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چ ج ث ت پ ب ا
çim cim se te pe be elif

ژ ز ر ذ د خ ح
je ze ra zel dal hı ha

ع ظ ط ض ص ش س
ayn zı tı dad sad şın sin

ل ڭ گ ك ق ف غ
lam ñef gef kef kaf fe ğayn

ی ه و ن م
ye he wav nun mim

ELİF BA . alfabe



Okunuşu Yazılışı

Baba        بابا
Bebe بەبە
Kuru قورو   
Çivi چیوی

OKUTUCULAR
Osmanlıca’da, Kur’an’da okuduğumuz gibi  
hareke yoktur. Yani üstün, esre, ötre yoktur.
Bunun yerine okutcu harfler vardır. 

و-ا-ە-ی
ا = a sesi                 

و = o, u, ö, ü sesi

ی = ı, i  sesi               

ە = e sesi

Bu harfler 
sesli harf 
görevi 
yaparlar. 



Okunuşu Yazılışı

Baba        بابا

Daha  داها

Masa       ماصا

Ana نا
 
٭ا

Paşa پاشا
Kapan قاپان
Kaç قاچ

OKUTUCULAR
ا  elif okutucusu  a sesi verir

* Elifin yanına elif okutucusu gelirse,
elifin üzerine uzatma işareti konur

آ=  اا   



Okunuşu Yazılışı
Baba  bana araba 

al ل
 
رابا ا

 
.      بابا  بڭا ا

Daha çok kitap oku ك تاب اوقوداها چوق
Masa  altında kedi 

var لتندە
 
كدی وارماصا ا

Ana gibi yar olmaz نا
 
گبی یار اولمازا

Paşa amca bana 

armut verdi رمود
 
دیویر پاشا عمجە باڭا ا

Kapan fare 

yakaladı یاقاالدیقاپان فارە
Kaç ekmek kaç lira كمك قاچ لیرا

 
قاچ ا

OKUTUCULAR
ا  elif okutucusu  a sesi verir -misal



Okunuşu Yazılışı

Baba bana araba al رابە 
 
لبابا بڭا  ا

 
ا

Daha  az – daha çok ز داها
 
داها چوق–ا

Masada ne var? دە نە وار؟ماصا
Ana ben ata su verdim نا

 
تە صو ویردا

 
مبن ا

Paşa baba bana para ver را ویربابا باڭا پاپاشا

OKUTUCULAR
ا  elif okutucusu  a sesi verir

Misaller 

* Elifin yanına elif okutucusu gelirse,
elifin üzerine uzatma işareti konur

آ=  اا   



Okunuşu Yazılışı Okunuşu Yazılışı

İp       ایپ Çakır چاقیر
İç ایچ Kış قیش

Erik     ریك
 
ا Irmak ایرماق

İki ایكی Bil بیل
Bakır باقیر İnci اینجی

OKUTUCULAR
ی  ye okutucusu  ı - i  sesi verir



Okunuşu Yazılışı

O, bu, şu او ، بو ،  شو

Su, ucuz,  umut صو،  اوجوز،  اوموت 

On, dokuz اون،  طوقوز 

Üç, süt, üzüm اوچ،   سوت،  اوزوم 
Bütün, büyük بوتون،   بویوك
Bulut, uçak بولوط،  اوچاق
Çorba, orta, bomba چوربا،  اورتە،   بومبە
Göz, göç, öküz. گوز،   گوچ،   اوكوز 
Ürkek, kuru, odun اوركك،   قورو،  اودون

OKUTUCULAR
و  vav okutucusu  o-ö-u-ü sesi verir



Okunuşu Yazılışı

O, bu, şu او ، بو ،  شو
On, dokuz اون،  طوقوز 
Bolu , kolcu بولو، قولجو
Otuz, orak اوتوز، اوراق
Uzun, ucuz  اوزون، اوجوز

