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Yazar Notu
Elinizdeki bu eser, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde okutulmak için
hazırlanmış bir ders notu niteliğindedir.

ÖNSÖZ
Bu çalışmada, Türk dilinin Osmanlı dönemindeki yapısını ve dil tekniği açısından
problemlerini ele almayı alanın uzmanlarına bırakarak, özellikle imlaya yansıyan ve tarihî
metinlerle belgelerin okunulup anlaşılmasına imkân sağlayacak noktalar üzerinde yoğunlaşılan
Osmanlı Türkçesi gramerine yer verilmiştir. Osmanlı Türkçesi Temel Bilgileri, Türk Dili ile
İlgili Tamamlayıcı Bilgiler, Osmanlı Türkçesinde Arapça Unsurlar ve Osmanlıca Tarihî
Metinler, üzerinde durulan temel konu başlıkları olmuştur. Ele alınan hususları bir arada görme
imkânı sağlayacak şekilde metin içerisinde birçok tabloya da yer verilmiştir.
Osmanlı tarih yazıcılığının farklı yüzyıllardaki gelişimini de yansıtmak ve Osmanlı
tarihçileri ile tarih kaynakları hakkında kısmen bilgi vermek üzere Osmanlı tarih, coğrafya,
biyografi ve ıslahat eserleri ile tarihî coğrafya, devlet düzeni ve sosyal hayatı yansıtan
çalışmalardan seçilmiş metinlerden örnekler alınmıştır.
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Büyük bir coğrafyada yüzyıllarca devam eden ve pek çok olayın meydana geldiği
Osmanlı Devleti dönemine ait tarihî eser ve belgelerdeki imla, gramer ve kaynaklarla ilgili
hususların özel bir yaklaşımla ele alınması artık bir ihtiyaç hâlini almıştı. Ortaya çıkan bu
ihtiyaç üzerine tarafımızdan hazırlanan Osmanlı Türkçesi, Gramer - Tarihî Metinler - Belgeler
başlıklı bu çalışmanın ilk kısmında, Türk dilinin Osmanlı dönemindeki yapısını ve dil tekniği
açısından problemlerini ele almayı alanın uzmanlarına bırakarak, özellikle imlaya yansıyan ve
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1. İSM-İ FÂİL

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1. Mücerred Fiillerde İsm-i Fâil
1.2. Mezid Fiillerde İsm-i Fâil

2

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1). İsm-i fâil vezin türleri hangileridir?
2). İsm-i fâil vezinleri nasıl oluşturulur örnekleri nelerdir?

3

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

İsm-i Fâil

İsm-i fail olan kelime
masdarlarla anlatılan işi ve
yapanı tespit edebilmek

İsm-i Fâil Türleri

İsm-i fail olan kelime
masdarlarla anlatılan işi ve
yapanı tespit edebilmek

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Vezin türleri üzerinde
çalışma yapmak
Konu ile ilgili verilen cümle
içersindeki örnekleri
incelemek

4

Anahtar Kavramlar


İsm-i Fail



Mücerred İsm-i Fâil



Mezid Fiiler

5

Giriş
Osmanlı dönemi kültür ve sanat eserlerini anlayabilmek ve yorumlayabilmek, ayrıca
akademik çalışmalarda yararlanılacak bilgiye dönüştürebilmek için Arapça unsurları, özellikle
özneyi tanımlayan İsm-i Fâil türünden kelimeleri tespit etmek önemlidir. Bu bölümde mücerred
ve mezid masdarlara göre farklılaşan bir yapı içerisinde İsm-i Fâil olan kelimelerin yapılışı ve
anlamları örneklerle gösterilecektir.
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1. İSM-İ FÂİL
Arapçada İsm-i fâil olan kelime masdarla anlatılan iş ve hareketi yapanı gösterir.

1.1. Mücerred Fiillerde İsm-i Fâil
Mücerred fiillerin ism-i fâili sülâsî mücerred masdarlar esas alınarak ( فاعلfâ-‘il)

vezninde yapılır. Bu vezin birinci temel harften sonra onu uzun (â) okutan  اgetirilerek elde
edilir. Sülâsî mücerred masdarı oluşturan harflerden bazısının illetli olmasına göre bu veznin
yazılış ve okunuşunda birtakım değişiklikler meydana gelir.

عالم



âlim

صادق



sâdık

علم

فاتح

‘ilm

fâtih

صداقت

نادر

sadâkat

nâdir



فتح
feth



ندرت
nedret

Muzâaf Kelimeler:
fâ‘‘ /

فاع

fâ - ‘il /



فاعل

Muzâaf kelimelerde ikinci ve üçüncü harfin aynı olması sebebiyle fâil vezni yazı ve
okunuşta bazı değişikliğe uğrayarak fâ‘‘
(ّ )فاعşekline dönüşür.

مار
mârr



مرور

تام

mürûr

tâmm



تمام
tamâm
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Ecvef Kelimeler:
fâ – ’il /

فائل

fâ - ‘il /



فاعل

Masdarın ikinci aslî harfi, f â i l vezninde ecvef kelimelerde hemzeye dönüşür. Hatta
Osmanlı Türkçesi literatüründe hemze de yazılmayarak vezindeki ayın  عharfinin ’ىye
dönüşmesi yaygınlaşmıştır.

مايل



مائل

ميل



mâyil

meyl

قايل



قائل

قول



kāyil

kavl

Nâkıs Kelimeler:
fâ - ‘î /

فاعى

fâ - ‘il /



فاعل

Masdarın üçüncü aslî harfi, f â i l vezninde nâkıs kelimelerde ikinci temel harfi uzun (î)
okutan med harfi ’ىye dönüşür.

داعى
dâ‘î



دعوت

ساعى

da‘vet

sâ‘î



سعى
sa‘y
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1.2. Mezid Fiillerde İsm-i Fâil
Mezid masdarların ism-i fâilinin yapılışında her masdar için geçerli olan bazı özellikler
bulunmaktadır:
* Mezid masdarların tamamının ism-i fâili ötreli mim (ُ ) مile başlar.
* Mezid ism-i fâillerde sülâsî masdarın aslî ikinci harfi daima esreli olur.
* Üçüncü bir ortak özellik de sonu ‘âl (  ) عالile biten mezid masdarların ism-i

fâillerinde son hecenin buradaki elifin düşmesi ile ‘il (  ) علşekline dönüşmesidir.

* Nâkıs kelimelerin mezid ism-i fâillerinde sülâsî masdarın temel üçüncü son harfi ّ,ّء

 وveya  ىolduğunda bu harfler aslî özelliğini yitirerek ikinci temel harfi uzun (î) okutan med
harfi ’ىye dönüşürler.

* Mezid masdarların ism-i fâilleri elde edilirken bünyesinde illet harfi bulunduran
masdarlarda bazı yazılış ve okunuş değişiklikleri meydana gelir. Bu değişiklikler aşağıda yeri
geldikçe tablolar hâinde gösterilip örnekleri verilecektir.

1.2.1. İf‘âl Vezni
müf - ‘il /

مكرم

مفعل


mükrim

مدرك

müfrit

اكرام



ikrâm



müdrik

مفرط

افعال



ادراك

kerem



idrâk



افراط
ifrât

كرم

درك
derk



فرط
fart
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İf‘âl Vezninin İsm-i Fâilinin Yapılışındaki Değişiklikler

ُم ْف ِعل

افعال

NÂKIS

ECVEF

MİSÂL

MUZÂAF

مفعى

مفيل

موعل

مفل

müf - ‘î

mü - fîl

mû - ‘il

mü - fill

مفتى

مدير

موجد

مقر

müftî

müdîr

mûcid

mukırr

مقر



mukırr

موجد



ايجاد



اداره



müftî

افتا

وجود
vücûd



idâre



قرار
karâr

îcâd

müdîr

مفتى



ikrâr

mûcid

مدير

اقرار

دور
devr



iftâ

فتوى
fetvâ

1.2.2. Tef‘îl Vezni
mü - fa‘ - ‘il /

مدرس

مفعل


تفعيل



تدريس



درس
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müderris

مرتب

tedrîs



ترتيب

mürettib

مصحح

ders

رتبه



tertîb



rütbe

تصحيح

صح



tashîh

musahhih

sahh

İlletli Masdarlarda Tef‘îl Vezninin İsm-i Fâili

ُمفَ ِعل

تفعيل

NÂKIS

ECVEF

MİSÂL

مفعى

-

-

-

-

mu - fa‘- ‘î

مربى
mürebbî

مربى
mürebbî

مقوى

تربيه





terbiye

mukavvî

rebv

تقويه



ربو



takviye

قوت
kuvvet

1.2.3. Tefe‘‘ül Vezni
mü - te - fe‘ - ‘il /

ُمت َ َف ِعل

تفعل



Bu veznin ism-i fâili yapılırken ilk bakışta bir kolaylık göze çarpmaktadır. Nitekim
veznin masdarının başına bir  مilâvesiyle ism-i fâil olan kelime elde edilmektedir.

متشكر



تشكر



شكر
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müteşekkir

متأسف

teşekkür



müteessif

متخصص

şükr

تأسف

اسف



teessüf



mütehassıs

esef

تخصص

خص



tahassus

hass

İlletli Masdarda Tefe‘‘ül Vezninin İsm-i Fâili

ُمت َ َف ِعل

تفعل

NÂKIS

ECVEF

MİSÂL

متفعى

-

-

-

-

mü - te - fe‘- ‘î

متعدى
müte‘addî

متعدى
müteaddî

متولى

تعدى





teaddî

mütevellî

adv

تولى



عدو



tevellî

واليت
velâyet

1.2.4. Müfâ‘ale Vezni
mü - fâ - ‘il /

مفاعل



مفاعله

Bu veznin ism-i fâilinin yapılışında da belirgin bir imla özelliği dikkat çekmektedir.
Veznin masdarındaki hâ-i resmiyenin kaldırılmasıyla veznin ism-i fâili olan kelimenin imlasına
ulaşılır.
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مسافر



müsâfir

مهاجر



müsâferet



muhâcir

مجاهد

مسافرت

مهاجرت

sefer



muhâceret



mücâhid

مجاهده

سفر

هجرت
hicret



mücâhede

جهد
cehd

İlletli Masdarlarda Müfâ‘ale Vezninin İsm-i Fâili

ُمفَا ِعل

مفاعلة

NÂKIS

ECVEF

MİSÂL

مفاعى

-

-

-

-

mü - fâ – ‘î

مرائى
mürâ’î

مرائى



mürâ’î

مساوى
müsâvî

مراآت



mürâât



رؤيت
rü’yet

مساوات



müsâvât

سوى
sevâ

1.2.5. Tefâ‘ül Vezni
mü - te – fâ - ‘il / عل
ِ َ ُمت َفا



تفاعل

Bu veznin ism-i fâili yapılırken ilk bakışta bir kolaylık göze çarpmaktadır. Nitekim
veznin masdarının başına bir  مilavesiyle ism-i fâil olan kelime elde edilmektedir.
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متناقض



mütenâkız

متقابل



tenâkuz



tekābül

mütemâyil

قبول
kabûl

تمايل



نقض
nakz

تقابل



mütekābil

متمايل

تناقض

ميل



temâyül

meyl

İlletli Masdarlarda Tefâ‘ül Vezninin İsm-i Fâili

ُمتَفَا ِعل

تفاعل

NÂKIS

ECVEF

MİSÂL

متفاعى

-

-

-

-

mü - te - fâ - ‘î

متناهى
mütenâhî

متناهى
mütenâhî

متوالى

تناهى





tenâhî

mütevâlî

nihâyet

توالى



نهايت



tevâlî

واليت
velâyet

1.2.6. İnfi‘âl Vezni

ُم ْن َف ِعل

mün - fa - ‘il /

منهزم



انهزام

انفعال





هزيمت
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münhezim

منفصل

inhizâm



انفصال

munfasıl

منحصر

hezîmet



infisâl



münhasır

فصل
fasl

انحصار



inhisâr

حصر
hasr

İnfi‘âl Vezninin İsm-i Fâilinin Yapılışındaki Değişiklikler

ُم ْن َف ِعل

انفعال

NÂKIS

ECVEF

MUZÂAF

منفعى

منفاع

ّمنفع

mün - fa - ‘î

mün - fâ‘

mün - fa‘‘

منقضى

منقاد

منشق

münkazî

münkād

münşakk

منشق
münşakk

منقاد



inkıyâd


inkızâ

1.2.7. İfti‘âl Vezni
müf - te - ‘il /



ُم ْفتَ ِعل
افتخار

قيد
kayd

انقضا



شق
şakk

انقياد



münkazî

مفتخر



inşikāk

münkād

منقضى

انشقاق



قضى
kazâ

افتعال





فخر
15

müftehir

مجتهد

iftihâr



müctehid

مختلف

اجتهاد

fahr



ictihâd



اختالف

cehd



ihtilâf

muhtelif

جهد

خالف
hilâf

İfti‘âl Vezninin İsm-i Fâilinin Yapılışındaki Değişiklikler

ُم ْفتَ ِعل

افتعال

NÂKIS

ECVEF

MİSÂL

MUZÂAF

مفتعى

مفتال

متعل

ّمفتع

müf - te - ‘î

müf - tâl

müt - te – ‘il

müf - ta‘‘

مقتضى

ممتاز

متصل

ّمرتد

muktazî

mümtâz

muttasıl

mürtedd

مرتد



mürtedd

متصل

mümtâz



irtidâd



muttasıl

ممتاز

ارتداد

اتصال

redd



ittisâl



امتياز
imtiyâz

رد

وصل
vasl



ميز
meyz
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مقتضى

اقتضا



muktazî

iktizâ

1.2.8. İstif‘âl Vezni
müs - tef - ‘il /

مستنطق

ُم ْست َ ْف ِعل
استنطاق



müstantık

مستحصل

استحصال



استفعال





استيداع

müstevdi‘

نطق
nutk



istihsâl



قضى
kazâ

istintâk

müstahsil

مستودع



حصول
husûl



istîdâ‘

وداع
vedâ‘

İstif‘âl Vezninin İsm-i Fâilinin Yapılışındaki Değişiklikler

ُم ْست َ ْف ِعل

استفعال

NÂKIS

ECVEF

MİSÂL

MUZÂAF

مستفعى

مستفيل

–

ّمستفع

müs - tef - ‘î

müs -te - fîl

مستوفى

مستفيد

müstevfî

müstefîd

مستبد
müstebidd



müs - te - fi‘‘

ّمستبد

–

müstebidd

استبداد
istibdâd



بد
bedd
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مستفيد



müstefîd

müf - ‘all /

muğberr



istifâde

1.2.9. İf‘ilâl Vezni

مغبر

استفاده



ُم ْف َعل
اغبرار
iğbirâr

فود
fevd

افعالل





غبار
gubâr
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
1).Osmanlı metinlerinde geçen kelimeleri ve kelime gruplarını tanıma bakımından
Arapça konulardan mezid masdarın ne olduğunu ve nasıl oluşturulduğunu araştırınız.
2) Arapça konulardan birisi olarak sülasî ve mezid masdarlardaki ism-i fâil konusunu
karşılaştırınız.
3) İf‘âl kalıbına göre 5 masdar bulunuz ve bunların ism-i fâillerini yazınız.
4) ،متشكر
5)
yazınız.

، ملتفت،مجاهد مخلص

kelimelerinin okunuşunu ve masdarlarını yazınız.

، مسافرت، انتظار،استقالل تدريس

kelimelerinin okunuşunu ve ism-i fâillerini
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, Osmanlıca I dersinin birinci haftasında işlenen konularla Osmanlı
alfabesini oluşturan harfler tanıtıldı. Bu harflerin noktalı-noktasız, kalın-ince ve bitişme
özellikleri üzerinde duruldu. Yazılışları aynı olduğu hâlde farklı okunan harfler örneklerle
işlendi. Açıklamalar tablolarla desteklendi.
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Bölüm Soruları
1) Arapçada İsm-i fâil olan kelime masdarla anlatılan iş ve hareketi yapanı gösterir ve

mücerred masdarlarda  فاعلgibi yazılır ve okunur.

Buna göre aşağıdaki kelimelerden hangisi ism-i fâilّdeğildir?
a) صادق
b) قادر
c) فاتح
d) غربت
e) ناظر
2) Aşağıdaki kelimelerden hangisi mücerred bir masdarın ism-i fâili değildir?
a) ساكن
b) مرحمت
c) قاتل
d) ظالم
e) جاهل
3) İfʻâl vezninin ism-i fâili  ُم ْف ِعلkalıbına göre yazılır ve okunur. Aşağıdaki ism-i fâil
olan kelimelerden hangisi bu yazılış ve okunuşa uymamaktadır?
a) مجاهد
b) مدرك
c) مفلس
d) مخلص
e) محسن
4) Tefʻîl vezninin ism-i fâili  ُمفَ ِعلkalıbına göre yazılır ve okunur. Aşağıdaki ism-i fâil
olan kelimelerden hangisi bu yazılış ve okunuşa uymamaktadır?
a) معلم
b) مدرس
c) مصحح
d) مطابق
e) منجم
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5) Tefeʻʻül vezninin ism-i fâili  ُمتَفَ ِعلkalıbına göre yazılır ve okunur. Aşağıdaki ism-i
fâil olan kelimelerden hangisi bu yazılış ve okunuşa uymamaktadır?
a) متشكر
b) متخصص
c) متجاوز
d) متفكر
e) متشبث
6) Mufâʻale vezninin ism-i fâili  ُمفَاعلkalıbına göre yazılır ve okunur. Aşağıdaki ismi fâil olan kelimelerden hangisi bu yazılış ve okunuşa uymamaktadır?
a) مطابق
b) مهاجر
c) مجاهد
d) مختلف
e) مصاحب
7) Tefâʻül vezninin ism-i fâili عل
ِ  ُمتفاkalıbına göre yazılır ve okunur. Aşağıdaki ism-i
fâil olan kelimelerden hangisi bu yazılış ve okunuşa uymamaktadır?
a) متقابل
b) متمايل
c) متناسب
d) متناقض
e) مخبر
8) İnfiʻâl vezninin ism-i fâili  ُم ْنفَ ِعلkalıbına göre yazılır ve okunur. Aşağıdaki ism-i fâil
olan kelimelerden hangisi bu yazılış ve okunuşa uymamaktadır?
a) معلم
b) منهزم
c) منفصل
d) منحصر
e) منعكس
9) İftiʻâl vezninin ism-i fâili  ُم ْفت َ ِعلkalıbına göre yazılır ve okunur. Aşağıdaki ism-i fâil
olan kelimelerden hangisi bu yazılış ve okunuşa uymamaktadır?
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a) مختلف
b) مجتهد
c) مفتخر
d) مطابق
e) مقتدر
10) İstifʻâl vezninin ism-i fâili ست َ ْف ِعل
ْ  ُمkalıbına göre yazılır ve okunur. Aşağıdaki ism-i
fâil olan kelimelerden hangisi bu yazılış ve okunuşa uymamaktadır?
a) مستحصل
b) مدرس
c) مستودع
d) مستنطق
e) مستخبر

Cevaplar
1)d 2)b 3)a 4)d 5)c 6)d 7)e 8)a 9)d 10)b
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2. İSM-İ MEF‘ÛL

25

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz
2.1. Mücerred Fiillerde İsm-i Mef‘ûl
2.2. Mezid Fiillerde İsm-i Mef‘ûl
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1)

İsm-i mef‘ûl olan kelimelerin cümle içerisindeki görevleri nelerdir?

2)

İsm-i mef’ul kelimeler hangileridir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

İsm-i Mef‘ûl

İsm-i Mef‘ûl

İsm-i Mef‘ûl

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Osmanlı dönemi kültür ve
İsm-i mef‘ûl olan
sanat eserlerini anlayabilmek kelimelerin yapılışı ve
ve yorumlayabilmek.
anlamları örneklerle
incelemek
Akademik çalışmalarda
İsm-i mef‘ûl olan
yararlanılacak bilgiye
kelimelerin yapılışı ve
dönüştürebilmek
anlamları örneklerle
incelemek
Cümle içerisinde failin
İsm-i mef’ul ile kurulmuş
yaptığı iş veya harekete
cümleler üzerinde çalışma
konu olan, ondan etkilenen
yapmak
veya faile muhatap olan kişi
veya nesneyi tespit etmek
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Anahtar Kavramlar


İsm-i Mef’ul



Mücerred Fiil



Nakıs Kelime



Mezid Fiil
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2. İSM-İ MEF‘ÛL
Arapçada ism-i mef‘ûl olan kelime, failin yaptığı iş veya harekete konu olan, ondan
etkilenen veya faile muhatap olan kişi veya nesneyi gösterir.

2.1. Mücerred Fiillerde İsm-i Mef‘ûl
Mücerred fiillerin ism-i mef‘ûlu sülâsî mücerred masdarlar esas alınarak ( مفعولmef‘ûl)
vezninde yapılır.
Bu vezin birinci temel harften önce harekesi üstün olan bir  مve ikinci temel harften

sonra onu uzun (û) okutan  وgetirilerek elde edilir. Sülâsî mücerred masdarı oluşturan
harflerden bazısının illetli olmasına göre bu veznin yazılış ve okunuşunda birtakım değişiklikler
meydana gelir.

موقوف



mevkūf

مسكون



meskûn

وقف

مأمور

vakf

me’mûr

سكونت

مظنون

sükûnet

maznûn



امر
emr



ظن
zann

Ecvef Kelimeler:

مفوله

/

مفولت



مفعول

me - fû – le

/

me - fû - let



mef - ‘ûl

مفيل

/

مفول



مفعول

me - fîl

/

me - fûl



mef - ‘ûl

 مفعولveznindeki ecvef kelimelerde ikinci aslî harf düşer; son hece bazı hâllerde -e veya
-et okunacak şekilde değişiklik gösterir. Fiilin aslî ikinci harfinin  ىolması durumunda مفعول
vezni genellikle ( مفيلmefîl) şeklini alır.
مقوله
makūle



قول

مصون

kavl

masûn



صيانت
sıyânet
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مزيد



mezîd

زياده

مثوبت

ziyâde

mesûbet

ثواب



sevâb

Nâkıs Kelimeler:

مفعى

/

مفعو



مفعول

mef - ‘î

/

mef - ‘uvv



mef - ‘ûl

 مفعولveznindeki nâkıs kelimelerin aslî son harfi olan  وson hecedeki med harfi olan و

’ın kalkması sebebiyle şeddelenir.

Son aslî harf olan  ى, yine vezindeki med harfi olan ’ وın düşmesiyle ikinci temel harfi
uzun (î) okutan med harfine dönüşür.

مدعو



med‘uvv

مروى
mervî



دعوت

معفو

da‘vet

ma‘fuvv

روايت

مرعى

rivâyet

mer‘î



عفو
afv



رعايت
riâyet

2.2. Mezid Fiillerde İsm-i Mef‘ûl
Mezid fiillerin ism-i fâillerinde olduğu gibi ism-i mef‘ûllerinin yapılışında da her
masdar için geçerli olan bazı özellikler bulunmaktadır:
* Mezid masdarların tamamının ism-i mef‘ûlu ötreli mim (ُ )مile başlar.
* Mezid ism-i mef‘ûllerde sülâsî masdarın aslî ikinci harfi daima üstün olur.
* Üçüncü bir ortak özellik de sonu ‘âl (  ) عالile biten mezid masdarların ism-i

mef‘ûllerinde son hecenin buradaki elifin düşmesi ile ‘al (  ) علşekline dönüşmesidir.

* Nâkıs kelimelerin mezid ism-i mef‘ûllerinde sülâsî masdarın temel üçüncü, yani son
harfi hemze ()ء,  ّوveya  ىolduğunda bu harfler aslî özelliğini yitirerek ikinci temel harfi uzun

(â) okutan elif-i maksureye (  ) ىdönüşür.
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* Mezid masdarların ism-i mef‘ûlleri elde edilirken bünyesinde illet harfi bulunduran
masdarlarda bazı yazılış ve okunuş değişiklikleri meydana gelir. Bu değişiklikler aşağıda yeri
geldikçe tablolar hâlinde gösterilip örnekleri verilecektir.

2.2.1. İf‘âl Vezni

ُم ْف َعل

müf - ‘al /

مخرج





müsned

مثبت

اخراج



ihrâc

muhrec

مسند

افعال



اسناد

hurûc



isnâd



müsbet

اثبات

خروج

سند
sened



isbât

ثبوت
sübût

İf‘âl Vezninin İsm-i Mef‘ûlünün Yapılışındaki Değişiklikler

ُم ْف َعل

افعال

NÂKIS

ECVEF

MİSÂL

MUZÂAF

مفعى

مفال

موعل

ّمفل

müf - ‘â

mü - fâl

mû - âl

mü - fell

ملغى

مجاز

موجب

ّمقر

mülgā

mücâz

mûceb

mukarr

مقر
mukarr



اقرار
ikrâr



قرار
karâr
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موجب

ايجاب



mûceb

مجاز

îcâb



icâzet

mülgā

جواز
cevâz

الغا



وجوب
vücûb

اجازت



mücâz

ملغى





ilgā

لغو
lağv

2.2.2. Tef‘îl Vezni

ُمفَ َّعل

mü - fa‘ - ‘al /

مرتب



müretteb

مكدر

müreffeh

ترتيب



tertîb



mükedder

مرفه

تفعيل



تكدير

rütbe



tekdîr



ترفيه
terfîh

رتبه

كدر
keder



رفاه
refâh

Tef‘îl Vezninin İsm-i Mef‘ûlünün Yapılışındaki Değişiklikler

ُمفَ َّعل

تفعيل

NÂKIS

MEHMÛZÜ’L-LÂM

مفعى
mu - fa‘- ‘â

مسمى

مبرى
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müsemmâ

مبرى

müberrâ

تبرئه



müberrâ



tebri’e

مسمى
müsemmâ

berâ’et

تسميه



برائت



سمى
semâ

tesmiye

2.2.3. Tefe‘‘ül Vezni
mü - te - fe‘ - ‘al /

ُمت َ َفعَّل

تفعل



Bu veznin ism-i mef‘ûlünün yapılışında ilk bakışta bir kolaylık göze çarpmaktadır.
Nitekim veznin masdarının başına bir  مilâvesiyle ism-i mef‘ûl olan kelime elde edilmektedir.

متوهم



mütevehhem

متوكل

müteyemmen



tevehhüm



mütevekkel

متيمن

توهم

توكل

vehm



tevekkül



تيمن
teyemmün

وهم

وكالت
vekâlet

يمن



yümn

İlletli Masdarlarda Tefe‘‘ül Vezninin İsm-i Mef‘ûlü

مت َفعَّل

تفعل

NÂKIS

ECVEF

MİSÂL

متفعى

–

–

mü - te - fe‘ - ‘â
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متوفى

–

–

müteveffâ

متوفى

توفى



müteveffâ



teveffî

وفات
vefât

2.2.4. Müfâ‘ale Vezni
mü - fâ - ‘al /

عل
َ ُمفَا

مفاعله



Bu veznin ism-i mef‘ûlünün yapılışında da belirgin bir imla özelliği dikkat çekmektedir.
Masdardaki hâ-i resmiyenin kaldırılmasıyla ism-i mef‘ûl olan kelimenin imlası elde edilmiş
olur.

مخاطب



muhâtab

معاتب



muhâtaba



muâteb

مشاهد

مخاطبه

hitâb

معاتبه



muâtebe



müşâhed

خطاب

عتاب
‘itâb

مشاهده



müşâhede

شهادت
şehâdet

Bu veznin ism-i mef‘ûlü muzâaf kelimelerde ( مفالmü - fâll); nâkıs kelimelerde مفاال
(mu - fâ - lâ) şeklinde olur. Ancak gerek sâlim, gerekse illetli masdarlar bakımından mufâ‘ale
vezninin ism-i mef‘ûlünün çok sık kullanılmadığı görülmektedir.

2.2.5. Tefâ‘ül Vezni
mü - te - fâ - ‘al /

عل
َ ُمتَفَا



تفاعل

Bu veznin ism-i mef‘ûlünün yapılışında da,  تفعلveznindeki gibi imla açısından bir

kolaylık mevcuttur. Nitekim aynı şekilde, masdar olan kelimenin başına bir  مgetirilerek ism-i
mef‘ûl olan kelime elde edilir.
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متساند

تساند



mütesâned

متداول

tesânüd



tedâvül

mütecâvez

دول
devl

تجاوز



سند
sened

تداول



mütedâvel

متجاوز





tecâvüz

جواز
cevâz

Osmanlı Türkçesinde  تفاعلvezninin genellikle masdar ve ism-i fâili kullanılır, ism-i
mef‘ûlüne aynı sıklıkta rastlanılmaz.

2.2.6. İnfi‘âl Vezni
Arapçada bu vezinden ism-i mef‘ûl yapılmamaktadır.

2.2.7. İfti‘âl Vezni
müf - te - ‘al /

محترم

ُم ْفتَ َعل





mükteseb

مشترك

احترام



ihtirâm

muhterem

مكتسب

افتعال



اكتساب

hürmet



iktisâb



müşterek

اشتراك

حرمت

كسب
kesb



iştirâk

شركت
şirket

İfti‘âl Vezninin İsm-i Mef‘ûlünün Yapılışındaki Değişiklikler

ُم ْفتَ َعل
NÂKIS

افتعال
ECVEF

MİSÂL

MUZÂAF
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مفتعى

مفتال

متعل

ّمفتع

müf - te - ‘â

müf - tâl *

müt - te - âl

müf - ta‘‘

محتوى

ممتاز

متفق

ّممتد

muhtevâ

mümtâz

müttefak

mümtedd

* Ecvef kelimelerin  افتعالvezninde ism-i fâil ve ism-i mef‘ulleri ( مفتالmüf - tâl)
şeklinde aynı kalıpla elde edilir.

ممتد



mümtedd

متفق





muhtevâ



müstahdem

müstahkem





استحكام
istihkâm

حوايت
havâyet

استفعال





istihdâm



ميز
meyz

احتوا

استخدام

وفق
vefk

امتياز

ُم ْست َ ْف َعل

müs - tef - ‘al /

مستحكم



ihtivâ

2.2.8 İstif‘âl Vezni

مستخدم

اتفاق

imtiyâz



مد
medd

ittifâk

mümtâz

محتوى



imtidâd

müttefak

ممتاز

امتداد

خدمت
hidmet



حكم
hükm
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مستقبل



müstakbel

استقبال



istikbâl

قبل
kabl

İstif‘âl Vezninin İsm-i Mef‘ûlünün Yapılışındaki Değişiklikler

ُم ْست َ ْف َعل

استفعال

NÂKIS

ECVEF

MUZÂAF

مستفعى

مستفال

ّمستفع

müs - tef - ‘â

müs - te - fâl

müs - te - fa‘‘

مستدعى

مستشار

مستحق

müsted‘â

müsteşâr

müstehakk

مستحق



müstehakk

مستشار

müsted‘â



istihkāk



müsteşâr

مستدعى

استحقاق

استشاره

hakk



istişâre



استدعا
istid‘â

حق

شورى
şûrâ



دعوت
da‘vet
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Uygulama

39

Uygulama Soruları
1)
2)
inceleyiniz.

Sülasî masdar ve mezid masdar konularını araştırınız.
Sülasî ve mezîd masdarlarda ism-i mef‘ûl konusunu karşılaştırmalı olarak

3)

İftiâl kalıbına göre 5 masdar bulunuz ve bunların ism-i mef‘ûllerini yazınız.

4)

 مسترحم، محكم، مشاهد،معظم

yazınız.
5)

yazınız.

kelimelerinin okunuşunu ve masdarlarını

 احترام، تكريم، اثبات، اسنادkelimelerinin okunuşunu ve ism-i mef‘ûllerini
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Osmanlıca metinleri anlayıp değerlendirmeye yarayacak olan ism-i mef‘ûl türünden
kelimeler üzerinde duruldu. Bunların mücerred ve mezid masdarlara göre farklılaşan bir yapı
içerisinde yapılış ve anlamları örneklerle gösterildi.

41

Bölüm Soruları
1)
Arapçada İsm-i mefʻûl olan kelime, failin yaptığı iş veya harekete konu olan,
ondan etkilenen veya faile muhatap olan kişi veya nesneyi gösterir ve mücerred masdarlarda
 َم ْفعُولgibi yazılır ve okunur.
Buna göre aşağıdaki kelimelerden hangisi ism-i mefʻûlّdeğildir?
a) مشهور
b) مسكون
c) مقبول
d) ساكن
e) محجوب
2)

Aşağıdaki kelimelerden hangisi mücerred bir masdarın ism-i mefʻûlü değildir?

a) محكوم
b) حاكم
c) مقتول
d) مظلوم
e) مجهول
3)
İfʻâl vezninin ism-i mefʻûlü  ُم ْفعَلkalıbına göre yazılır ve okunur. Aşağıdaki ismi mefʻûlّolan kelimelerden hangisi bu yazılış ve okunuşa uymamaktadır?
a) مخابر
b) مثبت
c) مسند
d) مغلق
e) مطلق
4)
Tefʻîl vezninin ism-i mefʻûlü  ُم َفعَّلkalıbına göre yazılır ve okunur. Aşağıdaki
ism-i mefʻûlّolan kelimelerden hangisi bu yazılış ve okunuşa uymamaktadır?
a) مجرد
b) محقق
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c) معظم
d) مطابق
e) مقرر
5)
Tefʻîl vezninin ism-i mefʻûlü  ُم َفعَّلkalıbına göre yazılır ve okunur. Aşağıdaki
ism-i mefʻûlّolan kelimelerden hangisi bu yazılış ve okunuşa uymamaktadır?
a) مشخص
b) موفق
c) مستقبل
d) مرتب
e) مكدر
6)
İftiʻâl vezninin ism-i mefʻûlü  ُم ْفتَعَلkalıbına göre yazılır ve okunur. Aşağıdaki
ism-i mefʻûl olan kelimelerden hangisi bu yazılış ve okunuşa uymamaktadır?

a) مشترك
b) محترم
c) مكتسب
d) مخاطب
e) محتشم
7)
İftiʻâl vezninin ism-i mefʻûlü  ُم ْفتَعَلkalıbına göre yazılır ve okunur. Aşağıdaki
ism-i mefʻûl olan kelimelerden hangisi bu yazılış ve okunuşa uymamaktadır?

a) مبتذل
b) معتبر
c) محتمل
d) مختصر
e) مستقبل
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8)
İftiʻâl vezninin ism-i mefʻûlüّ bazı masdarlarda  ُم ْفعاَلkalıbına göre yazılır ve
okunur. Aşağıdaki ism-i mefʻûl olan kelimelerden hangisi bu yazılış ve okunuşa
uymamaktadır?
a) مشاهد
b) محتاج
c) ممتاز
d) مختار
e) مشتاق
9)
İstifʻâl vezninin ism-i mefʻûlü ستَ ْفعَل
ْ  ُمkalıbına göre yazılır ve okunur. Aşağıdaki
ism-i mefʻûlّolan kelimelerden hangisi bu yazılış ve okunuşa uymamaktadır?
a) مستحكم

b) مستخدم
c) مستقبل
d) مطابق
e) مستودع
10)
İstifʻâl vezninin ism-i mefʻûlü ûlüّbazı masdarlarda ستَفال
ْ  ُمkalıbına göre yazılır
ve okunur. Aşağıdaki ism-i mefʻûlّ olan kelimelerden hangisi bu yazılış ve okunuşa
uymamaktadır?

a) مستشار
b) مشترك
c) مستبان
d) مستعار
e) مستجاب

Cevaplar
1)d 2)b 3)a 4)d 5)c 6)d 7)e 8)a 9)d 10)b
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3. ÖZNEYİ TANIMLAYAN KELİMELER VE DİĞER BAZI
KELİME TÜRLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz
3.1. Sıfat-ı Müşebbehe
3.1.1. Fa‘îl
3.1.2. Ef‘al
3.2. Mübâlagalı İsm-i Fâil
3.2.1. Fa‘‘âl
3.2.2. Fa‘ûl
3.3. İsm-i Tafdîl
3.4. İsm-i Mekân, İsm-i Zaman ve Mimli Masdar
3.4.1. Mef‘al
3.4.2. Mef‘il
3.4.3. Mef‘alet
3.4.4. Mef‘ilet
3.5. İsm-i Âlet
3.6. İsm-i Mensûb
3.7. Harf-i Cerler
3.8. Edatlar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Arapça kökenli kelime grupları arasında özneyi tanımlayan kelime türleri
hangileridir?
2)

Sıfat-ı müşebbehenin cümle içerisindeki görevi nedir ve Türkçe olarak karşılığı

3)
nelerdir?

Mübalagalı ism-i fâilin Osmanlı Türkçesinde en fazla kullanılan vezin türleri

nedir?

4)
Osmanlı tarihî metinleri ve arşiv belgelerinde sıkça kullanılan edat ve zarflar
hangileridir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Sıfat-ı Müşebbehe

Özneyi tanımlayan kelime
türlerini cümle içerisinde
tespit etmek

Mübâlagalı İsm-i Fâil

Fâilin söz konusu işi ne
sıklıkla yaptığını anlatır. Bu
yönüyle de mübalagalı ism-i
fâil özellikle meslek adlarını
ifade etmek için kullanılır.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Osmanlıca metinler üzerinde
çalışma yapmak

Osmanlıca metinler üzerinde
çalışma yapmak
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Anahtar Kavramlar


Sıfat-ı Müşebbehe



Mübâlagalı İsm-i Fâil



İsm-i Tafdîl
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Giriş
Osmanlı dönemi kültür ve sanat eserlerini anlayabilmek ve yorumlayabilmek, ayrıca
akademik çalışmalarda yararlanılacak bilgiye dönüştürebilmek için Arapça unsurları, özellikle
özneyi tanımlayan konulardan sıfat-ı müşebbehe, mübâlagalı ism-i fâil ve ism-i tafdîl ile ism-i
mekân-ism-i zaman-mimli masdar, ism-i âlet, ism-i mensûb, harf-i cer ve edat olarak
tanımlanan kelimeleri tespit etmek önemlidir. Bu bölümde sayılan kelime türlerinin yapılışı ve
anlamları örneklerle gösterilecektir.
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3. ÖZNEYİ TANIMLAYAN KELİMELER VE DİĞER BAZI
KELİME TÜRLERİ
Arapça kökenli kelime grupları arasında özneyi tanımlayan kelime türleri ile öznenin
yaptığı işi gösteren unsurların tanınması metnin bütününe hâkimiyet bakımından önem
taşımaktadır. Bu nedenle bu kelimelerle ilgili bazı ayrıntıları bilmek yararlı olacaktır.

3.1. Sıfat-ı Müşebbehe
Arapça menşeli kelimelerde sıfat-ı müşebbehe ile ism-i fâilin ifade ettiği anlama benzer
şekilde herhangi bir işle o işi yapan arasındaki bağlantı gösterilir. Ancak ism-i fâil, fâil ile fiil
arasındaki geçici durumu; sıfat-ı müşebbehe ise devamlı ve değişmeyen bir ilişkiyi anlatır. Bu
bakımdan sıfat-ı müşebbehe, Türk dilinde -lı, -li; -kın, -kin; -kan, -ken ve bunların
değişkenleri ile sıfat yapılan kelimelerin karşılığıdır.
Sıfat-ı müşebbehe için Arapçada çeşitli kalıplar vardır. Ancak Osmanlı metinlerinde
bunlardan ikisi daha yoğun olarak kullanılmıştır:

3.1.1. Fa‘îl- فعيل
Bu vezin sülâsî bir kelimenin ikinci harfinden sonra onu uzun (î) okutmak üzere med
harfi olan  ىharfi ilavesiyle elde edilir.

لطيف



لطف

كريم



كرم

latîf



lutf

kerîm



kerem

كثير



كثرت

قليل



قلت

kesîr



kesret

kalîl



kıllet

Sıfat-ı müşebbehe kalıbı olan fa‘îl, sülâsî kelimenin türüne göre imla ve telaffuz
bakımından bazı değişikliklere uğrayabilir:
* E c v e f kelimeler:
fey –
yil /

فيل



fa ‘îl /

فعيل

سيد



سيادت

ميت



موت

seyyid



siyâdet

meyyit



mevt
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* N â k ı s kelimeler:
fa - ‘î
/

فعى

fa ‘îl /



فعيل

ولى



واليت

قوى



قوت

velî



velâyet

kavî



kuvvet

3.1.2. Ef‘al - افعل
Bu vezin sülâsî bir kelimenin önüne bir  اilâvesiyle yapılır.  افعلkalıbındaki sıfat-ı
müşebbehe olan kelimelerle renkler, görülebilen kusur ve noksanlıklar ifade edilir.

