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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
İleri Osmanlıca ders kitabında 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
yoğunlaşılmış, Osmanlı Türkçesi grameri ve tarihî metinlerin okunulup anlaşılmasını için
çeşitli çalışmalara yer verilmiştir. Osmanlı Türkçesi Temel Bilgileri, Türk Dili ile İlgili
Tamamlayıcı Bilgiler, Osmanlı Türkçesinde Arapça Unsurlar ve Osmanlıca Tarihî Metinler
üzerinde durulan temel konu başlıklarını oluşturmuştur. Konular tablolar ve metin okumaları
ile zenginleştirilmiştir.
Bu kitapta farklı yüzyıllarda birçok ürün veren Osmanlı tarih yazıcılığının gelişimini
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 eserlerden seçilmiş metinler örnek olarak kullanılmıştır.
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YAZAR NOTU
Osmanlı Tarih Metinleri dersi ile 1 ve 2. yarıyıllarda öğrenilen bilgileri esas alarak
Osmanlı Türkçesiyle yazılmış metinleri hızlı okuma, okuduğunu anlama ve kaynakta verilen
mesajı kullanabilme yeteneği kazandırılacaktır. Metin anlamayı mümkün kılacak şekilde birçok
tarihî metin okunacak, okunan metinlerin bilinmeyen kelimeleri, kelimelerin cinsleri, cümleye
katkıları anlam, tarihî terim ve deyimler ile öğrenci, metni hızlı okuyan, çabuk anlayan bir
seviyeye ulaştırılacaktır. Bu disiplin ile yakalanan seviye Tarih programı içerisindeki diğer
dersleri takip ve anlamada da yararlanılacak kazanımlar sağlayacaktır.
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1. HIZLI METİN OKUMA ÇALIŞMALARI

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1. Hızlı Metin Okuma Çalışmaları I
1.1. Estergon’un Yeniden Fethi
1.1.1. Metin ve Transkripsiyon

2

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Peçevi Tarihi hangi dönemde yazılmıştır?

2)

Peçevi Tarihi’nin konusu nedir?

3)

Peçevi Tarihi’nin üslup özellikleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Hızlı Metin Okuma
Çalışmaları

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Tarihî metinler içerisinde yer Metin üzerinde çalışma
yapmak ve kelime gruplarını
alan kelime gruplarını daha
incelemek.
hızlı anlayabilme ve
kavrayabilme yetisinin
geliştirilmesi

Hızlı Metin Okuma
Çalışmaları

Tarihî metinlerin günümüz
Türkçesiyle ifade edilmesi

Metin içerisinde yer alan
kelimelerin günümüzde
hangi kelimelerle anlamdaş
olduğunun bulunması.
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Anahtar Kavramlar


Estergon



Peçevi



Lala Mehmed Paşa
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Giriş
İleri Osmanlıca II dersinin 1. bölümünde metin okuma çalışmalarına örnek olmak üzere
1605 tarihinde gerçekleşen olaylar bağlamında Estergon’un Yeniden Fethi adlı metin ve
okunuşu konu edinilecektir. Lala Mehmed Paşa’nın Rumeli tarihinin önemli bir kesitinde
olaylara şahit olan ve olayları belirleyici rolü olan Osmanlı tarihçisi Peçuylu İbrahim Efendi’nin
kalemi ve sade üslubuyla ele alınacaktır.
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1. HIZLI METİN OKUMA ÇALIŞMALARI I
1.1. Estergon’un Yeniden Fethi

PEÇUYLU İBRAHİM EFENDİ
(öl. 1649 ?)
Eserin Adı:
Târih

Eserin Yazıldığı Tarih:
1648 ?

Alınan Metin Hakkında:

ESTERGON’UN YENİDEN FETHİ (1605)
10 yıl düşman elinde kalan Estergon’un Eylül 1605
tarihinde Lala Mehmed Paşa tarafından tekrar ele geçirilmesi.

Metnin Yer Aldığı Eserin Künyesi:
Peçuylu İbrahim, Târih, İstanbul
1283, II, 301-307.

Açıklama:
Aslen Macaristan’daki Peç şehrinden olan İbrahim Efendi
“ Peçevî” olarak da bilinmektedir.

7

1.1.1. Metin ve Transkripsiyon

(FETH-İ KAL‘A-İ ESTERGON YEVMÜ’L-İSNEYN)
(FÎ 20 CUMÂDELÛLÂ SENE 1014)
Çün sene-i mezbûre[de] asker-i İslâm ile serdâr-ı zafer-encâm Budun cânibine
azîmete kıyâm etdi. Estergon kal‘asının sene-i ûlâda bârûsuna tekarrübe mecâl olmamağla
herkesin Estergon kal‘asının metânetinden gözü korkmuş ve fethinden me’yûs olmuşlar idi.
Hamzabey Sarayı’nın berüsünden Şuşkora deresine nüzûl olundukda cümle [ü]merâ ve mîri mîrân kibârları ve asker halkının muhtârları ve bölük halkının ve yeniçeri ihtiyârları
müşâvere içün cem‘ olup Estergon üzerine vardukda ve kal‘aya yapışmakda kemâl mertebe
suûbet mukarrer olmağla herkes bu sene-i mübârekede tahrîb-i bilâda ve ta‘zîb-i küffâr-ı bednihâda azîmet edip ve Beç’e doğru teveccüh ve ol semtlerin kasabât ü kurâsın ve bikā‘ u
zıyâ‘ını gāret ü hasâret etmekle küffâra temâm galebe vü Nusret ve a‘dâ-yı dîne mûris-i
felâketdir deyü bu tedbîre karâr verdiler.
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İllâ Baki Paşa merhûm ki orta defterdârlık ile ordu-yı hümâyûn defterdârı idi ve orduyı hümâyûn kadısı Vildanzâde merhûm bu re’ye kāil olmadılar ve “öyle farz edelim diyâr-ı
küffârı gāret etdik ve zarar u hasâret erişdirdik, bizim kabza-i tasarrufumuzda ne kalur ve
bize bundan ne âid olur?” dediler. Lâkin sâirin mümânaa[t]ı olmağla anlara muhâlefet ırak
ve yakın demeyip akın etmeğe tercîh etdiler. Ertesi ol menzilden kalkup Canbek’e doğru
azîmet olundu. Bu abd-i fakīr vezîr-i aʻzam kethudâsı Abdi Kethudâ ile bir mesâfe-i kalîle
alay-ı zafer-peymândan ilerüce giderdik Canbek’e yakın bir harâbe-gûyluğa uğradık. Meğer
baʻzı yeniçeri arabaları kırılmış ve ardlarınca gelenler ol mahalde irkilmiş, kimi ol mahalle
dolaşmakdan suûbet çekmekle kimi arabasın meremmet içün yoldaşlarından baʻîd düşmekle
dillerine gelen ratıb u yâbis kelâmı işitdirdiler ve “bu kadar araba ve ağırlık ile akına gidilir
mi ve görülmedik bilinmedik dağlar ve beller aşılır mı?” dediler. Meğer bu sözleri
lisânlarından cârî olmak “lisânü’l-halkı aklâmü’l-hakkı min-indi’llâhi Teâlâ” imiş. Çün
otağ-ı serdâr-ı âlî-mikdâra varduk. Kendüler dahi gelüp nüzûl etdiler.
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Abdi Kethudâ feth-i kelâm edip dedi ki “akın azîmetindde hatâ etmişiz. Şu kadar
yerde ki her tarafdan dolaşmak ve arabalar birbirine ulaşmak kābil iken bu kadar söz
eşdirdiler ya küffâr memleke[ti]nde bu kadar saʻbü’l-mürûr sengistân ve dağıstân ubûr
olunmakda ve görülmedik bataklarında ve su bataklarında neler çekilse gerekdir ve bu kavme
nice cevâb verilse gerekdir. Hemen tedbîr Baki Paşa ile Vildanzâde’nindir” dedi. Merhûm
dahi fi’l-vâkıʻ “söz budur” [dedi.] Hemen topçubaşı ve cebecibaşı ve yörük beğlerin ve akıncı
tâifesin top nakline ihzâr olunan câmûslar ile Budun’dan toplar getürmeğe gönderdirler ve
kendüler anda Estergon sahrâsına asker-i İslâm ile nüzûl buyurdular ve bi’l-cümle Estergon
muhâsara olundu. Depedelen’de bir azîm tabya yapmışlar ve üç tabya dahi Tuna’ya varınca
ihdâs etmişler ve bunları azîm hendekler kesmekle biri birine ulaşdırmışlar. Çün kim kalʻaya
yanaşmak mümkün değilidi. Bunları döğmeğe mübâşeret olundu ve on gün muhkem
döğüldü. Onuncu gün muhkem yürüyüş emr olundu. Akşamdan sabâha değin asker-i İslâm
metrislere geldi müctemiʻ oldu ve şöyle tenbîh olundu ki âsâr-ı subh zâhir oldukda çün
defʻaten vâhideten üç top bir uğurdan atıla ve Allâh Allâh sadâsıyla zemîn zemâna katıla…
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Guzât dahi bir uğurdan yürüyeler ve tîğ-ı bî-dirîğları ile aʻdâyı kızıl kanile bürüyeler.
Cenâb-ı Bârî hod-yârı kılıcak kılur ve cümle levâzım ü mühimmini vaktinde ve zamânında
virür. Ol seher dahi bir pus yaʻnî duman vech-i arzı bürüdü. Hemen guzât-ı İslâm ol mahalde
Depedelen’e doğru yürüdü. Farazâ Depedelen’e çıkdılar. Belki içerisine duhûl etdiler. Henüz
kâfir gaflet uykusundan gözün açmadan ve duhûl eden asker-i İslâm idiğin seçmeden hemen
gāzîler şimşîr-bâzlığa başladılar ve anda bulunan cümle küffârı kılıcdan geçirdiler. Belki bir
ferd halâs olmadı. Kalʻada başbuğ olan Grof dahi ol mahalde yuf borusun çaldı. Meğer
taşrada olan küffara dildârlık içün taşra çıkmış ve ol gece anda kalmış. Dârü’l-bevâra yolu
andan olmağla fi’l-hâl âzim-i cahîm olmuş. Sâir tabyaların dahi hâli böyle oldu. Anlarda
bulunan küffâr dahi cümle kırıldı. Belki dört bin kadar kâfirin lâşe-i murdârı meydanda kaldı.
Bu da Hakk’ın inâyeti idi ki bu kadar daʻvâ-yı merdân ki eder kâfir bir uğurdan hâk-i helâke
düşdü. Husûsan başları olan melʻûn bile yok oldu ve ol sebebden içerüde kalan melâʻîne
kemâl zaʻf ü fütur geldi. On gün dahi rûz u şeb döğüldü. On birinci gün yine yürüyüş tenbîh
olundu. Bu sefer-i nusret-eserde Hazreti Hakk’ın kemâl-i avn ü nusreti zuhûra gelmiş idi ki
her bir zaîf ü nâ-tüvân add olunan müslümân gûyâ bir şîr-i jiyân ya Rüstem-destân ile
tev’emân birer pehlivân idi.
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Sâir zamânda askeri yürüyüşe sürmekde be-gāyet ihtimâm olunurdu ve terakkī ve
hüsn vaʻdeler veri[li]rdi. Bu kerre dahi akşamdan “yürüyüşdür” deseler sabâha değin orduda
adam kalmaz. Kimisi guzâtı cenge tergīb içün nazm olunan varsağılar ve şarkılar ırlarlar
kimisi çoğurun kopuzun çalarlar kimisi tevhîd ü tehlîl ederek gider ve bir garîb aşk u şevk ve
bir acib safâ vü zevk idi ki temâşâ edenler ve evvelden askerin hâlin bilenler hayrân u
mütehayyir olurlar idi. Sabâha değin ol kadar adam irkildi geldi [ki] orduda adam kalmadı
demek mertebelerine vardı. Çün seher vakti yine maʻhûd toplar atıldı ve bayrakdârlar ellerine
bayrakların alup Allâh Allâh sadâsıyla guzât-ı İslâm biri birine katıldı ve lâkin kalʻaya suûd
edecek gedik ancak bir adam yürüyecek kadar idi. Melâîn ilerü gelenleri defʻ ederdi. Birkaç
defʻa yürüdüler ve lâkin fırsat bulup duhûl edemediler. Birkaç adam dahi ol hînde rütbe-i
şehâdete vazʻ-ı kadem etdi. İşrâk vaktine değin hâl bu minvâl üzre güzerân etdi. Sonra bu
abd-i fakīri sadr-ı aʻzam yeniçeri ağası Tırnakçı Hasan Paşa’nın karındaşı Hüseyin Ağa ki
Çerkesiyyü’l-asl bir merd-i dilîr idi ana gönderdiler ve böyle sipâriş etdiler ki “guzâta
dildârlık edin ve her ne vaʻde ederseniz ve her ne verirseniz verin.
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Bolay kim guzâtın yüzleri dönmeye. Yohsa bir defʻa dahi kılağıları gidip yüzleri
dönerse bir dahi sürmek müşkil olur.” Peyâm-ı serdârı iblâğ etdim. Hemen kethudâyeri “sen
bize yol aç! Çün ilerüde olanlar yürümez. Biz yürüyelim” dedi ve yürüdü. Guzât hod uzak
değil mahlût idi. Ağanın yürüdüğün görünce bir uğurdan tekbîr getirdiler ve yürüdüler. İbtidâ
Alacahisar bayrağı bedene çıkdı. Ardınca vezîr-i aʻzam merhûmun bayrakdârı ve andan
Köstendil bayrağı sâirler dahi hemen alay alay çıkdılar. Küffâr beden etrâfında hendekler
kesmiş idi ve kendülere topdan ve tüfengden sığınacak yer etmiş idi. Asker-i İslâm’ı beden
üzerinde göricek içerü kaçalım sandılar ve illâ ekseri şarâb-ı mürr ki kandılar ve bi’l-cümle
azdan azı kurtuldu. Cümlesi ol ortalıkda satıldı. Varoşda olan melâʻîn dahi varoşu bırakıp iç
kalʻaya kaçdılar. Anların dahi guzât çoğun yetişüp esfel-i sâfilîne gönderdi ve varoşda hayli
iğtinâm etdiler. Bundan sonra on gün dahi iç kalʻa döğüldü ve yine onuncu günde
“yürüyüşdür” deyü nidâ olundu. Yine sabâha değin metrisler ve ol dereler ve tepeler guzât-ı
İslâm ile doldu. Bir vechile ki metrislere yanaşılmakdan kaldı. Küffâr dahi guzâtın
müzâhamesini görüp yürüyüş edeceklerin bildi.
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Nısfü’l-leylden mukaddemce idi Budun’un yeniçeri ağası Osman Ağa kolundan “elemân” deyü feryâd ü figān eylemişler ve vire ahvâlin söyleşmeğe adam istemişler. Çün bu
haber-i meserret-eser vezîr-i aʻzam semʻine değer hamd-i Hâlık-ı bî-çûn –celle şânühû- edip
“adam gönderirüz” der. Bu abd-i fakīr Abdi Kethudâ ile ol gece orduda bulundum. Abdi
Kethudâ’ya dahi gelüp tebşir etdiler. Maiyyet ile huzûrlarına varduk. Mübârek başların
kaldırup bu fakīre hitâb eylediler: “Hiç ahde ki lâzım değil iken kalʻa verilmekde ve küffâr
ile vireyi söyleşmekde gāyet tehâlük var idi. Bu kerre dahi var vireyi söyleşin!” Fakīr dahi
“Allâhü Teâlâ vere ki ol zaman gele sultânımın maʻlûmudur. Ol zamandan berü Hazreti
Hak’dan ricâ vü iltimâsım odur ki verilmekde söyleşdüğüm üzre alınmakda dahi söyleşen
bendeniz olayım!” dedim. “İşte imdi ol zamândır” buyurdular. Gâhî fakīre bunun [gibi]
latîfe-gûne iltifât buyururlar idi. Yine ana haml etdim. Meğer bu hakīrin kelimesine tevakkuf
buyurmuşlar ve gayri adam göndermemişler. Tekrâr “ya niye tevakkuf edersin?” deyince
henüz Şâfiî vakti erişmemiş idi vardım ve söyledikleri mahalde küffâra âvâz etdim ve bi’lcümle iki adam rehine verip iki kâfir çıkartdım. Ana değin vakt-i seher dahi oldu. Ol çıkan
kâfirleri huzûrlarına getürdüm.
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“Bre melʻûnlar! Pâdişâh kalʻasın yıkdırdınuz. Tez çıkın!” dedi. Kâfirler dahi
“bu[nun] pâdişâh kalʻası idiğin bileydik bir an mahsûr olmaz ve zahmeti çekmezdik. Kralın
kalʻası bilürdük anun uğruna çalışdık” dediler. “Tez imdi var hemen bugün çıksınlar!” dedi
ve bi’l-cümle kâfirleri götürdüm yine kalʻaya girdiler ve bir nerdibân sarkıtdılar. Fakīr dahi
dört beş adam ile girdim ve kalʻadan çıkmaları ahvâlin söyleşdim ve anlar kalʻayı aldıkda
bize söyledikleri [kelimâtın] birkaç mertebe ziyâde[sin] söyledim ve nice cefâlar eyledim.
Cenâb-ı Rabbü’l-âlemîn ol mahalde duâmız kabûl etmiş imiş. Aynıyla nice istemiş isem
öylece rûzî kıldı. Fe-li’llâhi’l-hamd. Andan sonra kırk sekiz müslümân giriftârları esîr-i bend
ü zindân idi. Anları âzâd etdim. Yalnız anların duâsı ve şükrâne bükâsı ümîddir ki ʻinde’llâhi
Teâlâ zâyiʻ olmaya ve barut mahzenleri ve cebehânelerin mühürledim ve yeniçeri ağasından
dört çorbacı taleb edip mîrî içün zabt olunan eşyâya yasakçı taʻyîn eyledim. İçerüde baş olan
Grof bir iki koyun sâatı ve bir iki dahi eyüce tüfeng ve bir iki kutu sükker-i bâdem ve gayri
sükker-i murabbaʻlar verdi. Andan sonra merhûma varup tafsîl-i ahvâl etdim.
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Çün kim müjde içün Âsitâne’ye gidecek idim. Anun levâzımına ihtimâm eylemeğe
mukayyed oldum. Tekrâr kalʻaya varmadım. Yohsa çok kırındı peydâ etmek olurdu ve
yanımca Ocak tarafından Kara Hasan Ağa ki ol zamanda küçük çavuş idi ki hâliyâ
sekbânbaşılıkdan mütekāid Kara Hasan Ağa’dır anı ve merhûmun kapucubaşısı Hızır Ağa’yı
maan koşdular. Çün Âsitâne-i saâdete vardık. Saâdetlü pâdişâh şehzâdeler odasın teşrîf
buyurdular. Dârüssaâde kapasundan girüp ol mahalde mülâkī olduk ve telhîsimiz verip
lisânen lâzım gelen ahvâli arz eyledik. Anda bulunan hidmetkârlarımız ile maan o yedi adam
idük. Birer hilʻat-ı fâhire iʻtâ buyurdular ve bu hakīr piyâde mukābelecisi idim süvârî
mukābelecisi oldum. Hızır Ağa Pojega sancağın ricâ etdi ihsân buyurdular ve merhûm
efendimiz bu fakīre demiş ve sipâriş etmiş idi. “Bolay kim bir mahallin düşüre ve bi’z-zât
saâdetlü pâdişâha diyesin. Murâdât-ı dünyeviyyeden bundan gayri Cenâb-ı Bârî’den bir
hâcetim yoğudu. On yıl bu serhadleri bunun içün bekledim. Bundan sonra ya sağ kaldım ya
öldüm ya mansıb[da] oldum ya maʻzûl oldum cümlesi katımda beraberdir.” Aynıyla saâdetlü
pâdişâha böyle dedim. “Yok, öyle demesün. Biz andan dahi çok hidmet umarız” buyurdular.
İşte Estergon’un icmâlen fethi böyle vâkiʻ olmuşdur. Kendü sergüzeştimiz olmağla bir
mikdâr iksâr olundu.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
1)
Jidva-Torok Antlaşması öncesinde Balkanlar’da meydana gelen gelişmeler
hakkında inceleme ve araştırmalar yapınız.
2)
Osmanlı Rumelisinin tarihinde önemli bir yer tutan Lala Mehmed Paşa hakkında
araştırma yapınız.
3)

“Telhîs” ve “vire” kelimelerinin anlamlarını sözlükten bulunuz.

4)
Bir Osmanlı bürokratı ve aydını olarak Peçuylu İbrahim Efendi hakkındaki
bilgilerinizi kontrol ediniz.
5)
bulunuz.

“Âzim-i cahîm” ve “dârü’l-bevâr” tamlamalarının anlamlarını sözlükten
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İleri Osmanlıca II dersinin birinci bölümünde XVII. yüzyıl Osmanlı bürokrat ve
aydınlarından Peçuylu İbrahim Efendi’nin tanık olduğu ve bir kısmında görev aldığı olayları
birinci kaynak değerinde sunduğu bilgiler ışığında Macaristan’daki Osmanlı varlığının simgesi
durumunda olan Estergon Kalesi’nin on sene sonra yeniden ele geçirilmesine dair metin
incelendi. Özellikle tarih kaynaklarının yoğun olarak görüldüğü bir dönemin tarih ve Türk dili
metinlerinin güzel bir örneği olan Peçuylu Tarihi’nden alınan bu metinle bir tarih kaynağının
transkrip örneği sunulmuş oldu.
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Bölüm Soruları
1)

Peçuylu İbrahim Efendi tarafından hazırlanan eserin adı nedir?

a)

Tevârih-i Âli Osman

b)

Fezleke

c)

Nusret’ün- Selâtin

d)

Eserin belirli bir ismi yoktur.

e)

Keşf-ü Zünûn

2)

Peçuylu İbrahim Efendi eserini yaklaşık olarak hangi tarihte yazmıştır?

a)

1555

b)

1648

c)

1624

d)

1595

e)

1652

3)

“Terakki” kelimesinin günümüz Türkçesinde karşılığı nedir?

a)

Sereden

b)

Söz eden

c)

İlerletme

d)

Gönül Alma

e)

Zayıflık

4)

“İhdâs etmek” kelimesinin günümüz Türkçesinde karşılığı nedir?

a)

Bir işe başlama

b)

Hazırlamak

c)

Ortaya çıkmak

d)

Yok olmak

e)

İlk defa yapmak
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5)
Kapıkulu ve yaya askerlerinin maaş ve künye işleri ile ilgilenen büroya ne ad
verilmektedir?
a)

Yeniçeri ağası

b)

Defterdâr

c)

Piyale mukâbelecisi

d)

Süvari mukâbelecisi

e)

Dârüssade ağası

6)

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

7)

الى االبدifadesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Ebedî gün

b)

Âbidevî eser

c)

Eli uzun olmak

d)

Ebediyet kadar

e)

Ebedî saâdet

8)

 اقامتكاهkelime gurubunun okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Akāmet

b)

İkāmet etmek

c)

İkāme etmek

d)

İkāmet-gâh

e)

Gâh ikame

9)

 خواجكان دركاه عالىifadesinin okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?
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a)

Dergâh hocaları

b)

Hâcegân dergâhı

c)

Ali Dergâhı hocaları

d)

Dergâhdaki âlî hocalar

e)

Hâcegân-ı dergâh-ı âlî

10)

Estergon Kalesi günümüzde hangi ülke toprakları içerisinde yer almaktadır?

a)

Hırvatistan

b)

Macaristan

c)

Bulgaristan

d)

Bosna-Hersek

e)

Sırbistan

Cevaplar:
1)d, 2)b, 3)c, 4)c, 5)c, 6)d, 7)d, 8)d, 9)e, 10)b
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2. METİN ANLAMA ÇALIŞMALARI: SÖZCÜK VE TERİM BULMA I
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2. METİN ANLAMA ÇALIŞMALARI: SÖZCÜK VE TERİM BULMA
2.1. Estergon’un Yeniden Fethi Metni Üzerinde Sözcük ve Terim Bulma
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Peçevi Tarihi hangi dönemde yazılmıştır.?

2)

Peçevi Tarihi’nin konusu nedir.?

3)

Peçevi Tarihi’nin üslup özellikleri nelerdir?

4)
Metin içerisinde
sınıflandırılmasını yapınız.
5)

bulunan

Farsça

ve

Arapça

kelime

gruplarının

Metin içerisinde geçen kelime ve tamlamaların anlamları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Metni anlama çalışmalarısözcük ve terim bulma

Tarihî metinler içersinde
geçen kelimelerin
anlamlandırılması

Tarihi metinler üzerinde
çalışma yapmak kelime
gruplarının incelenmesi

Metni anlama çalışmalarısözcük ve terim bulma

Metin içersinde geçen
ifadelerin Farsça ve Arapça
tamlamarın bulnması

Metin içerisinde yer aln
kelime gruplarının
sınıflandırılması.
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Anahtar Kavramlar


Estergon



Peçevi



Lala Mehmed Paşa



Kelime grupları



Tarihî anlam
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Giriş
İleri Osmanlıca II dersinin 2. bölümünde metin okuma çalışmalarına örnek olmak üzere
1605 tarihinde gerçekleşen olaylar bağlamında Estergon’un Yeniden Fethi adlı metnin okunuşu
ve sözcük ve terimlerinin bulunması konu edinilecektir. Bu metin Lala Mehmed Paşa’nın
Rumeli tarihinin önemli bir kesitinde olaylara şahit olan ve olayları belirleyici rolü olan
Osmanlı tarihçisi Peçuylu İbrahim Efendi’nin kalemi ve sade üslubuyla ele alınmıştır.
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2. METİN ANLAMA ÇALIŞMALARI: SÖZCÜK VE TERİM
BULMA
Metin anlama çalışmaları kapsamında bir önceki bölümde okunmuş olan metinleri bir
tarihî metin olarak anlamak ve ileri bir aşama olarak da daha sonra gerçekleştirilecek
çalışmalarda kullanılabilecek bir bilgiye dönüştürebilmek üzere öncelikli olarak örnek metinler
üzerinde sözcük ve terim bulma çalışmaları yapmak gerekir.
Bu çerçevede İleri Osmanlıca II dersinin bu bölümünde, 1. bölümde okunan
Estergon’un Yeniden Fethi metni üzerinde sözcük ve terim bulma çalışmaları yapılacaktır.

2.1. Estergon’un Yeniden Fethi Metni Üzerinde Sözcük ve Terim
Bulma Çalışmaları

Kelime

Anlamı

Anlamı

Kelime

Azîmet

Gitmek

Kıyâm etmek

Başlamak,
geçmek

harekete

Bârû

Duvar, burc

Tekarrüb

Yaklaşmak

Mecâl olmamak

İmkânı olmamak

Metânet

Sertlik, dayanıklılık

Me’yûs

Üzgün, ümitsiz

Nüzûl

İnmek

Cümle

Bütün, tamamı

Ümerâ

Emirler, sancakbeyleri
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Mîr-i mîrân

Beylerbeyi

Kibâr

Büyükler,
gelenler

Muhtâr

Seçilmiş, seçkin

İhtiyâr

Kıdemli

Müşâvere

Danışmak

Cem‘ olmak

Toplanmak

Kemâl mertebe

Aşırı derecede

Suûbet

Zorluk

Mukarrer olmak

Açık, ortada olmak

Tahrîb

Zarar vermek

Bilâd

Beldeler, şehirler

Ta‘zîb

Acı çektirmek

Küffâr

Kâfirler, düşmanlar

Bed-nihâd

Kötü huylu

Teveccüh

Yönelmek

önde
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Kasabât

Kasabalar

Kurâ

Karyeler, köyler

Bikā‘

Buk‘alar,
ülkeler

Zıyâ‘

Zay‘alar, tarlalar

Gāret

Yağma

Hasâret

Hasar verme

Galebe

Üstünlük

Nusret

(İlâhî) Yardım

A‘dâ

Düşmanlar

Mûris

Getiren, neden olan

İllâ

Ancak, … hâriç

Re’y

Görüş, kanâat

Kabza

El, hâkimiyet

Tasarruf

Kullanma, sahip olma

Âid

Dönen, kalan

Mümânaat

Engelleme

Menzil

Konak

Abd-i fakīr

Aciz
kul,
kendisi

Kalîle

Az

İrkilmek

Toplanmak

Meremmet

Tamir

Ba‘îd

Uzak

Ratıb

Yumuşak

Yâbis

Kuru, sert

yerler,

yazarın

31

Cârî olmak

Akmak

Halk

Yaratmak

Aklâm

Kalemler

Kābil

Mümkün, olabilir

Sa‘b

Zor

Mürûr

Geçmek

Sengistân

Taşlık yer

Dağıstân

Dağlık yer

Ubûr

Geçmek

İhzâr

Hazırlamak

Câmûs

Manda

Azîm

Büyük

İhdâs etmek

Ortaya çıkmak

Mübâşeret

Bir işe başlama, girişme
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Muhkem

İyice, sıkıca

Müctemi‘
olmak

Toplanmak

Âsâr

Eserler, izler, emâreler

Subh

Sabah

Zâhir olmak

Ortaya çıkmak

Vâhid

Bir

Zemîn

Yeryüzü

Guzât

Gaziler

Bir uğurdan

Hep birlikte

Tîğ

Kılıç

Dirîğ

Esirgeme

A‘dâ

Düşmanlar

Hod

Kendi

Levâzım

Lazım olanlar

Vech

Yüz

Farazâ

Tutalım ki, diyelim ki

Duhûl

Girme

Şimşîr

Kılıç
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Bâz

Oyun

Halâs olmak

Kurtulmak

Dildâr

Gönül alma

Bevâr

Yok olma, çürüme

Fi’l-hâl

Hemen, o anda

Âzim olmak

Gitmek

Cahîm

Cehennem

Lâşe

Leş

İnâyet

[İlahî] Yardım

Mel‘ûn

Alçak

Za‘f

Güçsüzlük, zafiyet

Fütûr

Zayıflık, gevşeklik

Rûz

Gündüz

Şeb

Gece
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Kemâl

Tam, bütün, hepsi

Avn

Yardım

Nusret

Yardım

Zuhûra gelmek

Ortaya
belirmek

Nâ-tüvân

Güçsüz, zayıf

Add olunmak

Sayılmak

Şîr

Arslan

Jiyân

Kızgın, kükremiş

Rüstem

Ünlü İran savaşçısı

Tev’emân

İkizler

Be-gāyet

Aşırı derecede, çokça

İhtimâm

Titizlenme, önemseme

Terakkī

İlerletme, zamlandırma

Hüsn

Güzel

Va‘de

Vaat verme

Tergīb

İsteklendirme,
coşturma

Irlamak

Çalmak, söylemek

Çoğur

Müzik aleti, çöğür

Tevhîd

Lâ-ilâhe illallah demek

Tehlîl

Lâ-ilâhe illallah demek

Acib

Acayip, ilgi çekici

Mütehayyir

Şaşkın, şaşırmış

Mertebe

Derece, seviye

Temâşâ etmek

Seyretmek, izlemek

Ma‘hûd

Sözü geçen, mezkûr

Suûd etmek

Çıkmak

Melâ‘în

Melunlar, alçaklar

Def‘ etmek

Savuşturmak,
kovalamak

çıkmak,
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Hîn

Zaman, vakit

Vaz‘

Koymak

Kadem

Ayak

İşrâk vakti

Güneşin doğduğu an

Minvâl

Şekil, tarz, üslup

Güzerân etmek

Geçmek

Dilîr

Yürekli, cesur, yiğit

Sipârîş

Tenbih, ısmarlama

Kılağı

Parlaklık, ışıltı

Müşkil olmak

Zor olmak

Peyâm

Haber

İblâğ

Ulaştırma

Kethudâyeri

Yeniçeri
Ocağının
zabitlerinden ve Kul
Kethudası’nın vekili

Mahlût

Karışık,
girmiş

İbtidâ

Önce, başlangıçta

Beden

Duvar

Ekser

Çok, fazla

Mürr

Acı

birbirine
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Esfel

En aşağı

Sâfilîn

Aşağıdakiler, alçaklar

İğtinâm

Yağma ve talan etme

Nidâ olunmak

Çağrılmak

Müzâhame

Kalabalıklaşma

Nısf

Yarı

Leyl

Gece

Mukaddem

Önce

Vire

Anlaşarak teslim etme

Ahvâl

Haller, durumlar

Meserret

Sevinme, sevinç

Sem‘

İşitme, kulak

Hâlık

Yaratıcı, yaratan

Bî-çûn

Sebep sorulmaz, Allah

Tebşîr

Müjdeleme,
verme

Tehâlük

Çırpınma, çok isteme

haber
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İltimâs

Kayırma,
bulunma

Tevakkuf

ricada

Haml etmek

Yormak

Durmak

Âvâz etmek

Seslenmek

Seher vakti

Tan yeri ağarmadan
önceki vakit

Mahsûr

Kuşatılmış

Rûzî

Nasip, kısmet

Giriftâr

Girmek, düşmek

Âzâd etmek

Serbest bırakmak

Şükrân

Teşekkür etmek
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Bükâ

Ağlamak

Zâyi‘ olmak

Yok olmak, kaybolmak

Çorbacı

Yeniçeri ocağı zabiti

Mîrî

Devlete
Devlet)

Yasakçı

Bekçi, gözetleyici

Sükker

Şeker

Murabba‘

Kare şeklinde

Tafsîl

Ayrıntılı anlatma

Âsitâne

İstanbul

Mukayyed
olmak

İlgilenmek

Peydâ etmek

Elde etmek

Hâliyâ

Hâlen, şu anda

Mütekāid

Emekli

Maan

Beraberce

Koşmak

Refakatçi
katmak

Teşrîf

Şereflendirme, gelme

Dârüssaâde

Harem

Mülâkī olmak

Karşılaşmak, bir araya
gelmek

kılmak,

ait

(hatta
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Telhîs

Özet belge

Lisânen

Sözlü olarak

Anda

Orada

Hil‘at

Elbise

Fâhire

Değerli, gurur verici

İ‘tâ

Hediye etme

Piyâde
mukābelecisi

Kapıkulu
yaya
askerlerinin maaş ve
künye
işlemlerini
yapan büro

Süvârî
mukābelecisi

Kapıkulu ocaklarından
sipah
ve
silahtar
bölüklerin
dışındaki
süvari
bölüklerinin
maaş
ve
künye
işlemlerini yapan büro

Murâdât

İstekler, talepler

Hâcet

Dilek, istek

Mansıb

Görev, kadro

Ma‘zûl

Görevden alınmış

İcmâlen

Topluca, genel olarak

Vâki‘ olmak

Meydana gelmek

Sergüzeşt

Başından geçen

İksâr olunmak

Tafsilata girmek
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
1)
Verilen metinden belirli bir yeri seçerek anlatılanları ne kadar anladığınızı
ölçmeye çalışınız.
2)
Sözcük ve terimleri verilen herhangi bir kısmı esas alarak bilmediğiniz kaç
kelime olduğunu görmeye çalışınız.
3)
Sözlük anlamını bildiğiniz ancak metinde özel bir anlamı olan kelimeleri
kendiniz bulmaya çalışınız.
4)
Macaristan haritası üzerinden Estergon Kalesi’ni bulup stratejik önemini
anlamaya çalışınız.
5)
araştırınız.

Macar topraklarında Osmanlı güçlerinin karşısında kimlerin bulunduğunu
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İleri Osmanlıca II dersinin ikinci bölümünde XVII. yüzyıl Osmanlı bürokrat ve
aydınlarından Peçuylu İbrahim Efendi’nin tanık olduğu ve bir kısmında görev aldığı olayları
birinci kaynak değerinde sunduğu bilgiler ışığında Macaristan’daki Osmanlı varlığının simgesi
durumunda olan Estergon Kalesi’nin on sene sonra yeniden ele geçirilmesine dair metin
incelendi. Özellikle tarih kaynaklarının yoğun olarak görüldüğü bir dönemin tarih ve Türk dili
metinlerinin güzel bir örneği olan Peçuylu Tarihi’nden alınan bu metinle bir tarih kaynağını
anlamayı sağlayacak şekilde sözcük ve terim değeri olan kelimeler çıkarılıp izahı yapıldı.
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Bölüm Soruları
1)

 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

2)

Tehlîl kelimesinin anlamı nedir?

a)

Lâ-ilâhe illallah demek

b)

Sözü geçen

c)

Vaat verme

d)

Kurtulmak

e)

Lâzım olanlar

3)

Vüzerâ-i ʻizâm ne anlama gelmektedir?

a)

Büyük vezirler

b)

Vezir tayini

c)

Muazzam işler

d)

Padişahın azameti

e)

Büyük suçlar

4)

Muhâfaza masdarının vezni aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Tefʼîl

b)

İstifʻâl

c)

Mufâʻale

d)

Tefâʼül

e)

Tefeʻʻül
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5)

“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

6)
kimidir?

Osmanlı ordusu içerisinde “Yeniçeri ocağı zabiti” olarak adlandırılan görevli

a)

Acemi Oğlanı

b)

Çorbacı

c)

Levent

d)

Cephane Muhafızı

e)

Solakbaşı

7)

 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

45

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)

 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

10)

-محمديه

منصورهء
 عساكرkelime
ِ

gurubunun 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

Cevaplar:
1)b, 2)a, 3)a, 4)c, 5)a, 6)b, 7)a, 8)a, 9)e. 10)d
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3. METİN ANLAMA ÇALIŞMALARI: ARAPÇA KELİME YAPILARINI
TESPİT I
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3. METİN ANLAMA ÇALIŞMALARI: ARAPÇA KELİME YAPILARINI TESPİT I
3.1. Estergon’un Yeniden Fethi Metni Üzerinde Arapça Kelime Yapıları
3.1.1. Arapça Çoğul Kelimeler ve Tekilleri
3.1.2. Arapça Mezîd Masdarlar ve Vezinleri
3.1.3. Arapça İsm-i Fâiller
3.1.4. Arapça İsm-i Mef‘ûller
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Tarihî metinler üzerinde anlam zanginliği nasıl sağlanabilir?

2)

İsm-i fâil ve ism-i mef‘ûllerden meydana gelen kelimelerin özellikleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Metni anlama çalışmalarıArapça kelime yapılarının
tespiti

Tarihî metinler içerisinde
geçen kelimelerin
anlamlandırılması

Tarihî metinler üzerinde
çalışma yapmak kelime
gruplarının incelenmesi

Metni anlama çalışmalarıArapça kelime yapılarının
tespiti

Metin içersinde geçen
ifadelerde Arapça
tamlamaların bulunması

Metin içerisinde yer alan
kelime gruplarının
sınıflandırılması.
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Anahtar Kavramlar


Estergon



Peçevi



Lala Mehmed Paşa



Kelime grupları



Tarihî anlam



Arapça tamlamalar
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Giriş
Osmanlı Tarih Metinleri dersinin 3. bölümünde metin okuma çalışmalarına örnek olmak
üzere 1605 tarihinde gerçekleşen olaylar bağlamında Estergon’un Yeniden Fethi adlı metin ve
okunuşu konu edinilecektir. Metin, Lala Mehmed Paşa’nın Rumeli tarihinin önemli bir
kesitinde olaylara şahit olan ve olayları belirleyici rolü olan Osmanlı tarihçisi Peçuylu İbrahim
Efendi’nin kalemi ve sade üslubuyla ele alınacaktır. Bu metin üzerinde Arapça kelime
yapılarını tespit çalışmaları yapılacaktır.
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3. METİN ANLAMA
YAPILARINI TESPİT I

ÇALIŞMALARI:

ARAPÇA

KELİME

Metin anlama çalışmaları kapsamında daha önceki bölümlerde okunmuş olan metinleri
bir tarihî metin olarak anlamak ve ileri bir aşama olarak da daha sonra gerçekleştirilecek
çalışmalarda kullanılabilecek bir bilgiye dönüştürebilmek üzere öncelikli olarak örnek metinler
üzerinde sözcük ve terim bulma çalışmaları yapmak gerekir.
Bu çerçevede İleri Osmanlıca II dersinin 3. bölümünde okunan Estergon’un Yeniden
Fethi metni üzerinde Arapça kelime yapılarını tespit çalışmaları yapılacaktır.

3.1. Estergon’un Yeniden Fethi Metni Üzerinde Arapça Kelime
Yapıları
Estergon Kalesi’nin yeniden fethini konu alan metin üzerinde Arapça kökenli
kelimelerden çoğul olanların bulunup tekillerine ulaşılarak metindeki kelime zenginliği ortaya
konulabilir.
Aynı şekilde Arap dil ve gramerine göre temel masdarlar olarak adlandırılabilecek olan
sülasî masdarlardan hareketle oluşturulan mezid masdarlarla bunlardan türeyen ism-i fâil ve
ism-i mef‘ûllerin bilinmesi sayesinde benzer kelimeler arasındaki anlam hareketliliği ve
çeşitliliği tespit edilebilir.
Bunların bilinmesi sayesinde Osmanlı döneminde yazılan metinlerde yazarların aynı
kökten türeyen ancak her aşamada nispi anlam farklılıkları kazanan kelimeleri kullanarak ne
gibi ifade zenginliğini uyguladıkları anlaşılabilir.

