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ÖZ
İranlı şair, edip, musahhih, hattat, tercüman ve dilbilimci MìrzÀ
Óabìb-i İãfahānì, 1251/1835 yılında İsfahan yakınlarında olan Ben
köyünde dünyaya gelmiştir. İlk öğrenimini için İsfahan’a gitmiş;
burada eğitimini tamamladıktan sonra Bağdat’a giderek edebiyat,
fıkıh, usul dersleri almıştır. Bağdat’taki eğitiminden sonra Tahran’a
gitmiş ve orada ikamet etmeye başlamıştır. Tahran’da yaşadığı üzücü bir olay neticesinde 1283/1867 yılında Türkiye’ye iltica ederek
İstanbul’a yerleşmiştir. Ömrünün son otuz yılını İstanbul’da geçiren
Óabìb-i İãfahÀnì, yirmi beş yıl Osmanlı Devleti’nin çeşitli kademelerinde memuriyet hizmetinde bulunmuş, Galatasaray Sultanîsi’nde
Farsça ve Arapça, Darüşşafaka’da Farsça ve Fransızca müderrisliği
yapmış, Maarif Nezareti “Encümen-i Teftiş ve Muayene” üyeliğinde
bulunmuştur. İyi derecede Arapça ve Fransızca bilen, Türk lehçelerine de vakıf olan Óabìb-i İãfahÀnì, İstanbul’da yaşadığı süre boyunca
ardında telif, tercüme, tahkik, şiir seçkisi, ders kitapları gibi çeşitli
alanlarda kıymetli pek çok eser bırakmıştır. İyi bir dilbilimci olan
Óabìb-i İãfahÀnì, Farsça dil bilgisine dair yazdığı eserlerle bir çığır
açmış; Farsça dil bilgisi kitaplarının tertip ve muhtevasını Arapça dil
bilgisi kitaplarının tercüme ve taklidinden kurtarma başarısını göstermiştir. İranlı dil bilimci ve akademisyen CelÀleddin-i Humaéì’nin
ifadesine göre Farsçada “gramer, dil bilgisi” anlamına gelen “destÿr”
terimini ilk defa kullanan kişi MìrzÀ Óabìb-i İãfahÀnì’dir ve o ikisi
Farsça üçü Türkçe açıklamalı olmak üzere beş adet dil bilgisi kitabı kaleme almıştır. Onun Farsça dil bilgisine dair eserleri sırasıyla
Destÿr-i Suòen (1289/1872), Destÿrçe (1293/1876), DebistÀn-ı PÀrsì
(1308/1892), RehnumÀ-yı FÀrisì (1312/1894) ve ÒulÀãa-yi RehnumÀ*
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yı FÀrisì (1309/1891)’dir. Óabìb-i İãfahÀnì’nin kaleme aldığı bu eserler hem Türkiye’de hem de İran’da Farsça dil bilgisine dair yazılan
eserlere kaynaklık etmiş ve pek çok müellif onun eserlerinden taktirle
söz etmiştir.
Türkiye’de daha çok MìrzÀ Óabìb Efendi ve Óabìb Efendi ismiyle anılmış olan MìrzÀ Óabìb-i İãfahÀnì’nin Farsça dil bilgisine olan
katkısı ve bu eserlerin tamamının İstanbul’da Farsça öğrenmek isteyenler ve Darüşşafaka ve rüştiye mekteplerinin Farsça derslerinde
öğrenim gören öğrenciler için hazırlamış olması nazar-ı dikkate alındığında önemi daha da artmaktadır. İşte bu bakımdan bu çalışmada
İãfahÀnì’nin hayatı ve eserleri hakkında bilgi verildikten sonra onun
kaleme aldığı Farsça dil bilgisi kitapları şekil, muhteva ve usul yönünden değerlendirilmiş; onun Farsça dil bilgisine ve öğretimine dair görüşleri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Böylelikle onun yazdığı Farsça
dil bilgisi kitaplarının etkisi ve önemi, Türkiye’de Farsça öğretimine
nasıl katkı sağladığı ortaya konulmuştur.
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Persian Grammar Books of MìrzÀ Óabìb-e EãfahÀnì
Abstract
The Iranian poet, editorial, corrector, calligrapher, translator and linguist MìrzÀ Óabìb-e EãfahÀnì was born in 1251/1835 in Ben a village
near Esfahan. He went to Isfahan for his first education; after completing his education there, he went to Baghdad and took lessons such
as literature, fiqh and procedure. After his education in Baghdad, he
went to Tehran and started to live there. Having spent the last thirty
years of his life in Istanbul, Óabìb-e EãfahÀnì served as a civil servant
at various levels of the Ottoman state for twenty-five years, he taught
Persian and Arabic in Maktab-e SolùÀnì in Galata and Persian and
French in Darüşşafaka and Ministry of Education was a member of
“Encümen-i Teftiş ve Muayene”. Having a good command of Arabic
and French and also a foundation for Turkish dialects, Óabìb-e EãfahÀnì left many valuable works in the fields of copyright, translation,
analysis, poetry selection, textbooks, etc. during his life in Istanbul.
Óabìb-e EãfahÀnì, a good linguist, broke new ground with his works
on the grammar of Persian; he succeeded in saving the composition
and content of Persian grammar books from the translation and imitation of Arabic grammar books. According to the statement of Iranian
linguist and academician Jalaluddin Homaei, MìrzÀ Óabìb-e EãfahÀnì
is the first person to use the term “dastur”, which means grammar
in Persian, and he wrote five grammar books, two of which are in
Persian and three in Turkish. His works on Persian grammar are Dastur-e Sokhan (1289/1872), Dasturca (1293/1876), Dabestan-e Parsi
(1308/1892), Rahnama-ye Farsi (1312/1894) and Khulasa-ye Rahnama-ye Farsi (1309/1891). Tagged copyright Isfahani has penned such
works both in Turkey works written about the source of the knowledge
of the Persian language in Iran; many authors have spoken about his
works. Isfahani has penned such works as both the source of the works
written about Turkey knowledge of the Persian language in Iran, and
many authors have mentioned with satisfaction from his work.
He was known more as MìrzÀ Óabìb Efendi and Óabìb Efendi in Turkey. Considering the contribution of EãfahÀnì to Persian grammar and
the fact that all of these works were prepared for those who want to
learn Persian in Istanbul and Darüşşafaka and Rüştiye schools, they
are more important. In this respect, in this study, after giving information about the life and works of EãfahÀnì, Persian grammar books
written by him will be evaluated in terms of form, content and method
and his views on the grammar and teaching of Persian will be shown.
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Thus, the importance and influence of his Persian grammar books and
contribution to Persian education in Turkey will be revealed.
Keywords: MìrzÀ Óabìb-e EãfahÀnì, Dastur-e Sokhan, Dasturca,
Dabestan-e Parsi, Rahnama-ye Farsi, Persian in Anatolia, Persian
Grammar Books.
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1. Hayatı

M

ìrzÀ Óabìb-i İãfahÀnì, İãfahÀn yakınlarındaki Ben köyünde 1251/1835
yılında dünyaya gelmiştir. İsmi, doğum yerinden dolayı MìrzÀ Óabìb-i
Benì olarak da anılmaktadır. İstanbul’da ikamet ettiği dönemlerde ise daha
çok MìrzÀ Óabìb Efendi ve Óabìb Efendi ismiyle anılmış ve Türkiye’de daha
çok bu isimlerle bilinmektedir (Aõreng, 1387/2008:544).
Köylü bir ailenin çocuğu olarak doğan Óabìb-i İãfahÀnì, ilköğrenimini doğduğu yer olan Ben’de tamamladıktan sonra eğitimine devam etmek için önce
Tahran’a ve sonra Bağdat’a gitmiş; Bağdat’ta fıkıh, usul, edebiyat ve Arapça dersleri almıştır. 1866 yılında tekrar Tahran’a dönmüş, burada Sadrazam
SipehsÀlÀr Muóammed ÒÀn (ö.1284/1868) hakkında yazdığı iddia edilen hicviye sebebiyle kendisine yapılan baskılara dayanamayarak 1283/1867 yılında
Türkiye’ye iltica etmiş ve İstanbul’a yerleşmiştir (Aõreng, 1387/2008:544;
Şerìfì 1381/2002: 313).
İstanbul’a geldiğinde, başlangıçta Fransız Manastırı’nda ikamet etmiş, kısa
süre sonra Sadrazam Ali Paşa ve Moliere’in eserlerini Türkçeye tercüme
eden Ahmed Vefik Paşa gibi devrin siyasi ve edebî simaları ile tanışmıştır.
Onların yardımı sayesinde Osmanlı Devleti’nin çeşitli kurumlarında hizmetlerde bulunma imkânı elde etmiştir (Yazıcı 2002). Ömrünün son otuz yılını
İstanbul’da geçiren Óabìb-i İãfahÀnì, yirmi beş yıl devlet hizmetinde bulunmuş, Galatasaray Sultanîsi’nde Farsça ve Arapça, Darüşşafaka’da Farsça
ve Fransızca müderrisliği yapmış, Maarif Nezareti “Encümen-i Teftiş ve
Muayene” üyeliğinde bulunmuştur (İnal 2000: 712-713; Levend 2008: 399;
Alparslan 1996: 370). İstanbul’da iniş çıkışlı bir yaşantısı olmuştur. Maarif
Nezareti’nde çalıştığı dönemde düşmanları tarafından uğradığı iftira neticesinde görevinden uzaklaştırılmış fakat bir süre sonra tekrar görevine iade
edilmiştir (ÁryÀnpÿr 1372/1993: 395; Şerìfì 1381/2002: 313). Bir dönem
Aydın valisi olarak da görev yapmış ve Paşâyî diye anılmıştır (Değirmençay
2013:289).
MìrzÀ Óabìb, İstanbul’da iki kez evlenmiştir. İlk eşinden Kemal adında bir
oğlu; Çerkez asıllı olan ikinci eşinden ise Cemal ve Celal adında iki erkek
çocuğu olmuştur (EfşÀr 1339/1961: 494).
Óabìb-i İãfahÀnì, 1311/1893 yılında altmış yaşındayken ağır bir hastalığa
yakalanmış ve kaplıca suyu ile tedavi olmak için Bursa’ya gitmiştir. Bu hastalık neticesinde 1312/1894 yılında Bursa’da vefat etmiş ve burada Pınarbaşı Mezarlığı’na defnedilmiştir (ÁryÀnpÿr 1372/1993: 395; Alparslan 1996:
370).
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2. Eserleri
Arapça ve Fransızca bilen, Türk lehçelerine de vakıf olan Óabìb Efendi, arkasında kıymetli pek çok eser bırakmıştır. Farsça dil bilgisi kitaplarının yanı
sıra Fransızcadan Farsçaya yaptığı tercümeler; hat sanatına dair yazdığı telif
eseri ve birkaç Farsça divan neşriyle birbirinden farklı alanlarda eserler ortaya koymuştur. Óabìb Efendi, Türkçe ve Farsça şiirler yazmış; bu şiirlerinin
büyük bir kısmı İstanbul’da Farsça olarak basılan Ahter gazetesinde yayımlanmıştır. O, şiirlerinde başlarda “destÀn” mahlasını kullanmış ama sonradan
ekseriyetle mahlas kullanmaktan kaçınmıştır (ÁryÀnpÿr 1372/1993: 395).
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Óabìb-i İãfehÀnì’nin en önemli eserleri arasında İranlı ve Türk hattatların
biyografileriyle hat sanatına dair çeşitli bilgi ve metinlerden oluşan Òaùù ve
ÓaùùÀùÀn adlı kitabı; Berg-i Sebz ve Rehber-i FÀrisì adında Farsça okuma kitapları; Ebÿ İsóÀú ÓallÀc-ı ŞìrÀzì’nin DìvÀn-ı Eùèime ve NiôÀmeddìn Maómÿd
ÚÀrì-yi Yezdì’nin DìvÀn-ı Elbise adlı divan neşirleri; MüntaòabÀt-ı èUbeyd-i
ZÀkÀnì ve MüntaòabÀt-ı GülistÀn adlı seçkileri; Merdom-gorìz, ÓÀcì BÀbÀ-yi
İãfahÀnì ve ĠarÀéib-i èAvÀéid-i Milel ve Gil Blas adındaki Arapça ve Fransızcadan Farsçaya tercümeleri gösterilebilir (Şerìfì 1381/2002: 316-317; Alparslan 1996: 370; Çiçekler 2004:92).
3. Farsça Dil Bilgisi Kitapları
İyi bir dilbilimci olan Óabìb Efendi, Farsça dil bilgisine dair yazdığı eserlerle
bir çığır açmış; Farsça dil bilgisi kitaplarının tertip ve muhtevasını Arapça
dil bilgisi kitaplarının tercüme ve taklidinden kurtarma başarısını göstermiştir. İranlı dil bilimci CelÀleddìn-i HumÀéì, “Destÿr-i ZebÀn-i Farsì” adlı
makalesinde Óabìb-i İãfahÀnì hakkında şu ifadeleri kullanmıştır: “Óabìb-i
İãfahÀnì, “destÿr” kelimesini Farsça dil bilgisi kitabı adında kullanan ilk kişidir. O, Farsça gramerini Arapçadan ayırarak Arapçayı taklit ve tercümeden
kurtarmıştır. Özetle, müstakil olarak Farsçanın usul ve kaidelerini derleyen
ilk kişi Óabìb-i İãfahÀnì’dir.” (HumÀéì 1377/1998: 130).
İãfahÀnì’nin Farsça dil bilgisine dair beş eseri vardır ve tamamı İstanbul’da
yazılmıştır. Bunlardan ikisi Farsça açıklamalı diğer üçü ise Türkçe açıklamalıdır. Bu eserler sırasıyla şöyledir: Destÿr-i Suòen (1289/1872); Destÿrçe
(1293/1876); DebistÀn-ı PÀrsì (1308/1890); RehnumÀ-yı FÀrisì (1309/1891);
ÒulÀãa-yı RehnumÀ-yı FÀrisì (1309/1891).
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3.1. Destÿr-i Suòen (telif: 1289/1872)

Destÿr-i Suòen, ilk defa 1289/1872 yılında İstanbul’da İzzet Efendi Mat-

baası tarafından 178 sayfa olarak neşredilmiştir. Eser son olarak Tahran’da
Muósin-i Muèayyenì tarafından 1396/2017 yılında Muósin Ebu’l-ÚÀsimì’nin
takdim yazısı ile birlikte 222 sayfa halinde basılmıştır (İãfahÀnì 1396/2017).
İnceleyeme esas aldığımız nüsha İzzet Efendi Matbaası tarafından yapılan
baskıdır.

