبرو âb-rû “yüzsuyu, şeref“, مرغاب murg-âb “ördek“, كلربك gül-berg “gül yaprağı“, 

2
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-eczâ-hâne “eczaha اجزاخانه ,mey-hâne ميخانه ,“mihmân-hâne “konuk evi, otel مهماخنانه

ne“ سپهساالر sipeh-sâlâr “komutan“, زردالو zerdâlû “kayısı“, زمني  İran-zemîn “İran ايران 

ülkesi“, مغرب زمني Mağrib-zemîn “Mağrib ülkesi“, مهتاب meh-tâb “mehtap, ay ışığı“ vs. 
Bilhassa ser, sâhib, mîr kelimeleriyle yapılan tamlamalar isim tamlaması gibi izafet kes-

resiyle de okunabilir. Ancak bunlar yaygın olarak birleşik isim gibi izafet kesresi olmadan 
okunurlar. 

Zaten burada sıralanan serasker, serhad, sermaye, miralay, abdest, eczane, meyhane, dersa-
adet, zerdali, mehtap gibi örnekler günlük kullanımda bu söylenişleriyle yaygınlaşmışlardır. 
Bu türlü kullanımlarıyla yaygınlık kazanmış kelimeleri metinlerden okurken aynı şekilde 
seslendirip yazıya geçirebiliriz: mehtap, meyhane, abdest vb. 

Kelimelerin yapı özelliklerini bilmemizin, metinlerde karşılaş tığımız bu türlü kelimeleri 
kolay tanımamıza ve anlamlarını kolay kavramamıza yardımcı olacağını unutmayınız.

İkilemelerle Oluşanlar 
Eş veya yakın anlamlı yahut zıt anlamlı kelimeler bağlama edatı ile birleştirilerek tek bir 
nesneye veya oluşa ad olabilirler:

 ,“cüst ü cû “arayıp sorma, araştırma جست و جو ,“güft ü gû “dedikodu كفت و كو

 ,berg ü bâr “yaprak ve yemiş; malzeme برك و بار ,“sûz u güdâz “yanıp yakılma سوز و كداز

azık“, پيچ و تاب pîç ü tâb “kıvrım büklüm; sıkıntı, telaş“, هاى و هوى hây u hûy “gürültü, 

patırtı, şamata“, داد و ستد dâd u sited “alışveriş“ vs. 
İkinci kelimesinde, birinci kelimesinin baş ünsüzünün /m/ ünsüzüne dönüştürülme-

siyle teşkil olunmuş bazı ikilemeler de bulunmaktadır: 

 و مان خان ,“herc ü merc “karma karışık هرج و مرج ,“târ u mâr “darmadağınık تارومار
hân u mân “ev bark“ vs.

2. Okuma Çalışması اوقومه چاليشمه سی
1. Aşağıdaki “Bülbül“ şiirini okuyunuz, yeni harflere aktarınız. 
2. Anlamını bilmediğiniz kelimeleri sözlükten bulup öğreniniz.
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Farsçada Birleşik Sıfatlar 
Osmanlı Türkçesinde Türkçe, Arapça ve Farsça sıfatlar kullanılmıştır. Söz konusu sıfatların ki-
misi yalın hâlde, kimisi türemiş, kimisi de birleşik sıfattırlar. Arapça ve Farsça yalın ve türemiş 
sıfatları daha önce görmüştük. Şimdi Farsça birleşik sıfatların kuruluşlarını öğreneceğiz. 

Arapça ve Farsça yapılı birleşik sıfatların kuruluşlarını öğren meden önce bunların 
Türkçedeki karşılıklarını hatırlamamızda fayda vardır. 

Bilindiği gibi Türkçede de söz diziminde sıfat olarak kullanılan yalın isimler yanında 
birtakım eklerle yapılan türemiş sıfatlar ve bazı kelime birleşmeleriyle yapılan birleşik sı-
fatlar vardır. Bunlardan bilhassa şu ikisi önemlidir: 

•	 İsnat	grubu:	Birinci	unsur	çoğu	zaman	iyelik	eki	almış	bir	kelime,	ikinci	unsuru	ise	
sıfat işlevinde bir kelimeden oluşan kelime grubuna isnat grubu denir. İsnat grubu 
cümle içinde esas olarak sıfat fonksiyonundadır: canı tez (adam), sütü bozuk (he-
rif), başı bozuk (asker), baldırı çıplak (serseriler) vs. 

•	 (Sıfat	tamlaması	+	lı	eki)	şeklinde	oluşan	kelime	grupları	da	sıfat	fonksiyonundadır:	
kırık kalpli (âşıklar); geniş bütçeli (bir proje); dalgın bakışlı (hastalar), temiz kalpli (in-

sanlar) vs. 
İsnat	grubu	ile	sıfat	tamlaması	+	 lı	yapısındaki	tamlamalar	aynı	anlamı	ifade	etmek	

üzere kullanılabilirler: 
kalbi kırık X kırık kalpli, canı tez X tez canlı, kalbi temiz X temiz kalpli vs. 
İsnat	grubu	ile	(sıfat	tamlaması+lı)	şeklinde	kurulan	sıfatlar	Osmanlı	Türkçesi	metin-

lerinde sıkça kullanılırlar. Bunlar, aşağıda öğreneceğimiz Arapça ve Farsça yapılı birleşik 
sıfatları karşıla dıkları için ayrıca önemlidirler.
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Farsça Birleşik Sıfatların Kuruluşu
Farsçada birleşik sıfatlar iki isim veya bir isimle bir sıfatın yan yana gelmesiyle kurulur. 
Bunları isim veya sıfat tamlamalarından ayıran şeklî özellik, arada bir izafet kesresinin bu-
lunmamasıdır. Bu birleşik sıfatları Türkçede yukarıda anlattığımız isnat grubu veya sıfat 
tamlaması+	lı	yapısıyla	ifade	edebiliriz:	

İki İsimden Oluşanlar 
İki ismin arada izafet kesresi olmadan yan yana gelmesiyle oluşurlar. Unsurların ikisi de 
Farsça olabileceği gibi Arapça da olabilir: 

 âhû-çeşm آهو چشم ,“serv-kadd “servi boylu سروقد ,“deryâ-dil “derya gönüllü دريا دل

“âhû gözlü“, مه پيكر meh-peyker “ay yüzlü“, مها آشيانه hümâ-âşiyâne “Hüma kuşunun yu-

vası olan“, مآب شيم ,“fazîlet-me’âb “fazilet sığınağı فضيلت   mehâsin-şiyem “güzel حماسن 

şeyleri huy edinmiş“, سيما پايه ,“melek-sîmâ “melek simalı ملك   Süleymân-pâye سليمان 

“Süleyman dereceli“, كبك رفتار kebk-reftâr “keklik yürüyüşlü“ جنت مكان cennet-mekân 

“cennet mekânlı, mekânı cennet olan“, فردوس آشيان firdevs-âşiyân “aşiyanı cennet olan“ vs. 

İsim ve Sıfattan Oluşanlar 
Bunlar bir isimle bir sıfatın izafet kesresi olmadan yan yana gelmesiyle oluşurlar. Sıfat, 
yalın veya türemiş bir sıfat olabileceği gibi sıfat-fiil anlamı taşıyan bir kelime (ism-i fâ’il, 
ism-i mef ’ûl) de olabilir. 

Bu tip birleşik sıfatlarda isim önce, sıfat sonra gelebilir: سر بلند ser-bülend “yüce baş-

lı, başı yüce“, صاف خراب ,“sîne-saf “temiz yürekli, kalbi temiz سينه   hâne-harâb خانه 

“hânesi harab“, دلشاد dil-şâd “gönlü sevinçli“, سركردان ser-gerdân “başı dönmüş, şaşkın“ 
vs. 

Bazılarında ise sıfat önce, isim sonra gelir: عاىل نـهاد âlî-nihâd “yüksek ahlâklı, ahlâkı 

yüksek“, شريين زبان şîrîn-zebân “tatlı dilli, dili tatlı“, كران بـها girân-bahâ “pahası ağır, pa-

halı“, خوشبو hoş-bû “güzel kokulu, kokusu güzel“, عاىل تبار âlî-tebâr “yüksek soylu“, قدر 
 .sâfî-zamîr “temiz kalpli“ vs صاىف ضمري ,“vâlâ-kadr “kadri yüce, yüce değerli واال

Birleşik sıfatlarda sıfat olan unsur, bir sıfat-fiil olabilir. Bu sıfat-fiillerin yapılışını ön-
ceki bölümlerde görmüştük. Kısaca hatırlayacak olursak, bir fiilin emir gövdesi sıfat-fiil 
anlamı taşıdığı gibi, bu gövdeye -ende veya -ân ekleri getirilerek de sıfat-fiiller yapılabil-
mektedir. Türkçe metinlerde daha çok kullanılan şekiller yalın emir gövdesi ve +ân eki ile 
yapılmış	sıfat-fiillerdir.	Geçmiş	zaman	gövdesine	+e	eki	ilâvesiyle	elde	edilmiş	kelimeler	
ism-i mef ’ûldür. Bir isim ve fiilden türemiş kelimelerden oluşmuş birleşik sıfatlar şu şe-
kilde yapılırlar: 

1) Emir gövdesiyle yapılan birleşik sıfatlar: Bu sıfatlarda isim önce emir gövdesi sonra 
gelir. Önceki bölümlerde de öğrendiğimiz gibi Farsça fiillerin emir gövdeleri aynı 
zamanda sıfat-fiil anlamı taşımaktadır: 

 sûz “yak X yakan“. Emir gövdesiyle teşkil olunan سوز → “sûhten “yakmak سوخنت
birleşik sıfatlar Osmanlı Türkçesinde sıkça kullanılmıştır: 

sûz (aynı fiilden) = جكر سوز ciger-sûz “yürek yakan“, جان سوز cân-sûz “can yakan“ 

rîzân (rihten رخينت “dökmek“ fiilinden) = اشك ريزان eşk-rîzân “gözyaşı döken“
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rîz (aynı fiilden) = خونريز hûn-rîz “kan dökücü“, اشك ريز eşk-rîz “gözyaşı döken“ 

sitân (sitâden ستادن “almak“ fiilinden) = جان ستان cân-sitân “can alan“

ârâ (ârâsten آراسنت “süslemek“ fiilinden) = جملس آرا meclis-ârâ “meclis süsleyen“, 

“cihân-ârâ “dünyayı süsleyen, dünyanın süsü olan جهان آرا

penâh (penâhîden پناهيدن “sığınmak“ fiilinden) = پناه  hilâfet-penâh خالفت 

“hilâfetin sığınağı, padişah“, عامل پناه âlem-penâh “âlemin sığınağı, peygamber“ vs. 
2) Geçmiş zaman gövdesinden türetilen ism-i mef ’ûllerle yapılan birleşik sıfatlar: Fi-

ilerin geçmiş zaman gövdelerinin, masdarın sonundaki /n/ ünsüzünün atılmasıyla 
elde edildiğini önceki bölümlerde öğrenmiştik. Böylece ortaya çıkan fiil tabanına 
-e ekinin getirilmesiyle geçmiş zaman sıfat-fiili (ism-i mef ’ûl) dediğimiz kelimeler 
türetilir. Bunlarla yapılan birleşik sıfatlar da Osmanlı Türkçesinde sık kullanılmış-
tır. Bu türlü birleşik sıfatlarda isim veya sıfat önce gelebilir: 

dîde (dîden ديدن “görmek“ fiilinden) = ضررديده zarar-dîde “zarar görmüş“, 

 “umûr-dîde “iş görmüş, tecrübeli امورديده ,“sâl-dîde “yıl görmüş, tecrübeli سالديده

zede (zeden زدن “vurmak, uğramak“ fiilinden) = فالكت زده felâket-zede “felâkete 

uğramış“; آفت زده âfet-zede “âfete uğramış“; قضا زده kazâ-zede “kazaya uğramış“ 

şikeste (şikesten شكسنت “kırmak“ fiilinden) = دلشكسته dil-şikeste “gönlü kı-

rılmış, dargın“; شكسته دل ;“gerdûn-şikeste “talihsiz كردون   şikeste-dil شكسته 

“gönlü kırık, kederli“, güşâde (güşâden کشادن“açmak“ fiilinden) = كشاده دست 

güşâde-dest “eli açık, cömert“, âzürde (âzürden آزردن “incitmek“ fiilinden) = دل 

 .âzürde-dil “gönlü incinmiş, gücenik“ vs آزرده
3) Sıfat-fiil eki olan -ân ile yapılan birleşik sıfatlar: Bu yolla yapılan birleşik sıfatlarda 

isim önce sıfat sonra gelir: 

سوزان ريزان ,“cân-sûzân “can yakan جان   مژده ,“eşk-rîzân “gözyaşı döken اشك 

 .müjde-resân “müjde getiren“, vsرسان 
4) Geçmiş zaman gövdesiyle yapılan birleşik sıfatlar: Geçmiş zaman gövdesi (hafifle-

tilmiş masdar) hâlindeki fiiller sıfat-fiil (ism-i mef ’ûl) anlamı taşırlar. Bu yapıdaki 
birleşik sıfatlarda da isim önce sıfat sonra gelir: 

 ,“dâmen-âlûd “eteği bulaşık, iffetsiz دامن آلود ,“sâl-hurd “yıl yemiş, ihtiyar ساخلورد

 .nâz-perverd “naz içinde büyütülmüş“ vs نازپرورد

Farsçada Zarf Grupları 
Farsçada â-, be-, tâ- gibi kimi eklerle yapılan kelime grupları genellikle zarf fonksiyonun-
dadırlar: 

â- : سراسر ser-â-ser “baştan başa“, سرا پا ser-â-pâ “baştan ayağa“, كوناكون gûn-â-gûn 

“türlü türlü“, دورادور dûr-â-dûr “uzaktan uzağa“, دمادم dem-â-dem “sık sık, her zaman“ 
vs. 

be-: سربسر ser-be-ser “baş başa“, دست بدست dest-be-dest “el ele“, زانوبزانو zânû-be-

zânû “diz dize“, سو بسو sû-be-sû “taraf taraf“ vs. 

tâ-: سرتاسر ser-tâ-ser “baştan başa“, سرتا پا ser-tâ-pâ “baştan ayağa“ vs. 
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Üçüncü okuma çalışmasındaki metinde geçen Farsça türemiş ve birleşik kelimeleri bulunuz, 
bunların yapıları hakkında bilgi veriniz. 

3. Okuma Çalışması اوقومه چاليشمه سی
Aşağıdaki metni okuyup bilmediğiniz kelimeleri sözlükten öğreniniz. 

غزل جناتى
بر يوزى كل غنجه لب دلدار ديرسك ايشته سن
سن كله بلبل كىب كيم زار ديرسك ايشته بن

زلفى عنرب بوىي عرعر سروقد و الله خد
بر مسنرب غنجه لب دلدار ديرسك ايشته سن
حمنت و درد و غم عشقكله اوملش خسته دل
بر بالكش عاشق ديدار ديرسك ايشته بن
هجر ايله جان وكوكل ملكىن ياغمالر قيلور

بر قاشى يا كوزلرى مكار ديرسك ايشته سن
هر زمانده دير جناتى هاى عمرم حاصلى

زلفمك دارينه كيم بردار ديرسك ايشته بن
Fiil Emir Gövdesi

”“dinlenmek	ârâmîden	آراميدن 	ârâm	آرام

”“süslemek	ârâsten	آراسنت 	ârây	آرای	veya	ârâ	آرا
”“incitmek	âzürden	آزردن 	âzâr	آزار
”“denemek	âzmûden	آزمودن 	âzmây	آزمای	veya	âzmâ	آزما

”“dinlenmek	âsûden	آسودن âsây	آسای	veya	âsâ	آسا
”“içmek	âşâmîden	آشاميدن 	âşâm	آشام

”“karıştırmak	âşüften	آشفنت 	âşûb	آشوب
”“başlamak	âğâzîden	آغازيدن 	âğâz	آغاز
”“yaratmak	âferîden	آفريدن 	âferîn	آفرين
”“doldurmak	âgenden	آکندن 	âgen	آکن
”“bulaştırmak	âlûden	آلودن 	âlây	آالی
”“gelmek	âmeden	آمدن 	ây	آی
”“öğretmek	âmûhten	آموخنت 	âmûz	آموز

”“karıştırmak	âmîhten	آميخنت 	âmîz	آميز

”“getirmek	âverden	آوردن 	âver	آور

3
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”“asmak	âvîhten	آوخينت 	âvîz	آويز
”“düşmek	üftâden	افتادن 	üft	افت
	efrâşten	افراشنت	veya	efrâhten	افراخنت
“yükseltmek”

efrâz	افراز

”“parlatmak	efrûhten	افروخنت efrûz افروز

”“arttırmak	efzûden	افزودن 	efzây	افزای	veya	efzâ	افزا
”“saçmak	efşânden	افشاندن efşân افشان

”“sıkmak	efşürden	افشردن efşâr افشار

”düşürmek	“atmak,	efgenden	افکندن 	figen	فکن	veya	efgen	افکن
”“doldurmak	enbâşten	انباشنت 	enbâr	انبار
”“düşünmek	endîşîden	انديشيدن endîş	انديش
	”“kazanmak	endûhten	اندوخنت endûz	اندوز
”“koparmak	engîhten	انکيخنت engîz	انکيز
”durmak	“ayakta	îstâden	ايستادن 	îst	ايست
”“oynamak	bâhten	باختنن bâz	باز
”“dokumak	bâften	بافنت bâf	باف
”“gerekmek	bâyesten	بايسنت bây	بای
”“bağışlamak	bahşîden	خبشيدن bahşâ	خبشا	veya	bahş	خبش

”“bağışlamak	bahşûden	خبشودن 	bahş	خبش

”“götürmek	bürden	بردن 	ber	بر
”“bağlamak	besten	بسنت bend	بند
”“bağlamak	bendîden	بنديدن bend	بند
”“öpmek	bûsîden	بوسيدن bûs	بوس
”“koklamak	bûyîden	بوييدن bûy	بوی
”“görmek	dîden	ديدن 	bîn	بني
”“saçmak	pâşîden	پاشيدن pâş	پاش
“pişirmek	puhtenپخنت	 	pez	پز
”etmek	“kabul	pezîreften	پذيرفنت pezîr	پذير
”“düzenlemek	perdâhten	پرداخنت perdâz	پرداز
”“tapmak	perestîden	پرستيدن perest	پرست
”“beslemek	perverden	پروردن 	perver	پرور
”“uçmak	perîden	پريدن per	پر
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”“beğenmek	pesendîden	پسنديدن pesend	پسند
”“sığınmak	penâhîden	پناهيدن penâh	پناه
”örtmek	“giymek,	pûşîden	پوشيدن pûş	پوش
”“süslemek	pîrâsten	پرياسنت pîrây	پريای	veya	pîrâ	پريا
”“ulaşmak	peyvesten	پيوسنت peyvend	پيوند
”“ölçmek	peymûden	پيمودن peymây	پيمای	veya	peymâ	پيما

”“aydınlatmak	tâbîden	تابيدن tâb	تاب
”“yontmak	tırâşîden	تراشيدن tırâş	تراش
”“aramak	cüsten	جسنت cûy	جوی	veya	cû	جو

”“sıçramak	cesten	جسنت 	ceh	جه

”“kaynamak	cûşîden	جوشيدن cûş	جوش

”“tatmak	çeşîden	چشيدن çeş	چش

”“toplamak	çîden	چيدن çîn	چني

”hâyîden “çiğnemek خاييدن hây خای

”hâsten “ayağa kalkmak خاسنت hîz	خيز

”“tırmalamak	hırâşîden	خراشيدن hırâş	خراش

”“istemek	hâsten	خواسنت hâh	خواه

”“okumak	hânden	خواندن hân	خوان

”“yemek	horden	خوردن hâr	خوار	veya	hor	خور

”“vermek	dâden	دادن dih	ده
”olmak	sahip	“tutmak,	dâşten	داشنت dâr	دار
”“dikmek	dûhten	دوخنت dûz	دوز
”“bilmek	dânisten	دانسنت dân	دان
”“kapmak	rübûden	ربودن rübây	ربای	veya	rübâ	ربا
”sürmek	“koşmak,	rânden	راندن rân	ران
”yetişmek	“bitmek,	rüsten	رسنت rûy	روی
”“kurtulmak	resten	رسنت res	رس
”“erişmek	resîden	رسيدن res	رس
”“gitmek	reften	رفنت rev	رو
”çekmek	“sıkıntı	rencîden	رجنيدن renc	رنج
”“dökmek	rîhten	رخينت rîz	ريز
”“yaralanmak	rîşîden	ريشيدن rîş	ريش
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”“doğmak	zâden	زادن 	zây	زای	veya	zâ	زا
”çalmak	“vurmak,	zeden	زدن 	zen	زن
”“yapmak	sâhten	ساخنت sâz	ساز

”sürmek	“sürtmek,	sâyîden	ساييدن sây	سای	ve	sâ	سا

”fethetmek	“almak,	sitâden	ستادن sitân	ستان

”söylemek	“şarkı	sürûden	سرودن serây	سرای	veya	serâ	سرا

”“tartmak	sahten	سخنت senc	سنج

”“tartmak	sencîden	سنجيدن senc	سنج

”“yakmak	sûhten	سوخنت sûz	سوز

”“yıkamak	şüsten	شسنت şûy	شوی

”“yarmak	şikâften	شکافنت şikâf	شکاف

”“kırmak	şikesten	شکسنت şiken	شکن

”“saymak	şümürden	مشردن şümâr	مشار

”“tanımak	şinâhten	شناخنت şinâs	شناس

”“karıştırmak	şûrîden	شوريدن şûr	شور

”“işitmek	şünîden	شنيدن şinev	شنو

”eskitmek	“eskimek,	fersûden	فرسودن fersây	فرسای	veya	fersâ	فرسا
”“buyurmak	fermûden	فرمودن fermây	فرمای	veya	fermâ	فرما

”“satmak	fürûhten	فروخنت fürûş	فروش
”“aldatmak	firîften	فريفنت firîb	فريب
”“artırmak	füzûden	فزودن fezây	فزای	veya	fezâ	فزا
”“çekmek	keşîden	کشيدن keş	کش

”“öldürmek	küşten	کشنت küş	کش

”“kazmak	kenden	کندن ken	کن

”ezmek	“döğmek,	kûften	کوفنت kûb	کوب

”“eritmek	güdâhten	کداخنت güdâz	کداز

”yapmak	“geçirmek,	güzâşten	کذاشنت güzâr	کذار

”“geçmek	güzeşten	کذشنت güzer	کذر

”“dönmek	geşten	کشنت gerd	کرد

”“dönmek	gerdîden	کرديدن gerd	کرد

”“kaçmak	gürîhten	کرخينت gürîz	کريز
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”“seçmek	güzîden	کزيدن güzîn	کزين

”içmek	“yemek,	güsârden	کساردن güsâr	کسار

”döşemek	“yaymak,	güsterden	کسرتدن güster	کسرت

”“söylemek	güften	کفنت gûy	کوی	veya	gû	کو

”“açmak	güşâden	کشادن güşây	کشای	veya	güşâ	کشا

”“yalamak	lîsîden	ليسيدن lîs	ليس
”“sürmek	mâlîden	ماليدن mâl	مال

”“kalmak	mânden	ماندن mân	مان

”“ölmek	mürden	مردن mîr	مري

”“oturmak	nişesten	نشسنت nişîn	نشني
”etmek	“nakş	nigâşten	نکاشنت nigâr	نکار
”“göstermek	nümûden	منودن nümây	منای	veya	nümâ	منا

	”“okşamak	nüvâhten	نواخنت nüvâz	نواز
”“yazmak	nüvişten	نوشنت nüvîs	نويس
”“içmek	nûşîden	نوشيدن nûş	نوش
”“koymak	nihâden	هنادن nih	نه
”“bulmak	yâften	يافنت yâb	ياب
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Özet

Farsça Fiilleri Tanımak. 
 Farsçada fiiller diğer kelimelerden sonlarının -den 
 ile bitmesiyle ayrılırlar. Bu -den ve تن ve -ten ,دن
-ten ekleri Türkçedeki -mak/-mek eklerinin gördüğü 
işi görmektedir. Farsçada fiiller sonlarına göre den’li 
masdarlar ve ten’li masdarlar olarak iki grup hâlinde 
incelenir. Bu eklerle teşkil olunmuş masdarlara aslî 
masdarlar denilir. Aslî masdarlar, Osmanlı Türkçesi 
söz diziminde kullanılmamışlardır. Bazı Farsça fiiller 
şunlardır:  güften كفنت ,“hânden “okumak خواندن 
“söylemek“, ديدن dîden “görmek“, ساخنت sâhten 
“yapmak, imal etmek“, رفنت reften “gitmek“, vs. 

Fiillerden Elde Edilen Tabanları Tanımlamak.
 Farsça aslî masdarlar Osmanlı Türkçesi söz diziminde 
kullanılmamıştır. Buna karşın Osmanlı Türkçesinde 
kullanılan Farsça fiillerden türemiş isim ve sıfat sayısı 
ise oldukça fazladır. Bu isim ve sıfatlar, fiillerin emir 
gövdesi ve geçmiş zaman gövdesi diye adlandırılan ta-
banlara bazı ekler getirilmesiyle türetilir. Fiilin emir 
gövdesi bazı fiillerde sondaki -den ve -ten eklerinin 
atılması, bazı fiillerde ise bu eklerin atılmasıyla kalan 
tabanda birtakım değişikler yapılmasıyla elde edilir: 
güften كفنت  sâhten ساخنت ;gû کو gûy veya کوی 
 پرور perverden پروردن ;rev رو reften رفنت ;sâz ساز
perver gibi. Geçmiş zaman gövdesi ise fiilin sonun-
daki nûn harfinin atılmasıyla elde edilir: ديدن dîden 
 .perverd gibi پرورد perverden پروردن ;dîd ديد

Fiillerden Kelime Türeten Ekleri Sıralamak.
 Fiillerin daha önce teşekküllerini öğrendiğimiz emir 
ve geçmiş zaman gövdesine birtakım ekler getirilerek 
çeşitli isimler ve sıfatlar türetilir. Fiilin emir gövdesi-
ne getirilen -e ٥; -iş ش ve -âr ار ekleri fiilden isim 
türetirler: nâle, güftâr, nâliş... Fiilin geçmiş zaman 
gövdesine getirilen -e ٥, -âr ار; emir gövdesine geti-
rilen -ende نده, -ân ان, -â ا; hem emir hem de geçmiş 
zaman gövdelerine getirilen -gâr گار ekleri ise fiil-
den sıfat türeten eklerdir: âzürde, harîdâr, hânende, 
perverdgâr...