OKUTUCULAR
و  vav okutucusu  o – u misalleri



Okunuşu Yazılışı

Ördek, öküz اوردك ، اوكوز 
Üzüm, ürün اوزوم،  اورون
Öbek, örgü اوبك، اورگو
Güçlü, 

gözlük گوچلو، گوزلك
Güzel, 

görgü گوزل، گورگو

OKUTUCULAR
و  vav okutucusu  ö – ü misalleri



Okunuşu Yazılışı

Be، de, ve بە، دە، وە
Bebe, dede, deve ببە، ددە، دوە
Nane, tane, taze نانە، تانە، تازە
Dere, tepe, kasa درە، تپە، قاصە
Sarma, başka, tabla ەصارمە، باشقە، طابل
Damacana, alaca, 

batarya
الجە، 

 
طاماجانە، ا

باتاریە

OKUTUCULAR
ه  he okutucusu e ve a sesi verir 



Okunuşu Yazılışı

Perde, parlak, peri پری -پارالق –پردە پ 

Pirinç, ıspanak  اسپاناق-پرنچ
Çam, çember, çarşı چارشو-چمبر –چام چ

Üç, güç, kaçak قاچاق-گوچ اوچ، 
Göz, gemi, gece گیجە-گمی –گوز گ  
Giyim, giriş, eğri, eğe اگە-اگری -گیریش -گییم 
Jandarma, japon, jüri ژوری -ژاپون –ژاندرمە ژ
Eñ, biñ, deniz, soñ صوڭ-دڭز –بیڭ -اڭڭ
Babañ, eviñiz, gördüñ گوردڭ-اویڭز –باباڭ 

Osmanlı Türkçesinde ilaveten bulunan harfler

پ   چ   گ   ژ   ڭ



.

بال پارالق پردە قوماشی ایسپری 
 
تەدیا

Peri abla parlak perde kumaşı istedi. 

غاچلری چوق اوزون یاشار
 
چام ا

Çam ağaçları çok uzun yaşar

نور گونش گون دوغیمیندا گوزل گورو
Güneş gün doğumunda güzel görünür. 

ژاپون توریست ژاندرما چاغیردی
Japon turist jandarma çağırdı

ڭ بویوك دڭز
 
.سزڭ گڭلیڭزدرا

En büyük deniz sizin gönlünüzdür

örnekleriپ   چ   گ   ژ   ڭ



Okunuşu Yazılışı

Hoca خواجە
Hayırhah خیرخواه
Duahan دعا خوان
Habı gaflet خواب غفلت
Hahiş خواهش
Mevlidhan مولد خوان



.

ذان
 
اوقودیخواجە منارەیە چیقدی، ا

Hoca minareye çıktı, ezan okudu.

دام گوزل وئگوت ویردی خیرخواه
 
ا

Hayırhâh adam güzel öğüt verdi.

. دعا خوان ختم دعاسی یاپایور 
Duâ han hatim duâsy yapıyor. 

ایتخواِب غفلتدن اویانمەی  ی نصیب
Hâb-ı gafletten uyanmayı nasip et.

مولید خوان گوزل مولید اقویور 
Mevlid hân güzel mevlid okuyor 

Farsça kelimelerde     harfinin okunuşuخ



On اون ١٠ Sıfır صفر ٠
Yirmi یگرمی ٢٠ Bir بر ١
Otuz اوتوز ٣٠ İki ایكی ٢
Kırk  قرق ٤٠ Üç اوچ ٣
Elli أللی ٥٠ Dört درت ٤

Altmış  آلتمش ٦٠ Beş بش ٥
Yetmiş  یتمش ٧٠ Altı آلتی ٦

Seksen سكسن ٨٠ Yedi یدی ٧
doksan طقسان ٩٠ Sekiz سكز ٨

Yüz یوز ١٠٠ Dokuz  طقوز ٩
Bin بیڭ ١٠٠٠

SAYILAR - RAKAMLAR



Okunuşu Yazılışı Okunuşu Yazılışı

Kitabınız  ك تابڭز Bin

(sayı)  
بڭ

Evin damı وڭ
 
طامیا Son صوڭ

Okun ucu اوقڭ اوجی En ڭ 
 
ا

Başın üstü اوستیباشڭ Gönül گوڭل
Bana  بڭا Sizin سزڭ
Sana  سڭا Senin سنڭ
Ona اوڭا Kitabın ك تابڭ

