FARSÇA  تهEDATININ KLASİK FARS ŞİİRİNDEN
ÖRNEKLERLE ÇEŞİTLİ GÖREVLERİ, KULLANIM
ALANLARI VE ANLAMLARI
Pelin Seval Çağlayan Esen
Öz
Edat tek başına bir anlamı olmayan, cümle içerisinde isim veya
isim soylu kelimelerden önce ya da sonra gelerek bağlı olduğu
kelimeler ile fiiller, fiilimsiler, isimler arasında çeşitli anlam ilgileri
kuran, cümleye farklı anlamlar katan, gramer görevli bağımsız kelime
türüdür. Edatlar cümlenin yardımcı parçalarının en küçük grubunu
oluşturur, birlikte kullanıldıkları kelimelerin, kelime gruplarının ve
cümlelerin kullanışlarına, ifade kabiliyetlerine yardım eder. Edatlar
sözcükler arasında ilgi kurarken aynı zamanda tümleç öbekleri
oluşturur, bu öbekler bazen zarf tümleçleri gibi yüklemi neden, zaman,
yer, yön, amaç, nitelik, nicelik, karşıtlık, soru, benzerlik, vasıta,
beraberlik, açıklama bakımından bazen de dolaylı tümleçler gibi
yönelme, bulunma, ayrılma bakımından tümler. Farsçada özellikle
nazım ve nesir türünde kaleme alınan klasik eserlerde edatların
birbirlerinin yerine ve öz anlamları dışında farklı anlamlarda
kullanıldığı görülmektedir. Çeşitli kullanım alanları ve farklı görevleri
olan, isme –e halini veren َ تedatı da  از، از رّی، ًسد، در، تا، ترای، تر، تا،از
 تَ ضثة، تَ ّاضطۀ، هطاتك، تَ ضْی، خِتgibi edatlar yerine kullanılarak öz
anlamı dışında -i, -de, -den, ile, için, üzerine, üzerinde, -e doğru,
tarafına, -e karşın, karşılığında, -e rağmen, yerine, kadar, bir,
bakımından, gibi, sebebiyle, yüzünden, -e uygun, -e göre, -iken,
olarak, altında, hakkında, yanına, yanında, -dığı zaman, yoluyla,
…gibi birçok anlamı karşılamaktadır.
Çalışmada َ تedatının klasik şiirde kullanım alanları, görevleri ve
farklı anlamları Firdevsî, Enverî, Hakânî, Attâr, Mevlânâ, Irâkî, Saʻdî,
Evhâdî, Hâfız gibi klasik Fars şairlerinin şiirlerinden tarafımızca tespit
edilen örneklerle incelenmiştir. Örneklerin sayfa numarasının yanında
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beyit numarası da verilmiştir. Kendinden sonra gelen kelimeye tamlama
kesresi ile bağlanan edatlarda kesre işareti gösterilmiştir.
Anahtar Kelimeler: edat, َ تedatı, Farsça, tamamlayıcı, tümleç.
Various Tasks, Usage Areas and Meanings of Persian
Preposition “ba” with Examples from Classical Persian Poetry
Abstract
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Preposition does not have a meaning on its own, in sentence comes
before or after noun or words like noun; establishes various meaning
relations between words and verbs, gerundial, nouns and grammatical
independent clauses that add different meanings to the sentence.
Prepositions are the smallest group of auxiliary parts of sentence, helps
use of words, phrases, and sentence. While prepositions establish
interest among words, creates phrases. Sometimes these phrases are
complete verb such as adverbial in terms of reason, time, place,
direction, purpose, quality, quantity, contrast, question, similarity,
means, sometimes such as indirect object in terms of heading,
availability, leaving. In Persian especially in the classical works type of
poetry and prose it is seen that prepositions have more than one
meaning. Preposition َ( تba) has a lot of meanings such as the, on, at,
to, for, from, with, upon, over, towards, on account of, despite,
although, spite of, like, while, under, acording to, about, near, next to,
when, by. At the same time this preposition binds two words of the
same kind, sometimes makes the adjective or the adverb, it was seen
that this preposition was used at the beginning of the verbs, gerundial in
classical Persian.
In the study, the various uses of preposition َ( تba) and its different
meanings were examined with introducing sample couplets from the
poets of various poets such as Firdevsi, Enveri, Hakani, Attar, Mevlana,
Iraki, Sadi, Evhadi, Hafız. The couplet number is given next to the page
number.
Keywords: preposition, preposition “ba”, Persian, complementary,
complement.
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Structured Abstract
A preposition is a word used to link nouns, pronouns, or phrases to
other words within a sentence. They act to connect the people, objects,
time and locations of a sentence. Preposition does not have a meaning
on its own, in sentence comes before or after noun or words like noun;
establishes various meaning relations between words and verbs,
gerundial, nouns and grammatical independent clauses that add
different meanings to the sentence. Prepositions are usually short
words, and they are normally placed directly in front of nouns. A nice
way to think about prepositions is as the words that help glue a sentence
together. They do this by expressing position and movement,
possession, time and how an action is completed.
Indeed, several of the most frequently used words in Persian, such
as ، چْى، خس، تا، تا، تر، در، تا،َ ترای ت،( ازaz-from, ba-to, dar-in, ber-on,
upon, ta-up to, coz-other than, jon-for, baray-for) are prepositions.
Explaining prepositions can seem complicated, but they are a common
part of language and most of us use them naturally without even
thinking about it. Prepositions are the smallest group of auxiliary parts
of sentence, helps use of words, phrases, and sentence. While
prepositions establish interest among words, creates phrases.
Sometimes these phrases are complete verb such as adverbial in terms
of reason, time, place, direction, purpose, quality, quantity, contrast,
question, similarity, means, sometimes such as indirect object in terms
of heading, availability, leaving.
In fact, it‟s interesting to note that prepositions are regarded as a
„closed class‟ of words,This means, unlike verbs and nouns, no new
words are added to this group over time. In a way, it reflects their role
as the functional workhorse of the sentence. They are unassuming and
subtle, yet vitally important to the meaning of language.
Prepositions in Persian three types are examined: simple
preposition, compound preposition, defined preposition. Simple
preposition are those which are not compounded with any other word.
The Simple Prepositions generally assist in determining the place or
position of a person or thing. For example: ، تا، تاز، اال، تا، تر، را، در، تا،َت
 ترای، فرا،َ ک،ّ فر، چْى،ْ چ، خس،( ازaz, ba, dar, ra, ber, ta, ella, baz, coz,
NÜSHA, 2019; (48): 137-154
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jo, jon, foro, ke, fera, baray). Compound preposition are those
prepositions which are formed by prefixing the preposition to a noun,
an adjective or an adverb. For example:  چْى،َ خس ک، هگر از، خس از،تَ خس
 تَ ؼیر از، تَ خاطر، از تِر،ْ ُوچ،َ هگر ک،َ ( کba, coz, coz az, magar az, coz
ke, jon ke, magar ke, hamjo, az bahr, ba hatar, ba gayr az). Defined
preposition come in three varieties: At the end of the words, the
summoning ( اa), the beginning of the call ( ایay) the exclamation
exclamation and the ( راra).

