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FİİLLER
A) Aslî Fiiller
 ﮔﻔﺘﻦ: Söylemek,  آﻣﺪن: Gelmek,  زدن: Vurmak gibi Farsça asıllı fiillerdir.

B) Ca’lî Fiiller
 ﺳﺮﺧﯿﺪن: Kızarmak,  ﻟﻨﮕﯿﺪن: Aksamak,  ﻓﮭﻤﯿﺪن: Anlamak gibi Arapça, Farsça ve
Türkçe isim ve sıfatların sonuna  ﯾﺪنekleyerek yapılan fiillerdir.

C) Mürekkeb Fiiller
 ﺑﺎز ﮐﺮدن: Açmak,  در آﻣﺪن: Girmek (  در: Kapı,  آﻣﺪن: Gelmek),  ﺑﺮ ﮔﺸﺘﻦ: Dönmek,
 در ﺑﺴﺘﻦ: Kapıyı kapatmak gibi isim-masdar, sıfat-masdar veya harf-i izâfe-masdardan
oluşurlar.
NOT: Masdarlar ya  دنya da  ﺗﻦile biter; mastar eki nun’dur.  داﺷﺘﻦ: Sahip
olmak,  دﯾﺪن: Görmek.

FİİL-İ MAZİ
1. Mutlak (-di’li geçmiş zaman)
(ﮔﻔﺘﻦ: Söylemek)
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 ﮔﻔﺘﻢ: Ben dedim.

 ﻧﮫ ﮔﻔﺘﻢ: Ben demedim.

 ﮔﻔﺘﯽ: Sen dedin.

 ﻧﮫ ﮔﻔﺘﯽ: Sen demedin.

 ﮔﻔﺖ: O dedi.

 ﻧﮫ ﮔﻔﺖ: O demedi.

 ﮔﻔﺘﯿﻢ: Biz dedik.

 ﻧﮫ ﮔﻔﺘﯿﻢ: Biz demedik.

 ﮔﻔﺘﯿﺪ: Siz dediniz.

 ﻧﮫ ﮔﻔﺘﯿﺪ: Siz demediniz.

 ﮔﻔﺘﻨﺪ: Onlar dediler.

 ﻧﮫ ﮔﻔﺘﻨﺪ: Onlar demediler.

(ﺧﻮاﻧﺪن: Okumak)

(دﯾﺪن: Görmek)

 ﺧﻮاﻧﺪم: Okudum/Çağırdım.

 ﻧﺪﯾﺪم: Görmedim.

ﺧﻮاﻧﺪی

ﻧﺪﯾﺪی

ﺧﻮاﻧﺪ

ﻧﺪﯾﺪ

ﺧﻮاﻧﺪﯾﻢ

ﻧﺪﯾﺪﯾﻢ

ﺧﻮاﻧﺪﯾﺪ

ﻧﺪﯾﺪﯾﺪ

ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ

ﻧﺪﯾﺪﻧﺪ

)2. İstimrârî (Şimdiki zamanın hikâyesi

)ﮐﺮدن (Masdar:

)ﮔﻔﺘﻦ (Masdar:

 : Yapmıyordum.ﻧﻤﯽ ﮐﺮدم

 : Yapıyordum.ﻣﯽ ﮐﺮدم

 : Diyordum.ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻢ

ﻧﻤﯽ ﮐﺮدی

ﻣﯽ ﮐﺮدی

ﻣﯽ ﮔﻔﺘﯽ

ﻧﻤﯽ ﮐﺮد )ﻧﻤﯿﮑﺮد(

ﻣﯽ ﮐﺮد

ﻣﯽ ﮔﻔﺖ

ﻧﻤﯽ ﮐﺮدﯾﻢ

ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ

ﻣﯽ ﮔﻔﺘﯿﻢ

ﻧﻤﯽ ﮐﺮدﯾﺪ

ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﺪ

ﻣﯽ ﮔﻔﺘﯿﺪ

ﻧﻤﯽ ﮐﺮدﻧﺪ

ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ )ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ(

ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ

)3. Karîb (-miş’li geçmiş zaman

) : Gitmekرﻓﺘﻦ (Masdar:
 : Gitmemişim.ﻧﺮﻓﺘﮫ ام

 : Gitmişim.رﻓﺘﮫ ام

ﻧﺮﻓﺘﮫ ای

رﻓﺘﮫ ای

ﻧﺮﻓﺘﮫ )اﺳﺖ(

رﻓﺘﮫ

ﻧﺮﻓﺘﮫ اﯾﻢ

رﻓﺘﮫ اﯾﻢ

ﻧﺮﻓﺘﮫ اﯾﺪ

رﻓﺘﮫ اﯾﺪ

ﻧﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ

رﻓﺘﮫ اﻧﺪ

) ﮔﺮﺳﺘﻦ (Masdar:

) ﻧﺎﻟﯿﺪن (Masdar:

 : Ağlamamışım.ﻧﮫ ﮔﺮﺳﺘﮫ ام

 : İnlemişim.ﻧﺎﻟﯿﺪه ام

ﻧﮫ ﮔﺮﺳﺘﮫ ای

ﻧﺎﻟﯿﺪه ای )ﻧﺎﻟﯿﺪهء(

ﻧﮫ ﮔﺮﺳﺘﮫ

ﻧﺎﻟﯿﺪه

ﻧﮫ ﮔﺮﺳﺘﮫ اﯾﻢ

ﻧﺎﻟﯿﺪه اﯾﻢ

ﻧﮫ ﮔﺮﺳﺘﮫ اﯾﺪ

ﻧﺎﻟﯿﺪه اﯾﺪ

ﻧ ﮫ ﮔﺮﺳﺘﮫ اﻧﺪ

ﻧﺎﻟﯿﺪه اﻧﺪ
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)4. Baîd (-miş’li geçmiş zamanın hikâyesi

) آﻣﺪن (Masdar:

) ﺗﺎﺧﺘﻦ (Masdar:

 : Gelmiştim.آﻣﺪه ﺑﻮدم

 : Koşmuştum.ﺗﺎﺧﺘﮫ ﺑﻮدم

آﻣﺪه ﺑﻮدی
آﻣﺪه ﺑﻮد

ﺗﺎﺧﺘﮫ ﺑﻮدی
ﺗﺎﺧﺘﮫ ﺑﻮد

آﻣﺪه ﺑﻮدﯾﻢ

ﺗﺎﺧﺘﮫ ﺑﻮدﯾﻢ

آﻣﺪه ﺑﻮدﯾﺪ

ﺗﺎﺧﺘﮫ ﺑﻮدﯾﺪ

آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ

ﺗﺎﺧﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ

) دﯾﺪن (Masdar:
 : Gelmemiştim.ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﻮدم

 : Görmemiştim.ﻧﮫ دﯾﺪه ﺑﻮدم

ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﻮدی

ﻧﮫ دﯾﺪه ﺑﻮدی

ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﻮد

ﻧﮫ دﯾﺪه ﺑﻮد

ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﻮدﯾﻢ

ﻧﮫ دﯾﺪه ﺑﻮدﯾﻢ

ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﻮدﯾﺪ

ﻧﮫ دﯾﺪه ﺑﻮدﯾﺪ

ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ

ﻧﮫ دﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ

ﮔﻔﺘﮫ ﻧﺒﻮدم  fiili modern Farsça’daﻧﮫ ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮدم NOT: “dememiştim” anlamına gelen
şeklinde de kullanılır.

)5. İktidârî /Yeterlilik (ayrıca bk. s. 10

 : Göremedim.ﻧﮫ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ دﯾﺪ

 : Görebildim.ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ دﯾﺪ

ﻧﮫ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯽ دﯾﺪ

ﺗﻮاﻧﺴﺘﯽ دﯾﺪ

ﻧﮫ ﺗﻮاﻧﺴﺖ دﯾﺪ

ﺗﻮاﻧﺴﺖ دﯾﺪ

ﻧﮫ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ دﯾﺪ

ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ دﯾﺪ

ﻧﮫ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ دﯾﺪ

ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ دﯾﺪ

ﻧﮫ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ دﯾﺪ

ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ دﯾﺪ
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 ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ رﻓﺖ: Gidebiliyordum.

 ﺗﻮاﻧﻢ ﮐﺮد: Yapabilirim.

ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯽ رﻓﺖ

ﺗﻮاﻧﯽ ﮐﺮد

ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ رﻓﺖ

ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺮد

ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ رﻓﺖ

ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﮐﺮد

ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ رﻓﺖ

ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺮد

ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ رﻓﺖ

ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺮد

Mutlak İktidârî:

 ﺗﻮان رﻓﺖ: Gidilebilir, gitmek mümkündür.
 ﺗﻮان دﯾﺪ: Görülebilir.
 ﺗﻮان ﺧﻮاﻧﺪ: Okunabilir.

FİİL-İ MUZÂRÎ

Fiillerin muzârî (geniş zaman ve şimdiki zaman), emir, duâ, istek, ism-i fâil
sıygaları, hâl köklerinden yapılır. Hâl kökleri semâîdir (kuralsızdır). Hâl köklerine
“geniş zaman kökü” demek mümkündür.

Masdar

Mâzî kökü

Hâl kökü

Emir

Söylemek:

ﮔﻔﺘﻦ

ﮔﻔﺖ

ﮔﻮ – ﮔﻮی

ﺑﮕﻮ

Götürmek:

ﺑﺮدن

ﺑﺮد

ﺑﺮ

ﺑﺒﺮ

Ayakta durmak: اﺳﺘﺎدن

اﺳﺘﺎد

ﺑﺴﺖ

ﺑﺒﺴﺖ

Getirmek:

آوردن

آورد

(آور )آر

Emretmek:

ﻓﺮﻣﻮدن

ﻓﺮﻣﻮد

ﻓﺮﻣﺎی – ﻓﺮﻣﺎ

ﺑﻔﺮﻣﺎی

Görmek:

دﯾﺪن

دﯾﺪ

ﺑﯿﻦ

ﺑﺒﯿﻦ

Atmak:

اﻓﮑﻨﺪن

اﻓﮑﻨﺪ

اﻓﮑﻦ

 ﺑﯿﻔﮑﻦ- ﺑﺎﻓﮑﻦ

Düşmek:

اﻓﺘﺎدن

اﻓﺘﺎد

اﻓﺖ

ﺑﺎﻓﺖ

Vurmak:

زدن

زد

زن

ﺑﺰن

Gitmek:

رﻓﺘﻦ

رﻓﺖ

رو

ﺑﺮو

Dinlemek:

(ﺷﻨﻮدن )ﺷﻨﯿﺪن

(ﺷﻨﻮد )ﺷﻨﯿﺪ

ﺷﻨﻮ

ﺑﺸﻨﻮ
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 ﺑﯿﺎور- ﺑﺂور

a) Geniş Zaman

(Masdar: ) دﯾﺪن

(Masdar: ) رﻓﺘﻦ

(Masdar: ) ﺷﻨﻮدن

 ﺑﯿﻨﻢ: Görürüm.