• Türkçe asıllı kelimelerde, 
• ikinci tekil ve çoğul şahıs ekinde
• isim tamlamalarında 

ڭ Türkî nun kullanımı ñ (nazal nun) 



Okunuşu Yazılışı Okunuşu Yazılışı

Eğerini
(onun)

كرینی 
 
ا Kitabın

(senin)  
ك تابك

Eğerini
(senin)

كركی
 
ا Göklerde كوكلردە

Eğr اكری  En
(nazal nun)

ك 
 
ا

Eğlence اكلنجە Son 
(nazal nun)

صوك
Gerekçe  كركچە Güvercin كوكرجن
Gümüş كوموش Göğüs كوكوس
Kürek كوراك Göz كوز 

Harfleri eski metinlerde sadece ك
harfiyle gösterilmiştir. Cümlenin 

gelişine göre okunmuştur

ك گ ڭ 



Okunuşu Yazılışı Okunuşu Yazılışı

Güverte گوگرتە  Bey بگ
Gövde گوگدە Güzel گوزل
Güvercin گوگرجین Eğri  گری

 
ا

Üvez اوكز Genç گنچ
sövmek سوگمك Güveç گوگچ
Gölge   گولگە Göçebe گوچەبە
Övme اوگمە Dövmek دوگمك

• G sesi verir
• Yumuşak Ğ sesi verir
• Bazı örneklerde ya sesi verir.

Bazı örneklerde ise vav sesi veri 

گ  harfi örnekleri



.

Kör  كور ك Kor   قور ق
Yeğ یگ گ Yağ یاغ غ
Süs سوس س Sus صوص ص
Tepe تەپە ت Taş  طاش ط
Dere دەرە د Davul طاوول ط
Her هر ه Hane خانە خ

Bazı harflerin kalın ve ince okunuşları
Türkçe kelimelerde kalın ve ince yazılışlar için bazı 

harfler sabit kullanılır. 



Okunuşu Yazılışı

Perde پردە  
Pirinç

پرنچ 
Parlak پارالق
Peri  پری
Ispanak 

اسپاناق

پ



Okunuşu Yazılışı Okunuşu Yazılışı

O او En ڭ
 
ا

Olmak اولمق İn این
Evvel ّول

 
ا An   ن

 
ا

Ol اول On   اون

ulu اولو Ev و
 
ا

iri ایری  Av و
 
ا



Okunuşu Yazılışı Okunuşu Yazılışı

Bacak باجاق Anne ننە
 
ا

Bağ باغ Ada طا
 
ا

Cami    جامع Araba  رابە
 
ا

sokak صوقاق Arka  رقا
 
ا

yol یول Ağız غز
 
ا

Çiçek چیچك Ayna ینا
 
ا



ی .  Harfi bir ismin sonunyda okutucu 
olduğunda, kendinden sonyra gelen ی

harfi ile başlayan eklerle birleşmez

Okunuşu Yazılışı

Doğruya طوغری یە
Şimdiye شمدی یە
İlmiye  علمی یە
Geriyi گری ی  ی
Sucuya صوجی یە
Sayıyı صای  ی ی  ی



Fiillerde 2 çoğul şahıslarda 
nız, niz eklerinde ye harfi gelirken
isimlerin mülkiyet ekinde gelmez

Okunuşu Yazılışı

Yayınız (yaymak) یاییڭز
Yayınız (yay sizin) یایڭز
Katınız (ilave ediniz) قاتیڭز
Katınız (kat sizin) قاتڭز
Saçınız (saçmak) صاچیڭز
Saçınız (saç sizin) صاچڭز



İsimlerde iyelik ekleri 1

mülkiyet eklerinden önce okutucu harf 

kullanılmaz

Okunuşu Yazılışı Okunuşu Yazılışı

Kalemim قالمم Babam بابام
Kalemin قالمڭ Baban باباڭ
Kalemi قالمی Babası باباسی
Kalemimiz قالممز Babamız بابامز
Kaleminiz قالمڭز Babanız باباڭز
Kalemleri قالملری  Babaları بابالری 



İsimlerde iyelik ekleri 2

mülkiyet eklerinden önce okutucu harf 

kullanılmaz

Ancak kelimenin kökünden sonra, kendinden 

sonrakine birleşmeyen bir okutucu gelirse ve açık 

hece ise, okutucu konulur.    

