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Giriş 
 

Esperanto Nedir? 
 

Esperanto dili (esas adı “Uluslararası Dil”) değişik kültürlerden insanların aralarında daha 

kolay iletişim sağlamaları için geliştirilmiş bir dildir. Yaratıcısı Dr. L. L. Zamenhof (1859-

1917) gençlik yıllarında uzun uğraşlar sonucunda dili geliştirdiğinde, 1887 yılında “Dr. 

Esperanto” takma adı ile “Lingvo Internacia” yani “uluslararası dil” adlı broşür kitapçığını 

yayınlayarak bu dili dünyaya tanıtmıştır. Esperanto hakında ilk yayın olan bu broşüre 

esperantistler “Unua Libro” yani “birinci kitap” adını vermişler, dile daha sonra 

“Dr.Esperanto” takma adından dolayı “Esperanto” adı verildi. 

 

Dil şu anda 100’den fazla ülkede yaklaşık 2 milyon kişi tarafından konuşulmaktadır. Ancak 

bu dili İngilizce, Fransızca veya Rusça’dan daha fazla uluslararası yapan nedir? 

 

Esperanto diline “yapay dil” 
1 

denilmesi aslında hatalıdır, doğrusu, ona “planlanmış dil” 

demek olmalıdır. Esperanto özellikle uluslararası alanda farklı kültürler arasında kullanılması 

için amaçlanmıştır. Bu sayede bu dili konuşanlar eşit seviyede birbirleri ile karşı karşıya 

gelebilmektedirler çünkü her iki tarafın da ana dili değildir, başka herhangi bir ülke insanının 

da ana dili değildir. Ulusal bir dil ile tüm insanların kendilerini tam olarak ifade etmeleri 

mümkün değildir. Normal bir insanın, başka birisinin ana dili ile, onu kullanan birisi ile veya 

o dil konusunda çok ustalaşmış birisi ile anlaşması kendisini ifade etmesi, fikirlerini tezlerini 

savunması pek mümkün değildir. 

 

Basit yapısı ve mantıklı tasarımı olan Esperanto dilini herhangi bir kişinin başka bir dilden 

çok daha hızlı ve kolay şekilde öğrenmesi mümkündür. 

 

Yaşayan bir dil 
 

Esperanto dili yaşayan bir dildir, ve diğer dillerin kullanıldığı her şey için kullanılabilir, ve 

zaten kullanılmaktadır. Ancak Esperanto dilinin esas farkı, diğer  ulusal dillerden çok daha 

basit ve kolay öğrenilebilmektedir. Lisede yıllarca öğrendiği yabancı dilden tek bir kelime 

bile hatırlamayan bir kişi, sadece bir kaç aylık bir çalışma ile Esperanto dilini akıcı olarak 

konuşmayı en azından yazıp okumayı öğrenebilir. 

 

Eğer amaç dünyanın farklı yerlerinden farklı kültürlerden insanları tanımak ise Esperanto dili 

ulusal dillerden çok daha fazla yararlıdır çünkü zaten bu dili öğrenen kişilerin ortak 

amaçlarından birisi de budur. 

 

Bu kurs hakkında 
 

Çalışacağınız bu kurs ELNA yani “Esperanto League for North America”nın İngiltere’de 

geliştirilmiş bir kurstan yola çıkarak hazırladığı mektup ile öğrenme formatındaki bir kurstan 

Türkçe’ye çevrilmiş şeklidir. 

 

Kurs size eski moda olarak görünse de 10 kısa derste inanamayacağınız bir seviyede 

Esperanto dilini öğretecektir. Bugün mektup ile değil e-posta ile çok hızlı şekilde size 

atanacak bir öğretmen veya mentor ile birlikte çalışarak, ona sorularınızı sorarak yapacağınız 

bir çalışma formatındadır. 
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Daha modern bir kurs arayanlara İngilizce’den veya İspanyolca’dan Duolingo’da mevcut iki 

Esperanto dili kursundan birini tavsiye edebiliriz. Ancak Duolingo’da süreç çok uzundur ve 

genelde kursun sonuna gelinememektedir. Burada ise 10 basit dersi çalışarak ve her derste 

öğrendiklerinizi pratik edeceğiniz ders sonlarındaki kısa bir iki alıştırmayı yaparak, belki her 

derse ikişer saatinizi ayırmanız ile dile iyi bir başlangıç yapmanız ve iyi bir seviyeye gelmeniz 

mümkün olacaktır. 

 

Kursun sonunda size ayrıca bir sertifika da gönderilecektir. 

 

Esperanto dilinde normal bir klavyede olmayan altı adet şapkalı harf bulunur. Bunlar sırası ile 

ve seslendirilme şekli ile: 

 

Ĉĉ (“ç”) 

Ĝĝ (“c”) 

Ĥĥ (“kh” veya sert bir “h”) 

Ĵĵ (“j”) 

Ŝŝ (“ş”) 

 

Ŭŭ (“uo” veya “vo”) — not: bu harfte şapka ters durmaktadır 

 

Bunları yazabilmek için Android telefonlarda Google klavye, Windows’da ise basit bir 

programcık olan “tajpi” adlı yazılımı indirip kullanmak mümkündür. Windows 10 

klavyesinde Esperanto harfleri mevcuttur. 

 

“Tajpi“yi indirmek için bu sayfaya gidebilirsiniz : 

http://www.zz9pza.net/tajpi/en/ 
 

Türkiye esperantistleri ile bağlantı kurmak 

 

Türkiye’de Esperanto hareketi 1900’lerin en başından beri var olmasına ve bugüne kadar dört 

adet dernek kurulmasına rağmen, en son derneğin 2003 yılından kapanmasından sonra ne 

yazıktır ki bir Esperanto derneği kurulamamıştır. Ancak son yıllarda sosyal medya sayesinde 

facebook’ta aşağıdaki grubumuz Türk esperantistleri için toplanma ve bilgilendirilme yeri 

olmuştur: 

https://www.facebook.com/groups/esperanto.turkiye/ 
 

Bunun dışında bir web sayfamız vardır: 

https://esperantoturkiye.wordpress.com/ 
ve ücretsiz abone olabileceğiniz bir e-dergimiz de vardır: 

https://esperantoturkiye.wordpress.com/category/dergi-revueto/ 
 

MONA – MezOrienta kaj NordAfrika 

 

Ülkemiz Esperanto dünyasının MONA ülkeler grubunda yer almaktadır. Bu bölge 

Kafkaslardan başlayarak, Ortadoğuyu ve tüm Kuzey Afrika ülkelerini kapsamaktadır.  Bu 

bölgede en aktif ülkeler İran ve İsrail’dir. Ardından Ermenistan, Gürcistan ve Türkiye 

gelmektedir. Diğer ülkelerde Esperanto hareketi çok çok zayıftır veya hiç yoktur. 

 

http://www.zz9pza.net/tajpi/en/
https://www.facebook.com/groups/esperanto.turkiye/?ref=bookmarks
https://esperantoturkiye.wordpress.com/
https://esperantoturkiye.wordpress.com/category/dergi-revueto/
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Her sene MONA grubu dahilindeki bir ülkede Mart-Nisan tarihleri arasında 6 günlük bir 

toplantı yapılmaktadır. Türkiye’de bugüne kadar İznik, Eskişehir, Gaziantep ve en son 2016 

yılında Ürgüp’te olmak üzere 4 adet uluslararası toplantı gerçekleştirilmiştir. 

 

MONA bilgilendirme saydası için: 

https://monainformado.wordpress.com/ 
 

______ 
1
 Dünyada bugüne kadar geliştirilmiş yüzlerce yapay dil vardır, bilinen en eski yapay dil 

Sümereler tarafından geliştirilmiş Emesal adlı dildir. Bir başka örnek Osmanlı 

döneminde Muhyi-i Gülşeni (1528-1604) tarafından geliştirilen Bâleybelen dilidir. Ancak 

bunlardan sadece Esperanto dilinin yaygın bir kullanımı olmuştur. 

https://monainformado.wordpress.com/
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Öğrenciye Notlar 
 

Eğer bu basit kursu bir an önce çalışmak isterseniz İletişim formundan bize ulaşarak talebinizi 

bildiriniz. Size bir öğretmen (mentor) atayacağız ve e-posta adresini size göndereceğiz. 

Sizin işiniz anasayfadaki her dersi sırasıyla çalışmak, dersteki alıştırmaları yapmak ve 

mentor’unuza göndermektir.  Mentor’unuza istediğiniz soruları da sorabilirsiniz. Mentor’unuz 

çalışan birşsi olduğundan size anında cevap veremeyebilir. Sabırlı olun, siz bu arada dersin 

tekrarını yapın, veya sonraki derse bir göz atın. Mentor’unuzdan cevap geldiğinde yaptığınız 

hataları inceleyin gerekiyorsa dersi tekrarlayın. 

 

Not: Sözlük ihtiyacınızı bu kursun sonundaki sözlükle gidermeye çalışın, dilde bir miktar 

ilerledikten sonra PIV (Plena Ilustrita Vortaro) sözlüğünü web’ten kullanmaya 

başlayabilirsiniz. Bu sözlük EO-EO formundadır. Ancak bu sözlüğün bir avantajı, klasik 

Esperanto metinlerinden bolca örnekler içermesidir: 

http://vortaro.net/  
 

Not: Cevap anahtarı sayfasına lütfen bakmayın. Dili öğrenebilmek için alıştırmaları 

kendinizin yapması gerekir. Kursu kendi başlarına çalışacak kişiler cevap anahtarı 

şifresini bizden isteyebilirler. 
 

Kurs sonunda size aşağıdaki gibi bir sertifika gönderilecektir. 

 

 
 

Eğer kursu kendi kendinize çalışmak isterseniz, bu da mümkündür. Cevap anahtarı ve kursta 

geçen kelimelerin sözlüğü sizler için hazırlanmış ve bunların bağlantılarını ana sayfanın en 

altında bulabilirsiniz. 

 

Kursu yazdırmak isteyebileceğini düşünerek, kursu pdf dosyasını da hazırladık ve 

indirebilmeniz için bağlantısını ana sayfaya ekledik. 

 

http://vortaro.net/
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Dikkat. Bu kurs kısa 10 tane dersten meydana gelmektedir, dikkatinizi dağıtmadan bir an 

önce tamamlamaya çalışın. Bir dili öğrenirken en tehlikeli şey süreyi uzatmak konsantre 

olmamaktır. Esperanto basit ve kolay bir dildir ancak sonuçta o da bir dildir ve öğrenimi 

süresi çok daha kısa olsa da aynı süreçten geçmektedir. Eğer işi uzatırsanız öğrenme 

çabalarınızın boşa gitme tehlikesi vardır. 

 

Kolay gelsin. 
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1. Ders – Unua Leciono 
 
Ders Bir – Leciono Unu 

 

Dil, isimler ve fiiller üzerinde bir mekanizmadır. Aşağıdaki tabloyu incelerken aslinda 

Esperanto’nun batı dilleri yapısında olduğunu unutmayın. Ancak Esperanto aynı zamanda 

Türkçe dilinin yapısına da çok yakın bir dildir. 

 

Bir şey… İşlem yapar… Başka bir şey üzerinde 

birdo kaptas… insekton. 

bir kuş yakalıyor bir böcek(-ği). 

özne (isim) fiil nesne (isim) 

 

Esperanto yapı itibarıyle “dilbilgisi kurallarının dilin içine kodlanmış” olduğu bir dildir – yani 

cümlede her bir kelimenin hangi rolü oynadığını anlamak için o kelimenin ekine bakmak 

yeterlidir. Mesela aşağıdaki tabloda bazı ekleri ve bunların gösterdiği şeyleri görebilirsiniz: 

 

-o -on 

tekil özne (isim) tekil nesne (isim) 

-oj -ojn 

çoğul özne (isim) çoğul nesne (isim) 

 

Bunların ne anlama geldiğini birazdan daha detaylı göreceğiz. 

 

Fiilin ne zaman gerçekleştiğini göstermek için aşağıdaki ekler fiil köklerine eklenir: 

 

şimdiki zaman -as fiilin şu anda gerçekleşmekte olduğunu gösterir 

geçmiş zaman -is fiilin tamamlandığını gösterir 

gelecek zaman -os fiilin henüz başlamamış olduğunu gösterir 

 

Birdoj kaptis insektojn. 

Kuşlar yakaladı böcekler(-i) 

Birdoj kaptos insektojn. 

Kuşlar yakalayacak böcekler(-i) 
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Tüm isimler ve tüm fiiler yukarıdaki kuralları takip eder ve dilde bu konuda hiç bir istisna 

bulunmaz. 

 

Esperanto’da “şeyler”in cinsiyeti yoktur (yani diğer bir çok dildeki gibi erkek, dişi şeyler 

yoktur). Dilde tek bir belirleyici artikel “la” (İngilizce’deki “the” benzeri) bulunur ve ismin 

tekil mi, çoğul mu, özne mi, nesne mi olmasına göre değişmez. Genelleme yaptığımızda bunu 

kullanmayız (kuşlar böcekler(i) yakalar) ama belirgin kuşlardan bahsedeceksek : 

 

 La birdoj kaptas la insektojn. 

 La birdo kaptis la insekton. 

 

Esperanto’da cümledeki kelime sırası İngilizce’dekinden çok daha az önemlidir. Aşağıdaki 

tüm cümleler aynı şeyi ifade ederler (sadece cümle içerisindeki vurgu değişir). Türkçe’de de 

bazı basit cümlelerde durum aynı olabilir. 

 

Viro legas libron. Erkek okuyor kitap(-ı). 

Libron legas viro. Kitap(-ı) okuyor erkek. 

Legas viro libron. Okuyor erkek kitap(-ı). 

Viro libron legas. Erkek kitap(-ı) okuyor. 

Libron viro legas. Kitap(-ı) erkek okuyor. 

Legas libron viro. Okuyor kitap(-ı) erkek. 

 

Aşağıda bazı Esperanto kelimeleri görüyorsunuz (tablodaki apostroflar eksik bir kelimeyi 

göstermektedir, aslında buna kök denir, bu tabloda sadece fiiler için bunu göstermeyi seçtik, 

fakat normalde tüm kelimeler hayata bir kök şeklinde başlarlar, bunu daha sonra daha iyi 

anlayacağız): 

 

İsimler Fiiler (kök olarak) Daha fazla isim 

amiko (arkadaş) far’ (yap…) kafo (kahve) 

filo (oğul, erkek çocuk) forges’ (unut…) kuko (kek) 

frato (erkek kardeş) hav’ (sahip ol…) lakto (süt) 

instruisto (öğretmen) trink’ (iç…) pano (ekmek) 

knabo (erkek çocuk, oğlan) vend’ (sat…) sukero (şeker) 

patro (baba) vid’ (gör…) teo (çay) 

 

Her bir Esperanto harfinin her zaman tek bir sesi vardır. İngilizce’deki gibi farklı telaffuzlar 

yoktur. Durum aynen Türkçe’deki gibidir. Aşağıdaki tabloda sizlere bazı harflerin 

seslendirilmesini gösteriyoruz. 
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Cümlede vurgu her zaman sondan bir önceki hecede bulunur. Türkçe’de vurgu olmasına 

rağmen, bu öğretilmediğinden Türkler için yabancı dillerdeki vurguyu öğrenmek her zaman 

bir sorun olmaktadır. 

 

Aa Ee Ii Oo Uu Gg Ĝĝ 

Armut Erik İnek Orman Uçak Geyik Ceviz 

 

 

 C -oj kn- 

Türkler için en zor harf budur, 

yaklaşık olarak “o-TS-u” 

kelimesindeki “ts” kısmı gibi bir 

ses verir. 

çoğul isim eklerindeki bu 

harfler -oy şeklinde 

okunur. 

kn-abo kelimesinde k ve n 

tek tek ve arasında başka 

bir sesli olmadan okunur. 

 

Birinci Ders için çalışma yardımı 

 

Birinci dersi dikkatlice okuyun ama az aşağıdaki alıştırmaları yapmadan önce hemen aşağıda 

bulunan çevirileri deneyin ve cevaplarınızı bizimkilerle karşılaştırın. Size buna başlamanızda 

yardımcı olacak bazı ekstra kelime ve ekler de veriyoruz. Türkçe cümlelerdeki devrikliğin 

amacı oluşturacağınız Esperanto çeviri cümlelerinin yapısı ile örtüşmesi içindir. İlk dört 

cümleyi Esperanto’ya diğer dört tanesini ise Türkçe’ye çevireceksiniz. 

 

1. (belirgin) Arkadaş satacak süt(-ü) [lakton]. 

2. Anne [Patrino] içiyor kahve(-yi) [-n] ile [kun] süt ve [kaj] şeker. 

3. (belirgin) Öğretmenler [-j] unuttu (belirgin) çayı [-n]. 

4. (belirgin) erkek-çocuklar yapacak (belirgin) keki [-n]. 

