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Ünite Hakk›nda
Bu ünitede Osmanlı Türkçesine Farsçadan geçen unsurlar ana
hatlarıyla anlatılmaya çalışılmıştır.
Bu çerçevede ilk olarak, Osmanlı Türkçesine Farsçadan geçen
unsurların başında yer alan “isimler”den bahsedilmiş, çoğul
isimlerin nasıl elde edileceği anlatılmıştır.
Farsça sayı isimleri de Osmanlı Türkçesi metinlerinde
karşımıza çıkmaktadır. Bunlar kimi zaman tek başına sayı
olarak gelmiş, kimi zaman ise bazı kelimelerin içerisinde yer
alarak dilimize geçmiştir. Bu itibarla Farsça sayı isimleri ve
sıra sayılar, ünitede yer alan bir diğer başlık olmuştur.
Farsçadan dilimize geçen en önemli unsurların başında
tamlamalar gelmektedir. Hatta kimi metinlerde Farsça yapılı
tamlamaların yer almadığı bir cümleye rastlamak imkânsızdır
denilebilir. Bu nedenle isim tamlaması, izafet kesresinin
yazımıyla ilgili önemli hususlar, sıfat tamlaması, sıfat-mevsûf
uyumu ve tamlamayı oluşturan unsurların kökenleri (Arapça
ya da Farsça oluşları) gibi konular ünitede örnekleriyle
beraber incelenmiştir.
Ünite boyunca verilen örnekler hem günümüz alfabesi hem de
Osmanlı dönemi alfabesiyle yazılmış, parantez içerisinde ise
kelimelerin/yapıların anlamları belirtilmiştir.
Farsça türemiş ve birleşik kelimeler de Osmanlı Türkçesinin
söz varlığında önemli bir yere sahiptir. Bu itibarla Farsça
kelime türetmede kullanılan ekler ve birleşik kelime çeşitleri,
üzerinde önemle durulması gereken konulardandır.
Ünite, Osmanlı Türkçesi metinlerinde sıklıkla karşılaşılan
Farsça bazı zarflar, bağlaçlar ve ünlemler ile
tamamlanmaktadır.
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Ö¤renme Hedefleri
Bu üniteyi tamamladığınızda;
•

Farsçanın Osmanlı Türkçesi üzerindeki tesiri hakkında bilgi
sahibi olabileceksiniz.

•

Farsçadan Osmanlı Türkçesine, hayatın hemen tüm
alanlarında -bir kısmı günümüzde de kullanılan- pek çok
kelime geçtiğini fark edebileceksiniz.

•

Osmanlı Türkçesinde kullanılan Farsça sıfatlar hakkında
bilgi sahibi olabilecek, işaret sıfatları ve karşılaştırmaüstünleme sıfatlarını öğrenebileceksiniz.  

•

Farsça tamlamalar, çeşitleri ve yazılışlarıyla ilgili dikkat
edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi sahibi
olabileceksiniz.

•

Farsça kelime türetme yollarını; isimden isim, isimden sıfat,
fiilden isim ve fiilden sıfat yapmaya yarayan eklerin
hangileri olduğunu öğrenebileceksiniz.

•

Farsça birleşik kelimeleri, çeşitlerini ve bunların hangi
yollarla elde edilebileceğini öğrenebileceksiniz.

•

Osmanlı Türkçesi metinlerinde geçen Farsça zarflar,
bağlaçlar ve ünlemleri öğrenebileceksiniz.

•

Üniteyi tamamladığınızda Farsçadan Osmanlı Türkçesine
geçen unsurları tanıyabilecek; böylece bu döneme ait
metinleri rahatlıkla okuyabilecek/anlayabileceksiniz.
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Üniteyi Çal›ş›rken
•

Ünitede yer alan tanımları öğrenmeye ve verilen örneklerle
konuları kavramaya çalışınız.

•

Farsça sayı isimlerini ve sıra sayılarını, ünitenizde verilen
Farsça zarflar, bağlaçlar ve ünlemleri ezberleyiniz.

•

Kitabınızın 6. ünitesinde yer alan metinleri Osmanlı
Türkçesine Farsçadan geçen unsurları göz önünde
bulundurarak okuyunuz. Bu metinlerde yer alan Farsça
isim ve sıfatları tespit etmeye çalışınız.

•

Farsçadan Osmanlı Türkçesine basit kelimelerin yanında
eklerle türetilen kelimeler ve birleşik kelimeler de
geçmiştir. Söz konusu kelime çeşitlerini kitabınızın son
ünitesindeki metinler üzerinde belirlemeye çalışınız.

•

Üniteyi çalışırken yanınızda bir Osmanlı Türkçesi sözlüğü
bulundurunuz. Burada bulamadığınız kelimeler için Farsça
sözlüklerden de faydalanabilirsiniz.

•

Ünitenin sonunda yer alan Kaynakça’daki kitaplardan
faydalanarak bilginizi genişletiniz.
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Osmanlı Türkçesine Farsçadan Geçen Unsurlar
Türklerin Farslarla münâsebetleri oldukça eski bir tarihe uzanmaktadır.
Kaynaklarda İran-Turan savaşları olarak adlandırılan mücadelelerle başlayan
bu ilişki, Medler ve Perslerden sonra İran‟da kurulan Sasani Devleti
döneminde de çeşitli alanlarda devam etmiştir. Aynı coğrafyayı paylaşma ve
yüzyıllardır devam eden ticârî, siyasî, kültürel vb. ilişkilerin yanında İslâm
ortak paydasında buluşma, bu iki millet arasındaki yakınlaşmayı daha da
arttırmıştır.
İranlılar İslâm dinini Türklerden önce kabul etmişlerdir. Böylece Farslar için,
dil ve edebiyattan sanat, kültür, örf ve âdetlere, yaşam tarzına kadar
İslâmiyet‟in son derece etkili olduğu yeni bir dönem başlamıştır. Bu dini
benimseyerek kabul eden Farslar, Kur‟ân-ı Kerîm‟in dili olan Arapçayı ikinci
bir ana dil olarak kabul etmişlerdir. Bunun tabiî neticesi olarak Arapça,
zamanla ilim, felsefe ve edebiyat dili olmuş; Farsçaya verdiği kelimelerle bu
dil üzerindeki etkisini iyice arttırmıştır. Ancak Arapçanın Farsça üzerindeki
tesiri bu yoğunlukla devam etmemiş; tarihî, kültürel vb. nedenlerle İranlılar
kendilerine has fikrî ve estetik çizgiler taşıyan, yeni bir dil ve medeniyet
meydana getirmişlerdir. Neticede Farsça -Selçuklular döneminde resmî dil
olarak kabul edilecek kadar güçlenmiş- bir kültür, medeniyet ve edebiyat dili
olarak ortaya çıkmıştır.
Yukarıda belirtildiği üzere, İranlılar ve Türkler (dolayısıyla Farsça ve
Türkçe) arasında İslâmiyet‟in kabulünden çok önce başlayan ve bu dinin
kabulü ile en üst düzeye çıkan bir ilişki/etkileşim söz konusudur. İşte
geçmişten gelen bu ilişkilerin ve aynı kültür havzasında yaşamanın bir
sonucu olarak Türkler, İslâmiyetle İranlılar aracılığıyla/üzerinden
tanışmışlardır. Bunun tabiî bir neticesi olarak bazı dinî kavramlar başta
olmak üzere, pek çok kelime, kalıp söz, gramer kuralları gibi çeşitli öğeler,
dilimize Farsçadan geçmiştir. Dinî literatüre ait; abdest, namaz, oruç (rûze),
peygamber, Hudâ, namazgâh, niyâz, pîr, çile, dergâh, putperest vb.
kelimelerin Arapça asılları ile değil de Farsçadaki kullanım şekilleriyle
Türkçeye geçmiş olması, Farsçanın dilimiz üzerindeki tesirini açık bir şekilde
ortaya
koymaktadır.
Nitekim
İslâm
dinine
ait
en
temel
kavramlardan/değerlerden olan; Kur‟ân-ı Kerîm, Cenâb-ı Hak, kelime-i
şehâdet, âyet-i kerîme, hadîs-i şerîf, ehl-i beyt, ehl-i kitâb, ehl-i sünnet, ameli sâlih, ta„dîl-i erkân, Ashâb-ı Kehf, Mekke-i Mükerreme, Medîne-i
Münevvere, Mescid-i Aksâ gibi ibareler Arapça değil de Farsça yapılı
tamlamalardır. Bu ise Farsçanın, Arapça kelimelerin Türkçeye taşınmasında
aracılık etmekle beraber, şekilsel açıdan kendi ağırlığını koyduğunun bir
başka göstergesidir. “Dershâne, beyânnâme, şâheser, misâfirperver,
kadirşinâs, duâhân, hayâlperest, âfetzede, bîhaber, sanatkâr, manidâr, vefâkâr,
derhâl, bedduâ, hemfikir vb.” kelimler ise Arapça kelimelerin Farsça
unsurlarla Türkçedeki kullanımına örneklik teşkil etmektedir. (İşler, 2004, s.
1409-1420.)
Netice itibariyle Farsça Osmanlı Türkçesi üzerinde isimler, sıfatlar,
tamlamalar, eklerle türetilen kelimeler, birleşik isim ve sıfatlar, zarflar,
bağlaçlar ve ünlemler gibi unsurlar başta olmak üzere son derece etkili
olmuştur.

İsimler
Osmanlı Türkçesine Farsçadan geçen unsurların başında “isimler” gelir.
İsimler, “evrendeki canlı cansız bütün varlıkları, insan tasavvurundaki somut
ve soyut bütün kavramları, tek tek ya da tür olarak karşılayan sözlerdir.”
(Korkmaz, 2009, 195.) Farsçada isimler basit, birleşik ya da türemiş yapıda
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olabilir. Birleşik yapıda olan isimler ile türemiş isimler ünitemizin ilerleyen
kısımlarında ele alınacaktır. Burada söz konusu olan, birleşik yapıda olmayan
ve herhangi bir yapım eki almamış olan “basit/yalın isimler”dir. Bu tür
isimlerin, Arapçada olduğu gibi belirli kalıpları bulunmamaktadır. Bu
kelimeler diğer dillerde olduğu üzere “temeli bilinmeyen zamanlarda atılmış
gizli antlaşmalar ve sözleşmeler” (Ergin, 1972, 3) gereği, üzerlerinde ittifak
edilmiş ve o dili konuşanlar tarafından o şekilde anlamlandırılarak günümüze
kadar gelmiştir. Bu nedenle doğru okunup anlaşılabilmeleri, bu isimlerin
önceden bilinmeleriyle; sözlük yardımıyla öğrenilmeleriyle mümkündür.
Osmanlı Türkçesinde kullanılan Farsça yalın isimlere bakıldığında bunların;
din, siyaset, coğrafya, tarım, ticaret vb. sahalarda, vücut azalarından giyecek
ve yiyecek isimleri, hayvan ve bitki adlarına; maden, silah-savaş âletlerinden
yön bildiren isimler ve renk adlarına kadar hayatın hemen tüm alanlarıyla
ilgili oldukları görülür:
âb:

( آبsu), âğûş: ( آغوشkucak), âhen: ( آىنdemir), âsumân: ( آسمانgök,

sema), âteş:

آتش, bâd: ( بادyel), bâğ: ( باغbahçe), bang: ( بانگses), bânû: بانو

( بارانyağmur), bâz: ( بازdoğan), bâzâr: ( بازارpazar), behişt:

(hanım), bârân:

( بهشتcennet), behre: ( بهرهpay, hisse), berg: ( برگsayfa, yaprak), bisyâr: بسيار
(çok), câm:

( جامbardak, kadeh), çâker: ( چاكرhizmetkâr, kul), çehre: چهره

(yüz, surat), çep: ( چپsol), çerâğ: ( چراغmum), çeşm: ( چشمgöz), dâmen: دامن
(etek), dehân:
(sarık), deşt:

( دىانağız), deryâ: ( درياdeniz), dest: ( دستel), destâr: دستار

( دشتsahra, ova), dil: ( دلgönül), dîvâr: ( ديوارduvar), diraht:

( درختağaç), dûzah: ( دوزخcehennem), ebr: ( أبرbulut), engüşt: أنگشت
(parmak), esb:

( أسبat), eşk: ( أشكgözyaşı), ferheng: ( فرىنگsözlük), genc:

( گنجhazine), gûş: ( گوشkulak), hâk: ( خاكtoprak), hâme: ( خاموkalem), hâne:

( خانوev), hefte: ( ىفتوhafta), hûş: ( ىوشakıl), kebûter: ( كبوترgüvercin), keştî:

( كشتىgemi), kilîd: ( كليدanahtar), kûh: ( كوهdağ), lâne: ( النوyuva), leb: لب
(dudak), mâh:

( ماهay), mâr: ( مارyılan), mest: ( مستsarhoş), mûr: مور

(karınca), murg:
(tuz), pâk:

( پاكtemiz), pây: ( پاىayak), pend: ( پندnasihat), perde: ( پردهörtü,

perde), pes:
(sağ), rûz:

( مرغkuş), mûş: ( موشfare), nân: ( نانekmek), nemek: نمك

( پسarka), pîl: ( پيلfil), pîş: ( پيشön), râh: ( راهyol), râst: راست

( روزgün), sâl: ( سالsene), sâye: ( سايوgölge), seng: ( سنگtaş), ser:

( سرbaş), sîb: ( سيبelma), sîm: ( سيمgümüş), sîne: ( سينوgöğüs), şeb: شب
(gece), şehr: ( شهرşehir), zebân: ( زبانdil), zer: ( زرaltın).