1 . ŞAHIS ÇEKİMİ;

Babam بابام
Annemi ننەمی

 
ا

Aşımı شمی
 
ا

Anamın نامڭ
 
ا

Aşımın شمڭ
 
ا

Bacım باجیم
Gözüm گوزم

Dayımı دایمی
Gözümü گوزیمی
Üzüntümün اوزونتومڭ
Sözümün سوزیمڭ
Suyum صویم
Arabamı رابامی

 
ا

Arabamın رابامڭ
 
ا



İsimlerde iyelik ekleri 2

mülkiyet eklerinden önce okutucu harf 

kullanılmaz

Ancak kelimenin kökünden sonra, kendinden 

sonrakine birleşmeyen bir okutucu gelirse ve açık 

hece ise, okutucu konulur.    

2 . ŞAHIS ÇEKİMİ;

Deden دەدەڭ

Neneni نەنەڭی

Çantanın چانطاڭڭ

Sıran صیرەڭ

Sorunu صوروڭی

Yazının یازیڭڭ 

Sayın صاییڭ

Arkadaşın رقداشڭ
 
ا

Okulun اوقولڭ
Konağın قوناغڭ
Sağın صاغڭ
Tuzun طوزڭ
Tuzunu  طوزیڭی
Evini ویڭی

 
ا



İsimlerde iyelik ekleri 2

mülkiyet eklerinden önce okutucu harf 

kullanılmaz

Ancak kelimenin kökünden sonra, kendinden 

sonrakine birleşmeyen bir okutucu gelirse ve açık 

hece ise, okutucu konulur.    

3 . ŞAHIS ÇEKİMİ;

Başı باشی

Oğlu اوغلی

Arısı ریسی
 
ا

Gölgesi یگولگەس

Tozu طوزی 

Evi وی
 
ا

gözü گوزی 

Başında باشندە
Oğlunu اوغلنی
Arısından ریسندن

 
ا

Gölgesine نەگولگەسی
Tozunu طوزینی 
Evini وینی

 
ا

gözünü گوزنی



Şimdiki zaman örnekleri 1

Okunuşu

yıkmak
Yazılışı Okunuşu

temizlik
Yazılışı

Yıkıyorum ییقییورم Yıkıyorum ییقایورم
Yıkıyorsun ڭییقییورس Yıkıyorsun یقایورسڭ
Yıkıyor ییقییور  Yıkıyor ییقایور 
Yıkıyoruz ییقییورز Yıkıyoruz ییقایورز
Yıkıyorsunuz ڭزییقییورس Yıkıyorsunuz ڭزییقایورس
Yıkıyorlar رییقییورل Yıkıyorlar رییقایورل



Şimdiki zaman örnekleri 2

Okunuşu Yazılışı

Dönüyorum دونویورم
Dönüyorsun دونویورسڭ
Dönüyor دونویور 
Dönüyoruz دونویورز
Dönüyorsunuz دونویورسڭز
Dönüyorlar دونویورلر



Okunuşu Yazılışı

Okusam اوقوسەم
Yazsan یازسەڭ
Bilse بیلسە
Varsak وارساق
Düşünseniz دوشونسەڭز
Anlasalar ڭالسەلر

 
ا



ەماولساوقوسەم، یازسام، علم صاحبی
Okusam, yazsam ilim sahibi olsam

اردیڭاوینازسەڭ یارینایركن یوئدەویڭی
Ödevini erken yazsan, yarın oynardın

.  یدرك تاب اقومق حیات عشیغبیلسە كە
Bilse ki kitap okumak hayat ışığıdır. 

