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ÖZ 

        Bu çalışma, Osmanlı askerî bürokrasisinde çeşitli görevler alan ve zaman içinde 
tasavvufla tanışarak Mevleviliğe gönül veren Aşçı Đbrahim Dede’nin, Đsmail Hakkı 
Bursevî’nin “Rûhul-beyân” adlı tefsirindeki Farsça metinlerin Türkçe’ye 
tercümesinden oluşan “Tercüme’tül-Fârisiyye fî Tefsîri’l-Hakkıye” adlı eserinin son 
cildinde “Kavâ‘idü’l- Fârisiyye” adıyla kaleme aldığı Farsça gramer çalışmasının 
aktarılmasıdır.  
     Osmanlı’da sosyal ve edebî hayat, Aşçı Dede’nin hayatı ve eserleri, Osmanlı 
zamanında yazılmış olan diğer Farsça gramer eserleri ve metnin kendisinden 
meydana gelen dört ana bölümden oluşmaktadır.  
     Çalışmanın esasını oluşturan metnin, XIX. yüzyıl Osmanlı Türkçesi’ne uygun bir 
dille aktarılmasına dikkat edilmiş ve günümüz Farsçası ile yapılan karşılaştırmalar 
ayrıca belirtilmiştir. Farsça örneklerin açıklamalarına ek olarak, transkripsiyon 
sistemiyle okunuşları da verilmiştir. Ayrıca, açıklamalarda yer alan beyitler 
Türkçe’ye çevrilmiştir. 
 

ABSTRACT 

     This study is the explanation of the Persian grammar study written under the title 
of “Kavâ‘idü’l- Fârisiyye” in the last volume of the masterpiece named  
“Tercüme’tül-Fârisiyye fî Tefsîri’l-Hakkıye” containing the translation to Turkish of 
the Persian texts in the interpretation named “Rûhul-beyân” by Đsmail Hakkı Bursevî 
made by Aşçı Đbrahim Dede who was commissioned within the Ottoman military 
bureaucracy and set heart on Mevlevi teachings in time.  
     It consists of for main sections of social and literary life in Ottoman, life and 
masterpieces of Aşçı Dede, other Persian grammar masterpieces written in Ottoman 
time, and the text itself. 
     It is paid attention to the conversion of the text which is the base of the study into 
the Ottoman Turkish in XIX. century and the comparisons with the today Persian are 
also mentioned. In addition to the description of Persian samples, their spellings are 
also given by the means of transcription. Furthermore, the verses in the descriptions 
are translated into Turkish.   
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ÖNSÖZ 

 

     XIX. yüzyıl, Osmanlı için oldukça sancılı bir dönemdir. Yüzyıllardır süreklilik 

sağlanmış olan düzen gitgide bozulurken, buna son vermek adına atılan adımlar yeni 

sıkıntıları da beraberinde getirmiştir. Bütün bunlardan en çok etkilenen şüphesiz 

toplum olmuştur. Đnsanlar, bir yanda geleneksel alışkanlıkların öte yanda çok 

bilinmeyenli bir denklemi andıran “Batı”nın doğurduğu çelişkiden ancak manevî 

güçle sıyrılabilmişlerdir. Bu gücün adı “tasavvuf”tur. Tasavvuf, dinî hükümlerin 

mistik boyutta anlam bulmasıdır. Mutasavvıflar, bu anlamın cisme bürünmüş 

biçimidir. Aşçı Đbrahim Dede de dünyevî yaşamın gereklerine haddinden fazla değer 

vermemiş, daha çok manevî amaçların izini sürmüş bir mutasavvıftır. Yine de 

dünyadan tümüyle sıyrılmamış olması, onu diğerlerinden ayıran önemli bir özelliktir. 

Görevi dolayısıyla gittiği yerlerde farklı tasavvuf eşiklerinden geçmiş ve 

deneyimlerini edebî eser haline getirmiştir. “Kavâ‘idü’l- Fârisiyye” muhtevası 

bakımından diğer eserlerinden ayrıdır. Farsça’nın temel gramer yapısını anlatan bir 

risaledir. Tez çalışması olarak seçilmesinin nedeni de budur; çünkü temel, yapının 

birinci ve en önemli adımıdır. Bu çalışmayla, gelecekte yapmayı arzuladıklarımızın 

ilk adımını atmış olduk.  

     Bir olayın, parçası olduğu bütün içinde değerlendirilmesi gerektiği ilkesinden yola 

çıkarak, Farsça’nın kültürümüzdeki tarihsel sürecine, Osmanlı Devleti’nin XIX. 

yüzyılın sonlarındaki genel yapısına, Mevleviliğin belirli prensiplerine ve 

Mevlevilikteki “dede” kavramına değindik. Aşçı Đbrahim Dede’nin hayatından 

bahsederken, Đstanbul ve Anadolu’daki kültürel yapıdan örnekler verdik. Eserleri 

kısmında ise, tez konumuzun bulunduğu dört ciltlik eserine atıf olarak Đsmail Hakkı 

Bursevî’nin yaşamını ve eserlerini zikrettik. Daha sonra, incelediğimiz risalenin ana 

hatlarını ve izlediğimiz yolu açıkladık. 

     Lisans ve yüksek lisans eğitimim boyunca akademik çalışmalarını saygıyla takip 

ettiğim, bir dilin hakkının nasıl verileceğini ve bilimsel ahlâkın üstünlüğünü öğreten 

değerli hocam Prof. Dr. Mehmet KANAR’a, tez konumun belirlenmesinde emeğini 

esirgemeyen ve karşılaştığım her türlü zorlukta yanımda olan değerli hocam Prof. Dr. 

Mustafa ÇĐÇEKLER’e, lisans eğitimim boyunca özellikle Eski Farsça konusunda 
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büyük deneyimlerinden yararlandığım ve kendime örnek aldığım değerli hocam Okt. 

Dr. Güller NUHOĞLU’na, büyük emekler neticesinde hazırladıkları dört ciltlik 

“A şçı Dede’nin Hatıraları” adlı eserle bana ve edebiyat dünyasına ışık tutan sayın 

Mustafa KOÇ’a ve sayın Eyüp TANRIVERDĐ’ye ve son olarak danışmanlığımı 

üstlenerek her türlü durumda sabrını ve desteğini hiç esirgemeyen, bütün bilgi 

birikimini ve kaynaklarını benimle paylaşan değerli hocam Doç. Dr. Ali 

GÜZELYÜZ’e ve emeği geçen bütün hocalarıma teşekkürlerimi ve saygılarımı 

sunarım.  

Esra Đpek Turan 
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     Bu çalışmada Hayati Develi’nin “Osmanlı Türkçesi Kılavuzu” adlı eserindeki 

transkripsiyon sistemi esas alınmıştır. 

 

Transkripsiyon Alfabesi 

 ã ص a, À ا   آ

 ø, ê ض a, e, ı, i, u, ü ا   أ

 ù ط é ء

 ô ظ b, p ب

 è ع p پ

 à غ t ت

 f ف å ث

 ú ق c, ç ج

 k, g ک ç چ

 g گ ó ح

 l ل ò خ

 m م d د

 n ن õ ذ

 v, ÿ, u, ü, o,ö و r ر

 h, a, e ه z ز

 y, ı, i, í ي j ژ

   s س

   ş ش
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KISALTMALAR L ĐSTESĐ 

 

A. : Arapça 

aç. : Açılışı 

a.e. : Aynı eser 

a.g.e. : Adı geçen eser 

b. : (A.) Bin 

bs. : Basım sayısı 

bsk. : Baskı sayısı 

c. : Cilt 

çev. : Çeviren 

D.Đ.A : Diyanet Đslâm Ansiklopedisi 

H. : Hicrî 

H.z. : Hazret 

Haz. : Yayına hazırlayan 

M. : Milâdî 

K.S. : Kaddese'llahu sirrehu's-sâmi 

öl. : Ölümü 

s. : Sayfa / sayfalar 

S.A.V. : Salla'llahû aleyhi ve sellem 

Y.n. : Yazarın notu 

y.y. : Basım yeri yok 

t.y. : Basım tarihi yok 
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 GĐRĐŞ 

 

FARSÇA’NIN OSMANLI EDEB ĐYATI’NDAK Đ YERĐ 

 

     Edebiyatın bir milletin aynasındaki en renkli yansıma olduğu düşünülürse, 

Osmanlı Devleti açısından bu yansıma oldukça zengindir. Hakimiyeti altındaki 

ulusların kültürel farklılıkları konuşulan dilden, yazılan eserlere kadar her noktada 

kendini hissettirmiştir. Osmanlı kültürüne damgasını vurmuş olan dillerden biri de 

Farsça’dır.  

     XIII. yüzyılın sonlarından XIX. yüzyılın ikinci yarısına kadar geçen sürede Farsça 

gerek sarayda konuşulması ve padişahların bu dilde şiirler yazması gerekse “divan 

edebiyatı” olarak bilinen önemli bir döneme ilham kaynağı olması açısından, 

varlığını yoğun şekilde hissettirmiştir. Bu durum, Đranlılarla yüzyıllar ve 

medeniyetler boyu süregelen komşuluk ilişkisinden kaynaklanmaktadır. 

     Anadolu Selçukluları zamanında, manevî vasıfları ve edebî kişili ği ile günümüzde 

dahi büyük hayranlık uyandıran Mevlânâ’nın şiirlerini Farsça yazmış olması ile 

başlayan güçlü etki, “divan edebiyatı” olarak anılan dönemde had safhaya varmıştır. 

Bu dönemin en önemli üstatlarından olan Ahmedî’nin Divan’ındaki kaside ve 

gazellerin bir çoğunda Đran şiirinin özellikleri görülmüştür.  

     Kısaca XIV. yüzyılda, Türk Edebiyatı’nın Firdevsî (öl. 1020), Attâr (öl. 1193), 

Nizâmî (öl. 1206), Mevlânâ (öl. 1273), Sa’dî (öl. 1294) gibi Farsça’nın ustası olmuş 

zatların etkisi altında kaldığını söyleyebiliriz.1 

     Örneğin Divan Edebiyatı’na Farsça’dan geçen ve mazmûn2 olarak adlandırılan 

ifadelerin yaygınlığı Farsça’nın bir etkisidir. Dilimize girmiş olan “peygamber, 

namaz, abdest3” gibi pek çok dinî terim de Farsça kökenlidir. Özellikle sarayda 

makbul olan Divan Edebiyatı yerini sağlamlaştırdıkça, edebî dil de Farsça olmaya 

meyletmiştir.  

                                                 
1 Bkz. Ahmet Çelik, “Tanzimat’tan Günümüze Türkiye’de Farsça Öğretimi” , Đstanbul 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Doktora Tezi, Đstanbul, 2005, s. 6. 
2 Mazmûn: Sembolik kavram, nükteli ince söz. Bkz. Mehmet Kanar, Örnekli Etimolojik Osmanlı 
Türkçesi Sözlüğü, Đstanbul, Derin Yayınları, 2003, s. 847. 
3 Çelik, a.e, s. 9. 
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     XVII. yüzyıla gelindiğinde Farsça gramer yapısı ve dil özellikleri, Türk 

Edebiyatı’na da yansımıştır.4 Örneğin önemli şairlerimizden Nef’î (öl. 1635), 

kasidelerinde ağdalı bir üslûbu tercih etmiştir.  

     Osmanlı Devleti için ibrenin düşüşe geçtiği XVIII. yüzyılda Nedîm (öl. 1670), 

Şeyh Galib (öl. 1789) gibi büyük şairlerimiz Kelîm-i Kâşânî (öl. 1651), Sâib-i 

Tebrîzî (öl. 1670) gibi ünlü Đran şairlerinin etkisinde kalmışlardır.  

     Tezimizin konusu olan eserin de içinde bulunduğu XIX. yüzyıl ise, Osmanlı’da 

her alanda olduğu gibi edebiyatta da çalkantılar baş göstermiştir. Bilhassa, 

“batılılaşma” etkisiyle ilan edilen Tanzimat Fermanı, dış dünyaya açılan bir kapı 

olması umuduyla edebiyata pek çok yenilik getirmiştir.  

     Sonuç itibarıyla bir yanda yazı dili olan Farsça, öte yanda konuşma dili olan 

Türkçe ve Avrupa kültüründen alınan taklitsel öğeler etkisiyle, çok köklü bir kültürel 

mirasın günümüze aktarılmasında önemli kopmalar meydana gelmiştir. Bir dilin dahi 

yüzyıllar içinde geçirdiği değişim şaşırtıcı boyutlara varıyorken, Arapça, Farsça ve 

Türkçe’nin konuşulduğu bir imparatorlukta bu değişim renkli; ama bir o kadar da 

sancılı olmuştur.  

 

 

                                                 
4 Çelik, a.e., s. 10. 



 3

BĐRĐNCĐ BÖLÜM 

XIX. YÜZYIL SONUNDA OSMANLI’DA GENEL DURUM 

1.1. TANZĐMAT DÖNEM Đ 

 

     Tek yönlü olarak; yada önyargısal sonuçlara vararak değerlendirilemeyecek 

olgulardan biri de tarihtir. Tarihî bir olay yorumlanırken, meydana geldiği dönemin 

şartları içinde düşünülmesi yeterli değildir; sonuçlarının yorumlanmasında acele 

edilmemesi de gerekir. Tanzimat dönemine de bu açıdan yaklaşıldığında, 

nedenleriyle sonuçları arasındaki ilişki netlik kazanmış olur. Tanzimat Fermanı 

büyük umutlarla hazırlanmış, hukuksal ve düşünsel açıdan olumlu adımların 

atılmasını amaçlamış bir hareket olsa da, uzun vadede bakıldığında bunun 

Osmanlı’nın serencamını değiştirmeyip sadece geciktirdiği sonucuna varılabilir.  

     Tanzimat kelimesi en yalın haliyle “düzenlemeler”1 anlamına gelir. II. 

Mahmut’un Yeniçeri Ocağı’nı kaldırması (1826) ile hız kazanan yenileşme süreci, 

oğlu Abdülmecit’in Tanzimat Fermanı’nı onaylamasıyla devam etmiştir. Mustafa 

Reşit Paşa tarafından Ali Cevdet, Fuat ve Ali Paşaların da yardımıyla hazırlanan 

Tanzimat Fermanı 3 Kasım 1839’da Gülhane Parkı’nda okunurken, bunun ülkenin 

gerilemesine engel olmasının yanı sıra modernleşme çabalarına da hız vermesi 

amaçlanmıştır. “Gülhane Hatt-ı Hûmayuın” adıyla da bilinen bu ferman, içerdiği 

köklü değişimlerin tümüyle hayata geçirilememesine rağmen özgür düşünce ve 

iradenin resmileşmesi açısından büyük önem taşır.  

     Tanzimat Fermanı ve yarattığı sonuçlar hukukî ve düşünsel açılardan 

incelendiğinde, atılan en büyük adımın “padişahın yetkilerinin bir kısmından feragat 

etmesiyle birlikte yönetimin bürokratikleşmeye başlanması” olduğu görülür. Bu 

sayede yönetim merkezî bir kimliğe sahip olacaktır. “Vatandaşlık” kavramının 

resmiyet kazanmasıyla birlikte, ayrım yapılmaksızın bütün vatandaşların can ve mal 

güvenliği sağlanacaktır. Ayrıca yargılamada şeffaflık, vergide adalet, askerlik 

süresinin belirlenmesi gibi devrimsel sayılabilecek adımlar da içermektedir.2  

                                                 
1 Kanar, a.e., s. 1436. 
2 Ahmet Kabaklı, Türk Edebiyatı , 2 c., C: II, Đstanbul, Türkiye Yayınevi, 1966, s. 59.  
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     Değişimin düşünsel alandaki adı ise “batılılaşma”dır; çünkü Tanzimat’ın 

amaçlarından biri de, Batı’nın modern yaşam standartlarını yakalayarak sosyal ve 

kültürel çizgiyi yükseltmektir.  

 

1.2. SOSYAL DURUM 

 

     Osmanlı Devleti’nin bir takım düzenlemeleri hayata geçirme çabasının esasında, 

kendi reformlarını Avrupalı devletlerin müdahalelerine fırsat vermeksizin 

gerçekleştirme arzusu yatmaktadır. Gayri Müslim unsurların imparatorluktan 

kopmasını önlemek ve mevcut birliğin devamını daha da güçlendirmek başlıca 

amaçlardır. Zira Fransız Đhtilali’nin yankılarının imparatorluk topraklarında 

duyulmaya başlanmasıyla birlikte bu çok uluslu yapıyı korumak da güçleşmiştir. 

Haliyle “cemaat” kavramından “vatandaşlık” kavramına geçiş kaçınılmaz olmuştur. 

Köleliğin kaldırılması, Müslim – gayri Müslim tebaanın arasında vergi ve adalet 

konularında eşitlik sağlanması; hatta padişahın ilk kez “hukuk-i millet”e tabi 

olmaktan söz etmesi, sosyal alanda atılan çok önemli adımlardır.  

     Ana hatları II. Mahmut zamanında belirlenen; ancak oğlu Abdülmecit zamanında 

hayata geçirilen bu düzenlemeler, “özgür düşünce” alanında yeni atılımlara ve 

oluşumlara da fırsat vermiştir. Harbiye (aç. 1834), Tıbbiye (aç. 1838), Darülfünûn 

(aç. 1862), Mekteb-i Sultânî (aç. 1868), Robert Koleji (aç. 1863) gibi batılı tarzda 

eğitim veren okulların açılması, aydınlanma hareketini benimseyen gençlerin 

çalışmaları; Türkçe, Fransızca, Rumca ve Ermenice gazetelerin yaygınlaşması ve 

tercüme faaliyetleri I. Meşrutiyet’in ilanına kadar sürecek olan Tanzimat 

Dönemi’nde gerçekleşmiştir.  

     1857’den itibaren Far-Mason localarının çalışmaları, Genç Osmanlılar olarak 

ünlenmiş topluluğun atılımları ve Bâbıâli oluşumu, düşüncenin özgürleşmesi yolunda 

atılan önemli adımlardır. “Hürriyet” kavramının gelişmesi, modern bilimin 

üstünlüğünün benimsenmesi ve Mecmua-i Fünûn3 gibi yayın organlarının varlığı, 

toplumsal olayların akılcı ve maddî teorilerle açıklanmasını amaçlamıştır.  

                                                 
3 M. Şükrü Hanioğlu, “Bilim ve Osmanlı Düşüncesi”, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye 
Ansiklopedisi, haz. Mustafa Şahin, Emre Ünsev, Yiğit Ekmekçi, 6 c., C: II, Đstanbul, Đletişim 
Yayınları, 1985, s. 346. 
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     Cevdet ve Rüştü Paşaların öncülüğündeki “Đslamcılık”, Namık Kemal, Ziya Paşa 

ve Şinasi öncülüğündeki öncülüğündeki “milliyetçilik”; yine Şinasi’nin aklın 

eleştirel işlevini ön planda tuttuğu, Ahmet Rıza ve Ahmet Şuayb gibi aydınlar 

tarafından benimsenmiş olan “pozitivizm”, tesanütçülük (dayanışmacılık) olarak da 

bilinen ve Ziya Gökalp’in düşüncelerine damgasını vuran uluslaşmanın toplumsal 

boyutunu içeren “solidarizm” dönemin önemli akımlarından olmuştur. 

     Olumlu olduklarına inanılan bütün bu değişimler bir yana, derinlemesine 

bakıldığında her alanda bir “alaturka – alafranga” çatışması anlamına gelen “ikicilik” 

durumunun yaşandığı yadsınmamalıdır. Doğunun dili ve kültürüyle harmanlanmış 

bir toplumun, yüzünü batıya dönerken karşılaştığı güçlükler doğal karşılanmalıdır. 

“Modernleşme” kavramının tam manasıyla oturtulmadığı, yapılan bunca yeniliğin 

Đstanbul, Đzmir gibi büyük şehirlerle sınırlı kaldığı ve batılılaşmanın algıdan uzak bir 

taklitten öteye geçmediği gözden kaçmamalıdır. 

 

1.3. EDEBÎ DURUM 

 

     Başlangıçta da belirttiğimiz gibi, edebiyat toplumun en renkli yansımasıdır. 

Önceleri Đslamiyet’in etkisiyle Arapça, ardından Đran kültürünün benimsenmesiyle 

Farsça’nın egemen olduğu edebiyat, Tanzimat’la birlikte yepyeni bir sürece girmiştir. 

Şair ve yazarlar Divan Edebiyatı’ndan tümüyle uzaklaşmamakla birlikte, batılı 

akımlardan ve türlerden etkilenmeye başlamışlardır. Gazel, kaside gibi edebî kalıplar 

modern üslûpla sentezleşmiş, dinî konular yok sayılmasa da eserdeki ağırlığını 

yitirmiş ve süslemeli, ağır Divan dili yerini daha sade ve kısa cümleli anlatımlara 

bırakmıştır.  

     Oynadığı sosyal rolün önemi vurgulanmak istercesine “sanat, toplum içindir”4 

prensibi benimsenmiştir. Bu döneme damgasını vuran ve “edîb-i âzam” olarak da 

anılan Namık Kemal (1825-1880), Şinasi (1826-1871), Ziya Paşa (1825-1880), 

Recaizâde Mahmut Ekrem (1847-1914) gibi şairler yalnız şair olarak değil, aynı 

zamanda birer gazeteci, politikacı ve düşünce adamı olarak da tanınırlar.5 Yabancı 

                                                 
4 Ahmet Kabaklı, Türk Edebiyatı , 2 c., C: I, Đstanbul, Türkiye Yayınevi, 1967, s. 260. 
5 Cevdet Kudret, “Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türk Edebiyatı”, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e 
Türkiye Ansiklopedisi, 6 c., C:II, Đstanbul, Đletişim Yayınları, 1985, s. 388. 
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dile olan yatkınlıkları ve batı edebiyatına olan aşinalıkları nedeniyle tiyatro, hikaye 

ve roman; anı, tenkit ve deneme gibi nesir türlerinin edebiyata girmesini 

sağlamışlardır. Bu yeni akımlar, 1896’da başlayan Servet-i Fünûn Edebiyatı’na kadar 

geçen sürede edebiyata iyice yerleşmişlerdir.  

     Şinasi’nin 1860’ta çıkardığı “Tercüman-ı Ahvâl” ile birlikte özel Türk 

gazeteciliğinin de yaşama geçirildiği bu dönem, fikrin gösterişin önüne geçtiği bir 

dönemdir. Mazmun ve secilerden oldukça uzaklaşılmıştır. Dilin bağımsız ve sade bir 

kimliğe kavuşmasına çalışılmıştır.  

     Bütün bunlar değerlendirildiğinde, atılan adımların ne yazık ki ikilemden 

kurtulmadığı ortadadır. Bağımsızlık adına, şarkın etkisinden kurtulup garba yönelmiş 

bir toplumun bu kez garbın egemenliğine girdiğini söylemek katı bir tespit gibi 

görünse de bunu belirleyen en güçlü kanıtın, siyasî ve sosyal bir taklit olduğu 

dikkatten kaçmamalıdır.  
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ĐKĐNCĐ BÖLÜM 

AŞÇI ĐBRAHĐM DEDE  

 

2.1. MEVLEV ĐLĐK VE DEDE KAVRAMI 

 

     “Tarikat”in sözlük anlamı “yol” demektir. Kavramsal anlamına bakıldığında 

yoldan kastedilenin “Allah’a varma gayesini güdenlerin izledikleri özel tarz ve yol” 

olduğu anlaşılmaktadır. Hz. Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin (1207-1273) yaşam 

prensiplerinden yola çıkılarak benimsenmiş olan yola “Mevlevilik” denilmektedir.  

     Tasavvuf anlayışına göre makamlar, maddesel anlamdan tümüyle soyutlanmış ve 

manevî bir şekle bürünmüşlerdir. Makamların elde edilmesi ise “yol”a girmenin yanı 

sıra onu hakkıyla izlemekle mümkündür. Mevlevi tarikatında bu makamlar muhip, 

dede, şeyh ve halife şeklinde sıralanmaktadır. Tez konumuz olan eserin müellifi A şçı 

Đbrahim Dede de tarikat mensupları arasındaki ikinci mertebe olan “dede”liğe 

yükselmiş bir zattır.  

     Mevlevi tarikatında “dede” olabilmenin bir takım gerekleri vardır. Dervişliğe 

ikrar vermiş olması; yani tarikata girmeye ve şeyhe bağlanmaya gönülden söz 

vermesi, bîat etmesi, bu gereklerin en başında gelir. Dervişin ikrar verdiği esnada 

okunan “terceman”1 ile dedeliğe adım atılmıştır ki bu “terceman-ı ikrar” olarak da 

bilinir. Ardından bin bir günlük çilenin doldurulması gelir. “Çilehane” adlı odalarda 

çıkarılan çilenin maddesel karşılığı “gıda, uyku ve konuşmanın en aza 

indirilmesi”yken, manevî karşılığı “ölmeden önce ölmek”tir; yani halvetin esasını 

oluşturan güç bir nefis sınavıdır. Zorlu bir ruhsal terbiyenin, azamî ölçülerde ibadetin 

ve dünya benliğinden sıyrılmanın sonucunda derviş “dede”lik makamıyla birlikte, 

“hücre-nişîn”lik 2 de elde etmiştir. Artık hücre sahibi bir dededir.  

 

 

                                                 
1 Terceman: Mevlevilerde ve Bektaşilerde belli işler yapılırken, belli bir ses tonuyla okunmak üzere 
düzenlenen manzum ibareler, dualar. Bkz. Prof. Süleyman Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, 
haz. Ergun Kocabıyık, 1. bsk., Đstanbul, Kabalcı Yayınevi, 2002, s. 347. 
2 Bin bir gün çile, on sekiz gün hücre çilesi çıkarıp “dede” unvanı alan Mevlevi dervişi. Bkz. Uludağ, 
a.e., s. 175.  
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2.2. AŞÇI DEDE’N ĐN HAYATI 

 

     Tasavvuf öyle geniş bir deryadır ki, kimileri derinlerde olduğunu düşünürken 

sığlarda yüzmekte, kimileriyse mütevazılığın getirdiği edeple kendi derinliğini  

reddetmektedir. Aşçı Đbrahim Dede’nin de bu mütevazı zatlardan biri olduğu gerek 

yaşam tarzıyla gerekse eserlerindeki üslûbuyla aşikardır.  

     1828 yılında Kandilli’de dünyaya gelen Aşçı Đbrahim Dede’nin babası Kastamonu 

kökenli Mehmet Ali Efendi, annesi Behiye Hanım’dır. Asıl adı Halil Đbrahim’dir. 

Eğitimine Kandilli Mahalle Mektebi’nde başlamış, ardından Şehzadebaşı’ndaki 

Sıbyan Mektebi’ne devam etmiştir. Ne var ki gönlüne ilahi aşk çok küçük yaşlarda 

düştüğünden olsa gerek, boş zamanlarını Yenikapı’daki Rıfaî dergahı şeyhi Mehmed 

Efendi’nin yanında geçirmiştir. Ardından o dönem için oldukça ayrıcalıklı sayılan ve 

devlet kademeleri için vasıflı memurlar yetiştiren Süleymaniye Rüştiyesi’ne devam 

ettiğinde tarihler H. 1257- M. 1841’i göstermektedir.3 Rüştiyenin, Halil Đbrahim’in 

hayatında önemli bir yeri vardır. Yetişkin olmaya adım attığı bu dönemde, bir 

yandan dersleriyle ilgilenirken diğer yandan içine düşen tasavvuf merakıyla, bulduğu 

her fırsatta Yenikapı’daki dergaha gitmektedir. Rüştiyede sınıf arkadaşlarından biri, 

gelecekte ülke tarihine ve edebiyatına yön verecek olan Ziya Paşa’dır. Okulun 

başarılı öğrencilerinden olan iki arkadaşın araları çok iyidir. Ne var ki Đbrahim 

derslere devam etmez. Yine de resmî kayıtlarda Süleymaniye Mekteb-i Rüşdiye-i 

Mülkiye’yi bitirdi ği belirtilmektedir.  

     Mülkiye mektebi niteliğinde olan ve mezunlarını kalemlerde çalışacak kişiler 

olarak yetiştiren rüştiyeyi bitirdiklerinde herkese hangi kalemde çalışmak istediği 

sorulmuş, Halil Đbrahim de Bâb-ı Seraskerî’ndeki Ruznamçe4 kaleminde görev almak 

istemiştir. Böylece 18 Haziran 1847’de henüz on altı yaşındayken görevine başlar. 

Dersaadet Ordusu’nda görev aldığı sırada hafta sonları iş arkadaşı Muhtar Efendi’yle 

kendisinin şeyhi olduğu Kartal Baba Tekkesi’ne devam eder. Böylece Kadirîlik 

tarikatını tanıma fırsatı bulur. Onu sürekli evin dışına iten sebeplerin sadece tasavvuf 

                                                 
3 Mustafa Koç, Eyüp Tanrıverdi, Aşçı Dede’nin Hatıraları: Çok Yönlü Bir Sufinin Gözüy le Son 
Dönem Osmanlı Hayatı, 4 c., C: I, Đstanbul, Kitabevi, 2006, s. XIII. 
4 Ruznamçe: Tanzimat’a kadar devlet gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin açıklamaların günü gününe 
yazıldığı maliye defterleri. Bkz. Necdet Sakaoğlu, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Tarih Sözlüğü, 1. 
bsk., Đstanbul, Đletişim Yayınları, 1985, s. 109. 
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merakı olduğunu söylemek, çok da doğru olmaz. Zira babası annesinden ayrılmak 

istemekte; ancak Halil Đbrahim’in büyümesini beklemektedir. Buna kanaat getirince 

de annesinden ayrılarak başka bir hanımla evlenir ve Kandilli’ye yerleşir.      

     Bu dönemler Halil Đbrahim’in Halvetî dergahına başladığı dönemlere denk gelir. 

Đleride de görüleceği üzere, kendisi pek çok dergahta bulunmuş ve çeşitli tarikatlarla 

münasebette bulunmuştur. Tarihçiler bu durumu, gelişmeye ve soruşturmaya meyilli 

birinin davranışı şeklinde yorumlamaktadırlar.  

     Mevlevilik yoluna girmiş olan arkadaşlarının arasında bilhassa Kadrî Dede’den 

feyz alarak Mevleviliğe giren Halil Đbrahim artık, gündüzleri kalemdeki görevine, 

akşamlarıysa Mevlevihanedeki mutfakta semâ ve meşke devam etmektedir. Kırk 

günlük çilenin ardından kendisine semâa çıkma ruhsatı verilir.  

     Kasımpaşa Mevlevihanesi’ne5 intisabının ilk dönemi olan 1853 yılında Çerkez bir 

cariye olan Hamîde Hanım’la evlendirilir. 1270/1854 yılında ilk çocukları 

Hüsâmeddîn Çelebi dünyaya gelir. Aynı yıl Kırım Savaşı başlar6 ve Erzurum’a tayini 

çıkar. Üç yıl sonra 1856’da Erzincan’a geçerek tasavvuf yolculuğuna yeni bir yön 

vermiş olur. Burada “Terzi Baba” olarak anılan Mehmed Vehbî Hayyât’la tanışır ve 

Hâlidî tarikatına girer. Annesi, eşi ve oğlu ise Kandilli’ye dönmüştür. Kısa bir süre 

sonra da ikinci oğlu Salih dünyaya gelir.  

    Yaşamı Đstanbul, Erzurum, Erzincan ve Şam arasında devam eden Halil Đbrahim 

kısa bir ziyaret için önce Đstanbul’a ardından Erzurum’a gider ve 1862 yılında 

Erzincan’a geri döner. Bir yıl sonra kızı Fatıma Zehra doğar; ancak kısa süre sonra 

hayatını kaybeder. 1865’te de eşi Hamîde Hanım vefat eder.  

     Đki oğluyla birlikte zor şartlar altında yaşayan Halil Đbrahim, bir paşanın 

çocuklarına dadılık eden Hatice Hanım’la evlendirilir.  

     1865 sonbaharına gelindiğinde, şeyhi olan ve çok büyük hürmet beslediği Fehmî 

Efendi için yapılan dergah inşaatıyla yakından ilgilenmekte ve boş kalan 

zamanlarında tasavvuf kitapları okumaktadır; hatta bazılarını Đstanbul’dan getirtmek 

durumunda kalmıştır. Bu kitaplardan bazıları Metn-i Şemsiye, Tasavvurât ve 

                                                 
5 Bkz. Nihat Azamat, “Aşçı Đbrahim Dede Mecmuası”, Türkiye Diyanet Vakfı Đslam Ansiklopedisi, 
C: III, Đstanbul, 1991, s. 546. 
6 M. Fahrettin Kırzıoğlu, Kars Tarihi , C: I, Đstanbul, 1953, s. 550. 
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Tasdîkât, Seyyid Ali ale’t-Tasavvurât ve’t-Tasdîkât, Şerh u Metâli‘, Şifâ-i Şerîf 

Tercümesi ve Tercüme-i Miftâhu’l-funûn’dur.7 

     1867 Temmuz’unda inşası biten Fehmî Efendi dergahının açılışı, Halil Đbrahim 

için ayrı bir öneme sahiptir. Nitekim, gösterdiği özen ve yakın alâkadan ötürü 

kendisine “Aşçı Dede” unvanı verilmiştir. Ertesi yıl kızı Ayşe Kevser dünyaya gelir.  

     13 Kasım 1871’de memuriyetten istifa eder ve kısa süreliğine Đstanbul’a gelir. 

1872’nin ilk aylarında Şam’a geçerek hem eski kalem arkadaşı hem de Kadirîlik’le 

haşır neşir olmasına vesile olan Muhtar Efendi’yle temasa geçer. Artık bölge 

bürokrasisinden seçkin kişilerle ve tasavvufa gönül vermiş zatlarla bir arada olma 

fırsatı bulmuştur. Bu çok yönlü kişili ğine mukabil kendisine “Zü’l-Cenâheyn Sultân 

Baba Efendi” denilmeye başlanmıştır.  

     Ailesini yanına getirterek erken emekliliğin tadını çıkarmaya heveslenir; ancak 

insanların riyakarlığından ve işlerin adil yürütülmemesinden duyduğu rahatsızlık 

nedeniyle 1873 yılında Đstanbul’a geri döner. Yeniden memur olmayı düşünmektedir. 

Redif yoklamacı kadrosuna atanır; ama bu görev için tekrar Şam’a dönmesi gerekir. 

Bu sırada tasavvuf eserlerine olan ilgisi nüksetmiş, Seyyid Abdulkadir Efendi’nin 

“Mevâkıf”ını ve Đbn Arabî’nin “Fusûsu’l-hikem”ini okumuştur.  

     1880’de hacca gittiği sırada vefat haberini aldığı Fehmî Efendi, Aşçı Dede’nin 

gönlünde hiç kapanmayacak bir yara açar. 

     1886 yılında “Tercümetü’l-Fârisiyye Fî Tefsîri’l-Hakkıye” adlı eseri telife 

başlamıştır. En son kısmında tezimizin konusu olan risalenin de bulunduğu dört 

ciltlik eserin tamamlandığı yıl 1889’dur. 

     Bir yıl sonra veba salgını baş göstermiş; Halep ve Hama’nın ardından Şam’a 

kadar ilerlemiş olmasına rağmen Şam’a tesir edememiştir. Çevresindekiler bu 

durumu, Aşçı Dede’nin kentte bulunuşunun manevî gücüne  bağlamışlar ve 

kendisine “ilahî bir makam” nezdinde hürmet etmişlerdir. Nitekim 1891’e 

gelindiğinde Şam Birinci Levazım Şubesi’nden Ahmed Tevfik Efendi, Aşçı Dede’ye 

intisap eden ilk kişi olur. Tevfik Efendi aynı zamanda Aşçı Dede’nin “Hatırât”ını 

gören ilk kişidir. Çok geçmeden mürit sayısı yediye yükselmiştir. 

                                                 
7 Koç, Tanrıverdi, a.e., C: I, s. XXXIV. 
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     Hatırât’ında “Tebdîl-i Âb u Havâ Đçin Dersaadet’e Azimetim Hakkındadır”8 

başlığıyla da belirttiği Đstanbul ziyareti umduğundan kısa sürer ve eşinin rahatsızlığı 

dolayısıyla Şam’a geri döner.  

     1893’te Dilber Hanım’la evlendirilir. Bunu, ölüm döşeğindeki Hatice Hanım da 

arzu etmiştir; yokluğunda çocuklarıyla ve eşiyle ilgilenecek iyi bir hanım bulmak 

onu rahatlatmıştır. Nikahtan kısa bir süre sonra da vefat eder. Aşçı Dede ve ailesi 

Şam’a geri döner. Artık yaşı ilerlemiş, sol gözünde müzmin bir rahatsızlık 

belirmiştir. Birkaç yıl sonra yeni bir görevle Edirne’ye çağırılır. 1897’deki Osmanlı-

Yunan Savaşı sırasında öngörüler sıralamaya, savaşın geleceği ve sonuçları hakkında 

yorumlar yapmaya başlamıştır. Çevresindekiler tarafından “Edirne Kutbu” olarak 

anılmaktan hoşnut kalmış ve hacca gitmeye niyetlenmiştir.  

     22 Aralık 1897’de Mevlevihane’nin Enis Dede Türbesi’nde düzenlenen bir 

törenle Aşçı Dede’nin sikkesi terkiblenerek, ayin-i şerîf okutulur. Böylece dedelik 

makamı resmiyet kazanır.      

      Şubat 1898’de başladığı hac yolculuğu Mayıs 1898’de sona erer ve sırasıyla önce 

Đstanbul’a ardından Edirne’ye geçer.  

     Son durağı ise yine Đstanbul olmuştur. 1906 yılında, gençliğinin geçtiği 

Kandilli’ye yerleşir ve emeklilik işlemlerinin bitmesini beklemeye koyulur. Ömrünü 

inancı doğrultusunda geçirmeye gayret göstermiş bu değerli zatın eserleri, 

Osmanlı’nın son dönemine ışık tutması açısından da oldukça önemlidir.  

 

2.3. ESERLERĐ 

 

     Bir yandan memuriyette diğer yandan dergahlarda geçen hayatına dört önemli 

eser sığdıran Aşçı Dede, bunların sayesinde bizlere dönemin kültürel ve siyasal 

yapısından ayrıntılar aktarmıştır.  

 

 

 

                                                 
8 Koç, Tanrıverdi, a.e., C: III, s. 1272. 
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2.3.1. Tercümetü’l-Fârisiyye Fî Tefsîri’l-Hakkıye 

     Bu eser, Đsmail Hakkı Bursevî’nin “Rûhu’l-beyân” adlı tefsirinde yer alan Farsça 

metinlerin Türkçe’ye tercümesinden hâsıl olmuştur. 

     Đsmail Hakkı Bursevî, H.1063- M.1653 yılında Aydos’ta9 doğmuştur. Uzun yıllar 

Bursa’da yaşadığı için “Bursevî” olarak bilinir. Genç yaşlarda Arapça dersleri, dinî 

ilimler ve hüsn-i hat ile ilgilenmiştir. Bu çalışmaları, Edirne’ye giderek Şeyh Osman 

Fazlı Efendi’ye intisap ettiği 1074/1664 yılına rastlar.10 Edirne’deyken Farsça 

dersleri alarak ünlü Farsça divanları inceleme imkanı bulmuştur. Birkaç yıl sonra 

Zeyrek Camii’nde doksan gün halvete çekilir. 1137/1725 yılında Bursa’da vefat 

ederek Đsmail Hakkı Camii Türbesi’ne defnedilir.11  

     Đsmail Hakkı Bursevî’nin tasavvuf yönü incelendiğinde, Muhyiddîn Đbnü’l Arabî, 

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî gibi büyük alimlerden feyz aldığı görülür. Ona göre 

menzil, “vahdet-i vücûd” olmalıdır.12      

     Rûhu’l-beyân fî tefsîri’l Kur’ân, Đsmail Hakkı Bursevî’nin 1096/1685 yılında 

Fâtiha’dan başlayarak Kur’ân-ı Kerîm’in tefsirine tasavvuf yorumlarını ve şiirlerini 

de ekleyerek 1117/1705 yılında tamamladığı Arapça yazdığı büyük eseridir.13 

Muhtevasında, müfessirlerin üstadı olarak bilinen Đbn Abbas’ın ve pek çok 

müfessirin yorumlarına yer verilmiş, Taberî, Đbn Atiyye, Râzî, Maturîdî, Ebu’s-Suud 

gibi tasavvuf erbabının eserlerinden açıklamalar nakledilmiştir. Eser, rivayet, dirayet 

ve işaret yollarının kesiştiği bir “hakîkat” kaynağıdır.   

     Aşçı Dede’nin, “Rûhu’l-beyân fî tefsîri’l Kur’ân” adlı eserin Mevlânâ, Hâfız ve 

Sadî’den yapılan iktibaslarının tercümelerini de kapsadığı dört kalın cilt halindeki 

çalışmasını dört yılda (1306/1889) tamamladığı görülür. Rûhu’l-beyân’daki Arapça 

bölümler için Bursalı Hafız Efendi’den yardım almıştır. Aşçı Dede’nin Hatırât’ındaki 

notundan, bu eser için basım izni alamadığı dolayısıyla da basılamadığı 

anlaşılmaktadır. Yegane ve müellif nüshası Đstanbul Üniversitesi, Nadir Eserler 

                                                 
9 Bugün Bulgaristan sınırları içinde yer almaktadır. Burgaz’ın kuzeybatısındadır.  
10 Ord. Prof. Đ. Hakkı Uzunçarşılı, Büyük Osmanlı Tarihi , 6 c., C: VI, 5. bsk., y.y., t.y., s. 604. 
11 Đsmail Hakkı Türbesi olarak anılan bu cami Bursa’nın Tuzpazarı semtindeki Tekkemescidi 
sokağında bulunmaktadır. Bkz. Yusuf Şevki Yavuz, Cağfer Karadaş, “Đsmail Hakkı Bursevî”, D.Đ.A., 
C: XXIII, Đstanbul, Đsam, 2001, s. 110. 
12 D.Đ.A., C: XXIII, Đstanbul, 2001, s. 103. 
13 D.Đ.A., C: XXIII, Đstanbul, 2001, s. 103. 
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Bölümü, Türkçe Yazmalar Kısmı’nda no: 3210, no: 3211, no: 3212 ve no: 3213 

numaralarında kayıtlıdır.14   

 

2.3.2. Kavâ‘idü’l-Fârisiyye 

     Tezimizin metnini oluşturan bu gramer risalesi, Tercümetü’l-Fârisiyye Fî 

Tefsîri’l-Hakkıye adlı eserin dördüncü cildinin sonunda 446-530 sayfaları arasında 

yer almaktadır. 1889’da tamamlandığı düşünülen eserde giriş kısmının ardından 

Farsça gramerine ait temel bilgilerin örnekleri, şahit kılınan birkaç beyit ve fiil 

çekimleri yer almıştır. Ayrıca son kısmında, alfabetik sıra halindeki kelimelerin 

açıklamaları bulunmaktadır. Đstanbul Üniversitesi, Nadir Eserler Bölümü, Türkçe 

Yazmalar Kısmı’nda no: 3213 olarak kayıtlı eserin son bölümündedir. 

 

2.3.3. Risâle-i Tercümetü’l-Hakâyıkı’l-Hakîkat 

     Nüsha temin edilemediği için hakkında detaylı bir bilgimiz yoktur. Ancak Aşçı 

Dede’nin sözlerinden gayb alemi15 ve hakîkate16 dair yorumlara yer verdiği bir eser 

olduğu anlaşılmaktadır. 

 

2.3.4. Risâle-i Tercüme-i Ahvâl-i Aşçı Dede-i Nakşî Mevlevî 

     “A şçı Đbrahim Dede Mecmuası” olarak da bilinen eser Edirne’de bulunduğu 

yıllarda üç cilt halinde kaleme alınmıştır. Alışılmış hatırât üslubunun dışında olduğu 

söylenebilir. Bir yanı ile “tasavvuf kitabı” niteliği taşımakta, hakîkat-i 

Muhammediye, peygamber ve evliyanın ahlakı, ma’rifetullah, insân-ı kâmil, fenâ 

fillâh gibi kavramları anlatmaktadır. Bir diğer yanı ile doğumundan itibaren 

                                                 
14 Koç, Tanrıverdi, a.e., s. XLVIII. 
15 tas. Duyu organları ve akılla bilinmeyen, görülmeyen varlıklar ve bunların bulundukları aleme gayb 
alemi veya manevî ve ruhanî alem denir. Bkz. Prof. Süleyman Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, 
haz. Ergun Kocabıyık, 1. bsk., Đstanbul, Kabalcı Yayınevi, 2002, s. 144. 
16 tas. a. Hakk’ın sâlikten vasıflarını alarak yerine kendi vasıflarını koyması. (ittisaf bi-evsâfillâh). 
Zira kul ile kulda ve kuldan faaliyette bulunan O’dur. O’ndan başka hakiki fail yoktur. b. Tasavvuf. 
Hakikat, ilm-i tasavvuf; şeriat ise ilm-i fıkıhtır. Hakikatle şeriat bir paranın iki yüzü gibidir. 
Hakikatsiz (özsüz, anlamsız) şeriat makbul değil, şeriatsız hakikat ise bâtıldır. Đkisi arasında tam bir 
uyum vardır. Şeriat, tarikat, hakikat, marifet dört kapıdır. Şeriat bir ağaç, hakikat onun meyvesidir. 
Bkz. Uludağ, a.e., s. 152. 
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otobiyografisini anlatmaktadır. Bu sebepledir ki eser, hatırâtla tasavvufun iç içe 

olması sebebiyle türünün diğer örneklerinden ayrı bir üsluba sahiptir.17 

     Ayrıca sürekli yer değiştiren ve gittiği yerlerdeki toplum hayatını tam anlamıyla 

nakleden Aşçı Dede’nin bu eseri “seyahatnâme” olarak da nitelendirilebilir.  

      

 

 

 

      

      

                                                 
17 Bkz. Nihat Azamat, “Aşçı Đbrahim Dede Mecmuası”, D.Đ.A., C: III, Đstanbul, 1991, s. 546. 
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ÜÇÜNCÜBÖLÜM 

XIX. YÜZYILIN SON DÖNEM ĐNE KADAR OKUTULAN BAZI 

FARSÇA KĐTAPLAR 

 

     Farsça, kültürümüzü kimi zaman yoğun kimi zaman hafif de olsa kesintisiz surette 

etkilemiştir. Dolayısıyla Osmanlı’da edebî dil olarak kullanıldığı ilk dönemden, 

yenileşmenin hız kazandığı Tanzimat’a kadar pek çok gramer çalışmasına konu 

olmuştur. Tanzimat’ta yapılan çalışmaları ders kitapları, okuma kitapları ve sözlükler 

gibi birkaç başlık altında toplamak mümkündür. 

 

3.1. DERS KĐTAPLARI 

 

     Tuhfetü’l-Hâdiyye: Muhammed b. el-Hac Đlyas tarafından yazılan ve 

Ankara’daki Milli Kütüphane’de 3263 numarayla kayıtlı bulunan eser, hem dilbilgisi 

risalesi hem de sözlüktür. Dânisten olarak da bilinir. On kısımdan ibaret olan 1. 

bölüm ve dört kısımdan ibaret olan 2. bölümden neydana gelmiştir.  

    

     Vesiletü’l-Mekâsıd ilâ Ahseni’l Merâsıd: Hatîb Rüstem el-Mevlevî tarafından 

yazılan ve Ankara’daki Milli Kütüphane’de 638 numarayla kayıtlı bulunan eser, 

manzum ve mensur bir dilbilgisi kitabı ve aynı zamanda mensur bir sözlüktür. 

Mukaddime, üç bâb ve hatimeden meydana gelen eser Anadolu’da Farsça yazılmış 

ilk manzum gramer kitabı olma özelliği taşımaktadır. 

 

     Debistân-ı Pârsî: Habîb-i Đsfâhânî tarafından yazılan eser, ilköğretim çağındaki 

çocuklar için kaleme alınmış bir dilbilgisi kitabıdır. Üniteler biçiminde anlatılmış 9 

fasıldan meydana gelmiştir. 
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     Gülşen-i Fârisî: Mehmed Kâni tarafından yazılan bu eser, dilbilgisi kurallarının 

anlatıldığı ve ahlaki öğütler içeren “Nasâyih-i Hukemâ” adlı bölümün bulunduğu bir 

dilbilgisi kitabıdır.    

 

     Sualli ve Cevaplı Fezleke-i Kavâid-i Fârisiyye: Hüseyin Hıfzı tarafından 

yazılan bu eseri diğerlerinden ayıran tarafı, konuları ‘soru-cevap’ yöntemiyle 

anlatmasıdır. Gramer yapısına tümüyle yer vermekle birlikte, örneklendirmeler kısa 

tutulmuştur.  

 

     Zebân-ı Fârisî: Muallim Feyzi tarafından yazılan eser, önceden “Usûl-i Fârisî” 

adıyla hazırlanan ve büyük ilgi gören kitaba bir takım eklemeler yapılmak suretiyle 

meydana gelmiştir. Konular detaylarıyla incelenmiş, örneklere çokça yer verilmiş, 

Firdevsî, Hâfız, Nizâmî gibi büyük üstatların şiirlerinden alıntılar yapılmıştır.  

 

     Destûr-i Zebân-i Fârisî: Gulâm Hüseyin Kâşif tarafından yazılan eser, 

önsözündeki saptamalarla oldukça iddialı bir konumdadır. Zira Đranlı yazar kendi 

eseriyle karşılaştırmalar yaparak, o güne kadar kaleme alınmış gramer kitaplarının 

öğrencileri yeteri kadar aydınlatmadığını iddia etmektedir. Birinci bölüm, gramer 

yapısının anlatıldığı on fasıldan, ikinci bölüm ise cümlelerin sarf ve nahiv 

tahlilleriyle noktalama işaretlerinden oluşmuştur. Her iki bölümde de çok sayıda 

alıştırma ve soruya yer verilmiştir.  

 

     Talimü’l Fârisî: Tanzimat Dönemi maarif nazırlarından Ahmed Kemal Efendi 

tarafından yazılan eser, rüştiyelerdeki eğitim sisteminin iyileştirilmesini amaçlayan 

‘usûl-i cedîde’ hakkında bilgi verilen önsözle, 10 dersten oluşan dilbilgisi bölümünü 

kapsamaktadır.  

 

     Gevher-i Sencîde: Mehmed Sîret, Mehmed Hâlis ve Mehmed Sâlih tarafından 

yazılan eser, Tanzimat Dönemi’nde askerî rüştiyelerde okutulmuştur. Anlatım dili 

sade ve akıcıdır. Farsça gramerin tamamından ziyade en çok kullanılan konuları 

işlemektedir.     
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3.2. OKUMA K ĐTAPLARI 

 

     Rehber-i Fârisî: Habîb-i Đsfâhânî tarafından yazılan eserde önsözün ardından 

otuz dokuzu mensur, üçü manzum olmak üzere toplam kırk iki okuma metni 

bulunmaktadır. Metinlerin dili rüştiye öğrencilerinin rahatlıkla anlayacakları biçimde 

sade ve akıcıdır. Manzum metinler Molla Câmî ve Nizâmî ile adı bilinmeyen birine 

aittir.  

 

     Bostân ve Gülistân: Đran Edebiyatı’nın dünyaca ünlü şairi Sa’dî tarafından 

yazılan bu eserlerin dilimize çevrilen ilki Bostân’dır. 755/1354 yıllarındaki ilk 

çevirinin ardından dönem dönem yeni çeviriler de yapılmıştır. Yine Gülistân’ın da, 

içlerinde en iyisinin Bursalı Hevâî’ye ait olduğuna inanılan pek çok çeviri ve şerhi 

mevcuttur. 

    

     Hâfız Divanı: Hâfız’ın Đran Edebiyatı’ndaki yeri gerek dil kabiliyetiyle gerekse 

kullandığı mazmun ve işlediği konularla oldukça sağlamdır. Divanı, Osmanlı’da 

Gülistân ve Mesnevî’den sonra en çok okunan eser olmuştur. Bu sayede sadece 

Farsça öğrenimi değil; şiirsel dil ve estetik konuları da aktarılmıştır. 