5. La knabinoj [kız-çocuklar] vidos la instruiston. 

6. La instruisto vidis la knabinojn. 

7. La filoj trinkas teon sen [-siz] lakto. 

8. La birdoj vidis la insektojn. 

 

Bunları yapıp bizim aşağıdaki cevaplarımız ile karşılaştırdırktan ve konuyu tam 

anladığınızdan emin olduktan sonra az aşağıdaki alıştırmaları yapıp öğretmeninize gönderin. 

Anlamadığınız bir şey varsa sormaktan çekinmeyin. 

 

Öğretmeniniz size hızlı cevap vermeye çalışacak ama sabırlı olun. 

 

Her şeyden önemlisi ise :  Bonvenon al Esperanto (Esperanto’ya hoş geldiniz)! 

 

Yukarıdaki alıştırmanın cevapları: 

 

1. La amiko vendos lakton. 

2. Patrino trinkas kafon kun lakto kaj sukero. 

3. La instruistoj forgesis la teon. 

4. La knaboj faros la kukon. 

5. Kız-çocuklar öğretmeni görecekler. 

6. Öğretmen kız-çocukları gördü. 
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7. Oğullar sütsüz çay içiyorlar. 

8. Kuşlar böcekleri gördüler. 

 

 

Şimdi aşağıdaki alıştırmayı yapıp öğretmeninize gönderiniz: 

 

Ekzercoj, Leciono Unu (Alıştırmalar, Ders Bir) 

 

Gerektiği kadar zaman harcayarak aşağıdaki cümleleri Esperanto’ya çevirin. Orijinal 

cümleleri email mesajınızın içine kopyalayın ve her birinin yanına veya altına cevaplarınızı 

ekleyin. Bunun amacı öğretmeninize kolaylık sağlamak. 

 

Örnek: 

 

 (belirgin) Adamlar sattı kekler(-i) = La viroj vendis kukojn. 

 (belirgin) Adam sattı (bir) kek(-i) = La viro vendis kukon. 

 

Notlar:  

 

* Parentez içindeki (belirgin) kelimesi aslında İngilizce’deki “the” kelimesini ifade 

etmektedir, bunun için Esperanto çevirisinde “la” artikelini kullanmanız gerekir.  

* Parentez içindeki (bir) kelimesi İngilizce’deki, aslında tam olarak sayı ifade etmeyen, “a, an” 

kelimelerini ifade etmektedir. Bunlar Türkçe’de kullanılmadığı gibi Esperanto’da da 

kullanılmazlar.  

* İki kelime arasında tire “-” varsa o iki kelime aslında Esperanto’ya tek bir kelime şeklinde 

çevrilecek demektir. 

* Sonraki derslerde normal Türkçe cümleler vereceğiz, çeviride nerede neyi kullanacağınıza 

siz karar vereceksiniz. Bunları şimdilik köşeli parentez içinde veriyoruz. 

* Eğer ne zaman belirgin artikel “la”yı kullanmanız gerektiğini bilemiyorsanız 

kullanmamanız daha iyi olabilir. 

 

1. Baba yapar/yapıyor (bir) kek(-i)   [Baba kek yapıyor] 

2. (belirgin) erkek-çocuk sahip-olacak (belirgin) şeker(-e).     [Erkek-çocuk şekere sahip 

olacak] 

3. (belirgin) oğul unuttu (belirgin) süt(-ü).     [Oğul sütü unuttu] 

4. (belirgin) erkek-çocuklar içiyorlar çay(-ı).     [Erkek-çocuklar çay içiyor] 

5. (belirgin) arkadaş sattı (belirgin) ekmek(-i).     [Arkadaş ekmeği sattı] 

6. (belirgin) öğretmen görür/görüyor (bir) erkek-çocuk.     [Öğretmen erkek-çocuk görüyor] 

7. (belirgin) oğul sahiptir (bir) arkadaş(-a).     [Oğlun arkadaşı vardır] 

8. (belirgin) erkek-kardeş yaptı ekmek(-i).     [Erkek kardeş ekmek yaptı] 

9. (belirgin) erkek-çocuklar sahip-olacaklar kek(-e).     [Erkek-çocukların keki olacak] 

10. Baba unuttu (belirgin) şeker(i).   [Baba şekeri unuttu] 

11. (belirgin) erkek-çocuklar sahipti arkadaşlar(-a).   [Erkek-çocuklar arkadaşlara sahipti] 

12. (belirgin) oğullar gördü (belirgin)  ekmek(-i).     [Oğullar ekmeği gördü] 

13. (belirgin) erkek-kardeşler satıyor şeker(-i).    [Erkek kardeşler şeker satıyorlar] 

14. (belirgin) öğretmen unutuyor (belirgin) erkek-çocuk(-u).   [Öğretmen erkek çocuğu 

unutuyor] 

15. (belirgin) arkadaş içecek süt(-ü).      [Arkadaş süt içecek] 

16. (belirgin) oğullar yapıyorlar kekler(-i).      [Oğullar kekler yapıyor] 

17. Baba satacak (belirgin) kek(-i).        [Baba keki satacak] 



11 
 

18. (belirgin) arkadaş sahipti ekmek(-e).      [Arkadaşın ekmeği vardı] 

19. (belirgin) Erkek-çocuklar görecek (belirgin) öğretmenler(-i).     [Erkek-çocuklar 

öğretmenleri görecek] 

20. (belirgin) öğretmenler içiyor kahve(-yi).     [Öğretmenler kahve içiyor] 

 

Şimdi cevaplarınızı yukarıda bahsettiğimiz şekilde öğretmeninizin e-posta adresine gönderin, 

eposta’nın başlık kısmına “ÜEK-1” yani “Ücretsiz Esperanto Kursu – 1” yazmayı unutmayın. 

 

 

Umarız sizi Espranto ile tanıştırırken korkutmamışızdır. Belki ilk Esperanto dersi için sizlere 

biraz fazla materyal vermiş olabiliriz. Ancak unutmayın yukarıda öğrendiğiniz dil becerisini 

İngilizce veya İspanyolca gibi dillerde öğrenmek aylarınızı alacaktır. 

 

Bu ücretsiz Esperanto kursumuz basitçe bu şekilde başlıyor, ancak 10. derse geldiğinizde 

komplike yapıda cümleler ve sofistike Esperanto anlıyor olacaksınız. 

 

On derslik seriyi tamamladığınızda isterseniz çerçeve yapabileceğiniz bir ‘kurs tamamlama 

sertifikası’ alacaksınız. 

 

Öğretmeninden cevap beklerken aşağıdaki tablodan bazı sayılar ve renkler öğrenelim: 

 

0 nulo 

  
1 unu flava sarı 

2 du verda yeşil 

3 tri blua mavi 

4 kvar blanka beyaz 

5 kvin nigra siyah 

6 ses griza gri 

7 sep bruna kahve rengi 

8 ok ruĝa (ruCa) kırmızı 

9 naŭ 

  
10 dek 

  
11 dek unu 

  

 

… 

  
20 dudek 

  
21 dudek unu 

  

 

… 

  
30 tridek 
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31 tridek unu 

  

 

… 

  
100 cent (TSent) 
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2. Ders – Dua Leciono 
 

Ders İki – Leciono Du 
 

Birinci dersi denediğiniz ve şu anda burada olduğunuz için teşekkürler. Sanıyoruz ki 

öğretmeninizden alıştırmalarınıza dair düzeltmeleri almışsınızdır. İşte size ikinci ders. Takip 

etmeye devam! 

 

Bir iki saniyeliğine “dilbilgisi kurallarının dilin içine kodlanmış” olması konusunu gözden 

geçirelim: 

 

özne (isim-ler) aksiyon nesne (şey-ler) 

-o -as -on 

 

-is 

 
-oj -os -ojn 

 

Bu modelin üçte ikisi şu ana kadar “şey(-ler)” yani isim(-ler) ile ilgiliydi. Şimdi bu “şey”lerin 

nasıl tarif edilebiceklerine bakalım, mesela iyi kahve, güzel çay nasıl deriz (sıfatlar). 

 

“Güzel, iyi” gibi bir şeyi tarif eden şeye sıfat (adjektivo) deriz.  Esperanto dilinde bu sıfatlar 

dilin içine “-a” eki ile kodlanırlar. 

 

Bazı dillerde olduğu gibi (ancak ne Türkçe’de ne de İngilizce’de) sıfatların bu “-a” eki tarif 

ettikleri şeylere (isimlere) uymalıdırlar. Yani eğer isim çoğul ise sıfat da çoğul olmalıdır (-j). 

Eğer isim cümlede bir nesne ise sıfatı da bir nesne formunda olmalıdır (-n). 

 

özne şey(-ler) aksiyon nesne şey(-ler) 

bona patro havos bona-n filo-n 

iyi baba sahip olacak iyi oğula 

bonaj patroj havos bona-jn filo-jn 

iyi babalar sahip olacak iyi oğullara 

 

Not: yukarıdaki Esperanto kelimelerini aynen olduğu gibi okuyun. mesela ikinci cümleyi 

“bonay patroy havos bonayn filoyn” şeklinde okumalısınız. 

 

Kelime haznesi: Bundan böyle her derste ortalama 20 yeni kelime öğreneceksiniz. Bu yeni 

kelimeleri öğrenirken önceki derstekilerin de üzerinden geçmeyi unutmayın. Aşağıdaki 

kelimeleri kullanarak öğrenmiş olduklarınızın pratiğini yapın. Bu dersteki alıştırmalar üç 

bölümden oluşmaktadır. 

 

İkinci dersin sözlüğü: 
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Sıfatlar İsimler Fiil kökleri 

bela (güzel) akvo (su) am’ (sevme…) 

granda (büyük) butiko (dükkan) lav’ (yıkama…) 

nova (yeni) limonado (limonata) pet’ (rica etme… talep etme…) 

sana (sağlıklı) papero (kağıt) port’ (taşıma…, giyme…) 

seka (kuru) plumo (dolma kalem) renkont’ (karşılama…, buluşma…) 

varma (sıcak) taso (fincan) skrib’ (yazma…) 

 

 

Şimdi aşağıdaki alıştırmayı yapıp öğretmeninize gönderiniz: 

 

Ekzercoj, Leciono Du (parto unu) 
 

1. Sağlıklı erkek-çocuk sıcak süt içiyor. 

2. Yeni dükkan kuru kekler satıyor. 

3. Büyük öğretmen yeni arkadaşları karşıladı. 

4. İyi arkadaşlar güzel kek yapacaklar. 

 

Hatırlatma: 

 

Özne(-ler) Aksiyon Nesne(-ler) 

-a -o -as -an -on 

-aj -oj -is -ajn -ojn 

  

-os 

  
 

Bu alıştırmaları yeterince çeşitlendirebilmeniz için size yeterli söz dağarcığı veremedik. Ama 

Esperanto dilinin ön ve arka ekleri ile desteklenen kelime oluşturma sistemi sahip olduğumuz 

söz dağarcığını katlamamıza ve çoğaltmamıza kolay ve hızlı şekilde yardımcı olmaktadır. 

Örnek olarak “mal-” ön eki kelimelerin ters anlamlılarını oluşturur. Bu da öğrenmemiz 

gereken kelime sayısını yarı yarıya azaltır. Örnekler: 

 

Sıfat bona = iyi malbona = kötü 

pura = temiz malpura = kirli 

sana = sağlıklı malsana = sağlıksız, hastalıklı 

Fiil am’ = sevme… malam’ = nefret etme… 
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İsim amiko = arkadaş malamiko = düşman 

 

ve buna benzer şekilde “-in-” son eki her yaşayan canlı için ismin dişi formunu oluşturur: 

 

 patro = baba , patrino = anne 

 bovo = öküz  , bovino = inek 

 viro = erkek , virino = kadın 

 

Canlı isimlerin orijinal formu normal olarak erkek formunu da ifade etmektedir, ama “vir-” 

ön eki ismin erkek formunu daha belirgin şekilde ifade etmemize yarar. Bazı kişiler örnek 

olarak: 

 

 kato = kedi, erkek kedi 

 katino = dişi kedi 

 virkato = erkek kedi 

 

Bazı kişiler kelime kökünün erkek cinsiyetini ifade etmesini sevmezler bunu daha açık şekilde 

ifade etmek isterler ve vir- ön ekini kullanırlar. Bazı durumlarda da özellikle meslek 

isimlerinde -in eki ile dişi formu ifade etmek istemezler, her iki cins için kelime kökünü 

kullanırlar. Örnek olarak aşağıda “instruistino” kelimesini kullanmazlar, kadın öğretmenler 

için de “instruisto” formunu kullanırlar: 

 

 Ayşe estas instruistino = Ayşe kadın öğretmendir 

 Ayşe estas instruisto = Ayşe öğretmendir 

 

Not. Türkçe’de cinsiyet olmadığından verdiğimiz bazı örnekler biraz saçma görünebilir. 

Not. Yukarıda az aşağıda tarif edeceğimiz yardımcı fiil “est’…” kullandık. 

 

Ekzercoj, Leciono Du (parto du) 
 

5. Küçük kız çirkin kızkardeşleri karşıladı. 

6. Eski fincanın yeni limonatası var.    (Eski fincanda yeni limonata var) 

7. Yeni fincanın eski sütü var.        (Yeni fincanda eski süt var) 

8. Anne küçük fincanları yıkayacak. 

9. Küçük erkek-çocuk yeni ekmeği taşıdı. 

10. Soğuk su küçük erkek çocuğu yıkıyor. 

 

Not: Esperanto ve diğer dillerdeki fiillerin kavram kapsamı Türkçe’dekinden farklı 

olduğundan verdiğimiz örnekler ve alıştırmalarda net olmaya çalışırken verdiğimiz formlar 

biraz saçma oluyor. Mesela “Yeni fincanın eski sütü var” cümlesi Esperanto’da “hav’…” 

fiili ile güzel şekilde ifade edilirken Türkçe’de anlamı biraz komik olmaktadır. “Yeni fincanda 

eski süt var” veya “yeni fincanın içinde eski süt var” demek gerekir ki Esperanto’da bunlar 

için ekstra bir iki kelime kullanmak gerekir. 

 

Herhangi bir fiilin önüne “ne” sözcüğü konulduğunda aksiyon negatife çevrilir. Yani 

aksiyonun olmadığını, olmamakta olduğunu, veya olmayacağını ifade eder. 

 

 ne havas = sahip değil 

 ne faras = yapmıyor 
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 ne amis = sevmedi 

 

Size yardımcı fiil “olmak” “est’…” in formunu veriyoruz. Göreceğiniz gibi bu da diğer fiiller 

gibi aynı formatı takip eder. Esperanto’da tüm fiiller aynı formu kullanırlar. “Est’..” fiilin 

Türkçe karşılığı “olmak” veya “…dir” anlamındadır. İngilizce’deki “to be” fiilinin bir 

benzeridir. 

 

Genel form (mastar) olmak esti 

Şimdiki zaman (-as formu) Ben …im mi estas 

 

Sen …sin vi estas 

 

o (erkek) ….dir li estas 

 

o (kadın) …dir ŝi estas 

 

o (şey) …dir ĝi estas 

 

Biz …iz ni estas 

 

Siz …siniz vi estas 

 

Onlar …dirler ili estas 

 

Birisi …dir oni estas 

 

 “est’…” herhangi bir fiilin bulunduğu yerde kullanılır, anlamı “…dir”dir. 

 “ne est’…”  negatif formudur, anlamı “… değildir”dir. 

 

Yukarıdaki tabloda: 

 

 “ŝi“yani üçüncü tekil kadın formu zamiri “şi” olarak seslendirilir. 

 “ĝi” yani üçüncü tekil nötr formu zamiri “ci” olarak seslendirilir. 

 “vi” hem tekil hem çoğul ikinci zamir formudur, yani hem “sen” hem “siz” 

anlamındadır. (Kibar olmayan ikinci tekil zamir için “ci” diye bir form daha vardır, 

okunuşu (tsi), ama bu normalde kullanılmaz. İngilizce’deki “thou” ya benzer.) 

 

Zamirler -o ile bitmemelerine rağmen, isimlerin yerini tutarlar, ve nesne yerinde 

kullanıldıklarında -n ekini alırlar. 

 

La patrino lavas la knabon. Ŝi lavas lin. 

(belirgin) anne yıkıyor (belirgin) erkek-çocuğu. O (kadın) yıkıyor onu (erkeği). 

 

Zamirleri öğrendiğimize göre şimdi de iyelik (sahiplik) zamirlerini oluşturalım: 
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mi vi li ŝi ĝi ni vi ili oni 

ben sen o o o biz siz onlar birisi 

mia via lia ŝia ĝia nia via ilia onia 

benim senin onun onun onun bizim sizin onların birinin 

 

Gördüğünüz üzere bu iyelik veya sahiplik zamirleri birer sıfattır ve “-a” eki ile biterler. Sıfat 

olmaların sebebi bir ismi tanımladıkları içindir. Örnek olarak “mia plumo” yani “benim dolma 

kalemim”. Bunlar da sıfatlar için verdiğimiz kuralları takip ederler. 

 

 Mia amiko amas mian fratinon = Arkadaşım seviyor kızkardeşimi. 