Destÿr-i Suòen, 1289/1872 yılında Óabìb-i İãfahÀnì tarafından Farsça açık-

lamalı olarak yazılmış ve Farsçada “gramer, dil bilgisi” anlamına gelen
“destÿr” adıyla isimlendirilen ilk dil bilgisi kitabı olmuştur. Eser, yazarın;
kitabın telif sebebi, tertip şekli, düzeni ve basım süreci hakkında bilgi verdiği bir dibace kısmı ile başlamaktadır (s. 2-6). Burada verilen bilgilere göre
Óabìb Efendi, Destÿr-i Suòen’in telif sebebini dibace kısmında şu ifadelerle
açıklamıştır:
“Bendeniz Óabìb-i İãfahÀnì, memleketimden ayrılarak
İstanbul’a geldim; burada bir müddet Farsça ve Arapça eğitimi ile meşgul oldum. Eğitim ile meşgul olduğum sırada Türk
bilgin ve ediplerin Farsçaya çok ilgi ve alaka gösterdiğini ama
Farsçayı öğretmek için tam bir dil bilgisi kitabının olmadığını
gördüm. Farsça bilenler anadilleri olması sebebiyle bu işe el
atmamış ve Farsça öğrenenler de dil bilgisi konusunda söylenenlerden başka bir şey görmemişler. Ne yazık ki görüldüğü
üzere böylesine eski ve hoş bir dil, bir düzene tabi tutulmamış
ve bu yüzden kimse onu okuma yazmaya rağbet edememiş. Bu
nedenle bir kitap kaleme aldım.”
Telif sebebinden sonra Óabìb Efendi, eserin tertip şekli ve düzeni hakkında
da bilgiler vermiştir. Farsça olarak sekiz maddede işaret edilen bu özelliklerin Türkçe tercümeleri şöyledir:
1- Sadece Farsça dil bilgisi kural ve kaidelerini değil Farsçanın temel usulleri
ve Arapçadan alınmış olan kelimelerin kullanım yöntemi de anlatılmıştır.
2- Eserde anlatılan konuların her biri darb-ı mesel olan meşhur şiirlerle
örneklendirilmiş olup bunlar konuşma esnasında yeri geldikçe söylenebilir
ve yazılabilir.
3- Bazı konularda doğru yazıp okuma becerisini kazandırmak için
olduğundan fazla örnek verdim.
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4- Ana dili Farsça olanların, Arapça kelimelerde gerek konuşma gerekse yazı
dilinde yaptığı bilinen meşhur tasarrufları anadili Farsça olan İranlıların
hatası olarak bilmemeleri için gösterdim.
5- İlişkili Farsça ve Arapça konuları iç içe yazdım. Çünkü artık bu konulara
Arapçaya has demek mümkün değildir ve bu konu ve kaideler Arapça
olma özelliklerini kaybetmişlerdir.
6- Yalnızca bu kitaba özgü olmaması için bilinen ve sık kullanılan sarf ve
nahiv tabir ve terimleri seçilmiştir.
7- Herkes bu kitaptan bir öğreticiye ihtiyaç duymaksızın Farsçayı hızlı
ve kolay bir şekilde öğrenebilir. Her ne kadar bazı eksiklikleri olsa da
Destÿr-i Suòen adındaki bu mükemmel kitap, adından da anlaşılacağı
üzere Farsça kelimelerin doğru kullanımını anlatmaktadır.
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8- Bu kitabı iki bölüm olarak kaleme aldım. Birinci bölümde Farsçayı
öğrenmek için ihtiyaç duyulan gerekli kuralları, ikinci bölümde kâtip
ve yazarların işine yarayacak konuları ele aldım. İkinci bölümün ilk
faslındaki Arapça ıstılahları ve beşinci faslındaki Arapça atasözleri ve
deyimleri konunun uzamaması ve ayrıntıya girmemek için tercüme
etmedim ve kolaylık olması için Arapça sarf ve nahiv terimlerini içeren
son bir fasıl ilave ettim (s. 3-4).
Óabìb Efendi, dibacede eserin basılmasına vesile olan bir anekdota da yer
vermiştir. Bu anekdota göre Óabìb Efendi eserini bitirdikten sonra, bir gün
o dönem İran’ın İstanbul elçiliğinde memur olarak görev yapan Óasan èAlì
ÒÀn’ın meclisinde bulunduğu sırada bu şahıs istifadeye layık bir Farsça dil
bilgisi kitabının olmadığından yakınmış; bunun üzerine kendisinin bu konuda Destÿr-i Suòen adında bir kitap yazdığını söylemiştir. Sonrasında Óabìb
Efendi kitabını Óasan èAlì ÒÀn’a takdim etmiş o da beğenip basılmasını
buyurmuştur (s. 5-6).
Dibace kısmından sonra esere içindekiler kısmı dâhil edilmiştir (s. 7-8). Yazar, dibace kısmında belirttiği üzere eserini iki kısma ayırmıştır. Konular birinci kısımda on fasıl, ikinci kısımda altı fasıl içerisinde ele alınmıştır.
Birinci Kısım
Birinci kısımda sırasıyla isim, sıfat, fiil, zarf, edat, bileşikler ve imlaya ilişkin
konular işlenmiştir. Konu başlıkları şöyledir: Muúaddime, der beyÀn-i esmÀ,
der beyÀn-i ãıfÀt, der beyÀn-i kinÀyÀt, der beyÀn-i efèÀl, der beyÀn-i furÿè,
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der beyÀn-i úuyÿdÀt, der beyÀn-i óurÿf ve edavÀt, der beyÀn-i murekkebÀt,
der beyÀn-i teélìf-i kelimÀt ve der øevÀbiù-i òaù ve imlÀ. Bu kısımda Farsça
dil bilgisine dair iki yüz kural numaralandırılarak örnekler ve şahit beyitler
eşliğinde anlatılmıştır.
Óabìb Efendi, mukaddimede “Söz söylemek düşüncenin açıklanmasıdır.

Farsçada kelimenin doğru bir şekilde kullanılması ilmine “destÿr-i suòen”
denir ve bu ibare diğer dillerde olduğu gibi Farsçada da doğru konuşma sanatıdır” diyerek söze başlamıştır (s. 2). Sonrasında kelimenin tarifi yapılmış;
Farsçada kullanılan harfler anlatılmıştır. Farsçadaki Arapçaya mahsus olan
harfler, Ebÿ Naår FerÀhì’nin NisÀbu’å-ãıbyÀn adlı eserinde manzum olarak
anlattığı ve diğer dil bilgisi kitaplarının çoğunda tekrar edilen kıtasıyla (Öz
2010: 52) açıklanmıştır (s. 3). “IãùılÀóÀt-i óurÿf” başlığı içerinde harflere dair
ıstılahlar verilmiştir (s. 3-4). Sonrasında dÀl ve zÀl harfleri arasındaki fark
ŞehÀbeddìn-i KirmÀnì ve Enverì’nin şiirleri ile izah edilmiştir. Sırasıyla bir
tablo içerisinde Farsçadaki her bir harfin telaffuzu ile birlikte başta, ortada
ve sonda kullanıma dair örnek kelimeler; diğer bir tabloda birbirine dönüşen
harflere 36 adet örnek kelime verilmiştir (s. 5-7).
“Teèrìb” başlığı içerinde  (ت) ← (ث) کیومرت ← کیومرث/  خسرو ← کسری:) (خ) ← (کörneklerinde oldığu gibi Farsça kelimeler Arapçaya nakledildiğinde veya
Arapça kelimeler gibi telaffuz edildiğinde yaşanan harf değişimleri gösterilerek bunların listesi verilmiştir (s. 8-9).
Óabìb Efendi, “ièrÀb” başlığı altında Farsçadaki harekeler (s. 9-10); “èalÀmet-i
imlÀ” başlığı altında Farsçadaki medd, teşdìd ve hemze imla işaretleri konu
edilmiştir (s. 10). Mukaddimede son olarak “kelime” ve “aúsÀm-i kelimÀt”
başlığı altında kelime ve kelimenin kısımlarına değinilmiştir (s.10-15). Burada öncelikle kelime; anlamlı ya da bağımsız bir anlamı olmayan olarak
ikiye ayrılmış; anlamlı kelimelerden bir zaman mefhumuna ait olanlara fiil,
bir zamana ait olmayanlara isim; bağımsız bir anlamı olmayan kelimelere
edat ve bağlaç denmiştir. Kelime; anlamlarına, delalet ettiği nesnelere göre
kullì (genel), muşaòòaã (özel), õÀt (somut), óadå (soyut), ism-i cins, maãdar,
müştaú, fièl, óarf, øamìr, ism-i işÀre, mevãÿl ve kinÀyÀt olarak tasnif edilmiştir.
Ayrıca kelimeler anlam ve kullanım bakımından; óaúiúat (gerçek), àayr-i
óaúiúì (mecaz), mecÀz-i mürsel, istièare, mutevÀfiú, luàavì, ıãùılÀóì, müşterek, müterÀdif, elfÀô-i müterÀdife olarak taksim edilmiştir (s. 11-12).
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İlk fasılda “Der beyÀn-i esmÀé” (s. 17-35) başlığı altında ismin tanımı yapıldıktan sonra isimler anlamlarına, sayılarına, yapılarına ve delalet ettiği
nesnelere göre ism-i èayn, ism-i maèna, ism-i cins/ism-i èÀm, ism-i òÀã, ism-i
cemè, maãdar, muştaú, cÀmid, mufred ve murekkeb olarak tasnif edilmiştir.
“Keyfiyyet-i esmÀé-yi FÀrsì, “kemiyyet-i esmÀé-yi FÀrsì” ve “óayåiyyet-i
esmÀé-yi FÀrsì” başlıkları içerisinde Farsçadaki isimler konusu üzerinde durulmuştur.
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“Keyfiyyet “başlığı altında isimlerde eril ve dişil olma durumları (s. 21),
“kemiyyet” başlığı altında isimlerde teklik-çokluk konusu (s.23-25) ve
“óayåiyet” başlığı altında Farsçadaki isim tamlaması ele alınmıştır. İsim tamlamasının nisbet, temellük, iòtiãÀã, taèlìl, ôarfiyet anlamları taşıyabileceği
söylenerek iøÀfet-i lÀmiyye (iyelik bildiren tamlama), iøÀfet-i beyÀniyye’ye
(açıklayıcı tamlama) örnek verilmiştir. İsmin, mücerred (yalın), mefèÿl-i
ãarìó (nesne), mefèÿl-i àayr-i ãarìó (dolaylı tümleç), muøÀf (tamlanan) ve
nidÀ hallerinin karinelerine işaret edilmiştir. İsmin, mefèÿlün anh (ismin –den
hali), mefèÿlün bih (ismin -i hali), mefèÿlün fìh (ismin –de hali), mefèÿlün
ileyh (ismin –e hali), mefèÿlün maèa (ismin ile hali) hallerinin hangi edatlar
vasıtası ile elde edildiği örnek kelime ve şahit beyitlerle anlatılmış; tamlama
durumundaki bazı imla tasarrufları gösterilmiştir (s.26-31). Ayrıca” esmÀéyi èArabiye” başlığı altında Arapçadaki isimler konusu da anlatılmıştır (s.
18-23).
İkinci fasılda sıfat konusu ele alınmıştır (s. 35-53). Burada öncelikle sıfatlar
mana bakımından ãıfat-i èÀddiye (niteleme sıfatı), ãıfat-i úıyÀsiye/taføìliyye
(üstünlük sıfatı), èÀliye (en üstünlük), ifrÀùiye (aşırılık) ve taúlìliye (azaltma,
küçültme) olarak beşe ayrılmış; örneklerle birlikte bu sıfat türleri açıklanmıştır. Sıfatların genel olarak belirtilenden (mevsuf) sonra geldiği ve belirtilen ile bir tamlama kesresi (kesre-yi tovåìfì) ile birleştiği fakat bazı durumlarda sıfatların belirtilenden önce geldiği bu durumda kesrenin hazf edildiği;
sıfatların çoğul olmadıkları ama belirtilenin çoğul ve hazfedilmiş olduğu
durumlarda çoğul olabildiği belirtilerek Farsçadaki sıfat konusu anlatılmıştır
(s. 35-37). Bu kısımdan sonra “ãıfat-i èArabiye” başlığı altında Arapçadaki
sıfat konusuna değinilmiştir (s. 38-48). Son olarak “esmÀé-yi aèdÀd” başlığı
altında sayı sıfatları; asıl, sıralama, kesir ve üleştirme olmak üzere dört grupta ele alınmış; buradaki Farsça sayıların yanlarına Arapçaları da yazılmıştır
(s. 48-53).
“KinÀyÀt” başlığı altındaki üçüncü fasılda, zamir konusu işlenmiştir (s. 53-65). Zamirler; øamìr-i şaòãì, øamìr-i nisbì, øamìr-i muşÀreket,
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øamìr-i isnÀdì ve øamìr-i fièlì olarak beş bölümde incelenmiştir. Bu fasılda “esmÀé-yi işÀre” başlığı içerisinde  آنve  اینişaret zamirleri; “mevãÿlÀt”
başlığı altında  کهve  چهbağlaçları; “edavÀt-i istifhÀm” başlığı içerisinde ، چه، چگونه، که، چند، کدام گویا آیا، چون، مگر هیچ، چه سان، کجا، کو، کی،چرا
soru edatları kullanım amacına göre şahit beyitler ile örneklendirilerek
anlatılmıştır (s. 58-63). Son olarak “mubhemÀt” başlığı içerisinde ، اند،ی
 خود، بسیار، بس، بسا، خیلی، فالن، چند، آن، این، دگر، هیچ، کس، همهgibi belgisiz zamirlere değinilmiştir (s. 63-65).
Dördüncü fasılda fiil konusu anlatılmıştır (s. 65-77). Fiil konusuna, cümlenin tanımı ve türleri; øamìr-i isnÀdì ve edÀt-i rabù olarak bilinen fiil çekim ekleri açıklanarak bir giriş yapılmıştır. Farsçada fiiller; aãl-i fièl/maãdar, eóvÀl-i
fièl, õÀt-i fièl ve ferè-i fièl şeklinde dört ana başlıkta işlenmiştir.
“Maãdar” başlığı altında ise mastar; maãdar-i vaøèì, maãdar-i caèlì, maãdar-i
terkìbì ve maãdar-i mureóóem olarak dört türe ayrılmıştır. Maãdar-i vaøèì,
asıl mastar ( ;)جستنmaãdar-i caèlì, Arapça, Türkçe veya Farsça bir kelimeden yapılan yapma mastar ( ;)طلبیدنmaãdar-i terkìbì, bileşik mastar (;)شاد شدن
maãdar-i muraóóam, hafifletilmiş mastar, fiilimsi ( ;)طلبşeklinde tanımlanmıştır (s. 67-68).
“EóvÀl-i fièl ez cihet-i nisbet” başlığı altında fiiller, öznesine göre maèlÿm
ve mechÿl; şahıslarına göre müfred ve cemè; kiplerine göre iòbÀrì, inşÀì ve
şarùì, zamanına göre mÀøì, óÀl ve istiúbÀl; nesnelerine göre lÀzım, müteèaddì
olarak izah edilmiştir. Anlam ve lafız bakımdan ise fiiller; fièl-i òÀã, fièl-i
èÀm, fièl-i mumkin ve fièl-i àayr-i mumkin, fièl-i óaúìúì, fièl-i mecÀzì, fièl-i
tÀm, fièl-i muteàayyir, fièl-i şÀõ, fièl-i nÀúıã ve fièl-i munãerif olarak sınıflandırılmıştır.
Óabìb-i İãfahÀnì’nin fiil konusunda yaptığı bu tasnif kendisinden sonra gelen
dil bilimciler tarafından da kabul görmüştür. Dil bilgisi kitaplarında vech-i
iltizÀmì adıyla adlandırılan dilek-istek kipi ilk defa Óabìb-i İãfahÀnì tarafından vech-i inşÀéì olarak adlandırılmıştır (MuôÀhirì ve HÀşimì ve Mutevellì
1383/2004: 97). Óabìb-i İãfahÀnì bu konu hakkında Destÿr-i Suòen’de “fiil
eğer arzu, istek, öğüt, ümit ve tereddüt kabilinden şeylerle ilgiliyse ona inşÀéì
diyorlar…” ifadesine yer veriyor (s. 67).
Fièl-i òÀã bir iş ya da durumun belirli bir şahsa ait olması ( ;)رفتنfièl-i èÀm,
bir iş ya da durumun birden çok şahsa ait olması ( شدن، ;)بودنfièl-i mumkin,
fiilin imkân dâhilinde fail tarafından ortaya konması ([ )زید زدZeyd vurdu];
fièl-i àayr-i mumkin, fiilin imkân dâhilinde fail tarafından ortaya konama-