 

     Mesnevî: Mevlânâ, insandaki düşünce boyutu olan akılla, hissetme boyutu olan 

kalbi ‘hemdem’ kılmış, adı ve felsefesi dünyaya yayılmış büyük bir zattır. Mesnevî, 

onun en tanınmış eserlerinden biridir. Altı defterden oluşan eserin pek çok tercüme 

ve şerhi yapılmıştır. Tasavvuf öğeleriyle bezenmiş olan Mesnevî tekkelerden cami ve 

medreselere kadar pek çok kurumda okutulmuştur.  

 

     Pendnâme: Ünlü Đran şairi Attâr tarafından yazılan eser, didaktik bir üsluba 

sahiptir. Verilen öğütlerin masalsı ifadelerle süslendiği Pendnâme, büyük ilgi görmüş 

ve Osmanlı’da uzun yıllar ders kitabı olarak okutulmuştur.   

 

     Bahâristân: Tasavvuf denince akla gelen büyük isimlerden biri de kuşkusuz 

Molla Câmî’dir. Đsmi, Đbn Arabî, Mevlânâ gibi muhterem zatlarla anılan Câmî’nin bu 
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değerli eseri, Farsça yazılan en eski eserlerde izlenen yolu benimsemiş; yani 

Yaratıcı’nın kudreti, peygamberlerin ahlakı, iyilik ve kötülüğün mücadelesi gibi pek 

çok konuda mistik bir anlatıma gitmiştir. 

 

3.3. SÖZLÜKLER 

 

     Tuhfe-i Hüsâmî ez Mültekât-i Sâmî: Hüsâm b. Hasan el-Konevî tarafından 

802/1400 yılında yazılan ve Tuhfe-i Hüsâmî olarak da bilinen eser, Anadolu’da 

yazılmış ilk Farsça manzum sözlük olma özelliğine sahiptir. 305 beyitten 

oluşmaktadır.  

 

     Tuhfe-i Şahidî: Şahidî Đbrahim Dede tarafından 921/1515 yılında yazılan eser, 

manzum Farsça-Türkçe sözlüklerin içinde en makbul olanıdır. Bunun nedenlerinin 

başında, kelimelerin vezne uygun biçimde düzenlenmesi gelmektedir. Ayrıca, 

hakkında en çok şerhi yazılan manzum sözlüktür. Ona yakın şerhi olduğu 

saptanmıştır.  

 

     Lisânü’l-Acem: Hasan-ı Şu’ûrî tarafından 1155/1742 yılında yazılan ve Ferheng-

i Şu’ûrî olarak da tanınan eser, eski harflerle basılan ilk Farsça-Türkçe sözlük olma 

özelliğine sahiptir. Giriş bölümü ile “defter” adını verdiği iki cilt ve hâtimeden 

oluşmaktadır. Bir diğer özelliği, başka sözlüklerle karşılaştırmalar ve düzeltmeler 

yapılarak hazırlanmış olmasıdır. 

 

     Tuhfe-i Vehbî: Sünbülzâde Vehbî tarafından 1197/1782 yılında yazılan eser, 

ikinci önemli manzum sözlüktür. 881 beyitten meydana gelmiş ve mesnevi tarzında 

yazılmıştır. Büyük ilgi görmesinin nedenlerinin başında, kelimelerin kolay 

ezberlenecek şekilde sıralanmasıdır. Hakkında yazılan üç şerh olduğu tespit 

edilmiştir. 
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     Mecmau’l-Lûgât: Vakarî tarafından 1264/1848 yılında kaleme alınan eser, 

Arapça, Farsça ve Türkçe temel dil kurallarını içeren bir dilbilgisi kitabından ve 

Arapça kelimelerin Farsça ve Türkçe karşılıklarını veren bir sözlükten oluşmaktadır. 

 

      Tıbyân-ı Nâfi der Terceme-i Burhân-ı Kâtı: Eser, Muhammed b. Hüseyin b. 

Halef-i Tebrîzî tarafından yazılan “Burhân Kâtı”nın Mütercim Ahmed Âsım 

tarafından Türkçe’ye tercümesidir. M.1797’de tamamlanmıştır. Çeviri sırasında 

metne tümüyle sadık kalınmamış, diğer sözlüklerle karşılaştırmalar ve yeni bilgiler 

de katılmıştır. Tanzimat Dönemi’nde bir hayli ilgi görerek dört baskı yapmıştır. 
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DÖRDÜNCÜBÖLÜM 

KAVÂ‘ ĐDÜ’L-FÂR ĐSĐYYE 

 

4.1. NÜSHA TAVSĐFĐ 

 

     Tez konusu olarak incelenen “Kavâ‘idü’l-Fârisiyye” adlı gramer risalesi, Đstanbul 

Üniversitesi, Nadir Eserler Bölümü, Türkçe Yazmalar Kısmı’nda no: 3210 (C: I, 842 

s.), no: 3211 (C: II, 1109 s.), no: 3212 (C: III, 920 s.) ve no: 3213 (C: IV, 530s.) 

kayıtlarıyla tespit edilmiş ve tek nüsha halinde bulunan dört ciltlik eserin son cildinin 

447-604 sayfaları arasında bulunmaktadır. Her bir cildin ilk sayfasına “Tercümetü’l-

Fârisiyye fî Tefsîri’l-Hakkıye” ibaresi konulmuş ve kaçıncı cilt olduğu belirtilmiştir. 

Ardından “içindekiler” olarak adlandırılabilecek bir kısım gelir ve metne geçilir.  

     Türkçe Yazmalar Kataloğu’nda eserin 3210 ve 3213 no.’lu ciltleri hakkında “el-

Bursevî-i Đsmail Hakkı b. Mustafa çev. Aşçı Đbrahim Dede seri no: 17235 kayıt no: 

7109” ve “el-Bursevî-i Đsmail Hakkı b. Mustafa çev. Aşçı Đbrahim Dede seri no: 

17236 kayıt no: 6991” şeklinde iki ayrı madde vardır.  

     Bütün ciltler aynı tarzda yazılmıştır. Sahtiyan deri üzerinde sarı lale motifinde bir 

kabartma ve zencirek bulunmaktadır. Zahriyesinde ebru vardır. Ciltlerin ilk 

sayfalarında kırmızı mürekkeple yapılmış şemseye rastlanmıştır. Kağıt çeşidi sarı 

renkli ve filigranlıdır. Vikâyesi mevcuttur. Sadece ciltlerin ilk sayfalarında 

serlevhaya rastlanır. Derkenara ve müşire (rekabe) sahiptir.  

     Eserin dış ebatları: 23 x 36 cm.’dir. 

     Eserin iç ebatları: 15,15 x 25,5 cm.’dir. 

     Metnin çevresine, içi kırmızıya boyanmış cetvel çekilmiştir. Fiil çekimlerinde ve 

kelime açıklamalarında, sayfa üç sütun halinde kullanılmıştır. Satır sayısı 21’dir. 

Yazı stili serlevhalarda celî talîk, metin kısmında talîktir. Başlıklar da dahil olmak 

üzere siyah mürekkep kullanılmıştır; ancak zaman içinde rengi yer yer açılarak 

kahverengiye dönüşmüştür.  

     Eser “Bismillâhirrahmânirrahîm. Hamd-i bî  hadd nisâr-i Hazret-i Ahmedî ki 

kulûb-i mü’minân râ isti’dâd-ı müşâhede-i şâhid-i vahdet bahşîd ve ukûl-i âkilân râ 

bemu’âyene-i tagayyür ve kesret-i masnû’ât hayrân-ı kudret gerdânîd…” ile başlar 
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ve “… enbiyâ ve’l-mürselîn. Selevât Allah ve’s-selâmu aleyhi ve aleyhim ecmaîn. 

Âmîn âmîn âmîn. Becâh-ı seyyid elhamdüli’llâhi Rabbi’l-Âlemîn.” ile sona erer.  

 

4.2. MUHTEVASI 

 

     Klasik bir girişle, telif sebebinin açıklanmasının ardından Farsça’nın adını 

nereden aldığını ve nasıl ortaya çıktığını özetleyen eser, gramer yapısının örneklerle 

izahı ve kelimelerin alfabetik sırayla anlatılmasıyla oluşan yirmi dört bölümden 

meydana gelmektedir. Bunun dışında son kısımda “Tetimme” ve “Ahvâl-i Mefâ’îl” 

adlı bölümler mevcuttur. Bölümlerin başlıkları şunlardır: 

Fasl-ı Evvel: Fasl-ı Evvel: Zebân-ı Fârisînin Ahvâl ve Keyfiyyâtı Beyânındadır 

Fasl-ı Sânî: Fârisîde Mütedâvile Olan Hurûfun Ta’dâd ve Beyânındadır 

Fasl-ı Sâlis: Fârisî Kelimelerin Beyanındadır 

Fasl-ı Râbi’: Ahvâl-i Đsm Beyânındadır 

Fasl-ı Hâmis: Sıfat Beyânındadır 

Fasl-ı Sâdis: Esmâ’-i A’dâd Beyânındadır 

Fasl-ı Sâbi’ Kinâyât Beyânındadır 

Fasl-ı Sâmin: Ahvâl-i Fi’l Beyânındadır 

Fasl-ı Tâsi’: Đştikâk Beyânındadır 

Fasl-ı Âşir: Fi’l-i Dâlî ve Tâ-î Sîgaları Beyânındadır 

Fasl-ı Vâhid Âşer: Fi’l-i Umûmî-yi Mechûl Beyânındadır 

Fasl-ı Đsnâ Âşer: Kâ’ide-yi Ta’addiyye Beyânındadır 

Fasl-ı Selâsete Âşer: Zurûf Beyânındadır 

Fasl-ı Râbi’ Aşer: Terkîb Beyânındadır 

Fasl-ı Hâmis Âşer: Sîga ve Kelimât Ahvâli Beyânındadır 

Fasl-ı Sâdis Aşer: Hurûfâtın Tebâdülü Beyânındadır 

Fasl-ı Sâbi’ Aşer: Zamâ’ir Beyânındadır 

Fasl-ı Sâmin Aşer: Kelimelerin Evveline Ve Ortasıyla Âhirine Đlhâk Olunan Hurûf-i 

Müfrede Beyânındadır 

Fasl-ı Tâsi’ Aşer: Ma’ânî Cihetinde Medhalı Olmayub Tahsîn-i Kelâm Đçün Ziyâde 

Olunan Hurûf ve Kelimât Beyânındadır 
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Fasl-ı Đşrûn: Ma’ânî-yi Mütenevvi’e Tahsîli Đçün Esmâ ve Ef’âl Evâhirine Đlhâk 

Olunan Hurûf Ve Kelimât Medlûlâtı Beyânındadır 

Fasl-ı Vâhid ve Đşrûn: Kitâbet ve Đmlâ Beyânındadır 

Fasl-ı Đsnâ ve Đşrûn: Emsile-i Muhtelife ve Muttaride Beyânındadır 

Fasl-ı Sâlis ve Đşrûn: Terkîb ve Đbâreye Nazm Olan Kelimât Ma’nâlarıyla Lugatları 

Beyânındadır 

Fasl-ı Râbi’ ve Đşrûn: Đzâfet-i Lafziyye ve Đzâfet-i Ma’neviyye Beyânındadır 

 

 

4.3. NÜSHANIN DĐL VE ĐMLÂ ÖZELL ĐKLER Đ 

 

1) Özellikle bazı sayı sıfatlarında “bâ-i muvahhade” [ب] ile yazılması gereken 

kelimeler “bâ-i fârisî” [پ] ile yazılmıştır. Bazı kelimelerde ise tam tersi 

olarak, “bâ-i fârisî” [پ] ile yazılması gereken kelimeler “bâ-i muvahhade”      

 .ile yazılmıştır [ب]

2) “Tâ-i müsennat” [ت] ile yazılması gereken kelimelerin bazıları “tâ-i 

mühmele” [ط] ile yazılmıştır. Yazım hatası olduğunu düşündüğümüz bazı 

kelimeler “dâl” [د] yerine “tâ-i müsennat” [ت] ile yazılmıştır. 

3) “Cim-i arabî” [ج] ile yazılması gereken kelimelerin bazıları “cim-i fârisi” [چ] 

ile yazılmıştır. 

4) “Kâf-ı fârisî” [گ] ile yazılması gereken kelimeler “kâf-ı arabî” [ک] ile 

yazılmıştır. 

5) Di’li geçmiş zamanlarda (Mâzî-i Mutlak) fiillerin başına, anlamını te’kîd 

etmek için “bâ” [ب] harfi getirilmiştir. 

6) Şimdiki zamanlarda (Muzâri’-i Đhbârî) fiilin başına getirilen mí [مي] ön edatı, 

bazılarıyla bitişik bazılarıyla da ayrı yazılmıştır. 

7) Đsmin –i halini (accusativ) işaret eden rÀ [را] edatı bazı kelimelerle bitişik 

bazılarıyla da ayrı yazılmıştır. 
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8) Đsmin –e halini (dativ) işaret eden be [به] edatı bazı kelimelerle bitişik 

bazılarıyla da ayrı yazılmıştır. 

9) Bilhassa mısrâ’lardan yapılan alıntılarda, vezin gereği ismin –den halini 

(ablativ) işaret eden ez [ زا ] edatı zi [ز] veya zín [زين] biçiminde yazılmıştır. 

10) Bazı kelimelerin sonundaki “elif” [ا] harfi düşmüştür.  

11) Olumsuzluk ön edatı olan “nûn” [ن] harfi Şimdiki zamanlarda (Muzâri’-i 

Đhbârî) kullanılan mí [مي] ön edatının değil, fiilin başına getirilmiştir. 

12) Bazı fiiller anlam bakımından geniş zamanda (Muzâri’-i Sâde) olmaları ve 

“bâ” [ب] ile yazılmalarına rağmen, önlerine mí [مي] ön edatı almışlardır. 

13) Bazı birleşik cümlelerde olumsuzluk anlamı veren ní [ني] edatı, fiillerin değil 

cümlelerin başında yazılmış ve fiiller olumlu biçimde kalmışlardır. 

 

4.4. METĐN TESĐSĐ 

 

1) Metnin aktarılmasında, o döneme ait dil özelliğini yansıtmak amacıyla yazarın 

üslubuna sadık kalınmıştır. 

2) Metnin sayfaları 447, 448, 449… şeklinde sayfa numarası verilerek 

yazıldığından metne de bu biçimde aktarılmış ve köşeli parantez içinde 

belirtilmiştir. 

3) Metindeki açıklamalarda yer alan Farsça örnek ve ibareler transkripsiyon 

sistemiyle belirtilmiştir. 

4) Metinde geçen Kur’ân âyetleri tespit edilerek, dipnotta anlamlarıyla birlikte 

âyet ve sûre numaraları da verilmiştir.  

5) Müellifin yazmayı unuttuğu harfler köşeli parantezle belirtilmiş, yazım 

yanlışları düzeltilerek verilmiştir. Ne var ki bazı fiillerin zamanlarıyla yapılan 

açıklamalar örtüşmüyorsa, bunun dönem farkından ileri geldiği düşünülerek 

günümüzdeki kullanımları dipnotlarda açıklanmıştır. 

6) “Cim”lerin kullanımında görülen değişiklikler, bugünkü kullanıma uygun 

olarak yazılmıştır.  
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7) Đsmin hallerini belirten edatların yazımında metindeki biçim esas alınmıştır. 

8) Serkeşsiz olarak yazılan “kâf-ı fârisî” harfleri serkeşli olarak yazılmıştır. 

9) Kelimelerin sütunlar halinde açıklandığı bölümler tek satır halinde 

belirtilmiştir. 
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BEŞĐNCĐ BÖLÜM 

KAVÂ‘ ĐDÜ’L  FÂR ĐSĐYYE 

 

     [447] Bismillâhirrahmânirrahîm 

 

     Hamd-i bî  hadd nisâr-i Hazret-i Ahmedî ki kulûb-i mü’minân râ isti’dâd-ı 

müşâhede-i şâhid-i vahdet bahşîd ve ukûl-i âkilân râ be mu’âyene-i tagayyür ve 

kesret-i masnû’ât hayrân-ı kudret gerdânîd. 

 

د                              ينا شود در وجود سوال خدا ننماي دل اگر بديدة  

  1…ط جدا ندانديم گردد حباب را از محيو عقل اگر سل

 

Díde-i dil eger bínÀ şeved der vucÿd sÿ’Àl-i òodÀ nenumÀyed  

Ve èaúl eger selím gerded òebÀb rÀ ez muóíù codÀ nedÀned 

 

ار هست                                   ينا شود هر سو جمال يچشم اگر ب  

                                 2گوش اگر شنوا شود در هر سخن اسرار هست

 

Çeşm eger bínÀ şeved her sÿ cemÀl-i yÀr hest 

Gÿş eger şinevÀ şeved der her soòen esrÀr hest 

 

     Ve senâ-yı lâ tuèadd tuhfe-i bârgâh-ı Ahmedî [râ] ki itbâ-i şerî’ateş sırât-ı 

müstakîm-i  

vusûl-i ilâ’l-lâh. “ کُم اهللابحبيقل إن کنتم تحبون اهللا فاتّبعونی  ” [III/ 31] berîn guvâh..  

 

 

                                                 
1 “Gönül gözü açık olursa, Tanrı’nın varlığından sual etmez / Ve akıl sağlamsa, damlayı okyanustan 
ayrı düşünmez.” 
2 “Göz görürse şayet, her taraf yarin güzel cemalidir / Kulak işitirse şayet, her sözde sırlar gizlidir.” 
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                        خالف پيمبر کسي ره گزيد                                                       

 

                                                          3..که هرگز بمنزل نخواهد رسيد

»ilÀf-i peyember kesí reh gozíd 

Ki hergiz be-menzil neòÀhed resíd.. 

 

     Ez bûse-i nakş-ı pâyeş lebhârâ da’vâ mînumâyed sezâvâr.. Ve besecde-i pâyîn-i 

hâbgâheş baht-ı pîşânîhâ bîdâr.. Ashâb-ı kibâreş nücûm-i âsmân-ı hidâyet ve âl-i 

ethâreş sefîne-i necât ve şefâ’at دنا و موالنا محمد و علی آله و صحبه              ياللهم صِل و سلّم علی س       [  

.]نياجمع  

 

     Ammâ ba’d ma’lûm olsun ki, kutbülârifîn ve gavsülvâsilîn Hazret-i Đsmâ’îl Hakkı 

kaddese’llahu sirrehu’s-sâmi hazretlerinin tefsîr-i nefîsleri olan Rûhül beyân nâm 

tefsîrde münderic manzûm ve mensûr Fârisî ebyâtı Türkçeye tercüme olunmuş ve 

lehu’l-hamd ve’l-minne hitâm bulmuşdur. Ancak cild-i evvelde her kelimelerin 

ma’nâsı irâ’e kılınub sâ’ir cildlerde olan Fârisî ibâreleri pek çok olmasıyla tatvîlden 

ictinâben bunlarda kelimelerin ayrı ayrı ma’nâları gösterilmeyub yalnız mahsul-i 

ebyât ne ise tercüme olunmuş olduğundan bunda bir medâr-ı küllî olmak ve oldukça 

kavâ’id-i Fârisiyyeye ıttılâ kesb olunmak üzere bu tercümeye ilâveten “Kavâ’id-i 

Fârisiyye”nin dahi bir muhtasarca beyânına lüzûm görünmüşdür. [448] Binâenaleyh 

işbu “Risâle-i Kavâ’id-i Fârisiyye”yi alâ tâkati’l-beşeriyye kaleme aldım. Bu bâbda 

hasbelbeşeriyye vukûbulan kusûr-i kemterânenin dâmen-i afv ü merhamet ile afv ü 

pûşîde buyrulmasını ihvân-ı bâ sefâdan istirham eylerim, vallahul muvaffik vel 

murşid.  

     Ey azîzim, ma’lûm olsun ki zebân-ı Pârsî’nin mensûb-i ileyhi ki Pârsî maddesidir, 

hakîkatde ihtilâf olunmuşdur. Müverrihîn-i Fürs’den ba’zıların beyânına göre, Đbn-i 

                                                 
3 “Peygambere aykırı yoldan giden kimse / Asla menzile ulaşmayacaktır.” 
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Pehlev bin Sâm bin Nûh aleyhisselâmdır. Pârsî ıtlâk olunan mülk-i ma’hûd ânın 

tasarrufunda olmak münâsebetiyle kendisine mensûb ve ismiyle mevsûm oldu ve 

ba’zılardan Đbn Âmûr bin Yâfes bin Nûh aleyhisselâm ismiyle tesmiye olunduğu 

menkûldür. Velhâsıl Fârisî lafzı Pârs’dan mu’arreb olmak iktizâ ider ve müverrihîn-i 

Arab bu resme beyân ittiler ki peder-i Umm bin Erfahşed bin Sâm bin Nûh 

aleyhisselâmın on nefer evlâdı var idi. Her biri fâris-i meydân-ı celâdet olmağla 

mübâlağâten fâris ile ki ıstılâhımızda ândan “keskin atçı ve binici” ile ta’bîr olunur; 

mülakkab ve meşhûr olub zürriyetleri dahi pederlerine nisbet olmakla her birine fâris 

ve mecmû’una fârisîyân ıtlâk olundu. Đmdi bu tevcîhe göre Fârisîyân tâ’ifesi peder-i 

Umm-i mezbûr neslinden hâsıl ve münşa’ib olmuş olur el-‘ilmü ‘inda’l-lâh .         

     Ma’lûm olsun ki Đrân ta’bîr olunan iklîm ki bir taraf Nehr-i Ceyhûn ve bir taraf 

Nehr-i Fırât ve bir cânibinden Bâb’ü-l Ebvâb ki hâlâ Tîmûrkapû dedikleri mevzi’dir 

ve bir cânibinden Bahr-i Ummân sevâhiliyle mahdûd ve mu’ayyen bir mülk-i vâsi’ 

ve ülke-i mu’azzam olub, selefde mecmû’una birden Pârs ıtlâk ve bu isimle 

müştehir-i âfâk îdi. Ba’dehu mürûr-i zamân ve zuhûr-i havâdis-i muhtelife-i devrân 

sebebiyle müştemil olduğu memâlik taraf taraf bulunub ve her bölük başkaca bir 

memleket i’tibâr ve bilmünâsebe birer ism-i mahsûsla tesmiye olundular. Ez cümle 

Horâsân [449] lafzı ki Fürs-i Kadîm lügatinde maşrık ma’nâsınadır. Hâlâ müsemmâsı 

olan vilâyet Đstahr kalesinin cânib-i şarkîsinde vâki’ olmakla, bu cihetle vilâyet-i 

mezbûre Horâsân ile tesmiye olundu. Kezâlik mebâdî-i devlet-i islâmiyye’de Isfahân 

memleketinde ibtidâ mâlik olanlar âb ü havâsını Irâk-ı Arabın ki tûlen Abâdân ile 

Musul ve arzan Kadisiye ile Hilvân mâbeyni olan arz-ı mahdûdeden ibâretdir. Âb ü 

havâsına tamâm münâsib ve muvâfık buldukları hasebiyle ol memlekete de Irâk-ı 

Acem ıtlâk eylediler ve Hazret-i Süleymân aleyhisselâmın mevlid-i sa’âdetlerinin 

Sifâhân ülkesinde vâki’ ve ism-i şerîflerinin Pârsî za’m itdiklerinden nâşî ol diyâr 

halkın tekellüm itdikleri lugata dahi Pârsî ile tesmiye eylediler, azîzim. 

     Lügat-ı Pârsî filasl yedi nev’dir: Biri Herevî, Segezî, Zâvelî, Soğdî. Bu dört                    

lugat bilkülliye mehcûrdur, ammâ Derî, Pehlevî, Fârsî; bu üç lisân, müsta’mel ve 

meşhûr olmağla ta’rîf ve tavsîflerine tasaddî olundu. Şöyle ma’lûm olsun ki zebân-ı 

Derî ol lugatden ibâretdir ki, maddesinde kat’en noksân ârız olmayub vâzı’ın vaz’ 

eylediği minvâl üzere isti’mâl oluna. Meselâ “ibrişím” (  ابريشم) ve “ispíd” (اسپيد ) ve 
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“ işkem” (اشکم ) ve “oştor” (اشتر ) kelimeleri ki vaz’ı bunları hemze ile; “borov” (برو), 

“bodov” (بدو), “bişnov” (بشنو), “bogû” (بگو ) kelimelerini “bâ” ile vaz’ eyledi. Bu 

üslûb üzere isti’mâl olundukda Derî olub hemze ve “bâ”sız isti’mâllerinde Derîden 

ma’dûd olmazlar ve lugat-ı mezbûreye Derî tesmiyenin vechleri budur ki, Derî 

lafzındaki “yâ” asılda nisbet içündür. Bu ıtlâk ve nisbetde bir kaç kavil vardır: Biri, 

lisân-ı Fârisî’nin fasîhine ya’nî zikr olunduğu üzere vaz’ından nâkısı olmayan lugata 

Derî dinur. Sânî, Vilâyet-i Acem’den Belh ve Buhârâ [450] ve Bedahşân ve Merv 

halkının lisânlarına ıtlâk olunur. Sâlis, Derî ehl-i cennet lisânıdır ki, efsah-ı elsine 

olan Arabîyle ve işbu Derî lisânıyla tekellüm ederler. Nitekim hadîs-i nebevîde bu 

hadîs-i şerîfi Hâfızu’d-dîn Nesefî Kâfîde, Ebû Sa’îd el-Burûğî rivâyeti üzere sebt 

eylemişdir ve bu hadîsin mevzû’niyyetine dahi zâhib olmuşlardır. Kemâ kâle 

Abdulkâdir el-Bağdâdî Kaddese’llahu Teâlâ sirrehu’l-azîz “lisân-u ehl-il cenneti’ el-

Arabiyyetu ve Fârisiyyetu’d-Deriyyeti” vârid olmuşdur ve semâ-yı râbi’a 

melâ’ikesinin lisânları Fârsî-yi Derî olduğu dahi mervîdir ve ba’zılar didiler ki 

“kapu” ma’nâsına olan “der”e mensûbdur. Zîrâ, selâtîn-i Keyâniyân dergâhında bu 

lisân üzere tekellüm olunur idi ve indelba’z Behmen kapusuna mensûbdur. Zîrâ 

Behmen dergâhına etrâf-ı âlemden her cins mahlûk gelüb biri birinin lisânını 

bilmemek ile Behmen ulemâ ve dânişmendlere emreyledi ki bir lisân vaz’ eyleyeler. 

Herkes dergâhında ânınla tekellüm idüb, ihtilâf-i elsineden nâşî umûr-i devlet vehn 

ve ihtilâlden masûn ola, ol sebeble bu lisânı vaz’-ı derîne nisbet eylediler. Sonra 

hükm eyledi ki, cemî-i memâlikde ânınla tekellüm oluna. Halka bu lugat makbûl ve 

matbû’ gelûb, mürûr-i eyyâmla pâkîze ve münakkah oldu ve bir kavlde bu lugat 

Cemşîd asrında vaz’ olundu.  

     Ve bir rivâyetde Behrâm bin Yezdicerd derîne mensûbdur. Pâdişâh oldukda hükm 

eyledi ki, kendi kapusunda zebân-ı Fârisîden gayri olmaya ve ahkâm ve ferâmîn ve 

mekâtib, cümlesi Fârisî ola ve bir kavlde herkes konağın kapusundan çıkdıkda bu 

lisân ile tekellüm itmekle Derî dinildi. Ve bu vech nâmülâyimdir ve indelba’z “dere” 

ma’nâsına olan “der” lafzına mensûbdur. Kebk-i derî bu kabîldendir; iki dağın 

aralığına Fârisîde “dere” dinür. Nitekim [451] zikr olundu. Hâ-yı nisbet-i ihtisâsiyye 

ile kebk-i merkûm tayyibülelhân olmakla zebân-ı Fârisîyi âna nisbet eylediler, 

azîzim; ve Pehlevî, lugat Pehlev bin Sâm bin Nûh aleyhisselâmın lisânından müstefîz 
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ve meşhûr olmakla âna mensûb olmuşdur ve ba’zılar didiler ki, lugat-ı mezbûrenin 

nisbeti Pehle diyârınadır ki Rey ve Isfahân                                                                            

ve Dînever vilâyetleridir ve indelba’z “pehlev”, şehir ve mısır ma’nâsına olmakla 

“pehlevî” şehre nisbetle, şehrî dimekdir ki murâd “emsârda sâkin olan eşhâsdır”; 

Arabîde “beledî” ve “bedevî” yerinedir. Bu takdîrce “pehlevî” mutlakâ şehir halkının 

isti’mâl itdikleri lisândan ibâret olur ve Pârisî lugatı Pârisî vilâyeti ehline mensûbdur 

ki ânların tekellüm itdikleri lisândır. Ve hafî olmaya ki lugat-ı arabiyyeden sonra 

cemî’-i lugâtın eşref ve eşheb-i lugat-ı Fârisiyyedir. Zîrâ cenâb-ı mahzar-i sırr-ı “ve 

mâ yantiku ‘ani’l-hevâ”4 aleyhi afdali’s-salavâti ve ekmeli’t-tahiyyât hazretlerinin 

lisân-ı mu’cizbeyânlarından ba’zı kelimât-ı Fârisiyye şerefsudûr-i kütüb-i ehâdîs-i 

münîfede mestûr ve musarrahdır, azîzim. 

 

Fasl-ı Evvel: Zebân-ı Fârisînin Ahvâl ve Keyfiyyâtı Beyânındadır 

 

     Ma’lûm olsun ki, zebân-ı Fârisîde “kelime” ol lafızdan ibâretdir ki mütekellim ve 

muhâtab ândan ma’nâ fehm ve idrâk itmek şânından ola. Đmdi maddesi iki harfden 

mürekkeb olan lafza “kelime” ıtlâkı sahîh olur. Zîrâ ândan ma’nâ istifâdesi 

mukarrerdir, azîzim: “dil” (دل) ve “ser” (سر) ve “pÀ” (پا) gibi… Ve bir harfe “kelime” 

ıtlâkı sahîh olmaz. Zîrâ yalnız bir harfin ma’nâya delâleti yokdur; gâyetülemr te’kîd 

ve mübâlağa ve husûsiyyet sîga misillü ba’zı fevâ’id iktisâbı içün, bir kelimenin 

evveline ve yâhûd vasatına ve âhirine hasbelmakâm bir harf ziyâde iderler. Bunun 

tafsîli, faslında beyân olur. [452] Kelimenin lâmehâle evveli müteharrik olur, 

ibtidâ’nın imkânı içün; zîrâ sükûnla ibtidâ’ müte’azzirdir ve âhiri sâkin olur, üzerine 

sükût ve tevakkufun sıhhati içün. 

     Đmdi beyân-ı kelimât ki iki ve yâhûd ikiden ekser kelimeden mürekkeb ve ma’nâ-

yı maksûda delâleti beyyin ve vâzıh olan kelâmdan ibâretdir. Âna Fârisîde “soòen”        

 ”ıtlâk olunur. Đsti’mâli iki gûnedir: Biri mensûr ve dîgeri manzûmdur ki “şi’r (سخن)

dahi derler. Şi’r lugatda ilm ü fehm ma’nâsınadır ki, hads-i selîm ve istidlâl-i 

müstakîmle ma’ânî derk ve istifâdesinden ibâretdir. Ve ıstılâhda ol kelâmdan 

                                                 
4 “O, arzularına göre konuşmaz.” Necm Sûresi, 53/3. 
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ibâretdir ki müretteb ma’nevî ve mevzûn ve mütekerrir ve mütesâvî ve harf-i ahîrleri 

birbirine mütemâsil ola… Böyle olmaz ise, âna “şi’r” dinilmez. Đmdi müretteb-i 

ma’nevî kaydıyla müretteb ve merbût olmayan herze ve hezeyân makûlesi hâric olur. 

Mevzûn kaydıyla kelâm-ı mensûr mündefi’ olur. Mütekerrir kaydıyla mısrâ’-ı vâhid 

şi’r efrâdından olmadığı zâhir olur. Zîrâ bir mısrâ’a şi’r dinilmez, iki mısrâ’ olmak 

gerekir. Mütesâvî kaydıyla şi’rin müştemil olduğu mısrâ’lar, vezn-i vâhid üzre olmak 

lâzım olduğu bilinûr ve harf-i ahîrleri biribirine mütemâsil kaydıyla kelâm-ı gayr-i 

mukaffâ hâric kalur. Zîrâ kelâm-ı gayr-i mukaffâ her ne kadar mevzûn olsa da şi’r 

ıtlâkı sahîh olmaz5, azîzim. 

 

Fasl-ı Sânî: Fârisîde Mütedâvile Olan Hurûfun Ta’dâd ve 

Beyânındadır 

 

     Đmdi asıl ve madde-i kelimât-ı Arabiyye yirmi sekiz harfden ibâretdir ve mecmû’u 

üç kısımdır: Mürûrî, melfûzî, melbûbî ki mektûbî dahi derler. “Mürûrî” ol harfdir ki 

müsemmâsı iki harfden ibâret ola; ya’nî iki harf vâsıtasıyla telaffuz oluna ve bu 

kısım on iki harfdir ki bunlardır: (باء) ve (تاء) ve (ثاء) ve (حا) ve (خا) ve (را) ve (زا) ve (طا) 

ve (فا) ve (ها) ve (يا). Ve “melfûzî” ol harfdir ki müsemmâsı üç harf olub ve harf-i 

evveli ile ahîri beyninde mugâyeret ola. Ve bu kısım on iki harfden ibâretdir ki 

bunlardır: (الف), (جيم), (دال), (ذال) (سين), (شين), (صاد), (ضاد), (عين), (غين), (قاف), (کاف), (الم) 

... Ve “melbûbî” ol harfdir ki müsemmâsı yine üç harf olub, lâkin harf-i ahîri evvelin 

aynı ya’nî maklûb-i müstevî ola ve bu kısım üç harfdir ki bunlardır: (ميم) ,(نون), (واو). 

Ve asıl ve madde-i kelimât-ı Fârisiyye [453] yirmi dört harften ibâretdir. Đşbu (   ،ثا، حا

 harfleri ki mecmû’i sekiz harfdir. Telaffuzda sakîl oldukları (صاد، ضاد، طاء، ظاء، عين      

cihetle tayy ve iskât ve zebân-ı Fârisiyyeye mahsûs dört harfdir ki (     پ، چه، ژ، گ) 

harfleridir. Bâkî yirmi dört harf üzerine zamm ve izâfe ile mecmû’, müsta’mel ve 

sâhib-i amel harfler yirmi dört harf üzere mukarrer oldu ve yirmi dört sâ’atten ibâret 

                                                 
5 Đmdi … olmaz. (Hâşiye) 
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olan müddet-i devre-i feleke dahi tevâfuku hüsn-i ittifâkiyyâtdan ma’dûddur. Ve 

gerçi merkûm sekiz harf cümlesinden (      حا، طاء، عين، قاف) harfleri Mâverâünnehr 

lügatında müsta’meldir; lâkin nedret ve kıllet üzere olmakla mu’tedün bihâ değildir. 

Ve hâssâ-i zebân-ı Fârisî olan merkûm dört harf ki “hurûf-i Fârisiyye” tabîr olunur. 

Arabîde mümâsilleri olan hurûfdan imtiyâzları, kitâbetde üçer nokta ile hâsıldır: (  ،پ

چ، ژ، گ6  ) 

      Đmdi zebân-ı Fârisînin harekeleri üçtür: Fetha, kesre, zamme. Ve hurûf-i meddî 

dahi üçtür: (ا), (و), (ي). “Dÿr” (دور), “dÀr” (دار), “dír” (دير) gibi… Bunları medd ile 

kırâ’at ittirmeğe işâret ve alâmettir. Ancak “vâv” iki türlü telaffuz olunur: Makbûze, 

“ rÿz” (روز) gibi; ya’nî kırâ’atda lisânını kabz idersin. Dîgeri mebsûùa, “zÿr” (زور) gibi; 

ya’nî kırâ’atda lisânını bast edersin. 

     Đmdi “hâ-i resmiye”, âhirki harfi meftûh olan elfâz-ı Fârisiyyede ilhâk olunan 

“hâ”dır: “Bende” (بنده), “perde” (پرده) gibi… Ve ba’zen “hâ”dan sonra “vâv” ile 

“elif” cem’ olub telaffuzu dahi “vâv” ile “elif” beyninde olur: “»Àce” (خواجه), “òÀr”   

 okursun” dimekdir. Ve ba’zen “vâv” ile“ (خار) ”òÀr“ ,(خاجه) ”gibi; ya’nî “òÀce (خوار)

“yâ” cem’ olub telaffuzu dahi “vâv” ile “yâ” beyninde olur: “»íş” (خويش) gibi; ya’nî 

“òíş” (خيش) “okursun” dimekdir, azîzim. 

 

Fasl-ı Sâlis: Fârisî Kelimelerin Beyanındadır 

 

     [454] Đmdi ma’lûm olsun ki, Fârisîde kelime altı nev’ olur: Đsim, sıfat, kinâye, 

fi’l, zarf, edât.  

     Đmdi “isim”, bir şahsa yâhûd bir şey’e delâlet iden kelimedir. O da iki nev’dir: 

Biri “alem”; ya’nî bir zât yâhûd bir şey’e mahsûs olur: “Ferídÿn” (فريدون), “ŞírÀz”      

 .gibi ki Ferîdûn, ma’lûm bir ma’rûf pâdişâh ismidir; işte bir zâtın alemidir (شيراز)

Şîrâz, ma’lûm Fârs vilâyetinin ismidir; bu isim o memlekete mahsûsdur. Dîgeri “ism-

                                                 
6 Metinde bu harf “چه” olarak verilmiştir. 
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i cins”; ya’nî eşhâs yâhûd eşyâ-yı gayr-i müte’addideye mevzû’dur: “Merd” (مرد) 

“adam, insân”; “Àb” (آب) “su”, “òıred” (خرد) “akl, zihn” gibi; işte eşhâsa mevzû’ 

olduğu مرد gibi eşyâ-yı gayr-i müte’addideye mevzû’i خرد ,آب gibi; bunlar gayr-i 

müte’addidedir. 

     Đmdi ism, kemiyet i’tibârıyla yâ müfred olur ya’nî bir zât yâhûd bir şey’i ifâde 

ider. “Merd” (مرد) bir adam, bir zât gibi. “Âb” (آب) suyu ifâde ider ve yâhûd cem’ 

olur; ya’nî birden ziyâde ifâde ider: “MerdÀn” (مردان) “adamlar, insanlar” gibi, “ÀbhÀ” 

 .sular” gibi“ (آبها)

     Đmdi ismin medlûlu zîrûh ise, müfredin âhirinde Àn (آن) ilâvesiyle cem’lenur: 

“Merd-merdÀn” ( مردـ مردان), “morà-moràÀn” (  مرغ ـ مرغان) gibi. Gayr-i zîrûh ise, hÀ (ها) 

ilâvesiyle cem’ olunur: “ÒÀne-òÀnehÀ” (  خانه ـ خانها), “çemen-çemenhÀ” (  چمن ـ چمنها) 

gibi. Nâdir ve az olarak gayr-i zîrûh, Àn (آن) ilâvesiyle cem’ olunur: “Çeşm-çeşmÀn” 

 ”ağaç – ağaçlar“ (درخت ـ درختان  ) ”göz – gözler” gibi, “diraòt-diraòtÀn“ (چشم ـ چشمان  )

gibi. Ve ber’aks ba’zen zîrûh, hÀ (ها) ilâvesiyle de cem’ olunur. 

     Đmdi isim olan müfredin âhiri “hâ-i resmiye” ise Àn (آن) edâtı ilâve olundukda 

“hâ”, “kâf-ı fârisî”ye tebdîl olunur: “Bende…bendegÀn” ( بندگان...  بنده   ) gibi ve “hâ” 

edâtından evvel hazf olunur: “Míve…mívehÀ” ( ميوها... ميوه  ) gibi. 

     Đmdi isim olan müfredin âhiri “elif” ise Àn (آن) edâtı ilhâk olundukda iki “elif” 

beyninde bir “yâ” tavassut ider: “GedÀ…gedÀyÀn” ( گدايان...  گدا   ) gibi. Eger ism-i 

müfredin âhiri “vâv” yâhûd “yâ” ise kezâlik bir “yâ” tavassut ider: [455] 

“Gísÿ…gísÿyÀn” ( گيسويان...  گيسو   ) gibi, “Àdemí…ÀdemiyÀn” ( آدميان...  آدمی   ) gibi. Ve 

yâhûd “vâv”  ve “yâ” müteharrik olurlar: “GísÿvÀn, ÀdemiyÀn” (  گيسوان، آدميان ) gibi. 

Dahî ba’zen isimler Àt (ات) edâtıyla dahi cem’ olunurlar: “Germsír…germsírÀt” (

گرمسيرات..  .گرمسير   ) gibi, “dih…dihÀt” ( دهات...  ده   ) gibi. O ismin âhiri “hâ” ise, “kâf-ı 
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fârisî” yâhûd “cîm”e tebdîl olunur: “Míve…mívegÀt7” ( ميوه گات  ...  ميوه    ) gibi, 

“şÿre…şÿrecÀt” ( شورجات... شوره  ) gibi, azîzim. 

 

Fasl-ı Râbi’: Ahvâl-i Đsm Beyânındadır 

 

     Đmdi ma’lûm olsun ki, Fârisîde ismin ahvâli dörtdür: Mücerred, mef’ûlünbih, 

mef’ûlünileyh, muzâfün ileyh olur. Bunlar da ya müfred olur ya cem’ olur.   

 

Misâl-i Müfred 

Mücerred adam merdom  مردم 

Bih adamı merdom-rā مردمرا 

Đleyh adama merdom-rā مردمرا 

Muzâf adamın işi kār-ı merdom کار مردم 

 

Misâl-i Cem’ 

Mücerred adamlar merdomān مردمان 

Bih adamlara merdomān-rā مردمانرا 

Đleyh adamları merdomān-rā مردمانرا 

Muzâf adamların işi kār-ı merdomān کار مردمان 

 

Dîger 

Mücerred dilenci gedā  گدا 

Bih dilenciyi gedā-rā   گدا را 

Đleyh dilenciye gedā-rā   گدا را 

                                                 
7 Farsça’da “hâ-yi gayr-i melfûz” ile biten isimler (ات) ile çoğul yapılırken (ه), (ج) ye dönüşür. Ancak 

burada (ه) harfi atılmadan (گ) harfi getirilmiştir. 
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Muzâf dilencinin işi kār-ı gedā کار گدا 

  

Dîger 

Mücerred dilenciler gedāyān  گدايان 

Bih dilencileri gedāyān-rā گدايانرا 

Đleyh dilencilere gedāyān-rā گدايانرا 

Muzâf dilencilerin işi kār-ı gedāyān کار گدايان 

     

Mücerred hanım bānÿ   بانو 

Bih hanımı bānÿ-rÀ  بانو را 

Đleyh hanıma bānÿ-rÀ  بانو را 

Muzâf hanımın işi kÀr-ı bānÿ کار بانو 

     

Mücerred hanımlar bÀnÿvÀn  بانوان 

Bih hanımları bÀnÿvÀn-rÀ بانوان را 

Đleyh hanımlara bÀnÿvÀn-rÀ [456] بانوان را 

Muzâf hanımların işi kÀr-ı bÀnÿvÀn  کار بانوان 

     

Mücerred gemi keştí   کشتي 

Bih gemiyi keştí-rÀ    کشتيرا 

Đleyh gemiye keştí-rÀ    کشتيرا 

Muzâf geminin işi kÀr-ı keştí  کار کشتي 

     

Mücerred gemiler keştíhÀ  کشتيها 

Bih gemileri keştíhÀ-rÀ ا راکشتيه 
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Đleyh gemilere keştíhÀ-rÀ کشتيها را 

Muzâf gemilerin işi kÀr-ı keştíhÀ  کار کشتيها 

     

Mücerred kul bende  بنده 

Bih kulu benderÀ  بنده را 

Đleyh kula benderÀ  بنده را 

Muzâf kulun işi kÀr-ı bende کار بنده 

     

Mücerred kullar bendegÀn بندگان 

Bih kulları bendegÀn-rÀ بندگانرا 

Đleyh kullara bendegÀn-rÀ بندگانرا 

Muzâf kulların işi kÀr-ı bendegÀn  کار بندگان 

 

    Đmdi “mef’ûlünbih” iki vech üzere olur: Medlûlü ma’lûm ve mahdûd ise rÀ (را) 

edâtıyla olur; mübhem ise mücerred gibi olur. Misâlleri: “NÀn rÀ òordem” (  (نانرا خوردم 

“Etmeği8 yedim”, “nÀn òordem” (نان خوردم) “  Etmek yedim” dimekdir.  

     Đmdi “mef’ûlünileyh” dahi iki vech üzere olur: Ya rÀ (را) edâtıyla misâllerde 

görüldüğü gibi ve yâhûd evvelinde be (ب) edâtı girmekle “merd rÀ” (مردرا) yâhûd be-

“merd” (بمرد) “ki şiye,  adama”, “bendegÀn-rÀ” (بندگانرا) yâhûd “be-bendegÀn” (ببندگان) 

“kullara” dimekdir. Dahî mef’ûlünileyh ba’zen te’kîd içün “mer” (مر) lafzı girer: 

“Mer bende-rÀ” (مر بنده را) “Mer kula” dimekdir.  

     Đmdi “muzâfünileyh” mâkablindeki isme ya’nî muzâfa, âhirindeki harfi sâkin ise 

bir kesre ilâve olunur: “Puser-i òÀce” ( ِر خواجهسپ)9 gibi. Muzâf olmazdan evvel رسپ 

kırâ’at olunur. Alâmet-i izâfet “râ”nın kesre ile kırâ’atı olur ve eger muzâfın âhirki 

                                                 
8 Ekmekten bahsedilmektedir. 
9 Hâce’nin oğlu dimekdir. (Hâşiye) 
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harfi “elif” yâhûd “vâv” ise, bir “yâ” [457] ilâve olunur: “èAãÀ-yı pír” ( عصای پير) gibi; 

“ihtiyârın asâsı” dimekdir. Đzâfetden evvel عصا elif ile idi, “yâ”nın ilâvesi muzâf 

olduğu içündür: “BÀnÿ-yi şehr” ( بانوي شهر) gibi; “kasabanın hânımı”… Đzâfetden 

evvel بانو “vâv” ile idi ve eger muzâfın âhir harfi (ها) yâhûd (يا) ise, muzâfa bir hemze 

ilâve olunur: “Keştí-i bÀzergÀn” ( کشتئ بازرگان) gibi; “tâcirin gemisi” dimekdir. Muzâf-

ı aslî کشتي idi; âhirinde “yâ” var idi, alâmet-i izâfet hemze ilâve oldu: “Bende-i òodÀ” 

( خداة   بند ); “Allah’ın kulu” dimekdir. Muzâfın aslı بنده idi; âhirinde “hâ” vardır, 

alâmet-i izâfet olarak bir hemze ilâve olunur. Zarûret-i vezn içün ba’zen “hâ”dan 

hemze hazf olunur: “Nebíre Ferídÿn ve pÿr-i Peşeng” (     نبيره فريدون و پور پشنگ)10 gibi; 

“Ferîdûn’un hafîdi ve Peşeng’in oğlu” dimekdir. Nebire-i Ferîdûn olmak hemze ile 

îcâb eylerdi. Ferîdûn’a izâfet cihetle lâkin zarûret-i vezn îçûn hazf olunmuşdur, 

azîzim.      

 

Hem Muzâf Hem Muzâfünileyh-i Müfred Misâlleri 

Mücerred Hâcenin kulu  bende-i òÀce   بندة خواجه 

Bih Hâcenin kulunu  bende-i òÀce-rÀ  بندة خواجه را 

Đleyh Hâcenin kuluna  bende-i òÀce-rÀ  بندة خواجه را 

Muzâf Hâcenin kulunun işi kÀr-ı bende-i òÀce   کار بندة خواجه 

 

Muzâf-ı Cem’, Muzâfünileyh-i Müfred Misâlleri 

Mücerred Hâcenin kulları bendegÀn بنده گان خواجه 

Bih Hâcenin kullarını bendegÀn-ı òÀce-rÀ بنده گان خواجه را 

                                                 
10 Peşeng, Efrâsyâb’ın pederi ismidir. (Hâşiye) 
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Đleyh Hâcenin kullarına bendegÀn-ı òÀce-rÀ بنده گان خواجه را 

Muzâf Hâcenin kullarının işi kÀr-ı bendegÀn-ı òÀce  کار بنده گان خواجه 

 

Muzâfünileyh-i Cem’, Muzâf-ı Müfred Misâlleri  

[458]Mücerred Hâcelerin kulu bende-i òÀcegÀn  بندة خواجگان 

Bih Hâcelerin kulunu bende-i òÀcegÀn-rÀ بندة خواجگانرا 

Đleyh Hâcelerin kuluna bende-i òÀcegÀn-rÀ بندة خواجگانرا 

Muzâf Hâcelerin kulunun işi kÀr-ı bende-i òÀcegÀn  کار بندة خواجگان 

 

Hem Muzâfünileyh Ve Hem Muzâf-ı Cem’ Misâlleri 

Mücerred Hâcelerin kulları bendegÀn-ı òÀcegÀn بنده گان خواجگان 

Bih Hâcelerin kullarını bendegÀn-ı òÀcegÀn-rÀ بنده گان خواجگانرا 

Đleyh Hâcelerin kullarına bendegÀn-ı òÀcegÀn-rÀ بنده گان خواجگانرا 

Muzâf Hâcelerin kullarının işi kÀr-ı bendegÀn-ı òÀcegÀn کار بنده گان خواجگان 

 

    Đmdi ba’zı kere müşebbeh, müşebbehün bihe muzâf olur: “Leb-lèâ’l” ( لب لعل) gibi; 

“la’l gibi dudak” dimekdir. “Úadd-serv” ( قد سرو) gibi; “serv gibi kâmet” dimekdir. Ve 

ma’lûm olsun ki, âhirinde (اي) yâhûd (وي) bulunan ismden (ي) hazf olunabilür: “PÀy” 

 (اه) dinür. Kezâlik âhirinde (بو) ”gibi; “bÿ (بوی) ”dinür. “Bÿy (پا) ”gibi; “pÀ (پاي)

bulunan ismden (ا) hazf olunabilür: “ŞÀh" (شاه) gibi; “şeh” (شه) dinür. “MÀh” (ماه) 

gibi; “meh” (مه) dinür. “RÀh” (راه) gibi; “reh” (ره) dinür. 
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Fasl-ı Hâmis: Sıfat Beyânındadır 

 

     Đmdi ma’lûm olsun ki “sıfat”, bir ismin hâl ve keyfiyetini beyân iden kelimedir: 

“KÿtÀh” (کوتاه), “derÀz” (دراز), “sorò” (سرخ), “sepíd” (سپيد), “ník” (نيک), “bed” (بد) 

kelimeleri gibi ve o isme “mevsûf” dinür. Đmdi sıfat mevsûf ile berâber olduğu 

vakitde lafzen bilâfark muzâf ile muzâfünileyh gibidir. 

     Đmdi fasl-ı rabi’de beyân olunan muzâfın âhirindeki harflerin ilâvesi kâ’idesi 

mevsûfda dahi cârî olur: [459] “Merd-i ník” ( مرد نيک) gibi; “iyi adam” dimekdir. 

Kesre içün “yâ” ilâve olunmuşdur: “èAãÀ-yı derÀz” ( عصاي دراز) “uzun asâ” dimekdir. 

 (گيسوي سياه ) ”nın âhir harfi “elif” olduğundan “yâ” ilâve olundu. “Gísÿ-yi siyÀh عصا

gibi; “kara saç” dimekdir. “Keştí-i bozorg” ( کشتئ بزرگ) “büyük gemi” dimekdir, 

hemze ilâve olundu. “BÀde-i sorò” ( سرخة  باد ) “kırmızı şarâb” dimekdir, kezâlik hemze 

ilâve olundu.  