 روم: Giderim.

 ﺷﻨﻮم: Dinlerim.

ﺑﯿﻨﯽ

روی

ﺷﻨﻮی

ﺑﯿﻨﺪ

رود

ﺷﻨﻮد

ﺑﯿﻨﯿﻢ

روﯾﻢ

ﺷﻨﻮﯾﻢ

ﺑﯿﻨﯿﺪ

روﯾﺪ

ﺷﻨﻮﯾﺪ

ﺑﯿﻨﻨﺪ

روﻧﺪ

ﺷﻨﻮﻧﺪ

b) Şimdiki Zaman

(Masdar: ) زدن

(Masdar: ) رﻓﺘﻦ

 ﻣﯽ زﻧﻢ: Vuruyorum.

 ﻣﯽ روم: Gidiyorum.

 ﻧﻤﯽ روم: Gitmiyorum.

ﻣﯽ زﻧﯽ

ﻣﯽ روی

ﻧﻤﯽ روی

ﻣﯽ زﻧﺪ

ﻣﯽ رود

ﻧﻤﯽ رود

ﻣﯽ زﻧﯿﻢ

ﻣﯽ روﯾﻢ

ﻧﻤﯿﺮوﯾﻢ

ﻣﯽ زﻧﯿﺪ

ﻣﯽ روﯾﺪ

ﻧﻤﯿﺮوﯾﺪ

ﻣﯽ زﻧﻨﺪ

ﻣﯽ روﻧﺪ

)ﻧﻤﯽ روﻧﺪ( ﻧﻤﯿﺮوﻧﺪ

Bazen geniş zaman kalıbı, şimdiki zaman ve gelecek zaman anlamında da
kullanılır.

MÜSTAKBEL

“ ﺧﻮاﺳﺘﻦ: İstemek.” fiilinin hâl kökünün ( )ﺧﻮاهsonuna istikbâli çekilecek fiilin
mâzî kökü getirilerek yapılır.
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 ﺧﻮاھﻢ ﮔﻔﺖ: Söyleyeceğim.

 ﻧﺨﻮاھﻢ دﯾﺪ: Görmeyeceğim.

ﺧﻮاھﯽ ﮔﻔﺖ

ﻧﺨﻮاھﯽ دﯾﺪ

ﺧﻮاھﺪ ﮔﻔﺖ

ﻧﺨﻮاھﺪ دﯾﺪ



ﺧﻮاھﯿﻢ ﮔﻔﺖ

ﻧﺨﻮاھﯿﻢ دﯾﺪ

ﺧﻮاھﯿﺪ ﮔﻔﺖ

ﻧﺨﻮاھﯿﺪ دﯾﺪ

ﺧﻮاھﻨﺪ ﮔﻔﺖ

ﻧﺨﻮاھﻨﺪ دﯾﺪ

Bazen asıl fiil (mâzî kök) yerine mastar da kullanılır.  ﺧﻮاھﻢ ﮔﻔﺘﻦ: Söyleyeceğim.

GEREKLİLİK KİPİ

Sıyga-i vücûbiyye ‘ ﺑﺎﯾﺪden sonra fiil hâl kökünün başına  بilave edilip çekilir.

(Masdar:  رﻓﺘﻦ, Hal kökü: ) رو
 ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮوم: Gitmeliyim, gitmem gerek.

 ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮوم: Gitmemeliyim.

ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮوی

ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮوی

ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮود

ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮود

ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮوﯾﻢ

ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮوﯾﻢ

ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮوﯾﺪ

ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮوﯾﺪ

ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮوﻧﺪ

ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮوﻧﺪ



Mutlak →  ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮاﻧﺪ: Okumak gerek.



İnşâî veya ilzâmi sıyga:

 ﺑﺮوم: Gideyim.

 ﻧﺮوم: Gitmeyeyim (gitmem).

ﺑﺮوی

ﻧﺮوی

ﺑﺮود

ﻧﺮود

ﺑﺮوﯾﻢ

ﻧﺮوﯾﻢ

ﺑﺮوﯾﺪ

ﻧﺮوﯾﺪ

ﺑﺮوﻧﺪ

ﻧﺮوﻧﺪ

EMİR KİPİ
Fiilin hâl kökünün başına  بilavesiyle yapılır.
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(Masdar:  رﻓﺘﻦ, Hâl kökü: ) رو

(Masdar:  داﻧﺴﺘﻦ, Hâl kök: ) دان

 ﺑﺮو: Git!

 ﺑﺪان: Bil!

 ﺑﺮوﯾﺪ: Gidin!

 ﺑﺪاﻧﯿﺪ: Bilin!

NOT: Hâl kökü, başına  بgelmeden de emir anlamında kullanılabilir:  → دانBil!
 → روGit!
İki fiile emirde  بgelmez:
 ﻛﻦ- ﻛﺮد-ﻛﺮدن
 ﺷﻮ-ﺷﺪن – ﺷﺪ

Emr-i Hâzır

Emr-i Gâib

 ﺑﺨﻮان: Oku.

 ﺑﺨﻮاﻧﺪ: Okusun.

 ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ: Okuyun.

 ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ: Okusunlar.

 ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ: Okuyalım.

NEHİY KİPİ

(Masdar:  رﻓﺘﻦ, Hâl kökü: ) رو

( دﯾﺪن )ﺑﯿﻦ: görmek

 ﻣﺮو: Gitme!

 ﻣﺒﯿﻦ: Görme!

 ﻣﺮوﯾﺪ: Gitmeyin!

 ﻣﺒﯿﻨﯿﺪ: Görmeyin!

MECHÛL FİİL

a) Mâzî Mechûl:

(bilmek:  داﻧﺴﺘﮫ ﺷﺪم ) داﻧﺴﺘﻦ: Bilindim.  ﺷﮑﺴﺘﮫ ﺷﺪم:kırıldım
داﻧﺴﺘﮫ ﺷﺪی
داﻧﺴﺘﮫ ﺷﺪ
داﻧﺴﺘﮫ ﺷﺪﯾﻢ
داﻧﺴﺘﮫ ﺷﺪﯾﺪ
داﻧﺴﺘﮫ ﺷﺪﻧﺪ

b) Muzârî Mechûl (Geniş Zaman)

 داﻧﺴﺘﮫ ﺷﻮم: Bilinirim.
داﻧﺴﺘﮫ ﺷﻮی
داﻧﺴﺘﮫ ﺷﻮد
داﻧﺴﺘﮫ ﺷﻮﯾﻢ
داﻧﺴﺘﮫ ﺷﻮﯾﺪ
داﻧﺴﺘﮫ ﺷﻮﻧﺪ
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c) Şimdiki Hâlin Mechûlü

 : Görünmüyorum.دﯾﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﻮم

 : Görünüyorum.دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮم

دﯾﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﻮی

دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮی

دﯾﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﻮد

دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد

دﯾﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﻮﯾﻢ

دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ

دﯾﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﻮﯾﺪ

دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ

دﯾﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ

دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ

ŞART SIYGASI

c) Hâl

b) Muzârî

a) Mazî

 : Okuyorsam.اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻢ

 : Okur isem.اﮔﺮ ﺧﻮاﻧﻢ

 : Okudum ise.اﮔﺮ ﺧﻮاﻧﺪم

اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯽ

اﮔﺮ ﺧﻮاﻧﯽ

اﮔﺮ ﺧﻮاﻧﺪی

اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ

اﮔﺮ ﺧﻮاﻧﺪ

اﮔﺮ ﺧﻮاﻧﺪ

اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯿﻢ

اﮔﺮ ﺧﻮاﻧﯿﻢ

اﮔﺮ ﺧﻮاﻧﺪﯾﻢ

اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯿﺪ

اﮔﺮ ﺧﻮاﻧﯿﺪ

اﮔﺮ ﺧﻮاﻧﺪﯾﺪ

اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪ

اﮔﺮ ﺧﻮاﻧﻨﺪ

اﮔﺮ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ

 ilâvesiyle oluşturulur.ا  ‘ından önceد DUÂ: Muzârî üçüncü şahsın
 : Versin.دھﺎد دھﺪ → دھﯽ → دھﻢ  : Vermekدادن )ده(
 : Görmesin.ﻣﺒﯿﻨﺎد  : Görsün.ﺑﯿﻨﺎد

YETERLİLİK SIYGASI

 : Göremedim.ﻧﮫ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ دﯾﺪ

 : Görebildim.ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ دﯾﺪ

a) Mâzî

ﺗﻮاﻧﺴﺘﯽ دﯾﺪ
 : Gidebiliyordum.ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ رﻓﺖ

ﺗﻮاﻧﺴﺖ دﯾﺪ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ دﯾﺪ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ دﯾﺪ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ دﯾﺪ
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 : Gidebilirim.ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺮوم

 : Gidebilirim.ﺗﻮاﻧﻢ رﻓﺖ

ﺗﻮاﻧﯽ ﺑﺮوی

ﺗﻮاﻧﯽ رﻓﺖ

ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮود

ﺗﻮاﻧﺪ رﻓﺖ

b) Muzârî

ﺗﻮاﻧﯿﻢ رﻓﺖ
ﺗﻮاﻧﯿﺪ رﻓﺖ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ رﻓﺖ

 : Gidemem.ﻧﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺮوم

 : Gidemem.ﻧﺘﻮاﻧﻢ رﻓﺖ

ﻧﺘﻮاﻧﯽ ﺑﺮوی

ﻧﺘﻮاﻧﯽ رﻓﺖ

ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮود

ﻧﺘﻮاﻧﺪ رﻓﺖ

 : Gidebiliyorum.ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺮوم

 : Gidebiliyorum.ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ رﻓﺖ

ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯽ ﺑﺮوی

ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯽ رﻓﺖ

ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮود

ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ رﻓﺖ

c) Hâl

 : Gidemiyorum.ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻢ رﻓﺖ
 : Gidemiyoruz.ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺮوﯾﻢ

İSMİN HÂLLERİ

 : Ev.ﺧﺎﻧﮫ → Yalın hâli
) : Biziﻣﺎرا(  : Beniﻣﺮا  :ﻣﻦ+را

 : Eviﺧﺎﻧﮫ را →

) : -i, e (-e, -i, -nin hâliرا

) : Onaﺑﺪان ،ﺑﺂن(  : Banaﺑﻤﻦ

 : Eve, ev ileﺑﺨﺎﻧﮫ →

) : -e (-e hâliﺑﮫ

 : Bendeدرﻣﻦ

 : Evdeدرﺧﺎﻧﮫ →

) : -de (-de hâliدر

 : Bendenازﻣﻦ ،زﻣﻦ

 : Evdenاز ﺧﺎﻧﮫ →

) : -den (-den hâliاز

Bazı Ekler:
 : Ev ileﺑﺎﺧﺎﻧﮫ →

) : -ile (beraberlik hâliﺑﺎ

 ) : Ev içinﺑﮭﺮ ،ازﺑﮭﺮ ( ﺑﺮای ﺧﺎﻧﮫ →

) : için (sebebiyetﺑﺮای
 : üzerindeﺑﺮ

 : Evin üzerindeﺑﺮﺧﺎﻧﮫ →
1

) : -sız (olumsuzlukﺑﯽ ،ﻧﺎ

 : Sıfatların başına gelir.ﻧﺎ  : İsimlerin başına gelir.ﺑﯽ

1
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SORU ŞEKLİ :

 ﮐﺠﺎ: Nere, neresi, nerede, nereye?