اسود



esved

اعرج



a‘rec

سواد

ابيض

sevâd

ebyaz

عرج

ابكم

arec

ebkem

بياض



beyâz

بكامت



bekâmet

3.2. Mübâlagalı İsm-i Fâil
Arapça kökenli kelimelerde mübalagalı ism-i fâil ile ism-i fâil ve sıfat-ı müşebbehenin
ifade ettiği anlama benzer şekilde herhangi bir işle o işi yapan arasındaki bağlantı gösterilir.
Ancak ism-i fâil, fâil ile fiil arasında geçici ve kısa süreli durumu, sıfat-ı müşebbehe devamlı
ve değişmeyen ilişkiyi, mübalagalı ism-i fâil ise bunlara ek olarak fâilin söz konusu işi sıkça ve
yoğun bir şekilde yaptığını anlatır. Bu yönüyle de mübalagalı ism-i fâil özellikle meslek adlarını
ifade etmek için kullanılır. Mübalagalı ism-i fâil için Arap dilinde birçok kalıp mevcut ise de
Osmanlı Türkçesinde en fazla kullanılanları ( فعالfa‘‘âl) ve ( فعولfa‘ûl) vezinleridir:

3.2.1. Fa‘‘âl - فعال
Bu vezinde sülâsî kelimelerin ikinci harfi şeddeli ve uzun (â) okunur.

ميال



meyyâl

خطاط



ميل

سياح

meyl

seyyâh

خط

نقاش



سياحت
seyâhat



نقش
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hattât

nakkāş

hatt

nakş

3.2.2. Fa‘ûl - فعول
Bu vezinde sülâsî kelimelerin ikinci harfi uzun (û) okunur.

غيور



gayûr

صبور



sabûr

غيرت

جسور

gayret

cesûr

صبر

كتوم

sabr

ketûm



جسارت
cesâret



كتم
ketm

3.3. İsm-i Tafdîl
İsm-i tafdîl, sıfat anlamı taşıyan Arapça kökenli kelimelerde, Türk dilinde kelime başına
“en” ve “daha” zarfları getirilerek elde edilir; böylece mevcut anlamı güçlendirmiş ve oradaki
vurguyu fazlalaştırmış olur. İsm-i tafdîl anlam itibariyle sülâsî kelimenin ism-i fâil ve sıfat-ı
müşebbehe hâlinden sonraki vurgulu durumunu ifade eder.
Arapça kelimeler ( افعلef-‘al) kalıbı ile ism-i tafdîl şekline dönüştürülür:
Ef‘al - افعل:

اعظم



عظمت

اكرم



كرم

a‘zam



azamet

ekrem



kerem

اندر



ندرت

الزم



لزوم

ender



nedret

elzem



lüzûm

İsm-i tafdîl kalıbı olan ef‘al, sülâsî kelimenin türüne göre imla ve telaffuz bakımından
bazı değişikliklere uğrayabilir:
* Muzâaf Kelimeler:

افل

e – fell /

اقل



قلت



افعل

ef - ‘al /

اشد



شدت
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ekall

kıllet

eşedd



şiddet

* Nâkıs Kelimeler:

افعى

ef - ‘â /

افعل

ef - ‘al /



ادنى



دنايت

اولى



واليت

ednâ



denâyet

evlâ



velâyet

3.4. İsm-i Mekân, İsm-i Zaman ve Mimli Masdar
Arapça kelimelerde ism-i mekân, izm-i zaman ve mimli masdar hâlleri herhangi bir işin
yapıldığı yer ve zamanı, bazı durumlarda ise masdar anlamı taşıyacak şekilde yapılan işin
kendisini ifade eder.
Bu üç kelime grubu aynı kalıplarla elde edilir. Bu kalıplar imlası aynı, ancak sülâsî
kelimenin ikinci aslî harfinin üstün veya esre olmasıyla okunuşu kısmen farklı iki kalıptır. Bu
iki kalıp sonuna  تgetirilerek aynı okunuş farklılığıyla dörde çıkar. Bunlar sülâsî kelimenin
türüne göre imla ve telaffuz bakımından değişikliğe uğrar:

3.4.1. Mef‘al - مفعل

معبد



عبادت

مسكن



سكون

ma‘bed



‘ibâdet

mesken



sükûn

* Muzâaf Kelimeler:

مفل

me – fell /

rr

مقر



maka



ر



قرا
kar

âr

mef - ‘al
/

مفعل

ممر



meme
rr



ر
ûr

مرو
mür

* Ecvef Kelimeler:
me –
fâl /

مفال



mef
- ‘al /

مفعل
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مجاز



جواز

مزار



زيارت

mecâz



cevâz

mezâr



ziyâret

* Nâkıs Kelimeler:

مفعى

mef – ‘â /



مفعل

mef - ‘al /

مرعى



رعايت

منفى



نفى

mer‘â



ri‘âyet

menfâ



nefy

3.4.2. Mef‘il - مفعل

منصب



نصب

مجلس



جلوس

mansıb



nasb

meclis



cülûs

3.4.3. Mef‘alet - مفعلت

مملكت



ملك

مفخرت



فخر

memleket



mülk

mefharet



fahr

* Muzâaf Kelimeler:

مفلت

me - fel – let /



mef - ‘a - let /

مفعلت

مسرت



سرور

مشقت



شق

meserret



sürûr

meşakkat



şakk

* Ecvef Kelimeler:

مفاله

me - fâ – le /



mef - ‘a - let /

مفعلت

مسافه



سوف

مخافه



خوف

mesâfe



sevf

mehâfe



havf
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3.4.4. Mef‘ilet - مفعلت

موهبه



وهب

منزلت



نزول

mevhibe



vehb

menzilet



nüzûl

* Muzâaf Kelimeler:

مفلت

me - fil – let /



mef - ‘a - let /

مفعلت

مفره



فرار

مظنه



ظن

mefirre



firâr

mezınne



zann

3.5. İsm-i Âlet
Arapça kelimelerde ism-i âlet bir işin yapılmasında kullanılan araç ve gereçleri gösterir.
Arapçada ism-i âlet için çeşitli kalıplar mevcuttur. Ancak Osmanlı Türkçesinde özellikle
bir kalıp yaygınlaşmıştır:
Mif‘âl - مفعال:

مضراب



ضرب

مفتاح



فتح

mızrâb



darb

miftâh



feth

* Misâl Kelimeler:
mî - ‘âl /

ميعال



mif - ‘âl /

مفعال

ميقات



وقت

ميزان



وزن

mîkāt



vakt

mîzân



vezn

3.6. İsm-i Mensûb
İsm-i mensûb herhangi bir nesne, kavram, din, mezheb, mekân ve yerle ilgiyi gösterir,
aidiyet belirtir.
İsm-i mensûb söz konusu kelimelerin sonuna uzun (î) okunan  ىgetirilerek elde edilir.
Bu yapı imlada, Türkçedeki üçüncü tekil şahsın iyelik eki aldığı durumla benzerlik gösterdiği
için dikkat edilmezse özellikle telaffuz sırasında karıştırılabilir.
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علمى



علم

فكرى



فكر

ilmî



ilm

fikrî



fikr

شافعى



شافع

اسالمى



اسالم

Şâfi‘î



Şâfi‘

İslâmî



İslâm

* İsm-i mensûba esas olan kelimenin son harfi sesli olduğunda sesli harf düşer, iyelik
eki ile gövde arasına bir  وgetirilir, böylece iyeliği gösteren hece ( وىvî) şeklinde okunmuş
olur.

بورسوى



بورسه

انقروى



انقره

Bursevî



Bursa

Ankaravî



Ankara

عنعنوى



عنعنه

بولوى



بولى

an‘anavî



an‘ane

Bolevî



Bolu

* İsm-i mensûba esas olan kelimenin son harfi t olduğunda bu harf kaldırılarak iyelik
eki gövdeye ilâve edilir.

تجارى



تجارت

سياسى



سياست

ticârî



ticâret

siyâsî



siyâset

نسبى



نسبت

وحشى



وحشت

nisbî



nisbet

vahşî



vahşet

3.7. Harf-i Cerler
Arap dil ve gramer kuralları gereği cümledeki fiilin ifade ettiği anlamın herhangi bir
yönünü belirtmek üzere nesnelerin başına gelen harf-i cerler bu kelimenin son harekesini esre
(i) okuturlar. Osmanlı Türkçesinde Arapça kökenli kelimelerin son hecelerindeki sesler
okunmaz. Ancak zincirleme tamlamalar söz konusu olduğunda, geçişler sırasında önceki
kelimenin son hecesi okunacağı için bu esreli okunuşlar ortaya çıkar. Harf-i cer denilen bu ön
takılar başında bulunduğu kelimeye doğrudan veya harf-i tarif ile bitişirler. Bu gibi yapılar
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transkripsiyon sırasında şemsî ve kamerî harf kurallarına uygun olarak yeni harflere çevrilirler.
Harf-i cerler incelenirken imla, okunuş ve anlamları bakımından ele alınmalıdırlar.
Arapçada harf-i cer olarak 17 edat kullanılmaktadır. Ancak bunlardan Osmanlı
Türkçesinde yaygınlık ve yoğunluk kazananları aşağıdaki tabloda görülebilir:
Tablo I: Harf-i Cerler

ÖRNEKLER

HARF-İ CERLER

ANLAMI

OKUNUŞU

YAZILIŞI

ANLAMI

OKUNUŞU

YAZILIŞI

ebediyete
kadar

ile’l-ebed

الىّاالبد

kıyamete
kadar

İlâ-yevmi’lkıyâme

-e; -e kadar

ilâ

الى

الىّيومّالقيامة

tamâmıyla

bi’t-temâm

بالتمام

-ile;

karşılık olarak

bi’l-mukābele

بالمقابلة

- olarak

bi

ب

acele ile

ale’l-acele

علىّالعجلة

- üzeri; - ile;

sabahleyin

ale’s-sabâh

علىّالصباح

- olarak

alâ

على

aslen

an-asl

عنّاصل
-dan; -den

an

عن

-de; -içinde

fî

فى

li

ل

min

من

ma‘a

مع

yürekten

an-samîmi’l-kalb

عنّصميمّالقلب

gerçekte

fi’l-hakîka

فىّالحقيقة

derhal

fi’l-hâl

فىّالحال

iş îcabı

li-maslahatin

لمصلحة

- için;

tahsil için

li-ecli’t-tahsîl

الجلّالتحصيل

dolayı/ötürü

bundan sonra

min-ba‘d

منّبعد

kapıdan
mihraba kadar
(baş-tan
aşağı)

mine’l-bâb ile’lmihrâb

ّمنّالبابّالى
المحراب

esefle,
üzüntüyle

ma‘a’l-esef

معّاالسف

üzülerek

ma‘a’t-te’essüf

-dan; -den;
- dolayı

beraber

معّالتأسف
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önceki gibi
yok gibi

كاالول

ke’l-evvel

كالعدم

ke’l-adem

gibi

ke

ك

Harf-i cerler yukarıda görüldüğü üzere müstakil kelimelerin başına gelebileceği gibi,
yine önce yazılmak kaydı ile zamirlerle veya sonuna zamir almış kelimelerle birlikte de
kullanılabilirler. Ancak bu sırada harf-i cerlerin imla ve okunuşlarında bazı değişiklikler ortaya
çıkabilir:
* Harf-i cerlerden, sonunda med harfi (y) bulunduran ilâ ( )الىve alâ ( )علىherhangi bir
zamirle bitişirse son harfleri cezimli okunur.

kendisine işaret
olunan

îmâ olunan iki kişi

=

=

selam sizlerin üzerinize
=
olsun

Allah’ın rahmeti
onların üzerine olsun

=

مشارّاليه
ٌ

اليه

müşârun-ileyh

ileyh

مومىّاليهما

اليهما

mûmâileyhimâ

ileyhimâ

سال ٌمّعليكم

عليكم

selâmünaleyküm

aleyküm

ّرحمةّهللا
عليهم

عليهم

rahmetü’llâhi
aleyhim

aleyhim



الى
ilâ



الى
ilâ



على
alâ



على
alâ

* Harf-i cerlerden sebep bildiren li (  ) لzamirlerle bitiştiğinde harekesi üstün olur ve a, -e okunur.

مغفورّله
ٌ

له



ل
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kendisi afv edilmiş
olsun

=

mağfûrun-leh

leh

li

* Harf-i cerlerden bi ( ) ب, an (  ) عنve min (  ) منde, zamirlerle bitişir ve bu bitişme
sırasında herhangi bir imla ve okunuş farklılığı görülmez.

kendisi ile amel olunan,
=
yürürlükte olan

kendisinden bahs edilen =

Kendisinden bir
başka sayı çıkarılan

معمولٌّبه

به

ma‘mûlün-bih

bih

ٌ
مبحوثّعنه

عنه

mebhûsün-anh

anh

مطرو ٌحّمنه

منه

Matrûhunminh

minh

=



ب
bi



عن
an



من
min

* Sonuna zamir alan kelimelerin başına da harf-i cer gelebilir.

ّعلى
مراتبهم
derecelerine
göre

=

alâmerâtibihim

الىّاخره
sonuna kadar

=

لمحرره
yazarına ait

=

limuharririhî

فىّزماننا
zamanımızda

=

منّبعده
ondan sonra

=

min-ba‘dihî

ilâ-âhirihî

fî-zemâninâ

بذاته
kendiliğinden

=

bi-zâtihî

3.8. Edatlar
Birden fazla harften oluşan ve kelimenin başına gelerek onun fiile göre konumunu
belirleyen edat ve zarflar için Arapçada pek çok kelime kullanılmaktadır. Edatlar harf-i cerler
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gibi önünde bulundukları kelimenin son harfini esreli (i) okuturlar. Bunlar, yine harf-i cerlerde
olduğu gibi zamirlerle de bitişebilirler. Başına geldikleri kelimenin harf-i tarif ile başlaması
durumunda edatların son harfi üstün (a, e), kendilerinden önce harf-i cer bulunup zamire
bitişmeleri hâlinde ise esre (ı, i) okunur.
Osmanlı tarihî metinleri ve arşiv belgelerinde sıkça kullanılan edat ve zarflar aşağıdaki
tabloda görülebilir:
Tablo II: Arapça Edatlar
ÖRNEKLER

EDATLAR

ANLAMI

OKUNUŞU

YAZILIŞI

ANLAMI

OKUNUŞU

YAZILIŞI

ortaya
çıkmadan
önce

kable’l-vukū‘

قبلّالوقوع

önce

kable

قبل

zaferden
sonra

ba‘de’z-zafer

بعدّالظفر

sonra

ba‘de

بعد

olağan üstü

fevka’l-âde

فوقّالعاده

üzeri

fevka

فوق

itâat altında

tahte’l-itâat

تحتّاالطاعت

altında

tahte

تحت

milletler arası

beyne’l-milel

بينّالملل

arasında

beyne

بين

idarecilere
göre

inde’l-ümerâ

عندّاالمرا

yanında
(nezdinde)

inde

عند

gerektiğinde

lede’l-iktizâ

لدىّاالقتضا

anında,
sırasında

ledâ

لدى

insanlık
gereği

hasbe’l-beşer

حسبّالبشر

gereğince

hasbe

حسب

değerli

zî-kıymet

ذىّقيمت

sahip,
sahipler

zû, zî, zevî

ّ،ّذى،ذو
ذوى

nasıl isterse,
istediği gibi

keyfe-mâ-yeşâ

كيفمايشاء

nasıl

keyfe

كيف

müslüman
olmayan

gayr-i müslim

غيرّمسلم

başka, ayrı

gayri

غير

din dışı

lâ-dînî

الدينى

yok, değil

lâ

ال
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iki şeyin
arasında

mâ-beyn

مابين

o ki, o şey
ki

mâ

ما

“Bu”, “bu gibi” ve “böylece” anlamlarını taşıyan ( كذاkezâ), ( هكذاhâkezâ) ve كذلك
(kezâlik) edatları, cümle içindeki görevini herhangi bir kelime ile beraber değil de yalnız başına
yerine getirir.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
1)
Arapça konulardan özneyi tanımlayan ism-i fâil, sıfat-ı müşebbehe ve
mübalağalı ism-i fâili karşılaştırmalı olarak inceleyiniz.
2)

İsm-i tafdîl konusunu Türkçe gramer bakımından örnekler ile değerlediriniz.

3)
Osmanlı Türkçesi ile yazılan metinlerde Arap dili gramerine göre yer ve zaman
belirten kelimelere hangi kalıplarla yer verilmektedir? Örneklerle açıklayınız.
4)
 شخصى،مدرسه، مكتب، خطاط، رحيمkelimelerinin okunuşlarını, kalıplarını ve
anlamlarını yazınız.
5)
yazınız.

Sıfat-ı müşebbehe, mübâlagalı ism-i fâil ve ism-i tafdîl konularına ait üçer örnek
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Osmanlıca eserleri anlayabilmek ve yorumlayabilmek, ayrıca akademik çalışmalarda
yararlanılacak bilgiye dönüştürebilmek için Arapça unsurlardan, özellikle özneyi tanımlayan
konular arasında yer alan sıfat-ı müşebbehe, mübâlagalı ism-i fâil ve ism-i tafdîl ile ism-i
mekân-ism-i zaman-mimli masdar, ism-i âlet, ism-i mensûb, harf-i cer ve edat olarak
tanımlanan kelimelerin yapılışı ve anlamları örneklerle gösterildi.
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Bölüm Soruları
1)
Arapçada sıfat-ı müşebbehe olan kelime, herhangi bir işle o işi yapan arasındaki
bağlantıyı devamlı ve değişmeyen bir ilişki hâlinde gösterir bu tür kelimeler  فَ ِعيلgibi yazılır
ve okunur.
Buna göre aşağıdaki kelimelerden hangisi sıfat-ı müşebbehe değildir?
a) لطيف
b) غريب
c) فريد
d) ساكن
e) قليل
2)
Arapçada sıfat-ı müşebbehe olan kelimeّbazen ( فَ ِعيfaʻî) gibi yazılır ve okunur.
Aşağıdaki kelimelerden hangisi bu yazılış ve okunuşa uymamaktadır?
a) ولى
b) غريب
c) نبى
d) ذكى
e) شقى
3)
Arapçada mübâlagalı ism-i fâil olan kelime, herhangi bir işle o işi yapan
arasındaki bağlantıyı fâilin söz konusu işi sıkça ve yoğun bir şekilde yaptığını gösterecek
şekilde anlatır. Bu tür kelimeler ( فَعَّالfaʻʻâl) gibi yazılır ve okunur.
Buna göre aşağıdaki kelimelerden hangisi mübâlagalı ism-i fâil değildir?
a) لطيف
b) ميال
c) خطاط
d) جوال
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e) نقاش
Arapçada mübâlagalı ism-i fâil olan kelime bazen ( فَعُولfaʻûl) gibi yazılır ve okunur.
Buna göre aşağıdaki kelimelerden hangisi mübâlagalı ism-i fâil değildir?
a) جسور
b) ولود
c) وقور
d) جوال
e) عجول
4)
İsm-i tafdîl olan kelime, sıfat anlamı taşıyan Arapça kökenli kelimelerde, Türk
dilinde kelime başına “en” ve “daha” zarfları getirilerek elde edilir; böylece mevcut anlamı
güçlendirmiş ve oradaki vurguyu fazlalaştırmış olur. Bu tür kelimeler ( ا َ ْفعَلefʻal) gibi yazılır ve
okunur.
Buna göre aşağıdaki kelimelerden hangisi ism-i tafdîl değildir?
a) اكرم
b) اعظم
c) خطاط
d) اشرف
e) انور
5)

 الى االبدifadesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Ebedî gün
b) Âbidevî eser
c) Eli uzun olmak
d) Ebediyet kadar
e) Ebedî saâdet
6)

 بالمقابلةifadesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
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a) Bir dua
b) Kabul ederek
c) Kalben konuşmak
d) Kıbleye dönmek
e) Karşılık olarak
7)

 على العجلةifadesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Acele ile
b) Ali âcil geldi
c) Acele etmeden
d) Eceline koşmak
e) Tecil etmek
8)

 عن صميم القلبifadesinin okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

a) Ansamim el-kalb
b) An-samîmi’l-kulûb
c) İnsıbâbü’l-kalb
d) An-samîmi’l-kalb
e) Tenâsübü’l-kalb
9)

 من الباب الى المحرابifadesinin okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

a) Mine ile mücâdele
b) Mine’l-bâb ile’l-mihrâb
c) Mina ve mihrâb
d) Mine’l-bevvâb ilâ-muhârebe
e) Min-bâb ilâ-mihrâb

Cevaplar
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1)d 2)b 3)a 4)d 5)c 6)d 7)e 8)a 9) d 10)b
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4. OKUMA 1: SEYDİ ALİ REİS (SOLAKZÂDE)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz
4.1. Metin
4.2. Transkripsiyon
4.3. Tahlil
4.3.1. Kısa Özet
4.3.2. Kelimeler, Tamlamalar, Terimler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Seydi Ali Reyis’in hayatı ve faaliyetleri hakkında hangi kaynaklardan yararlanabiliriz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Osmanlıca metin çalışmaları
Seydi Ali Reyis’in hayatı

Osmanlıca metinleri
tanıyarak cümle yapılarını
anlaya bilmek

Osmanlıca metin çalışmaları
Seydi Ali Reyis’in hayatı

Osmanlıca metinler üzerinde
transkripsiyon kurallarının
gösterilmesi ve uygulanması

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Osmanlıca metinler üzerinde
çalışma yapmak
Osmanlıca metinler üzerinde
çalışma yapmak
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Anahtar Kavramlar


Metin çalışmaları



Seydi Ali Reyis



Transkripsiyon
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Giriş
Osmanlı Türkçesi dersinin ilk üç haftasında görülen Arapça kökenli kelime
gruplarından özne ve nesne değeri olan kelimeler, metinin hızlı okunması ve anlaşılması için
öncelikli olarak bilinmesi gereken konulardır.
Osmanlı dönemi denizcilerinden ve yazarlarından Seydi Ali Reis’in hayatını ve
faaliyetlerini içeren ve Solakzâde’nin tarihinden alınmış olan “Seydi Ali Reis” metni, bu
dönemin ilk metni olarak okunacaktır.
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4.1. Metin
SOLAKZÂDE MEHMED HEMDEMÎ
(öl. 1658)

Eserin Adı:
Târih

Eserin Yazıldığı Tarih:
1657

Alınan Metin Hakkında:
SEYDİ ALİ REİS
1554-1557 yılları arasında Kâtib Seydi Ali Reis’in
Hind Okyanusu’ndaki faaliyetleri ve dönüş
yolunda başından geçen olaylar.

Metnin Yer Aldığı Eserin Künyesi:
Solakzâde Mehmed Hemdemî, Târih,
İstanbul 1297,
s. 534-538.
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4.2. Transkripsiyon
SEYDİ ALİ REİS
(Der-beyân-ı Sergüzeşt-i Kâtibî Seydî Ali)
Bundan akdem serhadd-i Hind derbendlerine müstevlî olan Portukal-i dalâlet-meʼâl
defʻi için Kāhire-i Mısr’da Süveyş deryâsında donanma-i humâyûn tedârük olunup ol târîhde
deryâ-yı Hind kapudanı olan Pîrî Bey otuz pâre kadırga ve kalyete ve kalyon ile Süveyş’den
salınıp deryâ-yı Muhît’e çıkıp diyâr-ı Fars sâhilinde kalʻa-i Mesket üzerine varıldıkda darben
ve kahren feth u teshîr ve kapudanı olan bed-baht ve ahâlî-i kalʻa esîr olunup baʻdehû ol sevâhile
karîb cezîreleri gāret ederek Basra cânibine azîmet edip Basra’ya dâhil oldukları hînde
düşmanın donanması geliyor diye haber alınmağla müşârun-ileyh Pîrî Bey Basra limanından
umûmen gemileri çıkarmağa kādir olamayıp hemen kendüye müteallik üç kıtʻa kadırga ile
sıçrayıp bir kıtʻası Bahreyn kurbunda pârelenip iki kıtʻası Süveyş’e gelip Mısır’a vusûlünde
hıyâneti maʻlûm olmağın katli îcâb eyledi ve zikr olan kapudanlık hidmeti Katîf sancağından
maʻzûl Murâd Bey’e tevcîh olunup mevcûd bulunan gemiler ile fermân-ı şerîf mûcibince Basra
önünden kalkıp Hürmüz mukābelesine gelindikde Portukal-i bed-fiʻâl ü bed-likānın donanması
üzerlerine çıkavarıp tarafeynden azîm ceng ü cidâl ve harb ü kıtâl vâkıʻ olup ehl-i İslâm’dan
çok kimesne şehîd düşüp ittifâkile gemilere dahi top zahmından hayli zarar u gezend erişmekle
bi’z-zarûrî yine Basra’ya dönüldüğü haberi pâdişâh-ı bahr ü berr hazretleri Haleb’e dâhil
oldukları esnâda vâsıl olmuş idi. Târîh-i mezbûrda deryâ-yı Hind’in kapudanlığı ulûm-ı deryâda
mâhir ve ol vâdîde şecîʻ u bahâdır Kâtibî demekle maʻrûf ve korsanlıkla mevsûf Seydî Ali
Çelebi’ye münâsib görülüp Basra’da kalan gemileri Süveyş deryâsı limanına iletmeğe fermânı âlî sâdır oldu.
Mezbûr Seydî Ali Çelebi Basra’da hâzır bulunup dokuz yüz altmış bir Şaʻbânının
gurresinde Basra limanından maʻhûd gemilerle revâne olup memâlik-i Fars ve Şiraz
benderlerinden geçip sâhil-i deryâdan Katîf’e andan Bahreyn’e varılıp baʻdehû Hürmüz
boğazından geçip sâhil-i berr-i Arab’dan mâh-ı Ramazân-ı şerîfin on üçüncü günü şehr-i Hurmkâr kurbuna varıldığında Portukal-i dâll dört kalyon ve üç burtun ve altı şehdiye ve on çekdirir
cemʻan yirmi beş pâre gemi ile sevâhil-i Hind’de Sûmnân nâm vilâyetin gāret ü hasâretine
meşgūller idiği haberi alınıp ale’l-acele üzerlerine saldırıp düşman dahi ahvâlden haber-dâr
olduklarında tarafeynden top ve tüfeng ile kıtâl ü ceng olunup bi-ʻinâyeti’r-Rahmân nesîm-i
zafer müslimîn cânibine vezân olup ve bâd-ı sarsar müşrikîn cemʻiyyetini perâkende vü tâlân
kılıp iki kıtʻa kalyonları ile iki pâre kadırgaları alındı.
Merhûm Seydî Ali Çelebi kendinin kapudanlığında seyâhat ü sergüzeştini müstakıll
risâle edip nâmını Mir’âtü’l-memâlik komuşdur. Anda yazar ki düşman ile kâr u zâr olunan
mahalde tahmînen dokuz kulac mikdârı derin yerden ol sevâhilin halkı deryânın dibine dalıp
tulumlar ile tatlı su alıp ve doldurdukdan sonra ağzını muhkem bağlayıp taşra çıkarırlar.
Ahâlîsinin ekseri husûsan müteayyin beyleri ol sudan içerler idi. Biz dahi içdik. Gāyet lezîz su
bulduk diye bildirmiş ve deryânın üstü şûr-âb ve altı âb-ı zülâl gibi lezîz idiğin beyân kılmış.
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Muhassal-ı kelâm birkaç eyyâm dahi deryâ yüzünde revâne olup kasaba-i Uman’a ve
şehr-i Sühari’ye ve baʻdehû mâh-ı Ramazan’ın yirmi altıncı günü leyle-i Kadir idi ki kalʻa-i
Mesket ve Kalhân kurbuna varılıp limanına girecek mahalde on iki kalyon ve yirmi çekdirme
cemʻan otuz iki pâre Portukal gemisi üzerlerine çıkagelip tekrâr düşman-ı hâksâr ile dahve-i
kübrâdan vakt-i ʻişâya değin top ve tüfeng ile bir mertebe âşûb u ceng oldu ki takrîri hâric ezhâme-i tahrîrdir. Eğerçi ehl-i İslâm gemilerinden bir kadırgayı kumbara ile yakdılar. Fe-ammâ
düşmanın dahi bir büyük kalyonu tutuşdu yandı ve düşmandan beş kalyon ve cânib-i İslâm’dan
beş kadırga kenara arkuru gelip esnâ-yı gîrûdârda cümlesi helâk oldu. Âhir-i kâr iki taraf bile
âciz ü nâ-çâr kalıp ceng etmeden zebûn u dil-teng oldular. Husûsan beri tarafın kürekcileri
evlâd-ı Arab olmağın ekseri kenara dökülüp dağıldılar. Hengâm-ı şâm yaʻni ahşam erişip rûzgâr
dahi muvâfık hübûb etmeğin bakıyye kalan dokuz aded kadırga ile Uman tarafına can atdılar.
Rûz-ı ʻîdde Sine-caş’a ve andan Gevadir nâm bendere varılıp pâdişâhları olan Melik Celâleddin
b. Dinar pâdişâh-ı âlem-penâh cânibine arz-ı hulûs u ubûdiyyet üzre olmağın zâd ü zevâde
vermekde ve klavuz koşmakda dakīka fevt etmedi. Ol mahalde sulanıp ve mümkin oldukca
mühimmât görüldükden sonra yine deryâya açıldılar ve Tûfân-ı Fîl nâm furtunaya rast gelinip
bir mertebe felâket çekdiler ki aslâ yelken açmağa kādir olamadılar ve bir mertebe âlemi
zulümât kapladı ki gece ve gündüz fark olunmaz oldu. Ahmâl ü eskālin çoğu deryâya atıldı.
Husûsan
(Beyt)
Şeb-i tâk ü bîm-i mevc girdâbî çonîn hâil
Gücâ-dânend hâl mâ-sebükbârân-ı sâhilhâ
(Nesr)
beyti herkese vird-zebân olmuş idi. Kapudân-ı mezbûra nice olur hâlimiz diyenlere
(Beyt)
Ey gönül gel düşme gamm girdâbına deryâ-dil ol
Ko biraz esip savursun böyle kalmaz rûzgâr
(Nesr)
diye tesliye verip dil-nüvâzlıklar eyler idi ve deryâ yüzünde iki kadırga boyu balıklar ve
deniz uğruları ve uzun uzun yılanlar ve harman kadar kaplu[m]bağalar görünmeğe başladı.
Deryâ ahvâlin bilenler korkman alâmet-i necâtdır diye söylerler idi. Ammâ ki girdâb-ı havfın
dahi çekip lâkin ʻinâyet-i Hak’la uzakdan dolaşıp ol berzahdan necât müyesser oldu ve havalar
açılıp rûşenliğe yüz tutdukda der ki adam çıkarıp bakdırdılar. Serhadd-i vilâyet-i Hind’de
Hanhu’da ki büt-hânenin binâsı teşhîs olunup dahi giderek Kurdmiyan ve Menklur önünden
geçilip üftân ü hîzân vilâyet-i Gücerât sâhilinde Demen nâm Bender limanına demir bırakdılar.
Üç kadırga dahi ol günlerce çekilen furtunaların zorundan sulanmağın amelden kalıp bâkī altı
pâre gemilerde olan halk dahi
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(Mısraʻ)
Be-deryâ der-menâfiʻ bî-şümârest
Eğer hâhî selâmet der-kenârest
(Nesr)
diye sandallar ile kenara dökülüp gemileri hâlî kodular.
Bu esnâda Portukal donanmasının ol semte teveccühü haberi alındı. Donanma halkın
ekseri suyu bardakda gemi kâğıdda demişler bizden evvel bu cihân seyrin eden ehl-i vukūf âlim
biri koyup bahr havasında yelin böyle ise aklına idrâkine yuf mazmûnu ile âmil olup bir dahi
bahre girmemeyi mukarrer kıldılar ve ağır vazîfeler ile Gücerât pâdişâhına nöker yazıldılar.
Derd-mend Ali Çelebi bi’l-âhire gemileri ve mevcûd olan âlât ve yât u yarağı ile bahâların deri devlete irsâl etmek şartı ile bender-i mezbûrun nâzır ve hâkimi Hudâvend Hân’a teslîmden
sonra saâdetlü pâdişâhın helâl-hor kullarından ve kendi tevâbiʻinden yetmiş nefer kimesne ile
dokuz yüz altmış iki Muharreminin evâilinde dârü’l-mülk-i Gücerât olan Ahmed-âbâd’a azîmet
eylediler ve yollarda nice acâib ü garâib seyr ederek on beşinci menzilde Ahmed-âbâd’a varılıp
pâdişâh-ı Gücerât Sultan Ahmed’e mülâkāt ve mazhar-ı taʻzîm ü iltifât oldular.
Ve’l-hâsıl-ı kelâm kırk gün ârâmdan sonra icâzet ile evâsıt-ı Safer’de diyâr-ı Rûm-ı
behcet-rüsûma teveccüh kıldılar ve katʻ-ı menâzil ve tayy-ı merâhil ederek Yargiz nâm şehre
vâsıl oldular. Andan dahi gidip on beş gün mikdârı rîgistân ve beyâbândan sefer edip serhaddi Sind’den Rânki nâm kasabaya erişdiler. Andan şehr-i Hûn’a ve Şehr-Bağ nâm belde-i râhatnümûna varıp çıkdılar ki kırk yıldan beri pâdişâh-ı Sind olan Şah Hasan Mirza’nın tasarrufunda
imiş. Hîn-i mülâkātda anun dahi inʻâm u ihsânına mazhar düşüp kendi[si]nin fermânıyla bir
nice eyyâm ol diyârda ârâm üzre iken emr-i Hak’la Şah Hasan Mirza vefât edip mesned-nişîni
olan Mîr Îsa nâm hâkimin izni ile şehr-i Sipâh-vân’a baʻdehû mâh-ı Ramazan’ın on beşinde
serhadd-i vilâyet-i Hind olan şehr-i Mültan’a duhûl ve evâil-i Şevvâl’de Lahor’a nüzûl vâkıʻ
oldu. Hâkimi olan Mirza Şah elbetde pâdişâh-ı Hind’e mülâkātınız lâzımdır diye Seydî Ali
Çelebi’yi dârü’l-mülk-i Hind’e gönderip âhir-i Zilkaʻde’de Dehli şehrine yaklaşdıkda Humâyûn
pâdişâh ki Hind pâdişâhıdır âl-i Osman’a taʻzîm ü tekrîmen hân-ı hânını ve nice ümerâ-i zîşânını dört yüz fil ve birkaç bin ademîsi ile istikbâl için irsâl edip bir at ve iki hilʻat ve müstevfî
harclık gönderip şehre duhûlünde bir âlî menzile kondurup üç ay mikdârı alıkodu. Mûmâ-ileyh
Ali Çelebi’nin ulûm ü maârifi ve şiʻr-i sihr-âferinliği kemâlde olmağın Humâyûn Şah’ın bezmi hâssına dâhil ve envâʻ-ı iltifât ü ihsânı tenaʻʻümüne vâsıl olup hattâ mezbûra hân-ı hânlığın
teklîf edip gitmesine icâzet ve müfârakatına hergiz ruhsat vermedi. Bir gün esnâ-yı sohbetde ve
meclis-i ʻişretde âl-i Osman’ın kuvvet ü kudretini ve kemâ-yenbağî şevket ü azametini sorup
ne mikdâr memâlike hükmleri cârîdir dedikde Seydî Ali Çelebi dahi ahsen vechile cevâb verip
ekālîm-i sebʻaya hükûmetleri mukarrer ve cümleden hisse-dâr olmak anlara müyesserdir. İklîmi evvelden Yemen ve iklîm-i sânîden Haremeyn-i muhteremeyn ve iklîm-i sâlisden Kāhire-i
Mısr ve iklîm-i râbiʻden Halebü’ş-şehbâ ve iklîm-i hâmisden Kostantîniyye-i bî-hemtâ ki
İstanbul nâmı ile şöhre-i dünyâdır ve iklîm-i sâdisden Budin nâmındaki şehr-i güzîndir ve iklîmi sâbiʻden Deşt-i Kıpçak taraflarında Özi ve Akkirman ve anun emsâli nice büldândır diye beyân
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etdikde hakka’l-insâf naklinde hilâf yokdur buyurup hakīkatini tasdîk kılmışdır ve bu mertebe
ülfetden sonra icâzet-nâmeleri yazılıp gidilmek tedârüküne mübâşeret esnâsında bir şeb ki
namaz vaktinde âdetleri üzre pâdişâh-ı mezbûr nerdibân başında asâya dayanıp ezân okunur
iken tevakkufları lâzım olmağın yine ol vazʻa şurûʻ etmek istedikde hikmet-i Hudâ nâgâh asâ
sıyrılıp pâ-yı nerdibândan düşüp üç gün geçince merhûm oldular (rahmetü’llâhi aleyh). Hattâ
şuarâ-yı Hind’den biri böyle bir pesendîde târîh demişdir:
(Târîh-i Humâyûn pâdişâh): Fevt oldu Humâyûn pâdişâh; sene 962
Diğer târîh:

Humâyûn pâdişâh ez-bâm üftâd

Pes oğlu Celâleddin Ekber baʻîd semtde bulunup dârü’l-mülke gelince küllî ıztırâb
çekildi. Bu aralıkda yola revân olunup yol üzerinde pâdişâh-ı cedîd[l]e buluşdular. Anun dahi
temessükâtın alıp ihsânına mazhar düşdüler ve birkaç menzil gidilip sâhil-i deryâda (Cûşân’a)
varıldıkda gemilerle deryâdan geçilip pâyitaht-ı Zâbülüstân olan şehr-i Kâbül’e andan vilâyeti Bedahşan’a varılıp pâdişâhları Süleyman Şah ile mülâkāt olundu. Andan Keşmir’e çıkılıp
andan dahi tayy-ı merâhil ü katʻ-ı menâzil ederek memâlik-i Turan’da Mâverâünnehr’e andan
Semerkand-ı bihişt-mânend’e gelinip pâdişâhı olan Burak Han ile görüşdü. Şehr-i mezbûrda
istirâhat için bir müddet ârâmdan sonra diyâr-ı Hârizm’e geldiklerinde pâdişâhları Dost
Muhammed Han ile buluşup tevkīrde taksîrât olunmamışdır. Ol diyârdan dahi göçülüp şedd-i
rihal ederek Horasan’a gelindi ve Meşhed’de İmam Ali er-Rıza hazretleri ziyâret olunup şâh-ı
Acem’in birader-zâdesi Behram Mirza oğlu İbrahim Mirza ki Horasan hâkimi idi mezbûr[l]a
buluşduklarında nice gûne hakāret ve eziyyet ve ihânetden sonra hele bin belâ ile yollamağa
icâzet olup gāye-i Saferü’l-muzaffer’de pâyitaht-ı Irak olan şehr-i Gazvin’e gelindi.

4.3. Tahlil
4.3.1. Kısa Özet
XVII. yüzyıl Osmanlı tarihçilerinden Solakzade Mehmed Hemdemî’nin târîhinde “Derbeyân-ı Sergüzeşt-i Kâtibî Seydî Ali” başlığı ile yer alan kısmın kısa özeti şu şekildedir:
Kanunî döneminde Osmanlı Devleti’nin Hind politikasını uygulamak üzere okyanusda
faaliyet gösteren Piri Reis’in donanmayı orada bırakarak dönmesi üzerine, donanmayı getirme
görevi önce Murad Reis’e verilmiş ise de başaramayınca bu görevi Seydi Ali Reis üstlenmiştir.
Seydi Ali Reis Haleb’den Basra’ya gelip donanmayı teslim alarak Hürmüz körfezinden
Hind Okyanusu’na açıldı. Ancak Portekiz gemilerine rastlayınca Hind sahiline yönelmek
zorunda kaldı. Süveyş’e girmek üzere denize açıldı ise de nadir görülen Fil Tufanı’na
rastlayınca yeniden isteği dışında olarak Hind sahillerine geldi. Hayli tahrip olmuş olan elindeki
mevcut gemiler ve mürettebatın telef olması ve dağılması nedeniyle gittikçe azalan mürettebatı
ile geri dönemeyeceğini anlayınca gemileri ücreti devlet merkezine gönderilmek üzere orada
satıp Ahmed-âbâd’a gitti.
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Seydi Ali Reis, asıl amacı olan ülkesine dönme fikrini kayb etmeden birçok yere uğradı,
pek çok hükümdarla buluştu, çok önemli görev tekliflerini geri çevirdi, zahmetli bir yolculuktan
sonra kendisini Osmanlı ülkesine yaklaştıracak olan Kazvin’e ulaştı.

4.3.2. Kelimeler, Tamlamalar, Terimler
Kelime

Anlamı

Kelime

Anlamı

Müstevlî

İstîlâ eden

Deryâ-yı Muhît

Hind Okyanusu

Teshîr

Ele geçirmek

Karîb

Yakın

Cezîre

Ada

Gāret

Yağma, akın

Hîn

Zaman, an

Kurb

Yakın

Vusûl

Ulaşma

Maʻzûl

Görevden alınmış olan

Mukābele

Karşılık

Tarafeyn

İki taraf

Ceng ü cidâl

Savaşma, mücadele

Bi’z-zarûrî

Mecbûren

Bahr ü berr

Deniz ve kara

Mezbûr

Geçen, zikr edilen

Şecîʻ

Kahraman

Mevsûf

Tanımlanan, bilinen

Fermân-ı âlî

Padişah buyruğu

Sâdır olmak

Çıkarılmak, verilmek

Maʻhûd

Adı geçen

Mâh

Ay

Sevâhil

Sahiller

Nesîm-i zafer

Zafer rüzgârı

Vezân

Esmek

Bâd-ı sarsar

Tehlikeli fırtına

Şûr-âb

Tuzlu su

Âb-ı zülâl

Tatlı su

Leyle-i Kadir

Kadir Gecesi

Dahve-i kübrâ

Kaba kuşluk

Vakt-i ʻişâ

Yatsı vakti

Zebûn

Zayıf, güçsüz, âciz

Dil-teng

Gönlü daralmış

Hübûb

Esmek

Muvâfık

Uygun

Zâd ü zevâde

Yiyecek içecek

Zulümât

Karanlık

Ahmâl ü eskāl

Ağırlıklar

Vird-zebân

Diline dolama

Rûşenlik

Aydınlık

Üftân ü hîzân

Düşe kalka

Amelden kalmak

Çalışamaz durumda olmak

Mazmûnunca

Uyarınca

Mukarrer

Kararlaştırılmış

Nöker

Asker

Derd-mend

Dertli, kederli

Yât u yarak

Savaş araç gereci

İrsâl

Gönderme

Helâl-hor

Helal ekmekle beslenmiş

Tevâbiʻ

Tâbi olanlar
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Dârü’l-mülk

Devlet merkezi

Azîmet

Gitmek

Mülâkāt

Buluşma

Mazhar olmak

Nail olmak

Ârâm

Dinlenme, durma

Katʻ-ı menâzil

Menzillerde ilerlemek

Tayy-ı merâhil

Merhaleler geçmek

Rîgistân

Tozlu yerler

Beyâbân

Kırlar, çöller

İnʻâm

Hediyeler vermek

Nüzûl

İnmek

İstikbâl

Karşılama

Hilʻat

Hediye edilen değerli elbise

Müstevfî

Bol, yeterli

Tenaʻʻum

Nimetlenme, yararlanma

Müfârakat

Ayrılmak

Kemâ-yenbağî

Olduğu gibi

Ahsen vechile

En güzel şekilde

Ekālîm-i sebʻa

Yedi iklim, bütün dünya

Büldân

Şehirler, beldeler

Ülfet

Dostluk

Tedârük

Hazırlık

Baʻîd semt

Uzak yer

Küllî ıztırâb

Büyük sıkıntı

Temessükât

İmzalı belgeler

Bihişt-mânend

Cennet benzeri

Tevkīr

Saygı

Şedd-i rihal

Semeri, eğeri bağlama

Arapça Çoğul Kelimeler ve Tekilleri
Çoğul

Tekil

Çoğul

Tekil

Dîyâr

Dâr

Sevâhil

Sâhil

Memâlik

Memleket

Mühimmât

Mühimme

Müslimîn

Müslim

Müşrikîn

Müşrik

Zulümât

Zulmet

Tevâbiʻ

Tâbiʻ

Ahmâl

Hıml

Eskāl

Sikal

Evâʼil

Evvel

Ümerâ

Emîr

Acâʼib

Acîbe

Garâʼib

Garîbe

Menâzil

Menzil

Merâhil

Merhale

Envâʼ

Nevʻ

Büldân

Belde

Temessükât

Temessük

Taksîrât

Taksîr
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Arapça Mezîd Masdarlar ve Vezinleri
Masdar

Vezin

Masdar

Vezin

Tedârük

Tefâʻül

Teshîr

Tefʻîl

Mülâkāt

Mufâale

Tevcîh

Tefʻîl

Îcâb

İfʻâl

Iztırâb

İftiʻâl

Tesliye

Tefʻîl

İcâzet

İfʻâl

Taksîr

Tefʻîl

İltifât

İftiʻâl

İttifâk

İftiʻâl

Teslîm

Tefʻîl

Teveccüh

Tefeʻʻül

Taʻzîm

Tefʻîl

Mübâşeret

Mufâale

Tekrîm

Tefʻîl

İhânet

İfʻâl

Tenaʻʻum

Tefeʻʻül

Tevkīr

Tefʻîl

Tasarruf

Tefeʻʻül

İslâm

İfʻâl

İnʻâm

İfʻâl

Tevakkuf

Tefeʻʻül

İstikbâl

İstifʻâl

Teklîf

Tefʻîl

İstirâhat

İstifʻâl

Tasdîk

Tefʻîl

İhsân

İfʻâl

Temessük

Tefeʻʻül

Mukābele

Mufâale
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
1)

Kanunî Sultan Süleyman dönemi deniz politikaları hakkında araştırma yapınız.