وارساق

دوشونیرسەڭز بولورسوڭز

ڭالسەلر كە
 
بو دنیا فانیا



Gereklilik eki  Meli malı
Bu kip hem he okutuculu ve he okutucusuzda

yapılabilmektedir 

Okunuşu Yazılışı

Dinlemeliyim دیڭلەملي یم
Kılmalısın قیلمالیسڭ
Birleşdirmeli برلشدیرملی
Açmalıyz چملی یز

 
ا

Girmelisiniz زگیرمەلیسڭ
Kalmalılar قالمەلیلر



Okunuşu Yazılışı

Dinlemeliyim دیڭلەملي یم
Kılmalısın قیلملیسڭ
Birleştirmeli برلشدیرملی
Açmalı چملی

 
ا



Okunuşu Yazılışı

İçeyim ایچەیم
Okuyasın اوقویاسڭ
Konuşmaya قونوشمایا
Bakasınız باقاسیڭز
Kaçışalar قاچیشالر
Gelelim گلەلم



Okunuşu Yazılışı

Yap - Yapın یاپڭ-یاپ 
Aç – Açsın (o) چ 

 
چسین-ا

 
ا

Bul – Bulun بولڭ-بول 
Düşün – düşünün  دوشونڭ-دوشون
Ara - Arayın را 

 
رایڭ-ا

 
ا

Duy – Duysunlar  طویسونلر-طوی
Bil - bilsinler بیلسینلر–بیل 
Gör – görsünler  گورسونلر-گور



Okunuşu Yazılışı

Kaçmayorum

Girmeyorum
گیرمەیورم-قاچمایورم

Bulmayorsun

Gelmeyorsun
رسڭگولمەیو -بولمایورسڭ 

Saymayor 

Gelmeyor
گلمەیور -صایمایور 

Şaşmayoruz 

Gücenmeyoruz
رزگوجنمەیو -شاشمایوروز 

Takmayorsunuz

Gönderneyorsunuz
-طاقمایورسوڭز 

گوندرمەیورسڭی
Tatmayorlar 

Görüşmeyorlar
رلرگوروشمەیو -طاتمایورلر

Olumsuz şimdiki zaman 
Kalın seslerde ma / ince seslerde me



Okunuşu Yazılışı

Arayacağım رایاجاغم
 
ا

Kapayacaksın قاپایاجقسڭ
Arayacak رایاجاق

 
ا

Dokuyacağız طوقویاجغز
Uyuyacaksınız اویویاجقسڭز
Suluyacaklar صولویاجقلر

Gelecek zaman kipi olumlu
Sesli harfle bitiyorsa



Okunuşu Yazılışı

Diyeceğim دییەجگم
Deneyeceksin دڭەیەجكسڭ
Üşüyecek وئشویەجەك
Söyleyeceğiz سویلەیەجگز
Yürüyeceksiniz یورویەجكسڭز
Koruyacaklar قورویاجقلر

Gelecek zaman kipi olumlu
Sessiz harfle bitiyorsa



Okunuşu Yazılışı

Sormak صورمق
Bilmek بیلمك
Araştırmak راشدیرمق

 
ا

Ertelemek ایرتەلەمك
Sararmak صارارمق
Yeşermek یشرمك
Kızmak قیزمق
Üşümek اوشومك

Mastarlar
Kalın seslerde mak, ince seslerde mek



Okunuşu Yazılışı

Alış لیش
 
ا

Veriş ویریش
Geliş گلیش
Gidiş گیدیش
Buluş بولوش
Yapış یاپیش
görünüş گورونوش
Koşuş قوشوش

Nev’i masdar ekleri
Iş iş



Okunuşu Yazılışı

Okuma اوقومە
Yazma یازمە
Danışma دانیشمە
Donanma طونانمە
İçme suyu ایچمە  صوی  ی
İndirme ایندیرمە
Esirgeme سیرگەمە

 
ا

İnleme ایڭلەمە

Hafifleştirilmiş  masdar ekleri
Me ma



Okunuşu Yazılışı

Gelmesi 

Gelmesi

گلمەسی          
گلمسی

Dinlemeleri

Dinlemeleri 

دیڭلەمەلری    
دیڭلەملری 

Düzeltmeli

Düzeltmeli

دوزلتمەلی      
دوزلتملی

Hafifleştirilmiş  masdar ekleri 2
Mesi ması

he okutucusu mana değime kaygısı olan 
yerler haricinde terkedilebilir.

Masdar konusunun istisnasıdır.