Farsça Birleşik Kelimelerin Yapılarını Tanımak. 
 Farsçada birleşik isim yapmanın türlü yolları vardır. 
Bu yollardan bazılarının kuruluşu şöyledir: İki İsim-
den Oluşanlar: Bunlar şekil olarak izafet kesresi kal-
dırılmış bir isim tamlaması veya tamlayanla tamlana-
nın yer değiştirdiği bir isim tamlaması gibidir; ancak 
bizim için bunların oluşum süreçleri o kadar önemli 
değildir. Önemli olan bunların bir nesne veya kav-
ramın adı olmalarıdır. Metinleri doğru okumak için 
bunların isim tamlaması olmadığını bilmeli ve izafet 
kesresi olmadan okumalıyız. Bunların büyük kısmı 
zaten bitişik yazılır: سرعسكر ser-asker “komutan“, 
 ,ser-mâye “ana para سرمايه ,“ser-hadd “sınır سرحد
kapital“, مريآالى mîr-alay “alay komutanı, albay“... 
İkilemelerle Oluşanlar: Eş veya yakın anlamlı yahut zıt 
anlamlı kelimeler bağlama edatı ile birleştirilerek tek 
bir nesneye veya oluşa ad olabilirler: كفت و كو güft 
ü gû “dedikodu“, جست و جو cüst ü cû “arayıp sor-
ma, araştırma“, سوز و كداز sûz u güdâz “yanıp yakıl-
ma“... Farsça birleşik sıfatlar ise bir isim ve bir sıfatın 
bir araya gelmesiyle teşkil edilirler. Bu birleşik sıfatlar 
Türkçede	isnat	grubu	veya	sıfat	tamlaması	+lı	eki	şek-
linde oluşan kelime grupları ile karşılanırlar. Farsçada 
birleşik sıfatlar iki isminden دريا دل deryâ-dil “derya 
gönüllü“, سروقد serv-kadd “servi boylu“; bir ismin bir 
sıfatın izafet kesresi olmadan yan yana gelmesiyle سر 
صاف ,“ser-bülend “yüce başlı, başı yüce بلند  سينه 
sîne-saf “temiz yürekli, هناد  âlî-nihâd “yüksek عاىل 
ahlâklı, ahlâkı yüksek“; bir isim ve fiilden türemiş bir 
sıfatın yan yana getirilmesiyle oluşabilir: سوز  جكر 
ciger-sûz “yürek yakan“, جان سوز cân-sûz “can ya-
kan“, ضررديده zarar-dîde “zarar görmüş“, دل  آزرده 
âzürde-dil “gönlü incinmiş, gücenik“ ...

1

2

3

4



2. Ünite - Farsçada Fiil, Farsça Fiilden Türemiş Kelimeler, Farsçada Birleşik Kelimeler 35

Kendimizi Sınayalım
1. Farsça fiiller ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yan-
lıştır?

a. Farsçada fiiller, -den’li masdarlar ve -ten’li masdarlar 
olarak iki gruba ayrılır. 

b. Fiillerde emir gövdesi ve geçmiş zaman gövdesi adıy-
la iki taban vardır. 

c. Fiilin emir gövdesi Farsçada emir 2. tekil şahsı ifade 
eder. 

d. Fiilin geçmiş zaman gövdesi görülen geçmiş zaman 
3. tekil şahsı ifade eder. 

e. Emir gövdeleri fiilin sonundaki nûn harfinin atılma-
sıyla elde edilir. 

2. Aşağıdaki kelimelerden hangisi Farsça bir fiildir? 
a. کردن gerden 
b. کودن gevden 
c. خويشنت hîşten
d. خواندن hânden 
e. آبسنت âbisten 

3. Aşağıdaki fiillerin hangisinde emir gövdesi yanlış veril-
miştir? 

a. كشادن güşâden → كشاى güşây
b. فرمودن fermûden → فرما fermâ
c. هنادن nihâden → هنای nihây
d. افزودن efzûden → افزا efzâ
e. پروردن perverden → پرور perver

4. Aşağıdaki fiillerin hangisinde emir gövdesi doğru veril-
miştir?

a. پسنديدن pesendîden → پسند pesend
b. شكافنت şikâften → شكاب şikâb
c. منودن nümûden → منود nümûd
d. كذاردن güzârden → كذر güzer
e. آفريدن âferîden → آفری âferîd

5. Aşağıdaki fiillerden hangisinin anlamı doğru verilmiştir?
a. خوردن horden “beslemek“

b. بوسيدن bûsîden “öpmek“

c. پروردن perverden “yemek“

d. خبشودن bahşûden “çoğaltmak“

e. افزودن efzûden “bağışlamak“

6. Aşağıdaki fiillerin hangisinde geçmiş zaman kökü doğru 
verilmiştir? 

a. شكسنت şikesten - شكن şiken 
b. كشنت geşten - كشت geşt 
c. مردن mürden - مرده mürde 
d. ساخنت sâhten - ساخته sâhte 

e. فروخنت fürûhten - فروش fürûş 

7. Aşağıdaki kelimelerden hangisi fiilden türemiş bir isim 
değildir? 

a. منايش
b. بوسه
c. آزرده
d. ناله
e. خنده

8. Aşağıdaki kelimelerden hangisi sıfat-fiildir?
a. كفتار
b. دانش
c. سپارش
d. كوينده
e. شکست

9. Aşağıdakilerden hangisi edilgen anlamlı bir sıfat-fiildir? 
a. پسنديده
b. خواننده
c. پويان
d. بينا
e. آموزگار

10. Birleşik kelimelelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 
yanlıştır? 

a. İki isimden oluşabilirler. 
b. İki kelime arasında izafet “i“si bulunur. 
c. Bir isim ve bir sıfattan meydana gelebilirler.
d. Türkçede birleşik sıfatlar isnat grubu ile anlamlandırılır. 
e. Tamlamadaki kelimelerin yerlerinin değiştirilmesi ile 

birleşik kelime yapılabilir. 
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Okuma Parçası 1
Rübâ’îler

Tercîh
Dünyâda ne ikbâl ne de servet dileriz
Hattâ ne de ukbâda sa’âdet dileriz
Aşkın gül açan bülbül öten vaktinde
Yârânla tarab yâr ile vuslat dileriz 

Hazân
Âhir ne bu cûşiş ne bu eyyâm kalır
Hâtırda ne cânân ne ser-encâm kalır
Son faslımızın şâm-ı garîbânında 
Gül devrini hâtırlatacak câm kalır

Ömr
Bir merhaleden güneşle deryâ görünür
Bir merhaleden her iki dünyâ görünür
Son merhale bir fasl-ı hazândır ki sürer
Geçmiş gelecek cümlesi rü’yâ görünür

Merâret
Dil-besteyiz ahbâba esîriz yâra 
Anlardır açan gönülde bin bir yara 
Bî-gânelerin kahrını görmüş degiliz
Ta’n ettiğimiz nâfiledir ağyâra 

Okuma Parçası 2
Bülbül
Zuhûr-ı nev-bahârı bâğda i’lâm eder bülbül
Safâ-cûyâna arz-ı müjde-i eyyâm eder bülbül 
Bahârın zevk ü şevk esbâbını itmâm eder bülbül
Nevâ-yı dil-keşiyle herkesi hoş-gâm eder bülbül
Niçin ammâ beni melhûf u bî-ârâm eder bülbül

Melâl-engîz bir rikkat verip vicdâna ötdükce 
Bana âh etdirir hasretle ol dîvâne ötdükce 
Olur şevk-âver-i âşûb-ı sevdâ câna ötdükce
Deminde seyr edin te’sîri ahrârâne ötdükce 
Dil-i âvâreyi hâhiş-güzâr-ı dâm eder bülbül 

Merâmı aşkının âsârını ihfâ mıdır bilmem 
Esîr-i mâlihûlyâ olduğun îmâ mıdır bilmem
Hayâlinde duran yâ bir ruh-ı Leylâ mıdır bil-mem
Heveskâr-ı küdûret ... tâlib-i sevdâ mıdır bilmem
Seherden hoşlanır... meyl-i zalâm-ı şâm eder bülbül 

Kime râci’ bilinmez... gönlü meşhûn-ı mahabbetdir
Garîb ü zârdır... şeb-zinde-dâr-ı hicr ü hasretdir
Tegannîsi hazîndir çünkü masrûf-ı şikâyetdir 
Bilir bu bâğda feryâda ruhsat da muvakkatdır 

Belâ ârâm onunçün nâleye ikdâm eder bülbül 

Ne dem ârâmgâhım olsa derd-i hicr ile dağlar
Sular vâdîde sû’-i bahtıma ağlar gibi çağlar
Pey-â-pey gönlüm âh eyler... dem-â-dem gözlerim ağlar
Olur rikkat-pezîr âvâzı bir tavr-ı hazîn bağlar 
Benimçün tâli’imden sanki istirhâm eder bülbül 

Semâdan sanki inmiş bir İlâhî lahn-ı tâ’irdir
Yeşilliklerde peydâdır... karanlıklarda sâ’irdir

Okuma Parçası 3
Gazel-i Necâtî

Bir yüzü gül gonca-leb dil-dâr dersen işte sen 
Sen güle bülbül gibi kim zâr dersen işte ben 

Zülfü anber boyu ar’ar serv-kadd ü lâle-had
Bir semen-ber gonca-leb dil-dâr dersen işte sen 

Mihnet ü derd ü gam-ı aşkınla olmuş haste-dil
Bir belâ-keş âşık-ı dîdâr dersen işte ben 

Hicr ile cân u gönül mülkünü yağmâlar kılur
Bir kaşı ya gözleri mekkâr dersen işte sen 

Her zamânda der Necâtî hây ömrüm hâsılı 
Zülfümün dârına kim ber-dâr dersen işte ben 
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
1. e Cevabınız doğru değilse, kitabınızın “Farsçada Fiil“ 

bölümünü yeniden okuyunuz. 
2. d Cevabınız doğru değilse, kitabınızın “Farsçada Fiil“ 

bölümünü yeniden okuyunuz. 
3. c Cevabınız doğru değilse, kitabınızın “Farsça Fiiller-

de Emir Gövdesi“ kısmını yeniden okuyunuz. 
4. a Cevabınız doğru değilse, kitabınızın “Farsça Fiiller-

de Emir Gövdesi“ kısmını yeniden okuyunuz.
5. b Cevabınız doğru değilse, kitabınızın “Farsçada Fiil“ 

bölümünü yeniden okuyunuz. 
6. b Cevabınız doğru değilse, kitabınızın “Farsça Fiillerde 

Geçmiş Zaman Gövdesi“ kısmını yeniden okuyunuz.
7. c Cevabınız doğru değilse, kitabınızın “Fiilden Türe-

miş İsimler“ kısmını yeniden okuyunuz.
8. d Cevabınız doğru değilse, kitabınızın “Fiilden Türe-

miş Sıfatlar“ kısmını yeniden okuyunuz. 
9. a Cevabınız doğru değilse, kitabınızın “Fiilden Türe-

miş Sıfatlar“ kısmını yeniden okuyunuz.
10. b Cevabınız doğru değilse, kitabınızın “Farsça Birleşik 

Kelimeler“ bölümünü yeniden okuyunuz.

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde 1

 ;perest پرست ;efşân افشان ;âvîz آويز ;âmûz آموز ;ârâm آرام

 veya ربا ;dân دان ;dâr دار ;hân خوان ;hâh خواه ;pîrây پريای

 شكاف ;sâz ساز ;sitân ستان ;rîz ريز ;rübâ veya rübây ربای

şikâf; شناس şinâs; فروش fürûş; فريب firîb; كداز güdâz; كذر 

güzer; كري gîr; نويس nüvîs; نواز nevâz; ياب yâb.

Sıra Sizde 2

 → âverden آوردن ;→ âmede	âmed+e	آمده → âmeden آمدن

	آورده âverd+e	→ âverde; آزردن âzürden → آزرده	 âzürd+e	
→ âzürde; رفنت reften → رفته	 reft+e	 → refte; پسنديدن 
pesendîden → پسنديده	pesendîd+e	→ pesendîde; زدن ze-

den → زده	zed+e	→ zede; ستودن sütûden → ستوده	sütûd+e	

→ sütûde; شكسنت şikesten → شكسته	şikest+e	→ şikeste; 

	فريفته → firîften فريفنت firîft+e	→ firîfte; كرفنت giriften → 

 →	geşt+e	كشنت → geşten كشنت ;→ girifte	girift+e	كرفنت

geşte; كشيدن keşîden → كشيده	keşîd+e	→ keşîde; ماليدن 

mâlîden → ماليده	mâlîd+e	→ mâlîde; مردن mürden → مرده 

mürd+e	→ mürde; نوشنت nüvişten → نوشته	nüvişt+e	→ nü-

vişte; هِنادن nihâden → هِناده →	nihâd+e	→ nihâde.
 
Sıra Sizde 3
gonca-leb: İki isimden oluşan birleşik sıfat; dil-dâr: bir isim 
ve fiilin emir gövdesiyle oluşan birleşik sıfat; serv-kadd: İki 
isimden oluşan birleşik sıfat; lâle-had: İki isimden oluşan 
birleşik sıfat; semen-ber: İki isimden oluşan birleşik sıfat; 
haste-dil: bir sıfat ve bir isimle yapılan birleşik sıfat; belâ-
keş: bir isim ve fiilin emir gövdesiyle oluşan birleşik sıfat; 
dîdâr: Fiilin geçmiş zaman gövdesine - âr eki getirilerek ya-
pılmış bir kelime; ber-dâr: ber- ön ekiyle yapılmış bir kelime. 
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Kesit Yayınları.



Amaçlarımız
Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Farsça isim ve sıfat tamlamalarının yapılarını tanıyabilecek, 
Üçten fazla kelimeyle kurulan Farsça tamlamaların Türkçe sırasını belirleye bilecek, 
Farsça tamlamalarda tamlanan ve tamlayan arasındaki sayı ve cinsiyet uyumu-
nu ayırt edebileceksiniz.

Anahtar Kavramlar

•	 Farsça	tamlama
•	 İsim	Tamlaması
•	 Sıfat	Tamlaması
•	 Tamlayan
•	 Tamlanan	

•	 Tekil
•	 Eril
•	 Dişil
•	 Çoğul

İçindekiler
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FARSÇA YAPILI İSİM VE SIFAT TAMLAMALARI

Farsçada Tamlama
Farsça yapılı tamlamaların kuruluşunu, özellikle iki ve üç keli-
meden oluşan isim ve sıfat tamlamasının nasıl oluşturulduğunu 
Osmanlı Türkçesine Giriş II kitabınızda görmüştünüz. İki ve üç 
kelimeden oluşan tamla maları kuruluşları ve anlamları bakımın-
dan öğrenmiştiniz. Türkçe isim ve sıfat tamlamasının tam tersine 
olarak Farsça tamlamada tamlanan unsur (tn) başta bulunuyor, 
sonraki kelimeler de onun arkasından sıralanıyordu: 

Farsça yapılı tamlamaların isim veya sıfat tamla ması olduğunu yalnızca tamlayan (ty) 
unsurun cinsinden anlıyoruz: Kısaca söylemek gerekirse, tamlayan isimse tamlama isim 
tamlaması; tamlayan sıfatsa, sıfat tamlamasıdır. 

Yukarıdaki örneklerde italik olarak gösterilen birinci kelimeler tamlanandır. –i ise iza-
fet esresi denilen morfolojik unsurdur. İkinci kelimeler tamlayandır. Farsçada isim ve sıfat 
tamlamasını diğer kelime gruplarından ayırt etmemizi sağlayan izafet esresi denilen mor-
folojik şekildir. Bu, tamlanan kelimenin son ünsüzünün esreli okunması demektir. İzafet 
esresi, ünsüzle biten kelimelerde yazılmaz, sadece okunur: 

 شهر استانبول ;”dîn-i İslâm “İslâm dini → دين اسالم ;bâb-ı beyt “evin kapısı → باب بيت
→ şehr-i İstanbul “İstanbul şehri”; دولت عثمانيه → devlet-i Osmâniyye “Osmanlı Devleti”; 

 دل بيتاب ;”âlem-i hayâl “hayal dünyası → عامل خيال ;”mülk-i ezelî “ezelî mülk → ملك ازىل 
→ dil-i bî-tâb “bitkin gönül”. 

Aşağıdaki kelimelerle anlamlı Farsça tamlamalar kurunuz. 

عموميه, عثمانيه, عليه, عثماىن, عاىل دولت, ديوان, ديون, لسان, حكومت

Farsça Kelime Grupları: İsim
ve Sıfat Tamlamaları

1
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Farsça yapılı tamlamada baştaki kelime, yani tamlanan ünlü ile bitiyorsa işimiz daha 

kolaydır. Bu durumda izafet esresi hemze “ء” veya ye “ی” harfi ile mutlaka gösterilir: 

•	 Tamlanan	 kelime	 /a/	 veya	 /e/	 okunan	 güzel	 he	 “٥” ile bitiyorsa sondaki güzel 
he’nin üstüne hemze işareti konur: 

 ;”leyle-i kadr “kadir gecesi → ليلهٴ قدر ;”dîde-i giryân “ağlayan göz → ديدهٴ کريان 

پدر بالغت ;”hâne-i peder “baba evi → خانهٴ   sefîne-i belâgat “belâgat → سفينهٴ 
gemisi”. 

•	 Tamlanan	kelime	/î/	okunan	“ی” ile bitiyorsa izafet esresi yine hemze “ء” ile gös-
terilir: 

نوح  موالنا ;”keştî-i Nûh “Nuh’un gemisi → كشتئ   Mesnevî-i Mevlânâ → مثنوئ 

“Mevlânâ’nın Mesnevi’si”; روم  ;”ehâlî-i Rûm “Rum (Anadolu) ahalisi → اهالئ 

 .”sabî-i zekî “zeki çocuk → صبئ ذكى

•	 Tamlanan	kelime	/â/	okunan	elif	“ا”	ve	/û/	okunan	vav	“و” ile bitiyorsa izafet esresi 

yerine ye “ی” yazılır izafet esresi –yı biçiminde okunur: 

-şu’arâ → شعراى عثمانيه ;”ulemâ-yı İslâmiyye “İslâm âlimleri → علماى اسالميه

yı Osmâniyye “Osmanlı şairleri”; شعر  ;”ma’nâ-yı şi’r “şiirin manası → معناى 

 terâzû-yı adâlet → ترازوى عدالت ;”asâ-yı Mûsâ “Musa’nın asası → عصاى موسى

“adaletin terazisi”; شراب  → آهوى خنت ;”sebû-yı şarâb “şarap testisi → سبوى 

âhû-yı Hoten “Hoten ahusu”; آرزوى حمال → ârzû-yı muhâl “imkansız arzu”. 

Aşağıdaki Türkçe yapılı tamlamaları aynı kelimelerle Farsça yapılı tamlamalara çeviriniz.

“Aşk derdi”, “İslâm dini”, “İslâm âlimleri”, “tıp mektebi”, “Osmanlı şu’arâsı”, “vükelâ 
hey’eti”, “Hoten âhûsu”, “Nuh Tûfânı”, “hun-rîz gamze” 

Tamlama kaç kelimeden oluşursa oluşsun her zaman tamlanan (tn) ve tamlayan (ty) 
olmak üzere iki unsur vardır. Birden fazla kelimeyle kurulmuş isim tamlamalarında tam-
layan veya tamlanan ayrı bir tamlama teşkil etmiş olabilir. Bu yeni oluşan tamlama da 
dilbilgisel olarak isim hükmünde olur. Aşağıdaki tamlamada tamlanan unsur tek başına 

bir kelime, tamlayan ise bir isim tamlamasıdır: دولت آل عثمان 

Aşağıdaki örnekte ise tamlanan unsur bir sıfat tamlamasıdır. Bu sıfat tamlaması dil-
bilgisel olarak yalın isim değerinde olup kendisinden sonraki kelime, yani tamlayan isim 
olduğu için bir isim tamlaması kurmuştur:

2
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مرقد پاك حممد

Farsça yapılı sıfat tamlamalarında birden fazla sıfatın bir tek kelimeyi niteleyebilece-
ğini öğrenmiştik. Bu durumda aslında sıfat sayısı kadar tamlama kurulmuş olur. Ancak, 
Türkçede de olduğu gibi, bunların ortak unsurları tekrar edilmeyip tek bir yapı içinde 
toplanır. Meselâ “Güzel çocuk, akıllı çocuk, çalışkan çocuk” yerine “güzel, akıllı ve çalış-
kan çocuk” denir. Aşağıdaki örnekte iki sıfat ve bir mevsuf vardır. Bu durumda sıfatlar 

tamlanan kelimeyi ayrı ayrı nitelemektedirler: نظامات جديدٔه خرييه 

Osmanlı Türkçesinde üçten fazla kelimeden oluşan Farsça tamlamalar da kurulmuş-
tur. Bu tamlamalar da yine esas olarak tamlanan ve tamlayan olmak üzere iki unsurdan 
oluşur. Kelimeler kendi aralarında isim ve sıfat tamlamaları oluşturarak bir araya gelirler. 

Her dilde olduğu gibi Farsça yapılı tamlamada da birçok unsuru tamlama ilişkisiyle bir 
araya getirmek mümkündür. Ancak çok sayıda kelimeden oluşan tamlamalar yazı tekniği 
açısından güzel bulunmaz. Yine de zaman zaman üçten fazla kelimeden oluşan tamla-
malar kurmak gerekebilir. Metinlerde de zaman zaman üçten fazla kelimeden kurulmuş 
tamlamalar karşımıza çıkmaktadır. 

Burada dört ve beş kelimeden oluşan tamlamalara örnekler vereceğiz. Anlam açısın-
dan kaç kelimeden oluşursa oluşsun bütün tamlamaların, esas olarak, iki unsurdan oluş-
tuğu unutulmamalıdır. 

Bu kelimelerin tamlamanın unsurlarını nasıl oluşturdukları iyi öğrenilmeli dir. Bu dil-
bilgisel ve semantik ilişki iyi öğrenilmezse metnin anlaşılması müm kün olmaz.

Şimdi de sizler aşağıda verilen üç kelimeden oluşan tamlamalardaki kelimelerinin an-
lamlarını sözlükten bulunuz, bu tamlamaları Arap harfleri ile yazmaya çalışınız, tamla-
maları Türkçe tamlama yapısına çeviriniz ve tamlamaları anlamlandırınız: “nevâle-senc-i 
matbah-ı Mevlânâ”, “sâlikân-ı tarîkat-ı Mevleviyye”, “dâhil-i dâ’ire-i tarîkat”, “irtihâl-i dâr-ı 
bekâ”, “kadr-i metâ‘-ı i‘tibâr”, teskîn-i sûz-ı sîne”, “derûn-ı sîne-i ‘âşık”, “lâne-i güncişk-i bî-
ârâm”, “ceyb-i kabâ-yı şevk”, “tahsîl-i ma‘ârif-i firâvân”, “derd-i dil-i zâr”, “katre-rîz-i bâğ-ı 
giyâh”, “deryâ-yı dürer-i ‘irfân”, “keşîde-i sahâ’if-i kemâl”, “şarâb-ı leb-i la‘l”, “fikr-i zülf-i 
dil-ber”, “iftihâr-ı dâniş-i ecdâd”, “hüsrev-i mülk-i hüner”...