ERDEM, Aralık 2020; Sayı: 79; 63-96

73

Gökhan Çetinkaya

ması ([ )زید ُمردZeyd öldü]; fièl-i óaúìúì, failin yaptığı iş ([ )زید می رودZeyd
gidiyor]; fièl-i mecÀzì, fail tarafından yapılmayan fakat ona nisbet edilen fiil
[ )امروز می باردbugün yağıyor]; fièl-i tÀm, hiçbir değişim ve dönüşüm kabul
etmeyen fiil ( ;)گستردfièl-i muteàayyir, bazı özel kaideler ile birlikte değişen
ve dönüşen fiil ( ;)شمردنfièl-i şÀõ, herhangi bir kaide olmaksızın değişikliğe uğrayan fiil, kuralsız fiil ( گفتن، ;)گزیدنfièl-i nÀúıã, bütün zaman, şahıs ve
kiplerde kullanımı olmayan fiil ( ;)بایستنfièl-i munãerif1, çekimlenmeyen fiil
( )باوریدنolarak tarif edilmiştir (s. 69-70).
“ÕevÀt-i fièl” başlığı altında Farsçadaki zamanlar, zemÀn-i óÀl, mÀøìyi muùlaú, mÀøì-yi naúlì, mÀøì-yi úarìb, mÀøì-yi baèìd, mÀøì-yi meşkÿk,
mustaúbel, emr, muøÀriè, fièl-i iltizÀmì, şarùì, duèÀvì, ism-i fÀèil ve ism-i
mefèÿl olmak üzere verilmiştir. Tüm bu zamanlarda malum ve meçhul olarak  شدن گستردن، بودنmastarlarının çekimi yapılmış; mastar ve verilen tüm bu
zamanların nasıl türediği tek tek izah edilmiştir (s. 70-77).
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“Der beyÀn-i furÿè” olarak adlandırılan beşinci fasılda ilk olarak ism-i fÀèil
(emr-i hazırın sonuna  ندهeklenerek )آورنده, ãıfat-i muşebbeh (bazı fiillerde
emr-i hazırın sonuna  اeklenerek )گیر← گیرا, ãıfat-i óÀliyye (bazı fiillerde
emr-i hazırın sonuna  انeklenerek )افت افتان, ãıfat-i mubÀlaàa (bazı fiillerde
mÀøì-yi muùlaú’ın sonunda  ارveya  کارilavesiyle ) خریدار, óÀãıl-i maãdar (bazı
kelimelerin sonuna yÀ-yi maãdariyet ilavesiyle ve bazen  گرماörneğindeki
gibi ’یnin  اharfine dönüşmesiyle, emr-i hazırın sonuna  شharfinin ilavesiyle,  روشemrin sonuna  هilavesiyle  آویزهve bazı mazi çekimlere  ارeklenmesiyle  ) گفتارism-i liyÀúat ve taóãìã (masdarın sonuna  یharfinin izafesiyle
 )رفتنیve  اندنve  انیدنekiyle geçişsiz bir fiili geçişli yapma نویساندن← نویسانیدن
 )← نوشتن← نویسkonuları anlatılmıştır (s. 77-79). Sonrasında vurgu için
emr-i hazırın öncesinde ve gelecek zaman ifade etmek için muzari fiilin öncesine eklenen bÀ-yi meksÿre ( ;)بóÀl ve mÀøì-yi naúlìnin evveline gelen (می
); süreklilik ifade etmek için fiillerin önüne ve sonuna dâhil olan ( ;)همیmazi
çekimlerin sonlarında şüphe, istimrar dua anlamı katmak için gelen (گفتن ;)ی
mastarının üçüncü tekil şahıs halinin sonuna eklenen elif-i cevÀb; emrin
önünde gelip olumsuzluk alameti olan ( )مön ek ve son ekler anlatılmıştır (s.
79-81). Bazı mastarların emir kipleri ve Farsçada yaygın olarak kullanılan
beş yüz kadar mastar verilmiştir. Bu fasılda ayrıca Arapçadaki mastar ve fiil
konusu da anlatılmıştır (s. 86-98).
1

Burada “fièl-i munãerif” başlığının yazarın burada yaptığı “”آن است که باوجود یافت شدن مصدر آن صرف نشود
[mastar olmasına/anlamı taşımasına rağmen çekimi yapılmayan fiil] açıklamadan dolayı fièl-i àayr-i munãerif
olması gerekir.
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Altıncı fasılda úuyÿd-i zemÀn, úuyÿd-i mekÀn, úuyÿd-i kemiyyet, úuyÿd-i
keyfiyyet, úuyÿd-i úıyÀsiyye, úuyÿd-i istifhÀm, úuyÿd-i nefyi ve iåbÀt,
úuyÿd-i şekk ve ôan, úuyÿd-i teékìd ve tertìb ve úuyÿd-i keåìru’l-istièmÀl-i
èArabiye başlıkları altında Farsçadaki zaman, mekân, azlık-çokluk, nicelik,
miktar, soru, olumsuzluk ve tasdik, şüphe ve zan, pekiştirme ve sıralama
zarfları ile birlikte Arapçada sıklıkla kullanılan bazı zarflar anlatılmıştır (s.
97-101).
Yedinci fasıl edat ve bağlaçlar hakkındadır (s. 101-121). Bu kısımda müellif bağlaç ve edatın tanımını yapmış ve onları basit ve birleşik olarak ikiye ayırmıştır. Basit olanları óurÿf-i basiùe, birleşik olanları edevÀt olarak
adlandırmıştır. Óurÿf-i basiùe adı altında başta, ortada ve sonda gelen on
üç adet ek anlatılmıştır. Bunlar  ی، ه، و، ن، م، ک، ش، د، چ، ت، ب، اekleridir.
EdevÀt başlığı altında doksan dört edat örnekleriyle birlikte işlenmiştir.
Bu edatlar arasında diğer dil bilgisi kitaplarında çok sık rastlamadığımız
، هر آینه، آیین آنک، هله، مانا، تفو، پاد، په په، درد و دریغ، آوخgibi edatlar da vardır
(s. 110-118). Son olarak “óurÿf-i èArabiye” başlığı altında Farsçada kullanılan Arapça bağlaçlar verilmiştir (s. 119-121).
Der beyÀn-i murekkebÀt” başlıklı sekizinci fasılda isim tamlaması ve sıfat tamlaması konuları işlenmiştir (s. 121-129). İsim tamlamaları “esmaé-yi mürekkebe” başlığı altında terkìb-i iøÀfì ()پرتو ماه, terkìb-i iøÀfì be taúdìri kesre ()مادرزن,
be taúdìm-i muøafun ileyh ()دهقان بچه, ism-i murekkeb yÀ óarf-i èaùf ez do lafô-i
muttehid ()گفت و گو, terkìb-i terÀdufì ()تاب و تب, terkìb-i tenÀsubì ()شاخ و بر,
terkìb-i tebÀyinì ()رفت و آمد, ism-i mürekkeb bÀ óaõf-i óarf-i èaùf ()شتر گربه, terkìb-i
zemÀnì/ism-i zemÀn ()تابستان, terkìb-i mekÀnì/ism-i mekÀn ()بارگاه, ism-i mürekkeb bÀ edÀt-i Àlet ()آتش زنه, terkìb-i esÀsì ()ساختمان, terkìb-i èaynì ( )پارچه پارچهve
terkìb-i ihmÀlì ( )خرد و مردolarak anlatılmıştır. Sıfat tamlaması, terkìb-i vaãfì ve
vaãf-i terkìbì başlıkları altında ele alınmıştır. Terkìb-i vaãfì; terkìb-i ittiãÀfì/ism-i
mensÿb ( شرمسار، نورانی،) دیوانه, ãıffÀt-i fÀèiliyyet ()ستمکار, ãıffÀt-i muóÀfeôet (
)باغبان, terkìb-i ãıfatì ()گلفام, terkìb-i teşbìhì ()پری کردار, ãıfÀt-i mubÀlaàa ()دیودست
ve ãıfÀt-i èadediyye ( )نخستینbaşlıkları altında anlatılmıştır. Vaãf-i terkìbì; değişim
ve dönüşüme uğradıktan sonra kendisinde ism-i fÀèil, ism-i mefèÿl, ãıfat-ı müşebbehe ve ism-i mensÿb anlamı hâsıl olan kelimeler olarak tarif edilmiş ve onların
elde edilme yöntemleri gösterilmiştir. Son olarak “terkìb-i edÀtì” başlığı altında
 هم، هر، و، نا، م، فرو، فرا، فر، از، اندر، در، تا، بر، بی، با، ب، اgibi ön edatlar örnekler
ve şahit beyitler eşliğinde anlatılmıştır.

“

Dokuzuncu fasıl cümle konusuna ayrılmıştır (s. 130-134). Bu kısımda
cümlenin tanımıyla birlikte, cümle türleri ve cümlenin ögeleri kısaca an-
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latılmıştır. Onuncu fasıl ise yazı ve imla hakkındadır (s. 134-138). Burada
 ه، و، ن، م، گ، ک، س، ز، د، ت، ب، اgibi harflerin bazı durumlarda hazf edilmesi, bazı durumlarda başka bir harfe tebdil olması anlatılmış; Arapçadan Farsçaya geçen kelimelerin imla ve telaffuzuna değinilmiştir.
İkinci Kısım
İkinci kısım altı fasıl halinde düzenlenmiştir. Birinci fasılda
 الجرم، لم یزل، علی الخصوص، حاصل الکالم، بیت المقدسgibi Farsçada kullanılan beş
yüz doksan sekiz adet Arapça ıstılah verilmiş, ancak anlamları yazılmamıştır (s. 138-144). İkinci fasılda سرعت/ عجله،عارف/ عالم،اکمال/ اتمام، عذاب/  المgibi
yaklaşık iki yüz Arapça eş anlamlı kelime Farsça açıklamaları ile birlikte
sunulmuştur (s. 145-150). Üçüncü fasılda Farsça ıstılah ve tabir anlamları ile
birlikte verilmiştir (s. 151-159). Dördüncü fasılda Farsçadaki meşhur deyim
ve atasözleri (s. 159-170); beşinci fasılda Farsçada rastlanılan Arapça deyim
ve atasözleri (s. 170-172); altıncı fasılda Arapça dil bilgisi terimleri konu
edilmiştir (s. 172-178).