140

In Persian especially in the classical works type of poetry and prose
it is seen that prepositions have more than one meaning. Preposition َت
(ba) has a lot of meanings such as the, on, at, to, for, from, with, upon,
over, towards, on account of, despite, although, spite of, like, while,
under, acording to, about, near, next to, when, by. At the same time this
preposition binds two words of the same kind, sometimes makes the
adjective or the adverb, it was seen that this preposition was used at the
beginning of the verbs, gerundial in classical Persian. While setting the
sentence in the present, preposition َ( تba) was used at the beginning of
verb in the imperatives and subjunctive mood of verbs. Sometimes the
tanven at the end of the envelope is thrown and the preposition َ( تba)
is added thus makes the task adverbial in the sentence, used to meaning
of starting in sentences, used to consolidate the meaning of the word,
connects two words of the same type, before these prepositions ( ترbar)
on, ( درdar) at, ( خسcoz) other than accepted more and for the sentence
meaning of this preposion unnecessary.
In the study, the various uses of preposition َ( تba) and its different
meanings were examined with examples. Thirty-nine different uses and
meanings of preposition َ( تba) were determined and explained with
examples. These example are mostly selected from poems of poets of
Persian literature such as Firdevsi, Enveri, Hakani, Attar, Mevlana,
Iraki, Sadi, Evhadi, Hafız.
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Giriş
Cümle içerisinde isim ya da isim soylu kelimelerden önce ya da
sonra gelerek, bağlı olduğu kelimeler ile fiiller, fiilimsiler, isimler
arasında çeşitli anlam ilgileri kuran, cümleye farklı anlamlar katan
ve tek başına bir anlamı olmayan sözcüklere edat ( حرف اظافَ یا هتون
 )ضاز یا ًمع ًواdenir. (Rehber, 1380 hş., 265; Hânlerî, 1392 hş., s. 73;
Karîb ve diğerleri, 1392 hş., s. 234; Ferşîdverd, 1392 hş., s. 447; Rızâyî
ve Saʻîdî, 1394 hş. s. 120-121; Delice, 2008, s. 113). Edatlar tam
manasıyla dilin destekleyici yardımcı kelimeleridir (Ergin, 2013, s.
348). Birlikte kullanıldıkları kelimelerin, kelime gruplarının ve
cümlelerin kullanışlarına ve ifade kabiliyetlerine yardım ederek, ismin
(َ)کار در هذرض, fiilin ()تَ هذرضَ رفتن, sıfatın ()پر از آب, zarfın (َ)زّدتر از ُو
veya ünlemin (ْ )آفریي تر تanlamını tamamlarlar (Ferşîdverd,1392 hş., s.
448; s. Rızâyî ve Saʻîdî, 1394 hş. s. 121-122).
Bağlı olduğu kelimenin veya cümlenin anlamını kimi zaman
pekiştirip kimi zaman kısıtlayan edatlar sözcükler arasında ilgi kurarken
aynı zamanda tümleç öbekleri oluşturur, bu öbekler bazen zarf
tümleçleri gibi yüklemi neden, zaman, yer, yön, amaç, nitelik, nicelik,
karşıtlık, soru, benzerlik, vasıta, beraberlik, açıklama bakımından bazen
de dolaylı tümleçler gibi yönelme, bulunma, ayrılma bakımından
tümler. (Ferşîdverd,1392 hş., s. 449-450; s. Rızâyî ve Saʻîdî, 1394 hş. s.
121-122; Yıldırım, 2015, s. 289). Farsça edatlar iyelik eki ile birleşebilir