     Đmdi ma’lûm olsun ki, mevsûf müfred ise sıfat dahî müfred olur: “Merd-i dilÀver” 

 gibi. Mevsûf cem’ ise sıfat ekseriyyâ müfred olur, pek nâdir olarak ba’zen (مرد دالور )

cem’ de olur: “MerdÀn-ı dilÀver” ( مردان دالور) gibi; mevsûf olan  مردان cem’dir, sıfat 

olan دالور müfreddir. “MerdÀn-ı dilâverÀn” ( مردان دالوران) işte mevsûf [ve] sıfat, ikisi de 

cem’dir. 

 

Müfred Olan Misâlleri 

Mücerred yiğit adam  merd-i dilÀver  مرد دالور 

Bih yiğit adamı  merd-i dilÀver-rÀ مرد دالور را 

Đleyh yiğit adama  merd-i dilÀver-rÀ مرد دالور را 

Muzâf yiğit adamın işi kÀr-ı merd-i dilÀver  کار مرد دالور 
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Cem’ Olan Misâlleri 

Mücerred yiğit adamlar  merdÀn-ı dilÀver  دالورمردان  

Bih yiğit adamları  merdÀn-ı dilÀver-rÀ مردان دالور را 

Đleyh yiğit adamlara merdÀn-ı dilÀver-rÀ مردان دالور را 

Muzâf yiğit adamların işi kÀr-ı merdÀn-ı dilÀver  کار مردان دالور 

 

     Ve dahî ma’lûm olsun ki, sıfat yalnız olduğu ya’nî mevsûfu zikr olunmadığı 

vakitde mevsûfun makâmına kâ’im olub ism gibi kullanılur ve ismin her bir kâ’idesi 

bunda dahî cârî olur ve misâlleri ber vech-i zîr beyân olunur.   

 

Müfred Misâli  

[460]Mücerred yiğit dilÀver دالور 

Bih yiğidi dilÀver-rÀ دالور را 

Đleyh yiğide dilÀver-rÀ دالور را 

Muzâf yiğidin işi kÀr-ı dilÀver  کار دالور 

 

Cem’ Misâli 

Mücerred yiğitler dilÀverÀn دالور 

Bih yiğitlere dilÀverÀn-rÀ دالور را 

Đleyh yiğitlere dilÀverÀn-rÀ دالور را 

Muzâf yiğitlerin işi kÀr-ı dilÀverÀn  کار دالور 

 

      Đmdi sıfat ba’zen bir cümlenin mefhûmunu tavsîf ider: “Çe òoş goft” (   چه خوش

 .gibi; “ne güzel söyledi” dimekdir. Bu takdîrde edât-ı keyfiyye i’tibâr olunur (گفت

Edât-ı keyfiyye zîrde fasl-ı mahsûsda zikr olunacakdır, mürâca’at oluna, azîzim. 
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     Đmdi “sıfat-ı tafdîliyye” şol kelimedir ki âhirinde ter (تر) edâtı ilâve olunmuş 

sıfatdır ki, mevsûfun dîger bir zâta yâhûd bir şey’e nisbet ile rüchânı ifâde ider: 

“Òÿbter” (خوبتر) gibi; “daha güzel, ziyâde güzel” dimekdir. “DerÀzter” (درازتر) gibi; 

“daha uzun, ziyâde uzun” dimekdir. Mufazzalün minhin evvelinde ez (از) edâtı ilâve 

olunur: “Oştor bozorgter ez ostor est” (    اشتر بزرگتر از استر است) gibi; “deve ostordan daha 

büyükdür” dimekdir. Kelâm-ı Arabda mufazzalün minhin evvelinde min (من) lafzı 

ilâve olunduğu gibi, kelâm-ı Fârisîde de ez (از) edâtı ilâve kılınması lâzımdır. Ve dahi 

tafdîli te’kîd içün ter (تر) edâtına (ين) ilâve olunur. Bu takdîrde sıfat-ı tafdîliyye, 

mufazzalün minhe muzâf olur. “Fíl bozorgterín-i cÀnverÀnest” (  فيل بزرگترين جانورانست) 

“fîl hayvânların en büyüğüdür” dimekdir. 

 

Fasl-ı Sâdis: Esmâ’-i A’dâd Beyânındadır 

 

     Đmdi ma’lûm olsun ki, “esmâ’-i a’dâd” dahi sıfat nev’inden olub dört kısma 

münkasımdırlar: Asliyye, rütbiyye, kesriyye, tevzî’iyye. 

 

Asliyye Olanların Beyânı  

[461]bir  yek 
 يک

iki  do  
 دو

üç  se 
 سه

dört  çÀr / çehÀr  
 چهار/چار

beş  penc 
 پنج

altı  şeş 
 شش

yedi  heft 
 هفت

sekiz  heşt 
 هشت

dokuz  noh 
 نه
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on  deh 
 ده

yirmi  bíst يستب 

otuz  sí 
 سی

kırk  çihil / çil   
 چل/چهل

elli  pencÀh 
 پنجاه

altmış  şeãt 
 شصت

yetmiş  heftÀd  
 هفتاد

seksen  heştÀd 
 هشتاد

doksan  neved 
 نود

yüz  ãed 
 صد

iki yüz  doãed
 دوصد 11

üç yüz  síãed 
 سیصد

dört yüz  çÀrãed 
 چارصد

beş yüz  pÀnãed 
 پانصد

altı yüz  şeşãed 
 ششصد

yedi yüz  heftãed 
 هفتصد

sekiz yüz  heştãed 
 هشتصد

dokuz yüz nohãed نهصد 

bin  hezÀr, hizÀr  
 رهزا

iki bin  dohezÀr, dohizÀr 
 دوهزار

ilâ âhirihi    

 

      

 

                                                 
11 Bu sayı günümüzde “divíst” (دويست) şeklinde kullanılmaktadır. 
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Bunların ondan yirmiye kadar olan terkîbleri ber vech-i zîr beyân olunur: 

on bir  yÀzdeh يازده 

on iki  devâzdeh دوزده 

on üç  sízdeh سيزده 

on dört  çÀrzdeh
 چارزده 12

on beş  pÀnzdeh پانزده 

on altı  şÀnzdeh شانزده 

on yedi  hifzdeh هفزده 

on sekiz  hişzdeh هشزده 

on dokuz  nÿzdeh نوزده 

yirmi  bíst يستب 

 

     Đmdi yirmi adedden yukarusu büyükden başlayub “vâv-ı atf” ile isti’mâl olunur:  

yirmi bir bíst o yek   يست و يکب 

yirmi iki bíst o do   ست و دويب 

ilâ âhirihi    

kırk beş çihil o penc   چهل و پنج 

yüz elli altı ãed o pencÀh o şeş   صد و پنجاه و شش 

 

“Bin iki yüz seksen sekiz”  

hezÀr o doãed o heştÀd o heşt (هزار و دو و صد و هشتاد و هشت) 

 

     [462] Đmdi a’dâd-ı asliyye ism-i mevsûfdan takaddüm ider: “Yek merd” ( يک مرد) 

gibi; “bir adam” dimekdir. “Penc zen” ( پنج زن) “beş karı”, “ãed o pencÀh o çÀr sÀl”     

  .yüz elli dört sene” dimekdir“ (صد و پنجاه و چار سال)

                                                 
12 Bu sayının açılımı  “çÀr ez deh” ( هچار ز د ) şeklindedir. 
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Rütbiyye Olanların Beyânı 

     Đmdi a’dâd-ı rütbiyye, a’dâd-ı asliyyenin âhirinde (م) ilâvesiyle teşkîl olunurlar ve 

“mîm”in mâkabli mazmûm okunur: 

birinci/ ibtidâ yekom/ noòost  نخست/ يکم 

ikinci dovom, dovvom  دوم 

üçüncü sovvom/ siyyom  سيم/ سوم  

dördüncü çÀrrom/ çehÀrom  چهارم/ چارم 

beşinci pencom  پنجم 

altıncı şeşom  ششم 

yedinci heftom  هفتم 

sekizinci heştom  هشتم 

dokuzuncu nohom  نهم 

 onuncu dehom  دهم 

on birinci yÀzdehom  يازدهم 

on ikinci devÀzdehom  دوازدهم 

on üçüncü sízdehom  سيزدهم 

on dördüncü çehÀrdehom  چهاردهم 

on beşinci pÀnzdehom  پانزدهم 

ilâ âhirihi      

yirminci pístom  13پيستم 

yirmi beşinci píst [o] pencom  14پنجم] و[پيست 

otuzuncu siyyom  15سيوم 

                                                 
13 Bu sayı  Farsça’da bístom (بيستم) şeklinde kullanılmaktadır. 
14 Farsça’da sayılar “sıra sayı sıfatı” olarak kullanıldığında, birbirlerine (vÀv) ile bağlanırlar. 
15 Bu sayı genellikle siom (سي ام) şeklinde kullanılmaktadır. 
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otuz beşinci     sí o pencom            سيو پنجم 

ilâ âhirihi    

yetmişinci heftÀdom  هفتادم 

 

“Bin iki yüz altmış yedinci” 

hezÀr o doãed o şeãt o heftom ( صد و شصت و هفتمهزار و دو )  

          Đmdi bunlar âdî sıfatlar gibi mevsûfdan sonra gelirler: “BÀb-i dovvom” ( باب دوم) 

gibi; “ikinci bâb” dimekdir, “çerò-i pencom” (  چرخ پنجم) gibi; “beşinci felek” 

dimekdir. 

 

 

Kesriyye-yi Cüz’iyye Olanların Beyânı 

yarım ním نيم 

üçde bir      se yek            سه يک 

dörtde bir      çÀr yek            چار يک 

ilâ âhirihi     

 

[463] Tevzî’iyye Olanların Beyânı  

     Yek yek ( يک يک) ve yek beyek ( يک بيک) ve yegÀn yegÀn ( يگان يگان). Bunların 

cümlesi “birer birer” dimekdir. Do do ( دو دو) ve do bedo ( دو بدو) “iki şer” dimekdir, ilâ 

âhirihi böyledir. 

 

 

Fasl-ı Sâbi’ Kinâyât Beyânındadır 

 

     Đmdi ma’lûm olsun ki “kinâye”, bilâsarâhatin bir şahsı yâhûd bir şey’i iş’âr iden 

kelimedir. O da dört kısımdır: Muzmerât, esmâ’-i işâre, ism-i mevsûl, mübhemât. 

Bunlar ber vech-i zîr beyân olunur. 



 45

 

Muzmerât 

     Đmdi “zamîr”, bir şahs ya’nî mütekellim yâhûd muhâtab yâhûd gâibden kinâye 

olub, o da iki kısımdır ki; “zamîr-i munfasıl” ve “zamîr-i muttasıl”dır. Ancak zamîr-i 

munfasıl, kemmiyyet ve ahvâl i’tibârıyla isim gibidir. 

 

Mütekellim Olan Muzmerât 

Müfred 

Mücerred  ben men من 

Bih  beni me-rÀ مرا 

Đleyh  bana me-rÀ مرا 

Muzâf  benim işim kÀr-ı men  کار من 

 

Cem’ 

Mücerred  biz mÀ  ما 

Bih  bizi mÀ-rÀ ما را 

Đleyh  bize mÀ-rÀ ما را 

Muzâf  bizim işimiz kÀr-ı mÀ  کار ما 

 

Muhâtab Olan Muzmerât 

Müfred 

Mücerred  sen to تو 

Bih  seni to-rÀ ترا 

Đleyh  sana to-rÀ ترا 

Muzâf  senin işin kÀr-ı to   کار تو 
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Cem’ 

Mücerred  siz şomÀ شما 

Bih  sizi şomÀ-rÀ  شما را 

Đleyh  size şomÀ-rÀ  شما را 

Muzâf  sizin işiniz kÀr-ı şomÀ کار شما 

 

[464] Gâib Olan Muzmerât  

Müfred 

Mücerred  o ÿ/ vey  وی/  او 

Bih  onu ÿ rÀ/ vey-rÀ ويرا/  اورا 

Đleyh  ona ÿ rÀ/ vey-rÀ ويرا/  اورا 

Muzâf  onun işi kÀr-ı ÿ/ vey  وی/  کار او 

 

Cem’ 

Mücerred  onlar íşÀn ايشان 

Bih  onları íşÀn-rÀ راايشان 

Đleyh  onlara íşÀn-rÀ ايشانرا 

Muzâf  onların işi kÀr-ı íşÀn کار ايشان 

 

Zamîr-i Muttasıl Olan 

Müfred -i ş ش -n t ت -m m م 

          

Cem' -leri şÀn شان -niz tÀn تان -miz mÀn مان 

   

  Đmdi “zamîr-i muttasıl” dâimâ bir dîğer kelimeye ilhâk olunurlar ve o kelimenin 

âhiri sâkin ise bir fetha alır: “KÀrem” (کارم), “kÀret” (کارت), “kÀreş” (کارش) gibi 



 47

müfredleri; “kÀr-ı mÀn” (کارمان), “kÀr-ı tÀn” (کارتان), “kÀr-ı şÀn” (کارشان) gibi cem’leri. 

Müfred-i gâibde ve cem’lerde sâkin de kalabilir: “Kâreş” (کارش), “kÀr-ı mÀn” (کارمان), 

“kÀr-ı tÀn” (کارتان), “kÀr-ı şÀn” (کارشان) gibi. Ve eğer o kelimenin âhiri “hâ-i resmiye” 

ise, “yâ” bir hemze alır yâhûd hazf olunur: “»ezíneet” ( خزينه ات) gibi ki òezínet          

 :ise ya bir “yâ” alır; yâhûd hâlî üzere kalır (ا، و، ي  ) .dahi hazf-ı “hâ” ile olur (خزينت)

“èAãÀyem” (عصايم) ve “èaãÀm” ( ]م[عصا ), “bÀzÿyem” (بازويم) ve “bÀzÿm” (بازوم); 

“keştíyem” (کشتييم) ve “keştím” (کشتيم) gibi. کشتيم ve بازوم dahi dinilur.  

     Đmdi malûm olsun ki zamîr-i muttasıl, fi’le lâhik olduğu vakitte ma’nen 

mef’ûlünbih yâhûd mef’ûlünileyh olur. Đsme [465] lâhik olduğu vakitte 

muzâfünileyh olur. Bunların misalleri böyledir: 

 

Mef'ûlünbih 

Müfred 

beni gördüler dídendem ديدندم 

seni gördüler dídendet ديدندت 

onu gördüler dídendeş ديدندش 

 

 

 

Cem’ 

bizi gördüler dídend-i mÀn  ديدند مان 

sizi gördüler dídend-i  tÀn  ديدند تان 

onları gördüler dídend-i    şÀn  ديدند شان 
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Mefûlünileyh 

Müfred 

bana verdiler dÀdendem دادندم 

sana verdiler dÀdendet دادندت 

ona verdiler dÀdendeş دادندش 

 

Cem’ 

bize verdiler dÀdend-i mÀn دادند مان 

size verdiler dÀdend-i tÀn دادند تان 

onlara verdiler dÀdend-i şÀn دادند شان 

 

Muzâfün Đleyh 

Müfred 

babam pederem پدرم 

baban pederet پدرت 

babası pedereş پدرش 

 

Cem’ 

babamız peder-i mÀn  پدر مان 

babanız peder-i tÀn  پدر تان 

babaları peder-i şÀn  پدر شان 

      

     Dahî malûm olsun ki, bazı kere zamîr-i muttasıl fi’le mülhak olacak iken ona 

karîb bir edâta yâhûd bir isme mülhak olur, bu mısrâ’larda olduğu gibi:  

“Meneş bÀ òırka-yı peşmín kocÀ ender kemend Àrem”  (  اندر کمند    منش با خرقة پشمين کجا    

  iken (آرم
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“Men bÀ òırka-yı peşmín kocÀ ender kemend Àremeş” (          من با خرقة پشمين کجا اندر کمند

 .dinür (آرمش

“SergirÀn ez òÀb o sermest ez şerÀbet dídemí” (         سرگران از خواب و سرمست از شرابت ديدمي) 

iken 

“SergirÀn ez òÀb o sermest ez şerÀb dídemiyet” (        سرگران از خواب و سرمست از شراب ديدميت) 

dinür. 

     Dahî bazen (ت) yerine (د) [466] istimâl olunduğu, Hazret-i Mevlânâ’nın bu 

mısrâ’ı isbât eyler: 

  دل گرچه گذرگاهد شد                                                        

                                                   Dil gerçi goõergÀhed şod16   

goõergÀhet (گذرگاهت)  yerine (د) istimâl olunmuştur, azîzim. 

 

Esmâ’-i Đşâre 

 

     Đmdi malûm olsun ki ism-i işâre, bir şahsa yâhûd bir şeye işâret eden kinâyedir, o 

da ikidir: “Ín” (اين) “bu” dimekdir. Karîbe işâret içün ve “Àn” (آن)   “o, şu” dimekdir. 

Baîde işâret içün, bunlar ahvâl ve kemmiyyetce isim gibidirler. Müşârün ileyh, zîrûh 

ise Àn (آن) ve gayr-i zîrûh ise hÀ (ها) edâtıyla îrâd olur. Bunların cem’leri “ínÀn” (اينان) 

“ ínhÀ” (اينها) “bunlar” dimekdir. “ÁnÀn” (آنان), “ÀnhÀ” (آنها) “onlar” dimekdir. Dahi آن 

ve اين kinâyelerinde hem (هم) edâtı dâhil olup, te’kîd ifâde eder: “Hemín” (همين) 

“ancak bu” dimekdir. “HemÀn” (همان) “ancak o” dimekdir. Dahî (  ( او \ آن    \اين  

kinâyelerinde ve cem’lerinde (ب) edâtı girdikde, evvellerinde (ب) dâhil oldukda, ara 

yere (د) tavassut eder: “Bedín” (بدين) “buna” dimekdir. “BedÀn” (بدان) “ona” 

dimekdir. “Bedÿ” (بدو) “ona” dimekdir. “BedíşÀn” (بديشان) “onlara” dimekdir. 

 

                                                 
16 “Gönül gerçi senin güzergahındı.” 
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Đsm-i Mevsûl 

 

     Đmdi malûm olsun ki ism-i mevsûl, akabindeki cümle ile berâber bir ismi tavsîf 

eden kinâyedir, o da ki (که) lafzıdır: “Án ki Àmed” (   آن که آمد) gibi; “ol ki geldi” 

demektir, geleni tavsîf eder. Çe (چه) lafzı dahi   آن lafzından sonra ism-i mevsûl olur: 

“Ánçe dídí” (آنچه ديدي) gibi; “gördüğün şey” şeyi tavsîf eder. 

 

Mübhemât  

 

     Đmdi malûm olsun ki mübhem, bir şahsa yâhûd bir şeye mübhemen iş’âr iden 

[467] kinâyedir ve aksâm-ı âtiyeye münkasımdır.  

     Tecrîdiyye: “Òod, òíş, òíşten” (    خود، خويش، خويشتن) gibi; “kendi” dimekdir. 

Cem’leri yokdur. Ahvâli, ismin ahvâli gibidir. Đstifhâmiyye: “Ki” (که) “kim” 

dimekdir. “KiyÀn” (کيان) “kimler” dimekdir. “Çe” (چه) “ne” dimekdir. “ÇehÀ” (چها) 

“neler” dimekdir. “KodÀm” (کدام) “hangi” dimekdir. “KodÀmín” (کدامين) “hangisi” 

dimekdir. “Çend” (چند) “kaç” dimekdir. 

     Dahi ki (که) ve çe (چه) kinâyeleri est (است) fi’line mülâkî oldukları halde “hâ”, 

“yâ”ya tebdîl olunur: “Çíst” (چيست), “kíst” (کيست) gibi.  

     Külliyye: “Kes” (کس) gibi; “kimse” dimekdir. “Her kes” ( هر کس) “her kimse” 

dimekdir. “Her ki” (هرکه) “her kim” demektir. “Her çe” (هرچه) “her ne” demektir. 

“Hemí.. Hemegí.. Yekser” ( يکسر.. همگي.. همي ) “hep” dimekdir. 

 

 

Fasl-ı Sâmin: Ahvâl-i Fi’l Beyânındadır 

 

     Đmdi malûm olsun ki, “fi’l” üç kısımdır: Evvelkisi, asıl fi’ldir ki zamâna mukârin 

olmayarak hadesi beyan ider; yanî masdar[dır]. Đkinci, zât-ı fi’ldir ki zâta mensûb ve 
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zamâna mukârin olarak bir hadese delâlet ider. Üçüncüsü, fer’-i fi’ldir ki zamâna 

mukârin olmayarak zatâ mensûb bir hadesi ifâde eder; yanî ism-i fâ’il ve ism-i 

mef’ûl gibi. 

     Dahi fi’l manâca iki kısma taksîm olunur: Evvelkisi, müte’addîdir ki fi’lin hadesi 

bir zât yâhûd bir şeyden dîger zât yâhûd bir şey’e tecâvüz ider: “Díden” (ديدن) 

“görmek”, “zeden” (زدن) “vurmak” gibi. Đkincisi, lâzımdır ki fi’lin hadesi bir zât 

yâhûd bir şey’e [468] vukû’ edib dîgere tecâvüz itmaz: “Ámeden” (آمدن) “gelmek”, 

“òoften” (خفتن) “uyumak” gibi.  

     Đmdi müte’addî dahi iki kısımdır: Evvelkisi, malûmdur ki fi’lin hadesi mensûb 

olduğu zâttan bir dîgere tecâvüz ider: “Koşten” (کشتن) “öldürmek”, “yÀften” (يافتن) 

“bulmak” gibi. Đkincisi, mechûldur ki fi’lin hadesi başka bir tarafdan mensûb olduğu 

zâta gelir: “Koşte şoden” (  کشته شدن) “katl olunmak”, “yÀfte şoden” (  يافته شدن) 

“bulunmak” gibi. 

     Đmdi malûm ola ki zât-ı fi’l, zamân itibârıyla on bir sîgaya taksîm olunur: 

Muzâri’, hâl, mâzî-yi şühûdî, mâzî-yi naklî, hikâye-yi hâl, hikâye-yi mâzî, istikbâl, 

iltizâmiyye-yi hâl, iltizâmiyye-yi istikbâl, emr, istimrâr. 

     Đmdi zât-ı fi’lin her sîgasının iki adedi vardır: Müfred, cem’. Ve her birinin üç 

şahsı vardır: Mütekellim, muhâtab, gâib. Yalnız emrin mütekellimi yokdur ve sîga-i 

istimrâriyyenin ne aded ve ne de şahsı vardır. Asıl fi’lin dahi ne aded ve ne şahsı 

vardır. Ve fer’-i fi’lin yalnız adedi vardır; çünkü sıfat gibidir.  

     Đmdi sîga-i mezkûrenin bazı fi’l-i umûmî tabîr olunan âtîyüzzikr fi’lin vâsıtasıyla 

teşkîl olunurlar. 

 

Fi’l-i Umûmî 

 

Masdar: bÿden (بودن)  bÿd (بود) “olmak” dimekdir. 
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Muzâri’ 

olurum im bÀşem باشم buvem بوم m ام 

olursun sin bÀşí باشي buví بوي í ي 

 dir bÀşed باشد buved بود est است 

 yiz bÀşím باشيم buvím بويم ím ايم 

[469] siniz bÀşíd باشيد buvíd بويد íd ايد 

 dirler bÀşend باشند buvend بوند end اند 

 

Mâzî-yi Şühûdî  

     

idim bÿdem بودم 

idin bÿdí بودي 

idi bÿd بود 

idik bÿdím بوديم 

idiniz bÿdíd بوديد 

idiler bÿdend17 بودند 

 

 

Hâl 

 

oluyorum míbÀşem ميباشم 

oluyorsun míbÀşí ميباشي 

oluyor míbÀşed ميباشد 

oluyoruz míbÀşím ميباشيم 

                                                 
17 Bu fi’lin hikâye-yi mâzî sîgası yokdur. (Hâşiye) 
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oluyorsunuz míbÀşíd ميباشيد 

oluyorlar míbÀşend ميباشند 

 

Mâzî-yi Naklî 

 

imişim bÿde em  بوده ام 

imişsin bÿde í بوده ئ 

imiş bÿde est  بوده است 

imişiz bÿde ím  بوده ايم 

imişsiniz bÿde íd بوده ايد 

imişler bÿde end بوده اند 

 

Hikâye-yi Hâl 

 

idim/ olur idim míbÿdem/ bÿdemí  بودمي/ ميبودم 

idin/ olur idin míbÿdí ميبودي  

idi/ olur idi míbÿd/ bÿdí  بودي/ ميبود 

idik míbÿdím ميبوديم  

idiniz míbÿdíd ديدميبو 

idiler míbÿdend/ bÿdendí     بودندي/ ميبودند 
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Đstikbâl 

 

olacağım òÀhem bÿd خواهم بود 

olacaksın òÀhí bÿd خواهي بود 

olacak [470] òÀhed bÿd خواهد بود 

olacağız òÀhím bÿd خواهيم بود 

olacaksınız òÀhíd bÿd خواهيد بود 

olacaksınız òÀhend bÿd بودخواهند  

 

Đltizâmiyye-yi Hâl 

 

olayım ki bÀşem که باشم 

olasın ki bÀşí که باشي 

ola ki bÀşed که باشد 

olalım ki bÀşím که باشيم 

olasınız ki bÀşíd که باشيد 

olalar ki bÀşend که باشند 

 

Đltizâmiyye-yi Mâzî    

 

olmuş olayım ki bÿde bÀşem که بوده باشم 

olmuş olasın ki bÿde bÀşí  که بوده باشي 

olmuş ola ki bÿde bÀşed که بوده باشد 

olmuş olalım ki bÿde bÀşím که بوده باشيم 

olmuş olasınız ki bÿde bÀşíd که بوده باشيد 
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olmuş olalar ki bÿde bÀşend که بوده باشند 

 

Emr 

 

ol bÀş باش 

olsun bÀşed/ bÀd/ bÀdÀ بادا/ باد/ باشد 

olun bÀşíd باشيد 

olsunlar bÀşend18 باشند 

 

Đsm-i Fâil 

 

olan, olucu buvende بونده 

 

Đsm-i Mef'ûl 

olmuş bÿde بوده 

 

     Đmdi ism-i mef’ûlün muzâri’inin müfred gâibi olan est (است) kelimesine mülâkî  

olan kelimenin âhiri sâkin ise, است in hemzesi hazf ve sâkin-i mezkûr meftûh olur: 

“Ánest” (آنست), “Àn est” ( آن است) gibi. Eğer kelimenin âhiri harf-i medd ise, yalnız 

 :gibi ve nâdiren “yâ”ya kalb olunur (کجاست) ”in hemzesi hazf olunur: “KocÀst است

“KocÀyest” (کجايست) gibi. “Hâ-i sekte” ise, ikisi de kalurlar: “Bende est” ( بنده است) 

gibi ve nâdiren ikisi de hazf olunurlar: “Bendest” (بندست) gibi.  

 

 

 
                                                 
18 Bu fi'lin istimrâriyye sîgası yokdur. (Hâşiye) 
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Fasl-ı Tâsi’: Đştikâk Beyânındadır 

 

     Đmdi ma’lûm olsun ki, ef’âl-i Fârisiyyenin cümle sîgaları masdardan müştakdır. 

Masdarın âhiri dâ’imâ nûn (ن) olub, mâkabli ya dâl (د) ya te (ت) olur. (د) ise masdar-ı 

dâlî ve ondan müştak olan ef’âl “ef’âl-i dâliyye” ve (ت) ise masdar-ı tâ-î ef’âl 

müştakkası “ef’âl-i tâ-iyye” tesmiye olunur. 

     Đmdi masdar-ı dâlînin (د) harfinden evvel (      ي، ا، ر، ن، و) ve masdar-ı tâ-inin (ت) 

harfinden evvel (        خ ـ س ـ ش ـ ف) harflerinden bir harf bulunur: “BÀveríden” (باوريدن) 

gibi; “inanmak”, “istÀden” (استادن) gibi; “durmak”, “òorden” (خوردن) gibi; “yemek”, 

“mÀnden” (ماندن) gibi; “kalmak”, “sutÿden” (ستودن) gibi; “medh etmek”, “Àmÿòten”    

( ختنآمو ) gibi; “öğretmek”, “dÀnisten” (دانستن) gibi; “bilmek”, “dÀşten” (داشتن) gibi; 

“tutmak”, “yÀften” (يافتن) gibi; “bulmak” ma’nâlarınadır. Đmdi masdar, bÀyesten 

 ve emsâlî fi’llerden sonra geldiği vakitde خواستن ve òÀsten شايستن ve şÀyesten  بايستن

ekseriyyâ masdarın “nûn”u hazf olunur: “BÀyed goft” ( بايد گفت), “şÀyed díd” ( شايد ديد

), “òÀhem òord” ( خواهم خورد) gibi, “nûn” hazf olunmuşdur. Dahî masdardan mâzî ve 

muzâri’nin aslı müştak olur. 

 

Asl-ı Mâzî 

 

     Đmdi “asl-ı mâzî”, masdardan (ن) hazf ve mâkabli sâkin olunmağla teşkîl olunur. 

“BÀveríd” (باوريد) mâzî “bÀveríden” (باوريدن) masdarından müştak, “istÀd” (استاد) mâzî 

“ istÀden” (استادن) müştak, “Àmÿòt” (آموخت) “Àmÿòten” (آموختن), “yÀft” (يافت) “yÀften” 

 .müştakdır (يافتن)
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Asl-ı Muzâri’ 

 

     Đmdi “asl-ı muzâri’” vech-i âtî üzere teşkîl olunur: Şöyle ki, masdardan (ن) ve 

mâkabli olan (د) yâhûd (ت) hazf olundukdan sonra kalan  [472] harf (ي) yâhûd (ا) ise 

hazf olunur: “Bâver” (باور) gibi; muzâri’dir, “bÀveríden” (باوريدن) masdarından 

müştakdır. “Đst” (است) gibi, “istÀden” (استادن) müştakdır. Eger kalan harf (ر) yâhûd (ن) 

ise hazf olunmaz: “»or” (خور) gibi, “òorden” (خوردن) müştakdır. “MÀn” (مان) gibi, 

“mÀnden” (ماندن). Ve eger kalan harf (و) ise (اي) olur: “SitÀí” (ستاي) gibi, “sutÿden”    

 (آموختن) ”gibi, “Àmÿhten (آموز) ”olur: “Ámÿz (ز) ise (خ) müştakdır. Eger (ستودن)

müştakdır. Eger (س) ise ya hazf olunur: “DÀn” (دان) gibi “dÀnisten” (دانستن) 

müştakdır; yâhûd (ي) olur: “Ârây” (آراي) gibi, “ÀrÀsten” (آراستن) müştakdır; yâhûd (ه) 

olur: “ÒÀh” (خواه) gibi, “òÀsten” (خواستن) müştakdır. Eger (ش) ise (ر) olur: “DÀr” (دار) 

gibi, “dÀşten” (داشتن) müştakdır. Eger (ف) ise ya (ب) olur: “YÀb” (ياب) gibi, “yÀften”  

  .müştakdır (بافتن) ”gibi, “bÀften (باف) ”müştakdır; yâhûd kalur: “BÀf (يافتن)

     Đmdi muzâri’ masdardan bu minvâl üzere müştak oldukdan sonra, asl-ı muzâri’ye 

edevât-ı âtiye ilâve olunmağla teşkîl olunur. 

Misâl: Müfred 

Mütekellim خورم م òorem 

Muhâtab خوري ي òorí 

Gâib خورد د òored 

 

 

 

Misâl: Cem’ 

Mütekellim خوريم يم òorím 
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Muhâtab خوريد يد òoríd 

Gâib دخورن ند òorend 

 

Hâl Sîgası Teşkîli 

 

    “Hâl sîgası”, muzâri’in evvelinde mí (مي) edâtı idhâl olunmağla teşkîl olunur: 

“MíbÀverem” (ميباورم) gibi. 

 

Mâzî-i Şühûdî Teşkîli 

 

     “Mâzî-i şühûdî sîgası”, asl-ı mâzîye edevât-ı sâbıkatü’z-zikr ya’nî muzâri’e ilâve 

olunan (  م، ی، د) harfleri ilâve olunmağla teşkîl olunur; fakat [473] müfred-i gâibde (د) 

edâtı ilâve olunmaz: “BÀverídem” (باوريدم), “bÀverídí” (باوريدي), “bÀveríd” (باوريد) ilâ 

âhirihi. 

 

Mâzî-i Naklî Teşkîli 

 

     Đmdi “mâzî-i naklî sîgası” ism-i mef’ûle fi’l-i umûmînin muzâri’i ilâve olunmağla 

teşkîl olunur: “MíbÀverídem” (ميباوريدم), “míbÀverídí” (ميباوريدي) ilâ âhirihi. Ancak 

müfred-i mütekellim ve gâib ba’zen mâzî-i şühûdînin âhirinde (ي) ilhâkıyla teşkîl 

olunur: “Bâverídemí” (باوريدمي), “bÀverídí” ( يديباور ) gibi; “inanır idim” yâhûd “inana 

idim” dimekdir. 
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Hikâye-yi Mâzî Teşkîli 

 

     “Hikâye-yi mâzî sîgası”, ism-i mef’ûle fi’l-i umûmînin mâzî-yi şühûdîsi ilâve 

olunmağla teşkîl olunur: “BÀveríde bÿdem” ( باوريده بودم), “bÀveríde bÿdí” ( باوريده بودي) 

ilâ âhirihi. 

 

Đstikbâl Teşkîli 

 

     Đmdi “istikbâl sîgası”, òÀsten (خواستن) “istemek” fi’linin hâl sîgasına masdar 

(ekseriyyâ ikinci vechi) ilâve olunmağla teşkîl olunur: “ÒÀhem bÀveríd”19(ن) (  خواهم

  .ilâ âhirihi (خواهي باوريد) (ن) ”òÀhí bÀveríd“ ,(باوريد

 

     

Đltizâmiyye-yi Hâl Teşkîli 

 

      Đmdi “iltizâmiyye-yi hâl sîgası”, muzâri’ gibidir; ancak ândan evvel ki (که) edâtı 

vaz’ olunur: “Ki bÀverem” (که باورم), “ki bÀverí” (که باوري) gibi, ilâ âhirihi. 

 

Đltizâmiyye-yi Mâzî Teşkîli 

 

     Đmdi “iltizâmiyye-yi mâzî sîgası”, ism-i mef’ûle fi’l-i umûmînin iltizâmiyye-yi 

hâl sîgası ilâve olunmak ve ki (که) edâtı ism-i mef’ûlden evvel vaz’ olunmağla teşkîl 

olunur: “Ki bÀveríde bÀşem” (   که باوريده باشم), “ki bÀveríde bÀşí” (   که باوريده باشي) ilâ 

âhirihi 

 

 

                                                 
19 Karşılaştırmalı eski metinlerde bÀveríden (باوريدن) olarak geçmektedir. 
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Emir Teşkîli [474] 

Emrin müfred-i muhâtabı biaynihi muzâri’in aslıdır, gâibi ve cem’i muzâri’inkileri 

gibidir: “BÀver” (باور), “bÀverí” (باوري), “bÀveríd” (باوريد), “bÀverend” (باورند). Ancak 

emrin müfred-i gâibinde (د)den evvel (ا) tavassut itdikde duâ ifâde ider: “ÒodÀ 

beòşÀd” (خدا بخشاد) gibi; “Allah bağışlasûn” dimekdir.  

 

Đstimrâriyye Teşkîli 

 

     Đmdi “sîga-i istimrâriyye”, muzâri’in aslına Àn (ان) ilâve olunmağla teşkîl olunur: 

“BÀverÀn” (باوران), “òorÀn” (خوران) gibi. 

 

Đsm-i Fâil Teşkîli 

 

     “Đsm-i fâil”, muzâri’in aslına -nde (نده) ilâve olunmağla teşkîl olunur: 

“Bâverende” (باورنده), “òorende” (خورنده) gibi. Cem’i, sıfatın cem’i kâ’idesine tatbîkan 

teşkîl ider.  

 

Đsm-i Mef’ûl Teşkîli 

 

     Đmdi “ism-i mef’ûl”, mâzînin aslına e (ه) ilâve olunmağla teşkîl olunur: 

“Bâveríde” (باوريده), “òorde” (خورده) gibi. Cem’i, sıfatınkisi gibi olur.  

 

Fasl-ı Âşir: Fi’l-i Dâlî ve Tâ-î Sîgaları Beyânındadır 

 

     Đmdi ma’lûm olsun ki, “fi’l-i dâlî” beş kısımdır: Yâi, elifî, râi, nûnî, vâvî. Dahî 

fi’l-i tâî dört kısımdır: hâi, sînî, şînî, fâi küll-i şey’in fânî, azîzim. Bunların sîgaları 

ber vech-i zîr beyân olunur. 

 



 61

Emsile-i Ef’âl-i Dâliyye 

 

Fi’l-i Yâ-i Olan 

Masdar: Đnanmak “bÀveríden” (باوريدن) “bÀveríd” (باوريد) 

Muzâri' [475] 

inanırım bÀverem باورم 

inanırsın bÀverí باوري 

inanır bÀvered باورد 

inanırız bÀverím باوريم 

inanırsınız bÀveríd باوريد 

inanırlar bÀverend باورند 

 

Hâl 

inanıyorum míbÀverem ميباورم 

inanıyorsun míbÀverí ميباوري 

inanıyor míbÀvered ميباورد 

inanıyoruz míbÀverím ميباوريم 

inanıyorsunuz míbÀveríd يدميباور 

inanıyorlar míbÀverend ميباورند 

 

Mâzî-yi Şühûdî 

inandım bÀverídem باوريدم 

inandın bÀverídí باوريدي 

inandı bÀveríd باوريد 

inandık bÀverídím باوريديم 
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inandınız bÀverídíd باوريديد 

inandılar bÀverídend باوريدند 

 

 

Mâzî-yi Naklî 

inanmışım bÀveríde em باوريده ام 

inanmışsın bÀveríde í  ه ئ\باوريدة  

inanmıştır bÀveríde est باوريده است 

inanmışız bÀveríde ím باوريده ايم 

inanmışsınız bÀveríde íd  باوريده ايد 

inanmışlardır bÀveríde end باوريده اند 

 

Hikâye-yi Hâl 

inanıyor idim míbÀverídem/ bÀverídemí باوريدمي\اوريدم ميب  

inanıyor idin míbÀverídí ميباوريدي 

inanıyor idi míbÀveríd/ bÀverídí  باوريدي\ميباوريد  

inanıyor idik míbÀverídím ميباوريديم 

inanıyor idiniz míbÀverídíd ميباوريديد 

inanıyorlar idi míbÀverídend/ bÀverídendí  باوريدندي\ميباوريدند  

 

Hikâye-yi Mâzî 

inanmış idim bÀveríde bÿdem باوريده بودم 

inanmış idin bÀveríde bÿdí باوريده بودي 

inanmış idi bÀveríde bÿd باوريده بود 

inanmış idik bÀveríde bÿdím باوريده بوديم 
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inanmış idiniz bÀveríde bÿdíd باوريده بوديد 

inanmışlar idi bÀveríde bÿdend يده بودندباور 

 

 

Đstikbâl [476] 

inanacağım òÀhem bÀveríd خواهم باوريد 

inanacaksın òÀhí bÀveríd خواهي باوريد 

inanacakdır òÀhed bÀveríd خواهد باوريد 

inanacağız òÀhím bÀveríd خواهيم باوريد 

inanacaksınız òÀhíd bÀveríd خواهيد باوريد 

inanacaklardır òÀhend bÀveríd خواهند باوريد 

 

Đltizâmiyye 

inanayım ki bÀverem که باورم 

inanasın ki bÀverí که باوري 

inana ki bÀvered که باورد 

inanalım ki bÀverím که باوريم 

inanasınız ki bÀveríd که باوريد 

inanalar ki bÀverend که باورند 

 

Đltizâmiyye-yi Mâzî 

inanmış olayım ki bÀveríde bÀşem که باوريده باشم 

inanmış olasın ki bÀveríde bÀşí که باوريده باشي 

inanmış ola ki bÀveríde bÀşed  که باوريده باشد 

inanmış olalım ki bÀveríde bÀşím که باوريده باشيم 
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inanmış olasınız ki bÀveríde bÀşíd که باوريده باشيد 

inanmış olalar ki bÀveríde bÀşend که باوريده باشند 

 

 

Emr 

inan bÀver باور 

inansın bÀvered باورد 

inanınız bÀveríd باوريد 

inansınlar bÀverend باورند 

 

Đstimrâriyye 

inanarak bÀverÀn باوران 

 

Đsm-i Fâil 

inanan / inanıcı bÀverende باورنده 

 

 

 

Đsm-i Mef'ûl 

 

inanmış bÀveríde باوريده 

 

Fi’l-i Elifî 

Masdar: Durmuş “istÀden” (استادن)  “istÀd” (استاد) 

Muzâri'  

dururum istem استم 
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ilâ âhirihi   

 

Hâl 

duruyorum mí istem مي استم 

 

Mâzî-yi Şühûdî 

durdum istÀdem استادم 

 

Mâzî-yi Naklî [477] 

durmuşum istÀde em استاده ام 

 

Hikâye-yi Hâl 

duruyor idim mí istÀdem/ istÀdemí استادمي\مي استادم  

 

Hikâye-yi Mâzî 

durmuş idim istÀde bÿdem استاده بودم 

 

Đstikbâl 

duracağım òÀhem istÀd خواهم استاد 

 

Đltizâmiyye-yi Hâl 

durayım ki istem که استم 

 

Đltizâmiyye-yi Mâzî 

durmuş olayım ki istÀde bÀşem  که استاده باشم 
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Emr 

dur ist است 

 

 

Đstimrâriyye 

durarak istÀn استان 

 

Đsm-i Fâil 

duran istende استنده 

 

Đsm-i Mef'ûl 

durmuş istÀde استاده 

 

Fi’l-i Dâlî 

“òorden” (خوردن) “yemek” 

òorem خورم 

míòorem ميخورم 

òordem خوردم 

horde em خورده ام 

míòordem ميخوردم 

òorde bÿdem ده بودمخور 

òÀhem òord خواهم خورد 

ki òorem که خورم 

ki òorde bÀşem که خورده باشم 

òor خور 
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òorÀn خوران 

òorende خورنده 

òorde خورده 

 

Böylece sîgaya gelür. 

Fi’l-i Nûnî 

“mÀnden” (ماندن) “kalmak” 

mÀnem مانم 

mímÀnem ميمانم 

mÀndem ماندم 

mÀnde em مانده ام 

mímÀndem ميماندم 

mÀnde bÿdem مانده بودم 

òÀhem mÀnd  خواهم ماند 

ki mÀnem که مانم 

ki mÀnde bÀşem که مانده باشم 

mÀn مان 

mÀnÀn مانان 

mÀnende ماننده 

mÀnde مانده 

 

Böylece sîgaya gelür. 
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Fi’l-i Vâvî 

“sutÿden” (ستودن) “medh itmek” 

sitÀyem ستايم 

mísitÀyem ميستايم 

sutÿdem ستودم 

sutÿde em ستوده ام 

mísutÿdem  [478]     ميستودم 

sutÿde bÿdem ستوده بودم 

òÀhem sutÿd خواهم ستود 

ki sitÀyem که ستايم 

ki sutÿde bÀşem که ستوده باشم 

sitÀy ستاي  

sitÀyÀn ستايان 

sitÀyende ستاينده  

sutÿde ستوده 

 

Böylece sîgaya gelür. 

 

Emsile-i Ef’âl-i Tâ’iyye 

Fi’l-i Hâî 

Masdar: Kaçmak “goríòten” (گريختن) “goríòt” (گريخت) 
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Muzâri' 

kaçarım gorízem گريزم 

kaçarsın gorízí گريزي 

kaçar gorízed گريزد 

kaçarız gorízím گريزيم 

kaçarsınız gorízíd گريزيد 

kaçarlar gorízend گريزند 

 

Hâl 

kaçıyorum mígorízem ميگريزم 

ilâ âhirihi   

 

Mâzî-yi Naklî 

kaçmışım goríòte em گريخته ام 

kaçmışsın goríòte í گريخته ئ 

ilâ âhirihi   

 

Mâzî-yi Şühûdî 

kaçtım goríòtem گريختم 

kaçtın goríòtí گريختي 

kaçtı goríòt گريخت 

kaçtık goríòtím گريختيم 

kaçtınız goríòtíd گريختيد 

kaçtılar goríòtend گريختند 
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Hikâye-yi Hâl 

kaçıyor idim mígoríòtem ميگريختم 

ilâ âhirihi   

 

Hikâye-yi Mâzî 

kaçmış idim goríòte bÿdem گريخته بودم 

kaçmış idin goríòte bÿdí گريخته بودي 

ilâ âhirihi   

 

Đstikbâl 

kaçacağım òÀhem goríòt ريختخواهم گ 

kaçacaksın òÀhí goríòt خواهي گريخت 

ilâ âhirihi   

 

[479] Đltizâmiyye-yi Hâl  

kaçayım ki gorízem که گريزم 

 

Đltizâmiyye-yi Mâzî 

kaçmış olayım ki goríòte bÀşem که گريخته باشم 

kaçmış olasın ki goríòte bÀşí که گريخته باشي 

 

Emr 

kaç goríz گريز 

ilâ âhirihi   
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Đstimrâriyye 

 

kaçarak gorízÀn گريزان 

 

Đsm-i Fâil 

kaçan gorízende گريزنده 

 

Đsm-i Mef'ûl 

kaçmış goríòte گريخته 

 

Fi’l-i Sînî 

“ÀrÀsten” (آراستن) gibi; “donatmak” dimekdir. 

ÀrÀyem آرايم 

míyÀrÀyem ميارايم 

ÀrÀstem  آراستم  

ÀrÀste em آراسته ام 

míyÀrÀstem مياراستم 

ÀrÀste bÿdem آراسته بودم 

òÀhem ÀrÀst خواهم آراست 

ki ÀrÀyem که آرايم 

ki ÀrÀste bÀşem که آراسته باشم 

ÀrÀy آراي  

ÀrÀyÀn آرايان 

ÀrÀyende آراينده 

ÀrÀste آراسته 
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Böylece sîgaya gelür. 

 

“hÀsten” (خواستن) gibi; “istemek” dimekdir 

òÀhem همخوا 

míòÀhem ميخواهم 

òÀstem خواستم 

òÀste em خواسته ام 

míhÀstem ميخواستم 

òÀste bÿdem خواسته بودم 

òÀhem òÀst خواهم خواست 

ki òÀhem که خواهم 

ki òÀste bÀşem که خواسته باشم 

òÀh خواه  

òÀhÀn خواهان 

òÀhende خواهنده 

òÀste خواسته 

 

Böylece sîgaya gelür. 

 

“dÀnisten” (دانستن) gibi; “bilmek” dimekdir. 

dÀnem دانم 

mídÀnem ميدانم 

dÀnistem دانستم 

dÀniste em دانسته ام 

mídÀnistem ميدانستم 
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dÀniste bÿdem دانسته بودم 

òÀhem dÀnist خواهم دانست 

ki dÀnem که دانم 

ki dÀniste bÀşem که دانسته باشم 

dÀn دان  

dÀnÀn دانان 

dÀnende داننده 

dÀniste دانسته 

 

Böylece sîgaya gelür. 

Fi’l-i Şînî 

“dÀşten” (داشتن) gibi; “tutmak” dimekdir. 

dÀrem دارم 

mídÀrem ميدارم 

dÀştem داشتم 

dÀşte em داشته ام 

mídÀştem ميداشتم 

dÀşte bÿdem داشته بودم 

òÀhem dÀşt خواهم داشت 

ki dÀrem که دارم 

ki dÀşte bÀşem که داشته باشم 

dÀr دار 

dÀrÀn داران 

dÀrende دارنده 

dÀşte داشته 
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Böylece sîgaya gelür. 

 

[480] Fi’l-i Fâî  

“yÀften” (يافتن) gibi; “bulmak” dimekdir. 

yÀbem يابم 

míyÀbem مييابم 

yÀftem يافتم 

yÀfte em يافته ام 

míyÀftem مييافتم 

yÀfte bÿdem فته بودميا 

òÀhem yÀft خواهم يافت 

ki yÀbem که يابم 

ki yÀfte bÀşem که يافته باشم 

yÀb ياب  

yÀbÀn يابان 

yÀbende يابنده 

yÀfte يافته 

 

Böylece sîgaya gelür. 

 

Fasl-ı Vâhid Âşer: Fi’l-i Umûmî-yi Mechûl Beyânındadır 

 

     Đmdi ma’lûm olsun ki “fi’l-i mechûl”, “şoden” (شدن) gibi; “olmak” dimekdir. Fi’l-

i umûmînin ma’an ve niyetle teşkîl olunur. Şöyle ki , mezkûr fi’l-i umûmînin her 

sîgasına, mechûl olması maksad olan fi’lin ism-i mef’ûlü müfred olarak idhâl olunur. 