3.1.1. Arapça Çoğul Kelimeler ve Tekilleri
Çoğul

Tekil

Çoğul

Ümerâ

Emîr

Kibâr

Kebîr

Bilâd

Belde

Küffâr

Kâfir

Kasabât

Kasaba

Kurâ

Karye

Bikā‘

Buk‘a

Zıyâ‘

Zay‘a

A‘dâ

Adüvv

Diyâr

Dâr

Tekil

53

Çoğul

Tekil

Çoğul

Tekil

Aklâm

Kalem

Âsâr

Eser

Guzât

Gāzî

Levâzım

Lâzime

Melâ‘în

Mel‘ûn

Etrâf

Taraf

Sâfilîn

Sâfil

Ahvâl

Hâl

Âlemîn

Âlem

Murâdât

Murâd

Eşyâ

Şey’

Farsça Çoğullar
Mîrân

Mîr

Tev’emân

Tev’em

3.1.2. Arapça Mezîd Masdarlar ve Vezinleri
Masdar

Vezin

İslâm

İfʻâl

Tekarrüb

Tefe‘‘ül

İhtiyâr

İfti‘âl

Müşâvere

Mufâ‘ale

Tahrîb

Tefʻîl

Ta‘zîb

Tefʻîl

Tedbîr

Tefʻîl

Tasarruf

Tefe‘‘ül

Mufâ ale

Muhâlefet

Mufâ‘ale

Tercîh

Tefʻîl

İhzâr

İfʻâl

Muhâsara

Mufâale

İhdâs

İfʻâl

Mümânaat

Masdar

Vezin
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Masdar

Vezin

Masdar

Vezin

Mübâşeret

Mufâ‘ale

Tenbîh

Tefʻîl

İhtimâm

İfti‘âl

Terakkī

Tefe‘‘ül

Tergīb

Tefʻîl

Tevhîd

Tefʻîl

Tehlîl

Tefʻîl

İşrâk

İf‘âl

İblâğ

İf‘âl

İbtidâ

İfti‘âl

İğtinâm

İfti‘âl

Müzâhame

Mufâ‘ale

Tebşîr

Tefʻîl

Tehâlük

Tefâül

İltimâs

İfti‘âl

İltifât

İfti‘âl

Tevakkuf

Tefe‘‘ül

Ta‘yîn

Tefʻîl

Tafsîl

Tefʻîl

Teşrîf

Tefʻîl

Telhîs

Tefʻîl

Mukābele

Mufâ‘ale

İhsân

İf‘âl

İcmâl

İf‘âl

İksâr

İf‘âl
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3.1.3. Arapça İsm-i Fâiller
İsm-i Fâil

Masdar

İsm-i Fâil

Masdar

Cânib

Cenb

Mûris

Îrâs

Bâkī

Bekā

Kādî

Kazâ

Kāil

Kavl

Âid

Avd

Sâir

Seyr

Yâbis

Yübûset

Cârî

Cereyân

Âlî

Uluvv

Kābil

Kabûl

Vâkı‘

Vukū‘

Tâife

Tavâf

Müctemi‘

İctimâ‘

Zâhir

Zuhûr

Vâhid

Vahdet

Bârî

Ber’

Kâfir

Küfr

Gāzî

Gazâ

Âzim

Azîmet

Müslim

İslâm

Mütehayyir

Tehayyür

Müşkil

İşkâl

Sâfil

Süfûl

Hâlık

Hulk

Lâzım

Lüzûm

Şâfi‘

Şefâat

Zâyi‘

Zay‘

Mütekā‘id

Tekāüd

Mülâkī

Mülâkāt

Fâhire

Fahr
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3.1.4. Arapça İsm-i Mef‘ûller
İsm-i Mef‘ûl

Masdar

İsm-i Mef‘ûl

Masdar

Me’yûs

Ye’s

Muhtâr

İhtiyâr

Mukarrer

Tekarrür

Mübârek

Mübâreke

Merhûm

Rahmet

Muhkem

İhkâm

Ma‘hûd

Ahd

Mahlût

Halt

Mukaddem

Takdîm

Ma‘lûm

İlm

Mel‘ûn

La‘net

Mahsûr

Hasr

Murabba‘

Terbî‘

Mukayyed

Takyîd

Murâd

İrâde

Ma‘zûl

Azl

57

Uygulamalar

58

Uygulama Soruları
1)
Arap gramer kurallarına göre çoğul nasıl yapılır? Araştırınız ve Türkçe grameri
ile karşılaştırınız.
2)
Arap gramer kurallarına göre masdar kelimelerin yapımını inceleyiniz ve Türkçe
grameri ile karşılaştırınız.
3)
Arap gramer kurallarına göre ism-i fâil ve ism-i mef‘ûl kelimelerin yapımını
inceleyiniz ve Türkçe grameri ile karşılaştırınız.
4)

Arapça grameri bakımından özne değeri olan kelime türleri nelerdir? Araştırınız.

5)

Bir tarih metnini esas alarak Arapça kelimeleri tespit etmeyi deneyiniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Osmanlı Tarih Metinleri dersinin 3. bölümünde metin okuma çalışmalarına örnek olmak
üzere 1605 tarihinde gerçekleşen olaylar bağlamında Estergon’un Yeniden Fethi adlı metin esas
alınarak metni anlama ve verilen mesajı doğru tespit edebilmeye imkân tanıyacak Arapça çoğul,
masdar, ism-i fâil ve ism-i mef‘ûl kelimeler bulundu.
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Bölüm Soruları
1)

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

a)

ساكن

b)

مرحمت

c)

قاتل

d)

ظالم

e)

جاهل

2)
İfʻâl vezninin ism-i mefʻûlü  ُم ْف َعلkalıbına göre yazılır ve okunur. Aşağıdaki ismi mefʻûl olan kelimelerden hangisi bu yazılış ve okunuşa uymamaktadır?
a)

مخابر

b)

مثبت

c)

مسند

d)

مغلق

e)

مطلق

3)
İstifʻâl vezninin ism-i mefʻûlü ûlü bazı masdarlarda ستَفال
ْ  ُمkalıbına göre yazılır
ve okunur. Aşağıdaki ism-i mefʻûl olan kelimelerden hangisi bu yazılış ve okunuşa
uymamaktadır?
a)

مستشار

b)

مشترك

c)

مستبان

d)

مستعار

e)

مستجاب
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4)
İftiʻâl vezninin ism-i mefʻûlü  ُمتَ ْفعَلkalıbına 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

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)

Tefâʻül

e)

Tefeʻʻül
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7)

 كلفامkelimesinin anlamı nedir?

a)

Gül renkli

b)

Gök renkli

c)

Göl yüzeyi

d)

Gül kokulu

e)

Gül tenli

8)

Memâlik kelimesinin tekili aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Mülk

b)

Melik

c)

Melek

d)

Memleket

e)

İstimlâk

9)

Menâzil kelimesinin tekili aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Nüzûl

b)

Menzil

c)

Tenezzül

d)

Tenzîl

e)

Nâzil
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10)

Mübâşeret masdarının vezni aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Tefʼîl

b)

İstifʻâl

c)

Mufâʻale

d)

Tefâʼül

e)

Tefeʻʻül

Cevaplar:
1)b, 2)a, 3)b, 4)e, 5)a, 6)c, 7)a, 8)d, 9)b, 10)c
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4. METİN ANLAMA ÇALIŞMALARI: FARSÇA KELİME YAPILARINI
TESPİT I
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4. METİN ANLAMA ÇALIŞMALARI: FARSÇA KELİME YAPILARINI TESPİT I
4.1. Estergon’un Yeniden Fethi Metni Üzerinde Farsça Kelime Yapıları
4.1.1. Farsça Kelimeler
4.1.2. Farsça Tamlamalar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Peçevi Tarihi hangi dönemde yazılmıştır.?

2)

Peçevi Tarihi’nin konusu nedir.?

3)

Peçevi Tarihi’nin üslup özellikleri nelerdir?

4)

Metin içerisinde bulunan Farsça ve Arapça kelime gruplarını sınıflandırınız.

5)

Metin içerisinde geçen tamlamların anlamları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Metin anlama çalışmalarısözcük ve terim bulma

Tarihî metinler içerisinde
geçen kelimelerin
anlamlandırılması

Tarihî metinler üzerinde
çalışma yaparak kelime
gruplarının incelenmesi

Metin anlama çalışmalarısözcük ve terim bulma

Metin içersinde geçen Farsça Metin içerisinde yer alan
ifadelerin ayırt edilebilmesi
kelime gruplarının
sınıflandırılması.
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Anahtar Kavramlar


Estergon



Peçevi



Lala Mehmed Paşa



Kelime grupları



Tarihî anlam



Farsça kelimeler
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Giriş
İleri Osmanlıca II dersinin 4. bölümünde metin okuma çalışmalarına örnek olmak üzere
1605 tarihinde gerçekleşen olaylar bağlamında Estergon’un Yeniden Fethi adlı metin ve
okunuşu konu edinilecektir. Metin, Lala Mehmed Paşa’nın Rumeli tarihinin önemli bir
kesitinde olaylara şahit olan ve olayları belirleyici rolü olan Osmanlı tarihçisi Peçuylu İbrahim
Efendi’nin kalemi ve sade üslubuyla ele alınacaktır. Bu metin üzerinde Farsça kelime yapılarını
tespit çalışmaları yapılacaktır.
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4. METİN ANLAMA
YAPILARINI TESPİT I

ÇALIŞMALARI:

FARSÇA

KELİME

Metin anlama çalışmaları kapsamında daha önceki bölümlerde okunmuş olan metinleri
bir tarihî metin olarak anlamak ve ileri bir aşama olarak da daha sonra gerçekleştirilecek
çalışmalarda kullanılabilecek bir bilgiye dönüştürebilmek üzere öncelikli olarak örnek metinler
üzerinde sözcük ve terim bulma çalışmaları yapmak gerekir.
Bu çerçevede İleri Osmanlıca II dersinin 1. bölümünde okunan Estergon’un Yeniden
Fethi metni üzerinde Farsça kelime yapılarını ve tamlamaları tespit çalışmaları yapılacaktır.

4.1. Estergon’un Yeniden Fethi Metni Üzerinde Farsça Kelime
Yapıları
Peçuylu İbrahim Efendi’nin de görevli ve tanık olduğu bir bölüme yer verilen metin
üzerinde Farsça kökenli kelimeler bulunup gerekli açıklamalar yapılacaktır. Ayrıca Osmanlı
tarihî metin ve belgelerinde sıkça rastlanılan Farsça tamlamalardan örnek metinde kullanılanları
bulunup anlamları verilecektir.

4.1.1. Farsça Kelimeler
Kelime

Okunuşu

Anlamı

بارو

Bârû

Kale duvarı, hisar
burcu

مير

Mîr

Emir, bey

Mîrân

Emîrler, beyler

Bed

Kötü

نهاد

Nihâd

Huy, karakter

زاده

-zâde

-oğlu

ميران
بد

Açıklama

Farsça son takı

دار
Kelime

-dâr
Okunuşu

-tutan
Anlamı

Açıklama
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آالى

Âlây

Alay

پيمان

Peymân

Ant, yemin

كوى

-gûy

-söyleyen

تيغ

Tîğ

Kılıç

دريغ

Dirîğ

Esirgeme

دل

Dil

Gönül

توان

Tüvân

Güç, kuvvet, tâkat

توام

Tev’em

İkiz

شير

Şîr

Arslan

ژيان

Jiyân

Kızgın, kükremiş

دستان

Destân

Destan, hikâye

مرد

Merd

Kişi, erkek

سپارش

Sipâriş

Ismarlama

پيام

Peyâm

Haber

كونه

-gûne

… gibi, tarz, tür

Farsça fiil kökü: Goften
= Söylemek

72

Okunuşu

Kelime

Anlamı

Açıklama

آواز

Âvâz

Ses, sada

كرفت

Girift

Tutma, yakalama;
dolaşık, karışık

آزاد

Âzâd

Serbest, hür

مژده

Müjde

Muştu,
haberi

آستانه

Âsitâne

Eşik, payitaht

پيدا

Peydâ

Meydanda, açıkta

كار

-kâr

-yapan, -yapıcı

پياده

Piyâde

Yaya

سوارى

Süvârî

Atlı

sevinç

İstanbul’un
adlarından biri

Farsça son takı

4.1.2. Farsça Tamlamalar
Tamlama

قلعهء
ِ
استرغون

فتح

سنهء مزبوره
ِ

Okunuşu

Anlamı

Feth-i Kal‘a-i
Estergon

Estergon
Kalesi’nin ele
geçirilmesi,
alınması

Sene-i mezbûre

Adı geçen sene

Açıklama
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Tamlama

عسكر اسالم

Okunuşu

Anlamı

Asker-i İslâm

İslam askeri

Serdâr-ı zafer-encâm

[Yaptığı işlerin]
Sonu zafer olan
Serdar

سنهء اوال
ِ

Sene-i ûlâ

İlk, birinci yıl

مير ميران

Mîr-i mîrân

Beylerbeyi

سنهء مباركه
ِ

Sene-i mübâreke

Mübarek, kutlu
sene

تخريب بالد

Tahrîb-i bilâd

Şehirlerin harap
edilmesi

تعذيب كفار

Ta‘zîb-i küffâr

Kâfirlere eziyet
etme

كفار بد نهاد

Küffâr-ı bed-nihâd

Kötü huylu
düşmanlar

اعداى دين

A‘dâ-yı dîn

Din düşmanları

مورث فالكت

Mûris-i felâket

Kötülüklere neden
olan, kötülükler
getiren

دفتردار

Defter-dâr

Defter tutan

اردوى همايون

Ordu-yı hümâyûn

Padişah ordusu,
askerleri

ظفر
انجام

سردار

Açıklama
Osmanlı ordusu

Emîrü’l-ümerâ

Kâfir = Düşman

Osmanlı maliyesinden
sorumlu üst yönetici
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Tamlama

Okunuşu

Anlamı

ولدان زاده

Vildân-zâde

Vildan-oğlu

ديار كفار

Diyâr-ı küffâr

Kâfir, düşman
şehirleri

تصرف
قبضهء
ِ
ّ

Kabza-i tasarruf

Ele geçirmek, elde
tutmak

عبد فقير

Abd-i fakīr

[Bu] Âciz, değersiz
kul, kişi

وزير اعظم

Vezîr-i a‘zam

En büyük vezir

مسافهء قليله
ِ

Mesâfe-i kalîle

Kısa, yakın mesafe

آالى ظفر پيمان

Âlây-ı zafer-peymân

Zafere yemin etmiş
alay, birlik

خرابه كوى

Harâbe-gûy

Harabeye dönmüş

Serdâr-ı âlî-mikdâr

Değeri yüksek olan
serdar

فتح كالم

Feth-i kelâm

Sözü açmak, söze
başlamak

سنكستان

Sengistân

Taşlık yer

سردار
عاليمقدار

Açıklama

Osmanlı sadrazamı

Farsça birleşik isim

طاغستان

Dağıstân

Dağlık yer

آثار صبح

Âsâr-ı subh

Sabahın izleri,
emaresi
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Tamlama

Okunuşu

Anlamı

Açıklama

Esirgemesi
olmayan, amansız
kılıç

تيغ بى دريغ

Tîğ-ı bî-dirîğ

جناب بارى

Cenâb-ı Bârî

Allahü Teâlâ

وجه ارض

Vech-i arz

Yeryüzü

غزاة اسالم

Guzât-ı İslâm

Müslüman gaziler

شمشير باز

Şimşîr-bâz

دلدار

Dil-dâr

Gönül alıcı

عازم جحيم

Âzim-i cahîm

Cehenneme giden

نا توان

Nâ-tüvân

Güçsüz, kuvvetsiz

شير ژيان

Şîr-i jiyân

توامان

Tev’emân

İkizler

پهلوان

Pehlevân

Pehlivan, güreşçi

رتبهء شهادت
ِ

Rütbe-i şehâdet

Şehitlik derecesi

وضع قدم

Vaz‘-ı kadem

Ayak basmak

Kılıç çalmak,
kullanmak
Farsça birleşik isim

Kızgın, kükremiş
arslan
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Okunuşu

Tamlama

Anlamı

كذران

Güzerân

Geçici, geçen
[olmak]

مرد دلير

Merd-i dilîr

Yürekli, cesur kişi

پيام سردار

Peyâm-ı serdâr

Serdarın haberi

بيرقدار

Bayrak-dâr

Bayraktutan

مر
ّ شراب

Şarâb-ı mürr

Acı şarap

اسفل سافلين

Esfel-i sâfilîn

Aşağıların en
aşağısı

خبر مسرت اثر

Haber-i meserret-eser

Mutluluk veren
haber

خالق بى چون

Hâlık-ı bî-çûn

Niçin ve nedensiz
yaratıcı, Allah

حضرت حق

Hazret-i Hakk

Allahü Teâlâ

لطيفه كونه

Latîfe-gûne

Latife gibi

وقت سحر

Vakt-i seher

Seher vakti

Cenâb-ı Rabbü’lâlemîn

Âlemlerin
yaratıcısı olan
Allah

Giriftâr

Tutulmuş,
yakalanmış, esir

جناب

ّرب
العالمين
كرفتار

Tamlama

Okunuşu

Anlamı

Açıklama

Sancaktar, alemdar

Cehennemin dibi

Latife tarzında

Açıklama
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اسير بند و
زندان
شكرانه
جبه خانه
ميرى
سكر بادم
سكر مربع
تفصيل احوال
آستانهء سعادت
ِ
خدمتكار
خلعت فاخره
مرادات دنيويّه
سرحد
سركذشت

Esîr-i bend ü zindân

Bağlı ve zindanda
olmak

Şükrâne

Teşekkür edercesine

Cebe-hâne

Cephane

Mîrî

Devlete ait

Sükker-i bâdem

Badem şekeri

Sükker-i murabba‘

Kare [yuvarlak]
şeker

Tafsîl-i ahvâl

Durumları ayrıntılı
anlatmak

Âsitâne-i saâdet

Mutluluk eşiği,
merkezi

Hidmet-kâr

Hizmetkâr, hizmetçi

Hil‘at-ı fâhire

Değerli [hediye]
elbise

Murâdât-ı dünyeviyye

Dünyevi istekler,
hazlar, zevkler

Ser-hadd

Hudud sonu, devlet
sınırı

Ser-güzeşt

Sergüzeşt, birisinin
başından geçenler
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
1)
Farsça kelimeler hangi kurallara göre ön ve son takı alır? Araştırınız ve Türkçe
grameri ile karşılaştırınız.
2)
araştırınız.

Farsça gramerine göre tamlamalarda ögelerin yer değiştirmesi konusunu

3)
Farsça tamlamalarda Arapça kelimelerin kullanım yoğunluğunu farklı metinleri
inceleyerek öğreniniz.
4)
Bu metindeki Farsça kelimeleri baz alarak günümüz Türkçesinde söyleyiş ve
anlam farklılığına uğrayanları bulunuz.
5)

Herhangi bir tarih metnini esas alarak Farsça kelimeleri tespit etmeyi deneyiniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Osmanlı Tarih Metinleri dersinin dördüncü bölümünde Peçuylu İbrahim Efendi’nin de
tanık olduğu ve bir kısmında görevli olarak bulunduğu ve Lala Mehmed Paşa’nın sadrazamlığı
sırasında elden çıkan Estergon Kalesi’nin yeniden fethini konu alan metnin bir bölümü esas
alınarak metni anlama ve verilen mesajı doğru tespit edebilmeye imkân tanıyacak Farsça
kelimeler ve tamlamalar bulunup anlamları verildi, gerekli açıklamalar yapıldı.
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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)

Ezherden

b)

Her yönden

c)

Ön cepheden

d)

Her şey

e)

İzhar ederek

3)

 برمعتادifadesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Âdet olduğu üzere

b)

Bir alışkanlık

c)

Bir muhatap

d)

Bir âdet

e)

Müteaddid kereler
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4)

 اقامتكاهkelime gurubunun okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Akāmet

b)

İkāmet etmek

c)

İkāme etmek

d)

İkāmet-gâh

e)

Gâh ikāme

5)

 دريامانندkelime gurubunun okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Deniz gibi

b)

Deryâ gibi

c)

Deryâ-mânend

d)

Deryâ dolusu

e)

Mânend-i deryâ

6)

 خداوندكارkelime gurubunun 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
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8)

صه
ّ  بندكان خاifadesinin 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?

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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5. TARİHÎ METİNLERİ GÜNLÜK DİLE ÇEVİRME ÇALIŞMALARI I
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1. Estergon’un Yeniden Fethi: Günlük Dile Çevirme Çalışması
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Peçuylu İbrahim Efendi’nin eserinin muhtevasında neler vardır?

2)

Peçuylu İbrahim Efendi’nin eseri hangi dönemleri konu alır?

3)
Osmanlı Türkçesi ile yazılan tarihî metinleri günümüz Türkçesine çevirirken
dikkat edilmesi gereken kurallar nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Tarihî Metinleri Günlük Dile Tarihî metnin dil ve gramer
Çevirme Çalışmaları I
içeriğini günümüz Türkçesi
ile ifade etme

Konu metni üzerinde
çalışma yapmak

Tarihî Metinleri Günlük Dile Metin içerisinde yer alan
Çevirme Çalışmaları I
Osmanlıca tamlama
gruplarını tespit etmek

Konu metni üzerinde
çalışma yapmak
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Anahtar Kavramlar


Estergon



Peçuylu Tarihi
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Giriş
Osmanlı Tarih Metinleri dersinin 5. bölümünde metin okuma çalışmalarına örnek olmak
üzere 1605 tarihinde gerçekleşen olaylar bağlamında Estergon’un Yeniden Fethi adlı metin ve
okunuşu konu edinilecektir. Metin, Lala Mehmed Paşa’nın Rumeli tarihinin önemli bir
kesitinde olaylara şahit olan ve olayları belirleyici rolü olan Osmanlı tarihçisi Peçuylu İbrahim
Efendi’nin kalemi ve sade üslubuyla ele alınacaktır.
Bu metin üzerinde asıl metin ve transkribi ile mukayeseli olarak aynı metnin günümüz
dil ve gramer kurallarına göre yeniden nasıl ifade edilebileceğini göstermeye yönelik çalışmalar
yapılacaktır.
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5.1. Estergon’un Yeniden Fethi: Günlük Dile Çevirme Çalışması
Estergon Kalesi’nin yeniden fethini konu alan metin üzerinde transkripli metinle
mukayesesini de yaparak yazarın bugün yaşaması hâlinde aynı konuları hangi cümle kuruluşu
ve kelime çeşitliliği ile ifade edebileceğini göstermek üzere çalışmalar yapılacaktır.
Tarih, coğrafya, devlet teşkilatı, mali konular, askerî yapı, sefer organizasyonu ve daha
birçok alana ait canlı ve güvenilir bilgiler Peçuylu İbrahim Efendi’nin akıcı üslubuyla
tanınacaktır.

(FETH-İ
KAL‘A-İ
ESTERGON YEVMÜ’L-İSNEYN)

(ESTERGON KALESİNİN FETHİ,
PAZARTESİ)

(FÎ 20 CUMÂDELÛLÂ SENE
1014)

(20 CUMÂDELÛLÂ SENE 1014 / 23
EYLÜL 1605)

Çün sene-i mezbûre[de] asker-i
İslâm ile serdâr-ı zafer-encâm Budun
cânibine azîmete kıyâm etdi. Estergon
kal‘asının sene-i ûlâda bârûsuna
tekarrübe mecâl olmamağla herkesin
Estergon kal‘asının metânetinden gözü
korkmuş ve fethinden me’yûs olmuşlar
idi. Hamzabey Sarayı’nın berüsünden
Şuşkora deresine nüzûl olundukda
cümle [ü]merâ ve mîr-i mîrân kibârları
ve asker halkının muhtârları ve bölük
halkının ve yeniçeri ihtiyârları
müşâvere içün cem‘ olup

Adı geçen sene serdar [-ı ekrem ve
sadrazam olan Lala Mehmed Paşa] ordu ile
birlikte Budin tarafına sefer düzenledi. [Ancak]
İlk yıl Estergon Kalesi’nin burçlarına
yaklaşılamadığından
herkesin
Estergon
Kalesi’nin sağlamlığından gözü korkmuş ve
fethedilemeyeceği üzüntüsüne kapılmışlardı.
Hamzabey Sarayı yakınında Şuşkora Deresi’ne
ulaşılınca
bütün
sancakbeyleri
ve
beylerbeyilerin önde gelenleriyle askerî
sınıfların seçkinleri, [süvari] bölüklerinin ve
yeniçerilerin kıdemli temsilcileri danışma
toplantısı için bir araya geldiler.
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Estergon üzerine vardukda ve
kal‘aya yapışmakda kemâl mertebe
suûbet mukarrer olmağla herkes bu
sene-i mübârekede tahrîb-i bilâda ve
ta‘zîb-i küffâr-ı bed-nihâda azîmet
edip ve Beç’e doğru teveccüh ve ol
semtlerin kasabât ü kurâsın ve bikā‘
u zıyâ‘ını gāret ü hasâret etmekle
küffâra temâm galebe vü Nusret ve
a‘dâ-yı dîne mûris-i felâketdir deyü
bu tedbîre karâr verdiler.

Estergon Kalesi kuşatıldığında kale
etrafında tutunabilmenin aşırı derecede zorluğu
açık olduğundan bu yıl [kale kuşatılmayıp
civardaki] şehirlere zarar vermek ve kötü huylu
kâfirlere eziyet etmek şeklinde faaliyette
bulunup Viyana’ya doğru yönelip o civardaki
kasaba ve köylerle kale ve tarlalara akında
bulunup zarar vermenin kâfirler karşısında tam
bir üstünlük getireceği ve din düşmanları için
felakete sebep olduğu konuşulup böyle hareket
etmeye karar verdiler.

İllâ Baki Paşa merhûm ki orta
defterdârlık ile ordu-yı hümâyûn
defterdârı idi ve ordu-yı hümâyûn
kadısı Vildanzâde merhûm bu re’ye
kail olmadılar ve “öyle farz edelim
diyâr-ı küffârı gāret etdik ve zarar u
hasâret erişdirdik, bizim kabza-i
tasarrufumuzda ne kalur ve bize
bundan ne âid olur?” dediler.

Ancak [o zaman] orta defterdarı
unvanıyla orduda defterdar olan merhum Baki
Paşa ile ordu kadısı olan merhum Vildanzade
bu görüşe katılmayarak “kâfirlerin şehirlerine
akında bulunduğumuzu ve onlara zarar
verdiğimizi kabul edelim, bizim elimizde ne
kalır ve bundan bizim kârımız ne olur?” dediler.
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Lâkin sâirin mümânaa[t]ı olmağla
anlara muhâlefet ırak ve yakın demeyip
akın etmeğe tercîh etdiler. Ertesi ol
menzilden kalkup Canbek’e doğru azîmet
olundu. Bu abd-i fakīr vezîr-i aʻzam
kethudâsı Abdi Kethudâ ile bir mesâfe-i
kalîle alay-ı zafer-peymândan ilerüce
giderdik Canbek’e yakın bir harâbegûyluğa uğradık. Meğer baʻzı yeniçeri
arabaları kırılmış ve ardlarınca gelenler ol
mahalde irkilmiş, kimi ol mahalle
dolaşmakdan suûbet çekmekle kimi
arabasın meremmet içün yoldaşlarından
baʻîd düşmekle dillerine gelen ratıb u yâbis
kelâmı işitdirdiler ve “bu kadar araba ve
ağırlık ile akına gidilir mi ve görülmedik
bilinmedik dağlar ve beller aşılır mı?”
dediler. Meğer bu sözleri lisânlarından cârî
olmak “lisânü’l-halkı aklâmü’l-hakkı minindi’llâhi Teâlâ” imiş. Çün otağ-ı serdâr-ı
âlî-mikdâra varduk. Kendüler dahi gelüp
nüzûl etdiler.

Ancak diğerlerinin engellemeleri ve
kendilerine muhalefeti üzerine uzak yakın
demeyip akını tercih ettiler. Ertesi [gün] o
menzilden kalkıp Canbek’e doğru gidildi.
Ben ve Veziriazam Kethüdası Abdi Kethüda
ordudan biraz ileriden giderdik. Canbek
yakınında harabeye dönmüş bir yere geldik.
Meğer bazı yeniçeri arabaları bozulduğu için
[yolu kapamışlar] arkadan gelenler o
noktada birikmişler, kimisi oradan dolaşıp
geçmekte zorluk çektiği için kimisi de
arabalarını tamir ederken arkadaşlarından
uzak düştüğü için ağzına gelen yumuşak ve
sert sözler söylemeye başladılar ve “Bu
kadar araba ve ağırlıkla akına mı gidilir?
Görülmedik, bilinmedik dağlar ve geçitler mi
aşılır?” dediler. Meğer bu sözlerin
dillerinden dökülmesi “yaratılışın dili Allah
katından gelen hak kalemi” ile yazıldığını
gösteriyormuş. Serdarın otağına ulaştık ve
[biraz sonra da] kendisi gelip yerleşti.
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Abdi Kethudâ feth-i kelâm edip
dedi ki “akın azîmetinde hatâ etmişiz. Şu
kadar yerde ki her tarafdan dolaşmak ve
arabalar birbirine ulaşmak kābil iken bu
kadar
söz
eşdirdiler
ya
küffâr
memleke[ti]nde bu kadar saʻbü’l-mürûr
sengistân ve dağıstân ubûr olunmakda ve
görülmedik
bataklarında
ve
su
bataklarında neler çekilse gerekdir ve bu
kavme nice cevâb verilse gerekdir. Hemen
tedbîr Baki Paşa ile Vildanzâde’nindir”
dedi. Merhûm dahi fi’l-vâkıʻ “söz budur”
[dedi.] Hemen topçubaşı ve cebecibaşı ve
yörük beğlerin ve akıncı tâifesin top
nakline ihzâr olunan câmûslar ile
Budun’dan toplar getürmeğe gönderdirler
ve kendüler anda Estergon sahrâsına askeri İslâm ile nüzûl buyurdular ve bi’l-cümle
Estergon muhâsara olundu.

Abdi Kethüda söze başlayıp “Akına
gitme [kararı]hata imiş. Bir sürü yerden
dolaşıp arabaların birbirine yetişmesi
mümkün olduğu hâlde [arabaları bozulan
askerler]bu kadar söz söylediler. Düşman
bölgelerinde bulunan ve zorlukla geçilecek
olan kayalık ve dağlık yerler ve [hiçbir
yerde] görülmemiş bataklıklar ve su
bataklarında [geçilirken] neler çekilecek ve
bu askerlere ne cevap verilecek? Şu hâlde
tedbir Baki Paşa ile Vildanzâde’nin sözüne
uymaktır” dedi. Merhum [Lala Mehmed
Paşa] da “[Uyulacak] söz budur” dedi.
[Sadrazam] Hemen topçubaşı ve cebecibaşı
ile yörük beyleri ve akıncıları topları
nakletmek için hazırlanmış olan mandalar ile
Budin’den top getirmek üzere gönderdi.
Kendisi de orada Estergon Ovası’na ordu ile
yerleşti. Estergon her taraftan kuşatıldı.
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Depedelen’de bir azîm tabya
yapmışlar ve üç tabya dahi Tuna’ya
varınca ihdâs etmişler ve bunları azîm
hendekler kesmekle biri birine
ulaşdırmışlar. Çün kim kalʻaya
yanaşmak mümkün değilidi. Bunları
döğmeğe mübâşeret olundu ve on gün
muhkem döğüldü. Onuncu gün
muhkem
yürüyüş
emr
olundu.
Akşamdan sabâha değin asker-i İslâm
metrislere geldi müctemiʻ oldu ve şöyle
tenbîh olundu ki âsâr-ı subh zâhir
oldukda çün defʻaten vâhideten üç top
bir uğurdan atıla ve Allâh Allâh
sadâsıyla zemîn zemâna katıla… Guzât
dahi bir uğurdan yürüyeler ve tîğ-ı bîdirîğları ile aʻdâyı kızıl kanile
bürüyeler. Cenâb-ı Bârî hod-yârı kılıcak
kılur ve cümle levâzım ü mühimmini
vaktinde ve zamânında virür. Ol seher
dahi bir pus yaʻnî duman vech-i arzı
bürüdü. Hemen guzât-ı İslâm ol
mahalde Depedelen’e doğru yürüdü.

[Düşman] Depedelen’de büyük bir
tabya yapmış, Tuna ağzına kadar olan bölgeye
de üç yeni tabya kurmuş, bunları büyük
hendekler kazarak birbirlerine bitiştirmişler. Bu
nedenle kaleye ulaşılamıyordu. Bu tabyalar [top
atışı ile] dövülmeye başlandı ve şiddetli top
atışları on gün sürdü. Onuncu gün [kaleye
yeterince zarar verildiği düşünülerek] büyük
yürüyüş emri verildi. Akşamdan sabaha kadar
[etrafta bulunan] askerler geldi ve siperlerde
toplandı. [Askerlere] Şu emir verildi:
Sabah olmaya başlayınca üç top ile bir
anda aynı yerden atış yapıla ve Allah Allah
sadaları ile yer gök birbirine katıla!... Gaziler
aynı anda yürüyerek acımasız kılıçları ile
düşmanı kızıl kana boyayalar! Allah kişiyi
kendi sevgilisi kılınca bütün ihtiyaçlarını ve
önemli her şeyini tam zamanında verir.
[Nitekim] O sabah her tarafı sis bürüdü. Hemen
gaziler Depedelen’e doğru yürüdü.
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Farazâ Depedelen’e çıkdılar.
Belki içerisine duhûl etdiler. Henüz
kâfir gaflet uykusundan gözün açmadan
ve duhûl eden asker-i İslâm idiğin
seçmeden hemen gāzîler şimşîr-bâzlığa
başladılar ve anda bulunan cümle
küffârı kılıcdan geçirdiler. Belki bir
ferd halâs olmadı. Kalʻada başbuğ olan
Grof dahi ol mahalde yuf borusun çaldı.
Meğer taşrada olan küffara dildârlık
içün taşra çıkmış ve ol gece anda
kalmış. Dârü’l-bevâra yolu andan
olmağla fi’l-hâl âzim-i cahîm olmuş.
Sâir tabyaların dahi hâli böyle oldu.
Anlarda bulunan küffâr dahi cümle
kırıldı. Belki dört bin kadar kâfirin lâşei murdârı meydanda kaldı. Bu da
Hakk’ın inâyeti idi ki bu kadar daʻvâ-yı
merdân ki eder kâfir bir uğurdan hâk-i
helâke düşdü. Husûsan başları olan
melʻûn bile yok oldu ve ol sebebden
içerüde kalan melâʻîne kemâl zaʻf ü
fütur geldi. On gün dahi rûz u şeb
döğüldü. On birinci gün yine yürüyüş
tenbîh olundu.

Depedelen’e çıktılar ama gerçekte
içerisine girdiler. Henüz kâfirler gaflet
uykusundan uyanmadan ve İslam askerinin
içeriye girdiğini anlamadan gaziler hemen kılıç
sallamaya başladılar. Orada bulunan bütün
düşmanlar kılıçtan geçirildi. Öyle ki bir kişi
kurtulamadı. Kale komutanı olan Grof dahi o
sırada yuf borusunu çalmış oldu. Dışarıda
olanların gönüllerini almak üzere kale dışına
çıkmış ve o gece kalede gecelemiş, cehenneme
yolu buradan olduğu için hemen orada
cehennemi boylamış. Diğer tabyaların durumu
da [aynı] böyle oldu. Oralarda [da] bulunan
kâfirlerin tamamı kırıldı. Belki dört bin kadar
kâfirin murdar leşi meydanda kaldı. Bu kadar
mertlik iddiasında bulunan kâfirin hepsinin
birden ölmesi Allah’ın [Müslümanlara bir]
yardımı idi. Özellikle başları olan alçak bile yok
oldu ve bu nedenle içeride kalan alçaklar büyük
bir zayıflık ve gevşeklik içerisine düştü. Bundan
sonra da on gün daha gece ve gündüz [kale top
atışıyla] dövüldü. On birinci gün yine yürüyüş
emri verildi.
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Bu sefer-i nusret-eserde Hazreti
Hakk’ın kemâl-i avn ü nusreti zuhûra
gelmiş idi ki her bir zaîf ü nâ-tüvân add
olunan müslümân gûyâ bir şîr-i jiyân ya
Rüstem-destân ile tev’emân birer
pehlivân idi. Sâir zamânda askeri
yürüyüşe sürmekde be-gāyet ihtimâm
olunurdu ve terakkī ve hüsn vaʻdeler
veri[li]rdi. Bu kerre dahi akşamdan
“yürüyüşdür” deseler sabâha değin
orduda adam kalmaz. Kimisi guzâtı
cenge tergīb içün nazm olunan varsağılar
ve şarkılar ırlarlar kimisi çoğurun
kopuzun çalarlar kimisi tevhîd ü tehlîl
ederek gider ve bir garîb aşk u şevk ve bir
acib safâ vü zevk idi ki temâşâ edenler ve
evvelden askerin hâlin bilenler hayrân u
mütehayyir olurlar idi.

[Her aşamasında] İlahî yardıma
mazhar olan bu seferde [bu sırada da] Allah’ın
yardımı bütünüyle ortaya çıkmış, zayıf ve
güçsüz görülen Müslüman askerlerin her biri
sanki kükremiş bir arslan veya destan
kahramanı Rüstem’in ikizi gibi birer pehlivan
olmuştu. Diğer zamanlarda askeri [kuşatılan
kaleye doğru] yürüyüşe geçirebilmek için
büyük gayret sarf edilir, terfi ve ücretlerine
zam gibi vaatlerde bulunulurdu. [Hâlbuki] Bu
defa akşamdan yürüyüş vardır denilince
sabaha kadar orduda adam kalmadı, kimisi
gazileri savaş için coşturmak üzere türkü ve
şarkılar çağırırlar, kimisi çöğür ve kopuzunu
çalar, kimisi tevhit ve tehlil ederek gider, asker
öyle bir aşk ve şevk ile zevk ve safa içerisinde
idi ki bunları görenler ve askerin önceki hâlini
bilenler şaşırıp kalmıştı.
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Sabâha değin ol kadar adam
irkildi geldi [ki] orduda adam kalmadı
demek mertebelerine vardı. Çün seher
vakti yine maʻhûd toplar atıldı ve
bayrakdârlar ellerine bayrakların alup
Allâh Allâh sadâsıyla guzât-ı İslâm biri
birine katıldı ve lâkin kalʻaya suûd
edecek gedik ancak bir adam yürüyecek
kadar idi. Melâîn ilerü gelenleri defʻ
ederdi. Birkaç defʻa yürüdüler ve lâkin
fırsat bulup duhûl edemediler. Birkaç
adam dahi ol hînde rütbe-i şehâdete
vazʻ-ı kadem etdi. İşrâk vaktine değin
hâl bu minvâl üzre güzerân etdi. Sonra
bu abd-i fakīri sadr-ı aʻzam yeniçeri
ağası Tırnakçı Hasan Paşa’nın karındaşı
Hüseyin Ağa ki Çerkesiyyü’l-asl bir
merd-i dilîr idi ana gönderdiler ve böyle
sipâriş etdiler ki

Sabaha kadar o kadar insan toplanıp
geldi ki [durum] ordu[nun konakladığı alan]da
kimse kalmadı denilecek dereceye ulaştı. Seher
vakti yine önceki korkunç toplar atıldı,
bayraktarlar ellerine bayraklarını alıp Allah
Allah sadasıyla gaziler birbirine karıştı. Fakat
kale girişi ancak bir insan yürüyecek
büyüklükte bir gedik idi. Alçaklar [buradan
geçmek için kaleye doğru] ileri gelenleri
uzaklaştırırlardı. [Askerler] birkaç defa yürüdü,
ancak fırsat bulup [da kaleye] giremediler.
Birkaç insan da o sırada şehitlik rütbesine ulaştı.
İşrak vaktine kadar durum bu şekilde devam
etti. Sonra sadrazam [Lala Mehmed Paşa] beni,
yeniçeri ağası ve Tırnakçı Hasan Paşa’nın
kardeşi Çerkes asıllı kahraman Hüseyin Ağa’ya
göndererek [ona],
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“Guzâta dildârlık edin ve her ne
vaʻde ederseniz ve her ne verirseniz
verin. Bolay kim guzâtın yüzleri
dönmeye. Yohsa bir defʻa dahi
kılağıları gidip yüzleri dönerse bir dahi
sürmek müşkil olur.” Peyâm-ı serdârı
iblâğ etdim. Hemen kethudâyeri “sen
bize yol aç! Çün ilerüde olanlar
yürümez. Biz yürüyelim” dedi ve
yürüdü. Guzât hod uzak değil mahlût
idi. Ağanın yürüdüğün görünce bir
uğurdan tekbîr getirdiler ve yürüdüler.
İbtidâ Alacahisar bayrağı bedene çıkdı.
Ardınca vezîr-i aʻzam merhûmun
bayrakdârı ve andan Köstendil bayrağı
sâirler dahi hemen alay alay çıkdılar.
Küffâr beden etrâfında hendekler
kesmiş idi ve kendülere topdan ve
tüfengden sığınacak yer etmiş idi.