(Şahinoğlu, 1997, s. 150).
Farsçada edatlar ، از لحاظ، تَ دًثال، از تِر، درتاب، در تارۀ، تَ هٌظْر،تَ علت
 ترای خاطر، در حال، تر ظذ، در اطراف، تر فراز، در عْضgibi bir isimle
birleşerek; َ خس ت،َ تا ت، از ترایgibi iki edattan; ، هطتمل از، پیع از، لثل از،تعذ از
 فارغ از، تاالتر از،َ هرتْط ت، دّر ازgibi sıfat veya zarfla birleşerek; ،در تواش تا
 تا اضتفادٍ از، در همایطَ تا،َ تا تْخَ ت،َ تا احترام ت،َ تا عطف تgibi bir ismin hem
başına ve hem sonuna edat getirilerek oluşur. (Ferşîdverd, 1392 hş., s.
450). Edatlar üç türde incelenir:
Basit edat )ٍ(حرف اظافۀ ضاد: ، چْى،ْ چ، خس، تا، تاز، اال، تا، تر، را، در، تا،َت
 ترای، فرا،َ ک،ّ فر، ازgibi tek kelimeden oluşan edatlardır (Erjeng, 1374
hş., s. 24-25; Efşâr, 1380 hş., s. 193; Givî ve Enverî, 1392 hş., s. 267).
Birleşik edat )(حرف اظافۀ هركة:  هگر،َ چْى ک،َ خس ک، هگر از، خس از،تَ خس
 در خصْؼ، تَ ؼیر از، تَ خاطر، از تِر،ْ ُوچ،َ کgibi basit edatların isim, sıfat,
bağlaç gibi kelimelerle birleşmesiyle meydana gelen edatlardır (Erjeng,
NÜSHA, 2019; (48): 137-154
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1374 hş., s. 25-26; Efşâr, 1380 hş., s. 195; Givî ve Enverî, 1392 hş., s.
268).
Belirlilik edatı )ًَ(حرف ًػا: Kelimelerin sonundaki çağırma ‟اi (دال
ey gönül), başındaki  ایçağırma ünlemi ( ای ترادرey kardeş) ve  راedatı
( کتاتِا راkitapları) cümle içerisinde birlikte bulunduğu kelimeye
belirlilik kazandırır. Kelimelere belirlilik kazandıran bu harflere
belirlilik edatı denir (Efşâr, 1380 hş., s. 195; Givî ve Enverî, 1392 hş., s.
268; Hânlerî, 1392 hş., s. 73).
 تهedatı
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Farsçada özellikle nazım ve nesir türünde kaleme alınan klasik
eserlerde edatların birbirlerinin yerine ve öz anlamları dışında farklı
anlamlarda kullanıldığı görülmektedir. Bağlı bulunduğu ismi zarf veya
sıfat yapmak, aynı tür iki ismi birbirine bağlamak, başka bir edatla
birlikte kullanılarak ait olduğu kelimenin anlamını pekiştirmek gibi
çeşitli görevlere ve kullanım alanlarına sahip َ تedatı da ilk anlamı (-e)
dışında farklı birçok anlamı olan edatlardandır. َ تedatı ، تا، ترای، تر، تا،از
 تَ ّاضطۀ، هطاتك، تَ ضْی، تَ ضثة، از خِت، از رّی، ًسد، درgibi bir çok edatın
yerine kullanılarak -de, -den, ile, için, -i, üzerine, üzerinde, -e doğru,
tarafına, -e karşın, karşılığında, -e rağmen, yerine, kadar, bir, -ında,
bakımından, -ce, gibi, benzer, sebebiyle, yüzünden, -e uygun, -e göre, rek, -iken, olarak, altında, hakkında, yanına, yanında, -dığı zaman,
yoluyla… gibi birçok anlamı karşılamaktadır (Karîb ve diğerleri, 1392
hş., s. 235-236; Rezevîyân ve Hânzâde, 1393 hş., s. 68-69; Velîpûr,
1395 hş., s. 70-71; Değirmençay, 2010, s. 117; Şükûn, 1984, s. 212215).
 تهEdatının Çeşitli Görevleri ve Kullanım Alanları
َ تedatı ismin başına gelerek isme –e halini verir, isme yönelme
anlamı yükleyerek başına geldiği sözcüğü dolaylı tümleç yapar,
yüklemin bildirdiği eylemin neye, kime, nereye yöneldiğini gösterir
(Karîb ve diğerleri, 1392 hş., s. 234; Hayyâmpûr, 1392 hş., s.130):
آفتاب رّی اّ خْاُین دیذ