Destÿr-i Suòen, hem tertip hem de içerik bakımından Farsça dil bilgisi
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hakkında daha önce yazılmış olan kitaplardan oldukça farklı ve zengindir.
Óabìb-i İãfahÀnì, Destÿr-i Suòen’de yeni bir arayış içine girmiş; Farsça gramerini Arapçadan ayırarak Arapça dil bilgisi kitaplarını taklit ve tercüme
usulünü terk etmiştir.

Destÿr-i Suòen’de Farsça dil bilgisi konuları; isim, sıfat, zamir, fiil, fiilin

şubeleri, zarf, bağlaç ve edatlar, isim ve sıfat tamlaması, cümle, yazı ve imla
şeklinde sırasıyla ayrı başlıklar altında ele alınmıştır. Dil bilgisi konularına
başlık verilirken en doğru terim kullanılamaya çalışılmıştır. Óabìb-i İãfahÀnì,
Farsça öğrenenler için Arapçanın önemini yadsımamış, gereği kadar Arapça
konular üzerinde durmuş ancak bunları Farsça metinlerde geçtiği kadarıyla
sınırlandırmıştır. Birinci kısımda Farsçanın yanı sıra Arapça dil bilgisi konularının da anlatılarak kıyaslama yoluyla izah edilmesi ve ikinci kısımda Farsçada kullanılan Arapça deyim, atasözü ve dil bilgisi terimlerinin verilmesi bu
kitabın önemli hususiyetlerinden birisidir.
Bu kitapta dil bilgisi konuları ele alınırken bazı farklı tarif ve tasniflerin de
kullanılmış olması dikkat çeken hususlardandır. Örneğin fiillerin öznesi,
nesnesi, şahsı, kipi, zamanı ve anlamlarına göre; maèlÿm ve mechÿl; mufred ve cemè; iòbÀrì, inşÀì ve şarùì; mÀøì, óÀl ve istiúbÀl; lÀzım, muteèaddì;
fièl-i òÀã, fièl-i èÀm, fièl-i mumkin ve fièl-i àayr-i mumkin, fièl-i óaúìúì, fièl-i
mecÀzì, fièl-i tÀm, fièl-i muteàayyìr, fièl-i şÀõ, fièl-i nÀúıã ve fièl-i munãerif
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olarak sınıflandırılmıştır. Dilek-istek kipi ilk defa Óabìb-i İãfahÀnì tarafından vech-i inşÀéì olarak adlandırılmıştır. Ayrıca Destÿr-i Suòen’de isim ve
sıfat tamlaması konusu daha önceki gramer kitaplarından farklı olarak ayrı
bir başlık altında değerlendirilmiş; yazı ve telaffuz konusuna özel bir bölüm
ayrılmıştır. Farsçadaki Arapçaya mahsus olan harfler ya da dÀl ve øÀl harfleri
gibi çok bilinen konuların üzerinde çok fazla durulmayarak akılda kalması
için şahit beyitler ile anlatma yolu tercih edilmiştir.
Óabìb-i İãfahÀnì, bazı dil bilgisi konularının izahında Ebÿ Naår FerÀhì’nin
NisÀbu’å-ãıbyÀn adlı eserinden ve ŞehÀbeddìn-i KirmÀnì ile Enverì’nin şiirlerinden istifade etmiştir. Konuları örneklendirirken verdiği şahit beyitleri
daha ziyade Saèdì-yi ŞìrÀzì ve ÓÀfıô-ı ŞìrÀzì’den seçmiş, zaman zaman da
kendi şiirlerinden yararlanmıştır.
3.2. Destūrçe (telif: 1293/1876)

Destÿrçe, ilk defa 1303/1885 yılında İstanbul’da Mihran Matbaası tarafından
96 sayfa olarak neşredilmiş ve bu matbaa tarafından aynı yıl içerisinde üç
defa daha baskısı yapılmıştır. Bir diğer baskısı ise 1313/1895 yılında Kasbar
Matbaası tarafından 94 sayfa olarak yapılmıştır (Şahinoğlu ve Çögenli 1989:
2). İncelemeye esas aldığımız nüsha Mihran Matbaası tarafından 1303/1885
yılında yapılan ilk baskıdır.
Destÿrçe, Darüşşafaka’da okutulmak için hazırlanmış Türkçe açıklamalı bir
ders kitabıdır. Óabìb Efendi, Darüşşafaka’da Farsça dersleri verdiği dönemde Destÿrçe’yi ders kitabı olarak kullanmıştır.
Óabìb Efendi eserin giriş kısmında bir telif sebebi belirtmemiş; Farsçada yer
alan harfler, harekeler ve imla hususiyetlerine değinerek eserine başlangıç
yapmıştır (s. 2-3). Destÿrçe’de dil bilgisi konuları isim, sıfat; kinaye (zamir);
fiil; fiil türleri; fiillerde şahıs ve zaman, zarflar; edatlar ve ünlem olmak üzere yedi bölüm içerisinde ele alınmış; bir hatime kısmı ile eser bitirilmiştir.
Destÿr-i Suóen’de olduğu gibi Farsça dil bilgisine dair her bir kural numaralandırılmış ve örnekler eşliğinde doksan altı kaide anlatılmıştır.
İlk bölüm isim konusuna ayrılmıştır (s. 3-14). İsimler; ism-i cins, ism-i
èalem, ism-i cÀmid, ism-i müştaú, ism-i müfred, ism-i mürekkeb, ism-i
mevãÿf, ãıfat, ism-i èayn, ism-i maènÀ olmak üzere on kısma ayrılmış; her
bir tür örneklerle izah edilmiştir. “Keyfiyyet-i esmÀé, kemiyyet-i esmÀé ve
“óayåiyyet-i esmÀé” başlıkları altında isimlerde erillik-dişillik ve ismin halleri konuları üzerinde durulmuştur.
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Devamında iøÀfe (isim tamlaması) konusuna değinilmiştir. İsim tamlamaları
lÀmiyye, beyÀniyye ve istièariyye olarak üç kısma ayrılmış; bazı durumlarda tamlamanın parçalarını birbirine bağlayan tamlama esresinin kaldırıldığı
terkìb-i iøÀfì-yi maúùÿè ()پدر زن
ve bazen tamlayanın önce tamlananın sonda
ْ
geldiği ve tamlama esresinin hazf edildiği terkìb-i iøÀfì-yi maúlÿb ()سمن برگ
türlerine değinilmiştir (s. 8-9).
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“Esmaé-yı mürekkebe” başlığı altında bileşik isimler, birleşik oluşturan tamlama yapıları ve ikilemler konusu anlatılmıştır. Esmaé-yı menúÿle
ve ism-i maãdar yapım ekleri de bu başlık altında değerlendirilmiştir.
Birleşik kelime oluşturan tamlamalardan terkìb-i èatfì “vÀv-ı èaùıf ile
olur o da iki úısımdır” denilerek mezcì ve àayr-ı mezcì olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Terkìb-i mezcì “vÀv-ı èaùıf óaõf veyÀòud elife úalb olunarak iki yÀ ziyÀde isim bir isim ãÿretine konulur” diye tarif edilerek
 کماپیش، تکاپو، شتر گاو پلنگ،  شکر آب، شتر گربهörnekleri verilmiştir. Terkìb-i
àayr-ı mezcì ise tekerrurì ve itbÀèì olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Terkìb-i
tekerrurì “lafôen yÀ aãlen mutteóid yÀ maènen murÀdif iki ismiñ yekdìgerle
terkìbine deniyor” denerek tarif edilmiş ve  شست و شو، گفتگو، خار خارkelimeleri örnek olarak gösterilmiştir. Terkìb-i itbÀèì’ye “ismiñ mühmel bir lafıô ile
terkìbinden èibÀrettir” denmiş ve  هیچ و پوچ، هرج و مرج، تار و مارkelimeleri ile
misal verilmiştir (s. 10). Esmaé-yı menúÿle “ismin maènÀsını bir münÀsebet

ve müşÀbehetten ötürü èumumdan òuãÿãa naúil içÿn Àòirìne bir (hÀ-yı resmiyye) èilÀve olunub ÀnÀ (hÀ-yı naúliyye) deniyor” diyerek tarif edilmiştir.

Bu tarif ) (ددانه=بر شیئك دیشی،) (دندان=دیش،) (نامه=مکتوب،) (نام=اسمörnekleri ile
pekiştirilmiştir.  یharfinin ilavesiyle isim ve sıfattan ) پادشاهی، ه ;(خوبی، ار،ش
harflerinin ilavesiyle fiilden yapılan ism-i maãdar ( شکنجه، گفتار، )خواهشörneklerle beraber anlatılmıştır (s. 11).
Devamında ism-i zamÀn, ism-i mekÀn ve ism-i taãàìr konuları yine örnekleriyle anlatılmıştır. “Taòãìã ve taèmìm” başlığı altında bir ismin önüne  یکsayı
sıfatı ya da sonuna yÀ-yı tenkìr (birlik yası) getirilerek belirsizlik durumu;
isimlerin önüne gelerek genel bir anlam ifade eden  هرön edatı ve isimlerin
önüne dâhil olduğunda olumsuzluk anlamı katan  هیچön edatı anlatılmıştır
(s. 13-14).
İkinci bölüm sıfat hakkındadır (s. 14-23). Burada sıfatlar öncelikle semÀèì
ve úıyÀsì olarak ikiye; úıyÀsì (kurallı) olanlar ãıfat-ı èaddiye, taføìliyye (üstünlük) ve ifrÀùiyye (en üstünlük) olmak üzere üç grupta işlenmiştir. Yazar,
en üstünlük bildiren sıfat konusunun devamında sıfat tamlamasını işlemiş;
tamlama kesresinin hazf edildiği sıfat tamlaması yapılarını terkìb-i ãıfatì-
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yi maúùÿè olarak adlandırmıştır. “äıfat-ı mürekkebe” yapısı, “ismiñ Àòirìne
baèøı edevÀt èilÀvesiyle ãıfat olur ve ÀúsÀm-ı meşhÿresi beşdir” diye tarif edilmiş ve bunlar;  اک، ناک، یار، ینه، ین، ُور، َور، مند، ان، گن، گین، آگین، انه، یedatlarının ilavesiyle yapılanlar ve nispet bildiren sıfatlar;  ار، وان، بان، گار، کار، ی،گر
son ekleri ile yapılanlar ãıfat-ı fÀèiliyyet;  چرته، چرده، گون، وام، فامson ekleri ile
yapılanlar ãıfat-ı levniyye;  دیز، دیسه، یس، اسا، سان، فش، پش، وش، وارson ekleri
ile yapılanlar ãıfat-ı teşbihiyye; isim ve edatın birleşimiyle meydana gelenler
terkìb-i edÀtì sıfatları şeklinde tasnif edilmiştir (s. 17-19). Birleşik sıfatlar
(vaãf-ı terkìbì) yedi kısma ayrılarak iøÀfe-yi lÀmiyye-yi maúlÿb ile olan (
 ;)ماه پرتوiøÀfe-yi beyÀniyye-yi maúùÿèe ile ( ;)ماه روtamlama esresinin hazfi
ile ( ;)رو سیاهsıfatın mevsufun önüne gelmesi ile ( ;)سیاه روmaãdar-ı taòfìfì ile
( ;)سر نوشتism-i mefèÿl ile ( )دامن آلودهve emr-i óÀøır ile ( )سخندانyapılanlar
şeklinde gruplandırılmıştır (s. 20-21). Sıfat konusunda son olarak “esmÀé-yı
aèdÀd ” başlığı altında sayı sıfatları; asıl, sıralama, kesir ve üleştirme olmak
üzere dört gruba ayrılarak örnekleriyle birlikte ele alınmıştır (s. 21-23).
“KinÀyÀt beyÀnında” başlıklı üçüncü bölüm zamirler işlenmiştir. (s. 23-29).
Zamirler; Destÿr-i Suòen’de øamìr-i şaòãì, øamìr-i nisbì, øamìr-i müşÀreket,
øamìr-i isnÀdì ve øamìr-i fièlì olarak beş bölüme ayrılmış olmasına rağmen
Destÿrçe’de øamìr-i şaòãì-i munfaãıl, øamìr-i şaòãì-i muttaãıl/ øamìr-i nisbì ve
øamìr-i isnÀdì olmak üzere üç bölüme ayrılmıştır. “EsmÀé-yı işÀre” başlığı içerisinde  آنve  اینişaret zamirleri; “mevãÿlÀt ve sÀéir mübhemÀt” başlığı altında
 هیچ، مگر، چند، چون، کدام، چه، کهsoru ve belgisiz zamirler; “edavÀt-ı istifhÀm”
başlığı içerisinde  کدام، کو، کجا، کی، چسان، چون، چه، که، آیاsoru edatları ve
، همگی، همه، هیچ، فالن، دیگری، خیلی، بسیاری، بسا، یکی، همان، اند، ی، خویشتن، خویش،خود