 ﺗﺎ ﮐﺠﺎ: Ne vakte kadar?

 ﭼﮫ: Ne?

 ﮐﮫ: Kim?

 ﭼﮫ را: Neyi?

 ﺑﺮای ﭼﮫ: Niçin?

 از ﮐﺠﺎ: Nereden?

 ﮐﯽ: Ne zaman?

 ﮐﮫ را: Kimi?

 ﺑﺮای ﮐﮫ: Kim için?

 ﺑﮑﺠﺎ: Nereye?

 ﮐﺪام: Hangi?

 ﭼﻦ، ﭼﻮن، ﭼﻮ: -ce, ol vakit, çünkü, gibi.
 ﭼﻮن: Nasıl, ne zaman, çünkü, gibi, -ınca, madem ki
 ﭼﻄﻮر: Nasıl?

 ﮐﮫ آﻣﺪ: Kim geldi?

 ﻣﺮا ﮐﺠﺎ دﯾﺪی: Beni nerede gördün?

 ﭼﻨﺪ: Kaç

 ازﻣﻦ ﭼﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ: Benden ne istiyor?

İZÂFET HÂLİ (Tamlamalar)

1. İsim Tamlaması:
ْ ﭼَﺸْﻢِ ﭘَﺪَر: Babanın gözü
 اَﺑْﺮُوىِ ﺷُﻤَﺎ: Sizin kaşınız
 ﮔُﻼﺑِﻰِ دُوﺳْﺖِ ﺷُﻤَﺎ: Sizin arkadaşınızın armudu
ْ ﭘَﻨْﺠِﺮَهءِ اُﺗَﺎﻗِﻤَﺎن: Odamızın penceresi

2. Sıfat Tamlaması :
ْ ﺳِﯿْﺐِ ﺷِﯿْﺮِﯾﻦ: Tatlı elma
ْ ﻣُﺮْغِ ﺑُﺰُرْگ: Büyük tavuk (büyük kuş)

Not: İsmin fâiliyet, mefûliyet ve izâfet hâli olabilir. İzafetler (isim tamlamaları)
Arapça’daki gibi muzaf-muzafun ileyh ikilisinden oluşur.

a) Şekil Yönünden

1) İzâfet-i Tâm →  در داﻧﺸﮑﺪه: Fakültenin kapısı. (İzâfet bağı olan kesre var.)
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2) İzâfet-i Maktû‘ →  ﺻﺎﺣﺐ دل: Gönül sâhibi. 2
3) İzâfet-i Maklûb →  ﮔﻼب → آب ﮔﻞ: Gülsuyu.

b) Mânâ Yönünden

1) İzâfet-i Mülkî, muzâfun ileyhi kābil-i mâlikiyet olan izâfetlerdir.
 ﺧﺎﻧﮥ ﯾﻮﺳﻒ: Yusuf’un evi.
2) İzâfet-i Tahsîsî, muzâfın, muzâfun ileyhe âidiyetinin anlaşıldığı izâfetlerdir.
 زﯾﻦ ﺧﺮ: Eşeğin eğeri.
3) İzâfet-i Beyânî, muzâfun ileyh, muzâfın çeşit veya cinsini bildirdiği
izâfetlerdir.

 روز ﺟﻤﻌﮫ: Cuma günü.

 درﺧﺖ ﺳﯿﺐ: Elma ağacı.

4) İzâfet-i Teşbîhî, manalarında benzetme bulunan izâfetlerdir.
 ﻗﺪﺳﺮو: Servi boylu.

 ﻟﺐ ﻟﻌﻞ: Yakut dudak.

 ﺗﯿﺮ ﻣﮋﮔﺎن: Ok gibi kirpik.
5) İzâfet-i İstiârî, muzâfın kendi manası dışında kullanıldığı izâfetlerdir.
 ﮔﻮش ھﻮش: Akıl kulağı.

 دﺳﺖ روزﮔﺎر: Zamanın eli.

NİDÂ HÂLİ

 ای، آ، ﯾﺎile yapılır.
 ای ﻣﺮد: Ey adam!

 ﯾﺎ رب: Ey Rabbim!

 ﺧﺪاوﻧﺪا: Ey Rabbim!

OLUMSUZLUK

 ﺑﯽ، ﻧﺎ، ﺑﺪونekleri kelimeleri olumsuza (tersine) çevirir.
 ھﻮش: Akıl, can, idrak.

 ﺑﺎ ھﻮش: Akıllı, uyanık.

 ﺑﯽ ھﻮش: Kendinden geçmiş, baygın, akılsız.
 ﻧﺎدان: Cahil.

 ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ: Âmâ.

 ﻧﺎ ﺧﻮش: Çirkin

2

 ﺳﺮﻣﺎﯾﮫgibi izâfet bağının bulunmadığı izâfet çeşididir.
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İSM-İ FÂİL

Genelde fiilin hâl köküne ilâve edilen muhtelif eklerle elde edilir.

a) Hâl kökünün sonuna  ﻧﺪهgetirilerek yapılır.
 ﺧﻮاﻧﺪن: Okumak. (Masdar)

( ﺧﻮانHâl kökü) →  ﺧﻮاﻧﻨﺪه: Okuyan. (İsm-i fâil)

 ﮔﻔﺘﻦ: Söylemek. (Masdar)

( ﮔﻮیHâl kökü) →  ﮔﻮﯾﻨﺪه: Hatip. (İsm-i fâil)

 ﭘﺮﯾﺪن: Uçmak. (Masdar)

( ﭘﺮHâl kökü) →  ﭘﺮﻧﺪه: Uçan. (İsm-i fâil)

b) Hâl kökünün sonuna  انilavesiyle yapılır.
 ﺧﻨﺪﯾﺪن: Gülmek. (Masdar)

( ﺧﻨﺪHâl kökü) →  ﺧﻨﺪان: Gülen. (İsm-i fâil)

 ﻧﺎﻟﯿﺪن: İnlemek. (Masdar)

( ﻧﺎلHâl kökü) →  ﻧﺎﻻن: İnleyen. (İsm-i fâil)

 ﺳﻮﺧﺘﻦ: Yakmak. (Masdar)

( ﺳﻮزHâl kökü) →  ﺳﻮزان: Yakan, yanan.

c) Fiilin hâl kökünün sonuna  اilavesiyle yapılır. Mübâlağa bildirir.
 داﻧﺴﺘﻦ: Bilmek. (Masdar)

( دانHâl kökü) →  داﻧﺎ: Âlim, çok bilen.

 دﯾﺪن: Görmek. (Masdar)

( ﺑﯿﻦHâl kökü) →  ﺑﯿﻨﺎ: Çok iyi gören.

d) Fiilin mâzî köküne  ارgetirilerek yapılır. Mübâlağa bildirir.
 ﺧﺮﯾﺪن: Satın almak. (Masdar)
( ﺧﺮHâl kökü) → ( ﺧﺮﯾﺪMâzî kökü) →  ﺧﺮﯾﺪار: Satın alan, müşteri. (İsm-i fâil)
Not: Bu ek bazı filleri ism-i fâil değil, ism-i mef‘ûl yapar:
 ﮔﺮﻓﺘﻦ: Tutmak. (Masdar)
( ﮔﯿﺮHâl kökü) → ( ﮔﺮﻓﺖMâzî kökü) →  ﮔﺮﻓﺘﺎر: Tutulan, tutulmuş. (İsm-i mef‘ûl)

e) Hâl kökü sonuna  ﮔﺎرgetirilerek yapılır.
 آﻣﻮﺧﺘﻦ: Öğretmek, öğrenmek. (Masdar)
( آﻣﻮزHâl kökü) →  آﻣﻮزﮔﺎر: Öğretmen. (İsm-i fâil)

f) Ma‘nâ isimlerinin sonuna  ﮐﺎرgetirilerek yapılır.
 ﺳﺘﻢ: Zulüm. →  ﺳﺘﻤﮑﺎر: Zâlim.
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 ﮔﻨﺎه: Günah. →  ﮔﻨﺎھﮑﺎر: Günahkar.

g) Madde isimlerinin sonuna  ﮔﺮgetirilerek yapılır.
 زر: Altın. →  زرﮔﺮ: Sarraf.

 ﮐﺎر: İş. →  ﮐﺎرﮔﺮ: İşçi.  ﻛﯿﻤﯿﺎﮔﺮ: Kimyacı

→ Ma‘nâ isimlerine de gelir.
 ﺳﺘﺎﯾﺶ: Övme. →  ﺳﺘﺎﯾﺸﮕﺮ: Öven.
 داﻧﺶ: İlim. →  داﻧﺸﻮر، داﻧﺸﻤﻨﺪ، داﻧﺸﮕﺮ: Âlim.

h) Bir isme bitişen muzâri kökleri, ism-i fâil anlamı kazandırır.
 ﻃﺮﻓﮕﯿﺮ:................ :( ﮔﺮﻓﺘﻦ )ﮔﯿﺮ: tutmak
 ﺣﺴﮫ دار....../......  ﻋﻠﻤﺪار:................... :( داﺷﺘﻦ )دار: Sahip olmak

İSM-İ MEF’ÛL

Fiilin mâzî kökünün sonuna okunmayan  هilâve edilerek yapılır.

 ﺳﺘﻢ رﺳﯿﺪه، ﺳﺘﻢ زده: Mazlûm.

 ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه: Beğenilen.

 اﻣﻮال دزدﯾﺪه: Çalınmış mallar.

 روزھﺎی ﮔﺰﺷﺘﮫ: Geçmiş günler.

 رﺑﺎب ﺷﮑﺴﺘﮫ: Kırılmış rubap (rebap)

İSM-İ MASDAR

a) Sıfatların, bazı isimlerin ve fiillerin hâl köklerinin sonuna yâ-i masdariyet
getirilerek yapılır.
 اﻓﺘﺎده: Düşkün. →  اﻓﺘﺎدﮔﯽ: Düşkünlük.

 ﺧﻮب: Güzel. →  ﺧﻮﺑﯽ: Güzellik.