2)

Hind Okyanusu’ndaki Türk varlığı hakkında bilgi toplayınız.

3)

Pirî Reis ve Seydi Ali Reis’i Osmanlı denizciliği bakımından karşılaştırınız.

Türk Tarih Kurumu tarafından yayınlanmış olan bir Osmanlı tarih kaynağını
transkrip kuralları bakımından inceleyiniz.
4)

5)

 نسيم ظفر، فرمان عالى، بالضرورى، درياى محيطkelime gruplarını okuyunuz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Osmanlı dönemi denizcilerinden ve yazarlarından Seydi Ali Reis’in hayatını ve
faaliyetlerini içeren ve Solakzâde’nin tarihinden alınmış olan “Seydi Ali Reis” metni okundu,
kısa özeti verildi; basit transkripsiyonu yapıldı; metne hâkimiyeti sağlamak amacıyla özellik
arz eden kelimeler çıkarılıp anlamları yazıldı; tamlama ve terimler gösterildi.
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Bölüm Soruları
1)
eserdir?

“Mirʼâtü’l-memâlik” hangi Osmanlı yazarının hatıra ve izlenimlerini içeren

a)

Âlî Mustafa Efendi

b)

Mahmud Celaleddin Paşa

c)

Seydi Ali Reis

d)

Lütfü Paşa

e)

İbn Kemal

2)

Seydi Ali Reis hangi denizdeki faaliyetleriyle meşhur olmuştur?

a)

Akdeniz

b)

Karadeniz

c)

Hazar Denizi

d)

Hind Okyanusu

e)

Marmara Denizi

3)

“Yedi iklim, bütün dünya” anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Memâlik-i mahrûse

b)

Ekālîm-i sebʻa

c)

Ekālîm-i şarkıyye

d)

Ekālîm-i Efrenciyye

e)

İklîm-i Horasan

4)

Tevkīr masdarının vezni aşağıdakilerden hangisidir?

a)

İftiʻâl

b)

İfʻâl

c)

Mufâʻale

d)

İstifʻâl

93

e)

Tefʼîl

5)

Temessük masdarının vezni aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Tefeʻʻül

b)

İfʻâl

c)

İstifʻâl

d)

İnfiʻâl

e)

İfʼilâl

6)

Mübâşeret masdarının vezni aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Tefʼîl

b)

İstifʻâl

c)

Mufâʻale

d)

Tefâʼül

e)

Tefeʻʻül

7)

Ahmâl ü eskāl ne anlama gelmektedir?

a)

Ağırlıklar

b)

Tahammül

c)

İhmâl

d)

Sıklet

e)

Eşkâl

8)

Dârü’l-mülk ne anlama gelmektedir?

a)

Harem

b)

Enderun

c)

Devlet merkezi

d)

Diyar-ı Acem

e)

Hazîne-i hâssa
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9)

Memâlik kelimesinin tekili aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Mülk

b)

Melik

c)

Melek

d)

Memleket

e)

İstimlâk

10)

Menâzil kelimesinin tekili aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Nüzûl

b)

Menzil

c)

Tenezzül

d)

Tenzîl

e)

Nâzil

Cevaplar
1)c 2)d 3)b 4)e 5)a 6)c 7)a 8)c 9)d 10)b
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5. FARSÇA KELİMELERDE TAKILAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz
5.1. Ön Takı Alan Farsça İsimler
5.2. Sonuna Takı Alan Farsça İsimler
5.2.1. Yer İsimleri
5.2.2. Zaman İsimleri
5.2.3. Âlet İsimleri
5.2.4. Meslek İsimleri
5.2.5. Sıfat İsimleri
5.2.5.1. Nisbet Sıfatları
5.2.5.2. Renk Sıfatları
5.2.5.3. Benzetme Sıfatları
5.2.5.4. Yapıcılık Sıfatları
5.2.5.5. Layıklık Sıfatları
5.2.6. Farsça Küçültme ve Çoğul Ekleri
5.2.6.1. Farsça Küçültme Ekleri
5.2.6.2. Farsça Çoğul Ekleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Ön takı alan Farsça isimler hangilerdir?

2)

Farsçada yer isimleri nasıl oluşturulur?

3)

Farsça çoğul ekleri nelerdir. Cümle içersinde nasıl kullanılır?

4)

Sonuna takı alan Farsça isimler ve bunların çeşitleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Farsça Kelimelerde Takılar

Osmnalı Türkçesinde yer
alan Farsça tamlama ve
kelime gruplarının
öğrenilmesi

Farsça Kelimelerde Takılar

Önüne takı alan Farsça
tamlam gruplarının
öğrenilmesi

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Osmanlı Türkçesindeki yer
alan Farsça isim ve fiil
kökenli kelimlerin
incelenmesi
Osmanlı tarihi metinleri
içersinde yer alan kelime
grupları üzerinde ayrıntılı
inceleme yapılması ve
kelimelerin kökenlerini
tespit edilmeye çalışması
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Anahtar Kavramlar


Yer İsimleri



Alet İsimleri



Zaman İsimleri



Benzetme Sıfatları



Renk Sıfatları
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Giriş
Osmanlı dönemi kültür ve sanat eserlerini anlayabilmek ve yorumlayabilmek, ayrıca
akademik çalışmalarda yararlanılacak bilgiye dönüştürebilmek için Farsça unsurları tespit
etmek önemlidir. Bu bölümde ön takı alan ve sonunda takı bulunan isimler kendi içerisinde
gruplandırılarak örneklerle gösterilecektir.
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5. FARSÇA KELİMELERDE TAKILAR
Osmanlı tarihi metin ve belgelerinde, cümle kuruluşu ve yapılışında, Türk dili kuralları
esas alınmakla birlikte, Arapça ve nispeten Farsça kurallara da uyulduğu görülmektedir. Farsça
gün adları ve sayılar daha önce ele alındı. Bunlar dışında, Farsçadan Osmanlı Türkçesine isim
ve fiil kökenli kelimeler de geçmiştir. İsim ve fiil konusu Farsça dil ve gramerinde önemli bir
yer tutmaktadır. Ancak bu çalışmada, Farsça kökenli isim ve fiiller Osmanlı Türkçesindeki
yaygınlığı oranında incelenecektir.
Farsçada sıfat ve zarf anlamı taşıyan birçok isim bulunmaktadır. İnsan vücudu, coğrafî
unsurlar, zaman ve yönler, giyecek ve yiyecekler, meyve, ağaç ve madenler, renkler, ölçü ve
tartılar, hayvanlar, eğitim ve dinî konularla ilgili olan pek çok Farsça kelime Osmanlı
Türkçesinde basit veya birleşik hâlleriyle kullanılmıştır.
Farsça isimler, Osmanlı Türkçesinde yalnız hâlleri dışında, genellikle başına veya
sonuna takı alarak da kullanılmışlardır.

5.1. Ön Takı Alan Farsça İsimler
Farsçada zarf, edat veya sıfat anlamı taşıyan ön takı almış pek çok kelime
bulunmaktadır. Ancak bunların hepsi Osmanlı Türkçesinde aynı yaygınlıkta kullanılmaz. Bir
kısmı daha yaygın olarak Osmanlı metinlerinde görülür. Osmanlı Türkçesindeki bu gibi
kelimelerin transkripsiyonu yapılırken genellikle ön takı ile gövde arasına tire ( - ) konulur.
Osmanlı metinlerinde yoğunlukla kullanılan Farsça ön takılar aşağıdaki tabloda örnekleriyle
birlikte görülebilir:
Tablo I: Farsça Ön Takılar

ANLAMI

OKUNUŞU

YAZILIŞI

namlı

be-nâm

بنام

Haleb’e

be-Haleb

بحلب

vakarlı

bâ-vakār

باّوقار

sened ile

bâ-sened

باّسند

çaresiz

bî-çâre

بيچاره

ANLAMI

OKUNUŞU

YAZILIŞ
I

-lı, -li, -a, -e

be

ب

-lı, -li, -ile

bâ

با

-sız, -siz

bî

بى
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kimsesiz

bî-kes

بىّكس

merd olmayan

nâ-merd

نامرد

sonsuz

nâ-mütenâhî

نامتناهى

âdet olduğu
üzere

ber-mu‘tâd

برمعتاد

açıklandığı
şekilde

ber-vech-i meşrûh

بروجهّمشروح

dikkatli

pür-dikkat

پردقت

nâ

نا

-üzere, üzeri

ber

بر

-lı, -li

pür

پر

OKUNUŞU

YAZILIŞ
I

der

در

hem

هم

-dan, -den

ez

از

bütün, hepsi

her

هر

telaşlı

pür-telâş

پرتالش

ANLAMI

OKUNUŞU

YAZILIŞI

ANLAMI

kenarda

der-kenâr

دركنار

-da, -de,

üstüne alma,
yüklenme

der-uhde

درعهده

aynı cins

hem-cins

همّجنس

aynı fikirde
olan

hem-fikr

همّفكر

bu cümle-den
olarak

ez-cümle

ازّجمله

Edirne’den

ez-Edirne

ازّادرنه

her yönden

ez-her-cihet

ازّهرّجهت

herkes

her-kes

هركس

içinde

aynı,
-daş, -deş
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başyazar

ser-muharrir

سرّمحرر
baş, ilk

başmimar

ser-mi‘mâr

سر

ser

سرّمعمار

5.2. Sonuna Takı Alan Farsça İsimler
Farsçada sonuna takı getirilerek cümle içerisinde yer, zaman, âlet, meslek ve sıfat
isimleri gibi çeşitli görevler yapan birçok kelime elde edilebilmektedir.
Bu tür kelimelerden Osmanlı metinlerinde sıkça görülenleri şunlardır:

5.2.1. Yer İsimleri
ibâdet yapılan yer

ibâdet-gâh

oturulan yer

ikāmet-gâh

اقامتكاه

taşlık yer

sengistân

سنكستان

gül bahçesi

gülistân

كلستان

gül bahçesi

gül-zâr

lale bahçesi

lâle-zâr

ilim yeri, okul

dâniş-gede

içki içilen yer

mey-gede

taşlık yer

seng-sâr

عبادتكاه

-gâh

كاه

-istân

ستان

كلزار
اللهّزار

-zâr

زار

دانشكده
ميكده

-gede

كده

سنكسار
كوهسار

-sâr

سار

-şen

شن

-sîr

سير

-bâr

بار

dağlık yer

kûh-sâr

gül bahçesi

gül-şen

كلشن

sıcak yer

germ-sîr

كرمسير

soğuk yer

serd-sîr

سردسير

cûy-bâr

جويبار

nehir, ırmak

rûd-bâr

رودبار
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gül bahçesi
dikenli yer

gül-bün
har-bün

كلبن
خربن

-bün

بن

-istân

ستان

- dân

دان

-bân

بان

-vân

وان

-ger

كر

-gân

كان

-mend

مند

-nâk

ناك

5.2.2. Zaman İsimleri
yaz

germistân

kış

zemistân

كرمستان
زمستان

5.2.3. Âlet İsimleri
tuzluk

nemek-dân

نمكدان

mumluk

şem‘-dân

شمعدان

5.2.4. Meslek İsimleri
bağcı

bâğ-bân

باغبان

deveci

şütür-bân

شتربان

bahçe görevlisi

bahçe-vân

باغچهّوان

deveci

şütür-vân

شتروان

demirci

âhen-ger

آهنكر

altın işleyen

zer-ger

زركر

pazarcı

bâzâr-gân

بازاركان

çiftçi

dih-gân

دهكان

5.2.5.1. Nisbet Sıfatları
bilgin

dâniş-mend

hünerli

hüner-mend

هنرمند

yakıcı

sûz-nâk

سوزناك

elemli

elem-nâk

دانشمند

المناك
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hünerli

hüner-ver

namlı

nâm-ver

نامور

bahtiyar

baht-yâr

بختيار

هنرور

şehriyar

şehr-yâr

شهريار

nazlı

nâzenîn

نازنين

renkli

rengîn

رنكين

-ver

ور

-yâr

يار

-în

ين

-gûn

كون

- fâm

فام

-âsâ

اسا

-veş

وش

-sâr

سار

5.2.5.2. Renk Sıfatları
gül renkli
çivit renkli

gül-gûn

كلكون

nîl-gûn

نيلكون

gül renkli

gül-fâm

كلفام

gök renkli

kebûd-fâm

كبودفام

(açık lacivert)

5.2.5.3. Benzetme Sıfatları

ديواسا

dev gibi

dev-âsâ

peri gibi

perî-âsâ

پرىّاسا

ay gibi

meh-veş

مهوش

güneş gibi

mihr-veş

مهروش

peri gibi

perî-sâr

پرىّسار

kurd gibi

gürg-sâr

كركسار

deniz gibi

deryâ-mânend

دريامانند

dev gibi

dev-mânend

ديومانند

-mânend

مانند

106

5.2.5.4. Yapıcılık Sıfatları
sanatkâr

san‘at-kâr

beste yapan

beste-kâr

بستهّكار

yâd-gâr

يادكار

bir kimseyi,
bir şeyi hatırlatan
hükm eden

صنعتكار

hudâvend-gâr

-kâr

كار

-gâr

كار

-vâr

وار

-âne

انه

خداوندكار

5.2.5.5. Lâyıklık Sıfatları
lâyık olan

sezâ-vâr

سزاوار

hükümdara lâyık

şâh-vâr

شاهوار

dostça

dostâne

دوستانه

mertçe

merdâne

مردانه

5.2.6. Farsça Küçültme ve Çoğul Ekleri
Osmanlı Türkçesi metinlerinde küçültme ve çoğul eki almış olan Farsça kelimeler,
Arapça kökenli kelimeler kadar olmamakla birlikte yine de belirli oranda geçmektedir.

5.2.6.1. Farsça Küçültme Ekleri
küçük keman

kemânçe

كمانچه

küçük kapı, pencere

derîçe

دريچه

küçük kız

duhterek

دخترك

küçük adam

merdümek

مردمك

kızcağız

duhterû

دخترو

efendicik

hâcû

خواجو

-çe, îçe

ّيچه،چه

-ek

ك

-û

و

* Farsçada bu küçültme ekleri yanında, Türkçedeki en ve daha nitelemeleriyle
belirtilen ve Arapçadaki ism-i tafdîl karşılığı olan derecelendirme ifadeleri kelime sonuna
getirilen
beter

bed-ter

بدتر

daha iyi bih-ter

تر

(-ter) eki ile yapılır.

بهتر
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5.2.6.2. Farsça Çoğul Ekleri
Farsçada çoğul, ( ان-ân) ve ( ها-hâ) eklerinin kelime sonuna getirilmesiyle elde edilir.

Bu eklerden  انcanlı varlıkların,  هاise cansız nesnelerin çoğulu yapılırken kullanılır.
mimarlar
mi‘mârân
معماران
-ân
ان
kuşlar
murgān
مرغان
defterler

defter-hâ

kalemler

kalem-hâ

دفترها
قلمها

-hâ

ها

*  انeki alan kelimelerin son harfi sesli olduğunda bu sesli harf düşerek ek ile gövde

arasına  كharfi getirilir ve son hece -gân şeklinde okunur.

زادكان
zâde-gân

زاده

بندكان
bende-gân

بنده

خواجكان
hâce-gân

خواجه
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
1)

Farsça kelimelerdeki takılarla Arapça harf-i cerleri karşılaştırınız.

2)
4. bölümde işlenen ve Seydi Ali Reis’in hayatından bir bölümü konu alan metni
Farsça takılar bakımından gözden geçiriniz.
3)

Farsçadaki takıları fonksiyonları bakımından çalışınız.

4)
 قراركاه، شمعدان، سرمابين، مهردار، دفتردار، سر محررkelime gruplarını
okuyunuz ve transkrip ediniz.
5)
Dânişmend, hünerverân, hükümdâr, mehveş, yâdigâr kelime gruplarını Osmanlı
alfabesi ile yazınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Beşinci bölümde Osmanlıca metin ve belgelerde yer alan Farsça unsurlardan takılar
üzerinde duruldu. Kelimenin başına ve sonuna getirilen ön ve son takılar, küçültme ve niteleme
ekleri ile çoğul ekleri örneklerle tanıtıldı.
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Bölüm Soruları
1).  بروجه مشروحifadesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Bir vecheden
b) Aşağıdaki gibi
c) Bunun zıddı olarak
d) Açıklandığı şekilde
e) Açıklanmayacak tarzda
2).  از هر جهتifadesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ezher’den
b) Her yönden
c) Ön cebheden
d) Her şey
e) İzhâr ederek
3).  برمعتادifadesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Âdet olduğu üzere
b) Bir alışkanlık
c) Bir muhâtab
d) Bir âdet
e) Müteaddid kereler
4).  اقامتكاهkelime grubunun okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?
a) Akāmet
b) İkāmet etmek
c) İkāme etmek
d) İkāmet-gâh
e) Gâh ikame
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5).  دريامانندkelime grubunun okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?
a) Deniz gibi
b) Deryâ gibi
c) Deryâ-mânend
d) Deryâ dolusu
e) Mânend-i deryâ
6).  خداوندكارkelime grubunun okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hudâverdi
b) Hudâvend gibi
c) Hudâ vergisi
d) Hudâvend-gâr
e) Hudâyî nâbit
7).  خواجكان دركاه عالىifadesinin okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?
a) Dergâh hocaları
b) Hâcegân dergâhı
c) Ali Dergâhı hocaları
d) Dergâhdaki âlî hocalar
e) Hâcegân-ı dergâh-ı âlî
8).  ّبندكان خاصهifadesinin okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?
a) Bendegân-ı hâssa
b) Hasoda bendeleri
c) Has bendeler
d) Bendeki husûsiyetler
e) Husûsî bendeler
9).  زادكان طائفه سىifadesinin okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?
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a) Zedelenen tâife
b) Taif zâdegânı
c) Zâd u zevâde kısmı
d) Zâdegân tâifesi
e) Zâdegân kısmı
10).  سر معماران جهانifadesinin okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?
a) Cihân sermimârı
b) Ser-miʻmârân-ı cihân
c) Dünyadaki mimarların başı
d) Önde gelen mimarlar
e) Dünyanın en güzel iʻmârı

Cevaplar
1)d 2) b 3)a 4)d 5)c 6)d 7)e 8)a 9)d 10)b
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6. OKUMA 2: IV. MEHMED DÖNEMİNİN BAZI OLAYLARI
(SİLAHDÂR)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz
6.1. Metin
6.2. Transkripsiyon
6.3. Tahlil
6.3.1. Kısa Özet
6.3.2. Kelimeler, Tamlamalar, Terimler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Silahtar Mehmed Efendi Tarihi hangi konuları içermektedir?

2)

Silahtar Mehmed Efendi Tarihi’nin yazıldığı dönem açısından önemi nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Silahdâr Mehmed Efendi
Tarihi

Osmanlı tarihi metinlerini
doğru
anlayabilme
ve
kavrama

Silahdâr Mehmed Efendi
Tarihi

Arapça ve Farsça kelime
gruplarını öğrenebilmek

Silahdâr Mehmed Efendi
Tarihi

Transkripsiyon çalışması ve
Tarihi Metinlerin günümüz
Türkçesi ile ifade edilmesi

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Silahdâr Mehmed Efendi’nin
Tarih adlı eseri üzerinde
metin ve kelime çalışması
yapmak
Metin içersinde yer alan
kelime gruplarından Farsca
ve Arapça kelimeleri tespit
etmek
Transkripsiyonu
tamamlanan metinleri
incelemek.
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Anahtar Kavramlar


Silahdâr Mehmed Efendi



Tarih, IV. Mehmed



Osmanlı Devleti
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Giriş
Bu bölümde, Osmanlı tarihçilerinden Silahdar Mehmed Efendi’nin kaleminden
Osmanlı tarihinde önemli gelişmelerin görüldüğü IV. Mehmed dönemi olaylarından bazıları
okunarak hem bu tarihçinin üslubunu hem de ilgili hadiseleri görme imkânı olacaktır.

120

6.1. Metin
SİLAHDÂR MEHMED EFENDİ
(öl. 1726)

Eserin Adı:
Târih

Eserin Yazıldığı Tarih:
1695’ten sonra

Alınan Metin Hakkında:

IV. MEHMED DÖNEMİNİN
BAZI OLAYLARI
1070/1659-1660 yılında IV. Mehmed’in Bursa’dan
Çanakkale yoluyla Edirne’ye gelmesi, karşılanması;
bazı tayinler; Erzurum’da meydana gelen deprem ve
yol açtığı tahribat; İstanbul’da Ayazmakapı
civarında büyük bir yangın çıkması.

Metnin Yer Aldığı Eserin Künyesi:
Silahdâr Mehmed, Târih, İstanbul 1928,
I, 181-183.
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6.2. Transkripsiyon
IV. MEHMED DÖNEMİNİN BAZI OLAYLARI
Silahdâr Târîhi
Sene sebʻîn ve elf
Azîmet-i Pâdîşâh be-Dârü’n-nasr Edirne
Sene-i mezbûre Muharreminin onuncu gün[ü] pâdişâh-ı gāzî hazretleri debdebe-i hâkānî
ve kevkebe-i hüsrevânî-birle ordu-yı humâyûn ile Bursa sahrâsından hareket ve cânib-i
Edirne’ye teveccüh ü azîmet buyurup menzil be-menzil katʻ-ı mesâfe ederek Çardağ’a varıldı
ve Çekdiri ile karşı Rumeli cânibinde vâkıʻ Gelibolu’ya geçip bârgâh-ı muallâlarına şeref-nüzûl
buyurdu ve ordu-yı humâyûnu Gelibolu sahrâsında alıkoyup bi’z-zât Boğaz hisârların seyr
etmek için vüzerâ-i ʻizâm ve şeyhülislâm ve kazasker efendiler ve baʻzı havâss-ı huddâm-ı
zevi’l-ihtirâm kullarıyla tekrâr çekdiriler ile Çardağ’a güzâr edip Anadolu yakasından Sultaniye
kalʻasını varıp kudûm-ı humâyûnlarıyla teşrîf buyurduklarından sonra yine çekdiriler ile
Rumeli cânibine dahi ubûr ve anda olan kalʻa ahâlîsin dahi mesrûr buyurup ve tarafeynden
seğirtme toplar atdırıp dizdâr ve müstahfızlarına atıyyeler ihsân eyledi ve yine Anadolu
cânibine geçip andan vâlide sultân hazretlerinin âsâr-ı hasenâtlarından müceddeden binâ olunan
kalʻaları Anadolu semtinden varıp ikisin bile murâd-ı humâyûn üzre seyr edip toplar atdırdı ve
muhâfaza-i hidmet-i binâ ile meʼmûr olan kapudan vezîr Köse Ali Paşa’ya envâʻ-ı iltifât ve
semmurlu hilaʻ-ı fâhireler ilbâsıyla küllî riâyet ü ikrâm ve atâyâ-yı vâfire inʻâm buyurduğundan
gayri sâir huddâmı sadakāt-ı aliyye-i pâdişâhâneleri ile şâd-kâm eyledi ve henüz kalʻalar nâtamâm olup deryâ tarafları dahi doldurulmak üzere idi. İtmâmına saʻy ü ihtimâm eylemeleri
için tenbîh ü teʼkîd buyurdukdan sonra yine ordu-yı humâyûn-ı gerdûn-şükûh cânibine avdet
ve Anadolu tarafından Çardağ’a ve andan yine çekdiriler ile Gelibolu’ya ubûr ve otak-ı
humâyûnlarına şeref-nüzûl-i saâdet-şümûl buyurdu ve andan dahi teveccüh-i ʻizz ü ikbâl ile
taht-gâh-ı Edirne’ye doğru tevcîh-i ʻinân-ı azîmet edip tayy-ı merâhil ederek mâh-ı Safer’in
yirminci gününde şehr-i Edirne’ye sâye-i iclâl salıp muʻtâd-ı kadîm üzre azîm alaylar ile dâhil
ve sarây-ı sürûrlarına nâzil ve sît ü sadâ-yı şevket ü mehâbetlerinden taraf be-taraf ebniye-i
kulûb-i aʻdâ-yı dîn mütezelzil olup tedbîr ve defʻ-i eʻâdîçün vezîr-i aʻzama ısdâr-ı fermân ve
defʻ ü refʻleri husûsunda dâmen-i dermiyân etmelerin ber-vech-i tehdîd işʻâr eylediler ve mâhı Rebîülevvel’de hasodalı Cündî Deli Mehmed Ağa’ya Mısır Beyliği ve mâh-ı Cemâziyelâhir’in
onuncu Cumʻa gün[ü] Küçük Mirahur Merzifonlu Kara Mustafa Ağa’ya Silistre eyâleti ve mâhı Şevvâl’in üçüncü gün[ü] Çukadâr-ı hâssa Seyyid Yusuf Ağa’ya Kars eyâleti ve anun yerine
çukadâr olan Cerrâh Kasım Ağa’ya dahi bir haftadan sonra Eğri eyâleti ve hasoda
acemilerinden Mahmud Ağa’ya Çirmen sancağı tevcîh buyuruldu. Bu hînde Şam beylerbeyisi
vezîr Kadri Paşa mahsûlât-ı Şam’dan taraf-ı mîrîye zabt olunacak eşyânın baʻzısına dahl
eylemekle Şam defterdârı ile muârız düşüp defterdâr-ı merkūm mâl-ı mîrîye ve huccâc-ı
müslimîn mesârifine harc u sarf olunacak emvâle gadr etmek üzere diye şikâyeti mutazammın
mektûblar ile ahvâlin arz u inhâ eylediğinden mâ-adâ eyâlet-i mezkûrenin eşkıyâsından hatt-ı
humâyûn ile katli fermân olunanlardan baʻzısın afv edip hilâf-ı ahkâm-ı şerîf-i şehriyârî hareket
etmekle müşâhede-i cezâ-yı amel-i nâ-savâbı için Edirne’ye daʻvet olunup geldikde birkaç
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eyyâm Kapıarası’nda habs ü katl olundukdan sonra eyâlet-i Şam Erzurum’dan maʻzûl Vezîr
Gürcü Mustafa Paşa’ya ʻinâyet buyuruldu.
Zuhûr-ı zelzele ve Tahrîb-i Kalʻa-i Erzurum
Sene-i mezbûrede bi-emri’llâhi teâlâ Erzurum’da bir zelzele-i azîme vâkıʻ olup Erzurum
kalʻasının Erzincan Kapısı tarafından bir kule ile seksen zirâʻ duvarı yıkılıp vâlî-i vilâyet Vezîr
Fâzıl Paşa âsitâneye arz eyledikde iktizâ eden mesârifin ahâlî-i vilâyet görmek üzere yapılması
için fermân vârid oldukda vâlî-i mezbûr fukarâya cevr olmasın için ne kadar akçe ile vücûd
buldu ise cümlesin kendi mâlından verip bir ferdi teklîf ile taʻcîz eylemedi ve evâil-i mâh-ı
Şaʻbân’da Galata’da Karaköy kapısında ihrâk vâkıʻ olup dört bölükde bir bölüğü ancak halâs
ve sâir mevâzıʻ bi’l-külliyye muhterik oldu ve kadîmü’l-eyyâmdan beri ahâlî-i Mısr’ın ahvâli
vâlîler ile mücâdeleden hâlî olmayıp zemân-ı karîbde ancak vezîr firârî Kara Mustafa Paşa
baʻde’l-azl yüz aklığı ile çıkıp ol dahi esnâ-yı tarîkde taraf-ı Devlet-i aliyyeden mağzûb olmağın
katl havfından ihtiyâr-ı firâr edip kem-nâm olmuş idi ve anun yerine hâkim olan Şehsüvar oğlu
Vezîr Şah Gazi Paşa mukaddemâ vakʻası beyân olunan Cerce beyinin birkaç yüz kese mâlı
vardır diye taʻyîn-i mâdde edip küçük mirahur kasaba-i mezkûreyi teftîş ve maktûlün mâl ve
eşyâsın taraf-ı mîrîye kabz için hatt-ı şerîfle gönderilip hilâfı zuhûr edicek vezîr-i aʻzam huzûrı humâyûnda hicâba düşüp şu ak sakalımla beni kâzib çıkardı diye kendiden rikâb-ı humâyûna
azîm iştikâ ve hakkında mûcib-i gazab olacak baʻzı cerâʼim inhâ etmekle paşa-yı mezbûr
baʻde’l-azl fermân-ı pâdişâhî ile Mısır’da katl olunup sene-i mezbûre Ramazanında Şam
beylerbeyisi Vezîr Gürcü Mustafa Paşa ve anun yerine Erzurum beylerbeyesi Vezîr Fâzıl
Ahmed Paşa ve anun yerine Vezîr Kara Muslu (Mustafa) Paşa nasb olundu ve Bağdad’dan
maʻzûl Vezîr Haseki Mehmed Paşa fermân-ı âlî-şân ile Edirne’ye gelip Mısır ve Bağdad
mâlından hükkâm-ı memâlik-i mezkûre irsâl etdikleri defâtir mûcibince zimmetinde olan yedi
yüz kese akçenin muhâsebesi görülüp tahsîl olundukdan sonra eyâlet-i Halebü’ş-şehbâ tevcîh
ü inʻâm olundu ve ber-vech-i arpalık Kıbrıs eyâletine mutasarrıf sadr-ı sâbık Koca Gürcü
Mehmed Paşa’nın fevti haberi gelmeğin eyâlet-i mahlûle Haleb’den maʻzûl Tutsak Ali Paşa’ya
verildi.
İhrâk-ı kebîr der-şehr-i İstanbul
Sene-i mezbûre mâh-ı Zilkaʻdesi’nin on altıncı şenbih gün[ü] ikindiye karîb bermuktezâ-yı takdîr-i ilâhî Ayazma Kapısı hâricinde vâkıʻ bir dükkândan ateş zuhûr edip etrâf ü
cevânibinde olanlar defʻiyle tekayyüd ü ihtimâm üzereler iken defʻi mümkin olmayıp hükkâmı şehr ve zâbitân-ı asker gelip yetişince ale’l-fevr ol havâlîde olan keresteci dükkânları ve sâir
dekâkînleri Unkapanı’na varınca ihrâk bi’n-nâr edip bâlâ-yı sûrdan şehre dâhil oldu.
Kaymakam Paşa ve sekbânbaşı ve bostancıbaşı ve sâirleri balta ve kanca ve sakalar ile teskînine
saʻy olunur iken Ağakapısı’na isâbet edip muhâfaza-i şehr için ol mahalden kol dağıtmak resmi kadîm iken bu defʻa hilâf-ı âdet harâb u vîrân ve âsûde-i bister-i istirâhat olanları perîşân etmek
için kol kol etrâf u cevânibe dağıldıkda menʻi için müctemiʻ olanlar dahi ne cânibe gideceklerin
bilmeyip hayrân kaldılar. Gitdikce zebâne-keş ve âlem-sûzluğu izdiyâd bulup alevleri bölük
bölük olup ve her bölükleri emr-i Hak’la başka bir semte sülûk edip akşama değin Süleymâniye
ve Sultan Bâyezîd ve Şehzâde semtlerin hâke beraber eyledi.
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6.3. TAHLİL
6.3.1. Kısa Özet
Osmanlı tarihçilerinden Silahdar Mehmed Efendi’nin tarihinde yer alan ve IV. Mehmed
dönemine ait üç başlıktan oluşan bu kısımda kısaca şu hususlara temas edilmiştir:
İlk kısımda, padişahın önce Bursa daha sonra ise Gelibolu taraflarında bulunan ordudan
ayrılarak, Çanakkale, Gelibolu ve Boğazdaki kalelerle buralarda sürdürülen tamiratları
denetlediği anlatılmaktadır. Padişah daha sonra Edirne’ye dönerek burada bazı atamalarda
bulunmuştur.
İkinci kısımda Erzurum’da Erzincan Kapısı’nda meydana gelen depreme ve beylerbeyi
Fazıl Ahmed Paşa’nın halka yük olmamak için deprem hasarlarını kendi bütçesinden
karşıladığına yer verilmektedir. Burada ayrıca Galata’da meydana gelen bir yangın hakkında
bilgi verilmektedir.
Üçüncü kısımda ise, Galata’da başlayıp Unkapanı, Süleymaniye, Bayezid ve
Şehzadebaşı’na kadar uzanan ve büyük hasara yol açan yangın ve söndürme çalışmalarına
temas edilmiştir.

6.3.2. Kelimeler, Tamlamalar, Terimler
Kelime

Anlamı

Kelime

Anlamı

Sebʻîn ve elf

Bin yetmiş

Menzil be-menzil

Menzilden menzile
ilerleyerek

Bârgâh-ı muallâ

Devlet merkezi

Şeref-nüzûl

Varmak, ulaşmak

Vüzerâ-i ʻizâm

Büyük vezirler

Havâss-ı huddâm

Saygın saray görevlileri

Zevi’l-ihtirâm

Saygıya layık kişiler

Güzâr

Geçmek

Kudûm

Ayak basmak

Ubûr

Denizden geçmek

Mesrûr

Sevinçli

Tarafeyn

İki taraf

Dizdar

Kale komutanı

Mustahfız

Kalede görevli askerler

Atıyye

Hediye

Âsâr

Eserler

Envâʻ

Çeşitli, türlü

Hilaʻ-ı fâhire

Değerli hilʻatler

İlbâs

Giydirmek

Küllî riâyet

Büyük itibar, saygı

Atâyâ-yı vâfire

Bol hediyeler

Sadakāt

Sadakalar

Şâd-kâm

Çok sevinçli, mutlu

İhtimâm

Özen göstermek

Muʻtâd-ı kadîm

Eskiden olageldiği gibi

Sît ü sadâ

Şöhret ve ün
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Mütezelzil

Yerle bir olmak

Eâdî

Düşmanlar, adüvler

Isdâr-ı fermân

Ferman çıkarma

Dâmen-i dermiyân

Ciddiyetle ele alma

İşʻâr

Anlatma

Mahsûlât

Gelirler

Muârız düşmek

Karşı karşıya gelmek

Merkūm

Adı geçen

Huccâc

Hacılar

Mesârif

Giderler, masraflar

Emvâl

Paralar, mallar

Mutazammın

İçeren

Arz u inhâ

Sunmak

Nâ-savâb

Doğru olmayan

Cevr

Yük

Teklîf

Vergi

İhrâk

Yangın

Mevâzıʻ

Yerler, mevziler

Bi’l-külliyye

Bütünüyle

Kadîmü’l-eyyâm

Eski günler

Baʻde’l-azl

Görevden
sonra

Mağzûb olmak

Cezalandırılmak

Kem-nâm

Kötü ad

Kâzib

Yalancı

İştikâ

Şikâyetçi olmak

Cerâim

Suçlar, cerîmeler

Hükkâm

Yöneticiler, hâkimler

Defâtir

Defterler, raporlar

Ale’l-fevr

Derhal, birden

Ber-muktezâ

Uyarınca

Tekayyüd

İlgilenmek

Dekâkîn

Dükkânlar

Bâlâ-yı sûr

Surların üzeri

Teskîn

Sakinleştirme

Zebâne-keş

Dil uzatmak, yayılmak

Âlem-sûz

Her şeyi yakmak

İzdiyâd

Artmak

Sülûk etmek

Girmek

alındıktan

Arapça Çoğul Kelimeler ve Tekilleri
Çoğul

Tekil

Çoğul

Tekil

Havâss

Hâssa

Huddâm

Hâdim

Zevi

Zû

Âsâr

Eser

Hasenât

Hasene

Sadakāt

Sadaka

Envâʻ

Nevʻ

Hilaʻ

Hilʻat

Atâyâ

Atıyye

Ebniye

Binâ

Aʻdâ

Adüvv

Eâdî

Adüvv
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Mahsûlât

Mahsûl

Kulûb

Kalb

Eşyâ

Şeyʼ

Huccâc

Hacı

Müslimîn

Müslim

Mesârif

Masraf

Emvâl

Mâl

Ahvâl

Hâl

Ahkâm

Hükm

Eşkıyâ

Şakī

Evâil

Evvel

Mevâzıʻ

Mevzıʻ

Eyyâm

Yevm

Cerâim

Cerîme

Hükkâm

Hâkim

Memâlik

Memleket

Defâtir

Defter

Etrâf

Taraf

Cevânib

Cânib

Arapça Mezîd Masdarlar ve Vezinleri
Masdar

Vezin

Masdar

Vezin

İhtimâm

İftiʻâl

Tehdîd

Tefʻîl

Muhâfaza

Mufâale

Teklîf

Tefʻîl

İhsân

İfʻâl

Takdîr

Tefʻîl

Teşrîf

Tefʻîl

İlbâs

İfʻâl

Tevcîh

Tefʻîl

İltifât

İftiʻâl

Teskîn

Tefʻîl

Teʼkîd

Tefʻîl

İclâl

İfʻâl

Taʻcîz

Tefʻîl

İşʻâr

İfʻâl

Teftîş

Tefʻîl

İkrâm

İfʻâl

Teveccüh

Tefeʻʻül

Tenbîh

Tefʻîl

Tekayyüd

Tefeʻʻül

İtmâm

İfʻâl

İkbâl

İfʻâl

İktizâ

İftiʻâl

Mücâdele

Mufâale

İhrâk

İfʻâl

İnhâ

İfʻâl

İştikâ

İftiʻâl

Isdâr

İfʻâl

İhtimâm

İftiʻâl

İrsâl

İfʻâl

İstirâhat

İstifʻâl

İnʻâm

İfʻâl
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İzdiyâd

İftiʻâl

İnhâ

İfʻâl

Müşâhede

Mufâale
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
1)

XVII. Yüzyıl Osmanlı Tarihi hakkında araştırma yapınız.

2)

Osmanlı dönemindeki deprem ve İstanbul yangınları hakkında bilgi edininiz.

3)

Vakanüvisler vekayinüvislik hakkında bilgi toplayınız.

4)
Menzil be-menzil, zevi’l-ihtirâm, şeref-nüzûl, hila‘-ı fâhire kelime gruplarını
Osmanlı alfabesi ile yazınız.
5)
 قديم االيام، معتاد قديم، باركاه معال، اصدار فرمانkelime gruplarını okuyunuzّ ve
transkrip ediniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Osmanlı Türkçesi dersinin altıncı haftasında Osmanlı tarihçilerinden Silahdar Mehmed
Efendi’nin kaleminden Osmanlı tarihinde önemli gelişmelerin görüldüğü IV. Mehmed dönemi
olaylarından bazıları okunarak hem bu tarihçinin üslubunu hem de ilgili hadiseleri görme
imkânı bulundu. Okunan metnin kısa özeti, transkripsiyonu ve kelimeleri çıkarıldı.

133

Bölüm Soruları
1)

Sebʻîn ve elf tarih grubunun karşılığı hangisidir?

a)

Yüz yedi

b)

Yetmiş

c)

Yedi bin

d)

Bin yetmiş

e)

Yedi yüz

2)

“Müslüman hacılar” anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Asâkir-i muzaffere

b)

Huccâc-ı müslimîn

c)

Zevi’l-ihtirâm

d)

Havâss-ı huddâm

e)

Hükkâm-ı memalik

3)

“Padişah buyruğuna aykırı” anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Hilâf-ı hükkâm-ı şerîf

b)

Bâ-fermân-ı âlî

c)

Ber-muktezâ-yı emr-i âlî

d)

Kānûn mûcibince

e)

Berât mazmununca

4)

Teskîn masdarının vezni aşağıdakilerden hangisidir?

a)

İftiʻâl

b)

İfʻâl

c)

Mufâʻale

d)

İstifʻâl

e)

Tefʼîl
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5)

Tekayyüd masdarının vezni aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Tefeʻʻül

b)

İfʻâl

c)

İstifʻâl

d)

İnfiʻâl

e)

İfʼilâl

6)

Muhâfaza masdarının vezni aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Tefʼîl

b)

İstifʻâl

c)

Mufâʻale

d)

Tefâʼül

e)

Tefeʻʻül

7)

Hilaʻ-ı fâhire ilbâsı ne anlama gelmektedir?

a)

Övünç duyulacak işler

b)

Şehir yağması

c)

Fahrî görevli

d)

Değerli elbise giydirilmesi

e)

Görevden alınmak

8)

Vüzerâ-i ʻizâm ne anlama gelmektedir?

a)

Büyük vezirler

b)

Vezir tayini

c)

Muazzam işler

d)

Padişahın azameti

e)

Büyük suçlar

9)

Âsâr kelimesinin tekili aşağıdakilerden hangisidir?
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a)

Asır

b)

Esir

c)

Eser

d)

Isrâr

e)

Esâret

10)

Defâtir kelimesinin tekili aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Tevâtür

b)

Dükkân

c)

Defîne

d)

Defter

e)

Defʻa

Cevaplar
1)d 2)b 3)a 4)e 5)a 6)c 7)d 8)a 9)c 10)d
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7. FARSÇADA MASDAR, ÖZNE, NESNE VE TAMLAMALAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz
7.1. Farsçada Masdarlar
7.1.1. Geçmiş Zaman Kökü
7.1.2. Şimdiki Zaman Kökü
7.2. Farsçada Özne ve Nesne
7.2.1. Farsçada Özne
7.2.2. Farsçada Nesne
7.3. Farsçada Tamlamalar: Yapılış ve Çeşitleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Farsça masdar türleri nelerdir?