گر ته هه رویی ًظر خْاُین کرد

(Irâkî, 1392 hş., s. 237/9)
Eğer bir ay yüzlüye bakacak olsak, onun güneş gibi yüzünü
görürüz.
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Klasik Farsçada her kip ve zamanın hatta fiilimsinin başına gelerek
fiilin bir defada ve zamanın belli bir anında gerçekleştiğini gösterir
(Şahinoğlu, 1997, s. 197):
 تثیٌی،آًچَ هی داًی تساًی آًچَ هی تیٌی

َتثیٌی ُر چَ ُطت ّ تْد ّ خْاُذ غذ دریي لوح

(Irâkî, 1392 hş., s. 37/4)
Her ne varsa, var idiyse ve olacaksa o anda görürsün; gördüğünü
bilirsin, bildiğini görürsün.
Emir kipinin (emr-i hâzır ve emr-i gâib) ve istek kipinin
muzarisinin başında gelir (Şahinoğlu, 1997, s. 197):
تَ خای دل ضر زلف ًگار در چٌگطت

اگر ترفت دل از دضت گى ترو چْ هرا

(Irâkî, 1392 hş., s. 237/2)A
Eğer gönül elden gittiyse,[bırak] gitsin; çünkü benim elimde
gönül yerine sevgilinin zülfü vardır.
در...َ ت،تر...َ ت،اًذرّى...َ ت،ّاًذر...َ ت،اًذر...َ تgibi başka bir edatla
birlikte kullanılarak ait olduğu kelimenin anlamını pekiştirmek için
kullanılır (Şahinoğlu, 1997, s. 77, 197, 327):
ته سر تر یکی تاج زر داغتن

تیاًذازٍ زر ّ گِر داغتن

(Firdevsî, 1388 hş., s. 202/28)
Sayısız altınım, mücevherim vardı, başımda altın bir tacım vardı.
 اخثاراً=تَ اخثار، تذریداً=تَ تذریح، ظاُراً=تَ ظاُر، ًطثتاً=تَ ًطثت،هثالً=تَ هثل
gibi bazı kelimeler hem tenvinli olarak hem de sonundaki tenvin atılıp
başına َ تedatı eklenerek cümle içerisinde zarf görevi yaparlar (Givî ve
Enverî, 1392 hş., s. 232; Yıldırım, 2015, s. 271):
ایي راز کَ گفتَ غذ ته اجوال

ظاُر گردد تْ را ته تفصیل

(Irâkî, 1392 hş., s. 289/7)
Özetle söylenen bu sır, sana ayrıntısıyla görünür.
( تَ هسدücretli), ( تَ ُْظakıllı) ( تَ خْىkanlı) gibi bazı isimlerin
önüne gelerek bu ismi sıfat yapar (Değirmençay, 2010, s. 128):
ُواى تررزاى ًیس ّ ُن راضتاى

خِاى دل ًِادٍ تذیي داضتاى

(Firdevsî, 1388 hş., s. 5/6)
NÜSHA, 2019; (48): 137-154
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Hem akıllılar hem dürüst insanlar bütün dünya bu destanı sevdi.
( دّظ تَ دّظomuz omuza), ( یک تَ یکbirer birer), فرزًذ تَ فرزًذ
(çocuktan çocuğa) ( تَ رّی رّیyüz yüze) gibi aynı tür iki ismi
birbirine bağlayarak cümlede zarf görevi yapar (Değirmençay, 2010, s.
117):
 دریػ،چْى ًکردی ُیچ فرهاًن