Fi’l-i Umûmî-yi Mechûl 

Masdar: Olmak “şoden” ( دنش ) “şod” (شد) 
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Muzâri'  

olurum şevem شوم 

olursun şeví شوي 

olur şeved شود 

oluruz şevím شويم 

olursunuz şevíd شويد 

olurlar şevend شوند 

 

Mâzî-yi Şühûdî 

oldum şodem شدم 

oldun şodí شدي 

oldu şod شد 

olduk şodím شديم 

oldunuz şodíd شديد 

oldular şodend شدند 

 

Hâl 

oluyorum míşevem ميشوم 

ilâ âhirihi   

 

Mâzî-yi Naklî 

olmuşum şode em شده ام 

ilâ âhirihi   

 

Hikâye-yi Hâl [480] 

olur idim míşodem ميشدم 
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ilâ âhirihi   

 

Hikâye-yi Mâzî 

olmuş idim şode bÿdem شده بودم 

ilâ âhirihi   

 

 

Đstikbâl 

olacağım òÀhem şod اهم شدخو 

ilâ âhirihi   

 

Đltizâmiyye-yi Hâl 

olayım ki şevem که شوم 

ilâ âhirihi   

 

Đltizâmiyye-yi Mâzî 

olmuş olayım ki şode bÀşem که شده باشم 

ilâ âhirihi   

 

Emr 

ol şev شو 

ilâ âhirihi   

 

Đsm-i Fâil 

olan şevende شونده 

 

Đsm-i Mef'ûl 

olmuş şode شده 
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Misâl-i Fi’l-i Mechûl 

Masdar: Medh olunmak “sutÿde şoden” (ستوده شدن) 

Muzâri' 

medh olunurum sutÿde şevem ستوده شوم 

medh olunursun sutÿde şeví ستوده شوي 

medh olunur sutÿde şev ستوده شود 

medh olunuruz sutÿde şevím ستوده شويم 

medh olunursunuz sutÿde şevíd ه شويدستود 

medh olunurlar sutÿde şevend ستوده شوند 

 

Hâl 

medh olunuyorum sutÿde míşevem ستوده ميشوم 

medh olunuyorsun sutÿde míşeví ستوده ميشوي 

medh olunuyor sutÿde míşeved ستوده ميشود 

medh olunuyoruz sutÿde míşevím ستوده ميشويم 

medh olunuyorsunuz sutÿde míşevíd ستوده ميشويد 

medh olunuyorlar sutÿde míşevend ستوده ميشوند 

 

Mâzî-yi Şühûdî 

medh olundum sutÿde şodem ستوده شدم 

medh olundun sutÿde şodí ستوده شدي 

medh olundu sutÿde şod ستوده شد 

medh olunduk sutÿde şodím ستوده شديم 

medh olundunuz sutÿde şodíd ستوده شديد 

medh olundular sutÿde şodend ستوده شدند 
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[482] Mâzî-yi Naklî  

medh olunmuşum sutÿde şode em  ستوده شده ام 

medh olunmuşsun sutÿde şode í ستوده شده ئ 

medh olunmuşdur sutÿde şode ستوده شده است 

medh olunmuşuz sutÿde şode ím ستوده شده ايم 

medh olunmuşsunuz sutÿde şode íd ستوده شده ايد 

medh olunmuşlardır sutÿde şode end ستوده شده اند 

 

Hikâye-yi Hâl 

medh olunuyor idim  sutÿde míşodem  ستوده ميشدم 

medh olunuyor idin  sutÿde míşodí ستوده ميشدي 

medh olunuyor idi  sutÿde míşod ستوده ميشد 

medh olunuyor idik  sutÿde míşodím ستوده ميشديم 

medh olunuyor idiniz  sutÿde míşodíd ستوده ميشديد 

medh olunuyorlardı  sutÿde míşodend ستوده ميشدند 

 

Hikâye-yi Mâzî 

medh olunmuş idim  sutÿde şode bÿdem ستوده شده بودم 

medh olunmuş idim  sutÿde şode bÿdí  بوديستوده شده  

medh olunmuş idim  sutÿde şode bÿd ستوده شده بود 

medh olunmuş idim  sutÿde şode bÿdím ستوده شده بوديم 

medh olunmuş idim  sutÿde şode bÿdíd ستوده شده بوديد 

medh olunmuş idim  sutÿde şode bÿdend ستوده شده بودند 
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Đstikbâl 

 

medh olunacağım  sutÿde òÀhem şod ستوده خواهم شد 

medh olunacaksın  sutÿde òÀhí şod ستوده خواهي شد 

medh olunacakdır  sutÿde òÀhed şod ستوده خواهد شد 

medh olunacağız  sutÿde òÀhím şod ستوده خواهيم شد 

medh olunacaksınız  sutÿde òÀhíd şod ستوده خواهيد شد 

medh olunacaklardır  sutÿde òÀhend şod ستوده خواهند شد 

 

Đltizâmiyye-yi Hâl 

medh olunayım  ki sutÿde şodem 
 که ستوده شوم

medh olunasın  ki sutÿde şodí 
 که ستوده شوي

medh oluna  ki sutÿde şod 
 که ستوده شود

medh olunalım  ki sutÿde şodím 
 که ستوده شويم

medh olunasınız ki sutÿde şodíd که ستوده شويد 

medh olunalar  ki sutÿde şodend 
 که ستوده شوند

 

Đltizâmiyye-yi Mâzî 

medh olunmuş olayım  ki sutÿde şode bÀşem  که ستوده شده باشم 

medh olunmuş olasın  ki sutÿde şode bÀşí که ستوده شده باشي 

medh olunmuş ola  ki sutÿde şode bÀşed شده باشدکه ستوده  

medh olunmuş olalım  ki sutÿde şode bÀşím  که ستوده شده باشيم 

medh olunmuş olasınız  ki sutÿde şode bÀşíd  که ستوده شده باشيد 

medh olunmuş olalar  ki sutÿde şode bÀşend که ستوده شده باشند 
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[483] Emr  

 

medh olun  sutÿde şev ستوده شو 

medh olunsun  sutÿde şeved ستوده شود 

medh olunuz  sutÿde şevíd ستوده شويد 

medh olunsunlar sutÿde şevend ستوده شوند 

 

Đsm-i Mef'ûl 

medh olunmuş20  sutÿde şode ستوده شده 

 

Fasl-ı Đsnâ Âşer: Kâ’ide-yi Ta’addiyye Beyânındadır 

 

     Đmdi ma’lûm olsun ki, bir fi’lin muzâri’inin aslına “Àníden” (آنيدن) yâhûd “Ànden” 

                       ilâve olundukda o fi’l lâzım ise, müte’addî olur ve müte’addî ise (آندن)

müte’addî ilâ mef’ûlünileyh olur. “Resten” (رستن) “kurtulmak” dimekdir. 

“RehÀníden” (رهانيدن) yâhûd “rehÀnden” ( هاندنر ) “kurtarmak” gibi. “Òâbíden” (خوابيدن

) “uyumak” dimekdir. “ÒâbÀníden” (خوابانيدن) yâhûd “hÀbÀnden” (خواباندن) “uyutmak” 

gibi. “Pÿşíden” (پوشيدن) “giymek” dimekdir. “PÿşÀníden” (پوشانيدن) yâhûd 

“pÿşÀnden” (پوشاندن) “giydirmek” gibi. “Òorden” (خوردن) “yemek” dimekdir. 

“ÒorÀníden” (خورانيدن) yâhûd “òorÀnden” (خوراندن) “yedirmek” gibi… Đşte bunlar 

lâzım iken müte’addî olur. “Nişesten” (نشستن) “oturmak” fi’linin müte’addîsi ـ  شان

olarak “nişÀníden” (نشانيدن) “oturtmak” olur. Dahî ba’zı fi’ller kâh müte’addî  ve kâh 

lâzım olarak isti’mâl olunurlar: “Mânden” (ماندن) gibi; “kalmak” ve “bırakmak” 

ma’nâlarına gelür, azîzim. 

 

                                                 
20 Fi'l-i mechûlün istimrâriyyesi ve ism-i fâili yokdur. (Hâşiye) 
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Kâ’ide-yi Nefy 

 

     Đmdi ma’lûm olsun ki, “edât-ı nefy” ikidir: (ن) ve (م). Đkincisi emrde ve evvelkisi                    

sâ’irede idhâl olunur: “Neòored” (نخورد) gibi; “yemez” dimekdir. “Nemí òored” (  نمي

 (نخواهد خورد ) ”yemedi”, “neòÀhed òord“ (نخورد) ”yemiyor” dimekdir. “Neòord“ (خورد

“yemeyecek”, “meòor” (مخور) “yeme”, “meòoríd” (مخوريد) [484] “yemeyiniz”, 

“meòored” (مخورد) “yemesun” gibi…  

     Đmdi fi’l-i mechûl menfî olunmak murâd olundukda, edât-ı nefy fi’l-i umûmîye 

idhâl olunur: “Sutÿde neşod” ( ستوده نشد) gibi; “medh olunmadı” dimekdir. “Sutÿde 

meşeved” (ستوده مشود) gibi; “medh olunmasun” dimekdir. 

     Đmdi fi’lin evvelki harfi “elif” ise, edât-ı nefy girdikde bir “yâ” tavassut ider: 

“Ámed” (آمد) gibi, “neyÀmed” (نيآمد) olur; (آ) gibi “meyÀ” (ميآ) olur. Ve eger fi’lin 

evvelki harfi müteharrik olub mâba’di dahî müteharrik olursa, edât-ı nefy idhâl 

olundukda harf-i evvel sâkin dahî olunabilir.   نشکند ve  مشکن  ,نشکند ve                                   

 .gibi مشکن

     Đmdi ef’âl-i müsbete de ba’zen (ب) edâtı dâhil olub, isbâtı te’kîd ider.    ،بخورد، بخورد

 gibi. Kâ’ideteyn-i sâbiketeyn ya’nî fi’lin evvelki harfi “elif” yâhûd müteharrik بخور

oldukda nasıl kırâ’at olunacak ise, burada dahî cârî olurlar:  

 بيامد          بيا

 .gibi   بشکند      بشکند

 

Ef’âl-i Şâzze 

 

     Đmdi ba’z fi’llerin muzâri’in aslı sebkat iden kâ’idenin hilâfına teşkîl olunur; ya’nî 

masdardan muzâri’in teşkîli sebkat etmiş idi, şâzz olarak ânın hilâfına teşkîl olunur 

ve ef’âl-i mezkûre ber vech-i âtî îrâd ve beyân olunur. 

Ma'nâsı  Asl-ı Muzâri' Masdar 



 82

karışmak Àşÿb آشوب Àşuften آشفتن 

yoğurmak           . . Ààeşten آغشتن 

kucaklamak ÀàÀz آغار Ààÿşten آغوشتن 

yaratmak Àferín آفرين Àferíden آفريدن 

gelmek Ày آي Àmeden آمدن 

getirmek Àr/ Àvor, Àver  آور\آر  Àvorden, Àverden آوردن 

iletmek ber بر borden بردن 

bağlamak bend بند besten بستن 

olmak bÀş/ buved  بود\باش  bÿden بودن 

pişirmek pez پز poòten پختن 

bağlamak peyvend يوندپ peyvesten پيوستن 

kabul etmek peõír پذير peõíroften پذيرفتن 

aramak cÿy جوي costen جستن 

toplamak çín چين çíden چيدن 

kalkmak òíz خيز òÀsten خاستن 

uyumak òosb خُسب  òoften خفتن 

vermek deh ده dÀden دادن 

görmek bín بين díden ديدن 

gitmek rev رو reften رفتن 

eğirmek ríş ريش ríşten ريشتن 

doğmak zÀy زاي zÀden زادن 

vurmak zen زن zeden زدن 

halk etmek siríş سريش siríşten سريشتن 

delmek sonb  سنب soften سفتن 



 83

olmak şev شو şoden شدن 

işitmek şinev شنو şeníden/ şunÿden  شنودن\شنيدن  

tanımak şinÀs شناس şinÀòten شناختن 

saymak şomÀr ve şomor 

شمار و      

 شمردن şomorden, şimorden شمر

yıkamak şÿy شوي şosten شستن 

kırmak şiken شکن şikesten شکستن 

ımzgınmak21 àunÿ غنو àunÿden غنودن 

satmak furÿş فروش furÿòten فروختن 

seçmek gozín گزين gozíden گزيدن 

açmak goşÀy گشاي goşÀden/ goşÿden  گشودن\گشادن  

eylemek kon کن kerden کردن 

koparmak gosil گسل gosesten/ gosíòten 

 \گسستن           

 گسيختن

olmak gerd گرد geşten گشتن 

öldürmek koş کش koşten کشتن 

ekmek keş کش keşten کشتن 

söylemek gÿy گوي goften گفتن 

tutmak gír گير giriften گرفتن 

dönmek gerd گرد geşten گشتن 

    . gÀy گاي gÀden گادن 

kazmak kÀd/ kÀv  کاو\کاد  kÀften کافتن 

ölmek mír مير morden مردن 

                                                 
21 “Uyumak, dinlenmek” anlamlarındadır. 
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oturmak neşín, nişín نشين nişesten, nişisten نشستن 

gizlemek nihÿf, nohÿf نهوف nihoften, nohoften نهفتن 

bırakmak hil هل hişten هشتن 

 

 

[487] Fasl-ı Selâsete Âşer: Zurûf Beyânındadır  

 

     Đmdi ma’lûm olsun ki, “zurûf-i zamâniyye”, “key” (کي) gibi; “kaçan”          

dimekdir. “Kunÿn” (کنون), “eknÿn” (اکنون) gibi; “şimdi”, “ pes” (پس) gibi; “sonra”, 

“ imrÿz” (امروز) gibi; “bugün”, “dey” (دي) “dün”, “ferdÀ” (فردا) gibi; “yarın”, “imşeb”   

 ,”gibi; “bu sene (امسال) ”gibi; “dün gice”, “imsÀl (دوش) ”gibi; “bu gice”, “dÿş (امشب)

“pÀr”  (دير) ”tîz acele”, “dír“ (زود) ”gibi; “geçen sene” gibi; “alessabâh”, “zÿd (پار) 

“geç”, “hemíşe, hemvÀre, peyveste” (  هميشه، همواره، پيوسته) “dâ’imâ” dimekdir. “GÀh”   

 (تا) ”gibi; “ebedî” dimekdir. “TÀ (هرگز) ”ba’zan, ba’zen” dimekdir. “Hergiz“ (گاه)

“mâdâm” dimekdir ve bunların gayrileri gibidir. 

 

Zurûf-i Mekâniyye 

     “Nezdík” (نزديک) gibi; “yakın” dimekdir. “Dÿr” ( ورد ) gibi; “uzak” dimekdir. “Píş” 

 (زبر) ”altda”, “zeber“ (زير) ”ardda” dimekdir. “Zír“ (پس) ”önde” dimekdir. “Pes“ (پيش)

“üstde”, “derÿn” (درون) “içerû”, “bírÿn” (بيرون) “dışarû”, “incÀ” (اينجا) “burada”, 

“ancÀ” (آنجا) “orada”, “kocÀ” (کجا) “nerede”, “hercÀ” (هرجا) “her yerde”, “gird” (گرد) 

“çepe çevre” dimekdir ve bunların gayrileri gibidir. Dahî ma’lûm olsun ki, نزديک ve 

 ve dîger ba’z zurûflar ba’zen bir isme muzâf گرد ve بيرون ve درون ve زير ve پس ve پيش

olurlar: “Pes-i  perde” ( پس پرده), “derÿn-i òÀne” ( درون خانه), “nezdík-i kÿh” ( نزديک کوه) 

gibi. Bu takdîrde bunlar edevât-ı cârreden i’tibâr olunabilirler.  
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Edevât Beyânı 

 

Edevât-ı Cârre 

  :bÀ “ile” ma’nâsına با

BÀ ùebè-i melÿlet çe koned-i dil ki nesâzed (     با طبع ملولت   چه کند دل که نسازد ) “tab’ ile” 

dimekdir. 

  :be “ile” ma’nâsına ب

Be dest-i Àhek tefte kerden-i òemîr (بدست آهک تفته کردن خمير ) 

-de, içün 

Bedÿ goftem ki mişkí yÀ èabírí22 (بدو گفتم که مشکي يا عبيري) بدو “ona” dimekdir. 

Be-deryÀ der menÀfèi bíşomÀrest23 (بدريا در منافع بيشمارست) “deryâda” dimekdir.                                                                                 

ÒodÀyÀ be óaúú-ı bení FÀùıma (خدايا بحق بني فاطمه) “Benî Fâtımâ hakkı icûn” dimekdir.       

     :der, ender “de” ma’nâsına  در، اندر [488]

Úurã-i òorşíd der siyÀhí reft ( رص خورشيد در سياهي رفتق ) “siyâhlığa” dimekdir. 

Yÿnus ender dehÀn-ı mÀhí reft (يونس اندر دهان ماهي رفت) “balığın ağzına” dimekdir. 

 :ber “üzere” ma’nâsına بر

Ger ber ser u çeşm-i men nişíní (گر بر سر و چشم من نشيني) 

 :ez, zi “den” ma’nâsına  از، ز

Beters ez òodÀy (بترس از خداي) “Hüdâ’dan” dimekdir. 

Zi men ger netersí (ز من گر نترسي) “benden” dimekdir. 

 :   behr, ez behr, berÀyi, ez berÀyi “içün”  ma’nâsına  بهر، از بهر، براي، از براي

KedòodÀ rÀ goftem ez behr-i òodÀí  (کد خدا را گفتم از بهر خداي) “Hüdâî içün” dimekdir. 

 :coz, cozb, becoz“gayrî” ma’nâsına جز، جزب، بجز

                                                 
22 Sadî’nin Gülistân’ında geçmektedir. 
23 Sadî’nin Gülistân’ında geçmektedir. 
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Coz bete’yíd-i ÀsumÀní níst (جز بتأييد آسماني نيست) “te’yîdden gayrî” dimekdir.   

    :bí “-siz” ifâde ider  بي

 Bídil ez bí nişÀn çe gÿyed bÀz (بيدل از بي نشان چه گويد باز) “dilsiz” dimekdir. 

 :nezd “yanında” ma’nâsına  نزد

Ger to beòÀhí honer nezd-i men À u becÿ (             گر تو بخواهي هنر نزد من آ و بجو) “benim 

yanımda” dimekdir. 

 :çon, ço“gibi” ma’nâsına چون، چو

BedínÀrí çoòer der gil bemÀned (بديناري چو خر در گل بماند)  

 :tÀ, tÀb “ardında” ma’nâsına تا، تاب

Pey-i èilm çon mÿm bÀyed godÀòt (پي علم چون موم بايد گداخت) “ilm ardında” 

 :verÀ-yi “gayrî (ardında)” ma’nâlarına وراي

Ki verÀ-yi to híç nièmet níst (که وراي تو هيچ نعمت نيست) 

 

     Dahî ma’lûm olsun ki, ba’zen bir isme (ب) girdikden sonra der (در) yâhûd ender    

 ”gibi; “denizin içinde (بدريا در ) ”edâtı dahî te’kîd içün ilhâk olunur: “BederyÀ der (اندر)

dimekdir. “Beşehr ender” ( بشهر اندر) gibi; “kasabanın içinde” dimekdir. Dahî ma’lûm 

olsun ki der (در) [489] ve ber (بر) edâtları fi’llere dahi dâhil olurlar: “Der Àmed”          

”gibi; “kalkdı” dimekdir. “Ber dÀşt (بر آمد ) ”gibi; “girdi” dimekdir. “Ber Àmed (در آمد )           

 .gibi; “kaldırdı” dimekdir (برداشت)

Atfiyye 

 :ve atf içündür  و

Efrÿòten ve sÿòten ve cÀme deríden (افروختن و سوختن و جامه دريدن) 

 :níz, hem “dahî” ma’nâsına  نيز، هم

Áyín-i tekvÀ mÀ níz dÀním (آيين تقوي ما نيز دانيم) 
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 :ne ne, ní ní “ne.. ne” ma’nâsına  نه نه، ني ني 

Ne ez çeşm-i bímÀr-i òíşeş òaber (نه از چشم بيمار خويشش خبر) 

Ne ez derd-i dilhÀ-yi ríşeş òaber (نه از درد دلهاي ريشش خبر) 

Şartiyye 

 :er, ger, eger, egerçi “ise” ifâde ider ار، گر، اگر، اگرچه

Eger donyÀ nebÀşed derdmendím (اگر دنيا نباشد دردمنديم) 

Sebebiyye 

 :çon, çonki “çünkü” ma’nâsına چون، چونکه

Çon der ÀvÀz Àmed berbeù serÀy (چون در آواز آمد بربطسراي) 

 :ki, zírÀ “zîrâ” ma’nâsına که، زيرا

Merov beòÀb ki ÓÀfiô (مرو بخواب که حافظ) 

Đstisnâiyye 

 :lík, líken, emmÀ “lâkin” ma’nâsına ليک، ليکن، اما

Líken çe çÀre bÀ baòt-ı gomrÀh (ليکن چه چاره با بخت گمراه) 

 :verne “yoksa” ma’nâsına  ورنه

Verne sezÀvÀr-i òodÀvendíş (ورنه سزاوار خداونديش) 

 :meger “meger” ma’nâsına مگر

To meger ez şíşe rovàen ríòtí (تو مگر از شيشه روغن ريختي) 

Tereddüddiyye 

  yÀ, yÀ yÀيا، يا يا م

yÀ mekon bÀ pílbÀnÀn dÿstí.. yÀ binÀ kon òÀneí ez behr-i píl24 

( يا بنا کن خانة از بهر پيل.. يا مکن با پيلبانان دوستي ) 

                                                 
24 Sadî’nin Gülistân’ında geçmektedir. 
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     [490] Đmdi “vâv-ı âtıfe”nin mâkablindeki kelimenin âhiri harf-i medd ise “vâv” 

mazmûm okunur, sâkin ise “vâv” hiç okunmayûb mâkabli mazmûm okunur: “NÀle o 

feàÀn” (  ناله و فغان), “feàÀn o nÀle” (  فغان و ناله) gibi. Dahî “vâv” (که) ve (ز) edâtlarından 

sonra (آن) yâhûd (اين) yâhûd (از) yâhûd (ار) yâhûd (اگر) dahi (ار ile اگر yalnız “vâv”dan 

sonra; yâhûd (او) yalnız کهden sonra bu kelimeler geldiği vakitde kelimât-ı 

mezkûrenin hemzesi ve edevât-ı mezkûrenin harekeleri hazf olunub, edevât-ı 

mezkûreye hemze-yi mahzûfenin harekesi verilür: “VÀn” (وان) gibi;  و آن idi. “KÀn”     

 ;gibi (کو) ”idi. “Kÿ و اين  ;gibi (وين) ”idi. “Vin ز آن  ;gibi (زان) ”idi. “ZÀn که آن  ;gibi (کان)

 .idi و از ;gibi (وز) ”idi. “Vez و ار ;gibi (ور) ”idi. “Ver که او

 

Edevât-ı Kemiyye 

 

     “Çend” (چند) “ne kadar” dimekdir. “ÇendÀn” (چندان) “o kadar” dimekdir. 

“Çendín” (چندين) “bu kadar” dimekdir. “Bíş, ferÀvÀn, bísyÀr” ( 25بيش، فراوان، بسيار    ) 

“çok” dimekdir. “Kem.. Endek” ( اندک..  کم ) “az, kalîl” dimekdir.  Dahî bunların 

gayrileri gibidir. 

 

Edevât-ı Keyfiyye 

 

     “Çon” (چون) “nasıl” dimekdir. “Çonín” (چنين) “böyle” dimekdir. “ÇonÀn” (چنان) 

“öyle” dimekdir. “Her Àyíne” ( هر آيينه) “elbette” dimekdir. “NÀgÀh.. nÀgehÀn” ( ..  ناگاه

 ansızın” dimekdir. Dahî bunların gayri gibi dahi ba’zı sıfatlar, cümlenin“ (ناگهان

mefhûmunu tavsîf itdikleri vakitde edevât-ı keyfiyye i’tibâr olunurlar: “Níkÿ goftí”    

 .evet” dimekdir“ (آري) ”iyu söyledin” dimekdir azîzim. Edevât-ı îcâb, “Àrí“ (نيکو گفتي )

Edevât-ı ibâ “ní” (ني), “ne” (نه) “yok” dimekdir. Edevât-ı nidâ “ey” (اي), “À” (آ), “yÀ” 

                                                 
25 Yazar, píş (پيش) olarak kullanmıştır. 
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 gibi. Edevât-ı (يا پادشاه ) ”yÀ pÀdişÀh“ ,(پادشاها) ”pÀdişÀhÀ“ ,(اي پادشاه ) ”ey pÀdişÀh“ ;(يا)

istiğâse ve tehazzun “deríà” (دريغ), (حيف) “yazık” [491] dimekdir. “Ey” (اي), “ÀyÀ”     

افسوسا) ”efsÿsÀ“ ,(دريغا) ”deríàÀ“ ,(فسوس) ”fusÿs“ ,(واه) ”vÀh“ ,(آه) ”Àh“ ,(واي) ”vÀy“ ,(ايا)

), “óeyfÀ” (حيفا), “óesretÀ” (حسرتا), “derdÀ” (دردا) gibi. Edevât-ı ta’accub “òoşÀ” (خوشا), 

“zihí” (زهي) gibi; “ne güzel” dimekdir. “Á” (آ), “ÀyÀ” (آيا), “¡acebâ” (عجبا) gibi. 

Edevât-ı tenbîh “hÀ” (ها), “hÀn” (هان), “hín” (هين) gibi; “sakın” dimekdir. Edevât-ı 

işâre “ínek” (اينک), “nek” (نک) gibi; “işte” dîmekdir. “Pes” (پس) “imdi” dimekdir. 

 

Fasl-ı Râbi’ Aşer: Terkîb Beyânındadır 

 

     Đmdi ma’lûm olsun ki, kelimât-ı Fârisiyye yâ basîte olur -evvelce beyân olunduğu 

üzere- yâhûd mürekkebe olur; yâ iki kelime-yi basîteden yâhûd bir kelime-yi basîte 

ve bir edât-ı mürekkebeden olur. Đmdi iki kelimeden mürekkeb olan kelime ve sıfat   

terkîbi tesmiye olunur ve ya isim ya sıfat olur. 

Đsim 

      Đmdi “isim” olan vasf-ı terkîbi, yâ iki ismden mürekkebdir ki bu da üç türlü teşkîl 

olunur: Evvelen, fil’asl ikincisi muzâf ve evvelkisi muzâfün ileyh olub, muzâfda olan 

alâmet-i izâfet hazf olunmakla olur: “PÀdzehr” (پادزهر), “pÀşÀ” (پاشا), “Cemşíd”           

پاي  ) ”zehri def’ edici” dîmekdir. “PÀ-yi şÀh“ (پاد زهر ) ”gibi, ki aslı “pÀd-ı zehr(جمشيد)

 .güneşin şâhı” dimekdir“ (جم شيد) ”şâhın ayağı” dîmekdir. “Cem-i şíd“ (شاه

     Sâniyen, kezâlik fil’asl ikincisi muzâf ve evvelkisi muzâfün ileyh olub, alâmet-i 

izâfe hazf olundukdan sonra takdîm ve te’hîr dahi olunmağla olur: “GolÀb” (گالب) 

gibi, ki aslı “Àb-ı gol” (آب گل) “gülsuyu” dimekdir.  

     Sâlisen, fil’asl ikincisi ma’tûf ve evvelkisi ma’tûfünaleyh olub beynlerinde olan 

edât-ı atf hazf olunmağla olur: “ÒÿnÀb” (خونان) gibi, ki aslı “Àb o òÿn” (  آب و خون) “su 

ile kan” dimekdir; yâhûd bir sıfat ve bir ismden [492] mürekkebdir: “GermÀb”           

 .su”dan mürekkebdir; biri sıfat, dîgeri isimdir“ آب sıcak” ve“ گرم gibi, ki (گرماب)
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Sıfat 

   Đmdi “sıfat” olan vasf-ı terkîbi, beş vech üzre olur: Evvelen, iki isimden olur: 

“Mihrÿ” (مهرو) gibi; “ay yüzlü” dimekdir. “Sengdil” (سنگدل) gibi; “taş gönüllü” 

dimekdir. Sâniyen, bir sıfat ve bir isimden olur: “SiyÀh çeşm” ( سياه چشم) gibi; “kara 

gözlü” dimekdir. “Òÿbrÿ” (خوبرو) gibi; “güzel yüzlü” dimekdir. Sâlisen, bir ism ve bir 

sıfatdan olur: “Sernigÿn” (سرنگون) “başı aşağı” dimekdir. “Seròoş” (سرخوش) gibi; 

ma’lûmdur. Râbi’an, bir ism ve bir asl-ı muzâri’den olur: “SoòendÀn” (سخندان) gibi; 

“söz bilici” dimekdir. “Dilber” (دلبر) gibi; “gönül alıcı” dimekdir. Hâmisen, bir sıfat 

ve bir asl-ı muzâri’den olur: “Òoşnevís” (خوشنويس) gibi; “iyu yazıcı” dimekdir. 

“BedòÀh” (بدخواه) gibi; “kötülük isteyen” dimekdir.  

 

Edevât-ı Mürekkebe 

 

     Đmdi “edevât-ı mürekkebe” kelimât-ı basîte ile terkîb olunub, kelimât-ı 

mürekkebe teşkîl iden elfazdır. Edât-ı mürekkebe ile terkîb olunan kelime-yi 

mürekkebe, yâ ism yâ sıfat olur. 

 

Esmâ’-i Mürekkebenin Teşkîline Đsti’mâl Olunan Edevât-ı 

Mürekkebe Beyânı 

 

Yâ-yı Masdariyye 

 

     Đmdi “yâ-yı masdariyye” sıfatlara lâhik olub, bunları isme tebdîl eyler: “Òÿbí”      

 gibi; “uzunluk” dimekdir. Ba’zı (درازي) ”gibi; “güzellik” dimekdir. “DerÀzí (خوبي)

ismlere dahî girer: “Pírí” (پيري) gibi; “ihtiyârlık” dimekdir. “Şâhí” (شاهي) gibi; 

“şâhlık” dimekdir. Lâhik olduğu kelimenin âhiri harf-i medd ise, bir (ي) tavassut 
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ider. “hâ” ise, “gâf”a tebdîl olunur: “GedÀyí” (گدايي) “dilencilik” dimekdir. “Zindegí” 

  .gibi; “dirilik” dimekdir (زندگي)

 

Yâ-yı Vahdet 

 

     Đmdi “yâ-yı vahdet” isimlere lâhik olub vahdet ve tenkîr ifâde ider: “Zení” (زني) 

gibi; “bir karı” dimekdir. “PÀdişÀhí” (پادشاهي) gibi; “bir pâdişâh” dimekdir.  

     چه، ک

     Đmdi bu iki edât isme lâhik olub, tasgîr ifâde iderler: “Baàçe” (بغچه) gibi; “bağcık” 

dimekdir. “Merdomek”26 (مردمک) gibi; “insancık” dimekdir. “Deríçe” (دريچه) gibi; 

“kapucuk” dimekdir ve “mÿríçe” (موريچه) gibi; “karıncacık” dimekdir; fakat bunlarda 

bir “yâ” dahi tavassut ider. 

 ستان، زار، دان

     Đmdi edevât-ı mezkûre isme lâhik olub, mekân ifâde iderler: “GolistÀn” (گلستان) 

gibi; “gül mekânı, bağçesi” dimekdir. “SengistÀn” (سنگستان) “taşlık” dimekdir. 

“LÀlezÀr” ( الله زار) gibi; “lâle bağçesi” dimekdir. “NemekdÀn” (نمکدان) gibi; “tuz 

kutusu” dimekdir.  

 ”gibi; “bahâr zamânı (بهارستان) ”edâtı ba’zen zamân ifâde ider: “BehÀristÀn ستان     

dimekdir. “TâbistÀn” (تابستان) gibi; “harâret zamânı, yaz mevsimi” dimekdir. 

Şîn Masdarı 

     Đmdi “şîn masdarı” muzâri’in aslına ilhâk olunub, masdariyyet ifâde ider: “Òoriş” 

 .gibi; “hareket” dimekdir (جنبش) ”gibi; “yemek” dimekdir. “Conbiş (خورش)

 

 

 

                                                 
26 Bu kelime Đranlılar tarafından “gözbebeği” anlamında da kullanılmaktadır. 



 92

 ار     

     Đmdi (ار) edâtı, mâzînin aslına ilhâk olunub, isme tebdîl eyler: “GoftÀr” (گفتار) gibi; 

“söz” dimekdir. “DídÀr” (ديدار) gibi; “çehre” dimekdir. 

Sıfât-ı Mürekkebe Teşkîline Kullanılan Edevât-ı Mürekkebe Beyânı 

Yâ-yı Nisbet 

     [494] Đmdi “yâ-yı nisbet” ismlere lâhik olub, bunları sıfata tebdîl eyler: “ŞírÀzí”    

 .gibi; “Arapça” dimekdir (عربي) ”gibi; “Şîrâzlı” dimekdir. “èArabí (شيرازي)

 

Elif-i Nisbet 

      

     Bu dahî kezâlik isimlere lâhik olur: “MesíóÀ” (مسيحا) gibi; “Mesîh’e mensûb olan” 

dimekdir. 

 

Hâ-i Nisbet 

 

     Bu dahî kezâlik isimlere lâhik olur: “Rÿze” (روزه) gibi; “güne mensûb olan” 

dimekdir. “Penc mÀhe” ( پنج ماهه) gibi; “beş aylık” dimekdir. “Do sÀle” ( دو ساله) gibi; 

“iki senelik” dimekdir. 

 

 مند، ناک

 

     Đmdi bu iki edât ismlere lâhik olub, nisbet ifâde iderler: “Derdmend” (دردمند) gibi; 

“derdli” dimekdir. “áamnÀk” (غمناک) gibi; “gamlı” dimekdir. 
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  سا، آسا، وش  

     Đmdi bu üç edât ismlere lâhik olub, teşbîh ifâde iderler: “ElifÀsÀ” ( الف آسا) gibi; 

“Elif gibi” dimekdir. “ èAnberÀsÀ” (عنبرسا) gibi; “anber gibi” dimekdir. “Kebÿterveş”   

( روشکبوت ) gibi; “güvercin gibi” dimekdir. 

 

 آنه

 

     Đmdi bu edât ismlere lâhik olub, liyâkat ifâde ider: “ŞÀhÀne” (شاهانه) gibi; “şâha 

lâyık olan” dimekdir. “DervíşÀne” (درويشانه) gibi; “dervîşe lâyık olan” dimekdir. 

 

 ين، ينه

 

     Đmdi bu iki edât ismlere lâhik olub, bir şey’in neden ma’mûl olduğunu ifâde 

iderler: “Zerrín” (زرين) gibi; “altından ma’mûl” dimekdir. “Peşmíne” (پشمينه) gibi; 

“yünden ma’mûl” dimekdir. 

 

 کار، گار، گر

 

     Đmdi bu edâtlar isme lâhik olub, fâ’iliyyet ifâde iderler: “SitemkÀr” (ستمکار) gibi; 

[495] “zâlim” dimekdir. “GonehkÀr” (گنهکار) gibi; ma’lûmdur. “Zerger” (زرگر) gibi; 

“altıncı” dimekdir. 

 

 بان، وان

 

     Bu iki edât isme lâhik olub, muhâfızlık ve râ’îlik ifâde iderler: “BÀàbÀn” (باغبان) 

gibi; “bâğcı” dimekdir. “ŞotorvÀn” (شتروان) gibi; “deveci” dimekdir. 
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  هم، طاش

     Evvelkisi isme dâhil ve ikincisi âhirine lâhik olub, müşâreket ifâde iderler: 

“Hemreh” (همره) gibi; “yoldaş” dimekdir. “ÒÀce ùÀş” ( خواجه طاش) gibi; “kapu yoldaşı” 

dimekdir. 

 

Elif-i Đttisâf 

 

     Đmdi bu edât, muzâri’in aslına lâhik olub, müşebbehe denilen ve ism-i fâil 

ma’nâsında olan sıfatı teşkîl ider: “DÀnÀ” (دانا) gibi; “bilici” dimekdir. “GÿyÀ” (گويا) 

gibi; “söyleyici” dimekdir.  

 

Elif-i Tevessül 

 

     Đki ism beyninde girüb, mesâfe ifâde ider: “SerÀpÀ” (سراپا) gibi; “başdan ayağa” 

dimekdir. 

 

Elif-i Mukâbele 

 

     Kezâlik iki ism beyninde girüb, karşuluk ifâde ider: “LebÀleb” (لبالب) gibi; “dolu” 

dimekdir. 

 

Elif-i Keyfiyyet 

 

     Bu dahî iki kelime beyninde girüb, hâl ifâde ider: “ÒendÀòend” (خنداخند) gibi; 

“güle güle” dimekdir. “PiçÀpíç” (پيچاپيچ) gibi; “dolaşa dolaşa” dimekdir. “ZÿdÀzÿd”  

 .gibi; “çabuk çabuk” dimekdir (زودازود)
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Elif-i Zâyid 

 

     Kelime âhirine girüb, hiçbir ma’nâ ifâde itmaz: “GoftÀ” (گفتا) gibi; “didi” 

dimekdir. “SevÀrÀ” (سوارا) gibi; “süvâr” dimekdir. گفتا daki “elif”e “elif-i cevâb” dahi 

dinilür; ya’nî “cevâb olarak didi” dimekdir.  

 [496]  نا

 

     “NÀ” (نا) edâtı muzâri’in aslına yâhûd sıfat-ı müşebbeheye dâhil olub, nefy ifâde 

ider: “NÀdÀn” (نادان) gibi; “cahil” dimekdir. “NÀbínÀ” (نابينا) gibi; “kör” dimekdir. 

 

Fasl-ı Hâmis Âşer: Sîga ve Kelimât Ahvâli Beyânındadır 

 

     Đmdi ma’lûm olsun ki, Arabîde tedâvül iden on dört sîga-yı mâziyye ve 

müstakbele lügat-i Fârisîde altı sîga ile iktifâ olundu. Zîrâ Fârisîde cem’ 

mâfevkülvâhid i’tibâr olunmağla, tesniyeye dahî şâmil ve müzekker ve mü’ennesden 

her biri içün alâmet-i mahsûsa vaz’ ve ta’yîn olunmadığı içün ikisi bir sîgaya hasr ve 

iktisâr olundu. 

     Tafsîli budur ki, Arabîde mü’ennese mevzû’ altı sîga ve tesniyeye mevzû’ iki sîga 

iskât ve iki mütekellim sîgaları alâhâlihi ibkâ olunmağla, mecmû’ sîga-i mâziyye ve 

muzâri’iye altı sîga ile ki “müfred gâib ve gâibe” içün bir sîga ve “müfred muhâtab 

ve muhâtaba” içün bir sîga ve “tesniye gâib ve gâibe” içün bir sîga ve “tesniye 

muhâtab ve muhâtaba” içün bir sîga ile iktifâ olunmuşdur. 

     Đmdi vech-i meşrûh üzere otuz iki harfi yirmi dört harfe ve on dört sîgayı altı 

sîgaya tenzîl, işbu lügat-i Fârisînin (hayrülkelâm mâ-kalle ve delle) misdâkınca îcâz 

ve ihtisâr üzere ibtinâsına delîl-i zâhir, burhân-ı bâhirdir. 

     Ma’lûm olsun ki mecmû’ sîga-i mütedâvile masdardan me’haz ve müştakdır ve 

ahz ve iştikâk ve sîga-i âhere nakl ve tahvîl içün her sîgaya başka başka tarîk vaz’ ve 

ba’de’n-nakl mahsûs alâmet ta’yîn olunmuşdur. Meselâ bir hadsin zamân-ı mâzîde 

kıyâmından ihbâr murâd olundukda, hads-i merkûme dâll olan masdarı mâzî sîgasına 

nakl-i lâ budd olmağla, masdar-ı mezbûrdan masdariyyet alâmeti olan “nûn”u [497] 
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hazf ve “tâ’î” ise “tâ” ve “dâlî” ise “dâl” üzere ibkâ iderler ve ol “tâ” ve “dâl”den her 

biri mâziyyet alâmeti addolunur. Meselâ gitmek hadsinin zamân-ı mâzîde 

kıyâmından haber virmek kasdolundukda, hads-i mezbûre dall olan “reften” (رفتن) 

kelimesinin “nûn”u hazf ve “tâ” üzere tevakkuf olunub, “reft” (رفت) dirler; “gitdi” 

ma’nâsına ve “goft ve şiníd ve Àmed” (      گفت و شنيد و آمد) emsâli sîga-i mâziyye bu 

kıyâs üzeredir. Ve muzâri’ sîgasına naklde “nûn” masdariyyesi hazfdan sonra “tâ-i 

mezbûre”yi “dâl”e ve eğer mâ-kabli “hâ” olursa vech altı üzere “zâ”ya ve “sîn”e ve 

“şîn”e tebdîl iderler. Ve eger masdar-ı dâlî ise, alâ-hâlihi ibkâ iderler. Bunda fi’l-i 

muzâri’ alâmeti bu iki sûretde dahi dall olur. Meselâ kelimenin hadsinin zamân-ı 

hâlde husûlünü haber virmek kasdolundukda masdar-ı aslîsi olan “Àyíden” (آييدن) 

kelimesinden “nûn ve “yâ”yı hazf ve “dâl”i ibkâ ilhâk hükmünde olmakla alâ-hâlihi 

tevkîf ve mâ-kabldeki “yâ-yı meftûh” ve evveline edât-ı hâl olan “mí” (می) kelimesi 

idhâl ile “mí Àyed” (آيد) derler; “şimdi gelür” ma’nâsına. Ve eger masdar-ı tâî, fâî ise, 

“nûn-i masdariyye”yi hazf ve “tâ”yı “dâl”a ve “fâ”yı “bâ-yı meftûha”ya ve yâhûd 

“vâv-ı meftûha”ya tebdîl ile meselâ “reften” (رفتن) kelimesinde “reved” (رود) dirler ve 

“gÿyed” (گويد) ve “şineved” (شنود) kelimeleri dahi “goften” (گفتن) ve “şiníden”           

( يدنشن ) sîgalarından me’hûz ve şâzz olan masdardır. 

Đsm-i Fâ’il 

     Đmdi ma’lûm olsun ki “ism-i fâ’il”in “ende” (نده) lafzı ki “nûn” ve “dâl” ve “hâ-i 

resmî”den ibârettir, alâmet vaz’ olundu; ya’nî muzâri’den muzâre’et harfini hazf, 

âhirine “nûn-i sâkin” ve “dâl-i meftûh” ve beyân-ı fetha içün “hâ-i resmi” ki hâ-yı 

gayr-i melfûzadır, ziyâde olunur. Meselâ “òÀnd” (خواند) kelimesi ki “òÀnden”             

 lafzı (نده) den muzâri’dir, muzâre’et harfi olan “dâl” hazf ve âhirine ende(خواندن)

ilhâkıyla “òÀnende” (خواننده) dirler. “»Ànden” (خواندن) okumak, [498] “òÀnde” (خوانده), 

“òÀnende” (خواننده) ma’nâsına olur. Ve “gÿyende” (گوينده) ve “şinevende” (شنونده) bu 

kıyâs üzeredir.  
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Đsm-i Mef’ûl 

     Đmdi ma’lûm olsun ki “ism-i mef’ûl” içün vaz’ olunan alâmet iki kısımdır: Birisi 

“hâ-i gayri melfûza”dır ki “hâ-i resmi” ta’bîr olunur, fi’l-i mâzî âhirine ilhâk iderler. 

Meselâ “reft” (رفت) kelimesi ki fi’l-i mâzîdir “gitdi” ma’nâsına hikâyet murâd 

olundukda ism-i mef’ûl sîgasına nakl lâzım olmakla âhirine “hâ-i resmi” getürüb 

“ refte” (رفته) dirler; “gitmiş” ma’nâsına. Ve “gofte” (گفته) ve “şiníde” ( هيدشن ) dahî bu 

minvâl üzere “söylenmiş” ve “işidilmiş” ma’nâlarınadır. Ve kısm-ı sânî “şode” (شده) 

lafzıdır ki kezâlik kendüsüyle hikâye-yi hâl-i mâzî kasdolunan kelime âhirine ilhâk 

iderler. Meselâ uyku halinin bir kimse ile zamân-ı mâzîde kıyâmından hikâye murâd 

olunsa, “òÀb” (خواب) kelimesi ki “uykuda” ma’nâsınadır âhirine “şode” (شده) lafzı ki 

“şoden”  (شدن) den ism-i mef’ûldur “olmuş” ma’nâsınadır ki tahavvülü 

mutazammındır, ziyâde idüb “der òÀb şode” ( دهخواب ش   ) dirler; “uykuda olmuş” 

ma’nâsınadır ki “uyumuş” ile ta’bîr olunur. Ve “bídÀr şode” ( بيدار شده) ve “zede şode” 

  .dahî bu kıyâs üzere olur (زده شده)

     Dahî ma’lûm olsun ki kelâm-ı Fârisîde mef’ûl fâ’il üzerine mukaddem zikr 

olunacak mevzi’de ve vasf-ı terkîbî kâ’idesine ri’âyet olunur; evvelâ vasf-ı terkîbî 

ândan ibâretdir ki ism-i fâ’il mef’ûlüne muzâf iken fâ’iliyyet alâmeti olan “ende”      

 lafzı hazf ve muzâfün ileyhi üzerine takdîm iderler ve gâhice ism-i câmid âhirine (نده)

fâ’iliyyet ma’nâsını mutazammın ger (گر) ve gÀr (گار) misillü elfâz ilhâkıyla da olur. 

Meselâ Àş pez ( آش پز) kelimesi ki aslında pezende-i Àş ( پزنده آش) idi, pezende (پزنده) 

poòten (پختن)den ism-i fâ’ildir, poòten (پختن) “pişürmek” ma’nâsına olmakla 

pezende-i Àş ( پزنده آش) terkîbi “aş pişürücü” dimekdir ki “aşçı” ta’bîr olunur. Pezende 

 lafzı (آش) lafzı hazf ve Àş (نده) nin âhirinden alâmet-i ism-i fâ’il olan [499] ende(پزنده)

ki mef’ûldür takdîm idüb Àş pez ( آش پز) didiler. Ve òeyme dÿz ( خيمه دوز) dahî bu 

minvâl üzeredir, aslı dÿzende-i òeyme ( دوزندة خيمه)dir ki “çadır dikici” ma’nâsınadır 

ıstılâhımızda “çadırcı” ta’bîr olunur. Ve sevdÀger ( سودا گر) kelimesi sÿd (سود) ve “elif-
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i nisbet” ve ger (گر)den mürekkebdir, sevdÀ (سودا) menfa’ate müteallik dimek olur ki 

murâd ticâretdir, âhirine fâ’iliyyet ma’nâsını müfîd lafzı ilhâkıyla sevdÀger ( سودا گر)            

didiler; “tâcir” ma’nâsına ki “bâzergân” ta’bîr olunur. Zerger (زرگر) ve Àhenger (آهنگر) 

dahî bu minvâl üzeredir ve vasf-ı terkîbî sıfatı mevsûf üzerine takdîm ile de olur. 

 

 

Đsm-i Mekân 

     Đmdi ma’lûm olsun ki “ism-i mekân sîgası” ismin âhirine gÀh (گاه) ve geh (گه) 

lafızları ilhâkıyla hâsıl olur. Meselâ “yükyâb” ki “ağırlık” ta’bîr olunur, vaz’olunacak 

mahalle bÀrgÀh (بارگاه) ve bÀrgeh (بارگه) dahi dinür ve bÀrgÀh-ı selÀùín ( بارگاه سالطين) ki 

“otağ” ta’bîr olunur, icÀzetgÀh (اجازتگاه) ve ruòãetgÀh (رخصتگاه) ma’nâsınadır ; zîrâ bÀr 

 ve (خوابگاه) icâzet ve ruhsat ma’nâsına da gelür. Ve uyku uyuyacak yere òÀbgÀh (بار)

òÀbgeh (خوابگه) derler.  

Đsm-i Zamân 

     Đmdi ma’lûm olsun ki “ism-i zamân sîgası” vakt ve zamân ma’nâsına olan rÿzgÀr 

 misillü kelimeler mukârenetiyle hâsıl olur. Meselâ gençlik (ه��م) ve hengÀm (روزگار)

ve yiğitlik vakti ve kocalık ve ihtiyârlık zamânı diyecek yerlerde rÿzgÀr-i cevÀní        

  .dirler (هنگام پيري) ve hengÀm-ı pírí (روزگار جواني)

     Ve Fârisîde “ism-i işâret” iki nev’dir. Müfred olur: ÿ (او) ve Àn (آن) gibi. Ve cem’ 

olur: íşÀn (ايشان) ve ÀnÀn (آنان) gibi. Lâkin ÿ (او) ve íşÀn (ايشان)  ile zev’il-ukûla ve Àn     

    .gibi, zev’il-ukûlün gayrine işâret olur (آنان) ve ÀnÀn (آن)

Emr-i Hâzır 

     [500] Đmdi ma’lûm olsun ki “emr-i hâzır sîgası”nın alâmeti “bâ-i muvahhade”dir 

ki evâil-i kelimâta dâhil olur; ya’nî mütekellimin huzûrunda hâzır olan kimseden bir 

hadsin fi’l ve îcâdı taleb olunsa, ol hadse dâll olan muzâri’den muzâre’et harfini hazf 

ve âhirini iskân ve evveline “bâ-i muvahhade” ziyâde iderler. Meselâ muhâtabdan 
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“söylemek” hadsinin fi’l ve ihdâsı taleb olunsa, gÿyed (گويد) kelimesi ki goften          

 ”den fi’l-i muzâri’dir “dâl”ini hazf ve “yâ”sını iskândan sonra, evveline “bâ(گفتن)

getürüb “begÿy” ( یگوب ) ve tahfîfle “begÿ” ( گوب ) dirler, “söyle” ma’nâsına; ve bişnov    

  .kelimeleri dahi bu kıyâs üzeredir (بزن) ve bezen (بخور) ve beòor (بشنو)

 

Nehy-i Hâzır 

     Đmdi ma’lûm olsun ki “nehy-i hâzır sîgası” emr-i hâzır evveline “mîm-i meftûha” 

idhâliyle hâsıl olur. Meselâ gÿ (گو) kelimesinin evveline “mîm-i meftûha” getürüb 

megÿ (مگو) dirler. “Söyleme” ma’nâsına ki muhâtabdan “söylemek” fiilinin terkini 

talebdir. Dahî meşnev (مشنو) ve meyÀ (ميا) ve merov (مرو) kelimeleri dahi bu minvâl 

üzere olur, azîzim. 

 

Edâtü’t- Teşbîh 

     Đmdi ma’lûm olsun ki Fârisîde edât-ı teşbîh çon (چون) ve ÀsÀ (آسا) ve mÀnend         

       ve ÀsÀ (چون) emsâli kelimelerdir ki ankarîb zikr olunur ve Türkîde işbu çon (مانند)

 den “benzer”  ile ta’bîr olunur. Meselâ(مانند) kelimelerinden “gibi” ile, mÀnend (آسا)

mahbûbun yüzünü aya ve saçını sünbüle ve boyunu serve benzetmek makâmında 

“ rÿy çon mÀh” ve “mÿy sonbol ÀsÀ” ve “úaddí serv mÀnend” (        روي چون ماه و موي سنبل

 dirler; ya’nî ay gibi yüz ve sünbül gibi saç ve serve benzer boy. Ve (آسا و قدي سرو مانند    

bu münâsebetle ma’rifeti lâzım-ı mühimmedendir ki şey’eyn beyninde ola cihet-i 

vahdet eger keyf cihetinde ya’nî ikisi de arz olub lizâtihi kısmet ve adem-i kısmeti 

iktizâ eyleyub gayra kıyâs ile makûl olmayan cihetinde olur ise, [501] müşâbehet 

ıtlâk olunur ve eger izâfet, ya’nî ahad-ı hümâyî ta’akkul âhirin ta’akkuluyla hâsıl 

olan hâlet-i nisbiyye-i mütekerrire cihetinde olur ise münâsebet dinür. Ve eger vaz’ 

ya’nî şey’in ba’zı eczâ’sını kurb yâhûd bu’d ve mücâveret ile ba’z eczâ’ya veyâ emr-

i hârice nisbet sebebiyle ârız olan hey’et cihetinde olur ise, muvâzât dirler ve eger 

şeklde olur ise müşâkelet ve etrâfda olur ise mutâbakat ıtlâk iderler. Ve bunların 
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mecmû’u a’râz kabîlinden olmakla gayr ile kâ’ildir ve her biri içün Fârisîde dahî 

birer lügat-i mahsûsa mevzû’dur. 

     Đmdi ma’lûm olsun ki sîga-i masdar ki me’haz-ı iştikâktır ve fi’l-i mâzî ki Fârisîde 

me’haz hükmündedir. Bunlardan sîga-i âheri tasrîfinde karîben iş’âr olunduğu üzere 

“nûn-i masdariyye”yi bade’l-hazf “tâ”yı “dâl”a ve mâkabli “hâ” ise “zâ”ya ve “sîn”e 

ve “şîn”e kalb ile hâsıl olur. Meselâ sÀòten (ساختن) ki “düzmek” ma’nâsına masdardır 

ve sÀòt (ساخت) ki “düzdü” ma’nâsına mâzîdir. Muzâri’ ve emrlerinde “hâ”yı “zâ”ya 

tebdîl ile mí sÀzed ve  besÀz (     مي سازد و بساز) dirler. Kezâlik Àmÿòten (آموختن) ki 

“öğretmek”  ma’nâsına masdardır ve Àmÿòt (آموخت) ki “öğrendi” ma’nâsına mâzîdir. 

Muzâri’ ve emrlerinde hasbelkıyâs mí Àmÿz ve beyÀmÿz (    مي آموز و بياموز) dirler. Ve 

Àmíòten (آميختن) ki “karışmak” ma’nâsınadır ve Àvíòten (آويختن) “asılmak ve ilişmek” 

ve efrÀòten (افراختن) “yükseltmek ve kaldırmak” ma’nâlarına masdarlardır, muzâri’ ve 

emrlerinde mí Àmíz[ed] ve beyÀmíz ve mí Àvízed ve beyÀvíz ve mí efrÀzed ve 

beyefrÀz ( ميز و مي آويزد و بياويز و مي افرازد و بيافراز                و بيا ]  د[مي آميز  ) dirler. Ammâ şinÀòten        

 kelimesi ki “anlamak ve fehm” ma’nâsınadır, muzâri’ ve emrinde kurb-i (شناختن)

mahrec sebebiyle “za” “sîn”e kalb ile mí şinÀsed ve beşinÀs (   مي شناسد و بشناس) didiler. 

Nitekim eyÀz (اياز) lafzında dahi “zâ” “sîn”e kalb ile eyÀs (اياس) dinilmişdir, azîzim. 