 Miaj amikoj amas miajn fratinojn = Arkadaşlarım  seviyor kızkardeşlerimi. 

 

Ekzercoj, Leciono Du (parto tri) 
 

11. Dolma kalemimi unuttum. 

12. Bizim kağıdımız yok. 

13. Kızım sıcak süt talep etti.. 

14. Onun (kadın) eski arkadaşı yazmadı. 

15. Sen onların eski arkadaşlarını karşılayacaksın. 

16. O (kadın) sıcak suya sahip olacak. 

17. Yeni öğretmen(iniz) sizin şekeri unuttu. 

18. Erkek-çocuklar yeni öğretmenimizden nefret ediyorlar. 

19. Onlar çay ve (kaj) kahve satıyorlar. 

20. Biz onun (kadın) kekini ve onların dolma kalemlerini satacağız. 

 

Not: “kaj” (ve bağlacı) “kay” olarak seslendirilir. 

 

Tamamladığınız alıştırmaların tümünü öğretmeninize yani mentor’unuza e-posta ile 

göndermeyi unutmayın. Ayrıca e-postanın konu kısmına “ÜEK-2” koymayı unutmayın. 
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3. Ders – Tria Leciono 
 
Ders Üç – Leciono Tri 
 

İkinci derse bayağı bilgi sığdırdığımızı düşünüyoruz. Ancak şu ana kadar öğrendiğiniz temel 

şeyler şunlar : 

 

Özne (şey-ler) Aksiyon Nesne (şey-ler) 

-o -as -on 

 

-is 

 
-oj -os -ojn 

Mia patrino lavas mian fraton. 

Niaj fratinoj vidis viajn instruistinojn. 

 

Cümledeki kelimeleri yukarıdaki sırada yazmak zorunda değilsiniz ancak batı dilleri 

açısından geçerli sıra bu şekilde: Özne-Fiil-Nesne (SVO : Subjekto-Verbo-Objekto). 

Türkçe’de bu sıra biraz farklıdır: Özne-Nesne-Fiil (SOV: Subjekto-Objekto-Verbo). 

 

Bir kere öğrendikten sonra “dilbilgisi kodu” size cümlenin hangi parçası hangi rolü 

oynadığını gösterir. Şiirlerde veya cümle içindeki vurgu için kelimelerin sırasını istediğiniz 

gibi ayarlayabilirsiniz, ancak bu kodlanmış gramer sayesinde her şeyin her zaman ne olduğu 

belirlidir ve cümledeki anlam değişmez. 

 

Şimdi bu kelime sırasının bir kaç değişik örneğini görelim ve bir kaç soruya cevap verelim 

(kelimelerin eklerine dikkat etmeyi unutmayın). 

 

Ekzercoj, Leciono Tri (parto unu) 
 

1. Mian fraton lavis mia patrino. 

Kim yıkandı? Kim yıkadı? 

2. Instruistinojn viajn fratinoj niaj vidis. 

Kim gördü? Kim görüldü? 

 

Bu 10 derslik kursta cümle içi sıralamada SVO kuralına sadık kalacağız, ancak iyi yazılmış 

Esperanto metinlerinde farklı sıralarla bol bol karşılaşacaksınız çünkü amaç çoğu zaman 

metin tutarlılığı ve vurgudur. Esperanto’yu öğrenip kullanmaya başlarsanız kelime sırası 

konusunda bayağı bir fikir edineceksiniz. En doğru kelime sırası aslında metindeki içeriğe 

bağlıdır dolayısı ile bu konuda kesin kurallar vermek pek mümkün değildir. 

 

Şimdi bu dersin kelime haznesine bir bakalım. 

 

Ders üçün kelime listesi: 
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İsimler Fiiler (mastar formları) Sıfatlar 

horo (saat) atendi (beklemek) blanka (beyaz) 

jaro (yıl) fumi (duman tütmek, sigara içmek) blua (mavi) 

mateno (sabah) kuri (koşmak) bruna (kahve rengi) 

minuto (dakika) sati (doymak) flava (sarı) 

nokto (gece) promeni (yürüyüş yapmak) griza (gri) 

semajno (hafta) respondi (cevaplamak) nigra (siyah) 

tago (gün) soifi (susamak) ruĝa (kırmızı) 

vespero (akşam) vivi (yaşamak) verda (yeşil) 

 

demandi (sormak) 

 
 

Bu noktada “demandi” yani soru sormak ile daha önce öğrendiğimiz “peti” yani rica etmek, 

istemek kelimelerinin farkını iyi anlayın. 

 

Hatırlayın “j” harfi “y” olarak okunur, dolayısı ile “jaro” kelimesi “yaro” olarak okunur. 

 

Zarf’lar (adverboj) : zarflar sıfatlara benzeyen kelime türleridir, ancak bir ismi tanımlamak 

yerine bir fiili veya sıfatı tanımlarlar. Genelde fiil ile ilgili nasıl, ne zaman, nerede gibi 

sorulara cevap verirler. Türkçede bunlar “-ca/-ce/-leyin” gibi eklerle biten, “… şekilde” 

yazılan kelimelerdir. Bunlar İngilizce’de genelde “-ly” ile biten kelimelerdir). 

 

Esperanto’da zarflar her zaman ve basitçe “-e” eki ile biterler dolayısı ile tanınmaları diğer 

dillere göre çok kolaydır. 

 

Aşağıda bir kelimenin “dilbilgisi kodlarını” değiştirerek, onun değişik formlarını listeleyelim: 

 

İsim sano = sağlık ŝi havas bonan sanon o iyi sağlığa sahiptir 

Sıfat sana = sağlıklı ŝi estas sana o sağlıklıdır 

Fiil sani = sağlıklı olmak ŝi sanas o sağlıklıdır 

Zarf sane = sağlıklı şekilde ŝi sane vivas o sağlıklı şekilde yaşıyor 

 

Bazı örnekler verelim: 

 

 rapida = hızlı , rapide = hızlıca, hızlı şekilde 

 vespero = akşam , vespere = akşamleyin 

 bela = güzel ,  bele = güzelce, güzel şekilde 
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Zarflar genelde tarif ettikleri kelimenin (fiil/sıfat) hemen arkasında bulunurlar. Kodlanmış 

gramer tablomuz şimdi şu hale geldi: 

 

Özne (şey-ler) Fiil Zarf Nesne (şey-ler) 

-a -o -as -e -an -on 

-aj -oj -is 

 

-ajn -ojn 

  

-os 

   
 

Ekzercoj, Leciono Tri (parto du) 

 

3. Erkek kardeşim “sabahleyin” yürüyüş yapacak. 

4. Onun (erkek) arkadaşı “sıcak şekilde” cevap verdi. 

5. Kahverengi dolma kalem “iyi şekilde” yazıyor. 

6. Gri öğretmen “kötü şekilde” koşuyor. 

7. Babamız “akşamleyin” sigara içiyor. 

8. O (erkek) onu (kadın) seviyor. 

9. O (erkek) onun (kadının) kızkardeşini seviyor. 

10. O (kadın) onu (erkek) seviyor. 

 

Sayılar (Doğal sayılar) dilbilgisi kodlu değildirler, yani kodlanmış ekleri yoktur. 

 

nulo 0 

 

dek 10 

 

tridek 30 

unu 1 

 

dek unu 11 

 

tridek unu 31 

du 2 

 

dek du 12 

 

tridek du 32 

tri 3 

 

dek tri 13 

 

… 

kvar 4 

 

dek kvar 14 

 

kvardek 40 

kvin 5 

 

… 

 

kvindek 50 

ses 6 

 

vs. 

 

sesdek 60 

sep 7 

 

dudek 20 

 

cent 100 

ok 8 

 

dudek unu 21 

 

mil 1 000 

naŭ 9 

 

… 

 

miliono 1 000 000 

 

Sıralı sayılar sıfatlar gibi “-a” ekini alırlar ve çoğul eki “-j” ile nesne eki “-n” alırar. 

 

Dokuz rakkamındaki “aŭ” tek bir hecedir. “Ŭŭ” harfi yarım bir seslidir ve “a” veya “e” 

ardından kullanılır. İki ses birleşerek tek bir  ses oluşturular “au/av” gibi. Dolayısı ile dokuz 

sayısı “na.ŭ” şeklinde iki heceli değil, “naŭ” olarak hecelenir. 
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unua birinci 

 

dudeka onikinci 

dua ikinci 

 

sepdekunua yetmişbirinci 

tria üçüncü 

 

centa yüzüncü 

unue ilk olarak 

 

trie üçüncü olarak 

due ikinci olarak 

 

kvare dördüncü olarak 

 

sayıların zarf formları bazen “unue=birinci sırada olarak/öncelikle”, “trie=üçüncü sırada 

olarak” vs şeklinde de çevrilebilir. 

 

Ekzercoj, Leciono Tri (parto tri) 

 

11. İlk adam ikinci kadını seviyor. 

12. İkinci kadın birinci adamdan nefret ediyor. 

13. İki erkek-çocuk öncelikle üç kek rica etti/istedi. 

14. ikinci olarak onlar limonata rica ettiler/istediler. 

15. Dükkan kötü kahverengi ekmek yapıyor. 

16. Dükkan kahverengi ekmeği kötü şekilde yapıyor. 

 

Geçişli fiillerin bir nesneleri olur ve aksiyonlarını özneden bu nesneye geçirirler. Geçişsiz 

fiillerin bir nesnesi yoktur, dolayısı ile bu aksiyon geçişi söz konusu değildir, bunlar öznenin 

durumunu gösterirler. Geçişsiz fiillerin ardındaki sıfatlar özneyi  tarif ederler ve bu durumda 

herhangi bir “-n” eki de söz konusu değildir.. 

 

Li estas sana. Ŝi estas instruisto (veya: instruistino). 

O sağlıklıdır O öğretmendir. 

 

Ekzercoj, Leciono Tri (parto kvar) 

 

17. Altmış dakika bir saatir. 

18. Yirmi dört saat bir gündür (veya bir gün ve gecedir). 

19. Yedi gün bir haftadır. 

20. Üçüncü erkek-çocuk benim ikinci oğlumdur. 

 

Eğer öğrendiğiniz bunca kelimenin seslerinin nasıl olduğunu duymak isterseniz Esperanto 

Türkiye  facebook grubuna üye olup bazı esperantistlerin zaman zaman yaptıkları buluşmalara 

katılın. Kursun Giriş sayfasında ilgili bağlantıları bulabilirsiniz. Bu şu anda gerekli değildir 

ama kulağınızın Esperanto diline alışması da önemlidir. 

 

Tamamladığınız alıştırmaların tümünü öğretmeninize yani mentor’unuza e-posta ile 

göndermeyi unutmayın. Ayrıca e-postanın konu kısmına “ÜEK-3” koymayı unutmayın. 
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4. Ders – Kvara Leciono 
 

Ders Dört – Leciono Kvar 

 

Şimdi de normal cümlelere, sorulara ve cevaplarına bakalım: 

 

Bir Cümle La pano estas bruna. 

 

Ekmek kahverengidir. 

Bir Soru Ĉu la pano estas bruna? 

 

Ekmek kahverengi midir? 

Cevabı (a) Jes, la pano estas bruna. 

 

(b) Ne, la pano ne estas bruna, ĝi estas blanka. 

 

Not: Her soru düz bir cümle üzerinde kurulu; yani çok basit olarak düz cümlenin başına soru 

sözü “ĉu” kelimeciğini ve sonuna “?” işaretini koyarak oluşturulur, kelime sırasına 

dokunulmaz. “Ĉu” sözcüğü Türkçe’deki “mı/mıdır?” soru sözcüklerine benzer ve yapı 

Esperanto ile çok benzeşir 

 

Türkçe düz cümle Çocuklar keki satacak. 

Türkçe soru şekli Çocuklar keki satacak mı? 

Esperanto düz cümle La knaboj vendos la kukon. 

Esperanto soru şekli Ĉu la knaboj vendos la kukon? 

 

Cevabı evet veya hayır olan tüm sorular bu şekilde oluşturulur. 

 

Ekzercoj, Leciono Kvar (parto unu) 

 

Aşağıdaki düz cümleleri soru formuna çevirin: 

 

1. Mia filo forgesis la teon. 

2. Lia patro faras panon. 

3. La tago estas griza. 

 

Ilk üç derste basit cümlelerin düzgün şekilde nasıl yazılacağını öğrendik ve şimdi bunlardan 

nasıl sorular yazılacağını ve cevaplarını nasıl vereceğimizi öğreniyoruz. Esperanto’daki tüm 

sesleri öğrendikten sonra (bunların sayısı sadece aşağıdaki alfabedeki kadardır) beşinci derste 

karşılıklı konuşmalara başlayacağız. Dolayısı ile bu dersin sonundaki alıştırmaları atlamayın. 

 

Esperanto alfabesi: 

 

Aa , Bb , Cc , Ĉĉ , Dd , Ee , Ff , Gg , Ĝĝ , Hh , Ĥĥ , Ii , Jj , Ĵĵ , Kk , Ll , Mm , Nn , Oo , Pp , Rr , 
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Ss , Ŝŝ , Tt , Uu , Ŭŭ , Vv , Zz 

 

Esperanto dilinde harfler şu şekilde okunur : a, bo, co, ĉo, do, e, fo, go, ĝo, ho, ĥo, i, vs.  Yani 

sesliler oldukları gibi, sessizlerin sonuna ise -o harfi eklenir. Aynen Türkçede olduğu gibi 

değil mi? bizler -o yerine -e harfini ekliyoruz: a, be, ce, çe vs. 

 

Burada dikkat edilmesi gereken şey bazı harflerin sesi Türkçeden az da olsa farklıdır, ve bazı 

sesler Türkçe’dekinden farklı harflerdedir. Mesela: 

 

Cc bu harfin sesi “ts” dir (otsu kelimesini tekrarlayıp içindeki ts kısmını alın). Bizde 

olmadığından en zor ses budur. 

Ĉĉ bu bizim “ç” sesizimie karşılık gelir, sadece çengeli üzerinde şapka olarak 

gösterilir. 

Ĝĝ bu harf aslında bizdeki “c” sesidir. 

Ĥĥ bu harf kalın bir “h” sesi gibidir, “kh” der gibi ancak üzerinde çok durmaya 

değmez, kullanım alanı çok sınırlıdır. 

Jj bu bizdeki “y” sesidir, dikkat ettiyseniz Esperanto’da “y” harfi yoktur, yerine bu 

kullanılır. 

Ĵĵ şapkalı şekli ise bizim normal “j” harfimizdir. “Japonya” dediğimiz gibi. 

Ŝŝ bizdeki “ş” sesidir, sadece çengeli harfin üzerinde şapka olarak gösterilir. 

Ŭŭ bu çok özel bir harftir, sesi “uo, vo” gibi çıkar ve tam bir sesli harf değildir. 

Yarım bir sestir ve temelde “a” veya “e” seslerinin ardına gelerek birlikte tek bir 

ses oluştururlar. hecelemesi ile birlikte iki örnek : “aŭ.to” (auto, avto arasında bir 

sesle okunur), “Eŭ.ro.po” (europo, evropo arasında bir sesle okunur). Çok 

nadiren tek başına kullanılır. İngilizce’deki “W” harfi gibi ses verir. 

 

Telaffuz şekilleri açısından bazı harfler dışında Türkçe’den bir fark yoktur, her harf bir sestir, 

istisna bulunmaz: 

 

Sesli harfler: 

 

a – Ali der gibi blanka 

beyaz 

sana 

sağlıklı 

granda 

büyük 

varma 

sıcak 

e – elma der gibi bela 

güzel 

plena 

dolu 

verda 

yeşil 

peti 

rica etmek 

i – inek der gibi vivi 

yaşamak 

ami 

sevmek 

trinki 

içmek 

filo 

oğul, erkek çocuk 

o – olgun der gibi ovo 

yumurta 

domo 

ev 

kio 

ne 

nova 

yeni 
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u – uçak der gibi unu 

bir 

plumo 

dolma kalem 

suno 

güneş 

butiko 

dükkan 

 

Sessiz harflerde bazı seslerin Türkçe’den farklı yerde olmasının dışında bir farklılık yoktur, 

tek zorluk “Cc” yani “ts” sesidir: 

 

ĝ – ceviz der gibi 

manĝi 

yemek yemek 

loĝi 

ikamet etmek 

seĝo 

sandalye 

c – otsu daki “ts” gibi 

danco 

dans 

leciono 

ders 

biciklo 

bisiklet 

ĉ – çocuk der gibi 

ĉambro 

oda 

sandviĉo 

sandöviç 

ĉokolado 

çikolata 

ĥ – kalın bir “h”, “kh” der gibi 

jaĥto 

yat 

ĥoro 

koro 

eĥo 

eko, akis 

j – yalan der gibi 

jes 

evet 

jaro 

yıl 

juna 

genç 

ĵ – Japonya der gibi 

ĵurnalo 

gazete 

teatraĵo 

tiyatro oyunu 

ĵaluzo 

kıskançlık 

ŝ – şapka der gibi 

ŝati 

beğenmek 

poŝo 

cep 

ŝuo 

ayakkabı 

 

Daha önce de söylediğimiz gibi kelime vurgusu sondan bir önceki hecededir. Örnek: 

te.at.raĵ.o ; aŭt.o ; Eŭ.rop.o ; ĵur.nal.o vs 

 

İşte size bir grup daha kelime. İçlerinde öğrendiğimiz tüm sesler mevcut. 