Türkçe isimlerde olduğu üzere Farsça isimlerde de müzekker (eril), müennes
(dişil) ayırımı bulunmamaktadır. Canlı varlıkların eril ya da dişil oluşları ise
ayrı ayrı kelimelerle ifade edilmektedir:
Merd: ( مردerkek) → zen: ( زنkadın)
Peder: ( پدرbaba) → mâder:

( مادرanne)

Birâder: ( برادرerkek kardeş) → hâher:

( خواىرkız kardeş)
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Hayvanların eril mi dişil mi olduğunu belirtmek üzere ise, isimlerinin başına
veya sonuna, erkek ise ner/nerre:  نر/ نره
ّ , dişi ise mâde:  مادهgetirilir.
“Şîr-i ner(re):

( ”شير ّنر)هya da “ner(re) şîr: ( ” ّنر)ه( شيرErkek aslan)

“Şîr-i mâde:  ”شير مادهya da “mâde şîr: ( ”ماده شيرDişi aslan)

Çoğul İsimler
Farsçada isimler sayı bakımından, tekil ve çoğul olmak üzere iki kısımda ele
alınabilir. Tekil isimleri gösteren özel bir işaret yoktur: nân: ( نانekmek),
diraht: ( درختağaç), esb: ( أسبat).

Farsçada ikil kelime bulunmamaktadır. Ancak Arapçadan “

 ” يْنşekliyle

geçen bazı müsenna (ikil) kelimeler, Farsçada da aynı şekilde
kullanılmaktadır: Haseneyn: ( حسنيْنHz. Hasan ve Hz. Hüseyin), zevceyn:

زوجين
(karı-koca), tarafeyn: طرفين
(iki devlet),
ْ
ْ (iki taraf), devleteyn: دولتين
ْ
zülfeyn: لفين
ْ ( زiki zülüf).
Farsçada çoğul isim, kelimelerin sonuna getirilen bazı ekler aracılığıyla elde
edilir. Bunun için canlı varlıklara işaret eden kelimelerin sonuna “ân:  ”آنeki
getirilir:
Merd:  → مردmerdân: ( مردانadamlar)

 → زنzenân: ( زنانkadınlar)

Zen:
Şâh:

 → شاهşâhân: ( شاىانhükümdarlar)

Bu ek ile; şahıs, hayvan, bitki ve ağaç isimleri, vücuttaki çift organ adlarıyla
beraber başka bazı isimler de çoğul yapılır:
Nakkâş:  → ن ّقاشnakkâşân: ( ن ّقاشانressamlar)
Esb:

 → أسبesbân: ( أسبانatlar)

Murg:

 → مرغmurgân: ( مرغانkuşlar)

Diraht:

 → درختdirahtân: ( درختانağaçlar)

Çeşm:  → چشمçeşmân:
Mâh:
Sâl:
Şeb:

( چشمانgözler)

 → ماهmâhân: ( ماىانaylar)

 → سالsâlân: ( ساالنyıllar)

 → شبşebân: ( شبانgeceler)

Ahter:

 → أخترahterân: ( أخترانyıldızlar)

Cansız varlıkları ifade eden kelimelerin sonuna ise “hâ:
Dârû:  → داروdârûhâ: ( داروىاilaçlar)

Kişver:  → كشورkişverhâ: ( كشورىاülkeler)
Seng:  → سنگsenghâ: ( سنگهاtaşlar)
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 ”ىاeki getirilir:

Canlı ve cansız varlıklara dâir ifade edilen çoğul yapma şekli kesin bir kural
değildir; farklı uygulamalar da söz konusudur. Bu ekler kimi zaman
birbirlerinin yerine de kullanılabilir.
Çoğul eklerin yazımıyla ilgili bazı hususlara dikkat etmek gerekir:
a.

Çoğul yapılacak isim “e” ünlüsünü karşılayan “ ”هile bitiyorsa, bu harf
“g-”گye dönüşür; “ ”هharfi ise yazılmaz:

bende:  → بندهbendegân: ( بندگانköleler)

hâce:  → خواجوhâcegân: ( خواجگانefendiler, hocalar)
zinde:  → زندهzindegân: ( زندگانdiriler)
b.

İsmin sonu “a” ünlüsünü karşılayan elif ( )اile bitiyorsa, araya bir ye ( )ى
harfi getirilir:
Gedâ:  → گداgedâyân: ( گدايانköleler)
Dânâ:  → داناdânâyân: ( دانايانbilginler)

c.

İsmin sonu “u- ”وile bitiyorsa: Birleşik bir kelime olması durumunda

çoğul ekinden önce araya bir “ye- ”ىharfi getirilir. Basit kelime olması
hâlinde ise araya “ye- ”ىgetirilmez ve kelime “-uvân” şeklinde çoğul
yapılır:
Dânişcû:  → دانشجوdânişcuyân: ( دانشجويانöğrenciler)
Rezmcû:
Âhû:

 → رزمجوrezmcûyân: ( رزمجويانsavaşçılar)

 → آىوâhuvân: ( آىوانceylanlar)

Ebrû:  → ابروebruvân: ( ابروانkaşlar)
Osmanlı Türkçesinde Farsçadaki çokluk eklerinden, daha çok “ân:

 ”آنşekli

kullanılmıştır.
Sayı İsimleri ve Sıra Sayılar
Osmanlı Türkçesinde, Türkçe ve Arapça sayı isimlerinin yanında Farsça sayı
isimleri de kullanılmıştır. 1-10 arası Farsça sayı isimleri şu şekildedir:

ٔ

2

ٕ

Yek: يک

3

ٖ

Se: سو

1

4

ٗ

Dü: دو

Çehâr/ Çâr:

٘

6

ٙ

Penc: پنج

7

ٚ

Heft: ىفت

ٜ

Nüh: نو

5

8
9
10

ٛ
ٔٓ

چهار/ چار

Şeş: شش

Heşt: ىشت
Deh: ده
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11‟den 19‟a kadar çift haneli sayılar:
11
12
13

ٔٔ

Yâzdeh: يازده

ٖٔ

Sîzdeh:

ٕٔ

Devâzdeh: دوازده

سيزده

14

ٔٗ

Çehârdeh: چهارده

15

ٔ٘

Pânzdeh: پانزده

16

ٔٙ

Şânzdeh:

شانزده

17

ٔٚ

Hifdeh: ىفده

18

ٔٛ

Hicdeh: ىجده

19

ٜٔ

Nûzdeh: نوزده

20‟den 90‟a kadar olan on ve katları ise şu şekilde gelir:
Bîst: بيست

20

٠٢

30

٠٢

40

٠٢

Çihil: چهل

50

٠٢

Pencâh: پنجاه

60

٠٢

Şest:

70

٠٢

Heftâd: ىفتاد

80

٠٢

Heştâd: ىشتاد

90

٠٢

Sî: سى

شصت

Neved: نود

صد

100

٠٢٢

Sad:

1000

٠٢٢٢

Hezâr:

10.000

٠٢٢٢٢

Deh hezâr:

100.000

٠٢٢٢٢٢

Sad hezâr:

ىزار
ده ىزار

صد ىزار

Farsça sayı isimleri Osmanlı Türkçesine kimi zaman tek başına sayı olarak,
kimi zaman ise bazı kelimelerin içerisinde yer alarak geçmiştir. Zamanla
Türkçeleşmiş bu kelimelerden bazıları asıl şekilleriyle birlikte şu şekildedir:
Çarşı → çâr-sû: ( چار سوdört taraf)
Çerçeve → çâr-çûbe: چوبو
Çardak → çâr-tâk: طاق

( چارdört ağaç parçası)

( چارdört [köşe] çadır)

Çarşamba → çâr-şenbe:

( چار شنبوdördüncü gün) [Farsçada -Arapçada olduğu

gibi- haftanın ilk günü Pazardır.]
Perşembe → penc-şenbe: ( پنج شنبوbeşinci gün)
Sehpâ → se-pâ: ( سو پاüç ayak)

Osmanlı Türkçesi metinlerinde Farsça sıra sayılarının da kullanıldığı görülür.
Özellikle mesnevî nazım şekliyle yazılmış bazı eserlerin başlık kısımlarında
yer alan Farsça sıra sayıları buna örnek olarak verilebilir. Sıra sayılar, asıl
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sayıların sonuna getirilen “-üm: م-”, “-ümî: مى-” ya da “-ümîn: مين-” ekleriyle
elde edilir.
Birinci: yekum ( )يكمya da nuhust ( ;)نخستikinci: düvüm ( )دوم/ düyüm ()ديم,
üçüncü: sivüm ( )سوم/ siyüm ( )سيمşeklinde gelir.
Heft:
Heftüm:
Heftümî:
Heftümîn:

 م+ → هفت
 مي+ → هفت
 ميه+ → هفت

( هفتYedi)
( هفتمYedinci)
( هفتميYedinci)
( هفتميهYedinci)

Osmanlı Türkçesinde Farsça üleştirme sayılarına da rastlanır. Buna örnek
olarak “birer birer” anlamına gelen: yek yek: يك يك, yekâyek: يكا يك, yek-beyek: بيك

 يكve yegân yegân:  يگان يگانverilebilir.

Sıfatlar
Sıfatlar, “adlardan önce gelerek onları niteleyen, nasıl olduklarını gösteren
veya çeşitli yönlerden belirten sözlerdir.” (Korkmaz, 2009, 333.) Farsça
sıfatlar, özellikle niteleme sıfatları, Osmanlı Türkçesinde geniş yer
bulmuştur. Canlı ve cansız varlıkların rengini, şeklini, miktarını, değerini vb.
özelliklerini bildiren bu sıfatlardan bazıları şunlardır:
âsân:

( آسانkolay), âşikâr: ( آشكارaçık, belli), bed: ( بدkötü), bülend: بلند

(yüce, yüksek), büzürg:
firâvân:
kûtâh:

( بزرگbüyük, ulu), dırâz: ( درازuzun), dûr: ( دورuzak),

( فراوانçok), germ: ( گرمsıcak), hûb: ( خوبgüzel), köhne: ( كهنوeski),

( كوتاهkısa), nerm: ( نرمyumuşak), nev: ( نوyeni), nîk: ( نيكiyi), pinhân:

( پنهانgizli), pür: ( پرdolu), sâde: ( سادهbasit), sefîd: ( سفيدbeyaz), siyâh: سياه
(siyah), şîrîn:

( شيرينtatlı), tâze: ( تازهyeni), tenhâ: ( تنهاıssız), zîbâ: ( زيباsüslü,

güzel).
İşaret Sıfatları
“İşaret sıfatları varlıkları gösterme yoluyla belirten sıfatlardır.” (Korkmaz,
2009, 385.) Farsçada, bulundukları uzaklık derecelerine göre varlıkları
belirten iki işaret sıfatı vardır. Bunlar yakın için “în: ( ”اينbu), uzak için ise
“ân:

( آنo)”dır.