“Gazilerin gönünü alacak şekilde
davranmasını, her ne vaatte bulunmak ve her ne
vermek isterse istediği gibi hareket etmesini,
böylece
gaziler
yüzlerini
[kaleden]
döndürmesinler! Yoksa bir kez şevkleri kırılır
da yüzlerini döndürürlerse bir daha [onları
kaleye]sürmek zor olur” dememi istedi.
Serdarın mesajını [yeniçeri ağasına] ulaştırdım.
Hemen kethüdayeri, [öne çıkarak yeniçeri
ağasına] “Sen bize yol aç! Çünkü ileride olanlar
yürümez, biz yürüyelim!” dedi ve [kaleye
doğru] yürüdü. Gaziler öyle birbirinden uzakta
değil, aksine karışık durumda idi. Ağanın
yürüdüğünü görünce hepsi birden tekbir
getirerek yürüdüler. Önce Alacahisar bayrağı
kaleye çıktı. Arkasından merhum veziriazamın
bayraktarı ve ondan sonra Köstendil bayrağı,
[nihayet] diğerleri bölük bölük çıktılar. Kâfirler
kale etrafında hendekler kazarak kendilerini top
ve tüfek ateşinden koruyacak yerler yapmıştı.
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Asker-i İslâm’ı beden üzerinde
göricek içerü kaçalım sandılar ve illâ ekseri
şarâb-ı mürr ki kandılar ve bi’l-cümle azdan
azı kurtuldu. Cümlesi ol ortalıkda satıldı.
Varoşda olan melâʻîn dahi varoşu bırakıp iç
kalʻaya kaçdılar. Anların dahi guzât çoğun
yetişüp esfel-i sâfilîne gönderdi ve varoşda
hayli iğtinâm etdiler. Bundan sonra on gün
dahi iç kalʻa döğüldü ve yine onuncu günde
“yürüyüşdür” deyü nidâ olundu. Yine
sabâha değin metrisler ve ol dereler ve
tepeler guzât-ı İslâm ile doldu. Bir vechile
ki metrislere yanaşılmakdan kaldı. Küffâr
dahi guzâtın müzâhamesini görüp yürüyüş
edeceklerin
bildi.
Nısfü’l-leylden
mukaddemce idi Budun’un yeniçeri ağası
Osman Ağa kolundan “el-emân” deyü
feryâd ü figān eylemişler ve vire ahvâlin
söyleşmeğe adam istemişler.

Müslüman askerleri kale duvarları
üzerinde görünce içeri kaçabileceklerini
zannettiler. Ancak çoğu acı şarabı içtiler
ve çok azı kurtulabildi. Tamamı ortalıkta
kaldı. İç kale dışında olan alçaklar da
burayı bırakıp içeri kaçtılar. Onların
çoğunu da gaziler yetişerek cehennemin
dibine gönderdi. [Gaziler] Varoş’ta hayli
ganimet elde ettiler. Bundan sonra on gün
de iç kale [top atışıyla] dövüldü. Yine
onuncu gün “yürüyüş” diye duyuru
yapıldı. Sabaha kadar siperler, dere ve
tepeler gazilerle doldu. Öyle ki hiçbir
şekilde siperlere yanaşılmaz oldu.
Kâfirler de gazilerin kalabalıklaştığını
görünce yürüyüş yapılacağını anladılar.
Gece yarısından biraz önce Budin
Yeniçeri Ağası Osman Ağa kolundan “elaman” diye fergat ve figan edildiği
duyuldu. Kalenin vire ile teslimini
görüşmek üzere adam istediler.
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Çün bu haber-i meserret-eser vezîri aʻzam semʻine değer hamd-i Hâlık-ı bîçûn –celle şânühû- edip “adam
gönderirüz” der. Bu abd-i fakīr Abdi
Kethudâ ile ol gece orduda bulundum.
Abdi Kethudâ’ya dahi gelüp tebşir etdiler.
Maiyyet ile huzûrlarına varduk. Mübârek
başların kaldırup bu fakīre hitâb eylediler:
“Hiç ahde ki lâzım değil iken kalʻa
verilmekde ve küffâr ile vireyi söyleşmekde
gāyet tehâlük var idi. Bu kerre dahi var
vireyi söyleşin!” Fakīr dahi “Allâhü Teâlâ
vere ki ol zaman gele sultânımın
maʻlûmudur. Ol zamandan berü Hazreti
Hak’dan ricâ vü iltimâsım odur ki
verilmekde söyleşdüğüm üzre alınmakda
dahi söyleşen bendeniz olayım!” dedim.
“İşte imdi ol zamândır” buyurdular. Gâhî
fakīre bunun [gibi] latîfe-gûne iltifât
buyururlar idi. Yine ana haml etdim.
Meğer bu hakīrin kelimesine tevakkuf
buyurmuşlar
ve
gayri
adam
göndermemişler.

Bu sevinçli haber veziriazama
ulaşınca
Allah’a
şükrederek
adam
göndereceklerini söyledi. Ben ve Abdi
Kethüda o gece orduda bulun[uyor]duk.
Abdi Kethüdaya da gelerek müjdeli haberi
verdiler. Gurup hâlinde [veziriazamın]
huzur[un]a çıktık. Mübarek başını kaldırıp
bana hitaben “Hiç gereği yok iken kale
verilmekte ve kâfirlerle kale teslimini
görüşmekte [vaktiyle] aşırı isteklilik
gösterilmişti. Bu sefer de git kale teslimi için
görüşmede bulunun” dedi. Ben de “Allahü
Teâlâ bir o zamanı nasip etsin, efendim bilir.
O zamandan beri Allah’tan dua ve isteğim
kaleyi verirken olduğu gibi alırken de
söyleşen benim olmamdı” dedim. “İşte şimdi
o zamandır” buyurdular. Zaman zaman bunu
bana latife yollu söylerdi. Yine öyle
[konuştuğunu] zannettim. Meğer benim bu
sözümü hatırlayıp [müzakere için] başka
adam göndermemiş.
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Tekrâr “ya niye tevakkuf
edersin?” deyince henüz Şâfiî vakti
erişmemiş idi vardım ve söyledikleri
mahalde küffâra âvâz etdim ve bi’lcümle iki adam rehine verip iki kâfir
çıkartdım. Ana değin vakt-i seher dahi
oldu. Ol çıkan kâfirleri huzûrlarına
getürdüm. “Bre melʻûnlar! Pâdişâh
kalʻasın yıkdırdınuz. Tez çıkın!” dedi.
Kâfirler dahi “bu[nun] pâdişâh kalʻası
idiğin bileydik bir an mahsûr olmaz ve
zahmeti çekmezdik. Kralın kalʻası
bilürdük anun uğruna çalışdık” dediler.
“Tez imdi var hemen bugün çıksınlar!”
dedi ve bi’l-cümle kâfirleri götürdüm
yine kalʻaya girdiler ve bir nerdibân
sarkıtdılar. Fakīr dahi dört beş adam ile
girdim ve kalʻadan çıkmaları ahvâlin
söyleşdim ve anlar kalʻayı aldıkda bize
söyledikleri [kelimâtın] birkaç mertebe
ziyâde[sin] söyledim ve nice cefâlar
eyledim.

Yeniden [söze başlayıp] “Neden
duruyorsun?” deyince henüz Şafiî vakti
olmamıştı, gidip söyledikleri yerde kâfirlere
seslendim. İki adamı [kaleye] rehin verip
[karşılığında] iki kâfir çıkarttım. O zamana
kadar seher vakti oldu. [Kaleden çıkan] O
kâfirleri [veziriazamın] huzuruna getirdim.
“Bre alçaklar! Padişah kalesini yıktırdınız.
Tez çıkın!” dedi. Kâfirler de “burasının
padişah kalesi olduğunu bilseydik bir an
orada kuşatma altında kalmaz, zahmet
çekmezdik.
Kralın
kalesi
olduğunu
zannediyorduk, onun uğruna çalıştık”
dediler. “Çabuk hemen git, bugün
çıksınlar!” dedi. Hemen kâfirleri götürdüm,
yine kaleye girdiler, surdan bir merdiven
sarkıttılar. Ben dört beş adamla [kaleye]
girdim. Kaleden çıkmaları konusunu
söyleştim. Onlar [on sene önce] kaleyi
[bizden] aldıklarında bize söyledikleri
[sözlerin] birkaç kat fazlasını söyledim ve
hayli eziyet ettim.
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Cenâb-ı
Rabbü’l-âlemîn
ol
mahalde duâmız kabûl etmiş imiş. Aynıyla
nice istemiş isem öylece rûzî kıldı. Feli’llâhi’l-hamd. Andan sonra kırk sekiz
müslümân giriftârları esîr-i bend ü zindân
idi. Anları âzâd etdim. Yalnız anların duâsı
ve şükrâne bükâsı ümîddir ki ʻinde’llâhi
Teâlâ zâyiʻ olmaya ve barut mahzenleri ve
cebehânelerin mühürledim ve yeniçeri
ağasından dört çorbacı taleb edip mîrî içün
zabt olunan eşyâya yasakçı taʻyîn eyledim.
İçerüde baş olan Grof bir iki koyun sâati
ve bir iki dahi eyüce tüfeng ve bir iki kutu
sükker-i bâdem ve gayri sükker-i
murabbaʻlar verdi. Andan sonra merhûma
varup tafsîl-i ahvâl etdim. Çün kim müjde
içün Âsitâne’ye gidecek idim. Anun
levâzımına ihtimâm eylemeğe mukayyed
oldum. Tekrâr kalʻaya varmadım.

Âlemlerin rabbi olan Allahü Teâlâ
orada duamızı kabul etmiş imiş. Ne
istemişsem birebir aynısı nasip oldu. Allah’a
şükürler olsun! Ondan sonra [kalede] esir
kalmış olan kırk sekiz Müslüman’ı serbest
bıraktım. Yalnız onların duası ve teşekkür
için döktükleri gözyaşının Allah katında
ziyan olmayacağını ümit ediyorum. Barut
mahzenleri ve cephaneleri mühürledim.
Yeniçeri ağasından dört çorbacı isteyerek
devlet adına el konulan eşyaya bekçi
koydum. Kalede komutan olan Grof, bir iki
koyun saati ve biri iki değerli tüfek ve bir iki
kutu badem şekeri ve ayrıca kare şekerler
verdi. Ondan sonra merhum[veziriazam]a
giderek durumu ayrıntısıyla anlattım.
[Kalenin alınışını] Müjdelemek üzere
İstanbul’a gideceğim için gerekli hazırlıkları
yapmaya özen gösterdim. Yeniden kaleye
gitmedim.
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Yohsa çok kırındı peydâ etmek
olurdu ve yanımca Ocak tarafından Kara
Hasan Ağa ki ol zamanda küçük çavuş idi ki
hâliyâ sekbânbaşılıkdan mütekāid Kara
Hasan Ağa’dır anı ve merhûmun
kapucubaşısı Hızır Ağa’yı maan koşdular.
Çün Âsitâne-i saâdete vardık. Saâdetlü
pâdişâh şehzâdeler odasın teşrîf buyurdular.
Dârüssaâde kapasundan girüp ol mahalde
mülâkī olduk ve telhîsimiz verip lisânen
lâzım gelen ahvâli arz eyledik. Anda
bulunan hidmetkârlarımız ile maan o yedi
adam idük. Birer hilʻat-ı fâhire iʻtâ
buyurdular ve bu hakīr piyâde mukābelecisi
idim süvârî mukābelecisi oldum. Hızır Ağa
Pojega sancağın ricâ etdi ihsân buyurdular

Yoksa çok ganimet elde etmek
imkânı vardı. Yanıma yeniçeri ocağı
tarafından o zaman küçük çavuş ve bugün
sekbanbaşılıktan ayrılmış olan Kara
Hasan Ağa’yı, merhum [veziriazamın]
kapıcıbaşısı Hızır Ağa’yı birlikte verdiler.
İstanbul’a ulaşınca Padişah [I. Ahmed]
şehzadeler odasını teşrif etti. [Biz de]
Darüssaade kapısından girip orada
huzuruna
çıktık.
[Yanımızda
getirdiğimiz] Telhisimizi sunup gereken
açıklamaları da [ayrıca] sözlü olarak arz
ettik. Orada bulunan hizmetçilerimizle
birlikte toplam yedi kişi idik. [Her
birimize] Birer değerli hilat verdi. Ben [o
sırada] piyade mukabelecisi idim, süvari
mukabelecisi oldum. Hızır Ağa Pojega
sancakbeyliğini rica etti, [kendisine
hemen] ihsan edildi.
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ve merhûm efendimiz bu fakīre
demiş ve sipâriş etmiş idi. “Bolay kim bir
mahallin düşüre ve bi’z-zât saâdetlü
pâdişâha diyesin. Murâdât-ı dünyeviyyeden
bundan gayri Cenâb-ı Bârî’den bir hâcetim
yoğudu. On yıl bu serhadleri bunun içün
bekledim. Bundan sonra ya sağ kaldım ya
öldüm ya mansıb[da] oldum ya maʻzûl
oldum cümlesi katımda beraberdir.”
Aynıyla saâdetlü pâdişâha böyle dedim.
“Yok öyle demesün. Biz andan dahi çok
hidmet
umarız”
buyurdular.
İşte
Estergon’un icmâlen fethi böyle vâkiʻ
olmuşdur. Kendü sergüzeştimiz olmağla bir
mikdâr iksâr olundu.

Merhum
[veziriazam
Lala
Mehmed Paşa] efendimiz benden şunları
söylememi istemişti: “Ola ki uygun bir
yerini bulup bizzat saadetli padişaha
‘Dünyevi isteklerden bundan başka
Allah’tan bir dileğim yoktu. On yıl bu
serhatleri bu kaleyi almak için bekledim.
Bundan sonra sağ kalsam veya ölsem,
görevde olsam veya görevden alınmış
olsam hepsi benim katımda birdir’
dediğimi iletesin!” Aynısını padişaha
söyledim. “Yok, öyle demesin! Biz ondan
daha çok hizmet umarız!” buyurdu. İşte
Estergon’un fethi genel olarak bu şekilde
gerçekleşmiştir.
Kendi
başımızdan
geçenler de içerisinde olduğu için biraz
ayrıntılı anlatıldı.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
1)

Okunan metinlerden bir kısmını kendiniz günlük dile çevirmeye çalışınız.

2)
Burada sunulan metni inceleyerek cümle kuruluşu bakımından günümüzden
farklı olan kullanımları bulunuz.
3)
Sunulan metni esas alarak Arapça kökenli kelimelerden bugün de kullandığımız
kaç kelime olduğunu bulunuz.
4)
inceleyiniz.

Sunulan metinde Farsça kelime ve tamlamaları dil ve gramer bakımından

5)
çalışınız.

Sadeleştirme ve günlük dile çevirme işleminin farklılıklarını tespit etmeye
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Osmanlı Tarih Metinleri dersinin beşinci bölümünde Peçuylu İbrahim Efendi’nin tarihî
eserinden kendisinin de görevli ve tanık olduğu olayları konu alan bir kısım esas alınarak metni
anlama ve verilen mesajı doğru tespit edebilmeye imkân tanıyacak şekilde transkripli metinlerle
birlikte yazarın bugün yaşaması hâlinde anlatmak istediklerini hangi cümle kuruluşu ve
kelimeleri seçerek yapabileceği düşünülerek metin yeniden kuruldu. Bu sırada metnin yazıldığı
günlerin alışkanlığı ile atlanan ancak cümle içerisinde bulunması zorunlu görülen kelimeler
köşeli parantez içerisinde olmak üzere ilave edildi. Ancak buradaki çalışmanın metni
sadeleştirme olmadığını da belirtmek gerekir.
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Bölüm Soruları
1)

Sebʻîn ve elf tarih gurubunun karşılığı hangisidir?

a)

Yüz yedi

b)

Yetmiş

c)

Yedi bin

d)

Bin yetmiş

e)

Yedi yüz

2)

Âsâr kelimesinin tekili aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Asır

b)

Esir

c)

Eser

d)

Isrâr

e)

Esâret

3)

Vüzerâ-i ʻizâm ne anlama gelmektedir?

a)

Büyük vezirler

b)

Vezir tayini

c)

Muazzam işler

d)

Padişahın azameti

e)

Büyük suçlar

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)
Arapçada sıfat-ı müşebbehe olan kelime bazen (فَ ِعيfaʻî) gibi yazılır ve okunur.
Aşağıdaki kelimelerden hangisi bu yazılış ve okunuşa uymamaktadır?
a)

ولى

b)

غريب

c)

نبى

d)

ذكى

e)

شقى

110

8)

Menâzil kelimesinin tekili aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Nüzûl

b)

Menzil

c)

Tenezzül

d)

Tenzîl

e)

Nâzil

Cevaplar:
1)d, 2)c, 3)a, 4)e, 5)a, 6)c, 7)b, 8)b
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6. HIZLI METİN OKUMA ÇALIŞMALARI II
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6. Hızlı Metin Okuma Çalışmaları II
6.1. Mali Durum (XVII. Yüzyılın İlk Yarısı)
6.1.1. Metin ve Transkripsiyon
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Osmanlı Devleti içerisinde meydana gelen mali sorunlar ve bunlara bulunmaya
çalışılan çözüm önerileri tarihî metinlerde nasıl anlatılmıştır?
2)
edilmiştir?

“Netâyicü’l-vukūât” adlı eserde meydana gelen mali sorunlar nasıl ifade

3)
“Netâyicü’l-vukūât” adlı eserde müellif hangi dönemler hakkında bilgi
vermektedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Hızlı Metin Okuma
Çalışmaları

Tarihî metinleri daha hızlı
bir şekilde okuyabilme ve
okunan metinlerin tarihî
anlamlarını bulabilme

Tarihî metinler üzerinde
çalışma yapmak

Hızlı Metin Okuma
Çalışmaları

Metin içerisinde geçen
tamlamaların tespit edilmesi

Tarihî metinler üzerinde
çalışma yapmak
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Anahtar Kavramlar


Osmanlı Maliyesi



İran Seferi



Avusturya Seferi



Sultan IV. Murad



Sultan İbrahim
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Giriş
Osmanlı Tarih Metinleri dersinin 6. bölümünde metin okuma çalışmalarına örnek olmak
üzere XVII. yüzyılın ilk yarısında iç karışıklıklar, İran ve Avusturya seferleri ve dünyadaki yeni
gelişmeler nedeniyle günden güne daha da bozulan devlet yapısı içerisinde mali alanda yaşanan
sıkıntılar ve aranan çözüm yollarına dair Mali Durum (XVII. Yüzyılın İlk Yarısı) adlı metin ve
okunuşu konu edinilecektir. Osmanlı tarihini ana hatlarıyla özetleyen, olayların birbirleriyle
bağlantılarını kuran Mustafa Nuri Paşa’nın Netâyicü’l-vukūât adlı eserinin anlam yüklü ifade
özelliği ve yorum getiren pasajları tarih severler için örnek metin değeri taşımaktadır.
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6.1. Malî Durum (XVII. Yüzyılın İlk Yarısı)
MUSTAFA NURİ PAŞA
(öl. 1890)

Eserin Adı:
Netâyicü’l-vukū‘ât

Eserin Yazıldığı Tarih:
1290-1298/1873-1880

Alınan Metin Hakkında:

MALÎ DURUM
(XVII. YÜZYILIN İLK YARISI)

Sultan III. Murad ile Sultan IV. Murad dönemleri arasında
Osmanlı mâlî sisteminde karşılaşılan güçlükler ve bunlara karşı
düşünülen çözümler üzerine değerlendirmeler.

Metnin Yer Aldığı Eserin Künyesi:
Mustafa Nuri Paşa, Netâyicü’l-vukū‘ât, İstanbul 1327, II, 97-103.
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6.1.1. Metin ve Transkripsiyon

سلطان مراد ثالث ايچ خزينه ده كلّيتلو مبالغ جمع و ادّخار
ايلمش اولديغندن بيك تاريخندن صوكره واقع اوالن نمچه
سفرلرنده بر كونه مضايقهءِ ماليّه حادث اولمديغى مثللو سلطان
احمد ّاولك مدّت سلطنتى كامالً نمچه و ايران و جاللى سفرلرى
ايله مرور ايتمش ايكن مصارف الزمه تسويه اولندقدن بشقه
مشار اليهك نام ناميلرينه منسوب جامع شريفى مع
شهريار
ٌ
تت ّمات بنا و انشا بيورملرى خزينهءِ دولتك عدم مضايقه سنى
 انجق بيك يكرمى آلتى تاريخنده سلطان مصطفى.اثباته كافى در
و اوچ آى مرورنده سلطان عثمان درت سنه كذراننده ينه سلطان
مصطفى و بر سنه صوكره سلطان مراد رابع جالس سرير
سلطنت اولوب بو جهتله بش سنه مدّتده درت دفعه جلوس
بخشيشى اعطا اولنمقله برابر سلطان مصطفى والده سى اشقيايى
تلطيف و اوغلنى تأييد ايتمك مطالعه سيله خزائن عثمانيّه يى بغاة
عسكريّه يه ابذال و اسراف ايلديكندن نقود مدّ ّخره بالكلّيه رهين
تلف اولديغنه مبنى سلطان مرادك جلوس بخشيشى بعض ت ّجار
متموليندن استدانه و سالطين ماضيه زمانندن قالمه سيم و
و
ّ
.زردن مصنوع ادواته ضرب س ّكه اولنه رق ايفا قلندى
MALÎ DURUM
(XVII. YÜZYILIN İLK YARISI)
Sultân Murâd-ı sâlis iç hazînede külliyyetli mebâliğ cem‘ u iddihâr eylemiş
olduğundan bin târîhinden sonra vâkı‘ olan Nemçe seferlerinde bir gûne muzâyaka-i mâliyye
hâdis olmadığı misillü Sultân Ahmed-i evvelin müddet-i saltanatı kâmilen Nemçe ve İran ve
Celâlî seferleri ile mürûr etmiş iken mesârif-i lâzime tesviye olunduktan başka şehriyâr-ı
müşârun-ileyhin nâm-ı nâmîlerine mensûb câmi‘-i şerîfi ma‘a-tettimât binâ vü inşâ
buyurmaları hazîne-i devletin adem-i muzâyakasını isbâta kâfîdir. Ancak bin yirmi altı
târîhinde Sultân Mustafa ve üç ay mürûrunda Sultân Osman dört sene güzerânında yine
Sultân Mustafa ve bir sene sonra Sultân Murad-ı râbi‘ câlis-i serîr-i saltanat olup bu cihetle
beş sene müddetde dört def‘a cülûs bahşîşi i‘tâ olunmakla beraber Sultân Mustafa vâlidesi
eşkıyâyı taltîf ve oğlunu te’yîd etmek mutâlaasıyla hazâin-i Osmâniyye’yi bugāt-ı
askeriyyeye ibzâl ü isrâf eylediğinden nukūd-ı müddehara bi’l-külliyye rehîn-i telef olduğuna
mebnî Sultân Murad’ın cülûs bahşîşi ba‘zı tüccâr ve mütemevvilînden istidâne ve selâtîn-i
mâzıye zemânından kalma sîm ü zerden masnû‘ edevâta darb-ı sikke olunarak îfâ kılındı.
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هر جلوس انعامى تقريبا ً اوچر يوز ميليون آقچه يعنى
درت ميليون لاير درجه سنده ايدي كه نسبت فيات آشاغيده
 سلطان مراد حضرتلرى غارتكار واردات دولت.توضيح قلنور
اوالن اشقياى عسكريّه يى تأديب و تنكيل ايلدكدن صوكره امور
ماليّه دخى يولنه كيرمكله ايچ خزينه ينه نقود كثيره ايله ماال مال
 سلطان ابراهيم جلوسنده صدر اعظم بولنان كمانكش قره.اولدى
مصطفى پاشا امور دولته كما ينبغى نظام ويروب واردات و
مصارفاتى قارشولشديرمش اولمغله كرك وظائف عسكريّه و
كرك مصارفات مه ّمه ده جارى اوالن حواله و سركى اعطاسنى
الغا و جمله سنى وقت و زمانيله نقدا ً اعطا ايلديكى حالده بهر
دركلى لاير سكسان آقچه اعتباريله آلتى بيك كيسه لك نقود
مشار اليهك
 صدر.آرتيروب اندرون خزينه سنه تسليم ايلمشدى
ٌ
قتلندن صوكره مصارف تكثير و وارداتك مجراى صحيحى
تغيير اولنمغله كوندن كونه مضايقهءِ ماليّه حادث اولمغه
باشاليوب با خصوص سلطان محمد رابعك جلوسنى متعاقب
عتو و طغيانه عروج ايلدكلرينه مبنى
ّ ِطوائف عسكريّه ينه ذروهء
بر طرفدن عسكرك مقدار و علوفه لرى تزايد ايدرك و بر
طرفدن اموال خزينه شونك بونك دست تغلّب و تسلّطنه كيررك
.مصارفات مه ّمه رؤيت اولنه مز و علوفه ويريله مز اولدى

Her cülûs in‘âmı takrîben üçer yüz milyon akçe ya‘nî dört milyon riyal derecesinde
idi ki nisbet-i fiyât aşağıda tavzîh kılınur. Sultân Murad hazretleri gāret-kâr-ı vâridât-ı devlet
olan eşkıyâ-yı askeriyyeyi te’dîb ü tenkîl eyledikden sonra umûr-ı mâliyye dahi yoluna
girmekle iç hazîne yine nukūd-ı kesîre ile mâl-â-mâl oldu. Sultân İbrahim cülûsunda sadr-ı
a‘zam bulunan Kemankeş Kara Mustafa Paşa umûr-ı devlete kemâ-yanbagī nizâm virüp
vâridât ve mesârifâtı karşılaşdırmış olmağla gerek vezâif-i askeriyye ve gerek mesârifât-ı
mühimmede cârî olan havâle ve sergi i‘tâsını ilgā ve cümlesini vakt ü zemânıyla nakden i‘tâ
eylediği hâlde beher direkli riyal seksen akçe i‘tibâriyle altı bin keselik nukūd artırıp Enderûn
hazînesine teslîm eylemişdi. Sadr-ı müşârun-ileyhin katlinden sonra mesârif teksîr ve
vâridâtın mecrâ-yı sahîhi tağyîr olunmağla günden güne muzâyaka-i mâliyye hâdis olmağa
başlayıp bâ-husûs Sultân Mehmed-i râbi‘in cülûsunu müteâkıb tavâif-i askeriyye yine zirvei utüvv ü tuğyâna urûc eylediklerine mebnî bir tarafdan askerin mikdâr ve ulûfeleri tezâyüd
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ve bir tarafdan emvâl-i hazîne şunun bunun dest-i tegallüb ü tasallutuna girerek mesârifât-ı
mühimme rü’yet olunamaz ve ulûfe verilemez oldu.

بنا برين صدر اعظم ملك احمد پاشا توجيه مناصب
مقابلنده اسالفك آالكلديكى رشوتلرى قبول ايتميوب خزينه يه
ايراد قيد ايتمكى يا حسن تدبير عدّ ايلديكندن وياخود بشقه چاره
تداركندن عاجز ايدوكندن اصول و قاعده اتّخاذ ايلدى و بعض
سبك مغز و مغشوش الطبع اوالن دفتردارلر دخى خزينه يه كالن
صرافلره اعطا و مقابلنده زيوف آقچه استيفا ايدرك بونك
نقودى ّ
فضله سنى فائده ّ
تصرفات سببيله نيجه نيجه فتنه
ظن ايتديلر و بو
ّ
حادث اولوب انواع ترزيالت و تذليالته كرفتار اولديلر .بو مثللو
تدابير فاسده و آراى كاسده امور ماليّه يى كوندن كونه
فنالشديروب تا كوپريلى محمد پاشا مرحومك صدارتنه قدر ممتدّ
مشار اليه مصارفات زائده يى قطع و واردات
اولديغى حالده
ٌ
خزينه يى مجراى صحيحنه وضع ايلدى چونكه سلطان مراد
تصوفه مائل و خنكار شيخى ناميله عصرنده كسب
ثالث مرحوم
ّ
اقبال و اشتهار ايدن شيخ شجاعك واليتنه قائل اولديغندن كرك
مومى اليهه و كرك بو مثللولره اوقاف سالطين و كمرك و سائر
اموال اميريّه دن دعا كوى وظيفه لرى تخصيص ايدوب كيدرك
بو اصول كسب وسعت و جسامت ايتمكله دائرهءِ سلطنته و با
خصوص حرم آغالرينه و حرم سراى پادشاهى متنفّذه لرينه
كسب تعلّق ايدن بر طاقم قالش و مغربى يه كلّيتلو وظائف تعيين
اولنمشدى.

121

Binâ-berîn Sadr-ı a‘zam Melek Ahmed Paşa tevcîh-i menâsıb mukabilinde eslâfın
alageldiği rüşvetleri kabûl etmeyip hazineye îrâd kayd etmeği ya hüsn-i tedbîr add
eylediğinden veyahud başka çâre tedârükünden âciz idiğinden usûl ve kā‘ide ittihâz eyledi
ve ba‘zı sebük-mağz ve mağşûşü’t-tab‘ olan defterdârlar dahi hazîneye gelen nukūdu
sarrâflara i‘tâ ve mukabilinde züyuf akçe istîfâ ederek bunun fazlasını fâide zann etdiler ve
bu tasarrufât sebebiyle nice nice fitne hâdis olup envâ‘-ı terzîlât ve tezlîlâta giriftâr oldular.
Bu misillü tedâbîr-i fâside ve ârâ-yı kâside umûr-ı mâliyyeyi günden güne fenâlaşdırıp tâ
Köprülü Mehmed Paşa merhûmun sadâretine kadar mümtedd olduğu hâlde müşârun-ileyh
mesârifât-ı zâideyi kat‘ ve vâridât-ı hazîneyi mecrâ-yı sahîhine vaz‘ eyledi. Çünkü Sultân
Murad-ı sâlis merhûm tasavvufa mâil ve hünkâr şeyhi nâmıyla asrında kesb-i ikbâl ü iştihâr
eden Şeyh Şucâ‘’ın velâyetine kāil olduğundan gerek mûmâ-ileyhe ve gerek bu misillülere
evkāf-ı selâtîn ve gümrük ve sâir emvâl-i emîriyyeden duâ-gûy vazîfeleri tahsîs idüp giderek
bu usûl kesb-i vüs‘at ü cesâmet etmekle dâire-i saltanata ve bâ-husûs harem ağalarına ve
harem-i sarây-ı pâdişâhî müteneffizelerine kesb-i tealluk eden bir takım kallâş ve mağribîye
külliyyetli vezâif ta‘yîn olunmuşdu.

.
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حتّى بوزجه آطه محافظه سنه مأمور اوالن غزاتك علوفه لرى
محول اولوب
ّ اوجاقلق وجهله اول حوالى مملحه لرنده مرتّب و
مؤ ّخرا ً بو اوجاقلغك وارداتندن دخى بر طاقم مفت خوارانه دعا
وظيفه لرى تخصيص قلنمش اولديغندن آنلرك مزاخمه سيله
علوفهءِ غزات تسويه اولنه ممق درجه سنه كلديكندن بو كيفيّت
مستحفظلرك طاغلمسنه و آطه نك كرفتار دست اعدا اولمسنه
 كوپريلى مرحوم بونلرى تنقيح ايدر ايكن.بادى اولديغى مرويدر
شيخ سالم نامنده بر مغربى نك كمرك و اوقاف و سائره دن يومى
بيك آقچه قدر دعا كوى وظيفه سى اولديغينى كوردكده نصفنى
قطع ايلمكله شيخ مزبور بروات همايونى يره آتوب "بونلرى بكا
 سن ناصل قطع ايدرسين؟" ديه رك بى ادبانه.پادشاه ويردى
 قبرس جزيره.اوضاعه متجاسر اولديغندن درحال اعدام ايلدى
سنده واقع لفقوشه قلعه سنك يرلى آغالغنه يعنى عساكر مستحفظه
ظابطلكنه مخصوص اوالن زعامت صادر اوالن تصحيح امر
عاليسى موجبنجه ما وضع لهندن اخراج و دعا كويلق وجهله
شيخ مزبوره توجيه قلنمش اولديغى قيود خاقانيده منظور فقير
اولمشدر كه ادارهءِ امور دولتده حاصل اوالن اغتشاشك درجه
.ويانه انهزامنه دكين سى بوندن استدالل اولنمق الزم كلور
اوتوز سنه دن متجاوز زمانده مشكالت ماليّه بالكلّيه بر طرف
اولمشكن مؤ ّخرا ً ينه سرزدهءِ ظهور اولمغه باشالدى كه
.تفصيالتى ان شاء هللا تعالى فصل آتى تكمله سنده ايراد اولنور
Hattâ Bozcaada muhafazasına me’mûr olan guzâtın ulûfeleri ocaklık vechile ol havâlî
memlehalarında müretteb ve muhuvvel olup muahharan bu ocaklığın vâridâtından dahi
birtakım müft-hârâna duâ vazîfeleri tahsîs kılınmış olduğundan onların muzâhamesiyle
ulûfe-i guzât tesviye olunamamak derecesine geldiğinden bu keyfiyyet müstahfızların
dağılmasına ve adanın giriftâr-ı dest-i a‘dâ olmasına bâdî olduğu mervîdir. Köprülü merhûm
bunları tehkīh eder iken Şeyh Salim nâmında bir mağribinin gümrük ve evkāf ve sâireden
yevmî bin akçe kadar duâ-gûy vazîfesi olduğunu gördükde nısfını kat‘ eylemekle şeyh-i
mezbûr berevât-ı hümâyûnu yere atıp “bunları bana pâdişâh verdi. Sen nasıl kat‘ edersin?”
diyerek bî-edebâne evzâ‘a mütecâsir olduğundan derhal i‘dâm eyledi. Kıbrıs cezîresinde
vâkı‘ Lefkoşe kal‘asının yerli ağalığına ya‘nî asâkir-i müstahfıza zabitliğine mahsûs olan
zeâmet sâdır olan tashîh emr-i âlîsi mûcibince mâ-vaza‘a lehinden ihrâc ve duâ-gûyluk
vechile şeyh-i mezbûra tevcîh kılınmış olduğu kuyûd-ı hâkānîde manzûr-ı fakīr olmuşdur ki
idâre-i umûr-ı devletde hâsıl olan iğtişâşın derecesi bundan istidlâl olunmak lâzım gelir.
Viyana inhizâmına değin otuz seneden mütecâviz zamanda müşkilât-ı mâliyye bi’l-külliyye
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ber-taraf olmuşken muahharan yine serzede-i zuhur olmağa başladı ki tafsîlâtı in-şâallâhü
Teâlâ fasl-ı âtî tekmilesinde îrâd olunur.

اورخان غازى زمانندن برو دولت عليّه نك قطع
ايتديرديكى نقود آقچه يه منحصر اولوب فاتح عصرندن مجار
آلتونى وزن و عيارنده آلتون و بيك تاريخندن صوكره اونلق
يعنى اون آقچه لك و دها صوكره لرى پاره قطع ايتديرلمكه
باشالنمش ايسه ده اساس معامالت آقچه اعتباريله اولديغنه و
آوروپا دن ممالك عثمانيّه يه ادخال اولنان اشيا ساعت و چوقه و
شكر مثللو بر قاچ نوع امتعه دن عبارت بولنديغنه مبنى اخراجنه
م ساعده اولنان ذخائر و سائر محصوالت ادخاالتدن پك زياده
اولمغله ممالك عثمانيّه ده كلّيتلو يالديز و مجار آلتونى و اسدى
ديدكلرى ديركلى لاير ايله قره قوش تعبير قلنان قوشلى لاير
بولنور و جانب دولتدن بونلرك منع تداولنه اه ّميّت ويرلمديكندن
آقچه نك وزن و عيارى تغيّر ايلدكجه غروش و آلتونك فياتى
ترقّى ايدر ايدى .حتّى بيك اون تاريخنده آلتون ايكييوز يكرمى
آقچه يه چقمش ايكن صدر اعظم يمشجى حسن پاشا جديد و
خالص العيار آقچه قطع ايتديرمكله آلتون يوز يكرمى و غروش
سكسان آقچه يه ّ
تنزل ايلدى .بيك اللى تاريخنده كمانكش قره
مصطفى پاشا دخى س ّكه امورنى تصحيح ايدوب آلتون ايكييوز
اللى و غروش يوز يكرمى بش آقچه يه چقمش بولنديغى حالده
آلتون يوز آلتمشه و غروش سكسان آقچه يه و مصر پاره سنك
بهرى ايكى آقچه يه تنزيل قلندى و بو مادّه حدّ ذاتنده امور
ممدوحه دن ايكن بر غروشه اون بر قيّه لحم آلنور ايدى.
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Orhan Gazi zemânından beri Devlet-i aliyyenin kat‘ etdirdiği nukūd akçeye münhasır
olup Fatih asrından Macar altunu vezn ü ayârında altun ve bin târîhinden sonra onluk ya‘nî
on akçelik ve daha sonraları para kat‘ etdirilmeğe başlanmış ise de esâs muâmelât akçe
i‘tibâriyle olduğuna ve Avrupa’dan memâlik-i Osmâniyye’ye idhâl olunan eşyâ sâat ve çuka
ve şeker misillü birkaç nev‘ emti‘adan ibâret bulunduğuna mebnî ihrâcına müsâade olunan
zehâir ve sâir mahsûlât idhâlâtdan pek ziyâde olmağla memâlik-i Osmâniyye’de külliyyetli
yaldız ve Macar altunu ve esedî dedikleri direkli riyal ile karakuş ta‘bîr kılınan kuşlu riyal
bulunur ve cânib-i devletden bunların men‘-i tedâvülüne ehemmiyyet verilmediğinden
akçenin vezn ü ayârı tegayyür eyledikce guruş ve altunun fiyâtı terakkī eder idi. Hattâ bin on
târîhinde altun iki yüz yirmi akçeye çıkmış iken Sadr-ı a‘zam Yemişci Hasan Paşa cedîd ve
hâlisü’l-ayâr akçe kat‘ etdirmekle altun yüz yirmi ve guruş seksen akçeye tenezzül eyledi.
Bin elli târîhinde Kemankeş Kara Mustafa Paşa dahi sikke umurunu tashîh edip altun iki yüz
elli ve guruş yüz yirmi beş akçeye çıkmış bulunduğu hâlde altun yüz altmışa ve guruş seksen
akçeye ve Mısır parasının beheri iki akçeye tenzil kılındı ve bu mâdde hadd-i zâtında umûrı memdûhadan iken bir guruşa on bir kıyye lahm alınır idi.

شمدى سكز قيّه آلنور اولدى ديو اعتراضات واقع
 بوندن صوكره مسكوكاتده تغيّرات كثيره حادث.اولمشدر
اولديغى مثللو بو عصره قدر دولت عثمانيّه آلتونلرى هيچ
بوزلميوب مجار آلتونى وزن و عيارنده اولديغى حالده بو دخى
مشكالت ماليّه حسبيله تغيير اولنديغندن مقياس صحيح اتّخاذ
اولنان يالديز و مجار آلتونلرينك و غروش دنيالن ريالك فياتى
ترقّى ايده ايده بيك يوز تاريخلرنده يالديز آلتونى اوچ يوز و
 طقسان سنه.غروش يوز يكرمى آقچه يه طوغرى فيرالدى
ظرفنده آلتون ايله كموش بيننده حاصل اوالن تفاوت دخى بو
.فياتلردن استدالل اولنمق اقتضا ايدر
بيك آلتمش درت تاريخنده تنظيم قلنمش اوالن موازنه
دفترى كه ترخونجى الئحه سى ديمكله مشهوردر آنك منطوقنجه
سلطنت سنيّه نك اون درت بيك بشيوز اوچ كيسه وارداتى و اون
آلتى بيك درتيوز كيسه مصارفاتى بولنديغندن بيك طقوزيوز
كيسه آچيغى اولديغى و بر بچوق سنه لك وارداتك تداخلده
محرر و واردات و مصارفاتك مفرداتى طوائف
بولنديغى
ّ
عسكريّه نك مقدار و كميّتلرى مندرج ايسه ده تعبيرات عتيقه ايله
.يازلمش اولمسنه مبنى تماميله ح ّل مشكالت اولنمق قابل دكلدر
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Şimdi sekiz kıyye alınır oldu deyü i‘tirâzât vâkı‘ olmuşdur. Bundan sonra meskûkâtda
tegayyürât-ı kesîre hâdis olduğu misillü bu asra kadar Devlet-i Osmâniyye altunları hiç
bozulmayıp Macar altunu vezn ü ayârında olduğu hâlde bu dahi müşkilât-ı mâliyye hasebiyle
tağyir olunduğundan mikyâs-ı sahîh ittihâz olunan yaldız ve Macar altunlarının ve guruş
denilen riyalin fiyâtı terakkī ede ede bin yüz târîhlerinde yaldız altunu üç yüz ve guruş yüz
yirmi akçeye doğru fırladı. Doksan sene zarfında altun ile gümüş beyninde hâsıl olan tefâvüt
dahi bu fiyâtlardan istidlâl olunmak iktizâ eder.
Bin altmış dört târîhinde tanzîm kılınmış olan muvâzene defteri ki Tarhuncu Lâihası
demekle meşhurdur anun mantûkunca saltanat-ı seniyyenin on dört bin beş yüz üç kese
vâridâtı ve on altı bin dört yüz kese mesârifâtı bulunduğundan bin dokuz yüz kese açığı
olduğu ve bir buçuk senelik vâridâtın tedâhülde bulunduğu muharrer ve vâridât ü mesârifâtın
müfredâtı tavâif-i askeriyyenin mikdârı ve kemiyyetleri münderic ise de ta‘bîrât-ı atîka ile
yazılmış olmasına mebnî temâmıyla hall-i müşkilât olunmak kābil değildir.
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فقط اشبو موازنه ده مسطور اوالن ايراد و مصرف
طوغريدن طوغرى يه خزينه يه ادخال و خزينه دن اخراج
اولنان اموال اولوب بونك خارجنده و حواله و تقسيم صورتنده
دها پك چوق واردات و مصارفات وار ايدي كه عصرمزده
تنظيم اولنمقده اوالن موازنه دفترلرينه تطبيقا ً و قياسا ً بيان و
 شويله كه اوال.تذكير قلنديغى حالده ايضاح مادّه اولنمش اولور
مصر ارساليّه سيله اردل و افالق و بغدان و دوبره ونديك مثللو
ممالك ممتازه ويركولرى و معادن حاصالتى و اموال غنائم و
مخلّفات وزرا و امرا طوغريجه ايچ خزينه يه وضع اولنه كلمكله
 ثانيا كرك سراى همايون و.مذكور موازنه دفترندن خارجدر
كرك طوائف عسكريّه تعييناتى ايچون آلنان اونده لق اغنامى و
 ثالثا.عينا ً استحصال قلنان پرنج و سائره دخى داخل دكلدر
بالجمله وزرا و رجال و كتبه و طشره ده بولنان والى و
صصات معيّنه لرى
ميرلوالرك
ّ
ّ خاص و زعامت و خرج و مخ
اولديغندن و طريق علميّه رجالنك دخى خرج مواثيقدن واردات
مقرره لريله صدور و موالى معزوللرينك آرپالقلرى بولنديغندن
ّ
خزينهءِ دولتدن بونلره معاش اعطا قلنمغله خزينه بر طاقم
.وارداتنى بو صورتله آنلره تقسيم و حواله ايلمش ديمك اولور

Fakat işbu muvâzenede mastûr olan îrâd ve masraf doğrudan doğruya hazîneye idhâl
ve hazîneden ihrâc olunan emvâl olup bunun hâricinde ve havâle ve taksîm suretinde daha
pek çok vâridât ve mesârifât var idi ki asrımızda tanzîm olunmakda olan muvâzene
defterlerine tatbîkan ve kıyâsen beyân u tezkîr kılındığı hâlde îzâh-ı mâdde olunmuş olur.
Şöyle ki
Evvelâ Mısır irsâliyyesiyle Erdel ve Eflak ve Boğdan ve Dubra-Venedik misillü
memâlik-i mümtâze vergileri ve maâdin hâsılâtı ve emvâl-i ganâim ve muhallefât-ı vüzerâ
vü ümerâ doğruca iç hazîneye vaz‘ oluna gelmekle mezkûr muvâzene defterinden hâricdir.
Sâniyen gerek sarây-ı hümâyûn ve gerek tavâif-i askeriyye ta‘yînâtı içün alınan
ondalık ağnâmı ve aynen istihsâl kılınan pirinç ve sâire dahi dâhil değildir.
Sâlisen bi’l-cümle vüzerâ ve ricâl ve ketebe ve taşrada bulunan vâlî ve mîr-i livâların
hâss ve zeâmet ve harç ve muhassasât-ı muayyeneleri olduğundan ve tarîk-i ilmiyye ricâlinin
dahi harc-ı mevâsîkdan vâridât-ı mukarrereleriyle sudur ve mevâlî ma‘zûllerinin arpalıkları
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bulunduğundan hazîne-i devletden bunlara maâş i‘tâ kılınmağla hazîne birtakım vâridâtını
bu suretle anlara taksîm ve havâle eylemiş demek olur.

