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| Muallim-i Kavâid-i Fârisî |

Dil ve edebiyât geleneğimiz üzerinde bu kadar derin ve hissedi-
lir bir etkiye sahip olan bu dil, Osmanlı eğitim sisteminde Arapça öğ-
retiminden sonra üzerinde önemle durulan ve eğitim programlarında 
öğretimine yer verilen ikinci dil konumuna yükselmiştir.

Osmanlı eğitim kurumlarında yukarıda özetlenen temel sâikler-
den ötürü ders olarak çeşitli eğitim düzeylerinde yer alan Farsçanın 
öğretimindeki temel gâye, Osmanlı Türkçesinde kullanılan Farsça ke-
lime, kelime grubları, isim ve sıfat tamlamaları gibi yaygın yapı ve 
kurallara öğrencilerin vâkıf olmalarının sağlanmasıdır. 

Bazı düzenlemelerle beraber yayın olarak hazırladığımız Su-
alli ve Cevablı Muallim-i Kavâid-i Fârisî, matbû nüshasının girişin-
deki bilgilerden öğrendiğimiz kadarıyla Hicrî 1309 (M. 1891) yılında 
Osmanlı’nın rüşdiye düzeyindeki eğitim kurumları için hazırlanmış 
giriş niteliğinde bir Farsça dilbilgisi kitabıdır. Tanzimat döneminde 
yapılan düzenlemelerle açılmış Osmanlı eğitim kurumlarından olan 
rüşdiyyeler, günümüz ortaöğretim kurumları seviyesinde eğitim ve-
ren kurumlardır. Eser, temel Farsça dilbilgisi konularını ve terimle-
rini soru-cevap usûlüyle ve en temel şekliyle açıklayan ve örneklen-
diren muhtasar bir Farsça öğretim kitabıdır. 

Eser, 3 bölümden oluşmaktadır. Sunuş bölümünde; eser, ese-
rin içeriği, hazırlanışında yapılan düzenlemeler ve eserin yazarı hak-
kında bilgi verilmiştir.

Eserin birinci kısmında; Sualli ve Cevablı Muallim-i Kavâid-i 
Fârisî’nin matbû nüshasından hareketle çeviriyazısı yapılmıştır. Ese-
rin çeviriyazısı hazırlanırken aynı zamanda yazarın dilbilgisi konula-
rından sonra verdiği örnek ve çekimlerin anlamları tarafımızdan ek-
lenmiştir. Verilen örneklerin görsel olarak daha iyi anlaşılması için 
örnekler üç sütun olarak düzenlenmiştir. İlk sütunda örneklerin Arap 
harfli yazımı, ikinci sütunda bu yazımların Türkçe okunuş ve çevi-
riyazısı, üçüncü sütunda ise bu örnek kelime ve çekimlerin anlamla-
rının öğretilmesi amacıyla anlamları verilmiştir. 
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Takdim

Günümüzde dünya üzerinde yaklaşık olarak 100 milyondan fazla in-
sanın ana dili konumunda olan Farsça, Hind-Avrupa dillerinin Hind-
İran grubunda yer alan ve Türkçeyle etkileşimi çok eskilere daya-
nan bir edebî dildir. 

Tarihî geçmişlerine bakıldığında Farsça ile Türkçe arasında İs-
lamiyetten önce başlayan ve İslamiyetin kabulüyle en üst seviyeye 
çıkan bir etkileşim söz konusudur. Tarihî ilişkilerin ve aynı kültür 
coğrafyasında yaşamanın bir sonucu olarak Türkler, İslâmiyet ve İs-
lamiyetin kavramlarıyla İranlılar üzerinden tanışmışlardır. Bu etki-
leşimin sonucu olarak bazı dinî kavramlar başta olmak üzere, çok 
sayıda kavram, kelime, yapı, gramer kuralları gibi çeşitli öğeler di-
limize Farsçadan geçmiştir.

Fars dili ve Fars edebiyâtı, varlığını altı yüz yıl gibi uzun bir müd-
det sürdürmüş bir edebiyat ve sanat geleneği olan Osmanlı edebiyâtı 
üzerinde de etkisini derinden hissettirmiştir. Osmanlı edebiyâtı şâirleri, 
kadîm bir edebî geleneğe sahip olan Fars edebiyâtının usta şâirlerinin 
eserlerinden örnek ve ilhamla eserlerini en güzele ulaştırma yolunda 
gayret sarf etmişlerdir. 
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| Takdim |

Eserin ikinci kısmında; eserde geçen dilbilgisi terimleri çeşitli 
kaynaklardan yararlanılarak ve eserdeki bağlamları dikkate alınarak 
kısaca açıklanmıştır.

Eserin üçüncü kısmında ise eserin matbû nüshası yer almaktadır.
Bu eserin yayımlanması aşamasındaki titizlik ve gayretleri se-

bebiyle DBY Yayınları’na ve İrfan Güngörür’e teşekkürlerimi su-
nuyorum. 

Osmanlı’nın son dönemlerinde yazılan Farsça öğretim kitapla-
rıyla ilgilenenler için bir örnek sunma gayesiyle hazırladığımız bu 
eserin ilgilisine faydalı olması dileğiyle...

Hidayet VERİM 
Samsun, 2018.
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Muʿallim-i Ḳavāʿid-i Fārisī

Maṣdar
Maṣdar neye denir?
Ṣoñlarında (–den/-ten)[ دن/تن ] olan kelimelere maṣdar denir.
ḫ˘ānden  [ okumak ], nüvişten [ yazmak ] gibi.

خواندن نوشتن

ḫ˘ānden nüvişten

okumak yazmak, kaleme almak

Lākin gerden  [ boyun, gerdan ], gevden  [ salak, ahmak, bön ], 
ḫīşten  [ kendi, kendisi ] lafıẓları maṣdar deġildir.

كردن كودن خويشتن

gerden gevden ḫ˘īşten

boyun, gerdan salak, ahmak, bön kendi, kendisi

Maṣdar ḳaç ḳısımdır?
Maṣdar iki ḳısımdır: Birine maṣdar-ı dālī diġerine maṣdar-ı 

tāʾī denir.
Maṣdar-ı dālī hangi maṣdarlardır?
Maṣdar-ı dālī: Ṣoñlarında (–den) [ دن ] lafẓı olan maṣdarlardır.
īstāden [ durmak, ayakta durmak ], āmeden [ gelmek ] gibi.
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Nev-be-nev zīb-baḫşāy-ı ṣaḥne-i maʿārif olan āŝāra bir lāḥiḳa-i 
nāçīz olmaḳ üzre ḳavāʿid-i Fārisiyyeniñ hemān kāffesini cāmiʿ 
olan işbu Muʿallim-i Ḳavāʿid-i Fārsī ṭalebeye sühūlet-baḫş ve 
bir müẕākereci maḳāmına ḳāʾim olacaḳ ṭarzda suʾāl ve cevāb 
ṭarīḳiyle yazıldı. Vallāhüʾl-mürşid.

Ḫ˘āce-zāde A. Cevdet.

[3]  1 baʿde edāyi mā-vecebe ʿaleynā

1 Köşeli parantez içindeki sayılar matbû nüshanın sayfa numaralarını göstermek-
tedir.
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