 
Dört Kelimeyle Kurulmuş Tamlamalar
Dört kelimeyle kurulmuş tamlamalarda kelimeler birbirleriyle aşağıda gösterilen şekilde 
gramatikal ilişki içinde bulunarak anlamı oluştururlar: 

a) Hiçbir kelimenin sıfat olmadığı veya sadece son kelimenin sıfat olduğu tamlama-
larda kelimeler sondan öne doğru isim tamlamaları oluşturarak birbirine bağlanır-
lar. Aşağıdaki tamlamanın unsurlarının birbirleriyle bağlanışını gözden geçirelim. 
Burada kelimeler sırasıyla birbirlerine bağlanmış gibidirler: 
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شوق مشاهدهٴ روضهٴ مطهره

Görüldüğü gibi burada öncelikle Ravza-i mutahhara tamlaması söz konusu dur. Bu 
sıfat tamlaması isim değerinde olup müşâhade kelimesiyle tamlama kurar: müşâhade-i 
(tn) Ravza-i mutahhara (ty). Artık bu tamlama bir isim tamlamasıdır. Bu üç kelimelik 
isim tamlaması tamlayan olarak şevk kelimesini tamlar ve ortaya dört kelimeden oluşan 
Farsça bir isim tamlaması çıkar: 

şevk-i (tn) müşâhade-i Ravza-i mutahhara (ty).
(Ravza-i mutahhara (Hz. Peygamberin kabrini)-nın müşahede-si-nin şevk-i)

-Kâffe-i mesâlih-i devlet-i aliyye kelime grubunu da aynı şekilکافهٴ مصاحل دولت عليه
de tahlil edebilirsiniz. Önce kelimelerin sırasını Türkçe yapıya göre değiştirelim, sonra da 
bunları uygun tamlama ekleriyle birleştirelim: 

Aliye (alî) devlet mesâlih kãffe
Yüce devlet-in maslahatlar-ının tamam-ı

b) Şimdi aşağıdaki tamlamanın yapısını inceleyelim. Burada kelimeler de (a) şıkkın-
daki gibi sıralı bir ilişki içinde değildir:

پاميال لشکر جان سوز هجر

Görüldüğü gibi bu örnekte kurulan ilk tamlama leşker-i (tn) cân-sûz (ty)’dur. Cân-
sûz kelimesi sıfat olarak kendisinden önceki kelimeyi niteler. Böylece ortaya çıkan leşker-i 
cân-sûz, bir sıfat tamlamasıdır ve dilbilgisel olarak isim değerindedir. Hicr kelimesi bu 
grubu tamlar ve ortaya üç kelimelik bir isim tamlaması çıkar: leşker-i cân-sûz-ı (tn) hicr 
(ty). Son olarak üç kelimelik bu isim tamlaması tamlayan olarak pây-mâl kelimesini tam-
lamakta ve ortaya dört kelimelik bir isim tamlaması çıkmaktadır: 

pâymâl-i (tn) leşker-i cân-sûz-ı hicr (ty).
(Ayrılık-ın can yakıcı asker-i-nin ayakları altında ezilmiş (olan)-ı )
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c) İkinci ve dördüncü kelimelerin sıfat olması durumunda iki ayrı sıfat tamlaması 
teşekkül eder. İsim değerinde olan bu tamlamalar ise tamlanan ve tamlayan olarak 
isim tamlaması kurarlar.

 :habîb-i nâzende-i hâlık-ı yektâ tamlamasına bakalım حبيب نازندهٴ خالق يکتا 

Görüldüğü gibi burada Hâlık-ı (tn) yektâ (ty) ve Habîb-i (tn) nâzenîn (ty) tamlamaları 
ayrı ayrı kurulmuştur. Bunların ikisi de sıfat tamlaması olup isim değerindedir. Hâlık-ı 
yektâ grubu tamlayan olarak birinci grubu tamlar ve ortaya dört kelimelik bir isim tam-
laması çıkmış olur:

Habîb-i nâzende-i (tn) Hâlık-ı yektâ (ty).
(Bir (olan) Yaratıcı-nın nazlı sevgili-si)

Buraya kadar gördüğümüz dört kelimelik tamlamalar hep isim tamlaması idi; zîra iki 
kelime bir tamlama kurduğunda ortaya çıkan kelime grubu dilbilgisel olarak yalın isim 
değerini taşıyor ve bu grubun katıldığı tamlama da isim tamlaması oluyordu. 

Şimdi de aşağıdaki dört kelimelik sıfat tamlamasının kuruluşunu incele yelim: 
d) İlk kelimenin dışındaki kelimeler sıfat ise, tıpkı üç kelimelik tamlamalarda olduğu 

gibi, sonradan gelen sıfatlar mevsuf olan birinci kelimeyi ayrı ayrı nitelerler; bu 
durumda ortaya çok sıfatlı bir sıfat tamlaması çıkmış olur.

زلف سياه خم خبم عنربسای

Bu tamlamada, baştaki tamlanan unsur olan zülf dışındaki kelimeler sıfat değerinde-
dirler ve ayrı ayrı zülf kelimesini nitelemektedirler. Bu gibi tamlamalarda izafet kesreleri-
nin “ve” bağlacı anlamını taşıdığını öğrenmiştik. Burada da aynı özellik söz konusudur. Şu 
hâlde yukarıdaki örneği Türkçe söz dizimine şu şekilde çevirebiliriz: 

anbersây, ham-be-ham ve siyah zülf.
(Güzel kokulu, kıvrım kıvrım ve siyah saç)

Aşağıdaki tamlamalar çok sayıda kelimeden oluşan tamlamalara örnektir. Bunların 
yapılarını öğrendiğiniz yolla tahlil edebilirsiniz. Önce kelimelerin sıralarını Türkçe yapıya 
göre değiştirip, isim tamlaması olanlarını uygun eklerle bağlayınız.

“fermân-ı mübdi’-i kârhâne-i îcâd”, “kandîl-i mihrâb-ı kıble-i kadîm”, “bîrûn-ı atebe-i 
bâb-ı vedâ”, “ârzû-yı cemâl-i beyt-i Zü’l-celâl”, “tâziyâne-i şevk-i tavâf-ı kudüm”, “tulû’-ı 
yed-i beyzâ-yı subh”, “katre-i âb-ı zülâl-ı zemzem”, “bâr-ı metâ’-ı gunâgûn-ı felek”, “tekmîl-i 
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ta’mîr-i Sarây-ı Sa’d-âbâd”, “mübeyyin-i dîn-i mübîn-i Ahmedî”, “kâffe-i mesâlih-i devlet-i 
aliyye”, “âfitâb-ı âlem-tâb-ı saltanat-ı Osmâniyye”, “kâffe-i umûr-ı saltanat-ı seniyye”, 
“müşâbih-i emvâc-ı tûfân-ı Nûh” “a‘lem-i ‘ulemâ-yı meşâyih-i Mevleviyye”, “‘unvân-ı 
dîvân-ı ‘âlem-i ma‘nâ”, “huld-ı berîn-i kalb-i sâf ”, “ebr-i matîr-i rahmet-i vefîr”, “şâh-ı 
mevzûn-ı hadîka-i ni‘met”, “yektâ-nişîn-i erîke-i makâm-ı Mahmûd”, “gül-i sad-berg-i 
gülşen-i rahmet”, “bülbülân-ı hoş-lehce-i bâğ-ı sühan-dânî”, “mehbıt-ı envâr-ı envâ‘-ı pe-
send ü tahsîn”, “nazar-ı pâdişâh-ı rûy-ı zemîn”, “gark-âb-ı gird-âb-ı yem-i hicr”, “gonce-i 
ser-sebz-i gülistân-ı belâgat”, “matla‘-ı envâr-ı feyz-i ihdâ”, “nergis-i mutarrâ-yı hadîka-i 
zurefâ”, “telâtum-ı gird-âb-ı bahr-i ‘aşk”, “hilâf-ı ‘âdet-i tarîk-i şu‘arâ”, “nizâm-ı dâ’ire-i kâr-
hâne-i imkân”, “delîl-i vahdet-i zât-ı Hüdâ”, “mâtem-zede-i gûşe-i külbe-i ahzân”, “dürr-i 
meknûn-ı kulzüm-i ma‘ârif ”, 

a) Aşağıdaki metni okuyup bilmediğiniz kelimelerin anlamlarını öğreniniz. Metinde geçen 
Farsça yapılı tamlamaların cinslerini söyleyiniz. 

سليمنامه’ دن
باشاليش

راياتنك علملرى اوستنده اومچغه
سيمرغ فتح مهچو نسيم سحر كلور

خاقان كه آت سوروجنه بر اقليم دمشنه
پيش و پسنده حمشر تيغ و ترب كلور

أى غاصب ديار عرب بكله وقتكى
أول جزاى سلطنت سرخ سر كلور

قاچ فاتح زمان كورن ايران زمني بوكون
كورسون كيمكله هانكى جيوش ظفر كلور

تكبريلرله خلقه عيان اولدى طوغلر
صحراى اسكداره روان اولدى طوغلر

حيىي كمال

افالكدن او دم كه پيام قدر كلور
كوش جهانه ولولهء بال و پر كلور

دور فتوحى صور سرافيل مژده لر
حقدن نظام عامله مأمور ار كلور

ابواب روضهء نبويدن فرشتگان
جربيلى كورديلر نيجه دمدر كيدر كلور

درك ايتديلر كه مرقد پاك حممده
روح القدسله عرش خدادن خرب كلور

روى زميىن تابع فرماىن قيلمغه
سلطان سليم خان كىب بر شري نر كلور

b) Aşağıdaki kelimelerin cinslerini ve anlamlarını yazınız.

cüyûş جيوش ,râyât رايات ,firiştegân فرشتكان ,ebvâb ابواب ,fütûh فتوح ,eflâk افالك
c) Aşağıdaki kelimelerin cinslerini ve vezinlerini yazınız.

-mer مرقد ,derk درك ,me’mûr مأمور ,nizâm نظام ,hakk حق ,sûr صور ,devr دور ,velvele ولوله

kad, خرب haber, تابع tâbi’, حمشر mahşer, غاصب gāsıb, تكبري tekbîr, عيان iyân

Beş ve Altı Kelimeden Oluşan Farsça Tamlamalar
Osmanlı Türkçesinde yer yer beş, altı, hatta yedi kelimeyle kurulmuş tamlamalara da rast-
lanır. Ancak bunlar beliğ ve fasih kabul edilmedikleri için az kullanılmışlardır. Bu tamla-
malarda da sıfat olan kelimeler daima kendisin den önceki kelimeyi niteleyerek onunla bir 
tamlama teşkil etmek üzere sondan öne doğru gruplar oluşturarak birbirlerini tamlarlar. 
Gramer olarak mümkün olmakla birlikte ilk kelime dışında, dört, beş, altı... kelimenin sı-
fat olduğu tamlamalarla pek karşılaşılmaz. Yine imkân dâhilinde olan bu durum dışında, 
çok kelimeli tamlamaların bütünü, isim tamlaması olarak karşımıza çıkar. 

3
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Aşağıdaki tamlamayı oluşturan kelimelerin birbirlerine bağlanış şekillerini inceleyelim: 

خدا بيت دلآراى رخسار مشاهدٔه

Burada açıkça görülmektedir ki, öncelikle beyt-i Hudâ ve ruhsâr-ı dil-ârâ kendi arala-
rında tamlama oluşturmaktadırlar. Dil-ârâ kelimesi sıfat olduğu için kendisinden sonra-
kine bağlanamaz, kendisinden öncekini niteleyebilir. beyt-i Huda isim tamlaması, ruhsâr-ı 
dil-ârâ ise sıfat tamlamasıdır. İkisi de dil bilgisi açısından isim değerindedirler. Bunlar 
kendi aralarında bir isim tamlaması kurarlar: beyt-i Hudâ tamlayan, ruhsâr-ı dil-ârâ tam-
lanan olur: Türkçe yapıya çevirirsek: Beyt-i Hudâ’nın ruhsar-ı dil-ârâsı. Bu kelime grubu 
bir isim tamlaması olup yine isim değerindedir ve tamlayan olarak müşâhade kelimesini 
tamlar ve sonuçta ortaya bir isim tamlaması çıkar:

Beyt-i Hudânın ruhsâr-ı dil-ârâsının müşâhadesi. 
Şimdi aşağıdaki tamlamayı inceleyelim: 

 غيبيه سنوحات ستان شكر هلجٔه پاك طوطئ 

tûtî-i pâk-lehçe-i şekeristân-ı sünûhât-ı gaybiyye

Burada sayı olarak altı kelime olsa da, pâk-lehçe Farsça yapılı bir birleşik sıfat olup tek 
kelime değerindedir. Bu gibi birleşik sıfatların kuruluşlarını önce ki ünitelerde öğrenmiş-
tik. Tamlamalarda kullanılışları üzerinde önümüz deki ünitelerde daha ayrıntılı olarak du-
racağız. Birleşik sıfatlar da basit sıfatlar gibi kendisinden önceki kelimeyi niteler. Böylece 
tûtî-i pâk-lehçe bir sıfat tamlaması olur. Bu sıfat tamlaması, asıl tamlamanın tamlayanı 
değerindedir. 

Şimdi diğer kelimelerin birbirleriyle olan ilişkilerine geçelim: Bunların içinde sadece 
sondaki kelime sıfat değerinde olduğundan birbirlerine sırasıyla bağlanarak tamlama-
lar teşkil ederler: sünûhât-ı gaybiyye sıfat tamlaması olup şekeristân kelimesini tamlar. 
şekeristân-ı (tn) sünûhât-ı gaybiyye (ty). Bu kelime grubu ise daha önce tespit etmiş ol-
duğumuz tûtî-i pâk-lehçe kelimesinin tamlayanıdır. Tamlayan kelime bir isim tamlaması, 
tamlanan ise sıfat tamlama sıdır. Her iki grup da isim değerinde olduğundan tamlamanın 
bütünü bir isim tamlaması olarak karşımıza çıkar: 

Beş, altı veya yedi kelimeden oluşan tamlamalarda kelimelerin ilişkilerini bu şekilde 
belirleyip, anlamlarını buna göre tayin edebiliriz: 
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Gaybiyye (gaybî) sünûhât şekeristân pâk-lehce tûtî
Gaybla ilgili söylenceler şekeristanının temiz konuşmalı tuti kuşu

Aşağıdaki tamlamalar çok sayıda kelimeden oluşan tamlamalara örnektir. Bunların 
yapılarını öğrendiğimiz yolla tahlil edebilirsiniz. Önce kelimelerin sıralarını Türkçe yapı-
ya göre değiştirip, isim tamlaması olanlarını uygun eklerle bağlayınız.

“âsâr-ı imârât-ı belde-i Mekke-i Muazzama”, “gedâ-yı kûşe-i rahmet-i hazret-i Ganî”, 
“terk-i taht-ı revân-ı çiharpâye-i beden”, “şinâver-i emvâc-ı sutûr-ı bahr-i kadîm-i Yezdânî”, 
“nemîka-i kalem-i gevher-bâr-ı hazret-i Haydar-ı Kerrâr” “şikest-i seng-i ta‘ne-i âgâhân-ı 
vâdî-i ‘irfân”, “miyâne-i küttâb-ı dîvân-ı hümâyûn-ı celîlü’l-‘unvân”, “emîr-i dilîr-i rahş-
süvâr-ı rezmgâh-ı sühân”, “Hadîka-i bihişt-nümûn-ı medâyih-i zât-ı hümâyûn”, “mısbâh-ı 
envâr-ı envâ‘-ı ‘atiyye-i İlâhî”...

Aşağıdaki metin Cevdet Paşa’nın Tarih’inden alınmıştır. Cevdet Paşa, burada tarih ilminin 
ne olduğuna, tarih kitaplarında nasıl bir dil ve üslûp kullanılması gerektiğine dair görüşleri-
ni bildirmektedir. Biz bu metinde geçen Farsça yapılı tamlamaların izafet kesrelerini kaldır-
dık. Şimdi siz önce metinde geçen anlamını bilmediğiniz kelimeleri öğreniniz, sonra da han-
gi kelimelerin birbiriyle tamlama teşkil etmesi gerektiğini bularak metni yeniden yazınız. 

“İlm tarihten garaz aslî vukū’âtın sıdk ve kizbine ve esbâb hakîkiyyesine vukūf ile 
mûcib teyakkuz ve intibâh olacak ma’lûmât iktisâbından ibaret olmağın, müverrihin va-
zife zimmeti, fâide haber verecek ve medâr ibret olabilecek vekayi’in esbâb sahîhasını te-
tebbu’ edip de herkesin anlayabileceği vechile selis ve münakkah olarak ifade etmektir. 
Yoksa tekellüfât münşiyâne ile ibrâz fazl ve hüner eylemek veyahud jurnal yollu rûzmerre 
vukū’atı söylemek değildir. Amma bazı eslâfın belîğāne ve münşiyâne yazdıkları âsâr 
mergūbenin illet gāiyesi fâide târihiyye olmayıp belki fenn inşâya bir hizmettir. 

İşte tahrîr ve te’lîfine mübâderet eylediğimiz kitâbdan garaz, fâide târihiyye olmak-
la, tekellüfât münşiyâneden sarf nazar olunarak fâide haber verecek vekāyi’in tashîh ve 
tenkîhine gayret olunup deydene kadîme Devlet Aliyye’den olan vukū’ât âdiyye tahrîriyle 
teksîr sevâddan mücânebet olunur.”

(Cevdet Paşa, Tarih-i Cevdet, I, s. 14 : Yeni Türk Edebiyatı Antolojisi I, 1988, 171).

FARSÇA YAPILI TAMLAMALARDA UYUM 
Arap dilbilgisinde, Türkçede olmadığı şekilde, tamlamayı kuran kelimeler arasında sayı ve 
cins bakımından uyum aranır. Arapça kelimelerin Farsça tamlama kuruluşunda yer alma-
ları hâlinde de aynı uyum gözetilir. Osmanlı Türkçesindeki örneklerde Arapça kelimelerle 
kurulan Farsça yapılı tamlamalarda bazı istisnaları olmakla birlikte söz konusu olan cin-
siyet ve sayı uyumuna bağlı kalınmıştır. Buna göre, sıfat tamlamasında şu uyumlar aranır: 

•	 Tamlanan	tekil	ve	eril	ise	sıfat	da	tekil	ve	eril	olur:

دين مبني مؤمن كامل
dîn-i mübîn mü’min-i kâmil

•	 Tamlanan	tekil	ve	dişil	olursa	sıfat ٥ ile dişil yapılır:

حكايهء غريبه بلدهء طيبه حادثهء مؤسفه وقعهء مؤثره
hikâye-i garîbe belde-i tayyibe hâdise-i mü’essife vak’a-i mü’essire

4
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•	 Tamlanan	+ât	eki	ile	çokluk	veya	vezne	bağlı	çokluk	(cem’-i	mükesser)	olursa	sıfat	

:ile dişil yapılır ە

شعرا ى عثمانيه ممالك اسالميه روايات قدميه
şu’arâ-yı Osmâniyye memâlik-i İslâmiyye rivâyât-ı kadîme

•	 Tamlanan	çoğul	olduğu	durumda	sıfat	da	çoğul	olabilir:

وزرا ى فهام علما ى كرام
vüzerâ-yı fihâm ulemâ-yı kirâm

•	 Tamlanan	+în	ekiyle	çokluk	yapılmışsa	sıfat	da	aynı	eki	alır:

مصنفني متأخرين مورخني حمققني
musannifîn-i müte’ahhirîn müverrihîn-i muhakkikîn

•	 Tamlanan	tesniye	(ikili)	hâlinde	ise	sıfat	da	tesniye	hâline	getirilir:	

-Haremeyn-i muhteremeyn “İki muhterem Harem” (Mekke ve Me حرمني حمرتمني 

dine); زاويتان متقابلتان zâviyetân-ı mütekâbiletân “karşıt zıt açılar”; دولتني عليتني 
devleteyn-i aliyyeteyn “iki yüce devlet”
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Özet

Farsça İsim ve Sıfat Tamlamalarının Yapılarını Tanımak. 
 Türkçe isim ve sıfat tamlamasının tam tersine olarak 
Farsça tamlamada tamlanan unsur (tn) başta bulunur, 
tamlayan da onun arkasından sıralanır. Farsça yapı-
lı tamlamaların isim veya sıfat tamlaması olduğunu 
yalnızca tamlayan (ty) unsurun cinsinden anlarız. 
Kısaca söylemek gerekirse, tamlayan isimse tamlama 
isim tamlaması; tamlayan sıfatsa, sıfat tamlamasıdır. 
Farsçada isim vew sıfat tamlamasını diğer kelime 
gruplarından ayırt etmemizi sağlayan izafet esresi 
denilen morfolojik şekildir. Bu, tamlanan kelime-
nin son ünsüzünün esreli okunması demektir. İzafet 
esresi, ünsüzle biten kelimelerde yazılmaz, sadece 

okunur: بيت  bâb-ı beyt “evin kapısı”. Farsça → باب 
yapılı tamlamada baştaki kelime, yani tamlanan ünlü 
ile bitiyorsa işimiz daha kolaydır. Bu durumda izafet 

esresi hemze “ء” veya ye “ی” harfi ile mutlaka göste-
rilir.	Tamlanan	kelime	 /a/	 veya	 /e/	 okunan	 güzel	 he	

“٥” ile bitiyorsa sondaki güzel he’nin üstüne hemze 

işareti konur: ديدهٴ کريان → dîde-i giryân. Tamlanan 

kelime	/î/	okunan	“ی” ile bitiyorsa izafet esresi yine 

hemze “ء” ile gösterilir: نوح  .keştî-i Nûh → كشتئ 

Tamlanan	 kelime	 /â/	 okunan	 elif	 	”ا“ ve	 /û/	 okunan	
vav “و” ile bitiyorsa izafet esresi yerine ye “ی” yazılır 

izafet esresi –yı biçiminde okunur: اسالميه   علماى 

→ ulemâ-yı İslâmiyye; عدالت  terâzû-yı → ترازوى 
adâlet. Tamlama kaç kelimeden oluşursa oluşsun her 
zaman tamlanan (tn) ve tamlayan (ty) olmak üze-
re iki unsur vardır. Birden fazla kelimeyle kurulmuş 
isim tamlamalarında tamlayan veya tamlanan ayrı bir 
tamlama teşkil etmiş olabilir. Bu yeni oluşan tamlama 
da dilbilgisel olarak isim hükmünde olur.

Üçten Fazla Kelimeyle Kurulan Farsça Tamlamaların 
Türkçe Sırasını Belirlemek.
Dört kelimeyle kurulmuş tamlamalarda kelimeler bir-
birleriyle aşağıda gösterilen şekilde gramatikal ilişki 
içinde bulunarak anlamı oluştururlar: a) Hiçbir keli-
menin sıfat olmadığı veya sadece son kelimenin sıfat 
olduğu tamlamalarda kelimeler sondan öne doğru 
isim tamlamaları oluşturarak birbirine bağlanırlar. 
“Şevk-i müşâhede-i ravza-i mutahhara” örneğinde 
öncelikle Ravza-i mutahhara tamlaması söz konusu-

dur. Bu sıfat tamlaması isim değerinde olup müşâhade 
kelimesiyle tamlama kurar: müşâhade-i (tn) Ravza-i 
mutahhara (ty). Artık bu tamlama bir isim tamlama-
sıdır. Bu üç kelimelik isim tamlaması tamlayan ola-
rak şevk kelimesini tamlar ve ortaya dört kelimeden 
oluşan Farsça bir isim tamlaması çıkar: şevk-i (tn) 
müşâhade-i Ravza-i mutahhara (ty). Bu tamlamanın 
Türkçe sırası ise şöyledir: Ravza-i mutahhara (Hz. 
Peygamberin kabrini)-nın müşahede-si-nin şevk-i. 
b) Üçten fazla kelimeyle kurulan bazı tamlamalarda 
daha önce belirtildiği gibi sıralı bir ilgi bulunmaya-
bilir. “Pây-mâl-i leşker-i cân-sûz-ı hicr” örneğinde 
ilk tamlama leşker-i (tn) cân-sûz (ty)’dur. Cân-sûz 
kelimesi sıfat olarak kendisinden önceki kelimeyi 
niteler. Böylece ortaya çıkan leşker-i cân-sûz, bir sıfat 
tamlamasıdır ve dilbilgisel olarak isim değerindedir. 
Hicr kelimesi bu grubu tamlar ve ortaya üç kelimelik 
bir isim tamlaması çıkar: leşker-i cân-sûz-ı (tn) hicr 
(ty). Son olarak üç kelimelik bu isim tamlaması tam-
layan olarak pây-mâl kelimesini tamlamakta ve orta-
ya dört kelimelik bir isim tamlaması çıkmak¬tadır: 
pây-mâl-i (tn) leşker-i cân-sûz-ı hicr (ty). Tamlama-
nın Türkçe sırası ise şöyledir: Ayrılık-ın can yakıcı 
asker-i-nin ayakları altında ezilmiş (olan)-ı. c) İkinci 
ve dördün¬cü kelimelerin sıfat olması durumunda iki 
ayrı sıfat tamlaması teşekkül eder. İsim değerinde olan 
bu tamlamalar ise tamlanan ve tamlayan olarak isim 
tamlaması kurarlar. “habîb-i nâzende-i hâlık-ı yektâ” 
tamlamasına bakalım: Burada Hâlık-ı (tn) yektâ (ty) 
ve Habîb-i (tn) nâzenîn (ty) tamlamaları ayrı ayrı ku-
rulmuştur. Bunların ikisi de sıfat tamlaması olup isim 
değerindedir. Hâlık-ı yektâ grubu tamlayan olarak bi-
rinci grubu tamlar ve ortaya dört kelimelik bir isim 
tamlaması çıkmış olur:

 Habîb-i nâzende-i (tn) Hâlık-ı yektâ (ty) (Bir (olan) 
Yaratıcı-nın nazlı sevgili-si). d) İlk kelimenin dışında-
ki kelimeler sıfat ise, tıpkı üç kelimelik tamlamalarda 
olduğu gibi, sonradan gelen sıfatlar mevsuf olan bi-
rinci kelimeyi ayrı ayrı nitelerler; bu durumda orta-
ya çok sıfatlı bir sıfat tamlaması çıkmış olur. “Zülf-i 
siyâh-ı ham-be-ham-ı anber-sây” tamlama¬sında zülf 
dışındaki kelimeler sıfat değerindedirler ve ayrı ayrı 
zülf kelimesini nitelemektedirler. Bu gibi tamlamalar-
da izafet kesreleri “ve” bağlacı anlamını taşır. Osman-
lı Türkçesinde yer yer beş, altı, hatta yedi kelimeyle 
kurulmuş tamlama¬lara da rastlanır. Ancak bunlar 
beliğ ve fasih kabul edilmedikleri için az kullanıl-mış-

1
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lardır. Bu tamlamalarda da sıfat olan kelimeler daima 
kendisinden önceki keli-meyi niteleyerek onunla bir 
tamlama teşkil etmek üzere sondan öne doğru grup-
lar oluşturarak birbirlerini tamlarlar. Gramer olarak 
mümkün olmakla birlikte ilk kelime dışında, dört, 
beş, altı... kelimenin sıfat olduğu tamlamalarla pek 
karşılaşılmaz. Yine imkân dâhilinde olan bu durum 
dışında, çok kelimeli tamlama-ların bütünü, isim 
tamlaması olarak karşı-mıza çıkar.