Farsça işaret sıfatları Osmanlı Türkçesinde “în ü ân:
dışında bazı birleşik yapılar içerisinde yer almaktadır:
Ba„dezîn: ( بعد ازينBundan sonra)
Ba„dezân:

( بعد از آنOndan sonra)

Binâ berîn:
Çendîn:
Çendân:

( بنا برينBunun üzerine, bundan dolayı)

( چندينBu kadar)
( چندانO kadar)

Çünîn / Ânçünîn:

 چنين/ ( آنچنينBöyle, bunun gibi)

Çünân / Ânçünân:

 چنان/ ( آنچنانÖyle, onun gibi)
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 ”اين و آنibaresinin

( ىمينAynı bu)

Hemîn:
Hemân:

( ىمانO anda, hemen; öylece)

Hem-çünîn:

( ىمچنينTıpkı böyle, böylece)

Hem-çünân:

( ىمچنانTıpkı öyle)

Karşılaştırma - Üstünleme Sıfatları
Sıfatlar varlıklarla ilgili özellikleri kimi zaman doğrudan doğruya, kimi
zaman ise başka varlıklarla karşılaştırarak bildirirler. Farsça sıfatlarda
derecelenme iki şekilde gerçekleşir. İlki “karşılaştırma derecesi”dir. Bu; “Bir
varlıktaki niteliğin başka bir varlık veya varlıklara oranla daha çok, daha
üstün, daha az, daha düşük olduğunu gösterme derecesidir.” (Korkmaz, 2009,
373.) Sıfatların sonuna “-ter: تر-” eki getirilerek yapılır. İkinci aşama ise,
“üstünleme/en üstünlük derecesi”dir. Sıfatların sonuna “-terîn:

ترين-” eki

getirilerek elde edilir. Bu ek, sıfattaki niteliğin işlev bakımından en üst
düzeyde olduğuna işaret etmektedir. Osmanlı Türkçesinde de Farsça
karşılaştırma-üstünleme sıfatları kullanılmıştır. Buna günümüz Türkçesinde
de kullandığımız “beter” kelimesi örnek olarak verilebilir. “Daha kötü, çok
kötü” anlamına gelen “beter”, Farsça bed: ( بدkötü) kelimesinin “-ter: تر-” eki
almış hâlidir.
Bih: ( بوiyi) → bihter: ( بهترdaha iyi) → bihterîn: ( بهترينen iyi)
Bülend:

( بلندyüksek) → bülendter: ( بلندترdaha yüksek) → bülendterîn:

( بلندترينen yüksek)

Hûb: ( خوبgüzel) → hûbter: ( خوبترdaha güzel) → hûbterîn: ( خوبترينen güzel)
Kem:

( كمaz, eksik; fena kötü) → kemter: ( كمترdaha aşağı, aşağıda bulunan;

hakir; eksik) → kemterîn:
Kûtâh:

( كمترينen küçük, en aşağı; pek âciz, çok hakir)

( كوتاهkısa) → kûtâhter: ( كوتاىترdaha kısa) → kûtâhterîn: ( كوتاىترينen

kısa)
Müşkil:

( مشكلgüç, zor) → müşkilter: ( مشكلترdaha güç, daha zor) →

müşkilterîn:

( مشكلترينen güç, en zor).

Tamlamalar
İsim Tamlaması
Farsçadan Osmanlı Türkçesine geçen unsurların en önemlilerinden birisi de
tamlamalardır. Farsça isim tamlaması (terkîb-i izâfî: )تركيب اضافى, muzâf
(tamlanan) ve muzâfun ileyhten (tamlayan) oluşur. İsim tamlamasında muzâf
asıl unsurdur; anlamı tamamlanan, belirtilen ve özelleştirilen kelimedir.
Muzâfun ileyh ise yardımcı unsurdur; asıl kelimeyi açıklamaya, belirtmeye
ya da sınırlamaya yardımcı olur.
Türkçedekinin aksine Farsça tamlamalarda önce tamlanan, sonra tamlayan
gelir. Farsçada “harf-i ta„rîf:  ”الolmadığından, Arapça tamlamalardaki gibi
muzâfun ileyhin (tamlayanın) başına

 الtakısı getirilmez. Ancak Arapça

yapılı tamlamalardan farklı olarak, tamlamadaki ilk unsur olan muzâfın
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(tamlananın) sonuna “-ı, -i” sesi veren bir izâfet kesresi: اضافت

 كسرﮤgetirilir,

böylece kelimenin son ünsüzü esreli okunmuş olur.
Farsça isim tamlamalarında her iki unsurun; yani muzâf ve muzâfun ileyhin
Farsça kelimelerden olma zorunluluğu bulunmamaktadır. Tamlama
yapısal/şekilsel açıdan Farsça olmakla birlikte, tamlamayı oluşturan
unsurlardan ikisi de Farsça ya da Arapça veya biri Farsça diğeri Arapça
olabilmektedir:
a.

Her iki unsuru da Farsça olan isim tamlamaları:
Âb-ı çeşm: ( آب چشمgözyaşı), âvâz-ı hezâr: ىزار
bende-i Hudâ:

( بندﮤ خداAllah‟ın kulu), çeşm-i mûr: ( چشم مورkarıncanın

gözü), gubâr-ı râh:
kenarı), pây-ı mâr:
rengi), rûy-ı deryâ:
b.

( آوازbülbülün sesi),

( غبار راهyolun tozu), leb-i deryâ: ( لب درياdeniz

( پاى مارyılanın ayağı), reng-i rû: ( رنگ روyüzün

( روى درياdeniz yüzeyi).

Her iki unsuru da Arapça olan isim tamlamaları:
Âlem-i ervâh: ( عالم ارواحruhlar âlemi), dîn-i İslâm:

( دين اسالمİslâm dini),

( اىل كتابkutsal kitaplara inananlar), harâret-i şems: حرارت

ehl-i Kitâb:

( شمسgüneşin sıcaklığı), hukûk-ı „ibâd: ( حقوق عبادkulların hakları),
kulûb-ı nâs:

( قلوب ناسinsanların kalpleri), tarîk-ı sabr: ( طريق صبرsabır

yolu), umûr-ı devlet:
c.

( امور دولتdevlet işleri).

Birinci unsuru Farsça, ikincisi Arapça olan isim tamlamaları:
Dem-i vasl: ( دم وصلbuluşma vakti), dest-i ihsân: ( دست احسانlütuf,
bağışlama eli), girye-i sürûr:

( گرﯧﮥ سرورmutluluk ağlaması), hâb-ı gaflet:

( خواب غفلتgaflet uykusu), râh-ı muhabbet: ( راه محبّتmuhabbet yolu),
şeb-i hicrân: ( شب ىجرانayrılık gecesi), şeh-i „âlem: ( شو عالمâlemin
padişahı, hükümdarı).
d.

Birinci unsuru Arapça, ikincisi Farsça olan isim tamlamaları:
Erbâb-ı bezm: ( ارباب بزمeğlence meclislerinde toplananlar), gark-ı zer:

( غرق زرaltına/paraya batma, boğulma), hüzn-i dil: ( حزن دلgönül
sıkıntısı, kederi), kurb-ı kenâr:

( قرب كنارkıyısına yaklaşma), nâr-ı dûzah:

( نار دوزخcehennem ateşi), sahîfe-i dil: ( ﺼﺣﻳﻓﮥ دلgönül sayfası), sevâhili deryâ:

( سواحل درياdeniz sahilleri).

Osmanlı Türkçesindeki Farsça yapılı isim tamlamaları, kelime kökenleri göz
önüne alındığında, genel anlamda bu şekilde karşımıza çıkar. Ancak fazla
olmamakla birlikte, bir unsuru Türkçe olan tamlamaların kullanıldığı da
görülür: bâb-ı top: ( باب طوپtop kapısı), dâhil-i deniz: ( داخل دﯕزdenizin içi),
harâret-i güneş:

( حرارت گونشgüneşin sıcaklığı) vb.
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İzâfet kesresi (اضافت

)كسرﮤnin yazımıyla ilgili olarak şu hususlara dikkat

edilmelidir:
a. Muzâf olan kelimenin sonu “-a, -e” okunan ( ﻪhâ-i resmiyye) ile ya da
“î” okunan “ ”ىile bitiyorsa, izâfet kesresini karşılamak üzere, bu harfler
üzerine bir hemze ( )ءkonulur. Buna hemze-i izâfet (اضافت

 )ىمزﮤdenir:
Dâne-i gendüm: ( داىﮥ گىدمbuğday tanesi), dîde-i yâr: ( دﻳدﮤ ﻳارsevgilinin
gözü), esâmî-i kütüb: ( اسامﺊ كتبkitapların isimleri), hâne-i peder: پدر
( خاوﮥbaba evi), keştî-i Nûh: ( ﻜﺷﺗﺊ ووحNûh‟un gemisi), mâhî-i deryâ:
( ماهﺊ درﻳاdeniz balığı), Mesnevî-i Mevlânâ: ( مﺛوﻭﺉ موالواMevlânâ‟nın
Mesnevî‟si), nâme-i Ferhâd: ( وامﮥ ﻓرهادFerhad‟ın mektubu), rütbe-i
vezâret ( رتﺑﮥ ﻭزارتvezirlik rütbesi), sefîne-i evliyâ: ( ﺴﻓﻳوﮥ اﻭلياvelîler
gemisi), vâlî-i vilâyet: ( ﻭاﻠﺊ ﻭالﻳتvilâyet valisi).
b.

Muzâf olan kelimenin sonu “â” okunan elif ( )اya da “û” okunan vâv ()و
ile bitiyorsa, kelimenin sonuna izâfet kesresi yerine bir (  )ىgetirilir.
Buna yâ-yı izâfet ( )ياى اضافتdenir:
Ârzû-yı visâl:

( آرزوى وصالkavuşma arzusu), âhû-yı bezm: ( آىوى بزمbir

meclisin, bir davetin başlıca güzeli), „asâ-yı Mûsâ:
asâsı), gedâ-yı şehr:

( گداى شهرşehrin dilencisi), havâ-yı bahâr: ىواى بهار

(bahar havası), sadâ-yı bülbül:
Bağdâd:

( عصاى موسىMûsâ‟nın

( صداى بلبلbülbülün sesi), şu„arâ-yı

( شعراى بغدادBağdat şâirleri), terâzû-yı „adâlet: ترازوى عدالت

(adaletin terazisi).
c.

Son harfleri sâkin bir “y” olduğu hâlde, hafifletilmiş biçimleri uzun “â”
veya “û” sesleriyle biten “bû(y): )بو(ى, rû(y): )رو(ى, câ(y): )جا(ى, pâ(y):

) پا(ىgibi kelimeler, muzâf olmaları durumunda, düşürülen “y” sesini
tekrar alırlar. Bu tür kelimeler, sonu “â” okunan elif ( )اya da “û” okunan
vâv ( )وile biten kelimeler kategorisinde değerlendirilmez. Zira bu “y”

ünsüzü kelimenin aslî harflerindendir ve tamlama, izâfet hemzesi ya da
izâfet “yâ”sı ile değil, izâfet kesresi ile elde edilir:
Bûy-ı gül: ( بوى گلgülün kokusu), rûy-ı zemîn: ( روى زمينyeryüzü), cây-ı
karâr: ( جاى قرارdurma, dinlenme yeri), pây-ı taht: ( پاى تختbaşkent).

Farsça tamlamalar, tamlanan ve tamlayandan oluşan kelime gruplarıdır ve
ikiden fazla kelimeden meydana gelebilir. Üç kelimeden meydana gelen bir
tamlamada, önce ilk iki kelime kendi aralarında bir tamlama oluşturur, daha
sonra da diğer kelime ile -duruma göre- tamlayan ya da tamlanan ilişkisine
girerler. (Zincirleme tamlamalarda hangi kelimelerin kendi aralarında ayrı bir
tamlama oluşturduklarının belirlenmesi, kelimeler arasındaki anlam
ilişkilerinin tespit edilmesiyle mümkündür.) Üçten fazla (dört, beş, altı, hatta
yedi) kelimeden meydana gelen tamlamalar için de aynı durum söz
konusudur. Böyle birkaç tamlamanın ard arda geldiği yapılara “tetâbu„-ı
izâfet:  ”تتابع اضافتadı verilir. Ancak üçten fazla kelimeden oluşan
tamlamalar, Osmanlı Türkçesinde -hem ses hem de anlaşılır olma açısındangüzel karşılanmamış, makbul görülmemiştir. Bu nedenle de çok fazla
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kullanılmamıştır. Kelime sayısı arttıkça, tamlamaların kullanım alanı da
paralel bir şekilde daralmaktadır denilebilir.
Asl-ı hayât-ı dâreyn:

( اصل حيات دارينiki dünya [dünya ve âhiret] hayatının

aslı)
Kilîd-i genc-i hikem:

( كليد گنج حكمhikmetler hazinesinin anahtarı)

Semere-i şecere-i hilkat:

( ثمرﮤ شجرﮤ خلقتyaratılış ağacının meyvesi)

Şem„-i şebistân-ı hakîkat:
mumu/kandili)
Tasavvur-ı ahvâl-i kevâkib:

( شمع شبستان حقيقتhakikat gecesininin
تصور احوال كواكب
(yıldızların durumlarını
ّ

tasavvur etme)
Âfitâb-ı „âlem-tâb-ı saltanat-ı Osmâniyye:

آفتاب عالمتاب سلطنت عثمانيّو

(Osmanlı saltanatının dünyayı aydınlatan güneşi)
Berg-i gül-i bâg-ı cennet: ( برگ گل باغ جنتcennet bahçesinin gülünün yaprağı)
Nâle-i derd-nâk-i „uşşâk:

شاق
ّ ( والﮥ دردناك عâşıkların dertli inlemesi)

Şifâ-bahş-ı hasta-dilân-ı muhabbet:

( شفابخش خستو دالن محبّتmuhabbet

hastalarının gönüllerine şifâ bağışlayan).