gibi belgisiz zamirlere değinilmiştir.
Dördüncü bölüm fiil konusuna ayrılmıştır (s. 29-70). Fiil bahsine mastar konusu ile giriş yapılmıştır. DÀlì ve tÀéì diye adlandırılan mastarlar; maãdar-ı
basìù, maãdar-ı mürekkeb, maãdar-ı caèlì, maãdar-ı taòfìfì/muraóóam olmak
üzere dörde ayrılmıştır (s. 29-30).  بودنve  شدنfiilleri; fièl-i èÀm, geri kalan diğer fiiller ise fièl-i òÀå başlığı altında değerlendirilmiştir. Bazı fiillerin
kendine has isimlendirmeleri olduğu belirtilerek  خواستنfiili irÀdì;  دانستنve
 توانستنfiilleri iútidÀrì;  شایستنfiili imkÀnì;  بایستنfiili vucÿbì olarak adlandırılmış ve bu fiillerden sonra daima başka bir mastar geldiği anlatılmıştır.
Değişim ve dönüşüme uğramayan fiiller fièl-i tÀm; bir kural çerçevesinde değişenler fièl-i úıyÀsì; herhangi bir kurala tabi olmaksızın değişikliğe uğrayan
fiiller fièl-i şÀõ adıyla anılmıştır (s. 32-33). Fiil çekimleri  بودنve  خواندنfiilleri örnek verilerek zamÀn-ı óÀl/muøÀriè, mÀøì-yi şuhÿdì, óikÀye-yi şuhÿdì,
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mÀøì-yi naúlì, óikÀye-yi naúlì, mustaúbel-i ãarìó, emr-i óÀøır, inşÀéì-yi müfred, inşÀéì-yi mürekkeb, ism-i fÀèil ve ism-i mefèÿl başlıkları altında gösterilmiş ayrıca bu yapılarının tekil ve çoğul halleri gösterilmiştir (s. 34-38).
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“Uãÿl-i iştiúÀú” başlığı altında mastar esas alınarak; mastarın sonundan bir
 نharfinin hazfiyle maãdar-ı taòfìfì ( )آوردve maãdar-ı taòfìfì’ye  هilavesiyle
ism-i mefèÿl ()آورده, şahıs zamirleri eklenerek mÀøì-i şuhÿdì ( ;)آوردمmÀøì-yi
şuhÿdì’nin önüne  میilavesiyle óikÀye-yi şuhÿdì ( ;)میآوردمism-i mefèÿl’ün
sonuna şahıs zamirlerinin eklenmesiyle mÀøì-yi naúlì ( )آورده امve şahıs zamirlerinden önce  بودنfiilinin ilavesiyle óikÀye-yi naúlì ( ;)آورده بودمçekimi
yapılacak fiilin maãdar-ı taòfìfì’sine  خواستنfiilinin muzarisinin ilavesiyle
mustaúbel-i ãarìó ( ;)خواهم آوردmastarın sonundan  دنve ’تنnun atılmasıyla
emr-i óÀøır ( ;)آورemr-i óÀøıra şahıs zamirleri ve öncesine de  میilavesiyle
fièl-i inşÀéì-yi basìù ( بودن;)میآورمfiilinin muzari halinin önüne tasrif olunacak
fiilin ism-i mefèÿlü eklenerek inşÀéì-yi mürekkeb ( ;)آورده باشمemr-i óÀøırın
ikinci tekil şahıs çekiminin sonuna  ندهeklenerek ism-i fÀèil ( )آورندهgibi zaman ve kipliklerin teşkili anlatılmıştır (s. 41-42). äıfat-ı müşebbehe ()شنوا,
ãìàa-yı óÀliyye ()افتان, ãìàa-yı mübÀlaàa ()آموزگار, ism-i maãdar ( گفتار،دانش
) ve ism-i Àlet (’)آویزهin de türeme bilgileri örnekleriyle izah edilmiştir (s.
42-43). Fiillerde, müteèaddì, mechÿl, nefyì ve nehyì olma durumları karine ve örnekleri ile beraber izah edilmiştir. “EfèÀl-i úıyÀsiye” başlığı altında
mastarların sonundaki  دنve ’تنden önce ( )زمین خوش فارسharflerinden birisi
bulunduğu durumlarda Farsçadaki mastarların muzari gövdelerinin tespitinde birtakım kuralların olduğundan bahsedilmiştir (s. 47-51). Konunun devamında “efèÀl-i meşhÿre-yi FÀrsiyye” başlığı altında Farsçadaki yaklaşık iki
yüz elli dokuz yaygın mastar Türkçe karşılıkları ve muzari kökleri ile birlikte
( اکالمق – یاب، )یافتن – بولمقharf sırasına göre verilmiştir (s. 52-65).

iki yüz elli dokuz yaygın mastar Türkçe karşılıkları ve muzari kökleri ile birlikte ( ،یافتن – بولمق

Devamında
özellikle
edebî metinlerde
 )اکالمق – یابharf
sırasınaTürkçe
göre verilmiştir
(s. 52-65). yaygın olarak kullanılan birleşik sıfat-fiiller “miåÀl olmak üzere baèøı ıãùılÀóÀt-ı Türkiyye” başlığı altında
Devamında özellikle Türkçe edebî metinlerde yaygın olarak kullanılan birleşik sıfat-fiiller
verilmiştir (s. 65-69).
“miåÀl olmak üzere baèøı ıãùılÀóÀt-ı Türkiyye” başlığı altında verilmiştir (s. 65-69).

Örnek: ) (نهفته=گیزلو،) (رنجیده=انجینمش،) (خیر خواه=دوست،) (افتاده=دوشکون،)(دل ارا= مفرح
Örnek:
“Furÿè-i efèÀl” başlığı altında tekrar kısaca ism-i fÀèil, ism-i mefèÿl, ãıfat-ı müşebbehe, ãıfat-ı

“Furÿè-i efèÀl” başlığı altında tekrar kısaca ism-i fÀèil, ism-i mefèÿl, ãıfat-ı
óÀliyye, ãıfat-ı mubÀlaàa, ism-i maãdar ve ism-i Àlet konularına değinilmiş ve fiil konusu
müşebbehe, ãıfat-ı óÀliyye, ãıfat-ı mubÀlaàa, ism-i maãdar ve ism-i Àlet kotamamlanmıştır (s. 69-70).
nularına
değinilmiş ve fiil konusu tamamlanmıştır (s. 69-70).
“Müteèalliúat-ı fièl” başlıklı beşinci bölümde zarf ve çeşitleri ele alınmıştır. Zarflar; ôurÿf-i
“Müteèalliúat-ı
fièl” başlıklı beşinci bölümde zarf ve çeşitleri ele alınmıştır.
zamÀn, ôurÿf-i mekÀn, úuyÿd-i tertìb ve teékìd, úuyÿd-i kemiyyet ve úıyÀs, úuyÿd-i keyfiyyet
Zarflar; ôurÿf-i zamÀn, ôurÿf-i mekÀn, úuyÿd-i tertìb ve teékìd, úuyÿd-i ke-

ve vaãf, úuyÿd-i nefy ve ãolb, úuyÿd-i icÀb u taãdìú, úuyÿd-i şekk u ôann ve úuyÿd-i istifhÀm
başlıkları altında anlatılmıştır (s. 70-76).

ERDEM,
2020; Sayı:
79; 63-96
AltıncıAralık
bölümde
“Óurÿf-i
meèÀnì” başlığı altında Farsçadaki bağlaçlar konu edilmiştir (s. 76-

85). Bağlaçlar “óurÿf-i meèÀnì-yi basìùe ve óurÿf-i meèÀnì-yi mürekkebe” olmak üzere basit ve
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miyyet ve úıyÀs, úuyÿd-i keyfiyyet ve vaãf, úuyÿd-i nefy ve ãolb, úuyÿd-i
icÀb u taãdìú, úuyÿd-i şekk u ôann ve úuyÿd-i istifhÀm başlıkları altında anlatılmıştır (s. 70-76).
Altıncı bölümde “Óurÿf-i meèÀnì” başlığı altında Farsçadaki bağlaçlar konu
edilmiştir (s. 76-85). Bağlaçlar “óurÿf-i meèÀnì-yi basìùe ve óurÿf-i meèÀnìyi mürekkebe” olmak üzere basit ve birleşik olarak ikiye ayrılarak işlenmiştir (s. 77-85).
Yedinci ve son bölüm ünlem (eãvÀt) hakkındadır (s. 85). Bu kısımda
 هله، هین، هان، وه وه، زهی، خنک، اینت، آوه، آوخgibi üzüntü, mutluluk, takdir,
hayret, uyarı, feryat gibi amaçlarla kullanılan ibare ve lafızlar verilmiştir.
ÒÀtime kısmında “óurÿf-i mebÀnìye dÀéir baèøı mülÀóaôÀt” başlığı altında
kelimelerin önünde elif harfi (elif-i aãlì, vaãlì ve èÀriyetì), dÀl ve zÀl harfleri
arasındaki fark, hÀ-yı melfÿôì ve hÀ-yı muòtefì (gizli) gibi bazı harflerin kullanımına değinilmiş; “úalb ve ebdÀl” başlığı altında bazı harflerinin başka bir
harfe tebdil olduğu söylenerek bunların listesi verilmiş; Farsça kelimelerde
zaman zaman hazf edilen ve ziyade olunan harfler anlatılmıştır (s. 86-93).
Örnek:  طاغین: ر ← ل = تار و مار ← تال و مال
Son olarak “elfÀô-i èArabiyeye dÀéir baèøı iøÀóÀt” başlığı altında Farsçaya
geçen ve kullanılan bazı Arapça kelimelere dair birtakım izahlar verilmiştir.
Ayrıca aslı Farsça olup Arapçalaşan ve Arapçalaşmış haliyle Farsçada kullanılan dokuz kadar kelime de liste halinde ilave edilmiştir (s. 93-96).

Destÿrçe, Óabìb Efendi’nin Destÿr-i Suóen’den sonra yazdığı Farsça dil bilgisini muhteva eden ikinci eseridir. Óabìb Efendi ilk kitabı olan Destÿr-i Suóen’i
Farsça dil bilgisi konusunda herhangi bir temel kaynak eser olmadığı ve Farsça
öğrenmeye yardımcı olması gerekçesiyle kaleme almıştır. Görünen o ki Farsça olarak kaleme aldığı bu eseri tedrisata uygun olmadığını fark ederek Türkçe
açıklamalı olarak daha muhtasar Farsça bir dil bilgisi kitabı yazma ihtiyacı
hissetmiştir. Bir ders kitabı olarak hazırlanması sebebiyle Destÿrçe’de konular
daha muhtasar olarak ele alınmış; Arapça dil bilgisinin anlatıldığı bölümler bu
esere dâhil edilmemiştir. Verilen örnek cümle ve kelimelerin, fiil çekimlerinin Türkçe karşılıkları verilmiştir. Destÿr-i Suóen’de kullanılan bazı dil bilgisi
terimleri bu eserde farklı şekilde adlandırılmıştır. Örneğin ãıfat-ı èÀliyye olarak adlandırılan en üstünlük sıfatı burada ãıfat-ı ifrÀùiye; mÀøì-i úarìb, mÀøì-yi
naúlì; mÀøì-yi naúlì, óikÀye-yi şuhÿdì; mÀøì-yi muùlaú, mÀøì-yi şuhÿdì; mÀøìyi baèìd, óikÀye-yi naúlì olarak adlandırılmıştır.
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3.3. Debistān-ı Pārsì (telif: 1308/1890)

DebistÀn-ı PÀrsì, 1308/1890 yılında İstanbul’da Mahmud Bey Matbaası tara-

fından 136 sayfa olarak neşredilmiştir. Bu eserin tespit edilen ilk baskısıdır
(Şahinoğlu ve Çögenli 1989: 1). İkinci baskısı 1324/1906 yılında Tebriz’de,
KetÀbòÀne-yi Tebrìz tarafından yapılmıştır. Son olarak Tahran’da 1392/2013
yılında Meryem ÙÀìfe ÚaşúÀyì tarafından Cemşìd SurÿşyÀr’ın mukaddimesi
ile birlikte 215 sayfa halinde yayınlanmıştır (İãfahÀnì 1392/2013). İncelemeye esas alınan nüsha Mahmud Bey Matbaası tarafından yapılan baskıdır.

DebistÀn-ı PÀrsì, Óabìb-i İãfahÀnì’nin Farsça dil bilgisine dair kaleme aldı-

82

ğı üçüncü, Farsça açıklamalı olarak yazdığı ikinci dil bilgisi kitabıdır. Eserin dibace kısmında verilen bilgilere göre; Óabìb-i İãfahÀnì’nin daha önce
kaleme aldığı ve baskısı yapılan Destÿr-i Suòen adlı eseri rağbet görmüş
fakat nüshalarının tükenmek üzere olduğundan dolayı o, ana dili Farsça
olanların ve mektep çocuklarının bu dili öğrenmeleri için Farsça kaidelerin bir kısmını Farsça olarak bir kitapçık şeklinde hazırlama isteğindedir.
Bu nedenle Destÿr-i Suòen’den biraz daha muhtasar ama muhteva açısından
daha mükemmel bir kitap olan bu eseri yazmış ve Arapça kısımları bu esere
dâhil etmemiştir. Birkaç yıllık öğretmenlik tecrübesinin ürünü olan bu esere
DebistÀn-ı PÀrsì adını veren müellif eserini ÓÀc MìrzÀ Óüseyin Şerìf’e ithaf
etmiştir:
“Bendeniz Óabìb-i İãfahÀnì, Óasan èAlì ÒÀn’ın yardımıyla