Farsça Tamlamalarda Tamlanan ve Tamla-yan Arasın-
daki Sayı ve Cinsiyet Uyumunu Ayırt Etmek. 
 Arap dilbilgisinde, Türkçede olmadığı şekil-de, tam-
lamayı kuran kelimeler arasın¬da sayı ve cins bakı-
mından uyum aranır. Arapça kelimelerin Farsça tam-
lama kuruluşunda yer almaları hâlinde de aynı uyum 
gözetilir. Osmanlı Türkçesindeki örneklerde Arapça 
kelimelerle kurulan Farsça yapılı tamlama-larda bazı 
istisnaları olmakla birlikte söz konusu olan cinsiyet ve 
sayı uyumuna bağlı kalınmıştır. Buna göre, sıfat tam-
lamasında şu uyumlar aranır: 1) Tamlanan tekil ve eril 

ise sıfat da tekil ve eril olur: دين مبني dîn-i mübîn. 2) 

Tamlanan tekil ve dişil olursa sıfat ٥ ile dişil yapılır:  

غريبه 	+ât	Tamlanan	hikâye-i garîbe. 3) حكايهء  eki	
ile çokluk veya vezne bağlı çokluk (cem’-i mükesser) 

olursa sıfat ٥ ile dişil yapılır: شعراى عثمانيه şu’arâ-yı 
Osmâniyye. 4) Tamlanan çoğul olduğu durumda sı-

fat da çoğul olabilir: فهام  (vüzerâ-yı fihâm. 5 وزراى 
Tamlanan	+în	ekiyle	 çokluk	yapılmışsa	 sıfat	da	aynı	

eki alır: مصنفني متأخرين musannifîn-i müteahhirîn. 
6) Tamlanan tesniye (ikili) hâlinde ise sıfat da tesniye 

hâline getirilir: حرمني حمرتمني Haremeyn-i muhtere-
meyn

3
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Kendimizi Sınayalım
1. Aşağıdakilerden hangisi Farsça sıfat tamlamasıdır? 

a. معناى شعر
b. دل بيتاب
c. باب بيت
d. خانهٴ پدر
e. كشتئ نوح

2. Aşağıdaki tamlamalardan hangisi izafet esresinin göste-
rilmesi bakımından farklıdır?

a. صبئ ذكى
b. مثنوئ موالنا
c. اهالئ روم
d. شهر استانبول
e. ديدهٴ کريان

3. İzafet esresi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
a. İzafet esresi iki kelime arasında tamlama ilgisi oldu-

ğunu gösterir.
b. Tamlanan kelime ünsüz harfle bitiyorsa izafet esresi 

gösterilmez.
c.	 Tamlanan	kelime	/û/	okunan	vav	 ile	bitiyorsa	 izafet	

esresi ye “ی” ile gösterilir.
d.	 Tamlanan	kelime	/a/	veya	/e/	okunan	güzel	he	ile	bi-

tiyorsa izafet esresi hemze ile gösterilir.
e.	 Tamlanan	kelime	 /â/	 okunan	 elif	 ile	 bitiyorsa	 izafet	

esresi hemze ile gösterilir. 

4. “dil murgunun âşiyânı” şeklindeki Türkçe tamlamanın 
aynı kelimelerle Farsça yapılı şekli aşağıdakilerden hangisidir? 

a. آشيان دل مرغ
b. دل مرغ آشيان
c. آشيان مرغ دل
d. مرغ دل آشيان
e. دل آشيان مرغ

-tamlaması ile ilgili aşa ”شوق مشاهدهٴ روضهٴ مطهره“ .5
ğıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

a. “şevk-i müşâhede” kısmı tamamlanandır. 
b. “ravza-i mutahhara” “müşâhede” kelimesinin tamla-

yanıdır.
c. “ravza-i mutahhara” Hz. Muhammed’in mezarı anla-

mındadır.
d. Tamlama Türkçe söz dizimine göre “ravza-i 

mutahhara-nın müşâhede-sinin şevk-i” şeklinde sı-
ralanır. 

e. “şevk-i” kısmı “müşâhede-i ravza-i mutahhara”nın 
tamlananıdır. 

 tamlaması ile ilgili ”آفتاب عامل تاب سلطنت عثمانيه“ .6
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

a. “âlem-tâb-ı saltanat” kısmı tamlamanın tamlayanıdır.
b. “âfitâb-ı âlem-tâb” kısmı yapı bakımın-dan bir sıfat 

tamlamasıdır.
c. “saltanat-ı Osmâniyye” kısmı tamlama-nın tamlananıdır. 
d. Tamlamanın Türkçe kurallara göre sıralanışı 

“Osman-lı saltanat-ının güneş-i âlem-tâb (dır)” biçi-
mindedir

e. “saltanat-ı Osmâniyye” kısmı yapı bakımından bir 
isim tamlamasıdır.

 tamlaması ile ”منيقهٴ قلم کوهربار حضرت حيدر کرار“ .7
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

a. Tamlamanın okunuşu “nemîka-i kalem-i gevher-
bâr-ı Hazret-i Haydar-ı Kerrâr”dır. 

b. “nemîka-i kalem-i gevher-bâr” kısmının Türkçe sıra-
lanışı “gevher-bâr kalem-in nemîka-sı” şeklindedir.

c. “kalem-i gevher-bâr” kısmı Farsça yapılı bir sıfat 
tamlamasıdır.

d. “nemîka-i kalem” tamlamanın tamlaya-nıdır. 
e. “nemîka-i kalem” kısmı Farsça yapılı bir isim tamla-

masıdır.
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8. Aşağıdaki tamlamaların hangisinde eril ve tekil uyum-
suzluğu vardır? 

a. دين مبني
b. حكايهء غريب
c. شاعر ماهر
d. باب عاىل
e. سيف مسلول

9. Aşağıdaki tamlamalardan hangisi “Tamamlanan tekil ve 
dişil olursa sıfat tekil ve dişil olur.” kuralına uyar? 

a. حادثهء مؤسفه
b. مؤمن كامل
c. صبئ ذكى
d. عامل خيال
e. حرمني حمرتمني

10. Aşağıdaki tamlamalardan hangisi “Tamam¬lanan çoğul 
olursa tamlanan da çoğul olabilir.” kuralına uymaz? 

a. مصنفني متأخرين
b. وزرا ى فهام
c. علما ى كرام
d. مورخني حمققني  

e. ممالك اسالميه
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
1. b Cevabınız doğru değilse, kitabınızın “Farsça Tamla-

ma” bölümünü yeniden okuyunuz. 
2. d Cevabınız doğru değilse, kitabınızın “Farsça Tamla-

ma” bölümünü yeniden okuyunuz. 
3. e Cevabınız doğru değilse, kitabınızın “Farsça Tamla-

ma” bölümü yeniden okuyunuz. 
4. c Cevabınız doğru değilse, kitabınızın “Farsça Tamla-

ma” bölümünü yeniden okuyunuz.
5. a Cevabınız doğru değilse, kitabınızın “Dört Kelimeyle 

Kurulmuş Tamlamalar” kısmını yeniden okuyunuz. 
6. b Cevabınız doğru değilse, kitabınızın “Dört Kelimeyle 

Kurulmuş Tamlamalar” kısmını yeniden okuyunuz.
7.d Cevabınız doğru değilse, kitabınızın “Beş ve Altı 

Kelimeden Oluşan Farsça Tamlamalar” kısmını ye-
riden okuyunuz.

8. b Cevabınız doğru değilse, kitabınızın “Farsça Yapılı 
Tamlamalarda Uyum” bölümünü yeniden okuyunuz. 

9. a Cevabınız doğru değilse, kitabınızın “Farsça Yapılı 
Tamlamalarda Uyum” bölümünü yeniden okuyunuz.

10. e Cevabınız doğru değilse, kitabınızın “Farsça Yapılı 
Tamlamalarda Uyum” bölümünü yeniden okuyunuz.

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı 
Sıra Sizde 1

عثمانيه عالی ,Devlet-i Osmâniyye دولت   dîvân-ı ديوان 

âlî, ديون عموميه duyûn-ı umûmiyye, لسان عثمانی lisân-ı 

Osmânî, حکومت عليه hükûmet-i aliyye.

Sıra Sizde 2

اسالم ,derd-i aşk درد عشق اسالميه ,dîn-i İslâm دين   علمای 

ulemâ-yı İslâmiyye, مکتب طبيه mekteb-i tıbbiyye, شعرای عثمانيه 

şu’arâ-yı Osmâniyye, هيئت وکال hey’et-i vükelâ, آهوی خنت âhû-

yı Hoten, طوفان نوح tûfân-ı Nûh, غمزهٴ خونريز gamze-i hûn-rîz.

Sıra Sizde 3
Eflâkden o dem ki peyâm-ı kader gelir
Gûş-ı cihâna velvele-i bâl ü per gelir

Devr-i fütûhu sûr-ı Sırâfîl müjdeler
Hak’dan nizâm-ı âleme me’mûr er gelir

Ebvâb-ı ravza-i Nebevî’den firiştegân
Cibrîl’i gördüler nice demdir gider gelir
Derk etdiler ki merkad-i pâk-i Muhammed’e 
Rûhü’l-kudüsle arş-ı Hüdâ’dan haber gelir

Rûy-ı zemîni tâbi’-i fermânı kılmağa
Sultân Selîm Han gibi bir şîr-i ner gelir

Râyâtının alemleri üstünde uçmağa 
Sîmurg-ı feth hem-çü nesîm-i seher gelir

Hakan ki at sürünce bir iklîm-i düşmene
Pîş ü pesinde mahşer-i tîğ ü teber gelir

Ey gâsıb-ı diyâr-ı Arab bekle vaktini
Evvel cezâ-yı saltanat-ı sürh-ser gelir

Kaç fâtih-i zaman gören Îran-zemin bugün
Görsün kiminle hangi cüyûş-ı zafer gelir

Tekbîrlerle halka ıyân oldu tûğlar
Sahrâ-yı Üsküdâr’a revân oldu tûğlar
               Yahya Kemal

Metinde Geçen Farsça Yapılı Tamlamalar ve Cinsleri: 
peyâm-ı kader - isim tamlaması, gûş-ı cihân – isim tamlaması, 
velvele-i bâl ü per – isim tamlaması, devr-i fütûh – isim tamla-
ması, sûr-ı Sirâfîl – isim tamlaması, nizâm-ı âlem – isim tamla-
ması, ebvâb-ı ravza-i Nebevî – isim tamlaması, merkad-i pâk-i 
Muhammed – isim tamlaması, arş-ı Hüdâ – isim tamlaması, 
rûy-ı zemîn – isim tamlaması, tâbi’-i fermân – isim tamlama-
sı, şîr-i ner – sıfat tamlaması, sîmurg-ı feth – isim tamlaması, 
nesîm-i seher – isim tamlaması, iklîm-i düşmen – isim tam-
laması, mahşer-i tîğ ü teber – isim tamlaması, gâsıb-ı diyâr-ı 
Arab – isim tamlaması, cezâ-yı saltanat-ı sürh-ser – isim tam-
laması, cüyûş-ı zafer – isim tamlaması, sahrâ-yı Üsküdâr – 
isim tamlaması.
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Yararlanılan Kaynak
b) eflâk “felekler” – çoğul; fütûh “fetihler” – çoğul; ebvâb 

“kapılar” – çoğul; firiştegân “melekler” – çoğul; râyât 
“sancaklar” – çoğul; cüyûş “askerler” - çoğul. 

c) ولوله velvele -masdar- vezni: fa’lele; دور devr - masdar- 

vezni: fa’l; صور sûr - isim- vezni: fu’l; حق hakk -masdar- 

vezni: fa’l; نظام nizâm -masdar- vezni: fi’âl; مأمور me'mûr 
–ism-i 

mef ’ûl- vezni: mef ’ûl; درك derk -masdar- vezni: fa’l; مرقد 

merkad –ism-i mekân- vezni: mef ’al; خرب haber -masdar- 

vezni: fa’al; تابع tâbi' -ism-i fâ’il- vezni: fâ’il; حمشر mahşer 

-ism-i mekân- vezni: mef ’al; غاصب gāsıb -ism-i fâ’il- vezni: 

fâ’il; تكبري tekbîr -masdar- vezni: tef ’îl; عيان ıyân -masdar- 
vezni: fi’âl.

Sıra Sizde 4
İlm-i tarihten garaz-ı aslî vukū'âtın sıdk ve kizbine ve esbâb-ı 
hakîkiyyesine vukūf ile mûcib-i teyakkuz ve intibâh olacak 
ma'lûmât iktisâbından ibaret olmağın, müverrihin vazife-i 
zimmeti, fâide-i haber verecek ve medâr-ı ibret olabilecek 
vekāyi'in esbâb-ı sahîhasını tetebbu' edip de herkesin anla-
yabileceği vechile selis ve münakkah olarak ifade etmektir. 
Yoksa tekellüfât-ı münşiyâne ile ibrâz-ı fazl ve hüner eylemek  
veyahud jurnal yollu rûzmerre vukū'atı söylemek değildir. 
Amma bazı eslâfın belîğāne ve münşiyâne yazdıkları âsâr-ı 
mergūbenin illet-i gāiyesi fâide-i târihiyye olmayıp belki 
fenn-i inşâya bir hizmettir. 
İşte tahrîr ve te'lîfine mübâderet eylediğimiz kitâbdan ga-
raz, fâide-i târîhiyye olmakla, tekellüfât-ı münşiyâneden 
sarf-ı nazar olunarak fâide-i haber verecek vekāyi'in tashîh 
ve tenkîhine gayret olunup deydene-i kadîme-i Devlet-i 
Aliyye'den olan vukū'ât-ı âdiyye tahrîriyle teksîr-i sevâddan 
mücânebet olunur.

Develi, H. (2008). Osmanlı Türkçesi Kılavuzu 1-2. İstanbul. 
Kesit Yayınları.



Amaçlarımız
Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Farsça yapılı isim ve sıfat tamlamalarının yapısını tanıyabilecek, 
Farsça yapılı isim ve sıfat tamlamalarının Türkçe söz diziminde yerini belirle-
yebilecek, 
Farsça birleşik isimlerin tamlamalardaki kullanışını tespit edebilecek, 
Farsça birleşik sıfatların Türkçe yardımcı fiillerle kullanımını Türkçe söz dizi-
mine göre çözümleyebileceksiniz.

Anahtar Kavramlar
•	 İsim	Tamlaması
•	 Sıfat	Tamlaması
•	 Söz	Dizimi
•	 Cümle	Ögesi

•	 Birleşik	Kelime
•	 Birleşik	Sıfat
•	 Yardımcı	Fiil

İçindekiler
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Osmanlı Türkçesi Grameri II
Farsça Tamlama ve Birleşik 
Kelimelerin Türkçe Söz
Diziminde Kullanımı

•	 GİRİŞ
•	 FARSÇA	YAPILI	İSİM	VE	SIFAT	
TAMLAMALARININ	TÜRKÇE	SÖZ	
DİZİMİNDE	KULLANILMASI	

•	 FARSÇA	BİRLEŞİK	KELİMELERİN	
TAMLAMALARDA	KULLANILIŞI

OSMANLI TÜRKÇESİ GRAMERİ II



FARSÇA YAPILI İSİM VE SIFAT TAMLAMALARININ TÜRKÇE 
SÖZ DİZİMİNDE KULLANILMASI
Farsça yapılı isim ve sıfat tamlamaları bilhassa tamlanan unsurun niteliğine göre farklılık-
lar gösterirler. Bu yapılara göre Türkçe söz dizimindeki görevleri de değişik olabilir. Türk-
çe ek, edat ve yardımcı fiillerle birlikte kullanılmasıyla oluşan bu yapıların özelliklerinin 
iyi bilinmesi metinlerin doğru anlaşılması ve gerektiğinde günümüz diline aktarılması 
için son derece önemlidir. Bu ünitede Farsça yapılı isim ve sıfat tamlamalarının Türkçe söz 
diziminde kullanılışıyla ilgili önemli ve belli başlı yapı özelliklerini öğreneceğiz. Arapça 
yapılı isim ve sıfat tamlamaları Osmanlı Türkçesinde gayet az kullanılmış olup Türkçe 
söz dizimi içinde yer alışları Farsça tamlamalardan farklı olmadıkları için ayrıca üzerinde 
fazla durmayacağız. 

İsim ve sıfat tamlamaları tamlanan unsurun masdar olup olmamasına göre iki gruba 
ayrılır:

a. Tamlanan unsuru hareket, oluş veya kılış ifade etmeyen, yani masdar olmayan bir 
kelimeden oluşan tamlamalarda unsurlar birbirine geriden öne doğru başlayan bir 
sıra içinde bağlanarak bir bütün oluştururlar. Bu bütün Türkçe ek veya edatları 
alarak herhangi bir cümle unsuru gibi kullanılabilir.

”vilâyât-ı muhtelife “çeşitli vilâyetler واليات خمتلفه

Bu örnek, bir sıfat tamlamasıdır. Sıfat tamlamaları varlıklar âleminde bir “şey”i göste-
ren isim değerindedir. Tamlama bu hâliyle uygun ekler alarak Türkçe cümlenin herhangi 
bir tamlayıcısı olabilir. Tamlayıcının eki, sondaki kelimeye eklenir, sondaki kelimenin ses 
düzenine uygun olur; ancak ek, bazı durumlarda anlam itibariyle baştaki tamlanan unsu-
ru ilgilendiriyor görünmekle birlikte, genel olarak tamlamanın bütününe aittir: 

“Bu iklîm selefde (vilâyât-ı muhtelife)+ye taksîm olunmuşdur...”

آرام دل  خاطر hengâm-ı dil-ârâm “gönle hoş gelen zaman” ve هنكام    پيمانهء 
peymâne-i hâtır “gönül kadehi” tamlamalarından birincisi sıfat, ikincisi isim tamlaması-
dır. Bunlar uygun ekler alarak Türkçe söz diziminde farklı tamlayıcıları karşılayabilirler: 

“... ol (hengâm-ı dil-ârâm)+da (peymâne-i hâtır)+ı leb-rîz eden...” 
Örnekte görüldüğü gibi sıfat tamlaması olan grup +da ekini alarak yer tamlayıcısı, 

isim tamlaması olan unsur ise yükleme hâli ekini alarak nesne olmuşlardır. 
Tamlamayı oluşturan unsur kaç kelimeden oluşursa oluşsun bu yapıdaki tamlamalarda 

tamlamanın sonundaki kelimeye eklenmiş olan ek, anlamca tamlamanın bütününe aittir: 

Farsça Tamlama ve Birleşik 
Kelimelerin Türkçe Söz 

Diziminde Kullanımı
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•	 rûz-ı	 ciğer-sûz-ı	 rüstâhîz	 “kıyametin	 ciğer	 yakan	 günü”:	 “...	 (rûz-ı	 ciğer-sûz-ı	
rüstâhîz)+de...” 

•	 cây-ı	mehbıt-ı	envâr	“nurların	düştüğü	yer”	:	“...(ol	cây-ı	mehbıt-ı	envâr)+da	defn	ettiler.”
•	 dest-yârî-i	 eltâf-ı	 Kirdigârî	 “Allah’ın	 lütuflarının	 yardımı”:	 “...(dest-yârî-i	 eltâf-ı	

Kirdigârî)+	ile	kal’e-i	mezbûreyi	nümûdâr	kılıp...”
•	 sâye-i	nihâl-i	bâlâ-keş-i	hurmâ	“hurmanın	uzun	dalının	gölgesi”:	“...(sâye-i	bâlâ-

keş-i	hurmâ)+da	vaz’-ı	hıyam-ı	âram	olundu.”

Verilen örneklerde görüldüğü gibi, tamlanan unsur masdar anlamı taşımayan bir isim 
olduğu zaman, tamlamanın diğer unsurları kendi anlam birliklerini oluşturarak, geriden 
öne doğru birbirine bağlanmakta, herhangi bir Türkçe ek veya edat bu tamlamanın son 
kelimesine bitiştirilmekle birlikte anlamca tamlamanın bütününe, yani bir kelime grubu-
na ait olmaktadır.  

Farsça tamlamalara getirilen Türkçe eklerin görevi, aslında Türkçe tamlamalardakinden 
pek de farklı değildir. Meselâ “dolma kalem” bir kelime grubu olarak söz diziminde ek al-
dığında, bu ek sadece “kalem” kelimesine ait değil, bütünüyle “dolma kalem” kelimesine ait 
olur. “Dolma kalemin mürekkebi kalmamış.” cümlesinde +In ilgi hâli eki “dolma kalem” 
birleşik isminin eki olmuş olur. Farsça ve Arapça tamlamalar ile birleşik kelimeler de tıpkı 
Türkçedeki gibi söz dizimi içinde “tek bir kelime” olarak algılanırlar ve bu sebeple gruba 
getirilen ek, bütünüyle tamlamanın veya birleşik kelimenin eki olur. “Sâye-i âlînizde katl-i 
‘âmdan kurtulduk.” cümlesindeki hâl ekleri “sâye-i âlî” ve “katl-i ‘âm” tamlamalarına ait olur.

Bu yapıdaki tamlamalar Türkçe bir isim tamlamasının tamlanan veya tamlayan unsur-
ları olabilirler. Aşağıdaki Türkçe isim tamlamalarının her iki unsuru da Farsça yapılı sıfat 
ve isim tamlamalarıdır: 

“...(Devlet-i	aliyye)+mizin	(bidâyet-i	zuhûr)+undan	beri...”
	“...	(Tanzîmât-ı	hayriyye)+nin	(menâfi’-i	hâl)+ini...”
“Hürriyet, (şahsiyyet-i ameliyye)+nin (alâmet-i hâriciyye)+sidir.

b. Tamlanan unsurun masdar, yani hareket, oluş veya kılış ifade eden bir kelime ol-
ması durumunda unsurlar arasındaki ilişkinin anlaşılması, her zaman geriden öne 
doğru gelen bir sıralanış içinde olmaz. Bu gibi tamlamalar Türkçe söz diziminde 
ister bir yardımcı fiille birlikte kullanılsınlar, isterse yardımcı fiil olmadan kulla-
nılsınlar, masdarlardaki fiil anlamından dolayı, tamlamayı teşkil eden kelimeler, 
tamlanana, tıpkı bir cümlede olduğu gibi, çeşitli tamlayıcılar olarak katılırlar. Bun-
dan dolayı bunları her zaman basit yapılı Türkçe isim ve sıfat tamlamaları hâlinde 
değil, küçük fiil grupları hâlinde anlarız. Aslî unsura bağlanan kelimelerin hangi 
tamlayıcıları karşıladığı tamamen masdarın çatısıyla ilgilidir. Bu kelimeler mas-
dara nesne, yer tamlayıcısı veya zaman tamlayıcısı olarak katılabilirler. Aşağıdaki 
örnekleri inceleyelim: 

teslîm-i rûh eylemek

teslîm-i rûh, bir isim tamlamasıdır. Eylemek yardımcı fiili, anlamca tamlamanın aslî 
unsuruna bağlıdır: teslîm eylemek. Teslîm eylemek, geçişli bir fiildir, yani nesne alır. Bun-
dan dolayı rûh kelimesini bu tamlamanın nesnesi olarak değerlendirir ve Türkçe yapıya 
böylece çeviririz: ruhu teslim eylemek.

gark-ı âb olmak

gark-ı âb, bir isim tamlamasıdır. Olmak yardımcı fiili, anlamca tamlamanın aslî unsu-
ru olan gark masdarına bağlıdır: gark olmak “batmak, boğulmak”. Gark olmak, geçişsizdir, 
bundan dolayı âb kelimesini nesne değil başka bir tamlayıcı olarak değerlendiririz. Bura-
da yer tamlayıcısı görevindedir: âba gark olmak “suya batmak, boğulmak”.
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Tamlama kaç kelimeden oluşursa oluşsun, tamlanan masdar ise, diğer kelimeler mas-
darın, yani fiil unsurunun gerektirdiği tamlayıcılar hâlinde tamlamaya katılır ve buna göre 
Türkçe yapıya aktarılır: 

ref ’-i livâ-i tuğyân eden

ref ’-i livâ-i tuğyân, Farsça yapılı isim tamlamasıdır. Türkçe etmek yardımcı fiiliyle kul-
lanıldığında bu yardımcı fiil doğrudan ref ’ masdarına bağlanır: ref ’ etmek “kaldırmak”. 
Ref ’ etmek, geçişlidir, bundan dolayı livâ-i tuğyan “isyân bayrağı” bu fiilin nesnesi olur: 
livâ-i tuğyânı ref ’ etmek “isyan bayrağını kaldırmak”. 

Tamlamanın diğer kelimelerinin tamlayan unsura nasıl katılacağını tespit ederken şu 
duruma dikkat edilmelidir. Söz konusu tamlama Türkçe söz diziminde daha büyük bir 
kelime grubunun içinde bulunabilir ve bazı tamlayıcıları daha önceden geçmiş olabilir. 
Aşağıdaki örneği inceleyelim: 

“...	cevâbları	Re’îsü’l-küttâb	Efendi	tarafından	sebt-i	sahîfe-i	dikkat...	olunup...”

sebt-i sahîfe-i dikkât, Farsça isim tamlamasıdır. Bu tamlama, uzunca bir cümlede olun-
mak yardımcı fiiline bağlanır: sebt olunmak “yazılmak, kaydedilmek”. Sebt olunmak, ge-
çişli olup bir nesne gerekir. Oysa sebt-i sahîfe-i dikkat tamlamasındaki diğer unsurlar, yani 
sahîfe-i dikkat, bu fiilin nesnesi değil, yer tamlayıcısıdır: “dikkat sayfasına sebt olunup”. Bu 
fiilin nesnesi cümlede daha önce geçmiş olan... “cevâbları” kelimesidir. 