Sıfat Tamlaması
Farsça sıfat tamlaması (izâfet-i vasfiyye:

)اضافت وصفيو, sıfat (niteleyen) ve

mevsûf (nitelenen) olmak üzere iki unsurdan meydana gelir. Farsça yapılı
sıfat tamlamalarında -Türkçedekinin aksine- önce nitelenen isim, sonra
niteleyen (sıfat) gelir. Yapı itibariyle isim tamlamasıyla aynı özellikleri
taşıyan sıfat tamlamasını isim tamlamasından ayıran tek özellik, ikinci
kelimenin sıfat işleyişinde bir kelime olmasıdır. Böylece tamlamanın ikinci
kelimesinin isim olması durumunda tamlama “isim tamlaması”, sıfat olması
durumunda ise tamlama “sıfat tamlaması” adını almaktadır.
Sıfat tamlamaları da isim tamlamaları gibi ilk kelimenin sonuna “-ı, -i” sesi
veren bir kesre getirilerek oluşturulur. Kelimenin son ünsüzünü esreli
okutarak sıfat ile mevsûfu birbirine bağlayan bu kesreye “kesre-i tavsîfiyye:
 ”كسرﮤ توصيفيّوya da “kesre-i vasfiyye:  ”كسرﮤ وصفيّوadı verilir.
Farsça sıfat tamlamalarında dikkat edilecek bir diğer husus, niteleyen ve
nitelenenin Arapça kelimeler olması durumunda aranan sıfat-mevsûf
uyumudur. Bu durumda niteleyen kelime nitelenene keyfiyet; yani
müzekkerlik-müenneslik açısından ve kemiyet; yani tekil, ikil ve çoğul olma
bakımından genelde uyar:

( بلدﮤ طيّبوgüzel şehir), hilkat-i hasene: ( خلقت حسنوgüzel
yaratılış), hulk-ı hasen: ( خلق حسنgüzel huy).
Belde-i tayyibe:

Haremeyn-i şerîfeyn:
muhteremeyn:

( حرمين شريفينKâbe ve Ravza-i Mutahhara), vâlideyn-i

( والدين محترمينmuhterem anne ve baba).

( ممالك اسالميّوİslâm ülkeleri), mesâ‟il-i müşkile: مسائل
( مشكلوzor konular), mu„allimîn-i kirâm: ( معلّمين كرامdeğerli öğretmenler).
Memâlik-i İslâmiyye:

139

Farsça kelimelerden oluşan tamlamalarda müzekkerlik-müenneslik uyumu
aranmaz; zira Farsça kelimelerin eril ve dişil şekilleri bulunmamaktadır.
Ancak Farsçada kullanılan bazı Arapça sıfatlar, aslında dişi olan Farsça
isimler için niteleyen konumunda olduklarında müenneslik eki alırlar: duhteri „âlime: ( دختر عالموbilgin kız), zen-i cemîle: ( زن جميلوgüzel kadın).
Farsçada sıfatlar tamlama içerisinde yer aldıklarında tekil hâlde bulunurlar.
Nitelenen ismin çoğul olması bu durumu değiştirmez. Ancak az da olsa
sıfatların tamlama içerisinde niteledikleri kelimelere uyarak çokluk eki
aldıkları da görülür: merdân-ı pâkân: ( مردان پاكانtemiz adamlar).
Tamlamada sıfat (niteleyen) ve mevsûfun (nitelenen) her ikisi Farsça ya da
Arapça olabildiği gibi, biri Farça diğeri Arapça da olabilmektedir:
a.

Her iki unsuru da Farsça olan sıfat tamlamaları:
Âb-ı revân: ( آب روانakan su), âhen-i serd:
demir/kılıç), bend-i bâlâ:

( آىن سردsert, katı

( بند باالyüksek set, baraj), dil-i zâr: دل زار

(inleyen kalp, kederli gönül), gül-i ter:

( گل ترtaze gül), hâk-i pâk:

( خاك پاكtemiz toprak), mâh-ı nev: ( ماه نوyeni ay).
b.

Her iki unsuru da Arapça olan sıfat tamlamaları:
Arz-ı mukaddes: ( ارض مق ّدسmukaddes yer, bölge), bâb-ı „âlî:

باب

(عالىyüksek kapı), fikr-i metîn: ( فكر متينsağlam fikir, düşünce),
Mushaf-ı şerîf:

( مصحف شريفmübarek, kutsal kitap: Kur‟ân-ı

Kerîm), şekl-i müstedîr:
verd-i ahmer: احمر
c.

( شكل مستديرdâire biçiminde olan şekil),

( وردkırmızı gül).

Birinci unsuru Farsça, ikincisi Arapça olan sıfat tamlamaları:
Âb-ı hâlis: ( آب خالصsaf su), ceng-i kavî: ( جنگ قوىgüçlü, zor
savaş), hûrşîd-i münevver:
münîr:

منور
ّ ( خورشيدparlak güneş), mâh-ı

( ماه منيرışık veren, parlak ay), üstâd-ı kâmil: استاد كامل

(kemâle ermiş öğretmen, geniş bilgi sahibi usta).
d.

Birinci unsuru Arapça, ikincisi Farsça olan sıfat tamlamaları:
Himmet-i bülend: ىمت بلند
ّ (son derece gayret etmek, çalışmak;
yüksek irâde), kayd-ı âhenîn:
mâl-i firâvân:

( قيد آىنينdemirden zincir, bukağı),

( مال فراوانçok, bol, fazla mal).

Sıfat tamlamaları ikiden fazla kelimeden meydana gelebilir:
Merâkıd-ı evliyâ-yı kirâm: ( مراقد اولياى كرامyüce velîlerin kabirleri), cemâ„at-i
mezâhib-i erba„a:

( جماعت مذاىب اربعوdört mezhebin cemaati, müntesipleri),

ravza-i mutahhara-i Mustafavî:

مطهرﮤ مصطفوى
ّ ( رﻭﻀﮥHz. Peygamberin

tertemiz bahçesi, Medîne-i Münevvere‟deki kabr-i şerîfleri), gubâr-ı kûçe-i
Medîne-i Münevvere:منوره
ّ ( غبار كوﭽﮥ مديىﮥaydınlanmış, nurlu Medîne‟nin
dar sokaklarının tozu).
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Eklerle Türetilen Kelimeler
Farsçadan Osmanlı Türkçesine basit kelimelerin yanında türemiş ve birleşik
kelimeler de geçmiştir. Farsçada türemiş kelimeler, çeşitli ekler yardımıyla
elde edilmektedir. İsimden isim, isimden sıfat, fiilden isim ve fiilden sıfat
yapmaya yarayan bu eklerle türetilen kelimeler, Osmanlı Türkçesi
metinlerinde sıklıkla karşımıza çıkar. Bu bölümde söz konusu ekler ve ilgili
yapılar, “türemiş isimler” ve “türemiş sıfatlar” başlıkları altında örnekleriyle
birlikte ele alınacaktır.
Türemiş İsimler
İsimden Türemiş İsimler
Farsçada isimden türemiş isimler, genelde son eklerle elde edilmiştir.
İsimden isim yapmakta kullanılan belli başlı son ekler ve bu yolla türetilen
kelimelerden bazıları şu şekildedir:
- bân (بان-): İş ve meslek ismi yapan bir ektir: bâdbân: ( بادبانyelken), bâğbân:

( باغبانbahçıvan), çûban: ( چوبانçoban), derbân: ( دربانkapıcı), merzbân: مرزبان
(hudut muhâfızı), nigehbân: ( نگهبانgözcü), pâsbân: ( پاسبانbekçi).
- çe (چو-) / - îçe ()يچو: Küçültme ismi yapan bir ektir: bâğçe:
bağ), derîçe:
kemânçe:

( دريچوpencere, küçük kapı), dîvânçe: ( ديوانچوküçük dîvân),

( كمانچوküçük keman, kemençe), mûrçe: ( مورچوküçük karınca),

nâyçe: ( نايچوküçük ney), serâçe: ( سراچوküçük saray).

- dân (دان-): Âlet ismi yapan bir ektir: buhurdân:
câmedân:
çaydân:

( باغچوküçük

( بخوردانtütsü kabı),

( جامو دانçamaşır dolabı), cüzdân: ( جزدانevrak/para çantası),

( چايدانçay pişirilen kap), gülâbdân: ( گالبدانgül suyu kabı), güldân:

( گلدانvazo), kalemdân: ( قلمدانkalemlik), nemekdân: ( نمكدانtuzluk),
sürmedân:

( سرمو دانsürme kabı), şem„dân: ( شمعدانşamdan).

- ek (اك-): Küçültme ismi yapan bir ektir: duhterek:
kızcağız), merdümek:

( دختركküçük kız,

( مردمكgöz bebeği, küçük adam), teştek: ( تشتكküçük

kazan/leğen).
- gâh (گاه-): Yer ve zaman ismi yapmaya yarayan ektir. Muhaffefi
(hafifletilmiş şekli) ise -geh (‟)گوtir: ârâmgâh:
bâzârgâh:
destgâh:

( آرامگاهdinlenme yeri),

( بازارگاهpazar yeri, çarşı), dergâh: ( درگاهkapı yeri, kapı önü, tekke),

( دستگاهel yeri, tezgâh), güzergâh: ( گذرگاهgeçiş yeri), hâbgâh: خوابگاه

(uyunacak yer, yatak odası), harbgâh:

( حربگاهsavaş meydanı), ikâmetgâh:

( اقامتگاهoturulan yer), secdegâh: ( سجده گاهnamaz kılınacak yer), tahtgâh:

( تختگاهbaşkent) / çâştgâh: ( چاشتگاهkuşluk vakti), sehergâh: ( سحرگاهseher
vakti), subhgâh:

( صبحگاهsabah vakti, sabahleyin), şâmgâh: ( شامگاهakşam

vakti).
- gân (گان-): İş ve meslek ismi yapan bir ektir: bâzergân:
bezirgân), dihgân: ( دىگانçiftçi).
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( بازرگانtâcir,

- ger (گر-): İş ve meslek ismi yapan bir ektir: âhenger:
câmger:

( آىنگرdemirci),

( جامگرcamcı), dürger: ( درگرdülger), kefşger: ( كفشگرayakkabıcı,

eskici, köşker), kûzeger: گر

( كوزهçömlekçi), zerger: ( زرگرkuyumcu).

- î (ى-): İş ve meslek ismi yapar: bâzârî:
oyuncu kız), pâlânî: ( پاالنىsemerci).

( بازارىsatıcı), çengî: ( چنگىçalgıcı,

Oluş bildiren soyut isimler yapar: bedî:
(yükseklik), civânmerdî:

( بدىfenalık), bülendî: بلندى

( جوانمردىcömertlik), hûbî: ( خوبىgüzellik), merdî:

( مردىinsanlık), nîstî: ( نيستىyokluk).

- istân (ستان-): Yer ve zaman ismi yapmaya yarayan ektir: bûstân:
(bostan), gülistân:

بوستان

( گلستانgül bahçesi), hâristân: ( خارستانdikenlik),

( ىندستانHint ülkesi), kûhistân: ( كوىستانdağlık), sengistân:

Hindistân:

( سنكستانtaşlık), tâbistân: ( تابستانyaz), Türkistân: ( تركستانTürk yurdu),
baharistân:

( بهارستانilkbahar), germistân: ( گرمستانyaz), zemistân: زمستان

(kış).
- kede (كده-): Yer ismi yapan bir ektir: âteşkede:
yeri), bâzîkede:

( آتشكدهMecûsîlerin ibadet

( بازيكدهoyun yeri), bütkede: ( بتكدهputhâne), mâtemkede:

( ماتمكدهyas evi), meykede: ( ميكدهmeyhane), mihmânkede: مهمانكده
(misafirhâne), mihnetkede:

( محنتكدهgam duyulan, eziyet çekilen yer).

- sâr (سار-): Yer ismi yapan bir ektir: çâhsâr:
çeşmesâr:

( چاىسارkuyusu çok olan yer),

( چشمو سارçeşmesi bol olan yer), kûhsâr: ( كوىسارdağlık), sengsâr:

( سنگسارtaşlık).