 ﺑﺪ: Kötü. →  ﺑﺪی: Kötülük.

 زﻧﺪه: Diri. →  زﻧﺪه ﮔﯽ: Dirilik.

 داﻧﺎﺋﯽ، داﻧﺎﯾﯽ: Âlimlik.

 ﺑﯿﻨﻮاﯾﯽ: Yoksulluk.

 ﺳﺮدی: Soğukluk.

 ﮔﺮﻣﯽ: Sıcaklık.

 ﭘﻮﺷﯿﺪن: Örtmek. (Masdar)

( ﭘﻮشHâl kökü) →  ﭘﻮﺷﯽ: Örtü.

b) Fiillerin hâl köküne  – شi masdariyet ekleyerek yapılır (Evveli kesreli olur).
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 داﻧﺴﺘﻦ: Bilmek. (Masdar)

( دانHâl kökü) →  داﻧﺶ: Bilgi.

 ﺳﻮﺧﺘﻦ: Yakmak, yanmak. (Masdar)

( ﺳﻮزHâl kökü) →  ﺳﻮزش: Yanış.

c) Fiillerin hâl köklerine ve zaman isimlerine hâ-i masdariyet ekleyerek yapılır.
 ﮔﺮﯾﺴﺘﻦ: Ağlamak. (Masdar)

( ﮔﺮیHâl kökü) →  ﮔﺮﯾﮫ: Ağlayış, göz yaşı.

 ﻧﺎﻟﯿﺪن: İnlemek. (Masdar)

( ﻧﺎلHâl kökü) →  ﻧﺎﻟﮫ: İnleyiş.

 ﺧﻨﺪه → ﺧﻨﺪﯾﺪن: Gülüş.

 روزه → روز: Günlük.

d) Fiillerin mâzî köklerine  ارgetirilerek yapılır.
 ﮔﻔﺘﻦ: Söylemek. (Masdar)
 ﮐﺮدار → ﮐﺮدن: İş.

( ﮔﻔﺖMâzî kökü) →  ﮔﻔﺘﺎر: Makale, söyleyiş.
 دﯾﺪار → دﯾﺪن: Güzel, görülmeye değer, yüz.

 رﻓﺘﺎر: Yürüyüş.

e) Fiillerin hâl köklerine  اكilâve edilerek yapılır.
 ﭘﻮﺷﯿﺪن: Giymek. (Masdar)

( ﭘﻮشHâl kökü) →  ﭘﻮﺷﺎك: Elbise.

 ﺧﻮردن: Yemek (Masdar) ( ﺧﻮرhâl kökü) →  ﺧﻮراك: Yiyecek.

İSM-İ ÂLET

a) İsimlerin sonuna  دانilâve edilerek yapılır.
 ﺷﻤﻊ: Mum. →  ﺷﻤﻌﺪان: Şamdan.

 ﮔﻠﺪان: Vazo.

b) Fiillerin hâl köklerinin sonuna  هilâve edilerek yapılır.
 ﻣﺎﻟﯿﺪن: Sıvamak. (Masdar)

( ﻣﺎلHâl kökü) →  ﻣﺎﻟﮫ: Mala.

 ﺗﺎﻓﺘﻦ: kızartmak (Masdar)

( ﺗﺎوHâl kökü) →  ﺗﺎوه: Tava.

İSM-İ TASĞİR

a) İsmin sonuna  كgetirilerek yapılır. Küçültme, acıma ve/veya kınama bildirir.
 ﻣﺮغ: Kuş. →  ﻣﺮﻏﻚ: Küçük kuş, zavallı kuş.
 ﻣﺮد: Adam. →  ﻣﺮدك: Küçük adam, kötü adam.
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NOT:  كtahkîr olarak kullanıldığında sonuna hâ-i resmiye (okunmayan he)
eklenebilir.
 زن: Kadın. →  زﻧﻚveya  زﻧﮑﮫ: Kötü kadın.
 دادﮔﺮ: Hâkim. →  دادﮔﺮکveya  دادﮔﺮﮐﮫ: Adaletsiz hâkim.

b) İsimlerin sonuna  ﭼﮫilâve edilerek yapılır.
 ﺑﺎﻏﭽﮫ → ﺑﺎغ: Küçük bahçe.

 ﺧﻮاﻧﭽﮫ → ﺧﻮان: Küçük sofra.

 ﻧﺎﯾﭽﮫ → ﻧﺎی: Küçük kaval.

 ﻣﻮی: Saç, kıl. →  ) ﻣﮋه ( ﻣﻮﯾﭽﮫ: Kirpik.

 ﻣﻮرﭼﮫ → ﻣﻮر: Küçük karınca.

c) İsimlerin sonuna  وilâve edilerek yapılır. Sevgi ve acıma bildirir.
 ﻣﺎدرو: Annecik.

 ﭘﺴﺮو: Oğulcuk.

 ﺳﮕﻮ: Köpekçik.

d) İsimlerin sonuna hâ-i resmiye ilâve edilerek yapılır.
 ﺧﺎن: Saray. →  ﺧﺎﻧﮫ: Ev.

İSM-İ TAFDÎL (  ﺻﻔﺔ ﺗﻔﻀﯿﻠﯽ: İsimlerde mukāyese)
a) Sonuna ( ﺗﺮdaha) ilâve edilen isim diğerine tercih edilmektedir.
 ﻣﻨﺪ: -lı, -li. →  ﺧﺮدﻣﻨﺪ: Akıllı.

 ﺳﻮدﻣﻨﺪ: faydalı  ﺳﻮدﻣﻨﺪﺗﺮ: daha faydalı.

. ﺧﺮد از ﻣﺎل ﺳﻮدﻣﻨﺪﺗﺮ اﺳﺖ: Akıl, maldan daha faydalıdır.
 ﺑﺮﺗﺮ: Daha üstün.

 ﺑﺪﺗﺮ: daha kötü

. ﺗﺪﺑﯿﺮ اﻧﺪك از ﻟﺸﮑﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ ﺗﺮ اﺳﺖ: Birazcık tedbir çok askerden daha faydalıdır.

b)  ﺗﺮtakısı bazen  ﮐﮫile kullanılır. Bugünkü Farsça’da bu kullanım terk edilmiş
gibidir.
 ﺑﮫ: İyi. →  ﺑﮭﺘﺮ: Daha iyi.

 داﻧﺶ ﺑﮭﺘﺮ ﮐﮫ ﻣﺎل: İlim maldan daha iyidir.

c) En üstünlük elde etmek için ‘ ﺗﺮin sonuna  اﯾﻦeklenir. → ﺗﺮﯾﻦ
 ﺑﺰرگ: Büyük. →  ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ: En büyük.
. ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦِ ﺷﻌﺮای اﯾﺮان ﻓﺮدوﺳﯽ اﺳﺖ: İran şairlerinin en büyüğü Firdevsî’dir.
 ﺗﻮاﻧﺎ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮد: En güçlü adam.
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* Üstünlük Sıfatına Örnek Cümleler:
a) Daha üstünlük :
ْ اِﯾﻦْ ﺳِﯿﺐْ ﺷِﯿﺮِﯾﻨْﺘَﺮْ از آ ﻧَﺴْﺖ: Bu elma, ondan daha tatlıdır.
ْ ﺧَﺮْﺑُﺰَه ﺑُﺰُرْﮔْﺘَﺮْ اَزْ ﺗُﺨْﻢِ ﻣُﺮْغ اَﺳْﺖ: Kavun, yumurtadan daha büyüktür.
 ﻛُﺪَامْ ﺧَﺎﻧَﮫ ﺑِﯿﺸْﺘَﺮْ اُﺗَﺎقْ دَاردْ؟: Hangi ev daha fazla odaya sahiptir.
 ھﻨﺪواﻧﮫ از درﺧﺖ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ اﺳﺖ: Karpuz, ağaçtan daha küçüktür.
b) En Üstünlük:
 زِﯾﺒَﺎﺗَﺮِﯾﻦِ زَﻧْﮭَﺎ: Kadınların en güzeli.
 ﺟَﻮَاﻧْﺘَﺮِﯾﻦِ ﻣَﺮْدْھَﺎ: Erkeklerin en genci
ْ ﺗَﺎﺑﺴْﺘَﺎنْ ﮔَﺮْﻣْﺘَﺮِﯾﻦْ ﻓَﺼْﻞْ اَﺳْﺖ: Yaz, en sıcak mevsimdir.
ْ ﻣِﯿﺪَانِ ﻓِﺮدَوُﺳِﻰ ﻛُﻮﭼَﻜْﺘَﺮِﯾﻦِ ﻣِﯿﺪَاﻧْﮭَﺎىِ ﺗَﮭْﺮَاﻧَﺴْﺖ: Firdevsi Meydanı, Tahran’ın meydanlarının
en küçüğüdür.

İSM-İ MEVSÛL

a)  ﮐﮫ: Akıllı ve akılsızlar için kullanılır. Sonrasını sıfat cümlesi yapar.
Arapçadaki  اﻟﺬى, İngilizce’deki “who” gibidir.
 ھﺮ آﻧﮑﺲ ﮐﮫ او راه ﯾﺰدان ﺑﺠﺴﺖ: Allah yolunu arayan kişi,
. ﺑﺂب ﺧﺮد ﺟﺎن ﺑﺸﺴﺖ: Canının aklını su ile yıkadı.

b)  ﭼﮫ: Genellikle akıllı olmayanlar için kullanılır. İngilizce’deki which/that gibi.
 آﻧﭽﮫ ﻣﯿﺪاﻧﻢ زوﺻﻒ آن ﻧﺪﯾﻢ: O arkadaşın vasfından bildiğim şey…

NOT: İsm-i mevsullerden önce ekseriyâ şu kelimeler gelir:

→ ( اﯾﻦbu, bunu) veya ( آنo, onu).
 اﯾﻦ ﮐﮫ ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ: Şu söylüyor olduğum şey.
( ﺑﻘﺪر ﻓﮭﻢ ﺗﺴﺖ ) ﺗﻮ اﺳﺖ: Senin anlayabileceğin kadardır.

→ ھﺮ.
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 ھﺮﮐﮫ: Her kim ki…

→ Şahıs zamirlerinden sonra:

→ Yâ-i nekre:

 ﺗﻮﮐﮫ: Sen ki…

 ﻣﺎﮐﮫ: Biz ki…

 دﻟﯽ ﮐﮫ: O gönül ki, bir gönül ki…

İSİMLERDE ÇOĞULLUK ( ) ﺟﻤﻊ

Bugün, çoğunlukla tüm isimler  ھﺎile çoğul yapılır.

a) Akıllı ve canlılar  آنve  ھﺎile, cansızlar  ھﺎile çoğul yapılır.
 ﻣﯿﺰھﺎ → ﻣﯿﺰ: Masalar.