Ve Àhíòten (آهيختن) ki “çıkarmak ve çekmek ve havale ve hamle itmek” ma’nâlarına 

masdardır [502] ve nişÀnden (نشاندن) ki “kondurmak ve oturtmak ve dikmek ve nasb” 

ma’nâlarına masdardır. Ve gosíòten (گسيختن) ki “üzmek ve üzülmek ve kopmak ve 

koparmak” ma’nâlarına masdardır, bunların muzâri’ ve emirleri hilâf-ı kıyâs 

üzeredir; zîrâ Àhíòten (آهيختن)den muzâri’ indelba’z aslı üzere ve indelba’z “nûn” ve 

“cîm”e kalble Àhenced (آهنجد) ve beyahenc (بياهنج)gelür. Ve  nişÀnden (نشاندن)den 

nişÀned ve benişÀn (  نشاند و بنشان) ve gosíòten (گسيختن)den gosiled ve begosil (   گسلد و

 gelür. Ba’zılar bunları taklîl-i mü’ennes zımnında iki ma’nâya dâll olan bir sîga (بگسل

kabîlinden add itdiler, furÿòten (فروختن) ve dÿòten (دوختن) gibi; zîrâ furÿòten (فروختن) 
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kelimesi “yakmak ve alevlendirmek” ma’nâsıyla “satmak ve bey’” ma’nâsı 

meyânında ve dÿòten (دوختن) kelimesi dahî “esvâb dikmek” ile “süt sağmak” 

ma’nâları beyninde müşterek olmalarıyla ma’nâ-i maksûdu îzâh içün 

“alevlendirmek” ma’nâsı kasdolunan furÿòten (فروختن) kelimesinin muzâri’inde “zâ-i 

mu’ceme” ile mí furÿzed ( مي فروزد) ve “satmak” ma’nâsı murâd olan furÿòten (فروختن) 

kelimesinin muzâri’inde “şîn-i mu’ceme” ile mí furÿşed ( مي فروشد) derler. Kezâlik 

“esvâb dikmek” ma’nâsı matlûb olan dÿòten (دوختن) kelimesinin muzâri’inde “zâ-i 

mu’ceme” ile mí dÿzed ( مي دوزد) dirler ve “sağmak”, arada kılınan mevki’de “şîn”le 

mí dÿşed ( مي دوشد) dirler. Ve eger masdar ve mâzî sîgalarında “fâ” vâki’ olursa 

muzâri’ ve emrlerinde “bâ-i muvahhade”ye ve “vâv”a dahi kalb olunur; zîrâ Fârsî’de 

“bâ” ile “vâv” beyninde şiddet-i tevâhî olmağla harf-i vâhide i’tibâr vâhidhümâ âhire 

munkalib olur. Meselâ yÀften ( نيافت ) ve yÀft (يافت) kelimelerinin muzâri’ ve 

emrlerinde “fâ”yı “bâ”ya tebdîl ile míyÀbed ( مي يابد) ve beyÀb (بياب) dirler. Ve òoften   

 ki (رفتن) ve zamm-ı râ ile roften (کوفت) ve kÿft (کوفتن) ve kÿften (خفت)   ve òoft (خفتن)

“süpürmek” ma’nâsınadır muzâri’ ve emrlerinde míòÀbed (ميخوابد) ve beòÀb (بخواب) ve 

míkÿbed ( بدميکو ) ve bekÿb (بکوب) ve mírÿbed (ميروبد) ve berÿb (بروب) dirler. Ve kÀften  

    ve feth-i râ [503] ile reften (شنفت) ve şinuft (شنفتن) ve şinuften (کافت) ve kÀft (کافتن)

           ki “gitmek” ma’nâsınadır, muzâri’ ve emrinde “vâv”a tebdîl ile míkÀved (رفتن)

 ve (ميرود) ve míreved (بشنو) ve bişnov (ميشنود) ve míşineved (بکاو) ve bekÀv (ميکاود)

borov (برو) dirler. 

     Đmdi mukaddemâ zikr olunduğu üzere ehl-i Fürs hemîşe hiffet ve nezâkete mâ’il 

olmağla mutlakâ telaffuzu sakîl olan harfi istiskâl indlerinde mültezim-i ahvâl 

olmuşdur. Meselâ Àşûften ( فتنوآش ) ve rÿften (روفتن) kelimelerinde vâki’ “vâv” fî zâtihi 

sakîl olmağla kelimeden tard ve iskât ve mâkablinin zammesi “vâv-ı mahzûf”a 

delâlet içün ibkâ idüb Àşuften (آشفتن) ve roften (رفتن) didiler. Zarûreten şi’irde yine 

avdet ider; lâkin soften (سفتن) ve soft (سفت) kelimesinin muzâri’ ve emrinde ânifen 
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zikr olunan kâ’ide üzere “fâ” “bâ”ya ve yâhûd “vâv”a kalb olunmayub “nûn”la mí 

sonbed ( مي سنبد) ve besonb (بسنب) didiler. Bunun vechi budur ki mezbûr sonbed         

 mâddelerinde “nûn”un telaffuzda gereği gibi ta’ayyün ve (بسنب) ve besonb (سنبد)

zuhûrî olmadığı ecilden tenvîn hükmünde olmakla gûyâ ki “fâ” hizâsında kıyâs üzere 

“bâ” vâki’ olmuş gibidir, azîzim.  

     Ve giriften (گرفتن) ve peõíroften (پذيرفتن) ve nihoften, nohoften (نهفتن) ve Àloften    

    sîgaları şâzzdır; zîrâ bunların muzâri’ ve emrleri hilâf-ı kıyâs üzere mí gíred (آلفتن)

 gelmişlerdir. Ve (بپذير) ve bepeõír (مي پذير ) ve mí peõír (بگير) ve begír (مي گيرد )

nihoften, nohoften (نهفتن) ve Àloften (آلفتن) mâddelerinin muzâri’ ve emrleri mesmû’ 

degildir.  

     Dahî ma’lûm olsun ki masdar ve mâzî sîgalarında “şîn-i mu’ceme” mâ-kablihâ 

“elif” vâki’ olsa muzâri’ ve emrinde “râ-yı mühmele”ye kalb olunur. Meselâ kÀşten  

   ve enbÀşt (انباشتن) ve enbÀşten (داشت) ve dÀşt (داشتن) ve dÀşten (کاشت) ve kÀşt (کاشتن)

   ve mídÀred (بکار) ve bekÀr (ميکارد) kelimelerinin muzâri’ ve emrinde míkÀred (انباشت)

     dinür. Ve efrÀşten (بينبار) ve bíyenbÀr (مي انبارد ) ve mí enbÀred (بدار) ve bedÀr (ميدارد)

 olmağla kıyâs-ı sâbık üzere “hâ” “zâ”ya (افراختن) kelimesinin aslı efrÀòten (افراشتن)

kalb olunur. Muzâri’ ve emrinde mí efrÀzed ( مي افرازد) ve bíyefrÀz (بيفراز) didiler. Đşbu 

dört kelime ki feth-i cîmle cesten (جستن) ve feth-i râ ile resten (رستن) ve òÀsten           

 kelimeleridir ki bunların [504] masdar ve mâzîlerinde olan (کاستن) ve kÀsten (خواستن)

“sîn” muzâri’ ve emrlerinde “hâ”ya tebdîl ile mí cehed ( مي جهد) ve beceh (بجه) ve mí 

rehed ( مي رهد) ve bereh (بره) ve míòÀhed (ميخواهد) ve beòÀh (بخواه) ve míkÀhed (ميکاهد) 

ve bekÀh (بکاه) dirler. Ve pîrÀsten (پيراستن) ve zamm-ı cîmle costen (جستن) ve zamm-ı 

râ ile rosten ( تنسر ) kelimelerinin masdar ve mâzîlerinde “yâ-yı tahtâniyye” tebdîl ile 

mí pírÀyed ( مي پيرايد) ve bepírÀy (بپيراي) ve mí cÿyed ( مي جويد) ve becÿy (بجوي) ve mí 
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rÿyed ( مي رويد) ve berûy (بروي) dinür iltibâs-i beynellugateyn mahzûrundan nâşî, 

azîzim. 

 

Fasl-ı Sâdis Aşer: Hurûfâtın Tebâdülü Beyânındadır 

 

     Đmdi ma’lûm olsun ki zebân-ı Fârisîde mütedâvil olan hurûfun tebdîli şu vechle 

olur ki Arabî gibi Fârisîde dahi beynlerinde tevâhî ve tenâsüb olan harflerin tebâdül 

ve inkılâbları sâig ve zâyi’dir.  

     Meselâ “elif” “dâl-i mühmele” ve “yâ-yı tahtâniyye”ye tebdîl olunur. BÀn (بان) ve 

bayin (باين) ve egdeş (اگدش) ve ermeàÀn (ارمغان) kelimelerinde bedÀn (بدان) ve bedín     

  .dinür (يرمغان) ve yermeàÀn (يگدش) ve yegdeş (بدين)

     Ve “bâ-i muvahhade” “mîm”e ve “vâv”a kalb olunur. áajb (غژب) ve àajm (غژم) ve 

Àb (آب) ve Àv (آو) ve òÀb (خواب) ve òÀv (خاو) ve bozorg (بزرگ) ve vozorg (وزرگ) ve bes  

  .gibi kalb olunurlar (وس) ve ves (بس)

     Ve “bâ-i fârisî” “fâ”ya kalb olunur: Sepíd (سپيد) ve sefíd (سفيد) ve pÀrsí (پارسي) ve 

fÀrsí (فارسي) gibi kalb olunur.  

     Ve “tâ-yı müsennat” “dâl”a kalb olunur: Tenbÿre (تنبوره) ve denbÿre (دنبوره) gibi.       

     Ve “cîm” “tâ”ya tebdîl olunur: TÀrÀc (تاراج) ve tÀrÀt (تارات) gibi.  

     Ve “zâ-i mu’ceme”ye tebdîl olunur: Rece (رجه) ve reze (رزه) gibi ve “zâ-i fârisî”ye 

tebdîl olunur: Kec (کج) ve kej (کژ) ve kÀc (کاج) ve kÀj (کاژ) gibi. Ve “kâf-ı acemî”ye 

tebdîl olunur: Áòşíc (آخشيج) ve Àòşík (آخشيک) gibi.  

     Ve “cîm-i fârisî” “şîn-i mu’ceme”ye tebdîl olunur: Leòçe (لخچه) ve leòşe (لخشه) 

gibi, kÀçí (کاچي) ve kÀşí (کاشي) gibi. Ve “zâ-i fârisî”ye tebdîl olunur: KÀç (چ��) ve kÀj 

  .gibi (کاژ)
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     “Hâ-i mu’ceme” “hâ”ya ve “gayn-ı mu’ceme”ye [505] tebdîl olunur: Òocír (خجير) 

ve hocír (هجير) ve setíò (ستيخ) ve sitià (ستيغ) gibi.  

     “Dâl-i mühmele” “tâ-yı müsennat”a kalb olunur: DorrÀc (دراج) ve torrÀc (تراج) ve 

zerÀdeşt (زرادشت) ve zerÀteşt (زراتشت) ve goftíd (گفتيد) ve goftít (گفتيت) ve kerdíd (کرديد) 

ve kertít (کرتيت) gibi.  

     Ve “râ-i mühmele” “lâm”a tebdîl olunur: Sÿr (سور) ve sÿl (سول) ve kÀçÀr (کاچار) ve 

kÀçÀl (کاچال) gibi.  

     Ve “zâ-i mu’ceme” “cîm”e tebdîl olunur: Sÿz (سوز) ve sÿc (سوج) ve pÿziş (پوزش) ve 

pÿciş (پوجش) ve sÿziş (سوزش) ve sÿciş (سوجش) ve Àvíz (آويز) ve Àvíc (آويج) gibi. Ve 

“cîm-i fârisî”ye tebdîl olunur: Bizişk (بزشک) ve biçişk (بچشک) gibi. Ve “gayn-ı 

mu’ceme”ye tebdîl olunur: Goríz (گريز) ve gorí’ (گريغ) gibi. Ve “sîn-i mühmele”ye 

tebdîl olunur: EyÀz (اياز) ve eyÀs (اياس) gibi.  

     Ve “sîn-i mühmele” “cîm-i fârisî”ye tebdîl olunur: Òorÿs (خروس) ve òurÿç (خروچ) 

gibi. Ve “şîn-i mühmele”ye tebdîl olunur: BÀlÿs (بالوس) ve bÀlÿş (بالوش) gibi. Ve 

“hâ”ya tebdîl olunur: ÁmÀs (آماس) ve ÀmÀh (آماه) gibi.  

     Ve “şîn-i mu’ceme” “sîn”e tebdîl olunur: ŞÀr (شار) ve sÀr (سار) ve şÀrek (شارک) ve 

sÀrek (سارک) gibi.  

     Ve “gayn-ı mu’ceme” “kâf-ı fârisî”ye tebdîl olunur: LeàÀm (لغام) ve ligÀm (لگام) ve 

àÿçí (غوچي) ve gÿçí (گوچي) gibi.  

     Ve “fâ” “vâv”a tebdîl olunur: FÀm (فام) ve vÀm (وام) gibi.  

     Ve “kâf-ı arabî” “hâ-i mu’ceme”ye tebdîl olunur: ŞÀòÀkce (شاخاکجه) ve şÀòÀòce     

 (غژغاو) ve àejàÀv (کژکاو) gibi. Ve “gayn-ı mu’ceme”ye tebdîl olunur: KejkÀv (شاخاخجه)

gibi.  



 105

     Ve “kâf-ı fârisî” “gayn-ı mu’ceme”ye tebdîl olunur: GÀv (گاو) ve galÿle (گلوله) ve 

àÀv (غاو) ve àalÿle (غلوله) gibi.  

     Ve “lâm” “râ-i mühmele”ye tebdîl olunur: Zelÿ (زلو) ve zerÿ (زرو) gibi.  

     Ve “nûn” “mîm”e tebdîl olunur: BÀn (بان) ve bÀm (بام) gibi. Ve “vâv” “bâ-i 

muvahhade”ye ve “bâ-i fârisiyye”ye tebdîl olunur: Nivişte (نوشته) ve nipişte (نپشته) 

gibi. Ve “fâ”ya tebdîl olunur: YÀve (ياوه) ve yÀfe (يافه) gibi.  

     Ve “hâ” “hâ-i mühmele”ye ve “cîm-i arabiyye”ye tebdîl olunur: Híz (هيز) ve óeyíz 

) ve nÀgÀh (ماج) ve mÀc (ماه) ve mÀh (حيز) اهناگ ) ve nÀgÀc (ناگاج) gibi. Đşte hurûfâtın bu 

gibi tebdîlâtı vukû’ bulur, azîzim. (Mürâca’at oluna.) 

 

[506] Fasl-ı Sâbi’ Aşer: Zamâ’ir Beyânındadır  

 

     Đmdi ma’lûm olsun ki Fârisîde cârî olan zamâ’ir iki nev’dir. Birisi müfred-i 

sâkindir ve ol “şîn” ve “tâ” ve “mîm” harfleridir. Đkincisi mürekkebdir ve ol end (ند) 

ve íd (يد) ve ím (يم) kelimeleridir ve işbu altı zamîrden her biri evâhir-i kelimâta lâhik 

ve hitâb ve mütekellim ve gaybet ma’nâlarında müfîd olur. Ezcümle: “Şîn-i sâkin” 

âhir-i isme lâhik olub zamîr-i bâriz-i münfasıl olan ÿ (او) ma’nâsını ifâde ider; ya’nî 

gâib ve gâibe zamîri olur. Esbeş (اسبش) ve àolÀmeş (غالمش) gibi. Ve âhir-i fi’le lâhik 

olub ÿ-rÀ (اورا) ma’nâsını ifâde ider. ß (او)  zamîr-i bâriz-i gaybet ve rÀ (را) edât-ı 

mef’ûldür: ß-rÀ (اورا) “ona ve ânı” dimekdir. Meselâ mígÿyendeş (ميگويندش) gibi; “ona 

söylerler” dimekdir. Ve mí berendeş (مي برندش) gibi; “ona götürürler” dimekdir.  

     Ve “tâ-i sâkin” âhir-i ismde zamîr-i bâriz-i münfasıl olan to (تو) ma’nâsını ifâde 

ider; ya’nî muhâtab ve muhâtaba zamîri olur. Meselâ esbet (اسبت) ve àolÀmet (غالمت) 

gibi; “senin atın ve senin kulun” dimekdir. Ve âhir-i fi’lde torÀ (ترا) ma’nâsına olur ki 

zamîr-i bâriz-i hitâb olan to (تو) muhaffefiyle edât-ı mef’ûl olan rÀ (را)dan 
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mürekkebdir. Türkîde “sana ve seni” ile ta’bîr olunur. Meselâ mígÿyedet (ميگويدت) 

gibi; “sana söyler” dimekdir. Ve mí Àredet ( مي آردت) gibi; “sana getürür” dimekdir. 

Ve mí berdet (  مي بردت) gibi; “seni götürür” dimekdir. Zÿt (زوت) ve kÿt (کوت) 

kelimelerinin “tâ”ları dahi zamîr-i hitâbdır; zîrâ zÿt (زوت) ez ÿ torÀ (  از و ترا) ve kÿt        

  .muhaffefleridir (که او ترا) ki ÿ torÀ (کوت)

     Ve “mîm-i sâkin” isim ve sıfat ve fi’l âhirlerine lâhik ve zamîr-i bâriz-i münfasıl 

olan men (من) ma’nâsını ifâde ider: Zerem (زرم) ve gevherem (گوهرم) ve èÀlimem        

) ve reftem (آمدم) ve Àmedem (فاضلم) ve fÀøilem (عالمم) مرفت ) gibi. Ve işbu “mîm-i 

sâkin” ki mütekellim vahdehu içün zamîr-i muttasıldır. Kelâmda fi’lden mukaddem 

zikr olundukda, merÀ (مرا)  ma’nâsını müfîd olur; ve merÀ (مرا) men rÀ ( من را) [507] 

muhaffefidir; “bana ve beni” ma’nâlarınadır. Meselâ zerem dÀd  (داد) ibâreti zer dÀd  

merÀ (زر داد مرا) takdîrindedir; ya’nî “bana altın virdi” dimekdir. Ve esbem baòşíd ( اسبم

 ”te’vîlindedir; ya’nî “bana at bağışladı (اسب بخشيد مرا  ) ibâreti esb baòşíd merÀ  (بخشيد

dimekdir ve ba’zı kere bu ma’nâyı sûret-i te’ahhurda dahi ifâde iderler. Meselâ dil 

zedem ez şíríní (    دل زدم از شيريني) ve nístem pervÀ-yı kesí (  نيستم پرواي کسي)  ibâreti dil 

zed merÀ ez şíríní (     دل زد مرا از شيريني) ve níst merÀ pervÀ-yı kesí (    نيست مرا پرواي کسي) 

takdîrindedir ve gâh olur ki zikri mesbûk olmağla tekrâr mahzûrundan nâşî kelâm-ı 

âtîde istiğnâ’ olunur. Meselâ elúıããe bÀz geştem ve Àmed be-òÀne zÿd (     القصه باز گشتم و

      kelimesi, zeylinde zikri sebkat itmekle Àmed (گشتم) ibâretinde geştem  (آمد بخانه زود   

      lafzına dahi ilhâka hâcet kalmamakla pes elúıããe bÀz geştem ve zÿd Àmedem (آمد)

 .takdîrinde olur, azîzim (پس القصه باز گشتم و زود آمدم )

 

Zamîr-i Mürekkeb Beyânı 

     Đmdi ma’lûm olsun ki zamîr-i mürekkebden end (ند) kelimesi cem’-i gâib 

zamîridir, esmâ ve sıfât ve ef’âl evâhirine lâhik olur. Türkîde bundan “ânlar” ile 
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ta’bîr olunur. Meselâ merdÀnend (مردانند) gibi; “onlar merdlerdir” dimekdir. Ve 

tevÀngerÀnend (توانگرانند) gibi; “ânlar zenginlerdir” dimekdir. Ve Àmedend (آمدند) gibi; 

“ânlar geldiler” dimekdir. Ve reftend (رفتند) gibi; ““ânlar gitdiler” dimekdir. Ve íd     

 kelimesi cem’-i muhâtab zamîridir, bu dahi esmâ ve sıfât ve ef’âl evâhirine lâhik (يد)

olur. Türkîde ondan “sizler” ile ta’bîr olunur. Meselâ insÀníd (انسانيد) gibi; “sizler 

insânsınız” dimekdir. Ve tevÀngeríd (توانگريد) gibi; “sizler zenginlersiniz” dimekdir. 

Ve Àmedíd (آمديد) gibi; “sizler geldiniz” dimekdir. Ve reftíd (رفتيد) gibi; “sizler 

gitdiniz” dimekdir. Ve ím (يم) kelimesi mütekellim ma’algayr zamîridir, bu dahi 

esmâ ve sıfât ve ef’âl evâhirine lâhik olur. Türkîde ondan “biz” ile ta’bîr olunur. 

Meselâ merdÀním (مردانيم) gibi; “onlar merdlerdir” dimekdir. Ve fÀøilím (فاضليم) gibi; 

“bizler fâzılız” dimekdir. Ve Àmedím (آمديم) gibi; “bizler geldik” dimekdir. Ve dahi 

ma’lûm olsun ki [508] işbu zikr olunan zamâir-i site her biri âhirinde “hâ” (ها) olan 

kelimeye lâhik olsa ictimâ’-i sâkineyn mahzûrundan nâşî mâbeynlerine bir hemze-i 

meftûha tavsît iderler. CÀme eş.. òÀme et.. kÀşÀne et.. gofte em.. şeníde em.. Àmede 

em.. refte end.. òÀnde íd.. şeníde íd.. dÀniste ím.. fehmíde ím ( کاشانه  ..  خامه ات ..  جامه اش 

فهميده يم   ..  دانسته يم ..  شنيده يد ..  خوانده ايد ..  رفته اند ..  آمده ام ..  شنيده ام ..  گفته ام ..  ات ) gibi. Müfred-i 

muhâtab zamîri olan “tâ” (تا) “elif” ve “nûn”la cem’ olunur. “şîn”in cem’inde şÀn      

 dinür. Gerek lâhik oldukları kelimelerin (تان) ve “tâ”nın cem’inde tÀn (شان)

âhirlerinde “hâ” (ها) olsun cÀme-i şÀn ( جامه شان) ve kÀşÀne-i tÀn ( کاشانه تان) gibi ve 

gerek olmasın esb-i şÀn (  gibi. Ve ba’zılar didiler (درخت تان ) ve diraòt-i tÀn (   شان سبا

ki, zamâir-i site-i merkûme evvel-i emrde “elif”le vaz’ olunub lâkin kesret 

isti’mâlinden nâşî tahfîf iskât olundu. Vakt-i zarûretde yine avdet ider ve ba’zılar 

indinde gerçi vaz’ları “elif”sizdir; lâkin vech-i meşrûh üzere âhirinde “hâ” (ها) olan 

kelimeye lühûkunda ictimâ’-i sâkineyn mahzûru içün beynlerine “elif” tavsît olunur 

ve kavl-i sahîh dahi budur, azîzim. 
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         Kelime-i Râbıta Beyânı 

     Đmdi lugat-ı Fârisîde “sîn-i mühmele” ve “tâ-i müsennat”dan mürekkeb set (ست) 

kelimesi râbıta olub, ba’z yerlerde ictimâ’-i sâkineyn mahzûrundan nâşî evveline bir 

hemze-i meftûha ziyâdesi emrinde zamâir-i mezkûre ile müşareket ve münâsebeti 

olur: Est (است) gibi. Đmdi ma’lûm olsun ki mevzû’ ve mahmûlden mün’akid kaziyye 

elbette râbıta-i  ictimâ’dan hâlî olmaz. Arabîde râbıtaya dâll olan hÿ (هو) ve kÀn (کان) 

ve Fârsîde est (است) ve bÿd (بود) lafızlarıdır. Ve beher hâl kaziyyede râbıtanın zikr ve 

tasrîhi lâzımdır. Megerki kablelatf zikr oluna. Meselâ òodÀ reómaní est ve reóím est  

 takdîrindedir. Ve (خدا رحيم است     ) ibâreti ve  òodÀ reóím est (خدا رحمني است و رحيم      )

minnet-i òodÀyrÀ èizz o cel ki ùaèateş mÿcib-i úurbetest ve beşokr [509] endereş 

mezíd-i nièmet ( تمنت خدايرا عزّ و جل که طاعتش موجب قربست و بشکر اندرش مزيد نعم                   ) ibâreti 

mezíd-i nèimet est (  مزيد نعمت است) takdîrindedir. Ve ba’z kere ihtisâr içün râbıta bedeli 

kelimenin âhirini tahrîk iderler. Meselâ òodÀ kerímest ( کريمست  خدا ) yerinde  òodÀ 

kerím ( کريم  خدا ) dirler. Kesr-i mîmle ve ba’z kere kelimenin âhirine “nûn-i sâkin” 

ilhâk iderler. Meselâ hoşest ( ستخوش ) ve níkest (نيکست) yerinde hoşen (خوشن) ve nîken 

  .dirler, azîzim (نيکن)

Fasl-ı Sâmin Aşer: Kelimelerin Evveline Ve Ortasıyla Âhirine Đlhâk 

Olunan Hurûf-i Müfrede Beyânındadır 

 

     Đmdi ma’lûm olsun ki ba’z ma’ânî iktisâbı içün kelimelerin evâil ve evâsıt ve 

evâhirine hurûf-i müfrede idhâl ve ilhâk olunur. Ma’lûm ola ki mutlakâ evâil-i 

kelimâtda vâki’ olan “elif” ki hemze ta’bîr olunur, iki nev’dir: Aslî ve vaslî olur. Aslî 

dahi iki kısımdır: Evvelki kısım şol “elif”dir ki bir vechle kelimeden iskâtı câ’iz 

degildir. EncÀm (انجام) ve endÀm (اندام) evvellerindeki “elif” gibi; zîrâ bunlardan “elif” 

hazf olundukda necÀm (نجام) ve nedÀm (ندام) kalmağla mühmel kabîlinden olur. Đkinci 

kısım ol “elif”dir ki lafzından iskât olunsa ma’nâya halel gelmeye. Meselâ ustuòan    
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 ve (ستخوان) kelimelerinden “elif” sâkit olduğu sûretde sutuòan (افتان) ve oftÀn (استخوان)

futÀn (فتان) kalur. Yine ustuòan (استخوان) ve oftÀn (افتان) ma’nâları hâsıl olur. Ve nev’-i 

vaslî ol “elif”dir ki mâddesi “elif”den mücerred olan ba’z kelime evveline dâhil olub 

ve kat’â ma’nâ cihetine tagayyür îras eylemeye. Meselâ pervíz (پرويز) ki “muzaffer” 

ve bídÀd (بيداد) ki “zulm ve sitem” ma’nâlarınadır, evvellerine birer “elif” ziyâdesiyle 

epervíz (اپرويز) ve ebídÀd (ابيداد) dinilse yine zikr olunan ma’nâlara delâlet iderler ve 

kaldı ki bu “elif”lerin vech-i merkûm üzere ziyâde ve hazf hâletleri zarûret-i şi’ir 

tekâzâsına meşrûtdur, si’a-i makâmda câ’iz degildir; zîrâ vaz’-ı kelimeye tagayyürü 

müstevcibdir.  

     Đmdi ol “elif” ki evâsıt-ı kelimâta dâhil olur, beş nev’ üzeredir: Evvelki nev’ ol 

“elif”dir ki fi’lin harf-i [510] âhiri mâkabline ziyâde olunur ve bu dahî iki kısımdır: 

Evvelki kısım “elif-i duâ”dır ki muzâri’den muzâre’et harfi olan “dâl”in mâkabline 

ziyâde iderler. Duâ ma’nâsına müfîd olur ve Arabîde tahakkuk ve tefe’ül alâkasına 

mebnî fi’l-i mâzî sîgasıyla edâ olunduğu gibi Fârisîde dahi edâ olunur ve duâ ândan 

ibâretdir ki ednâ olan kemesne kendünden a’lâ olan kemesneden tazarru’ ve niyâz 

vechi üzere bir nesnenin vücûdunu yâhûd ademini taleb eyleye hayr ü şerden 

e’ammdır. Meselâ doşmenet bemírÀd (   دشمنت بميراد) ve òodÀ nigÀhdÀr-ı to buvÀd (  خدا

 kelimeleri ki asılda (بميراد و بواد     ) ibârelerinde vâki’ bemírÀd ve buvÀd (نگاهدار تو بواد   

bemíred ve buved (     بميرد و بود)dir. Bemíred (بميرد) morden (مردن)den fi’l-i 

müstakbeldir; “fevt olur” ma’nâsına. Duâ mevki’inde “dâl”in mâkabline “elif” 

ziyâdesiyle bemíred (بميرد) dinür; “ölsün, fevt olsun” ma’nâsına. Pes doşmenet 

bemírÀd (    پس دشمنت بميراد) “düşmenin ölsün” dimek olur. Ve buved (بود) fi’l-i mâzîdir, 

“öldü” ma’nâsına. “dâl”in mâkabline “elif” ziyâdesiyle “ölsün” ma’nâsına olur ki 

zâhiren emr ma’nâsınadır. Duâ mevki’nde alâvechi “et-tazarru’ ve et-tereccî ola” 

dimek olmağla òodÀ nigÀhdÀr-ı to buvÀd ( دار تو بواد   خدا نگاه  ) ibâreti “Hazret-i Hak 

hâfızın ola” ma’nâsına. Đkinci kısım ol “elif”dir ki “bâ-i mevki’” olan fi’l in harf-i 

âhîri mâkabline ziyâde kılınub ve “bâ”nın müfâdını ifâde ider; ya’nî “bâ”ya bedel 

olur. Meselâ der pÀy-ı to mírÀm (   در پاي تو ميرام) ve cihÀn-ı Àferín ber to reómet konÀd   
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 kelimeleri ki (کناد) ve konÀd (ميرام) ibâretlerinde vâki’  mírÀm (جهان آفرين بر تو رحمت کناد     )

asılda mírem (ميرم) ve koned (کند)dir. Mírem (ميرم) morden (مردن)den mütekellim-i 

müstakbeldir. Ma’nâ-i istikbâli tasmîm içün evveline “bâ” ziyâde idüb bemírem        

 didiler. Bu makâmda bedel “mîm” mütekellim mâkabline “elif” ziyâde idüb (بميرم)

mírÀm (ميرام) didiler. “bâ”nın ifâde edeceği ma’nâ-i istikbâli bu dahi ifâde ider. Gerçi 

bu “elif” de dahi duâ râyihası derkârdır. Lâkin asıl umde “bâ” müfâdıdır ve ki kerden 

 den fi’l-i müstakbeldir. Bu dahî zikr olunan “bâ-i mevki’”idir. Bu bâbda [511] (کردن)

“elif” ziyâde idüb konÀd (کناد) dirler. Gerçi filhakîka emr-i gâib sîgası olur. Lâkin 

duâ mevki’ gibi bir ma’nâ olmağla te’eddüben niyâz vechi üzere “ola” ma’nâsı 

murâd olur. Pes mutlak emrin duâya delâleti tecevvüz tarîkiyle ve ba’zlar bu sîgaya 

emr-i gâib ıstılâhı ıtlâk iderler. Đkinci nev’ “elif-i zâ’ide”dir ki ma’nâda medhali 

olmayub mücerred tahsîn-i kelâm ve yâhûd zarûret-i kâfiye içün ziyâde olunur. 

Meselâ sebukser (سبکسر) kelimesi ki sebuk (سبک) ile ser (سر) den mürekkebdir. Sebuk 

 ”baş” ma’nâlarınadır, vasf-ı terkîbî üzere “hafîf başlı“ (سر) hafîf” ve ser“ (سبک)

dimekdir ki murâd “hafîf-ü’l akl”dır, akl başda olmağla zikr-i mahal irâde-i hâl 

kabîlindendir. Bir “elif” ziyâdesiyle sebuksÀr (سبکسار) didiler. Yine ma’nâsınadır ve 

sitemger (ستمگر) kelimesi dahi sitem (ستم) ile gerden (گردن) vasf-ı terkîbîdir. Ger (گر) 

fâ’il ma’nâsınadır. Ba’zan “elif” ziyâde iderler, yine ma’nâ-i mezbûru ifâde ider. 

Üçüncü nev’ “elif-i mülâbeset” ve “mülâzemet”dir, “elif-i müsâvât” dahî dirler. 

Bunun tafsîli budur ki tesâvî ve tekâbül kasdolunan mevzi’de ma’nâ-i maksûda dâll 

olan kelimeye kendi mümâsili bir kelime dahi izâfe ve miyânelerine bir “elif” 

ziyâdesiyle melhûz olan mülâbeset ve müsâvât ma’nâsını ifâde ider. Meselâ bir 

kemesne geldiği zamânın cemî’ eczâ’sı handeye mülâbis ve mülâzım ve hande ile 

tesviye olduğunu; ya’nî güle güle geldiğini ifâde-i murâd olunsa òand (خند) 

kelimesine ki “gülmek” ma’nâsına isimdir, mümâsili olan bir òand (خند) lafzını dahi 

izâfe ve miyânelerine “elif-i mülâbeset” ziyâde idüb òandÀ òand Àmede est ( خندا خند 

 dirler ve iki kemesne omuz omuza mülâbis ve müsâvî geldiler diyecek   (آمده است 
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mevki’de dÿşÀ dÿş Àmede est ( شا دوش آمده است     دو ) dirler ve ayrı ayrı [512] geldi 

diyecek yerdeki cemî’ eczâ’-yı zamâniyesi sibkât hâletine mülâbis ve ol hâletde 

müsâvî dimek olur : PíşÀ píş Àmede est (   پيشا پيش آمده است) dirler ve kâse kenârına dek 

dolub su kenâra mülâbis ve cemî’ eczâ’-yı kenariyyesi müsâvîdir diyecek yerde 

lebÀleb (لبالب) dirler. Türkîde bundan “dudak dudağa” ile ta’bîr olunur ve alâhazâ. 

Dördüncü nev’ “elif-i ihâta”dır ki mecmû’ ve muhît ve müstev’ib ma’nâsını ifâde 

ider. Meselâ mecmû’ eczâ’-yı muhît bittemâm diyecek yerde serÀser (  سر ا سر) dirler. 

Türkîde “başdan başa” ile ta’bîr olunur. SerÀpÀ (  سر ا پا) dahi bu ma’nâyadır. Ser (سر)  

ve pÀ (پا) “ayak” ma’nâsınadır. “elif-i ihâta” idhâliyle sertÀpÀ (سرتاپا) ve “tamâm ve 

cümle” dimek oldu ki “başdan ayağa dek” ile ta’bîr olunur. Beşinci nev’ “elif-i 

atf”dır ki Arabîdeki “vâv-ı atf” menzilindedir. Meselâ tekÀpÿy (تکاپوي) lafzı ki asılda 

tek o pÿy (  تک و پوي)dur; tek (تک) tekíden (تکيدن)[den] ism-i masdardır tekíden (تکيدن)  

“seğirtmek” ma’nâsınadır ve dahi pÿy (پوي) pÿyíden (پوييدن)den ism-i masdardır 

“sür’atle gitmek” ma’nâsınadır ki Türkîde ondan “ yelmek” ile ta’bîr olunur. Yelmek 

ve seğirtmeye müştemil gitmeyi ve yürümeyi edâ mevki’inde ikisini terkîb idüb ve 

meyânlarına “elif-i atf” tavsîtiyle didiler.  Türkîde bundan “yelüb yürümek” ile ta’bîr 

olunur. Ve tekÀdev (تکادو) kelimesi dahî tekÀpÿy (تکاپوي) kelimesi gibidir. Devíden      

 seğirtmek ve koşmak” ma’nâsınadır ve“ (دويدن) den ism-i masdardır, devíden(دويدن)

işbu “elif-i atf” zikr olunan tekÀpÿy (تکاپوي) ve tekÀdev ( کادوت ) mâddelerinden gayri de 

meşhûd degildir.  

     Đmdi ol “elif”ki kelimât evâhirine lâhik olur, altı nev’ üzeredir: Evvelki nev’ “elif-

i nidâ”dır ki münâdî ahîrine lâhik olur. Ol dahî iki kısımdır. Bir kısmı “nidâ-yı 

hakîkî”dir. ŞihÀ (شها) ve şehriyÀrÀ (شهريارا) ve serÀ (سرا) ve serverÀ (سرورا) gibi; “ey şeh 

ve ey şehriyâr ve ey ser ve ey server” ma’nâlarınadır. [513] Ve bir kısmı “nidâ-yı 

hükmî”dir: BesÀ (بسا) ve òoşÀ (خوشا) gibi; “ey bes ya’nî ey nice ve ey hoş” 

ma’nâlarınadır. Bunlar da nidâ-yı hakîkî degildir. Belki mübâlağa ve iddiâya 

mahmûldür. Arabîde yÀ beşerÀ ( يا بشرا) ile olan nidâ gibi. Đkinci nev’ “elif-i duâ”dır: 
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Hiç kes ber cÀ-yi ÿ neneşídenÀ.. rÿz-i şÀdí doşmeneş kem bínedÀ27 (       هيچ کس بر جاي او

روز شادي دشمنش کم بيندا      ..  ننشيدنا ) beytinde vâki’ neneşídenÀ (ننشيدنا) ve bínedÀ (بيندا) 

kelimelerinde olan “elif” gibi neneşíned (ننشيند) nefy-i istikbâldir, nişesten, nişisten   

 (بيند) oturmak”  ma’nâsınadır. Ve bíned“ (نشستن) den me’hûzdur. Nişesten(نشستن)

hilâf-ı kıyâs üzere díden (ديدن)den muzâri’dir. Mahsûl-i beyt “cihânda bir ferd ânın 

makâmında oturmaya ve adûsu meserret gününü az göre” dimekdir. Ve ba’z kere duâ 

mevki’inde ilhâh ve mübâlağa içün bir kelimeye iki elif ziyâde iderler: Birini harf-i 

âhirin mâkabline ve dîgerini kelimenin âhirine ziyâde kılarlar. Kem şevÀdÀ zi cihÀn 

nÀm-ı sefer (      کم شوادا ز جهان نام سفر) mısrâ’ında vâki’ şevÀdÀ (شوادا) kelimesinde olduğu 

gibi aslı şeved (شود)dir, duâya delâlet içün âhirine “elif” ziyâde olunub, ba’dehu 

te’kîd ve mübâlağa kâ’idesi içün “vâv” ile “dâl” meyânına bir “elif” dahi ziyâde 

kılındı. Me’âl-i mısrâ’ “cihândan sefer adı bilkülliye batsun” dimek olur. Üçüncü 

nev’ “elif-i fâ’iliyyet”dir ki, medhûlü ism-i fâ’il hükmünde olur. Lâkin mefhûmunda 

mübâlağa mu’teberdir. Meselâ dÀnÀ (دانا) kelimesi “ziyâde bilici” ma’nâsınadır ki 

Arabîde “allâme mürâdif”tir. Türkîde “bilgin ve bilgiç” ile ta’bîr olunur. Ve bínÀ       

i“ (شنوا) söylenen” ve şinevÀ“ (گويا) nın ma’nâsı “göregen” ve gÿyÀ(بينا) şittigen” ve 

şekíbÀ (شکيبا) “ziyâde sabr idici ve dayanıcı ki dayanarak” ta’bîr olunur. Ve zíbÀ (زيبا) 

“mübâlağa ile yaraşıklı ki yaraşık” ta’bîr olunur. Dördüncü nev’ “elif-i işbâ’”dır. 

Ma’lûm ola ki kudemâ-yı Fürs işbu “elif-i işbâ’”ı şu’arâ-i Arabın “elif” ıtlâklarından 

ahz eylediler; zîrâ Arablar meselâ kemâl ü cemâl kâfiyesinde [514] inşâd ittikleri 

şi’irin vezni bir harf ziyâde olunmağı muktezî olsa eger kâfiye vâki’ olan “lâm” nasb 

mevki’inde ise “elif” ve eger ref’ mevki’inde ise “vâv” ve cer mevki’inde ise “yâ” 

ziyâde idüb kemÀlÀ ve cemÀlÀ ve kemÀlÿ ve cemÀlÿ ve kemÀlí ve cemÀlí ( کماال و جماال و

 dirler. Ve işbu ziyâde olunan “elif” ve “vâv” ve “yâ” eger (کمالو و جمالو و کمالي و جمالي       

nazmda olursa hurûf-i işbâ’ ta’bîr iderler ve bilcümle; çünkü kelimât-ı Fârisiyyenin 

âhirleri sâkin olmak mutarred olmakla tahrîki mütekâzî oldukda mütekaddimîn bir 

                                                 
27 “Kimseler onun yerine ilişmesin / Düşmanı, mutluluk gününe erişmesin” 
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“elif” ilhâk idüb meselâ rÀ yegÀní ( را يگاني) ve nedÀní (نداني) kelimelerinde yegÀniyÀ     

 didiler. Lâkin müte’ahhirîn itmeyub belki me’âyibden (ندانيا) ve nedÀniyÀ (را يگانيا )

addeylediler. Beşinci nev’ “elif-i nisbet”dir ki “yâ-i nisbet” mevki’indedir. 

Medlûlünün mecmû’undan bir vasf-ı nisbî hâsıl olur. Meselâ bolluğa mensûb 

nesneye ki bolluk hakkıyla mevsûfdur. FerÀòí (فراخي) didikleri gibi ferÀòÀ (فراخا) dahi 

dirler. Ve enlülüge mensûb ve enlülük sıfatıyla mevsûf nesneye pehní (پهني) didikleri 

gibi pehnÀ (پهنا) dahî dirler. Altıncı nev’ “elif-i zâ’ide”dir ki kat’en cihet-i ma’nâda 

medhalı olmayub hemîn tahsîn-i kelâm içün mezîde kılınur: SulùÀniyÀ (سلطانيا) ve 

dervíşiyÀ (درويشيا) gibi. 

Hurûfu’l- Bâ’i Beyânı 

     Đmdi ma’lûm olsun ki Fârisîde “bâ-i meftûh”un Arabda “bâ-i meksûr” 

tercümesidir; ya’nî  Arabîde “bâ-i meksûr”un medlûlü olan ilsâk ve kısım ve sâ’ir 

ma’ânîye Fârisîde “bâ-i meftûh” delâlet ider. Ba’zılar didiler ki “bâ-i meksûr” 

tercümesi olan “bâ-i müfred”dir; ya’nî “elif-i kıyâs” üzere hazf olunan “bâ” degildir, 

belki “be”dir ki müfred-i aslîdir. Lâkin ma’ânî-yi merkûmeye delâleti kelimeden cüz’ 

olmamağa meşrûtdur. Pes meselâ ber (بر) ve bÀr (بار) mâddelerindeki “bâ”nın zikr 

olunan ma’ânînin birine [515] delâletleri olmaz; zîrâ kelimenin cüzleridir. Ve ol “bâ-

i müfred” ki fi’l ve emr evveline dâhil olur. Hemîşe meksûr kırâ’at olunmak 

lâzımdır. Ref’-i iltibâs içün ve harf-i cer mevki’inde olan “bâ”yı temâyüz-i 

beynellugateyn ve yâhûd tahfîf içün meftûh kırâ’at itmek ensebdir. Ve dahi ma’lûm 

olsun ki Arabî gibi Fârisîde dahi “bâ-i zâ’ide” vardır. Ekseriyyâ der (در) ve ber (بر) 

kelimeleri kabîlinde zikr olunan elfâza dâhil olur. Meselâ tíreş be ezÀn kÀrger Àyed 

besiperber.. zerrín nihed ÿ be tír der peykÀn ( زرين نهد او به تير      ..  رگر آيد بسپربر  تيرش به ازان کا   

 kelimelerinde olduğu gibi (به تير  در) ve be tír der (بسپربر) beytinde besiperber  (در پيکان 

ber siper ( بر سپر) ve der tír ( در تير) takdîrindedir. Ma’nâ-i beyt: Ol dilâverin oku 

kalkana nâfiz ve mü’essir olduğu cihetden iyudur. Ve okuna altından masnû’ 

taharruk vaz’ ider. Gümüş ve sâ’ir ma’deniyyâtdan masnû’i vaz’ eylemez, dimekdir. 

Ve ba’zılar didiler ki “bâ-i zâ’ide”nin fâ’idesi mahzâ tahsîn-i kelâmdır. Ma’nâ 
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tarafında kat’en medhalı yokdur. Ve “bâ-i meftûha-i müfred”e ânifen beyân 

olunduğu üzere Arabîdeki “bâ-i meksûre”nin delâlet eylediği ma’nâların mecmû’una 

delâlet ider; ya’nî ilsâk ve musâhebet ve ta’addiyye ve mukâbele ve isti’ânet ve 

kasem ve sebebiyyet ma’nâlarına müfîd olur. Ezcümle: Kasem ma’nâsını, ifâdesi 

meselâ Allah ve peygâmber içün ve yâhûd Allah ve peygâmber hakkı içün diyecek 

yerde beòodÀ ( خداب ) ve beresûl (برسول) dirler. Đşte onlara yemîn ve kasemdir, azîzim.  

Hurûfu’t-Tâî Beyânı   

     Đmdi ma’lûm olsun ki Fârisîde “tâ-i sâkin” âhir-i kelimeye lâhik ve müfred-i 

muhâtab ve muhâtaba zamîri olur, nitekim mukaddemâ dahi zikr olundu. Türkîde 

ândan “sen” ile ta’bîr olunur: Ámedenet ( تآمدن ) ve reftenet ( ترفتن ) gibi. Cem’î 

ÀmedenitÀn ( انآمدنت ) ve reftenitÀn ( انرفتنت ) gelür. 

Hurûfu’d- Dâl Beyânı 

     [516] Đmdi ma’lûm olsun ki “dâl-i sâkin” âhir-i kelimâtda müfred-i gâib ve gâibe 

zamîri olur. Meselâ “o geldi ve o getürdü” diyecek yerde Àmed (آمد) ve Àvord (آورد) 

dirler. Cem’î Àmedend (آمدند) ve Àvordend ( ندآورد ) gelür. Ve “yâ-yı hitâb” 

mukârenetiyle cem’-i muhâtab zamîri olur. Meselâ “siz geldiniz” ve “siz getürdünüz” 

diyecek yerde Àmedíd (آمديد) ve Àvordíd ( يدآورد ) dirler.  

Hurûfu’ ş-Şîn Beyânı 

     Đmdi ma’lûm olsun ki “şîn-i müfred-i sâkin” âhir-i kelimede hâsıl-ı bilmasdar 

alâmeti olur. Meselâ dÀn (دان) kelimesi ki dÀnisten ( ندانست )den isimdir. DÀnisten         

( ندانست ) “bilmek” ma’nâsınadır. Bu mâddeden hâsıl-ı bilmasdar ma’nâsı murâd 

olundukda âhirine hâsıl-ı bilmasdar alâmeti “şîn-i sâkin” getürüb dÀniş ( شدان ) dirler. 

Türkîde “biliş” ile ta’bîr olunur. Ve òÀh ( واهخ ) lafzı ki òÀhíden (خواهيدن)den ism-i 

masdardır, hâsıl-ı bilmasdar ma’nâsı murâdında kezâlik âhirine “şîn” getürüb òÀhiş   

( شخواه ) dirler. Türkîde ândan “isteyiş” ile ta’bîr olunur. Ve Àmorziş (آمرزش) dahî bu 

minvâl üzeredir ki Àmorzíden (آمرزيدن)den me’hûzdur; “yarlıgamak” ma’nâsınadır. 
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Ve “şîn-i sâkin” müfred-i gâib zamîri dahi olur, nitekim zamâ’ir bahsinde beyân 

olundu. 

Hurûfu’l-Kâf Beyânı 

     Đmdi ma’lûm olsun ki “kâf-ı meksûr” kelimenin evveline dâhil ve istifhâm 

ma’nâsını müfîd olur. Türkîde ândan “kim” ile ta’bîr olunur. Meselâ “kime söyledin” 

ve “kim geldi” diyecek yerde kirÀ goftí ( کرا گفتي) ve ki Àmedí ( که آمدي) dirler ve bu 

“kâf-ı istifhâmiyye” “kâf-ı müfrede”nin gayridir kıyâs üzere ki (که) lafzından 

muhaffefdir. Ve “kâf-ı müfrede-i sâkin”e tasgîr murâd olunan kelimenin âhirine lâhik 

ve tasgîr ma’nâsını müfîd olur. Türkîde ândan “-cek ve -ceğiz ve -cağız” ile ta’bîr 

olunur. Meselâ küçük kıza Acem “dohterek” ve Türk “kızcağız” ta’bîr ider ve hûbek 

ve nağzek ki hûb ve nağz [517] musaggar larıdır. Türkîde “goncacık ve güzelceğiz” 

ile ta’bîr olunur. Tasgîr, ufaltmak dimekdir.  

Hurûfu’l-Mîm Beyânı 

     Đmdi ma’lûm olsun ki “mîm-i sâkin” evâhir-i kelimâtda mütekellim vahdehu 

zamîri olur. Zamîr-i bâriz münfasıl olan men (من) ma’nâsını ifâde ider. Türkîde 

“ben” ile ta’bîr olunur. Meselâ “ben geldim”, “ben gitdim” diyecek yerde Àmedem    

 .ma’nâsına edât-ı mazmûn dahi olur (مرا) dirler. Ve merÀ (رفتم) ve reftem (آمدم)

Dídeneş bordem ez hÿş (    ديدنش بردم از هوش) ibâretinde olduğu gibi. Dídeneş merÀ ez 

hÿş bord (ديدنش مرا از هوش برد) takdîrindedir.  

Hurûfu’n-Nûn Beyânı 

     Đmdi ma’lûm olsun ki harf-i nûn birkaç vech üzere isti’mâl olunur: Biri “nûn-i 

meftûha”dır ki edât-ı nefydir. Evâil-i kelimâta dâhil olur. Meselâ òÀnd ( واندخ ) 

kelimesi ki òÀnden ( نخواند )den fi’l-i mâzîdir, “okudu” ma’nâsına. Bu ma’nâyı nefy 

murâd itdikde evveline “nûn-i nâfiyye” getürüb neòÀnd ( واندخن ) dirler. Ve birisi “nûn-i 

meksûre”dir ki ní (ني) muhaffefidir. Meselâ “yokdur” diyecek yerde níst (نيست) 

dirler. Aslı ní est ( ني است)dir. Ve birisi dahi ol “nûn”dur ki evveline “elif” idhâliyle 

âhir-i kelimede fâ’iliyyet ma’nâsını müfîd olur; ya’nî lâhik olduğu kelime ism-i fâ’il 
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ma’nâsına olur. Arabîde ol sîgaya sfat-ı müşebbehe ta’bîr iderler. Pes Àn (آن) 

kelimesi âhir-i kelimede sfat-ı müşebbehe alâmeti olur. Meselâ oft (افت) ve òíz (خيز) 

kelimeleri ki asılda ofted ( دافت ) ve òízed ( دخيز )dir, oftÀden ( ادنافت ) ve òízíden                

 den muzâri’lerdir. Bir zâtın mübâlağa vechiyle “düşücü ve kalkıcı” olduğunu(خيزيدن)

ifâde murâd olundukda ofted ( دافت ) ve òízed ( دخيز )den muzâre’et harfi ki “dâl”dir, 

hazf idüb ondan bedel “elif” ve “nûn” getürüb oftÀn (افتان) ve òízÀn ( انخيز ) dirler; 

“mübâlağa ile düşücü ve mübâlağa ile kalkıcı” ma’nâsına ve sıfat-ı müşebbehe sîgası 

sıfat-ı cibillîye hâs olmakla bu sîgalar düşmek ve kalkmak âdet-i müstemirresi olan 

zâtda isti’mâl olunur. Türkîde işbu oftÀn (افتان) ve òízÀn ( انخيز ) ibâretinden “düşe 

kalka” ile ta’bîr olunur. Ve òendÀn (خندان) ve giryÀn (گريان) ve gÿyÀn (گويان) dahi bu 

kabîldendir. Ve Àn (آن) kelimesi ism-i câmid âhirinde alâmet-i cem’ olur. Meselâ rÿz 

 ilhâkıyla (آن) ki “gice” isimleridir, cem’lerinde Àn (شب) ki “gündüz” ve şeb (روز)

rÿzÀn (روزان) ve şebÀn (شبان) dirler. Ve yalnız ism-i işâret dahi olur. Meselâ “o kimse” 

diyecek yerde Ànkes (آنکس) dirler ve “nûn-i merkûm” “dâl” ve “tâ”dan sonra 

vukû’unda masdariyyet harfi olur. Ámeden (آمدن) ve şeníden ( نشنيد ) ve reften (رفتن) 

ve goften (گفتن) gibi.  