- zâr (زار-): Yer ismi yapan bir ektir: çemenzâr:

( چمنزارçimenlik), giyâzâr:

( گيازارçayır), gülzâr: ( گلزارgül bahçesi), harâbezâr: ( خرابو زارvirânelik),
kiştzâr:

( كشتزارekin tarlası), lâlezâr: ( اللو زارlale bahçesi), sebzezâr: سبزه زار

(çimenlik, sebze tarlası).
Fiilden Türemiş İsimler
Farsçada fiil tabanlarına bazı ekler getirilerek yeni isimler türetilir. Bu
bölümde, fiilden türetilen isimler bahsine geçmeden önce, Farsça fiil
gövdeleriyle ilgili belli başlı hususlar hakkında bilgi verilmesi faydalı
olacaktır.
Türkçede fiillerin “-mek, -mak, -me, -ma” ekleri alan ve isim gibi kullanılan
biçimlerine masdar denilmektedir. Masdarlar fiilleri, zaman ve şahıs söz
konusu olmaksızın adlandırırlar. Farsçada masdarlar, Türkçedeki “-mek, mak, -me, -ma” eklerinin karşılığı olarak “-den: دن-” ya da “-ten: تن-” ekleri
ile sona ererler. Bu itibarla “-den:

دن-” ile biten masdarlara masdar-ı dâlî:

( مصدر دالىden‟li masdar), “-ten: تن-” ile biten masdarlara ise masdar-ı tâî:
( مصدر تائىten‟li masdar) adı verilir. Farsçada masdarlar; asıl ()اصلى, yapma

()جعلى, birleşik ( )مرّكبve hafifletilmiş ( ) ُمخ ّففmasdarlar olmak üzere dört
kısma ayrılır:
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Asıl masdarlar (اصلى

)مصدر, kelimeleri birleştirme yoluyla elde edilmemiş ya

da başka kelimelerden türetilmemiş, -den/-ten ekini taşıyan kelimelerdir.
Osmanlı Türkçesinde Farsça asıl/aslî masdarlar kullanılmamıştır:
Resîden: ( رسيدنvarmak), üftâden: ( افتادنdüşmek), nivişten: ( نوشتنyazmak).
Yapma masdarlar (جعلى

)مصدر, bazı Arapça ve Farsça kelimelerin sonuna “-

îden: يدن-” eki getirilmek sûretiyle elde edilen masdarlardır:
Bûsîden:

( بوسيدنöpmek), talebîden: ( طلبيدنistemek), fehmîden: فهميدن

(anlamak).
Birleşik masdarlar (مرّكب

)مصدر, isim soylu bir kelime ile masdarın bir araya

gelerek oluşturdukları yapıdır:
Râh reften: ( راه رفتنyürümek), çeşm dâşten:
dâden: دادن

( اداموdevam etmek).

Hafifletilmiş masdarlar (ُمخ ّفف

( چشم داشتنümit etmek), idâme

)مصدر, aslî masdarların sonunda bulunan nûn

( )نharfinin kaldırılmasıyla elde edilen masdar çeşididir. Hafifletilmiş
masdarların bir kısmı Osmanlı Türkçesinde de kullanılmıştır:
Dâd: ( دادverme) + sited: ( ستدalma) → dâd ü sited: ( داد و ستدalış veriş)
Güft: ( گفتsöz) + şenîd: ( شنيدdinleme) → güft ü şenîd:

( گفت و شنيدduyulan

haberler, dedi kodu).
Farsçada Türkçede olduğu gibi masdar eklerinin çıkarılmasıyla fiil kökü elde
edilmiş olur. Fiilin bu en yalın hâli, görülen geçmiş zaman 3. tekil şahıs
(geçmiş zaman gövdesi) veya emir 2. tekil şahıs (hâl gövdesi/geniş zaman
gövdesi) anlamını karşılamaktadır.
Geçmiş zaman gövdesi, masdarın sonundaki n ( )نharfinin atılmasıyla elde
edilir; bu aynı zamanda hafifletilmiş masdar anlamını da ifade etmektedir:
Masdar

Geçmiş Zaman Gövdesi (3. tekil şahıs)

Dîden: ( ديدنgörmek)

Dîd: ( ديدgördü/görüş)

Âmeden: ( آمدنgelmek)

Âmed: ( آمدgeldi/geliş)

Güzeşten: ( گذشتنgeçmek)

Güzeşt: ( گذشتgeçti/geçiş)

Reften: ( رفتنgitmek)

Reft: ( رفتgitti/gidiş)

Fürûhten: ( فروختنsatmak)

Füruht: ( فروختsattı/satış)

Geçmiş zaman gövdesinin bulunması, örneklerde görüldüğü üzere son derece
basittir. Ancak “hâl gövdesi/geniş zaman gövdesi”nin bulunabilmesi bu kadar
kolay değildir. Zira masdar ekinin atılmasından sonra kalan kısmın son harfi,
bir takım ses değişmelerine uğramaktadır.
Farsça masdarlar, fiil gövdeleri ya da emir kiplerinin genel anlamda Osmanlı
Türkçesinde kullanılmadığını ifade etmeliyiz. Ancak özellikle -herhangi bir
ek almadan- sıfat-fiil anlamı taşıyan Farsça emir gövdelerinin, Osmanlı
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Türkçesinde birleşik sıfat yapımında kullanılması, “hâl gövdesi/geniş zaman
gövdesi” konusunu daha geniş bir şekilde ele almamızı gerekli kılmaktadır.
Emir gövdesi (Hâl-geniş zaman gövdesi): Masdarların sonunda bulunan “den: دن-” ya da “-ten: تن-” ekleri çıkarıldıktan sonra geride “hâl-geniş zaman
gövdesi” olarak da isimlendirilen fiil kökleri kalır. Bu kökler aynı zamanda
emir 2. tekil şahsı karşılamaktadır. Ancak -den ve -ten ekleri kaldırıldıktan
sonra ortaya çıkan bazı emir gövdelerinde, bir takım ses değişmeleri
meydana gelmektedir. Bu değişikliklere geçmeden önce masdarların, fiil
gövdelerinin son ünsüzüne göre (masdar ekleri olan -den ve -ten‟den önce
bulunan seslere göre) çeşitli kısımlara ayrıldığını belirtmemiz gerekir:
Buna göre “-den:

دن-” ile biten masdarlar, bu ekten önce gelen son sesin

“elif, râ, nûn, vâv, yâ ( ى-

 و-  ن-  ر-  ”)اolmasına göre beş kısma; “-ten: تن-”

ile biten masdarlar ise bu ekten; yani “dâl- ”دharfinden önce gelen sesin “ḫâ,
sin, şın, fâ ( ف-

 ش-  س-  ”)خolmasına göre dört kısma ayrılır.

Masdarlar hakkında bu bilgileri verdikten sonra, son seslerine göre
masdarlarda meydana gelen değişmelere geçebiliriz. -Osmanlı Türkçesinde
sıfat-fiil anlamı taşıyan- Farsça emir gövdelerine ulaşabilmemiz için,
masdarlarda meydana gelen söz konusu değişiklikleri ana hatlarıyla bilmemiz
gerekir:
-den‟li masdarlarda (دالى
a.

 )مصدرmeydana gelen değişmeler:

Elif ( )اile sona erenlerde; elif kaldırılır:

Firistâden: ( فرستادنgöndermek) → firist:
İstâden:

( ايستادنdikilmek) → ist: ايست

فرست

Üftâden: ( افتادنdüşmek) → üft: افت
Bu kuralın istisnaları vardır; bazıları şunlardır:
Güşâden: ( گشادنaçmak) → güşây: گشاى
Sitâden:
b.

( ستادنalmak) → sitân: ستان

Râ ( )رile sona erenlerde;
“-den:

دن-” eki atılınca geriye kalan kısım fiilin hâl-geniş zaman

gövdesidir:
Âverden: ( آوردنgetirmek) → âver: آور

Perverden: ( پروردنyetiştirmek, beslemek) → perver:
Bir kısmında ise sondaki râ ()ر, âr ( )ارolur:

پرور

Şümarden: ( شمردنsaymak) → şümâr:شمار
İstisnaları vardır; bazıları:
Kerden: ( كردنyapmak, etmek) → kün:
Mürden: ( مردنölmek) → mîr:
c.

مير

Nûn ( )نile sona erenlerde; “-den:

كن

دن-” eki atılınca geriye kalan kısım

fiilin hâl-geniş zaman gövdesidir:
Efgenden: ( افگندنyere atmak) → efgen: افگن
Hânden: ( خواندنokumak, çağırmak) → hân: خوان

144

Nişânden: ( نشاندنoturtmak, dikmek) → nişân: نشان
d.

Vâv ( )وile sona erenlerde; vâv yerine “â:  ”اya da “ay:  ”اىgetirilir:

Efzûden: ( افزودنartmak, arttırmak) → efzâ:  افزا/ efzây: افزاى
Güşâden: ( گشادنaçmak) → güşâ:  گشا/ güşây:
Nümûden: ( نمودنgöstermek) → nümâ:
Sürûden:

سراى

گشاى

 نما/ nümây: نماى

( سرودنşiir söylemek, terennüm etmek) → serâ:  سرا/ serây:

Sütûden: ( ستودنövmek, methetmek) → sitâ:  ستا/ sitây: ستاى
Bu kuralın istisnaları vardır; bazıları şunlardır:
Bûden: ( بودنolmak, var olmak) → bâş:  باش/ büv:
Dürûden: ( درودنbiçmek, yontmak) → direv: درو
e.

بو

Yâ ( )ىile sona erenlerde; bu ses düşer:

Derîden: ( دريدنyırtmak) → der:

در

Encâmîden: ( انجاميدنbitirmek) → encâm:
Perîden: ( پريدنuçmak) → per:

انجام

پر

-ten‟li masdarlarda ( )مصدر تائىmeydana gelen değişmeler:
a.

Ḫâ ( )خile sona erenlerde; bu ḫâ, z‟ye ( )زdönüşür:

Efrûhten: ( افروختنyakmak, parlatmak) → efrûz:
Endâhten:

( انداختنatmak) → endâz: انداز

Sûhten: ( سوختنyakmak, yanmak) → sûz:
İstisnaları vardır; bazıları:
Puhten: ( پختنpişirmek) → pez:

پز

Şinâhten: ( شناختنtanımak) → şinâs:
b.

افروز

سوز

شناس

Sin ( )سile sona erenlerde;
Sin ( )سdüşer:

Dânisten: ( دانستنbilmek) → dân:

دان

Tüvânisten: ( توانستنmuktedir olmak) → tüvân: توان

Sin ()س, he‟ye ( )هdönüşür:

Cesten: ( جستنsıçramak) → ceh:

جو

Hâsten: ( خواستنistemek) → hâh: خواه

Sin ( )سdüşer, yerine

 ندkonur:

Besten: ( بستنbağlamak) → bend: بند
Peyvesten: ( پيوستنulaşmak, erişmek) → peyvend: پيوند

Sin ( )سdüşer, yerine

 وkonur:

Cüsten: ( جستنaramak) → cû(y): (جو)ى
Şüsten:

( شستنyıkamak) → şû(y): (شو)ى
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Sin ( )سdüşer, yerine

 ىkonur:

Ârâsten: ( آراستنsüslemek) → ârây: اراى

Pîrâsten: ( پيراستنsüslemek) → pîrây: پيراى
Sin ( )سdüşer, yerine  نkonur:

Nişâsten: ( نشاستنağaç dikmek, oturtmak) → nişân: نشان
Şikesten: ( شكستنkırmak) → şiken: شكن

İstisnaları da vardır:
Hâsten: ( خاستنkalkmak) → hîz:
Nigerîsten:
c.

خيز

( نگريستنbakmak) → niger: نگر

Şın ( )شile sona erenlerde;

Şın‟dan önce elif ( )اvarsa şın, râ‟ya ( )رdönüşür:
Dâşten: (sahip olmak) → dâr:
Güzâşten: ( گذاشتنgeçmek, edâ etmek, bırakmak) → güzâr: گذار
Râ düşer yerine

 ردkonur:

Bergeşten: ( برگشتنgeri dönmek) → bergerd:
Geşten:

( گشتنdolaşmak, dönmek) → gerd: گرد

Râ düşer yerine
Nüvişten:
Rîşten:

 يسkonur:

( نوشتنyazmak) → nüvîs: نويس

( ريشتنeğirmek, bükmek) → rîs: ريس

İstisnaları da vardır:
Efrâşten: ( افراشتنyükseltmek) → efrâz:
Küşten: ( كشتنöldürmek) → küş: كش
d.