 زم ته زم، عرالی،الخرم خْى خْر

(Irâkî, 1392 hş., s. 116/16)
Ey Irâkî, mademki bana itaat etmedin o halde kan iç her an, yazık!
( تَ کار تردىkullanmak) ،( تَ ضر غذىsona ermek) ،( تَ چػن خْردىgöze
çarpmak) gibi ön edatlı birleşik fiillerin oluşumunda kullanılır (Yıldırım,
2015, s. 146, 153):
هي ًػطتَ تا چَ تاغذ رای دل

دل ته قصس خاى هي ترذاسته

(Rûmî, 1389 hş., s. 550/24)
Gönül canıma kastetmiş, ben ise gönlün kararı nedir diye oturmuş
bekliyorum.
144

( تَ ؼیر از-den başka), ( تَ خاطرamacıyla), ( تا تَ حالşimdiye kadar)
gibi birleşik edatların oluşumunda kullanılır (Yıldırım, 2015, s. 299):
تیآفتاب چػن چَ تیٌذ در آضواى

چػن آضواى ته واسطه آفتاب دیذ

(Şirvânî, 1338 hş, s. 913/15)
Göz, gökyüzünü güneş sayesinde gördü, göz güneş olmadan
gökyüzünde ne görür?
َ( تَ هحط آى ک-er…-emez), َ( تَ حذی ک-dığı kadar), َ( تا تَ خایی کıncaya kadar) gibi birleşik bağlaçların oluşumunda kullanılır (Yıldırım,
2015, s. 315):
ته شرط ِآى که ز هدلص ضخي تَ در ًرّد

ٍتیار تادٍ ّ اّل تَ دضت حافع د

(Şîrâzî, 1372 hş., s. 548/11)
Sözün meclisten çıkmaması şartıyla, şarap getir ve önce Hâfız’ın
eline ver.
( ترüzerinde), ( در-de), ( خس-den başka) kelimelerinden önce zait
sayılır (Ferşîdverd, 1392 hş., s. 452):
ُػیار چَ داًذ کَ دریي کْی چَ راز اضت؟

اضرار خراتات ته جس هطت ًذاًذ
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(Irâkî,1392 hş., s. 80/4)
Meyhane sırlarını sarhoştan başkası bilemez, ayık bu sokakta ne
sırlar olduğunu nereden bilir?
 تهEdatının Farklı Edatlar Yerine ve Çeşitli Anlamlarda
Kullanımı
 اًذر،( در-de, içinde, içerisinde) edatı anlamında kullanılır:
تَ رّز آى راز تا خوػیذ گفتٌذ

ته شة رازی کَ تا خْرغیذ گفتٌذ

(Sâvecî, 1389 hş., s. 723/13)
Geceleyin güneşe söyledikleri sırrı gündüz Cemşid’e söylediler.
غذ از تٌذ خِاى آزاد ّ ّارضت

ته پیراى ضر دل ّ دیي داد تر تاد

(Irâkî, 1392 hş., s. 246/6)
Yaşlılık zamanında gönlünü ve dinini yok etti, dünya bağından
azat oldu ve kurtuldu.
گر ًالَ کٌذ تلثل هطکیي از گل

 ًَ غگفت،تػکفت ته صحرا گل هػکیي
145

(Merâgî,1362 hş., s. 428/3)
Misk kokulu gül çölde tomurcuklandı, eğer zavallı bülbül gülden
dolayı feryat ederse tuhaf olmaz.
کَ ته گیتی ًواًذ کص درّیع

داد چٌذاى زر از خساًَ خْیع

(Gencevî, 1316 hş., s.127/12)
Hazinesinden o kadar altın verdi ki dünyada fakir kimse kalmadı.
( از-den) edatı anlamında kullanır, bazen bu anlamda kullanıldığında
bağlı bulunduğu kelimenin özelliğini, mahiyetini belirtir:
ها را غراتخاًَ لصْر اضت ّ یار حْر

زاُذ اگر ته حىر و قصىر اضت اهیذّار

(Şîrâzî, 1372 hş., s. 612/5)
Zâhid, huri ve köşklerden ümitliyse; meyhane köşk, sevgili huridir
bize.
گر ترًدذ ته زوست هػوارظ

عاغك صادق از هالهت دّضت

(Şîrâzî, 1377 hş., s. 473/5)
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Sadık âşık eğer dostun azarından incinirse dosttan sayma onu.
( تاile) edatı anlamında kullanılır:
ًٍفص خْد کػتَ خْى خْد خْرد