     Đmdi ma’lûm ola ki bir masdar sîgası ki mukâbili olan bir masdar ile zikr oluna, 

masdariyyet harfi olan “nûn”u iskât iderler. Meselâ goft (گفت) ve şeníd (شنيد) 

kelimeleri ki asılda goften (گفتن) ve şeníden ( نشنيد )dir, goften (گفتن) “söylemek” ve 

şeníden ( نشنيد ) “i şitmek” ma’nâlarınadır; bu iki fi’lin berâber ifâdesi murâd 

olundukda “nûn”ları ki harf-i masdariyyetdir, hazf idüb goft (گفت) ve şeníd (شنيد) 

dirler. Ve dÀd (داد) ve sited (ستد) ki asılda dÀden (دادن) ve siteden (ستدن)dir “almak ve 

satmak” ma’nâlarınadır. Bu iki hadsin berâber ifâdesi kasdolundukda kezâlik 

“nûn”ları hazf idüb dÀd ve sited ( د و ستد  دا ) dirler. Türkîde “alma ve satma” ile ta’bîr 
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olunur. Ve Àmed (آمد) ve reft (رفت) dahi bu kıyâs üzeredir. Türkîde bundan “gelüb 

gitme” ile ta’bîr olunur. 

Hurûfu’l-Vâv Beyânı 

     Đmdi ma’lûm olsun ki hâcib-i amel olan “vâv” birkaç kısımdır. Birisi “vâv-i 

mektûb-i gayr-i melfûz”dur ki kitâbetde sâbit ve telaffuzda sâkıt olur; bu “vâv”ın 

isti’mâli üç nev’dir: Evvelki nev’ mücerred mâkablinin zammesini beyân içün 

mezîde olur. Zîrâ akdemce zikr olunduğu üzere elfâz-ı fârisiyyenin ekall mâddesi iki 

harf [519] ve hemîşe evveli müteharrik ve sânîsi sâkin olur. Pes “tâ-i mazmûme” ki 

zamîr-i bâriz-i intihâbdır ve “dâl-i mazmûme” ki iki adede dâlldir. Ve “cîm-i 

fârisiyye-yi mazmûme” ki edât-ı teşbîhdir, zammelerinin beyân ve sükût ve 

tevakkufun sıhhati içün bir “vâv-ı resmî” ki mektûb-i gayr-i meklfûzdur, ilhâk idüb 

to (تو) ve do (دو) ve ço (چو) didiler, azîzim. Đkinci nev’ “vâv-ı ma’dûle”dir ki hîn-i 

telaffuzda kendinden harf-i âhire meselâ “elif” harfine udûl olunur. Bu sebeble 

telaffuzda ta’ayyün ve zuhûru kalmaz. Ve “vâv-ı ma’dûle” “hâ-i mu’ceme” akabine 

mahsûsdur. Ve “hâ-i mezbûre” gerçi meftûha i’tibâr olunur; lâkin fethası hâlis 

olmayub zamme şemmesini mutazammın olmağla “vâv-ı merkûme”ye “vâv-ı 

işmâm” dahi dirler ve bu “vâv”ın isti’mâli dokuz mevzi’e muhassasdır. Biri, 

akabinde “elif” zikr olunacak mevzi’dir: ÒÀb (خواب) ve òÀce (خواجه) gibi. Sânî, “dâl-i 

mühmele” zikr oluna[n] mevzi’dir: Òod (خود) gibi. Üçüncü, “râ-i mühmele”; òor       

 ;”gibi. Beşinci, “sîn-i mühmele (خوزم) gibi. Dördüncü, “zâ-i mu’ceme”; òÿzem (خور)

òost (خوست) gibi. Altıncı, “şîn-i mu’ceme”; òoş (خوش) gibi. Yedinci, “nûn”; Àòÿnd         

 gibi. Dokuzuncu, “yâ-yı tahtânî” vâki olan (آخوند) gibi. Sekizinci, “hâ”; òohle (آخوند)

mevzi’dir: Òıyle (خويله) gibi. Lâkin iltibâs mahzûrundan nâşî òíş ( شخوي ) ve òíşten       

 (مير آخور  ) ve mír Àòÿr (آخور) mâddelerinde “hâ-i meksur” ve Àòÿr (خويشتن)

mâddelerinde mazmûm kırâ’at olunur ve nevâdır, kabîlindendir.  Üçüncü nev, “vâv-ı 

atf” dır ve işbu “vâv-ı atf” Arabî gibi ıtlâk olunmaz. Đki mevki’e mahsûsdur: Biri 

şahs-ı vâhiden sâdır olan iki fi’l-i mütekâbil meyânına tahallül idüb sânîyi evvel 

üzerine atf ider. Meselâ reften o Àmeden (   رفتن و آمدن) kelimeleri ki “gitmek ve 
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gelmek” ma’nâlarınadır, medlûlleri olan hadsler ki bir birine mütekâbillerdir. Şahs-ı 

vâhidden mütevâtiren sudûrunu ifâde mevki’inde tahfîfen [520] “nûn”ların hazf ve 

beynlerine “vâv-ı atf”  idhâliyle reft o Àmed (   رفت و آمد) dirler. Türkîde “gitme ve 

gelme” ile ta’bîr iderler. Nişest (نشست) ve òÀst (خاست) ve goft (گفت) ve şeníd (شنيد) 

dahî bu kıyâs üzeredir. Ve mevki’-i sânî bir fi’lde müşârik olan iki isim beynine dâhil 

olur. Meselâ bozorg o kÿçek cem’ şodend (     بزرگ و کوچک جمع شدند) ibâretinde bozorg    

 kelimeleri beyninde vâki’ olan vâv, atf  vâvıdır. Zîrâ bozorg o (کوچک) ve kÿçek (بزرگ)

kÿçek (  بزرگ و کوچک) “kebîr ve sagîr” ma’nâlarına iki isimdir ve işbu “vâv-ı atf”ın mâ-

kabli mazmûn kırâ’at olunacak mevzi’de telaffuzdan sâkıt olub mâ-kablinin 

zammesiyle iktifâ olunur. Ve mâ-kabli sâkin olan mahalde sıhhat-i telaffuz içün 

meftûh kırâ’at olunmak mutarridedir, azîzim. Kısm-ı sânî, “vâv-ı ma’rûf”dur ki 

telaffuz hâlinde gereği gibi vâzıh ve müte’ayyin olur ve bu “vâv”ın mâ-kabli hemîşe 

mazmûmdur: Sÿr (سور) ve dÿr (دور) ve zelÿ (زلو) ve gelÿ (گلو)gibi. Ve bu “vâv-ı 

ma’rûf”un mukâbili “vâv-ı mechûl”dür ki keyfiyyeti bilmukâyese derk olunmakla 

ber âse kısım add olunmayub evvelen zikr olunmuşdur. Ve bu “vâv-ı mechûl”ün mâ-

kabli dâ’imâ mazmûm olur; lâkin zammesine işbâ’ virilmeyub hafîfce ya’nî beynel 

“vâv” ve zamme kırâ’at olunmakla vâviyyeti cozviyyece münfehim olur: Bÿr (بور) ve 

òor خور( ) ve sebÿ (  :gibi. Üçüncü, “vâv-ı meftûh”dur. Bu dahî üç kısımdır (  سبو

Evvelki kısım, “vâv-ı atf” dır ki bu dahî iki nev’ üzeredir. Nev’-i evvel karîben zikr 

olundu. Nev’-i sânî ol “vâv”dır ki muhâtab tarafından mütekellim kelâmına tetimme 

ve tezyîl olmak üzere îrâd olunan kelimeye dâhil olur. .[521] Meselâ mütekellim men 

beòorÀsÀn mírevem (  من بخراسان ميروم) didikde muhâtab dahî beèırÀk hem ( بعراق هم) diye 

dese ve yâhûd selÀm èaleykum ( سالم عليکم) didikde muhâtab ve èaleykume’s-selâm     

 kelimesinde olan (و عليکم ) kelimesiyle ve èaleykum (بعراق) dese beèırÀk (و عليکم السالم  )

“vâv”, atf vâvıdır. Zîrâ cümle-i sâniye ânınla cümle-i evvelin üzerine mün’atıf 

olmuşdur. Đkinci kısım, ol “vâv”dır ki zamîr-i bâriz münfasıl-ı gâib olan ÿ (او)dan 

muhaffef olur. VerÀ dídem (ورا ديدم) ve merÿ rÀ goftem (مرو را گفتم) gibi. ß-rÀ dídem ( او
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 ,kelimesi zâ’iddir (مر) takdîrindedir. Mer (مر او را گفتم    ) ve mer ÿ rÀ goftem (را ديدم 

ankarîb beyân olunur. Üçüncü kısım, “vâv-ı zâ’id”dir ki hemîşe “yâ”ya muttasıl zikr 

olunur. Meselâ óaúú beùeref menest veyÀ becÀnib-i ÿst (      حق بطرف منست ويا بجانب اوست) 

ibâretinde veyÀ becÀnib ( ويا بجانب) kelimesindeki “vâv” gibi. Râbi’, “vâv-ı tasgîr”dir. 

“kâf-ı tasgîr” gibi bu dahî hemîşe sâkin olur. Meselâ “oğlancağız ve kızcağız” 

diyecek yerde puserek ve doòterek (  پسرک و دخترک) didikleri gibi, puserÿ ve doòterÿ    

 dahî dirler. Ve gâhice terahhum ve taltîf mevki’inde dahi isti’mâl (پسرو و دخترو   )

olunur. Hams, “vâv-ı lafzî”dir ki melfûz ve gayr-i mektûbdur, kısm-ı evvelin 

mukâbilidir: ÙÀvus     (طاوس) ve kÀvus (کاوس) gibi. Bu kelimeler kitâbetde bir “vâv” 

ile resm ve telaffuzda “vâv” ile kırâ’at olunurlar.  

 

 

Hurûfu’l-Hâ Beyânı 

     Đmdi ma’lûm olsun ki evâhir-i kelimâta lâhik olan “hâ” iki nev’dir: Biri “hâ-i 

zâhir”dir ki “hâ-i melfûz” dahî dirler. Mâ-kablinin ahvâl-i erba’asında; ya’nî fetha ve 

kesre ve zamme ve sükûn hâlâtında kendisine tagayyür ârız olmaz: Reh (ره) ve girih  

 kelimelerindeki “hâ” gibi. Bunların cem’lerinde (کوه) ve kÿh (اندوه) ve endÿh (گره)

rehhÀ (رهها) ve girihhÀ (گرهها) ve endÿhhÀ (اندوهها) ve kÿhhÀ (کوهها) dirler ve bu “hâ-i 

zâhir” [522] tasgîr mevki’inde meftûh kırâ’at olunur: Áhek (آهک) ve girihek (گرهک) 

ve endÿhek (اندوهک) gibi. Ve izâfet hâlinde meksûr kırâ’at olunur: Reh-i men ( ره من) 

ve endÿh-i men ( اندوه من) gibi.. Nev’i sânî “hâ-i mahfî”dir ki “hâ-i hafî” dahî dirler. 

Đşbu “hâ-i hafî” dört kısma münkasımdır: Evvelki kısım; “hâ-i nakliyye”dir ki bir 

şey’in ismi müşâbehet münâsebetiyle şey’-i âhir hodâsına nakl ve vaz’ olundukda 

beyân-i nakl içün menkûlün ileyh âhirine getürürler ve gâhice bir şey’in mahsûsu 

âhirine getürürler; “hâ-i ihtisâsa” ve “hâ-i tahsîse” didikleri budur. Meselâ dehen       

 ki mutlak ağza mevzû’dur. “Feresin ağzına vurulan demir ağızlık ki gem” ta’bîr (دهن)

olunur. Feresin ağzına mahsûsî olmak münâsebetiyle beyân-ı ihtisâs içün âhirine 
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“hâ” getürüb mezbûr ağızlıkda ilm-i hâsî eylediler. Ve zebÀn (زبان) kelimesi ki asılda 

mutlak “dil ve lisân” ma’nâsınadır, ba’dehu kıyâs-ı meşrûh üzere terâzûnun “dilcik” 

ta’bîr olunan haşebine ve âteş alevinin “yâlın” ta’bîr olunan sivri ucuna ıtlâk 

olunmağla alâmet-i nakl içün âhirine “hâ” ilhâkıyla zebÀne (زبانه) didiler. Đkinci kısım, 

ol “hâ”dır ki fi’lin âhirine hareke virildikde; ya’nî fi’l-i mâzîden ism-i mef’ûl sîgası 

tasrîf olundukda fi’l-i mâzînin âhirine [523] ziyâde iderler. Meselâ reft (رفت) ve goft   

 den(شگفتن) ve şigiften (گفتن) ve goften (رفتن) ki reften (شگفت) ve şigift (گفت)

mâzîlerdir, bunlardan ism-i mef’ûl tasrîfinde âhirlerine birer “hâ” getürüb refte (رفته) 

ve gofte ( هگفت ) ve şigifte (شگفته) dirler. Üçüncü kısım, ol “hâ”dır ki ta’yîn-i müddet ve 

teşhîs-i zamân içün ziyâde iderler. Meselâ bir yaşında olan civânın yaşını beyânda 

yeksÀle (يکساله) dirler. Aslı yeksÀl (يکسال)dır ki yek (يک) ile sÀl (سال)den mürekkebdir, 

bir yıl ve bir yaş ma’nâsına. Ve govsÀle (گوساله) dahî bu kabîldendir ki, bir yaşında 

gâvîçeye ıtlâk olunur. Türkîde “buzağı” ta’bîr iderler. Ve yekhefte (يکهفته) “yedi 

günlük” ve yekmâhe (يکماهه) “bir aylık” ve yekrÿze (يکروزه) “bir günlük” ve yekşebe     

 ye kıyâsdır. Dördüncü(يکساله) bir gicelik” ma’nâlarınadır, mecmû’ yeksÀle“ (يکشبه)

kısım, ol “hâ”dır ki hemîn mâkablinin fethasını beyân içün evâhir-i kelimâta lâhik 

olur: ÒÀne (خانه) ve kÀşÀne (کاشانه) ve cÀme (جامه) ve bende (بنده) gibi. Ve işbu “hâ-i 

mezbûr” cem’ hâlinde sâkıt olur: ÒÀnehÀ (خانها) ve kÀşÀnehÀ (کاشانها) ve cÀmehÀ (جامها) 

dinür. Đsbât-ı “hâ” muhâlif-i resm-i imlâdır ve izâfet hâlinde hemze-i müleyyeneye; 

ya’nî “yâ” ile hemze-i sâhihe beyninde kırâ’at olunan hemze-i mutavassıtaya tebdîl 

olunur: ÒÀne-i men ( خانة من) ve bende-i òodÀ ( بندة خدا) gibi. Ve tasgîr hâlinde “kâf-ı 

musaggar”a kalb olunur: ÒÀme ( همخا )nin musaggarında òÀmekek ( مککخا ) ve cÀme     

) nin musaggarında cÀmekek(جامه) ککجام ) dinür. 

Hurûfu’l-Yâ Beyânı 

     Đmdi ma’lûm olsun ki lugat-ı Fârisîde âhir-i kelimeye lâhik olan “yâ” sekiz kısma 

münkasımdır: Kısm-ı evvel, “yâ-yı nisbet”dir ki lâhik olduğu kelimenin medlûlüne 
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ma’nâ-i nisbet ifâde ve mecmû’undan vasf-ı nisbî hâsıl ider. Meselâ Irâk diyârına 

nisbetde èIrÀúí (عراقي) ve Horâsân diyârına nisbetde ÒorÀsÀní (خراساني) [524] ve dîn-i 

Muhammed’e nisbetde Moóemmedí (محمدي)  ve dîn-i Mûsâ’ya nisbetde Mÿseví        

 dirler. Đşbu “yâ-yı nisbet”in sukûtu (عيسوي) ve dîn-i Îsâ’ya nisbetde èÍseví (موسوي)

câ’iz degildir; zîrâ ma’nâ-i nisbet “yâ”nın sübûtuna menûtdur ve gâhice lâhik olduğu 

kelime bir sıfatla mevsûf olub yine “yâ”, “yâ-yı merkûme” hâli üzere, meselâ “Đrân 

halkı iyülük sıfatıyla ve Tûrân ehli yaramazlık sıfatıyla mevsûfdur” diyecek yerde 

ÍrÀní ník ve TÿrÀní bed (    ايراني نيک و توراني بد) dirler ve gâhice bir kelimeye muzâf vâki’ 

olur. Ve “yâ-yı nisbet” kitâbetde hâli üzere bâkî ve telaffuzda hemze-i müleyyene 

kırâ’at olunur: Eşrefí sere ve şÀhí úalb (    اشرفي سره و شاهي قلب) gibi. Kısm-ı sânî “yâ-yı 

ta’accüb”dür ki, hitâb mevki’inde ma’rûf kırâ’at olunur; ya’nî mâ-kablindeki harf-i 

meksûrun kesresine işbâ’ virilmekle telaffuzda gereği gibi zâhir müte’ayyin olur. 

Meselâ “sen ne aceb yaramaz kimsesin ve gâyet de yaramazsın” diyecek yerde to 

merd-i bedí ve bisyÀr bedí (       تو مرد بدي و بسيار بدي) dirler ve gâib mevki’inde “yâ-yı 

mezbûr” mechûl kırâ’at olunur; ya’nî mâ-kablinin kesresine işbâ’ virilmemekle 

hafîfce telaffuz olunur. Meselâ “filân aceb yaramaz kimsedir” diyecek yerde fulÀní 

merd-i bedí bÿd (    فالني مرد بدي بود) dirler. Ve işbu “yâ-yı ta’accüb”ün lâhik olduğu 

kelimenin  muzâf olması câ’iz degildir. Kısm-ı sâlis “yâ-yı hitâb”dır. Hemîşe ma’rûf 

kırâ’at olunur. Meselâ Àmedí ve reftí ve goftí (    آمدي و رفتي و گفتي) gibi; “sen geldin ve 

sen gitdin ve sen söyledin” ma’nâlarınadır. Kısm-ı râbi’ “yâ-yı liyâkat”dır. Dâ’imâ 

masdara lâhik olur. Meselâ òordení ( نيخورد ) “yemeğe lâyık ta’m” ma’nâsınadır ki 

“yiyecek” ta’bîr olunur. Ve ber dÀştí ( بر داشتي) “kaldırmağa” ve zedení (زدني) [525] 

“urmağa” ve koştení (کشتني) “öldürmeğelâyık” ki “kaldıracak, vuracak ve öldürecek” 

ta’bîr olunur. Ve işbu “yâ-yı liyâkat” hemîşe kitâbetde sâbit ve hâlet-i izâfetde 

hemze-i müleyyene kırâ’at olunur. Kısm-ı hâmis “yâ-yı tenkîr”dir ki zât-ı gayr-i 

mu’ayyene lâhik ve vahdet ma’nâsını müfîd olur. Arabîde bu ma’nâ tenvîn ile edâ 

olunur. Meselâ “bir şahs-ı gayr-i ma’hûd gelüb tavîleden bir at alub gitdi” diyecek 

yerde şeòsí Àmed ve ez ùevíle esbí bord ve reft (        شخسي آمد و از طويله اسبي برد و رفت) dirler. 
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Ve bu “yâ-yı tenkîr”in lâhik olduğu kelime muzâf veyâ mevsûf vaki’ olsa “yâ” 

kelimeden sâkıt olur. Meselâ merd-i devende ve esb-i revende ve şemşír-i borrende 

ve yÀr-i men ve dÿst-i to (               نده و يار من و دوست تومرد دونده و اسب رونده و شمشير بر) gibi. Asılda 

merdí devende ve esbí revende ve şemşírí borende ve yÀrí-yi men ve dÿstí-yi to ( ردي م

 idi. Bu mevki’lerde “yâ”nın isbâtı (دونده و اسبي رونده و شمشيري برنده و ياري من و دوستي تو                

resm-i imlâya muhâlifdir. Zîrâ izâfet ve vasf hâletlerinde her biri ta’rîf ve tahsîsi 

mûcib olmakla tenkîre mecâl-i mahâldir, azîzim. Kısm-ı sâdis “yâ-yı ta’zîm”dir ki 

Arabîde yine bu ma’nâ tenvîn ile edâ olunur. Meselâ “filân büyük adamdır” diyecek 

yerde fulÀn merdíst ( فالن مرديست) dirler. Merd-i bozorgest ( مرد بزرگست) takdîrindedir. 

Kısm-ı sâbi’ “yâ-yı isbât-ı san’attır”. Meselâ “bir şâ’ir ve şi’ir san’atı zâtında sâbit ve 

müstakkirdir” yerde to şÀèirí ( تو شاعري) dirler ve kÀtibí (کاتبي) dahî böylecedir. Kısm-ı 

sâmin “yâ-yı masdariyyet”dir. Ser baòşí ve zer baòşí ve moşkbízí ve golrízí (   سر بخشي

 gibi, ser baòşíden ve zer baòşíden ve moşk bíòten ve gol (و زر بخشي و مشکبيزي و گلريزي       

ríòten (  سر بخشيدن و زر بخشيدن و مشک بيختن و  گل ريختن) ma’nâlarınadır, azîzim. 

 

 

Fasl-ı Tâsi’ Aşer: Ma’ânî Cihetinde Medhalı Olmayub Tahsîn-i 

Kelâm Đçün Ziyâde Olunan Hurûf ve Kelimât Beyânındadır 

 

     Đmdi ma’lûm olsun ki Fârisîde dahi ba’z elfâz-ı zâ’ide vardır ki mücerred [526] 

tahsîn-i kelâm ve tezyîn-i makâm içün ziyâde iderler. Ma’ânî cihetlerinde kat’en  

medhalları  olmaz. Lafızdan iskâtları ma’nâya halel virmez ve ânlar birkaç lafızdan 

ibârettir. Evvelki harf, “bâ”dır: Bereft ve begoft ve benereft28 ve benegoft (    برفت و بگفت

 gibi. Bunlardan “bâ” iskât olunsa yine ma’nâ-i medlûlleri kemâkân (و بنرفت و بنگفت      

müstefâd olur. Hâsseten ol “bâ”dır ki ber (بر) ve der (در) kelimelerinden mukaddem 

                                                 
28 Günümüzde fiillerin olumsuz şekilleri için başlarına olumsuzluk eki olan nÿn (ن) getirmek 

yeterlidir. Be (ب) edâtına gerek yoktur: Nereft (نرفت) gibi. 
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zikr oluna. Meselâ tíreş furÿ şod beciger ber (     تيرش فرو شد بجگر بر); ya’nî ber ciger (  بر

 (بر سپر  ) ya’nî ber siper ;(نشست بسپر بر    ) takdîrindedir. Ve nişist besiper ber (جگر

takdîrindedir. Ve dÀòil şod beşehr der (     داخل شد بشهر در);  ya’nî der şehr ( در شهر)  

takdîrindedir. Ve Àmed beòÀne der (  .takdîrindedir (در خانه) ya’nî der òÀne ;( درآمد بخانه

     Elfâz-ı zâ’idenin ikinci dahi, ber (بر) kelimesidir. Ber òÀnd ve ber goft ve ber reft  

 .dimekdir (خواند وگفت و رفت    ) gibi; ya’nî òÀnd ve goft ve reft (بر خواند و برگفت و بررفت         )

Üçüncü, ferÀ (فرا) kelimesidir. FerÀ reftend ve ferÀ kÿftend ve ferÀ Àmedend (    فرا رفتند و

 (مر ورا و مر ترا  ) lafzıdır: Mer verÀ ve mer torÀ (مر) gibi. Dördüncü, mer (فرا کوفتند و فرا آمدند    

gibi. Beşinci, òod (خود) kelimesidir. Men ez òod şomÀím ( من از خود شمايم) gibi. Altıncı, 

hemí ( ميه ) kelimesidir. Hemí reftí ve hemí goftí (    همي رفتي و همي گفتي) gibi. Yedinci, 

der (در) lafzıdır. DÀmen der keşíden (  دامن در کشيدن) gibi; ya’nî dÀmen keşíden (  دامن

فرو ريخت ) kelimesidir. Furÿ ríòt ve furÿ òÀnd (فرو) takdîrindedir. Sekizinci, furÿ (کشيدن

فرو خواندو  ) gibi, ríòt ve òÀnd ( ريخت و خواند   ) ma’nâsınadır. 

 

Fasl-ı Đşrûn: Ma’ânî-yi Mütenevvi’e Tahsîli Đçün Esmâ ve Ef’âl 

Evâhirine Đlhâk Olunan Hurûf Ve Kelimât Medlûlâtı Beyânındadır  

 

     Đmdi ma’lûm olsun ki Arabîde õÿ (ذو) kelimesinin medlûlü olan sâhibiyyet 

ma’nâsına Fârisîde buna dâll olan birkaç kelimedir. Evvelâ, mend (مند) kelimesidir. 

Òıredmend ve dÀnişmend (  خردمند و دانشمند) gibi. Sânî, gÀr/ kÀr ( کار/  گار ) kelimesidir. 

[527] ÀmÿzgÀr ve sitemkÀr ve sÀzgÀr (    آموزگار و ستمکار و سازگار) gibi. Ve bu gÀr/ kÀr ( /  گار

 kelimesi fâ’il ve âmil ma’nâsına da gelür. Türkîde ândan “idici ve kalıcı” ile (کار

ta’bîr olunur: ÒidmetkÀr (خدمتکار) gibi. Sâlis, ver (ور) kelimesidir. Meselâ tÀcver ve 

honerver (  تاجور و هنرور) gibi. Ve işbu ver (ور)  kelimesinin gâhice tahfîf içün “vâv”ını 
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iskân iderler: Rencÿr ve gencver (   رنجور و گنجور) gibi. Râbi’, vend (وند) kelimesidir: 

ÒodÀvend (خداوند) gibi; “sâhib, efendi” dimekdir.  

 

Kesret ve Galebe ve Cem’iyyet Ma’nâsına Dâll Olanların Beyânı 

     Đmdi ma’lûm olsun ki Fârisîde kesret ve galebe ve cem’iyyet ma’nâsına dâll olan 

beş kelimedir. Birinci, bÀr (بار) kelimesidir. Meselâ “suyu çok azîm ve büyük denize” 

deryÀbÀr (دريابار) dirler. Đkinci, zÀr (زار) kelimesidir: GolzÀr (گلزار) gibi. Üçüncü, sÀr       

 (ستان) gibi. Dördüncü, stÀn (خاکسار و کوهسار   ) kelimesidir: ÒÀksÀr ve kÿhsÀr (سار)

kelimesidir: GolistÀn ve bÿstÀn (   گلستان و بوستان) gibi. Beşinci, lÀò (الخ) kelimesidir: 

SenglÀò ve (سنگالخ) gibi. Türkîde bu kelimelerden “-lik, -lık” ile ta’bîr olunur. GolzÀr 

ve golistÀn (لزار وگ گلستان ) “güllük” ve òÀksÀr (خاکسار) “topraklık” dimekdir, azîzim. 

 

Edât-ı Teşbîh Kelimâtı Beyânı 

     Đmdi ma’lûm olsun ki Fârisîde “edât-ı teşbîh” on kelimedir: Evvelâ, dís (ديس) 

kelimesidir; “dâl”in kesri ve “yâ-yı mechûl”ün sükûnuyla.. Sânî, des (دس) 

kelimesidir; “dâl-i meftûh”la.. Sâlis, vÀn (وان) kelimesidir; “vâv” ile.. Râbi’, ven (ون) 

iledir.. Hâmis, ÀsÀ (آسا).. Sâdis, sÀn (سان).. Sâbi, sÀr (سار).. Sâmin, peş (پش).. Tâsi’, feş 

 kelimeleridir. Mecmû’u müşebbehün bih âhirine lâhik [528] (وش) Âşir, veş ..(فش)

olur.  

Fâ’iliyyet Ma’nâsını Đfâde Đdenlerin Beyânı 

     Đmdi ma’lûm olsun ki fâ’iliyyet ma’nâsını ifâde iden üç kelimedir: Evvel, ger (گر) 

kelimesidir; “kâf-ı fârisî” ile. Meselâ “kılıc yapıcıya ki kılıccı ta’bîr olunur şemşírger 

 .dirler (کاردگر) dirler. Ve bıçak yapıcıya ki “bıçakçı” ta’bîr olunur kÀrdger (شمشيرگر)

Sânî, Àr (آر) kelimesidir ki Àvorden (آوردن)den ism-i fâ’il-i murahhamdır, “getürücü” 

ma’nâsına. Meselâ òerídÀr (خريدار) ki “satın almağı getürücü”; ya’nî “peydâ idici” 
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ma’nâsınadır ki “müşterî” ta’bîr olunur. Ve bu Àr (آر) kelimesi hâsıl-ı bilmasdar 

alâmeti dahi olur. Meselâ reftÀr ( اررفت ) ki reft (رفت) ile Àr     (آر)dan mürekkebdir, reft   

 den ism-i masdardır “yürümek ve gitmek” ma’nâsına olmağla reftÀr(رفتن) reften (رفت)

( اررفت ) “yürüyücülük ve gidicilik” dimek olur. Vaz’-ı ma’hûd üzere ki ândan  

“yürümek ki salınış” ile ta’bîr olunur, mübâlağa reftÀr ( اررفت ) ıtlâk eylediler. Đndelba’z 

işbu hâsıl-ı bilmasdar alâmeti olan Àr (آر) merkûm Àr (آر) gibi Àvorden (آوردن)den 

me’hûz degildir. “Şîn” gibi hemân edât hâsıl-ı masdardır ve goftÀr ( ارگفت ) dahi bu 

kabîldendir. Sâlis, Àn (آن) kelimesidir. OftÀn (افتان) ve òízÀn (خيزان)  gibi “düşürücü ve 

kalkıcı” ma’nâsına. Lâkin bu sîga Arabîde sıfat-ı müşebbehe ta’bîr olunan sîga 

olmağla ve düşmek ve kalkmak evsâf-ı lâzımesinden olan zâtda müsta’meldir. Ve 

giryÀn (گريان) ve òendÀn (خندان) ve nÀlÀn (ناالن) dahi bunun gibidir.  

     Đmdi ma’lûm olsun ki Fârisîde edât-ı tasgîr üç kelimedir: Evvel, “kâf-ı sâkin”dir 

ki âhir-i kelimeye lâhik olur: Puserek ve doòterek (  پسرک و دخترک) gibi; ya’nî “küçük 

oğlan [529] ve küçük kız ki “oğlancağız ve kızcağız” ta’bîr olunur. Sânî, “vâv-ı 

sâkin”dir: Puserÿ ve doòterÿ (  پسرو و دخترو) gibi. Sâlis, çe (چه) lafzıdır. Meselâ küçük 

bâğa bÀàçe (باغچه) ve küçük kemere ùÀúçe ( چهطاق ) ta’bîr olunur.  

     Dahî ma’lûm olsun ki edât-ı nisbet üç lafızdır: Biri, “yâ”dır. Nitekim zikr olundu. 

èIrÀúí (عراقي) ve Eşrefí (اشرفي) gibi. Sânî, “hâ”dır. Meselâ yeksÀle (يکساله) dirler; “bir 

yıla mensûb ki bir yıllık” ta’bîr olunur. Ve yekmâhe ( ماههيک ) “bir aylık” ve yekrÿze    

 (ين) bir gicelik” dimekdir. Sâlis, ín“ (يکشبه) bir günlük” ve yekşebe“ (يکروزه)

kelimesidir ki, “yâ” ve “nûn”dan mürekkebdir. Lâkin bu ín (ين) kelimesinin medlûlü 

olan nisbet ve vasfa müte’allikdir. Meselâ sıfatı altına mensûb nesneye ki “altınlı” 

ta’bîr olunur, zerrín (ينزر) ve gümüşlü nesneye símín (سيمين) dinür. Bunun mü’eddâsı 

Türkîde “-lı, -li” ile edâ olunur ve edât-ı illet ve delîl iki kelimedir: Biri, çe (چه) 

kelimesidir: Her çe beòÀhí (  هر چه بخواهي) ma’nâsına; ya’nî “her ne istersen” dimekdir. 
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Sânî, ki (که) kelimesidir. Meselâ “filânî namâz kılmadığı içün dövdüm” diyecek 

yerde becihet-i Àneş zedem ki nemâz nemíkerd (      بجهت آنش زدم که نماز نميکرد) dirler. Ve 

edât-ı liyâkat iki kelimedir: Biri vÀr (وار) kelimesidir. Meselâ a’lâ incüye dorr-i şÀhvÀr 

 dirler. Gâib letâfetinden “şâha lâyık dimekdir ki şâha [530] yarar” ta’bîr (در شاهوار )

olunur. Ve kulağa takılan küpeye gÿşvÀr (گوشوار) didikleri âdeta kulağa takılmağa 

münâsebet tahsîl ettiğine binâendir ki gûyâ kulağa takılmağa münâsebeti vardır. Ve 

vÀr (وار) kelimesi mikdâr ma’nâsına da gelür. Meselâ bir mektûbluk kâğıda nÀme vÀr 

) ıtlâk iderler. Sânî, ne (نامه وار ) هن ) lafzıdır. Meselâ şâha lâyık nesneye şÀhÀne (شاهانه) 

dinür.  

     Dahi ma’lûm olsun ki edât-ı muhâfazat üç kelimedir: Biri, dÀr (دار)dır. Meselâ 

yolu, yolsuz ta’arruzundan muhâfaza iden kimseye rÀhdÀr (راهدار) dirler. Đşbu    

kelimesi dÀrende (دارنده)den murahham olub, “mâlik” ma’nâsını ifâde ider. Meselâ 

zerdÀr (زردار) “mâlik-i zer” ma’nâsınadır. Sânî, bÀn (بان) kelimesidir. Meselâ derbÀn    

 .kapuyu bekleyici ve bîgâne duhûlünden hıfz idici ki kapucu” ta’bîr olunur“ (دربان)

Sâlis, vÀn (وان) kelimesidir.  

     Dahi ma’lûm olsun ki edât-ı tekeyyüf ve ittisâf iki kelimedir: Biri, nÀk (ناک)dır. 

áamnÀk (غمناک) ve òeşmnÀk (خشمناک) gibi. Sânî, gín (گين) kelimesidir ki, Àgín (آگين) 

muhaffefidir, “dolu ve memlû’” ma’nâsına. Meselâ hayâ ile dolu kemesne ki 

“utanacak” ta’bîr olunur, şermgín (شرمگين) dirler. Ve Fârisîde “renk ve levn” [531] 

ma’nâsını müfîd olan altı kelimedir: Evvel, pÀm (پام) kelimesidir. Meselâ moşkpÀm   

 .dır(فام) dinir. Moşk renginde olan nesneye ki “miskî” ta’bîr olunur. Sânî, fÀm (مشکپام)

èAnberfÀm (عنبرفام) gibi. Sâlis, vÀm (وام)dır. GolvÀm (گلوام) gibi. Râbi’, gÿn (گون)dur. 

Gendomgÿn ( گندم گون) gibi. Hâmis, gÿne (گونه) lafzıdır. Golgÿne (گلگونه) gibi. Sâdis, 

cerde (جرده) ve certe (جرته) kelimeleridir ve bu kelimeler hemîn siyâh mâddesine 

mahsûsdur. Gerçi renk ve levn ma’nâsına mevzû’lardır; lâkin âlâl umum değildir. 
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Sor« cerde ve zerd certe ( زرد جرته سرخ جرده و       ) dinilmez ve Türkîde dahi bunların 

mefâdı bî-ayniha üslûb-i meşrûh üzere müsta’meldir; zîrâ mutlak renk ve levnden 

Türkîde boya ve türlü renk ile ta’bîr olunur. Ve cerde ve certe (   جرده و جرته)den 

“yağız” ta’bîr olunur. ma’nâsınadır. Meselâ kırmızı yağız ve al yağız dinmez; “kara 

yağız” ta’bîr olunur. Ve ba’zen sarı yağız dahî mesmû’dur ve yalnız “yağız” lafzı 

kara atda hâsdır. Meselâ kırmızı ata “doru” ve sarı ata “kula” didikleri gibi, kara ata 

“yağız” ıtlâk iderler. Gayri nesnede karaya “meyyâl renkde” isti’mâl iderler.  

     Dahi ma’lûm olsun ki hâsıl-ı masdar alâmeti iki kelimedir: Biri, Àr (آر) 

kelimesidir. Nitekim mukaddem zikr olundu. Meselâ reftÀr o goftÀr o kerdâr (    و رفتار  

) kelimeleri ki reft o goft o kerd ( و کردار      گفتار  dan(آر) ile Àr (   و کرد   گفت   و رفت  

mürekkeblerdir. Reft (رفت) reften (رفتن)den me’hûzdur; “yürümek” ma’nâsına, ve 

goft (گفت) goften(گفتن)den “söylemek” ma’nâsına, ve kerd (کرد) kerden (کردن)den 

müştakkdır, “etmek ve eylemek” ma’nâsına… Ba’del terkîb Türkîde bunlardan 

“salınış [532] ve söyleyiş ve eyleyiş” ile ta’bîr olunur. Sânî, gí (گي) kelimesidir “kâf-ı 

fârisî-yi meksûr” ile. Türkîde bunun mefadından “-lik ve -luk” ile ta’bîr olunur. 

Meselâ dÀnendegí (دانندگي) “bilicilik” ve  sÀzendegí (سازندگي) “çalıcılık” ve òÀnendegí 

( وانندگيخ ) “okuyuculuk” ki bunlar ma’nâ-i masdariyyetleri olan “bilmek, çalmak ve 

okumak” hadeslerinin hâsılâtıdır. Ve “şîn-i sâkin” dahi, edât-ı hâsıl-ı masdar olduğu 

bundan akdem zikr olunmuş idi. 

     Dahi ma’lûm olsun ki Fârisîde mazrûfa muhtass olan edât-ı zarfiyyet dÀn (دان) 

kelimesidir. Meselâ hasseten kalem vaz’ olunmak içün yapılan zarfa úÀlemdÀn           

 ve (جزؤدان) ve cuz’ ve kahve ve kîf vaz’ olunmak içün yapılan zarfa cuz’dÀn (قلمدان)

úahvedÀn (قهوه دان) ve kîfdÀn (کيفدان) dirler azîzim.  
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Fasl-ı Vâhid ve Đşrûn: Kitâbet ve Đmlâ Beyânındadır 

 

     Đmdi ma’lûm olsun ki ıstılâh-ı kitâbda imlâ ondan ibâretdir ki, müfred ve 

mürekkeb olan hurûf ve kelimât ta’yîn kerde-i erbâb-ı kalem ve inşâ’ olan tarîk-i 

enîk üzere isti’mâl oluna ve fenn-i mezbûrun erbâbı bu tarîk-i imlâyı birkaç kavâ’id-i 

mer’iyye tahtına derc u zabt eylediler. Ol kavâ’idin birisi budur ki, “vâv-ı ma’rûf” ve 

“vâv-ı mechûl” ki hakîkatleri bundan akdemce ta’rîf olundu, bunların mâkablleri 

behemehâl zammla kırâ’at olunur.  

     Đmdi Fârisîde “yâ-yı ma’rûf” ve “yâ-yı mechûl”ün mâ-kablleri hemîşe kesr ile 

kırâ’at olunur.  

     Kâ’ide: Đmdi Fârisîde zamme akabinde “vâv” ve kesre akabinde “yâ” yazılmak 

mutarrad değildir. Ba’zı mevâzi’e mahsûsdur. Meselâ do (دو) ve çu (چو) lafızları gibi. 

Nitekim zikr olundu. Ve edât-ı nefy olan “nûn-i meksûr” gibi ki ní (ني) sûretinde 

yazılır. Lâkin kelâm-ı Türkîde ekser mevâzi’de, fethadan sonra “elif” ve zammeden 

sonra “vâv” ve kesreden sonra “yâ” tahrîr olunur, mâkabllerinin harekâtın beyân 

içün.. 

     [533] Kâ’ide: Đmdi kelâm-ı Fârisîde kıyâs üzere mevsûf sıfatdan mukaddem zikr 

olunan mevzi’de mevsûfun harf-i ahîri elbette kesr ile kırâ’at olunur. Meselâ çeşm-i 

siyÀh (  چشم سياه) ve …âmet-i bolend (  قامت بلند) ibâretlerinde “mîm”in ve “tâ”nın 

kesreleriyle kırâ’at olunur ve sıfat, mevsûf üzere takdîm olunan mevki’ ki bu terkîbe 

“vasf-ı terkîbî” dirler. Sıfatın be-herhâl harf-i ahîri sükûnla kırâ’at olunur. Meselâ 

siyÀh çeşm (  سياه چشم) ki asılda çeşm-i siyÀh (  چشم سياه)dır, siyÀh lafzı çeşm’in 

sıfatıdır. Vasf-ı terkîbî tarîki üzere takdîm olundukda “hâ”nın sükûnla siyÀh çeşm      

 .kara göz” ma’nâsınadır“ (چشم سياه ) kırâ’at olunur. Asılda çeşm-i siyÀh (سياه چشم )

Şimdi siyÀh çeşm ( سياه چشم) “kara gözlü” dimek oldu ve bolend …âmet (بلند قامت ) 

bunun gibidir. 

     Dîger: Đmdi hemze ile masdar olan kelimeye “bâ-i zâ’ide” ve yâhûd “bâ-i emr” ve 

“mîm-i nehy” ve “nûn-i nefy” dâhil olsa “hemze-i mezbûre” “yâ-yı tahtâni”ye 

munkalib olur, tahfîf içün… Meselâ efrÀz (افراز) kelimesi ki mâzîsi efrÀòt (افراخت)dır, 
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evveline “bâ-i zâ’ide” getürülse, hemzesi “yâ”ya kalb olunub bíyefrÀòt ( ختبيفرا ) 

dinür. Ve “yâ-yı emr” getürülse bíyefrÀz (بيفراز) ve “mîm-i nehy” ve “nûn-i nefy” 

getürülse meyefrÀz (ميفراز) ve neyefrÀòt ( يفراختن ) resm olunur. Ve bu makûle 

kelimelerin zarûreten şi’r hasebiyle hemzeleri hazf olunub ba’dehu evvellerine hurûf-

i mezbûreden birisi idhâl olunsa leda’l-kitâbe “yâ” ile resm-i kâ’ideye muhâlifdir. 

Meselâ  efrÀz (افراز) ve efrÿz ( زوافر ) hasbezzarûret hemzeleri hazf olundukdan sonra 

evvellerine “bâ-i emr” ve “mîm-i nehy” getürülse, befrÀz ( فرازب ) ve mefrÿz ( فروزم ) 

ünvânlarında resm olunur. Beyefrâz  (بيفراز) ve meyefrûz (ميفروز) yazılmak muhâlifdir; 

zîrâ bedel-i mübeddel minh sübûtuna manûtdur. 

     Dîger: Đmdi “elif-i memdûde” ile masdar olan kelime evveline “bâ-i zâ’ide” ve 

yâhûd “bâ-i emr” ve “mîm-i nehy” ve “nûn-i nefy” dâhil [534] olsa “elif-i mezbûre” 

iki “elif-i i’tibâr” ve birisi “yâ-yı tahtâniyye” munkalib olur. Meselâ ÀrÀst (آراست) 

kelimesi ki ÀrÀsten (آراستن)den fi’l-i mâzîdir ve mâddesi “elif-i memdûde” ile 

mevzûdur; evveline “bâ-i zâ’ide” getürülse iki “elif-i i’tibâr” ve birisi “yâ-yı 

tahtânî”ye tebdîl ile beyÀrÀst (بياراست) sûretinde resm olunur.  

     Dîger: Ve yine “elif-i memdûde” ile masdar-ı kelime üzerine kezâlik “elif-i 

memdûde” ile masdar ber kelime-i âhir zamm ve te’lîf olunsa, “elif-i sâniye” “yâ-yı  

tahtânî”ye munkalib olur. Meselâ Àb (آب) kelimesi ki “elif-i memdûde” ile masdardır, 

evveline Às (آس) kelimesi zamm ve terkîb olundukda, Àb (آب)ın “elif”i “yâ”ya kalb ile 

ÀsyÀb (آسياب) “su değirmeni” dimek olur.  

     Dîger: Đmdi mutlakâ iki kelime-i Fârisîye te’lîf murâd olundukda nazar olunur: 

Eger evvel mertebede vâki’ olacak kelimenin harf-i ahîri ikinci kelimenin harf-i 

evveliyle mütecânis ise ki ecli’t-tahfîf kelimenin harf-i ahîri hazf olunur. Meselâ 

ürkek hayvândan ihbâr mevki’inde remíden (رميدن)den ki “ürkmek” ma’nâsınadır, 

ism-i masdar olan rem (رم) ile edât-ı sâhibiyyet olan mend (مند) lafzını terkîbe 

mütekâzî olmakla rem (رم) kelimesinin “mîm”ini iskâtla remend (رمند) didiler. PehnÀ 

( ناپه ) ve nímen (نيمن) ve girdehen (گردهن) dahî bu kabîldendir. Hâlet-i terkîbde cozv-i 
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evvelin harf-i ahîri iskât olundu [535] ve gâhîce hazf itmeyub idgâm iderler. Meselâ 

şebbÿ ( وشب ) kelimesi ki asılda şeb-i bÿ (      dur, ledetterkîb idgâm olunub şebbÿ( بو شب  

( وشب ) didiler. Ve yegÀne ( گانهي ) kelimesi ki asılda yek gÀne ( ک گانه ي )dir, yek (يک) “kâf-ı 

arabî”yledir ve gÀne (گانه) “kâf-ı fârisî”yle “hâ”dan mürekkebdir, ledetterkîb yek (يک) 

kelimesinin “kâf”ı hazf olunub yegÀne ( گانهي ) didiler. Ma’dûd-i vâhide ıtlâk olunur. 

Mecâzen lânazîr mevki’inde dahî isti’mâl iderler.  

     Kâ’ide-i dîger: Đmdi ma’lûm olsun ki evâhir-i kelimâtda vâki’ “tâ-i müsennat” 

ibâret-i Arabiyyede “hâ” sûretinde; ya’nî “tâ-i müdevver” resm olunur. Istılâh-ı 

kitâbda ona “gird tâ” ta’bîr olunur ve Fârisiyyede tavîlen imlâ olunur. Meselâ 

Arabîde in şeÀllahu teèÀlâ ve èan úaríb (       ان شا اهللا تعالي و عن قريب) misillü ibârelerde in     

انشا اهللا ) lafızları münfasıl ve Fârisîde inşallahu teèÀlâ ve [536] èanúaríb (عن) ve èan (ان)

 sûretlerinde muttasıl resm olunur; zîra bu kelimât Fârisîde kelime-i (تعالي و عنقريب   

vâhide i’tibâr olunur.  

     Dîger: Đmdi Fârisîde mütedâvile olan esmâ-i işâretden ÿ (او) ve vey ( يو ) 

kelimeleri, hayvân nev’inden insâna mahsûdur ve Àn (آن) ve ín ( نيا ) insânın gayri 

hayvâna ve cemâda mahsûsdur. Lâkin eş’ârda ÿ (او) ve vey ( يو ) kelimeleri, ber ( رب ) ve 

yâhûd der ( رد ) lafızları akablarında zikr olunur ise, insânın gayrine de işâret câ’izdir.  

     Dîger: Đmdi Fârisîde zîrûh olan esmâ “elif” ve “nûn”la cem’lenur. Meselâ 

merdom  ( دممر ) ve esb (اسب) kelimelerinin cem’lerinde merdomÀn ( دمانمر ) ve esbÀn    

( اناسب ) dinür. Ve gâhîce cemâdât nev’inden diraòt (درخت) lafzının cem’inde “elif” ve 

“nûn”la diraòtÀn (درختان) dinür.  

     Dîger: Đmdi bu dahî ma’lûm olsun ki, ol “hâ-i gayr-i melfûza” ki “hâ-i resmî” 

ta’bîr olunur, beyân-ı fetha içün âhir kelimeye ziyâde iderler. Cem’ hâlinde sâkıt 

olur. Meselâ lÀle (الله) ve cÀme (جامه) ve nÀme (نامه) kelimeleri ki âhirlerinde [537] 

olan “hâ”nın cihet-i ma’nâda medhali yokdur, hemân beyân-ı fetha içün ziyâde 
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olundu. Bunların cem’lerinde “hâ” iskât ile lÀlehÀ (اللها) ve cÀmehÀ (جامها) ve nÀmehÀ 

  .imlâ olunur (نامها)

     Ve zîhayât olan esmânın cem’ hâllerinde “hâ”ları “kâf-ı fârisî”ye tebdîl olunur. 

Meselâ zinde (زنده) ve morde (مرده) kelimelerinin cem’lerinde zindegÀn (زندگان) ve 

mordegÀn (مردگان) dinür. Ve zîhayât uzvları “hâ” ve “elif” ile cem’lenur. Meselâ dest 

( تدس ) ve pÀy (پاي) lafızları ki “el ve ayak” ta’bîr olunan uzvlardır, cem’lerinde “hâ” 

ve “elif” ile desthÀ ( تهادس ) ve pÀyhÀ ( يهاپا ) dirler.  

     Dîger: Đmdi Arabîde ma’ânî-yi mütezâddeye mevzû’ elfâz olduğu gibi, Fârisîde 

dahî vardır. Ezcümle: FerÀz (فراز) lafzı “açmak ve kapamak” ma’nâlarına mevzû’dur 

ve ba’z mahalde lafz-ı vâhid hem müfrede ve hem cem’e ıtlâk olunur. Arabiyyede 

ondan “ism-i cins” ile ta’bîr olunur. Meselâ merdom  (مردم) lafzı şahs-ı vâhide ve 

eşhâs-ı adîdeye şâmildir, ve gâhîce ta’zîm içün şahs-ı vâhide cem-i sîga ile ıtlâk 

olunur. Meselâ bir şahsa hitâben reftíd ( يدرفت ) ve goftíd ( يدگفت ) ve şenídíd ( يدشنيد ) ve 

fermÿdíd (فرموديد) dirler. Ve ba’z azîmülheykel ve kaviyyülcüsse olan şahsa dahî 

mübâlağa, cem’-i sîga ile ta’bîr olunur. Meselâ büyük yılana ejderhÀ (اژدرها) dirler. 

Ejderden sîga-i cem’dir vallahû te’alî a’lem.  

 

 

 

[538] Fasl-ı Đsnâ ve Đşrûn: Emsile-i Muhtelife ve Muttaride 

Beyânındadır 

 

Emsile-i Muhtelife 

Kerd  Kerd  Kerd  Kerd  کَرد    

                         Fi’l-i mâzî. Binâ-yı ma’lûm müfred-i müzekker gâib ve müfred-i mü’ennes 

gâibe. Ma’nâsı “eyledi” bir gâib er veya bir gâibe avret. Geçmiş zamânda.  
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Koned Koned Koned Koned   کُنَد  

     Fi’l-i muzâri’. Binâ-yı ma’lûm müfred-i müzekker gâib ve müfred-i mü’ennes 

gâibe. Ma’nâsı “eyler” bir gâib er yâhûd bir gâibe avret. Şimdiki hâlde ya gelecek 

zamânda.  

Kerden  Kerden  Kerden  Kerden  نکَرد    

                    Masdar. Ma’nâsı “etmek”. 

Konende Konende Konende Konende   هکُنََند  

     Đsm-i fâ’il. Müfred-i müzekker ve müfred-i mü’ennes. Ma’nâsı “eyleyici” bir er 

yâhûd bir avret. 

Kerde Kerde Kerde Kerde هکَرد    

       Đsm-i mef’ûl. Müfred-i müzekker ve müfred-i mü’ennes. Ma’nâsı “olunmuş” bir 

er yâhûd bir avret.  

Nekerd  Nekerd  Nekerd  Nekerd  نَکَرد    

     Cahd-i mutlak. Binâ-yı ma’lûm müfred-i müzekker gâib ve müfred-i mü’ennes 

gâibe. Ma’nâsı “eylemedi” bir gâib er veya bir gâibe avret. Geçmiş zamânda.  