برگرد

افراز

Fâ ( )فile sona erenlerde;

“-ten: تن-” eki atılınca geriye kalan kısım fiilin hâl-geniş zaman
gövdesidir:
Bâften: ( بافتنdokunmak) → bâf:

باف

Şikâften: ( شكافتنdelmek, yarmak) → şikâf:

Fâ ( )فatılır yerine ( )بkonur:

Firîften: ( فريفتنaldatmak) → firîb:
Yâften: ( يافتنbulmak) → yâb: ياب
Fâ ( )فatılır yerine ( )وkonur:

Kâften: ( كافتنkazmak) → kâv:

شكاف

فريب

كاو

Reften: ( رفتنgitmek) → rev:

رو

İstisnaları da vardır; bazıları:
Giriften: ( گرفتنtutmak) → gîr:

گير

Güften: ( گفتنsöylemek) → gû(y): (( گو)ىTimurtaş, 1999, 284-292.)
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Sonuç olarak, yukarıdan beri sıralanan ve nasıl elde edilecekleri hakkında
bilgi verilen masdarların geçmiş zaman gövdeleri ile emir gövdeleri, Farsçada
kelime türetilmesine taban teşkil etmekte, bu gövdelere getirilen eklerle yeni
kelimeler elde edilmektedir. Bu çerçeve fiilden isim türeten ekler ve bunların
Osmanlı Türkçesinde kullanılan örnekleri şu şekildedir:

-e ()ﻪ: Emir gövdesinin sonuna getirilen bir ektir. Bu ek ve aşağıda gelecek
olan -iş ( )شve -âr ( )ارekleri, Farsçada, fiillerin gövdelerine gelerek hâsıl-ı
masdar/masdar-ı nev„î:

 حاصل مصدر/  مصدر نوعىadı verilen fiil isimleri teşkil

ederler. Osmanlı Türkçesinde de kullanılan bu tür isimlerden bazıları
şunlardır:
Bûsîden: ( بوسيدنöpmek) → bûse: ( بوسوöpme, öpüş)
Handîden: ( خنديدنgülmek) → hande:

( خندهgülme, gülüş)

Nâlîden: ( ناليدنinlemek) → nâle: ( نالوinleme)

-iş ()ش: Emir gövdesinin sonuna gelerek fiil isimleri yapar:
Bahşîden: ( بخشيدنbağışlamak) → bahşiş: ( بخششbahşiş)
Cûşîden: ( جوشيدنkaynamak) → cûşiş:
Gûşîden:
Hâsten:

( گوشيدنçalışmak) → gûşiş: ( گوششçalışma)

( خواستنistemek) → hâhiş: ( خواىشisteyiş, istek)
( ناليدنinlemek) → nâliş: ( نالشinleyiş)

Nâlîden:

Nümûden:
Reften:

( جوششcoşma, kaynama)

( نمودنgöstermek) → nümâyiş: ( نمايشgösteriş)

( رفتنgitmek) → reviş: ( روشgidiş)

-âr ()ار: Geçmiş zaman gövdesinin sonuna gelerek fiil isimleri yapar:
Dîden: ( ديدنgörmek) → dîdâr: ( ديدارgörme; yüz, çehre)
Kerden: ( كردنyapmak) → kirdâr: ( كردارiş, fiil)
Reften:

( رفتنgitmek) → reftâr: ( رفتارgidiş)

Ayrıca emir gövdesinin sonuna getirilerek âlet isimleri teşkil eden -e ( )ﻪeki
de fiilden isim yapan eklerdendir:
Âvîhten: ( آويختنasmak) → âvîze: ( آويزهavize)
Mâliden:

( ماليدنsürmek, ovmak) → mâle: ( مالوmala)

Rendîden:
Şânden:

( رنديدنyontmak, törpülemek) → rende: ( رندهrende)

( شاندنtaramak) → şâne: ( شانوtarak)

Tâbîden:

( تابيدنkızışmak, parlamak) → tâbe: ( تابوtava)

Üstürden:

( استردنkazımak, yontmak, temizlemek) → üstüre: ( استرهustura)
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Türemiş Sıfatlar
İsimden Türemiş Sıfatlar
Farsçada isimden türemiş sıfatlar, ön ve son ekler aracılığıyla elde
edilmektedir. İsimden sıfat yapmakta kullanılan belli başlı ekler ve örnekleri
şu şekildedir:
Ön eklerle yapılan sıfatlar
-be ( )ب/ -bâ ()با: “-lı,-li”, “ile”, “aracılığıyla” gibi anlamlara gelir:

( بخردakıllı), be-nâm: ( بنامünlü), bâ-edeb: ( با ادبedebli, terbiyeli),

Be-hıred:

bâ-kemâl: كمال

bâ-savâb: صواب

( باolgunlukla), bâ-posta: ( با پوستوposta ile, posta aracılığıyla),
( باdoğrulukla), bâ-selâmet: ( با سالمتselâmetle).

-ber ()بر: “üzere, üzerine” anlamlarındadır:
Ber-câ:

( بر جاyerinde, münâsip), ber-bâd: ( بر بادyele verilmiş; berişan,

harap), ber-çîde: چيده
güzâr:

( برtoplanmış, devşirilmiş), ber-dâr: ( بر دارasılmış), ber-

( بر گذارhediye, hatıra), ber-hayât: ( بر حياتhayat üzere, canlı, diri),

ber-nâme: نامو

( برmektup üzeri, mektup başlığı, zarfın üzerine yazılan adres).

-bî ()بى: “-sız, -siz” anlamı verir:
Bî-asl: اصل

( بىaslı esası olmayan), bî-bedel: ( بى بدلbenzersiz), bî-çâre: بيچاره

(çaresiz), bî-behre:

( بى بهرهnasipsiz, mahrum), bî-cân: ( بيجانcansız, ruhsuz),

( بى امانamansız), bî-gâne: ( بيگانوkayıtsız), bî-gümân: بى گمان

bî-emân:

(şüphesiz), bî-haber:

( بى خبرhabersiz, bilgisiz), bî-hûde: ( بيهودهfaydasız,

boşuna, beyhûde), bî-nevâ:
bî-vâye:

( بى نواnasipsiz), bî-tâb: ( بى تابbitkin, yorgun),

( بى وايوnasipsiz, mahrum), bî-vefâ: ( بى وفاvefasız), bî-zevâl: بى زوال

(zevalsiz, sonu olmayan).
-der ()در: “-da, -de”, “içinde” gibi anlamlara gelir:
Der-âgûş:

( در آغوشkucakta, kucaklama), der-dest: ( در دستelde, ele

geçirme), der-hâl:
der-miyân: ميان

( در حالo anda, hemen, şimdi), der-hâtır: ( در خاطرhatırda),

( درortada), der-pey: ( در پىizinde, ardı sıra).

-hem ()ىم: “-daş, -deş”, “birlik” ve “ortaklık” anlamlarına gelir:
Hem-asr:

( ىم عصرçağdaş, muâsır), hem-bâr: ( ىم بارaynı yükü yüklenmiş

olan), hem-cins:

( ىم جنسaynı cinsten), hem-hûy: ( ىم خوىaynı huyda,

tabiatta olan), hem-nefes:
memleketli), hem-nesl: نسل

( ىم نفسarkadaş), hem-şehrî: ( ىم ثهرىaynı

( ىمaynı nesilden, soydan olan, soydaş), hem-râh:

( ىم راهyoldaş, yol arkadaşı), hem-reng: ( ىم رنگbir renkte, rengi bir), hemrütbe:

( ىم رتبوaynı rütbede olan), hem-sefer: ( ىم سفرyol arkadaşı, yoldaş),

hem-sin:

سن
ّ ( ىمyaşları bir olan, yaşıt), hem-şîre: ( ىم شيرهsütleri bir olan: kız
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kardeş), hem-zebân:

( ىم زبانdilleri bir olan, aynı dili konuşan), hem-zemîn:

( ىم زمينaynı düzeyde, aynı seviyede olan).

-nâ ()نا: “-sız, -siz”, “olmayan” anlamlarına gelir; olumsuzluk bildiren bir
ektir:
Nâ-dân:

( نا دانbilgisiz, câhil), nâ-ehl: ( نا اىلehil olmayan), nâ-hoş: نا خوش

(hoş olmayan), nâ-merd:
ermemiş), nâ-mütenâhî:

( نا مردmert olmayan), nâ-murâd: ( نا مرادmuradına

( نا متناىىnihâyeti olmayan, sonsuz), nâ-puhte: نا پختو

(pişmemiş, ham), nâ-sezâ:

( نا سزاyakışmaz, yakışmayan).

Son eklerle yapılan sıfatlar
-âsâ ()آسا: Benzetme sıfatları yapan bir ektir; “gibi” anlamı verir:
Dîvâsâ:

( ديو آساdev gibi, iri yarı, devasa), mihrâsâ: ( مهر آساgüneş gibi),

perîâsâ: آسا

( پرىperi gibi), şîrâsâ: ( شير آساaslan gibi).

-fâm ()فام: Renk sıfatları yapan bir ektir:
Benefşefâm:

( بنفشو فامmenekşe renkli, mor), ezrakfâm: ( ازرق فامmavi, gök
( گلفامgül renkli), kebûdfâm: ( كبود فامmavi renkli, gök

renkli), gülfâm:

renginde olan), la„lfâm:
renkli), siyâhfâm:

( لعل فامkırmızı renkli), pîrûzefâm: ( پيروزه فامfiruze

( سياه فامsiyah renkli), sürhfâm: ( سرخ فامkırmızı renkli,

kızıl).
-gâr ()گار: Edici, yapıcı, kılıcı, -lı, -li anlamları verir:
Hudâvendgâr:

( خداوندگارhükmeden, hükümdâr, âmir), yâdgâr: يادگار

(hatırlatıcı, hatıra).
-gîn ()گين: -lı, -li anlamı verir:

( خشمگينhışımlı), gamgîn: ( غمگينgamlı), şermgîn: شرمگين

Hışmgîn:
(utangaç).

-gûn ()گون: Renk sıfatları yapan bir ektir:
Gülgûn:

( گلكونgül renkli), lâlegûn: ( اللو گونlâle renkli, kırmızı), nîlgûn:

( نيلگونçivit renkli), sebzgûn: ( سبز گونyeşil renkli), şebgûn: ( شبگونgece
renkli, kara).
-î ()ى: Nisbet bildiren bir ektir:
Şîrâzî:

( شيرازىŞirazlı), Osmânî: ( عثمانىOsmanlı Devleti‟ne mensup,

Osmanlılara ait).
-în ()ين: Madde isimlerinden sonra gelerek onlardan yapılmış şeyleri gösterir;
-lı, -li anlamı verir:
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La„lîn:

( لعلينkırmızı renkli), müşgîn: ( مشگينmiskli, misk kokulu), nâzenîn:

( نازنينçok nazlı, cilveli), nemekîn: ( نمكينtuzlu), cevherîn: جوىرين
(mücevherden, cevherden yapılmış), rengîn:

( رنگينrenkli, boyalı), sengîn:

( سنگينtaştan, taştan yapılmış), zerrîn: زرين
ّ (altından yapılmış).
-kâr ()كار: Yapıcı, edici, kılıcı, -lı, -li anlamları verir:

( آتشكارkülhancı), bestekâr: ( بستو كارbeste yapan, besteleyen),

Âteşkâr:

ىوسكار

heveskâr:

hizmetçi), isyânkâr:

(hevesli, istekli), hizmetkâr:

( خدمتكارhizmet eden,

( عصيانكارisyân eden), mînâkâr: ( مينا كارmine işleyen,

mine işçisi), sitemkâr: ( ستمكارsitem eden, zulüm ve haksızlık eden), talebkâr:

( طلبكارistekli), ziyânkâr: ( زيانكارziyan edici, zarar edici).
-mend ( )مند: -lı, -li anlamı verir:

( آزمندtamahkâr), dânişmend: ( دانشمندbilgili), derdmend: دردمند

Âzmend:

(dertli, tasalı), hünermend:

( ىنرمندhünerli, marifetli), sûdmend: سودمند

(faydalı).
-nâk ()ناك: -lı, -li anlamı verir:
âbnâk:

( آبناكsulu), derdnâk: ( دردناكdertli, tasalı), elemnâk: ( المناكelemli),

endûhnâk:
lerzenâk:

( اندوىناكkederli, sıkıntılı), gazabnâk: ( غضبناكöfkeli, kızgın),

( لرزه ناكtitreyen, titrek), tersnâk: ( ترسناكkorkan, korkak).

-sân ()سان: Benzetme sıfatları yapan bir ektir; “gibi” anlamı verir:
Dîvsân:

( ديوسانdev gibi), merdümsân: ( مردمسانinsan gibi), pîlsân: ( پيلسانfil

gibi), şem„sân: ( شمعسانmum gibi).

-sâr ()سار: Benzetme sıfatları yapan bir ektir; “gibi” anlamı verir:
Dîvsâr:

( ديوسارdev gibi), gürgsâr: ( گرگسارkurt gibi), hâksâr: ( خاكسارtoprak

gibi), perîsâr: ( پريسارperi gibi).
Eklendiği kelimenin bulunduğu yeri gösterir:
Çeşme-sâr: ( چشمو سارçeşmesi bol olan yer), kûhsâr:
nemeksâr: ( نمكسارtuzla), sengsâr:

( كوىسارdağlık),

( سنگسارtaşı bol yer, taşlık), şâhsâr: شاخسار

(dallık, ağaçlık).
-vâr ()وار: Benzetme sıfatı yapan bir ektir; “gibi” anlamı verir:
Bülbülvâr:

( بلبل وارbülbül gibi), dîvânevâr: ( ديوانو وارdeli gibi), pelengvâr:

( پلنگوارkaplan gibi), perîvâr: ( پريوارperi gibi), şîrvâr: ( شيروارaslan gibi).
-vâr ( )وار/ âne ()آنو: Liyakat, uygunluk bildiren eklerdir:
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Gûşvâr:

( گوشوارküpe, kulağa takılmaya lâyık), râhvâr: ( راىوارyola uygun

yürüyüş, atın sarsmadan yürüyüşü), şâhvâr:

( شاىوارşâha, hükümdâra

yakışacak şekilde).
-vâr ( )وار/ ver ()ور: -lı, -li anlamı verir:
Hünerver:

( ىنرورhünerli), sühanver: ( سخنورdüzgün sözlü, düzgün konuşan),

ümîdvâr: ( اميدوارümitli).