“âb-ı	Nîl...	gabrâ-yı	Kahire’yi	mestûr-ı	dâmen-i	himmet	ettiği...”

mestûr-ı dâmen-i himmet, Farsça isim tamlamasıdır; etmek yardımcı fiili bu tamla-
mayla birlikte kullanıldığında, doğrudan mestûr masdarına bağlanır: mestûr etmek “ört-
mek”. Bu fiil geçişli olup, nesnesi cümlede daha önce geçmiştir; bu yüzden diğer kelimeler 
burada zarf tamlayıcısı görevindedir: “... dâmen-i himmet ile mestûr ettiği “himmet eteğiy-
le örttüğü”.

Söz konusu masdar, Farsça da olabilir: “pesendîde-i âlem oldu.” pesendîde-i âlem, Fars-
ça isim tamlamasıdır. Olmak yardımcı fiili pesendîde “beğenilmiş”  masdarına bağlanır: 
pesendîde olmak “beğenilmek”. Tamlamanın diğer unsuru olan âlem kelimesi bu fiil gru-
bunun zarf tamlayıcısıdır: “Herkes tarafından/herkesçe beğenildi.” 

Aşağıdaki kelime gruplarını okuyunuz, bu grupların yapısını tahlil ediniz. 

- شهر جليل القدر  -   قدمي االيام - الزم االستغفار  -   جملس مبجلس  - كاه و ىب كاه  -        على السحر
FARSÇA BİRLEŞİK KELİMELERİN TAMLAMALARDA 
KULLANILIŞI 
Farsça birleşik kelimelerin tamlamalarda kullanılışlarından söz ederken bilhassa iki yapı 
üzerinde durmak gerekir. Bunlardan birincisi birleşik isimler, ikincisi birleşik sıfatlardır. 

Birleşik İsimlerin Kullanılışı
Farsça birleşik isimlerin kuruluşunu daha önceki ünitelerde görmüştük. ser-asker, 
mihman-hâne, sâhil-sarây, gül-berg, murg-âb, İrân-zemîn, meh-tâb yapısındaki kelimeler, 
birleşik isimlere örnektir. Bu yapıdaki kelimeler Osmanlı Türkçesi metinlerinde Farsça ya-
pılı tamlamaların tamlanan (muzâf) veya tamlayan (muzâfunileyh) unsuru olabildiği gibi 
tek başlarına Türkçe söz diziminin herhangi bir unsuru olarak da kullanılabilirler. Bu gibi 

kelimelerin bir kısmı bitişik olarak yazılmakla birlikte (مهتاب meh-tâb, مرغاب murg-âb 
vs.) bir kısmı ayrı yazılmaktadır. Bilhassa az kullanılan kelimeler söz konusu olduğunda 

1
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bunların yanlış okunması ihtimali daima vardır. Meselâ ser-asker kelimesi birleşik kelime 
olarak bir rütbe ismidir; bunu ser-i asker diye okursak “askerin başı” anlamında vücut or-
ganını	kastetmiş	oluruz.	Kimi	birleşik	isimlerde	izafet	kesreli	veya	izafet	kesresiz	okuyuş-
lar farklı anlamlar üretmeyebilir (sâhib-i kemâl, sâhib-kemâl vb.); bu durumlarda doğru 
okuyuş için sözlüğe bakmalıyız. 

Aşağıdaki örneklerde birleşik isimler tamlanan (muzâf) olarak kullanılmıştır: 

مهايون اوردوى  	سرعسكر  ser-asker-i	 ordu-yı	 hümâyûn,	 مروه و  صفا   سرمْنزل 

ser-menzil-i Safâ ve Merve, سرخلقهء كرامت ser-halka-i kerâmet, قلوب  مهمانسراى 

mihmân-sarây-ı	kulûb,	جامه خواب ناز câme-hâb-ı nâz, دست مايهء صفا dest-mâye-i 

safâ, قافله ساالر نبوت kāfile-sâlâr-ı nübüvvet, كارخانهء قدرت kâr-hâne-i kudret vs.  
Birleşik isimler, tamlayan olarak da kullanılabilirler: 

خانه قهوه  	كوشهء  gûşe-i	 kahve-hâne,	 	مسريهء كاغدخانه mesîre-i	 Kâğıd-hâne,	

  .levâzım-ı dâd ü sited vs لوازم داد و ستد

Birleşik Sıfatların Kullanılışı
Birleşik sıfatlar, gerek sıfat, gerekse isim değerinde olsun, söz diziminde geniş bir kullanı-
ma sahiptir. Bu kullanım sıklığından dolayı birleşik sıfatların kullanılışlarını geniş olarak 
ele almalıyız. Aşağıda birleşik sıfatları yapılarına göre ele alıp tamlamalarda kullanılışla-
rıyla ilgili örnekler vereceğiz: 

a. İki isimden oluşanlar: 
İki isim yanyana gelerek birleşik sıfat oluşturabilir. Yanyana gelen iki kelime Farsça 

olabileceği gibi, Arapça da olabilir. Bu gibi tamlamaları Türkçede daha çok isnat grubu, 
sıfat tamlaması+lı kalıbı veya sıfat-fiil grubuyla karşılarız. Bilimsel çalışmalarda bu gibi 
yapılarda iki kelimenin arasına (- ) işareti konur:

”sitâre-sipâh “yıldız askerli, yıldızlar kadar çok askeri olan ستاره سپاه

”bedenli	“çelik	pûlâd-beden			پوالد بدن
”sahip	yüceliğine	Hızır	şerefli,	peygamber	“Hızır	Hızr-kadr	خضرقدر 

”kazanan	zafer	daima	şiarlı,	“zafer	nusret-şi’âr	نصرت شعار

”zafer-reh-ber “zafer rehberli, rehberi zafer olan  ظفر رهرب

 ”Behrâm-ikdâm “Behram gayretli, gayreti Behram gibi olan  هبرام اقدام

”hümâ-lâne “Hüma kuşunun yuvası olan  مها النه

b. Bir sıfat ile bir isimden oluşanlar: 
Bu gibi birleşik sıfatlarda önce sıfat sonra isim gelir. Bu tamlamaları aynı sırayla (sıfat 

tamlaması)+lı kalıbında Türkçeye çevirmek mümkündür: 

”hâlli	“âsûde	âsûde-hâl		آسوده حال
”bed-nihâd “kötü huylu, kötü yaratılışlı  بد هناد

”nîk-nâm “iyi adlı  نيك نام

”gönüllü	“aydınlık	rûşen-zamîr		روشن ضمري

”âlî-himmet “yüce himmetli  عاىل مهت

”âlî-şân “yüce şanlı  عاليشان
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c. Bir isim ile bir sıfat-fiilden oluşanlar: 
Farsça	fiillerin	geçmiş	zaman	gövdelerinden	yapılan	ism-i	mef ’ûller	ve	fiillerin	ism-i	

fâ’il	anlamı	taşıyan	emir	gövdeleri,	yani	Farsça	sıfat-fiillerle	yapılan	kelimeler,	birleşik	sıfat	
yapımında sıklıkla kullanılırlar. Bunları Türkçede -an/-en (gelen, bakan, koşan vs.) veya 
-mış/-miş (gelmiş, ölmüş, görmüş, düşmüş vs.) sıfat-fiil ekleriyle yapılan fiil gruplarıyla 
karşılayabiliriz:

 

”âlem-ârâ “alemi süsleyen  عامل آرا

”cihân-pîrâ “cihanı bezeyen جهان پريا

”dil-firîb “gönül aldatan  دلفريب

”döken	kan	yağdıran,	“kan		hûn-bâr		خون بار

”ibret-nümâ “ibret gösteren  عربتنما

”saf-şiken “saf kıran, saf bozan صفشكن

”kişver-güşâ “ülke açan, fetheden  كشوركشا

”hayret-bahş “hayret veren  حريتبخش

”saf-beste “saf bağlamış, saf tutmuş  صف بسته

”çökmüş	diz	koymuş,	“diz	zânû-zede		زانوزده

يافته  ruhsât-yâfte “ruhsat bulmuş, izin almış” (ruhsat-yâfte-i gül-geşt-i  رخصت 
çemenzâr-ı ferâdis)

ser-efrâhte “baş uzatmış, uzamış” (serv-i ser-efrâhte-i bostân-ı iftihâr) سرافراخته

•	 Yukarıda	yapılarına	göre	örneklerini	verdiğimiz	birleşik	sıfatlar,	sık	sık,	Farsça	sıfat	
tamlamasında sıfat olarak kullanılırlar. Tamlama kaç kelimeden oluşursa oluşsun, 
bir birleşik sıfatın Farsça yapılı bir tamlamada daima kendisinden önceki kelimeyi 
nitelediği unutulmamalıdır:

”İskender-i Hızr-kadr “Hızır yüceliğinde olan İskender اسكندر خضر قدر

”eyyâm-ı ferruh-encâm “sonu uğurlu günler ايام فرخنده اجنام

”Kapı	olan	sığınağı	“mutluluğun		sa’âdet-me’âb	Bâb-ı		باب سعادت مآب

 ”pâdişâh-ı âlem-penâh “âlemin koruyucusu olan Padişah پادشاه عاملپناه

”Padişah	vakarlı	“felek	gerdûn-vakâr	pâdişâh-ı	پادشاه كردون وقار
”tâc-ı hümâ-lâne “Hüma kuşunun yuvası olan tâc تاج مها النه

”hüsn-i âlem-behâ “âlem kıymetinde olan güzellik حسن عامل هبا

”Hâkan-ı Behram-ikdâm “Behram gayretli Hakan خاقان هبرام اقدام

-âlem	rây-ı	nûr-ı	zamân	“...çehre-i	fikir”	süsleyen	“âlemi	âlem-ârâ	rây-ı	راى عامل آرا
ârâyile	münevver	ü	rûşen	olup...”

 ricâl-i devlet-i ebed-kıyâm “sonsuza kadar ayakta olan devletin رجال دولت ابد قيام
yöneticileri” 

-dil	zîb-i	nûr-güsteri	râyet-i	“...mâh-ı		süs”	aldatan	“gönül	dil-firîb	zîb-i	زيب دلفريب
firîb gösterüp zemîn-i memlekete âsumân ziynetin verdi.”

”sâl-i ferhunde-fâl “falı kutlu yıl سال فرخنده فال
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”serdâr-ı âlî-şân “şanı yüce serdar سردار عاليشان

”sultân-ı âsumân-ihtişâm “felek gibi ihtişamlı sultan سلطان آمسان احتشام

”mızrak	yağdıran	“kan	hûn-bâr	sinân-ı	سنان خون بار

”şehriyâr-ı kişver-güşâ “ülkeler fetheden hükümdar شهريار كشوركشا

	adl-i	nûr-ı	devrân	“...arsa-i		adalet”	bezeyen	“cihanı	cihân-pîra	adl-i	عدل جهان پريا
cihân-pîrâyile tâze gülşen oldu.”

”askerler	kutlu	“izleri	ferhunde-me’âsir	asâkir-i	عساكر فرخنده مآثر

”leşker-i encüm-şümâr “sayıları yıldızlar kadar olan ordu لشكر اجنم مشار

”leşker-i zafer-rehber “rehberi zafer olan ordu لشكر ظفر رهرب

Aşağıdaki metni Arap harfleri ile yazınız,  metinde geçen bilmediğiniz kelimelerin anlamla-
rını öğreniniz, metinde geçen Farsça birleşik sıfatları belirleyiniz.

Üngürüs-ı Menhûsuñ Ceyş-i Bed-kîşi Tahtalu Nâm Kasabaya Akın Saldığını, Ol Kişverde 
Olan Leşker-i İslâm Hâzır Bulunup Gelen Kâfiri Ele Aldığını Beyân Eyler
Mezkûr bed-nihâdlar ki Belgrad öñünden berü yakaya geçdiler, leşker-i cerrârdan ol havâlîyi 
hâlî göricek ılgar seçdiler; on biñden ziyâde pûlâd-beden, ehremen-nijâd horyâd u âğın yara-
ğın görüp yörüdi, ol bahr-ı revânuñ efvâc-ı bî-kerânı emvâc-ı âhenînle rûy-ı zemîni bürüdü. 
Ol pür-sitîz hınzîrlaruñ ki hançer-i tîzden dendânı vardı, ellerindeki nîzeden gezdikleri 
yerler ormana dönerdi. Dıraht-ı çam gibi saht-endâm bed-fercâmlar çengelistân-ı cenge ki 
girdiler, kenâr-ı diyâr-ı İslâm’da Tahtalu demekle meşhûr kasabaya irdiler. Ol kenârda sipeh-
sâlâr-ı ceng ve ol kûhsârda peleng-i tîz-çeng yok tevehhüm etdiler; ol şehri serhengden ve ol 
nehri nehengden hâlî i’tikād edüp üzerine hümm etdiler. 
Mezkûr kürenüñ hod leşker-i cerrârı düşmen-i bed-girdâr üzerlerine varacağından haber-
dâr olmuşmuş; etrâf u eknâfda âgâh olan sipâhdan dahi hayli âdem cem’ olup hayl ü haşemle 
ol diyâr dolmuşmuş. Tîğ-zen ve saf-şiken dil-âverler taraf taraf hâzır ve nâzır dururlarmış; 
sipâhı düşmen-i güm-râh kaçan gele, ire, ele gire deyü muntazır dururlarmış. 
Hemîn ki, ol bed-girdâr la’înler gurûrla mezkûr diyâra akın saldılar, haşem-i hışmgîn 
kemîn-i hışm u kînden çıkup ol bî-dînleri ele aldılar. Bu şîr-gîr dilîrler ki yurdlarına kurd-
lar gelirken duydılar, ardlarına uydılar, ol nahcîrgâha gelen güm-râhlara tavşanlar aldırup 
rûbâh gibi inden ine koydılar; kuyrukların ele alup tâzîlerle yazılarda, ovalarda kova gitdi-
ler, yetdiler, nîzelerle tüylerin ditdiler, dağıtdılar; derilerin buçuk değmez etdiler. Her biri 
hılâba düşmiş, başına kilâb üşmüş doñuza döndü; avcı döğmüş dilki gibi ağzı burnu kızıl 
kana yundu. Bal yemeğe gelmiş ayı gibi dâm-ı belâya giriftâr oldular. Ol bed-fiâller tuzağa 
düşüp çuk kuşu gibi iki ayaklarından dutuldular. 
İbn Kemâl, Tevârih-i Âl-i Osman, VII. Defter, Haz.: Şerafettin Turan, Türk Tarih Kurumu 
Yay, Ank. 1991, s. 158-159

Birleşik Sıfatların Türkçe Yardımcı Fiillerle Kullanılması
Farsça yapılı birleşik sıfatlar Türkçe söz diziminde yardımcı fiillerle birleşerek ana cümle-
nin veya yan cümlenin yüklemini teşkil edebilmektedir. Bu durumda da birleşik sıfatların 
yapısına bağlı olarak iki tür gramatikal ilişki kurulur:

a. Bir sıfat ve bir ismin yan yana gelmesiyle kurulan birleşik sıfatlar, Türkçe bir yar-
dımcı fiille birleşebilirler. Türkçede bir isim ile bir yardımcı fiilden kurulan birleşik 
fiillerde olduğu gibi, anlam birleşik sıfatın bütününün üzerindedir. Yardımcı fiil, 
bu anlamı fiilleştirir. 

2
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Ver ol bâdeyi kim ola hoş-güvâr
Anunla eser kılmaya zehr-i mâr

Sun	ey	sâkî	bir	câm-ı	nîkû-sirişt
K’ola	reşha-i	cûybâr-ı	behişt

İçen ger fakîr ise olup ganî
Girân-kadr ola görse merd-i denî

Bu, sık kullanılan bir yapı değildir. 
b. Farsça sıfat-fiil yapılarıyla kurulan birleşik sıfatlar ise Osmanlı Türkçesinde yüksek 

bir kullanım sıklığına sahiptir. Daha sık olarak Türkçe birleşik yapı teşkilinde kul-
lanılırlar. Zaten hareket ve oluş anlamı taşıyan fiil gövdeleri, Türkçe bir yardımcı 
fiille kolayca yüklemleşebilmektedir. Bu gibi yapılarda yardımcı fiille isim unsuru-
nun birleşmesi ise biraz daha karışık bir yolla gerçekleşir. Böyle yapılarda Türkçe 
yardımcı fiille asıl birleşen ve anlamın odağını oluşturan unsur, Farsça sıfat-fiildir. 
İsim unsuru ise, bu birleşik fiil şeklinin nesnesi veya başka bir tamlayıcısı görevin-
de olur. Bunu en basit yapılardan başlayarak açıklayalım: 

Görüldüğü gibi bu yapıda önce bahş ile olmak arasında bir anlam grubu oluşmakta, 
sonra ferah kelimesi bu gruba tamlayan olarak katılmaktadır.

Bahş, bahşîden “bağışlamak, bahşetmek” fiilinin emir gövdesidir ve “bahşeden, bağış-
layan” anlamlarını taşır. Türkçe yardımcı fiil olmadan da fiil anlamını içinde taşımakta-
dır. Ferah ise bu fiilin nesnesi durumundadır. Bunun yerine başka bir kelime de geçebilir 
(Meselâ atâ-bahş). Ferah-bahş veya atâ-bahş, birleşik sıfat olarak “ferah veren, atâ veren” 
demek olur. Bunu Türkçe yardımcı fiille, meselâ “oldu” ile, birlikte kullandığımızda “ferah 
verdi, atâ verdi” şeklinde yüklemleştirmiş oluruz. Ferah veya atâ kelimeleri bu birleşik 
fiilin nesnesi olur. Aşağıdaki beyitlerde geçen örnekleri inceleyiniz: 

Olup nazm-ı pâki Nizâmî-misâl
Ferah-bahş ola câna Câmî-misâl

Atâ-bahş olup sana feyz-i Hudâ
Ne kim istesen eyler ol dem atâ

Atâ-bahş olanlar olur bî-hemâl
Kalır	nâmı	dehr	içre	Hâtem-misâl

Şu örneklerde de durum aynıdır: ziynet-bahş olmak, hayret-bahş olmak, dâniş-pezîr 
olmak, feryâd-res olmak, gevher-feşân olmak, güher-rîz olmak, peymân-şiken olmak, 
behre-yâb	olmak,	kâm-yâb	olmak,	vukû’-yâfte	olmak	vs.	

Farsça birleşik sıfatın tamlanan olduğu bir kelime grubu Türkçe bir yardımcı fiille bir-
likte kullanılırsa, anlam yine birleşik sıfatı oluşturan sıfat-fiilin üzerine odaklanır. Diğer 
kelimeler bu fiil şeklinin çeşitli tamlayıcıları olur: 

âkibet-bîn-i umûr ol-mak
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Bu kelime grubunda anlam odağını -bîn ve ol-mak yardımcı fiili teşkil eder. -bîn, dîden 
fiilinin emir gövdesi olup “gören” demektir. -bîn olmak “gören olmak”, yani “görmek” an-
lamına gelir. 

Tamlamada yer alan diğer kelimeler, fiilin gerektirdiği tamlayıcıları alırlar. Bunlar ön-
celikle nesne, yer tamlayıcısı veya zarf tamlayıcıları olabilirler. Yukarıdaki örnekte âkibet 
ve umûr kelimelerini -bîn olmak “görmek” birleşik fiilinin nesnesi hâline getirebiliriz: 

umûrun âkibetini görmek “işlerin sonunu görmek”

Aşağıdaki örnek de buna benzer yapıdadır: 

ziynet-bahş-ı i’tilâ olan

Bahş “bağışlayan, veren” (< bahşîden) sıfat-fiili ol-mak yardımcı fiili ile yüklemleşti-
rilmektedir; bahş olan, “veren, bahşeden” anlamındadır. Ziynet kelimesi bu fiil grubunun 
nesnesidir: ziynet veren. İ’tilâ “yükseklik, yücelik” kelimesi de ziynet kelimesiyle birleş-
mektedir. İ’tilâ ziyneti “yücelik süsü”. Böylece tamlamanın bütünü şu şekli alır: 

İ’tilâ	 ziynetini	 bahş	 olan	 “yücelik	 süsünü	 bahşeden,	 veren”	 (...sadr-ı bülend-i iftâya 
ziynet-bahş-ı i’tilâ olan zevât-ı fezâil-simât hazerâtının...)

Aşağıdaki örnekte ortaya çıkan birleşik fiil nesne dışında değişik tamlayıcılar gerek-
tirmektedir: 

pâ-nihâde-i medâric-i zuhûr olup 

Nihâde “koymuş”, Farsça nihâden “koymak, bırakmak” fiilinden yapılmış bir sıfat-fi-
il olup Türkçe olmak yardımcı fiiliyle birleşmekte; sıfat-fiil böylece Türkçe söz dizimin-
de yüklem olarak kullanılabilmektedir. Pâ “ayak” kelimesi bu fiil grubunun nesnesidir. 
Pâ-nihâde olmak “ayak koymak, ayak basmak” anlamına gelir. Bu fiil grubu “nereye” 
sorusunun karşılığı olan bir yer tamlayıcısı gerektirmektedir. Bu sorunun karşılığı keli-
me grubundaki diğer kelimelerdir: medâric-i zuhûra “ortaya çıkma merdivenlerine”. Ya-
zar, burada mecâzi bir anlatışla bir kimsenin “doğduğunu” ifade etmektedir: “...Efendi 
merhûmun sulbünden pâ-nihâde-i medâric-i zuhûr olup...”

Osmanlı Türkçesinde kullanılan Farsça sıfat-fiillerden bazılarının anlamı belirsizleşe-
rek tam bir yardımcı fiil şeklini almıştır. Bunları Türkçeye doğrudan etmek, olmak, eyle-
mek gibi yardımcı fiillerle aktarabiliriz: 

telef-kerde eyledi

Bu örnekte kerde sıfat-fiilinin tabanı olan kerden fiilinin anlamı “etmek, eylemek” ol-
duğu için Türkçeye çevirirken başka bir fiil aramıyoruz; telef kelimesi birleşik fiilin isim 
unsurunu teşkil ediyor: telef eden. Şimdi tamlamanın daha geniş şeklini görelim: 

telef-kerde-i şemşîr-i gadr ü demâr eyledi 

Bu tamlamada şemşîr-i gadr u demâr, “ne ile” sorusunun cevabı olan tamlayıcıyı kar-
şılamaktadır: şemşîr-i gadr ü demâr ile telef eyledi. (...ve vakt-i hâcette işe yarar böyle bir 
düstûr-ı vakūru telef-kerde-i şemşîr-i gadr ü demâr eyledi). 

aks-endâz olan “aks eden”

Bu tamlamada da “endâz” sıfat-fiilini Türkçeye doğrudan bir yardımcı fiil şeklinde 
aktarabilmekteyiz. 

aks-endâz-ı merâyâ-yı zuhûr olan 
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merâyâ-yı zuhûr, birleşik fiilin yer tamlayıcısını karşılamaktadır: merâya-yı zuhûrda 
aks eden. (Bâziçe-gâh-ı âlem-i fânîde aks-endâz-ı merâyâ-yı zuhûr olan suver-i ikbâl-i 
serîü’z-zevâle  muğrem ve firîfte olarak...)

Bu yapıdaki tamlamalarla Türkçe yardımcı fiiller arasında kurulan fiil gruplarının 
kimi tamlayıcıları söz konusu tamlamanın dışında, Türkçe yapılı kelime veya kelime grup-
ları da olabilir. Meselâ: 

sadr-ı bülend-i iftâya ziynet-bahş-ı i’tilâ olan 

fiil grubunun yer tamlayıcısı, ziynet-bahş-ı i’tilâ dışında Türkçe yapılı bir kelime gru-
budur: sadr-ı bülend-i iftâya.

Aşağıdaki örnekte de altı çizili unsurlar, fiil grubunun yer ve zarf tamlayıcısıdır: 
Doksan beşte İstanbul kadılığıyla manassa-nişîn-i taayyün ü iştihâr olup...  “Doksan 

beşte (yılında), İstanbul kadılığı makamıyla, şöhret ve itibâr gerdeğine girip...”
Farsça sıfat-fiilleriyle kurulan birleşik sıfatların tamlanan olarak katıldığı tamlamalar 

Türkçe yardımcı fiil olmadan da yüklem kurabilirler. Bu durumda da fiil anlamı söz ko-
nusu sıfat-fiilin üzerindedir: 

“...zulm	ü	ihânete	ta’addî	edenlerin...	dergâh-ı	kurb-ı	sûrî	ve	ma’nevîden	matrûd	ola-
geldikleri ittifâk-kerde-i erbâb-ı şühûddur.”