Destÿr-i Suòen basıldıktan sonra baskıların tükendiğini ve onun

bir miktar da ayrıntılı bir kitap olduğunu fark ettim. Bu yüzden
ana dili Farsça olanların ve öğrencilerin Farsçayı öğrenmeleri
için Farsça olarak daha muhtasar bir dil bilgisi kitabı yazmak
istedim. Daha önceki kitaplara göre biraz daha kısa ama daha
mükemmel olarak yazdım ve Arapça kısımları çıkardım. Birkaç
yıllık öğretmenlik tecrübesinin ürünü olan bu esere DebistÀn-ı
PÀrsì adını verdim ve önsözünde bu eserin basılmasına vesile
olan ÓÀc MìrzÀ Óüseyin Şerìf’in adını andım.” (s. 2-3).
Óabìb Efendi eserinin başlangıcında Fars dili ve lehçeleri ile ilgili kısa bir
malumat vererek Farsçayı PÀrisì-yi BÀstÀnì, ZebÀn-ı Pehlevì, ZebÀn-ı Derì ve
Lorì, Herevì, Soàdì gibi günümüzde unutulan lehçeler olmak üzere dört türe
ayırmıştır (s. 4-5). DebistÀn-ı PÀrsì ’de de Óabìb-i İãfahÀnì diğer eserlerindeki
geleneğini sürdürmüş ve Farsça dil bilgisine dair her bir kural numaralandırılarak anlatılmıştır. Bu eserde yüz üç kaide örnekler eşliğinde anlatılmıştır.
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Giriş kısmında Farsçanın alfabesi, Farsçada kullanılan harekeler, imla işaretleri, kelime ve kelam konularına değinilmiştir. Gramer konuları ism, ãıfat,
kinÀyÀt, fièl, ferè-i fièl, müteèalliúÀt-i fièl, óurÿf, edevÀt ve eãvÀt başlıkları
altında dokuz fasılda anlatılmıştır (s. 6-10).
Birinci bölümde isim konusu ele alınmıştır (s. 11-30). İsimler yapı, tür ve
anlamlarına göre sırasıyla ism-i cins, ism-i èalem, ism-i èayn, ism-i maèna,
ism-i cÀmid, ism-i muştaú, ism-i mucerred, ism-i mezìdunfìh, ism-i mufred, ism-i murekkeb, ism-i cemè ve ism-i èaded olmak üzere on iki kısma
ayrılmıştır. Bu kısımda “esmÀé-yi menúÿle” olarak da bilindiği ifade edilen ism-i mezìdunfìh ve ism-i mürekkeb konusunda daha teferruatlı bir izah
mevcuttur. İsm-i mezìdunfìh ( عمدۀ اسماء مزیدٌفیه آن است که با های وصل به جهت
.) نیز گویند
مناسبتی از معنی اصل به معنی دیگر نقل کرده شود و آنها را اسماء منقوله
[mezìdunfìhin ilkesi hÀ-yi vaãl ile münasebeti bakımından asıl anlamının dışına çıkarak başka bir anlama nakledilmesidir ve onlara esmÀé-yi mezìdunfìh
de derler] diyerek tarif edilmiş; müşabehet ()چشمه, müddet ()هفته, renk (زرده
), esas ()باره, sayı ()باره, bitkiler ( شاخه،)ریشه, çevre ( )دامنهalet ( )آویزهharekenin beyanı ( )جامهgibi durumlarda kullanıldığı anlatılmıştır (s. 12-13). İsm-i
murekkeb ise terkìb-i iøÀfì, terkìb-i óarfì, ism-i zemÀn, ism-i mekÀn, ism-i
Àlet ve ism-i muãeààar olmak üzere altı kısımda ele alınmıştır (s. 13-18).
“ÒevÀã-i esmÀé” başlığı altında isimlerde erillik-dişilik, teklik-çokluk; basit
ve bileşik isimler; ismin cümle içerisinde nesne, dolaylı tümleç olma durumları ve isim tamlaması ve türleri anlatılmıştır (s. 24-29). “Taòãìã ve taèmìm”
başlığı altında Farsçada belirtili nesne (maèrife) ve belirtisiz nesne (nekre)
konusuna değinilmiştir (s. 29-30)
İkinci bölümde sıfat konusu işlenmiştir (s. 30-41). Burada sıfatların tanımı yapılarak semÀèì ve úıyÀsì olarak ikiye; anlam bakımından ãıfat-i èaddì,
taføìlì, ifrÀùì, èÀlì ve mutesÀvì (eşitlik) olarak beş kısma tasnif edilmiştir.
“äıfat-i mürekkebe” başlığı altında bileşik sıfatlar terkìb-i vaãfì ve vaãf-i
terkìbì olarak ikiye ayrılmıştır.
“Terkìb-i
vaãfì”
olarak
anlatılan
ãıfÀt-i
nisbiyyenin
(
 گان، آن، آنه، ور، یار، آک، ناک، ین، مند، ;)یãıfÀt-i muşebbihenin (emr-i óÀøırın
sonuna )ا, ãıfÀt-i óÀliyyenin, (emr-i óÀøırın sonuna  ;) آنãıfÀt-i mubÀlaàanın,
(mazi fiillerin sonuna  گر، گار، ;)ارãıfÀt-ı elvÀnın, ( چرده، وام، فام، ه، ی، گون،رنگ
); ãıfÀt-i müşÀbehenin, ( دیس، فش، وش، آسا، سان، سار، ;)وارãıfÀt-i muóÀfeôetin
( بد، ساالر، کد، یار، وان، ;)بانãıfÀt-i fÀèiliyyetin ( ی، کار، گار، ;)گرãıfÀt-i liyÀúatın,
( وانه، واره، ;)وارãıfÀt-ı edÀtìnin ( هم، نا، فرا، فرو، فر، در، بی، بر، با، )بve ãıfÀt-i
iàrÀú ve ifrÀùın ( دُژ، گاو، پیل، ن ّره، خر، دیو، آرد، )شاهön ve son ekleri eklenerek
yapıldığı ifade edilmiştir (s. 33-40).
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Bileşik sıfatlar (vaãf-i terkìbì) ise kısaca tarif edilmiş ve birincisi iøÀfe-yi
lÀmiyye-yi maúlÿb ile olan ( ;)ماه پرتوikincisi iøÀfe-yi teşbìhì-yi maúùÿèe ile
( ;)ماه روüçüncüsü sıfatın mevsufun önüne gelmesi ile ( ;)سیاه روdördüncüsü
tamlama esresinin hazfi ile ( ;)رو سیاbeşincisi maãdar-i taòfìfì ile (سر نوشت
); altıncısı ism-i mefèÿl ile ( )دامن آلودهve yedincisi emr-i óÀøır ile ()سخندان
yapılanlar olarak yedi kısımda anlatılmıştır (s. 40-41).
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“Der beyÀn-i kinÀyÀt” olarak adlandırılan üçüncü bölümde øamìr,
ism-i işÀre, mevãÿlÀt, edavÀt-i istifhÀm, mubhemÀt konuları anlatılmıştır (s. 41-54). Zamirler; øamìr-i şaòãì , øamìr-i nisbì ve øamìr-i isnÀdì
olmak üzere üçe ayrılarak şahit beyitler ve örnekle birlikte izah edilmiştir. Şahıs zamirlerinin mefèÿl-i ãarìó ()مرا, mefèÿl-i àayr-i ãarìó (
 در من، از من،)به من, muøÀf ()من بیچاره
durumundaki kullanımları gösterilِ
miştir. “İsm-i işÀre” başlığı altında  آنve  اینişaret zamirleri; “mevãÿlÀt”
başlığı içerisinde  کهve  چهbağlaçları; “edavÀt-i istifhÀm” başlığı içerisinde
 کدام، چون، هیچ، مگر، چه سان، کجا، کو، کی، چرا، چه، چگونه، که، چند، آیاsoru edatları ve “mubhemÀt” başlığı içerisinde  خود، بسیار، بس، بسا، خیلی، فالن،چند
، آن، این، دگر، هیچ، کس، همه، اند، یgibi belgisiz zamirler kullanım amacına
göre şahit beyitler ile örneklendirilerek anlatılmıştır (s. 48-54).
Dördüncü bölümde fiil konusu anlatılmıştır (s. 54-85). Fiil konusuna, cümlenin tanımı ve türleri anlatılarak başlanmıştır. Cümle, cumle-yi ismiyye
ve cumle-yi fièliyye olarak iki türe ayrılmıştır. İsim ve sıfattan müteşekkil olan isim cümlesinin temel ögeleri mubtedÀ ve òaber; isim ve fiilden
müteşekkil olan fiil cümlesinin temel ögeleri fÀèil ve fièl olarak gösterilmiştir. Yazar, fiilleri aãl-i fièl, õÀt-i fièl ve ferè-i fièl şeklinde üç gruba
ayırmıştır. Aãl-i fièl mastar olarak kabul edilmiş ve dÀlì ve tÀéì diye adlandırılan mastarlar; maãdar-i Àãlì, maãdar-i caèlì, maãdar-i basìù, maãdar-i
mürekkeb, maãdar-i taòfìfì/muraóóam ve maãdar-ı doyyomì olmak üzere
altıya ayrılmıştır (s. 56). Óabìb-i İãfahÀnì, fiilin muzari köküne  یدنeki eklenerek elde edilen mastara, maãdar-ı doyyomì adını vermiş ve örneklerini
) گداختن (گدازیدن،) فریفتن (فریبیدن،) باختن (بازیدنfiilleri ile göstermiştir. Fiiller,
öznesine göre maèlÿm ve mechÿl; nesnelerine göre lÀzım, muteèaddì; kiplerine göre iòbÀrì, şarùì, emrì, nehyi, inşÀì, iltizÀmì ve istimrÀrì zamanına göre
mÀøì, óÀl ve istiúbÀl olarak tasnif edilmiştir (s.60-61). Farsçadaki zamanlar;
zemÀn-i óÀl, mÀøì-yi şuhÿdì, óikÀye-yi şuhÿdì, mÀøì-yi naúlì, óikÀye-yi naúlì,
mustaúbel-i ãarìó, emr-i óÀøır, inşÀéì-yi mufred, inşÀéì-yi murekkeb, ism-i
fÀèil ve ism-i mefèÿl olmak üzere verilmiş; tüm bu zaman ve kiplerde بودن
ve  خواندنfiillerinin çekimi yapılmıştır (s. 65-70). Vucÿh-i iştiúÀú” başlığı
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altında ise bahsi geçen zaman ve kiplerin türeme ve sarf bilgileri teferruatlı
verilmiş;anlatılmıştır
tüm bu zaman ve
بودن
ve خواندنúıyÀsiyye”
fiillerinin çekimi
yapılmıştır
(s. 65-70).
olarak
(s.kiplerde
70-75).
“EfèÀl-i
başlığı
altında
mastarların
Vucÿh-i
iştiúÀú”
başlığı
altında
ise
bahsi
geçen
zaman
ve
kiplerin
türeme
ve
sarf
bilgileri
bu zaman
kiplerdeخوش
 بودنve)زمین
 خواندنharflerinden
fiillerinin çekimi birisi
yapılmıştır
(s. 65-70).
sonundakiverilmiş;
 دنve tüm
’تنdan
önceve(فارس
bulunduğu
teferruatlı
olarak
anlatılmıştır
(s.
70-75).
“EfèÀl-i
úıyÀsiyye”
başlığı
altında
mastarların
Vucÿh-i
iştiúÀú”
başlığı
altında
ise
bahsi
geçen
zaman
ve
kiplerin
türeme
ve
sarf
bilgileri
durumlarda Farsçadaki mastarların muzari gövdelerinin tespitinde birtakım
sonundaki
دن
ve
’تنdan
önce
(
فارس
خوش
مین
ز
)
harflerinden
birisi
bulunduğu
durumlarda
teferruatlı
olarak
anlatılmıştır
(s.
70-75).
“EfèÀl-i
úıyÀsiyye”
başlığı
altında
mastarların
kuralların olduğundan bahsedilmiştir (s. 75-79). Fiil konusunda son olarak
sonundakimeşhÿre”
دنmuzari
ve ’تنdan
önce (فارس
مین خوش
 )زbirtakım
harflerinden
birisi bulunduğu
durumlarda
Farsçadaki mastarların
gövdelerinin
tespitinde
kuralların
olduğundan
“cedvel-i
efèÀl-i
başlığı
altında
Farsçadaki
yaygın
mastarlar
muzanin çekimi yapılmıştır
(s. 65-70). Farsçadaki
mastarların
muzari
gövdelerinin
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birtakım kuralların
olduğundan
bahsedilmiştir
(s.
75-79).
Fiil
konusunda
son
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“cedvel-i
efèÀl-i
meşhÿre”
başlığı
altında
ri gövdeleri ile birlikte harf sırasına göre verilmiştir (s.79-85).

e kiplerin türeme ve sarf bilgileri bahsedilmiştir (s. 75-79). Fiil konusunda son olarak “cedvel-i efèÀl-i meşhÿre” başlığı altında
Farsçadaki yaygın mastarlar muzari gövdeleri ile birlikte harf sırasına göre verilmiştir (s.79iyye” başlığı altında mastarların

“Furÿè-i Farsçadaki
efèÀl” başlığı
altındaki
beşinci
kısaca
fÀèil, ism-i
yaygın mastarlar
muzari
gövdeleribölümde
ile birlikte harf
sırasınaism-i
göre verilmiştir
(s.79mefèÿl, ãıfat-i
85). müşebbehe, ãıfat-i óÀliyye, ãıfat-i mubÀlaàa, ism-i maãdar ve
birtakım kuralların“Furÿè-i
olduğundan
efèÀl” başlığı altındaki beşinci bölümde kısaca ism-i fÀèil, ism-i mefèÿl, ãıfat-i
ism-i Àlet konularına değinilmiştir (s. 85).
l-i efèÀl-i meşhÿre” başlığı altında “Furÿè-i efèÀl” başlığı altındaki beşinci bölümde kısaca ism-i fÀèil, ism-i mefèÿl, ãıfat-i
85).

den birisi bulunduğu durumlarda

müşebbehe, ãıfat-i óÀliyye, ãıfat-i mubÀlaàa, ism-i maãdar ve ism-i Àlet konularına değinilmiştir
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(s. 85).
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Eserin sonunda “Fihrist-i luàÀt-i muşkil” başlığı altında Farsçadan Farsçaya
olan bir sözlük kısmı mevcuttur. Burada yaklaşık yüz kadar kelime verilmiştir (s.133-135). En sonda ise doğru yanlış cetveli esere dâhil edilmiştir
(s. 136).
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Óabìb-i İãfahÀnì, DebistÀn-ı PÀrsì’de diğer eserlerindeki dil bilgisi konularını ele alma usulünü ve konu tertibini muhafaza etmiştir. Konu anlatımlarında
kullanılan örnekler Destÿr-i Suòen ve DebistÀn-ı PÀrsì’deki örnekler ile benzerlik göstermektedir. Farsça olarak kaleme alınan bu eserde Óabìb Efendi
öğreticilik tecrübelerinden yola çıkarak dil bilgisi konularının daha iyi anlaşılması için anlaşılır ve sade bir üslup tercih etmiştir. Destÿr-i Suòen’de
anlatılan Arapça dil bilgisi konuları bu esere ilave edilmemiştir. Yazarın
diğer dil bilgisi kitaplarında mastarlar dörde ayrılırken bu kitapta maãdar-i
Àãlì, maãdar-i caèlì, maãdar-i basìù, maãdar-i mürekkeb, maãdar-i taòfìfì/
muraóóam ve maãdar-i doyyomì olmak üzere altıya ayrılmıştır. Fiilin muzari
köküne  یدنeki eklenerek elde edilen mastar olarak tarif edilen “maãdar-i
doyyomì” ilk defa anlatılmıştır.
Óabìb-i İãfahÀnì, DebistÀn-ı PÀrsì’’de bazı dil bilgisi konularının izahında
ŞehÀbeddìn-i KirmÀnì’nin şiirlerinden istifade etmiştir. Konuları örneklendirirken verdiği şahit beyitleri daha ziyade Saèdì-yi ŞìrÀzì ve ÓÀfıô-ı ŞìrÀzì
olmak üzere MevlÀnÀ, Vaóşì-yi BÀfiúì, NiôÀmì, ÒaúÀnì, Enverì gibi şairlerden seçmiştir.
86

3.4. Rehnumā-yı Fārisì (telif: 1309/1891)

RehnumÀ-yı FÀrisì, ilk defa 1309/1891 yılında İstanbul’da Matbaa-i
Osmâniyye tarafından 129 sayfa olarak neşredilmiştir (Şahinoğlu ve Çögenli
1989: 14). Bu eser aynı yıl içerisinde rüşdiye mekteplerinde okutulmak üzere
muhtasar hale getirilerek ÒulÀãa-yı RehnumÀ-yı FÀrisì adıyla basılmıştır. İncelemeye esas aldığımız nüsha Matbaa-yı Osmâniyye baskısıdır.