بر ده اول عصرده عوارض و بدل نزل ناميله ممالك
محروسه اهاليسنه بر ويركو طرح اولنور ايسه ده زمانمزده
جارى آقچه فياتنه نسبتله تقريبا ً اللى آلتمش بيك كيسه رادّه سنده
اولوب شمدى ايسه اموال ويركو آلتييوز بيك كيسه دن متجاوز
اولمسنه نظرا ً اول وقت خزينهءِ دولته وارد اوالن مذكور اللى
آلتمش بيك كيسه نك فضله سى اولمق الزم كالن بشيوز بو قدر
بيك كيسه حضريّه و سفريّه ناميله والى و ميرلوا و ويوده لره و
شهر و قصبه لر اهاليسنك تعمير و انشاسنه مجبور اولدقلرى
كوپرى و طريق مثللو شيلر و منزل باركيرى و سائر بونك كبى
مصارفات بلديّه نك تسويه سنه مخصوص و معيّن حكمنده
ايدوكندن هر مملكتده بو صورتله توزيع و تحصيل قلنور ايدى.
رابعا قالع خاقانيده بولنان مستحفظ و بيوك شهرلرده اوالن يرلى
محول اولمغله
قولى نفراتنك علوفه لرى اوجاقلقلرندن مرتّب و ّ
بو دخى خارج از موازنه در .خامسا ممالك محروسه نك هر
ّ
متوطن اوالن زعما و ارباب تيمار ديرلكلرينك
طرفنده متم ّكن و
حاصالت عشريّه سيله متعيّش اولدقلرندن كلّيتلو عساكر
قوهءِ جسيمه ايچون جانب خزينه
سواريدن عبارت اوالن اويله بر ّ
دن بر آقچه ويرلميوب بالعكس مضايقهءِ ماليّه زمانلرنده بدل
تيمار ناميله بر ويركو دخى آلنور ايدى.
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Bir de ol asrda avârız ve bedel-i nüzül nâmıyla memâlik-i mahrûse ahâlîsine bir vergi
tarh olunur ise de zemânımızda cârî akçe fiyatına nisbetle takriben elli altmış bin kese
râddesinde olup şimdi ise emvâl-i vergi altı yüz bin keseden mütecâviz olmasına nazaran ol
vakt hazîne-i devlete vârid olan mezkûr elli altmış bin kesenin fazlası olmak lâzım gelen beş
yüz bu kadar bin kese hazariyye ve seferiyye nâmıyla vâlî ve mîr-i livâ ve voyvodalara ve
şehr ve kasabalar ahâlîsinin ta‘mîr ve inşâsına mecbûr oldukları köprü ve tarîk misillü şeyler
ve menzil bârgîri ve sâir bunun gibi mesârifât-ı belediyyenin tesviyesine mahsûs u muayyen
hükmünde idiğinden her memleketde bu sûretle tevzî‘ u tahsîl kılınır idi.
Râbi‘an kılâ‘-ı hâkānîde bulunan müstahfız ve büyük şehirlerde olan yerli kulu
neferâtının ulûfeleri ocaklıklarından müretteb ü muhavvel olmağla bu dahi hâric ezmuvâzenedir.
Hâmisen memâlik-i mahrûsenin her tarafında mütemekkin ü mutavattın olan zuamâ
ve erbâb-ı tîmâr dirliklerinin hâsılât-ı öşriyyesiyle müteayyiş olduklarından külliyetli asâkiri süvârîden ibâret olan öyle bir kuvve-i cesime içün cânib-i hazîneden bir akçe verilmeyip
bi’l-aks muzâyaka-i mâliyye zemânlarında bedel-i tîmâr nâmıyla bir vergi dahi alınır idi.

كذلك يوردلق و اوجاقلق اصحابى اوالن امرا حدود
خاقانى محافظه سى خدمتنى ادا ايدرك طرف دولتدن بر شي
ِ سادسا ترسانهء.الميوب ديرلكلرى حاصالتيله كچنورلر ايدى
عامره مصارفى اوالن بيك آلتييوز كيسه نك طقوزيوز بو قدر
كيسه سى جانب خزينه دن اعطا و ماعداسى ترسانه
اوجاقلقلرندن استيفا قلنه كلديكى سالف الذّكر بيك آلتمش درت
 سابعا سالطين ماضيه وزرا.سنه سى موازنه سنده مسطوردر
و امرا و سائر اصحاب خيرات كرك استانبولده و كرك ممالك
دولت عليّه نك هر جانبنده پك چوق جوامع و مدارس و مكاتب
و كوپرى و خان و حمام مثللو ابنيهءِ خيريّه و الزمه انشا و
صولر اجرا ايدرك هم بالد و قصباتى اعمار و تزيين و هم ده
مدرس و خواجه و طلبهءِ علوم و
ّ انتشار علوم و فنون ضمننده
خدمهءِ وقفه وظيفهءِ نقديّه و عينيّه ترتيب و تعيين ايدوب حتّى
مكتب چوجقلرينه بيله قپامه تعبير اولنور البسه و سائره
تخصيص ايلمشلردر و بعض مهم طريق و جسرلرك تطهير و
تعميرى ايچون جوارنده بولنان كويلر تكاليف عرفيّه دن معاف
 بنا.طوتلمغله آنلر دخى دائما وظيفه لرينى اجرا ايدرلر ايدى
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برين عصرمز موازنه لرنده مرقّم اوالن اوقاف و معارف و
نافعه تخصيصاتلرينه دخى مح ّل اولميوب امور مذكوره بو
.وجهله رؤيت قلنه كلمشدر

Kezâlik yurtluk ve ocaklık ashâbı olan ümerâ hudûd-ı hâkānî muhâfazası hidmetini
edâ ederek taraf-ı devletden bir şey almayıp dirlikleri hâsılâtıyla geçinirler idi.
Sâdisen tersâne-i âmire mesârifi olan bin altı yüz kesenin dokuz yüz bu kadar kesesi
cânib-i hazîneden i‘tâ ve mâ-adâsı tersâne ocaklıklarından istîfâ kılınageldiği sâlifü’z-zikr
bin altmış dört senesi muvazenesinde mastûrdur.
Sâbi‘an selâtîn-i mâzıye vüzerâ ve ümerâ ve sâir ashâb-ı hayrât gerek İstanbul’da ve
gerek memâlik-i Devlet-i aliyyenin her cânibinde pek çok cevâmi‘ ve medâris ve mekâtib ve
köprü ve han ve hamâm misillü ebniye-i hayriyye vü lâzime inşâ ve sular icrâ ederek hem
bilâd ve kasabâtı i‘mâr ve tezyîn ve ve hem de intişâr-ı ulûm ü fünûn zımnında müderris ve
hâce ve talebe-i ulûm ve hademe-i vakfa vazîfe-i nakdiyye ve ayniyye tertîb ü ta‘yîn idüp
hattâ mekteb çocuklarına bile kapama ta‘bîr olunur elbise ve sâire tahsîs eylemişlerdir ve
ba‘zı mühimm tarîk ve cisrlerin tathîr ü ta‘mîri içün civârında bulunan köyler tekâlif-i
örfiyyeden muâf tutulmağla anlar dahi dâimâ vazîfelerini icrâ ederler idi. Binâ-berîn asrımız
muvâzenelerinde murakkam olan evkāf ve maârif ve nâfi‘a tahsîsâtlarına dahi mahall
olmayıp umûr-ı mezkûre bu vechile rü’yet kılınagelmişdir.

دولتك امور ماليّه سى بو مركزده و اركان سلطنتك ثروت
و اقتدارلرى دخى مشهود اوالن آثارلريله معلوم اولى االبصار
اولديغندن اول بابده تطويل مقاله حاجت اولميوب فقط باالده
بالمناسبه ايراد اولنان مخلّفات يعنى مصادرات مادّه سيله اوقاف
حقّنده بعض مرتبه تفصيالت درج و تسطير اولنمسى فائده دن
غير خالى و اتيان اولنه جق مقاالتك محاكمه سى ارباب مطالعه
.محول عهدهءِ كفايتلريدر
ّ و دانشك
مقرر اولمق
ّ وزراى عظامك واردات مناصبلرى غير
حسبيله استقرار مناصبه نائل و حسن ادارهءِ مصالح ذاتيّه سنه
ِقادر اوالنلر كسب ثروت و سامان ايده كلدكلرنده و دائرهء
وزارت لدى االقتضا قولالنلمق اوزره كوچك بر اردو حكمنده
بولنديغندن حين ارتحاللرنده نقود موجوده ايله بعض ذي قيمت
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اشيا و اسلحه و حيوانات و چادر كبى مه ّمات سفريّه جانب ميرى
دن قبض اولنوب ورثه سنه امالك عقار و سائره دن كچنه
جكلرى درجه ده اموال ترك اولنور و مدار تعيّش براقميان وزرا
 حتّى.و امرانك اوالدلرينه طرف دولتدن معاش اعطا قلنور ايدى
كوپريلى اوغلى فاضل احمد پاشانك وفاتنده بيك كيسه قدر نقودى
ً خزينهءِ همايونه اخذ اولنوب اموال و امالك كلّيّه سى ارثا
.برادرى فاضل مصطفى بك ايله همشيره لرينه انتقال ايلمشدر

Devletin umûr-ı mâliyyesi bu merkezde ve erkân-ı saltanatın servet ü iktidârları dahi
meşhûd olan âsârlarıyla ma‘lûm-ı üli’l-ebsâr olduğundan ol bâbda tatvîl-i makāle hâcet
olmayıp fakat bâlâda bi’l-münâsebe îrâd olunan muhallefât ya‘nî müsâderât mâddesiyle
evkāf hakkında ba‘zı mertebe tafsîlât dahi derc ü tastîr olunması fâideden gayr-i hâlî ve ityân
olunacak makālâtın muhâkemesi erbâb-ı mutâlaa vü dânişin muhavvel-i uhde-i kifâyetleridir.
Vüzerâ-yı ızâmın vâridât-ı menâsıbları gayr-i mukarrer olmak hasebiyle istikrâr-ı
menâsıba nâil ve hüsn-i idâre-i mesâlih-i zâtiyyesine kadir olanlar kesb-i servet ü sâmân
edegeldiklerinde ve dâire-i vezâret lede’l-iktizâ kullanılmak üzre küçük bir ordu hükmünde
bulunduğundan hîn-i irtihâllerinde nukūd-ı mevcûde ile ba‘zı zî-kıymet eşyâ ve esliha ve
hayvânât ve çadır gibi mühimmât-ı seferiyye cânib-i mirîden kabz olunup veresesine emlâki akār ve sâireden geçinecekleri derecede emvâl terk olunur ve medâr-ı teayyüş bırakmayan
vüzerâ ve ümerânın evlâdlarına taraf-ı devletden maâş i‘tâ kılınır idi. Hattâ Köprülü-oğlu
Fazıl Ahmed Paşa’nın vefâtında bin kese kadar nukūdu hazîne-i hümâyûna ahz olunup emvâl
ü emlâk-i külliyyesi irsen biraderi Fazıl Mustafa Bey ile hemşirelerine intikal eylemişdir.

كذلك مرزيفونى قره مصطفى پاشا مغضوبا ً مقتول اولديغى
و بالجمله نقود اشياسى ميرى يه قبض اولنديغى حالده اوغلى على
بك كه صكره لرى مقتول زاده على پاشا ناميله كسب اشتهار
متفرعاتنى پدرينك عقب
ايتمشدر ديوان يولنده اوالن مدرسه و
ّ
اعدامنده انشا ايتديروب بونلرك ايسه نقدر مصرف و ثروته موقوف
ايدوكى محتاج بيان دكلدر و دها پك چوق وزرا زاده لر بابالرندن
قاالن اموال و امالك ايله مرفّها ً اوقاتكذار اولمشلردر كه هر برينك
ّ اتيانى موجب تفصيل اوله جغندن ترك قلنمش و
ظن اولنديغى كبى
هر وزيرك وفاتنده كافّهءِ اموال و امالكى مصادره اولنمق و عيال
 بر ده حدّ معروفى تجاوز.و اوالدى سوقاقلره آتلمق واقع اولمامشدر
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ايله جمع مال ايدن اصحاب اقبال و متنفّذان اكثريّا مبتالى مؤاخذه
و مصادره اولمشلر ايسه ده دقّت اولنديغى حالده هر بريسى بر
تقرب
ّ  از آن جمله سلطان ابراهيمه كسب.سبب و لزوم تحتنده در
ايدن مشهور جنجى خواجه نك اوچ بيك ايكييوز كيسه لك نقود و
اشياسى مصادره اولنمشدر كه عصرمز حسابنجه يوز بيك كيسه
 خواجهءِ مزبور بو قدر مبالغى اوچ بش سنه ظرفنده.آقچه ديمكدر
وزرا و امرانك تقديمنه مجبور اولدقلرى رشوتلر ايله اوقاف
سالطين و سائره دن بال استحقاق تخصيص ايتدرديكى وظائف و
طرف پادشاهيدن آلديغى عطايادن جمع و ادّخار ايلمش ايدوكى
ً ميدانده اولمسنه نظرا
Kezâlik Merzifonî Kara Mustafa Paşa mağzûben maktul olduğu ve bi’l-cümle nukūd
[ve] eşyâsı mirîye kabz olunduğu hâlde oğlu Ali Bey ki sonraları Maktûl-zâde Ali Paşa
nâmıyla kesb-i iştihâr etmişdir Dîvân-yolu’nda olan medrese ve müteferriâtını pederinin
akab-i i‘dâmında inşâ etdirip bunların ise ne kadar masraf ve servete mevkūf idiği muhtâc-ı
beyân değildir ve daha pek çok vüzerâ-zâdeler babalarından kalan emvâl ü emlâk ile
müreffehen evkāt-güzâr olmuşlardır ki her birinin ityânı mûcib-i tafsîl olacağından terk
kılınmış ve zann olunduğu gibi her vezîrin vefâtında kâffe-i emvâl ü emlâki müsâdere
olunmak ve ıyâl ü evlâdı sokaklara atılmak vâkı‘ olmamışdır. Bir de hadd-i ma‘rûfu tecâvüz
ile cem‘-i mâl eden ashâb-ı ikbâl ü müteneffizân ekseriyyâ mübtelâ-yı muâhaze vü müsâdere
olmuşlar ise de dikkat olunduğu hâlde her birisi bir sebeb ve lüzûm tahtındadır. Ez-ân cümle
Sultân İbrahim’e kesb-i tekarrüb eden meşhur Cinci Hoca’nın üç bin iki yüz keselik nukūd
ve eşyâsı müsâdere olunmuşdur ki asrımız hesâbınca yüz bin kese akçe demekdir. Hâce-i
mezbûr bu kadar mebâliği üç beş sene zarfında vüzerâ ve ümerânın takdimine mecbûr
oldukları rüşvetler ile evkāf-ı selâtîn ve sâireden bilâ-istihkāk tahsîs etdirdiği vezâif ve tarafı pâdişâhîden aldığı atâyâdan cem‘ u iddihâr eylemiş idiği meydanda olmasına nazaran
bunları bi’l-istirdâd umûr-ı mühimme-i devlete sarf eylemek adl ü zulmden kangısına şebîh
olduğu erbâb-ı insâfın mutâlaa-i bî-tarafânesine bırakıldı.

بونلرى باالسترداد امور مه ّمهءِ دولته صرف ايلمك عدل
و ظلمدن قنغيسنه شبيه اولديغى ارباب انصافك مطالعهءِ بيطرفانه
 شو قدر وار كه اساس مادّه وجه مشروح اوزره.سنه براغلدى
اولديغى حالده كيدرك سوءِ استعماالته منقلب اولوب مأمورين و
ملتزميندن و بلكه دولت ايشنه قارشميوب كندو تجارت و
زراعتيله كسب ثروت و سامان ايدن اغنيادن وفات ايدنلرك
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اموالى برر نام و وسيله ايله مصادره اولنمغه باشالنلديغندن بو
قاعده نك نه درجه لره قدر وارديغى ان شاء هللا تعالى فصل آتى
.تكمله سنده توضيح قلنور

Bunları bi’l-istirdâd umûr-ı mühimme-i devlete sarf eylemek adl ü zulmden kangısına
şebîh olduğu erbâb-ı insâfın mutâlaa-i bî-tarafânesine bırakıldı. Şu kadar var ki esâs-ı mâdde
vech-i meşrûh üzre olduğu hâlde giderek sû-i isti‘mâlâta munkalib olup me’mûrîn ve
mültezimînden ve belki devlet işine karışmayıp kedi ticâret ve zirâatıyla kesb-i servet ü
sâmân eden ağniyâdan vefât edenlerin emvâli birer nâm ve vesîle ile müsâdere olunmağa
başlandığından bu kā‘idenin ne derecelere kadar vardığı in-şâallâhü Teâlâ fasl-ı âtî
tekmilesinde tavzîh kılınır.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
1)
Osmanlı Devleti’nin büyük bozulma ve değişim geçirdiği XVII. yüzyılın ilk
yarısında görülen gelişmeler hakkında inceleme ve araştırmalar yapınız.
2)

Tarihî terim ve deyimlerle ilgili bir eser bulup inceleyiniz.

3)

“Rüşvet” ve “müsadere” kavramları hakkında incelemelerde bulununuz.

4)

Netâyicü’l-vukūât adlı eseri bulup inceleyiniz.

5)
“Havâle, “sergi”, “muvâzene defteri” ve “lâyiha” kelimelerinin anlamlarını
sözlükten bulunuz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Osmanlı Tarih Metinleri dersinin 6. bölümünde metin okuma çalışmaları örneklerinden
olarak XVII. yüzyılın ilk yarısında iç karışıklıklar, İran ve Avusturya seferleri ve dünyadaki
yeni gelişmeler nedeniyle günden güne daha da bozulan devlet yapısı içerisinde mali alanda
yaşanan sıkıntılar ve aranan çözüm yollarını konu alan Mali Durum (XVII. Yüzyılın İlk Yarısı)
adlı metin okundu. Osmanlı tarihini ana hatlarıyla özetleyen, olayların birbirleriyle
bağlantılarını kuran Mustafa Nuri Paşa’nın Netâyicü’l-vukūât adlı eserinin anlam yüklü ifade
özelliği ve yorum getiren pasajları tarih severler için örnek metin değeri taşımaktadır. Bu metin
bir tarih eserinin içeriğinin nasıl zenginleştirileceğinin de güzel örneklerindendir.
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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 gurubunun 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 gurubunun okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Âlim pâdişâh

b)

Âlemin pâdişâhı

c)

Pâdişâh-ı âlem-penâh

d)

Âlemlere pâdişâh

e)

Pâdişâh muallimi

6)

 ديو آسا مملكتkelime gurubunun 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 بكلرى

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

ifadesinin okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?
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9)

 آينده و رونده يه اكرامifadesinin okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

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 خدمتى

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

ifadesinin okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

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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7. METİN ANLAMA ÇALIŞMALARI: SÖZCÜK VE TERİM BULMA- II
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1. Mali Durum (XVII. Yüzyılın İlk Yarısı) Metni Üzerinde Sözcük ve Terim Bulma

141

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Hızlı Metin Okuma
Çalışmaları

Osmanlı tarihi metinlerini
okuyarak anlamlandırabilme

Metin üzerinde çaışmalar

Hızlı Metin Okuma
Çalışmaları

Tarihî metinler içerisinde
verilen kelime gruplarını
sınıflandırma

Metin üzerinde çalışmalar
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Anahtar Kavramlar
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Giriş
Osmanlı Tarih Metinleri dersinin 7. bölümünde metin okuma çalışmalarına örnek olmak
üzere XVII. yüzyılın ilk yarısında iç karışıklıklar, İran ve Avusturya seferleri ve dünyadaki yeni
gelişmeler nedeniyle günden güne daha da bozulan devlet yapısı içerisinde mali alanda yaşanan
sıkıntılar ve aranan çözüm yollarına dair Mali Durum (XVII. Yüzyılın İlk Yarısı) adlı metnin
okunuşu ve sözcük ve terim bulunması konu edinilecektir. Osmanlı tarihini ana hatlarıyla
özetleyen, olayların birbirleriyle bağlantılarını kuran Mustafa Nuri Paşa’nın Netâyicü’l-vukūât
adlı eserinin anlam yüklü ifade özelliği ve yorum getiren pasajları tarih severler için örnek metin
değeri taşımaktadır.
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7. METİN ANLAMA ÇALIŞMALARI: SÖZCÜK VE TERİM
BULMA I
Metin anlama çalışmaları kapsamında daha önceki bölümlerde okunmuş olan metinleri
bir tarihî metin olarak anlamak ve ileri bir aşama olarak da daha sonra gerçekleştirilecek
çalışmalarda kullanılabilecek bir bilgiye dönüştürebilmek üzere öncelikli olarak örnek metinler
üzerinde sözcük ve terim bulma çalışmaları yapmak gerekir.
Bu çerçevede İleri Osmanlıca II dersinin 7. bölümünde Mali Durum (XVII. Yüzyılın İlk
Yarısı) metni üzerinde sözcük ve terim bulma çalışmaları yapılacaktır.

7.1. Mali Durum (XVII. Yüzyılın İlk Yarısı)Metni Üzerinde Sözcük ve
Terim Bulma

سلطان مراد ثالث ايچ خزينه ده كلّيتلو مبالغ جمع و ادّخار
ايلمش اولديغندن بيك تاريخندن صوكره واقع اوالن نمچه سفرلرنده بر
كونه مضايقهءِ ماليّه حادث اولمديغى مثللو سلطان احمد ّاولك مدّت
سلطنتى كامالً نمچه و ايران و جاللى سفرلرى ايله مرور ايتمش ايكن
مشار اليهك نام ناميلرينه
مصارف الزمه تسويه اولندقدن بشقه شهريار
ٌ
منسوب جامع شريفى مع تت ّمات بنا و انشا بيورملرى خزينهءِ دولتك
 انجق بيك يكرمى آلتى تاريخنده.عدم مضايقه سنى اثباته كافى در
سلطان مصطفى و اوچ آى مرورنده سلطان عثمان درت سنه كذراننده
ينه سلطان مصطفى و بر سنه صوكره سلطان مراد رابع جالس سرير
سلطنت اولوب بو جهتله بش سنه مدّتده درت دفعه جلوس بخشيشى
اعطا اولنمقله برابر سلطان
Kelime

Anlamı

Kelime

Anlamı

Sâlis

Üçüncü

İç Hazîne

Hazine-i hassa;
padişaha ait hazine

Külliyyetlü

Çok, fazla

Mebâliğ

Meblağlar, miktarlar

Cem‘

Toplama, biriktirme

İddihâr

Depolama, biriktirme

Vâkı‘ olmak

Meydana gelmek

Nemçe

Avusturya

Gûne

Türlü, çeşit

Muzâyaka

Darlık, sıkıntı, buhran
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Kelime

Anlamı
meydana

Kelime

Anlamı

Misillü

Gibi, benzer

Hâdis olmak

İlk defa
gelmek

Evvel

Birinci, ilk

Kâmilen

Tamamıyla, bütünüyle

Mürûr etmek

Geçmek

Mesârif

Masraflar, harcamalar

Lâzime

Gerekli olan

Şehriyâr

Tesviye
olunmak

Düzeltmek,
karşılanmak

Hükümdar, padişah

Müşâr

İşaret olunan

Nâmî

Namlı, ünlü

Mensûb

Nispet edilen, ait

Maa

Beraber

Tetimmât

Tetimmeler,
müştemilat

Adem

Yokluk

Kâfî

Yeterli

Güzerân

Geçmek

Râbi‘

Dördüncü

Câlis

Cülus eden, oturan

Serîr

Taht, koltuk

Saltanat

Sultanlık, padişahlık

Cülûs

Oturmak, tahta geçmek

İ‘tâ

Vermek

Vâlide

Anne
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مصطفى والده سى اشقيايى تلطيف و اوغلنى تأييد ايتمك مطالعه
سيله خزائن عثمانيّه يى بغاة عسكريّه يه ابذال و اسراف ايلديكندن نقود
مدّ ّخره بالكلّيه رهين تلف اولديغنه مبنى سلطان مرادك جلوس بخشيشى
متموليندن استدانه و سالطين ماضيه زمانندن قالمه سيم و
بعض ت ّجار و
ّ
 هر جلوس انعامى.زردن مصنوع ادواته ضرب س ّكه اولنه رق ايفا قلندى
تقريبا ً اوچر يوز ميليون آقچه يعنى درت ميليون لاير درجه سنده ايدي
.كه نسبت فيات آشاغيده توضيح قلنور
Kelime
Eşkıyâ
Te’yîd

Anlamı

Kelime

Şakiler, isyancılar
Pekiştirme,
sağlamlaştırma

Taltîf
Mutâlaa

Anlamı
Ödüllendirme
Değerlendirme,
inceleme

Hazâin

Hazineler

Bugāt

Bagiler, isyancılar

İbzâl

Bolca harcama

İsrâf

Bolca harcama

Nukūd

Nakit paralar

Müddehara

Biriktirilen

Telef olma

Yok olmak

Mebnî

İçin, dolayı

Mütemevvilîn

Çok parası olanlar

Tüccâr

Tacirler,
yapanlar

ticaret

İstidâne

Borçlanma

Selâtîn

Sultanlar, padişahlar

Mâzıye

Geçen, önceki

Sîm

Gümüş

Zerr

Altın

Masnû‘

Yapılmış

Darb

Vurma, basma

Edevât

Edatlar,
avadanlıklar

aletler,
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Îfâ

Yerine getirme
Yaklaşık olarak

Takrîben

On, bazen de yirmi beş
kuruş değerinde
Avusturya gümüş
sikkesi; Osmanlı
döneminde yirmi beş
kuruşluk İspanya
gümüş sikkesi.
İzah etme, açıklama

Altın ve gümüş gibi
paralara vurulan damga

Sikke
İn‘âm

Bahşiş, hediye verme

Riyâl

Gümüş para

Akçe

Tavzîh

Oran

Nisbet

سلطان مراد حضرتلرى غارتكار واردات دولت اوالن
اشقياى عسكريّه يى تأديب و تنكيل ايلدكدن صوكره امور ماليّه دخى
يولنه كيرمكله ايچ خزينه ينه نقود كثيره ايله ماال مال اولدى .سلطان
ابراهيم جلوسنده صدر اعظم بولنان كمانكش قره مصطفى پاشا
امور دولته كما ينبغى نظام ويروب واردات و مصارفاتى
قارشولشديرمش اولمغله كرك وظائف عسكريّه و كرك مصارفات
مه ّمه ده جارى اوال ن حواله و سركى اعطاسنى الغا و جمله سنى
وقت و زمانيله نقدا ً اعطا ايلديكى حالده بهر دركلى لاير سكسان
آقچه اعتباريله آلتى بيك كيسه لك نقود آرتيروب اندرون خزينه سنه
مشار اليهك قتلندن صوكره مصارف تكثير
تسليم ايلمشدى .صدر
ٌ
و وارداتك مجراى صحيحى تغيير اولنمغله
Anlamı
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Anlamı

Kelime

Gelirler

Vâridât

Uzaklaştırma, ceza
verme

Tenkîl

Çok

Kesîre

Kelime

Yağmacı
etme,

Terbiye
cezalandırma
İşler

Gāret-kâr
Te’dîb
Umûr

Mâl-â-mâl

Dopdolu

Kemâyenbağî

Gerektiği gibi

Nizâm vermek Düzene, yoluna koymak

Mesârifât

Masraflar, harcamalar

Vezâif

Vazifeler, ücretler

Cârî olmak

Geçerli, uygulanır
olmak

Havâle

Alacağı bir mukataa
mülteziminin vereceğini
gösteren yazılı emir

Sergi

Kişiye, zamanında
ödenemeyen miktarı
göstermek üzere
verilen belge

İlgā

Lağv etme, kaldırma

Be-her

Her bir

İ‘tibâr

Saygı gösterme, önem
verme

Kese

Yaklaşık olarak 50 bin
akçe miktarında para
birimi

Sadr

Görev, makam;
sadrazam

Katl

Öldürme

Teksîr

Çoğaltma

Mecrâ

Kaynak

Sahîh

Sağlıklı, doğru

Tağyîr

Değiştirme,
başkalaştırma
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كوندن كونه مضايقهءِ ماليّه حادث اولمغه باشاليوب با خصوص
عتو و
ّ ِسلطان محمد رابعك جلوسنى متعاقب طوائف عسكريّه ينه ذروهء
طغيانه عروج ايلدكلرينه مبنى بر طرفدن عسكرك مقدار و علوفه لرى
تزايد ايدرك و بر طرفدن اموال خزينه شونك بونك دست تغلّب و تسلّطنه
 بنا.كيررك مصارفات مه ّمه رؤيت اولنه مز و علوفه ويريله مز اولدى
برين صدر اعظم ملك احمد پاشا توجيه مناصب مقابلنده اسالفك آالكلديكى
ّ رشوتلرى قبول ايتميوب خزينه يه ايراد قيد ايتمكى يا حسن تدبير عد
ايلديكندن وياخود بشقه چاره تداركندن عاجز ايدوكندن اصول و قاعده
اتّخاذ ايلدى و بعض سبك مغز و
Kelime

Anlamı

Anlamı

Kelime

Bâ-husûs

Bilhassa, özellikle

Müteâkıb

Bir şeyden sonra gelen,
onu izleyen

Tavâif

Taifeler, guruplar

Utüvv

Serkeşlik, ayaklanma

Tuğyân

İsyan, ayaklanma

Urûc

Yükselme, yukarı çıkma

Ulûfe

Kapıkulu ocaklarının üç
ayda bir aldıkları ücret

Tezâyüd

Artma, çoğalma

Emvâl

Mallar, paralar

Dest

El

Tegallüb

Zorbalık,
sürme

Tasallut

Musallat olma, hükmüne
alma

Görülmek, karşılanmak

Binâ-berîn

Bununla birlikte

Tevcîh

Yönlendirme, atama

Menâsıb

Mansıplar, görevler

Mukābil

Karşılık

Eslâf

Seleftekiler, öncekiler

Îrâd

Getirme, gelir

Hüsn

Güzel, güzellik

Rü’yet
olunmak

zorla

hüküm
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Add etmek Saymak, kabul etmek

Önlem alma

Tedbîr

Âciz

Hazırlama, araştırıp
bulma, ele geçirme

Tedârük

Edinmek

İttihâz
etmek

Kural, usul

Kā‘ide

Beyinsiz, akılsız

Sebükmağz

Hafif, yeğni

Sebük

Gücü yetmeyen, güçsüz

صرافلره
مغشوش الطبع اوالن دفتردارلر دخى خزينه يه كالن نقودى ّ
اعطا و مقابلنده زيوف آقچه استيفا ايدرك بونك فضله سنى فائده ّ
ظن ايتديلر
تصرفات سببيله نيجه نيجه فتنه حادث اولوب انواع ترزيالت و تذليالته
و بو
ّ
كرفتار اولديلر .بو مثللو تدابير فاسده و آراى كاسده امور ماليّه يى كوندن
كونه فنالشديروب تا كوپريلى محمد پاشا مرحومك صدارتنه قدر ممتدّ اولديغى
مشار اليه مصارفات زائده يى قطع و واردات خزينه يى مجراى
حالده
ٌ
تصوفه مائل و خنكار
صحيحنه وضع ايلدى چونكه سلطان مراد ثالث مرحوم
ّ
شيخى ناميله عصرنده كسب اقبال و اشتهار ايدن شيخ شجاعك واليتنه قائل
اولديغندن كرك مومى اليهه و كرك بو مثللولره اوقاف سالطين و كمرك و
سائر اموال اميريّه دن دعا
Anlamı

152

Kelime

Tabiat, yaratılış, huy

‘Tab

Alınma, ödetilme

İstîfâ

Türler, çeşitler

‘Envâ

Aşağılanmalar,
düşme

Tezlîlât

alçaklığa

Anlamı

karışık

kullanma,

Kelime

Bozuk

Mağşûş

Kalp,
silik,
paralar

Züyûf

Tasarruflar,
tutum

Tasarrufât

Rezillikler

Terzîlât

Giriftâr
omak

Düşmek, eline geçmek

Tedâbîr

Tedbirler, önlemler

Fâside

Bozuk, çözümsüz

Ârâ

Görüşler, düşünceler

Kâside

Geçmez, sürümsüz

Sadâret

Sadrazamlık

Uzamak, sürmek

Zâid

Fazla

Mümtedd
olmak

Vaz‘
eylemek

Kat‘

Kesme

Tasavvuf

Sofulaşma,
gönlünü
Allah sevgisine bağlama

Mâil

Meyleden, eğilen, yönelen

Asr

Zaman, devir

Kesb

Kazanma

İkbâl

Şöhret, ilerleme

İştihâr

Şöhret kazanma, ünlenme

Velâyet

Velilik, evliyalık

Kāil

Söyleyen, inanan

Müşârunileyh
Evkāf

İşaret edilen, adı geçen
Vakıflar

Mûmâileyh
Emîriyye

Koymak

İma edilen, adı geçen

Emire, devlete ait
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كوى وظيفه لرى تخصيص ايدوب كيدرك بو اصول كسب وسعت و
جسامت ايتمكله دائرهءِ سلطنته و با خصوص حرم آغالرينه و حرم سراى
پادشاهى متنفّذه لرينه كسب تعلّق ايدن بر طاقم قالش و مغربى يه كلّيتلو
وظائف تعيين اولنمشدى .حتّى بوزجه آطه محافظه سنه مأمور اوالن غزاتك
محول اولوب
علوفه لرى اوجاقلق وجهله اول حوالى مملحه لرنده مرتّب و ّ
مؤ ّخرا ً بو اوجاقلغك وارداتندن دخى بر طاقم مفت خوارانه دعا وظيفه لرى
تخصيص قلنمش اولديغندن آنلرك مزاخمه سيله علوفهءِ غزات تسويه اولنه
ممق درجه سنه كلديكندن بو كيفيّت مستحفظلرك طاغلمسنه و آطه نك كرفتار
دست اعدا اولمسنه بادى اولديغى مرويدر .كوپريلى مرحوم بونلرى تنقيح
ايدر ايكن شيخ سالم نامنده بر مغربى نك كمرك و
Anlamı
kılma,

Birine mahsus
ayırma

Kelime
Tahsîs
etmek

Anlamı

Kelime

Duacı, dua eden

Duâ-gûy

Büyüklük

Cesâmet

Genişlik

Vüs‘at

Alakalı olmak, yaklaşmak

Tealluk

Nüfuzlu kadın

Müteneffize

Mağripli, cahil, art niyetli

Mağribî

Kalleş, hilebaz

Kallâş

Vazifeler, ücretler

Vezâif

Gaziler

Guzât

Koruma

Muhâfaza

Yoluyla, üzere, olarak

Vechile

Bir arazinin yurtluk
olarak belirli bir aile ve
aşiret tarafından usulüne
uygun
olarak
kullanılması

Ocaklık

Tuzla

Memleha

Belirlemek, atanmak
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Ta‘yîn
olunmak

Çevre

Havâlî

Tahvil edilmiş, havale
edilmiş

Muhavvel

Tertip
edilmiş,
düzenlenmiş, kayıtlı

Müretteb

Bedava, beleş

Müft

Daha sonra

Muahharan

Kalabalıklaşma, çoğalma

Müzâhame

Yiyenler, yiyiciler

Hârân

El

Dest

Kaleleri
askerler

Müstahfız

Sebep olmak

Bâdî olmak

Düşmanlar

A‘dâ

Düzeltme, ayıklama

Tenkīh

Rivayet
anlatılan

Mervî

koruyan

olunan,

اوقاف و سائره دن يومى بيك آقچه قدر دعا كوى
وظيفه سى اولديغينى كوردكده نصفنى قطع ايلمكله شيخ
مزبور بروات همايونى يره آتوب "بونلرى بكا پادشاه
ويردى .سن ناصل قطع ايدرسين؟" ديه رك بى ادبانه
اوضاعه متجاسر اولديغندن درحال اعدام ايلدى .قبرس
جزيره سنده واقع لفقوشه قلعه سنك يرلى آغالغنه يعنى
عساكر مستحفظه ظابطلكنه مخصوص اوالن زعامت
صادر اوالن تصحيح امر عاليسى موجبنجه ما وضع
لهندن اخراج و دعا كويلق وجهله شيخ مزبوره توجيه
قلنمش اولديغى قيود خاقانيده منظور فقير اولمشدر كه
ادارهءِ امور دولتده حاصل اوالن اغتشاشك درجه سى
بوندن استدالل اولنمق الزم كلور .ويانه انهزامنه دكين
اوتوز سنه دن متجاوز زمانده مشكالت ماليّه بالكلّيه بر
طرف اولمشكن مؤ ّخرا ً ينه سرزدهءِ ظهور اولمغه باشالدى
كه تفصيالتى ان شاء هللا تعالى فصل آتى تكمله سنده ايراد
اولنور.
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Kelime

Anlamı

Kelime

Anlamı

Nısf

Yarı

Berevât

Beratlar

Evzâ‘

Vaziyetler, durumlar

Mütecâsir

Cesaret bulmak

Vâkı‘

Vuku bulan, olan

Yerli ağası

Kalelerde bulunan gönüllü
yerli kullarının ağası

Asâkir

Askerler

Zâbit

Subay, komutan

Zeâmet

20000-99000
akçe
arasında geliri olan arazi

Emr

Buyruk, ferman

Mûcibince

Uyarınca

Mâ-vezaa
leh

Konulduğu yer

İhrâc

Çıkarma

Kuyûd

Kayıtlar; arşiv

Manzûr

Bakılan, görülen

Fakīr

Fakir, kimsesiz; yazar

İğtişâş

Bozulma

Hâsıl olmak Meydana gelen, biriken

Sâdır
olmak

Çıkmak, verilmek

Âlî

Yüce, padişaha ait

İstidlâl

Bir delile dayanarak bir
şeyden sonuç çıkarma

İnhizâm

Hezimete uğrama, bozgun

Mütecâviz

Aşkın

Müşkilât

Zorluklar

Ser-zede

Başgöstermiş, uç vermiş

Tafsîlât

Ayrıntılar

Fasl

Fasıl, bölüm

Âtî

Gelen, gelecek

Tekmile

Tamamlama; son bölüm

Zuhûr
etmek

Ortaya çıkmak
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اورخان غازى زمانندن برو دولت عليّه نك قطع
ايتديرديكى نقود آقچه يه منحصر اولوب فاتح عصرندن مجار
آلتونى وزن و عيارنده آلتون و بيك تاريخندن صوكره اونلق
يعنى اون آقچه لك و دها صوكره لرى پاره قطع ايتديرلمكه
باشالنمش ايسه ده اساس معامالت آقچه اعتباريله اولديغنه و
آوروپا دن ممالك عثمانيّه يه ادخال اولنان اشيا ساعت و چوقه و
شكر مثللو بر قاچ نوع امتعه دن عبارت بولنديغنه مبنى اخراجنه
مساعده اولنان ذخائر و سائر محصوالت ادخاالتدن پك زياده
اولمغله ممالك عثمانيّه ده كلّيتلو يالديز و مجار آلتونى و اسدى
ديدكلرى ديركلى لاير ايله قره قوش تعبير قلنان قوشلى لاير
بولنور و جانب دولتدن بونلرك منع تداولنه اه ّميّت ويرلمديكندن
آقچه نك وزن و عيارى تغيّر ايلدكجه غروش و آلتونك فياتى
ترقّى ايدر ايدى .شمدى سكز قيّه آلنور اولدى ديو اعتراضات
واقع اولمشدر .بوندن صوكره مسكوكاتده تغيّرات كثيره حادث
اولديغى مثللو بو عصره قدر دولت عثمانيّه آلتونلرى هيچ
بوزلميوب مجار آلتونى وزن و عيارنده اولديغى حالده بو دخى
مشكالت ماليّه حسبيله

Anlamı

Anlamı

Kelime

Kelime

II. Osman zamanında,
züyuf
akçaların
toplatılarak
yerine
”“ceyyidü’l-ayâr
çıkarılan, on akçe
karşılığındaki
onluk
adlı para birimi

Ondalık

İnhisar eden; sadece bir
şeye mahsus olan

Münhasır

Memleketler; eyaletler

Memâlik

Muameleler, işlemler

Muâmelât

Metalar, ticari mallar

Emtia

Dâhil
alınan

İdhâl

Ürünler, gelirler

Mahsûlât
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içeri

edilen,

Zahireler, gıdalar

Zehâir

Cânib

Taraf

Men‘

Engelleme, yasaklama

Tedâvül

Dolaşım

Ehemmiyyet

Önem

Tegayyür

Değişme, başkalaşma

Terakkī

İlerleme; artma

Cedîd

Yeni

Hâlis

Hilesiz, katkısız

Tenezzül

İnme

Tenzîl

İndirme

Memdûh

Methedilen, övülen

Kıyye

Okka, 400 dirhem

Lahm

Et

İ‘tirâzât

İtirazlar, redler

Meskûkât

Madeni paralar, akçeler

Tağyîr

Değiştirme
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تغيير اولنديغندن مقياس صحيح اتّخاذ اولنان يالديز و
مجار آلتونلرينك و غروش دنيالن ريالك فياتى ترقّى ايده ايده
بيك يوز تاريخلرنده يالديز آلتونى اوچ يوز و غروش يوز يكرمى
آقچه يه طوغرى فيرالدى .طقسان سنه ظرفنده آلتون ايله كموش
بيننده حاصل اوالن تفاوت دخى بو فياتلردن استدالل اولنمق
اقتضا ايدر.