 

Anglujo İngiltere 

 

lernejo okul 

antaŭ önce 

 

majo Mayıs 

aĉeti satın almak 

 

manĝi yemek yemek 

biciklo bisiklet 

 

mejlo mil 

ĉambro oda 

 

monujo cüzdan 

ĉokolado çikolata 

 

neŭtrala nötr, tarafsız 

danco dans 

 

ovo yumurta 

domo ev 

 

plej en fazla… 

eĥo eko, akis 

 

plena dolu 
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Eŭropo Avrupa 

 

poŝo cep 

Eŭklido Öklid 

 

sageto küçük ok (dart) 

geografio coğrafya 

 

sandviĉo sandöviç 

gustumi tadına bakmak 

 

seĝo sandalye 

ĝojo sevinç 

 

suno güneş 

ĥoro koro 

 

ŝati beğenmek 

jaĥto yat 

 

ŝuo ayakkabı 

juna genç 

 

teatraĵo tiyatro oyunu 

ĵaluzo kıskançlık 

 

tuj hemen 

ĵaŭdo Perşembe 

 

vojaĝi seyahat etmek 

ĵurnalo gazete 

   
kio ne 

   
leciono ders 

 

Size en iyi tavsiye: 

pratik! pratik! pratik! 

libro kitap 

 
loĝi ikamet etmek 

 
 

Ekzercoj, Leciono Kvar (parto du) 

 

(Şimdiden bu saçma sapan alıştırmalar için özür dileriz, sonuçta henüz öğrendiğiniz kelime 

haznesi sınırlı, ancak vereceğiniz cevaplar kolay ve bu alıştırma dili öğrenmeniz için çok 

yardımcı olacaktır.) 

 

Aşağıdaki cümleleri Esperanto’ya çevirin 

 

1. Baba kek mi yapıyor? 

2. Oğul sütü unuttu mu? 

3. Baba kekleri satacak mı? 

4. Sağlıklı erkek-çocuk sıcak süt mü içiyor? 

5. Kız-evlat sandöviç mi yiyecek? 

6. Yeni öğretmen senin şekeri unuttu mu? 

7. Onlar çay ve kahve mi satıyorlar? 

8. Sağlıksız kız-çocuğu kötü şekilde mi yazıyor? 

9. O (erkek) sağlıklı mı? 

10. Yedi gün bir hafta mıdır? 

 

Aşağıdaki sorulara Esperanto cevaplar veriniz, sadece Jes veya Ne değil, tam cümleler 

yazınız. 
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11. Süt beyaz mıdır? 

12. Su kuru mudur? 

13. Güneş sıcak mıdır? 

14. Annen bir erkek midir? 

15. Boş bir ayakkabı mı giyiyorsunuz? 

16. İki artı iki dört ediyor mu?  [“estas” kullanın] 

17. Su mu yiyorsunuz? 

18. Kahve mavi midir? 

19. Yedi gün bir hafta mıdır? 

20. Kekler mi içiyorsunuz? 

 

 

Tamamladığınız alıştırmaların tümünü öğretmeninize yani mentor’unuza e-posta ile 

göndermeyi unutmayın. Ayrıca e-postanın konu kısmına “ÜEK-4” yazmayı unutmayın. 
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5. Ders – Kvina Leciono 
 

Ders Beş – Leciono Kvin 

 

Saluton! Merhaba! Selam! 

Bonan tagon! İyi gün(ler)! 

Bonan matenon! İyi sabah(lar)! 

Bonan vesperon! İyi akşam(lar)! 

Bonan nokton! İyi gece(ler)! 

Kiel vi fartas? Nasılsın? 

(farti = sağlık açısından hissetmek/olmak) 

Bone, dankon. Kaj vi? İyi (şekilde), Teşekkür(ler). Ve siz? 

Sufiĉe bone. Oldukça iyi (şekilde). 

Ne tre bone. Çok iyi değil. 

Bonan apetiton! Afiyet olsun! 

Je via sano! Sağlığına! 

Same al vi, dankon. Aynısı sana, teşekkür(ler). 

Ĝis la revido. Tekrar görüşene kadar! 

Adiaŭ. Allahaısmarladık. 

 

Karşılıklı konuşma, sohbet etme : Eğer iki kişi kendileri hakkında beş dakikalığına sohbet 

edebiliyorlarsa, aynı kolaylıkla on dakika da sohbet edebilirler. 

 

Bu 10 dersin sonunda kendiniz hakkında (doğru veya uydurma) tüm detayları yazabilmiş 

olmanız ve onları ezbere söyleyebiliyor olacaksınız. Bundan sonra, elinizde tutacağınız bazı 

notlara bakarak da olsa, kendiniz hakkında Esperanto dilinde kısa bir tanıtım yapabilir 

durumda olacaksınız. 

 

Şimdi Johano Bruno hakkında bir örneğe bakalım. 

 

“Mia nomo estas Johano Bruno. Mi loĝas en Usono. Mi komencis lerni 

Esperanton antaŭ kvar semajnoj. Ĝi estas tre facila lingvo. Mi loĝas en 

domo kun mia edzino kaj niaj infanoj. Ni havas unu filinon kaj du 

filojn. 

 

Mi havas korespondantojn en tri landoj.” 
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Esperanto dilinde 45 adet çok önemli kelime bulunur. Bunlar, diğer dillerde tespit etmesi bile 

zor olan çok sistematik bir mekanizmadır, ve bunlarla muhtelif şeyleri sorar ve cevap veririz. 

Bunlar 9×5 lik bir tablo şeklinde gösterildiklerinden dolayı “tablo kelimeleri” veya 

“korelatifler” denir. 

 

Bunları öğrenmek ve kullanmak öğrenciye başlangıçta zor gelebilir, ama zaman içinde 

bunlara hakim olacaksınız. 

 

Bu tablo’da yukarıdan aşağıya 9 farklı “konu” veya “-ek” bulunur. Sağdan sola ise bu konu 

ile ilgili 5 farklı çeşit “kelime oluşturabilmek” için “önek-“ler bulunur. Şimdi bu tablonun 

özet haline bir bakalım. 

 

Tabelvortoj aŭ Korelativoj 

 

ki- ? [ne… ?] -o şey 

ti- [bu…] -a çeşit, cins 

i- [bazı…/bir…] -e yer 

ĉi- [tüm…] -u kimse, belirgin şey 

neni- [hiç bir…] -om miktar 

  
-am zaman 

  
-al sebep, neden 

  
-el yöntem, şekilde 

  
-es sahiplik (kimin) 

 

Örnekler: ti-o = bu şey ; i-am = bir zaman ; neni-e = hiç bir yerde 

 

Çok tipik bazı korelatif kelimelerin Türkçesi ve Esperanto karşılıklarını aşağıda bulabilirsiniz: 

 

Türkçe Esperanto 

nasıl? ne şekilde? kiel? 

ne zaman? hangi saatte? kiam? 

nerede? hangi yerde? kie? 

neden ? hangi sebeple? kial? 

ne kadar? ne miktar? kiom? 

her zaman daima ĉiam 

bu şekilde 

 

tiel 

hiç kimse kimse neniu 
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bir yerde 

 

ie 

 

Vurguya dikkat edin, her zaman sondan bir önceki hecede olmalıdır : ne-ni-e, ki-u, ti-al, vs. 

 

 Bunlardan “-a“, “-u” ve “-o” ile bitenler cümle içinde fiilin bir nesnesi 

olabildiklerinden nesne eki yani akuzatif eki “-n” alabilirler. 

 Gene “-a” ve “-u” ile bitenler çoğul eki “-j” alabilirler. 

 

“Ki-” ile başlayan bir korelatifle soru sorduğumuzda ilaveten “Ĉu” kulanmadığımız 

gibi, cevabı da Jes/Ne ile değil, bu korelatifin tablo’daki diğer dört formundan biri ile veya 

ona uygun bir kelime ile veririz. Örnek: 

 

 “Ki-o” sorusuna cevap “Ti-o” ; “I-o” ; “Ĉi-o” ; “Neni-o” dan birisi ile verilir 

 “Ki-e” sorusuna cevap “Ti-e” ; “I-e” ; “Ĉi-e” ; “Neni-e” den birisi ile verilir 

 vs 

 

Bu nedir? Bu bir kitaptır. Kio estas tio? Tio estas libro 

Bu nerededir? Bu oradadır. Kie estas tio? 

Tio estas tie 

 

Bu nerededir? Bu odadadır. Kie estas tio? Tio estas en la ĉambro * 

Kitabım nerededir? Kitabım odadadır. Kie estas mia libro? Mia libro estas en la ĉambro * 

 

Not: Henüz edatları öğrenmediğimizden “en” edatının anlamı “içinde, -de, -da” olduğunu 

söyleyelim. 

 

Karşılaştırın: 

 

İçiyor musun? = Ĉu vi trinkas? 

 

Kio ve Kiu (ve diğer dört formu) arasında bir nüans vardır. 

 

 Kio, veya -o serisi diyelim, ne olduğu belli olmayan şeyler için kullanılır. 

 Kiu, veya -u serisi diyelim, insanlar, ve belirgin olan şeyler için kullanılır. 

 

Farkı anlamak için aşağıdaki basit sohbeti dikkatle inceleyin: 

 

Kio estas tio? = Nedir bu? 

Tio estas libro. = Bu bir kitaptır. 

Kiu estas via libro? = Hangisi senin kitabındır? 

Tiu estas mia libro. = Bu benim kitabımdır. 

Kiu vi estas? = Sen kimsin? 

Mi estas Ahmet. = Ben Ahmet’im. 

Kio vi estas? = Sen nesin? 

Mi estas instruisto. = Ben bir öğretmenim. 
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Kiu estas via patro? = Baban kimdir? 

Tiu estas mia patro. = Babam bu kişidir. 

 

Bir not daha: “Ĉiu” “herkesten” ziyade “her bir kişi” demektir, “Ĉiuj” yani çoğul formu 

herkes demektir. 

 

Ekzercoj, Leciono Kvin 

 

(Esperanto’ya çevirin) 

 

1. Nedir (şeydir) bu (şey)? 

2. Fincanım nerededir? 

3. Kitabım hangisidir? * 

4. Kekimi kim yedi? * 

5. Ne zaman yiyeceksin? 

6. Herşey ıslaktır. 

7. Herşeyi unuttum. 

8. Dolma kalemim bir yerdedir. 

9. O zaman ben çayımı içtim. 

10. Na kadara sahipsin? 

11. O (kadın) nasıl koşuyor? 

12. Neden sigara içiyorsun? 

13. Kimsenin kahvesi süte sahip değildir. 

14. Nasıl yaptın onu (nötr zamir)? 

15. Ben bu çeşit bir kız değilim. 

16. Her çeşit fincanımız vardır. 

17. Ne çeşit sandöviçiniz var? 

18. Ne rica ettin? 

19. Herkes kuru mu? ** 

20. Bu kimdir? * 

 

* Kio ve Kiu arasındaki farka dikkat edin. 

 

** Ĉiu/ĉiuj farkını anladınız mı? 

 

 

Tamamladığınız alıştırmaların tümünü öğretmeninize yani mentor’unuza e-posta ile 

göndermeyi unutmayın. Ayrıca e-postanın konu kısmına “ÜEK-5” yazmayı unutmayın. 
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6. Ders – Sesa Leciono 
 

Ders Altı – Leciono Ses 
 

Önce şu ana kadar gördüğümüz derslerin hızlıca bir üzerinden geçelim: 

 

özne şey(ler) aksiyon nesne şey(ler) 

sıfat isim fiil zarf sıfat isim 

  
-as 

   
-a(j) -o(j) -is -e -a(j)n -o(j)n 

  
-os 

   
Bona knabino lernis rapide malfacilan lingvon. 

Malbonaj knabinoj lernos malrapide facilajn lingvojn. 

 

Soru cümleleri oluşturmak için cümlenin başına “ĉu” soru sözünü koyun : 

 
 La knabo manĝas. 

 Ĉu la knabo manĝas? 

 

Ekzercoj, Leciono Ses (parto unu) 
 

[ki-, ti-, i-, ĉi-, neni-] ile [-o, -a, -e, -u, -om, -am , -el, -al, -es] şeklinde 45 ader korelatif 

sözcük oluşturabiliyoruz. 

 

Konu köklerinin anlamlarını yazın (5 adet): 

 
1. ki- 

2. ti- 

3. i- 

4. ĉi- 

5. neni- 

eklerin anlamlarını da yazın (9 adet): 

 
1. -o 

2. -a 

3. -e 

4. -u 

5. -om 

6. -am 

7. -el 

8. -al 

9. -es 

 

Bunu beşinci derse dönüp bakmadan yapmaya çalışın. Eğer eski derslere sık sık dönüp 

baktığınızı düşünüyorsanız, bize göre geri dönüp bu dersleri baştan çalışın. Korelatiflerin 
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öğrenilmesi daha önce de söylediğimiz gibi oldukça zordur ancak bir süre sonra lazım olan 

kelimeyi kolaylıkla bulup çekip çıkaracaksınız. 

 

En zor seslerden birisi daha önce de dediğimiz gibi “Cc” harfinin sesi yani “ts” sesidir. Bunu 

kendi kendinize pratik yapın, “otsu” kelimesini sık sık tekrarlayıp içindeki “ts” sesini 

kelimeden koparıp dışarı çıkartın ve tek başına sesi tekrarlayın. Aslında “c” harfinin sesi zor 

bir ses değildir, İngilizcedeki “the” ve “theater” kelimelerinin başındaki sırasıyla kalın ve ince 

“th” harfleri Türkler için çok daha zordur. Aşağıdaki kelimeleri çalışın: 

 

 
danco leciono biciklo 

söyleyin dan-ts-o le-ts-iono bi-ts-iklo 

 

Edatlar 

 

Edatlar iki kelime arasındaki ilişkiyi belirleyen kelimeciklerdir.  

 

Örnek : masanın üzerinde fincan; fincan altında tabak; kahvenin içinde süt ve şeker vs 

Esperanto’daki bazı edatlar: 

 

al -e, -a doğru (Ali-ye, oda-ya) 
 

ĝis -ye kadar (sabaha kadar) 

ĉe -de, -da (masa-da) 
 

kun ile, birlikte (kardeşimle) 

de -in, -den (Ali-nin, Ali-den) 
 

por için (yemek için) 

dum sırasında (gece boyunca) 
 

pro -dan dolayı (bundan dolayı) 

en içinde 
 

sub altında (masanın altında) 

inter arasında 
 

sur üstünde (masanın üstünde) 

 

 

 

“Mi estas membro de la Junulara Esperantista Klubo, kaj mi iris al la 

Esperanto-Kongreso, kiu okazis en San-Francisko. Ni vojaĝis de Nov-Jorko 

dum tri tagoj en nia aŭtobuseto, kaj ne haltis ĝis ni alvenis al Dalaso, en 

Teksaso. Tie ni vizitis niajn geamikojn kaj manĝis. Ni portis sandviĉojn por 

la tagmanĝo, kaj ili estis sub la seĝoj sur kiuj ni sidis. Ni dankis niajn 

geamikojn pro la bona kongreso.” 

 

[Sözlük: membro: üye; junularo: genç insanlar grubu; kongreso: kongre; okazi: 

olmak; aŭtobuseto: minibüs; halti: durmak; alveni al: bir yere varmak; viziti: ziyaret 

etmek; geamikoj: her iki cinsten arkadaşlar;  tagmanĝo: öyle yemeği; sidi: oturmak; iri: 

gitmek; danki: teşekkür etmek;]. 

 

Metindeki “pro” kelimesinin kullanımını dikkatli inceleyin. Edatlar başka bir dilde 

anlaşılması ve kullanılması zor olabilir çünkü ana dildekiler ile genelde bire bir örtüşmezler. 

Şimdilik bu kursun sözlüğü ile idare edin bir süre sonra PIV (Plena Ilustrita Vortaro) 
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sözlüğünü web’den kullanmaya başlayabilirsiniz. Bu sözlük EO-EO formundadır. Ancak bu 

sözlüğün önemli bir avantajı içerisinde klasik gerçek metinlerden bolca örnekler içermesidir: 

http://vortaro.net/ 
 

Daha fazla edat: 

 

anstataŭ yerine (ör. A yerine B)  kontraŭ karşın, karşısında 

antaŭ önünde  per ile, vasıtası ile 

apud yanında  post sonra, ardında daha çok zaman için 

kullanılır 

da “de” edatına benzer ancak 

miktarlar için kullanılır 
 pri hakkında 

ekster dışında  sen -sız, olmaksızın (tuzsuz) 

el den dışarıya (pencereden dışarıya)  super yukarısında (lamba masanın 

yukarısındadır) 

trans karşı tarafta (ev derenin karşı 

tarafındadır) 
 tra içinden 

 

 

“La knabo sen hejmtasko staris antaŭ la instruisto; anstataŭ la hejmtasko, li 

prenis el koverto leteron pri la afero. Estis bela tago ekster la ĉambro, kaj la 

instruisto staris apud la fenestro, tra kiu venis brila sunlumo, per kiu li legis la 

leteron. 