Alıştırma آليشدرمه

“Nizâm’ın	merâtib	ü	menâsıbca	mebâdî-i	 terakkî	ve	 i’tilâsı	Selçuk	Devletinin	henûz	
sûret-gîr-i	te’essüs	bulundığı	bir	zamâna	musâdif	olmağla	mû-şikâfâne	istiknâh-ı	habâyâ-
yı	umûr	ile	meşgûl	olan	ba’z	müdakkikîn-i	müverrihîn	kendisine	âdetâ	Selçukîlerin	bâdî-i	
ihyâsı	olmak	gibi	bir	şeref-i	ebedi’l-iştihârı	veriyorlar.	Garîbdir	ki	o	zamânlar	seyfin	ka-
lemden ziyâde hüküm ve kuvveti nâfiz iken koca vezîr şâne-i hâme-i müşkil-güşâsıyla 
pek	çok	 turre-i	mu’addalât-ı	 ahvâlin	halline	muvaffak	oldığıyçün	 tîğ-ı	 ser-tîzin	kuvve-i	
kāhirânesine	karşı	kalem-i	bedâyi’-rakamın	kudret-i	hârika-i	mâhirânesini	 irâ’e	ve	isbât	
eylemiş idi.” (Ta’lîm-i Kırâ’at, s. 96)

Nizâmü’l-Mülk	adlı	metinden	alınmış	bu	parçayı	daha	yakından	inceleyip	anlamaya	
çalışalım. Önce az kullanılan ve anlamını bilmediğiniz kelimeler için sözlüğe bakıp an-
lamlarını karşılarına yazalım. Ayrıca bunların Arapça olanlarının vezinlerini, teklik ve 
çokluk şekillerini, Farsçalarının ise yalın, türemiş, birleşik oluşları gibi yapı özelliklerini 
belirtip eklerini yazınız:

Kelime: Arapça/Farça Eski harfli yazılışı Yapı özelliği

Merâtib

Menâsıb

Mebâdî

Terakkî

İ’tilâ

Sûret-gîr

Te’essüs

Müsâdif

Mû-şikâfâne

İsniknâh

Habâyâ

Tablo 4.1
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Umûr

Müdakkıkîn

Müverrihîn

Bâdî

İhyâ

İştihâr

Seyf

Nâfiz

Şâne

Hâme

Müşkil-güşâ

Turre

Mu’addalât

Ahvâl

Hall

Tîğ

Ser-tîz

Kâhirâne

Bedâyi’

İrâ’e

Yukarıdaki kelimelerin anlamlarını öğrendikten sonra metni yeniden anlamak için 
okuyalım. Metinde anlamını bilmediğimiz kelime kalmadığı hâlde bazılarımız için yine 
de anlayamadığımız yerler olabilir. Anlaşılmayan bu yerlerin tamlamalarla ilgili olduğunu 
hemen fark etmişsinizdir.  

Şimdi de tamlamalara bakalım. Önce kelimelerin sıralamasını Türkçe yapıya uygun 
duruma getirelim, sonra kelimelerin karşılıklarını verip isim veya sıfat tamlaması oluşuna 
göre anlamlarını yazalım:

•	 Tamlamalarda,	 sona	 gelen	Türkçe	 eklerin,	 eklendiği	 kelimeye	değil	 tamlamanın	
tamamına ait olduğunu hatırlayalım.

•	 Metindeki	ebedi’l-iştihâr terkibinin Arapça lafzî izafet, bedâyi’-rakam’ın	ise	Farsça	
birleşik sıfat olduğunu hatırlayınız. Bunların, Türkçedeki “boyu kısa” veya “kısa 
boylu” gibi, “şöhreti ebedi”, “yazması güzellik olan” şeklinde iki dildeki birbirinin 
karşılığı olduğunu biliyorsunuz.

•	 Tamlamaların	 Türkçe	 karşılanması,	 kelimelerin	 anlamlarının	 yerleştirilmesiyle	
her zaman açık ve mümkün olmayabilir. Meselâ “tîğ-i ser-tîz” tamlamasını keli-
melerin sırasını değiştirip anlamını yazdığımızda kolayca karşılayabiliriz. Ancak 
“bâdî-i ihyâ” gibi pek çok tamlamada bu kolaylık bulunmayabilir. Bu durumlarda 
tamlamanın kelime kelime karşılığını vermeye çalışmak yerine, ifade ettiği anlamı 
kavrayıp öyle karşılamak daha doğru olur.

Tablo 4.1
Devamı
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Tamlama Türkçe kelime sırası Türkçe karşılığı

mebâdî-i	terakkî	ve	i’tilâ-sı i’tilâ	ve	terakkî	mebâdî-si “yükselme	ve	ilerleme	belirtileri”

sûret-gîr-i	te’essüs	bulun-dığı te’essüs	sûret-gîr	(bulun-)
“kuruluşun	suret	bulması,	kuruluşun	şekillenip	
gerçekleşmesi”

istiknâh-ı	habâyâ-yı	umûr umûr	habâyâ	istiknâh “işlerin	gizliliklerinin	gerçeklerinin	araştırılması”

müdakkikîn-i	müverrihîn müverrihîn	müdakkıkîn “Tarihçi	araştırıcılar”

bâdî-i	ihyâ-sı ihyâ	bâdî-si
“canlandırılmasının	sebebi,	hayat	bulmasını	sağlayıcı	
olan”

şeref-i	ebedi’l-iştihâr-ı şeref	ebedi’l-iştihâr-ı
“şöhreti	ebedi	olan	şeref,	ebediyete	kadar	sürecek	
şeref”

şâne-i	hâme-i	müşkil-güşâ-sıyla müşkil-güşâ	hâme	şâne	–	siyle “zorlukları	çözen	kalem	tarağı(yla)”

turre-i	mu’addalât-ı	ahvâl-in ahvâl	mu’addalât	turre-nin “durumların	düzeltilmiş	perçemi(nin)”

tîğ-ı	ser-tîz-in ser-tîz	tîğ-in “keskin	kılıç(ın)”

kuvve-i	kâhirâne-sine kâhirâne	kuvve	–	sine “kahredici	kuvvet(ine)”

kalem-i	bedâyi’-rakam-ın bedâyi’-rakam	kalem-in “yazısı	güzellikler	olan	kalem(in)”

kudret-i	hârika-i	mâhirâne-sini mâhirâne	hârika	kudret-ini “maharetli	ve	olağan	üstü	güc(ünü)”

Daha fazla bilgi için bakınız Musa Duman, “Arapça ve Farsça Tamlamaların Türkçe Cümleye 
Katılma Şekilleri”, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, c.XXIX, İstanbul 
2000, s. 35-66. 

Ta’lîm-i Kırâ’at’ten alınmış olan iki paragrafı bilmediğiniz kelimeleri sözlükten bularak gü-
nümüz Türkçesine aktarınız.

Kırâ’atimizin	şu	üçünci	kısmının	ansızın	mevcûdı	kalmamış	ve	hemân	tab’ına	lüzûm	
görülmesi	üzerine	 tertîb	olunan	şu	 lügatçede	aceleye	gelmesinden	zarûrî	vukû’	bulmuş	
ba’z	gûnâ	kusûrlar	var	ise	nazar-ı	afv	ile	müşâhede	buyurulması	mercûdur.	(s.	130)

Ale’l-husûs	Selçuk	hükûmetinin	mü’essisi	sayılacak	derecelerde	gayretler,	şecâ’atler	gös-
termiş	olan	Alp	Arslan	hücre-i	fazl	u	terbiyesinde	perveriş-yâb	oldığıyçün	Nizâmü’l-Mülk’i	
hem	vezîr-i	a’zam,	hem	eb-i	müşfik,	hem	muallim-i	edeb	olmak	üzere	tanır	idi.	(s.	96)

Tablo 4.2

3
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Okuma Parçası اوقومه چاليشمه سی

•	 Aşağıdaki	metni	okuyunuz,	metinde	geçen	Farsça	birleşik	sıfatları	ve	bunların	söz	
diziminde hangi görevlerle kullanıldıklarını belirtiniz.
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Özet
Farsça Yapılı İsim ve Sıfat Tamlamalarının Yapısını Ta-
nımak. 
Farsçada isim ve sıfat tamlamaları tamlanan unsurun 
masdar olup olmamasıyla iki gruba ayrılır: a) Tam-
lanan unsuru hareket, oluş veya kılış ifade etmeyen, 
yani masdar olmayan bir kelimeden oluşan tamla-
malarda unsurlar birbirine geriden öne doğru başla-
yan bir sıra içinde bağlanarak bir bütün oluştururlar. 
Bu bütün Türkçe ek veya edatları alarak herhangi 

bir cümle unsuru gibi kullanılabilir. خمتلفه  واليات 
vilâyât-ı muhtelife “çeşitli vilâyetler” Bu örnek, bir sı-
fat tamlamasıdır. Sıfat tamlamaları varlıklar âleminde 
bir “şey”i gösteren isim değerindedir. Tamlama bu 
hâliyle uygun ekler alarak Türkçe cümlenin herhan-
gi bir tamlayıcısı olabilir. Tamlayıcının eki, sondaki 
kelimeye eklenir, sondaki kelimenin ses düzenine uy-
gun olur; ancak ek, bazı durumlarda anlam itibariyle 
baştaki tamlanan unsuru ilgilendiriyor görünmekle 
birlikte, genel olarak tamlamanın bütününe aittir. b) 
Tamlanan unsurun masdar, yani hareket, oluş veya 
kılış ifade eden bir kelime olması durumunda unsur-
lar arasındaki ilişkinin anlaşılması, her zaman geriden 
öne doğru gelen bir sıralanış içinde olmaz. “teslîm-i 
rûh	eylemek”	tamlananı	masdar	olan	bir	tamlamadır.	
Bu gibi tamlamalar Türkçe söz diziminde ister bir yar-
dımcı fiille birlikte kullanılsınlar, isterse yardımcı fiil 
olma-dan kullanılsınlar, masdarlardaki fiil anlamın-
dan dolayı, tamlamayı teşkil eden kelimeler, tamlana-
na, tıpkı bir cümlede olduğu gibi, çeşitli tamlayıcılar 
olarak katılırlar. Bundan dolayı bunları her zaman 
basit yapılı Türkçe isim ve sıfat tamlamaları hâlinde 
değil, küçük fiil grupları hâlinde anlarız. Aslî unsura 
bağlanan kelimelerin hangi tamlayıcıları karşıladığı 
tamamen masdarın çatısıyla ilgilidir. Bu kelimeler 
masdara nesne, yer tamlayıcısı veya zaman tamlayı-
cısı olarak katılabilirler. Bu şekilde kurulan tamla-
malarda tamamlanan Farsça bir masdar da olabilir: 
“pesendîde-i âlem oldu”...

Farsça Yapılı İsim ve Sıfat Tamlamalarının Türkçe Söz 
Diziminde Yerini Belirlemek
Tamlanan unsuru hareket, oluş veya kılış ifade etme-
yen, yani masdar olmayan bir kelimeden oluşan tamla-
malarda unsurlar birbirine geriden öne doğru başlayan 
bir sıra içinde bağlanarak bir bütün oluştururlar. Bu 
bütün Türkçe ek veya edatları alarak herhangi bir cüm-

le unsuru gibi kullanılabilir. هنكام دل آرام hengâm-ı 

dil-ârâm “gönle hoş gelen zaman” ve خاطر  پيمانهء 
peymâne-i hâtır “gönül kadehi” tamlamalarından bi-
rincisi sıfat, ikincisi isim tamlamasıdır. Bunlar uygun 
ekler alarak Türkçe söz diziminde farklı tamlayıcı-
ları karşılayabilirler: “... ol (hengâm-ı dil-ârâm)+da 
(peymâne-i hâtır)+ı leb-rîz eden...” örneğinde görül-
düğü gibi sıfat tamlaması olan grup +da ekini alarak 
yer tamlayıcısı, isim tamlaması olan unsur ise yük-
leme hâli ekini alarak nesne olmuşlardır. Tamlamayı 
oluşturan unsur kaç kelimeden oluşursa oluşsun bu 
yapıdaki tamlamalarda tamlamanın sonundaki keli-
meye eklenmiş olan ek, anlamca tamlamanın bütünü-
ne	 aittir:	 “rûz-ı	 ciğer-sûz-ı	 rüstâhîzde”	 “kıyamet(in)	
ciğer yakan gününde”. Tamlanan unsuru masdar an-
lamı taşımayan bir isim olduğu zaman, tamlamanın 
diğer unsurları kendi anlam birliklerini oluşturarak, 
geriden öne doğru birbirine bağlanmakta, herhan-
gi bir Türkçe ek veya edat bu tamlamanın son keli-
mesine bitiştirilmekle birlikte anlamca tamlamanın 
bütününe, yani bir kelime grubuna ait olmaktadır. 
Bu yapıdaki tamlamalar Türkçe bir isim tamlaması-
nın tamlanan veya tamlayan unsurları olabilirler: “...
(Devlet-i	 aliyye)+mizin	 (bidâyet-i	 zuhûr)+undan	
beri...” Tamlanan unsurun masdar, yani hareket, oluş 
veya kılış ifade eden bir kelime olması durumunda 
unsurlar arasındaki ilişkinin anlaşılması, her zaman 
geriden öne doğru gelen bir sıralanış içinde olmaz. Bu 
gibi tamlamalar Türkçe söz diziminde ister bir yar-
dımcı fiille birlikte kullanılsınlar, isterse yardımcı fiil 
olmadan kullanılsınlar, masdarlardaki fiil anlamın-
dan dolayı, tamlamayı teşkil eden kelimeler, tamlana-
na, tıpkı bir cümlede olduğu gibi, çeşitli tamlayıcılar 
olarak katılırlar. Bundan dolayı bunları her zaman 
basit yapılı Türkçe isim ve sıfat tamlamaları hâlinde 
değil, küçük fiil grupları hâlinde anlarız. Aslî unsura 
bağlanan kelimelerin hangi tamlayıcıları karşıladığı 
tamamen masdarın çatısıyla ilgilidir. Bu kelimeler 
masdara nesne, yer tamlayıcısı veya zaman tamlayıcısı 
olarak katılabilirler. “gark-ı âb olmak” örneğine baka-
cak olursak, gark-ı âb, bir isim tamlamasıdır. Olmak 
yardımcı fiili, anlamca tamlamanın aslî unsuru olan 
gark masdarına bağlıdır: gark olmak “batmak, boğul-
mak”. Gark olmak, geçişsizdir, bundan dolayı âb keli-
mesini nesne değil başka bir tamlayıcı olarak değer-
lendiririz. Burada yer tamlayıcısı görevindedir: âba 
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gark olmak “suya batmak, boğulmak” şeklinde Türkçe 
söz dizimine bağlamak gerekir. Tamlama kaç keli-
meden oluşursa oluşsun, tamlanan masdar ise, diğer 
kelimeler masdarın, yani fiil unsurunun gerektirdiği 
tamlayıcılar hâlinde tamlamaya katılır ve buna göre 
Türkçe yapıya aktarılır: “ref ’-i livâ-i tuğyân eden” ör-
neğinde ref ’-i livâ-i tuğyân, Farsça yapılı isim tamla-
masıdır. Türkçe etmek yardımcı fiiliyle kullanıldığın-
da bu yardımcı fiil doğrudan ref ’ masdarına bağlanır: 
ref ’ etmek “kaldırmak”. Ref ’ etmek, geçişlidir, bundan 
dolayı livâ-i tuğyan “isyân bayrağı” bu fiilin nesnesi 
olur: livâ-i tuğyân(ı) ref ’ etmek “isyan bayrağını kal-
dırmak”. Tamlamanın diğer kelimelerinin tamlayan 
unsura nasıl katılacağını tespit ederken şu duruma da 
dikkat edilmelidir. Söz konusu tamlama Türkçe söz 
diziminde daha büyük bir kelime grubunun içinde 
bulunabilir ve bazı tamlayıcıları daha önceden geçmiş 
olabilir. Tamlananı Farsça masdar olan tamlamalarda 
da aynı hususlara dikkat edilir.

Farsça Birleşik İsimlerin Tamlamalardaki Kullanışını 
Tespit Etmek.
Farsçada iki ismin bir araya gelerek yeni bir kavram 
oluşturduğu kelimelere birleşik isim adı verilir: Ser-
asker, mihman-hâne, sâhil-sarây, gül-berg, murg-âb, 
İrân-zemîn, meh-tâb …Bu yapıdaki kelimeler Osman-
lı Türkçesi metinlerinde Farsça yapılı tamlamaların 
tamlanan (muzâf) veya tamlayan (muzâfunileyh) un-
suru olabildiği gibi tek başlarına Türkçe söz diziminin 
herhangi bir unsuru olarak da kullanılabilirler. Bu gibi 
kelimelerin bir kısmı bitişik olarak yazılmakla birlikte 

 bir kısmı ayrı (.murg-âb vs مرغاب ,meh-tâb مهتاب)
yazılmaktadır. Bilhassa az kullanılan kelimeler söz 
konusu olduğunda bunların yanlış okunması ihtimali 
daima vardır. Meselâ ser-asker kelimesi birleşik kelime 
olarak bir rütbe ismidir; bunu ser-i asker diye okursak 
“askerin başı” anlamında vücut organını kastetmiş olu-
ruz. Birleşik isimler, tamlamada tamlanan ve tamlayan 

olarak kullanılabilir: “مهايون اوردوى  -ser سرعسكر 

asker-i	ordu-yı	hümâyûn”,	“مسريهء كاغدخانه mesîre-i 
Kâğıd-hâne”.

Farsça Birleşik Sıfatların Türkçe Yardımcı Fiillerle Kul-
lanımını Türkçe Söz Dizimine Göre Çözümlemek.
Farsça yapılı birleşik sıfatlar Türkçe söz diziminde yar-
dımcı fiillerle birleşerek ana cümlenin veya yan cüm-
lenin yüklemini teşkil edebilmektedir. Bu durumda da 
birleşik sıfatların yapısına bağlı olarak iki tür gramati-

kal ilişki kurulur: a) Bir sıfat ve bir ismin yan yana gel-
mesiyle kurulan birleşik sıfatlar, Türkçe bir yardımcı 
fiille birleşebilirler. Türkçede bir isim ile bir yardımcı 
fiilden kurulan birleşik fiillerde olduğu gibi, anlam 
birleşik sıfatın bütününün üzerindedir. Yardımcı fiil, 
bu anlamı fiilleştirir: “girân-kadr olmak” gibi. Bu, sık 
kullanılan bir yapı değildir. b) Farsça sıfat-fiil yapıla-
rıyla kurulan birleşik sıfatlar ise Osmanlı Türkçesinde 
yüksek bir kullanım sıklığına sahiptir. Daha sık olarak 
Türkçe birleşik yapı teşkilinde kullanılırlar. Zaten ha-
reket ve oluş anlamı taşıyan fiil gövdeleri, Türkçe bir 
yardımcı fiille kolayca yüklemleşebilmektedir. Bu gibi 
yapılarda yardımcı fiille isim unsurunun birleşmesi 
ise biraz daha karışık bir yolla gerçekleşir. Böyle ya-
pılarda Türkçe yardımcı fiille asıl birleşen ve anlamın 
odağını oluşturan unsur, Farsça sıfat-fiildir. İsim un-
suru ise, bu birleşik fiil şeklinin nesnesi veya başka bir 
tamlayıcısı görevinde olur: “ferah-bahş olmak”. Gö-
rüldüğü gibi bu yapıda önce bahş ile olmak arasında 
bir anlam grubu oluşmakta, sonra ferah kelimesi bu 
gruba tamlayan olarak katılmaktadır. Farsça birleşik 
sıfatın tamlanan olduğu bir kelime grubu Türkçe bir 
yardımcı fiille birlikte kullanılırsa, anlam yine birle-
şik sıfatı oluşturan sıfat-fiilin üzerine odaklanır. Di-
ğer kelimeler bu fiil şeklinin çeşitli tamlayıcıları olur: 
âkibet-bîn-i umûr ol-mak. Bu kelime grubunda anlam 
odağını -bîn ve ol-mak yardımcı fiili teşkil eder. -bîn, 
dîden fiilinin emir gövdesi olup “gören” demektir. -bîn 
olmak “gören olmak”, yani “görmek” anlamına gelir. 
Tamlamada yer alan diğer kelimeler, fiilin gerektir-
diği tamlayıcıları alırlar. Bunlar öncelikle nesne, yer 
tamlayıcısı veya zarf tamlayıcıları olabilirler. Yukarı-
daki örnekte âkibet ve umûr kelimelerini -bîn olmak 
“görmek” birleşik fiilinin nesnesi hâline getirebiliriz: 
umûrun âkibetini görmek “işlerin sonunu görmek”. 
Osmanlı Türkçesinde kullanılan Farsça sıfat-fiillerden 
bazılarının anlamı belirsizleşerek tam bir yardımcı fiil 
şeklini almıştır. Bunları Türkçeye doğrudan etmek, ol-
mak, eylemek gibi yardımcı fiillerle aktarabiliriz: telef-
kerde eyledi. Bu örnekte kerde sıfat-fiilinin tabanı olan 
kerden fiilinin anlamı “etmek, eylemek” olduğu için 
Türkçeye çevirirken başka bir fiil aramıyoruz; telef ke-
limesi birleşik fiilin isim unsurunu teşkil ediyor: telef 
eden. Bu yapıdaki tamlamalarla Türkçe yardımcı fiil-
ler arasında kurulan fiil gruplarının kimi tamlayıcıları 
söz konusu tamlamanın dışında, Türkçe yapılı kelime 
veya kelime grupları da olabilir
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Kendimizi Sınayalım
1. Tamlananı masdar dışında bir kelimeden oluşan Farsça 
bir tamlama ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

a. Bu yapıdaki tamlama Türkçe söz dizimine sondan 
başa doğru bir sıra içinde bağlanır. 

b. Bu yapıdaki tamlama Türkçe söz dizimine tamlanan-
dan başlanarak bağlanır. 

c. Bu yapıdaki tamlamada ekler sadece sondaki kelime-
ye aittir. 

d. Bu yapıdaki tamlamalarda bulunan kelimeler söz di-
ziminde ayrı ayrı değerlendirilir. 

e.	 	“Teslîm-i	rûh”	bu	yapıda	bir	tamlamadır.	

2. “Bu iklîm selefde vilâyât-ı muhtelifeye taksîm olunmuşdur...” 
cümlesindeki Farsça tamlama cümlenin hangi unsurudur? 

a. Belirtili nesne
b. Belirtisiz nesne 
c. Yer tamlayıcısı
d. Zaman tamlayıcısı
e. Özne

3.	 “rûz-ı	ciğer-sûz-ı	rüstâhîz”	tamlamasının	Türkçe	söz	di-
zimine çevrilmiş doğru şekli aşağıdakilerden hangisidir? 

a.	 rûz(un)	ciğer-sûz	rüstâhîz(i)	
b.	 rüstâhîz(in)	ciğer-sûz	rûz(ı)
c.	 rüstâhîz	ciğer-sûz(un)	rûz(ı)	
d.	 ciğer-sûz	rüstâhîz(in)	rûz(ı)
e.	 rûz	ciğer-sûz(un)	rüstâhîz(i)

4. Aşağıdaki tamlamaların hangisinde tamlanan unsur 
Farsça bir fiildir? 

a. şems-i âlem-ârâ
b. teslîm-i cân 
c.	 ref ’-i	livâ-yı	tuğyân
d. pesendîde-i âlem
e. serv-i hırâmân

5. Aşağıdakilerden hangisi birleşik isimle kurulan bir tam-
lamadır? 

a. حسن عامل هبا
b. پادشاه عاملپناه
c. ايام فرخنده اجنام
d. اسكندر خضر قدر

e. كوشهء قهوه خانه

6. Aşağıdaki birleşik sıfatlardan hangisi iki isimden kurul-
muştur? 

a. ستاره سپاه
b. بد هناد
c. آسوده حال
d. جهان پريا
e. خون بار  

7. Aşağıdaki birleşik sıfatlardan hangisi bir isim ve bir sıfat-
fiilden oluşmamıştır? 

a. صفشكن
b. زانوزده
c. روشن ضمري  

d. سرافراخته
e. حريتبخش

8.	 “pâ-nihâde-i	medâric-i	zûhur	olup…”	örneğinde	“olmak”	
fiili, anlam bakımından aşağıdaki kelimelerden hangisine 
bağlanmalıdır? 

a. pâ-nihâde-i medâric olmak
b. medâric olmak 
c.	 medâric-i	zûhur	olmak
d.	 zûhur	olmak
e. pâ-nihâde olmak

9. “telef-kerde-i şemşîr-i gadr ü demâr eyledi” cümlesinin 
Türkçe söz dizimine doğru çevirisi aşağıdakilerden hangisidir? 

a. telef-kerde şemşîr(i) gadr ü demâr eyledi
b. gadr ü demâr şemşîr(iyle) telef-kerde eyledi
c. şemşîr(in) telef-kerde(sini) gadr ü demâr eyledi
d. gadr şemşîr(inin) telef-kerde(sini) demâr eyledi
e. şemşîr(in) gadr ü demâr(ını) telef-kerde eyledi

10. Aşağıdaki tamlamaların hangisinde Türkçe söz dizimi 
yanlıştır? 

a.	 istiknâh-ı	habâyâ-yı	umûr	–	umûr(un)	habâyâ(sının)	
istiknâh(ı)

b.	 şâne-i	hâme-i	müşkil-güşâsıyla	–	müşkil-güşâ	hâme	
şânesiyle

c.	 kudret-i	 hârika-i	 mâhirânesini	 –	 kudret(in)	 hârika	
mâhirânesini

d.	 hücre-i	fazl	u	terbiyesinde	–	fazl	u	terbiye	hücresinde	
e.	 ittifâk-kerde-i	 erbâb-ı	 şühûd	 –	 şühûd	 erbâb(ının)	
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Okuma Parçası Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
ittifâk-kerde(si)

Tevhîd
Allah

Ey	me’âli	direng-âver-i	hayâl;	 ey	zât-ı	pâki	berter-i	her	 fikr	
ü	her	me’âl;	ey	bî-zevâl	rahmeti	gülzâr-ı	fıtrata	revnak-dih-i	
kemâl	 olan	Allâh-ı	 Zü’l-celâl!...	 Ey	mübdi’-i	 yegâne!	 Senin	
hikmetinledir, hükmünledir ki ‘âlemde bu hayât, hayâtda bu 
füyûzât	rû-nümâdır.	
Ey	 Sâni’-i	 bî-bahâne!	 Tecelliyyât-ı	 ‘avâlim-fürûz-ı	 ‘azame-
tin	 ‘akla	 -	 o	 senin	 bizlere	 şa’şa’a-dâr	 ihsânın	 olan-	 cevher-i	
derrâke hayret-bahşâdır. 
Eyâ	Hâlikü’l-kevn!	Bütün	bu	mükevvenât,	bârgâh-ı	kibriyâ-
penâh-ı	 rubûbiyyetine	 yek-âvâzâne	 i’lâ-yı	 âheng-i	münâcât	
eder,	 zerrâtdan	 şümûsa	kadar	hep	bu	kâ’inât	 tebcîl-i	nâm-ı	
celîlinle	i’lân-ı	mübâhât	eyler.	
Bir subh-ı dil-pezîrde gül, bülbül, âfitâb; bir leyle-i münîrde 
ecrâm-ı bî-hisâb, şevk-i bahâr, hüzn-i hazân, pertev ve zalâm, 
seng ve nebât, bahr ve ber, zerre ve hevâm hep kudret-i 
bedî’anı	 tezkîre	 leb-güşâ;	 hep	 kibriyâ-yı	 zâtını	 teşhîr	 için	
-cehrî ve kalbî- nağme-pîrâdır.
Bu	 ‘ulvî	 sürûd-ı	 ‘umûmînin	 ‘aks-i	 ebediyyet-peyvesti	
miyânında bir sadâ -gâh peydâ ve gâh nâ-peydâ- tarab-
serây-ı	Lem-yezelîye	doğru	süzülür	gider,	bu	sadâ,	bir	şâ’ir-i	
lâl ü cezbe-dârın zemzeme-i tevhîdi, bir bülbül-i zâr u bî-
karârın feryâd-ı safâ-pedîdidir. 
    Tevfîk Fikret 

1.	a	 Cevabınız	 doğru	 değilse,	 kitabınızın	 “Farsça	 Yapılı	
İsim ve Sıfat Tamla-malarının Türkçe Söz Diziminde 
Kullanılması”	bölümünü	yeniden	okuyunuz.	