بيك آلتمش درت تاريخنده تنظيم قلنمش اوالن موازنه
دفترى كه ترخونجى الئحه سى ديمكله مشهوردر آنك منطوقنجه
سلطنت سنيّه نك اون درت بيك بشيوز اوچ كيسه وارداتى و اون
آلتى بيك درتيوز كيسه مصارفاتى بولنديغندن بيك طقوزيوز
كيسه آچيغى اولديغى و بر بچوق سنه لك وارداتك تداخلده
محرر و واردات و مصارفاتك مفرداتى طوائف
بولنديغى
ّ
عسكريّه نك مقدار و كميّتلرى مندرج ايسه ده تعبيرات عتيقه ايله
يازلمش اولمسنه مبنى تماميله ح ّل مشكالت اولنمق قابل دكلدر.
فقط اشبو موازنه ده مسطور اوالن ايراد و مصرف طوغريدن
طوغرى يه خزينه يه ادخال و خزينه دن اخراج اولنان اموال
اولوب بونك خارجنده و حواله و تقسيم صورتنده دها پك چوق
واردات و مصارفات وار ايدي كه عصرمزده تنظيم اولنمقده
اوالن موازنه دفترلرينه تطبيقا ً و قياسا ً بيان و تذكير قلنديغى
حالده ايضاح مادّه اولنمش اولور.
Kelime

Anlamı

Kelime

Anlamı
Ara

Beyn

Ölçek

Mikyâs

Gerekmek

İktizâ

Fark

Tefâvüt

Denk
olma,
denkleştirme; bütçe

Muvazene

Düzenlemek

Tanzîm

İçeriği gereği, ona
göre

Mantûkunca

Layiha, rapor

Lâiha
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Yazılı

Muharrer

Devletin zamanında
ödeyemediği aylık ve
ulufeler
nedeniyle
oluşan açık.

Tedâhül

Sayı, miktar

Kemiyyet

Ayrıntısı, dökümü

Müfredât

Ta‘bîrât

Kayıtlı

Münderic

Mümkün, olabilir

Kābil

Eski

Atîka

Bölme

Taksîm

Yazılı

Mastûr

Zikr etme, açıklama

Tezkîr

Uygulama

Tatbîk

Tabirler,
tanımlamalar

شويله كه اوال مصر ارساليّه سيله اردل و افالق و بغدان و دوبره
ونديك مثللو ممالك ممتازه ويركولرى و معادن حاصالتى و اموال غنائم
و مخلّفات وزرا و امرا طوغريجه ايچ خزينه يه وضع اولنه كلمكله
مذكور موازنه دفترندن خارجدر .ثانيا كرك سراى همايون و كرك
طوائف عسكريّه تعييناتى ايچون آلنان اونده لق اغنامى و عينا ً استحصال
قلنان پرنج و سائره دخى داخل دكلدر .ثالثا بالجمله وزرا و رجال و كتبه
خاص و زعامت و خرج و
و طشره ده بولنان والى و ميرلوالرك
ّ
صصات معيّنه لرى اولديغندن و طريق علميّه رجالنك دخى خرج
مخ ّ
مقرره لريله صدور و موالى معزوللرينك آرپالقلرى
مواثيقدن واردات ّ
بولنديغندن خزينهءِ دولتدن بونلره معاش اعطا قلنمغله خزينه بر طاقم
وارداتنى بو صورتله آنلره تقسيم و حواله ايلمش ديمك اولور .بر ده اول
عصرده عوارض و بدل نزل ناميله ممالك محروسه اهاليسنه بر ويركو
طرح اولنور ايسه ده زمانمزده جارى آقچه فياتنه نسبتله تقريبا ً اللى آلتمش
بيك كيسه رادّه سنده اولوب شمدى
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Kelime

Anlamı

Kelime

Anlamı

İrsâliyye

Gönderme

Mümtâze

İmtiyazlı, ayrıcalıklı

Maâdin

Madenler

Hâsılât

Gelirler

Ganâim

Ganimetler

Muhallefât

Mirasçıdan kalanlar

Vüzerâ

Vezirler

Ümerâ

Emirler; Sancakbeyleri

Mezkûr

Zikredilen, adı geçen

Hâric

Dışarıda olan

Ta‘yînât

Gelirler, ücretler

Ağnâm

Koyunlar

Yalnız Rumeli’deki
hayvanlardan alınan
onda bir oranındaki
vergi

İstihsâl

Üretme, elde etme

Ricâl

Adamlar;
görevlileri

Ketebe

Kâtipler

Mîr-i livâ

Sancakbeyi

Muhassasât

Tahsis olunanlar

Muayyene

Belirlenmiş

Mevâsîk

Yeminler, sözleşmeler

Mukarrer

Kararlaştırılmış

Sudûr

Anadolu ve Rumeli
kazaskerleri

Mevâlî

Üst düzey kadılar

Ma‘zûl

Azl edilen, görevden
alınan

Arpalık

Üst düzey görevlilerin
görevde kaldıkları
sürece aldıkları
gelirleri

Avârız

İhtiyaç zamanlarında
alınan olağanüstü
vergiler

Ondalık
ağnâmı

Bedel

Karşılık

devlet

Nüzül

Konak, inme
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Derece, seviye

Râdde

Koymak,
düzenlemek

Tarh etmek

ايسه اموال ويركو آلتييوز بيك كيسه دن متجاوز اولمسنه
نظرا ً اول وقت خزينهءِ دولته وارد اوالن مذكور اللى آلتمش بيك
كيسه نك فضله سى اولمق الزم كالن بشيوز بو قدر بيك كيسه
حضريّه و سفريّه ناميله والى و ميرلوا و ويوده لره و شهر و
قصبه لر اهاليسنك تعمير و انشاسنه مجبور اولدقلرى كوپرى و
طريق مثللو شيلر و منزل باركيرى و سائر بونك كبى مصارفات
بلديّه نك تسويه سنه مخصوص و معيّن حكمنده ايدوكندن هر
مملكتده بو صورتله توزيع و تحصيل قلنور ايدى . .رابعا قالع
خاقانيده بولنان مستحفظ و بيوك شهرلرده اوالن يرلى قولى
محول اولمغله بو دخى
نفراتنك علوفه لرى اوجاقلقلرندن مرتّب و ّ
خارج از موازنه در .خامسا ممالك محروسه نك هر طرفنده
ّ
متوطن اوالن زعما و ارباب تيمار ديرلكلرينك حاصالت
متم ّكن و
عشريّه سيله متعيّش اولدقلرندن كلّيتلو عساكر سواريدن عبارت
قوهءِ جسيمه ايچون جانب خزينه دن بر آقچه
اوالن اويله بر ّ
ويرلميوب بالعكس مضايقهءِ ماليّه زمانلرنده بدل تيمار ناميله بر
ويركو دخى آلنور ايدى .كذلك يوردلق و اوجاقلق اصحابى اوالن
امرا حدود خاقانى محافظه سى خدمتنى ادا ايدرك طرف دولتدن
بر شي الميوب ديرلكلرى حاصالتيله كچنورلر ايدى.
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Kelime

Anlamı

<

Kelime

Anlamı

Nazaran

Bakılarak

Hazariyye

Barış zamanı

Seferiyye

Sefer zamanı

Voyvoda

Has arazi yöneticisi

Ahâlî

Halk

Tarîk

Yol

Bârgîr

Beygir

Tevzî‘

Dağıtma

Menzil
bârgîri

Menzillerde tutulan
atlar

Tahsîl

Toplama

Kılâ‘

Kaleler

Yerli kulu

Bazı özellikle serhat
şehirlerinde 2/3
oranıyla ulufe alan
gönüllüler

Neferât

Neferler, askerler

Mahrûse

Korunmuş, korunaklı

Mütemekkin

Oturan, yerleşmiş
olan

Mütevattın

Oturan, yerleşmiş
olan

Zuamâ

Zeamet sahibi zaimler

Erbâb

Ehil olanlar

Dirlik

Para veya arazi geliri
olarak tahsis edilen
ücret

Hâsılât

Gelirler

Öşür

Arazi ürünlerinden
alınan onda birlik
vergi

Müteayyiş

Geçinen, beslenen

Bi’l-aks

Tam tersi, aksine

Ashâb

Sahipler
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سادسا ترسانهءِ عامره مصارفى اوالن بيك آلتييوز كيسه نك
طقوزيوز بو قدر كيسه سى جانب خزينه دن اعطا و ماعداسى ترسانه
اوجاقلقلرندن استيفا قلنه كلديكى سالف الذّكر بيك آلتمش درت سنه سى
موازنه سنده مسطوردر .سابعا سالطين ماضيه وزرا و امرا و سائر
اصحاب خيرات كرك استانبولده و كرك ممالك دولت عليّه نك هر جانبنده
پك چوق جوامع و مدارس و مكاتب و كوپرى و خان و حمام مثللو ابنيهءِ
خيريّه و الزمه انشا و صولر اجرا ايدرك هم بالد و قصباتى اعمار و
تزيين و هم ده انتشار علوم و فنون ضمننده مدرس و خواجه و طلبهءِ
ّ
علوم و خدمهءِ وقفه وظيفهءِ نقديّه و عينيّه ترتيب و تعيين ايدوب حتّى
مكتب چوجقلرينه بيله قپامه تعبير اولنور البسه و سائره تخصيص
ايلمشلردر و بعض مهم طريق و جسرلرك تطهير و تعميرى ايچون
جوارنده بولنان كويلر تكاليف عرفيّه دن معاف طوتلمغله آنلر دخى دائما
وظيفه لرينى اجرا ايدرلر ايدى .بنا برين عصرمز موازنه لرنده مرقّم
اوالن اوقاف و معارف و نافعه تخصيصاتلرينه دخى مح ّل اولميوب امور
مذكوره بو وجهله رؤيت قلنه كلمشدر.
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Anlamı

Kelime

Anlamı

Kelime

Geçen

Sâlif

… dan başka

Mâ-adâ

Camiler

‘Cevâmi

Hayırlar

Hayrât

Mektepler

Mekâtib

Medreseler

Medâris

Akıtmak

İcrâ

Binalar

Ebniye

Kasabalar

Kasabât

Beldeler, şehirler

Bilâd

Süsleme

Tezyîn

Bayındır
getirme

İ‘mâr

hâle

İlimler

Ulûm

Yayma

İntişâr

Konusunda

Zımnında

Bilimler

Fünûn

Düzenleme,
belirleme

Tertîb

Hadimler,
hizmetçiler

Temizleme

Tathîr

Köprü

Cisr

Kanunla belirlenen

Örfî

Teklifler, vergiler

Tekâlîf

İlim ve marifetler

Maârif

Yazılı olan

Murakkam

Faydalı olan

Nâfi‘a

Hademe

دولتك امور ماليّه سى بو مركزده و اركان سلطنتك ثروت
و اقتدارلرى دخى مشهود اوالن آثارلريله معلوم اولى االبصار
اولديغندن اول بابده تطويل مقاله حاجت اولميوب فقط باالده
بالمناسبه ايراد اولنان مخلّفات يعنى مصادرات مادّه سيله اوقاف
حقّنده بعض مرتبهتفصيالت درج و تسطير اولنمسى فائده دن
غير خالى و اتيان اولنه جق مقاالتك محاكمه سى ارباب مطالعه
محول عهدهءِ كفايتلريدر.
و دانشك ّ
مقرر اولمق
وزراى عظامك واردات مناصبلرى غير ّ
حسبيله استقرار مناصبه نائل و حسن ادارهءِ مصالح ذاتيّه سنه
قادر اوالنلر كسب ثروت و سامان ايده كلدكلرنده و دائرهءِ
وزارت لدى االقتضا قولالنلمق اوزره كوچك بر اردو حكمنده
بولنديغندن حين ارتحاللرنده نقود موجوده ايله بعض ذي قيمت
اشيا و اسلحه و حيوانات و چادر كبى مه ّمات سفريّه جانب ميرى
دن قبض اولنوب ورثه سنه امالك عقار و
Anlamı

Kelime

Anlamı

Kelime

Şahid olunan, bilinen

Meşhûd

Rüknler, görevliler

Erkân

Gözler, önde gelenler

Ebsâr

Eserler

Âsâr

Kapı

Bâb
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önde

Görüşleriyle
olanlar

Üli’l-ebsâr

Ol bâbda

O konuda

Tatvîl

Uzatma

Makāl

Söz

Bâlâ

Yukarı

Derc

Kaydetme

Tastîr

Yazma

Hâlî

Boş

İtyân

Getirme

Makālât

Makaleler, sözler

Muhâkeme

Değerlendirme

Dâniş

Biliş, bilgi

Uhde

Sorumluluk

Kifâyet

Yeterlik

Izâm

Azimler, büyükler

İstikrâr

Kararlılık,
düzenlilik

Nâil

Sahip olma, ulaşmak

Mesâlih

Maslahatlar, işler

Kādir

Kudretli, güçlü

Sâmân

Servet, zenginlik

Lede’l-iktizâ

Gerektiğinde

Hîn

Zaman

İrtihâl

Göçme, ölme

Zî

Sahip

Kıymet

Değer

Esliha

Silahlar

Hayvânât

Hayvanlar, canlılar

Mühimmât

Önemli şeyler

Verese

Varisler, mirasçılar

Kabz
olunmak
Emlâk

El konulmak
Mülkler
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سائره دن كچنه جكلرى درجه ده اموال ترك اولنور و
مدار تعيّش براقميان وزرا و امرانك اوالدلرينه طرف دولتدن
معاش اعطا قلنور ايدى .حتّى كوپريلى اوغلى فاضل احمد
پاشانك وفاتنده بيك كيسه قدر نقودى خزينهءِ همايونه اخذ اولنوب
اموال و امالك كلّيّه سى ارثا ً برادرى فاضل مصطفى بك ايله
همشيره لرينه انتقال ايلمشدر.
كذلك مرزيفونى قره مصطفى پاشا مغضوبا ً مقتول
اولديغى و بالجمله نقود اشياسى ميرى يه قبض اولنديغى حالده
اوغلى على بك كه صكره لرى مقتول زاده على پاشا ناميله كسب
متفرعاتنى پدرينك
اشتهار ايتمشدر ديوان يولنده اوالن مدرسه و ّ
عقب اعدامنده انشا ايتديروب بونلرك ايسه نقدر مصرف و ثروته
موقوف ايدوكى محتاج بيان دكلدر و دها پك چوق وزرا زاده لر
بابالرندن قاالن اموال و امالك ايله مرفّها ً اوقاتكذار اولمشلردر
كه هر برينك اتيانى موجب تفصيل اوله جغندن ترك قلنمش و
ّ
ظن اولنديغى كبى هر وزيرك وفاتنده كافّهءِ اموال و امالكى
مصادره اولنمق و عيال و اوالدى سوقاقلره آتلمق واقع
اولمامشدر .بر ده حدّ معروفى تجاوز ايله جمع مال ايدن اصحاب
اقبال و متنفّذان اكثريّا مبتالى مؤاخذه و مصادره اولمشلر ايسه
ده دقّت اولنديغى حالده هر بريسى بر سبب و لزوم تحتنده در.

Anlamı

Kelime

Anlamı

Kelime

Beslenme, geçinme

Teayyüş

Gelir

Akār

Ahz olunup

Veletler, çocuklar

Evlâd

Kız kardeş

Hemşîre

Genetik olarak

İrsen

Böylece

Kezâlik

Naklolunmak,
geçmek

el

167

Alınmak,
konulmak

İntikāl

Merzifonî

Merzifonlu

Mağzûben

Kızılmış olarak

Maktûl

Öldürülen

Bi’l-cümle

Cümleten, toptan

Müteferriât

Ayrıntılar, ekler

Akab

Sonra, izleyen

Mevkūf

Vakfedilen

Müreffehen

Refah
ve
içerisinde

Evkāt

Vakitler

Güzâr

Geçme, geçiş

Kâffe

Tamamı, bütünü, hepsi

Müsâdere

El konulma

Iyâl

Geçindirmek zorunda
olunan kimseler; kadın

Evlâd ü ıyâl

Çoluk çocuk

Ma‘rûf

Bilinen

Tecâvüz

Aşma, geçme

Ekseriyyâ

Çoğunlukla

Mübtelâ

Düşkün, duçar

Muâhaze

Sorgulama

Lüzûm

Gereklilik

Tahtında

Altında

Tekarrüb

Yakınlaşma, yaklaşma

bolluk
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تقرب ايدن مشهور
از آن جمله سلطان ابراهيمه كسب ّ
جنجى خواجه نك اوچ بيك ايكييوز كيسه لك نقود و اشياسى
مصادره اولنمشدر كه عصرمز حسابنجه يوز بيك كيسه آقچه
ديمكدر .خواجهءِ مزبور بو قدر مبالغى اوچ بش سنه ظرفنده
وزرا و امرانك تقديمنه مجبور اولدقلرى رشوتلر ايله اوقاف
سالطين و سائره دن بال استحقاق تخصيص ايتدرديكى وظائف
و طرف پادشاهيدن آلديغى عطايادن جمع و ادّخار ايلمش ايدوكى
ميدانده اولمسنه نظرا ً بونلرى باالسترداد امور مه ّمهءِ دولته
صرف ايلمك عدل و ظلمدن قنغيسنه شبيه اولديغى ارباب
انصافك مطالعهءِ بيطرفانه سنه براغلدى .شو قدر وار كه اساس
مادّه وجه مشروح اوزره اولديغى حالده كيدرك سوءِ استعماالته
منقلب اولوب مأمورين و ملتزميندن و بلكه دولت ايشنه
قارشميوب كندو تجارت و زراعتيله كسب ثروت و سامان ايدن
اغنيادن وفات ايدنلرك اموالى برر نام و وسيله ايله مصادره
اولنمغه باشالنلديغندن بو قاعده نك نه درجه لره قدر وارديغى
ان شاء هللا تعالى فصل آتى تكمله سنده توضيح قلنور.
Anlamı

Kelime

Anlamı

Kelime

Meblağlar, tutarlar

Mebâliğ

Adı geçen

Mezbûr

Sunmak

Takdîm

Süresinde, içerisinde

Zarfında

Atıyeler, hediyeler

Atâyâ

Hakkı olmayarak

Bilâ-istihkāk

Benzer

Şebîh

Geri alarak

Bi’l-istirdâd

Açıklanan

Meşrûh

Usul, tarz

Vech

Kullanışlar

İsti‘mâlât

Kötülük, kötü

Sû

Memurlar

Me’mûrîn

Dönen, dönmüş,
değişen

Munkalib

Ganiler, zenginler

Ağniyâ
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İltizam eden

Mültezim

Uygulamalar
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Uygulama Soruları
1)
Mehmet Zeki Pakalın’ın Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü adlı
eserini inceleyip tarihî metinleri anlama bakımından önemini bulmaya çalışınız.
2)
Midhat Sertoğlu’nun Osmanlı Tarih Lûgatı adlı eserini inceleyerek tertip ve
usulü hakkında bilgi sahibi olunuz.
3)
Sözlük anlamını bildiğiniz ancak metinde özel bir anlamı olan kelimeleri
kendiniz bulmaya çalışınız.
4)

Metinde geçen para birimleri hakkında karşılaştırma yapınız.

5)

Bu dönemde padişahlara sunulan layihalar hakkında bilgi toplayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Osmanlı Tarih Metinleri dersinin 7. bölümünde metin okuma çalışmaları örneklerinden
olarak XVII. yüzyılın ilk yarısında, iç karışıklıklar, İran ve Avusturya seferleri ve dünyadaki
yeni gelişmeler nedeniyle günden güne daha da bozulan devlet yapısı içerisinde mali alanda
yaşanan sıkıntılar ve aranan çözüm yollarını konu alan Mali Durum (XVII. Yüzyılın İlk Yarısı)
adlı metin okundu. Osmanlı tarihini ana hatlarıyla özetleyen, olayların birbirleriyle
bağlantılarını kuran Mustafa Nuri Paşa’nın Netâyicü’l-vukūât adlı eserinin anlam yüklü ifade
özelliği ve yorum getiren pasajları tarih severler için örnek metin değeri taşımaktadır. Bu metin
bir tarih eserinin içeriğinin nasıl zenginleştirileceğinin de güzel örneklerindendir. Bu metinle
bir tarih kaynağını anlamayı sağlayacak şekilde sözcük ve terim değeri olan kelimeler çıkarılıp
izahı yapıldı.
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Bölüm Soruları
1)

Sabah vakti anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Işâ

b)

Vakt-i zevâl

c)

Beyne’s-salâteyn

d)

Ale’s-seher

e)

Mağrib

2)

Tasdîk masdarının vezni aşağıdakilerden hangisidir?

a)

İftiʻâl

b)

İfʻâl

c)

Mufâʻale

d)

İstifʻâl

e)

Tefʼîl

3)

Tegallüb masdarının vezni aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Tefeʻʻül

b)

İfʻâl

c)

İstifʻâl

d)

İnfiʻâl

e)

İfʼilâl

4)

İstiklâl masdarının vezni aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Tefʼîl

b)

İstifʻâl

c)

Mufâʻale

d)

Tefâʼül

e)

Tefeʻʻül
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5)

Sâl be-sâl ne anlama gelmektedir?

a)

Kısa aralıklarla

b)

Yıldan yıla

c)

Çalkantılı

d)

Yıllık tutmak

e)

İsale hattı

6)

Vazʻ-ı kadem ne anlama gelmektedir?

a)

Uğurlu

b)

Kudümsüz

c)

Ayak basma

d)

Söze başlama

e)

Takdim etmek

7)

Huzzâr kelimesinin tekili aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Hazret

b)

Huzûr

c)

Mahzûr

d)

Mahzar

e)

Hâzır
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8)

Anâsır kelimesinin tekili aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Nesir

b)

Nâsır

c)

Nusret

d)

Unsur

e)

Nesil

Cevaplar:
1)d, 2)e, 3)a, 4)b, 5)b, 6)c, 7)e, 8)d

175

8. METİN ANLAMA ÇALIŞMALARI: ARAPÇA KELİME YAPILARINI
TESPİT II
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1. Mali Durum (XVII. Yüzyılın İlk Yarısı) Metni Üzerinde Arapça Kelime Yapıları
8.1.1. Arapça Çoğul Kelimeler ve Tekilleri
8.1.2. Arapça Mezîd Masdarlar ve Vezinleri
8.1.3. Arapça İsm-i Fâiller
8.1.4. Arapça İsm-i Mef‘ûller
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Metin içersinde verilen Arapça kelimeler nasıl tespit edilebiliriz?

2)
Tarihî metinler üzerinde verilen Arapça kelimeler tekil ve çoğul olarak nasıl
kullanabiliriz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Hızlı Metin Okuma
Çalışmaları

Arapça tekil ve çoğul
kelimelerin öğrenilmesi

Tarihî metinler üzerinde
çalışma yapmak

Hızlı Metin Okuma
Çalışmaları

Metin içerisinde geçen
tamlamaların tespit edilmesi

Tarihî metinler üzerinde
çalışma yapmak
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Anahtar Kavramlar


Osmanlı Maliyesi



İran Seferi



Avusturya Seferi



Sultan IV. Murad



Sultan İbrahim
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Giriş
İleri Osmanlıca II dersinin 8. bölümünde metin okuma çalışmalarına örnek olmak üzere
XVII. yüzyılın ilk yarısında, iç karışıklıklar, İran ve Avusturya seferleri ve dünyadaki yeni
gelişmeler nedeniyle günden güne daha da bozulan devlet yapısı içerisinde mali alanda yaşanan
sıkıntılar ve aranan çözüm yollarına dair Mali Durum (XVII. Yüzyılın İlk Yarısı) adlı metin ve
okunuşu konu edinilecektir. Osmanlı tarihini ana hatlarıyla özetleyen, olayların birbirleriyle
bağlantılarını kuran Mustafa Nuri Paşa’nın Netâyicü’l-vukūât adlı eserinin anlam yüklü ifade
özelliği ve yorum getiren pasajları tarih severler için örnek metin değeri taşımaktadır. Bu metin
üzerinde Arapça kelime yapılarını tespit çalışmaları yapılacaktır.
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8. METİN ANLAMA
YAPILARINI TESPİT II

ÇALIŞMALARI:

ARAPÇA

KELİME

Metin anlama çalışmaları kapsamında daha önceki bölümlerde okunmuş olan metinleri
bir tarihî metin olarak anlamak ve ileri bir aşama olarak da daha sonra gerçekleştirilecek
çalışmalarda kullanılabilecek bir bilgiye dönüştürebilmek üzere öncelikli olarak örnek metinler
üzerinde sözcük ve terim bulma çalışmaları yapmak gerekir.
Bu çerçevede İleri Osmanlıca II dersinin 8. bölümünde okunan Mali Durum (XVII.
Yüzyılın İlk Yarısı) metni üzerinde Arapça kelime yapılarını tespit çalışmaları yapılacaktır.

8.1. Mali Durum (XVII. Yüzyılın İlk Yarısı) Metni Üzerinde Arapça
Kelime Yapıları
XVII. yüzyılın ilk yarısında, iç karışıklıklar, İran ve Avusturya seferleri ve dünyadaki
yeni gelişmeler nedeniyle günden güne daha da bozulan devlet yapısı içerisinde mali alanda
yaşanan sıkıntılar ve aranan çözüm yollarını konu alan metin üzerinde Arapça kökenli
kelimelerden çoğul olanların bulunup tekillerine ulaşılarak metindeki kelime zenginliği ortaya
konulabilir.
Aynı şekilde Arap dil ve gramerine göre temel masdarlar olarak adlandırılabilecek olan
sülasî masdarlardan hareketle oluşturulan mezid masdarlarla bunlardan türeyen ism-i fâil ve
ism-i mef‘ûllerin bilinmesi sayesinde benzer kelimeler arasındaki anlam hareketliliği ve
çeşitliliği tespit edilebilir.
Bunların bilinmesi sayesinde Osmanlı döneminde yazılan metinlerde yazarların aynı
kökten türeyen ancak her aşamada nispi anlam farklılıkları kazanan kelimeleri kullanarak ne
gibi ifade zenginliğini uyguladıkları anlaşılabilir.

8.1.1. Arapça Çoğul Kelimeler ve Tekilleri
Çoğul

Tekil

Çoğul

Tekil

Mebâliğ

Meblağ

Mesârif

Masraf

Tetimmât

Tetimme

Eşkıyâ

Şakī

Hazâin

Hazîne

Bugāt

Bâgī

Nukūd

Nakd

Tüccâr

Tâcir

Mütemevvilîn

Mütemevvil

Selâtîn

Sultân
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Çoğul

Tekil

Çoğul

Tekil

Edevât

Edât

Umûr

Emr

Vâridât

Vâride

Mesârifât

Mesârif

Vezâif

Vazîfe

Husûs

Hass

Tavâif

Tâife

Emvâl

Mâl

Eslâf

Selef

Usûl

Asl

Envâʻ

Nevʻ

Züyûf

Zeyf

Tasarrufât

Tasarruf

Terzîlât

Terzîl

Tezlîlât

Tezlîl

Tedâbîr

Tedbîr

Ârâ

Re’y

Evkāf

Vakf

Guzât

Gāzî

Berevât

Berât

Evzâʻ

Vazʻ

Asâkir

Asker

Müşkilât

Müşkil

Tafsîlât

Tafsîl

Muâmelât

Muâmele

Memâlik

Memleket

Eşyâ

Şey’

Emtia

Metâʻ

Zehâir

Zahîre

Mahsûlât

Mahsûl

İdhâlât

İdhâl

İʻtirâzât

İʻtirâz

Meskûkât

Meskûk

Tegayyürât

Tegayyür

Müfredât

Müfred

Taʻbîrât

Taʻbîr
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Çoğul

Tekil

Çoğul

Tekil

Hâsılât

Hâsıl

Ganâim

Ganîmet

Muhallefât

Muhallef

Vüzerâ

Vezîr

Ümerâ

Emîr

Taʻyînât

Taʻyîn

Ağnâm

Ganem

Ricâl

Recül

Ketebe

Kâtib

Muhassasât

Muhassas

Mevâsîk

Mîsâk

Sudûr

Sadr

Mevâlî

Mevlâ

Avârız

Ârıza

Kılâʻ

Kalʻa

Neferât

Nefer

Zuamâ

Zaʻîm

Erbâb

Rabb

Hâsılât

Hâsıl

Ashâb

Sâhib

Hudûd

Hadd

Hayrât

Hayr

Cevâmiʻ

Câmiʻ

Medâris

Medrese

Mekâtib

Mekteb

Ebniyâ

Binâ

Bilâd

Belde

Kasabât

Kasaba

Ulûm

İlm

Fünûn

Fenn

Talebe

Tâlib

Hademe

Hâdim
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Çoğul

Tekil

Çoğul

Tekil

Elbise

Libâs

Tekâlîf

Teklîf

Meârif

Maʻrifet

Erkân

Rükn

Âsâr

Eser

Ebsâr

Basar

Musâderât

Musâdere

Makālât

Makāle

Izâm

Azîm

Menâsıb

Mansıb

Mesâlih

Maslahat

Esliha

Silâh

Hayvânât

Hayvân

Mühimmât

Mühimme

Verese

Vâris

Emlâk

Mülk

Evlâd

Veled

Müteferriât

Müteferriʻ

Atâyâ

Atıyye

Esâs

Üss

İstiʻmâlât

İstiʻmâl

Me’mûrîn

Me’mûr

Mültezimîn

Mültezim

Ağniyâ

Ganî

Aʻdâ

Adüvv

Kuyûd

Kayd

Maâdin

Maʻden

Evkāt

Vakt

Farsça Çoğullar
Müft-hârân

Müft-hâr

Müteneffizân

Müteneffiz
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8.1.2. Arapça Mezîd Masdarlar ve Vezinleri
Masdar

Vezin

Masdar

Vezin

İddihâr

İftiʻâl

Muzâyaka

Müfâale

Tesviye

Tefʻil

İnşâ

İfʻâl

İsbât

İfʻâl

İʻtâ

İfʻâl

Taltîf

Tefʻîl

Te’yîd

Tefʻîl

Mutâlaa

Müfâale

İbzâl

İfʻâl

İsrâf

İfʻâl

İstidâne

İstifʻâl

Îfâ

İfʻâl

İnʻâm

İfʻâl

Takrîb

Tefʻîl

Tavzîh

Tefʻîl

Te’dîb

Tefʻîl

Tenkîl

Tefʻîl

İlgā

İfʻâl

İʻtibâr

İftiʻâl

Teslîm

Tefʻîl

Teksîr

Tefʻîl

Tağyîr

Tefʻîl

Tezâyüd

Tefâʻül

Tegallüb

Tefeʻʻül

Tasallut

Tefeʻʻül

Îrâd

İfʻâl

Tedbîr

Tefʻîl

İttihâz

İftiʻâl

İstîfâ

İstifʻâl
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Masdar

Vezin

Masdar

Vezin

Tasarruf

Tefeʻʻül

Terzîl

Tefʻîl

Tezlîl

Tefʻîl

Tasavvuf

Tefeʻʻül

İkbâl

İfʻâl

İştihâr

İftiʻâl

Taalluk

Tefeʻʻül

Taʻyîn

Tefʻîl

Muhâfaza

Müfâale

Tahsîs

Tefʻîl

Müzâhame

Müfâale

İʻdâm

İfʻâl

Tashîh

Tefʻîl

İhrâc

İfʻâl

Tevcîh

Tefʻîl

İdâre

İfʻâl

İğtişâş

İftiʻâl

İstidlâl

İstifʻâl

İnhizâm

İnfiʻâl

Tahsîl

Tefʻîl

Tekmile

Tefʻîl

Îrâd

İfʻâl

Muâmele

Müfâale

İdhâl

İfʻâl

Müsâade

Müfâale

Taʻbîr

Tefʻîl

Tedâvülʻ

Tefâʻül

Tegayyür

Tefeʻʻül

Terakkī

Tefeʻʻül

Tenezzül

Tefeʻʻül

Tashîh

Tefʻîl

Tenzîl

Tefʻîlhh
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Masdar

Vezin

Masdar

Vezin

İʻtirâz

İftiʻâl

Tefâvüt

Tefâʻül

İktizâ

İftiʻâl

Tanzîm

Tefʻîl

Muvâzene

Müfâale

Taʻbîr

Tefʻîl

Taksîm

Tefʻîl

Tatbîk

Tefʻîl

Tezkîr

Tefʻîl

Îzâh

İfʻâl

İrsâl

İfʻâl

İstihsâl

İstifʻâl

Taʻmîr

Tefʻîl

Tevzîʻ

Tefʻîl

Tahsîl

Tefʻîl

İcrâ

İfʻâl

Tezyîn

Tefʻîl

İntişâr

İftiʻâl

Tertîb

Tefʻîl

Tathîr

Tefʻîl

İktidâr

İftiʻâl

Tatvîl

Tefʻîl

Münâsebe

Mufâale

Musâdere

Mufâale

Tafsîl

Tefʻîl

Tastîr

Tefʻîl

İtyân

İfʻâl

Muhâkeme

Müfâale

Mutâlaa

Müfâale

İstkirâr

İstifʻâl

İdâre

İfʻâl

İrtihâl

İftiʻâl
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Masdar

Vezin

Masdar

Vezin

Teayyüş

Tefeʻʻül

İntikāl

İftiʻâl

Tecâvüz

Tefâʻül

İkbâl

İfʻâl

Muâhaze

Müfâale

Tekarrüb

Tefeʻʻül

Takdîm

Tefʻîl

İstihkāk

İstifʻâl

İstirdâd

İstifʻâl

İnsâf

İfʻâl

İstiʻmâl

İstifʻâl

Tavzîh

Tefʻîl

8.1.3. Arapça İsm-i Fâiller
İsm-i Fâil

Masdar

İsm-i Fâil

Masdar

Sâlis

Selâse

Vâkıʻ

Vukūʻ

Hâdis

Hudûs

Kâmil

Kemâl

Lâzım

Lüzûm

Câmiʻ

Cemʻ

Kâfî

Kifâyet

Râbiʻ

Erbea

Câlis

Cülûs

Vâlid

Velâdet

Mütemevvil

Temevvül

Mâzî

Mezâ

Vârid

Vürûd

Cârî

Cereyân

Müteâkıb

Teâkub

Mukābil

Mukābele
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İsm-i Fâil

Masdar

İsm-i Fâil

Masdar

Âciz

Acz

Kāʻide

Kuûd

Fâide

Fevd

Kâsid

Kesâd

Zâid

Ziyâde

Mâil

Meyl

Sâir

Seyr

Dâire

Devr

Müteneffiz

Teneffüz

Müstahfız

İstihfâz

Bâdî

Bidâyet

Sâlim

Selâmet

Mütecâsir

Tecâsür

Sâdır

Sudûr

Zâbit

Zabt

Âlî

Ulüvv

Hâsıl

Husûl

Mütecâviz

Tecâvüz

Müşkil

İşkâl

Münhasır

İnhisâr

Fâtih

Feth

Cânib

Cenâb

Hâlis

Hulûs

Mâdde

Medd

Lâiha

Levh

Münderic

İndirâc

Kābil

Kabûl

Hâric

Hurûc

Sânî

İsnâ

Dâhil

Duhûl

Vâlî

Velâyet

Hâss

Hass
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İsm-i Fâil

Masdar

İsm-i Fâil

Masdar

Hâmis

Hamse

Mütemekkin

Temekkün

Mütevattın

Tevattun

Müteayyiş

Teayyüş

Sâdis

Süds

Âmire

İmâret

Sâlif

Selef

Sâbiʻ

Sebʻa

Müderris

Tedrîs

Dâim

Devâm

Nâfiʻ

Nefʻ

Nâil

Nevâle

Kādir

Kudret

Dâir

Devr

Mühimm

İhmâm

Fâzıl

Fazl

Müteferriʻ

Teferruʻ

Mûcib

Îcâb

Munkalib

İnkılâb

Mültezim

İltizâm

Âtî

Etâ
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8.1.4. Arapça İsm-i Mef‘ûller
İsm-i Mef‘ûl

Masdar

İsm-i Mef‘ûl

Masdar

Müşâr

İşâret

Mensûb

Nisbet

Mustafâ

Istıfâ

Müddahare

İddihâr

Mebnî

Binâ

Murâd

İrâde

Masnûʻ

Sunʻ

Mağşûş

Gışş

Merhûm

Rahmet

Mümtedd

İmtidâd

Mûmâ

Îmâ

Me’mûr

Emr

Müretteb

Tertîb

Muhavvel

Tahvîl

Muahhar

Te’hîr

Mezbûr

Zeber

Muayyen

Taʻyîn

Mukarrer

Takrîr

Maʻzûl

Azl

Mahrûse

Hırâset

Mecbûr

Cebr

Muâf

Afv

Murakkam

Terkīm

Meşhûd

Şehâdet

Maʻlûm

İlm

Mevcûd

Vücûd

Mağzûb

Gazab

Maktûl

Katl

Müreffeh

Terfîh

Mahsûl

Husûl
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İsm-i Mef‘ûl

Masdar

İsm-i Mef‘ûl

Masdar

Mahsûs

Hass

Manzûr

Nazar

Memdûh

Medh

Meskûk

Sikke

Meşhûr

Şöhret

Mantûk

Nutk

Muharrer

Tahrîr

Müfred

İfrâd

Mastûr

Satr

Mümtâz

İmtiyâz

Muhallef

Tahlîf

Muhassas

Tahsîs

Muhtâc

İhtiyâc

Mevkūf

Vakf

Maʻrûf

İrfân

Mübtelâ

İbtilâ

Meşrûh

Şerh
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
1)
Arap gramer kurallarına göre çoğul nasıl yapılır? Araştırınız ve Türkçe grameri
ile karşılaştırınız.
2)
Arap gramer kurallarına göre masdar kelimelerin yapımını inceleyiniz ve Türkçe
grameri ile karşılaştırınız.
3)
Arap gramer kurallarına göre ism-i fâil ve ism-i mef‘ûl kelimelerin yapımını
inceleyiniz ve Türkçe grameri ile karşılaştırınız.
4)

Arapça grameri bakımından özne değeri olan kelime türleri nelerdir? Araştırınız.

5)

Bir tarih metnini esas alarak Arapça kelimeleri tespit etmeyi deneyiniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Osmanlı Tarih Metinleri dersinin 8. bölümünde metin okuma çalışmaları örneklerinden
olarak XVII. yüzyılın ilk yarısında, iç karışıklıklar, İran ve Avusturya seferleri ve dünyadaki
yeni gelişmeler nedeniyle günden güne daha da bozulan devlet yapısı içerisinde mali alanda
yaşanan sıkıntılar ve aranan çözüm yollarını konu alan Mali Durum (XVII. Yüzyılın İlk Yarısı)
adlı metin okundu. Osmanlı tarihini ana hatlarıyla özetleyen, olayların birbirleriyle
bağlantılarını kuran Mustafa Nuri Paşa’nın Netâyicü’l-vukūât adlı eserinin anlam yüklü ifade
özelliği ve yorum getiren pasajları tarih severler için örnek metin değeri taşımaktadır. Bu metin
bir tarih eserinin içeriğinin nasıl zenginleştirileceğinin de güzel örneklerindendir. Bu metin esas
alınarak metni anlama ve verilen mesajı doğru tespit edebilmeye imkân tanıyacak Arapça çoğul,
masdar, ism-i fâil ve ism-i mef‘ûl kelimeler bulundu.
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Bölüm Soruları
1)
hangisidir?

طبقات الممالك فى درجات المسالك

1-

ifadesinin okunuşu aşağıdakilerden

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
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4)

البر
ّ  سلطان البحر وkelime gurubunun 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

5)
hangisidir?

منصورهء محمديه
 عساكرkelime
ِ

gurubunun okunuşu aşağıdakilerden

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 gurubunun 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
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7)
hangisidir?