 درھﺎ → در: Kapılar.

 → ﻣﺮد، ﻣﺮدھﺎ، ﻣﺮدان: Adamlar.

 ( ﻣﺮداAvamca ) : Adamlar.

b) Gelişip büyüyen canlılar hem  آنhem de  ھﺎile çoğul yapılır.
 درﺧﺘﺎن → درﺧﺖ، درﺧﺘﮭﺎ: Ağaçlar.

c) Vücûdun çift a‘zâları hem  آنhem de  ھﺎile çoğul yapılır.
 اﺑﺮو: Kaş.  ﭼﺸﻢ: Göz.

 رﺧﺴﺎران → رﺧﺴﺎر – رخ، رﺧﺴﺎرھﺎ: Yüzler, yanaklar.

 ﻣﮋﮔﺎن → ﻣﮋه، ﻣﮋھﺎ: Kirpikler.
 ﻟﺐ: Dudak.

 دﻧﺪان: Diş.

 ﭘﺎﯾﺎن → ﭘﺎ: Ayaklar.
 ﺑﺎزو: Kol.

 دﺳﺖ: El.

d) Zaman isimleri hem  آنhem de  ھﺎile çoğul yapılır.
 روزان → روز، روزھﺎ: Günler.
 ھﻔﺘﮫ: Hafta.

 ﻣﺎه: Ay.

 ﺳﺎﻻن → ﺳﺎل، ﺳﺎﻟﮭﺎ: Yıllar.
 ﻗﺮن: Asır.

e)  آنİle çoğul yapılacak ismin sonunda hâ-i resmiye varsa  گye dönüşür.
 ھﻔﺘﮕﺎن → ھﻔﺘﮫ: Haftalar.

f)  آنİle çoğul yapılacak ismin sonunda  وveya  اvarsa  آنdan önce bir izâfet yâ’sı
ilâve edilir.
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 اﺑﺮوﯾﺎن → اﺑﺮو: Kaşlar.

 ﭘﺎﯾﺎن → ﭘﺎ: Ayaklar.

 آھﻮﯾﺎن → آھﻮ: Ceylanlar.

 ﺧﺪاﯾﺎن → ﺧﺪا: Efendiler.

g)  ھﺎile çoğalacak ismin sonunda hâ-i resmiye varsa düşer. 3
 ﭘﯿﺎﻟﮭﺎ → ﭘﯿﺎﻟﮫ: Bardaklar.

 ﺷﺎﻧﮭﺎ → ﺷﺎﻧﮫ: Omuzlar, taraklar.

Ancak başka cemi ile karışacaksa düşürülmez.
 ﭼﺸﻢ: Göz. →  ﭼﺸﻤﮫ: Pınar. →  ﭼﺸﻤﮫ ھﺎ: Pınarlar.

 ﺧﺎﻧﮫ ھﺎ → ﺧﺎﻧﮫ: Evler.

h) Ma‘nâ isimleri  آنve  ھﺎile çoğul yapılır.
 ﻏﻢ: Keder. →  ﻏﻤﺎن،ﻏﻤﮭﺎ

ı) Özellikle yer bildiren bazı kelimeler Arapça’daki  آتtakısı ile çoğul yapılır.
 ﺑﺎﻏﺎت → ﺑﺎغ: Bahçeler.

 دھﺎت → ده: Köyler.

Ayrıca  آتile çoğalan kelimenin sonunda hâ-i resmiye varsa ’ جe çevrilir.
 ﻧﻮﺷﺘﺠﺎت → ﻧﻮﺷﺘﮫ: Yazılar, yazışmalar.
→ İsim, elif ile bitiyorsa ve  انile çoğul yapılacaksa  یeklenir.
داﻧﺎﯾﺎن → داﻧﺎ

KESRELER

1. İzâfet Kesresi

 درِ ﺧﺎﻧﮫ: Evin kapısı.

2. Atıf Kesresi

 ﭘﯿﺮِ ﻓﻘﯿﺮ: İhtiyar ve fakir.

3. Kesrey-i İbn

 اورﺧﺎنِ ﻋﺜﻤﺎن: Osman’ın oğlu Orhan.

SIFAT-I NİSBÎ (İSM-İ MENSÛB)

1. Yâ-ı nisbet

 )اﺑﺮی( آﺳﻤﺎﻧﯽ: Bulutlu.

2. ﯾﻦ

 ﺳﻔﺎﻟﯿﻦ: Seramik, topraktan yapılmış.

 ﻧﺸﺎﺑﻮری: Nişaburlu.

 زر: Altın. →  زرﯾﻦ: Altından yapılmış.
NOT: Bazen  ﯾﻦkelimesine hâ-i resmiye ilâve ederler:
 ﺳﯿﻢ: Gümüş. →  ﺳﯿﻤﯿﻨﮫ: Gümüşten yapılmış.
 ﭘﺸﻢ: Yün. →  ﭘﺸﻤﯿﻨﮫ: Yünden yapılmış, yünlü.
3

Bu kural günümüz Farsça’sı için geçerli değildir.
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FİİLERİN BAŞINA GETİRİLEN HARFLER

a) Fiilin başındaki  بharfi eski Farsça’da  بyazılıp “bi” şeklinde okunuyordu.
Bugün  بyazılıp fiilin sesine göre “be, bi, bu” şeklinde okunur.
 ﺑﮑﺮد: Yaptı.

 ﺑﺨﻮان: Oku!

 ﺑﺨﻮر: Ye!

 ﺑﺒﯿﻦ: Gör!

Bu  بbitişik yazılmalıdır. Eskiden zînet için kullanılmıştır ( )ﻟﺘﺤﺴﯿﻦ اﻟﮑﻼم.
Bugün te’kid bazen de tereddüt için kullanılmaktadır.

b)  نharfi fiillerin başına gelip fiilleri olumsuz yapar. Eski Farsça’da  نolarak
yazılıp “ni” şeklinde okunuyordu. Bugün  ﻧﮫyazılıp “ne” şeklinde okunur.  بile
kullanılınca ’بden evvel gelir. Genellikle  ﻣﯽve ’ھﻤﯽden önce kullanılır.
 ھﻤﯽ ﻧﯿﺎﯾﺪ: Gelmiyor.

 ﻧﻤﯽ آﯾﺪ: Gelmiyor.

c)  مnehy ve dua sıygalarının evvelinde kullanılır.
 ﺑﺨﻮر: Ye!

 ﻣﺨﻮر: Yeme!

Bazen mim-i nehy’den sonra fiil kullanılmayabilir. Burada her zaman olduğu
gibi  اﺳ ﺖgizlidir.
 ﻣﮫ راﯾﺖ ﺗﻮ: Bayrağın yok.

 ﻣﮫ ﺳﭙﺎه: Ordu yok.

 ﻣﮫ )اﺳﺖ( ﺗﻮ: Sen yoksun.

d)  ﻣﯽve  ھﻤﯽmazî ve muzarînin başına gelip istimrar bildirir.
ﻣﯽ رود → ﻣﯽ

FİİLLERİN SONUNA GELEN HARFLER
a) Şart ve cezâ yâ’ı:
 اﮔﺮ دردم ﯾﮑﯽ ﺑﻮدی ﭼﮫ ﺑﻮدی: Eğer derdim bir olsaydı ne olurdu.

b) Yâ-ı temennî:
. ﮐﺎﺷﮑﯽ ﻗﯿﻤﺖ اﻧﻔﺎس ﺑﺪاﻧﻨﺪی ﺧﻠﻖ: Keşke insanlar canlarının kıymetini bilselerdi.
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c) Yâ-ı istimrârî: Mazi veya muzari fiillerin sonuna getirilir ve –yor manası
verir.
 اﯾﻦ ﮐﺎررا ﮐﮫ ﮐﺮدی: Bu işi kim yapıyordu?

 ﻣﯽ ﮐﺮد:ﮐﺮدی

NOT:  یbazen  ﻣﯽve  ھﻤﯽile de kullanılır.
. از اﯾﺸﺎن ھﻤﯽ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪی روان: Onlardan ruh buluyorlardı.

d) Elif-i duâ: Muzari fiilin üçüncü şahıs  دharfinden önce, bazen sonra, bazen
hem önce hem sonra kullanılır.
( ﮐﺮدنMasdar) → ( ﮐﻨﺪMuzari 3. şahıs) →  ﮐﻨﺎد: Etsin.
( ﺑﻮدنMasdar) → ( ﺑﻮدMuzari 3. şahıs) →  ﺑﺎدا: Olsun (Çift elifli). (ve: )ﺑﺎد.
 ﺷﻮدا: Olsun. (Elif sonda)

e) Elif-i cevâb (elif-i zâid): Soru ve cevap halinde  ﮔﻔﺘﻦfiil-i mâzî üçüncü
şahsının sonunda kullanılan elifdir.
. ﮔﻔﺘﺎ ﭼﮫ ﺗﻮان ﮐﺮد ﮐﮫ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد: Cevap verdi: Ne yapılabilir ki takdir böyle idi.
→ Masdarların sonuna yâ-i liyakat gelebilir.
( دﯾﺪنMasdar) : Görmek.

 دﯾﺪﻧﯽ: Görülmeye değer.

İSİMLERİN SONUNA GELEN YÂ HARFLERİ

a) Yâ-yı vahdet/ yâ-yı nekre:
 ﮐﺘﺎﺑﯽ: Bir kitap (herhangi bir kitap).
 ﮐﺘﺎﺑﮭﺎﯾﯽ: Bazı kitaplar.

b) Yâ-yı taaccüb:
 ﭼﮫ ﻋﺠﺐ ﮐﺘﺎﺑﯽ: Ne ilginç kitap
 ﭼﮫ ﭘﺮھﺎی ﺑﺮاﻗﯽ: Ne parlak tüyler.