 

Inter la vortoj estis tiom da tipaj knabaj eraroj, ke post nelonge, la knabo 

kliniĝis super la tablo, kaj pantoflo batis kontraŭ lia postaĵo.” 

 

[Sözlük: hejmo: yuva, ev; tasko: görev; hejmtasko: ev ödevi; stari: ayakta durmak; preni: 

almak; koverto: zarf; afero: şey, ilişki; fenestro: pencere; veni: gelmek; brila: parlak; suno: 

güneş; lumo: ışık; sunlumo: güneş ışığı; legi: okumak; vorto: kelime; tipa: tipik; klini: 

eğilmek; pantoflo: terlik; bati: vurmak; postaĵo: arka kısım, kıç] 

 

Ekzercoj, Leciono Ses (parto du) 
 

Respondu ĉi tiujn demandojn en Esperanto: 

(Aşağıdaki Esperanto sorulara metne uygun olarak Esperanto dilinde cevap verin) 

 
1. Kia klubo ĝi estas? 

2. Kion ni portis kun ni? 

3. Kie ili estis? 

4. Kio okazis en San-Francisko? 

5. Dum kiom da tagoj ni vojaĝis? 

6. Ĉu iu staris antaŭ la instruisto? 

7. Kio venis tra la fenestro? 

8. Kiom da hejmtaskoj faris la knabo? 

http://vortaro.net/
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9. Kiel la instruisto batis lin (per kio?) 

10. Kial la instruisto batis lin? (ĉar = çünkü) 

 

Edatlar hakkında daha fazla bilgi: tam doğru olmasa da “edatlardan sonra akuzatif formu 

yani “-n” eki kullanılmaz“. Bunu örnekle açıklamamız gerekirse aşağıdaki iki cümlede 

akuzatif eki “-n” kullanılamaz: 

 
 On-un için bir kek = Kuko por li (“li-n” demeyiz!) 

 On-un için bir mektup = Letero por ŝi (“ŝi-n” demeyiz!) 

 

Söz konusu olan fiilin neyi etkilediği yani nesnesinin ne olduğudur. Fiilin nesnesi varsa bu 

nesne akuzatif eki alır, ama bu nesneyi tarif eden edatlı bir ifade bu kapsamın dışındadır. 

Örnekleri daha kapsamlı cümleler halinde verirsek: 

 
 Li faris kuko-n por li — (“por li-n” demeyiz, “por li” ifadesi “kuko”yu tarif eder, esas nesne 

“kuko” kelimesidir ve akuzatif ekini o alır) 

 Li skribis bela-n letero-n por ŝi — (“por ŝi-n” demeyiz, “por ŝi” ifadesi “bela letero”yu tarif 

eder, esas nesne “bela letero” kelimeleridir ve akuzatif ekini bunlar alır) 

 Tiu estas kuko por li — (“kuko-n” demeyiz, “estas” fiili herhangi bir nesneyi etkilemez) 

 

Yön Akuzatifi 

 

Ancak bazı durumlarda edattan sonra bile “-n” akuzatif eki kullanılır. Bu aslında normal 

akuzatif değil, yön akuzatifidir. Konunun fiil ile de bir ilgisi yoktur. Birkaç örnek verelim: 

 

Bahçenin içinde gezindim. Mi promenis en la ĝardeno. 

Bahçenin içine (doğru) gezindim. 
Mi promenis en la ĝardeno-n. 

Mi promenis al en la ĝardeno. 

Kedi masanın üzerinde koşuyor. La kato kuras sur la tablo. 

Kedi masanın üzerine (doğru) koşuyor. 
La kato kuras sur la tablo-n. 

La kato kuras al sur la tablo. 

Odanın içine (doğru) yürüdüm 
Mi iris en la ĉambro-n. 

Mi iris al en la ĉambro. 

Evin dışına (doğru) yürüyorum. 
Mi promenas ekster la domo-n. 

Mi promenas ekster el la domo. 

 

Dolayısı ile “-n” eki yön gösterir, ve bunu “al” edatı kullanarak ortadan kaldırabiliriz çünkü 

“al, ĝis, de, el” edatları aslında yön bilgisi içermektedirler. Bunlardan sonra yön akuzatifi “-n” 

eki konulmaz. 

 

Bunun dışında akuzatifin kullanıldığı bir kaç durum daha vardır, mesela zaman, ölçü gibi 

ifadelerde edat kullanılmazsa akuzatif kullanılmalıdır. Örnek: 

 
 La pasinta-n mardo-n mi estis en Ankara. 

 En la pasinta mardo mi estis en Ankara. 
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Ekzercoj, Leciono Ses (parto tri) 
 

Esperantoya tercüme edin. 

 
11. Bisiklet ile geldim. 

12. San Francisco’ya bisiklet-sürdüm. 

13. San Francisco içinde bisiklet-sürdüm. 

14. O (kadın) otların (herbo) üzerinde koşuyor. 

15. O (erkek) otların üzerine koşacak. 

16. O (erkek) ağacın (arbo) arkasına koştu. 

17. O (erkek) ağacın arkasında sigara-içti. 

18. O (kadın) bir arkadaş ile seyahat etti. 

19. O (erkek) dolmakalem ile yazdı. 

20. O (erkek) dolma kalemi kağıdın altına koydu (meti). 

 

 

Tamamladığınız alıştırmaların tümünü öğretmeninize yani mentor’unuza e-posta ile 

göndermeyi unutmayın. Ayrıca e-postanın konu kısmına “ÜEK-6” yazmayı unutmayın. 
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7. Ders – Sepa Leciono 
 

Ders Yedi – Leciono Sep 

 

Okullarda öğrenciler bir yabancı dili öğrenmek için en azından 5 yıl, yılda 40 hafta, haftada 4 

saat o dili çalışmayı beklerler. Yaklaşık olarak bir dersin 45 dakika olduğunu varsaysak 

toplamda 600 saat bir yabancı dili öğrenmek için harcarlar. Bu sürenin sonunda bunların 

sadece %10 ‘u ciddi bir sınavda geçer not alır ve o dilin konuşulduğu ülkeye gittiklerinde 

konuştukları dil anlaşılır olur. 

 

Esperanto böyle bir dilden 5 ile 10 kat daha kolay bir dildir, dolayısı ile 60 saatlik bir 

çalışmada kişi hemen hemen aynı seviyeye gelmeyi bekleyebilir. Ama bu 10 derslik kursta 

bazılarının sadece 10 saat kadar harcayacaktır. Tabi ki yukarıda bahsettiğimiz seviyeye 

gelmenizi beklemiyoruz, dili akıcı olarak konuşamayabilirsiniz, ama dilin prensiplerini gayet 

iyi öğreneceksiniz ve Esperanto dilinde yazılmış bir kitabı elinize aldığınızda sizin gibi 

başlangıç seviyesindeki bir okuyucuya hiç de yabancı gelmeyecektir. 

 

İşin aşamalarını görebiliyor olmak, akıntıya karşı kürek çekmeyi kolaylaştırır aksi takdirde 

kıyıdan uzaklaştıktan sonra bir ilerleme kaydedip kaydetmediğiniz sadece düşünce ve 

inancınıza kalmış bir şey olur. Aynı şekilde öğrendiğiniz dilde gerçekten öğreniyor musunuz 

yoksa öğrendiğinizden fazlasını unutuyor musunuz? 

 

Bu tip bir kursta doğaldır ki konuşma ve dinleme becerilerinizi test etmek mümkün 

olmayacaktır. Ancak bu becerileriniz kursun ardından kısa bir süre sonra Uluslararası Dili 

öğrenme süreciniz dahilinde gelişecektir. Şimdilik metin ve yazılı alıştırmalarla yetinmek 

zorundayız. 

 

Aşağıda bir sürü dilbilgisi (boşlukları tamamlama) ve kelime alıştırması bulacaksınız. Bunları 

önceki derslere bakmadan yapmayı deneyin . Eğer önceki derslere bakma ihtiyacınız oluyorsa 

önceki dersleri yeterince öğrenmiş değilsiniz demektir.  Bu durumda eski dersleri tekrar 

gözden geçirin. 

 

Ekzercoj, Leciono Sep 

 

Kelime haznesi testi: 
 

Türkçe’ye çevirin, dilimize kelime olarak çevrilemeyen, kelime eki olan kullanılan kelimeler 

için bir de örnek yazın: 

 

1. akvo 

2. al 

3. ami 

4. amiko 

5. Anglujo 

6. atendi 

7. aŭtobuseto 

8. bela 

9. biciklo 

10. blanka 
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11. blua 

12. bona 

13. bruna 

14. butiko 

15. cigaredo 

16. ĉambro 

17. ĉe 

18. ĉokolado 

19. danco 

20. de 

21. dek 

22. demandi 

23. domo 

24. du 

25. dum 

26. en 

27. esti 

28. fari 

29. flava 

30. forgesi 

31. frato 

32. fumi 

33. granda 

34. ĝis 

35. ĝojo 

36. havi 

37. hejmo 

38. horo 

39. ili 
40. instruisto 

41. juna 

42. kafo 

43. kaj 

44. kial 

45. kiam 

46. kiel 

47. kies 

48. kiom 

49. knabo 

50. kuko 

51. kun 

52. kuri 

53. kvar 

54. kvin 

55. lakto 

56. lavi 

57. manĝi 

58. patro 

59. skribi 

60. verda 
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Dil bilgisi alıştırması: 
 

Aşağıdaki alıştırmada eksik kısımlara bu kelime veya ekleri yerleştiriniz. Boşta bir şey 

kalmaması gerekir. Alıştırma zordur, bol zaman kullanın. Önce kolay bildiğiniz kısımları 

doldurun. Daha sonra bilmediğiniz, size zor gelen kısımlara geçin. 

 

a, aj, aj, al, an, as, as, ĉion, ĉiuj, de, dum, e, e, en, en, estas, ĝis, havas, ili, in, ist, iu, jun, kaj, 

kiel, kies, kio, kun, la, mal, ne, o, o, oj, ojn, on, on, por, sub, sur, tio, tiom, tiu. 

 

61. Erkek-çocuk (belirgin). ___ knab___. 

62. İyi bir erkek-çocuk. ___ bon___ knabo. 

63. Ve bir kız-çocuk. ___ knab___o. 

64. Kız kötüdür. La knabino ___ ___bona. 

65. Onun (kadın) bir sigarası var. Ŝi ___ cigared___. 

66. Adamlar sigara(lar) içiyor. Vir___ fumas cigared___. 

67. İyi kızlar sigara içmez. Bon___ knabinoj ___ fumas. 

68. Ancak onlar çabuk öğreniyorlar. Sed ___ rapid___ lern___. 

69. Öğrenciler gençtir. La lernantoj estas jun___. 

70. Onlar yeni bir okula sahipler. Ili havas nov___ lernejon. 

71. Öğretmen yaşlıdır. La instru___o estas mal___a. 

72. ‘Nedir bu?’ o (erkek) soruyor. ‘___ estas ___?’ li demandas. 

73. Sessizce çalışmaya başla. Eklaboru silent___. 

74. Kimin kitabı bu? ___ libro estas ___? 

75. Bu kadar nasıl yaptın? ___ vi faris ___? 

76. Hepsini yeniden yap. Refaru ___. 

77. Paristeki kulüp’e. ___ la klubo ___ Parizo. 

78. Londra minibüsünde. ___ la aŭtobuseto ___ Londono. 

79. Koltukların altında limonata ile. ___ limonado ___ la seĝoj. 

80. Seyahat ederken içmek için. ___ trinkado ___ ni vojaĝas. 

81. Paris’e kadar otobanın üzerinde. ___ la ŝoseo ___ Parizo. 

82. Hepimiz plajın üzerine (doğru) koşuyoruz. Ni ___ kur___ sur la plaĝ___. 

83. Ve birisi denizde yüzüyor. Kaj ___ naĝ___ en la mar___. 

 

Bazı çok önemli fiillere bakalım şimdi: 

 

voli (istemek), povi (…bilmek, muktedir olmak), devi (..meli, ..malı) 

 

Mi volas veni Mi volas kompreni 

Gelmek istiyorum Anlamak istiyorum 

Mi povas veni Mi povas kompreni 

Gelmeye muktedirim Anlayabiliyorum. 

Gelebilirim Anlayabilirim 

Mi devas veni Mi devas kompreni 

Gelmem lazım Anlamam lazım 
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Gelmeliyim Anlamalıyım 

voli, povi, devi fiilerinin ardınan gelecek ikinci bir fiil mastar formunda olmalıdır. Aslinda 

bunlar genelde ardından başka bir fiil gelen fiiller. Normal olarak tüm çift fiil kullanımlarında 

ilk fiil zamanı gösterir ikincisi mastar formunda olur: 

 

 Mi volas fari tion = Bunu yapmak istiyorum 

 Mi devas skribi leteron = Mektup yazmam lazım 

 Mi povas renkonti lin = Onu karşılayabilirim 

 

plaĉi al (hoşuna gitmek), ŝati (beğenmek), ami (sevmek) 

 

Io aŭ iu plaĉas al mi. 

Bir şey veya biri “hoşuma gidiyor”. 

Mi ŝatas ion. 

Bir şeyi beğeniyorum (genelde cansız objelerle ilgili) . 

Mi amas iun. 

Birisini seviyorum. 

Libroj plaĉas al mi. 

Kitaplar hoşuma gidiyor. Kitapları severim. 

Ayşe plaĉas al mi. 

Ayşe hoşuma gidiyor. Ayşeği beğeniyorum. 

Mi ŝatas ĉokoladajn kuketojn. 

Çikolatalı kurabiyeleri beğeniyorum. 

Mi amas vian filinon. 

Kızınızı seviyorum. 

 

koni – scii karşılaştırması 

 

Mi konas… 

Tanıyorum…, Farkındayım…. 

Mi scias… 

Biliyorum. 

Ĉu vi konas Ahmet-on? * 

Ahmeti tanıyor musun? 

Ĉu vi scias Esperanton? 

Esperanto biliyor musun? 

Ĉu vi konas Esperanton? 

Esperanto’yu tanıyor musun? 

 

Not. 
* Esperanto dışından gelen isimler akuzatif almaları gerektiğinde ya akuzatif hiç gösterilmez 

veya bu örnekteki gibi sonuna -n veya -on eklenir. “Ĉu vi konas Ayşe-n? Ĉu vi konas Ahmet-

on?” gibi. 

  

 

Tamamladığınız alıştırmaların tümünü öğretmeninize yani mentor’unuza e-posta ile 

göndermeyi unutmayın. Ayrıca e-postanın konu kısmına “ÜEK-7” yazmayı unutmayın. 
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8. Ders – Oka Leciono 
 
Ders Sekiz – Leciono Ok 

 

Şu ana kadar basit fiil zamanlarını gördük “-is”, “-as”, “-os” (geçmiş, şimdiki, gelecek zaman). 

Bunlar aslında sizin ihtiyacınızın %85’ini karşılayacaktır. Ancak daha karmaşık fiil zamanları 

da vardır Esperanto’da. Bunlara İngilizce’de “participles”, Türkçe’de “ortaç ve ulaçlar”, 

Esperanto’da “participoj” diyoruz. 

 

Participo’lar aslında bir sıfat formundadır, yani “-a” eki ile biterler, ve yardımcı fiil “esti” ile 

birlikte kullanılırlar. Çift fiil kullanımı gibidirler. Yardımcı fiil “esti” esas zamanı gösterir, 

yani aksiyonun gerçekten meydana geldiği zamanı, dün, bugün, yarın gibi. “Participo” ise bu 

zamana göreceli olarak aksiyonun durumunu tarif eder. Aksiyonun durumu da üç çeşittir, yeni 

bitmiş, devam etmekte veya başlamak üzere olabilir. 

 

Participo’lar iki çeşittirler, birisi “aktif” yani aksiyonu yapanın, diğeri “pasif” yani bu 

aksiyondan etkilenenin durumunu ifade ederler. 

 
 Aktiflerin göreceli zaman ekleri “-inta“, “-anta“, “-onta” dır, ve sırasıyla yapmış, yapıyor, 

yapmak üzere olanı aktif durumları tarif eder. 

 Pasiflerin de üç formu vardır  “-ita“, “-ata“, “-ota“, sırasıyla yapılmış, yapılyor, 

yapılmak üzereolan pasif durumuları tarif eder. 