RehnumÀ-yı FÀrisì, idâdiye mekteplerinde okutulmak için hazırlanmış Türkçe açıklamalı bir ders kitabıdır.

Óabìb Efendi, eserin başında devrin padişahı Sultan II. Abdülhamid’e övgüde bulunmuş; Maârif-i Umûmiyye nâzırı Zühdü Paşa’nın idâdiye mekteplerinde okutulmak üzere, Farsça öğrenimine yardımcı olacak ve kaidelerini
uygulamalı olarak gösterecek tarzda bir risale yazılmasını istediğini, böyle bir eserin hazırlanması için kendisini görevlendirdiğini ve kendisinin de
RehnumÀ-yı FÀrisì adıyla bu eseri yazdığını söylemiştir:
“MaèÀrif-i èumÿmiye nÀôırı devletlü (Zühdü Paşa) óaøretleriniñ
umÿr-i maèÀrifiñ ıãlÀóına saèy ve ihtimÀm ve mekÀtibiñ tensìú-i
tedrìsÀtına iúdÀm buyurmakda oldukları cihetle idÀdiyyede
úırÀéat ve tedrìs ettirilmek üzere taóãìl-i lisÀn-ı FÀrisìyi teshìl
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idecek ve beyÀn-ı úavÀèid-i aãliyye ile maèan taùbìú ve temrìn
uãulunü irÀée eyleyecek ùarz-ı müfìd ve üslÿb-i maóãÿãda bir
risÀle tanôìm ve tedvìnini arzu birle òidmet-i teélìf ve telfìúe
èÀcizìyi memÿr buyurduklarından işbu risÀle èaleél-èacele
cemè ve tertìb ve nÀôır-ı müşÀrunileyh óaøretleriniñ tensìb-i
èÀlìleri üzerine (RehnumÀ-yı FÀrisì ) isim ve èunvÀnıyla tevsìm
úılındı.” (s. 3).
Óabìb Efendi, mukaddime kısmında bir dilin öğrenilmesi için (èamelì) ve
(naôarì) olmak üzere iki yol olduğunu ifade ederek èamelì usulü “mükÀlemeye
daéir olan kitablar ve keåret üzere muóÀvere ile öğrenmekdir”, naôarì usulü
ise “bir lisÀnda müstaèmel müfredÀt ve mürekkebÀt luàatı ve cevÀmid ve

müşteúÀtı ve envÀè-yı teãÀrìf ve terÀkibi teèallüm ve temrìn ile taóãìl idüp
şifÀhen ve taórìren òiùÀbet ve kitabete muútedir olmakdır” olarak tarif etmiştir (s. 3).

Óabìb Efendi, dil öğretiminde pratik usulü (èamelì usulü), dilin bütün inceliklerini öğretme, tam anlamıyla anlama ve yazma becerisi kazandırma noktasında yeterli görmeyerek bu görüşünü “bu ùariú uãÿl lisÀna muùÀbıú taórìr
ve taúrìre ve ifÀde ve istifÀdeye kÀfì değildir” sözleriyle ifade etmiştir (s. 4).
Mukaddime kısmındaki izahlardan sonra “medòÀl” başlığı altında Farsça alfabede yer alan harfler, Arapçaya özgü harfler ve telaffuzları harekeler ve
imla hususiyetleri üzerinde durulmuş; önemli ve bilinmesi gerekli görülen
kuralları içeren beyit örnekleri “ezberlenmesi” kaydıyla verilmiştir (s.4-8).

RehnumÀ-yı FÀrisì’de dil bilgisi konuları isim, sıfat, zamir, fiil, fiil türle-

ri, zarflar, bağlaçlar, edatlar ve ünlem olmak üzere on fasıl içerisinde ele
alınmış; bir hâtime kısmı ile eser tamamlanmıştır. Óabìb-i İãfahÀnì’nin daha
önce kaleme aldığı Farsça dil bilgisi kitaplarında âdet olduğu üzere Farsça
dil bilgisine dair her bir kural numaralandırılmış; örnekler ve şahit beyitler
eşliğinde iki yüz yirmi sekiz kaide anlatılmıştır.

Faãl-ı Evvel başlığı altındaki birinci bölüm isim konusuna ayrılmıştır (s.
8-30). İsimler; ism-i cins, ism-i èalem, ism-i èayn, ism-i maènÀ, ism-i cemè,
ism-i mezìdunfìh, ism-i zamÀn, ism-i mekÀn, ism-i Àlet, ism-i museààar,
mürekkebÀt-i esmÀé, esmaé-yı ÀèdÀd olmak üzere on iki kısma ayrılmış; her
bir tür, örnekler ve şahit beyitlerle izah edilmiştir. Ayrıca konuları ele alırken bazı isimler verilmiş; bunların hangi isim türüne ait olduğunu öğrencilerin cevaplaması istenmiştir. “ÒevÀã-i esmÀé” başlığı altında “ismiñ òÀããesi
üçdür” diyerek bunlar keyfiyyet, kemiyyet ve óayåiyyet olarak zikredilmiş-
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tir. Devamında esmÀé-yı menúÿle olarak da bilindiği ifade edilen “esmÀéyı mezìdunfìh” konusu anlatılmıştır (s. 14). Konu tarif edildikten sonra
، شاهانه، نیمه، زرده، روزانه، ساله، چشمه، زمانهgibi çeşitli kullanımlarına dair örnekler verilmiştir (s. 14-16). Devamında ism-i zamÀn, ism-i mekÀn, ism-i alet
ve ism-i museààar konuları yine örnekleriyle anlatılmıştır (s. 16-18).
“MürekkebÀt-i esmÀ” başlığı altında; terkìb-i iøÀfì, terkìb-i èaùfì, terkìb-i mezcì,
terkìb-i àayr-ı mezcì, terkìb-i terÀdüfì, terkìb-i tebÀyinì, terkìb-i tekerrurì,
terkìb-i tenÀsubì, terkìb-i ihmÀlì, terkìb-i Àhengì konularına değinilmiş her birine örnek verilmiştir. Konunun sonunda “temrìn” başlığı altında alıştırmalar
sunulmuştur (s. 18-20). “EsmÀé-yı aèdÀd” başlığı altında sayı sıfatları işlenmiştir. “Óayåiyyet-i EsmÀé” başlığı altında ismin hallerine değinilmiştir (s. 2527). Son olarak “iøÀfet” başlığı altında isim tamlaması konusuna değinilmiş;
isim tamlamaları lÀmiyye, beyÀniyye, teşbihiyye ve istièariyye olarak tasnif
edilmiştir. Terkìb-i iøÀfì-yi maúùÿè ve terkìb-i iøÀfì-yi maúlÿb örneklerle izah
edilmiş ve son olarak isim tamlamasının mülkiyet, iòtiãÀã, ittiãÀf, anlamları
taşıyabileceği söylenerek örnek verilmiştir (s. 27-30).
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İkinci fasılda sıfat konusu ele alınmıştır (s. 30-39). Sıfatlar önce semÀèì ve
úıyÀsì olarak ikiye; anlam bakımından ãıfat-ı èaddì, taføìlì, ifrÀùì, èÀlì ve
mutesÀvì (eşitlik) olarak beş kısma tasnif edilmiştir. “äıfat-ı mürekkebe”
başlığı altında bileşik sıfatlar terkìb-i vaãfì ve vaãf-ı terkìbì olarak ikiye ayrılarak anlatılmıştır (s. 33-39).
Üçüncü fasılda zamir konusu ele alınmıştır (s. 39-43). Zamirler; øamìr-i
şaòãì-yi munfaãıl, øamìr-i şaòãì-yi muttaãıl/øamìr-i isnÀdì ve øamìr-i fièlì olmak üzere üç bölüme ayrılmış; konular mısra ya da şahit beyitler ile örneklendirilmiş ve alıştırmalar verilmiştir.
“MübhemÀt ve kinÀyÀt beyÀnındadır” başlıklı dördüncü fasılda ism-i işÀret,
mevãÿlÀt ve edavÀt-ı istifhÀm ve kinÀyÀt alt başlıkları altında işaret zamirleri,
bazı bağlaçlar ve muhtelif soru zamirleri ve belgisiz zamirler örnekler eşliğinde ele alınmıştır (s. 43-50).
Dördüncü bölüm fiil konusuna ayrılmıştır (s. 50-82). Fiiller, aãl-ı fièl, õÀt-ı
fièl ve ferè-i fièl olmak üzere üç grupta incelenmiştir (s. 50). Aãl-ı fièl mastar
olarak kabul edilmiş ve dÀlì ve tÀéì diye adlandırılan mastarlar; maãdar-ı Àãlì,
maãdar-ı caèlì, maãdar-ı taòfìfì/muraóóam ve maãdar-ı mürekkeb olmak üzere dörde ayrılmıştır.  بودنve  شدنfiilleri; fièl-i èÀm, geri kalan diğer fiiller ise
fièl-i òÀå başlığı altında değerlendirilmiştir (s. 51). Geçişsiz bir fiili geçişli
ve geçişliyi de ikinci kez geçişli (ettirgen) yapmak için hal kökünün sonuna
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( یدن-) ekini getirmek suretiyle yapılan meãÀdir-i åÀneviyye (ikinci mastarlar) için “baèøı fièliñ emr-i óÀøırını alup Àòirine (- ) یدن-) ilóÀúıyla diğer bir
maãdar yaparlar ve ekåeriyye teaèdiyye maènÀsını ifade ider” tarifi yapılmış
ve (گدازیدن- گداختن،جهیدن- جستن،بازیدن- )باختنörnekleri verilmiştir (s. 53). Fiiller, nesnelerine göre lÀzım, müteèaddì; öznesine göre maèlÿm ve mechÿl
olarak ayrılmış; ayrıca taşıdıkları anlam gereği hem geçişli hem de geçişsiz
fiiller “fièl-i lÀzımda úabul maènÀsı bulunursa aña müùÀvaèat denir. ()شکستن
kırılmak gibi kırılmasını kabul itdi dimektir” diyerek izah edilmiştir (s. 54).
Devamında fiiller kiplerine göre iòbÀrì, şarùì, emrì, nehyì, inşÀì, iltizÀmì ve
istimrÀrì; zamanına göre ise mÀøì-yi şuhÿdì, óikÀyet-i şuhÿdì, mÀøì-yi naúlì,
rivÀyet-i naúlì, óÀl, istiúbÀl, muøÀriè olarak tasnif edilmiştir. Tüm bu zaman
ve kiplerde  بودنve  خواندنfiillerinin çekimi yapılmış, şahit beyitlerle örneklendirilmiştir (s. 54-63). “Vucÿh-i iştiúÀú” başlığı altında ise bahsi geçen
zaman ve kiplerin türeme ve sarf bilgileri teferruatlı olarak anlatılmıştır (s.
63-65). “ÒeãÀìã-i efèÀl” başlığı altında bazen tekit için kullanılan  بbÀ-yı
meksÿre; “edÀt-ı istimrÀr” başlığı altında süreklilik anlamı ifade etmek için
( )یve ( )همیedatları; “úÀèide-yi taèdiyye” başlığı altında  اندن- ve  انیدن-ekleriyle geçişsiz bir fiili geçişli yapma; “nefy ve nehy” başlığı altında fiillerde
olumsuzluk; “efèÀl-i úıyÀsiyye” başlığı altında mastarların sonundaki -دن
ve -’ تنden önce ( ) زمین خوش فارسharflerinden birisi bulunduğu durumlarda Farsçadaki mastarların muzari gövdelerinin tespitinde birtakım kuralların
olduğundan bahsedilmiştir (s. 65-70). Son olarak Farsçadaki kurallı ve kuralsız fiiller mastar halleri ile alfabetik olarak sıralanmış, muzari gövdeleri ve
Türkçe karşılıkları verilmiştir (s. 70-82).
“Furÿè-i efèÀl” başlığı altındaki beşinci fasılda kısaca ism-i maãdar, óÀãıl-ı
maãdar, ãıfat-ı müşebbeh, ãıfat-ı óÀliyye, ãıfat-ı mubÀlaàa, ism-i Àlet konularına değinilmiştir (s. 82-84).
Altıncı fasılda úuyÿd-i zamÀn, úuyÿd-i mekÀn, úuyÿd-i kemiyyet ve úıyÀs,
úuyÿd-i keyfiyyet ve vaãf, úuyÿd-i icÀb ve nefy, úuyÿd-i şekk ve ôan ve
úuyÿd-i istifhÀm başlıkları altında Farsçadaki zaman, mekân, azlık-çokluk,
nicelik, miktar, soru, olumsuzluk, şüphe ve zan zarfları anlatılmıştır (s. 8488).
“Óurÿf beyÀnında” başlıklı yedinci fasılda altında Farsçadaki bağlaçlar ele alınmıştır (s. 90-108). Bağlaçların tek harften ibaret olanlarına “besÀéiù óurÿf” ve
birleşiklerine “edevÀt” denmiştir. Bu kısımda  ی، ه، و، ک، ش، س، ز، د، ت، ب،ا
harfleri basit bağlaçlar grubunda değerlendirilmiştir. Bunların her birinin
kullanımları örnekler ve şahit beyitler ile anlatılmıştır (s. 88-101).
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“EdevÀt” başlığı altındaki sekizinci bölümde yüze yakın edat örnekler ve
şahit beyitler ile işlenmiştir (s. 108-12).
Dokuzuncu bölümde “eãvÀt” başlığı altında üzüntü, mutluluk, takdir, hayret,
uyarı, feryat, tembih bildiren ibare ve lafızlara yer verilmiş, şahit beyitlerle
örneklendirilmiştir (s. 120-124).
“ÒÀtime” kısmında “baèøı mülÀóaôÀt beyÀnındadır” diye şerh düşülmüş ve
öncelikle “mechÿl ve maèrÿf” olarak  وve  یharfleri üzerinde durulmuştur.
“VÀvıñ mÀúabli øamm-ı òÀliã ve işbÀè ile ve yÀnıñ mÀúabli kesr-i òÀliã ve
işbÀè ile okunursa anlara maèrÿf ve èaksi óalinde mechÿl denir.” diyerek
konu izah edilmiş; vÀv-ı maèrÿf için ( )دورvÀv-ı mechÿl için ( )گورyÀ-yı
maèrÿf için ( )پیرve yÀ-yı mechÿl için ( )دیرörnek verilmiştir (s. 125). Devamında “úalb ve ebdÀl” başlığı altında birbirine dönüşen harflere örnek kelimeler verilmiştir (s. 125-127). Sonrasında “idàÀm” başlığı altında birbirinin
benzeri iki harfi tek harf yazarak şeddeli okuma (“ ;)د ّمisúÀù” başlığı altında
tahfif için bazı harflerin düşürülmesi (“ ;)سپیدارtaòfìf” başlığı altında bazı
kelimelerdeki şeddelerin hazfı ( )ترهgibi bazı telaffuz ve imla hususiyetlerine
değinilerek eser sona ermiştir (s. 125-129).
90