2)

Farsça tamlamalar nasıl yapılır? Örnekleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Farsça Masdar, Özne ve
Tamlamalar

Osmanlıca tarihi metinleri
yorumlayabilmek, ayrıca
akademik çalışmalarda
yararlanılacak bilgiye
dönüştürebilmek

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Osmanlıca kelime
gruplarının incelenmesi ve
tarihî metinler üzerinde
çalışma yapmak.
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Anahtar Kavramlar


Masdar



Özne



Nesne



Tamlama
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Giriş
Osmanlı dönemi kültür ve sanat eserlerini anlayabilmek ve yorumlayabilmek, ayrıca
akademik çalışmalarda yararlanılacak bilgiye dönüştürebilmek için Farsça unsurları tespit
etmek önemlidir. Bu bölümde Farsça fiiller ile fiilleri doğrudan ilgilendiren özne, nesne ve
tamlamalar çeşitlendirilerek örneklerle ele alınacaktır. Özellikle masdar çeşitleri ve özneyi
temsil eden kelimeler gruplandırılarak incelenecektir. Ayrıca Osmanlı Türkçesinde görülen
tamlamaların asıl kaynağı olarak Farsça tamlamalar da değerlendirilecektir.
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7. FARSÇADA MASDAR, ÖZNE, NESNE VE TAMLAMALAR
Farsçada fiil konusu, bütün dillerde olduğu gibi masdarlar, zaman ve kiplere göre izah
ve çekimler, olumsuzluk hâlleri ile fiilden türeyen isimler başlıkları altında geniş bir şekilde ele
alınmaktadır. Ancak bu çalışmada, Farsça fiiller Osmanlı Türkçesindeki kullanım yoğunluğuna
göre konu edilecek; bu cümleden olarak masdar ve kökleri, özne ve nesne olan kelimeler
tanıtılacaktır.

7.1. Farsçada Masdarlar
Farsça masdarlar son hecelerine göre sonu ( دن-den) ile biten masdarlar ve sonu ( تنten) ile biten masdarlar olmak üzere ikiye ayrılırlar.
gelmek

âmeden

آمدن

görmek

dîden

ديدن

vurmak

zeden

زدن

gitmek

reften

رفتن

söylemek

güften

كفتن

atmak

endâhten

انداختن

Fiil kökenli yeni kelimelere ulaşmayı sağlayacak olan fiil gövdeleri, Farsçada diğer
dillere oranla farklıdır. Nitekim geçmiş ve şimdiki zaman kökü olmak üzere her fiil için iki
kelime söz konusudur.

7.1.1. Geçmiş Zaman Kökü
Farsça fiillerde geçmiş zaman kökü masdarın sonundaki nun harfinin atılmasıyla elde
edilir.

ديد



ديدن

كرد



كردن

كفت



كفتن

رفت



رفتن

7.1.2. Şimdiki Zaman Kökü
Farsça fiillerde şimdiki zaman kökünün bulunabilmesi için çeşitli kurallar
geliştirilmişse de, istisnalar kurallı olanlardan fazla olduğu için bu kökün öğrenilmesi
güçleşmiştir. Bu zorluktan dolayı şimdiki zaman kökü, daha kolay öğrenilebilmek üzere Farsça
sözlüklerde genellikle masdarla birlikte belirtilir.
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بين



ديدن

آى



آمدن

كوى



كفتن

رو



رفتن

7.2. Farsçada Özne ve Nesne
Fiilin ifade ettiği iş ve hareketi yapanı gösteren özne ile bu işten etkilenen veya buna
muhatap olanı anlatan nesne Farsçada geçmiş zaman ve şimdiki zaman kökleri kullanılarak elde
edilir.

7.2.1. Farsçada Özne
Farsçada özne şimdiki zaman köküne ( نده-ende), ( ا-â) ve ( ان-ân) ekleri getirilerek
elde edilir.
ÖZNE EKLERİ

ان

ا

نده

روان

روا

رونده

revân

revâ

revende

كويان

كويا

كوينده

gûyân

gûyâ

gûyende

–

–

آينده
âyende

خندان

–

–

–

نازنده

handân

نازان
nâzân

–

nâzende

دانا
dânâ

–

KÖK

MASDAR

رو

رفتن

كوى

كفتن

آى

آمدن

خند

خنديدن

ناز

نازيدن

دان

داستن
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7.2.2. Farsçada Nesne
Farsçada nesne masdarın sonundaki  نharfinin atılması ile elde edilen geçmiş zaman
köküne

( ه-a, -e) harfi eklenerek yapılır.
ديده



ديدن

كفته

dîde

فرموده



كفتن



بستن

güfte



فرمودن

بسته

fermûde

beste

7.3. Farsça Tamlamalar: Yapılış ve Çeşitleri
Fars dilinde Arapçada olduğu gibi tamlama sırasında, Türkçedeki uygulamanın tersine
bir kelime dizilişi söz konusudur. Nitekim Türkçede tamlayan kelime önce, tamlanan sonra
gelirken, Farsça ve Arapçada tamlanan, yani vurgulanan esas kelime önce, bunu tamlayan
yardımcı kelime ise daha sonra gelir.
Farsçada, Türkçe tamlamaların aksine isim ve sıfat tamlamaları arasında yapılış ve
anlam bakımından büyük bir farklılık yoktur. Farsçada ikinci kelime isim ise tamlama isim
tamlaması, sıfat ise sıfat tamlaması olarak adlandırılır. Tamlama, gramer kitaplarında
Arapçanın da etkisiyle izafet, tamlanan muzâf, tamlayan ise muzâfun-ileyh tabirleri ile de
gösterilir.
Tamlama sırasında birbirini izleyen kelimelerden birincisinin, yani tamlanan asıl
kelimenin son harfi esreli okunur. İzafet kesresi denilen bu esre imlada ilk kelimenin son hecesi
kalın sesli ise -ı, ince sesli ise -i şeklinde okunur ve yazılır. İzâfet kesresini karşılamak üzere u, -ü tarzında bir telaffuz ve yazılış söz konusu değildir.

شبّعروس

لبّدريا

زلفّيار

şeb-i arûs

leb-i deryâ

zülf-i yâr

صاحبّدولت

ديارّروم

شاهّعجم

sâhib-i devlet

diyâr-ı Rûm

şâh-ı Acem

* Farsçada tamlanan kelimenin son hecesi uzun okunduğunda veya elif ve vav
harflerinden birisi ile bittiğinde bu harflerden sonra, bir  ىharfi getirilir ve esereli (-yı / -yi)
okunan bu harf bir çizgi yardımıyla tamlanan kelimeden ayrılır.
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اردوىّهمايون

صفاىّخاطر

ordu-yı humâyûn

safâ-yı hâtır

* Farsçada tamlanan kelimenin son harfi, sesi (-a, -e) göstermek üzere gelen  هharfi

olduğunda ve heceyi uzun (î) okutmak üzere son harfin  ىolması durumunda bu harflerin
üzerine izâfet hemzesi denilen bir hemze konularak tamlanan kelime (-ı, -i) şeklinde sonraki
kelimeye bağlanır.

ادارهءِ ّمملكت
idâre-i memleket

والىءِّّتبريز
vâlî-i Tebrîz

خواجهءِ ّجهان
hâce-i cihân

اسامىءِّّبالد
esâmî-i bilâd

خانهءِّّپدر
hâne-i peder

اهالىءِ ّواليت
ahâlî-i vilâyet

* Farsçada kelime sonunda ّه,ّ  وve  ىharfleri sesi belirtmek için değil de sessiz harf

olarak bulunduğunda tamlama sırasında izâfet için  ىharfi veya hemze kullanılmaz. Tamlama
izâfet kesresi ile gerçekleştirilir.

روىّزمين

راهّسالمت

سهوّامال

rûy-ı zemîn

râh-ı selâmet

sehv-i imlâ

* Farsça tamlamalar yapılırken bazen izâfet kesresi okunma-yarak ve imlada da izâfeti
gösteren -ı, -i yazılışından sadece tire (-) kullanılarak tamlama kelimelerinden birleşik bir
kelime elde edilir. Hatta bunlardan bir kısmında bu tire (-) de kaldırılarak tamlama unsurları
bütünüyle birleşik bir kelimeye dönüşebilir:

mirahur

mîr-âhur

ميراخور

serasker

ser-asker

سرعسكر

dersaadet

der-saâdet

درسعادت

* Farsça tamlamalarda zaman zaman tamlanan ve tamlayan kelimelerin sıra değiştirerek
birbirinin yerine geçtiği de görülür. Bu durumda izafet kesresi telaffuz ve imlada bulunmaz,
tamlama unsurları birleşik bir kelimeye dönüşür.
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ماهپيكر
mahpeyker



پيكرماه

پندنامه

peyker-i mâh

pendnâme



نامهءِّّپند
nâme-i
pend
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Uygulamalar

148

Uygulama Soruları
1)
2)
bulunuz.

Arapça ve Farsça masdar yapımını karşılaştırınız.
6. Haftada işlenen ve Silahdar Tarihinden alınan metindeki Farsça masdarları

3)
İsm-i fâil(Özne) konusunu Arapça ve Farsça bakımından karşılaştırmalı olarak
örneklerle inceleyiniz.
4)
Lenger-endâz, âyende vü revende, duâ-gûy, sâzende kelimelerini ve kelime
gruplarını Osmanlı alfabesi ile yazınız.
5)
 صاحب ارض، دريا مانند، بال كويان، خوانندهkelime gruplarını okuyunuz ve
transkrip ediniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, Osmanlı dönemi kültür ve sanat eserlerini anlayabilmek ve
yorumlayabilmek, ayrıca akademik çalışmalarda yararlanılacak bilgiye dönüştürebilmek için
önemli olan Farsça unsurlar ele alındı. Bu kapsamda, Farsça fiiller ile fiilleri doğrudan
ilgilendiren özne, nesne ve tamlamalar çeşitlendirilerek örneklerle incelendi.
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Bölüm Soruları
1)

 شاه عجمifadesinin okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

a) Acemi şah
b) Acem şâhı
c) Şâhâne Acem diyârı
d) Şâh-ı Âcem
e) Şâh Cem
2)

 زلف يارifadesinin okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

a) Zülüflü yar
b) Zülf-i yâr
c) Yârin zülfü
d) Zülfüyâr
e) Zülüfleri yarıya inmiş
3)

 روي زمين و زمانifadesinin okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

a) Rû-yı zemîn ü zemân
b) Rüyâ gibi zaman
c) Zemin ve zamanın ruyu
d) Yeryüzünün hükümdarı
e) Zamanın en gözdesi
4)

 ميراخور ثانىkelime grubunun okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

a) Mîrahor sanatı
b) İmrahor-ı sânî
c) İkinci emîr-i ahur
d) Mîr-ahûr-ı sânî
e) Mîr-ahûr-ısâbık
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5)

 پادشاه عالم پناهkelime grubunun okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

a) Âlim pâdişâh
b) Âlemin pâdişâhı
c) Pâdişâh-ı âlem-penâh
d) Âlemlere pâdişâh
e) Pâdişâh muallimi
6)

 ديو آسا مملكتkelime grubunun okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

a) Büyük ülke
b) Devleri yenen melik
c) Dev gibi memleket
d) Dev-âsâ memleket
e) Âsâyiş içerisinde memleket
7)

 ديار روم بكلرىifadesinin okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

a) Diyar diyar beyler
b) Rum beylerinin diyarı
c) Rum beylerbeyi
d) Erzurum beylerbeyi
e) Diyâr-ı Rûm beyleri
8)

 ّكويندكان مجلس علماifadesinin okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

a) Gûyende-gân-ı meclis-i ulemâ
b) Gûyâ kân-ı ulemâ
c) Ulemâ meclislerini şenlendiren
d) Aʻyân meclisi çalışanları
e) Meclisin günlük bilgileri
9)

 آينده و رونده يه اكرامifadesinin okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?
152

a) Ayında ve gününde ikram
b) İkrâm ayında revani sunmak
c) Her ay belirli günde ihsan
d) Âyende vü revendeye ikrâm
e) Yılın bir ayında ikrâm
10)

 ّوقفيه كركى دعاكويلق خدمتىifadesinin okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

a) Vakfiyeye göre dua görevi
b) Vakfiye gereği duâ-gûyluk hidmeti
c) Vakıfda dua görevi yapmak
d) Vâkıfa duâ-gûyluk yapmak
e) Duâ-gûyluk bir vakıf hizmetidir.

Cevaplar
1)d 2) b 3)a 4)d 5)c 6)d 7)e 8)a 9)d 10)b
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8. OKUMA 3: II. SÜLEYMAN’IN CÜLÛSU (RÂŞİD)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz
8.1. Metin
8.2. Transkripsiyon
8.3. Tahlil
8.3.1. Kısa Özet
8.3.2. Kelimeler, Tamlamalar, Terimler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

II. Viyana Kuşatması’nın sebepleri nelerdir.

2)

Karlofça Antlaşması’nın Osmanlı Devleti’ne uzun vadede etkileri nelerdir?

3)

II. Süleyman’ın saltanatı esnasında meydana gelen siyasi olaylar nelerdir?

156

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Raşid Mehmed Efendi Tarih

Osmanlıca tarihî metinleri
yorumlayabilmek, ayrıca
akademik çalışmalarda
yararlanılacak bilgiye
dönüştürebilmek

Raşid Mehmed Efendi Tarih

Osmanlıca metinler üzerinde
tetkik yapabilme becerisinin
geliştirilmesi

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Osmanlıca kelime
gruplarının incelenmesi ve
tarihi metinleri üzerinde
çalışma yapmak.
Osmanlı tarihî metinleri
üzerinde inceleme yaparak
günümüz Türkçesine
uyarlanmaya çalışılması.
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Anahtar Kavramlar


II. Viyana Kuşatması



Karlofça Antlaşması



Sultan II. Süleyman Han



Cülus
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Giriş
Osmanlı Türkçesi dersinin sekizinci haftasında, metin okumalarına örnek olmak üzere,
Osmanlı vakanüvislerinden Râşid Efendi’nin tarihinden II. Viyana Kuşatması ve Karlofça
Antlaşması arasında meydana gelen önemli olaylar içerisinde kendine özgü bir yer tutan
Osmanlı padişahı II. Süleyman’ın tahta geçişini konu alan kısım okunacak ve transkribi
verilerek kelimeleri çıkarılacaktır.
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8.1. Metin

RÂŞİD MEHMED EFENDİ
(öl. 1735)

Eserin Adı:
Târih

Eserin Yazıldığı Tarih:
1722’den sonra

Alınan Metin Hakkında:

II. SÜLEYMAN’IN CÜLÛSU
IV. Mehmed’in tahttan indirilmesinden sonra kardeşi
II. Süleyman’ın padişah olması ve bu sırada
meydana gelen bazı karışıklıklar; tahttan indirilen
IV. Mehmed’in durumu.

Metnin Yer Aldığı Eserin Künyesi:
Râşid Mehmed, Târih, İstanbul 1282, II, 2-4.
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8.2. Transkripsiyon
II. SÜLEYMAN’IN CÜLÛSU

el-Cildü’s-sânî
min-Târîh-i Râşid

بسم ّللا الرحمن الرحيم
(Vekāyiʻ-i sene tisʻa ve tisʻîn ve elf
Vukūʻ-ı Cülûs-ı Humâyûn der-Âsitâne)
Vaktâ ki zikr olunduğu üzre ordu tarafından maslahat-ı cülûs için tertîb ü tahrîr olunan
mahzar-ı elem-muhbir Kāimmakām Köprülü-zâde Mustafa Paşa hazretlerinin yed-i
temşiyetlerine vâsıl ve mazmûn-ı vahşet-meşhûnuna vukūf-ı ıttılâʻ hâsıl oldu Şeyhülislâm-ı asr
Debbağ-zâde Mehmed Efendi ve sadr-ı Rûm Ebû Saʻîd-zâde Feyzullah Efendi ve sadr-ı
Anadolu Abdürrahim-zâde Mehmed Efendi ve Nakībüleşrâf es-Seyyid Feyzullah Efendi ve
İstanbul kadısı Antakî Mustafa Efendi ve sâir maʻzûl ü mansûb ulemâ vü erkân-ı devlet ale’sseher Ayasofya-i kebîr Câmii’ne cemʻ olmaları matlûb idiğini mutazammın Kāimmakām Paşa
tarafından tezkereler tahrîr olunmağla sene-i mezbûre Muharremü’l-harâmının ikinci Cumʻaertesi günü baʻde-edâ-i salâtü’s-subh câmiʻ-i mezbûr mihrâbı önünde bi’l-cümle daʻvet ve
ulemâ vü erkân-ı devlet akd-i meclis-i cemʻiyyet edip ordudan gelen mahzar-ı maʻhûd cümle
mahzarında kırâet olundu. Mefhûmundan ekser huzzâr-ı meclis ʻindinde müştebeh ü mevhûm
olan sebeb-i cemʻiyyet ne idiği maʻlûm oldukda “aya bu ahvâl ne netîce verir?” diye cümlesini
hayret ü ıztırâb istiʻâb edip herkes serfürû-perde-i fikr ü tahayyürde iken hemen Kāimmakām
Paşa feth-i kelâm edip “işte âmme-i asâkir-i İslâm’ın işbu mahzarları nâtık olduğu üzre pâdişâhı enâm hazretlerinin şeb ü rûz pîşe vü kârı sayd u şikâr ve nizâm-ı umûr-ı dîn ü devlet matrûhı nazar u iʻtibâr olup [a]ʻdâ-yı dîn bu Devlet-i aliyye üzerine her tarafdan
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hücûm ve memâlik-i mahrûse hudûdunda taraf taraf vazʻ-ı kadem-i şûm etmeden hâlî değil iken
bir alay-ı bed-hâhân-ı dîn ü devlet sözüyle dünyâyı birbirine katdılar ve bu derdin ʻilâcın
görmeğe kādir olanları dâire-i saltanatdan uzak yerlere atdılar. Böyle tedbîr-i mülk ü devletiyle
mukayyed olmayan pâdişâhın şerʻan hâlʻi lâzım idiğine şübheniz var mı efendiler! Niçin
söylemezsiz?” diye cülûs husûsu karâr-dâde olduğun tahkīk etdikde huzzâr-ı meclis dahi sükût
ile Kāimmakām Paşa’yı tasdîk eylediler. Baʻdehû umûm üzre kalkıp şehriyâr-ı zemân
hazretlerinin birâder-i mih-terleri olup nevbet-i saltana tertîb-i sinn-i velâdet üzre zât-ı
humâyûnlarına müntehî olan Sultan Süleyman Hân hazretlerini kānûn-ı kadîm-i Osmânî üzre
cilve-gâh-ı uzlet ü inzivâları olan Çimşirlik denmekle maʻrûf mahalden çıkarıp ittifâk-ı cumhûrı nâs ile serîr-i saltanat-ı mevrûseye iclâs ve dûş-ı gayret-pûş-ı mülûkânelerine hilʻat-ı vâlâ-yı
( )انا جعلناك خليفة فى االرضiksâ vü ilbâs olundu.

(Beyân-ı Hâl-i Hudâvendigâr-ı Sâbık Sultan Mehmed Hân)
Hudâvendigâr-ı sâbık şehinşâh-ı devrân Sultan Mehmed Hân hazretlerinin vücûd-ı
mesʻûdları bin elli bir senesinde revnak-efzâ-yı evreng-i çâr-pâye-i anâsır ve henüz yedi yaşında
iken peder-i cennet-makarları Sultan İbrahim Han yerine bin elli sekiz Recebinde cülûs ile
mazhar-ı avn-ı Hudâvend-i zahîr olup Devlet-i aliyye’yi yed-i tetâvül-i erbâb-ı tegallübünde
kemâl-i ihtilâl ü tegallüb üzre bulmuşlar. Resîde-i sinn-i temyîz ve bâliğ-inisâb-ı kudret-i kahr
u sitîz olduklarında dâmen-i umûr-ı devleti hâr-ı taarruz-ı eşkıyâdan tahlîs ve temşiyet-i ahvâli saltanatı yed-i istiklâl-i mülûkânelerine tahsîs edip kırk sene yedi ay kâr-fermâ-yı serîr-i
cihânbânî ve mühim-sâz-ı devlet-i aliyye-i Osmânî oldukdan sonra bi-takdîri’llâhi teâlâ bu
defʻa refʻ-i livâ-yı ʻisyân eden tavâif-i askeriyye irâdesiyle işbu bin doksan dokuz senesi
Muharremü’l-harâmının ikinci günü bi-tarîkı’l-halʻ mesned-i saltanatdan nüzûl ve peygūle-i
ferâğda mülâzemet-i inzivâ vü hamûl buyurdular. Hakk budur ki bir pâdişâh-ı kerîmü’l-vücûd
ve bir şehriyâr-ı amîmü’l-birr ve’l-cûd olup zemân-ı pür-emân-ı saltanatlarında herkes
mütemettiʻ-i şevk u şâdî ve muğtenim-i niʻam-ı ber-murâdî idiler. Evâil-i saltanatlarından beri
bî-nihâye âsâr-ı feth u nusret zuhûra gelip ez-cümle Uyvar ve Kamaniçe ve Uman ve Kandiye
ve sâir nice kılâʻ u cezâyir havze-i hükm-i husrevânelerine dâhil olmuş idi. Lâkin bi-emri’llâhi
teâlâ doksan dört senesinde zuhûr eden Bec vakʻasından sonra sâl be-sâl hücûm u husûm ile
memâlik-i İslâmiyye ile pâ-mâl-i ihtilâl-i ceng ü cidâl olarak nice nice husûn u kılâʻ yed-i
İslâm’dan nezʻ u kalʻ olunup bi’l-âhire temâdî-i cengden nükûl eyleyen fitne vü fesâd sebebiyle
saltanatdan hâlʻ olundular. İki şehzâde-i civân-bahtları olup mih-terleri olan Sultan Mustafa
Hân hazretleri bin yetmiş dört …
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8.3. Tahlil
8.3.1. Kısa Özet
II. SÜLEYMAN’IN CÜLÛSU
İstanbul’da Padişahın Tahta Çıkışı
XVIII. yüzyıl vakʻanüvislerinden Raşid Mehmed Efendi’nin târihinin ikinci cildinde H.
1099 yılı olayarı arasında “İstanbul’da Padişahın Tahta Çıkışı” başlığı ile yer verilen kısımda
kısaca şu hususlara temas edilmiştir:
Padişah değişikliği kararına ilişkin olarak Ordunun müşterek kararını içeren raporun
İstanbul’da Kaymakam Köprülüzade Mustafa Paşa’ya ulaşması üzerine, Şeyhülislam
Debbağzade Mehmed Efendi, Rumeli Kazaskeri Ebu Saidzade Feyzullah Efendi, Anadolu
Kazaskeri Abdürrahimzade Mehmed Efendi, Nakibüleşraf Seyyid Feyzullah Efendi ve İstanbul
Kadısı Antakyalı Mustafa Efendi ile diğer gerek görevde olan gerekse görevden alınmış ancak
İstanbul’da bulunan ulema ve diğer yüksek devlet görevlileri Kaymakam Paşa’nın daveti
üzerine Ayasoyfa Camii’nde toplandılar.
Ayasofya’da mihrab önünde gerçekleştirilen toplantıda Kaymakam Paşa’nın ordunun
genel isteği üzerine padişahın av merakına düşüp devlet işlerine zaman ayıramadığına ve
yetenekli görevlilerin merkezde tutulmayıp uzak yerlere gönderildiğine, padişahın yakınında
bulunanların da düşmanın topraklarımıza girmesi tehlikesine bir çare bulamadıklarına temas
ederek şeran padişah değişikliğinin gerek olduğunun açık bir zaruret hâlini aldığını ileri sürmesi
üzerine katılımcılar sessiz kalarak paşayı desteklemişlerdir. Böylece Topkapı Sarayında
Şimşirlik denen yerde gözetim altında tutulan padişahın kardeşlerinden büyük olan Sultan
Süleyman tahta çıkarılmıştır.
Eski Padişah Sultan Mehmed’in Durumu
Sultan IV. Mehmed H. 1051 senesinde doğmuş ve daha yedi yaşında iken babası Sultan
İbrahim’in yerine 1058 yılında Osmanlı tahtına geçmiştir. Padişahlığının ilk yılları karışıklık
içerisinde geçmiş, ancak büluğ çağına ulaşınca idareyi kendi eline almış ve devlet işlerini
kontrol etmeye başlamıştır. IV. Mehmed 40 yıl 7 ay süren padişahlığını askerin isyanı üzerine
H. 2 Cuma 1099 tarihinde hâl suretiyle büyük kardeşi II. Süleyman’a bırakmak zorunda
kalmıştır.
IV. Mehmed’in padişahlığı döneminde herkes mutlu ve hâlinden memnun olmuş, Uyvar,
Kamaniçe, Uman ve Kandiye gibi birçok kale ve ada devlet topraklarına katılmıştır. Ancak H.
1094 yılında meydana gelen Viyana hadisesinden sonra yıldan yıla düzen bozulmuş ve birçok
kale kaybedilmiştir. Nihayet askerin isyanı sonucu tahttan indirilmiştir. Geride iki şehzadesi
kalmış bunlardan büyük olan Sultan Mustafa H. 1074 tarihinde [doğmuştur] ...
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8.3.2. Kelimeler, Tamlamalar, Terimler
Kelime

Anlamı

Kelime

Anlamı

Maslahat-ı cülûs

Tahta geçiş konusu

Mahzar

Ortak rapor

Elem-muhbir

Üzüntü dolu

Vahşet-meşhûn

İçeriği korkunç olan

Vukūf-ı ıttılâʻ

İçeriğini kavramak

Ale’s-seher

Sabah vakti

Sadr-ı Rûm

Rumeli Kazaskeri

Sadr-ı Anadolu

Anadolu Kazaskeri

Mutazammın

İçeren

Tahrîr

Yazmak

Salâtü’s-subh

Sabah namazı

Akd-i meclis

Toplanma

Maʻhûd

Sözü geçen

Huzzâr-ı meclis

Toplantıda bulunanlar

Sebeb-i cemʻiyyet

Toplantı nedeni

İstiʻâb etmek

Sarmak, kuşatmak

Tahayyür

Şaşkınlık,
düşmek

Feth-i kelâm

Söze başlamak

Nâtık olmak

Konuşmak, göstermek

Şeb ü rûz

Gece ve gündüz

Matrûh

Çıkarılmış

Vazʻ-ı kadem

Ayak basma

Hâlî olmamak

Geri durmamak

Bed-hâhân

Kötü istekliler, niyetliler

Karâr-dâde olmak

Kararlaştırılmak

Mih-ter

Büyük

Maʻrûf

Bilinen, tanınan

Saltanat-ı
mevrûse

Miras yoluyla geçen
padişahlık

İksâ vü ilbâs

Giydirmek

Mazhar

Layık olmak

Avn

Yardım

Sinn-i temyîze
vâsıl olmak

Kendi başına karar
verecek yaşa ulaşmak

Hâr

Diken

Tahlîs

Kurtarmak

Ahvâl-i saltanat

Devlet işleri

Yed-i mülûkâne

Padişahın eli

Mesned-i saltanat

Padişahlık makamı

Hamûl

Katlanmak, sabr etmek

Amîmü’l-birr ve’lcûd

İyilik ve cömertliği
herkese ulaşan

Âsâr

Eserler

Niʻam

Nimetler

Cezâyir

Adalar, cezîreler

Sâl be-sâl

Yıldan yıla, her yıl

Pâ-mâl

Ayak altında kalmış

Kılâʻ

Kaleler

Husûn

Kaleler

Nezʻ u kalʻ

Koparılmak, alınmak

Temâdî

Sürüp gitmek

Nükûl

Geri dönme

Evâil-i saltanat

Padişahlığın ilk yılları

hayrete

167

Arapça Çoğul Kelimeler ve Tekilleri
Çoğul

Tekil

Çoğul

Tekil

Eşrâf

Şeref

Ulemâ

Âlim

Erkân

Rükn

Huzzâr

Hâzır

Ahvâl

Hâl

Asâkir

Asker

Memâlik

Memleket

Hudûd

Hadd

Husûs

Hass

Umûm

Amm

Nâs

İnsân

Anâsır

Unsur

Umûr

Emr

Eşkıyâ

Şakī

Tavâif

Tâife

Evâil

Evvel

Husûn

Hısn

Kılâʻ

Kalʻa

Arapça Mezîd Masdarlar ve Vezinleri
Masdar

Vezin

Masdar

Vezin

Tetâvül

Tefâʻül

Tahrîr

Tefʻîl

İttifâk

İftiʻâl

Tertîb

Tefʻîl

İclâs

İfʻâl

İstiʻâb

İftiʻâl

İksâ

İfʻâl

İlbâs

İfʻâl

Tezkire

Tefʻîl

Ittılâʻ

İftiʻâl

Iztırâb

İftiʻâl

İʻtibâr

İftiʻâl

Tahayyür

Tefeʻʻül

Tedbîr

Tefʻîl

Temşiyet

Tefʻîl

Tasdîk

Tefʻîl

İhtilâl

İftiʻâl

Tegallüb

Tefeʻʻül

Tahkīk

Tefʻîl

Taarruz

Tefeʻʻül

İnzivâ

İnfiʻâl

Takdîr

Tefʻîl

Tahsîs

Tefʻîl

İstiklâl

İstifʻâl

Tahlîs

Tefʻîl

Temyîz

Tefʻîl
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
1) Osmanlı Devleti’nin büyük karışıklık ve başarısızlıklar geçirdiği XVII. yüzyılın
ikinci yarısında görülen gelişmeler hakkında inceleme ve araştırmalar yapınız.
2) XVII. yüzyılın ikinci yarısından itibaren eserler vermeye başlayan vakanüvisler ve
vakanüvislik hakkında inceleme ve araştırmalar yapınız.
3) Râşid Efendi ve eseri hakkında incelemelerde bulununuz.
4) M. Zeki Pakalın’ın tarihî terim ve deyimlere dair eserini bulup inceleyiniz.
5) Tahrîr, mutazammın, temâdî ve temşiyet kelimelerinin anlamlarını sözlükten
bulunuz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Osmanlı Türkçesi dersinin sekizinci haftasında Osmanlı vakanüvislerinden Râşid
Efendi’nin tarihinden II. Viyana Kuşatması ve Karlofça Antlaşması arasında meydana gelen
önemli olaylar içerisinde kendine özgü bir yer tutan Osmanlı padişahı II. Süleyman’ın tahta
geçişini konu alan kısım okundu, transkribi verilerek kelime deyimleri çıkarıldı.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi XVIII. Yüzyıl Osmanlı vakanüvislerindendir?
a) Naimâ
b) Ahmed Cevdet Paşa
c) Râşid Mehmed Efendi
d) Ahmed Lütfi Efendi
e) Abdurrahman Şeref
2) Râşid Mehmed Efendi’nin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Vakanüvislik
b) Vezirlik
c) Nâzırlık
d) Sefirlik
e) Sadrazamlık
3) “Sabah vakti” anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir?
a) Işâ
b) Vakt-i zevâl
c) Beyne’s-salâteyn
d) Ale’s-seher
e) Mağrib
4) Tasdîk masdarının vezni aşağıdakilerden hangisidir?
a) İftiʻâl
b) İfʻâl
c) Mufâʻale
d) İstifʻâl
e) Tefʼîl
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5) Tegallüb masdarının vezni aşağıdakilerden hangisidir?
a) Tefeʻʻül
b) İfʻâl
c) İstifʻâl
d) İnfiʻâl
e) İfʼilâl
6) İstiklâl masdarının vezni aşağıdakilerden hangisidir?
a) Tefʼîl
b) İstifʻâl
c) Mufâʻale
d) Tefâʼül
e) Tefeʻʻül
7) Sâl be-sâl ne anlama gelmektedir?
a) Kısa aralıklarla
b) Yıldan yıla
c) Çalkantılı
d) Yıllık tutmak
e) İsale hattı
8) Vazʻ-ı kadem ne anlama gelmektedir?
a) Uğurlu
b) Kudümsüz
c) Ayak basma
d) Söze başlama
e) Takdim etmek
9) Huzzâr kelimesinin tekili aşağıdakilerden hangisidir?
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a) Hazret
b) Huzûr
c) Mahzûr
d) Mahzar
e) Hâzır
10) Anâsır kelimesinin tekili aşağıdakilerden hangisidir?
a) Nesir
b) Nâsır
c) Nusret
d) Unsur
e) Nesil

Cevaplar
1)c 2)a 3)d 4)e 5)a 6)b 7)b 8)c 9)e 10)d
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9. FARSÇA TAMLAMALAR VE OSMANLI TÜRKÇESİNDEKİ
YERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz
9.1. Osmanlı Türkçesindeki Farsça Tamlamalar
9.2. Osmanlı Türkçesi Tamlamalarında Görülen Değişiklikler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Osmanlıca Türkçesinde yer alan Farça tamlamalara örnek gösteriniz.

2)

Osmanlı Türkçesi tamlamalarında meydana gelen değişiklikler nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Osmanlı Türkçesindeki
Farsça Tamlamalar

Osmanlı Türkçesindeki
Farsça Tamlamalar

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Osmanlıca metinlerde geçen Farsça tamlamaların
kelime gruplarının doğru öğrenilmesi ve metin
çalışmaları üzerinde
biçimde anlamlandırılması
gösterilmesi
Osmanlıca kelimeler
Osmanlıca metinler
içerisinde Farça tamlama
üzerindeki örneklerin
gruplarının ayırt edilmesi
incelenmesi
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Anahtar Kavramlar


Türkçe tamlama



Farsça tamlama
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Giriş
Osmanlı dönemi kültür ve sanat eserlerini anlayabilmek ve yorumlayabilmek, ayrıca
akademik çalışmalarda yararlanılacak bilgiye dönüştürebilmek için Farsça unsurları tespit
etmek önemlidir. Bu bölümde yedinci bölümde işlenen Farsça tamlamaların Osmanlı
Türkçesindeki yeri ve önemini göstermek üzere değişiklikler örneklerle ele alınacaktır.
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9.1. Osmanlı Türkçesindeki Farsça Tamlamalar
Osmanlı metinlerinde tamlamalar genellikle Farsça kurallara göre yapılmakla birlikte
doğrudan Türkçe tamlama esaslarının tercih edildiğine de sıkça rastlanılmaktadır. Bazı hâllerde
aynı ifade için her iki dilden de tamlama kullanılabilir.

Farsça Tamlama

Türkçe Tamlama

‘ilm-i tıbb

tıb ilmi

■

طب

علم

علمى

طب

—————

—————

—————

—————

TY

TN

TN

TY

=

ricâl-i devlet

■

دولت

رجال

—————

TY

devlet ricâli

رجالى

دولت

—————

—————

—————

TN

TN

TY

=

* Tamlama unsurlarının her ikisinin veya sadece birisinin Türkçe kökenli kelime olması
durumunda tamlama genellikle Türk dili kurallarına göre yapılır. Türkçe tamlamalar, sıfat ve
isim tamlamaları olarak iki grupta ele alınır; isim tamlamaları ise belirli ve belirsiz isim
tamlamaları hâlinde farklılaşır.
İsim ve sıfat tamlamalarının her ikisinde de tamlama ögelerinden tamlayan önce,
tamlanan konumundaki asıl kelime sonra yazılır. Sıfat tamlaması sırasında ögeler herhangi bir
tamlama eki almazlar. Belirli isim tamlamalarında, tamlama ögelerinin sonuna daha önce isim
hâl ekleri kısmında tanıtılan ekler getirilir. Nitekim tamlayan durumundaki kelimenin son harfi
sessiz ise  ك, sesli ise  ; نكtamlanan konumundaki kelimenin yine son harfi sessiz ise  ى, sesli

ise  سىeki ilave edilir. Belirsiz isim tamlamalarında tamlayan durumundaki ögenin sonunda
tamlama ekine yer verilmez. Tamlanan ögesi ise belirli tamlamadaki gibi son harfin durumuna
göre  ىve  سىeklerini alır.
güzel kitâb

beyaz ev

كتاب

كوزل

او

بياض

—————

—————

—————

—————
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TN

TY

ağanın tarlası

TN

TY

Ahmed’in defteri

تارلهّسى

آغاّنك

دفترى

احمدك

—————

—————

—————

—————

TN

TY

TN

TY

tarlanın ortası

eserin müellifi

اورتهّسى

تارلهّنك

مؤلفى

اثرك

—————

—————

—————

—————

TN

TY

TN

TY

Sivas kadısı

Sofya sancakbeyi

قاضىّسى

سيواس

سنجاقبكى

صوفيه

—————

—————

—————

—————

TN

TY

TN

TY

Osmanlı Türkçesinde Farsça kurallara göre yapılan tamlamalar, iki kelimeden oluşan
basit yapıdan, ifade içerisinde değişik görevler üstlenen ve farklı oluşumları temsil eden daha
fazla kelimeden kurulu karmaşık yapılara kadar genişleyen bir çeşitlilik arz ederler.
* İki kelimeden oluşan tamlamalar:

serdâr-ı ekrem

vezîr-i a‘zam

اكرم

سردار

اعظم

وزير

—————

—————

—————

—————

TY

TN

TY

TN

* Bünyesinde ikiden fazla kelime bulunduran ve her birinin kendisinden önceki
kelimenin tamlayanı olduğu zincirleme isim tamlamaları:

■

kayd-ı vekāyi‘-i sâl-i sâbık
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قيد


وقايع

سال

سابق



—————

—————

1.

————————————

2.

———————————————————

3.

—————
—————

سال

سابق

————

————

TN

TY

وقايع

سالّسابق

————

———————————

TN

TY

1. adım

2. adım

قيد

وقايعّسالّسابق

————

——————————————————

TN

TY

3. adım

zabt-ı kavâ‘id-i ahvâl-i dîvân-ı humâyûn

ضبط


قواعد

احوال

ديوان

همايون



————

————

1.

——————————

2.

—————————————————

3.

———————————————————————

4.

ديوان

همايون

1. adım

————

————

TN

TY

احوال

ديوان

همايون

————

——————————

TN

TY



————
————

————
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■

2. adım

3. adım

4. adım

همايون

ديوان

احوال

قواعد

—————————————————

————

TY

TN

همايون

ديوان

احوال

قواعد

ضبط

———————————————————————

————

TY

TN

* Bünyesinde yine ikiden fazla kelime bulunduran, ancak ilk kelimeden sonra gelen her
kelimenin tamlanan konumundaki kelimenin muhtelif sıfatları olduğu tamlamalar:
sarây-ı cedîd-i âmire

■

1. adım

2. adım

عامره

جديد

سراى

————

————

————

TY2

TY1

TN

..............

جديد

سراى

————

————

TY

TN

..............

سراى

عامره
————

————

TY

TN

eşcâr-ı müsmire-i vefîre-i muhtelife

■

1. adım

مختلفه

ِّء

————

وفيره

مثمره

اشجار

————

————

————

TY3

TY2

TY1

TN

..............

..............

مثمره

اشجار

ِّء
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2. adım

..............

مختلفه

3. adım

وفيره

————

————

TY

TN

..............

اشجار

————

————

TY

TN

..............

..............

اشجار

————

————

TY

TN

* Tamlanan ve tamlayanın her biri birer kelimeden oluşabileceği gibi kendi içerisinde
de tamlama hâlinde bulunabilir.

muzâyaka-i mâliyye-i hazîne-i humâyûn

همايون

ِّء

خزينه

ماليه

ِّء

ِّء

مضايقه

————

————

————

————

TY

TN

TY

TN

———————————

————————————

TY

TN

* Farsçada en az iki kelimeden meydana gelen yapılar tamlama olması durumunda, daha
önce de gösterildiği gibi izafet kesresi ile birbirine bağlanır. Bunun dışında ön ve son takı veya
genellikle fiil kökenli bir sıfattan meydana gelen ikinci kelime kullanılarak birleşik isimler de
oluşturulabilir. Bu durumda birleşik ismin ilk unsuru, son harfi cezimli olacak şekilde okunur
ve ikinci unsurdan tire (-) ile ayrılır.

پرحدت

سرعسكر

pür-hiddet

ser-asker
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قراركاه

صنعتكار

karâr-gâh

san‘at-kâr

حقارتّآميز

لنكرانداز

hakāret-âmîz

lenger-endâz

Bu şekilde oluşturulan birleşik isimler cümle içerisinde yer alan tamlama grubunun
herhangi bir ögesi olabilirler. Ancak buradaki fiil kökenli sıfat olan ikinci kelime, cümlenin
diğer ögeleriyle irtibatlı olmayıp sadece kendisinden önceki kelimeyi açıklamak ve
vurgulamak üzere kullanılır:

hitâb-ı ‘itâb-âmîz

■

عتابّآميز

خطاب

خالفتپناه

پادشاه

—————

—————

—————

—————

TY

TN

TY

TN

vekāyi‘-i rûz-merre

■

pâdişâh-ı hilâfet-penâh

sultân-ı cennet-mekân

روزّمره

وقايع

جنتّمكان

سلطان

—————

—————

—————

—————

TY

TN

TY

TN

Osmanlı Türkçesinde Farsça gramere göre tamlamalar yapılırken tamlanan kelime için
birden fazla sıfat kullanılması durumunda bu sıfatlar birbirine daha önce açıklandığı üzere
izâfet kesresi (-ı / -i) ile bağlanabilir. Bu irtibat bazen sıfatlar arasına konulan bir  وharfi
aracılığı ile de sağlanabilir. Böylece sıfat olan bu kelimelerin tamlanana göre aynı görevi
üstlendikleri belirtilmiş olduğu gibi tamlanan konumundaki kelimenin ’ وdan sonraki ikinci

sıfattan önce tekrarı da önlenmiş olur. Bu şekilde tamlama grubu içerisinde yer alan  وharfi
kendisinden önceki kelimenin son harfi sessiz ise -u / -ü, sesli ise -vü olarak okunur ve yazılır.
■

ma‘lûm-ı sagîr ü kebîr
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معلومّصغيرّوّمعلومّكبير

■

=

ّّو
معلوم صغير كبير
———

———

———

TY2

TY1

TN

بحر

سلطان

———

———

———

TY2

TY1

TN

sultân-ı bahr ü berr

سلطانّبحرّوّسلطانّبر

■

=

ّّّّو
بر

bâ‘is-i fitne vü fesâd

باعثّفتنهّوّباعثّفساد

=

وّّفساد

فتنه

باعث

———

———

———

TY2

TY1

TN

* Burada  وharfi ile ikinci kelimenin üstlendiği görev bazı durumlarda  وyazılmadan
izafet kesresi ile de yerine getirilmiş olabilir.
merhûm u magfûr
sultân-ı

merhûm-ı magfûr

مرحومّوّمغفور
سلطان
مرحومّّّمغفور
———

TY2

———

TY1

———

TN
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9.2. Osmanlı Türkçesi Tamlamalarında Görülen Değişiklikler
Osmanlı Türkçesinde tamlamalar her zaman sadece Türkçe ve Farsça kurallara göre
yapılmaz; bazen Türkçe, Arapça ve Farsça kuralların iç içe girdiği, bir arada kullanıldığı
tamlama örnekleri de görülebilir.
* Türk diline göre yapılandırılmış olan bir tamlamada tamlanan veya tamlayan kendi
içerisinde Farsça bir tamlamadan da meydana gelmiş olabilir.
Dâhiliye Nezâret-i Celîlesi =

■

ّجليله
سى

نظارت

نظارتى داخليه


1.
2.
1. adım

2. adım

■

————

جليله

نظارت

—————

—————

TY

TN

ّجليله
سى

نظارت

داخليه

————————————

————

TN

TY

منصوره تشكيالتى

—————

TN

TY

* Farsça tamlama

————

* Türkçe tamlama

Asâkir-i Mansûre

منصوره عساكر



————

—————

————

Asâkir-i Mansûre Teşkîlâtı =

2.