-veş ()وش: Benzetme sıfatları yapan bir ektir; “gibi” anlamı verir:
Bahrveş: وش

( بحرdeniz gibi), goncaveş: ( غنجو وشgonca gibi), kamerveş: قمر

( وشay gibi), lâleveş: ( اللو وشlale gibi), siyâhveş: ( سياه وشsiyah gibi).

-yâr ()يار: Sonuna geldiği isimlere sahiplik anlamı katar; -lı, -li anlamı verir:
Bahtyâr:

( بختيارbaht sahibi, bahtlı), hıredyâr: ( خرديارakıl sahibi, akıllı),

hûşyâr:

( ىوشيارakıl sahibi, akıllı), şehryâr: ( شهريارşehri, ülkesi olan:

hükümdâr, padişah).
Fiilden Türemiş Sıfatlar
Farsçada fiil gövdelerine (geçmiş zaman gövdesi ya da emir gövdesi) bir
takım ekler ilave edilerek sıfatlar türetilir. Söz konusu ekler ve bu yolla
türetilen kelimelerden bazıları şu şekildedir:
-ende ()نده: Etken ortaç (فاعل

 اسم/  )صفت فاعلىyapar. Bir eylemi yapanı ya da

bir durumda bulunanı gösterir. Türkçedeki “-an, -en, -ıcı, -ici” eklerine
karşılık gelir. Emir gövdesine “-ende: نده-” eklenerek elde edilen bu tür
kelimelerden bazıları şunlardır:
Bahşende: ( بخشندهbağışlayan, veren), dânende:
(söyleyen), nâlende:

( دانندهbilen), gûyende: گوينده

( نالندهinleyen), pûşende: ( پوشندهörtücü, örten).

-ân ()ان: Emir gövdesine eklenerek etken ortaç (فاعل
Giryân: ( گريانağlayan), handân:

 اسم/  )صفت فاعلىyapar:

( خندانgülen), şitâbân: ( شتابانacele eden).

Bu ek aynı zamanda, öznedeki devamlı ve sâbit bir durumu/niteliği bildiren
“sıfat-ı müşebbehe” teşkilinde de kullanılır:
Hırâmân: ( خرامانsalına salına yürüyen), hurûşân: ( خروشانcoşan, çağlayan),
nümâyân: ( نمايانgörünen, meydanda).
-â ()ا: Emir gövdesine getirilen bu ek, öznedeki durum ya da niteliğin
sürekliliğine işaret eder:
Bînâ: ( بيناgören), dânâ: ( داناbilen, bilgin), gûyâ: ( گوياsöyleyen).
-e ()ﮫ: Geçmiş zaman gövdesine eklenerek edilgen ortaç (مفعولى

 )صفتyapar.

Osmanlı Türkçesinde de çok kullanılan edilgen anlamlı bu sıfat-fiilerden
bazıları şunlardır:
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Girifte:
mürde:

( گرفتوtutulmuş), güzîde: ( گزيدهseçilmiş), keşîde: ( كشيدهçekilmiş),

( مردهölmüş), pesendîde: ( پسنديدهbeğenilmiş).

-gâr ()گار: Fiillerin emir ve geçmiş zaman gövdelerine getirilerek bunlara
etken ortaç anlamı katar:
Âferîdgâr: ( آفريدگارYaratıcı),
perverdgâr:

âmûzgâr:

( آموزگارöğretici, öğretmen),

( پروردگارbesleyici, terbiye edici, rızıklandırıcı: Allah), Kirdgâr:

( كردگارCenâb-ı Hak).
-âr ()ار: Fiillerin geçmiş zaman gövdelerine getirilerek bunlara etken ortaç
anlamı katar:
Giriftâr: ( گرفتارtutkun, yakalanmış), harîdâr:

( خريدارalıcı), perestâr: پرستار

(hizmetçi, besleme). (Timurtaş, 1999, 270-299.)

Birleşik Kelimeler
Farsçadan Osmanlı Türkçesine yalın ve türemiş kelimelerin yanında birleşik
kelimeler de geçmiştir. Birleşik kelime; “Yeni bir kavramı veya yeni bir
nesneyi karşılamak üzere iki ya da daha çok kelimenin belirli şekil bilgisi
kurallarına uyularak yeni bir anlam birliği oluşturacak biçimde bir araya
getirilmesidir.” (Korkmaz, 2009, 137.) Osmanlı Türkçesinin söz varlığında
önemli bir yeri olan Farsça birleşik kelimeler, birleşik isimler ve birleşik
sıfatlar olmak üzere iki kısımda incelenebilir:
Birleşik İsimler
Farsça birleşik isimler, “isim tamlamasında yapılan değişikliklerle”, “ismi
tekrarlayarak ya da iki ismi bir ekle bağlayarak” ve “bağlama edatıyla” olmak
üzere çeşitli yollarla elde edilmektedir:
a.

İsim tamlamasında yapılan değişikliklerle elde edilen birleşik isimler:
İzâfet kesresi kaldırılan tamlamalar birleşik isim hâline gelir. Bu yapıya
“izâfet-i maktû„:  ”اضافت مقطوعadı verilir. Bu tür yapıların isim
tamlaması şeklinde değil de birleşik isim olarak okunması gerektiğini
gösteren herhangi bir kural bulunmamaktadır. Bunlar semâîdir; işitilerek
ya da sözlük yardımıyla öğrenilebilir:
câme-hâb: ( جامو خوابyatak), der-sa„âdet: ( درسعادتsaadet kapısı:
İstanbul), der-bend:

( در بندboğaz, dar geçit), mîr-alây: ( ميرآالىalay

komutanı, albay), mîr-livâ:

( ميرلواsancak beyi, tuğgeneral), ser-encâm:

( سرانجامbir işin sonu, başa gelen bir durum veya olay), ser-had: سرح ّد
(sınır), ser-kâtib: ( سركاتبbaşkâtip), ser-levha: ( سرلوحوbaşlık), ser-mâye:

( سرمايوanapara), ser-muharrir: سرمحرر
(başyazar), ser-menzil: سرمنزل
ّ
(durak yeri).

Tamlamayı oluşturan unsurların; yani tamlayan ve tamlananın yer
değiştirmesi, izâfet kesresinin de kaldırılması sûretiyle de birleşik isimler
elde edilir. Bu tür tamlamalara “izâfet-i maklûb:  ”اضافت مقلوبdenilir:
gül-deste:

( گلدستوgül demeti), hasta-hâne: خستو خانو, ecza-hâne: اجزاخانو,

halvet-hâne:

( خلوتخانوdervişlerin yalnızca ibadet etmek için kapandıkları
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oda), kütüb-hâne:
sarây:

كتبخانو, kâfile-sâlâr: ( قافلو ساالرkafilenin başı), kervân-

كروانسراى, mihmân-hâne: ( مهمانخانوkonuk evi), mihmân-sarây:

( مهمانسراىmisafirhâne), mihnet-hâne: (gam, keder evi), nân-pâre: نانپاره
(ekmek parçası, bir lokma ekmek), nasîhat-nâme:

( نصيحت ناموnasihat

kitabı).
İki kelimenin bir araya gelerek yepyeni bir anlam kazandığı birleşik
isimlere ise “terkîb-i mezcî:  ”تركيب مزجىadı verilir:
âb-dest:  → آبدستâb: ( آبsu) + dest: ( دستel) → (abdest)

kejdüm:  → كژدمkej: ( كژeğri) + düm: ( دمkuyruk) → akrep

şemşîr:  → شمشيرşem: ( شمtırnak) + şîr: ( شيرaslan) → kılıç
b.

İsmi tekrarlayarak ya da iki ismi bir ekle bağlayarak elde edilen birleşik
isimler: Aynı kelimenin tekrar edilmesiyle elde edilen birleşik yapılardır.
Bu tür birleşik isimlerin bazıları araya herhangi bir ek getirmeden,
doğrudan isimlerin tekrarıyla elde edilir. Diğer bir kısmı ise araya
getirilen bazı ekler yardımıyla oluşturulur:
çâk çâk: ( چاك چاكçok yırtık, parça parça), zâr zâr: ( زار زارağlaya ağlaya),
gûn-â-gûn:

( گوناگونrenk renk, türlü türlü), pîç-â-pîç: ( پيچاپيچkıvrım

kıvrım, karmakarışık), ser-â-ser:

( سراسرbaştan başa), dest-be-dest: دست

( بدستel ele), sû-be-sû: ( سو بسوher taraf[t]a, her yan[d]a), yek-be-yek:

( يك بيكbirer birer), ser-tâ-ser: ( سر تا سرbaştan başa), ser-tâbe-ser: سر تا
( بسرbaştan başa), keş-me-keş: ( كشمكشkavga, kargaşalık).
c.

Bağlama edatıyla elde edilen birleşik isimler: Kök bakımından aynı veya
anlam bakımından birbirine yakın ya da zıt olan kelimelerin atıf/bağlama
edatı ile (bağlama edatının kullanılmadığı yerler de vardır) birbirine
bağlandığı birleşik isimlerdir:
„ayş ü nûş: ( عيش و نوشyiyip içme), cüst ü cû: ( جست و جوarayıp sorma,
araştırma), çün ü çirâ:

( چون و چراnasıl ve niçin), dâd ü sited: داد و ستد

(alış veriş), güft ü gû:

( گفت و گوdedi kodu), hây u hûy: ىاى وىوى

(gürültü, vaveyla), merz ü bûm:

( مرز و بومmemleket, vatan), nâz ü niyâz:

( ناز و نيازyalvarıp yakarma), neşv ü nemâ: ( نشو و نماyetişip büyüme),
şüst ü şû:
zeber:

( شست و شوyıkama), telh ü şîrîn: ( تلخ و شيرينacı tatlı), zîr ü

( زير و زبرalt üst).

İkileme sûretiyle meydana gelen bu tür birleşik isimlerden bazıları da
kelimenin başında bulunan ünsüzün, “m” ünsüzüne dönüştürülmesiyle
elde edilir:
hân u mân: ( خان و مانev bark), herc ü merc: ( ىرج و مرجkarma karışık),
târ ü mâr:

( تار و مارdarmadağınık).

Birleşik Sıfatlar
Farsça birleşik sıfatlar “iki isimden elde edilenler” ve “bir isim ve bir
sıfattan/sıfat fiilden elde edilenler” olmak üzere iki kısımda ele alınabilir:
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a.

İki isimden elde edilen birleşik sıfatlar: İsimler arasından izâfet
kesresinin kaldırılmasıyla elde edilen birleşik sıfatlar:
deryâ-dil: ( دريا دلkalbi deniz gibi geniş olan, gönlü büyük), goncadehen:

( غنجو دىنgonca ağızlı), sâhib-kemâl: ( صاحب كمالkemâl sahibi,

olgun), sâhib-nazar:

( صاحب نظرgörüş sahibi).

Tamlanan ve tamlayanın yer değiştirdiği ve izâfet kesresinin kaldırıldığı
yapılar:
melek-sîmâ: ( ملك سيماmelek yüzlü), müşk-bû: ( مشكبوmisk kokulu),
perî-ruhsâr: ( پرى رخسارperi yanaklı).
b.

Bir isim ve bir sıfattan/sıfat fiilden elde edilen birleşik sıfatlar: İsimle
sıfat arasından izâfet kesresinin kaldırılmasıyla elde edilen birleşik
sıfatlar:
dil-şâd: ( دل شادgönlü hoş), rû-siyâh: ( رو سياهyüzü kara), ser-bülend: سر

( بلندbaşı yüksek, yüce).
Nitelenen ve niteleyenin yer değiştirdiği ve arada bulunan kesre-i
vasfiyyenin kaldırıldığı yapılar:
bed-baht: ( بد بختkötü talihli), hoş-endâm: ( خوش اندامgüzel endamlı),
nîk-hû:

( نيك خوiyi huylu), şîrîn-edâ: ( شيرين اداtatlı edalı), teng-dil: تنگ

( دلdar gönüllü).