 حرمين محترمين اوقافى ناظرىifadesinin

a)

Haremeyn evkafı nâzırı

b)

Haremeyn-i muhteremeyn nezâreti

c)

Haremeyn-i muhteremeyn evkāfı nâzırı

d)

Harem’in muhterem nâzırı

e)

Harem’deki muhterem evkā

8)

okunuşu

aşağıdakilerden

 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?

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
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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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9. METİN ANLAMA ÇALIŞMALARI: FARSÇA KELİME YAPILARINI
TESPİT II
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1. Mali Durum (XVII. Yüzyılın İlk Yarısı) Metni Üzerinde Farsça Kelime Yapıları
9.1.1. Farsça Kelimeler
9.1.2. Farsça Tamlamalar

202

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Metin içersinde verilen Farsça kelimeler nasıl tespit edilebiliriz?

2)
Tarihî metinler üzerinde verilen Farsça kelimeler tekil ve çoğul olarak nasıl
kullanabiliriz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Metni anlama çalışmalarısözcük ve terim bulma

Metin içerisinde yer alan
Farsça kelime gruplarının
anlamlandırılması ve tespit
edilmesi

Tarihî metin üzerinde
verilen kelime gruplarının
incelenmesi

Metni anlama çalışmalarısözcük ve terim bulma

Tekil ve çoğul kelimlerin
tespit edilebilmesi

Metin üzerinde uygulama
çalışması yapmak
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Anahtar Kavramlar


Mustafa Nuri Paşa



İran Seferi



Avusturya Seferi
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Giriş
Osmanlı Tarih Metinleri dersinin 9. bölümünde metin okuma çalışmalarına örnek olmak
üzere XVII. yüzyılın ilk yarısında, iç karışıklıklar, İran ve Avusturya seferleri ve dünyadaki
yeni gelişmeler nedeniyle günden güne daha da bozulan devlet yapısı içerisinde mali alanda
yaşanan sıkıntılar ve aranan çözüm yollarına dair Mali Durum (XVII. Yüzyılın İlk Yarısı) adlı
metin ve okunuşu konu edinilecektir. Osmanlı tarihini ana hatlarıyla özetleyen, olayların
birbirleriyle bağlantılarını kuran Mustafa Nuri Paşa’nın Netâyicü’l-vukūât adlı eserinin anlam
yüklü ifade özelliği ve yorum getiren pasajları tarih severler için örnek metin değeri
taşımaktadır. Bu metin üzerinde Farsça kelime yapılarını tespit çalışmaları yapılacaktır.
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9. METİN ANLAMA
YAPILARINI TESPİT II

ÇALIŞMALARI:

FARSÇA

KELİME

Metin anlama çalışmaları kapsamında daha önceki bölümlerde okunmuş olan metinleri
bir tarihî metin olarak anlamak ve ileri bir aşama olarak da daha sonra gerçekleştirilecek
çalışmalarda kullanılabilecek bir bilgiye dönüştürebilmek üzere öncelikli olarak örnek metinler
üzerinde sözcük ve terim bulma çalışmaları yapmak gerekir.
Bu çerçevede İleri Osmanlıca II dersinin 6. bölümünde okunan Mali Durum (XVII.
Yüzyılın İlk Yarısı), metni üzerinde Farsça kelime yapılarını ve tamlamaları tespit çalışmaları
yapılacaktır.

9.1. Mali Durum (XVII. Yüzyılın İlk Yarısı) Metni Üzerinde Farsça
Kelime Yapıları
XVII. yüzyılın ilk yarısında, iç karışıklıklar, İran ve Avusturya seferleri ve dünyadaki
yeni gelişmeler nedeniyle günden güne daha da bozulan devlet yapısı içerisinde mali alanda
yaşanan sıkıntılar ve aranan çözüm yollarını konu alan metin üzerinde Farsça kökenli kelimeler
bulunup gerekli açıklamalar yapılacaktır. Ayrıca Osmanlı tarihî metin ve belgelerinde sıkça
rastlanılan Farsça tamlamalardan örnek metinde kullanılanları bulunup anlamları yazılacaktır.

9.1.1. Farsça Kelimeler
Kelime

Okunuşu

Anlamı

Açıklama

كار

-kâr

Yapan

Farsça son takı

با

Bâ

İle

كرفتار اولمق

Giriftâr olmak

Girmek

خنكار

Hunkâr

Hünkâr

دست

Dest

El

بى ادبانه

Bî-edebâne

Edepsizce

كوى

-gûy

-söyleyen

Farsça fiil kökü:
Goften = Söylemek
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Okunuşu

Anlamı

بر طرف اولمق

Ber-taraf olmak

Bir
kenara
alınmak, ortadan
kalkmak

ِِ
سرزده

Ser-zede

Başvermiş,
çıkmış

از

Ez

-den

زاده

-zâde

-oğlu

كذار

-güzâr

Geçme, geçiş

متنفّذان

Müteneffizân

Etkili olanlar

از آن جمله

Ez-ân cümle

Bu
cümleden
olarak

بيطرفانه

Bî-tarafâne

Tarafsızca

مفت

Müft

Bedava, beleş

Kelime

Açıklama

Farsça ön takı

Farsça çoğul

9.1.2. Farsça Tamlamalar
Tamlama

Okunuşu

Anlamı

مراد ثالث

Murâd-ı sâlis

Üçüncü Murad

مضايقهءِ ماليّه

Muzâyaka-i
mâliyye

Mali darlık

احمد ّاول

Ahmed-i evvel

Birinci Ahmed

مدّت سلطنت

Müddet-i saltanat

Padişahlık süresi

Açıklama
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Okunuşu

Anlamı

Mesârif-i lâzime

Gerekli masraflar

Şehriyâr-ı
müşârun-ileyh

Adı
geçen
hükümdar,
padişah

Nâm-ı nâmîleri

Ünlü isimleri

جامع شريف

Câmi‘-i şerîf

Değerli cami

خزينهءِ دولت

Hazîne-i devlet

Devlet hazinesi

Adem-i muzâyaka

Darlık
bulunmaması

Murâd-ı râbi‘

Dördüncü Murad

Tamlama

مصارف الزمه

مشار اليه
شهريار
ٌ
نام ناميلري

عدم مضايقه
مراد رابع

جالس سرير سلطنت

خزائن عثمانيّه
بغاة عسكريّه
نقود مدّ ّخره
رهين تلف اولمق
سالطين ماضيه

Câlis-i
saltanat

serîr-i

Açıklama

Padişahlık
koltuğuna, tahtına
oturan

Hazâin-i
Osmâniyye

Osmanlı
hazineleri

Bugāt-ı askeriyye

İsyancı askerler

Nukūd-ı
müddahare

Biriktirilmiş nakit
paralar

Rehîn-i telef olmak

Yok olmak

Selâtîn-i mâzıye

Geçmiş
hükümdarlar
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Okunuşu

Anlamı

ضرب س ّكه

Darb-ı sikke

Para basma

نسبت فيات

Nisbet-i fiyât

Fiyat oranı

Gāret-kâr-ı vâridâtı devlet

Devlet gelirlerini
yağmalayan

Eşkıyâ-yı
askeriyye

İsyancı askerler

امور ماليّه

Umûr-ı mâliyye

Mali işler

نقود كثيره

Nukūd-ı kesîre

Çok nakit para

Mâl-â-mâl

Dopdolu

صدر اعظم

Sadr-ı a‘zam

En büyük makam,
sadrazam

امور دولت

Umûr-ı devlet

Devlet işleri

وظائف عسكريّه

Vezâif-i askeriyye

Askere
ücretler

مصارفات مه ّمه

Mesârifât-ı
mühimme

Önemli giderler

بهر

Be-her

Herbiri

مشار اليه
صدر
ٌ

Sadr-ı
ileyh

مجراى صحيح

Mecrâ-yı sahîh

Tamlama

غارتكار واردات
دولت
اشقياى عسكريّه

ماال مال

müşârun-

Açıklama

ödenen

İşaret
edilen
Sadr[-ı azam]
Doğal,
kaynak

normal
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Tamlama

با خصوص
محمد رابع
طوائف عسكريّه

عتو و طغيان
ّ ذروه
ِء

Okunuşu

Anlamı

Bâ-husûs

Özellikle

Mehmed-i râbi‘

Dördüncü
Mehmed

Tavâif-i askeriyye

Askerî
sınıflar

Zirve-i
tuğyân

utüvv

ü

Açıklama

gruplar,

İsyan
taşkınlığın
noktası

ve
son

Emvâl-i hazîne

Hazinede bulunan
paralar

Dest-i tegallüb ü
tasallut

Zorba ve baskı eli,
altı

Binâ-berîn

Bununla birlikte

Tevcîh-i menâsıb

Görevler
verilmesi, atama
yapılması

حسن تدبير

Hüsn-i tedbîr

Güzel önlem alma

سبك مغز

Sebük-mağz

Hafif beyinli

Tedâbîr-i fâside

Çözüm
getirmeyen
önlemler

Ârâ-yı kâside

Çözüm
getirmeyen
görüşler

اموال خزينه
دست تغلّب و تسلّط
بنا برين

توجيه مناصب

تدابير فاسده

آراى كاسده

Anlayışı kıt olan
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Okunuşu

Anlamı

واردات خزينه

Vâridât-ı hazîne

Hazine gelirleri

مصارفات زائده

Mesârifât-ı zâide

Fazla masraflar

Tamlama

كسب اقبال و اشتهار
ايتمك

Açıklama

Kesb-i ikbâl ü iştihâr Mevki
ve
etmek
kazanmak

مومى اليه

Mûmâ-ileyh

İma edilen

اوقاف سالطين

Evkāf-ı selâtîn

Padişah vakıfları

اموال اميريّه

Emvâl-i emîriyye

Devlet
bütçesi

دعا كوى

Duâ-gûy

Duacı, dua eden

وسعت و
جسامت

كسب

ün

Adı geçen âlim

gelirleri,

Kesb-i vüs‘at
cesâmet

ü Genişlik
ve
büyüklük kazanma

دائرهءِ سلطنت

Dâire-i saltanat

Padişah bürosu

حرم سراى پادشاهى

Harem-i
pâdişâhî

كسب تعلّق ايدن

Kesb-i tealluk eden

Alaka kuran, ilgili
olan

مفت خواران

Müft-hârân

Bedavadan geçinen

شيخ مزبور

Şeyh-i mezbûr

Adı geçen şeyh

علوفهءِ غزات

Ulûfe-i guzât

Gazilerin maaşı

sarây-ı Padişahın
saraydaki haremi
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Okunuşu

Tamlama

كرفتار دست اعدا
اولمق

Anlamı

Açıklama

Giriftâr-ı dest-i a‘dâ Düşman
olmak
geçmek

eline

بروات همايون

Berevât-ı hümâyûn

Padişah beratları

بى ادبانه

Bî-edebâne

Edepsizce

عساكر مستحفظه

Asâkir-i müstahfıza

Kaleleri
askerler

امر عالي

Emr-i âlî

Padişah buyruğu

قيود خاقاني

Kuyûd-ı hâkānî

Hükümdarlık
kayıtları

منظور فقير

Manzûr-ı fakīr

Yazar tarafından
görülmüş

ادارهءِ امور دولت

İdâre-i umûr-ı devlet

Devlet
yönetimi

مشكالت ماليّه

Müşkilât-ı mâliyye

Mali zorluklar

بر طرف اولمق

Ber-taraf olmak

Bir kenara alınmak,
ortadan kalkmak

Ser-zede-i
olmak

Ortaya çıkmak

ظهور
اولمق
فصل آتى

ِء

سرزده

Fasl-ı âtî

zuhur

Gelecek
bölüm

koruyan

Arşiv

işlerinin

olan

Sonraki bölüm
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Tamlama

Okunuşu

Anlamı

Açıklama

دولت عليّه

Devlet-i aliyye

Her zaman yüce
olan devlet

Osmanlı Devleti

ممالك عثمانيّه

Memâlik-i
Osmâniyye

Osmanlı eyaletleri

جانب دولتدن

Cânib-i devletden

Devlet tarafından

منع تداول

Menʻ-i tedâvül

Dolaşımı
yasaklama

حدّ ذاتنده

Hadd-i zâtında

Gerçekte

امور ممدوحه

Umûr-ı memdûha

Övülen işler

تغيّرات كثيره

Tegayyürât-ı kesîre

Pek çok değişiklik

دولت عثمانيّه

Devlet-i Osmâniyye

Osmanlı Devleti

مقياس صحيح

Mikyâs-ı sahih

Gerçek ölçüt

سلطنت سنيّه

Saltanat-ı seniyye

Yüce hükümdarlık

تعبيرات عتيقه

Ta‘bîrât-ı atîka

Eski tanımlamalar,
deyim ve terimler

ح ّل مشكالت

Hall-i müşkilât

Zorlukların
giderilmesi

Beğenilen
davranışlar

Sorunların ortadan
kaldırılması
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Tamlama

Okunuşu

Anlamı

ايضاح مادّه

Îzâh-ı mâdde

Konunun
açıklanması

ممالك ممتازه

Memâlik-i mümtâze

Ayrıcalıklı
eyaletler

اموال غنائم

Emvâl-i ganâim

Ganimet gelirleri

مخلّفات وزرا

Muhallefât-ı vüzerâ

Vezirlerin bıraktığı
miras

سراى همايون

Sarây-ı hümâyûn

Padişahın sarayı

صصات معيّنه
ّ مخ

Muhassasât-ı
muayyene

Belirli tahsisat

طريق علميّه

Tarîk-i ilmiyye

İlmiye yolu, eğitim
alanı

خرج مواثيق

Harc-ı mevâsîk

Belge harcı

مقرره
ّ واردات

Vâridât-ı mukarrere

Düzenli gelirler

خزينهءِ دولت

Hazîne-i devlet

Devlet hazinesi

ممالك محروسه

Memâlik-i mahrûse

[Her
türlü
saldırıdan]
korunmuş eyaletler

مصارفات بلديّه

Mesârifât-ı
belediyye

Şehir giderleri

قالع خاقاني

Kılâʻ-ı hâkāniyye

Padişah kaleleri

Açıklama
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Tamlama

Okunuşu

Anlamı

خارج از موازنه

Hâric ez-muvâzene

Bütçe dışı

ارباب تيمار

Erbâb-ı tîmâr

Timarlı sipahiler

حاصالت عشريّه

Hâsılât-ı öşriyye

Öşür gelirleri

قوهءِ جسيمه
ّ

Kuvve-i cesîme

Büyük kuvvet

جانب خزينه دن

Cânib-i hazîneden

Hazine tarafından

بدل تيمار

Bedel-i tîmâr

Timar bedeli

حدود خاقانى

Hudûd-ı hâkānî

Hükümdarlık
sınırları

طرف دولتدن

Taraf-ı devletden

Devlet tarafından

ترسانهءِ عامره

Tersâne-i âmire

Devlet tersanesi

اصحاب خيرات

Ashâb-ı hayrât

Hayır sahipleri

ابنيهءِ خيريّه

Ebniye-i hayriyye

Hayır için yapılan
binalar

انتشار علوم و فنون

İntişâr-ı
fünûn

طلبهءِ علوم

Talebe-i ulûm

Bilgi öğrenenler

خدمهءِ وقف

Hademe-i vakf

Vakıf çalışanları

ulûm

ü

Açıklama

Dirlik sahipleri

Devlet sınırları

Bilgiyi yaymak

Öğrenciler
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Okunuşu

Anlamı

وظيفهءِ نقديّه و عينيّه

Vazîfe-i nakdiyye
vü ayniyye

Nakdi ve ayni ücret

تكاليف عرفيّه

Tekâlîf-i örfiyye

Devlet tarafından
konulan vergiler

امور مذكوره

Umûr-ı mezkûre

Zikredilen işler

امور ماليّه

Umûr-ı mâliyye

Mali işler

اركان سلطنت

Erkân-ı saltanat

Padişaha
organlar

معلوم اولى االبصار

Maʻlûm-ı uli’l-ebsâr

Basiretli olanlarca
bilinen

تطويل مقال

Tatvîl-i makāl

Sözü uzatma

فائده دن غير خالى

Fâideden gayr-i hâlî

Faydasız

ارباب مطالعه

Erbâb-ı mutâlaa

İnceleyip
değerlendirenler

محول عهدهءِ كفايت

Muhavvel-i
kifâyet

Yeterli uhdelerine
İnsaflarına
havale edilmiş olan bırakılan

وزراى عظام

Vüzerâ-yı ızâm

Büyük vezirler

واردات مناصب

Vâridât-ı menâsıb

Görev gelirleri

مقر
ّ غير

Gayr-i mukarrer

Düzenli olmayan

Tamlama

uhde-i

Açıklama

ait

Örfî vergiler

İktidar sahipleri
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Tamlama

Okunuşu

Anlamı

Açıklama

استقرار مناصب

İstikrâr-ı menâsıb

Görevlerde
istikrarlı olmak

حسن اداره

Hüsn-i idâre

Güzel yönetim

مصالح ذاتيّه

Mesâlih-i zâtiyye

Kişisel işler

كسب ثروت و سامان

Kesb-i
sâmân

دائرهءِ وزارت

Dâire-i vezâret

Vezirlik makamı,
bürosu

حين ارتحال

Hîn-i irtihâl

Ölüm zamanı

نقود موجوده

Nukūd-ı mevcûde

Mevcut paralar

ذي قيمت اشيا

Zî-kıymet eşyâ

Değerli şeyler

مه ّمات سفريّه

Mühimmât-ı
seferiyye

Sefer için gerekli
olan şeyler

جانب ميرى

Cânib-i mîrî

Devlet tarafı

مدار تعيّش

Medâr-ı teayyüş

Geçinme ölçütü

خزينهءِ همايون

Hazîne-i hümâyûn

Padişah hazinesi

اموال و امالك كلّيّه
سى

Emvâl ü
külliyyesi

Para
mülklerinin
tamamı

كسب اشتهار

Kesb-i iştihâr

servet

ü

emlâk-i

Servet ve
elde etme

para

ve

Ün kazanma
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Tamlama

Okunuşu

عقب اعدام

Akab-i iʻdâm

محتاج بيان اولممق

Muhtâc-ı
olmamak

مقتول زاده

Maktûl-zâde

Öldürülen [kişinin]
çocuğu

وزرا زاده لر

Vüzerâ-zâde

Vezirlerin
çocukları

اوقاتكذار

Evkāt-güzâr

Vakit geçirmek

موجب تفصيل اولمق

Mûcib-i tafsil olmak

Ayrıntıyı
gerektirmek

كافّه اموال و امالكى

Kâffe-i
emlâki

حدّ معروف

Hadd-i maʻrûf

Bilinen sınır

جمع مال

Cemʻ-i mâl

Para biriktirme

اصحاب اقبال

Ashâb-ı ikbâl

Makam düşkünleri

مبتالى مؤاخذه اولمق

Mübtelâ-yı muâhaze
olmak

Devamlı
sorgulanmak

 از آن جمله.

Ez-ân cümle

Bu
olarak

تقرب ايتمك
ّ كسب

Kesb-i tekarrüb etmek

Yakınlık kazanmak

ِء

Anlamı

Açıklama

İdamdan sonra
beyân

emvâl

ü

Açıklama
ihtiyacında
olmamak

Para
mülklerinin
tamamı

ve

Kabul
çizgi

edilebilecek

Ünlü
isteyenler

olmak

cümleden

Yaklaşmak
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Tamlama

Okunuşu

Anlamı

خواجهءِ مزبور

Hâce-i mezbûr

Adı geçen hoca

اوقاف سالطين

Evkāf-ı selâtîn

Padişah vakıfları

طرف پادشاهيدن

Taraf-ı pâdişâhîden

Padişah
tarafından

امور مه ّمهءِ دولت

Umûr-ı mühimme-i
devlet

Devletin
işleri

ارباب انصاف

Erbâb-ı insâf

İnsaf ehli

مطالعهءِ بيطرفانه

Mutâlaa-i
tarafâne

اساس مادّه

Esâs-ı mâdde

Konunun aslı

وجه مشروح اوزره

Vech-i meşrûh üzre

Açıklandığı
şekilde

سوءِ استعماالت

Sû-i istiʻmâlât

Kötü
[niyetli]
kullanımlar

bî-

Açıklama

önemli

Vicdan sahipleri

Tarafsız
değerlendirme
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
1)
2)
araştırınız.

Farsça kelimelerin aldığı ön takılarla Arapçadaki harf-i cerleri karşılaştırınız.
Farsça gramerine göre tamlamalarda ögelerin yer değiştirmesi konusunu

3)
Herhangi bir tarih metnini esas alarak Arapça kelimeler içeren Farsça
tamlamaları bulmaya çalışınız.
4)
Bu metindeki Farsça kelimeleri baz alarak günümüz Türkçesinde söyleyiş ve
anlam farklılığına uğrayanları bulunuz.
5)
deneyiniz.

Herhangi bir tarih metnini esas alarak Farsça birleşik kelimeleri tespit etmeyi
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Osmanlı Tarih Metinleri dersinin dokuzuncu bölümünde XVII. yüzyılın ilk yarısında,
iç karışıklıklar, İran ve Avusturya seferleri ve dünyadaki yeni gelişmeler nedeniyle günden
güne daha da bozulan devlet yapısı içerisinde mali alanda yaşanan sıkıntılar ve aranan çözüm
yollarını konu alan metin esas alınarak metni anlama ve verilen mesajı doğru tespit edebilmeye
imkân tanıyacak Farsça kelimeler ve tamlamalar bulunup anlamları verildi, gerekli açıklamalar
yapıldı.
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Bölüm Soruları
1)

Vezirlik görevi anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Vazife

b)

Mansıb-ı vezâret

c)

Vazîfe-hor

d)

Levâzım

e)

Mesâlih-i nâs

2)

Telhîs masdarının vezni aşağıdakilerden hangisidir?

a)

İftiʻâl

b)

İfʻâl

c)

Mufâʻale

d)

İstifʻâl

e)

Tefʼîl

3)

Tevakkuf masdarının vezni aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Tefeʻʻül

b)

İfʻâl

c)

İstifʻâl

d)

İnfiʻâl

e)

İfʼilâl

4)

İstihdâm masdarının vezni aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Tefʼîl

b)

İstifʻâl

c)

Mufâʻale

d)

Tefâʼül

e)

Tefeʻʻül
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5)

Mesâlih-i halk ne anlama gelmektedir?

a)

Meslekler

b)

Sulh u salâh

c)

Musâlaha

d)

Tahsîlât

e)

Halkın işleri

6)

Fenâ-yı devlet ne anlama gelmektedir?

a)

Bahtı açık olmak

b)

Devletin yıkılışı

c)

Fanî görevliler

d)

Devlet umuru

e)

Devletin devamı

7)

Mesâlih kelimesinin tekili aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Sulh

b)

Maslahat

c)

Mahsûl

d)

Sâlih

e)

Islâh
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8)

Verese kelimesinin tekili aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Vâris

b)

Mîrâs

c)

Tevârüs

d)

Verâset

e)

Îrâs

Cevaplar:
1)b, 2)e, 3)a, 4)b, 5)e, 6)b, 7)b, 8)a
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10. TARİHÎ METİNLERİ GÜNLÜK DİLE ÇEVİRME ÇALIŞMALARI II
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1 Mali Durum (XVII. Yüzyılın İlk Yarısı): Günlük Dile Çevirme Çalışması

228

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Metin içerisinde terim değeri bulunan kalıpların kullanımı nasıldır?

2)

Osmanlıca tarihi metinleri günümüz Türkçesi ile nasıl ifade edebiliriz?

3)

Peçuylu İbrahim Efendi eserlerinde hangi konuları ele almıştır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Günlük Dile Çevirme
Çalışması

Metin içersinde kullanılan
terimlerin tespit edilebilmesi

Tarihî metin üzerinde
verilen kelime gruplarının
incelenmesi

Günlük Dile Çevirme
Çalışması

Osmanlıca tarihî metinlerin
hızlı ve akıcı bir biçimde
okunması

Metin üzerinde uygulama
çalışması yapmak
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Anahtar Kavramlar


Tarih



Coğrafya



Devlet teşkilatı



Mali konular



Askerî yapı
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Giriş
XVII. yüzyılın ilk yarısında, iç karışıklıklar, İran ve Avusturya seferleri ve dünyadaki
yeni gelişmeler nedeniyle günden güne daha da bozulan devlet yapısı içerisinde mali alanda
yaşanan sıkıntılar ve aranan çözüm yollarına dair Mali Durum (XVII. Yüzyılın İlk Yarısı) adlı
metin üzerinde transkripli metinle mukayesesini de yaparak yazarın bugün yaşaması hâlinde
aynı konuları hangi cümle kuruluşu ve kelime çeşitliliği ile ifade edebileceğini göstermek üzere
çalışmalar yapılacaktır.
Tarih, coğrafya, devlet teşkilatı, mali konular, askerî yapı, sefer organizasyonu ve daha
birçok alana ait canlı ve güvenilir bilgiler Peçuylu İbrahim Efendi’nin akıcı üslubuyla
tanınacaktır.
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10.1. Mali Durum (XVII. Yüzyılın İlk Yarısı): Günlük Dile Çevirme
Çalışması

سلطان مراد ثالث ايچ خزينه ده كلّيتلو مبالغ جمع و ادّخار
ايلمش اولديغندن بيك تاريخندن صوكره واقع اوالن نمچه سفرلرنده بر
كونه مضايقهءِ ماليّه حادث اولمديغى مثللو سلطان احمد ّاولك مدّت
سلطنتى كامالً نمچه و ايران و جاللى سفرلرى ايله مرور ايتمش ايكن
مشار اليهك نام ناميلرينه
مصارف الزمه تسويه اولندقدن بشقه شهريار
ٌ
منسوب جامع شريفى مع تت ّمات بنا و انشا بيورملرى خزينهءِ دولتك
 انجق بيك يكرمى آلتى تاريخنده.عدم مضايقه سنى اثباته كافى در
سلطان مصطفى و اوچ آى مرورنده سلطان عثمان درت سنه كذراننده
ينه سلطان مصطفى و بر سنه صوكره سلطان مراد رابع جالس سرير
سلطنت اولوب بو جهتله بش سنه مدّتده درت دفعه جلوس بخشيشى
اعطا اولنمقله برابر

Sultân Murâd-ı sâlis iç hazînede
külliyyetli mebâliğ cem‘ u iddihâr
eylemiş olduğundan bin târîhinden sonra
vâkı‘ olan Nemçe seferlerinde bir gûne
muzâyaka-i mâliyye hâdis olmadığı
misillü Sultân Ahmed-i evvelin müddet-i
saltanatı kâmilen Nemçe ve İran ve
Celâlî seferleri ile mürûr etmiş iken
mesârif-i lâzime tesviye olunduktan
başka şehriyâr-ı müşârun-ileyhin nâm-ı
nâmîlerine mensûb câmi‘-i şerîfi ma‘atettimât binâ vü inşâ buyurmaları hazînei devletin adem-i muzâyakasını isbâta
kâfîdir.

Sultan III. Murad iç hazinede çok
miktarda para biriktirdiği için [H.] bin
tarihinden sonra ortaya çıkan Avusturya
seferlerinde hiçbir şekilde mali sıkıntı
çekilmediği gibi Sultan I. Ahmed dönemi
bütünüyle Avusturya, İran ve Celalî
seferleri ile geçtiği hâlde gereken bütün
masraflar karşılanabilmiş, ayrıca bu
padişahın adını taşıyan bir camiyi hem de
tamamlayıcı bütün unsurlarıyla inşa
edebilmiş olması devlet hazinesinin bir
mali sıkıntıya girmediğini göstermek için
yeterlidir.

Ancak bin yirmi altı târîhinde
Sultân Mustafa ve üç ay mürûrunda
Sultân Osman dört sene güzerânında yine
Sultân Mustafa ve bir sene sonra Sultân
Murad-ı râbi‘ câlis-i serîr-i saltanat olup
bu cihetle beş sene müddetde dört def‘a
cülûs bahşîşi i‘tâ olunmakla beraber

Ancak [H.] bin yirmi altı yılında
Sultan [I.] Mustafa, üç ay sonra Sultan [II.,
Genç] Osman, dört sene sonra yine Sultan
Mustafa ve bir sene sonra Sultan IV. Murad
padişah olmuş ve böylece beş sene
içerisinde dört kez cülus bahşişi
verilebilmiştir.
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سلطان مصطفى والده سى اشقيايى تلطيف و اوغلنى تأييد ايتمك
مطالعه سيله خزائن عثمانيّه يى بغاة عسكريّه يه ابذال و اسراف
ايلديكندن نقود مدّ ّخره بالكلّيه رهين تلف اولديغنه مبنى سلطان مرادك
متموليندن استدانه و سالطين ماضيه
جلوس بخشيشى بعض ت ّجار و
ّ
زمانندن قالمه سيم و زردن مصنوع ادواته ضرب س ّكه اولنه رق ايفا
 هر جلوس انعامى تقريبا ً اوچر يوز ميليون آقچه يعنى درت.قلندى
.ميليون لاير درجه سنده ايدي كه نسبت فيات آشاغيده توضيح قلنور
سلطان مراد حضرتلرى غارتكار واردات دولت اوالن اشقياى
عسكريّه يى تأديب و تنكيل ايلدكدن صوكره امور ماليّه دخى يولنه
.كيرمكله ايچ خزينه ينه نقود كثيره ايله ماال مال اولدى
Sultân
Mustafa
vâlidesi
eşkıyâyı taltîf ve oğlunu te’yîd etmek
mutâlaasıyla hazâin-i Osmâniyye’yi
bugāt-ı askeriyyeye ibzâl ü isrâf
eylediğinden nukūd-ı müddehara bi’lkülliyye rehîn-i telef olduğuna mebnî
Sultân Murad’ın cülûs bahşîşi ba‘zı
tüccâr ve mütemevvilînden istidâne ve
selâtîn-i mâzıye zemânından kalma
sîm ü zerden masnû‘ edevâta darb-ı
sikke olunarak îfâ kılındı. Her cülûs
in‘âmı takrîben üçer yüz milyon akçe
ya‘nî dört milyon riyal derecesinde idi
ki nisbet-i fiyât aşağıda tavzîh kılınur.
Sultân Murad hazretleri gāretkâr-ı vâridât-ı devlet olan eşkıyâ-yı
askeriyyeyi te’dîb ü tenkîl eyledikden
sonra umûr-ı mâliyye dahi yoluna
girmekle iç hazîne yine nukūd-ı kesîre
ile mâl-â-mâl oldu.

Sultan
[I.]
Mustafa’nın
annesi
isyancıların gönlünü almak ve oğlunun
padişahlığını pekiştirmek üzere Osmanlı
hazinesinin
isyancı
askerlere
bolca
harcadığından [o zamana kadar] biriktirilmiş
olan paranın tamamı bitmiş; bu nedenle Sultan
[IV.] Murad’ın cülus bahşişi bazı tüccar ve
zenginlerden
borçlanılarak
ve
önceki
padişahlardan kalan altın ve gümüş eşyadan
para basılarak [ancak] dağıtılabildi. Her cülus
bahşişi yaklaşık olarak üçer yüz milyon akçe
yani dört milyon riyal tutmakta idi. Buradaki
fiyat oranı aşağıda açıklanacaktır.
Sultan [IV.] Murad devlet gelirlerini
yağmalayan isyancı askeri grupları dizginleyip
cezalandırdıktan sonra mali işler de yoluna
girmiş, iç hazine yine pek çok nakit para ile
dopdolu olmuştu.
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سلطان ابراهيم جلوسنده صدر اعظم بولنان كمانكش قره مصطفى
پاشا امور دولته كما ينبغى نظام ويروب واردات و مصارفاتى
قارشولشديرمش اولمغله كرك وظائف عسكريّه و كرك مصارفات مه ّمه
ده جارى اوالن حواله و سركى اعطاسنى الغا و جمله سنى وقت و زمانيله
نقدا ً اعطا ايلديكى حالده بهر دركلى لاير سكسان آقچه اعتباريله آلتى بيك
مشار
 صدر.كيسه لك نقود آرتيروب اندرون خزينه سنه تسليم ايلمشدى
ٌ
اليهك قتلندن صوكره مصارف تكثير و وارداتك مجراى صحيحى تغيير
اولنمغله كوندن كونه مضايقهءِ ماليّه حادث اولمغه باشاليوب با خصوص
عتو و
ّ ِسلطان محمد رابعك جلوسنى متعاقب طوائف عسكريّه ينه ذروهء
طغيانه عروج ايلدكلرينه مبنى بر طرفدن عسكرك مقدار و علوفه لرى
تزايد ايدرك و بر طرفدن اموال خزينه شونك بونك دست تغلّب و تسلّطنه
.كيررك مصارفات مه ّمه رؤيت اولنه مز و علوفه ويريله مز اولدى
Sultân İbrahim cülûsunda sadr-ı a‘zam
bulunan Kemankeş Kara Mustafa Paşa umûr-ı
devlete kemâ-yanbagī nizâm virüp vâridât ve
mesârifâtı karşılaşdırmış olmağla gerek vezâifi askeriyye ve gerek mesârifât-ı mühimmede
cârî olan havâle ve sergi i‘tâsını ilgā ve
cümlesini vakt ü zemânıyla nakden i‘tâ
eylediği hâlde beher direkli riyal seksen akçe
i‘tibâriyle altı bin keselik nukūd artırıp
Enderûn hazînesine teslîm eylemişdi.
Sadr-ı müşârun-ileyhin katlinden sonra
mesârif teksîr ve vâridâtın mecrâ-yı sahîhi
tağyîr olunmağla günden güne muzâyaka-i
mâliyye hâdis olmağa başlayıp bâ-husûs Sultân
Mehmed-i râbi‘in cülûsunu müteâkıb tavâif-i
askeriyye yine zirve-i utüvv ü tuğyâna urûc
eylediklerine mebnî bir tarafdan askerin
mikdâr ve ulûfeleri tezâyüd ve bir tarafdan
emvâl-i hazîne şunun bunun dest-i tegallüb ü
tasallutuna girerek mesârifât-ı mühimme rü’yet
olunamaz ve ulûfe verilemez oldu.

Sultan
İbrahim
padişah
olduğunda
Sadrazam
bulunan
Kemankeş Kara Mustafa Paşa, devlet
işlerini gerektiği gibi düzene koyup gelir
ve gideri karşılaştırmış; gerek askerî
grupların ücretlerinde gerekse önemli
konularda başvurulan havale ve sergi
usülünü kaldırmış, buna rağmen seksen
akçe bir direkli riyal olmak üzere altı bin
keselik nakit para artırıp Enderun
Hazinesi’ne teslim etmişti.
Bu sadrazamın öldürülmesinden
sonra giderler artmış, gelirlerin doğal
kaynağı değişmiş, günden güne yeni
mali sıkıntılar görülmeye başlamış,
özellikle Sultan IV. Mehmed’in
padişahlığından itibaren askerî grupların
taşkınlığı yine en üst düzeye çıkmış,
böylece bir yandan askerin sayısı ve
kendilerine ödenen ücret artmış, diğer
yandan hazinedeki para şunun bunun
eline
geçmiş,
önemli
giderler
karşılanamaz ve ulufe verilemez
olmuştur.
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بنا برين صدر اعظم ملك احمد پاشا توجيه مناصب مقابلنده
اسالفك آالكلديكى رشوتلرى قبول ايتميوب خزينه يه ايراد قيد
ايتمكى يا حسن تدبير عدّ ايلديكندن وياخود بشقه چاره تداركندن
عاجز ايدوكندن اصول و قاعده اتّخاذ ايلدى و بعض سبك مغز و
مغشوش الطبع اوالن دفتردارلر دخى خزينه يه كالن نقودى
صرافلره اعطا و مقابلنده زيوف آقچه استيفا ايدرك بونك فضله
ّ
ّ سنى فائده
تصرفات سببيله نيجه نيجه فتنه حادث
ظن ايتديلر و بو
ّ
 بو مثللو تدابير.اولوب انواع ترزيالت و تذليالته كرفتار اولديلر
فاسده و آراى كاسده امور ماليّه يى كوندن كونه فنالشديروب تا
كوپريلى محمد پاشا مرحومك صدارتنه قدر ممتدّ اولديغى حالده
مشار اليه مصارفات زائده يى قطع و واردات خزينه يى مجراى
ٌ
.صحيحنه وضع ايلدى

Binâ-berîn Sadr-ı a‘zam Melek
Ahmed Paşa tevcîh-i menâsıb mukabilinde
eslâfın alageldiği rüşvetleri kabûl etmeyip
hazineye îrâd kayd etmeği ya hüsn-i tedbîr
add eylediğinden veyahud başka çâre
tedârükünden âciz idiğinden usûl ve kā‘ide
ittihâz eyledi ve ba‘zı sebük-mağz ve
mağşûşü’t-tab‘ olan defterdârlar dahi
hazîneye gelen nukūdu sarrâflara i‘tâ ve
mukabilinde züyuf akçe istîfâ ederek bunun
fazlasını fâide zann etdiler ve bu tasarrufât
sebebiyle nice nice fitne hâdis olup envâ‘-ı
terzîlât ve tezlîlâta giriftâr oldular. Bu misillü
tedâbîr-i fâside ve ârâ-yı kâside umûr-ı
mâliyyeyi günden güne fenâlaşdırıp tâ
Köprülü Mehmed Paşa merhûmun sadâretine
kadar mümtedd olduğu hâlde müşârun-ileyh
mesârifât-ı zâideyi kat‘ ve vâridât-ı hazîneyi
mecrâ-yı sahîhine vaz‘ eyledi.

Bununla birlikte Sadrazam Melek
Ahmed Paşa, atamalar karşılığında önceki
meslektaşlarının alageldiği rüşvetleri
[kendisine] kabul etmemiş, ya iyi bir
yöntem sayarak ya da başka bir çare
bulamamış olarak hazineye gelir
kaydettirmeyi usul ve âdet edinmiştir. [Bu
sırada] Bazı bilinçsiz ve kötü huylu
defterdarlar da hazineye gelen nakit
parayı sarraflara vererek karşılığında
maden değeri düşük akçe alarak buradan
doğan fazlalığı fayda saymışlar; hâlbuki
bu tasarruf nedeniyle birçok karışıklık
çıkmış, türlü türlü rezaletler görülmüştür.
Bu gibi fayda vermeyen ve çözüm
getirmeyen önlemler mali işleri günden
güne kötüleştirmiş; bu durum da Köprülü
Mehmed Paşa’nın sadrazamlığına kadar
sürmüştür. Köprülü, fazla giderleri
kesmiş ve hazinenin gelirlerini doğal
yoluna koymuştur.
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تصوفه مائل و خنكار شيخى ناميله
چونكه سلطان مراد ثالث مرحوم
ّ
عصرنده كسب اقبال و اشتهار ايدن شيخ شجاعك واليتنه قائل اولديغندن كرك
مومى اليهه و كرك بو مثللولره اوقاف سالطين و كمرك و سائر اموال اميريّه دن
دعا كوى وظيفه لرى تخصيص ايدوب كيدرك بو اصول كسب وسعت و جسامت
ايتمكله دائرهءِ سلطنته و با خصوص حرم آغالرينه و حرم سراى پادشاهى متنفّذه
.لرينه كسب تعلّق ايدن بر طاقم قالش و مغربى يه كلّيتلو وظائف تعيين اولنمشدى
حتّى بوزجه آطه محافظه سنه مأمور اوالن غزاتك علوفه لرى اوجاقلق
محول اولوب مؤ ّخرا ً بو اوجاقلغك
وجهله اول حوالى مملحه لرنده مرتّب و
ّ
وارداتندن دخى بر طاقم مفت خوارانه دعا وظيفه لرى تخصيص قلنمش اولديغندن
آنلرك مزاخمه سيله علوفهءِ غزات تسويه اولنه ممق درجه سنه كلديكندن بو كيفيّت
مستحفظلرك طاغلمسنه و آطه نك كرفتار دست اعدا اولمسنه بادى اولديغى
.مرويدر
Çünkü Sultân Murad-ı sâlis
merhûm tasavvufa mâil ve hünkâr şeyhi
nâmıyla asrında kesb-i ikbâl ü iştihâr eden
Şeyh Şucâ‘’ın velâyetine kāil olduğundan
gerek mûmâ-ileyhe ve gerek bu misillülere
evkāf-ı selâtîn ve gümrük ve sâir emvâl-i
emîriyyeden duâ-gûy vazîfeleri tahsîs idüp
giderek bu usûl kesb-i vüs‘at ü cesâmet
etmekle dâire-i saltanata ve bâ-husûs
harem ağalarına ve harem-i sarây-ı
pâdişâhî müteneffizelerine kesb-i tealluk
eden bir takım kallâş ve mağribîye
külliyyetli vezâif ta‘yîn olunmuşdu.
Hattâ Bozcaada muhafazasına
me’mûr olan guzâtın ulûfeleri ocaklık
vechile ol havâlî memlehalarında müretteb
ve muhuvvel olup muahharan bu ocaklığın
vâridâtından dahi birtakım müft-hârâna
duâ vazîfeleri tahsîs kılınmış olduğundan
onların muzâhamesiyle ulûfe-i guzât
tesviye
olunamamak
derecesine
geldiğinden bu keyfiyyet müstahfızların
dağılmasına ve adanın giriftâr-ı dest-i a‘dâ
olmasına bâdî olduğu mervîdir.