ٍدل خْد را ته ذىى تپرّرد

(Merâgî, 1362 hş., s. 568/7)
Gönlünü kanla beslemiş, nefsini öldürmüş, kanını içmiş.
( ترüzerinde, üzerine, üstüne) edatı anlamında kullanılır:
درّى رفت ّ پیػع ته زاًى ًػطت

غَ از هِرتاًی تذّ داد دضت

(Gencevî, 1316 hş., s. 319/11)
Şah şefkatle ona elini uzattı; [o da] içeri girdi ve huzurunda
dizinin üstüne oturdu.
 ًسدیک،( ًسدyanında, yanına, yakınında) edatı yerine kullanılır:
گذایی کَ پیػت ًیرزد خْی

کَ فردا ته زاور ترد خطرّی

(Şîrâzî, 1377 hş., s. 260/11)
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Senin yanında bir arpa kadar değeri olmayan dilenci, yarın Tanrı’nın
yanında sultan olur.
( ترایiçin) ve  از رّی، از ضر،( تَ ضثةsebebiyle, nedeniyle, yüzünden,
-den dolayı) edatlarının anlamlarını verir:
ته ذىى ترازر کورتطتَ تْد

کسّ لارى رزمزى خطتَ تْد

(Firdevsî, 1388 hş., s. 109/32)
Ondan dolayı savaşçı Kâren üzgündü, kardeşinin kanı[nın
intikamı almak] için savaşa hazırlandı.
 هکي،تص ته هر جرهی هرًداًن

از هي هطکیي تَ ُر خرهی هرًح

(Irâkî, 1392 hş., s. 199/3)
Ben zavallının bir hatasıyla incinme, bir kusur yüzünden beni
incitme; yapma!
ای تَ از خاى ُطت فرهاًی دگر

دل ته فرهاًت تَ ترک خاى تگفت

(Enverî, 1364 hş., s. 518/20)
Gönül, emrin üzerine canı terk etti, ey candan daha güzel başka
emrin var mı?
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 تاedatının sahip olduğu “–e kadar, - e değin, -e dek” anlamlarını
karşılar:
ُوچْ خْرغیذپرضتاى ته سحر تر تاهن

ُوچْ دزداى ز عطص هي ُوَ غة در تیون

(Rûmî, 1389 hş., s. 557/9)
Hırsızlar gibi gece bekçisi yüzünden bütün gece korku
içerisindeyim, güneşe tapanlar gibi sabaha dek çatıdayım.
 طرف،( ضْی-e doğru, - tarafına) edatlarının anlamlarını verir:
ته کىی زولتن تٌوْد راُی

ترآهذ از افك رخػٌذٍ هاُی

(Câmî, 1378 hş., s. 99/10)
Ufuktan parlak bir ay doğdu, bana baht sokağına doğru yol
gösterdi.
َتکع خْد را ته شهر اصفهاى آُطت
حریف دلثراى غِر لسّیي ًیطتی صائة
َآُطت
(Tebrîzî, 1364 hş., s. 1342/6)
Ey Sâib! Kazvîn güzelleriyle dost değilsin; yavaş yavaş İsfehan’a
[doğru] yollan.
 ازیس،( زیرaltında, altına) edatlarının anlamlarını verir:
ته تیغ آهذ از رّهیاى در ًثرد

چٌیي تا تَ همذارُفتاد هرد

(Gencevî,1316 hş., s. 113/10)
Böylece savaşta Rumîlerden yetmiş kadar yiğit kılıç altına girdi.
 هْافك،–( هطاتكe uygun, -e göre) edatlarının anlamını verir:
ًمػن ته هراز ذىیش تٌگاغتَای

آًن کَ تْام ز خاک ترداغتَای

(Irâkî, 1392 hş., s. 260/11)
Senin topraktan çıkarıp beni kendi muradınca nakşettiğin
[kişiyim].
دّلتن تٌذٍ ّ الثالن ؼالم اضت اهػة

از لة لعل تْام کار ته کام اضت اهػة

(Sâvecî, 1389 hş., s. 663/21)
Senin lâl dudağınla işim, arzuma uygun bu gece; baht kölem, talih
hizmetçim bu gece.
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 از لحاظ،( از خِتaçısından, bakımından, yönünden) edatlarının
anlamlarını verir:
لة ته شیریٌی از غکر خْغتر

رخ ته ذىتی ز هاٍ دلکعتر

(Gencevî, 1315 hş., s. 214/4).
Yüz güzellik bakımından aydan daha çekici, dudak tatlılık bakımından
şekerden daha tatlı.
تَ اترّ کواى ّ تَ گیطْ کوٌذ