Okunuşu Yazılışı

Yazdın mı یازدڭمی          
Nasıl mı ناصلمی  
Var mı وارمی       
Yok mu یوقمی
Gelsem mi گلسەممی
Öyle midir وئیلەمیدر
Uyur mu اویورمی

Soru ekleri isim ve fiillerde 
aynı şekilde yazılır

Mi mı mu mü



.

یازیڭی یازدڭمی ؟ گون كەبو
Bu günkü yazını yazdın mı

چالیشاراقناصلمی  یاپاجقسڭ؟ چوق
Nasıl mı yapacaksın? Çok çalışarak

وارمی؟اوقویانعثمانلیجەی  ی گوزلجە
Osmanlıcayı güzelce okuyan var mı?

یوقمی؟اوقویان چوق ك تاببورادە
Burada çok kitap okuyan yok mu?

بو دنیا كوچوكمی؟ بویوكمی؟  
Bu dünya büyük mü? Küçük mü?

Soru ekleri isim ve fiillerde aynı şekilde 
yazılır Mi mı mu mü



Okunuşu Yazılışı

Yazan         یازان
Çizen  چیزن
Bakan       باقان
Giren  گیرن
Başlayan باشالیان
İnleyenler ایڭلەینلر
Uyuyanlar اویویانلر

İsm-i fail ekleri 
Yapan eden gelen giden

en- an kalın seslerde elif okutucusu girer



Okunuşu Yazılışı

Ağladığı غالدیغی
 
ا

Bildiği بیلدیگی

Sorduğu صوردیغی   

Güldüğü گولدیگی
Satdığı صاتدیغی
Düştüğü دوشدیگی

Siga-i sıla
dığı – diği ekleri



Okunuşu Yazılışı

İnanıp  اینانوب

Sevip َسووب

Kavuşup قاووشوب

Görüp گوروب
Dikilip دیكیلوب
Kalıp قالوب

Siga-i atfiyye
ip – ıp – up – üp ekleri



Okunuşu Yazılışı

Ağladığı غالدیغی
 
ا

Bildiği بیلدیگی

Sorduğu صوردیغی   

Güldüğü گولدیگی
Satdığı صاتدیغی
Düştüğü دوشدیگی

Siga-i sıla
dığı – diği ekleri



Okunuşu Yazılışı

Yazdıkça یازدقجە

Dinledikçe  دیڭلەدكجە

Okudukça اوقودقجە

Düşündükçe دوشوندكجە
Koştukça قوشدقجە
Çektikce چكدكجە

Siga-i tevkitiyye
dıkça – dikçe– dukça – dükçe

tıkça – tikçe – tukça - tükçe ekleri



Okunuşu Yazılışı

Oynadığında اوینادیغندە

Dizdiğinde دیزدیگندە

Çıktığında چیقدیغیندە  

Ezdiğinde زدیگڭدە
 
ا

Kaçtığında قاچدیغڭدە 
Aldığında لدیغڭدە

 
ا

Siga-i tavkiye 2
dığında – diğinde

tığında – tiğinde ekleri



Okunuşu Yazılışı Okunuşu Yazılışı

Bulurum بولورم Alırım لیرم
 
ا

Bulursun بولورسڭ Alırsın لیرسڭ
 
ا

Bulur  بولور Alır لیر
 
ا

Buluruz بولورز Alırız لیرز 
 
ا

Bulursunuz زبولورسڭ Alırsınız لیرسڭز
 
ا

Bulurlar بولورلر Alırlar لیرلر
 
ا

Geniş zaman kipi



Okunuşu Yazılışı Okunuşu Yazılışı

Kadı قاضی Ramazan رمضان
Darbe ضربە İmzâ امضاء
Dalâlet ضاللت Zamir  ضمیر
Efdal فضال