داخليه

————

————————————

1.

Dâhiliye Nezâreti

عساكر

—————

—————

TY

TN

————

———————————
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عساكر منصوره

1. adım

2. adım

————

————

TY

TN

تشكيالتى

عساكرّمنصوره

————

————————

TN

TY

* Farsça tamlama

* Türkçe tamlama

* Tamlayanı Arapça bir harf-i cerle başlayan tamlamalarda tamlanan kelimenin son harfi
harekesiz okunur.
ihrâk bi’n-nâr

hurûc ale’s-sultân

بالنار

احراق

ّعلى
السلطان

خروج

—————

—————

——————

—————

TY

TN

TY

TN

Böyle bir tamlamada tamlayan grubundaki kelimenin başındaki harf-i tarif kaldırılıp
sonuna herhangi bir muttasıl zamir de getirilebilir.
nazm li-nâzımihî

لناظمه

نظم

—————

—————

TY

TN

* Arapça tamlamalarda ögeler Farsçadakine benzer şekilde sıralanır. Yani tamlanan
(muzâf) önce, tamlayan (muzâfun-ileyh) sonra gelir. Ancak tamlananın son harekesi, cümlenin
fiili karşısındaki konumu ve kendisinden önce harf-i cer olup olmamasına göre değişir;
genellikle tamlayandan önce de harf-i tarif getirilir. Tamlayanın başında harf-i tarif bulunan
tamlamalarda Osmanlı Türkçesindeki uygulamaya göre tamlanandan önce harf-i cer yer
alıyorsa son hareke doğal olarak esre, diğer durumlarda ise ötre okunur.

■

Zübdetü’t-tevârîh

Künhü’l-ahbâr

189

■

التواريخ

زبدة

االخبار

كنه

—————

—————

—————

—————

TY

TN

TY

TN

fî-derecâti’l-mesâlik

Tabakātü’l-memâlik

المسالك

درجات

فى

الممالك

طبقات

—————

—————

———

—————

—————

TY

TN

harf-i
cer

TY

TN

Osmanlı Türkçesi metinlerinde Arapçanın tesiriyle harf-i tarif kullanılarak yapılan
tamlamalarda, söz konusu tamlamanın genellikle şahıs ismi ve tamlayanın ( دينdîn) kelimesi
olması durumunda, birinci kelime olan tamlananın son harekesi üstün okunur:
Şemse’d-dîn

Fahre’d-dîn

الدين

فخر

الدين

شمس

—————

—————

—————

—————

TY

TN

TY

TN

Aynı şekilde, birinci kelimenin edat olması durumunda, yine bu kelimenin son harekesi
üstün okunur:
fevka’l-‘âde

ba‘de’z-zafer

العادة

فوق

الظفر

بعد

—————

—————

—————

—————

TY

TN

TY

TN

* Arapça cümlelerde kelimelerin son harekesinin ne olacağı fiile ve bazı özel durumlara
göre belirlenir. Tamlama gruplarında tamlayan olan ikinci kelimenin (muzâfun-ileyh) son
harekesi daima esre olur. Ancak Arapça kökenli tamlamalar Osmanlı Türkçesinde
kullanıldığında ikinci kelimenin sonu harekesiz okunur. Bu ikinci kelime birbirine harf-i tarif
ile bağlanan zincirleme sıfatlar alacak olursa ikinci kelimeden itibaren son harekeler esreli
okunur; yine en sondaki kelimenin son hecesi harekesiz kalır.
■

Dârü’l-hilâfeti’l-aliyye

العلية

الخالفة

دار
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————

1.
2.

————

————————————

العلية

خالفة

—————

—————

TY

TN

العلية

الخالفة

1. adım

2. adım



————

دار

————————————

————

TY

TN

Bâbü’s-saâdeti’ş-şerîfe

■

1.

الشريفة

السعادة

————

————

2.

————————————

1. adım

الشريفة

سعادة

—————

—————

TY

TN

الشريفة

السعادة

2. adım

باب

————

باب

————————————

————

TY

TN

* Başlangıçta Arapça olarak kurulan herhangi bir tamlama Osmanlı Türkçesinde Farsça
tamlama şekline dönüşebilir; bu durumda tamlanan ile tamlayan arasındaki bağlantı, izâfet
kesresi ile sağlanır.
■

Kitâb-ı Mesâlikü’l-memâlik
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1.
2.

1. adım

2. adım

الممالك

مسالك

كتاب

————

————



————————————

الممالك

مسالك

—————

—————

TY

TN

الممالك

مسالك

————

* Arapça tamlama

كتاب

————————————

————

TY

TN

■

* Farsça tamlama

Telhîs-i Tâcü’t-tevârîh

1.
2.
1. adım

2. adım

التواريخ

تاج

تلخيص

————

————



————————————

التواريخ

تاج

—————

—————

TY

TN

التواريخ

تاج

————

* Arapça tamlama

تلخيص

————————————

————

TY

TN

* Farsça tamlama

* Arapça kurallara göre tamlama ögeleri arasında tesniye, müenneslik ve müzekkerlik
gibi çeşitli yönlerden uyum söz konusudur. Yani tamlama içerisinde tamlanan bu sayılan
özelliklerden hangisine uygunsa tamlayan da aynı özellikleri taşımalıdır.
Tesniye
devleteyn-i âkıdeteyn

Haremeyn-i muhteremeyn
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عاقدتين

دولتين

محترمين

حرمين

—————

—————

—————

—————

TY

TN

TY

TN

Müenneslik
medrese-i latîfe

لطيفه

ِّء

belde-i tayyibe

مدرسه

بلده

طيبه

ِّء

—————

—————

—————

—————

TY

TN

TY

TN

* Arapçada çoğul kelimeler genellikle müennes kabul edilir. Bundan dolayı tamlanan
çoğul olduğunda, aynı zamanda müennes de olmuş olacağından bunun tamlayanı olan kelime
de tamlama ögeleri arasındaki uyum gereğince müennes olacaktır.
■

âsâr-ı cemîle

جميله

■

tedâbîr-i lâzime

آثار

الزمه

تدابير

—————

—————

—————

—————

TY

TN

TY

TN

ta‘lîmât-ı müsta‘cele

vâridât-ı mukarrere

مستعجله

تعليمات

مقرره

واردات

—————

—————

—————

—————

TY

TN

TY

TN

* Sonuna nisbet ’ىsi (î) almış olan herhangi bir kelime, tamlayan olarak tamlama
içerisinde bulunduğunda ve tamlanan çoğul olduğunda aralarında müenneslik açısından uyum
aranacağı için kelimenin sonuna bir ikinci ek olarak müennesliği gösteren  ةharfi getirilecek
ve aradaki  ىharfi şeddeli (çift) okunacaktır.

umûr-ı mâliyye

■

ّّ+ّّى+ّمال
:ّ
ماليهّ ه



ماليه

امور
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—————

————

TY

TN

Tanzîmât-ı Hayriyye

■

ّّ+ّّى+ّخير

:ّ

خيريهّ ة



خيريه

تنظيمات

—————

————

TY

TN

* Nâkıs, yani son harfi  ىolan bir kelime tamlayan, tamlanan ise çoğul olduğunda
aralarındaki müenneslik uyumu sırasında ism-i mensûb olan tamlayan kelimelerin tersine
olarak son hece şeddeli değil tek hareke ile okunur.
selâtîn-i mâzıye

■

:ّ

ّّه+ّماضيهّ ماضى



ماضيه

سالطين

—————

————

TY

TN

arâzî-i hâliye

■

:ّ

ّّه+ّخاليهّ خالى



خاليه

اراضى

ِّء

—————

————

TY

TN

* Osmanlı tarihi metin ve belgelerinde Türk dili kökenli kelimeler dışında Arapça,
Farsça ve özellikle XIX. yüzyılda daha yoğun olarak görüldüğü üzere Batı dillerinden geçen
kelimeler veya kendi gramer yapısını yansıtacak oluşumlara “etmek”, “yapmak”, “olmak”,
“bulunmak” vb. yardımcı fiiller ilave edilerek gerçekleştirilen ifade biçimlerine de
rastlanılmaktadır. Bu gibi kullanımlar basit yapılar yanında bileşik kelime gruplarını da
yansıtabilir. Birden fazla niteleyici kelimenin kullanıldığı durumlarda Türkçe yardımcı fiil,
sıfatların tanımladığı asıl kelime ile doğrudan ilgili olur.

رنجيدهّايتمك

حاكمّاولمق

قبولّايتمك

rencîde etmek

hâkim olmak

kabûl etmek
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محكومّاولمق

متشكرّاولمق

قونترولّايتمك

mahkûm olmak

müteşekkir olmak

kontrol etmek

ّسرّمعمارانّجهان
اولمق

ّتبريكّعيدّاضحى
ايتمك

لنكرّاندازّاولمق

ser-mi‘mârân-ı cihân
olmak

tebrîk-i ‘îd-i adhâ
etmek

lenger-endâz olmak

ادارهءِ ّّّمصلحت
ايتمك

ّباعثّفتنهّوّفساد
اولمق

شيخّاالسالمّاولمق

idâre-i maslahat etmek

bâ‘is-i fitne vü fesâd
olmak

Şeyhu’l-İslâm olmak

ّحقارتّآميز
قوكشمق

اصالحّنفسّايتمك

hakāret-âmîz
konuşmak

ıslâh-ı nefs etmek

ّ

تبرئهءِ ّّّذمتّايلمك
tebri’e-i zimmet
eylemek

* Osmanlı Türkçesi metinlerinde görülen cümlelerde herhangi bir unsurun sıfatı olarak
genellikle içerisinde çekimli bir fiil bulunduran Arapça yapılara da rastlanır. Bunlar çoğunlukla
olumsuzluk edatı olan  الveya bağlaç durumunda bulunan  ماile başlar. Bu gibi edat ve
bağlaçların kullanıldığı ifadeler bazen harf-i cerlerle de desteklenebilir. Osmanlı Türkçesinde
kullanılan  الve  ماile başlayan belli başlı yapılar şunlardır:

ّيموت
ال

geçen şey

mâ-cerâ

ماجرى

ölmez

lâ-yemût

meydana gelen

mâ-hasal

ماحصل

ölmezlik

lâyemûtiyyet

ّال
يموتيت

olan şey

mâ-veka‘

ماوقع

ardı kesilmeksizin

lâ-yenkatı‘

الّينقطع
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parçalanmaz,
bölünmez

lâ-yetecezzâ

ّال
يتجزى

değişmez

lâyetegayyer

الّيتغير

sonsuz

lâ-yetenâhî

ّال
يتناهى

bitmeyen

lâ-yezâl

الّيزال

ّماّبه
االعتماد

sorumlu tutulmaz

lâ-yüs’el

الّيسئل

مادامكه

gelişigüzel

lâ-ale’tta‘yîn

ّالعلى
التعيين

şüphesiz

lâ-reybe-fîh

ّالّريب
فيه

ماّالنهايه

eşsiz, benzersiz

lâ-nazîr

الّنظير

ماّمضى

sayılamaz

lâ-yuhsâ

اليحصى

konuşulan konu

mâ-sadak

ماصدق

sahip olunan şey

mâ-melek

ماملك

faydasız, boş

mâ-lâ-ya‘nî

üzerinde
konuştuğumuz
konu

mâ-nahnüfîh

ماّنحنّفيه

itimada vesile
olan şey

mâ-bihi’li‘timâd

devam ettiği
sürece

mâdâmki

gönüldeki,
kalpteki her şey

mâ-fi’l-bâb

uçsuz bucaksız,
sonsuz

mâ-lânihâye

geçen şey,
geçmiş şey

mâ-mezâ

مااليعنى

ماّفىّالباب
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
1)
Türkçe ve Farsça dil ve gramer kurallarına göre tamlama konusunu
karşılaştırmalı olarak inceleyiniz.
2)

Farsça tamlamalarda Arapça kelimelerin etkisini inceleyiniz.

3)
Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi metnini tekrar inceleyerek buradaki Farsça
tamlamaları bulunuz.
4)

“Ahvâl-i umûr-ı mâliyye” ifadesini tamlama kuralları bakımından tahlil ediniz.

“Vezîr-i mükerrem ve müşîr-i müfahham Anadolu Beylerbeyi Hasan Paşa”
ifadesini tamlama kuralları bakımından tahlil ediniz.

5)
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Osmanlı dönemi kültür ve sanat eserlerini anlayabilmek ve yorumlayabilmek, ayrıca
akademik çalışmalarda yararlanılacak bilgiye dönüştürebilmek için Farsça unsurları tespit
etmek önemlidir. Osmanlı Türkçesi dersinin dokuzuncu haftasında, yedinci bölümde işlenen
Farsça tamlamaların Osmanlı Türkçesindeki yeri ve önemini göstermek üzere değişiklikler
örneklerle ele alındı.
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Bölüm Soruları
1)

ّّطبقات الممالك فى درجات المسالكifadesinin okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

a) Tabakātü’l-memâlik fî-derecâti’l-mesâlik
b) Tabakatülmemalik fi-derecatülmesalik
c) Tabakatü’l-mesâlik fî-derecâti’l-memâlik
d) Tabakātü’l-memâlik fî-safahâti’l-mesâlik
e) Tabakātü’l-menâzil fî-derecâti’l-memâlik
2)

 سراى جديد عامرهifadesinin okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

a) Sarayı ceyyid-i amire
b) Sarây-ı ceyyid-i amir
c) Sarây-ı cedîd-i âmire
d) Topkapı Sarayı
e) Sarây-ı cedîd âmiri
3)

ّّداخليه نظارت جليله سىifadesinin okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

a) Dâhiliye Nezâret-i Celîlesi
b) Dâhiliye Nâzırı Celîl Paşa
c) Dâhiliye Nezareti Cümlesi
d) Dâhiliye Nezâret-i Âmiresi
e) Dâhiliye Nâzırı kızı Celîle
4)

ّّسلطان البحر و البرkelime grubunun okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

a) Sultân-ı Bahreyn ve Berber
b) Sultânü’l-bahr ve’l-berr
c) Sultân-ı bahr ü berr
d) Sultânü’l-bahreyn ve’l-berreyn
e) Sultânü’l-bahriye ve’l-berriye
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5)

منصورهء محمديه
ّّعساكرkelime grubunun okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?
ِ

a) Asker-i muzaffer-i Muhammediyye
b) Asâkir-i Mansûre efrâdı
c) Pâdişâhın asâkir-i mansûresi
d) Asâkir-i Mansûre-i Muhammediyye
e) Asâkir ve Nusret-i Muhammediyye
6)

ّّدار الخالفة العليهkelime grubunun okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

a) Dâr-ı hilâfe-i âliye
b) Dârü’l-hilâfe Ali
c) Devlet-i aliyye halîfesi
d) Dârü’l-halîfe-i ulyâ
e) Dârü’l-hilâfeti’l-aliyye
7)

ّّحرمين محترمين اوقافى ناظرىifadesinin okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

a) Haremeyn Evkafı nâzırı
b) Haremeyn-i muhteremeyn nezâreti
c) Haremeyn-i muhteremeyn evkāfı nâzırı
d) Harem’in muhterem nâzırı
e) Harem’deki muhterem evkāf
8)

ّّّتلخيص تاج التواريخ مؤلفىifadesinin okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

a) Telhîs-i Tacüttevarih muharriri
b) Telhîs-i Tâcü’t-tevârîh müellifi
c) Tâcü’t-tevârîh müellifinin telhîsi
d) Tâcü’t-tevârîh’in hulâsası
e) Tâcü’t-tevârîh’deki hulâsa teʼlîf
9)

ّّباب السعادة الشريفه اغاسىifadesinin okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?
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a)

Bâbü’s-saʻâde ağası

b)

Bâbü’s-saʻâde’nin şerefli ağası

c)

Bâbü’s-saʻâde’deki Şeref Ağa

d)

Bâbü’s-saʻâde Ağasının şerefi

e)

Bâbü’s-saʻâdeti’ş-şerîfe ağası

10)

ّّسالطين جنت مكان حضراتىifadesinin okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

a) Selâtîn-i cennet-mekân hazarâtı
b) Selâtîn-i cennet-mekân hazretleri
c) Sultân-ı cennet-mekân hazretleri
d) Sultân-ı cennet-mekân hazarâtı
e) Selâtînin cennet-mekân evlâdı

Cevaplar
1)a 2)c 3)a 4)b 5)d 6)e 7)c 8)b 9)e 10)a
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10. OKUMA 4: LÜTFİ PAŞA’NIN TAVSİYELERİ (LÜTFİ PAŞA)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz
10.1. Metin
10.2. Transkripsiyon
10.3. Tahlil
10.3.1. Kısa Özet
10.3.2. Kelimeler, Tamlamalar, Terimler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Âsafnâme’nin Osmanlı Devleti’nin hangi dönemi hakkında bilgi vermektedir. ?

2)

Âsafnâme edebi tür olarak hangi grubun içerisinde yer alır?

3)

Âsafnâmenin dil özellikleri nelerdir?

4)

Âsafnâme’de hangi konular ele alınmıştır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Lütfi Paşa “Âsafnâme”

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Âsafnâme adlı eserinden bir Âsafnâme
adlı
metin
bölüm okunarak transkript üzerinde inceleme yapılması
edilmesi
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Anahtar Kavramlar


Vezir-i Âzam



Osmanlı Yükseliş Devri



Âsafnâme



Devlet yönetimi
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Giriş
Osmanlı Türkçesi dersinin onuncu haftasında, yazma metin okumalarına örnek olmak
üzere, Osmanlı Devleti’nin güçlü olduğu bir zamanda bile eksiklikleri görerek görevlileri
uyaran Sadrazam Lütfi Paşa’nın Âsafnâme adlı eserinden bir bölüm okunacak ve transkribi
verilerek kelimeleri çıkarılacaktır.
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10.1. Metin
LÜTFİ PAŞA
(öl. 1563)

Eserin Adı:

Âsafnâme

Eserin Yazıldığı Tarih:
1553-1554

Alınan Metin Hakkında:

LÜTFİ PAŞA’NIN TAVSİYELERİ
Lütfi Paşa’nın kendi hayatı hakkında verdiği bazı
bilgiler, eserin yazılış sebebi, sadrazamların
padişah, devlet adamları ve halka karşı görev ve
sorumlulukları.

Metnin Yer Aldığı Eserin Künyesi:

Lütfi Paşa, Âsafnâme, Süleymaniye
Kütüphanesi, Lâleli Kısmı, nr. 3737/3,
vr. 147b-149b.
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10.2. Transkripsiyon
LÜTFİ PAŞA’NIN TAVSİYELERİ
Karındaşlarıma yâd-gâr olmak içün vezâret-i uzmâ [â]dâbını ve levâzım-ı sadâret-i
kübrâ mühimmâtını derc idüp bir risâle teʼlîf idüp ismini Âsaf-nâme kodum. Tâ ki vezâret ile
riʻâyet olunan ihvânum nazar ey[le]dükde bu hakīre duâ ideler ve bu risâlei dört bâb üzre [tertîb]
ey[le]düm:
Bâb-ı evvel: Etvâr [u] ahlâk-ı vezîr-i aʻzam ne resm olmak gerekdür, pâdişâh ile nice
muâmele gerekdür ve reâyâ ile ahvâliyle niçe tekayyüd lâzımdur anı bildürür.
Bâb-ı sânî: Tedbîr-i sefer beyânındadur.
Bâb-ı sâlis: Tedbîr-i hazîne beyânındadur.
Bâb-ı râbiʻ: Tedbîr-i re[â]yâ beyânındadur.
Bu hakīr mansıb-ı vezârete geldükde ahvâl-i Dîvân-ı âlî-şânı hayli perîşân buldum.
Mümkin olduğı mertebe yedi yıl tedbîr ile intizâm virdüm. Baʻdehû saʻâdetlü pâdişâhımuza
baʻzı münâfıkīn-i ehl-i garaz

الذين ّفى ّقلوبهم ّمرض

nifâk idüp ve baʻzı husûsımuza

müteallik maglûb tâifeden olmayup anlarun keyd ü mekrinden emîn olmağıçün sadâret-i
uzmâdan fâriğ olup Edirne[’deki] çiftliğ[ümd]e köşe-i inzivâda ferâğ-ı bâl[l]e Cenâb-ı ʻİzzet’e
karîn olmuşdum. Bildüm ki devlet-i dünyâ-yı fânî serîʻu’z-zevâl ve kesîrü’l-irtihâldir. Âkıl ü
gayr-i âkıl istirâhatı köşe-i ferâgat[d]e ve seyr-i bâğ u râğda bulmak yeğdir. وّللا المستعان عليه
 التكالن حق سبحانه و تعالىÂmîn ve erkân-ı Âl-i Osmân[’ı] rûz-gâr-ı zor-kârın havf ü hatar[ın]dan
ve aʻdâ-yı bed-nihâdın kec nazarından emîn ide âmîn bi-hakkı Seyyidi’l-mürselîn.
Bâb-ı Evvel
Ahlâk u âdâb-ı vezîr-i aʻzam nice olmak gerekdür ve pâdişâh-ı âlem-penâh ile âsaf-ı
aʻzam nice muâmele itmek gerekdür anun beyânındadur
Evvelâ; sadr-ı aʻzam olan kimesnede garaz olmamak gerekdür. Zîrâ anun fevkında bir
mansıb dahi yokdur ki ana vâsıl ola ve hakk sözü pâdişâh[a] hicâb itmeyüp söylemek gerekdür.
Ve erkânı Cenâb-ı Hakk’a iştihâd itmek gerekdür.Vezîr-i aʻzam pâdişâhile vâkıʻ olan
muâmelesin ve esrâra müteallik husûsun hâricden [bir kimesne] değil sâir vüzerâ bile vâkıf
olmamak gerekdür.
Bir kerre Sultân Selîm-i merhûm ki selâtînün adl ü gazâ ile ve maʻrifet ü sehâile
mümtâzı ve meydân-ı saltanatın bir ser-efrâzıdır anun zemân-ı saltanatında Pîrî Paşa merhûm
ki defter-i mâl iken akl [ü] idrâkine iʻtimâd-ı ekābil-i ikbâl olduğıçün himmet-i pâdişâ[h] ile
mansıb-ı sadâret-i uzmâ virilmiş[i]di bir mahfî husûs müşâveresiçün ikindi zemânında pâdişâh
vardukda ol vakt-i ferhunde-nişânda pâdişâhile niçe müşâvere eylemişlerdi. Vüzerâdan Mesih
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Paşa “Dîvân’da dün pâdişâhile ne söyleşdünüz?” deyü sorduğıçün Pîrî Paşa şikest-i arz idüp
azlin telhîs itmişdür. Niçe şefîʻ ile gücle halâs olmışdur.
Ve iç halkından kimesne taşra umûruna karışma[ma]k ve pâdişâh nedîmleriyle çokluk
ihtilât itmemek gerekdir. Gerçi mülûk nedîmsiz ve musâhibsiz olmaz ammâ nedîm ü musâhib
bahşîşden ve hilʻatden behre-dâr olup mesâlih-i halka karışmamak gerekdür.
Ve pâdişâh-ı âlem-penâhı vezîr-i ekber ekser arz-ı dîdâr idüp pes perdeden mükâleme
itmemek gerekdür.
Ve pâdişâh-ı âlem-penâh vezîr [arz] ey[le]düğü umûr dönmemek gerekdür.
Ve vezîr-i ekber gece tenhâsında mahremlerinden bî-garaz musâhibe müstahıkk olup
fakīr ü nâ-tüvân olanları yoklaşdurup mansıb virüp ayaklandırmak gerekdür. Nice ki maʻnâ-yı
vezîr hakîm-i sâhib-i tedbîr gibidir, maraz-ı fakr ü fâkadan bî-mecâl ü bî-tâkat olanları
ayaklandırmak lâzımdur. Bir sâhib-i tedbîr kişi olup mesâliha ve mahall-i istihdâma yaraya o
makūleleri gözetmek gerekdür.
Vezîr kendü tevâbiʻine zeâmet [tevcîh itmek] münâsib değüldür. Âdemleri tîmârıla
kanâat itmek gerekdür, virürse de az gerekdür. İki üç kılıç virmemek gerekdür. Defterdâr yahud
nişancı haslarında ola.
Olur olmaz yerde ulak hükmü virmemek gerek. Ulak gibi memâlik-i Osmâniyye’de
mevâdd-ı zulm yokdur. Ulak hükmü katı mühimm olup umûr-ı saltanata hazer ihtimâli olan
yerde virmek gerekdür. Olur olmaz yerde ulak [hükmü] virmek câiz değüldür. Fukarâyı halâs
içün sadâretüm zemânında menzil bârgîrleri baʻzı köşelere vazʻ itdüm.
Ve vezîr pâdişâhı meyl-i mâldan ve mâl takrîbi ile vebâlden sa[k]lamak gerekdür. Nice
beytü’l-mâl nâmına akçe düşse veresesi gelince bâb-ı humâyûnda emânet vazʻ olunmağı bu
hakīr îcâd ey[le]düm ve pâdişâhımuza Sultân Selîm [Süleymân –olacak-] Han-ı adâlet-unvân
[zemânında] yedi yıla değin bâb-ı humâyûnda emânet vazʻ olundukdan sonra nakl veyahud bir
tarîkle bir vâris zuhûr idüp isbât-ı vâris iderse sâhibine virile ve illâ hazîneye alınmak
buyurulmuşdur. Zîrâ ol el hakkı bî-vech dâhil-i hazîne-i mâl-ı pâdişâhî olmak fenâ-yı devlet[e]
delîldür.
Vezîr-i aʻzam olan kul tâifesine müdebbir ve zâbit kimesneler zâbit nasb idüp ve ehl-i
akl ü idrâk olanları kâtib itmeğe saʻy itmek gerekdür. Kul mazbût olmayınca sadr-ı aʻzam
istirâhatde olmaz.
Vezîr-i aʻzam pâdişâha umûr-ı dîn ü devlete lâyık olanı tevakkuf itmeyüp söylemek
gerekdür ve çendân azlden vehm itmemek gerekdür. Bir nâ-hemvâr hidmet görme[k]den [ise]
azlile beyne’n-nâs pesendîde olmak yeğdür.
Vezîr-i aʻzam sal[av]ât-ı hamsei cemâatle hânesinde edâ idüp ve kapusı açık olup
buluşması âsân olmak gerekdür.
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Irz-şiken olmayup mümkin olan mertebe

10.3. Tahlil
10.3.1. Kısa Özet

Kanuni Sultan Süleyman dönemi sadrazamlarından Lütfi Paşa’nın görevden ayrıldıktan
sonra, bu göreve getirilecek olan meslektaşlarını uyarmak üzere izlenimlerine yer verdiği Asafnâme adlı hatıratından alınan kısımda kısaca şu hususlara temas edilmiştir:
Kendisinden sonra sadrazamlık makamına getirilecek olanları uyarmak ve kendilerinin
hayır duasını almak üzere Âsaf-nâme adıyla bir eser kaleme aldığını beyan eden Lütfi Paşa,
eserini, ilk bölümde sadrazamın davranış ve karakterinin nasıl olması gerektiği, padişah ve halk
ile ilişkisinin nasıl olması gerektiğini, ikinci bölümde sefer ile ilgili önlemlere, üçüncü bölümde
hazineye dair görüşlerine ve son bölümde de halkla ilgili takip edilmesi gereken usul ve
yöntemlerin neler olması gerektiğine dair hatıra ve izlenimlerine yer vermek üzere 4 bölüm
hâlinde oluşturduğunu bildirmektedir.
Kendisi göreve geldiğinde Divân-ı humâyûnun çalışma düzeninin hayli karışık ve
dağınık olduğunu, kendisinin 7 yıl içerisinde bunu düzene koyduğunu; ancak zaman içerisinde
rakiplerinin kendisini padişahın gözünden düşürmeye çalıştıklarını, bunların hile ve iftiralarıyla
uğraşmaktansa Edirne’deki çiftliğinde inzivaya çekilmeyi tercih ettiğini belirtmektedir.
Sadrazamın davranışlarının nasıl olması gerektiğinin anlatıldığı birinci bölümde, konu
birçok örnek ve öneri ile zenginleştirilmiştir. Buna göre sadrazam,
Kin ve intikam sahibi olmamalıdır, padişah ile görüşmesini kimseye söylememelidir, iç
halkından kimseyi devlet işlerine karıştırmamalıdır, padişah ile yüksek sesle konuşmamalıdır,
arz ettiği konular padişah tarafından reddedilmemelidir, gece yalnız kaldığında danışmanlık
hizmeti alabileceği sadık dostlar edinmelidir, göreve layık kişileri bulup onlardan
yararlanmalıdır, kendi yakın adamları timar ile yetinmeli, bunlara zeamet vermemelidir,
gerekmedikçe ulak hükmü vermemelidir, padişahı paraya meyl etmekten korumalıdır, kimsesiz
malları, varisleri çıkabileceği ihtimalini düşünerek yedi yıl süresince devlet hazinesinde
emanete almalıdır, askerlerin başına güvenilir ve işbilir kişiler getirmelidir, devlet işleri ile ilgili
olarak doğru olan hususları hiç duraksamadan, gizlemeden padişaha iletmelidir, beş vakit
namazı evinde cemaat ile kılmalı, kapısı herkese açık ve kolay ulaşılır olmalıdır.

10.3.2. Kelimeler, Tamlamalar, Terimler
Kelime

Anlamı

Kelime

Anlamı

Vezâret-i uzmâ

Vezîr-i azamlık

Sadâret-i kübrâ

Sadrazamlık

Levâzım

Gerekli hususlar

Mühimmât

Önemli olan konular

Riâyet

Takdir ve taltif edilen

Mansıb

Görev

Tekayyüd

İlgilenme

Keyd ü mekr

Hile, tuzak

217

Fâriğ olmak

Feragat etmek

Serîu’z-zevâl

Hızla yok olma

Kesîrü’l-irtihâl

Yok olma ihtimali yüksek

Kec

Eğri, çarpık

Havf

Korku

Hatar

Tehlike

İştihâd

Şahid tutma, beraber kılma

Esrâr

Sırlar

Sehâ

Cömertlik

Ser-efrâz

Önde gelen

Ekābil

En makbul olan, gözde

Müşâvere

Danışma

Şikest-i arz

Görev yetkisini iptal

İhtilât

Karışma, kaynaşma

Musâhib

Sohbet arkadaşı

Mülûk

Hükümdarlar

Mesâlih-i halk

Halkın işleri

Tevâbiʻ

Tâbi olanlar, maiyet

İstihdam

Görevlendirme, hizmete
alma

Makūle

Benzer, gibi

Katı

Çok

Bârgîr

Beygir, at

Meyl-i mâl

Paraya düşkünlük

Verese

Mirasçılar

Bî-vech

Nedensiz yere

Fenâ-yı devlet

Devletin yıkılışı

Saʻy etmek

Çalışmak, çabalamak

Mazbût olmak

Kurallara bağlı olmak

Çendân

O kadar

Azl

Görevden alma

Salavât-ı hamse

Beş vakit namaz

Nâ-hemvâr

Çarpık, eğri, düz olmayan

Beyne’n-nâs

İnsanların gözünde

Pesendîde

Övülmüş, beğenilmiş

Irz-şiken

Kişilerin onuruyla oynayan

Tevakkuf

Durmak, duraksamak

Arapça Çoğul Kelimeler ve Tekilleri

Çoğul

Tekil

Çoğul

Tekil

Âdâb

Edeb

Levâzım

Lâzime

Mühimmât

Mühimme

İhvân

Ah

Etvâr

Tavr

Ahlâk

Hulk

Reâyâ

Raiyyet

Ahvâl

Hâl

Münâfıkīn

Münâfık

Husûs

Hass

Erkân

Rükn

Esrâr

Sırr

Vüzerâ

Vezîr

Selâtîn

Sultân

Ekābil

Akbel

Umûr

Emr

Mülûk

Melik

Mesâlih

Maslahat
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Tevâbiʻ

Tâbiʻ

Memâlik

Memleket

Fukarâ

Fakīr

Verese

Vâris

Mevâdd

Mâdde

Salavât

Salât

Nâs

İnsân

Arapça Mezîd Masdarlar ve Vezinleri

Masdar

Vezin

Masdar

Vezin

Muâmele

Mufâʻale

Teʼlîf

Tefʻîl

İntizâm

İftiʻâl

Tedbîr

Tefʻîl

Müşâvere

Mufâʻale

İştihâd

İftiʻâl

İstihdâm

İstifʻâl

Takrîb

Tefʻîl

Mükâleme

Mufâʻale

İrtihâl

İftiʻâl

İhtilât

İftiʻâl

İhtimâl

İftiʻâl

İsbât

İfʻâl

Telhîs

Tefʻîl

İdrâk

İfʻâl

Tevakkuf

Tefeʻʻül

İnzivâ

İnfiʻâl

Tekayyüd

Tefeʻʻül

İstirâhat

İstifʻâl
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
1)
bulununuz.

Kanuni Sultan Süleyman dönemi devlet idaresi hakkında incelemelerde

2)

Lütfi Paşa ve eserleri hakkında bilgi edininiz.

3)

Devlet adamlarına öğütler içeren eserleri tarihî seyri içerisinde inceleyiniz.

4)
Padişah, sadrazam ve şeyhülislâmların devlet yönetimindeki yerleri hakkında
bilgi edininiz.
5)
Vezâret-i uzmâ ve sadâret-i kübrâ deyimlerinin anlamları ve birbiriyle ilişki ve
yakınlığı konusunda incelemelerde bulununuz.

221

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Osmanlı Türkçesi dersinin onuncu haftasında, yazma metin okumalarına örnek olmak
üzere, Osmanlı Devleti’nin güçlü olduğu bir zamanda bile eksiklikleri görerek görevlileri
uyaran Sadrazam Lütfi Paşa’nın Âsafnâme adlı eserinden bir bölüm okundu, transkribi verilerek
kelime ve deyimleri çıkarıldı.
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Bölüm Soruları
1) Âsaf-nâme adlı eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Naimâ
b) Ahmed Cevdet Paşa
c) Râşid Mehmed Efendi
d) Lütfi Paşa
e) Abdurrahman Şeref
2) Âsaf-nâme yazarı Lütfi Paşa hangi padişah döneminde sadrazamlık yapmıştır?
a) Fatih Sultan Mehmed
b) III. Murad
c) Sultan I. Ahmed
d) IV. Murad
e) Kanuni Sultan Süleyman
3) “Vezirlik görevi” anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir?
a) Vazife
b) Mansıb-ı vezâret
c) Vazîfe-hor
d) Levâzım
e) Mesâlih-i nâs
4) Telhîs masdarının vezni aşağıdakilerden hangisidir?
a) İftiʻâl
b) İfʻâl
c) Mufâʻale
d) İstifʻâl
e) Tefʼîl
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5) Tevakkuf masdarının vezni aşağıdakilerden hangisidir?
a) Tefeʻʻül
b) İfʻâl
c) İstifʻâl
d) İnfiʻâl
e) İfʼilâl
6) İstihdâm masdarının vezni aşağıdakilerden hangisidir?
a) Tefʼîl
b) İstifʻâl
c) Mufâʻale
d) Tefâʼül
e) Tefeʻʻül
7) Mesâlih-i halk ne anlama gelmektedir?
a) Meslekler
b) Sulh u salâh
c) Musâlaha
d) Tahsîlât
e) Halkın işleri
8) Fenâ-yı devlet ne anlama gelmektedir?
a) Bahtı açık olmak
b) Devletin yıkılışı
c) Fanî görevliler
d) Devlet umuru
e) Devletin devamı
9) Mesâlih kelimesinin tekili aşağıdakilerden hangisidir?
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a) Sulh
b) Maslahat
c) Mahsûl
d) Sâlih
e) Islâh
10) Verese kelimesinin tekili aşağıdakilerden hangisidir?
a) Vâris
b) Mîrâs
c) Tevârüs
d) Verâset
e) Îrâs

Cevaplar
1)d 2)e 3)b 4)e 5)a 6)b 7)e 8)b 9)b 10)a

225

11. OSMANLICA YAZI ÇEŞİTLERİ, YAZMA VE MATBU
ESERLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz
11.1. Yazı Çeşitleri
11.1.1. Sülüs
11.1.2. Nesih
11.1.3. Ta‘lîk
11.1.4. Divanî
11.1.5. Siyâkat
11.1.6. Rik‘a
11.2. Yazma Eserler
11.2.1. Belli Başlı Yazma Eser Bibliyografya ve Katalogları
11.3. Matbû Eserler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Osmanlı tarihi metinlerinde kullanılan yazı türleri nelerdir?

2)
Osmanlıca yazı türlerinin özellikleri nelerdir? Bu yazı türleri nerelerde
kullanılmaktadır?
3)

Divan-ı Hümâyun yaışmlarında hangi yazı türü kullanılmaktadır.

4)

Tapu tahrir, Arz, Berâat, Fermanlar, Menşurlar hangi yazı türleri ile kaleme

alınmıştır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Osmanlıca yazı çeşitleri

Yazılan eserlerin tasnif
edilebilmesi

Osmanlıca yazı çeşitleri

Osmanlıca metinlerin
yazıldıkları dönemlere göre
sınıflandırılması

Osmanlıca yazı çeşitleri

Osmanlıca tarihi metin ve
belgeler üzerinde farklı yazı
türlerinin özelliklerinin ayırt
edilebilmesi

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
.Osmanlıca yazı çeşitleriyle
oluşturulmuş örnekleri
incelemek
Osmanlıca yazı çeşitleriyle
oluşturulmuş örnekleri
incelemek
Osmanlıca yazı çeşitleriyle
oluşturulmuş örnekleri
incelemek
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Anahtar Kavramlar


Divâni



Ta’lik



Siyâkat



Sülüs



Rik’a



Yazma eserler
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Giriş
Osmanlı dönemi kültür ve sanat eserlerini anlayabilmek ve yorumlayabilmek için
öncelikli olarak bu eserlerde kullanılan ve eserin içeriğine göre değişen yazı çeşitlerini bilmek
gereklidir. Ayrıca Osmanlı yazar ve tarihçilerinin kaleme aldıkları eserlerin yazma metinleri ve
daha sonra bunların Osmanlı dönemindeki baskı nüshaları da şekil ve terminoloji bakımından
özellikler taşımaktadır. Osmanlı Türkçesi dersinin on birinci haftasında yazı çeşitleri ile yazma
ve matbu eserler özellikleri dikkate alınarak tanıtılacak, konu dipnotlarla da
zenginleştirilecektir.
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11.1. Yazı Çeşitleri
Osmanlı döneminden günümüze ulaşan eserlerin büyük çoğunluğu, matbaanın
kullanılmaya başlanmasından (1726) önce kaleme alındığı için elle yazılmış ve yine bu yolla
istinsah edilerek geniş kitlelerin istifadesine sunulmuştur. Bundan dolayı Osmanlı Devleti’nde
yazı, muhtelif şekillerden oluşan Arap harflerinin kullanılmasının da verdiği imkânla, hem
sanat değeri hem de metnin muhtevasına uygun yazı türünün tercih edilmesi bakımından
günümüzde de pek çok kişinin ilgi ile takip ettiği bir kültür zenginliğinin doğup gelişmesini
sağlamıştır.
Osmanlı Türkçesinde Arap harfleri kullanıldığından Osmanlı yazı sanatı ( h a t ) da
İslâm yazı geleneği üzerinde gelişmiştir. Arap yazısı, belirli bir gelişme göstererek zaman
içerisinde nispeten birbirinden farklı altı ana türde temsil edilmiştir. “Aklâm-ı sitte” denilen bu
yazı çeşitleri şunlardır: Sülüs ( ) ثلث, nesih ( ) نسخ, muhakkak ( ) محقق, reyhanî (

tevkí‘ (  ) توقيعve rika‘ ( ) رقع1 .

) ريحانى,

İslâm yazı sanatında bu türlerle ilgisi bulunan daha başka yazı çeşitleri görülmekle
birlikte, bunlar özellikle Osmanlı döneminde yeni üsluplar kazandırılarak geliştirilip
zenginleştirilmiştir.
Osmanlılar farklı alanlarda değişik yazı türlerini kullanarak ilim ve bürokraside özellik
arz eden bir uygulama sergilemişlerdir. Osmanlı resmî ve özel yazı geleneğinde aklâm-ı sitte
de kullanılmış olmakla birlikte, özellikle sülüs, nesih, ta‘lîk, divanî, siyâkat ve rik‘a hatları
yaygınlık kazanmıştır.

11.1.1. Sülüs ( ) ثلث
Sülüs yazıda harflerin 1/3 ve 2/3 oranları esas alınır. Bu yazıda
tarafında zülfe adı verilen sağa doğru bir çıkıntı yer alır.