ته رخ چْى تِار ّ تَ تاال تلٌذ

(Firdevsî, 1388 hş., s. 961/14)
Yüz bakımından bahar gibi, boyca uzun; kaş yönüyle keman, zülüf
açısından kement gibi.
 از طریك، تَ ّضیلۀ،( تَ ّاضطۀvasıtasıyla, ile, aracılığıyla, sayesinde,
yardımıyla…) edatlarının anlamını verir:
ته آفتاب تْاى دیذ کآفتاب کداضت؟

ته ًىر طلعت تى یافتن ّخْد تْ را

(Irâkî, 1392 hş., s. 260/7)
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Yüzünün nuru sayesinde varlığını buldum, güneşin nerede olduğu
[ancak] güneşin sayesinde görülebilir.
ّلکي آفتاتی یا هَ تاتاى ًوی

ُوی داًن کَ رّز ّ غة خِاى رّغي ته روی تست
داًن

(Irâkî, 1392 hş., s. 250/5)
Dünyanın gece ve gündüz senin yüzün sayesinde aydınlık
olduğunu biliyorum; fakat güneş misin yoksa parlayan ay mı,
bilmiyorum.
ّزیي تِػت ار تتْاًی هرّ ای حْر هر

خأًَ ها چْ تِػتطت ته رذسار تى حىر

(Merâgî, 1362 hş., s. 336/3)
Sen hurinin yüzüyle bizim evimiz cennet gibidir; ey huri eğer
mümkünse bu cennetten gitme!
Farsçada bâ-yi ibtidâ ) (تای اتتذاveya bâ-yi âgâz ) (تای آؼازdenilen
Arapça istiâne edatı yerine َ تedatı kullanılır (Şükûn, 1984, s. 213),
böylelikle cümleye başlangıç anlamı katar:
حکین ضخي در زتاى آفریي

ته ًام خذاًّذ خاى آفریي

(Şîrâzî 1377 hş., s. 223/1)
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Can bahşeden Tanrı’nın, dilde söz yaratan O bilgenin adıyla
başlarım.
Bağlı bulunduğu kelimeye “–ce, …şeklinde” anlamı katarak bu
kelimeyi durum zarfı yapar:
کَ رٍ پر ضٌگالخ ّ تْ ضثْیـی

ته هش ًَ پا دریي ّادی خْى خْار

(Irâkî, 1392 hş., s. 82/4)
Bu kan içen vadide akıllıca adım at; çünkü yol taş dolu, sense
testisin.
ها در اًذیػَ آًین کَ فردا چَ کٌین

هی رّد لافلَ عور ته سرعت اهرّز

(Tebrîzî, 1364 hş., s. 109/14)
Ömür kafilesi hızla gidiyor bugün, biz ise yarın ne yapalım
düşüncesindeyiz.
راٍ دل پاک کي ّ خاًَ دل را در تاز

یار خْاُی کَ تَ غادی زدرت تاز آیذ ؟

(Sâvecî, 1389 hş., s. 663/14)
Sevgilinin kapından tekrar, mutlulukla içeri girmesini mi istersin?
[O halde] gönül yolunu temizle ve gönül evinin kapısını aç.
Miktar, değer, karşılık gibi anlamlar içerir:
ته زاهي غکر دادغاى زر ته هشت

ضواطی تیفگٌذ ّ اضثی تکػت

(Şîrâzî, 1377 hş., s. 299/20)
Sofra serdi ve bir at kesti, onlara bir etek [dolusu] şeker, bir avuç
[dolusu] altın verdi.
خرهي هَ ته جىی خْغَ پرّیي ته زو جى

آضواى گْ هفرّظ ایي عظوت کاًذر عػك

(Şîrâzî, 1377 hş., s.917/7)
Gökyüzüne söyle böyle büyüklük taslamasın; çünkü aşkta ay halesi
bir arpa, Pervin başağı iki arpa [eder].
رّ تخر کاى رایگاى اضت رایگاى

هی فرّغذ اّ ته جاًی تْضَای

(Rûmî, 1389 hş., s. 759/2)
O bir öpücüğü bir can karşılığında satar; durma, al; çünkü
bedavadır o bedava.
NÜSHA, 2019; (48): 137-154
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Teşbih edatıdır; “benzer, gibi” anlamlar verir. (Şükûn, 1984, s.
213):
ته فٌسقگالى را تخْى داد رًگ

ته هشکیي کوٌس اًذرآّیخت چٌگ

(Firdevsî, 1388 hş., s. 159/26)
Tırnaklarıyla miskten bir kemende benzeyen saçlarını yoldu ve gül
gibi yanaklarından kanlar akıttı.
چْ رخطار تْ تاتع پرّ ًیطت