22

SAYILAR

ﺻﺪ و ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﻚ – 121

ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﻚ – 21

ﯾﻚ – 1

دوﯾﺴﺖ 200 -

ﺑﯿﺴﺖ و دو – 22

دو – 2

ﺳﯿﺼﺪ – 300

ﺳﯽ – 30

ﺳﮫ–3

ﭼﮭﺎر ﺻﺪ – 400

ﺳﯽ و ﺳﮫ – 33

ﭼﮭﺎر – 4

ﭘﺎن ﺻﺪ – 500

ﺳﯽ و ﭼﮭﺎر – 34

ﭘﻨﺞ – 5

ﺷﺸﺼﺪ – 600

)ﭼﮭﻞ( ﭼﻞ – 40

ﺷﺶ – 6

ھﺰار 1000 -

ﭼﮭﻞ و ﭘﻨﺞ – 45

ھﻔﺖ – 7

ده ھﺰار – 10 000

ﭘﻨﺠ ﺎه – 50

ھﺸ ﺖ – 8

ﺻﺪ ھﺰار – 100 000

ﭘﻨﺠﺎه و ھﻔﺖ – 57

ﻧﮫ – 9

)ﮐﺮور( ﭘﺎﻧﺼﺪ ھﺰار – 500 000

ﭘﻨﺠﺎه و ھﺸﺖ 58 -
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ﻣﻠﯿﻮن – 1 000 000

ﺷﺼﺖ – 60
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ﺷﺼﺖ و ﻧﮫ – 69

دوازده – 12

ﻧﮫ ﺻﺪ – 900

ھﻔﺘ ﺎد – 70

ﺳﯿﺰده – 13

ھﺰار و ﻧﮫ ﺻﺪ و ﻧﻮد و ﯾﻚ – 1991

ھﻔﺘﺎد و ﯾﻚ – 71

ﭼﮭﺎرده – 14

دو ھﺰار و ﯾﺎزده 2011 -

ھﺸ ﺘﺎد – 80

ﭘﺎﻧﺰده – 15

ھﺸﺘﺎد و دو – 82

ﺷ ﺎﻧﺰده – 16

ﻧ ﻮد 90 -

)ھﯿﻮده( ھﻔﺘﺪه – 17

ﻧﻮد و ﺳﮫ – 93

)ھﮋده( ھﺸﺘﺪه – 18

ﺻ ﺪ 100 -

ﻧ ﻮزده – 19

ﺻﺪ و ده – 110

ﺑﯿﺴﺖ – 20

SIRA SAYILARI

ﭼﮭﺎرم Dördüncü:
روز ھﺰارم Bininci gün:

ﯾﮑﻢ → ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ → ﻧﺨﺴ ﺖ → اول Birinci:
ھﺰارم Bininci:

داﺳﺘﺎن ﺷﺐ ھﺰار و ﯾﻚ 1001 gece masalı:

دوم )دوﯾﻢ( İkinci:
ﺳﻮم Üçüncü:
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GÜNLER
Pazartesi

دو ﺷﻨﺒﮫ

Salı

ﺳ ﮫ ﺷ ﻨﺒﮫ

Çarşamba

ﭼﮭﺎر ﺷﻨﺒﮫ

Perşembe

ﭘﻨ ﺞ ﺷ ﻨﺒﮫ

Cuma

 آدﯾﻨﮫ،ﺟﻤﻌﮫ

Cumartesi

ﺷﻨﺒﮫ

Pazar

ﯾﻚ ﺷﻨﺒﮫ

ŞEMSÎ AYLAR

1.

( ﻓﺮوردﯾﻦ21 Mart – 20 Nisan)

2.

اردی ﺑﮭﺸﺖ

3.

ﺧﺮداد

4.

ﺗﯿﺮ

5.

ﻣﺮداد

6.

ﺷﮭﺮﯾﻮر

7.

ﻣﮭﺮ

8.

آﺑﺎن

9.

آذر

10.

دی

11.

ﺑﮭﻤﻦ

12.

اﺳﻔﻨﺪ

(21 Şubat – 20 Mart)

FİİLLERİN KISIMLARI
1-Lâzım Fiiller

2-Müteaddî Fiiler

3-Hem lazım hem müteaddi fiiller.

Lazım fiil : Yalnız fâil ile tamam olan fiiller;
Hasan gitti =ﺣﺴﻦ رﻓﺖ
Behram ağladı = ْﺑَﮭْﺮَأمْ ﮔِﺮٍﯾﺴْﺖ

Cimşit güldü = ﺟﻤﺸﯿﺪ ﺧﻨﺪﯾﺪ

Ali geldi = ﻋﻠﻰ اَﻣﺪ

Giden gitti, gelen geldi = ْرَﻓْﺖْ اَﻧْﻜِﮫ رَﻓْﺖْ وَ آ َﻣﺪْ آَﻧْﻜِﯿَﺎﻣﺪ
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Artık ne gamlanırsın, olan oldu = ﺑُﻮدْ اَﻧﭽﮫ ﺑﻮد ﻏﯿﺮ ﭼﮫ ﻏﻢ دارى
Müteaddî (Geçişli) Fiil : Faili olmakla beraber mef’ule muhtaç olan fiillerdir.
ﭼﮫ اَورد ؟

/

ne getirdi

ْﺑِﺮَادَر ِﺗُﻮ اَوَرْد
Kardeşin getirdi

Kardeşin kitabı getirdi : ْﺑِﺮَادَرِ ﺗُﻮ ﻛِﺘَﺎبْ رَا اَوَرْد
ْزَﻣِﯿﻦ

ْﺑَﺮ

ﺑُﺮِﯾﺪِى

Yere-toprağa

dökersen

ْﻛَﻨَﺎر

ْﺑُﺮِﯾﺪی ﺑِﺮ

Eteğe

yüz

ْﮔَﺮ

ْﺧُﻮد

kendi
ْرُوی

ِاَب

ِﺧُﻮن
kanını
ﻛِﮫ

ْﺑِﮫ

suyu dökmenden iyidir

Hem Lazım, Hem Müteaddi Fiiller: İki halde de kullanılan fiillerdir.
Ateş yandı : ْآﺗَﺶْ ﺑَﺴُﻮﺧْﺖ
Ateş evi yaktı : ْآﺗَﺶْ ﺧَﺎﻧَﮫ رَا ﺳُﻮﺧْﺖ
Hizmetçi, lambayı yaktı: ْﺧَﺎدِمْ ﺟَﺮَاﻏْﺮَا ﺑَﺮْ اَﻓْﺮُوﺧْﺖ

Lamba yandı :ْﭼَﺮَاغْ ﺑَﺮْ اَﻓْﺮُوﺧْﺖ

Lâzım Fiilin Müteaddî (geçişli) Yapılışı: ﺗﻌﺪﯾﺔ
Fiiller, hal köklerinin sonuna  آﻧﺪن – آﻧﯿﺪنgetirilerek müteaddi yapılır.
Yedirmek :ْﺧُﻮرَاﻧِﯿﺪَن

Hal kökü ﺧُﻮر

Yemek : ْﺧُﻮرْدَن

Otlatmak : ْ)ﭼﺮ( ﭼَﺮِاﻧِﯿﺪَن

Otlamak : ْﭼَﺮِﯾﺪَن

İçirmek : ْ)ﻧﻮش( ﻧُﻮﺷَﺎﻧِﯿﺪَن

İçmek : ْﻧُﻮﺷِﯿﺪَن

Ulaştırmak : ْرَﺳَﺎﻧِﯿﺪَن

ْرَس

Söyletmek : ْﮔُﻮﯾَﺎﻧِﯿﺪَن
Geçirmek : ْﮔُﺬراَﻧِﯿﺪَن
Yıkatırım : ْﺷُﻮﯾَﺎﻧَﻢ

Yıkatmak : ﺷُﻮﯾﺎﻧﯿﺪن

ْرَﺳِﯿﺪَن
ْﮔُﻔْﺘَﻦ

Geçmek (ْﮔﺬﺷْﺘَﻦْ )ﮔُﺬر
Yıkamak : (ﺷُﺴْﺘَﻦْ )ﺷُﻮى
Yıkatıyorum : ْﻣىﺸُﻮﯾَﺎﻧَﻢ

NOT: ْ ﻣَﺎﻧْﺪَنkelimesi, lazım fiiller arasında zikredilse de ‘bıraktı’ manasında
kullanıldığında müteaddidir.
Ahmed kaldı : ْاَﺣْﻤَﺪ ﻣَﺎﻧْﺪ
Ahmed kitabı bıraktı : ْاَﺣْﻤَﺪ ﻛِﺘَﺎبْ رَا ﻣَﺎﻧْﺪ
 ﻣﻤﻨﻮن ﺷﺪم ﻣﻤﻨﻮن ﻛﺮدمSonuna ْ ﺷُﺪَ نİlavesi alan fiiller Lazım,
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olmak
Sonuna ْ ﻛَﺮْدَنilavesi alan fiiller Müteaddi anlam kazanır.
yapmak
Bazı fiiller zaten müteaddi anlam taşıdığı için aynen kalır. gitmek رَﻓﺘﻦ

ْ ﺑُﺮْدَنgötürmek

YÖNLER:
ْ رَاﺳْﺖ: sağ

ْ ﭼَﭗ: sol

 ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ: düz

 زﯾﺮ: alt

 روی:  ﺑﺮ: üst

 ﺟﻠﻮ: ön  ﭘﺸﺖ: Arka

 ﻧﺰد: yan
TEŞBİH EDATLARI
1-

ْ = ﻣَﺎﻧَﻨْﺪGibi, benzeri, misli.

2-

ْ ﭼُﻮن-  = ﭼُﻮGibi, (madem ki, çünkü, - ince)

ْ ﭼُﻮن: Gibi, -dığı zaman,

çünkü, nasıl, ne zaman, madem ki
3-

 = آﺳَﺎdev gibi , şeytan gibi : دِﯾَﻮاﺳَﺎ

4-

ْ ﭘَﺮِﯾﺴَﺎنْ = ﺳَﺎن: Peri gibi

5-

ْ = وَشAy gibi : ْﻣَﮭْﻮَش

6-

ْ ﺳﯿﺎھﻔﺎم = ﻓَﺎم: Kara gibi

ْ دِﯾﻮ: şeytan

ﻣَﮫ
 ﺳﺒﺰﻓﺎم: Yeşilimsi

İSM-İ MEKAN EKLERİ
-hâne , - istân, -âbâd, -gâh:

اﺳﻼم آﺑﺎد ﻗﺮارﮔﺎه
ﻗﺮﻏﺰﺳﺘﺎن

ﺣﯿﺪرآﺑﺎد
ﮔﺬرﮔﺎه

ﻗَﺼّﺎﺑْﺨَﺎﻧﮫ

ﮔﻠﺴﺘﺎن

ﻣﯿﺨﺎﻧﮫ

RENKLER :
ْ ﺳَﺒْﺰ: Yeşil

ْ ﺳﯿَﺎه= ﺳِﯿَﮫ: Kara

 اَزْرَقْ = آﺑﻰ: (ezrek): Mavi

ْ ﺳُﺮْخ: Kırmızı  ﺳَﻔِﯿﺪ: Beyaz

 ﺻُﻮرَﺗﻰ: Pembe

ْ زَرْد: Sarı

 ﻗَﮭْﻮَﺋِﻰ: Kahverengi

UZUV İSİMLERİ:
 ﺳﺮ: baş

 زﺑﺎن: dil

 ﮐﺒﺪ: ﺟﮕﺮ: ciğer

 دﺳﺖ: el

 اﺑﺮو: kaş

 اﺣﺸﺎء: روده: bağırsak

 ﭘﺎی: ﭘﺎ: ayak

ﮔﯿﺴﻮ: saç

 رو: yüz

 ﻣﻮ: kıl

 ﺑﯿﻨﯽ: burun

 ﻟﺐ: dudak

 دھﺎن: دھﻦ: ağız

 ﮔﻮش: kulak

 دﯾﺪه: ﭼﺸﻢ: göz

 زاﻧﻮ: diz

 دﻣﺎغ: ﻣﻐﺰ: beyin

 ﺑﻄﻦ: ﺷﮑﻢ: mide
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 دل: kalp
 ﭘﺸﺖ: sırt, arka
 اﻧﮕﺸﺖ: Parmak

İYELİK EKLERİ:
ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻤَﻢ

: Ben öğretmenim

ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻢ ھﺴﺘﻢ

: Ben öğretmenim

ﺗﻮ ﻣﻌﻠﻤِﯽ

: Sen öğretmensin

ﺗﻮ ﻣﻌﻠﻢِ ھﺴﺘﯽ

: Sen öğretmensin

او ﻣﻌﻠﻢ اﺳﺖ

: O öğretmendir

او ﻣﻌﻠﻢ اﺳﺖ

: O öğretmendir.