Sultan [III.] Murad tasavvufa meyilli
ve “Hünkâr Şeyhi” ile o zaman meşhur olan
Şeyh Şuca’nın evliya olduğuna inandığı için
gerek ona gerekse onun gibilere padişah
vakıflarını, gümrük ve diğer devlet gelirlerini
dualarını almak üzere tahsis etmiş, bu yöntem
giderek
genişleyerek
artmış;
harem
mensuplarına, özellikle harem ağalarına ve
haremdeki etkili hanımlara yaklaşan birtakım
ahlaksız ve art niyetli kişilere hayli ücret
bağlanmıştır.
Hatta Bozcaada’yı korumakla görevli
gazilerin ücretleri o civardaki tuzlalardan
ocaklık yoluyla karşılanırken daha sonra bu
ocaklığın gelirleri bile birtakım bedavadan
geçinen bu gibilere dua ücreti olarak tahsis
edildiği için ve [zamanla] bunların sayısı da
arttığından gazilerin ücreti karşılanmayacak
dereceye geldi. Bu durumun askerlerin
dağılmasına ve adanın düşman eline
geçmesine neden olduğu söylenmektedir.
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كوپريلى مرحوم بونلرى تنقيح ايدر ايكن شيخ سالم نامنده بر مغربى نك
كمرك و اوقاف و سائره دن يومى بيك آقچه قدر دعا كوى وظيفه سى اولديغينى
كوردكده نصفنى قطع ايلمكله شيخ مزبور بروات همايونى يره آتوب "بونلرى بكا
 سن ناصل قطع ايدرسين؟" ديه رك بى ادبانه اوضاعه متجاسر.پادشاه ويردى
 قبرس جزيره سنده واقع لفقوشه قلعه سنك يرلى.اولديغندن درحال اعدام ايلدى
آغالغنه يعنى عساكر مستحفظه ظابطلكنه مخصوص اوالن زعامت صادر اوالن
تصحيح امر عاليسى موجبنجه ما وضع لهندن اخراج و دعا كويلق وجهله شيخ
مزبوره توجيه قلنمش اولديغى قيود خاقانيده منظور فقير اولمشدر كه ادارهءِ امور
 ويانه.دولتده حاصل اوالن اغتشاشك درجه سى بوندن استدالل اولنمق الزم كلور
انهزامنه دكين اوتوز سنه دن متجاوز زمانده مشكالت ماليّه بالكلّيه بر طرف
اولمشكن مؤ ّخرا ً ينه سرزدهءِ ظهور اولمغه باشالدى كه تفصيالتى ان شاء هللا
.تعالى فصل آتى تكمله سنده ايراد اولنور
Köprülü merhûm bunları tehkīh eder
iken Şeyh Salim nâmında bir mağribinin
gümrük ve evkāf ve sâireden yevmî bin akçe
kadar duâ-gûy vazîfesi olduğunu gördükde
nısfını kat‘ eylemekle şeyh-i mezbûr berevâtı hümâyûnu yere atıp “bunları bana pâdişâh
verdi. Sen nasıl kat‘ edersin?” diyerek bîedebâne evzâ‘a mütecâsir olduğundan derhal
i‘dâm eyledi. Kıbrıs cezîresinde vâkı‘
Lefkoşe kal‘asının yerli ağalığına ya‘nî
asâkir-i müstahfıza zabitliğine mahsûs olan
zeâmet sâdır olan tashîh emr-i âlîsi mûcibince
mâ-vaza‘a lehinden ihrâc ve duâ-gûyluk
vechile şeyh-i mezbûra tevcîh kılınmış
olduğu kuyûd-ı hâkānîde manzûr-ı fakīr
olmuşdur ki idâre-i umûr-ı devletde hâsıl olan
iğtişâşın derecesi bundan istidlâl olunmak
lâzım gelir.
Viyana inhizâmına değin otuz
seneden mütecâviz zamanda müşkilât-ı
mâliyye bi’l-külliyye ber-taraf olmuşken
muahharan yine serzede-i zuhur olmağa

Merhum Köprülü [Mehmed Paşa]
bunları ayıklarken Şeyh Salim adındaki
aykırı bir şahsın üzerinde gümrük, vakıf
vesair yerlerden bin akçe kadar dua
karşılığında ücret aldığını görüp de
yarısını kesince adı geçen şeyh [elindeki]
beratları yere atıp “bunları bana padişah
verdi. Sen nasıl kesersin?” şeklinde edep
dışı davranışa cesaret etmiştir. Bunun
üzerin derhâl idam edildi. [Nitekim]
Kıbrıs’ta Lefkoşe kale askerlerinin yerli
ağası olanlara tahsis edilmiş olan
zeametin de yeni bir fermanla bu şeyhe
tevcih edildiğine dair arşiv kayıtlarını
şahsen bu satırların yazarı görmüştür.
Devlet işlerinin yönetiminin ne kadar
bozulduğunun açık göstergesidir.
Viyana bozgununa kadar otuz
seneyi aşan bir sürede mali zorluklar
bütünüyle ortadan kaldırılmış, [ancak]
daha sonra yine ortaya çıkmıştır. İnşallah
gelecek
bölümün
son
kısmında
ayrıntısıyla açıklanacaktır.
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başladı ki tafsîlâtı in-şâallâhü Teâlâ fasl-ı âtî
tekmilesinde îrâd olunur.

اورخان غازى زمانندن برو دولت عليّه نك قطع ايتديرديكى نقود آقچه يه
منحصر اولوب فاتح عصرندن مجار آلتونى وزن و عيارنده آلتون و بيك تاريخندن
صوكره اونلق يعنى اون آقچه لك و دها صوكره لرى پاره قطع ايتديرلمكه باشالنمش
ايسه ده اساس معامالت آقچه اعتباريله اولديغنه و آوروپا دن ممالك عثمانيّه يه ادخال
اولنان اشيا ساعت و چوقه و شكر مثللو بر قاچ نوع امتعه دن عبارت بولنديغنه مبنى
اخراجنه مساعده اولنان ذخائر و سائر محصوالت ادخاالتدن پك زياده اولمغله ممالك
عثمانيّه ده كلّيتلو يالديز و مجار آلتونى و اسدى ديدكلرى ديركلى لاير ايله قره قوش
تعبير قلنان قوشلى لاير بولنور و جانب دولتدن بونلرك منع تداولنه اه ّميّت ويرلمديكندن
 حتّى.آقچه نك وزن و عيارى تغيّر ايلدكجه غروش و آلتونك فياتى ترقّى ايدر ايدى
بيك اون تاريخنده آلتون ايكييوز يكرمى آقچه يه چقمش ايكن صدر اعظم يمشجى حسن
پاشا جديد و خالص العيار آقچه قطع ايتديرمكله آلتون يوز يكرمى و غروش سكسان
ّ آقچه يه
.تنزل ايلدى
Orhan Gazi zemânından beri Devleti aliyyenin kat‘ etdirdiği nukūd akçeye
münhasır olup Fatih asrından Macar altunu
vezn ü ayârında altun ve bin târîhinden
sonra onluk ya‘nî on akçelik ve daha
sonraları para kat‘ etdirilmeğe başlanmış ise
de esâs muâmelât akçe i‘tibâriyle olduğuna
ve Avrupa’dan memâlik-i Osmâniyye’ye
idhâl olunan eşyâ sâat ve çuka ve şeker
misillü birkaç nev‘ emti‘adan ibâret
bulunduğuna mebnî ihrâcına müsâade
olunan zehâir ve sâir mahsûlât idhâlâtdan
pek
ziyâde
olmağla
memâlik-i
Osmâniyye’de külliyyetli yaldız ve Macar
altunu ve esedî dedikleri direkli riyal ile
karakuş ta‘bîr kılınan kuşlu riyal bulunur ve
cânib-i
devletden
bunların
men‘-i
tedâvülüne ehemmiyyet verilmediğinden
akçenin vezn ü ayârı tegayyür eyledikce
guruş ve altunun fiyâtı terakkī eder idi.
Hattâ bin on târîhinde altun iki yüz yirmi
akçeye çıkmış iken Sadr-ı a‘zam Yemişci
Hasan Paşa cedîd ve hâlisü’l-ayâr akçe kat‘

Orhan Gazi zamanından beri
Osmanlı Devleti’nde nakit olarak sadece
akçe kullanılmıştır. Fatih döneminde
Macar altınının vezin ve ayarında altın, [H.]
bin tarihinden sonra onluk yani on akçelik,
bundan sonra da para kullanılmıştır.
Bununla birlikte asıl işlemlerin yine akçe
üzerinden olması, Avrupa’dan Osmanlı
eyaletlerine yapılan ithalatın saat, çuka ve
şeker gibi birkaç şeyden ibaret olması ve
ihracına izin verilen zahire ve diğer
ürünlerin ithalattan çok fazla olması
nedeniyle Osmanlı şehirlerinde çok
miktarda yaldız, Macar altını ve esedî
denilen direkli riyal ile karakuş denilen
kuşlu riyal bulunurdu. Devlet tarafından
bunların tedavülünün yasaklanması önemli
görülmediğinden akçenin vezin ve ayarı
değiştikçe guruş ve altının fiyatı yükselirdi.
Hatta [H.] bin on yılında altının değeri iki
yüz yirmi akçeye çıkınca Sadrazam
Yemişçi Hasan Paşa yeni ve ayarı tam akçe
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etdirmekle altun yüz yirmi ve guruş seksen
akçeye tenezzül eyledi.

kestirerek altının değerini yüz yirmi ve
guruşun değerini seksen akçeye düşürdü.
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بيك اللى تاريخنده كمانكش قره مصطفى پاشا دخى س ّكه
امورنى تصحيح ايدوب آلتون ايكييوز اللى و غروش يوز يكرمى بش
آقچه يه چقمش بولنديغى حالده آلتون يوز آلتمشه و غروش سكسان
آقچه يه و مصر پاره سنك بهرى ايكى آقچه يه تنزيل قلندى و بو مادّه
حدّ ذاتنده امور ممدوحه دن ايكن بر غروشه اون بر قيّه لحم آلنور
.ايدى
.شمدى سكز قيّه آلنور اولدى ديو اعتراضات واقع اولمشدر
بوندن صوكره مسكوكاتده تغيّرات كثيره حادث اولديغى مثللو بو
عصره قدر دولت عثمانيّه آلتونلرى هيچ بوزلميوب مجار آلتونى وزن
و عيارنده اولديغى حالده بو دخى مشكالت ماليّه حسبيله تغيير
اولنديغندن مقياس صحيح اتّخاذ اولنان يالديز و مجار آلتونلرينك و
غروش دنيالن ريالك فياتى ترقّى ايده ايده بيك يوز تاريخلرنده يالديز
.آلتونى اوچ يوز و غروش يوز يكرمى آقچه يه طوغرى فيرالدى
Bin elli târîhinde Kemankeş Kara
Mustafa Paşa dahi sikke umurunu tashîh
edip altun iki yüz elli ve guruş yüz yirmi
beş akçeye çıkmış bulunduğu hâlde altun
yüz altmışa ve guruş seksen akçeye ve
Mısır parasının beheri iki akçeye tenzil
kılındı ve bu mâdde hadd-i zâtında umûr-ı
memdûhadan iken bir guruşa on bir kıyye
lahm alınır idi.
Şimdi sekiz kıyye alınır oldu deyü
i‘tirâzât vâkı‘ olmuşdur. Bundan sonra
meskûkâtda tegayyürât-ı kesîre hâdis
olduğu misillü bu asra kadar Devlet-i
Osmâniyye altunları hiç bozulmayıp
Macar altunu vezn ü ayârında olduğu hâlde
bu dahi müşkilât-ı mâliyye hasebiyle
tağyîr olunduğundan mikyâs-ı sahîh ittihâz
olunan yaldız ve Macar altunlarının ve
guruş denilen riyalin fiyâtı terakkī ede ede
bin yüz târîhlerinde yaldız altunu üç yüz ve
guruş yüz yirmi akçeye doğru fırladı.

[H.] Bin elli yılında Kemankeş Kara
Mustafa Paşa da sikkenin değerinde tashih
yapmış, altının değeri iki yüz elli guruşunki
ise yüz yirmi beş akçe iken altın yüz altmışa
guruş da seksen akçe, Mısır parasının her biri
iki akçe değerine indirilmiştir. Bu durum
aslında övgüyle karşılanacak bir durum iken
bir guruşa on bir kıyye et alınırdı.
Şimdi sekiz kıyye alınır oldu diyerek
itirazlar ortaya çıkmıştır. Bundan sonra
paralarda büyük değişiklikler olduğu hâlde
Osmanlı Devleti altınları hiç bozulmamış,
Macar altını vezin ve ayarında olmuşken
malî zorluklar nedeniyle temel kriter olarak
alınan yaldız ve Macar altınları ve guruş ve
denilen riyalin değeri yüksele yüksele [H.]
bin yüz tarihlerinde yaldız altını üç yüz,
guruş ise yüz yirmi akçeye doğru fırladı.
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طقسان سنه ظرفنده آلتون ايله كموش بيننده حاصل اوالن تفاوت دخى بو
.فياتلردن استدالل اولنمق اقتضا ايدر
بيك آلتمش درت تاريخنده تنظيم قلنمش اوالن موازنه دفترى كه ترخونجى
الئحه سى ديمكله مشهوردر آنك منطوقنجه سلطنت سنيّه نك اون درت بيك بشيوز
اوچ كيسه وارداتى و اون آلتى بيك درتيوز كيسه مصارفاتى بولنديغندن بيك طقوزيوز
محرر و واردات
كيسه آچيغى اولديغى و بر بچوق سنه لك وارداتك تداخلده بولنديغى
ّ
و مصارفاتك مفرداتى طوائف عسكريّه نك مقدار و كميّتلرى مندرج ايسه ده تعبيرات
.عتيقه ايله يازلمش اولمسنه مبنى تماميله ح ّل مشكالت اولنمق قابل دكلدر
فقط اشبو موازنه ده مسطور اوالن ايراد و مصرف طوغريدن طوغرى يه
خزينه يه ادخال و خزينه دن اخراج اولنان اموال اولوب بونك خارجنده و حواله و
تقسيم صورتنده دها پك چوق واردات و مصارفات وار ايدي كه
Doksan sene zarfında altun ile gümüş
beyninde hâsıl olan tefâvüt dahi bu fiyâtlardan
istidlâl olunmak iktizâ eder.
Bin altmış dört târîhinde tanzîm
kılınmış olan muvâzene defteri ki Tarhuncu
Lâihası demekle meşhurdur anun mantûkunca
saltanat-ı seniyyenin on dört bin beş yüz üç
kese vâridâtı ve on altı bin dört yüz kese
mesârifâtı bulunduğundan bin dokuz yüz kese
açığı olduğu ve bir buçuk senelik vâridâtın
tedâhülde bulunduğu muharrer ve vâridât ü
mesârifâtın müfredâtı tavâif-i askeriyyenin
mikdârı ve kemiyyetleri münderic ise de
ta‘bîrât-ı atîka ile yazılmış olmasına mebnî
temâmıyla hall-i müşkilât olunmak kābil
değildir.
Fakat işbu muvâzenede mastûr olan
îrâd ve masraf doğrudan doğruya hazîneye
idhâl ve hazîneden ihrâc olunan emvâl olup
bunun hâricinde ve havâle ve taksîm suretinde
daha pek çok vâridât ve mesârifât var idi ki

Doksan sene içerisinde altın ve
gümüş arasında ortaya çıkan farkın
nedeni bu fiyatlardan anlaşılabilir.
[H.] Bin altmış dört yılında
düzenlenen ve Tarhuncu Lâyihası
olarak bilinen meşhur muvazene [bütçe]
defterine göre, devletin on dört bin beş
yüz üç kese geliri ve on altı bin dört yüz
kese gideri olup bütçe açığı, bin dokuz
yüz kesedir. Bir buçuk senelik gelirin
tedahülde olduğu, henüz ödenmediği
[burada] yazılı, gelir ve giderin ayrıntılı
dökümü ile askerî grupların sayıları
kaydedilmiş ise de bunlar eski usulle
yazıldığı için bütünüyle sorunları
çözmek mümkün olamamaktadır.
Fakat bu bütçede yazılı olan gelir
ve gider doğrudan doğruya hazineye
giren ve hazineden çıkan miktarları
göstermektedir. Ancak bunun dışında
havale ve taksim şeklinde daha pek çok
gelir ve gider vardır.
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ً عصرمزده تنظيم اولنمقده اوالن موازنه دفترلرينه تطبيقا
.و قياسا ً بيان و تذكير قلنديغى حالده ايضاح مادّه اولنمش اولورز
شويله كه اوال مصر ارساليّه سيله اردل و افالق و بغدان و دوبره
ونديك مثللو ممالك ممتازه ويركولرى و معادن حاصالتى و
اموال غنائم و مخلّفات وزرا و امرا طوغريجه ايچ خزينه يه
 ثانيا كرك.وضع اولنه كلمكله مذكور موازنه دفترندن خارجدر
سراى همايون و كرك طوائف عسكريّه تعييناتى ايچون آلنان
اونده لق اغنامى و عينا ً استحصال قلنان پرنج و سائره دخى
 ثالثا بالجمله وزرا و رجال و كتبه و طشره ده.داخل دكلدر
خاص و زعامت و خرج و
بولنان والى و ميرلوالرك
ّ
صصات معيّنه لرى اولديغندن
ّ مخ
Asrımızda tanzîm olunmakda olan
muvâzene defterlerine tatbîkan ve kıyâsen
beyân u tezkîr kılındığı hâlde îzâh-ı mâdde
olunmuş olur. Şöyle ki

Nitekim günümüzde düzenlenen
bütçe
defterlerindeki
kayıtlarla
karşılaştırılınca
konu
açıklığa
kavuşturulmuş olur. Şöyle ki

evvelâ Mısır irsâliyyesiyle Erdel ve
Eflak ve Boğdan ve Dubra-Venedik misillü
memâlik-i mümtâze vergileri ve maâdin
hâsılâtı ve emvâl-i ganâim ve muhallefât-ı
vüzerâ vü ümerâ doğruca iç hazîneye vaz‘
oluna
gelmekle
mezkûr
muvâzene
defterinden hâricdir.

Evvela, Mısır vergileri ile Erdel,
Eflak-Boğdan ve Dubrovnik gibi
ayrıcalıklı yerlerin vergileri, madenlerin
hasılatı, ganimet gelirleri, vezir ve
beylerin terekeleri doğruca iç hazineye
konulduğundan bütçe dışı gelirlerdir.

Sâniyen gerek sarây-ı hümâyûn ve
gerek tavâif-i askeriyye ta‘yînâtı içün alınan
ondalık ağnâmı ve aynen istihsâl kılınan
pirinç ve sâire dahi dâhil değildir.
Sâlisen bi’l-cümle vüzerâ ve ricâl ve
ketebe ve taşrada bulunan vâlî ve mîr-i
livâların hâss ve zeâmet ve harç ve
muhassasât-ı muayyeneleri olduğundan

İkinci olarak gerek saray gerekse
askerî zümreler için belirlenen ondalık
ağnamı ile ayni olarak alınan pirinç vs.
vergileri [de] bütçe dışında yer alır.
Üçüncü olarak bütün vezirler, üst
düzey devlet görevlileri ile taşrada
bulunan beylerbeyi ve sancakbeylerinin,
has, zeamet, harç ve belirli tahsisatları
olduğundan

مقرره لريله
ّ و طريق علميّه رجالنك دخى خرج مواثيقدن واردات
صدور و موالى معزوللرينك آرپالقلرى بولنديغندن خزينهءِ دولتدن بونلره
معاش اعطا قلنمغله خزينه بر طاقم وارداتنى بو صورتله آنلره تقسيم و
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 بر ده اول عصرده عوارض و بدل نزل ناميله.حواله ايلمش ديمك اولور
ممالك محروسه اهاليسنه بر ويركو طرح اولنور ايسه ده زمانمزده جارى
آقچه فياتنه نسبتله تقريبا ً اللى آلتمش بيك كيسه رادّه سنده اولوب شمدى
ايسه اموال ويركو آلتييوز بيك كيسه دن متجاوز اولمسنه نظرا ً اول وقت
خزينهءِ دولته وارد اوالن مذكور اللى آلتمش بيك كيسه نك فضله سى
اولمق الزم كالن بشيوز بو قدر بيك كيسه حضريّه و سفريّه ناميله والى
و ميرلوا و ويوده لره و شهر و قصبه لر اهاليسنك تعمير و انشاسنه
مجبور اولدقلرى كوپرى و طريق مثللو شيلر و منزل باركيرى و سائر
بونك كبى مصارفات بلديّه نك تسويه سنه مخصوص و معيّن حكمنده
.ايدوكندن هر مملكتده بو صورتله توزيع و تحصيل قلنور ايدى
ve tarîk-i ilmiyye ricâlinin dahi harc-ı
mevâsîkdan vâridât-ı mukarrereleriyle sudur
ve
mevâlî
ma‘zûllerinin
arpalıkları
bulunduğundan hazîne-i devletden bunlara
maâş i‘tâ kılınmağla hazîne birtakım
vâridâtını bu suretle anlara taksîm ve havâle
eylemiş demek olur. Bir de ol asrda avârız ve
bedel-i nüzül nâmıyla memâlik-i mahrûse
ahâlîsine bir vergi tarh olunur ise de
zemânımızda cârî akçe fiyatına nisbetle
takriben elli altmış bin kese râddesinde olup
şimdi ise emvâl-i vergi altı yüz bin keseden
mütecâviz olmasına nazaran ol vakt hazîne-i
devlete vârid olan mezkûr elli altmış bin
kesenin fazlası olmak lâzım gelen beş yüz bu
kadar bin kese hazariyye ve seferiyye nâmıyla
vâlî ve mîr-i livâ ve voyvodalara ve şehr ve
kasabalar ahâlîsinin ta‘mîr ve inşâsına
mecbûr oldukları köprü ve tarîk misillü şeyler
ve menzil bârgîri ve sâir bunun gibi
mesârifât-ı belediyyenin tesviyesine mahsûs
u muayyen hükmünde idiğinden her
memleketde bu sûretle tevzî‘ u tahsîl kılınır
idi.

ve ilim adamlarının da belge
harçlarından gelirleri, kazasker ve yüksek
rütbeli (mevali) kadılardan azledilmiş
olanların arpalıkları bulunduğundan
devlet hazinesinden bunlara maaş
bağlandığı için hazine bazı gelirlerini
bunlara yönlendirmiş olur. Bir de o
dönemde avarız ve bedel-i nüzül adıyla
vatandaşlara bir vergi konulmuşsa da
zamanımızdaki değeriyle yaklaşık olarak
elli atmış bin kese derecesinde iken şimdi
vergi gelirleri altı yüz bin keseden fazla
olduğu için o vakit devlet hazinesi
gelirleri içerisinde yer alan elli altmış bin
kesenin fazlası olması gereken beş yüz
küsur bin kese hazariye ve seferiye adıyla
beylerbeyi, sancakbeyi ve voyvodalara,
şehir ve kasabalar halkının tamir ve inşa
etmek zorunda oldukları köpür ve yol gibi
yükümlülükler, menzil beygiri vs. gibi
mahallî giderlerin karşılanması için
belirlendiğinden her eyalette bu şekilde
toplanır ve harcanırdı.

رابعا قالع خاقانيده بولنان مستحفظ و بيوك شهرلرده اوالن
محول
يرلى قولى نفراتنك علوفه لرى اوجاقلقلرندن مرتّب و
ّ
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 خامسا ممالك محروسه نك.اولمغله بو دخى خارج از موازنه در
ّ
متوطن اوالن زعما و ارباب تيمار
هر طرفنده متم ّكن و
ديرلكلرينك حاصالت عشريّه سيله متعيّش اولدقلرندن كلّيتلو
قوهءِ جسيمه ايچون جانب
ّ عساكر سواريدن عبارت اوالن اويله بر
خزينه دن بر آقچه ويرلميوب بالعكس مضايقهءِ ماليّه زمانلرنده
 كذلك يوردلق و.بدل تيمار نامي له بر ويركو دخى آلنور ايدى
اوجاقلق اصحابى اوالن امرا حدود خاقانى محافظه سى خدمتنى
ادا ايدرك طرف دولتدن بر شي الميوب ديرلكلرى حاصالتيله
 سادسا ترسانهءِ عامره مصارفى اوالن بيك.كچنورلر ايدى
آلتييوز كيسه نك طقوزيوز بو قدر كيسه سى جانب خزينه دن
اعطا و ماعداسى ترسانه اوجاقلقلرندن استيفا قلنه كلديكى سالف
.الذّكر بيك آلتمش درت سنه سى موازنه سنده مسطوردر
Râbi‘an kılâ‘-ı hâkānîde bulunan
müstahfız ve büyük şehirlerde olan yerli kulu
neferâtının ulûfeleri ocaklıklarından müretteb
ü muhavvel olmağla bu dahi hâric ezmuvâzenedir.

Dördüncü olarak kale askerleri
ve büyük şehirlerdeki yerli kulu
askerlerinin ulufeleri [kendilerine] tahsis
edilen ocaklıklardan olduğu için bunlar da
bütçe dışında yer almıştır.

Hâmisen memâlik-i mahrûsenin her
tarafında mütemekkin ü mutavattın olan
zuamâ ve erbâb-ı tîmâr dirliklerinin hâsılât-ı
öşriyyesiyle
müteayyiş
olduklarından
külliyetli asâkir-i süvârîden ibâret olan öyle
bir kuvve-i cesime içün cânib-i hazîneden bir
akçe verilmeyip bi’l-aks muzâyaka-i mâliyye
zemânlarında bedel-i tîmâr nâmıyla bir vergi
dahi alınır idi. Kezâlik yurtluk ve ocaklık
ashâbı olan ümerâ hudûd-ı hâkānî muhâfazası
hidmetini edâ ederek taraf-ı devletden bir şey
almayıp dirlikleri hâsılâtıyla geçinirler idi.

Beşinci olarak bütün eyaletlerde
bulunan zeamet ve timar sahipleri
dirliklerinden oluşan öşür vergisiyle
geçindikleri için pek çok süvari
askerinden oluşan böyle büyük bir kuvvet
için hazineden bir akçe [bile] verilmediği
gibi mali sıkıntı olduğu zamanlarda
kendilerinden “bedel-i tîmar” adıyla bir
vergi alınırdı. Yine yurtluk ve ocaklık
sahibi beyler devletin sınırlarını korurlar,
devlet tarafından hiçbir şey almayıp
dirliklerinin geliriyle geçinirlerdi.

Sâdisen tersâne-i âmire mesârifi olan
bin altı yüz kesenin dokuz yüz bu kadar kesesi
cânib-i hazîneden i‘tâ ve mâ-adâsı tersâne
ocaklıklarından istîfâ kılınageldiği sâlifü’zzikr bin altmış dört senesi muvazenesinde
mastûrdur.

Altıncı olarak tersane gideri olan
bin altı yüz kesenin dokuz yüz küsur
kesesinin hazineden verildiği, kalanının
ise tersane ocaklıklarından karşılandığı
adı geçen bin atmış dört yılı bütçesinde
kayıtlıdır.
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سابعا سالطين ماضيه وزرا و امرا و سائر اصحاب خيرات
كرك استانبولده و كرك ممالك دولت عليّه نك هر جانبنده پك چوق
جوامع و مدارس و مكاتب و كوپرى و خان و حمام مثللو ابنيهءِ خيريّه
و الزمه انشا و صولر اجرا ايدرك هم بالد و قصباتى اعمار و تزيين و
مدرس و خواجه و طلبهءِ علوم و
ّ هم ده انتشار علوم و فنون ضمننده
خدمهءِ وقفه وظيفهءِ نقديّه و عينيّه ترتيب و تعيين ايدوب حتّى مكتب
چوجقلرينه بيله قپامه تعبير اولنور البسه و سائره تخصيص ايلمشلردر
و بعض مهم طريق و جسرلرك تطهير و تعميرى ايچون جوارنده بولنان
كويلر تكاليف عرفيّه دن معاف طوتلمغله آنلر دخى دائما وظيفه لرينى
 بنا برين عصرمز موازنه لرنده مرقّم اوالن اوقاف.اجرا ايدرلر ايدى
و معارف و نافعه تخصيصاتلرينه دخى مح ّل اولميوب امور مذكوره بو
.وجهله رؤيت قلنه كلمشدر
Sâbi‘an selâtîn-i mâzıye vüzerâ ve
ümerâ ve sâir ashâb-ı hayrât gerek İstanbul’da
ve gerek memâlik-i Devlet-i aliyyenin her
cânibinde pek çok cevâmi‘ ve medâris ve
mekâtib ve köprü ve han ve hamâm misillü
ebniye-i hayriyye vü lâzime inşâ ve sular icrâ
ederek hem bilâd ve kasabâtı i‘mâr ve tezyîn
ve ve hem de intişâr-ı ulûm ü fünûn zımnında
müderris ve hâce ve talebe-i ulûm ve hademei vakfa vazîfe-i nakdiyye ve ayniyye tertîb ü
ta‘yîn idüp hattâ mekteb çocuklarına bile
kapama ta‘bîr olunur elbise ve sâire tahsîs
eylemişlerdir ve ba‘zı mühimm tarîk ve
cisrlerin tathîr ü ta‘mîri içün civârında
bulunan köyler tekâlif-i örfiyyeden muâf
tutulmağla anlar dahi dâimâ vazîfelerini icrâ
ederler
idi.
Binâ-berîn
asrımız
muvâzenelerinde murakkam olan evkāf ve
maârif ve nâfi‘a tahsîsâtlarına dahi mahall
olmayıp umûr-ı mezkûre bu vechile rü’yet
kılınagelmişdir.

Yedinci olarak önceki padişah,
vezir ve beylerle diğer hayır sahiplerinin
gerek İstanbul’da gerekse ülkenin diğer
yerlerinde pek çok cami, medrese,
mektep, köprü, han ve hamam gibi hayır
amaçlı ve hizmet için gerekli binalar
yaptırması, su getirmeleri hem şehir ve
kasabaları imar edip geliştirmiş hem de
ilim ve fenni yaymak üzere müderris,
hoca ve öğrencilerle vakıf çalışanlarına
nakdî ve ayni gelir sağlamıştır. Hatta
[böylece] mektep çocuklarına “kapama”
denilen kıyafet verilmiş, diğer ihtiyaçları
karşılanmıştır. Bazı önemli yol ve
köprülerin temizlik ve bakımı için civar
köyler örfi vergilerden muaf tutulmuş,
onlar da her zaman görevlerini yerine
getirmiştir.
Bununla
birlikte
günümüzdeki bütçelerde bulunan vakıf,
eğitim ve yardım ödeneklerine bile yer
olmayıp bu işler anlatıldığı şekilde
yapılmıştır.
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دولتك امور ماليّه سى بو مركزده و اركان سلطنتك ثروت و
اقتدارلرى دخى مشهود اوالن آثارلريله معلوم اولى االبصار اولديغندن
اول بابده تطويل مقاله حاجت اولميوب فقط باالده بالمناسبه ايراد اولنان
مخلّفات يعنى مصادرات مادّه سيله اوقاف حقّنده بعض مرتبه
تفصيالت درج و تسطير اولنمسى فائده دن غير خالى و اتيان اولنه
ِجق مقاالتك محاكمه سى ارباب مطالعه و دانشك محول عهدهء
ّ
.كفايتلريدر
مقرر اولمق حسبيله
ّ وزراى عظامك واردات مناصبلرى غير
استقرار مناصبه نائل و حسن ادارهءِ مصالح ذاتيّه سنه قادر اوالنلر
كسب ثروت و سامان ايده كلدكلرنده و دائرهءِ وزارت لدى االقتضا
قولالنلمق اوزره كوچك بر اردو حكمنده بولنديغندن حين ارتحاللرنده
نقود موجوده ايله بعض ذي قيمت اشيا و اسلحه و حيوانات و چادر
كبى مه ّمات سفريّه جانب ميرى دن قبض اولنوب
Devletin umûr-ı mâliyyesi bu
merkezde ve erkân-ı saltanatın servet ü
iktidârları dahi meşhûd olan âsârlarıyla
ma‘lûm-ı üli’l-ebsâr olduğundan ol bâbda
tatvîl-i makāle hâcet olmayıp fakat bâlâda
bi’l-münâsebe îrâd olunan muhallefât ya‘nî
müsâderât mâddesiyle evkāf hakkında ba‘zı
mertebe tafsîlât dahi derc ü tastîr olunması
fâideden gayr-i hâlî ve ityân olunacak
makālâtın muhâkemesi erbâb-ı mutâlaa vü
dânişin muhavvel-i uhde-i kifâyetleridir.
Vüzerâ-yı
ızâmın
vâridât-ı
menâsıbları gayr-i mukarrer olmak
hasebiyle istikrâr-ı menâsıba nâil ve hüsn-i
idâre-i mesâlih-i zâtiyyesine kadir olanlar
kesb-i servet ü sâmân edegeldiklerinde ve
dâire-i vezâret lede’l-iktizâ kullanılmak
üzre
küçük
bir
ordu
hükmünde
bulunduğundan hîn-i irtihâllerinde nukūd-ı
mevcûde ile ba‘zı zî-kıymet eşyâ ve esliha
ve hayvânât ve çadır gibi mühimmât-ı
seferiyye cânib-i mirîden kabz olunup

Devletin mali işleri bu şekilde ve üst
düzey görevlilerin servet ve güçleri
bıraktıkları eserlerinden hareketle herkesin
malumu idi. Bu konuda sözü uzatmaya gerek
olmamakla birlikte yukarıda bir münasebetle
zikredilen terekeye devletçe el konulması
konusunda bir miktar ayrıntıya girilmesi de
faydasız olmayacaktır. İleri sürülecek
görüşlerin değerlendirilmesi bilgi ve görgü
sahiplerin insafına bırakılacaktır.
Veziriazamların görevleriyle ilgili
gelirleri düzensiz olduğu için görevinden
uzun süre kalanlar ve kendi işlerini güzelce
yönetebilenler servet sahibi olabilmekteler ve
elleri altında gerektiğinde kullanılmak üzere
küçük bir ordu bulundurmaktadırlar.
Öldükleri zaman [bıraktıkları] nakit paralar,
değerli eşya, silah, hayvan ve çadır gibi
seferde kullanılabilecek olanlara devlet
tarafından el konulup
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ورثه سنه امالك عقار و سائره دن كچنه جكلرى درجه
ده اموال ترك اولنور و مدار تعيّش براقميان وزرا و امرانك
 حتّى كوپريلى.اوالدلرينه طرف دولتدن معاش اعطا قلنور ايدى
ِاوغلى فاضل احمد پاشانك وفاتنده بيك كيسه قدر نقودى خزينهء
همايونه اخذ اولنوب اموال و امالك كلّيّه سى ارثا ً برادرى فاضل
.مصطفى بك ايله همشيره لرينه انتقال ايلمشدر
كذلك مرزيفونى قره مصطفى پاشا مغضوبا ً مقتول
اولديغى و بالجمله نقود اشياسى ميرى يه قبض اولنديغى حالده
اوغلى على بك كه صكره لرى مقتول زاده على پاشا ناميله كسب
متفرعاتنى پدرينك
ّ اشتهار ايتمشدر ديوان يولنده اوالن مدرسه و
عقب اعدامنده انشا ايتديروب بونلرك ايسه نقدر مصرف و
.ثروته موقوف ايدوكى محتاج بيان دكلدر
veresesine emlâk-i akār ve sâireden
geçinecekleri derecede emvâl terk olunur ve
medâr-ı teayyüş bırakmayan vüzerâ ve
ümerânın evlâdlarına taraf-ı devletden maâş
i‘tâ kılınır idi. Hattâ Köprülü-oğlu Fazıl
Ahmed Paşa’nın vefâtında bin kese kadar
nukūdu hazîne-i hümâyûna ahz olunup
emvâl ü emlâk-i külliyyesi irsen biraderi
Fazıl Mustafa Bey ile hemşirelerine intikal
eylemişdir.
Kezâlik Merzifonî Kara Mustafa
Paşa mağzûben maktul olduğu ve bi’l-cümle
nukūd [ve] eşyâsı mirîye kabz olunduğu
hâlde oğlu Ali Bey ki sonraları Maktûl-zâde
Ali Paşa nâmıyla kesb-i iştihâr etmişdir
Dîvân-yolu’nda
olan
medrese
ve
müteferriâtını pederinin akab-i i‘dâmında
inşâ etdirip bunların ise ne kadar masraf ve
servete mevkūf idiği muhtâc-ı beyân
değildir

[Ölenlerin] varislerine gelir getiren
mülkler ve diğer kalemlerden geçinecekleri
kadar kaynak bırakılır. Geçinmelerine
yetecek mal bırakamakayan vezir ve
beylerin çocuklarına devlet tarafından
maaş bağlanırdı. Hatta Köprülü Fazıl
Ahmed Paşa’ınn vefatından sonra bin kese
kadar bıraktığı nakit hazineye alınmış, mal
ve mülklerinin tamamı öz kardeşi olan
Fazıl Mustafa Bey ile kız kardeşlerine
kalmıştır.
Yine Merzifonlu Kara Mustafa Paşa
öldürüldüğü ve bütün nakit ve eşyasına
devlet tarafından el konulduğu hâlde daha
sonraları “Maktul-zade Ali Paşa” adıyla
meşhur olacak olan oğlu Ali Bey,
Divanyolu’ndaki medrese ve müştemilatını
babasının ölümünden sonra inşa ettirmiştir.
Bunların ne kadar büyük paralarla
yapılabileceğini açıklamaya gerek yoktur.

و دها پك چوق وزرا زاده لر بابالرندن قاالن اموال و
امالك ايله مرفّها ً اوقاتكذار اولمشلردر كه هر برينك اتيانى
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ّ موجب تفصيل اوله جغندن ترك قلنمش و
ظن اولنديغى كبى هر
وزيرك وفاتنده كافّهءِ اموال و امالكى مصادره اولنمق و عيال و
 بر ده حدّ معروفى.اوالدى سوقاقلره آتلمق واقع اولمامشدر
تجاوز ايله جمع مال ايدن اصحاب اقبال و متنفّذان اكثريّا مبتالى
مؤاخذه و مصادره اولمشلر ايسه ده دقّت اولنديغى حالده هر
 از آن جمله سلطان ابراهيمه.بريسى بر سبب و لزوم تحتنده در
تقرب ايدن مشهور جنجى خواجه نك اوچ بيك ايكييوز
ّ كسب
كيسه لك نقود و اشياسى مصادره اولنمشدر كه عصرمز
.حسابنجه يوز بيك كيسه آقچه ديمكدر

ve daha pek çok vüzerâ-zâdeler
babalarından kalan emvâl ü emlâk ile
müreffehen evkāt-güzâr olmuşlardır ki her
birinin ityânı mûcib-i tafsîl olacağından terk
kılınmış ve zann olunduğu gibi her vezîrin
vefâtında kâffe-i emvâl ü emlâki müsâdere
olunmak ve ıyâl ü evlâdı sokaklara atılmak
vâkı‘ olmamışdır. Bir de hadd-i ma‘rûfu
tecâvüz ile cem‘-i mâl eden ashâb-ı ikbâl ü
müteneffizân
ekseriyyâ
mübtelâ-yı
muâhaze vü müsâdere olmuşlar ise de
dikkat olunduğu hâlde her birisi bir sebeb ve
lüzûm tahtındadır. Ez-ân cümle Sultân
İbrahim’e kesb-i tekarrüb eden meşhur
Cinci Hoca’nın üç bin iki yüz keselik nukūd
ve eşyâsı müsâdere olunmuşdur ki asrımız
hesâbınca yüz bin kese akçe demekdir.

Daha pek çok vezir çocukları
babalarından kalan mal ve mülkleriyle
rahatça hayat sürmüşlerdir. Her birinin
sayılması ayrıntıya girmek olacağından söz
uzatılmadı. Zannedildiği gibi her vezirin
ölümünden sonra mal ve mülküne devlet
adına el konulmamış, çoluk çocuğu
sokaklara atılmamıştır. Bir de makul
yoldan uzaklaşarak para biriktiren ikbal
sahipleri ve etkin kişiler çoğunlukla
sorgulanıp mallarına el konulmuş ise de
dikkat edilince her birinin bir sebebe
dayandığı görülecektir. Bu cümleden
olarak Sultan İbrahim’e yakınlaşmış olan
ünlü Cinci Hoca’nın, günümüz değeriyle
yüz bin kese tutarında olan üç bin iki yüz
keselik nakit parası ve değerli eşyasına el
konulmuştur.

249

خواجهءِ مزبور بو قدر مبالغى اوچ بش سنه ظرفنده وزرا و امرانك
تقديمنه مجبور اولدقلرى رشوتلر ايله اوقاف سالطين و سائره دن بال
استحقاق تخصيص ايتدرديكى وظائف و طرف پادشاهيدن آلديغى عطايادن
جمع و ادّخار ايلمش ايدوكى ميدانده اولمسنه نظرا ً بونلرى باالسترداد امور
مه ّمهءِ دولته صرف ايلمك عدل و ظلمدن قنغيسنه شبيه اولديغى ارباب
 شو قدر وار كه اساس مادّه وجه.انصافك مطالعهءِ بيطرفانه سنه براغلدى
مشروح اوزره اولديغى حالده كيدرك سوءِ استعماالته منقلب اولوب
مأمورين و ملتزميندن و بلكه دولت ايشنه قارشميوب كندو تجارت و
زراعتيله كسب ثروت و سامان ايدن اغنيادن وفات ايدنلرك اموالى برر
نام و وسيله ايله مصادره اولنمغه باشالنلديغندن بو قاعده نك نه درجه لره
قدر وارديغى ان شاء هللا تعالى فصل آتى تكمله سنده توضيح قلنور
Hâce-i mezbûr bu kadar mebâliği üç
beş sene zarfında vüzerâ ve ümerânın
takdimine mecbûr oldukları rüşvetler ile evkāfı selâtîn ve sâireden bilâ-istihkāk tahsîs
etdirdiği vezâif ve taraf-ı pâdişâhîden aldığı
atâyâdan cem‘ u iddihâr eylemiş idiği
meydanda olmasına nazaran bunları bi’listirdâd umûr-ı mühimme-i devlete sarf
eylemek adl ü zulmden kangısına şebîh olduğu
erbâb-ı insâfın mutâlaa-i bî-tarafânesine
bırakıldı. Şu kadar var ki esâs-ı mâdde vech-i
meşrûh üzre olduğu hâlde giderek sû-i
isti‘mâlâta munkalib olup me’mûrîn ve
mültezimînden ve belki devlet işine karışmayıp
kedi ticâret ve zirâatıyla kesb-i servet ü sâmân
eden ağniyâdan vefât edenlerin emvâli birer
nâm ve vesîle ile müsâdere olunmağa
başlandığından bu kā‘idenin ne derecelere
kadar vardığı in-şâallâhü Teâlâ fasl-ı âtî
tekmilesinde tavzîh kılınır.