 
ا Zarar  ضرر

Hadrâ حضرا Zâbıta ضابطە
Adhâ اضحی Kazâ قضا
Mudhike مضحكە Mâzî ماضی

İçinde ض harfi kullanılmış ve 
Türkçeye geçen kelimelerin okunması



İçinde ض harfi kullanılmış ve Türkçeye 
geçen kelimelerin okunması

صّحت بولاوروچ توترمضاندە
Ramazanda oruç tut, sıhhat bul

تدی
 
م دفترە امضاء ا ُمعّلِ

Muallim deftere imza attı

یاپیور دەنتلمەدە ضابطە چارشی
Zabıta çarşıda denetleme yapıyor

ڭالتمەیە گورە فتوا ویریرقاضی
 
ا

Kadı anlatmaya göre fetva verir

نمحافظە ایتسیهللا بزی ضاللتدن
Allah bizi dalâletdn muhâfaza etsin



Okunuşu Yazılışı Okunuşu Yazılışı

Aldır لدیر 
 
ا Sevindir سویندیر

İçir ایچیر Soyundur رسویوندی
Yedir ییدیر Konuştur رقونوشدی
Baktır  باقدیر İçir ایچیر
Artdır رتدیر

 
ا Yatır یاتیر

Yazdır یازدیر Karıştır قاریشدیر
Koştur قوشدیر Yapıştır ریاپیشدی
Uçur اوچیر Aldır لدیر

 
ا

Fiilden fiil yapan ekler  دیر



Okunuşu Yazılışı Okunuşu Yazılışı

Tarat  تارات Arat رات
 
ا

Kanat قانات atlat تالت
 
ا

Belirt بلیرت Oynat اوینات
Yaşat یاشات Taşıt تاشیت
Korkut قورقوت Uyut اویوت
Anlat ڭالت

 
ا Kapat قاپات

Üşüt اوشوت Büyüt بویوت
İşlet  ایشلت Yürüt  یوروت

Fiilden fiil yapan ekler  ت



ییمك تمق
 
ا

Yemek Atmak

ییورم تیورم
 
آ

ییونسڭ تیورسڭ
 
آ

ییور  تیور 
 
آ

ییورز تیورز
 
آ

ییورسڭز تیورسڭز
 
آ

ییورلر تیورلر
 
آ

Şimdiki zaman olumlu fiil çekimleri
1



گورمك قالمق

Görmek Kalmak

گورییورم قالیورم

گورییورسڭ قالیورسڭ

گورییوی قالیور 

گورییورز قالیورز

گورییورسڭز قالیورسڭز

گورییورلر قالیورلر

Şimdiki zaman olumlu fiil çekimleri
2



İstek kipi çekimleri  1

گیرمك گلمك
Girmek Gelmek

گیرسەم گلسەم

گیرسەڭ گلسەڭ

گیرسە گلسە

گیرسەك گلسەك

گیرسەڭز گلسەڭز

گیرسەلر گلسەلر



ڭلەمق
 
ا اویومق

Anlamak Uyumak

ڭالسەم
 
آ آویوسەم

ڭالسەڭ
 
آ آویوسەڭ

ڭلەسە
 
آ آویوسە

ڭالسەق
 
آ آویوسەق

ڭالسەڭز
 
آ آویوسەنڭز

ڭالسەلر
 
آ آویوسەلر

İstek kipi çekimleri  2



بولمق بیلمك
Bulmak Bilmek

بولدم بیلدم

بولدڭ بیلدڭ

بولدی بیلدی

بولدق بیلدك

بولدڭز بیلدڭز

بولدیلر بیلدیلر

Geçmiş zaman olumlu fiil çekimleri 1

رامق
 
ا ویرمك

Aramak Vermek

رآدم
 
آ ویردم

رآدڭ
 
آ ویردڭ

رآدی
 
آ ویردی

رآدق
 
آ ویردك

رآدڭز
 
آ ویردڭز

رآدیلر
 
آ ویردیلر



بولمق بیلمك
Bulmak Bilmek

بولدم بیلدم

بولدڭ بیلدڭ

بولدی بیلدی

بولدق بیلدك

بولدڭز بیلدڭز

بولدیلر بیلدیلر

Geçmiş zaman olumlu fiil çekimleri 2



چ ج ث ت پ ب ا

چ ج ث ت پ ب ا

ژ ز ر ذ د خ ح

ژ ز ر ذ د خ ح
ع ظ ط ض ص ش س

ع ظ ط ض ص ش س
ل ڭ گ ك ق ف غ

ل ڭ گ ك ق ف غ
ی ه و ن م

ی ه و ن م

ELİF BA . Matbu- Rika alfabe 