2. c Cevabınız doğru değilse, kitabınızın “Farsça Yapılı 
İsim ve Sıfat Tamlamalarının Türkçe Söz Diziminde 
Kullanılması”	bölümünü	yeniden	okuyunuz.	

3.	b	 Cevabınız	 doğru	 değilse,	 kitabınızın	 “Farsça	 Yapılı	
İsim ve Sıfat Tamlamalarının Türkçe Söz Diziminde 
Kullanılması”	bölümü	yeniden	okuyunuz.	

4. d Cevabınız doğru değilse, kitabınızın “Farsça Yapılı 
İsim ve Sıfat Tamlamalarının Türkçe Söz Diziminde 
Kullanılması”	bölümünü	yeniden	okuyunuz.

5. e Cevabınız doğru değilse, kitabınızın “Birleşik İsim-
lerin	Kullanışı”	kısmını	yeniden	okuyunuz.	

6. a Cevabınız doğru değilse, kitabınızın “Birleşik Sıfat-
ların	Kullanılışı”	kısmını	yeniden	okuyunuz.

7. c Cevabınız doğru değilse, kitabınızın “Birleşik Sıfat-
ların	Kullanışı”	kısmını	yeniden	okuyunuz.

8. e Cevabınız doğru değilse, kitabınızın “Birleşik Sıfat-
ların	 Türkçe	 Yardımcı	 Fiillerle	 Kullanılması”	 bölü-
münü yeniden okuyunuz. 

9. b Cevabınız doğru değilse, kitabınızın “Birleşik Sıfat-
ların	 Türkçe	 Yardımcı	 Fiillerle	 Kullanılması”	 bölü-
münü yeniden okuyunuz.

10.	c	 Cevabınız	doğru	değilse,	kitabınızın	“Birleşik	Sıfat-
ların	 Türkçe	 Yardımcı	 Fiillerle	 Kullanılması”	 bölü-
münü yeniden okuyunuz.
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Sıra Sizde Yanıt Anahtarı 
Sıra Sizde 1

-şehr-i celîlü'l-kadr: Farsça yapılı bir sı :شهر جليل القدر :

fat tamlaması, tamlayanı Arapça lafzî izafet; االيام  : قدمي 

kadîmü'l-eyyâm: Arapça lafzî izafet; الزم االستغفار lâzımu'l-

istiğfâr: Arapça lafzî izafet; جملس مبجلس meclis be-meclis: 

Farsça birleşik kelime; و ىب كاه  gâh u bî-gâh: Farsça كاه 

birleşik kelime; على السحر ale's-seher: Arapça zaman zarfı

Sıra Sizde 2

Sıra Sizde 3
Okuma (kitab)ımızın şu üçüncü kısmının ansızın mevcudu 
tükenmiş(tir). Derhal basılmasına lüzum görülmesi üzerine 
hazırlanan sözlükte aceleye gelmesinden dolayı oluşmuş bir-
takım eksiklikler varsa (bunlara) hoşgörüyle bakılması rica 
olunur. 
Özellikle Selçuk(lu) devletinin kurucusu sayıla-cak derece-
lerde çabalar ve kahramanlıklar gös-termiş olan Alp Arslan, 
(Nizamü’l-Mülk’ün)	bilgi	ve	terbiye	okulunda	yetiştiğinden,	
Nizâ-mü’l-Mülk’ü	hem	baş	vezir,	hem	şefkatli	baba,	hem	de	
edep öğretmeni olarak kabul ederdi.

Yararlanılan Kaynak
Develi,	H.	(2008).	Osmanlı Türkçesi Kılavuzu 1-2. İstanbul. 

Kesit	Yayınları.



Amaçlarımız
Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Arapça edatları, bu edatların kullanışlarını tanımlayabilecek, 
Osmanlı Türkçesinde kullanılan Arapça söz kalıplarını fark edebilecek,
Arap harfli Türkçe bir metni transkripsiyon işaretleri kullanarak Latin harfle
rine aktarabileceksiniz. 
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OSMANLI TÜRKÇESİ GRAMERİ II



ARAPÇA EDATLARIN KULLANILIŞLARI 
Arapça tamlamaların okunuşunda değişiklik yapan kimi edatlar hakkında Osmanlı Türk-
çesi Grameri I kitabınızda bilgiler verilmişti. Burada Osmanlı Türkçesinde kullanılan baş-
ka edatları da oluşturdukları kelime gruplarıyla birlikte göreceğiz. 

lâ- ال: Arapça olumsuzluk edatıdır. Birçok kelimenin önünde, Farçadaki nâ- ve bî- 

edatları gibi, genel olarak bir durumun olumsuzunu, bulunmayışını ifade eder: المكان lâ-

mekân “mekânsız, mekân dışı”, النظري lâ-nazîr “benzersiz, eşsiz”, الديىن lâ-dînî “din dışı”, 

 .lâ-şekk “şüphesiz” vs الشك
Bu edat, Arapça fiillerin geniş zaman şekilleriyle de kullanılır ve getirildiği fiilin olum-

suzunu yapar. Bu durumlarda genellikle kalıp hâlinde, terim veya deyim gibi kullanıl-
maktadır: Osmanlı Türkçesinde daha çok belli kelimelerin önünde kalıp söz oluşturmak 

için kullanılmış gibidir: اليعقل lâ-ya’kıl “aklı başında olmayan, dalgın”; اليفهم lâ-yefhem 

“anlayışsız”; الميوت lâ-yemût “ölmez, ölümsüz”; اليتجزى lâ-yetecezzâ “bölünemez, ayrıla-

maz”; اليعد lâ-yu’add “sayılamaz, pek çok”; الحيصى lâ-yuhsâ “hesaba gelmez, sayılamaz, 

pek çok”; ال ادرى lâ-edrî “bilmem”: Bu ibare yazarı belli olmayan şiirleri ifade etmek için 
kullanılmaktadır.

mâ- ما “O şey ki”. Arapçada geniş bir kullanımı ve değişik anlamları olan mâ- edatı, 

Türkçede daha çok “o şey ki” anlamındaki kalıplarda kullanılmıştır: مافوق mâ-fevk “üstte 

olan, üstteki”; مادون mâ-dûn “altta olan, alttaki”; ماقبل mâ-kabl “ön, önceki”; مابعد ma-

ba’d “son, sonraki”; ماحصل mâ-hasal “hâsıl olan, meydana gelen şey, netice”; مابني mâ-

beyn “iki şeyin arası, ara”; ماكان mâ-kâne “eskiden olduğu gibi”; ما مضى mâ-mezâ “geçen 

şey, geçmiş zaman”; ماخلق اهلل mâ-halaka’llâh “Allah’ın yarattığı her şey”; 

Bu edat, başka edatlarla bir arada da kullanılır: احليات به   mâ-bihi’l-hayât “hayata ما 

sebep olan”; ما به االفتخار mâ-bihi’l-iftihâr “övünmeye vesile olan”; ما ىف البال mâ-fi’l-bâl, 

 mâ-fi’l-yedd “elde ما ىف اليد ;”mâ-fi’z-zamîr “gönülde, yürekte, içte olan şey ما ىف الضمري
olan şey”

Arapça Edatlar, Arapça Söz 
Kalıpları, Transkripsiyon 

(Çevriyazı)
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ma’a- مع “birlikte, ile “anlamlarındadır: مع هذا ma’a-hâzâ “bununla birlikte”, مع ذلك 

ma’a-zâlik “şununla birlikte, şu var ki”, مع عائله ma’a-‘â’ile “aile ile birlikte, ailecek”, مع زيادة 

ma’a-ziyâdetin “fazlasıyla, bol bol”, مع االفتخار ma’a’l-iftihâr “iftiharla, övünerek”, االسف 
 ,”ma’a’l-kerâhe “kerahetle, istemeyerek, zorla مع الكراهه ;”ma’a’l-esef “esefle, ne yazık kiمع 

-ma’a’t-teessüf “te مع التأسف ,”ma’a’l-memnûniyye “memnuniyetle, seve seve مع املمنونيه
essüfle, ne yazık ki” vs.

ke-   ك “gibi” benzetme bildirir.  کاالول ke’l-evvel “eskisi gibi”; کذا kezâ “bunun gibi; 

 مل يکن ;”ke’enne “sanki کأن ;”ke’l-‘adem “yok gibi کالعدم ;”hâkezâ “işte bunun gibi هکذا

 kemâ-kân  کما کان ;”kemâ “olduğu gibi کما ;”ke’en lem-yekün “hiç olmamış gibiکأن 

“olduğu gibi, önceden olduğu gibi”; کماهو kemâ-hüve “olduğu gibi”; کماهی kemâ-hiye 
“olduğu gibi”; 

keyfe كيف “nasıl” anlamında soru edatıdır. mâ- edatıyla birlikte şart anlamı taşıyan 

deyimler kurar: كيف مايشا keyfe-mâ-yeşâ “nasıl isterse öyle, istediği gibi”; كيف ما اتفق 
keyfe-mattefak “nasıl rast gelirse, hangisi olursa”.

gayr غري  Arapça istisna edatıdır. Türkçede “+sız/+siz” ekleriyle, “...olmayan” şekille-

riyle karşılarız: غري مسلم gayri müslim “Müslüman olmayan”; غري قابل gayri kābil “müm-

kün olmayan, imkânsız”; اخالقى اشتعال ;”gayri ahlâkî “ahlak dışı غري  قابل   gayri غري 

kābil-i işti’âl “alevlenmez”; غري متجانس gayri mütecânis “homojen olmayan, heterojen”; 

.”gayri irâdî “istemsiz, istem dışı غري ارادى

li- ل “için” Bu edatı daha önce de görmüştük. Bu edat Arapça dilbilgisinde “sebep 
tamlayıcısı” (el-mef ’ûlü li-eclihi) denilen zarf gruplarının teşkilinde de sıkça kullanılır. 
Bu durumda, li- edatından önce gelen kelime üstünlü tenvin ile okunmaktadır. Aşağıdaki 
örneklerde altı çizili kelime grupları bu yapıdadır ve Türkçe söz diziminde zarf olarak 
kullanılmışlardır: 

“...sâir ukūlü tahrîr her ne kadar hâricü’l-bahs ise dahi teksîren li’n-nef  (تكثرياً للنفع) ’

ve ri’âyeten li’l-istitrâd (رعايًة لالستطراد) îrâd olundu.”
“... ehl-i Hayber’den birkaç nefer müte’ayyinân-ı Yehûd Darü’l-hilâfe’ye vürûd ve cizye-

den mu’âfiyetlerini müş’ir bâ-hatt-ı Hazret-i Ali sened sûretinde bir varak-pâre ibrâz  ve 

te’yîden li’l-müdde’â (تأييداًللمدعا) ashâb-ı kirâmdan birkaç zâtın şehâdetlerini tahrîr... 
eylediklerinde...”

“... Ebu’l-Kāsım bin Mesleme’ye şekk ve şüphe ârız olup... def ’an li’ş-şübhe (دفعاً للشبهه) 
müverrih-i ahd olan Hatîb-i Bağdâdî’ye bir kerre arz olunmak enseb idüğin ifâde ile... “

“... ve her devlet hasmının edevâtına mukābil  edevât tedârük  etmek esbâb-ı zâhiriyye-i 

zafer ve galebeden olduğuna binâen mukābeleten li’l-hasm (مقابلًة للخصم)  nev-îcâd top-
lar ve iki bin neferden ibâret Sür’atciyân ocağının ihdâsı...”

Aşağıdaki kelime grupları da söz kalıpları şeklinde zarf fonksiyonuyla kullanılmak-

tadır:  هلل احلمد    el-hamdü li’llâh “Hamd Allah içindir”; هلل  ”el-hükmü li’llâh احلکم 

“Hüküm Allah’ındır (baş sağlığı için kullanılır)”; رضاًء هلل rızâen li’llâh “Allah’ın rızası 

için”; رمحًة للعاملني rahmeten li’l-âlemîn “Âlemlere rahmet için, Âlemlere rahmet olarak; 
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Hz. Muhammed”; حسبًة هلل hasbeten li’llâh “Allah rızası için”; خالصاً هلل hâlisan li’llâh 
“Allah rızası için”.

zû ذو: “Sahip, +lı/+li” anlamlarındadır. Bir kısım kalıplaşmış ifadelerde ve daha çok da 
bilimsel terimlerde kullanılır: 

فنون ,”zü’l-celâl “celâl sahibi, Allah ذواجلالل  ذو ,”zû-fünûn “fenler sahibi, bilgin ذو 

 .zû-zeneb “kuyruklu” vs ذوذنب ,”zû-erba’ati’l-adlâ’ “dört kenarlı, dörtgen  اربعة االضالع

Bu edatın tamlamalardaki çokluk şekli ذوى zevi’dir: ذوى املفاصل zevi’l-mefâsıl “maf-

sallılar”, االرحام ذوى zevi’l-erhâm “yakın akrabalar” vs.

قيمت :zî, zû edatının  harf-i cerli şeklidir ذى  ذى حيات ,”zî-kıymet “kıymetli ذى 

zî-hayât “canlı”, ذى اليد zi’l-yed “bir malı elinde tutan kimse”, ذى شان zî-şân “şanlı” vs.

-zât edatı bilhassa tıp, botanik ve zooloji bilim dal ذات zû edatının müennesi olan ذو
larındaki terimlerde çok kullanılmıştır. Bu terimlerin birçoğu da Osmanlı Türkçesi içinde 

türetilmiştir: ذات اجلنب zâtü’l-cenb “akciğer zarı iltihabı”;  ذات االرجل املفصليه zâtü’l-

ercülü’l-mafsaliyye “eklem bacaklılar”;  ذات االرجل الرأسيه zâtü’l-ercülü’r-re’siyye “baştan 

bacaklılar”;  ذات الطبل zâtü’t-tabl “kulak zarı iltihabı” vs.

Aşağıdaki kelimeleri okuyunuz ve kelimelerin anlamlarını yazınız.  

 ال علی التعيني، الکالم، ماحضر، ماالکالم، مع فايض، ذوی العقول
ARAPÇA SÖZ KALIPLARI
Arapça fiillerin çekimli şekilleri Türkçede kullanılmamış olmakla birlikte dua cümleleri, 
Kur’an-ı Kerim ve hadislerden alıntılar, atasözü ve vecizeler ve kimi kalıplaşmış kelime 
grupları yer yer kullanılmıştır. Kısa cümlecikler hâlindeki dualar, beddualar vs. çoğu za-
man cümle dışı unsur gibi dururken bazen ismin bir sıfatı gibi değerlendirilip üzerine 
Türkçe ek ilâve edilmiştir. Meselâ:

 ”sallallâhu aleyhi ve sellem “Allah’ın salat ve selamı üzerine olsun صلى اهلل عليه و سلم
anlamına bir cümledir. Bu cümle Hz. Muhammed’in adının anılmasından sonra söylenir. 
Bu durumda herhangi bir isim çekim eki Peygamberin adından sonra veya dua cümleci-
ğinden sonra kullanılabilmektedir:  

Resûlullâh’a -sallallâhu aleyhi ve sellem- indirilen kitap...
Resûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem’e indirilen kitap...

Aşağıda metinlerde sık kullanılan bu gibi cümle ve kalıplaşmış ifadelerden bazı örnek-
ler verilmiştir. Bunlar öğrenilirse, metinlerin bağlamından kopmadan anlaşılmaları daha 
kolay olur: 

Kalıplaşmış İfadeler
,”eben an-ceddin “babadan babaya, babadan dedeye ابا عن جد

,”eblağu mine’t-tasrîh “son derece açık ابلغ من التصريح

,”bi’smihî te’âlâ “Allah’ın adıyla بامسه تعاىل

,”bi-aynihâ “ayniyle, olduğu gibi بعينها ,bi-aynihî بعينه

1
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,”bi-mennihî “Allah’ın lütfuyla مبنه

 yüksek olsun” “..Allah subhânehû ve“ تعاىل ;”subhânehû “Onu tenzîh ederim سبحانه
ta’âlâ’nun irâdet ve meşiyyet-i ezeliyyesi...”,

,”alâ-hâlihî  “kendi hâlinde, bulunduğu durumda على حاله

,”alâ-merâtibihim “mertebelerine göre على مراتبهم

,”.aleyhi’r-rahme “Allah’ın rahmeti üzerine olsun عليه الرمحه

,”.aleyhi’s-selâm “Ona selam olsun عليه السالم

,”aleyhi’s-salâtü ve’s-selâm “Salât ve selâm onun üzerine olsun عليه الصالة و السالم

,”fî-zamâninâ hâzâ “bu zamanımızda ىف زماننا هذا

,”fî-kitâbihî “kitabında, Kur’anda ىف كتابه

,”fî-yevminâ “günümüzde ىف يومنا

.”ilâ-gayri’n-nihâye “daima, ebediyyen, sonsuza dek اىل غري النهايه

Dua ve Beddua Cümleleri
,”Âmennâ ve saddaknâ “İnandık ve tasdik ettik آمنا و صدقنا

,”Ebbeda’llâh “Allah ebedî eylesin  ابد اهلل

اهلل  Edâma’llâh “Allah sürekli etsin”, edâma’llâhu ta’âlâ ikbâlehû “Allah ikbâlini  ادام 
sürekli kılsın”, edâma’llâhu te’âlâ iclâlehû “Allah onun yüceliğini, kudretini sürekli kılsın”,

,”E’azza’llâh “Allah aziz etsin”; e’azallâhu ensârehû “Allah yardımcılarını yüceltsin اعزاهلل

,”Allâhu a’lem bi’s-savâb “Doğrusunu Allah bilir  اهلل اعلم بالصواب

,Enâra’llâhu burhânehû “Allah delîlini nurlandırsın (yüce kılsın)  انار اهلل برهانه

 ,”Eyyedeka’llâh “Allah sana güç versin, seni güçlendirsin   ايدكاهلل

,”Eyyedehu’llâh “Allah ona güç versin, onu güçlendirsin   ايده اهلل

,”Eyyedehumu’llâh “Allah onlara güç versin, onları güçlendirsin   ايدهم اهلل

 Bâreka’llâh “Allah mübârek etsin” “...Ve sene 996 şehr-i zilka’desinün yiğirmi بارك اهلل
dördünci sebt güni -bâreka’llâhu’s-sebt- ile göçülüp kışlaya teveccüh olundı...”,

,”Cezâka’llâh “Allah (senin) mükâfatını versin  جزاك اهلل

,”Cezâhu’llâh “Allah (onun) mükâfâtını versin   جزاه اهلل

,”Elhamdu li’llâh “Allah’a hamdolsun   احلمد هلل

-Halledallâh “Allah daim etsin”; hallede’lllâhu ta’âlâ hilâfetehû ilâ-inkırâzi’d خلداهلل
devrân “Allah hilâfetini devrânın sonuna (kıyamete) kadar dâim etsin”; halleda’llâhu 
mülkehû “Allah mülkünü dâim etsin”,

فضائله -Dâmet fezâ’iluhû “faziletleri sürekli olsun” “...Ve cum’a gün a’lemü’l دامت 
’ulemâ Hoca Efendi -dâmet fezâiluhû- hazretleri evlâd-ı kirâmları ile ibâdete vardılar.”,

معاليهم  Dâmet ma’âlîhim “şerefleri sürekli olsun” “... ve Defterdârlar -dâmet دامت 
ma’âlîhim- cümle erkân-ı sa’âdet cem’iyyet ile gelüp...”,

,”Rahimehümüllâhu te’âlâ “Allah onların hepsine rahmet etsin  رمحهم اهلل تعاىل
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,”.Radıyallâhu anhu “Allah ondan (o erkek kişiden) razı olsun   رضى اهلل عنه

,”.Radıyallâhu anhâ “Allah ondan ( o kadın kişiden) razı olsun  اهلل عنها  رضى

,”.Radıyallâhu anhüm “Allah onlardan ( o erkeklerden) razı olsun اهلل عنهم  رضى

والبليات االفات  اهلل عن  -Sânehallâhu ani’l-âfâti ve’l-beliyyât “Allah onu afet  صاهنا 
lerden ve kötülüklerden korusun” “... makarr-ı hilâfet-i aliyyem olan mahmiyye-i Kos-
tantıniyye -sanehallâhu ani’l-âfâti ve’l-beliyye- sükkân ve kuttânının vücûh-ı emniyyet ve 
râhatları...”,

,”El-‘iyâzu bi’llâh “Allah’a sığınırım, Allah korusun  العياذ باهلل

,”Kaddesa’llâhu sırrahû “Allah sırrını kutsasın  قدس اهلل سره

.”Kuddise sırruhu “sırrı kutsansın قدس سره

Aşağıdaki ibare ve cümleleri okuyunuz, bunların sözlüklerden anlamlarını bulunuz. 

الدنيا مزرعة اآلخرة؛ ال راحة فی الدنيا؛ استغفر اهلل؛ قاب قوسني اوادنی
Osmanlı Türkçesi metinlerinde kullanılan Arapça kalıp ifadeler ve cümleler için şu iki kay-
nak yararlıdır: 
Recep Toparlı - M. Sadi Çöğenli, Osmanlıcada Kullanılan Arapça ve Farsça Edat, Zarf, De-
yim ve Terkipler, Atatürk Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi Yay., Erzurum 1990.
Mehmet Yılmaz, Edebiyatımızda İslâmî Kaynaklı Sözler (Ansiklopedik Sözlük), Enderun Ki-
tabevi, İstanbul 1992.

TRANSKRİPSİYON (ÇEVRİYAZI)
Transkripsiyon, kısaca, herhangi bir alfabeyle yazılmış bir metni başka bir alfabeye çevir-
mek demektir. 

Bu tarife göre Osmanlı harfleriyle yazılmış bir metni Latin alfabesine çevirmek bir 
transkripsiyon işlemidir. Ancak bugünkü alfabemizde Osmanlı alfabesindeki bütün harf-
leri karşılayacak kadar harf yoktur. Bu eksikliği gidermek için benzer harflere nokta veya 
çizgi ilâvesiyle yeni harfler oluştu rulmuştur. Bu ilâve işaretleri yalnızca bilimsel çalışma-
larda kullanırız. 

Latin alfabesindeki bu eksikliğin yanında Osmanlı alfabesinde de ünlülerin gösteril-
mesinde eksikler vardır. Meselâ ben veya bir yazılırken ünlüler yazıl maz. Biz dilin genel 
yapısında bunların ünlü değerlerini bildiğimiz için (bn) veya (br) değil, (ben) ve (bir) 
şeklinde yazarız. 

İmlâ muhafazakâr bir sistem olup kimi kalıplaşmış şekiller yüzyıllar boyun ca değiş-
meden yazıldıkları için, kelimelerin söylenişi değişir, ancak yazılışı değişmez. Bunların 
nasıl okunacağına bilim adamının, bilimsel veriler doğrul tusunda karar vermesi gerekir. 

Bazen bir harf birkaç sesi birden de gösterebilir: Meselâ -up zarf-fiil eki, Osmanlı me-

tinlerinde çoğu zaman وب şeklinde yazılmıştır. Ancak Türkçede bu zarf-fiil eki her zaman 

/p/ ünsüzü ile olmuştur. ب harfinin /p/ ünsüzünü gösterme kabiliyeti de bulunduğundan 

-yazılışını bir imlâ kalıplaşması olarak kabul edip söz konusu eki gelüp, olup, alup şek وب
linde okuruz. Aynı ek 19. ve 20. yüzyıl metinlerinde yuvarlaklık uyumuna bağlı olarak 

okunur:  ويروب verip, آلوب alıp vs.

2
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Aynı şekilde ك kef harfi /k/, /g/ ve /ñ/ seslerini gösterebilmektedir. Bundan dolayı 

 kelimesini keldim şeklinde okuyamayız; zira bu fiilin Türkiye Türkçesinde gel-mek كلدم
şeklinde olduğunu bilmekteyiz. 