    

Híç Nekerd  Híç Nekerd  Híç Nekerd  Híç Nekerd  ِهيچ نَکَرد 

     Cahd-i mustağrak. Binâ-yı ma’lûm müfred-i müzekker gâib ve müfred-i mü’ennes 

gâibe. Ma’nâsı “etmedi” bir gâib er yâhûd bir gâibe avret. Geçmiş zamânın 

cemî’sinde. 

Nemí Koned  Nemí Koned  Nemí Koned  Nemí Koned  نَِمي کَُنَد    

  Nefy-i hâl. Binâ-yı ma’lûm müfred-i müzekker gâib ve müfred-i mü’ennes gâibe. 

Ma’nâsı “etmez” bir gâib er veya bir gâibe avret. Şimdiki hâlde. 

[539] Nekoned  Nekoned  Nekoned  Nekoned  نَکُنَد    

                    Nefy-i istikbâl. Binâ-yı ma’lûm müfred-i müzekker gâib ve müfred-i mü’ennes 

gâibe. Ma’nâsı “etmez” bir gâib er ya bir gâibe avret. Gelecek zamânda. 
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Her Áyíne Nekoned  Her Áyíne Nekoned  Her Áyíne Nekoned  Her Áyíne Nekoned   هر آيينَه نَکُنَد          

     Te’kîd-i nefy-i istikbâl. Binâ-yı ma’lûm müfred-i müzekker gâib ve müfred-i 

mü’ennes gâibe. Ma’nâsı “elbette etmez” bir gâib er ya bir gâibe avret. Gelecek 

zamânda. 

Koned  Koned  Koned  Koned  کَُنَد    

     Emr-i gâib. Binâ-yı ma’lûm müfred-i müzekker gâib ve müfred-i mü’ennes gâibe. 

Ma’nâsı “etsin” bir gâib er ya bir gâibe avret. Gelecek zamânda. 

Mekoned  Mekoned  Mekoned  Mekoned  کُنَدم     

      Nehy-i gâib. Binâ-yı ma’lûm müfred-i müzekker gâib ve müfred-i mü’ennes 

gâibe. Ma’nâsı “etmesin” bir gâib er ya bir gâibe avret. Gelecek zamânda. 

Kon  Kon  Kon  Kon  کَُن    

     Emr-i hâzır. Binâ-yı ma’lûm müfred-i müzekker muhâtab ve müfred-i mü’ennes 

muhâtaba. Ma’nâsı “eylesin” bir hâzır er ya bir hâzıra avret. Gelecek zamânda. 

Mekon  Mekon  Mekon  Mekon  کُنم    

                Nehy-i hâzır. Binâ-yı ma’lûm müfred-i müzekker muhâtab ve müfred-i mü’ennes 

muhâtaba. Ma’nâsı “etmesin” bir hâzır er ya bir hâzıra avret. Gelecek zamânda. 

Kerden GÀh  Kerden GÀh  Kerden GÀh  Kerden GÀh  َن گَاهکرد     

         Đsm-i mekân. Ma’nâsı “eylemek mekânı”. 

        Álet Kerden Álet Kerden Álet Kerden Álet Kerden  نآلَت کَرد     

                    Đsm-i âlet. Ma’nâsı “eylemek âleti”. 

YekbÀr  Kerden  YekbÀr  Kerden  YekbÀr  Kerden  YekbÀr  Kerden   نار کَردکبي 

     Binâ-yı merre. Ma’nâsı “bir kere eylemek”. 

    

Díger Gÿne Kerden Díger Gÿne Kerden Díger Gÿne Kerden Díger Gÿne Kerden نِديگر گُونَه     کَرد     

  Binâ-yı nev’. Ma’nâsı “gayri türlü eylemek”.  

Kerdenek  Kerdenek  Kerdenek  Kerdenek  نَککَرد  

                    Đsm-i tasgîr. Ma’nâsı “etmecek”.  
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Kerdení  Kerdení  Kerdení  Kerdení  ِنيکَرد    

     Đsm-i mensûb. Ma’nâsı “etmeğe mensûb”. 

Konende ter  Konende ter  Konende ter  Konende ter  ه تَرکُنَند    

     Đsm-i tefzîl. Ma’nâsı “ziyâde eyleyici ” bir er ya bir avret. 

ZehZehZehZehí Kerd  í Kerd  í Kerd  í Kerd  زَِهي کَرد    

     Fi’l-i ta’accüb. Müfred-i müzekker ve müfred-i mü’ennes. Ma’nâsı “aceb etdi” bir 

gâib er ya bir avret.  

[540] Kerd   Kerd   Kerd   Kerd   کَرد    

     Fi’l-i mâzî. Binâ-yı ma’lûm müfred-i müzekker gâib ve müfred-i mü’ennes gâibe. 

Ma’nâsı “etdi” bir gâib er veya bir gâibe avret. Geçmiş zamânda.  

Kerdend  Kerdend  Kerdend  Kerdend  ندکَرد    

     Fi’l-i mâzî. Binâ-yı ma’lûm tesniye-i müzekker gâib ve tesniye-i mü’ennes gâibe 

ve cem’-i müzekker gâib ve cem’-i mü’ennes gâibe. Ma’nâsı “etdiler” iki gâib erler 

ya iki gâibe avretler ya cemî’ gâib erler ya cemî’ gâibe avretler. Geçmiş zamânda.  

Kerdí  Kerdí  Kerdí  Kerdí  کَرِدي    

     Fi’l-i mâzî. Binâ-yı ma’lûm müfred-i müzekker muhâtab ve müfred-i mü’ennes 

muhâtaba. Ma’nâsı “etdin sen” bir hâzır er ya bir hâzıra avret. Geçmiş zamânda. 

Kerdíd  Kerdíd  Kerdíd  Kerdíd  کَرِديد 

     Fi’l-i mâzî. Binâ-yı ma’lûm tesniye-i müzekker muhâtab ve tesniye-i [mü’ennes] 

 muhâtaba ve cem’-i müzekker muhâtab ve cem’-i mü’ennes muhâtaba. Ma’nâsı 

“etdiniz” iki hâzır erler ya iki hâzıra avretler. Geçmiş zamânda. 

Kerdem  Kerdem  Kerdem  Kerdem  مکَرد 

     Fi’l-i mâzî. Binâ-yı ma’lûm nefs-i mütekellim-i vâhide. Ma’nâsı “etdim ben”. 

Geçmiş zamânda. 

Kerdím  Kerdím  Kerdím  Kerdím  کَرِديم 

     Fi’l-i mâzî. Binâ-yı ma’lûm nefs-i mütekellim-i ma’algayr. Ma’nâsı “etdik biz”. 

Geçmiş zamânda. 
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Kerde Şod  Kerde Şod  Kerde Şod  Kerde Şod  ه     شُدکَرد     

     Fi’l-i mâzî. Binâ-yı mechûl müfred-i müzekker gâib ve müfred-i mü’ennes gâibe. 

Ma’nâsı “olunmuş oldu” [541] bir gâib er veya bir gâibe avret. Geçmiş zamânda.  

Kerde Şodend Kerde Şodend Kerde Şodend Kerde Şodend  ندشُد   کَرده     

     Fi’l-i mâzî. Binâ-yı mechûl tesniye-i müzekker gâib ve tesniye-i mü’ennes gâibe 

ve cem’-i müzekker gâib ve cem’-i mü’ennes gâibe. Ma’nâsı “olunmuş oldular” iki 

gâib erler veya iki gâibe avretler veya cemî’ gâib erler ya cemî’ gâibe avretler. 

Geçmiş zamânda.  

Kerde Şodí Kerde Şodí Kerde Şodí Kerde Şodí   شُِدي      کَرده     

     Fi’l-i mâzî. Binâ-yı mechûl müfred-i müzekker muhâtab ve müfred-i mü’ennes 

muhâtaba . Ma’nâsı “olunmuş oldun” bir hâzır er veya bir hâzıra avret. Geçmiş 

zamânda.  

Kerde Şodíd Kerde Şodíd Kerde Şodíd Kerde Şodíd   شُِديد      کَرده     

     Fi’l-i mâzî. Binâ-yı mechûl tesniye-i müzekker muhâtab ve tesniye-i mü’ennes 

muhâtaba ve cem’-i müzekker muhâtab ve cem’-i mü’ennes muhâtaba . Ma’nâsı 

“olunmuş oldunuz sizler” iki hâzır erler veya iki hâzıra avretler veya cemî’ hâzır 

erler ya cemî’ hâzıra avretler. Geçmiş zamânda.  

Kerde Şodem  Kerde Şodem  Kerde Şodem  Kerde Şodem  مه     شُدکَرد     

     Fi’l-i mâzî. Binâ-yı  mechûl nefs-i mütekellim-i vâhide. Ma’nâsı “olunmuş oldum 

ben”. Geçmiş zamânda. 

    

Kerde Şodím Kerde Şodím Kerde Şodím Kerde Şodím   شُِديم      کَرده     

     Fi’l-i mâzî. Binâ-yı  mechûl nefs-i mütekellim-i ma’algayr. Ma’nâsı “olunmuş 

olduk biz”. Geçmiş zamânda. 

    

Koned  Koned  Koned  Koned  کَُنَد    

     Fi’l-i muzâri’. Binâ-yı ma’lûm müfred-i müzekker gâib ve müfred-i mü’ennes 

gâibe. Ma’nâsı “eyler” bir gâib er yâhûd bir gâibe avret. Şimdiki hâlde ya gelecek 

zamânda.  
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Konend Konend Konend Konend   کُنََند  

     Fi’l-i muzâri’. Binâ-yı ma’lûm tesniye-i müzekker gâib ve tesniye-i mü’ennes 

gâibe ve cem’-i müzekker [542] gâib ve cem’-i mü’ennes gâibe . Ma’nâsı “eylerler” 

iki gâib erler veya iki gâibe avretler veya cemî’ gâib erler ya cemî’ gâibe avretler. 

Şimdiki hâlde ya gelecek zamânda.  

Koní  Koní  Koní  Koní  کَُِني    

     Fi’l-i muzâri’. Binâ-yı ma’lûm müfred-i müzekker muhâtab ve müfred-i mü’ennes 

muhâtaba. Ma’nâsı “edersin” bir hâzır er yâhûd bir hâzıra avret. Şimdiki hâlde ya 

gelecek zamânda.  

Koníd Koníd Koníd Koníd کَُِنيد    

     Fi’l-i muzâri’. Binâ-yı ma’lûm tesniye-i müzekker muhâtab ve tesniye-i mü’ennes 

muhâtaba ve cem’-i müzekker muhâtab ve cem’-i mü’ennes muhâtaba. Ma’nâsı 

“edersiniz” iki hâzır erler ya iki hâzıra avretler ya cemî’ hâzır erler ya cemî’ hâzıra 

avretler. Şimdiki hâlde ya gelecek zamânda.  

Konem  Konem  Konem  Konem  کَُنَم    

     Fi’l-i muzâri’. Binâ-yı ma’lûm nefs-i mütekellim-i vâhide. Ma’nâsı “ederim ben”. 

Şimdiki hâlde ya gelecek zamânda.  

Koním Koním Koním Koním کَُِنيم    

     Fi’l-i muzâri’. Binâ-yı ma’lûm nefs-i mütekellim-i ma’algayr. Ma’nâsı “ederiz 

biz”. Şimdiki hâlde ya gelecek zamânda.  

Kerde Şeved  Kerde Şeved  Kerde Şeved  Kerde Şeved  ده     شَوکَرد     

     Fi’l-i muzâri’. Binâ-yı mechûl müfred-i müzekker gâib ve müfred-i mü’ennes 

gâibe. Ma’nâsı “olunmuş olur” bir gâib er veya bir gâibe avret. Şimdiki hâlde ya 

gelecek zamânda.  

    

Kerde Şevend  Kerde Şevend  Kerde Şevend  Kerde Şevend  نده     شَوکَرد     

     Fi’l-i muzâri’. Binâ-yı  mechûl tesniye-i müzekker gâib ve tesniye-i mü’ennes 

gâibe ve cem’-i müzekker gâib [543] ve cem’-i mü’ennes gâibe. Ma’nâsı “olunmuş 
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olurlar” iki gâib erler ya iki gâibe avretler ya cemî’ gâib erler ya cemî’ gâibe avretler. 

Şimdiki hâlde ya gelecek zamânda.  

Kerde Şeví  Kerde Şeví  Kerde Şeví  Kerde Şeví  ه     شَِويکَرد     

     Fi’l-i muzâri’. Binâ-yı mechûl müfred-i müzekker muhâtab ve müfred-i mü’ennes 

muhâtaba. Ma’nâsı “olunmuş olursun sen” bir hâzır er veya bir hâzıra avret. Şimdiki 

hâlde ya gelecek zamânda.  

Kerde Şevíd Kerde Şevíd Kerde Şevíd Kerde Şevíd ه     شَِويدکَرد     

     Fi’l-i muzâri’. Binâ-yı  mechûl tesniye-i müzekker muhâtab ve tesniye-i mü’ennes 

muhâtaba ve cem’-i müzekker muhâtab ve cem’-i mü’ennes muhâtaba. Ma’nâsı 

“olunmuş olursunuz” iki hâzır erler ya iki hâzıra avretler ya cemî’ hâzır erler ya 

cemî’ hâzıra avretler. Şimdiki hâlde ya gelecek zamânda.  

Kerde Şevem  Kerde Şevem  Kerde Şevem  Kerde Şevem  مه     شَوکَرد     

     Fi’l-i muzâri’. Binâ-yı mechûl nefs-i mütekellim-i vâhide. Ma’nâsı “olunmuş 

olurum”. Şimdiki hâlde ya gelecek zamânda.  

Kerde Şevím  Kerde Şevím  Kerde Şevím  Kerde Şevím  ه     شَِويمکَرد     

     Fi’l-i muzâri’. Binâ-yı mechûl nefs-i mütekellim-i ma’algayr. Ma’nâsı “olunmuş 

oluruz”. Şimdiki hâlde ya gelecek zamânda.  

 

Đsmü’l- Fâ’il 

    

Konende Konende Konende Konende   هکُنََند     

      Đsm-i fâ’il. Müfred-i müzekker ve müfred-i mü’ennes. Ma’nâsı “edici” bir er 

yâhûd bir avret. 

    

KonendegÀnKonendegÀnKonendegÀnKonendegÀn  گَانکُنََند     

     Đsm-i fâ’il. Tesniye-i müzekker ve tesniye-i mü’ennes ve cem’-i müzekker ve 

cem’-i mü’ennes. Ma’nâsı “eyleyici” iki erler yâhûd iki avretler yâhûd cemî’ erler ya 

cemî’ avretler.  
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Đsmü’l- Mef’ûl 

    

Kerde Kerde Kerde Kerde هکَرد    

       Đsm-i mef’ûl. Müfred-i müzekker ve müfred-i mü’ennes. Ma’nâsı “olunmuş” bir 

er yâhûd [544] bir avret.  

KerdegÀn  KerdegÀn  KerdegÀn  KerdegÀn  گَانکَرد     

     Đsm-i mef’ûl. Tesniye-i müzekker ve tesniye-i mü’ennes ve cem’-i müzekker ve 

cem’-i mü’ennes. Ma’nâsı “olunmuş” iki erler yâhûd iki avretler yâhûd cemî’ erler 

ya cemî’ avretler.  

Nekerd  Nekerd  Nekerd  Nekerd  نَکَرد    

     Cahd-i mutlak. Binâ-yı ma’lûm müfred-i müzekker gâib ve müfred-i mü’ennes 

gâibe. Ma’nâsı “eylemedi” bir gâib er yâhûd bir gâibe avret. Geçmiş zamânda.  

Nekerdend  Nekerdend  Nekerdend  Nekerdend  ندنَکَرد    

     Cahd-i mutlak. Binâ-yı ma’lûm tesniye-i müzekker gâib ve tesniye-i mü’ennes 

gâibe ve cem’-i müzekker gâib ve cem’-i mü’ennes gâibe. Ma’nâsı “eylemediler” iki 

gâib erler yâhûd iki gâibe avretler ya cemî’ gâib erler yâhûd cemî’ gâibe avretler. 

Geçmiş zamânda. 

Nekerdí  Nekerdí  Nekerdí  Nekerdí  نَکَرِدي    

     Cahd-i mutlak. Binâ-yı ma’lûm müfred-i müzekker muhâtab ve müfred-i 

mü’ennes muhâtaba. Ma’nâsı “eylemedin” bir hâzır er yâhûd bir hâzıra avret. 

Geçmiş zamânda.  

Nekerdíd  Nekerdíd  Nekerdíd  Nekerdíd  نَکَرِديد    

     Cahd-i mutlak. Binâ-yı ma’lûm tesniye-i müzekker muhâtab ve tesniye-i 

mü’ennes muhâtaba ve cem’-i müzekker muhâtab ve cem’-i mü’ennes muhâtaba. 

Ma’nâsı “eylemediniz” iki hâzır erler yâhûd iki hâzıra avretler yâhûd cemî’ hâzır 

erler yâhûd cemî’ hâzıra avretler. Geçmiş zamânda. 

Nekerdem Nekerdem Nekerdem Nekerdem منَکَرد 

     Cahd-i mutlak. Binâ-yı ma’lûm nefs-i mütekellim-i vâhide. Ma’nâsı 

“eylemedim”. Geçmiş zamânda. 
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Nekerdím  Nekerdím  Nekerdím  Nekerdím  نَکَرِديم    

     Cahd-i mutlak. Binâ-yı ma’lûm nefs-i mütekellim-i ma’algayr. Ma’nâsı 

“eylemedim”. Geçmiş zamânda.  

[545] Kerde Neşod  Kerde Neşod  Kerde Neşod  Kerde Neşod  ه     نَشُدکَرد     

     Cahd-i mutlak. Binâ-yı mechûl müfred-i müzekker gâib ve müfred-i mü’ennes 

gâibe. Ma’nâsı “olunmuş olmadı” bir gâib er veya bir gâibe avret. Geçmiş zamânda. 

Kerde Neşodend  Kerde Neşodend  Kerde Neşodend  Kerde Neşodend  نده     نَشُدکَرد     

     Cahd-i mutlak. Binâ-yı  mechûl tesniye-i müzekker gâib ve tesniye-i mü’ennes 

gâibe ve cem’-i müzekker gâib ve cem’-i mü’ennes gâibe. Ma’nâsı “olunmuş 

olmadılar” iki gâib erler ya iki gâibe avretler yâhûd cemî’ gâib erler ya gâibe cemî’ 

avretler. Geçmiş zamânda. 

Kerde Neşodí  Kerde Neşodí  Kerde Neşodí  Kerde Neşodí  ه     نَشُِديکَرد  

     Cahd-i mutlak. Binâ-yı mechûl müfred-i müzekker muhâtab ve müfred-i 

mü’ennes muhâtaba. Ma’nâsı “olunmuş olmadın” bir hâzır er yâhûd bir hâzıra avret. 

Geçmiş zamânda.  

Kerde Neşodíd  Kerde Neşodíd  Kerde Neşodíd  Kerde Neşodíd  ه     نَشُِديدکَرد  

     Cahd-i mutlak. Binâ-yı mechûl tesniye-i müzekker muhâtab ve tesniye-i 

mü’ennes muhâtaba ve cem’-i müzekker muhâtab ve cem’-i mü’ennes muhâtaba. 

Ma’nâsı “olunmuş olmadınız” iki hâzır erler yâhûd iki hâzıra avretler yâhûd cemî’ 

hâzır erler yâhûd cemî’ hâzıra avretler. Geçmiş zamânda. 

Kerde Neşodem  Kerde Neşodem  Kerde Neşodem  Kerde Neşodem  مه     نَشُدکَرد  

     Cahd-i mutlak. Binâ-yı mechûl nefs-i mütekellim-i vâhide. Ma’nâsı “olunmuş 

olmadım”. Geçmiş zamânda. 

    

Kerde Neşodím  Kerde Neşodím  Kerde Neşodím  Kerde Neşodím  ه     نَشُِديمکَرد     

     Cahd-i mutlak. Binâ-yı mechûl nefs-i mütekellim-i ma’algayr. Ma’nâsı “olunmuş 

olmadık”. Geçmiş zamânda. 

    



 140

    

Híç Nekerd  Híç Nekerd  Híç Nekerd  Híç Nekerd  ِهيچ نَکَرد 

     Cahd-i mustağrak. Binâ-yı ma’lûm müfred-i müzekker gâib ve müfred-i mü’ennes 

[546] gâibe. Ma’nâsı “hiç eylemedi” bir gâib er ya bir gâibe avret. Geçmiş zamânın 

cemî’sinde. 

Híç Nekerdend  Híç Nekerdend  Híç Nekerdend  Híç Nekerdend  ندِهيچ نَکَرد 

     Cahd-i mustağrak. Binâ-yı ma’lûm tesniye-i müzekker gâib ve tesniye-i mü’ennes 

gâibe ve cem’-i müzekker gâib ve cem’-i mü’ennes gâibe. Ma’nâsı “hiç eylemediler” 

iki gâib erler ya iki gâibe avretler ya cemî’ gâib erler ya cemî’ gâibe avretler. Geçmiş  

zamânın cemî’sinde. 

Híç Nekerdí  Híç Nekerdí  Híç Nekerdí  Híç Nekerdí  ِهيچ نَکَرِدي 

     Cahd-i mustağrak. Binâ-yı ma’lûm müfred-i müzekker muhâtab ve müfred-i 

mü’ennes muhâtaba. Ma’nâsı “hiç eylemedin” bir hâzır er ya bir hâzıra avret. 

Geçmiş zamânın cemî’sinde. 

Híç Nekerdíd  Híç Nekerdíd  Híç Nekerdíd  Híç Nekerdíd  ِهيچ نَکَرِديد 

     Cahd-i mustağrak. Binâ-yı ma’lûm tesniye-i müzekker muhâtab ve tesniye-i 

mü’ennes muhâtaba ve cem’-i müzekker muhâtab ve cem’-i mü’ennes muhâtaba. 

Ma’nâsı “hiç eylemediniz siz” iki hâzır erler yâhûd iki hâzıra avretler yâhûd cemî’ 

hâzır erler yâhûd cemî’ hâzıra avretler. Geçmiş zamânın cemî’sinde. 

Híç Nekerdem  Híç Nekerdem  Híç Nekerdem  Híç Nekerdem  مِهيچ نَکَرد 

     Cahd-i mustağrak. Binâ-yı ma’lûm nefs-i mütekellim-i vâhide. Ma’nâsı “hiç 

eylemedim”. Geçmiş zamânın cemî’sinde. 

Híç Nekerdím  Híç Nekerdím  Híç Nekerdím  Híç Nekerdím  ِهيچ نَکَرِديم 

     Cahd-i mustağrak. Binâ-yı ma’lûm nefs-i mütekellim-i ma’algayr. Ma’nâsı “hiç 

eylemedik”. Geçmiş zamânın cemî’sinde. 
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Híç Kerde Neşod  Híç Kerde Neşod  Híç Kerde Neşod  Híç Kerde Neşod  ه     نَشُدِهيچ کَرد  

     Cahd-i mustağrak. Binâ-yı mechûl müfred-i müzekker gâib ve müfred-i mü’ennes 

gâibe. Ma’nâsı “hiç olunmuş olmadı” bir gâib er ya bir gâibe avret. Geçmiş zamânın 

cemî’sinde. 

Híç Kerde Neşodend  Híç Kerde Neşodend  Híç Kerde Neşodend  Híç Kerde Neşodend  نده     نَشُدِهيچ کَرد     

     Cahd-i mustağrak. Binâ-yı  mechûl tesniye-i müzekker gâib [547] ve tesniye-i 

mü’ennes gâibe ya cem’-i müzekker gâib ya cem’-i mü’ennes gâibe. Ma’nâsı “hiç 

olunmuş olmadılar” iki gâib erler yâhûd iki gâibe avretler yâhûd cemî’ gâib erler 

yâhûd cemî’ gâibe avretler. Geçmiş zamânın cemî’sinde. 

Híç Kerde Neşodí  Híç Kerde Neşodí  Híç Kerde Neşodí  Híç Kerde Neşodí  ه      نَشُِديِهيچ کَرد  

     Cahd-i mustağrak. Binâ-yı mechûl müfred-i müzekker muhâtab ve müfred-i 

mü’ennes muhâtaba. Ma’nâsı “hiç olunmuş olmadın” bir hâzır er ya bir hâzıra avret. 

Geçmiş zamânın cemî’sinde. 

Híç Kerde Neşodíd  Híç Kerde Neşodíd  Híç Kerde Neşodíd  Híç Kerde Neşodíd  ه     نَشُِديدِهيچ کَرد  

     Cahd-i mustağrak. Binâ-yı  mechûl tesniye-i müzekker muhâtab ve tesniye-i 

mü’ennes muhâtaba ve cem’-i müzekker muhâtab ve cem’-i mü’ennes muhâtaba. 

Ma’nâsı “hiç olunmuş olmadınız” iki hâzır erler ya iki hâzıra avretler ya cemî’ hâzır 

erler yâhûd cemî’ hâzıra avretler. Geçmiş zamânın cemî’sinde. 

Híç Kerde Neşodem  Híç Kerde Neşodem  Híç Kerde Neşodem  Híç Kerde Neşodem  مه     نَشُدِهيچ کَرد     

     Cahd-i mustağrak. Binâ-yı  mechûl nefs-i mütekellim-i vâhide. Ma’nâsı “hiç 

olunmuş olmadım”. Geçmiş zamânın cemî’sinde. 

Híç Kerde Neşodím  Híç Kerde Neşodím  Híç Kerde Neşodím  Híç Kerde Neşodím  ه     نَشُِديمِهيچ کَرد  

     Cahd-i mustağrak. Binâ-yı  mechûl nefs-i mütekellim-i ma’algayr. Ma’nâsı “hiç 

olunmuş olmadık”. Geçmiş zamânın cemî’sinde. 

 

Nefy’ül-Hâl Min’el Ma’lûm 

    

Nemí Koned      Nemí Koned      Nemí Koned      Nemí Koned      نَِمي کُنَد    
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     Nefy-i hâl. Binâ-yı ma’lûm müfred-i müzekker gâib ve müfred-i mü’ennes gâibe. 

Ma’nâsı “eylemez” bir gâib er ya bir gâibe avret. Şimdiki hâlde. 

Nemí Konend      Nemí Konend      Nemí Konend      Nemí Konend      نَِمي کُنَنَد    

     Nefy-i hâl. Binâ-yı ma’lûm tesniye-i müzekker gâib ve müfred-i mü’ennes gâibe 

ve cem’-i müzekker gâib [548] ve cem’-i mü’ennes gâibe. Ma’nâsı “eylemezler” iki 

gâib erler ya iki gâibe avretler yâhûd cemî’ gâib erler ya cemî’ gâibe avretler. 

Şimdiki hâlde. 

Nemí Koní     Nemí Koní     Nemí Koní     Nemí Koní     نَِمي کُِني    

     Nefy-i hâl. Binâ-yı ma’lûm müfred-i müzekker muhâtab ve müfred-i mü’ennes 

muhâtaba. Ma’nâsı “eylemezsin” bir  hâzır er yâhûd bir hâzıra avret. Şimdiki hâlde. 

Nemí Koníd     Nemí Koníd     Nemí Koníd     Nemí Koníd     نَِمي کُِنيد 

     Nefy-i hâl. Binâ-yı ma’lûm tesniye-i müzekker muhâtab ve müfred-i mü’ennes  

muhâtaba ve cem’-i müzekker muhâtab ve cem’-i mü’ennes muhâtaba. Ma’nâsı 

“eylemezsiniz” iki hâzır erler ya iki hâzıra avretler ya cemî’ hâzır erler ya cemî’ 

hâzıra avretler. Şimdiki hâlde. 

Nemí Konem      Nemí Konem      Nemí Konem      Nemí Konem      نَِمي کُنَم    

     Nefy-i hâl. Binâ-yı ma’lûm nefs-i mütekellim-i vahide. Ma’nâsı “eylemem”. 

Şimdiki hâlde. 

Nemí Koním     Nemí Koním     Nemí Koním     Nemí Koním     نَِمي کُِنيم 

     Nefy-i hâl. Binâ-yı ma’lûm nefs-i mütekellim-i ma’algayr. Ma’nâsı “eylemeyiz”. 

Şimdiki hâlde. 

    

Nefy’ül-Hâl Min’el Mechûl 

 

 

Kerde Nemí Şeved  Kerde Nemí Şeved  Kerde Nemí Şeved  Kerde Nemí Şeved  ده    نَِمي     شَوکَرد  

     Nefy-i hâl. Binâ-yı mechûl müfred-i müzekker gâib ve müfred-i mü’ennes gâibe. 

Ma’nâsı “olunmuş olmaz” bir  gâib er yâhûd bir gâibe avret. Şimdiki hâlde. 
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Kerde Nemí Şevend  Kerde Nemí Şevend  Kerde Nemí Şevend  Kerde Nemí Şevend  نده    نَِمي شَوکَرد  

     Nefy-i hâl. Binâ-yı mechûl tesniye-i müzekker gâib ve müfred-i mü’ennes  

gâibe ve cem’-i müzekker gâib ve cem’-i mü’ennes gâibe. Ma’nâsı “olunmuş 

olmazlar” iki gâib erler ya iki gâibe avretler yâhûd cemî’ gâib erler ya cemî’ gâibe 

avretler. Şimdiki hâlde. 

[549] Kerde Nemí Şeví  Kerde Nemí Şeví  Kerde Nemí Şeví  Kerde Nemí Şeví  ه نَِمي     شَِويکَرد       

     Nefy-i hâl. Binâ-yı mechûl müfred-i müzekker muhâtab ve müfred-i mü’ennes  

muhâtaba. Ma’nâsı “olunmuş olmazsın” bir  hâzır er ya bir hâzıra avret. Şimdiki 

hâlde. 

Kerde Nemí Şevíd  Kerde Nemí Şevíd  Kerde Nemí Şevíd  Kerde Nemí Şevíd  ه نَِمي     شَِويدکَرد      

                     Nefy-i hâl. Binâ-yı mechûl tesniye-i müzekker muhâtab ve tesniye-i mü’ennes  

muhâtaba ve cem’-i müzekker muhâtab ve cem’-i mü’ennes muhâtaba. Ma’nâsı 

“olunmuş olmazsınız” iki hâzır erler ya iki hâzıra avretler yâhûd cemî’ hâzır erler ya 

cemî’ hâzıra avretler. Şimdiki hâlde. 

Kerde Nemí Şevem  Kerde Nemí Şevem  Kerde Nemí Şevem  Kerde Nemí Şevem  مه نَِمي     شَوکَرد      

     Nefy-i hâl. Binâ-yı mechûl nefs-i mütekellim-i vahide. Ma’nâsı “olunmuş 

olmam”. Şimdiki hâlde. 

Kerde Nemí Şevím Kerde Nemí Şevím Kerde Nemí Şevím Kerde Nemí Şevím     ه نَِمي     شَِويمکَرد       

     Nefy-i hâl. Binâ-yı mechûl nefs-i mütekellim-i ma’algayr. Ma’nâsı “olunmuş 

olmayız”. Şimdiki hâlde. 

 

Nefy’ül-Đstikbâl Min’el Ma’lûm 

 

Nekoned      Nekoned      Nekoned      Nekoned      نَکُنَد                             

     Nefy-i istikbâl. Binâ-yı ma’lûm müfred-i müzekker gâib ve müfred-i mü’ennes 

gâibe. Ma’nâsı “eylemez” bir gâib er ya bir gâibe avret. Gelecek zamânda. 

Nekonend      Nekonend      Nekonend      Nekonend      نَکُنَنَد         

     Nefy-i istikbâl. Binâ-yı ma’lûm tesniye-i müzekker gâib ve müfred-i mü’ennes 

gâibe ve cem’-i müzekker gâib ve cem’-i mü’ennes gâibe. Ma’nâsı “eylemezler” iki 
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gâib erler ya iki gâibe avretler yâhûd cemî’ gâib erler veya cemî’ gâibe avretler. 

Gelecek zamânda. 

Nekoní     Nekoní     Nekoní     Nekoní     نَکُِني                                                 

     Nefy-i istikbâl. Binâ-yı ma’lûm müfred-i müzekker muhâtab ve müfred-i 

mü’ennes muhâtaba. Ma’nâsı “eylemezsin” [550] bir  hâzır er ya bir hâzıra avret. 

Gelecek zamânda. 

Nekoníd     Nekoníd     Nekoníd     Nekoníd     َکُِنيدن                 

     Nefy-i istikbâl. Binâ-yı ma’lûm tesniye-i müzekker muhâtab ve müfred-i 

mü’ennes muhâtaba ve cem’-i müzekker muhâtab ve cem’-i mü’ennes muhâtaba. 

Ma’nâsı “eylemezsiniz” iki hâzır erler veyâ iki hâzıra avretler veyâhûd cemî’ hâzır 

erler veyâ cemî’ hâzıra avretler. Gelecek zamânda. 

Nekonem      Nekonem      Nekonem      Nekonem      نَکُنَم                                     

     Nefy-i istikbâl. Binâ-yı ma’lûm nefs-i mütekellim-i vahide. Ma’nâsı “eylemem”. 

Gelecek zamânda. 

NNNNekoním     ekoním     ekoním     ekoním     نَکُِنيم 

     Nefy-i istikbâl. Binâ-yı ma’lûm nefs-i mütekellim-i ma’algayr. Ma’nâsı 

“eylemeyiz”. Gelecek zamânda. 

 

Nefy’ül-Đstikbâl Min’el Mechûl 

 

Kerde Neşeved  Kerde Neşeved  Kerde Neşeved  Kerde Neşeved  َدنشَو   کَرده         

     Nefy-i istikbâl. Binâ-yı mechûl müfred-i müzekker gâib ve müfred-i mü’ennes 

gâibe. Ma’nâsı “olunmuş olmaz” bir  gâib er ya bir gâibe avret. Gelecek zamânda. 

Kerde Neşevend  Kerde Neşevend  Kerde Neşevend  Kerde Neşevend  نده    نَشَوکَرد  

     Nefy-i istikbâl. Binâ-yı mechûl tesniye-i müzekker gâib ve müfred-i mü’ennes  

gâibe ve cem’-i müzekker gâib ve cem’-i mü’ennes gâibe. Ma’nâsı “olunmuş 

olmazlar” iki gâib erler ya iki gâibe avretler yâhûd cemî’ gâib erler ya cemî’ gâibe 

avretler. Gelecek zamânda. 
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Kerde Neşeví  Kerde Neşeví  Kerde Neşeví  Kerde Neşeví  ه      نَشَِويکَرد       

     Nefy-i istikbâl. Binâ-yı mechûl müfred-i müzekker muhâtab ve müfred-i 

mü’ennes  

muhâtaba. Ma’nâsı “olunmuş olmazsın” bir  hâzır er ya bir hâzıra avret. Gelecek 

zamânda. 

Kerde Neşevíd  Kerde Neşevíd  Kerde Neşevíd  Kerde Neşevíd  ه      نَشَِويدکَرد  

                     Nefy-i istikbâl. Binâ-yı mechûl tesniye-i müzekker muhâtab ve tesniye-i 

mü’ennes [551] muhâtaba ve cem’-i müzekker muhâtab ve cem’-i mü’ennes 

muhâtaba. Ma’nâsı “olunmuş olmazsınız” iki hâzır erler ya iki hâzıra avretler yâhûd 

cemî’ hâzır erler ya cemî’ hâzıra avretler. Gelecek zamânda. 

Kerde Neşevem  Kerde Neşevem  Kerde Neşevem  Kerde Neşevem  مه      نَشَوکَرد  

     Nefy-i istikbâl. Binâ-yı mechûl nefs-i mütekellim-i vahide. Ma’nâsı “olunmuş 

olmam”. Gelecek zamânda. 

Kerde Neşevím  Kerde Neşevím  Kerde Neşevím  Kerde Neşevím  ه     نَشَِويمکَرد       

     Nefy-i istikbâl. Binâ-yı mechûl nefs-i mütekellim-i ma’algayr. Ma’nâsı “olunmuş 

olmayız”. Gelecek zamânda. 

 

Te’kîd-i Nefy’ül- Đstikbâl Min’el Ma’lûm 

 

Her Áyíne NekoneHer Áyíne NekoneHer Áyíne NekoneHer Áyíne Nekoned  d  d  d   هر آيينَه نَکُنَد          

     Te’kîd-i nefy-i istikbâl. Binâ-yı ma’lûm müfred-i müzekker gâib ve müfred-i 

mü’ennes gâibe. Ma’nâsı “elbette etmez” bir gâib er ya bir gâibe avret. Gelecek 

zamânda. 

Her Áyíne Nekonend      Her Áyíne Nekonend      Her Áyíne Nekonend      Her Áyíne Nekonend      هر آيينَه    نَکُنَنَد 

     Te’kîd-i nefy-i istikbâl. Binâ-yı ma’lûm tesniye-i müzekker gâib ve müfred-i 

mü’ennes gâibe ve cem’-i müzekker gâib ve cem’-i mü’ennes gâibe. Ma’nâsı 

“elbette eylemezler” iki gâib erler ya iki gâibe avretler yâhûd cemî’ gâib erler veya 

cemî’ gâibe avretler. Gelecek zamânda. 
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Her Áyíne Nekoní     Her Áyíne Nekoní     Her Áyíne Nekoní     Her Áyíne Nekoní     هر آيينَه    نَکُِني                             

     Te’kîd-i nefy-i istikbâl. Binâ-yı ma’lûm müfred-i müzekker muhâtab ve müfred-i 

mü’ennes muhâtaba. Ma’nâsı “elbette eylemezsin” bir  hâzır er ya bir hâzıra avret. 

Gelecek zamânda. 

Her Áyíne NHer Áyíne NHer Áyíne NHer Áyíne Nekoníd     ekoníd     ekoníd     ekoníd     َکُِنيدن                                 هر آيينَه    

     Te’kîd-i nefy-i istikbâl. Binâ-yı ma’lûm tesniye-i müzekker muhâtab ve müfred-i 

mü’ennes muhâtaba ve cem’-i müzekker muhâtab ve cem’-i mü’ennes muhâtaba. 

Ma’nâsı “elbette eylemezsiniz sizler” iki hâzır erler veyâ iki hâzıra avretler veyâhûd 

cemî’ hâzır erler veyâ cemî’ hâzıra avretler. Gelecek zamânda. 

[552] Her Áyíne Nekonem      Her Áyíne Nekonem      Her Áyíne Nekonem      Her Áyíne Nekonem      هر آيينَه    نَکُنَم                             

     Te’kîd-i nefy-i istikbâl. Binâ-yı ma’lûm nefs-i mütekellim-i vahide. Ma’nâsı 

“elbette eylemem”. Gelecek zamânda. 

Her Áyíne Nekoním     Her Áyíne Nekoním     Her Áyíne Nekoním     Her Áyíne Nekoním     هر آيينَه    نَکُِنيم                             

     Te’kîd-i nefy-i istikbâl. Binâ-yı ma’lûm nefs-i mütekellim-i ma’algayr. Ma’nâsı 

“elbette eylemeyiz”. Gelecek zamânda. 

 

Te’kîd-i Nefy’ül- Đstikbâl Min’el Mechûl 

 

Her Áyíne Kerde Neşeved   Her Áyíne Kerde Neşeved   Her Áyíne Kerde Neşeved   Her Áyíne Kerde Neşeved   َدنشَو کَرده                                        هر آيينَه    

     Te’kîd-i nefy-i istikbâl. Binâ-yı mechûl müfred-i müzekker gâib ve müfred-i 

mü’ennes gâibe. Ma’nâsı “elbette olunmuş olmaz” bir  gâib er ya bir gâibe avret. 

Gelecek zamânda. 

Her Áyíne Her Áyíne Her Áyíne Her Áyíne Kerde Neşevend  Kerde Neşevend  Kerde Neşevend  Kerde Neşevend  نده    نَشَوهر آيينَه     کَرد 

     Te’kîd-i nefy-i istikbâl. Binâ-yı mechûl tesniye-i müzekker gâib ve müfred-i 

mü’ennes gâibe ve cem’-i müzekker gâib ve cem’-i mü’ennes gâibe. Ma’nâsı 

“elbette olunmuş olmazlar” iki gâib erler ya iki gâibe avretler yâhûd cemî’ gâib erler 

ya cemî’ gâibe avretler. Gelecek zamânda. 
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Her ÁyíneHer ÁyíneHer ÁyíneHer Áyíne Kerde Neşeví Kerde Neşeví Kerde Neşeví Kerde Neşeví  ه  نَشَِويهر آيينَه  کَرد  

     Te’kîd-i nefy-i istikbâl. Binâ-yı mechûl müfred-i müzekker muhâtab ve müfred-i 

mü’ennes muhâtaba. Ma’nâsı “elbette olunmuş olmazsın” bir  hâzır er ya bir hâzıra 

avret. Gelecek zamânda. 

Her ÁyíneHer ÁyíneHer ÁyíneHer Áyíne Kerde Nemí Şevíd   Kerde Nemí Şevíd   Kerde Nemí Şevíd   Kerde Nemí Şevíd  ه      نَشَِويدهر آيينَه     کَرد 

     Te’kîd-i nefy-i istikbâl. Binâ-yı mechûl tesniye-i müzekker muhâtab ve tesniye-i 

mü’ennes muhâtaba ve cem’-i müzekker muhâtab ve cem’-i mü’ennes muhâtaba. 

Ma’nâsı “elbette olunmuş olmazsınız” iki hâzır erler ya iki hâzıra avretler yâhûd 

cemî’ hâzır erler ya cemî’ hâzıra avretler. Gelecek zamânda. 

Her ÁyíneHer ÁyíneHer ÁyíneHer Áyíne Kerde Neşevem   Kerde Neşevem   Kerde Neşevem   Kerde Neşevem  مه      نَشَوهر آيينَه     کَرد 

     Te’kîd-i nefy-i istikbâl. Binâ-yı mechûl nefs-i mütekellim-i vahide. Ma’nâsı 

“elbette olunmuş olmam”. Gelecek zamânda. 

[553] Her ÁyíneHer ÁyíneHer ÁyíneHer Áyíne Kerde Neşevím   Kerde Neşevím   Kerde Neşevím   Kerde Neşevím  ه     نَشَِويمهر آيينَه      کَرد  

     Te’kîd-i nefy-i istikbâl. Binâ-yı mechûl nefs-i mütekellim-i ma’algayr. Ma’nâsı 

“elbette olunmuş olmayız”. Gelecek zamânda. 

 

Emr’ül-Gâib Min’el Ma’lûm 

 

Koned  Koned  Koned  Koned  کَُنَد    

     Emr-i gâib. Binâ-yı ma’lûm müfred-i müzekker gâib ve müfred-i mü’ennes gâibe. 

Ma’nâsı “eylesin” bir gâib er yâhûd bir gâibe avret. Gelecek zamânda. 

Konend Konend Konend Konend   کُنََند  

     Emr-i gâib. Binâ-yı ma’lûm tesniye-i müzekker gâib ve tesniye-i mü’ennes gâibe 

ve cem’-i müzekker gâib ve cem’-i mü’ennes gâibe . Ma’nâsı “eylesinler” iki gâib 

erler veya iki gâibe avretler veya cemî’ gâib erler ya cemî’ gâibe avretler. Gelecek 

zamânda. 
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Emr’ül-Gâib Min’el Mechûl 

 

Kerde Şeved  Kerde Şeved  Kerde Şeved  Kerde Şeved  ده     شَوکَرد     

     Emr-i gâib. Binâ-yı mechûl müfred-i müzekker gâib ve müfred-i mü’ennes gâibe. 

Ma’nâsı “olunmuş olsun” bir gâib er veya bir gâibe avret. Gelecek zamânda.  

Kerde Şevend  Kerde Şevend  Kerde Şevend  Kerde Şevend  نده     شَوکَرد     

     Emr-i gâib. Binâ-yı  mechûl tesniye-i müzekker gâib ve tesniye-i mü’ennes gâibe 

ve cem’-i müzekker gâib ve cem’-i mü’ennes gâibe. Ma’nâsı “olunmuş olsunlar” iki 

gâib erler ya iki gâibe avretler ya cemî’ gâib erler ya cemî’ gâibe avretler. Gelecek 

zamânda.  

    

Nehy’ül-Gâib Min’el Ma’lûm 

 

Mekoned      Mekoned      Mekoned      Mekoned      کُنَدم                             

     Nehy-i gâib. Binâ-yı ma’lûm müfred-i müzekker gâib ve müfred-i mü’ennes 

gâibe. Ma’nâsı “eylemesin” [554] bir gâib er ya bir gâibe avret. Gelecek zamânda. 

Mekonend     Mekonend     Mekonend     Mekonend     کُنَنَدم         

     Nehy-i gâib. Binâ-yı ma’lûm tesniye-i müzekker gâib ve müfred-i mü’ennes gâibe 

ve cem’-i müzekker gâib ve cem’-i mü’ennes gâibe. Ma’nâsı “eylemesinler” iki gâib 

erler ya iki gâibe avretler yâhûd cemî’ gâib erler veya cemî’ gâibe avretler. Gelecek 

zamânda. 

 

Nehy’ül-Gâib Min’el Mechûl 

 

Kerde Meşeved  Kerde Meşeved  Kerde Meşeved  Kerde Meşeved  دشَوه     مکَرد     

     Nehy-i gâib. Binâ-yı mechûl müfred-i müzekker gâib ve müfred-i mü’ennes 

gâibe. Ma’nâsı “olunmuş olmasın” bir gâib er veya bir gâibe avret. Gelecek 

zamânda. 

 



 149

Kerde Meşevend  Kerde Meşevend  Kerde Meşevend  Kerde Meşevend  ندشَوه     مکَرد     

     Nehy-i gâib. Binâ-yı  mechûl tesniye-i müzekker gâib ve tesniye-i mü’ennes gâibe 

ve cem’-i müzekker gâib ve cem’-i mü’ennes gâibe. Ma’nâsı “olunmuş olmasınlar” 

iki gâib erler ya iki gâibe avretler ya cemî’ gâib erler ya cemî’ gâibe avretler. 

Gelecek zamânda. 

    

Emr’ül-Hâzır Min’el Ma’lûm 

 

Kon  Kon  Kon  Kon  کَُن      

     Emr-i hâzır. Binâ-yı ma’lûm müfred-i müzekker muhâtab ve müfred-i mü’ennes 

muhâtaba. Ma’nâsı “eylesin” bir hâzır er yâhûd bir hâzıra avret. Gelecek zamânda. 

Koníd Koníd Koníd Koníd کَُِنيد    

     Emr-i hâzır. Binâ-yı ma’lûm tesniye-i müzekker muhâtab ve tesniye-i mü’ennes 

muhâtaba ve cem’-i müzekker muhâtab ve cem’-i mü’ennes muhâtaba. Ma’nâsı 

“eyleyesiniz sizler” iki hâzır erler ya iki hâzıra avretler ya cemî’ hâzır erler ya cemî’ 

hâzıra avretler. Gelecek zamânda. 

 

[555] Emr’ül-Hâzır Min’el Mechûl 

 

Kerde Şev  Kerde Şev  Kerde Şev  Kerde Şev  ه     شَوکَرد     

                    Emr-i hâzır. Binâ-yı mechûl müfred-i müzekker muhâtab ve müfred-i mü’ennes 

muhâtaba. Ma’nâsı “olunmuş ol” bir hâzır er veya bir hâzıra avret. Gelecek zamânda. 

Kerde Şevíd Kerde Şevíd Kerde Şevíd Kerde Şevíd ه     شَِويدکَرد     

     Emr-i hâzır. Binâ-yı  mechûl tesniye-i müzekker muhâtab ve tesniye-i mü’ennes 

muhâtaba ve cem’-i müzekker muhâtab ve cem’-i mü’ennes muhâtaba. Ma’nâsı 

“olunmuş olunuz sizler” iki hâzır erler ya iki hâzıra avretler ya cemî’ hâzır erler ya 

cemî’ hâzıra avretler. Gelecek zamânda.  
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Nehy’ül-Hâzır Min’el Ma’lûm 

 

Mekon     Mekon     Mekon     Mekon     کُنم    

     Nehy-i hâzır. Binâ-yı ma’lûm müfred-i müzekker muhâtab ve müfred-i mü’ennes 

muhâtaba. Ma’nâsı “eyleme sen” bir  hâzır er yâhûd bir hâzıra avret. Gelecek 

zamânda. 

Mekoníd     Mekoníd     Mekoníd     Mekoníd     کُِنيدم 

     Nehy-i hâzır. Binâ-yı ma’lûm tesniye-i müzekker muhâtab ve müfred-i mü’ennes  

muhâtaba ve cem’-i müzekker muhâtab ve cem’-i mü’ennes muhâtaba. Ma’nâsı 

“eylemeyiniz sizler” iki hâzır erler ya iki hâzıra avretler ya cemî’ hâzır erler ya cemî’ 

hâzıra avretler. Gelecek zamânda. 

 

Nehy’ül-Hâzır Min’el Mechûl 

 

Kerde Meşev  Kerde Meşev  Kerde Meşev  Kerde Meşev  ْْ هکَرد  مشَو  

     Nehy-i hâzır. Binâ-yı mechûl müfred-i müzekker muhâtab ve müfred-i mü’ennes 

muhâtaba. Ma’nâsı “olunmuş olma” bir  hâzır er ya bir hâzıra avret. Gelecek 

zamânda. 

Kerde Meşevíd  Kerde Meşevíd  Kerde Meşevíd  Kerde Meşevíd  شَِويده      مکَرد  

      Nehy-i hâzır. Binâ-yı mechûl tesniye-i müzekker muhâtab ve tesniye-i mü’ennes 

muhâtaba ve cem’-i müzekker muhâtab [556] ve cem’-i mü’ennes muhâtaba. 

Ma’nâsı “olunmuş olmayınız” iki hâzır erler ya iki hâzıra avretler yâhûd cemî’ hâzır 

erler ya cemî’ hâzıra avretler. Gelecek zamânda. 

 

Fi’l’üt-Te’eccüb Min’el Ma’lûm 

 

 

Zehí Kerd  Zehí Kerd  Zehí Kerd  Zehí Kerd  زَِهي کَرد    
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     Fi’l-i ta’accüb. Binâ-yı ma’lûm müfred-i müzekker gâib ve müfred-i mü’ennes 

gâibe. Ma’nâsı “acib eyledi” bir gâib er veya bir gâibe avret. Geçmiş zamânda.  

Zehí Kerdend  Zehí Kerdend  Zehí Kerdend  Zehí Kerdend  ندزَِهي        کَرد    

                    Fi’l-i ta’accüb. Binâ-yı ma’lûm tesniye-i müzekker gâib ve tesniye-i mü’ennes 

gâibe ve cem’-i müzekker gâib ve cem’-i mü’ennes gâibe. Ma’nâsı “acib eylediler” 

iki gâib erler ya iki gâibe avretler ya cemî’ gâib erler ya cemî’ gâibe avretler. Geçmiş 

zamânda.  

Zehí Kerdí  Zehí Kerdí  Zehí Kerdí  Zehí Kerdí  زَِهي        کَرِدي    

                    Fi’l-i ta’accüb. Binâ-yı ma’lûm müfred-i müzekker muhâtab ve müfred-i 

mü’ennes muhâtaba. Ma’nâsı “acib eyledin” bir hâzır er ya bir hâzıra avret. Geçmiş 

zamânda. 

Zehí Kerdíd  Zehí Kerdíd  Zehí Kerdíd  Zehí Kerdíd  زَِهي    کَرِديد 

     Fi’l-i ta’accüb. Binâ-yı ma’lûm tesniye-i müzekker muhâtab ve tesniye-i 

[mü’ennes] muhâtaba ve cem’-i müzekker muhâtab ve cem’-i mü’ennes muhâtaba. 

Ma’nâsı “acib eylediniz sizler” iki hâzır erler ya iki hâzıra avretler. Geçmiş zamânda. 

Zehí Kerdem  Zehí Kerdem  Zehí Kerdem  Zehí Kerdem  مزَِهي        کَرد 

     Fi’l-i ta’accüb. Binâ-yı ma’lûm nefs-i mütekellim-i vâhide. Ma’nâsı “acib 

eyledim”. Geçmiş zamânda. 