 

Önce Türkçe’de bu durumları ifade eden basit cümleler kuralım. Diyelim ki dün, bugün, yarın 

saat 12:00 civarında yemek yiyorum ama tabi ki her gün aynı zamanda olamıyor bu. Ayrıca 

yemek de benim tarafımdan yeniliyor.  Toplamda Aktif taraf için 9 Pasif taraf içim de 9 

durum sözkonusu. Önce bu cümleleri Türkçe olarak listeyelim: 

 

Zaman  Aktif durum  Pasif durum 

Dün 

12:00’de 
ben yemiş durumdaydım yemek yenmiş durumdaydı 

yiyor durumdaydım yeniyor durumdaydı 

yemek üzere durumdaydım yenmek üzere durumdaydı 

Şu an 

12:00 ve 
yemiş durumdayım yenmiş durumda 

yiyor durumdayım yeniyor durumda 

yemek üzere durumdayım yenmek üzere durumda 

Yarın 

12:00’de 
yemiş durumda olacağım yenmiş durumda olacak 

yiyor durumda olacağım yeniyor durumua olacak 

yemek üzere durumda olacağım yenmek üzere durumda olacak 

 

Şimdi bunları bir de Esperanto açısından bir tabloya koyalım, bahsettiğimiz zaman ve ortaç 

eklerini de kalın harflerle gösterelim: 
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Tempo Aktiva participo  Pasiva 

participo 

Hieraŭ je la 12-a mi estis manĝinta la manĝo 

estis 
manĝita 

manĝanta manĝata 

manĝonta manĝota 

Nun estas la 12-a kaj mi 

estas 
manĝinta la manĝo 

estas 
manĝita 

manĝanta manĝata 

manĝonta manĝota 

Morgaŭ je la 12-a mi estos manĝinta la manĝo 

estos 
manĝita 

manĝanta manĝata 

manĝonta manĝota 

 

Bir de özet şekilde bir tabloya koyarsak belki durumu daha iyi anlayacaksınız: 

 

 
Verbo esti Aktiva 

 
Pasiva 

 
(hieraŭ) estis -inta 

 
-ita (la ago finiĝis) 

(nun) estas -anta X -ata (la ago daŭras) 

(morgaŭ) estos -onta 
 

-ota (la ago ankoraŭ ne komenciĝis) 

 

İsterseniz ilk tablomuzu bir de Fiilin durumuna göre sıralayarak koyalım: 

 

Fiil Zaman  Aktif durum  Pasif durum 

Bitmiş Dün  

 

 

 

 

 

 

 

ben 

yemiş durumdaydım  

 

 

 

 

 

 

 

yemek 

yenmiş durumdaydı 

Şu anda yemiş durumdayım yenmiş durumda 

Yarın yemiş durumda olacağım yenmiş durumda olacak 

Devam 

ediyor 
Dün yiyor durumdaydım yeniyor durumdaydı 

Şu anda yiyor durumdayım yeniyor durumda 

Yarın yiyor durumda olacağım yeniyor durumda olacak 

Başlamamış Dün yemek üzere durumdaydım yenmek üzeredurumdaydı 

Şu anda yemek üzere durumdayım yenmek üzere durumda 

Yarın yemek üzere durumda olacağım yenmek üzere durumda olacak 



42 
 

 

Aslında her şey çok basit, çok düzenli ve sistematik. Ulusal dillerde bu alternatifleri ortaya 

koymak bazen çok zordur. İnsanlar farkına olmadan bu durumları öğrenip ezberlerler. 

 

Farkındaysanız hem aktif hem pasif ortaçların eklerinde “i”, “a”, “o” harfleri durumun bitmiş 

olduğunu, devam ettiğini, ya da başlayacak olduğunu gösteriyor, tıpkı basit zamanlardaki “-

is”, “-as”, “-os” ekleri gibi: 

 

Basit zaman Aktif ortaç Pasif ortaç (izahat) 

-is -inta -ita (aksiyon bitmiş) 

-as -anta -ata (aksiyon devam ediyor) 

-os -onta -ota (aksiyon henüz başlamadı) 

 

Şimdi bu konu hakkında bazı notlar : 

 
 Participo’lar sıfat oldukları için sayı açısından cümleye uyum göstermeleri lazım, yani 

gerektiğinde çoğul eki “-j” konulmalı. Örnek: 

 

 Mi estas manĝanta = Ben yemek yiyor durumdayım. 

 Ni estas manĝanta-j = Biz yemek yiyor durumdayız. 

 

 Participo’ların düz sıfat, isim ve zarf kullanımları da vardır. Bunları 10. ders’te göreceğiz ama 

birer örnek verelim: 

 

 La parolinta instruisto estis bona = konuşmuş durumda olan öğretmen iyi idi. 

 La parolinto estis bona = konuşmuş durumda olan kişi, (geçmiş) iyi idi. 

 La instruisto parolinte foriris = öğretmen konuşmuş durumda çıktı gitti. (konuştuktan 

sonra çıktı gitti) 

 

 Particiopo’lar sıfat gibi görünmelerine rağmen “esti” fiili ile birlikte bileşik bir fiil oluştururlar 

dolayısı ile bir nesneleri olabilir, bu duruma bu nesne akuzatif eki -n almalıdır. Örnek: 

 

 Hieraŭ mi estis leganta libro-n = dün kitap okuyor durumdaydım. 

 

Ekzercoj, Leciono Ok 
 

Komplike zamanlı fiiller kullanarak Esperanto’ya tercüme edin: 

 
1. Baba bir kitap [libro] okuyor durumda. 

2. Anne bir kek yapıyor durumda. 

3. Erkek-çocuklar yazmak üzere durumdalar. 

4. Erkek-çocuk çay içmek üzere durumda. 

5. Küçük erkek-çocuğu kim yıkamış durumda? 

6. Baba kitap okuyor durumdaydı. 

7. Kekimi kim yemiş durumda? 

8. Anne güzel bir kek yapıyor durumdaydı. 

9. Erkek-çocuk yazmak üzere durumdaydı. 

10. Onlar yazmak üzere durumdaydılar. 
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11. Erkek kardeşim arabamı [aŭto] yıkamış [lavi] durumda. 

12. Kızkardeşim kekimi yemiş durumdaydı. 

13. Baba bir kitap okuyor durumda olacak. 

14. Çay ve kahve satıyor durumda olacağım. 

15. Erkek-çocuk bir mektup yazmak üzere durumda. 

16. O (erkek) yemek yemiş durumda olacak. 

17. O (erkek) ateş [pafi] ediyor durumda. 

18. O (erkek) hedefi tutturmak/sayı yapmak üzere [trafi] durumda. 

19. O (erkek) sayı yapmış durumda. 

20. O (erkek) sayı yapmış durumdaydı. 

 

 

Kursumuz bitmek üzere, sadece iki ders sonra Esperanto dilini tam detaylı olmasa da  büyük 

kısmını görmüş, öğrenmiş olacaksınız. İnanılmaz değil mi?! 

 

Tamamladığınız alıştırmaların tümünü öğretmeninize yani mentor’unuza e-posta ile 

göndermeyi unutmayın. Ayrıca e-postanın konu kısmına “ÜEK-8” yazmayı unutmayın. 
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9. Ders – Naŭa Leciono 
 
Ders Dokuz – Leciono Naŭ 

 

Bir önceki derste çok fazla bilgi olmamasına rağmen oldukça zor bir konu idi. Şimdi daha 

basit bir şeyler yapalım. 

 

Kesirleri öğrenelim: 

 

Sayılar unu du tri kvar kvin ses 

Kesirler 

 

du-ono triono kvarono kvinono sesono 

 

 1/3 = (unu) triono 

 3/4 = tri kvaronoj 

 7/16 = sep deksesonoj 

 5/8 = kvin okonoj 

 

Şimdi aşağıdaki örneklerde, genelde karıştırılan, birbiri ile tezat teşkil eden bazı kelimeleri 

cümle içinde görüp farklarını öğrenelim: 

 

 Mi rigardas, kaj tiam mi vidas = Bakıyorum ve o zaman görüyorum. 

 Mi aŭskultas, kaj tiam mi aŭdas = Dinliyorum ve o zaman duyuyorum. 

 Mi pensas, kaj poste mi havas opinion = Düşünüyorum, ve sonrasında fikre sahip 

oluyorum. 

 Mi opinias, ke… = Fikrim var ki… 

 Mi pensas, ke… = Düşünüyorum ki… 

 

Şimdi bir çok dilde (mesela İngilizce’de) açık olmayan ama Esperanto’da bunun çözümü olan 

bir konuya gelelim. Örnek olarak “Onun babası limonatasını içti” cümlesindeki baba kimin 

limonatasını içti? oğlununkini mi kendisininkini mi? 

 

 Lia patro trinkis lian limonadon = Kendi limonatasını değil başkasınınkini içti… 

 Lia patro trinkis sian limonadon = Kendi limonatasını içti! 

 

“Si” kelimesi sadece üçüncü şahıslar için kullanılan bir zamir çeşidir. Burada sahiplik zamiri 

formunda kullandık “sia“. Buna refleksif zamir denir ve üçüncü şahısta özneye geri dönüş 

yapar. Sırası ile “si“, “sin“, “sia” bizim Türkçe’deki “kendi” “kendisini” “kendisinin” 

anlamındadırlar. 

 

Şimdi “değil mi?” demenin yollarına bakalım, Türkçe’de her durumda “değil mi?” ifadesini 

kullanırız ama Esperanto’da bu az farklıdır. Pozitif bir cümlede negatif formda, negatif bir 

cümlede pozitif formda kullanılır. Aşağıdaki örneğe bakarak bunu anlayabilirsiniz: 

 

 La skatolo estas blua, ĉu ne? = Kutu mavidir, değil mi? 

 La skatolo ne estas blua, ĉu? = Kutu mavi değildir, mi?  (mi=değil mi) 

 



45 
 

Şimdi de “-et” ve “-eg” eklerini kullanarak anlam derecelerine bakalım. “-et” kelimeye 

küçültme, “-eg” ise büyütme anlamı katan eklerdir: 

 

+2.0 bonega çok iyi, süper 

 
varmega çok sıcak, cehennem gibi 

+1.0 bona iyi 

 
varma sıcak 

+0.5 boneta makul 

 
varmeta ılık 

0 

     
-0.5 malboneta kötüce 

 
malvarmeta serin 

-1.0 malbona kötü 

 
malvarma soğuk 

-2.0 malbonega çok kötü, felaket 

 
malvarmega çok soğuk, dondurucu 

 

Fiil ekleri “ek-“, “-ad“, “-iĝ“, ve “-ig“: 

 

“ek-“ 
ön eki, fiile başlangıç 

anlamı katar 

La suno ekbrilis. 

La birdoj ekkantis. 

La ondoj ekdancis. 

Güneş parlamaya başladı. 

Kuşlar şarkı söylemeye başladı. 

Dalgalar dans etmeye başladı. 

“-ad” 
son eki fiile yinelenme 

anlamı katar 

La suno briladis. 

La birdoj kantadis. 

La ondoj dancadis. 

Güneş parladı da parladı. 

Kuşlar sürekli şarkı söyledi. 

Dalgalar sürekli dans etti. 

“-iĝ” 
Sıfat ve isimlerden 

geçişsiz fiil oluştur; 

Geçişli fiili geçişsize 

çevirir. 

La sablo sekiĝis. 

La aero varmiĝis. 

La homoj ruĝiĝis. 

La tablo moviĝis.  

Kum kurudu (kuru sıfatından). 

Hava ısındı (sıcak sıfatından). 

İnsanlar kızardı (kırmızı sıfatından). 

Masa hareket etti (hareket ettirmek 

fiilinden) 

“-ig” 
Sıfat ve isimlerden 

geçişli fiil oluştur; 

Geçişsiz fiili geçişliye 

çevirir. 

La suno sekigis la sablon. 

La suno varmigis la aeron. 

La suno ruĝigis la homojn. 

La patrino dormigis la bebon. 

Güneş kumu kuruttu (kuru sıfatından) 

Güneş havayı ısıttı (sıcak sıfatından) 

Güneş insanları kızarttı (kırmızı sıfatından) 

Anne bebeği uyuttu (uyumak fiilinden) 

 

Not: “-ig” ve “-iğ” eklerinin kullanımının öğrenilmesi, daha doğrusu  kullanımına adapte 

olunması oldukça zordur. 

 

Özetle: 

 

 sıfat ve isimlerden “-ig” eki ile geçişli fiil, “-iĝ” eki ile geçişsiz fiil oluşturulur. 

 Geçişsiz fiilerden “-ig” eki ile geçişli fiil oluşturulur. 

 Geçişli fiilerden “-iĝ” eki ile geçişsiz fiil oluşturulur. 
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Ekzercoj, Leciono Naŭ (parto unu) 

 

Esperanto’ya çevirin: 

 

1. O (erkek) kekin dörtte üçünü yedi. 

2. Sanıyorum ki Esperanto kolay bir dildir [lingvo]. 

3. Annesi onun (kızının) elbisesini [robo] yıkadı . 

4. Anneleri kendi elbiselerini yıkadı. 

5. Akşamlar serin, değil mi? 

 

Aşağıdaki metni yüksek sesle okuyun. Oldukça zor bir metindir. Her kelimeye tek tek bakın, 

eklerini varsa ayırmaya çalışın, ana kelimenin anlamını bulun, eklerle birlikte ne anlama 

geldiğini keşfedin. 

 

Ĉe la junulara klubo 

 

La vivo ĉe nia klubo estas tre interesa. Je la 7-a (sepa), diskludilo 

ekludas, kaj ludadas ĝis la 8-a, kiam ĝi silentiĝas. Ni studadas inter la 8-a 

kaj la 9-a, kaj ankaŭ la instruisto paroladas al ni (=li faras paroladon). Je 

la 9-a, ni manĝetas kaj la diskoj eksonas denove, kaj la dancado daŭras 

ĝis la 10-a kiam ni ekiras hejmen. 

 

Esperanto interesas min. Mi interesiĝis antaŭ du monatoj, kaj tiam mi 

aliĝis al la klubo; mi ankaŭ interesigis mian fratinon, kaj varbis ŝin. 

Dum la unua horo, ni ludas tablotenison kaj bilardon. Mi pliboniĝas je 

tabloteniso, sed malpliboniĝas je bilardo. 

 

Dum la dua horo, ni havas legadon, skribadon, kaj esperantan kantadon. 

Poste, du fraŭlinoj varmigas la kafon, kaj kiam la kafo sufiĉe varmiĝas, 

oni malfermas la bufedon. La kafo estas sufiĉe varma je la 9-a. 

 

La novaj membroj rapide interesiĝas pri la aliaj geknaboj ĉe la klubo. Ili 

ofte ekrigardas unu la alian, kaj de tempo al tempo fraŭlino ekploras se 

ŝia amiko interesiĝas pri alia fraŭlino. 

 

[interesa: ilginç; disk-lud-il-o: CD oynatıcı; ludi: oynamak; studi: ders çalışmak; monato: 

ay (takvim); ankaŭ: de, da (o da anlamında); paroli: konuşmak; parol-ad-i: sürekli 

konuşmak, (burada) ders vermek, sunum yapmak; soni: ses çıkarmak; denove: 

yeniden; daŭri: devam etmek; iri: gitmek; aliĝi: üye olmak; varbi: birini bir işe dahil etmek, 

askere almak gibi; fraŭlo: bekar; fermi: kapatmak; bufedo: büfe; ofte: sıklıkla; fraŭlino: 

bekar bayan; plori: ağlamak; alia: başka; tempo: zaman.] 

 

Karşılaştırma ifadeleri : pli = daha fazla; plej = en fazla; malpli = daha az; malplej = en 

az. Dolayısı ile: pli bona: daha iyi; plej bona: en iyi; malpli bona: daha kötü; malplej bona: 

en kötü. 
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Ekzercoj, Leciono Naŭ (parto du) 

 

Hem Türkçe hem Esperanto olarak cevap verin: 

 

6. Kiom da horoj la disko sonas? 

7. Kiam mi aliĝis al la klubo? 

8. Kio okazas kiam la kafo estas sufiĉe varma? 

9. Kial fraŭlino ekploras de tempo al tempo? 

 

Zaman ifadesi: 

 

 Kioma (kaçıncı) horo (saat) estas? 

 Estas la unua / la dua / la tria, ktp (‘vs’). 

 Estas la tria dudek  /  Estas la tria kaj dudek (3:20). 

 Estas la sepa kaj duono (7:30). 

 Estas la sepa kaj kvarono (7:15). 

 Estas dek minutoj antaŭ la oka (7:50) 

 Estas kvarono antaŭ la oka (7:45) 

 

Dolaylı anlatım: 

 

Esperanto’da zamanların kullanımına dikkat edin, çok basittirler. Düz anlatımdan dolaylı 

anlatıma geçerken cümle bozulmaz, fiil zamanı değişmez. İki cümle “ke” bağlacı ile birbirine 

bağlanır, ikinci cümlede özne değiştirilir ancak fiil zamanı değiştirilmez, buna “mantıksal 

zaman” derler. 

 

doğru Li diris, “Mi ven-is de Nov-Jorko.” 
O dedi, “New York’tan geldim.” 

“New York’tan geldim” dedi. 