Osmanlı alfabesinin bilimsel transkripsiyon çalışmalarında kullanılan harf karşılıkları 
aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Transkripsiyon Alfabesi

  ا
)آ(

a, ā

ا )أ( a, e, ı, i, u, ü

ء ’

ب b, p

پ p

ت t

ث ª

ج c, ç

چ ç

ح ¨

خ ¦ veya ħ

د d

ذ ¢, œ

ر r

ز z

ژ j

س s

ش ş

ص ¬

ض ¤, š

ط ž

ظ ®

ع ¼

غ  

ف f

ق  

ك k, g, ñ

ل l

م m

ن n

و v, u,‡, ü, o, ‹, ö

٥ h, a, e

ى y, ı, i, ‰

Osmanlı Türkçesi dönemi metinlerini yeni harflere aktarırken (transkribe ederken) bu 
genel bilgilerin ışığında dikkat etmemiz gereken başka hususlar da vardır: 

1)  Türkçe kelimelerde ünlüleri gösteren harfler, uzun ünlü gibi gösterilmez. Mesela بو 
bu veya صو su kelimeleri “bū” veya “sū” şeklinde yazılmaz. 
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2)  Ayın ve hemze harfleri birer ünsüzdür. Bunları kendilerine özgü kesme işaretle-
riyle gösterir; bunlardan sonraki ünlüyü de kelimenin Türkçede okunuşuna göre 

seçeriz. Meselâ عثمان kelimesinde ayın harfinden sonraki yazılmayan ünlüyü /o/ 

olarak (‘osmân); عمر kelimesindeki ünlüyü ise /ö/ olarak  (‘ömer) okuruz. 

-harfi taşıyan kelimelerdeki bu harf Türkçede kimi kelimelerde /z/, kimi ke ض  (3
limelerde /d/ olarak telaffuz edilmektedir. Bundan dolayı bu harfi karşılayan iki 
transkripsiyon işareti vardır. Kelimeye göre bunlardan uygun olanı seçilir. 

Aşağıda bazı transkripsiyon örnekleri verilmiştir: 

مبارك معظم قاتل
تاكرى
تعاىل

ثواب صواب رمضان قاضى

mübārek mu¼a®®am  ātil
Tañrı 
te¼ālā ªevāb ¬avāb rama¤ān  āš‰

دغدغه خسيس عزت عذاب عمر جامع مظلوم مغرب
da da a ¦as‰s ¼izzet ¼a¢āb ¼ömr cāmi¼ ma®lūm ma rib

قورقما سومنز بو شفقلرده يوزن آل سنجاق
سومندن يوردمك اوستنده توتن اك صوك اوجاق

 او بنم ملتمك ييلديزيدر پارالياجق
او بنمدر او بنم ملتمكدر آجنق

Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak 
Sönmeden yurdumur üstünde tüten er sor ocak 
O benim milletimir yıldızıdır parlayacak 
O benimdir, o benim milletimir dir ancak 

Osmanlı Türkçesi metinlerini Latin harflerine bilimsel transkripsiyon harfleriyle akta-
rırken, metnin yazıldığı devrin dil özelliklerini dikkate almalıyız. Türkiye Türkçesindeki 
eklerin niteliği 13. ve 19. yüzyılda aynı değildir. 13.-16. yüzyıl metinleri Eski Türkiye Türk-
çesi dediğimiz dönemin dil özelliklerine göre okurken, 19. veya 20. yüzyılın başlarında 
üretilmiş bir metni daha eski devrin dil özelliklerine göre okumak doğru olmaz. 

•	 Aşağıdaki	metin	20.	yüzyılın	başlarına	aittir.	Bu	yüzyılda	Türkçenin	eklerinin	ses	
değerleri bugünkünden farklı değildir. Metni buna göre transkribe edelim: 
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Mukaddime
Ma‘nāya mevżū‘ olan lafzır delāleti üç dürlü olur ki mutābakat, tażammun, iltizāmdır. 

Çünki lafzır mevżū‘unlehi olan ma‘nānır tamāmına delāleti mužāba at ve cüz’üne delāleti 
tażammundur. Meselā ota lafzınır dört divār ile tavanır mecmū‘una delāleti mutābakat 
ve bunlardan yalrız birine delāleti tażammundur. Ke-zālik insān lafzı hayvān-ı nātık, 
ya‘ni zi-rūh ve sāhib-nutk  ma‘nāsına mevżū‘ oldugundan hayvān-ı nātıkır mecmū‘una 
delāleti mutābakat ve ikisinden yalrız birine delāleti tażammundur.

•	 Aşağıdaki	metinler	18.	yüzyıla	aittir.	Bunların	transkripsiyonunda	bilhassa	yuvar-
lak ünlü ekleri dudak uyumuna bağlı olarak okumak doğru olur: 

Vefāt-ı Fātıma Sultān
Toksan yedi senesi şehr-i Muharreminir altıncı güni kadem-nihāde-i ‘ālem-i şühūd 

olan Fātıma Sultān işbu bir iki yüz senesi Muharreminir onuncı bāzār gicesi ‘illet-i cede-
riden lırāmān-ı çemen-soffa-i cinān oldı. 

 
 Ahmed Vâsıf Efendi, Mehâsinü’l-Âsâr ve Hakāiku’l-Ahbâr, Yay. Müctebâ İl-

gürel,	İst.	1978,	s.	298.

Ve cumāde’l-ālirenir beşinde Kamer münlasif olup māh-ı münirir bi’l-külliye nūrı 
mestūr oldı. Ve dört gün şems  kızıl bakır gibi  guruş cirmi gibi dumandan sagir göründi. 
‘Alāmet-i layr ola. Ve māh-ı mezbūrur sekizinci cum‘a güni zelzele oldı. 

 
 Şem’dânîzâde Fındıklılı Süleymân Efendi Târihi, Mür’it-Tevârîh III, Haz. 

Münir	Aktepe,	İst.	1981,	s.	42.	

•	 Aşağıdaki	metin,	yazarı	bilinmeyen	bir	Tevârîh-i	Âl-i	Osmân’dan	alınmıştır.	Bu	metni	
Eski Türkiye Türkçesinin özelliklerini göz önünde bulundurarak transkribe etmeliyiz: 

    

Çün ‘Osmān Iāzi atası yirine  kā‘im-makām oldı, yigit yeril  katına cem‘ oldı. Çok  
gazālar itdiler. Gelüp evvel Bilecig’i ve Köprihisārı’n ve Yarhisārı’n ve İnegöl’i feth itdi, hic-
retür altı yüz seksen yidi yılında vāki‘ oldı. Evvel Cum¾a namāzın  Karahisār’da ol kıldı. 
Iāzilere evvel tekbiri anda getürdiler.  
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 Anonim Tevârîh-i Âl-i Osmân -F. Giese Neşri-, Haz. Nihat Azamat, Marmara 
Üni. Yay. İstanbul 1992, s. 9-10

Türkiye Türkçesinin çeşitli tarihî devrelerindeki fonolojik özellikleri için şu kaynakla-
ra bakılabilir: 

Faruk K. Timurtaş, EskiTürkiye Türkçesi, Enderun Yay. İstanbul. Hayati Develi, Evliya Çelebi 
Seyahatnamesine Göre 17. Yüzyıl Osmanlı Türkçesinde Ses Benzeşmeleri ve Uyumlar, Türk 
Dil Kurumu, Ankara 1995.

Hayati Develi, “18. Yüzyıl Türkçesi Üzerine”, Doğu Akdeniz Üni. Türk Dili ve Edebiyatı Bölü-
mü Dergisi, Gazimağusa 1998, s. 27-36. 

Fuzulî Divanı’nda bulunan bir gazelden alınan aşağıdaki beyitleri çevriyazı işaretleri kulla-
narak Latin harflerine aktarınız. 

شربت لعلك که ديرلر چشمهء حيوان آکا   اول ويرر جان دمبدم عشاقه و بن  جان آکا
طومته ای قان دمبدم طغيان ايدوب تن چاکنی   قوی بو منظردن دمی نظاره قيلسون جان آکا
کوکلمه صاملش خطك ذوقن فلك قانون ويروب  طفل تك کيم اوقودرلر زجر ايله قرآن آکا

3
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Özet
Arapça Edatları, Bu Edatların Kullanışla rını Tanım-
lamak.
 Daha önce gördüğümüz edatlara ek olarak Osmanlı 
Türkçesinde kullanılan diğer Arapça edatlar ve oluş-
turdukları kelime gruplarını şöyle sıralayabiliriz: lâ- 

 Arapça olumsuzluk edatıdır. Birçok keli menin :ال
önünde, Farçadaki na- ve bî- edatları gibi, genel ola-
rak bir durumun olumsuzunu, bulunmayışını ifade 

eder: المكان lâ-mekân “mekânsız, mekân dışı”. Bu 
edat, Arapça fiillerin geniş zaman şekil leriyle de kul-

lanılır ve getirildiği fiilin olumsuzunu yapar: اليعقل 

lâ-ya’kıl “aklı başında olmayan, dalgın”. mâ- ما “O şey 
ki”. Arapçada geniş bir kullanımı ve değişik anlamları 
olan mâ- edatı, Türkçede daha çok “o şey ki” anlamın-

daki kalıplarda kullanılmıştır: مافوق mâ-fevk “üstte 
olan, üstteki. Bu edat, başka edatlarla bir arada da 

kullanılabilir: ما به احليات mâ-bihi’l-hayât “hayata se-

bep olan”. ma’a- مع “Birlikte, ile “anlamlarındadır: مع 

 ”gibi“ ك  -ma’a-‘â’ile “aile ile birlikte, ailecek”. ke عائله

benzetme bildirir:  کاالول ke’l-evvel “eskisi gibi”. 

keyfe كيف “nasıl” anlamında soru edatıdır. mâ- eda-

tıyla birlikte şart anlamı taşıyan deyimler kurar: كيف 

 .”keyfe-mâ-yeşâ “nasıl isterse öyle, istediği gibi مايشا

gayr غري  Arapça istisna edatıdır. Türkçede “+sız/+siz 

ekleriyle,...olmayan” şekilleriy le karşılarız: مسلم  غري 

gayri müslim “Müslüman olmayan”. li ل “için” Bu 
edatı daha önce de görmüştük. Bu edat Arapça dil-
bilgisinde “sebep tamlayıcısı” (el-mef ’ûlü li-eclihi) 
denilen zarf gruplarının teşkilinde de sıkça kullanılır. 
Bu durumda, li- edatından önce gelen kelime üstün-

lü tenvin ile okunmaktadır:  هلل  rızâen li’llâh رضاًء 

“Allah’ın rızası için”. zû ذو: “Sahip, +lı/+li” anlamla-
rındadır. Bir kısım kalıplaşmış ifadelerde ve daha çok 

da bilimsel terimlerde kullanılır: ذواجلالل zü’l- celâl 

“celâl sahibi, Allah”, ذو فنون zû-fünûn “fenler sahibi, 

bilgin”. Bu edatın tamlama lardaki çokluk şekli ذوى 

zevi’dir: املفاصل  .”zevi’l-mefâsıl “mafsallılar ذوى 

-zî ذى قيمت :zî, zû edatının  harf-i cerli şeklidir ذى

kıymet “kıymetli”. ذو zû edatının müennesi olan ذات 
zât edatı bilhassa tıp, botanik ve zooloji bilim dalların-
daki terimlerde çok kullanıl mıştır. Bu terimlerin bir-

çoğu da Osmanlı Türkçesi içinde türetilmiştir: ذات 

 .”zâtü’l-cenb “akciğer zarı iltihabı اجلنب

Osmanlı Türkçesinde Kullanılan Arapça Söz Kalıplarını 
Fark Etmek. 
 Arapça fiillerin çekimli şekilleri Türkçede kullanılma-
mış olmakla birlikte dua cümle leri, Kur’an-ı Kerim ve 
hadislerden alıntılar, atasözü ve vecizeler ve kimi ka-
lıplaşmış kelime grupları yer yer kullanılmıştır. Kısa 
cümlecikler hâlindeki dualar, beddualar vs.  çoğu 
zaman cümle dışı unsur gibi dururken bazen ismin 
bir sıfatı gibi değerlendirilip üzerine Türkçe ek ilâve 

edilmiştir: سلم و  عليه  اهلل   sallallâhu aleyhi ve صلى 
sellem “Allah’ın salat ve selamı üzerine olsun” anlamı-
na bir cümledir. Bu cümle Hz. Muhammed’in adı nın 
anılmasından sonra söylenir. Bu durum da herhan-
gi bir isim çekim eki Peygamberin adından sonra 
veya dua cümleciğinden sonra kullanılabilmektedir:  
Resûlullâh’a -sallallâhu aleyhi ve sellem- indirilen ki-
tap... Resûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem’e indirilen 
kitap... Sık kullanılan kalıplaşmış ifadeler, dua ve bed-

dua sözlerinden bazıları şunlardır: جد عن   eben ابا 

an-ceddin “babadan babaya, babadan dedeye”; ابلغ 
التصريح  ;”eblağu mine’t-tasrîh “son derece açık من 

 آمنا و ;”.aleyhi’s-selâm “Ona selam olsun عليه السالم

 ;”Âmennâ ve saddaknâ “İnandık ve tasdik ettik صدقنا

اهلل اعلم ;”Ebbeda’llâh “Allah sürekli kılsın  ابد   اهلل 
 Allâhu a’lem bi’s-savâb “Doğrusunu Allah  بالصواب
bilir”....

Arap Harfli Türkçe Bir Metni Transkrip siyon İşaretleri 
Kullanarak Latin Harfle rine Aktarmak.  
 Transkripsiyon, kısaca, herhangi bir alfabeyle yazıl-
mış bir metni başka bir alfabeye çevirmek demektir. 
Bu tarife göre Osmanlı harfleriyle yazılmış bir metni 
Latin alfabesine çevirmek bir transkripsi yon işlemi-
dir. Ancak bugünkü alfabemiz de Osmanlı alfabesin-
deki bütün harfleri karşılayacak kadar harf yoktur. 
Bu eksik liği gidermek için benzer harflere nokta veya 
çizgi ilâvesiyle yeni harfler oluşturul muştur. Bu ilâve 

1

2

3
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işaretleri yalnızca bilim sel çalışmalarda kullanırız. 
İmlâ muhafa zakâr bir sistem olup kimi kalıplaşmış 
şekiller yüzyıllar boyunca değişmeden yazıldıkları 
için, kelimelerin söylenişi değişir, ancak yazılışı de-
ğişmez. Bunların nasıl okunacağına bilim adamının, 
bilimsel veriler doğrultusunda karar vermesi gere kir. 

Bazen bir harf birkaç sesi birden de gösterebilir: ك 
kef harfi /k/, /g/ ve /ñ/ sesle rini gösterebilmektedir. 

Bundan dolayı كلدم kelimesini keldim şeklinde oku-
yamayız; zira bu fiilin Türkiye Türkçesinde gel-mek 
şeklinde olduğunu bilmekteyiz. Osmanlı Türkçesi dö-
nemi metinlerini yeni harflere aktarırken (transkribe 
ederken) bu genel bilgilerin ışığında dikkat etmemiz 
gereken başka hususlar da vardır: 1) Türkçe kelime-
lerde ünlüleri gösteren harfler uzun ünlü gibi göste-

rilmez. Mesela بو bu veya صو su kelimeleri “bū” veya 
“sū” şeklinde yazılmaz. 2) Ayın ve hemze harfleri birer 
ünsüzdür. Bunları kendilerine özgü kesme işaretleriy-
le gösterir; bunlardan sonraki ünlüyü de kelimenin 

Türkçede okunuşuna göre seçeriz. Meselâ عثمان ke-
limesinde ayın harfinden sonraki yazılmayan ünlüyü 

/o/ olarak (‘osmân); عمر kelimesindeki ünlüyü ise /ö/ 

olarak  (‘ömer) okuruz. 3) ض harfi taşıyan kelime-
lerdeki bu harf Türkçede kimi kelimelerde /z/, kimi 
kelimelerde /d/ olarak telaffuz edilmektedir. Bundan 
dolayı bu harfi karşılayan iki transkripsi yon işareti 
vardır. Kelimeye göre bunlar dan uygun olanı seçilir.
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Kendimizi Sınayalım
1. Aşağıdakilerden hangisi Arapça olumsuzluk edatıdır?

a. ذو
b. كيف
c. مع 

d. ال
e. ما

2. Aşağıdakilerden hangisi “sahip, +lı/+li” anlamındadır? 

a. ذو
b. ل
c. غري
d. كيف
e. ما

3. Aşağıdakilerden hangisi “istemeyerek, zorla” anlamındadır?

a. مع ذلك
b. مع التأسف
c. مع الكراهه
d. مع االسف
e. مع املمنونيه

4. “canlı” anlamındaki Arapça kelime aşağıda kilerden han-
gisidir?

a. ذى شان
b. ذى حيات
c. ذوى االرحام
d. ذوذنب
e. ذو فنون

-cümlesinin doğru okunuşu aşa ”صلى اهلل عليه و سلم“ .5
ğıdakilerden hangisidir? 

a. salli Allah aleyh ve sellem
b. sallullah aleyhi ve sellem 
c. sallallâhu ileyhi ve sellem 
d. salli Allahu aleyhi ve selem 
e. sallallâhu aleyhi ve sellem

6. “fî-kitâbihî (kitabında, Kur’anda)”, ibare sinin Arap harfli 
yazımı aşağıdakilerden hangisidir? 

a. ىف الكتابه
b. فكتابه
c. ىف كتاهبى
d. ىف كتابه
e. ىف كتاب

7. Aşağıdakilerin hangisi dua cümlesidir?

a. على حاله
b. ابد اهلل
c. اىل غري النهايه
d. عليه السالم
e. على مراتبهم

8. Aşağıdakilerden hangisi “Allah ona güç versin, onu güç-
lendirsin.” anlamında dua cümlesidir? 

a. ايدكاهلل
b. ايده اهلل
c. انار اهلل برهانه
d. جزاك اهلل
e. ايدهم اهلل

 kelimesinin çevriyazılı şekli aşağıdakilerden ”خسيس“ .9
hangisidir? 

a. ħasis
b. hasis
c. hasis
d. ħasis
e. ħasis

10. “Š avāb” kelimesinin Arap harfli yazımı aşağıdakilerden 
hangisidir?

a. ثواب
b. صوب
c. صواب
d. سواب
e. سوب
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
1. d Cevabınız doğru değilse, kitabınızın “Arapça Edatla-

rın Kullanılışları” bölümünü yeniden okuyunuz. 
2. a Cevabınız doğru değilse, kitabınızın “Arapça Edatla-

rın Kullanılışları” bölümünü yeniden okuyunuz. 
3. c Cevabınız doğru değilse, kitabınızın “Arapça Edatla-

rın Kullanılışları” bölümü yeniden okuyunuz. 
4. b	 Cevabınız	doğru	değilse,	kitabınızın	“Arapça	Edatla-

rın Kullanılışları” bölümünü yeniden okuyunuz.
5. e Cevabınız doğru değilse, kitabınızın “Arapça Söz 

Kalıpları” bölümünü yeniden okuyunuz. 
6. d Cevabınız doğru değilse, kitabınızın “Arapça Söz

Kalıpları” bölümünü yeniden okuyunuz.
7. b Cevabınız doğru değilse, kitabınızın “Dua ve Bed-

dua cümleleri” kısmını yeniden okuyu nuz.
8. b	 Cevabınız	 doğru	değilse,	 kitabınızın	 “Dua	 ve	Bed-

dua Cümleleri” kısmını yeniden okuyu nuz. 
9. a Cevabınız doğru değilse, kitabınızın “Trans kripsiyon 

(Çevriyazı)” bölümünü yeniden okuyunuz.
10. c Cevabınız doğru değilse, kitabınızın “Trans kripsiyon 

(Çevriyazı)” bölümünü yeniden okuyunuz.

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı 
Sıra Sizde 1

التعيني علی  lâ-kelâm الکالم ;”lâ-‘ale’t-ta’yîn “gelişi güzel ال 

“diyecek bir şey yok”; ماحضر mâ-hazar “hazır olan”;

فايض ;”mâ lâ-kelâm “söz götürmez şey ماالکالم -ma’a مع 

fâyiz “fayiz ile”; ذوی العقول zevi’l-‘ukûl “akıl sahipleri, akıl-
lılar”.

Sıra Sizde 2

اآلخرة مزرعة   Ed-dünyâ mezra’atü’l-âhireti “dünya الدنيا 

âhiretin tarlasıdır”; الدنيا فی  راحة   lâ-râhate fi’d-dünyâ ال 

“dünyada rahat yoktur”; اهلل  estağfiru’llâh “Allah’tan استغفر 

af dilerim”; اوادنی قوسني   kābe kabseyni ev ednâ “İki قاب 
yay aralığı kadar veya daha az”.

Sıra Sizde 3
Şerbet-i lalüñ ki dirler çeşme-i hayvān aña
Ol virür cān dem-be-dem ‘uşşāka vü ben cān aña

Tutma ey  kan dem-be-dem tugyān idüp ten çākini 
Koy bu manzardan demi nezzāre  kılsun cān aña

Göñlüme Š almış ħatuñ zevkın felek  kānūn virüp 
Tıfl tek kim okudurlar zecr ile  Kur’ān aña

Yararlanılan Kaynak
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Kesit Yayınları.





Sevgili öğrenciler, elinizdeki kitap Osmanlı Türkçesindeki Farsça ve Arapça unsurların 
tanınmasına yönelik hazırlanmıştır. 

Bu bölümünde teorik olarak verilen bilgileri pekiştirmeniz ve uygulamalar yapabilme-
niz için konulara uygun metinlere yer verilmiştir. Teorik bilgilerin uygulamalarla kalıcı 
hâle geleceğini unutmayınız. Osmanlı Türkçesi bilgisinin gelişmesi için bol metin okun-
ması gerektiği hususunu da asla aklınızdan çıkarmayınız. 

Okuyacağınız metinlere baktığınızda bunların içinde anlamlarını bilmediğiniz birçok 
kelime bulunduğunu göreceksiniz. Anlamları bilinmeyen bu kelimeler doğal olarak me-
tinlerin anlaşılmasını zorlaştıracaktır. Bu yüzden metinleri okurken sözlük kullanmayı 
ihmal etmeyiniz. Kullandığınız sözlük öncelikle Arap harfli Türkçe sözlük olmalıdır. Keli-
meyi okuduktan sonra isterseniz diğer sözlüklerden de faydalanabilirsiniz.

Metinler



Osmanlı Türkçesi Grameri II88



Metinler 89



Osmanlı Türkçesi Grameri II90



Metinler 91



Osmanlı Türkçesi Grameri II92



Metinler 93



Osmanlı Türkçesi Grameri II94



Metinler 95



Osmanlı Türkçesi Grameri II96



Metinler 97



Osmanlı Türkçesi Grameri II98



Metinler 99



Osmanlı Türkçesi Grameri II100



Metinler 101



Osmanlı Türkçesi Grameri II102



Metinler 103



Osmanlı Türkçesi Grameri II104



Metinler 105



Osmanlı Türkçesi Grameri II106



Metinler 107



Osmanlı Türkçesi Grameri II108



Metinler 109



Osmanlı Türkçesi Grameri II110



Metinler 111



Osmanlı Türkçesi Grameri II112



Metinler 113



Osmanlı Türkçesi Grameri II114



Metinler 115



Osmanlı Türkçesi Grameri II116



Metinler 117



Osmanlı Türkçesi Grameri II118



Metinler 119



Osmanlı Türkçesi Grameri II120



Metinler 121



Osmanlı Türkçesi Grameri II122



Metinler 123



Osmanlı Türkçesi Grameri II124



Metinler 125



Osmanlı Türkçesi Grameri II126



Metinler 127



Osmanlı Türkçesi Grameri II128



Metinler 129



Osmanlı Türkçesi Grameri II130



Metinler 131



Osmanlı Türkçesi Grameri II132



Metinler 133



Osmanlı Türkçesi Grameri II134



Metinler 135


	Kapak
	Ünite 1: Farsçada Kelime Yapımı: İsimler, Sıfatlar
	FARSÇA KELİMELERİN YAPISI
	FARSÇADA YALIN İSİM VE SIFATLAR
	FARSÇA SAYI İSİMLERİ VE SIFATLARI
	FARSÇADA KELİME YAPIMI
	Özet
	Kendimizi Sınayalım

	Ünite 2: Farsçada Fiil, Farsça Fiilden Türemiş Kelimeler, Farsçada Birleşik Kelimeler
	FARSÇADA FİİL
	FARSÇA FİİLDEN TÜREMİŞ KELİMELER
	FARSÇA BİRLEŞİK KELİMELER
	Özet
	Kendimizi Sınayalım

	Ünite 3: Farsça Kelime Grupları: İsimve Sıfat Tamlamaları
	FARSÇA YAPILI İSİM VE SIFAT TAMLAMALARI
	FARSÇA YAPILI TAMLAMALARDA UYUM
	Özet
	Kendimizi Sınayalım

	Ünite 4: Farsça Tamlama ve Birleşik Kelimelerin Türkçe Söz Diziminde Kullanımı
	FARSÇA YAPILI İSİM VE SIFAT TAMLAMALARININ TÜRKÇE SÖZ DİZİMİNDE KULLANILMASI
	FARSÇA BİRLEŞİK KELİMELERİN TAMLAMALARDA KULLANILIŞI
	Özet
	Kendimizi Sınayalım

	Ünite 5: Arapça Edatlar, ArapНa Söz Kalıpları, Transkripsiyon (Çevriyazı)
	ARAPÇA EDATLARIN KULLANILIŞLARI
	ARAPÇA SÖZ KALIPLARI
	TRANSKRİPSİYON (ÇEVRİYAZI)
	Özet
	Kendimizi Sınayalım

	Metinler