Zehí Kerdím  Zehí Kerdím  Zehí Kerdím  Zehí Kerdím  زَِهي        کَرِديم 

     Fi’l-i ta’accüb. Binâ-yı ma’lûm nefs-i mütekellim-i ma’algayr. [Ma’nâsı] “acib 

eyledik”. Geçmiş zamânda. 

    

[557] Fi’l’üt-Te’eccüb Min’el Mechûl 

 

 

Zehí Kerde Şod   Zehí Kerde Şod   Zehí Kerde Şod   Zehí Kerde Şod       ه     شُدزَِهي     کَرد    

                    Fi’l-i ta’accüb. Binâ-yı mechûl müfred-i müzekker gâib ve müfred-i mü’ennes 

gâibe. Ma’nâsı “acib olunmuş oldu” bir gâib er veya bir gâibe avret. Geçmiş 

zamânda.  
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Zehí Kerde Şodend    Zehí Kerde Şodend    Zehí Kerde Şodend    Zehí Kerde Şodend     ندشُد  زَِهي     کَرده     

     Fi’l-i ta’accüb. Binâ-yı mechûl tesniye-i müzekker gâib ve tesniye-i mü’ennes 

gâibe ve cem’-i müzekker gâib ve cem’-i mü’ennes gâibe. Ma’nâsı “acib olunmuş 

oldular” iki gâib erler veya iki gâibe avretler veya cemî’ gâib erler ya cemî’ gâibe 

avretler. Geçmiş zamânda.  

Zehí KerZehí KerZehí KerZehí Kerde Şodí de Şodí de Şodí de Şodí   شُِدي     زَِهي     کَرده     

     Fi’l-i ta’accüb. Binâ-yı mechûl müfred-i müzekker muhâtab ve müfred-i 

mü’ennes muhâtaba . Ma’nâsı “acib olunmuş oldun” bir hâzır er veya bir hâzıra 

avret. Geçmiş zamânda.  

Zehí Kerde Şodíd Zehí Kerde Şodíd Zehí Kerde Şodíd Zehí Kerde Şodíd   شُِديد     زَِهي     کَرده     

     Fi’l-i ta’accüb. Binâ-yı mechûl tesniye-i müzekker muhâtab ve tesniye-i mü’ennes 

muhâtaba ve cem’-i müzekker muhâtab ve cem’-i mü’ennes muhâtaba . Ma’nâsı 

“acib olunmuş oldunuz sizler” iki hâzır erler veya iki hâzıra avretler veya cemî’ hâzır 

erler ya cemî’ hâzıra avretler. Geçmiş zamânda.  

Zehí Kerde Şodem  Zehí Kerde Şodem  Zehí Kerde Şodem  Zehí Kerde Şodem  مه     شُدزَِهي     کَرد    

     Fi’l-i ta’accüb. Binâ-yı  mechûl nefs-i mütekellim-i vâhide. Ma’nâsı “acib 

olunmuş oldum”. Geçmiş zamânda. 

    

Zehí Kerde Şodím Zehí Kerde Şodím Zehí Kerde Şodím Zehí Kerde Şodím   شُِديم     زَِهي     کَرده     

     Fi’l-i ta’accüb. Binâ-yı  mechûl nefs-i mütekellim-i ma’algayr. Ma’nâsı “acib 

olunmuş olduk”. Geçmiş zamânda. 

 

Fasl-ı Sâlis ve Đşrûn: Terkîb ve Đbâreye Nazm Olan Kelimât 

Ma’nâlarıyla Lugatları Beyânındadır 

 

[558] 

 geldi   آمد

 gelmiş   آمده
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    geldiniz   آمديت

 geldik   آمديم

 geldin   آمدي

 geldim   آمدم

 gelmek   آمدن

 geldiler   آمدند

 gelir, gele   آيد

 gelirsin, gelesin   آيي

 gelem, gelirim   آيم

 gel   آ

 gelin   آييد

 gelirler   آيند

 geliriz   آييم

 getirirsin   آوري

 getir   آر

 getirdi   آوريد

 getirelim   آورند

ۀآورد    getirirler 

ۀآورد    getirsin 

 getirdin   آوردي

 getireler   آرند

 getirin   آريد

 getirdiler   آوردند

 getirmek   آوردن
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 getirem   آرم

 getire   آرد

 getir   آور

 getirdi   آورد

 getirdim   آورده ام

 getiresin   آري

 düşesin ve düştün   افتادي

 düşmek   افتادن

 vaki olmuştur   افتاد است

ادافت    düştü, vaki oldu 

 düştüler   افتادند

 düşer, düşerse   افتد

 düşerim   افتم

 düşmüş   افتاده

 düştüm   افتاده ام

 düşerler   افتند

 oldur   آنست

 onda   اندرو

 o   آن

 bu   اين

 ol, o   اش

 bundan   ازين

 onu   آنرا

 ondan   ازان
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 ondan   ازوي

 onlar   آنها

 ondan   ازو

 onu   او را

 içerde   اندر

 elan, şimdi   اکنون [559]

 bu canibe   اين سو

 ardından   از پي

 ol yerde   آنجا

 eğer, manasında   ار

 yarattın   آفرين

 atar, ata   اندازد

 at, ilka eyle   انداز

 atarım   اندازم

 attım   انداختم

 attı   انداخت

 attın, bıraktın   انداختي

 bıraktı   افکند

 bıraktılar   افکندند

 bıraktın   افکندي

 öğrendim   آموختم

 öğrendik   آموختيم

 durmuş   استاده

 gamlar, enduh ile   اندهان
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 layık olur   آرزد

 gözyaşı dökücü   اشک ريز

 beli   آري

 bir bulut   ابري

 ucuz   ارزان

 sürat, acele ile   اشتاب

 bu gece   امشب

 bu gün   امروز

 yıldız   استاره

 asarım   آويزم

 yüzmek   آشنا

 yaktım   افروختم

 parlattın   افروختي

 hırs   آز

 karnı, batını   اشکم

 donmuş   افسرده [560]

 dağarcık   انبان

 deri sıvandırısı   اهاب

 ademoğlu   آدمي

 ey genç   اي جوان

 asılmış   آويخته

 karışmış   آميخته

 öyle olurlar   آن شوند

 o idi   آن بدي
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 bunların, onların   ايشان

 ey şol kimse ki   اي که

 işte sana   اينت

 işte   اينک

 dakik   ارد

 yeni entari   آستين

 eyvah   آوه

 astılar, taalluk eylediler   آويختنيد

 su kuyusu   آب چاه

 ey ulu   اي کيا

 kapı eşiği   آستانه

 oyuncak   آستان

 ey muradına yar olan kimse   اي کاميار

 yakmak   افروز

 astı   آويخت

 deve ayak koydu   اشتر پا نهاد

 saçarım   افشانم

[562] enderín deràÀh kibr ÿ nÀz kíst (     اندرين درگاه کبر و ناز کيست) “bu dergahda kimin kibr 

ve nâzı vardır” cihetinden dimekdir. Íyn bÀrí ( اين باري) “bu bârî”. Türkce bâre, bir kere 

gibi; “bu kadarsın” dimekdir. Ávorde bÿdendeş ( آورده بودندش) “ânı getürmüşler” idi. 

Ez mÀ bedÀr (  از ما بدار) “bizden giru tut”, ez kíst bÀk (  از کيست باک) “bak kimdir”, ez 

şikÀf-ı der ( راز شکاف د   ) “kapu yarığından ercumend, mu’azzez, muhterem, ey saâdetlü 

kimsedir”; Àn tÿy reftet (  آن توي رفتت) “sana zeft ü azîm olan” dimekdir.  EfrÀz bÿdíde   

 i’tinâ idici, hâcetine“ (اي معتني ) ziyâde idici olmuşsun”, ey muètení“ (افراز بوديده )
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ihtimâm-ı ihtiyât idici”, òendÀneş kerd ( خندانش کرد) “âna handân eyledi”, eger merdí 

beyÀ (  اگر مردي بيا) “eger merd isen gel”,  Ànçe zÿ ber ser o úaddeş rÀst kerd ( آنچه زو بر سر

آنچه  ) ol nesneyi servi ağacına vurdu”, Ànçe òÀkí yÀft zÿ naúş-i çín“ (و قدش راست کرد    

 ol nesneyi hâkî olan insân ândan Çîn nakşı buldu”; Çin“ ( نقش چين   خاکي يافت زو   

diyârının ismidir ki, ânın mahbûbu begâyet letâfet ve melâhat üzere olur. Ânın şekl ü 

şemâ’ili hûb dilbere sûret-i Çîn [563] ta’bîr iderler. ß àonÀhí kerd ÿ mÀ dídím lík ÿ 

reómet-i mÀrÀ nemí dÀnist ník         (             او گناهي کرد و ما ديديم ليک و رحمت مارا نمي دانست نيک) “o 

bir günâh eyledi ve biz ânı gördük velîkin bizim rahmetimizi bilmedi ki biz 

mücrimin cürmünü afv eylemeğe bahâne taleb eyleriz kemâkâl  Allâh Te’âlâ fî 

hadîsetü’l kudsî azîzim. 

 

رمبيا    getireyim 

 yukarı getirdim   بر آرم

 getirdi   بياورد

 getirir   بر آرد

 getirirsin   بر آري

 yukarı gelirim   بر آريم

 yukarı getirdiler   بر آوردند

 gel   بيا

 gelir, gele   بيايد

 gelirim, gelirsem   بيايم

 geldi   بيامد

 bulasın  بيابي

 bul   بياب

 bulur   بيابد

 olur   بود
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 eylemek   بودند

 olurduk   بوديم

 olurdun   بودي

 olurlardı   بودند

 oldu   بدي

 rayiha, koku   بو

 olur, ola   باشد

 oldunuz   بديد

 olam   باشم

 ol, olasın   باشي

 olsunlar   باد

 oldular   بدند

 idi, oldu   بد

 idiler   بدندي

 görürsün   بيني

 görürüm   بينم

 beni gördün   بينيدم

 göresin   ببيني

 görmezsin   نمي بينيد

 görür   بيند

 görürler   بينند

 gör   ببين

 gör   بين

 burun demektir   بيني
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 nazar edin   بنگريد [564]

 nazar eyleyeyim   بنگرم

 eyletir, kurtarır   برد

ۀبرد    eylettin 

 eylettik   برده ايم

 eylettiler   بردند

 eyletin   بريد

 eyletirler   برند

 eylettin   بردي

 eylettim   بردم

 bağışlar   بخشد

 bağışlarsın   بخشي

 terk ediniz   بگذاشتيد

 koydun, terk eyledin   بگذاشتي

 koydum, terk eyledim   بگذاشتم

 en çok   بس

 açık   باز

 söylerim   بگويم

 ondan ola   بدان

دببند    bağlarsa 

 bağladı   ببست

 bağla   بر بند

 bağlanmış   بسته

 bağlayayım   ببندم
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 bağla   ببند

 bağladılar   بستند

 bağlayalım   ببنديم

 bağladım   بستم

 bağladın, bağlayasın   بستي

 bağlayın   بنديد

 istima eylediniz, işittiniz   بشنويد

 işit   بشنو

 işitesin, istima eyleyesin   بشنوي

 istima edeler, işiteler   بشنوند

 istima eder   بشنود

 işitti   بشنيد

 işittin   بشنودي

 kır   بشکند

 kırasın   بشکني

 kırdı   بشکست

 kırmışlardır   بشکسته اند

 koparasın, kaldırasın   بر کني

 kopara   بر کند

 kopmuş   بر کنده

 koparırım   بر کنم

 kopar   بر کني

 gerek   بايد

 bana gerekdir, lazımdır   بايدم
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 kesmek   بريدن [565]

 kesmişlerdi   بريده بود

 keseler, kat’ edeler   برند

 kesildi   بريد

 kestiler   بريدند

 yırtılmış   بريده

 kesti, kat’ etti   ببريد

 koydu   بنهاد

 koymuş   بنهاده

 korlar   ببهند

نبز    vur, vura 

 birbirine vuram   بر هم زنم

 düştüler   بيفتادند

 kesti   برد

 okuyasın   بخواني

 okudum   بخواندم

 davet etti   بخواند

 okudular   بخوانند

 tuttu   بگرفت [566]

 tutmuş   بگرفته

 sor, sual et   بپرسي

 sorucu, sual edici   پرسان

 yürü   برو

 sorsam   پرسم
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 iyi   به

 kalasın   بماني

 kaldın   بماندي

 geri döndü   باز گرد

 dön   گيرد

 ye   بخور

 yemiş, içmiş   بخورده

 öldür   بکش

 seda   بانگ

 ov   بمال

 yağdırsa   بارد

 yağdır   بيار

 yağdır   باران

 dönmedi   بر نگشت

 döndü, rücu etti   بر گشت

 öptüler   بوسيدند

 gösterdi   بنمود

 gösterdin   بنمودي

 oynadı   باخت

 oynadım   باختم

 söyle   بگو

 söylese   بگويد

 kaçmış   بگريخته

    kaçtım   بگريختم
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 kaçtın   بگريختي

 kaçtı   بگريخت

 yatınız   بخبيد

 yatam   بخبم

 buyurdular   بفرمودند

 buyurun   بفرموديد

 aldılar   بستدند

 almışlardır   بخريده اند

 dikti   بدوخت

 dök   بريز [567]

 seninle   با تو

 yıkanmış   بشسته

 öğretirsin   بياموزي

 öğren   بياموز

 bana öğret   بياموزم

 süpürür   برويد

 iletmişlerdir   برده اند

 çalasın   بدزدي

 ölesin, mevt olasın   بميري

 pişti   بپخت

 nice kere   بار ها

 onun üzerine   بروي

 onun üzerine   بر آن

 açık   با چنين
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 onun üzerine   برو

 bu   بدين

 ona   بدو

 onunla   با وي

 ziyade   بس

 ziyade   بيش

 yük   بار

 söğüt ağacı   بيد

 kar   برف

 erkenden   بگاه

 erkenden   بگه

 havf kudreti   بيم

 keçi denilen hayvan   بز

 tasdik eyleyin   بگرويد

 ziyadenizle   بي بهان

 dam manasında   بام

 kaz denilen hayvan   بطّ

 senin ayağın   پاي تو

 anladılar   بشناختند [568]

 anladı   بشناخت

 bildin   بدانستي

 yıka   بشو

 koyam   بنهم

 kendine geldi   با خود آمد
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 terk eyle   بهل

 yarıldı   بشکافت

 kalkınız manasınadır   بر خيزيد

 yırtarlar, açarlar   بر مي درند

 bilir   بداند

 kesilmiş oldu   بريده شد

 yırttı   بدريد

 buldu   بيافت

 keserim   ببرم

 örmek manasına   بافت

 oturmuşlardır   بنشسته اند

 geri söyle   باز گو [569]

 yanmayan   بي سوزن

 görürüm   بينم

 sana ola   با شدت

 sana gerek   بايدت

 onun muradı üzere   بر کام او

 olurdu   بودي

 harlığa, fakirliğe   بخاري

 kere manasınadır   بار

 sana oldum   بودمي

 nedemsiz, gamsız   بي ندم

 gördünüz   بديديد

 görmüş   بديده
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 bırakırsam   بفکني

 yukarı sıçradı   بر جهيد

 dışarı   به بيرون

 bitti, hasıl oldu   برست

 hararet ile   بتفت

 kalk   بر جه

 tasdik eyledi   باور کرد

 sıçrarım   بجهم

 baş yastığı   بالش

 kezalik böyledir   بوک

 ağzına sürme, gibi   بيشکرينه

 sürat ile   بزودي مي برد [570]

 rahmet üzere   بر رحمت

 o kimsenin gereğini   بايست او

ط زدنب    kopuz çalmak, vurmak 

 doğur   بزاد

 hareket eyler   بر مي جهد

 vakt-i rızada ve medhde istimal olunur   بخ

 görür ve der ki ey ulu   ببيند بگويد که اي کيا

 dizleri üzerine kodular   بزانو بر نهادند

 kendini vurdu    خاصي زديۀبر بند

 ön   پيش [571] 

ۀپار    bir pare, bir miktar 

 zan eyler   پندار
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 ardında manasına   پي

 ardı, arkası   پس

 arkası   پشت

 ihtiyar   پير

 yün   پشم

ۀپر    uçucu 

 uçmuş   پريده

 uçtu   پريد

 uç   پر

 meme   پستان

 dolaşmak   پيچ

 sivrisinek   پشة

 kanat   پر

 fil denilen hayvan   پيل

 dolusun   پري

 onun ayağını   پاش را

 arka iki kat   پشت دو تو

 öne mensup olur   پيشي بود

 geçen sene   پارينه سال [572]

 geniş   پهن

 kani olur   پر چشم

 benim izim   پيم

 ayak koyasın   پا نهي

 makbul, layık   پذيرا
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 seni   ترا

 dar   تنگ

 sen   تو

 sensin   تويي

 bulandı   تيره

 korkarsın   ترسي

 korkarım   ترسم

 çapa   تازد

 hararet, ziya   تاب

 çap   تاز

 şimdiye dek   تاکنون

 kat kat   تو بتو

 hararet   تفت

 doğdu   تافت

 acı   تلخ

 balta, kazma aleti   تيشه [573]

 sen kimsin   تو کي

  işve   تيبا

 arap demektir   تازي

 tasa, gam   تاسه

تتاک    ta kim seni 

 Türkçe tava derler   تابه

 ok   تير

 sizi, size demektir   تان
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 Çin   چين

 niçin   چه

 nice   چند

 ol kadar   چندين

 nice, çünkü   چون

  niçin, ne   چوني

 sıçramış   جسته

 sıçradı   جست

 kuşluk vakti   چاست

 nedir   چيست

 gözün   چشمي

 ister   جويد

 arayıcı   جويان

 toplamaya   چيند

 çabuk   چست [574]

 diler, ister   جويد

 iste   جو

 yaka, entari yakası   جيب

 benim yatağımı   جامه خواب مرا

 cep   چب

 böylesini   چنين را

 niçin; sen nasılsın   چوني

   niçin   چرا

 ne gune ondan   چه سان
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 ne korkarım   چه ترسم

 başka   جدا

 galipsin   چيري

 kuyu   چاه

 kuyu   چه

 otlak, mera   چرا

 otladı   چريد

 ne   چه

 zalim   جافي

 bir mahal   جاي

 ne şeysin   چيستي

 otlarlar   چرند

 bahar zamanında otladın   چريدي در بهار

 suyu nuş eyler   خورد آب [576] 

 yedi, yer; içti, içer   خورد

 yersin   خوري

 yemiş idi   خورده بود

 yemişim   خورده ام

 yedin   خوردي

 istersin   خواهي

 ister   خواه

 isteyici   خواهندة

 isterim   خواهم

 bidar, bir uyanık kimse  خفتة
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 yattılar   خفتند

 yat   خسب

 yatarsın   خسبي

 yatarım   خسبم

 yattı   خفت

 yatmış   خفته

 hakir oldu manasına gelir   خور

  okur    خواند

 okumak, söylemek   خواندن

 okudum   خواندم

 oku   خوان

 okuyam   خوانم

 okudular   خوانند

 okuyan   خواننده

 okudun   خواندة

 davet kılmıştır, okumuştur   خواندست

 okuyasın, dua edesin   خواني

 okuyun   خوانيد

 sofra   خوان

 alırlar   خرند

 güzel, iyi   خوش

 boğaz   حلق

 eşek değirmeni   خراس

 eşek yavrusu   خر گره
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 küp   خم

 tulum   خيک

 kendi   خويش

 salkım, başak   خوشه [577]

 çukur   حفره

 tazim kıldı   خميد

 senin yüzünü tırmalamıştır   خراشيده است روت

 ister kurulukta ister yaşlık içinde   خواه در خشکي و خواه اندر نمي

  .tahkik Hüda’nın bir akrabası ve şeriki yoktur   مرا خدا را خويش و انباز نيست

 bil   دان

 bilirim   دانم

 bilir   داند

 bildi   دانست

 verdi   داد

 verdin   دادي

 sana verdim   دادمت

 verdiler   دادند

 verdik   داديم

 ver   ده

 veresin   دهي

همد    veririm 

 gördü   ديد

 gördüm   ديدم

 gördüler   ديدند
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 görmüşüm   ديده ام

 yelmek   دويدن

 yeldik   دويديم

 yeldiler   دويدند

 biz sana el verdik   دهيمت دست [578] 

 kuyruk   دم

 onlara verdi   دادشان

 yırttı   دريد

 tutarım   دارم

 tutarsın   داري

 tutarlar   دارند

 çirkin   دژم

 bir ilim   دانشي

 uzun   دراز

 onda   در وي

 dün demektir   دي

 içeri gelesin   در آيي

 eli açık   دست باز

 davul   دهل

 layık   در خور

 içinde   در

  duman   دود

 iplik eğermek   دوک

 senin eteğini   دامنت
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 tumturak ve unvan manasınadır   دمدمه

[579] ست نارسان  د    eli yetişmeyen kimse 

 diktim   دوختم

 deryaya layık olmadı su kuşundan gayrı demektir    در خور دريا نشد جز مرغ آب

 ziyade dürbündür   دورست نيک

 el aleti   دست افزار

 onların elini tut   دستشان گير

 hilebaz; hile etmek   دغا

ور د   deveran 

 ezelde   در سبق

 adalet eyleyin   دادي کنيد

 ilaç   دوا

 bir yere gelir   در هم آيد

 kaptı   در ربود

 kapı   در

 defn eyledi, gömdü   دفن مي کردي

 helak manasına   دمار

 bir kapıyı dövdü, kaktı   دري مي کوقت

 gitti   رقت

 gittim   رقتم

 gittin   رقتي

 gittiler   رقتند

 kurtuldu   رست

 kurtulmuş   رسته
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 kurtuldun   رستي

 halas olur   رهند [580]

 kurtula   رهد

 kurtaram, halas eyleyem   رهانم

 halas   رها

 kurtara, halas eyleye   رهاند

 terk eyle   رهان

 terk ettin   رها کردي

 kurtulmuş   رهيده

 kurtulasın   رهيدي

 kurtuluruz   رهيم

 kurtulsa   رهيد

 sür, sevk et   ران

 sürdün   راندي

 sürdüm   راندم

 sürdü   راند

 sürülmüş   رانده

 sürdüler   راندند

 döktün   ريختي

 döktü   ريخت

 dökmüş   ريخته

 döktünüz   ريختيد

 gidesin; gidici, salik   روي

 gider   رود
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 giderler   روند

 gidersiniz   رويد

 giderim   روم

 erişe   رسد

 erişesin   رسي

 senin yolunu yürüdü   راهت زدي

 pencere   روزن

 yüzün   رويي

 doğru kalkıcı   راست خيز

 yüzü sarı   روي زرد

 sağ taraf   راست

 sürü, koyun   رمه

 ürktü   رميد

 kıyamet günü   روز رستخيز

 kıyamet günü   روز گزند [581]

 sakal   ريش

 ruşen can demektir   روشن روان

 taşlamak   رجم

 kum   ريگ

 süpüre   روبد

 oruç   روزه

 yüzü, yanağı   رخ

 nasiptir   روزيست

 bitti, zuhur etti   رويد
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 bitti   رست

 bitmiştir   رستست

  senden bitmiştir   رستت

 vururlar   زنند

 vurun   زنيد

 vurdun   زدي

 vurmuş   زده

 vurdular   زدند

 vurdunuz   زديد

 vurmak   زدن

 vurdu   زد

 vurdunuz   زديت

 vurduk   زديم

 doğdu   زاد

 tiz, acele   زود

 doğar   زايد

 doğuralar   زايند

 sanki o üsluptan   زان

 güneş, şems   ذکا [582]

 giriş, yaya girişi   زه

 neşv  ü nema   زهد

 sarı renk   زرد

 doğmak   زادن

 ondan   زو
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 aşağı   زير

 o yüzden ki   زان رو که

 herze bilici   ژاژخا

 herze, beyhude   ژاژ

 altın   زر

 ziyaret edici   زُوار

 kenar manasına da olur   سر

 başım   سرم

 sebkat   سبق

 faide   سود

 düzdü   ساخت

 yakıcı   سوز

 düzersin   سازي

 sipahi, asker   سپه

ندسر مي زد    baş kodular 

 saksı   سفال

 tok oldu   سير شد

 vezn edeyim   سنجم

 boğaz canibine gitmedi   سوي گلو نشد [583]

 düzdü   سازيد

 pişvâ   ساالر

 baldır, insan baldırı demektir   ساق

 sana düğün verir   سورت دهد

 üç kez   سه بار
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 tok   سير

 derya kenarı   ساحل

 kara taş   سنگ

 necaset   سرگين

 söze başladı   سخن آغاز کرد

 acele, tez   سبک

 olasın, olursun   شوي

 şumdur   شوم

 olmuştur   شده

 olam   شَوم

 olduk   شديم

 oldun   شدي

 işit   شنو

 işitti   شنود

 ol   شو

 divanelik getirmek   شيد آوردة [584]

 olursunuz   شويد

 oldular   شدند

 anlamak   شناخت

 işittim   شنيدم

 işitti   شنيد

 işitmek   شنودن

 işittim   شنودم

 açıldı, açtı   شکفت
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 sürat, acele   شتاب

 azim   شگرف

 deve   شتر

 heybet, mehabet   شکوه

 gece vakti   شبانگه

 sizi   شما را

 yıkamaya, gusl etmeye   شستن

 yıkadı, gusl etti   شست

افشک    yarıldı 

 alçakta   شيب

 yine küstahlık eylersin   شوخي

 ciğerin kızılına   شُش

 gümranlık, azgınlık   غش

 Đndallah’ta olan ilim demektir, “ledün” kata derler; katında, indinde   علم لدني  

demektir 

 gelin hanım   عروس [585]

 leğen   طشت

 uyur, uyku manasına   غنود

 ,Benim cânımın âkilesi elest âleminden biri sen oldun ... عاقلة جانم تو بودي از الست        

dimekdir. Âkile, akldandır. Akl, diyete dirler ve diyete akl tesmiye olunmasında 

münâsebet olur ki diyet, kan dökülmeği akl eyler. Bir kâtil bir katl eylese, ânın diyeti 

içün ibil cem’ idüb getirüb maktûlun evliyâsının mahallesine teslîm eylerdi. Ânlara 

teslîm eyleyüb cürmünü avf eylemekden ötürü diyet olan ibili akl eylediğicün, diyete 

akl virdiler. Diyet aslında ibil idi. Sonra bâir ve ganem ve dirhem ve dînâr ve gayre 

taksîm olundu. Ve âkile kâtil olan kimsenin babası tarafından olan akrabâsına dirler 

ki, hatâ ile katlolan kimsenin diyetini ânlar edâ eylerler. Bu sûret kâtil asker-i sultân 
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ve ehl-i dîvân olmadığı takdîr üzeredir. Diger kâtil ehl-i dîvân olursa ya’nî ismleri 

defter-i dîvân-ı pâdişâhîde mektûbe olan ceyşden olursa; ânın âkilesi ehl-i dîvân 

olur. Hatâyla olan kâtilin diyeti bunlar üzere taksîm olunur ve ânın edâsı bunlara 

lâzım gelür. Ve indeşşâfi’î âkile kâtilin aşîre ve kabîlesidir. Diyet şâfi’î indinde 

bunlara düşer dimekdir. 

 bir gümrahtır   غويست

 üryan, çıplak   عور

 koruk   غوره

 pare pare   لخت لخت

 tepiş   لگد

 meded, yardım   غوث

 lehçenin cem’idir   لهجات

 ta’n edici demektir   طاعن [586]

 ellerini yudular, yıkadılar   فرو شستند دست

 düşer   فتد

 düşem   فتم

 sattı   فروخت

 gönderdiler   فروشيده

 ziyade gelesiniz   فزون آييد

 cahil, avam   فضول

 ziyade olur   فزايد

 ziyade oldu   فزود

 yarın   فردا

 padişah   قُباد

 atlı, süvari   فارس

 aşağı   فرو



 183

 dua manasına olur   قنود

 başı aşağı götürdü   فرو آورد سر

 kilit   قفل

 bab, kapıyı çalmak, kakmak   قرع

 sattı   فروشيد

 feryada yetişmek   فرياد رسي

  ziya dahi kuvvet, azamet   فر

 donmuş   فسرده

 aşağı geldi   فرود آمد

 dedi, söyledi   گفت

 kendi kendine dedi   گفت با خود

 dedim, söyledim   گفتم

  dedik, söyledik   گفتيم

 dedin, söyledin   گفتي

 söylerler   گويند

 söyler, der, söyleye   گويد

 söyleyicilerdir   گوينده اند

 sana söyleye   گويدت

 söyleyem   گويم

 demeyi   گفتن

 söylenmiş gele   گفته آيد

 söyleyici   گوي

 dersin, söylersin, diyesin   گويي

 de, söyle   گو [587]
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 onlara dedi   گفتشان

 ona dedi   گفتش

 ben ona dedim   گفتمش

 olur   گردد

 eyleye, eyler   کند

 eyle   کني

 eyledi, etti   کرد

 eylemek, etmek   کردن

 eyledin   کردي

 eyledim   کردم

 eyledik   کرديم

 eylemişim   کرده ام

 etmekliktir   کردنست

 olmuş   گشته

 olduk   گشتيم

 oldu   گشت

مگشته ا    olmuşum 

 olmuşuz   گشته ايم

 çekersin   کشي

 çek   کش

 çeker   کشد

 çekti   کشيد

 geç   گذار

 korum, terk ederim   گذارم
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 aç   گشا

 açardın   گشادي

 açmak   گشادن

 şimdi, elan   کنون

 kaça, nice   کي

 dolaşırsın   گردي

 etraf   گرد

 döver   کوب

 doğdu   کوفت

 doğdular   کوفتند

 tutar   گيرد

 tutmuş   گرفته

 tuttun   گرفتي

 tuttu   گيريد

 tuttu   گرفت

 kalil, az, eksik   کم [588]

 az, kalil düzerdi   کم ساختي

 kaza eda eyleye   گزارد

 eda eyleyim   گزارم

 kaçtı   گريخت

 boğaz   گلو

 ağladı   گريست

 ihtiyar ettim   گزيدم

 ihtiyar eyledin   گزيدي
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 öldürdün, mevt eyledin   کشتي

 öldürdün   کشتة

 istima eyle   گوش کن

 kulağıma gitmedi   گوشم نرفت

 döşedi   گستر

 döşe   گستران

 murat   کام

 odur   کوست

 top   گوي

 malum kin tutmak   کين

 köpük   کف

 kokmuş   گنده

 körsün, amasın   کوري

 buğday   گندم

تکيس    kimdir 

 kimi   کسرا

 kedi denilen hayvan   گربه

 sıcaklık   گرم

 şahit   گواه

 şahit   گوا

 endaze   گز

 dağ   کوه

 öküz   گاو

رگگرگ ستْ    kurt, büyük kurt 
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 bıçak   کارد [589]

 pire denilen hayvan   کيک

 bucak   کنج

 yüz eyledi   کرد رو

  nakısdır   کاست

 eksilmiş   کاسته

 ben sana dedim   گفتمت

 ki o havâ-yi nefsaniyyenin mağlubu olan bir has gibi ola   کو بود سخرة هوا همچون خسي

 kadem   گام

 meta   کاله

 kalem   کلک

 sen kimsin   کيستي

 gemi, sefine   کشتي

 döndürücü   گردان

 yorgun manasına   کليل

 kerpiç   کلوخ

  hane   کد بانو

 kepçe denilen alet   کفليز [590]

 erittiler   گدازد

 ker oldunuz demektir   کر شديد

 ey ulu   کيا

 bir kapıyı kakasın, vurasın   کوبي دري

 ziraat eyledi   کشت کرد

 söyler   مي گويد



 188

 söylersin   مي گويي

 söyleme   مگو

 der idin   مي گفتي

 derdi   مي گفت

ييمي گو    söylerim 

 eyler, eyleye   مي کند

 eyledi, eylermiş, etti   ميکرد

 eylediler   ميکردند

  eyledim   ميکرده ام

 gördün   مي ديدي

 görürler   مي بينند

 görürüm   مي بينم

 görürüz   مي بينيم

 gidersin   مي روي

 gider   مي رود

 gidersiniz   مي رويد

 gitme   مرو

 giderim   مي روم

 gideriz   مي رويم

 giderler   مي روند

 giderdin   مي رفتي

 verdi   مي داد

 kapmış idi, kapardı, kaptı   مي ربود

 kaparsın   مي ربايي
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 yırtar, yarılır   مي شکافد [591]

 yırttı, pareledi   ميدرانيد

 yırtardı   مي دريد

 yırtarlardı   مي درند

 geldi   مي آمد

ي آيدمم    bana gelir 

 olur   مي شود

 olurlar   مي شوند

 gelme   ميا

 getirme   ميار

 istersin, dilersin   مي جويي

 isterim   مي جويم

 olurlar   مي شوند

 olur   مي شود

 gitti oldu   مي شد

 oldum   مي شدم

 oldular   مي شدند

 oldun   مي شدي

 çekti   مي کشيد

 çektiler   مي کشيدند

 sür   مي بران

 öğrendiler   مي آموختند

 ihtiyar eyleme   مگزين

 uçar   مي پريد
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 uçarlar   مي پرند [592]

 uçar   مي پرد

 kaparlar   مي پرند

 okurdu   ميخواندي

 okurlardı   ميخواندند

 korkar   ميترسد

 korkarsın   ميترسي

 ürker   مي رمد

 getirirler   مي آرند

نمي خوا    oku 

 korkma   مهراس

 uyu   مي خست

 çek   مي کشان

 ben bu kabiledenim   من زين دوده ام

 ben senden beriyem   من بري ام از تو  [593]

 hakir, zelil   مهين

 nazar etme   منگر

 davul çalarım   مي کوبم دهل

 bir şefkatli ve merhametli   مهرباني

 uçan kuş   مرغ پران

 biz   ما

 bize   مارا

 beni, bana   ميرا

 ben   من
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 tahkik   مر

 tahkik ona   مروا

 dişi   ماده

 biz onu dolandırırız gözleri etrafına, demektir   ماش گردانيم گرد چشمها

 kurtarırım   مي رهانم [594]

 kazar   ميکند

 beni koyuvermezler   مي نگذاردم

 sürdü   ماليد

 sürme   ممال

 necat   محيص

 alma   مستان

 satın alırsın   مي خري

 incinme   مرنج

 titretme   ملرزان

 çalışır   ميکوشد

 olmadı   نبود

 sen olmadın   نبودي

 olmadı   نشد

 eylemedin   نگردي

 olmaz   نمي گردد

 etmedi, eylemedi   نکرد

 olmaya   نبايد

 olmamış   ناشده

 olmazsın   نباشي [595]
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 olmaya   نباشد

 tutmaya   نگيرد

 tutmazık   نداريم

 söylemeyesin   نگويي

 söylemeyim   نگويم

 söylemeye   نگويد

 değilsin   نة

 değiliz   نيستيم

 gelmez, gelmeye   نيايد

 gelmezem   نيايم

 gelmedi   نآمد

 gelmediler   نآمدند

 görmedi   نديد

 görmedin   نمي ديدي

 görmedik  نديديم

 görmez   نبيند

 görmem   نبينم

 görmezsiniz   نبينيد

 göstermek   نمود

 gösterdin   نمودي

 yemedi   نخورد

 yemedin   نخوردي

 getirmeyesin   ناوري

 nale, efgan etmeye   ننالد
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 oturdu   نشست

 ko[y]   نه

 koyasın, korsun   نهي

 kordu   نهادي

 korum   نهم

 koyunuz   نهيد

 düşmeyesin   نيفتي

 düşmedi   نفتاد

 eda eylemediler   نگزاردند [596]

 bilmez   نداند

 bilmedi   نمي دانست

 bilmezsin   نمي داني

 pak, tahir   نزه

 gerekmez, lazım gelmeye   نبايد

 kadir değilim   نيارم

 kadir olmaz   نتان

 vermez   ندهد

 ölmez, mevt olmaz   نميرد

 nazar eyle   نگر

 nazar eylemeyelim   ننگريم

 bulmaz   نيابد

 mümkün olmaz   نتوان

 sormadı   نپرسيد

 dilemedi   نجست
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 ölmeyim   نميرم

 zarlık eylemezsin   نمي زاري

 açmaya   نگشايد

 ikilikten değil   ني از دويي

 erkekler   نران

 tabiat   نهاد

آمدنمي  [597]    gelmedi 

 nısf   نيم

نوده استنَغْ    uyumamıştır 

 üslup   نمط

 öğretmem   نياموزم

 figan ve feryat   نفير

 yüzük, parmağa takılır   نگين

 kamışsın   نيي

 değilsin   نة

 koymayasın sen bizi fenada; yani alem-i fenada29   بنگذاري تو مارا در فنا

 bed, kötü huydan değil   ني از بد خويي

 cihan O’nun emr ü fermanı üzere gitmez mi?30   ني جهان بر امر و فرمانش رود

 ey pir olanlar ben mevlit değilim; az, kalîl naz eyle    نيستم مولود پيرا کم بناز [598]

 valid değilim ey civan naz ile salınma   نيستم والد جوانا کم گراز

وهر نيم من شهوتينيستم ش    ben er değilim ve şehvete mensup dahi değilim  

                                                 
29 Bazen di’li geçmiş zamanlarda (Mâzî-i Mutlak) fiillerin başına, anlamını te’kîd etmek için “bâ” [ب] 

harfi getirilmiştir. 
30 Ní (ني) olumsuzluk ifadesinin cümlenin başına getirilmiş olması dönemin şiirsel dil özelliklerinden 

biridir.  
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 onu   ورا

 aşikare göster   وانما

 anlarsın   واشناسي

 havf, korku   وجا

 kurtulursun   وارهي

 ol kimseye, ol adama   ورا

 mih   وتد

 gibi   وار

 gibi   وش

 geri kurtulam   وارهم

 halas eylerim   وارهانم

 lakin   ولي

 yoksa   ورنه

 onun   وي

 öylece   همچنان

 vardır, oldu   هست

 bunca binler korku üzere gelir yola   هزاران ترس مي آيد براه

 ol cihetten her biri dağı dost tutar   هر بني زان دئست دارد کوه را  [599]

 gitmiş olan aklı ve hissi   هوش و حس رفته را

 yedi kattır    تستهفت

 onun imanı oldu   هست ايمانش

 Hindiler   هنود

 gibi   همچو

 her şol kimse ki   هر که
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 havf, korku   هراس

 beyaban, sahra, çöl   هامون

 koyarlar   هلند

 ulu manasına   همام

 her taraf   هر سو

 buldu   يافت

 buldun   يافتي

 bulmuş   يافته

 bulur   يابد

 bulursun   يابي

 bulucu   يابنده

 bulurum   يابم

 hatrıma   يادم

 bir kere   يکباره

 birkaç kimseler oldular     يک چندي بدند

 birini    يکي

 bir pare oldu, bir parça demektir   يک لخت شد

 

     Đmdi Fârisiyyede يا “yâ” lafzı hurûf-i âtıfedendir; Arabîde او,  ام  gibi azîzim, ey 

şâhım. Đşte “yâ”lar burada tamâm oldu. با “bâ”lar evvelce zikr olundu. Đkisi birbirine 

karuşub yağ bal olsun, hemân böyle yağ bal olsun. 
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Fasl-ı Râbi’ ve Đşrûn: Đzâfet-i Lafziyye ve Đzâfet-i Ma’neviyye 

Beyânındadır 

 

     [600] Đmdi ma’lûm olsun ki, izâfet iki nev’dir: Birine “izâfet-i lafziyye” ve 

digerine “izâfet-i ma’neviyye” dirler. Ve işbu izâfet-i lafziyye lisân-i Fârisîde 

olmayub, lisân-i Arabîye mahsûsdur. Amma izâfet-i ma’neviyye üç kısm üzere olub 

evvelkisi “izâfet-i beyâniyye”, ikincisi “izâfet-i lâmiyye”, üçüncüsü “izâfet-i 

zarfiyye”dir. Eger muzâf, muzâfün ileyhin cinsini ya’nî muzâfün ileyh ve gayriye 

şâmil vâsıl olur ise ve muzâfün ileyh dahi kezâlik muzâfı ve gayriye şâmil bir cins 

olur ise, ona “izâfet-i beyâniyye” dirler. “Hâtem-i fizze” gibi ki, takdîri “hâtem min 

fizze”dir. Đşte muzâf olan hâtem, bir cinstir, ki  muzâfün ileyhi olan “fizze”den gayri 

nesneden dahi olur; yâ gümüşden ve altından ve gayr-i nesneden dahi olur. Kezâlik 

muzâfün ileyh olan “fizze”den hem hâtem ve hem gayri nesne yapılır; ya’nî gümüş 

ancak yüzük olur. Bir gayri nesne olmaz değil; yüzük de olur, kaşık da olur, küpe ve 

bunun gibi yüz türlü şey olur. Ve eger muzâfün ileyh, muzâfın cinsi olmaz ise, gerek 

ise muzâfün ileyh, muzâfa mübâyin olsun: “Golâm Zeyd” gibi, takdîri “golâm-ı 

Zeyd” gibi, gerek ise mutlak olsun. Gerek ise muzâfın aslı olmadığı hâlde vech 

olsun. “Fizze-i hâtemek” gibi. Đzâfet lâmdır ki âna “izâfet-i lâmiyye” derler. “Golâm 

Zeyd” gibi. Takdîri “golâmü’l Zeyd”dir ve eger muzâfün ileyh muzâfın zarfı olur ise 

[601] âna “izâfet-i zarfiyye” dirler.      

     Ve dahi ma’lûm ola ki, muzâfla  muzâfün ileyh beyninde ekser ihtisâs kâmil olub 

ba’zen lâdini mülâbese dahi izâfet olunur. Meselâ âhirin mülkünde olan dârî 

müste’cirin bir müddet istîcârı mülâbesesiyle “dârî” ve zamândan bahseden 

kimesnenin kendisi hâvî olmak i’tibâriyle “zamanî” ve tarîk âmda giden kimsenenin 

meşy i’tibâriyle “tarîkî” diyu mecâzen nefsine izâfe ettiği gibi bunların cümlesi 

Fârisîde dahî cârîdir azîzim.  

     Đmdi ma’lûm olsun ki, eger bir ism ma’rifeye muzâf olur ise, ta’rîf kesb ider: 

GolÀm-i Zeyd ( غالم زيد) misâlindeki gibi. Golâm, Zeyd’e muzâf olub ta’rîf kesb itdigi 

gibi; zîrâ “golâm” dinildikde fakat köle cinsi anlaşılub kimin olduğu fehm olmaz. 

Lâkin ma’rife ya’nî ma’lûm olan Zeyd’e muzâf oldukda ta’rîf kesb idüb Zeyd’in 

kölesi olduğu ma’lûm olur. Ve eger nekreye muzâf olur ise, tahsîs kesb ider: GolÀm-i 
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recul ( غالم رجل) terkîbinde olduğu gibi; zîrâ golâm, recüle muzâf olmazdan evvel 

recül içün; yâhûd mer’e içün olmak muhtemel idi. Recüle muzâf olunca tahsîs kesb 

idüb ve tahsîs şirketi taklîl etmekle mer’e içün olduğu sâkıt olur, azîzim.  

     Amma izâfet-i beyâniyyeden garaz, muzâfın nev’ini beyândır. Meselâ òÀtem        

 altından veya gümüşden veya sâ’ir ma’deniyyâtdan olduğunu beyân-ı [602] (خاتم)

murâd olundukda; òÀtem-i fiøøe ( خاتم فضه) dinmekle gümüşden olduğu ma’lûm olub 

sâ’irleri sâkıt olur.  

     Ve dahi ma’lûm ola ki izâfet-i beyâniyye ile izâfet-i lâmiyyenin beynlerinde fark 

yokdur, ki eger muzâfün ileyhin muzâf üzerine cem’ olur; ya’nî muzâf mübtedâ ve  

muzâfün ileyh cüz olmağa sâlih olur ise; izâfet-i beyâniyye olur. Meselâ òÀtem-i 

fiøøe ( خاتم فضه) izâfetinde fiøøenin ref’ ile elòÀtem-i fiøøe ( الخاتم فضه) olduğu gibi; 

ya’nî “yüzük gümüşdür” dimekdir. Mübtedâ ve cüz olurlar ve eger aksi olmaz ise, 

ya’nî muzâf mübtedâ ve muzâfün ileyh, cüz olmadığı sûretde, izâfet-i lâmiyye olur. 

Meselâ golÀm-i Zeyd ( غالم زيد)  terkîbinde Zeyd’in ref’ ile  elgolÀm-i Zeyd ( الغالم زيد)  

olmadığı gibi. Zîrâ köle Zeyd değildir. Ma’lûm Zeyd başka, köle başkadır. 

 

Tetimme 

 
 
     Đmdi ma’lûm olsun ki, lisân-ı azabü’l beyân-ı Arabîde sıfatın mevsûfuna; ya’nî 

mevsûfun sıfatına izâfet za’f üzere olub, lisân-ı Fârisîde sıfatın mevsûfe izâfeti hûd 

şâyîdir. “ بود فامه چون صفت از موضوف مقدم شود اخر موضوف موقوف در فارسي اخر موضوف و مضاف مکسور 

 kavlince ve gerek Đshak Hâcesi Ahmed Efendi merhûmun mukaddime-i edeb ”باشد

tercümesi “Aks’el-Edeb” nâm-ı kitâb-ı fâhirin mukaddime-i sâniyesinde lisân-ı 

Fârisîde sulsa icrâ olunmamağla her Fârisî kelimenin âhiri sâkin kırâ’at olunub; fakat 

üç [603] mevzi’deki muzâf ve mevsûf ma’tûfünaleyhdir. Alâmeti vaz’ olunmuşdur 

ki, bir kelime bir kelimeye muzâf oldukda muzâfın alâmeti cerrdir; ya’nî muzâfın 

âhiri “hâ-i resmî” olmadığı sûretde mecrûr olur.  

     Đmdi zikri mürûr eden mevâzi’ sulsadan gayr-i mevâzi’de elbette kelime-i 

Fârisiyyenin âhiri sâkin olur diyu bast eylediği işbu kavl kavâ’id matûkunca sıfatın 
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mevsûfuna izâfeti demek, mücerred mevsûfun âhiri mecrûr olmakla izâfete şebîh 

olmasından ibârettir, azîzim. Ve Fârisîde bir izâfet dahi vardır ki ona “izâfet-i teşbih” 

dirler ki, müşebbihün bihi müşebbehe-i muzâf eylemekdir ve bu izâfet Arabîde dahi 

vardır, azîzim. 

 

Ahvâl-i Mefâ’îl 

 

     [604] Đmdi ma’lûm olsun ki mef’ûlün bih iki kısım üzeredir: Biri, “mef’ûlün bih 

sarîh” ve dîgeri “mef’ûlün bih gayr-i sarîh”dir. Eger gerek kelâm-ı Arabî ve gerek 

sebk-i Fârisîde bir fi’lin mef’ûlün bihe tecâvüzü harf vâsıtasıyla olmaz ise, ol mef’ûl, 

mef’ûlün bih sarîh ve eger harf vâsıtasıyla olur ise, mef’ûlün bih gayr-i sarîhdir. Ve 

esselâm burada tamâm oldu. Kelâm esselâmün aleyküm ey civân. Olasın mahzar-ı 

tecelliyât hazret-i mennân yâ hennân yâ mennân yâ zü’l-celâl ve’l-ikrâm. 

اصحابه اجمعين  الحمد هللا رب العالمين و الصالة و السالم علی سيدنا و موالنا محمد و علی آله و اوالده و ازواجه و                         

اللهم إنی اسئلک العفو و العافية فی الدين و الدنيا و اآلخرة اللهم استرنا بسترک الجميل بحق العظيم و بحق نور                          

وجهک الکريم و بحق عرشک العظيم  و بحق عظمة القديم و بحرمة و جاه سيد المرسلين و امام المتقين و بخطيب                       

حضرة الوجود سيد الشفعاء و قبلة الحق فی الدعاء امام اهل بدر الذين بدوا               منبر الشهود و ترجمان لسان الغيب عن        

فی سماء الهداية نجوماً و ظهر بينهم اکمل شمس و اتم بدر سيدنا و مالذنا محمد المصطفی صاحب المقام المحمود                     

يه و عليهم اجمعين آمين     و الحوض المورود و اللواء المعقود فوق رؤوس االنبياء و المرسلين صلوات اهللا و سالمه عل                 

 .آمين آمين بجاه سيد طه و يس و الحمد هللا رب العالمين
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SONUÇ 

 

     Bir ülkenin yarınından emin olması için dününü çok iyi bilmesi gerekir. Altı 

yüzyıllık bir imparatorluğun her açıdan objektif bir biçimde yorumlanması, çok uzun 

ve çetin bir yola girmek gibidir. Coğrafî yapının siyaseti, siyasetin tarihi ve tarihin de 

kültürü şekillendirdiği bir yapıda, parçalardan birinin eksikliği bütünün yanlış 

algılanmasına neden olur. Bu yüzden yarınımız hakkında fikir edinmek, dünümüzü 

her yönüyle kavramakla doğru orantılıdır.   

     Üç farklı dilin konuşulduğu geniş bir coğrafyada tarihsel süreci takip edebilmek 

için, o dillere ve birbirleriyle olan ilişkilerine vâkıf olmak gerekir. Bu noktada 

imzalanan anlaşmalar, tarih kitapları, yıllıklar ve seyahatnameler gibi yazılı eserlerin 

doğru anlaşılması çok önemlidir. Kültürel etkileşimin siyasî yapı üzerindeki rolünü 

kavramak buna bağlıdır. Bu kavrayışta, olayların ait oldukları süreç içinde 

incelenmesine çok dikkat edilmelidir; bilimsel yaklaşımın temelinde bu yatar.  

     Tez çalışması boyunca karşılaşılan kavramlar derinlemesine incelenmiştir ve 

görülmüştür ki, farklı kültürlerin meydana getirdiği bir tarihin yorumlanması hiç de 

kolay değildir. Farsça’nın önemi tam da bu noktada ortaya çıkmaktadır. Sarayın ve 

edebiyatın dili olan Farsça, hem müstakil yanıyla hem de Osmanlı kültürünü 

oluşturan ana unsurlardan biri olarak başta tarihçiler olmak üzere, ilgili herkesin 

bilmesi gereken bir dil haline gelmiştir. Aksi halde tarih, ehli olmayan kişilerce 

kolaylıkla saptırılabilir. Bu da ancak yazılı belgelerin günışığına çıkması ile önlenir.         

     “Kavâ‘idü’l- Fârisiyye” ve buna benzer gramer çalışmaları, bulundukları eserin 

son cildinde; yada müstakil haldeyse yıpranmış, gözden kaçmış, üzerinde yeterince 

durulmamış olabilirler. Oysa gramer dilin, dil ise kültürün anahtarıdır. Bu tür 

çalışmaların daha sık ve detaylı yapılmasında büyük yararlar vardır. Bugün, 

üniversitelerdeki akademik çalışmalar ve açılan dil kursları Farsça ihtiyacını 

gidermeyi hedeflemektedir. Arşiv ve kütüphanelerdeki eserlerin tercümesine hız 

verilmiştir. Teknolojiden yararlanılarak oluşturulan katalog sistemleri sayesinde, bu 

eserlere ulaşmak çok kolay hale gelmiştir.  

     Ayrıca bilimsel yaklaşımın gerekleri doğrultusunda, tezde metnin yanı sıra 

yazıldığı dönemin siyasî, sosyal ve edebî durumlarından da bahsedilmiştir.         
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     Müellifin sufi olması konuya bambaşka bir boyut katmıştır, tasavvufun sosyal 

yaşamdaki yeri ve önemi saptanmıştır. Bazı geleneklerin, zamana direnerek 

günümüze kadar gelebilmiş olması hayret vericidir. Bunun esrarı, değişmeyen insan 

doğasında yatmaktadır.  

     Özetle görülmektedir ki, elyazması eserlerin tozunun üflenmesi, kokusunun 

duyulması ve içindekilerin bugüne aktarılması elzemdir.  
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