ا

ve

ل

harflerinin üst

Sülüs, oranları korunarak istenilen boyutta yazılabildiği için camilerin iç tezyinâtında
veya kitabe özelliği taşıyan yerlerde, birbirini takip eden cümleler hâlinde ve birbiri üzerine
istif edilerek sıkça kullanılmış olan bir yazı çeşididir.

11.1.2. Nesih ( ) نسخ
Nesih, Kur’ân’dan başlayarak kitap telif ve istinsahlarında kullanılan bir yazı çeşididir.
Özellikle XVII. yüzyıldan itibaren bazı arşiv belgelerinde de nesih yazısı tercih edilmiştir.
Kitaplarda harekeli olabilen nesih yazısı, arşiv belgelerinde harekesizdir. Sülüs gibi sanat yazısı
olmamakla birlikte, harflerin hakkı verilerek kolay okuna-bilecek bir açıklık içerisinde
1

Aklâm-ı sittenin ortaya çıkışı, tasnifi ve her çeşidin özellikleri ile temsilcileri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz.
Mahmud Yazır, Medeniyet Âleminde Yazı ve İslâm Medeniyetinde Kalem Güzeli, II, neşre haz. U. Derman,
Ankara 1974; Muhiddin Serin, Hat San‘atımız, İstanbul 1982; Nihat M. Çetin, “Aklâm-ı Sitte”, Türkiye Diyanet
Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA), II (İstanbul 1989), 287-290; Mübahat S. Kütükoğlu, Osmanlı Belgelerinin Dili
(Diplomatik), İstanbul 1994; M. Uğur Derman, “Hat”, DİA, XVI (İstanbul 1997), 427-437.
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yazılmıştır. Zamanla hızlı yazma isteği, nesih hattından nesih kırmasının ortaya çıkmasına yol
açmıştır.

11.1.3. Ta‘lîk ( ) تعليق
Ta‘lîk İran menşeli bir yazı çeşidi olarak ortaya çıkmış ve zamanla farklılaşmıştır.
Nitekim nesih ve ta‘lîk yazılarının ortak özelliklerini taşıyan nesh-i ta‘lîk, nesih-ta‘lîk veya
daha yaygın hâliyle nesta‘lîk olarak bilinen yeni bir türü gelişme fırsatı bulmuştur.
Fatih Sultan Mehmed devrinden itibaren Osmanlı sahasında kullanılmaya başlanan bu
yazı çeşidi kısaca ta‘lîk olarak adlandırılmıştır.
Ta‘lîk yazıda harflerin sol istikametine yönelişleri yanında özellikle sağa eğimli olarak
yazılışı dikkat çekmektedir. Kelime satır çizgisinin biraz yukarısından başlar, sola meyilli
olarak aşağıya doğru yazılır. Bir sonraki kelime öncekinin üzerinden başlatıldığı için ta‘lîk
satırında güzel bir paralel görünüm ortaya çıkar.
Farklı yazılış tercihleri bu hattan c e l î , i n c e ve k ı r m a türlerinin ortaya çıkışını
da sağlamıştır.
Osmanlılar ta‘lîk hattını, değişik alanlarda, geniş ölçüde kullanmışlardır. Nitekim kitap
telif ve istinsahında ağırlıklı olarak nesih hattı tercih edilmişse de, buna yakın bir oranda ta‘lîk
yazı çeşidine de yer verilmiştir. Ta‘lîk, müftü ve şeyhülislâm fetvaları, kadı i‘lâm ve hüccetleri,
vakfiyeler gibi belgeler yanında öncelikle, şeriye sicillerinde yoğun bir şekilde kullanılmıştır.

11.1.4. Divanî ( ) ديوانى
Divanî, İran menşeli bir yazı olmakla birlikte özellikle II. Bayezid döneminden itibaren
Osmanlı hattatları elinde özgün bir karakter kazanmıştır. Bundan sonra tam bir Osmanlı yazısı
olarak varlığını sürdürmüştür.
Divanî hattı, büyük ölçüde Divan-ı Humâyun’da görüşülen konuların kaydedilmesi
sırasında kullanılan bir yazı çeşididir. Nitekim ferman, berat, nâme, ahidnâme gibi belgeler;
mühimme, şikâyet ve ahkâm defterleri; derkenarlarda büro amirlerinin görüşlerini yansıtan
kısımlar, sadrazama ait belgelerdeki buyruldu kısımları hep divanî yazı ile yazılmışlardır.
Görüldüğü üzere bu hat Osmanlı bürokrasi-sinde oldukça yaygın bir kullanım alanı bulmuştur.
Divanî yazıda harflerdeki yuvarlak kısımlar azaltılarak, köşeli ve keskin kısımlar
yumuşatılıp düzleştirilerek hızlı bir yazı tekniğine ulaşılmıştır. Sülüste olduğu gibi, bu yazıda
da  اve  لharflerinde zülfe vardır; ancak zülfelerin yönü sola doğrudur.

 ر,  د,  اve  وharfleri bu yazıda
bitişebilirler. Ayrıca  وharfi yuvarlaklığını kaybederken () و,ّ دkısmî bir yuvarlaklık kazanarak
’ وa benzetilmiş, ancak ’ وdan ayırt edilebilmesi için ’ دın gözü açık bırakılmıştır ()د.  هharfi
Osmanlı alfabesinde sonraki harfe bitişmeyen
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ile karıştırılmaması için kelime başında veya herhangi bir munfasıl harften sonra geldiğinde, م
harfinin zeneb denilen kuyruk kısmı kesilir.
Hat sanatında celî, herhangi bir yazı çeşidinin iri yazılmış türü olmakla birlikte celî
divanî ince kalemle de yazılabilir. Bu türün en belirgin özelliği harflerin arasında boşluk
bırakılmaması, hece ve kelimelerin bir öncekinin üstünden başlanarak yazılması, dolayısıyla
bir satırda iki çizginin takip edilmiş gibi görünmesidir. Ayrıca celî divanî satırları, altın serpme
olarak bilinen zerefşan yöntemi ile süslenerek, bazen bütünüyle altınlanarak sanat şaheseri
hâlini almıştır.

11.1.5. Siyâkat ( ) سياقت
Osmanlı arşiv belgelerinde en fazla rastlanan, ancak okunması da en zor olan yazı
çeşididir. Öyle ki, adından da anlaşılacağı üzere, kelime genellikle ilk bakışta okunamaz,
cümlenin siyak ve sibakı takip edilerek okunabilir.
Osmanlı bürokrasisinde siyakat yazısı ağırlıklı olarak maliye, evkaf ve tapu kayıtlarında
kullanılmış; ayrıca arzuhallere düşülen derkenarlarda da büyük ölçüde siyakat tercih edilmiştir.
Siyakat yazısında harfler, yazım sırasında sürat ve akıcılığı sağlayabilmek için yuvarlak
kısımları ile yüksekliklerini önemli ölçüde kaybederek düzleşmiş ve kısalmışlardır. Gizliliği
korumak için harflerin noktaları da çoğu zaman yazılmamıştır.
Genellikle maliye kayıtlarında kullanılan siyakat yazısı içerisinde büyük miktarları
göstermek üzere, önceleri mevcut olmakla birlikte Osmanlılar tarafından daha da geliştirilen
d i v a n r a k a m l a r ı kullanılmıştır. Bunlar rakam adıyla tarif edilmekte ise de Hind
rakamları ile gösterilmez, Arapça rakamların yazılı karşılıkları esas alınarak oluşturulurlar2.

11.1.6. Rik‘a ( ) رقعه
XIX. yüzyılda divanî yazının yerini alan rik‘a, hemen hemen bütün resmî kayıtlarda
kullanılmıştır. Şahsî yazılara da rik‘a özellikleri yoğun olarak yansımıştır. Divanîde olduğu gibi
rik‘ada da harflerin yuvarlaklığı az, düzlüğü çoktur. İniş ve çıkışlardaki açılar birbirine eşittir.
Satıra başlarken benimsenen meyil, satır sonunda da korunmuş, böylece rik‘a yazısına özel bir
karakter kazandırılmıştır. Rik‘a yazısında dişli ve noktalı harflerin imlasında bazı değişiklikler
olmuştur.  سve  شharfleri dişleri yazılmadan düz ve uzun bir çizgi ile gösterilmiştir (
).

س ش

 ق,  ف,  ض,  شve  نgibi noktalı
harflerin noktaları konulmayıp şekillerin sonuna, sola doğru hafif bir kıvrım yapılmıştır ( ن
Yazıdaki hızı sağlamak için kelime sonundaki

2

Siyakat yazısı ile divan rakamları ve bu rakamlarla ilgili değişik uygulamalar hakkında ayrıntılı bilgi için bkz.
Selahaddin Elker, Divan Rakamları, Ankara 1953; Dündar Günday, Arşiv Belgelerinde Siyakat Yazısı,
Özellikleri ve Divan Rakamları, Ankara 1974.
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)ف ق ض ش. Ayrıca yine kelime sonundaki h harfi bir önceki harfin aşağıya doğru küçük
bir kıvrıntısı gibidir.

11.2. Yazma Eserler
Kuruluş yıllarından itibaren ilim hayatına ve buna bağlı kurumların kurulup
geliştirilmesine büyük önem ve öncelik verilen Osmanlı döneminden günümüze sayısız eser
ulaşmıştır. Bunların büyük bir kısmı tarihî olay ve konuların işlendiği çalışmalardır.
Osmanlı dönemi tarihî eserleri Arapça ve Farsçanın yanında büyük ölçüde Türkçe
olarak kaleme alınmıştır. Türkçe tarih eserleri, genellikle padişah, vâlide sultan, şehzade ve
sultanlar gibi hanedan üyeleri ile sadrazam, şeyhülislâm, vezirler, dârüssaâde ağaları gibi önde
gelen devlet adamları tarafından teşvik edilip desteklenen tarihçilerce yazılmıştır. Bununla
birlikte kendi birikimini kamuoyu ile paylaşmak isteyen yazarların şahsî gayretleriyle de birçok
tarih kitabı telif edilmiştir.
Yazılan eserlerin bir kısmı yazıldığı tarihe kadar gelecek şekilde Osmanlı tarihinin
bütününü konu edinmiştir. Bu gibi eserler, eğer özel bir isim verilmemişse Târîh-i Âl-i Osmân
veya Tevârîh-i Âl-i Osmân gibi ortak adlar almıştır. Genel eserler yanında, herhangi bir padişah,
şehzade, sadrazam veya serdarın hayat ve faaliyetlerini konu alan tarihî eserler de mevcuttur.
Herhangi bir padişahın saltanatını anlatan eserlere genellikle o padişahın adı verilir. Nitekim
Yavuz Sultan Selim dönemi için yazılan eserler Selimnâme3, Kanunî Sultan Süleyman
dönemini işleyenler Süleymannâme4, III. Murad dönemine ayrılanlar Muradnâme5 adıyla
bilinmektedir.
Sadrazam ve serdarların faaliyetlerinden bahsedenler, “Gazavât-ı” veya “Târîh-i” ile
başlayıp ilgili şahsın adıyla devam edebildiği gibi, müstakil adlar da taşıyabilir. Bu grup
içerisinde yer alacak şekilde Mahmud Paşa (1453-66; 1472-73), Sokollu Mehmed Paşa (156579), Sinan Paşa (1580-82; 1589-91; 1593-96), Özdemiroğlu Osman Paşa (1584-85) ve Köprülü
Mehmed Paşa (1656-1661)’nın faaliyetleri için yazılmış birçok eser günümüze ulaşmıştır6.
Şahıslarla ilgili eserler yanında, büyük bir kale, şehir ve adanın fethi veya tanıtımına
ayrılmış müstakil eserler de Osmanlı tarih yazıcılığında önemli bir yer tutmaktadır. İstanbul,
Kırım, Belgrad, Yanık gibi şehir ve bölgelere ilave olarak Rodos, Kıbrıs ve Cerbe gibi adalara
ait eserler bu grup içerisinde hatırlanabilir.

Yavuz Sultan Selim dönemini konu alan Selimnâmeler için bkz. M. C. Şehabeddin Tekindağ, “Selim-nâmeler”,
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Enstitüsü Dergisi, I (İstanbul 1970), 197-230. Bunların dışında
II. Selim (1566-1574) ve III. Selim (1789-1807) dönemleri için de aynı adla yazılmış eserler görülmektedir.
4
Süleymannâmeler için bkz. Şerafettin Severcan, “Süleymannâmeler”, Osmanlı, VIII (Ankara 1999), 301-317.
5
III. Murad dönemi dışında IV. Murad (1623-1640) devri için de bu isimle yazılmış eserler bulunmaktadır.
6
Bu eserler ve burada ismi verilmeyen birçok devlet adamı adına yazılmış tarih kitaplarının kronolojik olarak
tanıtımı için bkz. A. Sırrı Levend, Gazavâtnâmeler ve Mihaloğlu Ali Bey’in Gazavâtnâmesi, Ankara 1956, s.
15-177.
3
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Bazı tarih eserleri de bir serinin içerisinde düşünülerek yazılmışlardır. Nitekim daha
çok, minyatürlerle desteklenen Şehnâmeler; devletin sır sayılacak gizli bilgi ve belgeleri
kendilerine verilerek belirli tarihler arasındaki gelişmeleri kayda geçirmeleri istenen güvenilir
ve yetenekli kişilerce yazılmış Vekayi‘nâmeler7; ayrıca özellikle XVII. yüzyıldan itibaren
Osmanlı Devleti’nin idarî, sosyal, ekonomik ve askerî bünyesinde görülen bozukluk ve
değişmeleri işleyen, bunlara çözüm önerileri sunan ıslahat rapor ve lâyihaları8; devlet
merkezinin bu alandaki kararlarını içeren adâletnâmeler9 bu gibi eser grupları içerisinde yer
almaktadır10.
Ana hatlarıyla bu gelişim içerisinde okuyucuyla buluşan tarih eserlerinin kendi iç
bünyeleri bakımından da bilinmesi gereken bazı temel özellikleri bulunmaktadır. Öncelikle bu
eserler muharrir, musannif, müellif, müverrih ve vak‘a-nüvîs denilen yazarlarca yazma
hâlinde ortaya çıkarılmakta idi. Müellif eserini önce müsvedde olarak yazar, sonra gördüğü ilgi
ve tepkileri dikkate alarak beyaza çekme, tebyiz etme denilen yolla temize çekerek yeniden
gözden geçirmiş olur.
Çok rağbet gören bir eserin İstanbul’da veya diğer büyük kültür merkezlerinde yayılıp
çoğalması istinsah yoluyla sağlanır. Müellifin de hayatta olduğu bir dönemde veya onun
ölümünden 50, 100 belki de daha uzun bir müddet sonra müstensihler eseri, müellif
müsveddesi veya mübeyyaz nüshasını esas alarak ya da müellif nüshasının kaybolduğu, ona
ulaşılamadığı durumlarda daha önce istinsah edilmiş ve müstensihine güvenilen sonraki bir
nüshayı (muahhar nüsha) kullanarak çoğaltırlar. Şu hâlde herhangi bir kütüphanede tarihî bir

Osmanlı siyasî tarihinin ana kaynaklarından olan vekayi‘nâmeler ve bunların tahlilî bir sunumu için bkz. E.
Afyoncu, “Osmanlı Siyasî Tarihinin Ana Kaynakları: Kronikler”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi
(TALİD), I/2 (2003), 101-172.
8
Belli başlı ıslahatnâmelerin tanıtımı ve bu konuda yapılan çalışmalar için bkz. C. Yılmaz, “Osmanlı Siyaset
Düşüncesi Kaynakları ile İlgili Yeni Bir Kavramsallaştırma: Islahatnâmeler”, TALİD, I/2 (2003), 299-338.
9
Adâletnâmelerin menşei, özellikleri ve bu konu ile ilgili bazı belge ve metinler için bkz. Halil İnalcık,
“Adâletnâmeler”, Osmanlı’da Devlet, Hukuk, Adâlet, İstanbul 2000, s. 73-190.
10
Hükümdarlar, idareciler, asker ve reayanın görev ve sorumluluklarının ele alındığı S i y â s e t n â m e l e r de
ayrı bir kaynak grubu olarak dikkat çekmektedir. Bu tür eserler Agah Sırrı Levend (“Siyaset-nameler” Türk Dili
Araştırmaları Yıllığı, Belleten 1962, Ankara 19882, s. 167-194) yanında, özellikle A. Uğur (Osmanlı SiyâsetNâmeleri, İstanbul 2001) ve Orhan M. Çolak (“İstanbul Kütüphanelerinde Bulunan Siyasetnâmeler
Bibliyografyası”, TALİD, I/2 (2003), 339-378) tarafından değerlendirilip tanıtılmıştır.
XVIII. yüzyıldan itibaren daimî surette çeşitli ülkelerde görevlendirilen Osmanlı sefirlerinin görevleri ve
bulundukları ülkeler hakkındaki görüşlerine yer verdikleri S e f â r e t n â m e l e r de Osmanlı tarihinin
önemli kaynak serilerindendir. Bunların bazıları üzerinde özel çalışmalar yapılarak değerlendirilmiş ve
metinleri de yayınlanmıştır. Bu eserler için genel olarak bkz. Fr. Taeschner, “Osmanlılarda Coğrafya”, trc.
Hâmid Sadî, Türkiyat Mecmuası, II (1928), 309-312; İstanbul Kütüphaneleri Tarih-Coğrafya Yazmaları
Katalogları, I (Türkçe Tarih Yazmaları), İstanbul 1943, s. 755-784; F. R. Unat, Osmanlı Sefirleri ve
Sefaretnameleri, Ankara 1968; Hadiye Tuncer - Hüner Tuncer, Osmanlı Diplomasisi ve Sefaretnameler, Ankara
1997; M. Alaaddin Yalçınkaya, “Osmanlı Zihniyetindeki Değişim Göstergesi Olarak Sefaretnamelerin Kaynak
Değeri”, Osmanlı Tarihi Araştırma Merkezi Dergisi, VII (1996), 319-338; a. mlf., “Kuruluştan Tanzimat’a
Osmanlı Diplomasi Tarihi Literatürü”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, I/2 (2003), 423-489 (Bu
çalışmada Osmanlı coğrafyacılığının temel alanlarından bazılarına “Osmanlı Elçilikleri ve Sefaretnâmeleri” (s.
459-468) ve “Yabancı Diplomatik Temsilciliklerin Raporları, Hatıratları ve Seyahatnameler” (s. 484-488)
başlıkları ile yer verilmiştir).
7
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eserden faydalanılırken onun müellif nüshası mı, yoksa sonradan istinsah edilmiş bir nüsha mı
olduğu dikkate alınmalıdır.
Müellif hayatta iken istinsah edilen bazı tarih kitapları müellif tarafından tashîh edilmiş
olabileceği gibi, müstensih eserini yazdıktan sonra bizzat kendisi veya herhangi bir okuyucu
istinsah edilen eseri, müellif nüshasıyla mukabele edebilir. İlgili, yetenekli ve bilgili bir
okuyucu tarihî kitap üzerine okuyucu notları olarak bilinen mutâlaa kayıtları düşebilir. Eser,
önemine göre önde gelen devlet ve ilim adamları tarafından sahiplenilmiş olabilir. Böyle bir
durum varsa bu, kitabın başındaki istishâb ve temellük kaydında belirtilir. Eser eğer, vakıf
kuracak kadar zengin ve önemli bir kişinin mülkü olmuşsa o vakfın mührünü taşır ve oraya
aidiyeti yazıyla da gösterilebilir. Bu gibi notlar daha eserin metnini okumaya başlamadan, onun
değeri hakkında okuyucuyu bilgilendirip yönlendirebilecek olan önemli ayrıntılardır11.
Osmanlı eserleri büyük bir sanatı temsil eden mücellidler elinden çıkmış cildler
arasında yer alabileceği gibi, ciltlerin iç yüzleri de okuyucuya ayrı bir sanatın örneklerinin
sunulduğu alanlardır. Zira burada bilgi ile tabiatın buluşmasını simgeleyen çeşitli çiçek
motifleriyle bezeli ebrular cildi sarmaktadır.
Eserlerde metnin devamı sahife düzenine göre değil, varak da denilen yaprak esasıyla
olmaktadır. Genellikle dış kapaktan sonra gelen sahifede yukarıda açıklanan çeşitli notlar yer
almaktadır. Bunu bazı eserlerde, konu başlıkları ve varak numaralarının gösterildiği, bir kısmı
çerçeveli ve tablo hâlinde olan fihrist izlerken, önemli bir bölümünde doğrudan metne
geçilmektedir. Osmanlı dönemi eserlerinde numaralar sol taraftaki sahifeye konulmakta,
dolayısıyla numaranın yer aldığı sahife o numaranın “a” yüzü, ondan sonra gelen arkadaki
sahife ise “b” yüzü kabul edilmektedir.
“1b” olarak düşünülen ilk sahife genellikle besmele-hamdele-salvele denilen besmele,
Allah’a şükür ve Hz. Peygamber’e salât kısımları ile başlar. Ammâ ba‘dü, ba‘dehû veya minba‘d gibi bağlayıcı ifadelerle asıl metne girilir. “2a” ve onu izleyen sahifelere kadar da
sürebilen bu ilk kısımda (dîbâce, mukaddime) müellif, kendi adını, eseri yazma sebebini,
kendisini eseri yazmaya teşvik edenleri, eseri kime ithâf ettiğini, eserin kaynaklarını,
bölümlerini belirtir. Bu bilgiler metin içerisinde de bir vesileyle dile getirilebilir. Bazı eserlerde
ise bunların sadece bir kısmı yer alacağı gibi hiç bilgi verilmeyip hemen konuya girildiği de
görülür. Hâtime denilen son bölümün sonunda da bu bilgilerden bir kısmı, en azından eserin
bitirildiği tarih verilebilir. İstinsah edilen eserlerde istinsâh veya ferâg kaydı adı verilen bu
son bölümde, müellif ve eseri yanında müstensihin ismi ve mesleği ile eserin istinsah tarih ve
yeri de belirtilebilir.
Osmanlı eserlerinde yaprakların birbirlerini izleyip izlemediği arka yüzdeki “b”
sahifesinin son satırının altında karşı sahifenin ilk bir veya iki kelimesi satırdan ayrı olarak
yazılan “garîb”, “reddâde” vb. adlarla bilinen uyarı notuyla kontrol edilebilir. Bir tarih
yazması mukaddimesi, reddadelerinin düzgün ve uygun sıralanışı, hatime bölümü ve ferag
11

Bu kayıtlar ve bunlar dışında tarihî eserlerin başlangıcında bulunan diğer notlar için bkz. Köprülü Kütüphanesi
Yazmalar Kataloğu, haz. Ramazan Şeşen - C. İzgi - C. Akpınar, İstanbul 1986, I, 26-34.
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kaydına göre tam veya noksan nüsha olarak tanımlanır. Ancak bazı tarih yazmaları
hacimlerinin azlığı sebebiyle müstakil bir cild olarak değil de, hemen hemen aynı büyüklükteki
birkaç eserle birlikte, genellikle risâle adını alarak bir mecmua içerisinde günümüze
ulaşmıştır12.
Osmanlı tarihine ait eserler yurt içi ve yurt dışındaki birçok şehirde özel veya resmi
kütüphanelerde korunmaktadır. Yurt içindeki en önemli ve zengin kütüphane İstanbul’da
bulunan Süleymaniye Kütüphanesi’dir. Bu kütüphane Süleymaniye Camii Külliyesi’nin
içerisinde yer alan merkez binasına ilave olarak Âtıf Efendi, Râgıb Paşa, Nûruosmaniye,
Köprülü ve Üsküdar’daki Hacı Selim Ağa kütüphaneleri gibi bağlı birimleriyle bünyesinde
bulundurduğu yazma ve matbu tarihleriyle haklı olarak dünyada da en önemli kütüphaneler
içerisinde yerini almıştır13. Topkapı Sarayı Müzesi, Arkeoloji Müzesi, Atatürk Kitaplığı
(Taksim), İstanbul Üniversitesi, Ali Emirî ve Beyazıt Devlet kütüphaneleri yazma eserleriyle
her zaman okuyucu ve araştırmacıların ilgisini çeken önemli kültür merkezleridir14.
İstanbul dışında Ankara, Bursa, Edirne, Manisa, Kayseri, Konya vb. gibi şehirlerdeki
kütüphanelerde de Osmanlı dönemine ait önemli eserler bulunmaktadır. Mısır, Bağdad, Şam,
Haleb gibi Arap şehirleri yanında Viyana, Berlin, Paris, Roma, Londra gibi Batı şehirleri de
Osmanlı yazma eserleri bakımından zengin kütüphaneleri olan şehirlerdir.
Kütüphanelerdeki eserler yayınlanmış çeşitli kataloglarla araştırmacılara
duyurulmuştur. Kütüphanelerin merkezlerinde bulunan kataloglar da müellif ve eser adına göre
tasnif edilerek okuyucuyu yönlendirmektedir. Araştırmacılar bu eserlerden kütüphanelerin
okuma salonlarında bizzat okuyup çalışarak; mikrofilm alarak; aldığı mikrofilmleri çeşitli
yöntemlerle kâğıda basarak; nihayet yeni gelişen dijital kamera ile yapılan çalışmalar sayesinde
bilgisayar ortamına alarak yararlanmaktadırlar.

11.2.1. Belli Başlı Yazma Eser Bibliyografya ve Katalogları
ALİ HİLMİ, Fihristü’l-kütübi’t-Türkiyyeti’l-mevcûdeti fi’l-Kütüb-hâneti’l- Hidiviyye,
Mısır 1306 (1888).
ATSIZ, “İstanbul Kütüphanelerinde Tanınmamış Osmanlı
Kütüphaneciler Derneği Bülteni, VI/1-2 (Ankara 1957), 47-81.

Tarihleri”,

Türk

Azerbaycan El Yazmaları Katalogu (tarih, coğrafya, edebiyat nazari-yesi, tezkireler,
bediî edebiyat ve münşeat), I, Bakû 1963.

Bu durumda sadece mecmuaya bir numara verilir, içerisindeki muhtelif yazma eserler o genel numara altında
1’den başlayarak 2435/1 veya 2435/6 gibi yeniden sıralanırlar.
13
Merkez ve bağlı birimleriyle Süleymaniye Kütüphanesi’nin tarihçe, teşkilat ve temel özellikleri için bkz.
Süleymaniye Kütüphanesi, İstanbul 1983.
14
Bu genel adlarına rağmen adı geçen kütüphaneler, içerisinde pek çok yazma eserin bulunduğu merkezler olduğu
için, teşkilatları da alt birimlere ayrılarak oluşturulmuştur. Dolayısıyla aranan herhangi bir kitaba bu adların
yanında alt birimin adı ve numarasının belirtilmesiyle ulaşılabilir: Süleymaniye-Fatih Kütüphanesi, Topkapı
Sarayı Müzesi-Revan Kütüphanesi, İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi-Türkçe Yazmalar (TY) vb. gibi.
12
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BABINGER, Franz, Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserleri, çev. C. Üçok, Ankara 1982.
BLOCHET, E., Catalogue des Manuscripts Turcs de la Bibliotheque Nationale, I-II,
Paris 1932-1933.
BURSALI MEHMED TÂHİR, Osmanlı Müellifleri, I-III, İstanbul 1333-1342.
FUAD SEYYİD, Fihristü’l-mahtûtât, I-III, Kahire 1961, Kahire 1962, Kahire 1963.
FLEMMING, Barbara, Türkische Handschriften, I, Wiesbaden 1968.
FLUGEL, Gustav, Die arabischen, persischen und türkischen Hand-schriften der
Kaiserlich-Königlichen Hofbibliothek zu Wien, I-III, Wien 1865-1867.
FORRER, Ludwig, “Handschriften osmanischer Historiker in Istan-bul”, Der Islam,
XXVI/1 (Berlin 1940), 173-220.
GOTZ, Manfred, Türkische Handschriften, II-IV, Wiesbaden 1968-1979.
İstanbul Kütüphaneleri Tarih-Coğrafya Yazmaları Katalogları, I (Türkçe Tarih
Yazmaları), İstanbul 1943.
İZGİ, Cevat, Osmanlı Medreselerinde İlim, I-II, İstanbul 1997 (Medreselerdeki
coğrafya eğitimi ve bu alandaki eserler: II, 229-276).
KARABULUT, Ali Rıza, Kayseri Râşid Efendi Kütüphanesindeki Türkçe Yazmalar
Kataloğu, I-II, Ankara 1995.
KARATAY, Fehmi Edhem, Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Türkçe Yazmalar
Kataloğu, I (Din, Tarih, Bilimler) - II (Filoloji, Edebiyat, Mecmualar), İstanbul 1961.
KÂTİB ÇELEBİ, Keşfü’z-zunûn an-esâmi’l-kütüb ve’l-fünûn, nşr. M. Şerefeddin
Yaltkaya-Kilisli Rifat Bilge, I-II, İstanbul 1941-1943.
KUT, A. Turgut, “Türkiye Yazma Eserler Katalogları Repertuvarı”, Türk Dili
Araştırmaları Yıllığı Belleten (1972), Ankara 1973, s. 183-240.
KÜTÜKOĞLU, Mübahat S., Tarih Araştırmalarında Usûl, İstanbul 1990 (özellikle, s.
139-158).
LEVEND, Agâh Sırrı, Gazavât-nâmeler ve Mihaloğlu Ali Bey’in Gazavât-nâmesi,
Ankara 1956 (özellikle s. 1-177).
, Türk Edebiyatı Tarihi, I (Giriş), Ankara 1973 (özellikle yabancı
kütüphanelerdeki yazmaların katalogları: s. 515-532).
____________

MINORSKY, V., The Chester Beatty Library, A Catalogue of the Turkish Manuscripts
and Miniatures, Dublin 1958.
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ÖZTÜRK, Necdet, “İstanbul Arkeoloji Müzeleri Kütüphanesindeki Tarih Yazmaları”,
Türk Dünyası Araştırmaları, LXIII (İstanbul 1989), 129-175.
PARMAKSIZOĞLU, İsmet, Manisa Genel Kütüphanesi Tarih-Coğrafya Yazmaları
Kataloğu, İstanbul 1952.
PERTSCH, Wilhelm, Verzeichniss der türkischen Handschriften der Königlichen
Bibliothek zu Berlin, Berlin 1889.
RASONYI, Laszlo, Tarihte Türklük, Ankara 19882 (özellikle, s. 349-379).
RIEU, Charles, Catalogue of the Turkish Manuscripts in the British Museum, London
1888.
ŞEŞEN, Ramazan, “Türkiye Kütüphânelerinde Bulunan Bazı Nâdir Türkçe Yazmalar”,
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Enstitüsü Dergisi, IX (1978), 373-404.
TOGAN, A. Z. Velidî, “Kayseri ve Bursa’daki Yazmalar Hakkında”, İstanbul
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, I/1 (1949), 67-76.
____________

, Tarihte Usûl, İstanbul 19813 (özellikle, s. 206-212; 246-261).

TÜRKAY, Cevdet, İstanbul Kütüphanelerinde Osmanlılar Devrine Aid TürkçeArabca-Farsça Yazma ve Basma Coğrafya Eserleri Bibliyografyası, İstanbul 195815.

11.3. Matbû Eserler
Osmanlı Devleti’nde Türkçe eserlerin matbaada basılmaya başlanması (1726) ile tarih
yazmaları yeni bir değer kazanmıştır. Zira dönemin sadrazamı Nevşehirli Damad İbrahim
Paşa’nın (1718-1730) tarihe özel ilgisi dolayısıyla ilk basılan eserler tarih ve coğrafya ağırlıklı
olmuştur. Âli, Selânikî, Peçuylu, Kâtib Çelebi gibi müellifler yanında Naima, Raşid ve Cevdet
Paşa gibi vekayinüvislerin tarihi eserleri başta olmak üzere pek çok tarih kitabı bu vesileyle
basılmıştır16. Bu baskı işlemi, her zaman yazmaların özünde mevcut titizlik ve ciddiyetle doğru
orantılı olarak yapılamadığı için müellifin metni ile matbu metin arasında büyük farklılıklar

Türkçe yazma ve matbu tarihî eserlerin çokluğu pek çok yabancı araştırıcıyı kendi ülkesindeki tarihî malzemenin
kataloglarını hazırlamaya yönlendirmiştir. Tabiatıyla T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı da bünyesindeki çeşitli
kuruluşlar aracılığıyla, Türkiye’nin muhtelif yerlerine dağılmış olan yazmaların “Türkiye Yazmaları Toplu
Kataloğu (T Ü Y A T O K )” adlı genel bir projeyle tespiti çalışmalarını başlatmıştır. Bu araştırmaların
sonucunda Ankara, İstanbul, Adıyaman, Giresun, Ordu, Rize, Amasya ve Antalya’da bulunan birçok yazmanın
tanıtımı yapılmıştır.
16
Osmanlı döneminde basılan tarih eserleri için genel olarak bkz. Enver Koray, Türkiye Tarih Yayınları
Bibliyografyası, I (1729-1955), İstanbul 1959; Osman Ersoy, Türkiye’ye Matbaanın Girişi ve İlk Basılan
Eserler, Ankara 1959; Jale Baysal, Müteferrika’dan Birinci Meşrutiyet’e Kadar Osmanlı Türklerinin Bastıkları
Kitaplar, İstanbul 1968; Seyfettin Özege, Eski Harflerle Basılmış Türkçe Eserler Kataloğu, I-V, İstanbul 19711982; Türkiye Basmaları Toplu Kataloğu. Arapça Harfli Türkçe Eserler (1729-1928), 1. c. 1. bl., haz. Müjgan
Cunbur - Dursun Kaya, Ankara 1990; Kemal Beydilli, Mühendishâne ve Üsküdar Matbaalarında Basılan
Kitapların Listesi ve Bir Katalog, İstanbul 1997.
15
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görülebilmektedir17. Bu bakımdan matbu tarihî metinler kullanılırken yazma nüshaları da göz
önünde bulundurulmalıdır. Nitekim, gerek eseri tümüyle yansıtmayan matbu eserler, gerekse
Osmanlı döneminde tab olunmamış tarih kitapları günümüzde doktora tezi seviyesinde ilmî
araştırmalara konu olmaktadır. Tarihî eserlerle ilgili ilmî hassasiyeti bütünüyle yansıtmadan
hazırlanan sadeleştirme metinleri yanında; müellif ve eser, eserin muhtevası, nüshaları,
kaynakları ve tesirlerini konu alan ayrıntılı bir tahlil kısmının ilave edildiği transkripsiyonlu
metin hazırlıklarının birçoğu basılarak araştırmacıların istifadesine sunulmaktadır.

17

Bu gibi farklılıklara örnek olmak üzere Kâtib Çelebi’nin Türkçe Fezleke’sinin matbu (I-II, 1286-1287) ve yazma
(müellif nüshası: Süleymaniye - Âtıf Efendi Ktb., nr. 1914) metinleri arasındaki uyumsuzluk ve müellifin
titizliğini yansıtmayan dikkatsizliklerin izahı için bkz. Bekir Kütükoğlu, Kâtib Çelebi “Fezleke”sinin
Kaynakları, İstanbul 1974, s. 13-14.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
1)

Özel bir isim verilen Osmanlı döneminde yazılmış beş tarih eseri bulunuz.

2)
Osmanlılar döneminde adına özel tarih kitabı kaleme alınmış olan 3 sadrazam
bulup yazınız.
3)

Divânî yazı çeşidinin özellikleri ve kullanım alanları üzerinde araştırma yapınız.

4)

Ta‘lîk yazı çeşidinin özellikleri ve kullanım alanları üzerinde araştırma yapınız.

5)

Faksimile yayını yapılmış olan bir yazma eseri inceleyiniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Osmanlı Türkçesi dersinin on birinci haftasında, eserin içeriğine göre değişen yazı
çeşitleri ile yazma ve matbu eserler, taşıdıkları özellikler dikkate alınarak tanıtıldı, konu
dipnotlarla da zenginleştirildi. Ayrıca akademik çalışma yapmayı düşünen adaylar için
yardımcı olmak üzere belli başlı yazma eser bibliyografya ve kataloglarının kısa bir listesi
eklendi.
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Bölüm Soruları
1) Osmanlı yazı sanatına ne ad verilir?
a) Siyâkat
b) Belâgat
c) Hitâbet
d) Hat
e) Hattât
2) “Aklâm-ı sitte” denilen yazı çeşitleri aşağıdakilerden hangileridir?
a) Sülüs, nesih, muhakkak, reyhânî, tevkīʻ, rikaʻ
b) Nestaʻlîk, dîvânî, rikʻa, siyâkat, hat, kitâbet
c) Sülüs, nesih, taʻlîk, dîvânî, siyâkat, rikʻa, hat
d) Kitâbet, belâgat, hitâbet, hat, siyâkat, sülüs
e) Dîvânî, nesih, nestaʻlîk, rikaʻ, reyhânî, muhakkak
3) Osmanlı padişahı adına yazılan belgelerde hangi yazı çeşidi kullanılmıştır?
a) Nesih
b) Dîvânî
c) Reyhânî
d) Nestaʻlîk
e) Muhakkak
4) Mahkeme kayıtlarının tutulduğu Şerʻiye Sicillerinde hangi yazı çeşidi kullanılmıştır?
a) Nesih
b) Muhakkak
c) Taʻlîk
d) Reyhânî
e) Kûfî

245

5) Osmanlı döneminde maliye, evkaf ve tapu kayıtlarında ağırlıklı olarak hangi yazı
çeşidi kullanılmıştır?
a) Siyâkat
b) Nesih
c) Sülüs
d) Kûfî
e) Reyhânî
6)

ّّّسياقتّّديوانىkelimelerinin okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

a) Belâgat Dîvân
b) Siyâkat Dîvânî
c) Sibak Siyak
d) Siyâdet Dîvân
e) Siyâkat Divanı
7)

 ّّنسخّّرقعهkelimelerinin okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

a) Nüsha Varak
b) Nesih Rikkat
c) İstinsah Varak
d) Müstensih Rikʻa
e) Nesih Rikʻa

ّّخطّّخطاطّكتابهkelimelerinin okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

8) ّ

a) Hattât Hat Küttâb
b) Kitâbenin hattâtı
c) Hatt-ı hattât Kâtibi
d) Hatt hattât kitâbe
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e) Hıtta Hutbe Küttâb
9) Osmanlı döneminde Osmanlı tarihine dair yazılan eserlere genellikle ne ad verilir?
a) Tevârîh-i Âl-i Osmân
b) Osmanlı Devleti Târihi
c) Devlet-i Aliyye Târihi
d) Anonim Osmanlı Târihi
e) Târîh-i Devlet-i Aliyye
10) Osmanlı döneminde yazma bir eseri kopya ederek çoğaltanlar nasıl adlandırılır?
a) Şâir
b) Müstensih
c) Müellif
d) Müverrih
e) İstinsâh

Cevaplar
1)d 2)a 3)b 4)c 5)a 6)b 7)e 8)d 9)a 10)b
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12. OKUMA 5: BELGELER (BELGE 1-3)
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Bu bölümde Neler Öğreneceğiz
12.1. Metin
12.2. Transkripsiyon
12.3. Tahlil
12.3.1. Kısa Özet
12.3.2. Kelimeler, Tamlamalar, Terimler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Osmanlıca farklı yazı çeştieri ile gösterilen tarihi metinler in okunmasında dikkat
edilmesi gereken hususlar?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

IV. Mehmed Döneminin
Bazı Olayları

Osmanlıca tarihî metinlerin
farklı yazı türleri ile
yazımlarının öğrenilmesi

IV. Mehmed Döneminin
Bazı Olayları

Yazı çeşitlerinin birbirinden
ayırt eden hususlar

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Tarihî metinler üzerinde
çalışmalar
Tarihî metinler üzerinde
çalışmalar
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Anahtar Kavramlar


Divani



Tugra



Berât



Divan-ı Hümayun
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Giriş
Osmanlı Türkçesi dersinin on ikinci haftasında, on birinci haftada işlenen yazı
çeşitlerinin de yer aldığı belgelere örnek olmak ve kendilerine özgü dil ve üslup özellikleri
bulunan çeşitli belge türlerini görmek üzere üç ayrı belge okunacak, bunların transkripsiyonu
yapılacak ve özetleri çıkarılacaktır.
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12.1. Belge 1
12.1.1. Metin
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12.1.2. Transkripsiyon
TUĞRA
(AHMED b. MEHMED HÂN
el-muzaffer dâimâ )

Sebeb-i tahrîr-i tevkīʻ-i refîʻ-i humâyûn oldur ki
İşbu dârende-i fermân-ı humâyûn-ı meserret-makrûn Ali [b.] Ahmed mahmiyye-i
İstanbul’da vâkıʻ merhûm u mağfûrun-leh Sultân Süleymân Hân –tâbe serâhu- Câmiʻ-i
şerîfinde vakt-i subhda ve meclis-i sânîde berâtın virüp ihtiyârıyla ferâgat eyleyen oğlu
Mehmed b. Ali yerine sene erbaʻa ve ʻışrîn ve elf Cemâziyelevvelinün on ikinci güninden
[iʻtibâren geçerli olmak üzre] yevmî iki akçe ile cüz-hân nasb idüp bu berât-ı humâyûnu virdüm
ve buyurdum ki
Varup şol ki şerâʼit-i âdâb-ı tilâvetdür [anı] merʻî vü müeddâ kıldukdan sonra taʻyîn
olunan yevmî iki akçe vazîfesin [Sultân Süleymân Hân Câmiʻ-i şerîfi] evkāfı mahsûlinden mâh
be-mâh alup mutasarrıf ola!
Ol bâbda [kendüsine] kimesne mâniʻ u dâfiʻ olmaya!
Şöyle bileler, alâmet-i şerîfe iʻtimâd kılalar!
Tahrîren fi’l-yevmi’l-âşir min-şehri Ramazâni’l-mübârek li-sene erbaʻa ve ʻışrîn ve elf.
Be-makām-ı Kostantîniyyetü’l-mahrûse
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12.1.3. Özet

BELGE 1

(Feragat eden oğlu yerine Ali b. Ahmed’e, I. Ahmed (16031617) tarafından verilen 10 Ramazan 1024/3 Ekim 1615
tarihli cüzhanlık beratı (TSMA, E. 5204/36))