(geçmiş zaman) 

dolaylı Li diris, ke li ven-is de Nov-Jorko. 
O dedi ki, o New York’tan geldi. 

New York’tan geldiğini söyledi. 

(geçmiş zaman) 

doğru Li diris, “Mi atend-as mian valizon.” 
O dedi “Valizimi bekliyorum.” 

“Valizimi bekliyorum” dedi. 

(şimdiki zaman) 

dolaylı Li diris, ke li atend-as sian valizon. 
O dedi ki, o valizini bekliyor. 

Vailizini beklediğini söyledi. 

(şimdiki zaman) 

doğru Li diris, “Mi ir-os al Parizo.” 
O dedi, “Paris’e gideceğim.” 

“Paris’e gideceğim” dedi. 

(gelecek zaman) 

dolaylı Li diris, ke li ir-os al Parizo. 
O dedi ki, o Parise gidecek. 

Parise gideceğini söyledi. 

(gelecek zaman) 
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Ekzercoj, Leciono Naŭ (parto tri) 

 

Esperanto’ya çevirin: 

 

10. O (erkek) dedi, “Kötü yazıyorum”. 

11. O (erkek) dedi ki, o kötü yazıyor. 

12. Onlar dedi, “Fincanları yıkadık”. 

13. Onlar dedi ki, onlar fincanları yıkadılar. 

14. Sen dedin, “Limonata içeceğim”. 

15. Sen dedin ki, sen limonata içeceksin. 

16. O (erkek) dedi ki, o mutsuzdur. [mutlu = feliĉa] 

17. O (kadın) dedi, ki o gelmek üzere durumdaydı. * 

18. Onlar deki, onlar keki yemiş durumdaydılar. * 

19. Onlar dedi, “Biz keki yemek üzere durumdayiz”. * 

20. Onlar dedi ki, onlar keki yemek üzere durumdalar. * 

 

Not: 

* dikkat burada ortaçlı zaman kullanmanız lazım, zamana ve sayıya dikkat edin. 

  

 

Tamamladığınız alıştırmaların tümünü öğretmeninize yani mentor’unuza e-posta ile 

göndermeyi unutmayın. Ayrıca e-postanın konu kısmına “ÜEK-9” yazmayı unutmayın. 
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10. Ders (sonuncu) – Deka Leciono (fina) 
 
Ders On (sonuncu) – Leciono Dek (fina) 

 

Esperanto’da kelime oluşturma 
 

Aşağıda tüm hayvanlara uygulanabilecek kelime oluşturma örnekleri var. Bunlara anlamı 

olduğu sürece tüm ekler uygulanabilir, Türkçe ile karşılaştırın. (-in: dişi; -id: yavru; -ar: 

sürü; -ej: yer; -aĵ: şey; -ist: meslek) 

 

 
-in -id -ar -ej -aĵ -ist 

bovo bovino bovido bovaro bovejo bovaĵo bovisto 

ŝafo ŝafino ŝafido ŝafaro ŝafejo ŝafaĵo ŝafisto 

hundo hundino hundido hundaro hundejo … hundisto 

ĉevalo ĉevalino ĉevalido ĉevalaro ĉevalejo … ĉevalisto 

kuniklo kuniklino kuniklido kuniklaro kuniklejo kuniklaĵo kuniklisto 

 

İlk satır için Türkçe karşılıklarını da verelim : öküz, inek, dana, inek sürüsü (davar), inek ahırı 

(ağıl), inek eti, inek çobanı. Diğer satırlar sırasıyla: koç, köpek, at, tavşan. Diğerlerini artık siz 

tahmin edin… 

 

Fikri kaptınız mı? Esperanto’da gereksiz sayıda kelime öğrenmek zorunda değilsiniz, sadece 

ana kelimeyi öğrenin ve buna Esperanto’nun kırktan fazla ön ve son eklerini uygulayarak 

yüzlerce yeni kelime oluşturun. Yeter ki anlamı olsun. Mesela “hundaĵo” yani “köpek eti” 

bizim için pek anlamlı değil ama Çin’in bazı yörelerinde anlamlı, değil mi? 

 

Bu ekler sadece hayvanlar için değil, diğer kelimelere de uygulanabilir. Örnek olarak: 

dormi: uyumak; dormejo: yatakhane; viro: erkek; virino: kadın; arbo: ağaç; arbaro: orman 

vs. 

 

Esperanto’nun gücü ve kolay olmasının ana sebebi bu ekler ve genel yapısıdan gelmektedir. 

Size birkaç ek daha tanıtalım: 

 

ge- 
iki cins birden 

kadınlı erkekli 

gepatroj 
ebeveynler 

gesinjoroj 
beyler bayanlar 

sinjoroj kaj sinjorinoj 

geknaboj 
çocuklar 

kızlı erkekli 

-an 
üye 

klubano 
kulüp üyesi 

vilaĝano 
köylü 

Istanbulano 
İstanbullu 

-eg 
büyük 

pluvego 
sağanak 

ridego 
kahkaha 

bonega 
çok iyi, süper 
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-ej 
yer, hane 

klubejo 
kulüp evi 

trinkejo 
bar 

necesejo 
tuvalet (WC) 

-et 
küçük 

libreto 
broşür, kitapçık 

manĝeto 
atıştırmalık 

monteto 
tepe 

-ul 
kişi, herif 

junulo 
genç adam 

blindulo 
kör adam 

belulino 
güzel kadın 

bo- 
evlilikle gelen 

akrabalık 

bofrato 
kayınbirader 

bopatrino 
kayınvalide 

bogepatroj 
kayın ebeveynler 

 

Bunlar Esperanto’daki kırktan fazla eklerden bazıları. Kullanılmalarında bir kural yok. Tek 

kural mantık. Oluşturduğunuz kelimeler anlamlı olduğu sürece bir veya birden fazlasını aynı 

kelime köküne koyup yeni kelimeler üretebilirsiniz. Size güzel bir örnek: 

 

sana: sağlıklı; mal-san-ul-ejo: hastane; (sağlıklı olmayan kişi yeri) 

 

Bundan daha kolay bir dil olabilir mi? 

 

Fıkra : 

 

“Kio estas la puno por bigamio? Du bopatrinoj!” 

 

(puno: ceza; bigamio: çift evlilik) 

 

Fiillere bir bakış: 
 

Aşağıda verdiğimiz özet tablonun tüm fiillere aynen ve istisnasız olarak kullanılabiliyor 

olması Esperanto’da fiilleri bir çırpıda öğrenebilmek açısından çok önemlidir. Başka hangi 

dilde fiillerin hepsini yarım saat içinde öğrenebilirsiniz ki? 

 

Basit fiil formları: 

 

dorm-i mastar uyumak 

dorm-is geçmiş zaman (dün) 

dorm-as şimdiki zaman (şimdi) 

dorm-os gelecek zaman (yarın) 

dorm-us dilek / şartlı formu 

Se mi estus riĉa, mi estus kontenta. 

Eğer zengin olsaydım, memnun olurdum. 

dorm-u! emir formu 

Aŭ silentu, aŭ foriru! 

Ya sus, ya git!. 
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En çok kullanılan fill ekleri: 

 

re- 

ek- 

-fiil kökü- -iĝ- 

-ad- 

-ig- 

re: aksiyon tekrarı 

ek: ani aksiyon başlangıcı 

ad: süregelen aksiyon 

iĝ: olmak 

ig: yapmak 

 

Participo’lar yani komplike fiil zamanları (aktif ve pasif  olmak üzere her birinin  9 formu 

vardır). Aşağıda aktif formdan üç örnek: 

 

Ŝi est-is manĝ-inta sian matenmanĝon. o kahvaltısını yapmış durumdaydı 

Ŝi est-as leg-anta sian ĵurnalon. o gazetesini okumaktadır 

Ŝi est-os skrib-onta leteron. o mektup yazmak üzere olacak 

 

Participo’lar sıfat formunda olduklarından öznelerinin sayısına uymak zorundadırlar: 

 

 Mi estas manĝinta. / Ni estas manĝintaj. 

 

Participo’lar sıfat, isim ve zarf gibi de kullanılabilirler: 

 

 La dormanta knabo = uyumakta olan çocuk (sıfat) 

 La dormanto vekiĝas = uyumakta olan kişi uyanıyor (isim) 

 Li dormante  ronkis = o uyurken horladı (zarf) 

 

Komplike fiil formlarında aktif ve pasif Participo formları vardır: 

 

aktif Li estas leganta la ĵurnalon. O gazete okumaktadır. 

pasif La ĵurnalo estas legata de li. Gazete onun tarafından okunmaktadır. 

 

Hala anlamadığınız bir şey varsa 8. dersi tekrar gözden geçirin. Komplike formların kullanımı 

Esperanto’da İngilizce’de olduğundan çok daha azdır. Dolayısı ile zor geliyorsa çok fazla 

endişe etmenize de gerek yok. Dili %85 basit fiil formları ile kullanabilirsiniz, bazen daha 

detaylı zaman belirtmek için basit formları dum, jam, tiam, tuj vs gibi esperanto kelimeleri 

ile destekleyebilirsiniz. Örnek olarak : 

 

 Mi estas manĝinta —yerine— Mi jam manĝis 

 Mi estis manĝanta —yerine— Mi dume manĝis 

 Mi estas manĝonta —yerine— Mi tuj manĝos 

 

İsim formundaki participo’lara bir kaç örnek daha : 
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aktif isimler aminto sevmiş olan birisi 

amanto sevmekte olan birisi 

amonto sevecek olan birisi 

pasif isimler amito sevilmiş olan birisi 

amato sevilmekte olan birisi 

amoto sevilecek olan birisi 

 

Bunların dişi formları da olabilir mesela amantino (sevmekte olan kadın) 

ve amatino (sevilmekte olan kadın). Bu formlar herhangi bir fiil’den oluşturulabilirler. 

Ancak -anto and -isto ekleri arasında belirgin bir fark vardır: -anto bir şeyi amatör veya 

geçici olarak yapan için kullanılır, -isto ise bir şeyi profesyonel olarak yapan için kullanılır, 

yani bir meslek gibi. 

 

instruanto 

lernanto 

amatörce geçici olarak ders veren birisi 

öğrenci (okula gitmek geçici bir iştir) 

instruisto profesyonel olarak ders veren birisi 

 

Korelatifler hakkında bir iki şey daha. Unuttuysanız 5. dersi gözden geçirin. : 

 

“Ĉi” kelimeciği yakınlık gösterir: 

 tio = o şey / ĉi tio = bu şey 

 tiu = o adam, o belirgin şey /  ĉi tiu = bu adam, bu belirgin şey 

 tie = orada / ĉi tie = burada 

 

“kiom” ile “kiom da” arasındaki fark: “kiom” bir şeyin bedelini sorar; “kiom da” bir şeyin 

miktarını sorar. “kiom da la …” formu yanlıştır. Eğer “la” kullanılacaksa cümleyi “kiom de la 

…” şeklinde oluşturmak gerekir. 

 

 Kiom da amikoj vi havas? = Haç tane arkadaşın var? 

 Kiom de la pomoj estas viaj? = Elmalardan kaçı senin? 

 Kiom ĝi kostas? = Ederi nedir? 

 

kies = kimin 

 

 Kies plumo ĝi estas? = Kimin dolma kalemidir bu? (cevap: Ĝi estas la plumo de 

Mehmet) 

 

 

Esperanto’da günler ve aylar (küçük harfle başlarlar): 
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Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi 

dimanĉo lundo mardo merkredo ĵaŭdo vendredo sabato 

 

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 

januaro februaro marto aprilo majo junio 

Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 

julio aŭgusto septembro oktobro novembro decembro 

 

 

Şimdi de bir şiir görelim: 

 

La Lingvo Por Ni 

(Muziko: My Bonnie Lies Over the Ocean) 

https://www.youtube.com/watch?v=TxAJJ3-VzVc 

 

Sur montoj kaj step’ indianoj, ĉasadas kun ruĝ-famili’, 

Kaj se vi postulas parolon, el kanjon’ eliras la kri’ : 

 

ES-PER-AN-TO estas la lingvo por ni, por ni! 

ES PER AN TO estas la lingvo por ni! 

 

En densa afrika ĝangalo, la bonaj amikoj de ni 

Jam solvis la lingvan problemon, Per tamtam’ eliras la kri’ : 

 

ES-PER-AN-TO estas la lingvo por ni, por ni! 

ES PER AN TO estas la lingvo por ni! 

 

Ĉe norda poluso eskimoj, loĝadas en neĝo, glaci’ 

Se ili bezonas parolon, aŭdiĝas la tutsama kri’ : 

 

ES-PER-AN-TO estas la lingvo por ni, por ni! 

ES PER AN TO estas la lingvo por ni! 

 

Sur tuta la vasta terglobo, en urboj el ĉiu naci’ 

Troviĝas sam-ide-an-aro, de buboj elsonas la kri’ : 

 

ES-PER-AN-TO estas la lingvo por ni, por ni! 

ES PER AN TO estas la lingvo por ni! 

 

Indianoj, nigruloj, eskimoj; urbanoj kaj buboj kaj mi 

Jam uzas la Zamenhof-lingvon, Do, vivu, prosperu la kri’ : 

 

ES-PER-AN-TO estas la lingvo por ni, por ni! 

ES PER AN TO estas la lingvo por ni! 

https://www.youtube.com/watch?v=TxAJJ3-VzVc
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Not: Youtube’daki kayıtta yukarıdaki metinden az farklılıklar var. 

Not: (sadece) Şiirlerde apostrof kelime sonundaki “o” harfinin eksikliğini gösterir. Ayrıca 

“la” artikelinin “a” harfi de düşürülebilir: l’ gibi. Amaç kafiye ve hece ölçüsünü tutturmaktır. 

Not: Esperanto bir çok dile göre şiir yazmada daha fazla kolaylık sağlayan bir dildir, 

denemek ister misiniz? 

 

Bir örnek daha Türkçe çevirisi ile birlikte (İngilizce ninnisi “Twinkle Twinkle Little Star”‘ın 

Esperanto uyarlaması) : 

 

Brilu, brilu eta stel’, 

Diamanto de l’ ĉiel’. 

Tiel alta super ter’, 

Kio estas vi, en ver’? 

Brilu, brilu eta stel’, 

Diamanto de l’ ĉiel’. 

parla parla küçük yıldız 

gökyüzünün elması 

yeryüzünden o kadar yüksek 

nesin sen gerçekten? 

parla parla küçük yıldız 

gökyüzünün elması 

 

stelo = yıldız;  diamanto = elmas;  ĉielo = gökyüzü;  tero = yer; 

 

Bu ders ile birlikte son alıştırmalarınızı yapacaksınız ama bu kez işiniz biraz yüklü, 50 tane 

cümle yazacaksınız. Bu kurstaki tüm ödevleri yapıp öğretmeninize /mentorunuza 

gönderdiyseniz, bu alıştırmanın ardından size bu kursu tamamladığınıza dair bir sertifika 

göndereceğiz   

 

Kurs hakkındaki düzeltme ve yorumlarınızı almak bizim için çok önemli. Yazın bize. Ancak 

kursu genişletmek istemiyoruz çünkü bu kursun kapsamı Esperanto’yu tanıtmak, kısa sürede 

çok şey vermek. Dil hakkında tüm detayları öğrenmek için facebook grubumuza katılabilir, 

web sayfamızı inceleyebilirsiniz. Bunun için bu kursun ana sayfasına bakın. Ayrıca internette 

bir çok ücretsiz kurs da bulunmaktadır. 

 

Esperanto ile neler yapabileceğinizi öğrenmek için gene grubumuzdaki dökümanlar ve zaman 

zaman çıkan haberlerden fikir sahibi olabilirsiniz. Ayrıca ücretsiz dergimiz Turka Stelo‘ya 

abone olabilirsiniz. Nereden kitap satın alabileceğinizi öğrenmek için gene grubumuzda 

yeterli bilgi vardır. 

 

Esperanto’da ilk kursunuzu bitirdiniz bile ! 

 

Bundan sonrası için sizlere başarılar dileriz! 

 

Ĝis la revido! 

 

 
Ekzercoj, Leciono Dek 

 

Aşağıda kolay’dan zora sıralanmış 50 cümleyi Esperanto’ya tercüme edin. Tercümede birden 

fazla alternatif olabilir, köşeli parantez içindeki ipuçlarını kullanın. Bire bir kelime tercümesi 

yapmayın, mümkünse Esperanto dilinde düşünmeye çalışın. 
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1. Erkek-çocuk. 

2. İyi bir erkek-çocuk. 

3. Ve bir kız-çocuk. 

4. Kız-çocuğu kötüdür. 

5. Onun (kızın) bir birası var. 

6. Gerçek erkekler bira içer. [gerçek = vera] 

7. İyi kız-çocukları sigara içmezler. 

8. Ama onlar çabuk öğrenirler. 

9. Öğrenciler gençtir. [öğrenci = "öğrenmekte olan"] 

10. Onların yeni bir okulu var. 

11. Öğretmen yaşlıdır. 