ﻣﺎ ﻣﻌﻠﻤﯿﻢ

ﻣﺎ ﻣﻌﻠﻢ ھﺴﺘﯿﻢ

ﺷﻤﺎ ﻣﻌﻠﻤﯿﺪ

ﺷﻤﺎ ﻣﻌﻠﻢ ھﺴﺘﯿﺪ

اﯾﺸﺎن ﻣﻌﻠﻢ اﻧﺪ

اﯾﺸﺎن ﻣﻌﻠﻢ ھﺴﺘﻨﺪ

Not:
1. Her dil gibi Farsçada da imlâ yönünden aynı yazılıp aynı veya farklı telaffuz
edilen ancak anlamları farklı olan kelimeler vardır. (Türkçe’de “yüz” kelimesinin
birçok anlama gelmesi gibi). Tercümelerde bunlara dikkat edilmelidir. Meselâ:
( ﺑﺎش-  ﺑﻮدن )ﺑﻮfiilinin mâzî (di’li geçmiş zaman) ve muzârî (geniş zaman) 3. tekil
şahısları aynı yazılır, farklı okunur, anlamları da farklıdır.
ﺑﻮدﯾﻢ ﺑﻮدﯾﺪ ﺑﻮدﻧﺪ
ﺑﻮﯾﻢ ﺑﻮﯾﺪ ﺑﻮَﻧﺪ

ﺑُﻮد

ﺑُﻮَد

ﺑُﻮدَم ﺑُﻮدی

ﺑُﻮَم ﺑُﻮِی

: Oldum, oldun, oldu…
: Olurum, olursun, olur…

Modern Farsça’da bu fiilin muzari köklerinden daha ziyade  ﺑﺎشkullanılır:
ﺑﺎﺷَﻢ ﺑﺎﺷﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ

2. Aynı yazılıp farklı okunan kelimelere dikkat etmek gerekir:
 ﮐِﮫ: kim? (soru); -ki (bağlaç), çünkü, yoksa;  ﮐِﮫ: küçük;

 ﮐَﮫ: saman.

3. Aynı yazılıp aynı okunan ancak manası farklı olan kelimeler de vardır: ﭼﻮن
(gibi, çünkü, nasıl, ne zaman, -ınca, -dığı için, madem ki) kelimesi gibi.
( ﮔﻔﺘﻰgoftî): “sen dedin” (mâzî) veya “o diyordu” (şimdiki zamanın hikayesi)
kelimesi gibi.
4. Yazma eserlerde genellikle Fârsî kef harfleri Arabî kef gibi yazılır. Manaya
dikkat ederek okumak ve mana vermek gerekir.
 ﮔﺮ: (ger): eğer, şâyet.
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 ﮐﺮ: (ker): sağır.

FARSÇA FİİL KALIPLARI اﻣﺜﻠﮥ ﻣﺨﺘﻠﻔﮫ

ْ ﮔُﻔْﺘَﻦ: Söylemek
ْ ﮔُﻔْﺘَﻢ: Söyledim
ْ ﮔُﻮﯾَﻢ: Söylerim
ْ ﻣِﻰ ﮔُﻮﯾَﻢ: Söylüyorum
ْ ﻣِﻰ ﮔُﻔْﺘَﻢ: Söylüyordum
 ﮔُﻔْﺘَﻤِﻰ: Söylüyordum
ْ ﮔُﻔْﺘَﮫ اَم: Söylemişim
ْ ﮔُﻔْﺘَﮫ ﺑُﻮدَم: Söylemiştim
ْ ﻧَﮫ ﮔُﻔْﺘَﮫ ﺑُﻮدَم: Söylememiştim
ْﺗَﻮَاﻧِﺴْﺘَﻢْ ﮔُﻔْﺖ: Söyleyebildim
ْ ﺗَﻮَاﻧَﻢْ ﮔُﻔْﺖ: Söyleyebilirim
ْ ﻣِﻰ ﺗَﻮَاﻧَﻢْ ﮔُﻔْﺖ: Söyleyebiliyorum
ْ ﺗَﻮَانْ ﮔُﻔْﺖ: Söylenebilir (mutlak)
 ﺑِﮕُﻮ: Söyle !
 ﻣَﮕُﻮ: Söyleme !
ْ ﺧَﻮاھَﻢْ ﮔُﻔْﺖ: Söyleyeceğim
ْ ﺑَﺎﯾَﺪْ ﺑَﮕُﻮﯾَﻢ: Söylemeliyim
ْ ﮔُﻔْﺘَﮫ ﺷُﺪَم: Söylendim (Edilgen, Meçhul)
ْ ﮔُﻔْﺘَﮫ ﺷَﻮَم: Söylenirim (Edilgen, Meçhul)
ْ ﮔُﻔْﺘَﮫ ﻣِﻰ ﺷَﻮَم: Söyleniyorum
ْ ا َﮔَﺮْ ﮔُﻔْﺘَﻢ: Söylediysem
ْ ا َﮔَﺮْ ﮔُﻮﯾَﻢ: Söylersem
 ﮔُﻮﯾَﻨْﺪَه: Söyleyen
 ﮔُﻮﯾَﺎن: Söyleyen
 ﮔﻔﺘﮫ: Söylenen, söylenmiş
ْ ﮔُﻮﯾَﺎﻧِﯿﺪَن: Söyletmek
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ÖRNEK CÜMLELER : 1
Ben su içtim : ْﻣَﻦْ آبْ ﻧُﻮﺷِﯿﺪَم
Ben su içmiştim : ْﻣَﻦْ آبْ ﻧُﻮﺷِﯿﺪَه ﺑُﻮدَم
Ben su içerim : ْﻣَﻦْ آبْ ﻧُﻮﺷَﻢ
Ben su içiyorum : ْﻣَﻦْ آبْ ﻣِﻰ ﻧُﻮﺷَﻢ
Ben su içiyordum : ْﻣَﻦْ آبْ ﻣِﻰ ﻧُﻮﺷِﯿﺪَم
Ben su içiyordum : ﻣَﻦْ آبْ ﻧُﻮﺷِﯿﺪَﻣِﻰ
Ben su içmişim : ْﻣَﻦْ آبْ ﻧُﻮﺷِﯿﺪَه اَم
Ben çocuğa su içirdim : (ْﻣَﻦْ ﺑَﮫ ﺑَﭽﱠﮫ آبْ ﻧُﻮﺷَﺎﻧْﺪَمْ ) ﻧُﻮﺷَﺎﻧِﯿﺪَم
Su içildi : ْآبْ ﻧُﻮﺷِﯿﺪَه ﺷُﺪ
Su içiliyor : ْآبْ ﻧُﻮﺷِﯿﺪَه ﻣِﻰ ﺷَﻮَد
(İsm-i Fâil ) Ben su içen oldum : ْﻣَﻦْ آبْ ﻧُﻮﺷَﺎنْ ﺷُﺪَم
(İsm-i Fail ) Ben su içen oldum : ْﻣَﻦْ آبْ ﻧُﻮﺷَﻨْﺪَه ﺷُﺪَم
Bu su, içilmeye değerdir : ْاﯾﻦْ آبْ ﻧُﻮﺷِﯿﺪَﻧِﻰ اَﺳْﺖ
O suyu içme! : ْآنْ آبْ را ﻣَﻨُﻮش

Bu suyu iç ! : ْاﯾﻦْ آبْ را ﺑِﻨُﻮش

Suyu içebildim : ْآبْ رَا ﺗَﻮَاْﻧِﺴْﺘَﻢْ ﻧُﻮﺷِﯿﺪ

Bu suyu içeceğim : ْاِﯾﻦْ آبْ رَا ﺧَﻮاھَﻢْ ﻧُﻮﺷِﯿﺪ

Suyu içebilirim : ْآبْ رَا ﺗَﻮَاﻧَﻢْ ﻧُﻮﺷِﯿﺪ

Bu suyu içmeliyim : ْاﯾﻦْ آبْ رَا ﺑَﺎﯾَﺪْ ﺑَﻨُﻮﺷَﻢ

ÖRNEK CÜMLELER: 2

Ben camı kırdım. : ﻣَﻦْ ﺷِﯿﺸَﮫ رَا ﺷِﻜَﺴْﺘَﻢ
Cam kırıldı : ْﺷِﯿﺸَﮫ ﺷِﻜَﺴْﺘَﮫ ﺷُﺪ
Ben Ankara’ya gidebildim. : ْﻣَﻦْ ﺑَﮫ آﻧْﻘَﺮَه ﺗَﻮَاﻧِﺴْﺘَﻢْ رَﻓْﺖ
Sen ekmek yiyebilirsin.: ْﺗُﻮ ﻧَﺎنْ ﺗَﻮَاﻧِﻰ ﺧُﻮرْد
O su içecek : ْاُو آب ﺧَﻮاھَﺪْ ﻧَﻮﺷِﯿﺪ
Siz su içeceksiniz : ْﺷُﻤَﺎ آبْ ﺧَﻮاھِﯿﺪْ ﻧُﻮﺷِﯿﺪ
Ben güzel gül gördüm : ْﻣَﻦْ ﮔُﻞِ زِﯾﺒَﺎ دِﯾﺪَم
Sen büyük ekmek yedin : ﺗُﻮ ﻧَﺎنِ ﺑُﺰُرْگْ ﺧُﻮرْدِى
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ﺑَﮫ ﺧَﺎﻧَﮫ ﺑِﺮَوْ Eve git! :
ﺑَﮫ ﻣَﺎدَرِ ﺗُﻮ ﻧِﮕَﺎهْ ﻛُﻦْAnnene bak ! :
ﺷُﻤَﺎ ﮔُﻠْﺪَانِ ﺑُﺰُرْگْ ﺧَﺮِﯾﺪِﯾﺪْ Siz büyük vazo aldınız :
اِﯾﺸَﺎنْ ﺑَﮫ ﻣِﮭْﻤَﺎﻧْﺨَﺎﻧَﮫء ﮐﻮﭼﮏ رﻓﺘﻨﺪOnlar küçük otele gittiler :
اَﮔَﺮْ ﺑَﮫ ﺗَﮭْﺮَانْ رَوَمْ ﻛَﺒَﺎبْ ﺧُﻮرَمْ Tahran’a gidersem kebap yerim :
رَﺳْﺘُﻮرَانْ ﻛُﺠَﺎ اﺳﺖ ؟ Lokanta nerededir?:
اَزْ ﺗُﺮْﻛِﯿَﮫ ﻛَﻰْ آﻣَﺪِﯾﺪْ؟Türkiye’den ne zaman geldiniz ? :
آ ﯾَﺎ ﺷُﻤَﺎ آبْ ﻧُﻮﺷِﯿﺪِﯾﺪْ ؟ Acaba siz su içtiniz mi ? :
ﮔﻔﺘَﻤَﺖ (Ben) sana söyledim (birinci zamir fâil, ikinci zamir mef’ûl zamiri) :
ﮔﻮﯾَﺪَش (O) ona söyler :