İstanbul’da Süleymaniye Camii’nde sabah namazından sonra yerine getirmekte olduğu
Kur’ân-ı Kerîm’in 20 sayfalık her bir bölümüne karşılık gelen cüzleri okuyanların yaptığı
cüzhanlık görevinden beratını iade ederek feragat eden Mehmed b. Ali’nin yerine bu görevi
günde iki akçe ücretle ifa etmesi için 12 Cemaziyelevvel 1024 tarihinden itibaren geçerli olmak
üzere oğlu Ali b. Ahmed’e, Sultan I. Ahmed tarafından 10 Ramazan 1024 tarihinde cüzhanlık
beratı verilmiş ve görevin gereklerini yerine getirmesi şartıyla belirlenen günlük iki akçe
ücretini her ay cami vakfının bütçesinden alması ve buna kimsenin engel olmaması
emredilmiştir.
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12.2. Belge 2
12.2.1. Metin
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12.2.2. Transkripsiyon
TUĞRA
(MEHMED b. İBRAHİM HÂN
el-muzaffer dâimâ )
Düstûr-ı mükerrem müşîr-i müfahham nizâmü’l-âlem müdebbir-i umûrü’l-cumhûr bi’lfikri’s-sâkıb mütemmim-i mehâmmü’l-enâm bi’r-re’yi’s-sâʼib müessis-i bünyânü’d-devle ve’likbâl müşeyyid-i erkânü’s-saʻâde ve’l-iclâl el-mahfûfü bi-sunûfi avâtıfi’l-meliki’l-aʻlâ sâbıkā
Mısır muhâfazasında olan vezîrüm Ahmed Paşa –edâme’llâhü teʻâlâ iclâlehû- tevkīʻ-i refîʻ-i
humâyûn vâsıl olıcak maʻlûm ola ki
Hâliyâ düstûr-ı mükerrem müşîr-i müfahham bi’l-fiʻl Mısır muhâfazasında olan
vezîrüm Abdurrahman Paşa –edâme’llâhü teʻâlâ iclâlehû- dan südde-i saʻâdetüme mektûb
gelüp bin elli dokuz senesi mâlından olmak üzre senden matlûb olan emvâl-i hâssamdan iki yüz
kese[yi] ol cânibde edâ ve yüz on kese[yi] Âsitâne-i saʻâdetüme teslîm idüp ve yüz altmış kese
nevʻ ve sâʼir mevâddan kendüsi kabûl ve vech-i meşrûh üzre tarafeynden der-uhde olunduğın
iʻlâm eylemiş.
İmdi taahhüdün üzre iki yüz keseyi edâ vü teslîm ve temessükleyüp tevakkuf u meks
itmeyüp Âsitâne-i saʻâdetüme gelmen bâbında fermân-ı âlî-şânum sâdır olmışdur buyurdum ki
Vusûl buldukda sâdır olan fermân-ı celîlü’l-kadrüm mûcibince amel idüp dahi taahhüd
eyledüğün üzre iki yüz keseyi edâ idüp ve temessükleyüp aslâ tevakkuf u ârâm itmeyüp heman
kalkup bir gün evvel Âsitâne-i saʻâdetüme gelmekde bezl-i ikdâm ve sarf-ı ihtimâm eyleyesin!
Şöyle bilesin, alâmet-i şerîfe iʻtimâd kılasın!
Tahrîren fî-evâ’il-i şehr-i Ramazânü’l-mübârek min-şuhûr-i sene ihdâ ve sittîn ve elf.
Be-makām-ı Kostantîniyyetü’l-mahrûse
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12.2.3. Özet

BELGE 2
(1059/1649 yılı hesabından kalan 200 keseyi hazineye teslim etmesi için eski Mısır
Valisi Ahmed Paşa’ya gönderilen IV. Mehmed’in (1648-1687) evâil-i Ramazan 1061/18-28
Ağustos 1651 tarihli fermanı (TSMA, nr. E. 664/67; M. Kütükoğlu, OBD, s. 438))

Mısır valisi Abdurrahman Paşa’dan gelen H. 1059 yılı hesabından önceki vali olarak
Ahmed Paşa’dan istenen 200 akçenin orada ödendiği, 110 akçenin Devlet merkezine
gönderilmek üzere teslim edildiği ve 160 akçe kadarının kendisine kaldığına dair iki taraf
arasında belge düzenlendiğine dair mektup üzerine, Sultan IV. Mehmed tarafından önceki Mısır
valisi Ahmed Paşa’ya taahhüd ettiği 200 keseyi ödediğine dair alındı belgesini tutanak olarak
düzenleyip hiç durmadan bir an önce İstanbul’a gelmesi konusunda H. evâil-i Ramazan 1061
(M. 18-28 Ağustos 1651) tarihinde ferman gönderilmiştir.
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12.3. Belge 3
12.3.1. Metin
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12.3.2. Transkripsiyon
BUYURULDU
(Sadrazam Koca Ragıb Paşa)
Telhîsi mûcibince
tezkiresi verilmek
buyuruldu
2 Zilkaʻde sene [1]174
Arz-ı bendeleridir ki
Bin yüz yetmiş iki senesinde tebrîk-i cülûs-ı humâyûn için Der-aliyye’ye gelen Leh orta
elçisi esnâ-i tarîkde Hafikıyye (?) kazâsına nüzûlünde der-kenârda mastûr emr-i şerîf mûcibince
ahâlî-i kazânın tekâlîflerine takasan iktizâ eden verginin taʻyînât ve araba ve bargirlerini tedârük
ve teslîm eylediklerini hâvî mihmândârının verdiği memhûr temessük defteri mûcibince baha
ücretleriçün iktizâ eden yüz beş guruşun elli beş guruşu tenzîl olunup mâ-adâ elli guruşa ahâlîi kazânın tekâlîflerine takasan tezkiresi verilmek bâbında fermân devletli saʻâdetli sultânım
hazretlerinindir.
İMZA
[DEFTERDÂR]
Tezkire-dâde
17 Zilhicce sene [11]74

12.3.3. Özet
BELGE 3
(Sadrazam Koca Ragıb Paşa’nın Leh elçisine yapılacak
masraf hakkında 17 Zilhicce 1174/20 Temmuz 1761 tarihli
buyuruldusu (BOA, Cevdet-Hariciye, nr. 401))
Defterdarın, bin yüz yetmiş iki senesinde Sultan III. Mustafa’nın cülusunu tebrik için
gelen Leh orta elçisinin kendisine tayin edilen mihmandarın raporu doğrultusunda,
güzergâhtaki Hafikıyye kazasına uğradığı sırada kaza halkının vergilerinden düşülmek üzere
bir günlük tahsisatı, araba ve atlarının giderleri için harcanacak olan 105 kuruşun 55 kuruşu
indirim yapılarak 50 kuruş olarak ödenebilmesi için tezkere verilmesi konusundaki arzı üzerine
Sadrazam Koca Ragıb Paşa’nın 2 Zilkade 1174 tarihli tezkereye izin veren buyuruldusu.
Belgenin sonuna bunun 17 Zilhicce 1174 tarihinde verildiği kaydı da eklenmiştir.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
1) Padişaha ait belgeler ne şekilde adlandırılır? Bir berat örneği üzerinde inceleme
yapınız.
2) Sadrazama ait belgeler ne şekilde adlandırılır? Bir buyuruldu örneği üzerinde
inceleme yapınız.
3) Bir fermanı inceleyerek fermanların hangi bölümlerden oluştuğunu bulunuz.
4) Bir buyurulduyu inceleyerek özetini çıkarınız.
5) Yayınlanmış iki ferman üzerinde çalışarak özetlerini çıkarınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Osmanlı Türkçesi dersinin on ikinci haftasında, on birinci haftada işlenen yazı
çeşitlerinin de yer aldığı belgelere örnek olmak ve kendilerine özgü dil ve üslup özellikleri
bulunan çeşitli belge türlerini görmek üzere cüzhanlık beratı, ferman ve buyuruldu türlerinde
üç ayrı belge okundu, bunların transkripsiyonu yapıldı ve özetleri çıkarıldı.
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Bölüm Soruları
1) “Kur’ân-ı Kerim’in 20 sayfalık bölümlerini okuyanlara”
aşağıdakilerden hangisidir?

verilen unvan

a) Hâfız
b) Cüzhan
c) Mevlidhan
d) İmam
e) Müezzin
2) “Bir görevin bir ücret karşılığında bir kimseye verildiğini gösteren belgeyi”
tanımlayan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
a) Mektub
b) Hatt-ı humâyûn
c) Arzuhal
d) Fetvâ
e) Berat
3) Dârende-i fermân ne anlama gelmektedir?
a) Darende kadısı
b) Padişah fermanı
c) Sancakbeyi
d) Fermanın verildiği kişi
e) Fermanı veren kişi
4) Evkāf mahsûlü ne anlama gelmektedir?
a) Meyveler
b) Sebzeler
c) Vakıfların bütçesi
d) Vakfın kurucusu
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e) Vakfiye
5) Buyuruldu ne anlama gelmektedir?
a) Fermân-ı pâdişâhî
b) Berât-ı şerîf
c) Sadrazamın onay emri
d) Defterdârın telhîsi
e) Beylerbeyi tevcîhi
6) Tekâlîf ne anlama gelmektedir?
a) Vergiler
b) Öneriler
c) Talepler
d) İtirazlar
e) Güçlükler
7) Temessük ne anlama gelmektedir?
a) Tevessül etmek
b) Güzel koku sürmek
c) Tesviye, düzenleme
d) Tahsîlât, ödeme
e) Tutanak, alındı belgesi
8) Âdâb-ı tilâvet ne anlama gelmektedir?
a) Âdâb-ı muâşeret
b) Temizlik kuralları
c) Edebî eserler
d) Okuma kuralları
e) Güzel yazma tarzı
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9) Vusûl bulmak ne anlama gelmektedir?
a) Vesile teşkil etmek
b) Tevessül etmek
c) Ulaşmak
d) İsâle hattı
e) Islâhât
10)

Tevakkuf ne anlama gelmektedir?

a) Durmak, duraksamak
b) Vakıf eser bırakmak
c) Tutuklamak
d) Vakıf kurmak
e) Vâkıf olmak

Cevaplar
1)b 2)e 3)d 4)c 5)c 6)a 7)e 8)d 9)c 10)a
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13. OSMANLICA DEFTER VE BELGELER
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Osmanlıca defter ve belgelerin sınıflandırılmasnda hangi hususlara dikkat

edilmektedir?
2)

Osmanlıca defterlerin muhtevası nedir?

3)
Osmanlı tahrir defterlerinde hangi konular işlenir ve bu defterler nerede kayıt
altında tutulur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Kayıt altına alınan defter ve
belgeleri inclemek

Osmanlıca Defter ve
Belgeler

Osmanlıca defter ve
belgelerin hangi amaçla
yazıldıklarının öğrenilmesi

Osmanlıca Defter ve
Belgeler

Bir belgenin üzerinde hangi
ibareler yer alır ve belge
okunurken dikkat edilmesi
gerekenler

Farklı yazı çeşitleri ile
kaleme alınan belge türlerini
incelemek

Osmanlıca Defter ve
Belgeler

Bir defterin üzerinde hangi
ibareler yer alır ve belge
okunurken dikkat edilmesi
gerekenler

Defter türleri üzerine
çalışma yapmak
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Anahtar Kavramlar


Tapu Tahrir



Deftardârlık



Mühimme Defterleri



Şer‘iyye Sicilleri



Hatt-ı Humâyûnlar



Berât



Tuğra



Tevk’î
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Giriş
Osmanlı dönemine ait olarak, kütüphane ve arşivlerde bulunan defter ve müstakil
belgeleri anlayabilmek ve yorumlayabilmek için öncelikli olarak bunlarda kullanılan ve
içeriklerine göre değişen dil ve üslûplarını bilmek gereklidir. Osmanlı Türkçesi dersinin on
üçüncü haftasında başta Mühimme ve Tahrir Defterleri ile Şer‘iyye Sicilleri olmak üzere tutulan
defterler ve belgeler tanıtılacaktır.
Defter ve belgeler olarak iki grupta ele alınabilecek olan Osmanlı tarihine ait arşiv
malzemesi, merkez ve taşrada tutulup yazılmasına göre de incelenebilir.
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13.1. Osmanlıca Defterler
Osmanlı devlet merkezinde tutulan defterler, teşkilât yapısına paralel olarak padişah,
veziriazam ve defterdarla ilgili olmaları yönünden üç ana grupta mütalaa edilebilir.
Padişah adına devlet işlerini takip eden sadrazamın, Divân-ı Humâyûn’da yaptığı
görüşmeler ve burada alınan kararlar, değişik alanlarda uzmanlaşmış ve kalem adı verilen
bürolarda tutulan defterlere kaydedilirdi. Beylikçi, Tahvil, Ruus ve Âmedî olarak dörde ayrılan
Divân-ı Humâyûn kalemlerinde çeşitli defterler tutulmuştur18. Bunların başlıcaları Mühimme,
Tahvil, Ruus, Şikâyet ve Ahkâm defterleridir19.
Arazi yazımı ve dağıtımı ile ilgili konular da Defterhâne’de tutulan Tahrir ve Tîmâr
Ruznâmçe defterlerinde yer alırdı20.
Maliye ve muhasebe ile ilgili kayıtlar ise Bâb-ı Defterî denilen Defterdarlık bürosunda
Muhasebe, Mukabele, Cizye, Mukataa, Sâliyâne, Teşrifât ve benzeri gibi adlarla anılan birçok
defterde toplanırdı.
XVII. yüzyıl sonlarından itibaren merkezî idare büyük ölçüde Divân-ı Humâyûn’dan
Bâbıâli’ye yöneldiği için21 bürokraside de yeni bürolar ve dolayısıyla yeni defter türleri ortaya
çıkmıştır22.
Osmanlı bürokrasisinde taşrada da hazırlanan muhtelif defterler bulunmaktadır. Bunlar
içerisinde en önemlisi kaza ve sancaklara gelen merkez evrakı ile sosyal hayat, ekonomi, adalet
ve eğitimle ilgili yerel gelişmelerin kayda geçirildiği Şer‘iyye Sicilleri’dir.
Başta Başbakanlık Osmanlı Arşivi olmak üzere değişik arşivlerde saklanıp korunarak
günümüze ulaştırılan defterlerdeki emir ve hükümler bu ana yapılanmaya paralel olarak
kendine özgü bir sistemle kaleme alınmışlardır. Defterlerdeki plan ve metot takip edilerek
araştırılan konuya ulaşmak daha kolay hâle gelmektedir.

Osmanlı diplomatiğinde defter kavramı ve tutulan defter çeşitleri için bkz. Nejat Göyünç, “Defter”, DİA, IX
(1994), s. 88-90.
19
Divân-ı Humâyûn’un mahiyeti, yetki alanları, personeli ve bağlı kalemler hakkında bkz. Ahmet Mumcu,
Hukuksal ve Siyasal Karar Organı Olarak Divan-ı Hümayun, Ankara 19862; Recep Ahıshalı, Osmanlı Devlet
Teşkilâtında Reisü’l-küttâblık (XVIII. Yüzyıl), İstanbul 2002. Osmanlı merkez yazışmalarındaki Ruus geleneği
hakkında bkz. Nejat Göyünç, “XVI. Yüzyılda Ruûs ve Önemi”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih
Dergisi, XVII/22 (1967), s. 17-34.
20
Defterhâne ve buranın âmiri olan Defter Emini’nin görev ve sorumlulukları için bkz. Erhan Afyoncu, “Defter
Emini”, DİA, IX (1994), 91-93; aynı mlf., “Defterhâne”, DİA, IX (1994), 100-104. Osmanlı bürokrasisinde
Ruznâmçe geleneği ve bu adla tutulan defterler hakkında bkz. Halil Sahillioğlu, “Ruznâmçe”, Tarih Boyunca
Paleografya ve Diplomatik Semineri, 30 Nisan - 2 Mayıs 1986, Bildiriler, İstanbul 1988, s. 113-139.
21
Muzaffer Doğan, “Divan-ı Hümâyûn’dan Bâbıâli’ye Geçiş”, Osmanlı, VI (Ankara 1999), 199-210.
22
Bu yeni dönemde Osmanlı devlet teşkilâtında Bâbıâli’nin yeri ve tutulan defterler hakkında bkz. J. von Hammer,
“XVIII. Asırda Osmanlı İmparatorluğu’nda Devlet Teşkilâtı ve Bâb-ı Âlî”, trc. H. İlteber, İstanbul Üniversitesi
Hukuk Fakültesi Mecmuası, VII/2-3 (1941), 573-576; Başbakanlık Osmanlı Arşivi Rehberi, İstanbul 20002, s.
185-232.
18
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13.1.1. Mühimme Defterleri
Divan-ı Humâyûn kalemlerinde tutulan defterlerden özellikle Muhimme
Defterleri’ndeki kayıtlar, belgeler kısmında ayrıntısı verilecek olan padişaha ait ferman, berat
ve nişanların genellikle müracaat ve emir bölümlerini ihtiva eder. Bu tür defterlerde yazı olarak
divanî hat kullanılır.
Mühimme Defterleri Osmanlı merkezi ile taşra teşkilâtı ve yabancı devletler arasındaki
idarî, siyasî ve ekonomik konularla sosyal hayat ve eğitimle ilgili birçok kaydın toplandığı
zengin tarihî malzemeyi bünyesinde bulunduran temel kaynaklardandır. Başbakanlık Osmanlı
Arşivi’nde H. 961-1333 / M.1553-1915 tarihleri arasında tutulmuş 419 adet Mühimme Defteri
bulunmaktadır. Ancak Mühimme Defterleri, devlet merkezinde veya padişahın ve sadrazamın
sefer dolayısıyla merkez dışında bulunmaları sebebiyle İstanbul dışında da tutulmaları
yönünden çeşitlilik arz etmekte ve Rikâb Mühimmesi, Ordu Mühimmesi, Kaymakamlık
Mühimmesi gibi farklı adlarla anılmaktadır23.
Mühimme Defterleri’ndeki her bir metin, hüküm adıyla bilinmektedir. Hükümler,
gönderilen kişinin görevi ve adı belirtilecek şekilde (meselâ “Rumeli Beylerbeyisi Mehmed
Paşa’ya hükm ki”) başlar. Hükme konu olan başvuruya (arz) yer verilir. Sonra “buyurdum ki”
ifadesiyle ilgili konu hakkındaki kararı ihtiva eden emir kısmı gelir. Hükmün en sonunda ise
işin ciddiyetini belirten te’yid, te’kid, bazen de tehdid ifadeleri ile tarih ve hükmün verildiği
yeri gösteren “mahall-i tahrîr” kısmı bulunur.
Mühimme Defterleri’nin başlangıcında veya içerisinde çeşitli aşamaları gösteren
birtakım kayıtlar görülmektedir. Öncelikle defterin başında “Mirî Ahkâm”, “Sefer Ahkâmı” vs.
gibi defterin cinsini gösteren kayıtlar; defterin hangi Reisülküttab zamanında tutulduğunu
gösteren notlar ve zaman zaman bazı önemli olaylar hakkında kısa bilgiler görülmektedir.
Hükümlerin kronolojik sırasını belirtmek üzere “yevmü’l-isneyn fî 24 Muharremü’l-harâm
sene 959 der-Edirne” örneğine benzer şekilde tarih kaydı düşülür.
Hükümlerin üst kısmında kayıt ve ilgili kişilere gönderilmesine dair işlemlerin
ayrıntılarını veren teknik açıklamalara da rastlanır. Konu merkeze bir yetkili aracılığıyla
ulaşmışsa, bu durum “kadıasker efendi arz edip arzın üzerinde kendi hattı olup buyrulmuşdur”
gibi ifadelerle gösterilmiş olur. İlgili kişiye gönderilen emirle ilgili padişahın bizzat kendi
görüşünü yansıtan hatt-ı humâyûnu olmuşsa, bu durum Mühimme Defteri’ne “bâ-hatt-ı
humâyûn” notuyla işlenir.
Hükmün sağ üst tarafındaki sağa meyilli ve birbirine yakın iki paralel çizgi ve “yazıldı”
veya “görüldü” ifadeleriyle hükmün gönderildiği belirtilmiş olur. Bu kelimelerin yanında
genellikle harf, bazen de kelimelerle gösterilen ve hükmü yazan kâtibi bildiren şifrelere de yer
verilebilir24. Hükümlerin ilgili kişiye kim tarafından ulaştırıldığı “arzı getiren Hacı Mahmud’a
Mühimme Defterleri ve bunların numaraları, cinsleri, kapsadığı dönemleri ile sayfa sayısını gösteren tablolar
için bkz. Başbakanlık Osmanlı Arşivi Rehberi, s. 7-23.
24
Divân-ı Humâyûn’un çalışma programına uygun olarak görev yapan kâtipleri gösteren bu tür şifrelerin tasnif ve
açıklaması için bkz. Feridun M. Emecen, “Ali’nin ‘Ayn’ı: XVII. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Bürokrasisinde

23
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verildi”, “Sığla beyinin kethüdâsına verildi”, “Haydar Çavuş’a verildi” gibi ifadelerle
kaydedilir25.

13.1.2. Tahrir Defterleri
Osmanlı Devleti’nde herhangi bir fetihten hemen sonra o bölgenin şehir, kasaba ve
köylerinin tahriri yapılarak, oradaki ziraat, ticaret, san‘at ve zenaat erbabının sayıları ve
bunların yaptıkları işler tespit edilirdi. Böylece insanların uğraştığı iş kolları, kazançları ve
devlete ödeyecekleri vergilerin istatistiği çıkarılmış olurdu.
Tahrir Defteri adı verilen bu gibi bilgilerin yer aldığı defterlerde daha çok üretim ve
vergi tespiti amaçlanmışsa da, Osmanlı Devleti’ nin idarî yapısını yansıtacak bir düzenle
(eyalet, sancak, nahiye, karye ve mezraa sırasıyla) yazıldıkları için idarî teşkilât, yer adları,
yerleşim yerlerinin büyüklükleri; şahıs ve meslek adları, köy ve kır bekçiliğinden arıcılık ve
değirmenciliğe kadar çeşitli iş alanları, sebze ve meyve adları ve daha birçok konuda zengin
tarihî bilgi günümüze ulaşmıştır26.
Tapu Tahrir Defterleri eyaletten karyeye kadarki sırayı takip edecek şekilde idarî
taksimata veya yine eyaletler belirtilerek sipahilere göre düzenlenmişlerdir. Bu defterlerin diğer
bir özelliği de mufassal veya icmâl olmalarıdır. Mufassal defterlerin önemli bir kısmı her
eyaletin kendi özel konumuna uygun mahsuller ve bunlardan alınacak vergilerin tanım ve
tarifinin yapıldığı eyalet kanunnâmesi ile başlar. Önce eyalet merkezinden başlamak üzere
sancaklar, sancakların merkezleri (nefs), bağlı nahiyeler ve karyeler ile karyeden daha küçük
yerleşim birimleri olarak mezraa, divan, geriş ve zemînler sıralanır.
Burada söz konusu her birimde önce orada yaşayanlar, birbirleriyle yakınlık derecelerini
gösteren “veled-i ..., birader-i ...” gibi açıklayıcı notlarla ve geçim durumları ile kullandıkları
toprağı belirtmek üzere evli ve bir çift toprağa sahip olanlar (hâne)27, evli ve en az yarım çift
toprak kullananlar (bennâk) ve bekâr, ancak vergiye muhatap olacak derecede kazancı
bulunanlar (mücerred) olarak tanıtılır. Burada ayrıca pîr (yaşlı), alîl (sakat), imam, derviş, şeyh,
mütevelli, derbendci, köprücü vs. gibi notlarla bazı sâkinlerin vergiden muaf olduklarına işaret
edilir. Tahriri yapılan yerleşim biriminde müslüman ve gayrimüslim nüfus birlikte yaşıyorsa,
önce bu düzenle müslümanlar, daha sonra “gebrân” başlığıyla gayrimüslimler sıralanır.
Önceleri yaya ve müsellem adıyla askerî teşkilât içerisinde yer alırken, zamanla toprağa bağımlı
Kâtib Rumuzları”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi (Prof. Dr. Hakkı Dursun Yıldız
Hatıra Sayısı), XXXV (1994), 131-149.
25
Mühimme Defterleri’ndeki bu gibi kayıtların mahiyeti ve zengin örneklemeleri için bkz. Mübahat S. Kütükoğlu,
“Mühimme Defterleri’ndeki Muâmele Kayıdları Üzerine”, Tarih Boyunca Paleografya ve Diplomatik Semineri,
s. 95-112. Bu çalışmanın ekler kısmında (s. 315-332) kullanılan örneklerin Osmanlı Türkçesi metinlerine de
yer verilmiştir.
26
Tapu Tahrir Defterleri’nin özellikleri ve iç yapısı ile bunlar hakkında çeşitli bibliyografya için bkz. Feridun M.
Emecen, “Sosyal Tarih Kaynağı Olarak Osmanlı Tahrir Defterleri”, Tarih ve Sosyoloji Semineri, 28-29 Mayıs
1990, Bildiriler, İstanbul 1991, s. 143-156.
27
Tapu Tahrir Defterleri’nde kullanılan hâne deyiminin mahiyeti ve tekabul etiği nüfus oranı hakkında bkz. Nejat
Göyünç, “Hâne Deyimi Hakkında”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi (Ord. Prof. İsmail
Hakkı Uzunçarşılı Hatıra Sayısı), XXXII (1979), s. 331-348.
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hâle gelerek reâyâ gibi düşünülen nüfus, aynı düzenle “el-müsellemiye” adı altında deftere
kaydedilir. Sonunda hâne, bennâk ve mücerredlerin toplamı ayrı ayrı gösterilir.
İkinci bölüm olarak, “el-hâsıl” başlığı altında o yerleşim yerindeki mahsullerle bunların
miktarları ve vergi oranlarının dökümü yapılır. En sonunda şahıslar ve ürünlerden alınacak
verginin genel toplamı (cem’an yekün) kaydedilir.
İcmâl Defterleri’nde bu kadar ayrıntıya yer verilmeden eyalet, sancak, nahiye ve karye
sırası gözetilerek yerleşim birimlerinin adı ve ödeyecekleri vergi miktarları belirtilir.
XV. ve XVI. yüzyıllarda düzenli olarak takip edilen tahrir sistemiyle, yaklaşık olarak
otuz yıl arayla tîmâr düzenine tâbi topraklar yukarıda belirtilen özellikleri ile kayd altına
alınırdı. Bu durumda ilk tahriri gösteren defter Defter-i Köhne, daha sonraki Defter-i Atik,
nihayet güncel olanı Defter-i Cedid olarak adlandırılırdı.
İki tahrir arasındaki günlük değişmeleri gösteren işlemler, yine Defterhâne tarafından
Tîmâr Ruznâmçe Defterleri’ne işlenirdi.
Tîmâr ve zeâmet tevcihlerinin gösterildiği Tahrir ve Ruznâmçe defterleri okunabilir
siyakat yazısıyla yazılır, miktarları ifade için divan rakamları kullanılır, gerekli ek
açıklamalarda divanî hattı tercih edilirdi28.

13.1.3. Şer‘iyye Sicilleri
Devlet merkezi dışında tutulan defterlerin başında kaza merkezlerinde düzenlenen
Şer‘iyye Sicilleri gelmektedir. Günümüzdeki devlet teşkilâtında yer alan birçok yetkilinin
görevlerini, nâib denen yardımcılarıyla birlikte yürüten “kadı”nın yetki ve sorumluluklarına
göre Şer‘iyye Sicilleri’ne kaydedilecek bilgiler çeşitlilik arz etmektedir.
Osmanlı kadısı sorumlu olduğu yerleşim biriminde adalet, eğitim ve bazı idarî
konularda yetkili olduğu için şahıslar arasındaki her türlü anlaşmazlık konuları ile aralarındaki
anlaşma ve sözleşmeler, devlet merkezine bildirilecek konular, aynı bölgedeki diğer yetkililerle
arasındaki yazışmalar Şer‘iyye Sicilleri’ne kaydedilirdi29.
Şer‘iyye Sicilleri’nde yer alan kayıtlar arasındaki farklılıkları ifade etmek üzere i‘lâm,
hüccet, ma‘ruz ve mürâsele gibi çeşitli deyimler kullanılmıştır. Bunlardan i‘lâm, herhangi bir
konuda kadının kararını da ihtiva eden belge ile kadının merkezî teşkilâta arz ettiği konuları
gösteren vesika için kullanılmaktadır. Hüccet, şahıslar arasındaki anlaşma ve sözleşmeleri veya
karara bağlanamayan anlaşmazlıkların kayda geçirildiğini gösterir. Ma‘ruz, kelime
anlamından da anlaşılacağı üzere yine kadının kararını ihtiva etmemek üzere sorumlu olduğu
bölgedeki yetkililer ve bunların görevleriyle ilgili çeşitli gelişmelere dair dilek, istek ve
Tahrir Defterleri’nin özellikleri, ilgili terimler ve bunlar hakkında yapılan araştırmalar ve değerlendirilmeleri
için bkz. E. Afyoncu, “Türkiye’de Tahrir Defterlerine Dayalı Olarak Hazırlanmış Çalışmalar Hakkında Bazı
Görüşler”, TALİD, I/1 (2003), 267-286.
29
Şer‘iyye Sicilleri’nin muhteva tahlili için bkz. Mehmet İpşirli, “Sosyal Tarih Kaynağı Olarak Şer‘iyye Sicilleri”,
Tarih ve Sosyoloji Semineri, s.157-162.
28
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görüşlerini icra makamlarına arz ettiğini gösteren belgelerdir. Mürâsele ise kadının görev
bölgesindeki kendisine denk veya aşağı derecedeki diğer yetkililerle sürdürdüğü haberleşme ve
yazışmalar için kullanılır.
Kadı’nın kaleme aldığı bütün bu belgeler dışında yine Şer‘iyye Sicilleri’nde rastlanan
diğer bir belge grubu da başta padişah ve sadrazam olmak üzere merkez teşkilâtından kendisine
ulaşan vesikalardır30.
Ta‘lik yazısının kullanıldığı Şer‘iyye Sicilleri’nde yer alan metinler ağırlıklı olarak i‘lâm
ve hüccetten oluşmaktadır. Bu iki belge türü arasında üslûp ve muhteva bakımından
benzerlikler varsa da, iç yapıları ve mahiyetleri itibariyle değişiklik arz etmektedir.
İ‘lâmlar “der-i devlet-i mekîne, arz-ı dâ‘î-i kemîneleridir ki”, “ma‘rûz-ı dâ‘î-i
kemîneleridir ki” vb. gibi çeşitlilik arz eden elkab bölümü ile başlar. Davacı ve davalının
oturdukları köy veya mahalle de belirtilerek kimlikleri tespit edilir. Davalının isminden sonra
“muvâcehesinde takrîr-i kelâm idüp” ifadesi ile davacının dava ve iddialarına yer verilir. Bu
kısım davacının gerçek şahıs veya vekil olduğunu gösteren “bi’l-asâle / bi’l-vekâle
matlûbumuzdur” ifadesiyle son bulur. Bundan sonra davalının iddiayı kabul veya reddettiği
bölüm gelir. Reddi durumunda davacıdan “beyyine taleb olundukda” ifadesiyle davasını
destekleyecek delil istendiğine işaret olunur. Davacının davasını ispat etmesi için şahit
dinletmesi veya kendisinden yemin etmesi istenir. Şahitlerin mahkemedeki tanıklığı “biz bu
husûsa bu vech üzre şâhidleriz, şehâdet dahi ederiz deyü edâ-yı şahâdet-i şer‘iyye eyledikde
ba‘de’t-ta‘dîl ve’t-tezkiye şehâdetleri makbûle olmağın” gibi ifadelerle son bulur. Genellikle
davacının davası için yeterli delil gösteremediği durumlarda yemin edildiği “... yemîn teklif
olundukda ol dahi hasbe’l-mes’ûl yemîn bi’llâhi’l-aliyyi’l-a‘lâ etmeğin mûcebince ...” gibi
formüllerle dile getirilir. Nihayet kadının hükmü, hükmün Arapça yazı ile yazılmış tarihi,
hükmü veren kadı veya nâibin görev yeri de belirtilerek ismi ile i‘lâm son bulur.
Muhtevâsı bakımından i‘lâmdan farklı olan hüccetlerde esas metne geçilmeden üst
kısımda “hüve” formülü ve belgeyi tasdik eden kadı veya kazaskerin isim ve görev yerlerini de
ihtiva eden tasdik ibaresi yer alır. Hüccetler genellikle “sebeb-i tahrîr-i kitâb budur / oldur ki”
ifadesi ile başlar. Tarafların oturduğu yer ve mahalleler de gösterilerek takdimi yapılır. Birinci
şahsın tanımı genellikle “meclis-i şer‘i şerîf-i enverde” ifadesiyle biter. “İşbu sâhibü’l-kitâb”
gibi bağlayıcı geçişlerle ikinci şahsın kimliği tespit edilir. Bundan sonra “muvâcehesinde /
mahzarında” sözleriyle konuya geçilir. Burada i‘lâmda olduğu gibi gerektiğinde beyyine, şahid
ve yemin bölümleri de yer alır. Görüşmenin sicil defterine kaydedildiği “mâ-vaka‘ bi’t-taleb
ketb olundu”, “mâ-hüve’l-vâki‘ bi’t-taleb sebt-i sicill olundu” vb. gibi ifadelerle belirtilir. Yine
i‘lâmda olduğu gibi Arapça yazı ile görüşmenin tarihi kaydedilir. En sonunda metinden ayrı bir

30

Şer‘iyye Sicilleri’nin genel takdimi, defterlerde yer alan belge türleri, illere göre alfabetik olarak Şer‘iyye
Sicilleri’nin kronolojik sıralaması ile bulunduğu müze ve kütüphaneler için bkz. Ahmet Akgündüz, Şeriye
Sicilleri, I, İstanbul 1988. Türkiye’nin değişik merkezlerinde dağınık olarak bulunan bu defter serisi daha sonra
büyük ölçüde Ankara Milli Kütüphane’de toplanmıştır. Ayrıca İstanbul Müftülük Arşivi de, Osmanlı
Devleti’nin idare merkezi olan İstanbul’un nüfusunun çokluğu ve idarî yapısının önemine paralel olarak pek
çok dava ve konunun yer aldığı birçok defteri bünyesinde bulundurmaktadır.
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paragraf hâlinde “şuhûdü’l-hâl” başlığı altında görevleri, kendi ve babalarının isimleri
belirtilerek duruşmanın şahitleri sıralanır31.

13.2. Osmanlıca Belgeler
Osmanlı arşivlerinde bulunan belgeler, merkez teşkilâtında yer alan yetkililerin
birbirleriyle veya taşra görevlileriyle yazışmaları ile taşra teşkilâtında görevli kişilerin merkezle
haberleşmelerini yansıtacak şekilde çeşitlilik arz etmektedirler. Bunlardan padişah ve sadrazam
ile maliye ve ilmiye mensuplarının emirlerini ihtiva eden belgeler, belge türleri arasında önemi
ve sayıları itibariyle yoğunluk teşkil etmektedir.

13.2.1. Padişaha Ait Belgeler
Bu tür belgeler, ilgili padişahın tuğrasını taşıyan ferman, berat, nâme, ahidnâme ve
benzeri gibi belgelerle, padişahın kendi el yazısıyla yazdığı emirlerini ihtiva eden hatt-ı
humâyûnlar olarak gruplandırılabilir.
Tuğra taşıyan padişaha ait belgeler, bölümleri itibariyle büyük ölçüde birbirlerine
benzerler, ancak işlenen konuya göre bazı bölümlerdeki ifadelerde kısmen farklılıklar görülür.
Bu gibi belgelerde davet, tuğra, elkab, dua, nakil-iblağ, emir-hüküm, te’kid-tehdid, tarih
ve mahalli tahrir bölümleri (rükün) bulunur.
Tahmid ve temcid adı da verilen davet rüknünde “hû” veya “hüve” şeklinde Allahın adı
zikredilir. Bu kısım ahidnâme ve beratlarda daha ayrıntılı olabilir.
Padişaha ait belgelerin önemli bir kısmında, bu aidiyeti belirtmek üzere ilgili padişahın
kim olduğunu gösteren ve nişancı tarafından yazılan tuğralar, muhteva yönünden aynı, şekil
itibariyle değişik olabilir. Nitekim tuğralarda “Murad b. Mehmed Han el-Muzaffer dâimâ”
formülüne uygun olarak padişah ve “Han” unvanıyla babasının adı ve zafer duasına yer verilir32.
Tuğra, zaman içerisinde şekil yönünden belirli bir gelişme göstermiş ve Kanuni döneminde
mükemmel görünümüne ulaşmıştır. III. Selim döneminden itibaren ise kısmen farklılaşmıştır.
Osmanlı diplomatikasında belgeye muhatap olan kişinin isminden önce yer alan elkab
bölümünde yetkililerin görev ve rütbelerine göre, yani sadrazam, vezir, beylerbeyi, sancakbeyi,

Şer‘iyye Sicilleri’ne kaza organlarınca kaydedilen çeşitli belgelerin, özellikle i‘lâm ve hüccetlerin mahiyeti,
konunun takip ve anlaşılmasını kolaylaştıracak şekilde iç yapılarıyla bölümlerinin tespiti ve örnekleriyle
takdimi için bkz. Mübahat S. Kütükoğlu, Osmanlı Belgelerinin Dili (Diplomatik), İstanbul 1994, s. 341-369.
Vakfiye, fetva vb. gibi ilmiye mensuplarına ait ve önemli bir bölümü Şer‘iyye Sicilleri’nde kayıtlı olan
belgelerde yer alan imzaların çeşitleri ve muhtevaları için bkz. Mehmet İpşirli, “İlmiye Mensuplarının Tasdik
Formülleri”, Tarih Boyunca Paleografya ve Diplomatik Semineri, s. 177-200.
32
Tuğralardaki “Han” unvanı I. Mahmud’dan itibaren babanın isminden sonra değil, ilgili Padişahın ismini takiben
yazılmıştır. Ayrıca, son dönemlerde tuğranın sağ yanında bazı unvanlara da yer verildiği görülmektedir. Meselâ
II. Mahmud için “Adlî”, II. Abdülhamid için “Gazi” ve V. Mehmed için “Reşad” kullanılmıştır. Tuğra hakkında
ayrıntılı bilgi için bkz. J. Deny, “Tuğra”, İslâm Ansiklopedisi (İA), XII/2 (1975), 5-12.
31
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defterdâr, ağa; şeyhülislâm, kazasker, kadı, nâib; han, kral, bey ve voyvoda olmaları dikkate
alınarak çeşitlilik gösteren muhtelif ifadelere yer verilmiştir33.
Elkab ve ismi, yine kişilerin rütbe ve görevleri dikkate alınarak muhteva ve önem
açısından değişiklik arzeden dua rüknü izler34.
Nakil-iblâğ rüknünde belgenin çıkmasına sebep olan arz sahibinin ismine ve arzında
işlediği konu ile bu husustaki isteğine yer verilir. Burada verilen beratın tarifi ve alan kişinin
yetki ve sorumlulukları işlenir; nâmelerde cülûs, sulh, elçi meseleleri ve ticarî konular söz
konusu edilir. Nakil-iblâğ rüknünden emir-hüküm bölümüne geçişler genellikle “imdi vech-i
meşrûh üzre amel olunmak bâbında fermân-ı âl-i şânım sâdır olmuşdur” veya “buyurdum ki
vusûl buldukda” ifadeleriyle yapılır.
Emir-hüküm rüknünde, büyük ölçüde nakil-iblâğ kısmında yer alan ifadeler
tekrarlanarak o konuyla ilgili padişahın emri belirtilir35.
Te’kid-tehdid rüknünde ise emrin mutlaka uygulanma gereğini ifade etmek üzere
“ihmâl ve müsâhele etmeyesiz”, “özr ü bahane etmeyesiz”, “gaflet etmeyesiz, sonra nedâmet
fâide etmez”, “özr ü bahâne asla makbul olmayup” vb. gibi uyarılar görülür. Belgenin metin
kısmı, genellikle baştaki tuğraya atfı gösteren “şöyle bilesiz, alâmet-i şerîfe i‘timâd kılasız”
ifadesi ile son bulur.
Metnin sonunda belgenin tarihini veren ifade yer alır. Bu kısım “tahrîren fî / hurrire fî”
ile başlar ve gün, ay, yıl sırasıyla devam eder. Bu tarih grubundaki sayılar Arapça yazı
karşılıkları ile gösterilir.
Son rükün olan mahall-i tahrir kısmı, imza görünümünde olup belgenin sol alt kısmında
bulunur. Burada “be-makām-ı Kostantıniyye el-mahrûse” modeline uygun olarak belgenin
yazıldığı yer belirtilmiş olur36.