12. Bu nedir? 

13. Neden sürekli konuşuyorsun?  ["-ad" eki kullanarak yazın] 

14. Sessizce çalışmaya başla. 

15. Kimin kitabıdır bu? 

16. Bu kadar nasıl yaptın? 

17. Hepsini yeniden yap.  ["re-" ön eki kullanarak yazın] 

18. İstanbul'daki kulübe gittik. 

19. Beşiktaş'tan minibüs ile gidecegiz. 

20. Koltukların altında limonata ile. 

21. Seyahat ettiğimiz sürece içmek için. ["içmek" fiilini süregelen formda kullanın] 

22. Otoban üzerinde denize kadar. 

23. Hepimiz plajın üzerine doğru koştuk. 

24. Ve biri denizde yüzüyor. 

25. Gitmek ister miydin?  ["-us" kullanarak yazın] 

26. O (erkek) topu yakaladı. 

27. Ateş! Bir şey vuracaksın. 

28. O (erkek) topu yakalamış durumda.  [Participo kullanın] 

29. O (erkek) ateş ediyor durumda.  [Participo kullanın] 

30. O (erkek) hedefi vurmak üzere durumda.  [Participo kullanın] 

31. O (erkek) gitmiş durumdaydı.  [Participo kullanın, “foriri”= gitmek 

32. Gol kaydedilmiş durumda.  [“golo”= gol] 

33. Oyun kazanılmak üzere durumdaydı. 

34. Bir sarışın tanıyor musun? [sarışın bir kadın] 

35. Nasıl yemek pişireceğini kim biliyor? 

36. Onunla buluşmam lazım. 

37. Böyle bir eş hoşuma giderdi. 

38. Bıçağımı bile.  ["akra"=keskin (bundan geçişli fiil oluşturun)] 

39. Yemeğimi beğeniyorum. 

40. Ebeveynlerim alışveriş yapmaktadırlar. 

41. Minik bir köpek istiyorum . ["minik köpek" tek kelime olsun] 

42. Eğer bir yavru köpeğim olsaydı... 

43. O (nötr) daha büyük olacaktır. 

44. Onu (nötr) orada hayal edebiliyorum. 

45. İşte (o=nötr) orada, kocaman bir kemik ile.  ["-eg" kullanın, "osto"=kemik] 

46. Paris'e neden gitmeyelim? 

47. Kulüp üyelerimiz oraya gitti.  [yön akuzatifini unutmayın] 

48. Onların şarabından biraz için.  [miktar] 

49. Burada tatlı şaraplarımız var. 

50. Saat kaç? 
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İşte size bir miktar yardımcı olacak kelime 

 

top pilko 

sahil, plaj plaĝo 

sarışın blonda 

Calgary Kalgario 

otoban ŝoseo 

kazanç gajno 

oyun ludo 

gol golo 

Paris Parizo 

sessiz silenta 

deniz maro 

koltuk, sandalye, oturacak yer seĝo 

tatlı dolĉa 

hayal etmek imagi 

yemek yemek manĝi 

kesmek tranĉi 

sayı yapmak, hedefi vurmak trafi 

yüzmek naĝi 

ateş etmek pafi 

  

 

Tamamladığınız alıştırmaların tümünü öğretmeninize yani mentor’unuza e-posta ile 

göndermeyi unutmayın. Ayrıca e-postanın konu kısmına “ÜEK-10” yazmayı unutmayın. 
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Alıştırmalar için cevap anahtarı 
Kursu kendi başlarına çalışacak kişiler cevap anahtarı şifresini bizden isteyebilirler 

veya kursu bitirdikten sonra bizden şifreyi isteyebilirsiniz. 
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Sözlük 
 

 

- A - 
 

 aĉeti satın almak 

-ad kelimeye yineleme anlamı katan ek 

adiaŭ allaha ısmarladık 

aero hava 

afero şey, ilişki 

afriko Afrika 

akra keskin 

akvo su 

al -e, -a doğru (Ahmet'e, odaya) 

alia başka 

aliĝi üye olmak 

alveni varmak, gelmek 

ameriko Amerika (kıta) 

ami sevmek 

amiko (-ino) arakadaş (kız arkadaş) 

-an üye anlamı katan son ek 

angla İngilizce dili 

anglo İngiliz 

Anglujo İngiltere 

ankaŭ de, da (o da anlamında) 

anstataŭ yerine  

antaŭ önce, önünde 

antaŭ hieraŭ önceki gün 

apetito afiyet 

aprilo Nisan 

apud yanında 

-ar kelimeye grup anlamını katan ek 

arbaro orman 

arbo ağaç 

atendi beklemek 

atesti ifade vermek 

aŭ veya 

aŭdi duymak 

aŭgusto Ağustos 

aŭskulti dinlemek 

aŭto otomobil 

aŭtobuseto minibüs 

aŭtobuso otobüs 

azio asya 
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- B - 
 

bati vurmak 

bela güzel 

bezoni ihtiyaç olmak 

biciklo bisiklet 

biero bira 

bigamio çift evlilik 

bilardo bilardo oyunu 

birdo kuş 

blanka beyaz 

blinda kör 

blonda sarışın 

blua mavi 

bo- evlilikle gelen akrabalık ilişkilerini veren ön ek 

bona iyi 

bovo (-ino) öküz (inek) 

brila parlak 

brili parlamak 

bruna kahverengi 

bubo şımarık çocuk 

bufedo büfe 

butiko dükkan 

butikumi alışverişe çıkmak 

 

- C - 
 

 celo hedef, amaç 

cent yüz 100 

cigaredo sigara 

 

- Ĉ - 
 

 ĉambro oda 

ĉar çünkü 

ĉasi avlanmak 

ĉe -de, -da (masada) 

ĉevalo at 

ĉi yakınlık belirten kelimecik 

ĉielo gökyüzü 

ĉokolado çikolata 

ĉu  soru sözü 

 

- D - 
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da miktarlar için edat 

danci dans etmek 

danco dans 

danki teşekkür etmek 

daŭri devam etmek 

de -tin, -ten  (Ahmet'in, evden) 

decembro Aralık 

dek on 10 

demandi sormak 

denove yeniden, tekrar 

densa yoğun 

devi -meli, -malı 

deziri arzu etmek, dilemek 

diamanto elmas 

dimanĉo Pazar 

diri söylemek 

disko disk, plak 

disk-lud-il-o discplayer 

dolĉa tatlı 

domo ev 

dormi uyumak 

du iki 2 

dum sırasında, süresince 

duono yarım 

 

- E - 
 

 edzo koca 

-eg kelmeye büyüklük anlamı katan son ek 

eĥo eko, akis 

-ej yer, hane anlamı katan son ek 

ek- başlama anlamı veren ön ek 

ekster dışında 

ekzerci egzersiz, alıştırma yapmak 

el den dışarıya 

en içinde 

eraro hata 

eskimo eskimo 

Esperanto Esperanto 

esti olmak yardımcı fiil -dir -im vs 

-et kelimeye küçüklük anlamı katan son ek 

eta minik 

Eŭklido Öklid 

eŭropa Avrupalı 

Eŭropo Avrupa 
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- F - 
 

facila kolay 

fali düşmekl 

familio aile 

fari yapmak (bir şey) 

farti yapmak, olmak (sıhhat açısından) 

februaro Şubat 

feliĉa mutlu 

fenestro pencere 

fermi kapatmak 

filo (-ino) oğlan (kız) evlat 

fina sonuncu 

fini bitirmek 

flava sarı 

for uzak 

forgesi unutmak 

frato (-ino) kardeş (kızkardeş) 

fraŭlo (ino) bekar erkek (bayan) 

fumi tütmek, sigara içmek 

fumo duman 

 

- G - 
 

 gajni kazanmak 

gajno kazanç 

ge- iki cins birden ifade eden ön ek 

geamikoj her iki cinsten arkadaşlar 

geografio coğrafya 

glaciaĵo dondurma 

glacio buz 

globo küre 

ĝoji sevinmek 

golo gol 

granda büyük 

griza gri 

gusto tad  

gustumi tadına bakmak 

 

- Ĝ - 
 

 ĝangalo cangıl 

ĝi (-a) o (nötr) (onun) 

ĝis -ye kadar (akşama kadar) 

ĝojo sevinç 
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- H - 
 

 halti durmak 

havi sahip olmak 

hejmo yuva, ev 

hejmtasko evödevi 

herbo ot 

hieraŭ  dün 

hodiaŭ bugün 

homo insan 

horo saat 

hundo köpek 

 

- Ĥ - 

 
 ĥoro koro 

 

- I - 
 

 ideo fikir 

-ig sıfat ve isimlerden ve geçişsiz fiillerden geçişli fiil yaratan ek 

-iĝ sıfat ve isimlerden ve geçişli fiillerden geçişsiz fiil yaratan ek 

-il kelimeye alet anlamınıkatan ek 

ili (-a) onlar (onların) 

imagi hayal etmek 

-in kelimenin dişi formunu oluşturan ek 

indiano kızılderili 

infano çocuk, evlat 

insekto böcek 

instrui  ders vermek, öğretmek 

instruisto (-

ino) öğretmen 

inter arasında 

interesa ilginç 

interesi ilgilendirmek 

iri gitmek 

-ist kelimeye melsek anlamını katan ek 

 

- J - 
 

 jaĥto yat 

jam zaten, bile, şimdiden 

januaro Ocak 

jaro yıl 
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je anlamı belirsiz joker edat 

jes evet 

julio Temmuz 

juna genç 

junio Haziran 

junularo genç insanlar grubu 

 

- Ĵ - 

 
 ĵaluzo kıskançlık 

ĵaŭdo Perşembe 

ĵurnalo gazete 

ĵus hemen az önce olan  

 

- K - 
 

 kafo kahve  

kaj ve 

kanjono kanyon 

kanti şarkı söylemek 

kapti yakalamak 

kato kedi 

ke ki bağlacı 

kia ne çeşit 

kial neden 

kiam ne zaman 

kie nerede 

kiel nasıl 

kies kimin 

kio ne 

kiom ne kadar 

kioma kaçıncı (saat bununla sorulur) 

kiu kim, hangisi 

klini eğilmek 

klubo kulüp 

knabo (-ino) çocuk (kız çocuğu) 

kokakolao Coca Cola 

komenci başlamak 

kompreni anlamak 

kongreso kongre 

koni tanımak 

kontenta memnun 

kontraŭ karşın, karşısında 

korespondanto mektup arkadaşı 

korespondi mektuplaşmak 
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kosti ederi olmak, maliyeti olmak 

koverto zarf 

krii çığlık atmak, bağırmak 

krio çığlık 

kuko kek 

kun ile, birlikte 

kuniklo tavşan 

kuri koşmak 

kurso kurs 

kvar dört 4 

kvarono çeyrek 

kvin beş 5 

kvinono beşte bir 

 

- L - 
 

 la belirleyici artikel 

labori çalışmak 

lakto süt 

lando ülke 

larĝa geniş  

lavi yıkamak 

leciono ders 

legi okumak 

lernejo okul 

lerni öğrenmek 

letero mektup 

li (-a) o (erkek) onun 

libro kitap 

limonado limonata 

lingvo dil 

loĝi ikamet etmek 

ludi oynamak 

lumo ışık 

lundo Pazartesi 

 

- M - 
 

 majo Mayıs 

mal- kelimenin ters anlamlınsını oluşturan ön ek 

malplej  en az 

malpli  daha az 

malsanulejo hastane 

manĝi yemek yemek 

mardo Salı 
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maro deniz 

marto Mart 

matenmanĝp kahvaltı 

mateno sabah 

mejlo mil 

membro üye 

mensogi yalan söylemek 

merkredo Çarşamba 

meti koymak 

mi (a) ben, benim 

mil bin 1000 

miliono milyon 

minuto dakika 

monato ay (takvim) 

mono para 

monto dağ 

monujo cüzdan 

morgaŭ  yarın 

muziko müzik 

 

- N - 
 

 nacio ulus 

naĝi yüzmek 

naŭ dokuz 9 

ne hayır, değildir 

necesa gerekli 

necesejo tuvalet 

neĝo kar 

neŭtrala nötr, tarafsız 

ni (-a) biz (bizim) 

nigra siyah 

nigrulo siyahi adam 

nokto gece 

nomo isim 

nordo kuzey 

nova yeni 

novembro Kasım 

nul sıfır 

nun şimdi 

nutraĵo gıda 

 

- O - 
 

 ofte sıklıkla 
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ok sekiz 8 

okazi olmak 

okcidento batı 

oktobro Ekim 

ol ..den ..dan (karşılaştırma kelimesi) 

ondo  dalga 

oni (a) birisi (birisinin) 

opinii fikri olmak, sanmak 

oriento doğu 

osto kemik 

ovo yumurta 

 

- P - 
 

 pafi ateş etmek 

pano ekmek 

pantoflo terlik 

papero kağıt 

Parizo Paris 

parol-ad-i ders vermek, sunum yapmak 

paroli konuşmak 

parto kısım, bölüm 

pasi geçmek 

patro (-ino) baba (anne) 

pensi düşünmek 

per ile, vasıtası ile 

peti rica etmek, talep etmek 

pilko  top 

plaĉi hoşa gitmek 

plaĝo plaj 

plej en fazla 

plena dolu 

pli  daha fazla 

plori ağlamak 

plumo dolma kalem 

pluvi yağmur yağmak 

pluvo yağmur   

poluso kutup 

por için  

porti taşımak, giymek 

poŝo cep 

post sonra, ardında daha çok zaman için kullanılır 

post morgaŭ sonraki gün 

postaĵo arka kısım, kıç 

postuli talep etmek 

povi -bilmek, muktedir olmak 
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preni almak 

pri hakkında 

pro -dan dolayı 

problemo problem 

promeni gezinti yapmak 

prosperi gelişmek, zenginleşmek, refaha ulaşmak 

provi denemek 

puni cezalandırmak 

puno ceza 

pura temiz 

 

- R - 
 

 rapida hızlı 

re- aksiyon tekrarı anlamını veren ön ek 

renkonti karşılamak 

respondi cevap vermek 

revidi tekrar görmek 

riĉa zengin 

riĉulo zengin adam 

ridi gülmek 

rigardi bakmak 

robo kadın elbisesi 

ruĝa kırmızı 

 

- S - 
 

 sabato Cumartesi 

sablo kum 

sageto küçük ok (dart) 

sago ok 

saluti selamlamak 

sama benzer 

samideano fikirdaş 

sana sağlıklı 

sandviĉo sandöviç 

sati doymak 

scii  bilmek 

se eğer 

sed ama, fakat 

seĝo sandalye 

seka kuru 

semajno hafta 

sen ...sız, olmaksızın 

sep yedi 7 
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septembro Eylül 

ses altı 6 

sesono altoda bir 

si (-a) kendi (kendisinin) 

sidi oturmak 

silenta sessiz 

sinjoro (ino) bey (bayan) 

skatolo kutu 

skribi yazmak 

soifa susamış 

soifi susamak 

solvi çözmek 

soni ses çıkarmak 

stari ayakta durmak 

stelo yıldız 

stepo step 

studi ders çalışmak 

sub altında 

sudo güney 

sufiĉa yeterli 

sukcesi başarmak 

sukero şeker 

sunlumo güneş ışığı 

suno güneş 

super yukarısında 

sur üstünde  

 

- Ŝ - 
 

 ŝafo koyun 

ŝati beğenmek 

ŝi (-a) o (kadın) (onun) 

ŝoseo otomobil yolu, otoban 

ŝuo ayakkabı 

 

- T - 
 

 tabelo tablo, matris 

tablo masa 

tabloteniso masa tenisi 

tagmanĝo öyle yemeği 

tago gün 

tamtamo tamtam 

tasko görev 

taso fincan 
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teatraĵo tiyatro oyunu 

teatro tiyatro binası 

tempo zaman 

teniso tenis 

teo çay 

terglobo dünya küresi 

tero dünya, yer, toprak 

tipa tipik 

tipo tip  

tra içinden 

trafi hedefi vurmak 

tranĉi kesmek 

trans karşı tarafta 

tre çok 

tri üç 3 

trinki içmek 

triono üçte bir 

tro aşırı fazla 

trovi bulmak 

tuj hemen 

tuta tümü 

tuto tüm 

 

- U - 
 

 -ul kişi anlamı katan son ek 

unu bir 1 

urbo şehir 

Usono ABD 

uzi kullanmak 

 

- V - 
 

 valizo valiz 

varbi birini bir işe dahil etmek, askere almak gibi 

varma sıcak 

vasta geniş, uçsuz bucaksız 

vendi satmak 

vendredo Cuma 

veni gelmek 

vera  gerçek olan 

verda yeşil 

vero gerçek 

vespermanĝo akşam yemeği 

vespero akşam 
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vi (-a) sen(senin) 

vidi görmek 

vilaĝo köy 

vino şarap 

vir- kelimenin erkek formunu oluşturur 

viro (-ino) erkek(kadın) 

vivi yaşamak 

viziti ziyaret etmek 

vojaĝi seyahat etmek 

voli istemek 

vorto kelime 
 