Óabìb Efendi, RehnumÀ-yı FÀrisì’de diğer Farsça dil bilgisi kitaplarında olmayan bir yöntem tercih etmiştir. Burada anlatılan her bir kaide “temrìn”
başlığı altındaki alıştırma kısımlarında uygulamalı olarak ele alınmıştır. Müellif burada öğrencilerden anlatılan konuları “temrìn” kısmında verilen alıştırmaları çözmelerini veya kelimeleri ezberlemelerini isteyerek pekiştirmeyi
amaçlamıştır. Temrin kısımlarında önemli gördüğü yerlerde “ezber olunacak” kaydını düşmüştür. Ayrıca verilen tüm örneklerin ve şahit beyitlerin
Türkçelerini altlarında vermiştir. Dil bilgisi konularının ele alınış sıralanışı
ve eser içindeki bölümler müellifin diğer kitaplarıyla benzerlik göstermektedir. Müellif, zaman zaman “tekmil, iøÀó, iòùÀr, tenbìh” gibi başlıklar altında
ele aldığı dil bilgisi konusu ile ilgili açıklayıcı notlar düşmüştür.
Óabìb Efendi’nin RehnumÀ-yı FÀrisì’de uyguladığı yöntem ve konuları ele
alış şekli bir başka Farsça dil bilgisi kitabı sahibi Meómed CemÀleddìn tarafından eleştiri almıştır. Meómed CemÀleddìn, Muóìù-i Uãÿl-i FÀrisì adlı
Farsça dil bilgisi kitabının giriş kısmında kendi eserini kaleme almadan önce
Óabìb Efendi’nin RehnumÀ-yı FÀrisì’sini incelediğini; her ne kadar kullanışlı ve faydalı bir eser olsa da işlenen konuların ve verilen örneklerin düzensiz
olması, türeme bilgisi konusundaki izahların eksikliği ve edat bahsine de
yeterince yer verilmemesi sebepleriyle eğitim esnasında bazı güçlükler doğurduğunu ifade etmektedir (CemÀleddìn (1327/1911: 212).
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RehnumÀ-yı FÀrisì’de yazarın diğer eserlerinde kullanmadığı bazı farklı dil

bilgisi terimleri mevcuttur. Geçişsiz bir fiili geçişli ve geçişliyi de ikinci kez
geçişli (ettirgen) yapmak için hal kökünün sonuna (- ) یدنekini getirmek suretiyle yapılan mastarlar, meãÀdir-i åÀneviyye (ikinci mastarlar) ve ayrıca
taşıdıkları anlam gereği hem geçişli hem de geçişsiz fiiller, müùÀvaèat olarak
adlandırılmıştır.
Óabìb-i İãfahÀnì, RehnumÀ-yı FÀrisì’de bazı dil bilgisi konularının izahında
ŞehÀbeddìn-i KirmÀnì’nin şiirlerinden istifade etmiş ve birkaç yerde Edìb
Neùanzì’nin Düstÿru’l-lüàa (tlf. V./XI. yy.) adlı eserini kaynak göstermiştir.
Konuları örneklendirirken verdiği şahit beyitleri daha ziyade Saèdì-yi ŞìrÀzì
ve ÓÀfıô-ı ŞìrÀzì olmak üzere MevlÀnÀ, Vaóşì-yi BÀfiúì, NiôÀmì, Firdevsì,
èAùùÀr, Muóteşem-i KÀşÀnì, Feyø-i KÀşÀnì ve èAããÀr-ı Tebrìzì gibi şairlerden
seçmiştir.
3.5. ÒulÀãa-yı RehnumÀ-yı FÀrsì (telif: 1309/1891)

ÒulÀãa-yı RehnumÀ-yı FÀrsì ilk defa 1309/1891 yılında İstanbul’da Matbaa-

yı Osmâniyye tarafından 96 sayfa olarak neşredilmiştir. İkinci baskısı Karabet Matbaası tarafından 1316/1900’da yapılmıştır (Şahinoğlu ve Çögenli
1989: 5). İncelemeye esas aldığımız nüsha Matbaa-yı Osmâniyye tarafından
yapılan 96 sayfalık baskıdır.

ÒulÀãa-yı RehnumÀ-yı FÀrsì, rüşdiye mekteplerinde okutulmak için hazır-

lanmış Farsça dil bilgisi kurallarını özet olarak anlatan Türkçe açıklamalı bir
ders kitabıdır.
Óabìb Efendi, eserin mukaddimesinde devrin padişahı Sultan II. Abdülhamid’i
övmüş; devamında telif sebebinden bahsetmiştir. Bu kısımda verilen bilgilere göre, ÒulÀãa-yı RehnumÀ-yı FÀrsì Maarif nâzırı Zühdü Paşa’nın idâdiye
mekteplerinde okutulmak üzere Óabìb Efendi tarafından yazılan “ÒulÀãa-yı
RehnumÀ-yı FÀrsì ” adlı Farsça dil bilgisi kitabının rüşdiye mektepleri için
elverişli hale getirilerek daha muhtasar bir kitap hazırlamasını istemesi üzerine yazılmıştır.

ÒulÀãa-yı RehnumÀ-yı FÀrsì, müellifin daha önce kaleme aldığı RehnumÀ-yı
FÀrisì adlı eserinin muhtasarıdır. Óabìb Efendi, RehnumÀ-yı FÀrisì’de sıra-

sıyla isim (s. 4-18); sıfat (s. 18-26); zamir (s. 26-31); mübhemÀt, belgisiz
zamir, soru zamiri (s.31-37); fiil (s. 37-64); fiil türleri (s. 64-65); zarflar (s.
65-70); bağlaçlar (s. 70-77); edatlar (s. 77-92) ve ünlem (s. 92-96) olmak
üzere on fasıl içerisinde ele aldığı konuları bu eserde de aynı başlıklar altında
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daha kısa ve öz bir biçimde anlatmıştır. Konuların izahında verilen örnekler
ve şahit beyitler bu eserde nispeten daha azdır. RehnumÀ-yı FÀrisì’de Farsça
dil bilgisine dair iki yüz yirmi sekiz kaide bulunurken bu eserde yüz doksan
kaide mevcuttur. Óabìb Efendi, RehnumÀ-yı FÀrisì’de olduğu gibi bu eserde
de öğrencilerden anlatılan konuları “temrìn” kısmında verilen alıştırmaları
çözerek veya kelimeleri ezberlemelerini isteyerek pekiştirmeyi amaçlamıştır. Verilen örnekler ve şahit beyitlerin Türkçesi de RehnumÀ-yı FÀrisì’de
olduğu gibi satır altlarında verilmiştir.
Óabìb-i İãfahÀnì, RehnumÀ-yı FÀrisì’de verdiği örnekleri, şahit beyitleri sayıca daha az olmakla beraber bu eserinde de aynen kullanmıştır.
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Sonuç
Óabìb-i İãfahÀnì, İstanbul’a geldiğinde toplumun Farsçaya olan rağbetini
görmüş; Farsça öğretmek için derli toplu bir dil bilgisi kitabının olmadığını
fark ederek bu alanda ilk eseri olan Destÿr-i Suòen’i telif etmiştir. Bu döneme
kadar Farsça dil bilgisi konularını içeren kitap adları Arapçanın da etkisiyle
“ãarf”, “naóiv” ve “úavÀèid” kelimeleriyle adlandırılırkenDestÿr-i Suòen ile
birlikte Farsçada dil bilgisi anlamına gelen “destÿr” kelimesi de bu kervana
eklenmiştir. Son yüzyılda İran başta olmak üzere hem Anadolu’da hem de
Hindistan-Pakistan sahasında DestÿrnÀme, Destÿr-i FÀrisì, Destÿr-i ZebÀn-ı
FÀrisì, Destÿr-i CÀmiè-yi ZebÀn-ı FÀrisì, Destÿr-i Penc UstÀd gibi isimlerle
Farsça dil bilgisi kitapları kaleme alınmıştır. Óabìb-i İãfahÀnì, sadece kullandığı terim ile yetinmeyerek yazdığı dil bilgisi kitaplarında kullandığı usul
ile de kendisinden sonra hem Türkiye’de hem de İran’da Farsça dil bilgisine
dair yazılan eserlere kaynaklık etmiştir. Onun dil bilgisi kitapları Anadolu’da
el-ÓÀc Meómed’in ṣarf-ı FÀrisì, Meómed Emìn’in Muèallim-i FÀrisì ve
İran’da MìrzÀ èAbdulèaôim ÒÀn Úarìbéin Destÿr-i FÀrisì adlı dil bilgisi kitapları başta olmak üzere pek çok kitaba kaynaklık etmiştir. O, Arapça sarf
ve nahiv geleneğine uygun olarak taklit ve tercüme yoluyla anlatılan Farsça
dil bilgisi kaidelerini yeni bir üslupla ele alarak Farsça dil bilgisini müstakil
anlamda derleme başarısını gösteren ilk kişi olmuştur.
Óabìb-i İãfahÀnì’nin kitaplarında dil bilgisi konularını tasnifi, ele alış yöntemi ve kullandığı tanımlar ve dil bilgisi terimleri genel kabul görmüş ve kendisinden sonra telif edilen Farsça dil bilgisi kitaplarında çokça kullanılmıştır.
Örneğin, kendisinden önce Arapça sarf bilgisi esas alınarak fiil, isim ve edat
şeklinde üç başlık altında ele alınan Farsça kelimelerin isim, ãıfat, øamìr,
kinÀyÀt, fièl, ferè-i fièl, müteèalliúÀt-i fièl, óurÿf, edevÀt ve eãvÀt şeklinde
on gruba ayrılmış olması; Farsça mastarların maãdar-ı Àãlì, maãdar-ı caèlì,
maãdar-ı basìù, maãdar-ı mürekkeb, maãdar-ı taòfìfì/muraóóam ve maãdar-ı
doyyomì şeklinde altı gruba ayrılması; fiillerin öznesi, nesnesi, şahsı, kipi,
zamanı ve anlamlarına göre; maèlÿm ve mechÿl; müfred ve cemè; iòbÀrì,
inşÀì ve şarùì; mÀøì, óÀl ve istiúbÀl; lÀzım, müteèaddì; fièl-i òÀã, fièl-i èÀm,
fièl-i mumkin ve fièl-i àayr-ı mumkin, fièl-i óaúìúì, fièl-i mecÀzì, fièl-i tÀm,
fièl-i muteàayyìr, fièl-i şÀõ, fièl-i nÀúıã ve fièl-i munãerif olarak sınıflandırılmış olması; her bir dil bilgisi kaidesinin numaralandırılarak anlatılması;
dil bilgisi konularının “temrìn” başlığı altında çeşitli alıştırmalarla pekiştirerek işlenmesi; “destÿr-i suòen” için “Farsçada kelimenin doğru bir şekilde
kullanılması ilmine denir ve bu ibare diğer dillerde olduğu gibi Farsçada da
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doğru konuşma sanatıdır.” tanımı; fiilin muzari kökünün sonuna ()- )یدنekini
getirerek geçişsiz bir fiili geçişli ve geçişlinin de ikinci kez geçişli yapıldığı mastarlar için maãdar-ı doyyomì/meãÀdir-i åÀneviyye, soyut isimler için
ism-i maènÀ ve dilek-istek kipi için vech-i iltizÀmì terimlerinin kullanılması
onun dil bilgisi konularını tasnifi, ele alış yöntemi ve kullandığı tanımlar ve
dil bilgisi terimlerine birer örnek niteliğindedir.
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