ته تاالی تى تر چوي ضرّ ًیطت

(Firdevsî, 1388 hş., s. 66/26)
Çimende senin boyunca bir servi yoktur, Pervin’in senin yüzün
gibi ışığı yoktur.
Yemin edatıdır, “yemin olsun” anlamı verir (Şükûn, 1984, s. 213):
ته خاک پای عسیست کَ عِذ ًػکطتن

اگرچَ خرهي عورم ؼن تْ داد تَ تاد

(Şîrâzî, 1372 hş., s. 727/2)
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Senin gamın ömür harmanımı savursa da değerli ayağının tozuna
yemin olsun, ahdi bozmadım.
ترًخیسد ز خاى هي ایي رًح

ته ذسا ار تَ هي دُی صذ گٌح

(Gaznevî, 1382 hş., s. 303/8)
Vallahi bana yüzlerce hazine versen de bu acı canımdan çıkmaz.
“–erek, -ken, …olarak” gibi anlamlar içerir:
هرا کدا ضرًاهطت ّ یا ؼن ًٌگطت؟

تسیي صفت کَ هٌن از غراب عػك خراب

(Irâkî, 1392 hş., s. 237/3)
Aşk şarabından böyle körkütük sarhoşken, nasıl şöhret ve utanç
peşinde olur veya ayıp gamı çekerim!
ترآّر لصر ّ ایْاًع ته رکر غکر

ترّب از صحي هیذاًع صفات ًفص غیطاًی
یسداًی

(Irâkî, 1392 hş., s. 31/2)
Şeytanî nefsin sıfatlarını onun meydanının avlusundan süpür,
Allah’ın şükrünü zikrederek onun köşkünü ve eyvanını ortadan kaldır.
تا هگر از هذدظ ًْر تدلی تیٌٌذ

خاک پایع ته تثرک ُوَ در دیذٍ کػٌذ
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(Irâkî, 1392 hş., s. 53/8)
Belki tecelli eden nurunu onun yardımıyla görürler diye herkes
onun toprağını uğur sayarak göze çekmiş.
کَ تذاى ًظر تثیٌن رخ خْب اللَ رًگع

ترّم ز چػن هطتع ًظری ته وام خْاُن

(Irâkî, 1392 hş., s. 253/7)
Gidip sarhoş gözünden borç olarak bir bakış isteyeyim de o bakışta
lale renkli güzel yüzünü göreyim.
ًػایذ تی پذر کردى چٌیي کار

ته پاسد گفت ایي کاریطت دغْار

(Sâvecî, 1389 hş., s. 663/21)
Cevaben “bu zor bir iştir; böyle bir iş babasız yapılamaz” dedi.
Sonuç
Edatlar dilin destekleyici yardımcı kelimesidir ve tek başlarına bir
anlam ifade etmez; cümle içerisinde birlikte kullanıldıkları kelimelerin,
kelime gruplarının ve cümlelerin kullanışlarına ve ifade kabiliyetlerine
yardım ederek anlam kazanır.
Farsçada edatlar basit edat, birleşik edat ve belirlilik edatı olmak
üzere üç türe ayrılır. َ تedatı, farklı edatlar yerine, öz anlamı dışında
farklı anlamlarda kullanılan; çeşitli kullanım alanlarına ve görevlere
sahip basit edatlardandır.
َ تedatının ، تَ ضثة تَ ضْی، از خِت، از رّی، ًسد، در، تا، ترای، تر، تا،از
 هطاتك تَ ّاضطۀgibi birçok farklı edat yerine kullanımı; ilk anlamı (-e)
dışında -e, -de, -den, ile, için, -i, üzerine, üzerinde, -e doğru, tarafına, -e
karşın, karşılığında, -e rağmen, yerine, kadar, bir, -ında, bakımından, ce, gibi, benzer, sebebiyle, yüzünden, -e uygun, -e göre, -rek, -iken,
olarak, altında, yanına, yanında, -dığı zaman, yoluyla gibi farklı bir çok
anlamda kullanımı; ayrıca َ تedatının aynı tür iki kelimeyi birbirine
bağlaması, ön edatlı birleşik fiillerin, birleşik edatların ve birleşik
bağlaçların oluşumunda kullanılması, bağlı olduğu kelimeyi bazen sıfat
bazen zarf yapması, emir kipinin ve istek kipinin muzarisinin başında
gelmesi, klasik Farsçada ise her kip ve zamanın hatta fiilimsinin
başında kullanılması gibi çeşitli kullanım alanları ve görevleri klasik
Fars şairlerinin şiirlerinden getirilen örnek beyitlerle tespit edilmiştir.
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