Bir isim ve bir sıfat fiilin/sıfat fiil anlamı taşıyan bir kelimenin bir araya
gelmesiyle elde edilen birleşik yapılar: İsimle beraber kullanılan bu tür
kelimeler; fiillerin ism-i fâ„il anlamı taşıyan emir gövdelerinden, fiil
gövdelerine “-ende” veya “-ân” eklenerek elde edilen etken ortaçlardan
(ism-i fâ„iller), geçmiş zaman gövdesine “-e” eklenerek elde edilen
edilgen ortaçlardan (ism-i mef„ûller) veya geçmiş zaman gövdesi olarak
da kullanılan hafifletilmiş masdarlardan birisi olabilir:
Fiillerin ism-i fâ„il anlamı taşıyan emir gövdeleri: Farsça birleşik
sıfatların Osmanlı Türkçesine geçmiş olanları arasında en yaygın olarak
kullanılanıdır: âteş-bâr: ( آتشبارateş yağdıran), cân-âver: ( جان آورcanlı,
yaşayan; canavar), dil-âşûb:
dil-âver:
şikâr:
rân:

( دل آشوبgönle sıkıntı veren, yüreği sıkan),

( دل آورyiğit, yürekli), dil-ber: ( دلبرgönlü alıp götüren), dil-

( دلشكارgönül avlayan), fitne-engîz: ( فتنو انگيزfesat çıkaran), kâm-

( كامرانarzusuna isteğine kavuşmuş, mutlu), meclis-ârâ: مجلس آرا

(meclisi süsleyen, hoş sohbet kimse), peyâm-ber:
peygamber), reh-nümâ:
kesen), ser-efrâz:

( پيامبرhaber getiren,

( رىنماyol gösteren, kılavuz), reh-zen: ( رىزنyol

( سر افرازbaşını yukarı kaldıran, yükselten).

Fiil gövdelerine “-ende” veya “-ân” eklenerek elde edilen etken ortaçlar
(ism-i fâ„iller): Osmanlı Türkçesine bu tür sıfat fiillerden “hânende:
 ”خوانندهörneğinde olduğu üzere “-ende” eki alanlardan daha çok “-ân”
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eki alanlar geçmiştir: müjde-resân:

( مژده رسانmüjde eriştiren), cân-sitân:

( جانستانcan alan), cân-sûzân: ( جانسوزانcan yakan).

Geçmiş zaman gövdesine “-e” eklenerek elde edilen edilgen ortaçlar
(ism-i mef„ûller): cihân-dîde: ( جهانديدهdünya görmüş, tecrübeli), dil-

( دلدادهgönül vermiş, âşık), dil-şikeste: ( دلشكستوgönlü kırık),

dâde:

felâket-zede:

( فالكتزدهfelâkete uğramış), şeh-zâde: ( شهزادهhükümdâr

oğlu), şikeste-bâl:

( شكستو بالkanadı kırık, mahzun), şikeste-hâtır: شكستو

( خاطرgönlü kırık, gücenik).

Geçmiş zaman gövdesi olarak da kullanılan hafifletilmiş masdarlar:
dâmen-âlûd: ( دامن آلودeteği bulaşık, iffetsiz), hâb-âlûd: خواب آلود
(uykusu gelmiş, uyku basmış), sâl-hurd:
âmed:

( سالخوردyıl yemiş, yaşlı), ser-

( سر آمدbaşta bulunan, ileri gelen). (Timurtaş, 1999, 299-309.)

Zarflar
“Zarflar fiillerden, sıfatlardan, sıfat-fiillerden ve zarf niteliğindeki sözlerden
önce gelerek onları zaman, yer, yön, nitelik, durum azlık çokluk bildirme,
pekiştirme ve sorma gibi çeşitli yönlerden etkileyip değiştirerek anlamlarını
daha belirgin duruma getiren sözlerdir.” (Korkmaz, 2009, 451.) Osmanlı
Türkçesinde kullanılan bazı Farsça zarflar, alt başlıklar hâlinde şu şekilde
verilebilir:
Zaman Zarfları
Ângâh: ( آنگاهo vakit)

Bî-direng: ( بى درنگderhal, çabuk)
Çi vakt:
Ferdâ:

( چو وقتne vakit)

( فرداyarın)

Gâh gâh:

( گاه گاهzaman zaman)

( گاىىbazen)

Gâhî:

Hemîşe: ( ىميشوdaima, her zaman)
Hemvâre:
Hergâh:

( ىرگاهne zaman)

Nâgehân:
Şâm:
Şeb:

( ىموارهdaima, her zaman)

( ناگهانansızın, birdenbire)

( شامakşam)

( شبgece)

Yer-Yön Zarfları
Bâlâ: ( باالyukarı)
Bîrûn:

( بيرونdışarı, dışarıda)

Çep: ( چپsol)
Derûn:

( درونiçeri, içeride)
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Dûr: ( دورuzakta)
Her câ: جا

( ىرher yer/de)

Miyân: ( ميانara, orta)
Pes: ( پسarka)
Pîş: ( پيشön)

Rast: ( راستsağ)

( روىüzeri, üzerine)

Rûy:

Ser-â-ser:

( زبرüst)

Zeber:
Zîr:

( سراسرbaştan başa)

( زيرalt)

Miktar (Azlık-Çokluk) Zarfları
Bisyâr: ( بسيارçok)

( چندbirkaç)

Çend:

( چندانo kadar)

Çendân:

( افزونfazla, çok)

Efzûn:

( اندكaz)

Endek:

( فراوانçok, bol)

Firâvân:

Gürûh gürûh:

( خيلىçok, oldukça)

Haylî:
Heme:
Kem:

( ىموbütün)

( كمaz)

( كمترdaha az)

Kemter:
Pür:

( گروه گروهöbek öbek)

( پرdolu, çok)

Nitelik Zarfları
Âheste: ( آىستوyavaş)

( آشكارaçık)

Âşikâr:

Bed: ( بدkötü)
Dürüst:

( درستdoğru, düzgün, sağlam)

Düşvâr:
Giryân:

( دشوارgüç, zor)

( گريانağlayarak)

Handân:

( خندانgülerek)

Hûb: ( خوبiyi)
Kec:

( كجeğri)

Nâlân:

( ناالنinleyerek)

Perîşân:
Rast:

( پريشانdağınık, perişan)

( راستdoğru)
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Şâdân:
Tenhâ:

( شادانsevinçli, neşeli)
( تنهاyalnız)

Soru Zarfları
Âyâ: ( آياacaba)
Çend:

( چندkaç, ne kadar)

Çi-gûne:
Çirâ:
Key:

( چگونوnasıl, ne türlü)

( چراneden, niçin)

( كىne zaman)

Kücâ:

( كجاnerede)
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Bağlaçlar
Bağlaçlar; kelimeleri, kelime gruplarını ya da cümleleri biçim ve anlam
bakımından birbirine bağlayan dilbilgisi öğeleridir. Farsça bağlaçlardan pek
çoğunun Osmanlı Türkçesinde de kullanıldığı görülür. Bunlar, yapıları
bakımından “basit” ve “birleşik” olmak üzere iki kısımda değerlendirilebilir:
Basit Bağlaçlar
Bârî: ( بارىhiç olmazsa, bir kere; hâsılı)
Belki:
Çün:

( بلكوbelki, tersine; umulur; hattâ)

( چونçünkü, mâdem ki)

Eğer / Ger:
Ki:

كو

 اگر/ ( گرeğer, şayet)

Lîk: ( ليكAma, fakat, ancak)
Meğer:

( مگرFakat, belki, meğerse, hâlbuki)

Pes: ( پسöyle ise, o hâlde)
Ve:

و

Velî:
Zîrâ:

( ولىFakat, ama)

( زيراÇünkü, şundan dolayı ki)

Birleşik Bağlaçlar
Çünânki: ( چنانكوBunun gibi, bu şekilde)

( چونكوŞundan dolayı ki, şu sebepten ki, zira)

Çünki:
Eğerçi:
Gerçi:

( ا گرچوher ne kadar…, olsa da, ise de)

( گرچوher ne kadar…, ise de)

Her çend:
Her gâh:

( ىرچندise de, her ne kadar; her ne zaman)

( ىرگاه-ınca, -dığında, her zaman)

Osmanlı Türkçesinde bunların dışında;
Hem… hem: ىم ىم
Yâ…yâ: يا

يا

şeklinde (sıralama, seçme) bağlaçları da kullanılmıştır.

Ünlemler
Ünlemler; beğenme, sevinç, özlem, istek, üzüntü vb. duygularımızı canlı ve
etkili bir biçimde anlatmamıza yardımcı olan, karşımızdakine seslenmeye,
onu uyarmaya yarayan kelime ya da kelime gruplarıdır. Osmanlı Türkçesinde
kullanılan bazı Farsça ünlemler şu şekildedir:
Seslenme (Hitap) Ünlemleri
Ey: اى, eyâ: ايا, yâ: ( ياey)
Farsçada karşısındakine seslenme (hitap), bu ünlemlerin yanında, kelimenin
sonuna “elif” getirilerek de yapılır:
Şâhâ: ( شاىاEy padişah)

Ahmedâ: ( احمداEy Ahmed)
Nidâ (seslenme) anlamı veren bu “elif” sesli ile biten bir kelimenin sonuna
eklendiğinde, araya kaynaştırma “yâ”sı getirilir:
Hudâyâ: ( خداياEy Allahım)
Uyarı, Sakındırma Bildiren Ünlemler
Zinhâr / Zînhâr:  زنهار/ ( زينهارSakın, asla, olmaya, aman)
Mebâdâ: ( مباداSakın, olmaya ki)
Beğenme, Takdir Bildiren Ünlemler
Âferîn: آفرين
Şâbâş: ( شاباشAferin)
Zihî / Zehî:
Hoşâ:

( زىىAferin, ne güzel)

( خوشاNe hoş, ne güzel)

Üzüntü Bildiren Ünlemler
Âh: آه
Eyvâh: ايواه
Vây: واى

Ey vây: واى

اى

Hayf / Hayfâ: حيف
Dirîğ / Dirîğâ:
Vâ hasretâ:
Vâ hayfâ:
Heyhât:

/ ( حيفاYazık, ne yazık, eyvah, ah)

 دريغ/ ( دريغاYazık, ne yazık, eyvahlar olsun)

( وا حسرتاEyvah, yazık)

( وا حيفاNe yazık)

( ىيهاتYazık, ne yazık; ne kadar uzak, nerede)

Özlem, İstek Bildiren Ünlemler
Kâş / Kâşkî:  كاش/ ( كاشكىKeşke, ne olurdu)

Özet
İranlılarla Türkler arasında tarihin eski dönemlerinden itibaren başlayan bir
ilişki ve etkileşim söz konusudur. Türklerin İslâmiyet‟i kabul etmeleri ile
birlikte bu etkileşim en üst düzeye çıkmıştır. Zira Türkler İslâm dini ile
İranlılar üzerinden tanışmışlardır. Bunun doğal bir sonucu olarak da Farsça
kelime ve tamlamalar başta olmak üzere pek çok unsurun Osmanlı
Türkçesinde yoğun bir şekilde kullanılmaya başladığı görülür.
Farsçadan Osmanlı Türkçesine geçen unsurların başında isimler ve sıfatlar
gelir. Bununla birlikte bu dilin Osmanlı Türkçesi üzerindeki en önemli etkisi
kendisini Farsça yapılı tamlamalarda gösterir. Bunlar terkîb-i izâfî: تركيب اضافى
adı verilen ve muzâf (tamlanan) ile muzâfun ileyhten (tamlayan) oluşan
“isim tamlaması”nın yanında, izâfet-i vasfiyye:

 اضافت وصفيوadı verilen ve

sıfat (niteleyen) ile mevsûftan (nitelenen) oluşan “sıfat tamlaması” olarak
kaşımıza çıkmaktadır. Tamlamayı oluşturan unsurlardan ikisi de Farsça ya da
Arapça veya biri Farsça diğeri Arapça olabilmektedir.
Farsçadan Osmanlı Türkçesine basit kelimelerin yanında türemiş ve birleşik
kelimeler de geçmiştir. Türemiş kelimeler ön ve son ekler yardımıyla elde
edilmektedir. Bu tür kelimeler türemiş isimler (isimden türemiş isimler,
fiilden türemiş isimler) ve türemiş sıfatlar (isimden türemiş sıfatlar, fiilden
türemiş sıfatlar) şeklinde bir sınıflandırmaya tâbi tutulabilir. Bu konuyla ilgili
olarak, Farsçada kelime türetilmesine taban teşkil eden fiil gövdelerine dâir
belli başlı hususlar hakkında bilgi sahibi olunmalıdır.
Farsça birleşik kelimeler ise, birleşik isimler (“isim tamlamasında yapılan
değişikliklerle elde edilenler”, “ismi tekrarlayarak ya da iki ismi bir ekle
bağlayarak”, “bağlama edatıyla elde edilenler”) ve birleşik sıfatlar (iki
isimden elde edilenler”, “bir isim ve bir sıfattan/sıfat fiilden elde edilenler”)
olmak üzere iki kısımda incelenebilir.
Farsça zarflar, bağlaçlar ve ünlemler de Osmanlı Türkçesi metinlerinde
sıklıkla karşılaşılan unsurlardandır.