ÖRNEK CÜMLELER: 3
ﻣَﻦْ ھَﺮْ رُوزْ ﯾَﮏْ ﮐِﯿﻠُﻮ ﺧِﯿَﺎرْ اَزْ ﺳَﺒْﺰِی ﻓُﺮُوﺷِﯽ ﻣِﯽ ﺧَﺮَمْ
ﺗُﻮ ھَﺮْ ﻣَﺎهْ ﭘَﻨْﭻْ ﮐِﯿﻠُﻮ ﺑِﺮِﻧْﺞ ْ اَزْ ﺧَﻮارْﺑَﺎرْ ﻓُﺮُوﺷِﯽ ﺑَﺮَادَرَتْ ﻣِﯽ ﺧَﺮِی
ﭘَﺪَرِ اَﺣْﻤَﺪْ ھَﺮْ ﺳَﺎلْ ﯾَﮏْ ﮔُﻠْﺪَانِ ﺑُﺰُرْگْ ﻣِﯽ ﺧَﺮَدْ
ﭼَﺮَا ﻣَﺮْدُمْ دَرْ ﻓَﺼْﻞِ ﺗَﺎﺑِﺴْﺘَﺎنْ ﻣَﯿْﻮَه ﺑِﯿﺸْﺘَﺮْ ﻣِﯿﺨَﺮَﻧْﺪْ
آﻧْﮭَﺎ ﻓَﺮْدَا ﺳَﺎﻋَﺖِ ھَﺸْﺖِ ﺻُﺒْﺢْ ﺑَﮫ ﻣَﺸْﮭَﺪْ ﻣِﯽ آﯾَﻨْﺪْ
ﻣَﻦْ ﻓَﺮْدَا ﺷَﺐْ ﺗَﺎ ﺳَﺎﻋَﺖِ ﻧُﮫْ دَرْ ﺧَﺎﻧَﮫ ھَﺴْﺘَﻢْ
اِﯾﺸَﺎنْ دِﯾﺮُوزْ دَرْ دَاﻧِﺸْﮑَﺪَه ﺑُﻮدَﻧْﺪْ
اُو اِﺳْﻤَﺶْ رَا ﺑَﮫ ﻣَﻦْ ﮔُﻔْﺖْ
اِﯾﻦْ دَاﻣَﻦِ ﻗَﺸَﻨْﮓْ رَا اَزْ ﮐُﺠَﺎ ﺧَﺮِﯾﺪِی؟
ﻟُﻄْﻔًﺎ اِﻣْﺮوُزْ ﻇُﮭْﺮْ ﺑَﺮَایِ ﻧَﺎھَﺎرْ ﺑَﮫ ﺧَﺎﻧَﮥِ ﻣَﺎ ﺑَﯿَﺎﯾِﯿﺪْ
ﻣَﺠِﯿﺪْ ﮐِﺘَﺎﺑْﮭَﺎﯾَﺶْ رَا ﺑَﮫ ﮐَﺴِﯽ ﻧَﻤِﯽ دَھَﺪْ
ﻣَﺎ ﺑَﺮَادَرِ اُو ﻧِﺴْﺘِﯿﻢْ
رَﻧْﮓِ ﻣُﻮیِ ﻣُﻌَﻠّﻢِ ﭘَﺴَﺮِ آﻧْﮭَﺎ ﺳُﺮْخ ْاَﺳْﺖْ
ﺑَﭽّﮥِ ﻣَﻦْ ﮐُﺠَﺎ اَﺳْﺖْ ؟ دُوﺳْﺘِﺘَﺎنْ دِﯾﺸَﺐْ ﮐُﺠَﺎ ﺑُﻮدْ ؟
ﺑَﭽّﮭَﺎﯾِﺸَﺎنْ ﮐُﺠَﺎ ھَﺴْﺘَﻨْﺪْ؟ اُو ﮐَﻔْﺶِ ﺻُﻮرَﺗِﯽ ﺧَﺮِﯾﺪْ
ﺑَﮫ ﺧَﺎﻧَﮥِ ﻣَﺎ ﮐِﯽ آﻣَﺪْ؟ ﺷُﻤَﺎ ﮐَﯽْ اَزْ ﻓِﺮَاﻧْﺴَﮫ آﻣَﺪِﯾﺪْ ؟
ﺗُﻮ ﺣَﺎﻻَ ﺑَﮫ ﮐُﺪَامْ ﺷَﮭْﺮْ ﻣِﯽ رَوِی ؟ ﭼَﻨْﺪْ ﺗَﺎ ﺳِﯿﺐْ ؟ ﭼَﻘَﺪْرْ ﺷِﮑَﺮْ؟
ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻤﻢ :ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻢ ھﺴﺘﻢ
ﻣﺎ ﻣﻌﻠﻢ ھﺴﺘﯿﻢ

ﺗﻮ ﻣﻌﻠﻢ ھﺴﺘﯽ

ﺷﻤﺎ ﻣﻌﻠﻢ ھﺴﺘﯿﺪ

او ﻣﻌﻠﻢ اﺳﺖ

اﯾﺸﺎن ﻣﻌﻠﻢ ھﺴﺘﻨﺪ
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FARSÇA DENEME SINAVI : PERSIAN QUIZ

1- ( رﻓﺘﻦ )روMastarını şimdiki zaman kalıbına çevirip (gidiyorum) çekiniz.
2-Aşağıdaki tamlamaları Türkçe’ye çeviriniz :
a ) ﻣﺮغ ﺑﺰرگ
b) ﺳﯿﺐ ﺷﯿﺮﯾﻦ
c) ﺧﺎﻧﮥ ﭘﺪر ﺷﻤﺎ
d) رﻧﮓ ﻣﻮﯾﺘﺎن

3- Aşağıdaki cümleleri Farsça’ya çeviriniz:
a) Cam kırıldı. Ben su içtim. Ben çocuğa su içirdim.
b) Ali Ankara’ya gitti. O her sene Ankara’ya gider.
c) Ben bugün beş kilo elma satın aldım.
d) Hasan Ahmed’den daha büyüktür. Zeynep kadınların en güzelidir.

4-Aşağıdaki cümleleri Farsça’ya çeviriniz:
a) Sen 1998 yılında Ankara’dan İstanbul’a geldin .(not:Tarih rakamla değil, Farsça
yazıyla olacak )
b) Mevlana Celâleddin-i Rûmî kaç kitap yazmıştı ?
c) İbnü’l –Arabî’nin kitaplarını kim gördü ?
d) Onlar Mesnevî’yi okudular mı?

Başarılar Dilerim. Doç. Dr. Necdet TOSUN
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FARSÇA DENEME SINAVININ CEVAPLARI:

1.

ﻣِﻰ رَوَمْ
ﻣِﻰ رَوِى
ﻣِﻰ رَوَدْ
ﻣِﻰ رَوِﯾﻢْ
ﻣِﻰ رَوِﯾﺪْ
ﻣِﻰ رَوَﻧْﺪْ

2. a) Büyük kuş
b)Tatlı elma
c) Babanızın evi
d) Saçınızın rengi
ﺷِﯿﺸَﮫ ﺷِﻜَﺴْﺘَﮫ ﺷُﺪْ

)3. a

ﻣَﻦْ آبْ ﻧُﻮﺷِﯿﺪَمْ
ﻣَﻦْ ﺑَﮫ ﺑَﭽﱠﮫ آبْ ﻧُﻮﺷَﺎﻧِﯿﺪَمْ
ﻋَﻠِﻰ ﺑَﮫ آﻧْﻘَﺮَهَ رَﻓْﺖْ

)b

اُو ھَﺮْ ﺳَﺎلْ ﺑَﮫ آﻧْﻘَﺮَهَ رَوَدْ
ﻣَﻦْ اِﻣْﺮُوزْ ﭘَﻨْﺞْ ﻛِﯿﻠُﻮ ﺳِﯿﺐْ ﺧَﺮِﯾﺪَمْ )c
ﺣَﺴَﻦْ ﺑُﺰُرْﮔْﺘَﺮْ اَزْ اَﺣْﻤَﺪْ اَﺳْﺖْ

)d

زَﯾْﻨَﺐْ زِﯾَﺒﺎﺗَﺮِﯾﻦِ زَﻧْﮭَﺎ اَﺳْﺖْ
ﺗُﻮ دَرْ ﺳَﺎلِ ھَﺰَارْ وُ ﻧُﮭْﺼَﺪْ وُ ﻧَﻮدْ وُ ھَﺸْﺖْ اَزْ آﻧْﻘَﺮَه ﺑَﮫ اِﺳْﺘَﺎﻧْﺒُﻮلْ آﻣَﺪِى

)4. a

ﻣَﻮْﻻَﻧﺎ ﺟَﻼَلَ اﻟﺪﱢﯾﻦِ رُوﻣِﻰ ﭼَﻨْﺪْ ﻛِﺘَﺎبْ ﻧَﻮِﺷْﺘَﮫ ﺑُﻮدْ ؟ )b
ﻛِﺘَﺎﺑْﮭَﺎىِ اِﺑْﻦُ اﻟْﻌَﺮَﺑِﻰِ رَا ﻛِﮫ دِﯾﺪْ ؟ )c
آﯾَﺎ اِﯾﺸَﺎنْ ﻣَﺜْﻨَﻮِى رَا ﺧَﻮاﻧْﺪَﻧْﺪْ ؟ )d
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