33

34

35

36

Elkablarda rütbelere göre hangi metinlerin kullanıldığı hakkında bkz. Mübahat S. Kütükoğlu, Osmanlı
Belgelerinin Dili, s. 101-107.
Fermanlarda bu sıralama izlenirken, berat ve ahidnâmelerde tuğradan sonra, elkabdan önce belgenin padişaha
ait olduğunu daha açık şekilde göstermek ve padişahın otoritesini vurgulamak üzere nişan ve unvan bölümü yer
alır. Unvan rüknü nâmelerde de görülür. Nişan rüknü için çok farklı ibareler kullanılmışsa da, bunlar “nişan-ı
şerif-i âl-i şân-ı .....” ve “sebeb-i takrîr-i tevkî‘-i refî‘-i ....” şeklinde başlamak üzere iki biçimde formüle
edilmişlerdir. Unvan rüknü için de farklı ve nişan rüknüne göre daha hacimli metinlere yer verilmiştir. Osmanlı
belgelerinde kullanılan muhtelif nişan ve unvan rüknü ifadeleri için bkz. Mübahat S. Kütükoğlu, Osmanlı
Belgelerinin Dili, s. 125-128, 148-149, 164-165.
Meselâ bu tür belgelerde vezirlere “edâmellâhu teâlâ iclâlehû”, beylerbeyilere “dâme ikbâlühüm”,
sancakbeylerine “dâme izzühüm”, reisülküttâba “zîde mecdühû”, şeyhülislâm ve kazaskerlere “edâmellâhu
teâlâ fezâilehû” şeklinde dua edildiği görülür.
Nâme ve ahidnâmelerde doğal olarak emir ve hüküm kısmı bulunmaz. Bunun yerine başka ifadeler, meselâ
ahidnâmelerde ilgili maddeler yer alır.
Padişaha ait belgelerin hangi rükünlerden meydana geleceği ve nasıl yazılacağı konusu eğitici ve öğretici
özellikleriyle dikkat çeken Münşeât Mecmuaları’nda belirtilmiştir. Osmanlı diplomatiği açısından Münşeât
Mecmuaları’nın tanıtımı için bkz. Bekir Kütükoğlu, “Münşeat Mecmularının Osmanlı Diplomatiği Bakımından
Ehemmiyeti”, Tarih Boyunca Paleografya ve Diplomatik Semineri, s. 169-176.
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Özel adlarla anılan ve belirli rükünlerden meydana gelen bu gibi belgeler dışında, yine
padişahla ilgili, hatta bizzat kendi kaleminden çıkan ve genel olarak hatt-ı humâyûn adıyla
bilinen diğer bir belge grubu da vardır. Bunlar doğrudan boş bir kâğıda veya herhangi bir belge
üzerine padişah tarafından yazılmış olan metinlerdir.
Padişah, herhangi bir belgenin arzını beklemeden boş bir kâğıda, iç gelişmelerle ilgili
olarak veya yabancı ülke yetkililerine gönderilecek belgeler hakkında devlet görevlilerine
hitaben emir ve görüşlerini bizzat kaleme alabilir. “Beyaz üzerine hatt-ı humâyûn” adı verilen
bu tür belgeler genellikle elkab rüknüyle başlar, yerine göre bazılarında selâm ve dua ifadeleri
yer alır. Beyaz üzerine hatt-ı humâyûnlarda çok çeşitli elkab formullerine rastlanılmakta ise de,
genellikle “benim vezîrim”, “benim serdâr-ı ekremim” gibi kısa ve sade ifadeler tercih edilir.
Bu belgeler padişahın devlet meseleleriyle ilgisini ve onları izlemedeki bilgi ve yeteneğini
ortaya çıkarması bakımından önemli tarih metinleridir37.
“Unvanına Hatt-ı Humâyûnlar” adıyla bilinen Padişah yazıları, bazı önemli ferman ve
beratlarda verilen emri pekiştirmek üzere tuğranın üst sağ veya sol tarafına, muhteva ve hacmi
değişen, fakat genellikle “mûcebince amel oluna”, “mûcebince amel ve hilâfından hazer oluna”
ibarelerinden oluşur.
Herhangi bir arz, arzuhâl veya sadrazama ait belgelerden telhis ve takririn üzerine de,
padişah olumlu veya olumsuz emrini yazabilir. Bu hatt-ı humâyûnlar genellikle kısa
metinlerden oluşur, birçoğu bir iki kelimeden ibarettir. “Verdim”, “verilsin”, “yazılsın”,
“varsun”, “manzûrum olmuşdur”, “güzel olmuş”; “olmaz”, “rızam yokdur”, “kat‘â rızam
yokdur” gibi birinci tekil şahısla ifade edilen kelimeler en fazla görülen padişah
emirlerindendir. Hatt-ı humâyûnlarda genellikle tarih yer almaz.
Sultan II. Mahmud’un saltanatından itibaren padişaha ait yazışmalarda zamanla büyük
değişiklikler ortaya çıkmıştır. Klasik bürokratik geleneğin sonucu olarak devlet yazışmalarında
divanî hat kullanılırken, XIX. yüzyıldan itibaren büyük ölçüde rik‘a tercih edilir olmuştur.
Yazışmalarda dikkat çeken asıl farklılık ise, padişahın görüşlerinin belirtilmesinde
ortaya çıkmıştır. Padişah daha önceden hatt-ı humâyûnlar yoluyla devlet işlerini takip ederken,
bu yeni dönemde görüşlerini mâbeyn kâtibi aracılığıyla duyurmuştur. Bu dönemde hatt-ı
humâyûnlar da nadiren kullanılmasına rağmen, padişahı ilgilendiren konularda onun görüşleri
mâbeyn kâtibi tarafından üçüncü şahıs eki ve edilgen kip kullanılarak irâde adı verilen
yöntemle yetkililere iletilmiştir.
Padişah Hatt-ı humâyûnlarda olduğu gibi, yine herhangi bir belge arzını beklemeden,
“re’sen irâde-i seniyye” adı verilen yolla çeşitli konularda doğrudan emir yayınlardı. Bununla
birlikte iradeler büyük ölçüde sunulan, özellikle sadrazamdan gelen herhangi bir belgeye

37

Özellikle beyaz üzerine hatt-ı humâyûnlarda ilgili padişahın kendi dönemindeki olaylara bakışı, dolayısıyla
gelişmelerin farklı bir yönden ele alınması tespit edilebilir. Ayrıca padişahın resmi ve özel hayatının ayrıntıları
da ortaya çıkarılabilir. Böyle bir örnek için bkz. Fikret Sarıcaoğlu, Kendi Kaleminden Bir Padişahın Portresi.
Sultan I. Abdülhamid (1774-1789), İstanbul 2001.
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cevaben yazılırdı. İradelerin, arzların neresinde olacağı ve nasıl yazılacağı zaman içerisinde
gelişmiştir.
Genellikle irâdeler mâbeyn kâtibi tarafından padişah görüşünü yansıtmak üzere
sadrazama yazılan belgelerdir. Mâbeyn kâtibinin rütbesi sadrazamdan sonra geldiği için
irâdeler de, sadrazamın tezkiresinin altında yer alan boş kısma sağdan sola doğru yönelecek
şekilde yerleştirilir. “Ma‘rûz-ı bendeleridir ki”, “ma‘rûz-ı çâkerîleridir ki”, “ma‘rûz-ı çâker-i
kemîneleridir ki” gibi ifadelerle başlayan irâdede arz tezkiresinin padişaha sunulduğu bildirilir.
Padişahın bunu görüp incelediğine temas olunur. Nihayet emrin belirtilmiş olduğu kısma
geçilir. İrâdenin sonunda veya alt kısmında tarih kaydına ve mâbeyn kâtibinin genellikle adı
rahat okunacak şekilde imzasına, bazılarında ise mührüne de yer verilir38.

13.2.2. Sadrazama Ait Belgeler
Fatih Kanunnâmesi’nde açıkça belirtildiği gibi Osmanlı Devleti’nde sadrazam,
padişahın “vekîl-i mutlak”ı sıfatıyla devlet işlerinin tümünü padişah adına takip etmekle görevli
ve sorumlu yüksek bir idareci idi.
Devlet işlerinde sadrazamın müdahale ve katkısı her şeyden önce padişaha sunulan
belgelerde görülmektedir. Padişahın emir ve görüşünü gerektiren konular sadrazam tarafından
özet hâlinde padişaha hülâsa edilir ve bu müracaat Osmanlı diplomatiğinde “telhis” veya
“takrir” olarak adlandırılır.
Bunlardan telhis sadrazamın kendi görüşünü belirtmeden kararın doğrudan padişaha
bırakıldığı belgelerdir. Bütün belgelerde olduğu gibi telhisler de, kısa “hüve” formülünden
ibaret olan davet rüknüyle başlar. Daha sonra padişaha hitap cümlesi olan “elkab” rüknü yer
alır. Bu rükünde, “Devletlü Pâdişâhım”, “Saâdetlü Pâdişâhım”, “Benim Devletlü ve
Merhametlü Pâdişâhım”, “arz-ı bende-i bî-mikdâr budur ki” vb. gibi çok çeşitli ifadelere yer
verilir. Bazı belgelerde, elkabdan sonra yer alan dua rüknünde padişaha çeşitli şekillerde dualar
edilir. İlgili konu özetlenerek sonunda “bâki ferman devletlü padişahımındır”, “bu bâbda
fermân izzetlü pâdişâhımındır” vb. gibi ifadelerle emrin padişaha ait olduğu vurgulanır.
Telhislerde tarih rüknüne nadiren rastlanır. Mahall-i tahrir rüknü ise hiç kullanılmamıştır39.
Sadrazamın padişaha sunduğu belgelerden takrîr ise, telhisde olduğu gibi “hüve”
şeklindeki davet formülüyle başlar, elkab rüknü atlanarak doğrudan nakil kısmına geçilir.
Burada ilgili konunun ve eski uygulamalarla ilişkisi varsa bu yönü vurgulanarak padişahın
kararına zemin hazırlanmış olur. Bitiş cümlesinde, telhisde olduğu gibi kararın padişaha ait
olduğu belirtilir. Telhis ve takrirlerde, daha önce açıklandığı gibi padişah, görüşünü üst kısma,
genellikle kısa olmak üzere çeşitli şekillerde bizzat yazar.

“İrâde-i Seniyye” tabirinin ifade ettiği anlam ve Osmanlı bürokrasisindeki yeri için bkz. Mübahat S. Kütükoğlu,
“İrâde-i Seniyye”, DİA, XXII (2000), 391-392.
39
Özellikle çeşitli sadrazamlar tarafından Sultan III. Mehmed’e sunulan telhisler ve Padişahın bunlara verdiği
cevaplara bakılarak telhisler ve üzerlerindeki hatt-ı humâyûnların çeşitliliği ve Osmanlı diplomatiğindeki yeri
için bkz. Cengiz Orhonlu, Osmanlı Tarihine Âid Belgeler, Telhisler (1597-1607), İstanbul 1970.
38
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Vezir, beylerbeyi ve sancakbeyi yanında özellikle sadrazama ait belgelerde bu
görevlilerin imzaları yerine pençe denilen özel işarete rastlanır.
Sadrazam, çıkardığı ve gönderdiği mektuplarda padişahın tuğrasına benzer şekilde
pençe kullanırdı. Ancak tuğra ile pençe arasında bir takım farklılıklar vardır. Tuğralar yapı
itibariyle küçük bazı değişikliklere rağmen aynı şekli korumuşlarsa da, pençeler görev
farklılıklarının da etkisiyle çeşitli şekillerde yazılırlardı. Tuğralarda iki kavis bulunurken,
pençelerde ancak bir kavis olabilir. Tuğralar belgenin üzerinde yer alırken, pençeler Osmanlı
Türkçesi belgelerinde, metnin sağ tarafında, yabancı dillerdeki belgelerde ise sol tarafında
bulunurdu. Bazı pençelerin, belgenin yarısına, hatta sonuna kadar uzanan keşideleri olurdu.
Pençede sadrazamın adı yanında bazen baba adı ve görev yeri belirtilebilir. Yine tuğradaki gibi
pençede de “muzaffer dâimâ” ibaresine yer verilebilir, bazen de “dâimâ” yerinde “sahh” da
kullanılabilir40.
Sadrazamın esas sorumluluk alanını gösteren ve o oranda yoğunluk arz eden belge
grubu, kendisinden aşağı mevkilerdeki görevlilere re’sen veya bir müracaat üzerine gönderdiği
buyuruldu adını taşıyan emirleridir.
Padişahın beyaz üzerine hatt-ı humâyûnlarına benzer şekilde sadrazam da herhangi bir
müracaat olmadan doğrudan “beyaz üzerine buyuruldu” adıyla emir çıkartabilirdi.
Osmanlı bürokrasi geleneğinin gereği olarak sadrazamın ilgi alanına giren belgelerde
konu, ferman ve beratlarda olduğu gibi belirli bölümler hâlinde işlenir. Padişah belgelerinde
olduğu gibi buyuruldular da “hüve” şeklindeki kısa davet formülüyle başlar.
Divan-ı Humâyûna müracaatlar bireysel olarak yapılabileceği gibi, ilgili yerin kadı,
sancakbeyi vb. gibi görevlileri aracılığıyla veya herhangi bir esnaf teşkilâtı ve vakıf
idaresindeki yetkili ve sorumlular vasıtasıyla ulaştırılabilirdi.
Arz veya arzuhâl olarak da bilinen bu kısım, buyurulduda birinci rükün olarak yer alır.
Boş bir kâğıdın en alt kısmında bulunan bu rükn genellikle “devletlü, saâdetlü sultânım
hazretleri sağ olsun” hitabıyla başlar. Buradaki “Sultanım” kelimesi saygı belirtmek üzere diğer
kelimelerden daha yukarıda yazılır. Dilek ve şikâyetin dile getirilmesinden sonra arz, “bâbında
emr ü fermân devletlü sultânımındır” ifadesi ile biter. Arzın sol alt kısmında yer alan ve “bende”
ile başlayan imza bölümünde ise ilgili şahsın isim ve görevi belirtilir.
Kâğıdın üst sol tarafında yer almak üzere müracaattaki konunun sorumluluk alanına
girdiği merkez teşkilâtındaki defterdâr, nişancı, reisülküttâb, yeniçeri ağası, kaptan-ı deryâ,
şeyhülislâm, kazaskerler, İstanbul kadısı gibi yüksek rütbeli görevlilere, konunun havale
edildiği “havale buyuruldusu” denilen ilk buyuruldu yer alır. Burada padişah belgelerinde
olduğu gibi rütbelere göre elkab kullanılır. Meselâ defterdara gönderilen bir konu “izzetli

40

Pençe çeşitleri ve muhtelif pençe örnekleri için bkz. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, “Tuğra ve Pençeler İle Ferman
Buyuruldulara Dair”, Türk Tarih Kurumu (TTK) Belleten, V/17-18 (1941), 101-157; Mübahat S. Kütükoğlu,
Osmanlı Belgelerinin Dili, s. 76-79.
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defterdâr efendi görüb i’lâm eylesün deyu buyuruldu” şeklindeki bir emirle havale edilmiş olur.
Bu ilk buyurulduda genellikle tarih bulunmaz.
İlgili yüksek rütbeli görevli kendisine bağlı büro amirlerine bazı alt emirlerle konuyu
havale ederek arşiv kayıtlarının buraya çıkarılmasını isteyebilir. Konunun birden fazla büroyu
ilgilendirmesi durumunda her büro amiri siyakat yazısıyla çıkardığı kayıtları divanî yazıyla
kısaca özetler. Burada imzalar yanında mühür de kullanıldıysa, mührün doğruluğunu gösteren
tatbik ve tasdik kısmına da yer verilir.
Konunun devlet arşivindeki yansımalarını gösteren bu kayıtlardan sonra, yine divanî
yazıyla havaleye muhatap olan, yüksek rütbeli görevli arzdan başlayarak bu çalışmaların
tamamını özetleyip verilecek karara mesnet olmak üzere kendi görüşünü de ilâve eder. “Telhîs”
denilen bu bölüm “arz-ı bendeleri budur ki” şeklinde sadrazama hitap cümlesi ile başlar, arzda
olduğu gibi “bâbında emr ü fermân devletlü sultânımındır” ifadesiyle son bulur.
Defterdâr telhislerinin alt kısmında “el-fakîr” ifadesi ve defterdârın isminin yer aldığı
“kuyruklu imza” bulunur41.
Bu telhisten sonra, sadrazamın uygulama emrini içeren buyuruldusu kâğıdın üst sol
tarafına yazılır. Bu buyuruldu konunun muhtevası paralelinde değişmek üzere, fakat genellikle
telhis sahibinin görüşlerini simgeleyen kelimelere yer verilerek “telhisi mûcebince tezkiresi
verilmek buyuruldu” veya sadece “telhisi mûcebince buyuruldu” gibi ifadelerden oluşur.
Bu son buyuruldunun üzerine daima sadrazamın söz konusu işlem ve kayıtları tasdik
ettiğini gösteren “sahh”ı yer alır. Genellikle buyuruldu kelimesinin altında yer almak üzere
tarihe de yer verilir.
Nihayet buyuruldu ile emredilen belgenin ilgili şahsa verildiğini gösteren “tezkire dâde”
ifadesi ve bunun tarihi kâğıdın en altına yazılır42.
Müracaat konusu talebin, ayrıntılı ve birçok kalemi ilgilendirmesi ile orantılı olarak
buyuruldunun bu rükünleri belgede tamamen veya kısmen yer alabilir43.

13.2.3. İlmiye Mensuplarına Ait Belgeler
İlmiye mensuplarından özellikle şeyhülislâm, kazasker ve kadılar yoğun bir bürokrasi
ile uğraşmışlardır. Şeyhülislâmlarla kaza ve eyaletlerdeki müftülerin halktan ve yetkililerden
gelen sorulara verdiği dinî cevaplar fetva adıyla bilinmektedir. Diğer belgeler gibi fetvalar da
belirli bölümlerden oluşmaktadır.

41

42

43

Kuyruklu imzanın tarihi gelişimi ve çeşitleri için bkz. Mübahat S. Kütükoğlu, Osmanlı Belgelerinin Dili
(Diplomatik), s. 79-83.
Çeşitli buyuruldu örnekleri incelenerek sadrazamın takip ettiği muamelelerin mahiyeti hakkında bkz. Halil
İnalcık, “Osmanlı Bürokrasisinde Aklâm ve Muâmelât”, Osmanlı Araştırmaları, I (İstanbul 1980), 1-14.
18 buyuruldu metni ve okunuşunun yer aldığı ayrıntılı bir inceleme için bkz. İsmail Hakkı Uzunçarşılı,
“Buyruldı”, TTK Belleten, V/19 (1941), 289-318.
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Fetvalar kadı i‘lâm ve hüccetlerinin aksine icraî yönü olmayan herhangi bir “mes’ele”
hakkında dinî yaklaşımı yansıtan, kadılara kararlarında dayanak olan belgelerdir.
Diğer belgelerde olduğu gibi fetvalar da davet rüknü ile başlar. “Bu mes’ele beyânında
cevâb ne vechiledir ki” gibi ifadelerle başlayan sual rüknünde cevaplanması istenen konunun
ayrıntısı verilir. Rica ve istirham rüknü olarak bilinen bölümde “beyân buyurula”, “beyan
buyurulup musâb oluna” ifadeleri ile rica dile getirilir. Satır sonuna kadar uzatılarak yazılan
“el-cevâb” kelimesi ile cevap rüknüne geçilir.
Cevap bölümünde ilgili kişilere gerçek isimleri ile yer verilmez, genellikle sahabe
adlarından oluşan sembolik isimler kullanılır. Cevaplar cümle hâlinde ayrıntılı olabileceği gibi,
“olur”, “olmaz” şeklinde tek kelime ile de ifade edilebilir.
Sonuç bölümünde fetvayı verenin ismi, “el-fakîr” veya “el-hakîr” gibi tevazu ifadesi,
“ufiye anh” gibi af dileği yer alır; fetvalarda tarih bulunmaz44.
İlmiye mensuplarının tanzim ve takip ettiği önemli bir belge grubu da vakfiyelerdir.
Günümüzde valilik ve belediyeler tarafından şehirdeki sosyal ve ekonomik hayatla ilgili
olarak gerçekleştirilen birçok hizmet, daha önceki Türk-İslâm devletlerinde olduğu gibi
Osmanlılar döneminde de vakıflar aracılığıyla sürdürülmüştür45.
Şehirlerde veya şehirlerarası güzergâhlarda, cami, mescid ve türbe; mekteb, medrese ve
kütüphane; hastahane, imaret ve aşevi gibi din, eğitim, sağlık ve sosyal hayatla ilgili pek çok
önemli hizmet yanında; çeşme, sebil ile su kaynaklarının tespiti ve suların şehre ulaşımını
sağlayacak su yollarının yapılıp korunması, köprü ve derbentlerle ilgili hizmetlerle hamallar
için mola taşları, kuşların beslenme ve barınmaları için kuş evleri, sokakların temizliği vb. gibi
birçok ayrıntılı konuda hizmet vermek üzere çeşitli vakıflar kurulmuştur46.
Padişah ve diğer hanedan üyeleri, her kademeden resmi devlet görevlileri; esnaf, tüccar
veya herhangi bir sivil şahıs tarafından ekonomik düzeyiyle orantılı olarak kurulan bu vakıflar,
vakıf tüzüğü gibi düşünülebilecek olan vakfiyelerde belirtilen kurallara göre faaliyetlerini
devam ettirirlerdi47.

Fetva ile ilgili ayrıntı için bkz. Fahrettin Attar, “Fetvâ”, DİA, XII (1995), 486-496. Osmanlı şeyhülislâmlarının
hayat hikâyeleri ve fetva örnekleri için bkz. İlmiyye Salnâmesi, Dârü’l-Hilâfeti’l-Aliyye-Matbaa-i Âmire,
1334/1916.
45
Vakıfların kuruluşu ve işleyişi için bkz. Nazif Öztürk, Menşe’i ve Tarihî Gelişimi Açısından Vakıflar, Ankara
1983.
46
Osmanlı coğrafyasının hemen her yerinde bu hizmetler için birçok vakıf kurulmuştur. Bunlar arasında özellikle
hac yolculuğunun güvenli ve rahat bir şekilde gerçekleştirilmesi, Mekke ve Medine halkı ile hacıların
ihtiyaçlarının karşılanması için kurulan Haremeyn Vakıfları dikkat çekmektedir. Bu gibi vakıfların mahiyeti ve
işleyişi için bkz. Mustafa Güler, Osmanlı Devleti’nde Haremeyn Vakıfları (XVI-XVII. Yüzyıllar), İstanbul 2002.
47
Vakfiye ve vakfiyelerde geçen teknik ifadelerin alfabetik izahı için bkz. A. Himmet Berki, Vakfa Dair Yazılan
Eserlerle Vakfiye ve Benzeri Vesikalarda Geçen Istılah ve Tabirler, Ankara (ts.).
Vakıflar Genel Müdürlüğü, vakıflarla ilgili işleri takip etmek yanında, bu konulara dair araştırmalar yapılması ve
sonuçlarının yayınlanmasına yönelik yayın faaliyetlerini de sürdürmektedir. Nitekim Vakıflar Genel
Müdürlüğünün yayınlamış olduğu birçok eser bulunmaktadır. Bunlar arasında özellikle, vakıflarla ilgili birçok
44
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Vakfiyelerde konu, diğer belgelerde olduğu gibi, belirli bölümler hâlinde ele alınırdı.
Vakfiyelerin başında kazaskerler veya padişah tarafından tasdik edildiğini gösteren kayıt
bulunur. Bundan sonra, diğer bazı belgelerde olduğu gibi davet formülü yer alır. “İşbu kitâb-ı
sıhhat-nisâbın tahrîr-i inşâsına bâis ü bâdî oldur ki” gibi ifadelerle o vakfı kuran vâkıfın
tanıtıldığı bölüme geçilir. Burada vâkıfın oturduğu şehir ve mahalle ile isim ve mesleğini de
gösteren unvanı açıklanır.
Vakfın uygulamadaki en önemli yöneticisi olan mütevellinin tespit ve tescili yapılıp
konu onun huzurunda ikrâr ve ifade edilir.
Vakfiyelerde, vakfedilen şey “mevkūf” olarak adlandırılır. Önce mevkufun bulunduğu
yer ve cinsi açıklanıp sahipleri belirtilerek sınır olan komşuları sayılır. Vakfedilen şeyin
herhangi bir tarafında yol bulunuyorsa, buranın ana yol ve tâli yol olması “tarîk-i âmm” ve
“tarîk-i hâss” ifadeleriyle gösterilir.
Vakfedilen şeylerin dökümü ayrıntısı ile verildikten sonra vâkıfın bunları vakfettiğini
belirten cümle ile vakfın şartlarına geçilir. “Şöyle şart eyledim ki” ifadesi ile başlayan bu
kısımda vakfedilen şeylerin hangi hizmetler için harcanacağı, bu harcamalarda görev alacak
personel ile bunlara verilecek ücretler ayrıntısı ile dile getirilir.
Genellikle aile üyelerinden herhangi birisine verilen tevliyet hakkının (mütevelliliğin)
ilerideki dönemlerde kimlere ne şekilde intikal edeceği özellikle belirtilir. Bu kısımdan sonra
bazı hukuki tartışmalara yol açan veya bunları önlemeyi amaçlayan birkaç teknik bölüm yer
alır. Vakıfdan rücû‘ ve buna mütevellinin itirazı ile bu itirazı destekleyecek mahiyette hâkimin
hükmü bu bölümlerdendir.
Vakfın sıhhat ve devamını güvenceye almak üzere ilgililer üzerinde hukukî ve
psikolojik bir baskı kurmayı hedefleyen ve vakfı bozmaya yönelik girişimleri durdurmayı
amaçlayan “beddua” bölümü vakfiyelerdeki ilgi çekici kısımlardandır.
Arapça ve yazılı olarak kaydedilen tarih bölümünden sonra bu olaya tanık olan şahitlerin
sıralandığı “şuhûdü’l-hâl” bölümü gelir48.
Vakfiyeler muhtevâsına göre bir sayfadan ibaret olabileceği gibi, defter şeklinde de
tertip edilebilirler. Asılları ilgili şahıslarda kalan vakfiyelerin uygulamada genellikle, aynı
zamanda bir noter vazifesi de gören kadı tarafından tasdik edilen suretleri kullanılır.
Vakfiyelerde büyük ölçüde nesih ve ta‘lik hattı tercih edilmiştir49.

48

49

ayrıntıya yönelik araştırma sonuçlarına yer verilen Vakıflar Dergisi, 1938 yılından itibaren çeşitli aralıklarla
yayınlanmaktadır. Bu derginin ilk XVII cildinde çıkan makalelerin alfabetik dizini için bkz. Yağmur Tunalı,
“Vakıflar Dergisi Makaleler Fihristi”, Vakıflar Dergisi, XVIII (Ankara 1984), 195-205.
Vakfiyenin rükünleri ve bu rükünlerde geçen teknik terimler için bkz. Mübahat S. Kütükoğlu, Osmanlı
Belgelerinin Dili (Diplomatik), s. 359-369.
Kütüphanelerde bulunan çeşitli vakfiyelerin künyeleri ve muhtevâları hakkında bkz. İstanbul Kütüphaneleri
Tarih-Coğrafya Yazmaları Katalogları, İstanbul 1943, s. 817-909 (Burada 106 vakfiye tanıtılmaktadır); Fehmi
Ethem Karatay, Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Türkçe Yazmalar Kataloğu, İstanbul 1961, I, 602-618.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
1)
yapınız.

Padişaha ait belgeler ne şekilde adlandırılır? Örnek belgeler üzerinde inceleme

2)
yapınız.

Sadrazama ait belgeler ne şekilde adlandırılır? Örnek belgeler üzerinde inceleme

3)

Yayınlanmış olan bir mühimme defteri bulup inceleyiniz.

4)

Yayınlanmış olan bir tapu tahrir defteri bulup inceleyiniz.

5)

Yayınlanmış olan bir vakfiye bulup inceleyiniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Osmanlı dönemine ait olarak, kütüphane ve arşivlerde bulunan defter ve müstakil
belgeleri anlayabilmek ve yorumlayabilmek için öncelikli olarak bunlarda kullanılan ve
içeriklerine göre değişen dil ve üslûplarını bilmek gereklidir. Osmanlı Türkçesi dersinin on
üçüncü haftasında başta Mühimme ve Tahrir Defterleri ile Şer‘iyye Sicilleri olmak üzere tutulan
defterler ve belgeler tanıtıldı.

288

Bölüm Soruları
1) Dîvân-ı humâyûn kalemleri(büroları) aşağıdakilerden hangisinde gösterilmiştir?
a) Muhâsebe-Cizye-Mukābele-Mukātaʻa
b) Beylikçi-Tahvîl-Ruûs-Âmedî
c) Harem-Enderun-Bîrûn-Hasoda
d) Dîvânî-Taʻlîk-Nesih-Rikʻa
e) Reîsülküttâb-Nişancı-Defterdar-Defter Emîni
2) Mühimme Defterlerinde hangi yazı çeşidi kullanılmıştır?
a) Nesih
b) Siyâkat
c) Rikʻa
d) Dîvânî
e) Muhakkak
3) İki tahrir arasında timar konusunda meydana gelen günlük değişmeler hangi
defterlere kayd edilmiştir?
a) Mühimme Defterleri
b) Vakıf Defterleri
c) Tîmâr Rûznâmçe Defterleri
d) Şerʻiye Sicilleri
e) Piyâde Yoklama Defterleri
4) Şerʻiye Sicillerinde hangi yazı çeşidi kullanılmıştır?
a) Nesih
b) Muhakkak
c) Taʻlîk
d) Reyhânî
e) Kûfî
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5) Herhangi bir konuda kadının kararını da ihtiva eden ve kadının merkeze arz ettiği
konuların yer aldığı belgelere ne ad verilir?
a) Fermân
b) Berât
c) Fetvâ
d) Buyuruldu
e) İʻlâm
6) Şahıslar arasındaki anlaşma ve sözleşmelerin veya karara bağlanamayan
anlaşmazlıkların kadı tarafından kayda geçirildiği belgelere ne ad verilir?
a) Hüccet
b) Fetvâ
c) Arzuhal
d) Şikâyet
e) Fermân
7) “Tuğra” hangi belgelerde yer alır?
a) Fetvâ
b) Fermân
c) Pençe
d) Arzuhal
e) Buyuruldu
8) Padişahın kendi eliyle yazdığı belgelere ne ad verilir?
a) Ferman
b) Fetvâ
c) Hatt-ı humâyûn
d) Pençe
e) Buyuruldu
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9) Sadrazamın kendi görüşünü belirtmeden kararı doğrudan padişaha bırakmak üzere
ona sunduğu belgelere ne ad verilir?
a) Buyuruldu
b) Pençe
c) Ferman
d) Telhîs
e) Arzuhal
10) Sadrazamın kendisinden aşağı mevkilerdeki görevlilere reʼsen veya bir başvuru
üzerine gönderdiği emirler nasıl adlandırılır?
a) Telhîs
b) Takrîr
c) Mektûb
d) Arz
e) Buyuruldu

Cevaplar
1)b 2)d 3)c 4)c 5)e 6)a 7)b 8)c 9)d 10)e
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14. OKUMA 6: BELGELER (BELGE 4-6)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz
14.1. Belge 4
14.1.1. Metin

293

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Sadrazamın emirlerinin yer aldığı resmî evraklara ne ad verilir?

2)

Osmanlıca belgeler tasnifi hangi yönteme göre yapılmaktadır?

3)

Belgelerin ayırt edici özellikleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Belgeler

Osmanlı belgelerinin üslubu
ve içerdiği konular

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Osmanlıca belge çeşitlerini
incelemek
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Anahtar Kavramlar


Belge



Buyruldu



Hât



Divâni
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Giriş
Osmanlı Türkçesi dersinin on dördüncü haftasında, ayrıntısı önceki haftalarda verilen
belgelere örnek olmak ve kendilerine özgü dil ve üslup özellikleri bulunan çeşitli belge türlerini
görmek üzere üç ayrı belge okunacak, bunların transkripsiyonu yapılacak ve özetleri
çıkarılacaktır.
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14.1. Belge 4
14.1.1. Metin
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14.1.2. Transkripsiyon
BUYURULDU
(Sadrazam Koca Ragıb Paşa)
Telhîsi mûcibince
kāʼimesi verilmek
buyuruldu
17 Şevvâl sene [1]173
Arz-ı bendeleridir ki
Bin yüz yetmiş iki senesinde tebrîk-i cülûs-ı humâyûn için Der-aliyye’ye gelen orta
elçisine mihmândâr taʻyîn olunan dergâh-ı âlî gediklilerinden Mustafa Ağa hîn-i avdetinde
Çekmece-i kebîr menziline nüzûlünde der-kenârda mastûr emr-i şerîf mûcibince on beş reʼs
bargiri ahâlî-i kazâ tedârük ve teslîm eylediklerini hâvî mihmândâr-ı mûmâ-ileyhin verdiği
memhûr temessükleri mûcibince ücretleri Mevkūfât’dan hesâb etdirildikde beş yüz yirmi akçe
itmekle yüz altmış akçesi tenzîl olunup mâ-adâ üç yüz altmış akçeye kāʼime verilmek bâbında
fermân devletli saʻâdetli sultânım hazretlerinindir.
İMZA
[DEFTERDÂR]
Kāʼime-dâde
17 Şevvâl sene [1]174

14.1.3. Özet
BELGE 4
(Sadrazam Koca Ragıb Paşa’nın Rusya elçisine yapılacak
masraf hakkında 17 Şevval 1173/2 Haziran 1760 tarihli
buyuruldusu (BOA, Cevdet-Hariciye, nr. 427))
Defterdarın, bin yüz yetmiş iki senesinde Sultan III. Mustafa’nın tahta çıkışını tebrik
için gelen orta elçisine, tayin edilen mihmandar Mustafa Ağa’nın raporu doğrultusunda,
dönüşte Büyükçekmece’ye uğradığı sırada kaza halkının 15 at temin ettiği için Mevkufat
kaleminde yapılan hesaba göre bunun 520 akçe tuttuğu, ancak 160 akçe indirim yapılarak kalan
360 akçenin ödenebilmesi için kāime denilen ödeme belgesi verilmesi konusundaki arzı üzerine
Sadrazam Koca Ragıb Paşa’nın 17 Şevval 1173 tarihli kāimeye izin veren buyuruldusu.
Belgenin sonuna bunun 17 Şevval 1174 tarihinde verildiği kaydı da eklenmiştir.
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14.2. Belge 5
14.2.1. Metin

300

14.2.2. Transkripsiyon
BUYURULDU
(Sadrazam Koca Ragıb Paşa)
ʻİzzetli defterdâr efendi
görüp iʻlâm eyleyesin diye
buyuruldu
Telhîsi mûcibince
tezkiresi verilmek
buyuruldu
11 Şaʻbân sene [1]173
Arz-ı bendeleridir ki
Tebrîk-i cülûs-ı humâyûn için Venedik Cumhûru tarafından [gelen] elçinin maʻiyyetine
taʻyîn olunan mihmândâr kullarının taraf-ı mîrîden taʻyîn olunan nafaka-bahâları iʻtâ
buyurulmak ricâsıyla mihmândâr ağa kulları arz-ı hâl eder bin yüz yetmiş üç senesi Receb-i
şerîfi gurresinden şehr-i mezbûr gāyetine gelince hesâb etdirildikde yirmi guruş etmekle
meblağ-ı mezbûrun tezkiresi verilmek bâbında fermân devletli saʻâdetli sultânım
hazretlerinindir.
İMZA
[DEFTERDÂR]
Tezkire-dâde
17 Şaʻbân sene [1]174
Arz-ı hâl-i kulları[dır ki]
Tebrîk-i humâyûn için hazret-i cihân-dârî için Venedik Cumhûru tarafından Âsitâne’ye
gelüp ikāmet üzre olan büyük elçi kulları maʻiyyetine taʻyîn olunan mihmândâr kulları olmağla
taraf-ı mîrîden taʻyîn olunan taʻâmiye işbu Receb-i şerîfe mahsûben verilmek için
Başmuhâsebe’den der-kenârı mûcibince tezkiresi ihsân buyurulmak bâbında bâkī fermân
devletli merhametli sultânım hazretlerinindir.
Bende-i
İbrahim
Mihmândâr-ı
Elçi-i Venedik
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14.2.3. Özet
BELGE 5

[Sadrazam Koca Ragıb Paşa’nın Venedik elçisine yapılacak
masraf hakkında 11 Şaban 1173/29 Mart 1760 tarihli
buyuruldusu (BOA, Cevdet-Hariciye, nr. 437)]

Defterdarın, Sultan III. Mustafa’nın cülusunu tebrik için gelen Venedik büyük elçisine,
tayin edilen mihmandar İbrahim Ağa’nın raporu doğrultusunda, bin yüz yetmiş üç senesi Receb
ayındaki ikameti sırasında kendisine yiyecek için harcanan miktar, para harcamaya yetkili
bütün kalemlerin bağlı olduğu ve bugünkü Sayıştay’a benzetilebilecek olan Başmuhâsebe
kalemi tarafından 20 kuruş olarak hesaplanmış, bunun ödenebilmesi için tezkere verilmesi
konusundaki arzı üzerine Sadrazam Koca Ragıb Paşa’nın 11 Şaban1173 tarihli tezkereye izin
veren buyuruldusu. Belgenin sonuna bunun 17 Şaban 1174 tarihinde verildiği kaydı da
eklenmiştir.
Bu belgenin özelliği, arzuhal metninin yanında, konusu dikkate alınarak
Sadrazamın incelenmek üzere defterdara havale ettiği ilk buyurulduyu da ihtiva etmesidir. Yani
belge çift buyurulduludur.


Havale buyuruldusunun gereği olarak konu ilgili bürolarda gözden geçirilerek
gerekli kayıtlar kenara not edilmiştir.
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14.3. Belge 6
14.3.1. Metin
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14.3.2. Transkripsiyon
BUYURULDU
(Sadrazam Şehla Hacı Ahmed Paşa)
Telhîsi mûcibince
tezkiresi verilmek
buyuruldu
3 Receb sene [1]153

Arz-ı bendeleridir ki
Üsküdar’da mukīm İran elçilerinin Cemâziyelâhir aylığı baha be-baha ve hâne icârâtı
verilmek için mihmândârları arz-ı hâl eder, Başmuhâsebe’den hesâb etdirildikde şehr-i mezbûr
baha be-baha ve hâne icârelerinin cümlesi üç bin dokuz yüz altmış guruşa bâliğ olmağla
tezkiresi verilmek bâbında fermân devletli saʻâdetli sultânımındır.
İMZA
[DEFTERDÂR]
Tezkire-dâde
5 Receb sene 1154

Devletli ʻinâyetli mehâbetli Sultânım hazretleri sağ olsun
Üsküdar’da mukīm mihmândârı olduğumuz İran elçilerinin yevmiye harcını
mutazammın olan yüz otuz guruş nukūd-mândeleri ve etbâʻlarının sâkin oldukları hânelerin
icâreleri beş bin yüz elli üç senesi mâh-ı Cemâziyelâhir’e mahsûb olmak üzre şehriyeleri ʻinâyet
ü ihsân buyurulmak bâbında emr ü fermân devletli ʻinâyetli merhametli efendim sultânım
hazretlerinindir.
Bende-i
Mustafa
Mihmândâr-ı
Elçi-i İran
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14.3.3. Özet
BELGE 6
(Sadrazam Şehla Hacı Ahmed Paşa’nın İran elçisi ve
maiyetine yapılacak masraf hakkında 3 Receb 1153/24
Eylül 1740 tarihli buyuruldusu)
Defterdarın, Üsküdar’da ikamet eden İran elçisi ve maiyetine, tayin edilen mihmandar
Mustafa Ağa’nın raporu doğrultusunda, bin yüz elli üç senesi Cemaziyelâhir ayındaki
ikametleri sırasında harcanan aylık miktar, para harcamaya yetkili bütün kalemlerin bağlı
olduğu ve bugünkü Sayıştay’a benzetilebilecek olan Başmuhâsebe kalemi tarafından üç bin
dokuz yüz altmış kuruş olarak hesaplanmış, bunun ödenebilmesi için tezkere verilmesi
konusundaki arzı üzerine Sadrazam Şehla Hacı Ahmed Paşa’nın 3 Receb 1153 tarihli tezkereye
izin veren buyuruldusu. Belgenin sonuna bunun 5 Receb 1154 tarihinde verildiği kaydı da
eklenmiştir.
Bu belgenin özelliği, defterdarın telhisi ve sadrazamın buyuruldusu yanında
arzuhal metninin de yer almasıdır.


Belgenin içeriği gereği konu ilgili bürolarda gözden geçirilerek gerekli kayıtlar
kenara not edilmiştir.
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Uygulamalar

306

Uygulama Soruları
1)
inceleyiniz.

Bir buyuruldu metni üzerinden hangi bölümlerden meydana geldiğini

2)

Bir belge üzerinde bulunan iki buyuruldu ne anlama gelmektedir?

3)

Buyurulduların sağ tarafında yer alan kayıtlar neyi göstermektedir?

4)

Sadrazama ait belgelerden telhis ve takrir arasındaki farkı araştırınız.

5)

Bir buyurulduda arzuhal nerede yer alır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Osmanlı Türkçesi dersinin on dördüncü haftasında, ayrıntısı önceki haftalarda verilen
belgelere örnek olmak ve kendilerine özgü dil ve üslûp özellikleri bulunan çeşitli belge türlerini
görmek üzere farklı alt özellikleri bulunan üç “buyuruldu” okundu, bunların transkripsiyonu
yapıldı ve özetleri çıkarıldı.
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Bölüm Soruları
1) Osmanlı Devleti’ne gelen elçilere tayin edilen rehbere verilen unvan aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Muavin
b) Mihmândâr
c) Müşâvir
d) Kâtib
e) Müfettiş
2) Osmanlı Devleti’nde yapılan harcamaları onaylayan ve Sayıştaya benzetilebilecek
olan büro aşağıdakilerden hangisidir?
a) Başmukabele
b) Beylikçi kalemi
c) Amedî kalemi
d) Başmukataa
e) Başmuhâsebe
3) Kāʼime malî işlemlerde ne anlama gelmektedir?
a) Geçiş belgesi
b) Defterdar
c) Sancakbeyi
d) Ödeme belgesi
e) Fetva
4) Tarihte Venedik hangi rejimle yönetilmiştir?
a) Krallık
b) Monarşi
c) Cumhuriyet
d) Oligarşi
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e) Teokrasi
5) Cülûs ne anlama gelmektedir?
a) Celse
b) Bahşiş
c) Tahta çıkış
d) Meclis
e) Eğlence
6) Havâle buyuruldusu ne anlama gelmektedir?
a) Arzuhali bürolara gönderen ilk buyuruldu
b) Defterdarın konuyu sadrazama sunduğu yazısı
c) Kadıların kendilerine ulaşan konuyu havale ettikleri yazı
d) Telhis gereğince emrin yer aldığı buyuruldu
e) Sadrazamın konuyu padişaha sunduğu yazısı
7) Şehriye ne anlama gelmektedir?
a) Yiyecek malzemesi
b) Yevmiye ücreti
c) Şehre ait özellikler
d) Günlük harcama miktarı
e) Aylık harcama miktarı
8) Harcamalarla ilgili konular hangi görevli tarafından sadrazama telhis edilir?
a) Beylerbeyi
b) Sancakbeyi
c) Kadı
d) Defterdar
e) Nişancı
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9) Buyuruldu olarak tanımlanan emir kim tarafından verilir?
a) Padişah
b) Şeyhülislâm
c) Sadrazam
d) Defterdar
e) Yeniçeri Ağası
10) Taʻâmiye hangi alandaki harcamaları ifade etmektedir?
a) Yiyecek
b) Giyecek
c) Silah
d) Savaş araç gereçleri
e) Eğitim

Cevaplar
1)b 2)e 3)d 4)c 5)c 6)a 7)e 8)d 9)c 10)a
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