Adı geçen hoca bu kadar miktarı
üç beş sene içerisinde vezir ve beylerin
[kendisine] takdime mecbur oldukları
rüşvetler ile padişah vakıflarından vs.
den haksız yere tahsis ettirdiği ücretler
ve padişahtan aldığı hediyelerle
biriktirdiği açıktır. Bunları geri almak ve
önemli devlet işlerine harcamanın adalet
ve zulümden hangisiyle adlandırılacağı
insaf
sahiplerinin
tarafsız
değerlendirmesine bırakıldı. Şurası da
bir gerçek ki asıl madde bu olduğu hâlde
[bu iş] giderek kötüye kullanılmış
memur ve mültezimlerle devlet işine
karışmayıp kendi ticaret ve ziraatıyla
servet
sahibi
olan
zenginlerin
vefatlarından
sonra
[bıraktıkları]
mallarına bir bahane ile el konulmaya
başlandığı için bu uygulamanın nerelere
ulaştığı inşallah gelecek bölümün
sonunda açıklanacaktır.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
1)

Okunan metinlerden bir kısmını kendiniz günlük dile çevirmeye çalışınız.

2)
Bölümde sunulan metni inceleyerek cümle kuruluşu bakımından günümüzden
farklı olan kullanımları bulunuz.
3)
Bölümdeki metni esas alarak Arapça kökenli kelimelerden kaçını bugün de
kullandığımızı bulunuz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Osmanlı Tarih Metinleri dersinin onuncu XVII. yüzyılın ilk yarısında, iç karışıklıklar,
İran ve Avusturya seferleri ve dünyadaki yeni gelişmeler nedeniyle günden güne daha da
bozulan devlet yapısı içerisinde mali alanda yaşanan sıkıntılar ve aranan çözüm yollarını konu
alan metin esas alınarak metni anlama ve verilen mesajı doğru tespit edebilmeye imkân
tanıyacak şekilde transkripli metinlerle birlikte yazarın bugün yaşaması hâlinde anlatmak
istediklerini hangi cümle kuruluşu ve kelimeleri seçerek yapabileceği düşünülerek metin
yeniden kurulmuştur.
Bu sırada metnin yazıldığı günlerin alışkanlığı ile atlanan ancak cümle içerisinde
bulunması zorunlu görülen kelimeler köşeli parantez içerisinde olmak üzere ilave edildi. Ancak
buradaki çalışmanın metni sadeleştirme olmadığını da belirtmek gerekir.
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Bölüm Soruları
1)

 سياقت ديوانىkelimelerinin okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Belâgat Dîvân

b)

Siyâkat Dîvânî

c)

Sibak Siyak

d)

Siyâdet Dîvân

e)

Siyâkat divanı

2)

 نسخ رقعهkelimelerinin okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Nüsha Varak

b)

Nesih Rikkat

c)

İstinsah Varak

d)

Müstensih Rikʻa

e)

Nesih Rikʻa

3)

ّ خط
ّ kelimelerinin okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?
خطاط كتابه

a)

Hattât Hat Küttâb

b)

Kitâbenin hattâtı

c)

Hatt-ı hattât Kâtibi

d)

Hatt hattât kitâbe

e)

Hıtta Hutbe Küttâb
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4)

Osmanlı döneminde Osmanlı tarihine dair yazılan eserlere genellikle ne ad

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

5)

Osmanlı döneminde yazma bir eseri kopya ederek çoğaltanlar nasıl adlandırılır?

a)

Şâir

b)

Müstensih

c)

Müellif

d)

Müverrih

e)

İstinsâh

verilir?

Cevaplar:
1)e, 2)e, 3)d, 4)a, 5)b
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11. HIZLI METİN OKUMA ÇALIŞMALARI III
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. Karaçelebizâde Abdülaziz Efendi
11.1.1. Metin ve Transkripsiyon
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Karaçelebizâde Abdülaziz Efendi’nin Osmanlı siyasi hayatındaki önemi nedir?

2)

Osmanlıca kaleme alınan biyografi örneklerinin özellikleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Günlük Dile Çevirme
Çalışması

Metin içersinde kullanılan
terimlerin tespit edilebilmesi

Tarihî metin üzerinde
verilen kelime gruplarının
incelenmesi

Günlük Dile Çevirme
Çalışması

Osmanlıca tarihî metinlerin
hızlı ve akıcı bir biçimde
okunması

Metin üzerinde uygulama
çalışması yapmak
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Anahtar Kavramlar


Siyasi yapı



Devlet teşkilatı
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Giriş
Osmanlı Tarih Metinleri dersinin 11. bölümünde metin okuma çalışmalarına örnek
olmak üzere XVII. yüzyıl Osmanlı aydınlarının önde gelen simalarından Karaçelebizade
Abdülaziz Efendi’nin ailesi, tahsili, ilmî görevleri ve siyasi olaylardaki rolünü içeren
Karaçelebizâde Abdülaziz Efendi adlı metin ve okunuşu konu edinilecektir.
Osmanlı tarihine, özellikle de Osmanlı aydınlarının biyografilerine dair birçok eser
kaleme almış olan Ahmed Refik (Altınay) bu metinde de zaman zaman olayların akışını doğru
anlamaya yönelik önemli değerlendirmelerde bulunmuştur.
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11. HIZLI METİN OKUMA ÇALIŞMALARI II
11.1. Karaçelebizâde Abdülaziz Efendi
AHMED REFİK (ALTINAY)
(öl. 1937)
Eserin Adı:
Âlimler ve San‘atkârlar

Eserin Yazıldığı Tarih:
1924’den önce

Alınan Metin Hakkında:
KARAÇELEBİZÂDE
ABDÜLAZİZ EFENDİ
Osmanlı Şeyhülislâmlarından Karaçelebizâde Abdülaziz
Efendi’nin ailesi, tahsili, ilmî görevleri ve siyasi olaylardaki rolü.

Metnin Yer Aldığı Eserin Künyesi:
Ahmed Refik, Âlimler ve San‘atkârlar, İstanbul 1924, s. 151-161.

Açıklama:
Buraya alınan metin Tarihî Eserlerden
Seçilmiş Eski Metinler (Yayınlayan: Yeniçağ Tarihi
Kürsüsü, İstanbul 19712, s. 36-41) esas alınarak
yeniden yazılmıştır.
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11.1.1. Metin ve Transkripsiyon

سلطان ابراهيم دورينك سمور و عنبر مجادله لريله كچن
 بو.سياسى حياتى بر چوق سيمالرك تظاهرينه سبب اولدى
 مجاهد و، مرد و وطنپرور،سيمالر ايچنده حريص و رياكار
 علما ً تميّز ايتمش رجالك ده سياسى،حميّتلى انسانلر كورولديكى
 بو سيمالرك اك مهملرندن برى.حياته قاريشدقلرى كورولدى
. قره چلبى زاده عبدالعزيز افندى ايدى، هيچ شبهه سز،ده
عبدالعزيز افندى توركلكه خدمت ايدن اك اسكى و اك
 فاتح دورى، جدّى موالنا حسام الدين.معتبر بر عائله دندى
وزراسندن صدر اعظم قرمانى محمد پاشانك برادرى و كمال
پاشازاده نك شريكى ايدى؛ طاشكوپريلى زاده نك روايتنه كوره
 موالنا حسام الدين علم و فضلى ايله تميّز.ده كوله سى ايدى
“ چلبى سلطان محمد دورى علماسندن ”شرح هدايه.ايتمش ايدى
 دورنده.يه حاشيه يازان نيكده لى قره يعقوبك دامادى ايدى
”عموما ً ديار قرمانك حاكم پاكيزه نهادى“ اوالن بو ذات طقوز
.يوز يكرميده وفات ايتمشدى
KARAÇELEBİZÂDE ABDÜLAZİZ EFENDİ
Sultân İbrahim devrinin semmûr ve anber mücâdeleleriyle geçen siyâsî hayâtı
birçok sîmâların tezâhürüne sebeb oldu. Bu sîmâlar içinde harîs ve riyâ-kâr, merd ve
vatan-perver, mücâhid ve hamiyyetli insanlar görüldüğü, ilmen temeyyüz etmiş ricâlin de
siyâsî hayâta karışdıkları görüldü. Bu sîmâların en mühimlerinden biri de, hiç şübhesiz,
Karaçelebizâde Abdülaziz Efendi idi.
Abdülaziz Efendi Türklüğe hizmet eden en eski ve en muʻteber bir âiledendi.
Ceddi Mevlânâ Hüsameddin, Fatih devri vüzerâsından Sadr-ı aʻzam Karamanî Mehmed
Paşa’nın biraderi ve Kemalpaşazâde’nin şerîki idi; Taşköprülüzâde’nin rivâyetine göre de
kölesi idi. Mevlânâ Hüsameddin ilm ü fazlı ile temeyyüz etmiş idi. Çelebi Sultan Mehmed
devri ulemâsından “Şerh-i Hidâye” ye hâşiye yazan Niğdeli Kara Yakub’un damadı idi.
Devrinde “umûmen diyâr-ı Karaman’ın hâkim-i pâkîze-nihâdı” olan bu zât dokuz yüz
yirmide vefât etmişdi.

.حسام الدين افندينك اوغلى محمد هجرى افندى ايدى
 باباسنك قره يعقوب عائله سنه انتسابندن طواليى،هجرى افندى
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 بو تاريخدن اعتبارا ً تكميل عائله بو نام.قره چلبى عنواننى آلدى
 حسين، محمد هجرى افندى اوغلنه باباسنك آدينى.ايله آكيلدى
 بوتون عائله كبى علما، حسام الدين افندى ده.حسام الدين قويدى
 مسائل فقهيه ده. علما ً تميّز ايتدى، متعدد قاضيلقلرده،مسلكنده
 بروسه ده كى چفتلكنده آلتمش،اختصاص صاحبى اوالن بو ذات
 برى:يدى ياشنده فجأة ً وفات ايتديكى زمان ايكى اوغلى قالمشدى
. ديكرى ده عبدالعزيز افندى ايدى،محمد
 كوچوك،(١٠٠٧) حسامالدين افندى وفات ايتديكى زمان
١٠٠١  شو حالده تاريخ تولدى.قره چلبى زاده آلتى ياشنده ايدى
 قره چلبى زاده نك قرده شى محمد افندى او.اولمق الزم كلير
 چوى زاده دن تحصيل علوم.اثناده اوتوز يدى ياشنده ايدى
 قره چلبى زاده قرده. او تاريخده صحنه واصل اولمشدى،ايتمش
. عائله سنك مسلكنه سالك اولدى.شنك النده تربيه ايدلدى

Hüsameddin Efendi’nin oğlu Mehmed Hicrî Efendi idi. Hicrî Efendi, babasının
Kara Yakub âilesine intisâbından dolayı Karaçelebi unvânını aldı. Bu târîhden iʻtibâren
tekmîl âile bu nâm ile anıldı. Mehmed Hicrî Efendi oğluna babasının adını, Hüseyin
Hüsameddin koydu. Hüsameddin Efendi de, bütün âile gibi ulemâ mesleğinde, müteaddid
kadılıklarda, ilmen temeyyüz etdi. Mesâil-i fıkhiyyede ihtisâs sâhibi olan bu zât,
Bursa’daki çiftliğinde altmış yedi yaşında füc’eten vefât etdiği zaman iki oğlu kalmışdı:
Biri Mehmed, diğeri de Abdülaziz Eefendi idi.
Hüsameddin Efendi vefât etdiği zaman (1007) küçük Karaçelebizâde altı yaşında
idi. Şu hâlde târîh-i tevellüdü [H.] 1001 olmak lâzım gelir. Karaçelebizâde’nin kardeşi
Mehmed Efendi o esnâda otuz yedi yaşında idi. Çivizâde’den tahsîl-i ulûm etmiş, o târîhde
sahna vâsıl olmuşdu. Karaçelebizâde kardeşinin elinde terbiye edildi. Âilesinin mesleğine
sâlik oldu.

264

مدرسه لرده ”قاعدهء معتبره اوزره“ تحصيل معرفت
 دها صوكره اوتوز آلتى ياشنده، اوال مكه،ايلدكدن صوكره
(١٠٤٣) استانبول قاضيسى اولدى
عزيز افندينك استانبول قاضيلغى اثناسنده استانبولده ياغ
. مراد رابع بو قحطك اسبابنى آراشديردى.بولونماز اولمشدى
،نهايت ’’قاضئ استانبولك نرخ خصوصنده اوالن شدّتى سببدر
ديو كوش همايونه ايردكده‘‘ درحال بوستانجى باشى دوچه يه
ّ
 ’’استانبول: قطعى بر امر ويردى،خط همايون كوندردى
قاضيسنى دريايه چيقاروب آطه لردن برنده بوغوب دريايه
.‘‘براغه
 عبدالعزيز افندى يى بر،دوچه خط همايونى آلير آلماز
، بايرام پاشا. بويوك آطه يه طوغرى آچيلدى،قايغه بنديردى
ّ
خط همايونى خبر آلنجه درحال
عبدالعزيز افندى حقّنده كى
حضوره چيقدى؛ قره چلبى زاده حقّنده شفاعت ايتدى؛ عفوى
.ايچون بر خط آله رق آرقه سندن قوشديردى

Medreselerde “kāide-i muʻtebere üzre” tahsîl-i maʻrifet eyledikden sonra, evvelâ
Mekke, daha sonra otuz altı yaşında İstanbul kadısı oldu (1043).
Aziz Efendi’nin İstanbul kadılığı esnâsında İstanbul’da yağ bulunmaz olmuşdu.
Murâd-ı râbiʻ bu kâhtın esbâbını araşdırdı. Nihâyet “kādî-i İstanbul’un narh husûsunda
olan şiddeti sebebdür, deyü gûş-ı hümâyûna irdükde” derhâl Bostancıbaşı doçeye hatt-ı
hümâyûn gönderdi, katʻî bir emir verdi:
“İstanbul kadısını deryâya çıkarıp adalardan birinde boğup deryâya bırağa”.
Doçe hatt-ı hümâyûnu alır almaz, Abdülaziz Efendi’yi bir kayığa bindirdi, Büyük
Ada’ya doğru açıldı. Bayram Paşa, Abdülaziz Efendi hakkında şefâat etdi; afvı için [yeni]
bir hatt[-ı hümâyûn] alarak arkasından koşdurdu.
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. عبدالعزيز افندى بوغولمادن يتشدى،بركت ويرسين خط
.بى چاره عبدالعزيز افندى قبريسه نفى ايدلمكله حياتنى قورتاردى
 يرينه برادرزاده.قره چلبى زاده منفاسنده بر سنه قالدى
 ده ’’ سيماسنده ثمرهء صالح١٠٤٥ .سى محمود افندى كچدى
‘‘ ديو وكالى دولت جرائمك عفو رجا ايتدكلرنده،ظاهر اولمشدر
ازميدده مراد رابع بو رجايى قبول ايتدى؛ قره چلبى زاده تكرار
.استانبوله كلدى
مراد رابعك وفاتنه قدر عبدالعزيز افندى مهم بر منصبه
 سلطان ابراهيمك جلوسندن صوكره ديمتوقه.تعيين اولنمدى
 بو مدت اثناسنده علمى تدقيقات.قضاسى كنديسنه آرپه لق ويرلدى
 قره چلبى زاده نك تأليف.صه آثار تأليفيله مشغول اولدى
ّ  بالخا،ايله
 ’’حلية،‘‘ ’’سير،‘‘ ’’ سير كازرونى ترجمه سى:ايتديكى اثرلر
.’’مرآة الصفاء‘‘ ايدى،‘‘االنبيا

Bereket versin [yeni] hatt[-ı hümâyûn], Abdülaziz Efendi boğulmadan yetişdi. Bîçâre Abdülaziz Efendi Kıbrıs’a nefy edilmekle hayâtını kurtardı.
Karaçelebizâde menfâsında bir sene kaldı. Yerine birader-zâdesi Mahmud Efendi
geçdi. [H.] 1040’da “sîmâsında semere-i salâh zâhir olmuşdur, deyü vükelâ-yı devlet
cerâimün afv ricâ itdüklerinde” İzmid’de Murâd-ı râbiʻ bu ricâyı kabûl etdi;
Karaçelebizâde tekrâr İstanbul’a geldi.
Murâd-ı râbiʻin vefâtına kadar Abdülaziz Efendi mühimm bir mansıba taʻyîn
olunmadı. Sultan İbrahim’in cülûsundan sonra Dimetoka kazâsı kendisine arpalık [olarak]
verildi. Bu müddet esnâsında ilmî tedkīkāt ile bi’l-hâssa âsâr te’lîfiyle meşgūl oldu.
Karaçelebizâde’nin te’lîf etdiği eserler: “Siyer-i Gâzerunî Tercemesi”, “Siyer”, Hilyetü’lenbiyâ”, “Mir’âtü’s-safâ” idi.
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بونلردن بشقه خواجه سعدالدين افندينك ’’تاج
 بر ده ’’سليماننامه‘‘ وجوده،التواريخ‘‘ينه ذيل اولمق اوزره
 قره چلبى زاده بوش وقتلرينى مسلكنه عائد آثار و.كتيردى
صه تورك تاريخنه متعلّق تاريخى تأليفات وجوده كتيرمكله
ّ بالخا
 اصالت و نجابتى ايله تميّز،كچيردى؛ بين العلما فضل و كمالى
.ايتدى
،مراد رابع دورينك قانلى شدّتلرينى كورن قره چلبى زاده
.سلطان ابراهيم سلطنتنك اسرافاتنى ده كوردى و قيد ايتدى
جنجى خواجه لرك بويو نسخه لرى قارشيسنده اك بويوك
 شيخ االسالم يحيى افندينك بيله سقوطنى دلخون اوله،سيمالرك
 جنجى خواجه آنك نظرنده علما صنفى ايچون.رق سير ايتدى
 سلطان ابراهيمك و سراى قادينلرينك ثروتلره غرق.بر لكه ايدى
متنفرانه بر لسان
ايتدكلرى مشهور بويوجيدن بحث ايدركن
ّ
.قولالنيوردى

Bunlardan başka Hoca Saʻdeddin Efendi’nin “Tâcü’t-tevârîh” ine zeyl olmak üzre,
bir de “Süleymân-nâme” vücûda getirdi. Karaçelebizâde boş vakitlerini mesleğine âid âsâr
ve bi’l-hâssa Türk târîhine müteallik târîhî te’lîfât vücûda getirmekle geçirdi; beyne’lulemâ fazl u kemâli, asâlet ü necâbeti ile temeyyüz etdi.
Murâd-ı râbiʻ devrinin kanlı şiddetlerini gören Karaçelebizâde, Sultan İbrahim
saltanatının isrâfâtını da gördü ve kayd etdi. Cinci Hocaların büyü nüshaları karşısında en
büyük sîmâların, Şeyhülislâm Yahya Efendi’nin bile sukūtunu dil-hûn olarak seyr etdi.
Cinci Hoca onun nazarında ulemâ sınıfı için bir leke idi. Sultan İbrahim’in ve sarây
kadınlarının servetlere gark etdikleri meşhûr büyücüden bahs ederken müteneffirâne bir
lisân kullanırdı.
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سلطان ابراهيم دورينك مظالمندن اك زياده متأثّر
 سلطان، قره چلبى زاده.اوالنلردن برى ده قره چلبى زاده ايدى
 هزارپاره احمد پاشالرك سلطان ابراهيمى اغفال،زاده لرك
 موقعلرينى تحكيم ايچون ملّتى فالكته سوروكله،ايتدكلرينى
 عصياننده قره مراد١٠٥٨ .مكدن كرى طورمادقلرينى كوردى
 بكتاش آغالرله برابر سرايه هجوم ايدن، مصلح الدينلر،آغالر
.خلقك اوكنه كچدى
قره چلبى زاده بو تاريخدن اعتبارا ً عثمانلى
 او كون سراى.ايمپراطورلغنك تاريخنده مهم بر موقع طوتدى
 اوغلنى خلع ايتديرمك ايچون.باغچه لرى خلق ايله طولمشدى
ًًِ اوال ظاهرا،علمايى سرايه دعوت ايدن كوسم والده سلطان
 قارشيسنده كمال حرمتله خلع طلبنده بولنان وزرا،مدافعه ايتمش
.و اركانى ساعتلرجه اوياالمشدى

Sultan İbrahim devrinin mezâliminden en ziyâde müteessir olanlardan biri de
Karaçelebizâde idi. Karaçelebizâde, Sultanzâdelerin, Hezârpâre Ahmed Paşaların Sultan
İbrahim’i iğfâl etdiklerini, mevkıʻlerini tahkîm için milleti felâkete sürüklemekden geri
durmadıklarını gördü. [H.] 1058 isyânında Kara Murad Ağalar, Muslihiddinler, Bektaş
Ağalarla beraber sarâya hücum eden halkın önüne geçdi.
Karaçelebizâde bu târîhden iʻtibâren Osmanlı İmparatorluğu’nun târîhinde
mühimm bir mevkıʻ tutdu. O gün sarây bağçeleri halk ile dolmuşdu. Oğlunu halʻ etdirmek
için ulemâyı sarâya daʻvet eden [Mâh-peyker] Kösem Vâlide Sultan, evvelâ zâhiren
[oğlunu] müdâfaa etmiş, karşısında kemâl hürmetle halʻ talebinde bulunan vüzerâ ve
erkân[-ı devlet]ı sâatlerce oyalamışdı.
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 والده،ايشته او زمان قره چلبى زاده درحال قپودن طالدى
 درشت و آغير سوزلرله ماهپيكر،سلطانك حضورينه كلدى
 قره. نهايت جلوس اولدى.كوسم سلطانى جوابدن عاجز براقدى
 باشنده مينى مينى مجوزه سى، قوشخانه قپوسندن،چلبى زاده
ايله آغالرك اورته سندن ايلريله ين يدى ياشنده كى پادشاهك
 حتى بو شرفه نائليّتندن طواليى بويوك بر،صاغ قولندن طوتدى
. (١٠٥٨ ) افتخار بيله طويدى
قره چلبى زاده ايله كوسم سلطان بيننده عداوت بو
)  قره چلبى زاده جلوسى متعاقب.تاريخدن اعتبارا ً باشالدى
 فقط بويوك والده.( روم ايلى قاضيعسكرلكنه نائل اولدى١٠٥٩
 دائما بو خصومتى تشديد،سلطانك كنديسنه خصومتنى بيليور
 عصياننى متعاقب قره١٠٥٨ .سل ايليوردى
ّ ايده جك اسبابه تو
. صدر اعظم صوفى محمد پاشا ايله بر اولدى،چلبى زاده

İşte o zaman Karaçelebizâde derhâl kapudan daldı, Vâlide Sultan’ın huzuruna
geldi, dürüşt ve ağır sözlerle Mâh-peyker Kösem Sultan’ı cevâbdan âciz bırakdı. Nihâyet
cülûs oldu. Karaçelebizâde, Kuşhâne kapısından, başında mini mini mücevvezesi ile
ağaların ortasından ilerileyen yedi yaşındaki pâdişâhın sağ kolundan tutdu, hattâ bu şerefe
nâiliyyetinden dolayı büyük bir iftihâr bile duydu (1058).
Karaçelebizâde ile [Mâh-peyker] Kösem [Vâlide] Sultan beyninde adâvet bu
târîhden iʻtibâren başladı. Karaçelebizâde cülûsu müteâkıb (1059) Rumeli kadıaskerliğine
nâil oldu. Fakat büyük vâlide sultânın kendisine husûmetini biliyor, dâimâ bu husûmeti
teşdîd edecek esbâba tevessül eyliyordu. [H.] 1058 isyânını müteâkıb Karaçelebizâde,
Sadr-ı aʻzam Sufî Mehmde Paşa ile bir oldu.
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صنى
ّ  والده سلطانك خا.دائما سراى مصارفاتنه قاريشدى
 سرايك بوز مصارفنه وارنجه يه قدر حساب.چوق كوردى
سياتنى
ّ  يالكز وظيفةًًِ كوسم والده نك ح، قره چلبى زاده.ايتدى
 كوسم سلطانله.اينجيده جك افعاله تشبّث ايتمكله اكتفا ايتمدى
 نزاكته مغاير سوزلر،كوروشديكى زمان ده خاطر قيره جق
 سلطان ابراهيمك قتلندن ّاول كوسم.سويله مكدن كرى طورمادى
.والده نك بو جنايتده كى دخلنى صره سى كلدكجه يوزينه ووردى
مع مافيه بو حركتلرينك كوسم سلطان اوزرنده حاصل ايتديكى
 ’’بويوك والده ايله بينمزده معادات:تأثّره كندى ده واقفدى
اولمغين حياتنده بحسب الظاهر نائل مراد اولمق احتمالى يانمزده
‘‘ ادارهء خاطرده دغدغهء انتظار چوق ايدى... محال اولوب
.دييوردى
 بو سببدن كوسم والده نك اسكى سرايه،قره چلبى زاده
 فقط.نقلى ايچون صدر اعظم صوفى محمد پاشا ايله كوروشدى
 تجربه،كوچوك والده ترخان سلطانك هنوز يكرمى ايكى ياشنده
.سز بولنمسى بو اميدينك حصولنه مانع اولدى

Dâimâ sarây mesârifâtına karışdı. Vâlide Sultan’ın hâssını çok gördü. Sarâyın
buz mesârifine varıncaya kadar hesâb etdi. Karaçelebizâde, yalnız vazîfeten [Mâhpeyker] Kösem Vâlide’nin hissiyyâtını incidecek efʻâle teşebbüs etmekle iktifâ etmedi.
Kösem Sultanla görüşdüğü zaman da hâtır kıracak, nezâkete mugāyir sözler
söylemekden geri durmadı. Sultan İbrahim’in katlinden evvel Kösem Vâlide’nin bu
cinâyetdeki dahlini sırası geldikçe yüzüne vurdu. Maa-mâ-fîh bu hareketlerinin Kösem
Sultan üzerinde hâsıl etdiği teessüre kendi de vâkıfdı: “Büyük vâlide ile beynimizde
muâdât olmağın hayâtında bi-hasebi’z-zâhir nâil-i murâd olmak ihtimâli yanımızda
muhâl olup… idâre-i hâtırda dağdağa-i intizâr çok idi” diyordu.
Karaçelebizâde bu sebebden Kösem Vâlide’nin Eski Sarây’a nakli için Sadr-ı
aʻzam Sufî Mehmed Paşa ile görüşdü. Fakat Küçük Vâlide Turhan Sultan’ın henüz yirmi
iki yaşında, tecrübesiz bulunması bu ümidinin husûlüne mâniʻ oldu.
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صدر اعظم صوفى محمد پاشانك سقوطى اوزرينه قره
. قره چلبى زاده ايچون بر سعادت اولدى،مراد آغانك صدارتى
 رقيبلرندن بو.اساساًًِ قره چلبى زاده نك يكانه هدفى مشيختدى
 از جمله بهائى،موقعه صعود ايدنلره درين بر كين ايله باقيور
:افندينك فتوايه نصبنى شو صورتله تلقّى ايدييوردى
’’بهائى چلبى استانبول قضاسنده سكزنجى خلفمز ايكن
قلم فتوايى اكا تسليم ايتديرمك ايله نقض قانون قديم و بلكه هتك
.‘‘ناموس شرع قويم ايلدى
قره چلبى زاده يه بو ضربه لرى ووران هپ كوسم
ًًِ  فقط شمدى كوسم سلطانك قره مراد پاشا ايله مشتركا.سلطاندى
.حركت ايتمسى قره چلبى زاده نك ده يوكسلمسنه سبب اولدى
.قره چلبى زاده مشيخت ايچون بويوك بر حرص كوستردى

Sadr-ı aʻzam Sufî Mehmed Paşa’nın sukūtu üzerine Kara Murad Ağa’nın
sadâreti, Karaçelebizâde için bir saâdet oldu. Esâsen Karaçelebizâde’nin yegâne hedefi
meşîhatdi. Rakīblerinden bu mevkıʻa suûd edenlere [karşı] derin bir kin ile bakıyor, ezcümle Bahaî Efendi’nin [makam-ı] fetvâya nasbını şu suretle telakkī ediyordu:
“Bahaî Çelebi İstanbul kazâsında [bizim] sekizinci halefimiz iken kalem-i fetvâyı
ona teslîm etdirmek ile nakz-ı kānûn-ı kadîm ve belki hetk-i nâmûs-ı şerʻ-i kavîm
eyledi”.
Karaçelebizâde’ye bu darbeleri vuran hep Kösem Sultan’dı. Fakat şimdi Kösem
Sultan’ın Kara Murad Paşa ile müştereken hareket etmesi Karaçelebizâde’nin de
yükselmesine sebeb oldu. Karaçelebizâde meşîhat için büyük bir hırs gösterdi.
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 او صورتله كه مراد.قره مراد پاشايى دائما ازعاج ايتدى
 قره چلبينك كوزينى.پاشا بهائى چلبى نك عزلنى موافق كورمدى
طويورمق ايچون ’’آيده بر شيخ االسالم تبديلى شناعتندن
اعراض بيوروب عزيز افندى يه غير مسبوق المثل فتوى پايه
.سى‘‘ ايجاد ايتدى
قره چلبى زاده بر طرفدن پايهء فتوى عرضنى محافظه
 از جمله ’’روضةاالبرار‘‘ ايله،ايتدى؛ ديكر جهتدن اثرلرينى
 عبدالعزيز.فقهه دائر اثرلرى اكمال ايتمكدن كرى طورمادى
افندينك پايهء فتوايه نائليّتى بر چوق ذواتك ممنونيّتنى موجب
 ’’عزيز عالمه اوله مبارك: از جمله شاعر جورى چلبى.اولدى
.غراسنى دوشوردى
ّ پايهء فتوى‘‘ تاريخ
رقيبلرى عبدالعزيز افندينك پايهء فتوى آلمسنى چكه
 عبدالعزيز افندى، او سنه نك رمضان اون بشنده.ميورلردى
.صدر اعظمك آرقه سندن ايچرى كيردى
Kara Murad Paşa’yı dâimâ izʻâc etdi. O suretle ki Murad Paşa Bahaî Çelebi’nin azlini
muvâfık görmedi. Karaçelebi’nin gözünü doyurmak için “ayda bir Şeyhülislâm tebdîli
şenâatinden iʻrâz buyurup Aziz Efendi’ye gayr-i mesbûku’l-misl fetvâ pâyesi” îcâd etdi.
Karaçelebizâde bir tarafdan “pâye-i fetvâ ırzını muhâfaza etdi; diğer cihetden
eserlerini, ez-cümle “Ravzatü’l-ebrâr” ile fıkha dâir eserleri ikmâl etmekden geri durmadı.
Abdülaziz Efendi’nin pâye-i fetvâya nâiliyyeti birçok zevâtın memnûniyyetini mûcib oldu.
Ez-cümle Şâir Cevrî Çelebi [ebced hesâbıyla]: “Azîz âleme ola mübârek pâye-i fetvâ” târîhi garrâsını düşürdü.
Rakībleri Abdülaziz Efendi’nin pâye-i fetvâ almasını çekemiyorlardı. O senenin
Ramazan [ayının] on beşinde, Abdülaziz Efendi sadr-ı aʻzamın arkasından içeri girdi.
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 عبدالعزيز افندينك بو.سائر وزرايه تقدّم ايتمك ايستدى
 درحال پر.حركتى وزرادن كنعان پاشانك پك زياده كوجنه كيتدى
:حدّت عزيز افندى يى اوموزيله ايتدى
 آشاغى آناطولى افنديسنك،ـ افندى اكر قاضيعسكر ايسه ك
 يوق اكر مفتى ايسه ك بونده ايشك نه در؟ بز وزارت پايه.ياننه وار
سنى اله كتورنجه نيجه كره كله مز اورته يه قويوب مهلكه لر
 بو سنك ايتديكك نه در؟.كچورمشز
 شيشمان، قره چلبى زاده كوچوجك بويى.ديه سويلندى
 كنعان پاشادن صوكره بوتون وزرا قره چلبى.وجوديله صارصلدى
 عزيز افندى يى ناچار.زاده يى برر برر ايته رك اوكه كچديلر
: او زمان وزرادن بعضيلرى.آناطولى افنديسنك ياننده براقديلر
’’مسبوق المثل اولميان امورى احداث و دولت عليّه جانبنه سوق
 حتى احبّاسندن برى.سف ايتديلر
ّ  بويله فضاحتى مؤدّيدر‘‘ ديو تأ...
:كنعان پاشايه
Sâir vüzerâya tekaddüm etmek istedi. Abdülaziz Efendi’nin bu hareketi vüzerâdan
Kenʻan Paşa’nın pek ziyâde gücüne gitdi. Derhâl pür-hiddet Aziz Efendi’yi omuzuyla itdi:
Efendi eğer kadıasker isen, aşağı[ya geç] Anadolu Efendisi’nün yanına var.
Yok eğer müftî isen bunda işin nedür? Biz vezâret pâyesini ele getürünce[ye kadar] nice kerre
kellemüz ortaya koyup mehlekeler geçürmişiz. Bu senün etdiğin nedür?
diye seslendi. Karaçelebizâde küçücük boyu, şişman vücuduyla sarsıldı. Kenʻan
Paşa’dan sonra bütün vüzerâ Karaçelebizâde’yi birer birer iterek öne geçdiler. Aziz Efendi’yi
nâ-çâr Anadolu Efendisi’nin yanında bırakdılar. O zaman vüzerâdan baʻzıları: “Mesbûku’lmisl olmayan umûru ihdâs ve Devlet-i Aliyye canibine sevk… böyle fezâhatı müeddîdür”
deyü teessüf etdiler. Hattâ ehıbbâsından biri Kenʻan Paşa’ya:
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ـ سلطانم ديوانده تح ّمل بيوروب عزيز افندى يى تحجيل
ايتمسه كز معقول دكلميدر؟ زمان سابقده اسعد افندى امر پادشاه
.ايله تقدّم ايتمش ايدى
: پاشا ده شو جوابى ويردى،ديدى
 اسعد افندى.ـ اسعد افندى امر پادشاهى ايله تقدّم ايتمش
 اما بو نه مقوله افعال. آياغنى اوپه يم،كبى بر مفتى بولسونلر
 بو مراتبه نه كونه حيله ايله واصل اولديغى معلوم.ايله مشهوردر
دكلميدر؟

Sultânum Dîvân[-ı Hümâyûn]’da tahammül buyurup Aziz Efendi’yi tahcîl
etmeseniz maʻkūl değül midür? Zemân-ı sâbıkda Esʻad Efendi emr-i pâdişâh[î] ile tekaddüm
itmiş idi.
Dedi, Paşa da şu cevâbı verdi:
Esʻad Efendi emr-i pâdişâhî ile tekaddüm itmiş. Esʻad Efendi gibi bir müftî
bulsunlar, ayağını öpeyim. Ammâ bu [Aziz Efendi] ne makūle efʻâl ile meşhûrdur. Bu
merâtibe ne gûne hîle ile vâsıl olduğu maʻlûm değül midür?
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
1)
inceleyiniz.

XVII. yüzyıl Osmanlı tarihçiliğini vakanüvisler ve özel tarihçileri karşılaştırarak

2)

Tarihî terim ve deyimlerle ilgili bir eser bulup inceleyiniz.

3)

Osmanlı Devleti’nde kadınların idareye karışmasını ve sonuçlarını araştırınız.

4)

Ravzatü’l-ebrâr adlı eseri ve zeylini bulup inceleyiniz.

5)

Cülus ve bayramlaşmalarda uygulanan teşrifat kuralları hakkında bilgi edininiz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Osmanlı Tarih Metinleri dersinin 11. bölümünde metin okuma çalışmaları
örneklerinden olarak XVII. yüzyıl Osmanlı aydınlarının önde gelen simalarından
Karaçelebizade Abdülaziz Efendi’nin ailesi, tahsili, ilmî görevleri ve siyasi olaylardaki rolünü
içeren Karaçelebizâde Abdülaziz Efendi adlı metin okundu.
Osmanlı tarihine, özellikle de Osmanlı aydınlarının biyografilerine dair birçok eser
kaleme almış olan Ahmed Refik (Altınay) bu metinde de zaman zaman olayların akışını doğru
anlamaya yönelik önemli değerlendirmelerde bulunmuştur.
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Bölüm Soruları
1)
اوزى
gösterilmiştir?

سوزك

kelime gurubunun okunuşu aşağıdakilerden hangisinde

a)

Söz üzerine

b)

Süzek ucu

c)

Söz gözü

d)

Surun üzeri

e)

Sözün özü

2)

 والده مkelimesinin okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Velâdet

b)

Mevlid

c)

Evlâdım

d)

Veledim

e)

Vâlidem

3)

 بورسه نك طاغلرىkelime gurubunun okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Buradaki dağlar

b)

Bursa otağları

c)

Burası dağdır

d)

Bursa’nın dağları

e)

Bolu Dağı
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4)

 ادرنه كمركىkelime gurubunun okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Adana kemeri

b)

Edirne gümrüğü

c)

Edirne kömürü

d)

Edirne kemeri

e)

Ardahan kömürü

5)

 بولى بكىkelime gurubunun okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Yüz beni

b)

Bursa beyi

c)

Bolu beli

d)

Yol boyu

e)

Bolu beyi

6)

Van Gölü ifadesinin karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

a)

وان كولى

b)

كونى ويانه

c)

كوزلى وارنه

d)

كمركى وان

e)

كون واران
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7)

Dîvân kâtibi ifadesinin karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

a)

دولت قوشى

b)

ديوان همايون

c)

دلى ديوانه

d)

ديون عموميه

e)

ديوان كاتبى

8)

Millî Müdâfaa ifadesinin karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

a)

ملى مدافعه

b)

ملتجه مدافعه

c)

ملّى مجادله

d)

مملكت و ملت

e)

قواى مليه

9)

 مكتب رشديهkelime gurubunun okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Mekteb-i Rüşdiyye

b)

Mahalle mektebi

c)

Mekteb muallimi

d)

İlk Mekteb

e)

Sıbyan Mektebi
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10)

 قره باغك ا شغالىkelime gurubunun okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Kara kuvvetleri

b)

Karakoyunlu ümerâsı

c)

Karakol kuvveti

d)

Karayazıcı eşkıyâsı

e)

Karabağ’ın işgāli

Cevaplar:
1)e, 2)e, 3)d, 4)b, 5)e, 6)a, 7)e, 8)a, 9)a, 10)e
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12. METİN ANLAMA ÇALIŞMALARI: SÖZCÜK VE TERİM BULMA
III
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Karaçelebizade Abdülaziz Efendi Metni Üzerinde Sözcük ve Terim Bulma
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Karaçelebizâde Abdülaziz Efendi’nin Osmanlı siyasi hayatındaki önemi nedir?

2)

Osmanlıca kaleme alınan biyografi örneklerinin özellikleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Günlük Dile Çevirme
Çalışması

Metin içersinde kullanılan
terimlerin tespit edilebilmesi

Tarihî metin üzerinde
verilen kelime gruplarının
incelenmesi

Günlük Dile Çevirme
Çalışması

Osmanlıca tarihî metinlerin
hızlı ve akıcı bir biçimde
okunması

Metin üzerinde uygulama
çalışması yapmak
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Anahtar Kavramlar


Siyasi ve İdari Yapı



Osmanlı Devleti
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Giriş
İleri Osmanlıca II dersinin 12. bölümünde metin okuma çalışmalarına örnek olmak
üzere XVII. yüzyıl Osmanlı aydınlarının önde gelen simalarından Karaçelebizade Abdülaziz
Efendi’nin ailesi, tahsili, ilmî görevleri ve siyasi olaylardaki rolünü içeren Karaçelebizâde
Abdülaziz Efendi adlı metnin okunuşu ve sözcük ve terim bulunması konu edinilecektir.
Osmanlı tarihine, özellikle de Osmanlı aydınlarının biyografilerine dair birçok eser
kaleme almış olan Ahmed Refik (Altınay) bu metinde de zaman zaman olayların akışını doğru
anlamaya yönelik önemli değerlendirmelerde bulunmuştur.
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12. METİN ANLAMA ÇALIŞMALARI: SÖZCÜK VE TERİM
BULMA III
Metin anlama çalışmaları kapsamında daha önceki bölümlerde okunmuş olan metinleri
bir tarihî metin olarak anlamak ve ileri bir aşama olarak da daha sonra gerçekleştirilecek
çalışmalarda kullanılabilecek bir bilgiye dönüştürebilmek üzere öncelikli olarak örnek metinler
üzerinde sözcük ve terim bulma çalışmaları yapmak gerekir.
Bu bölümde İleri Osmanlıca II dersinin 12. bölümünde verilen Karaçelebizâde
Abdülaziz Efendi metni üzerinde sözcük ve terim bulma çalışmaları yapılacaktır.

12.1. Karaçelebizâde Abdülaziz Efendi Metni Üzerinde Sözcük ve
Terim Bulma

سلطان ابراهيم دورينك سمور و عنبر مجادله لريله كچن
 بو.سياسى حياتى بر چوق سيمالرك تظاهرينه سبب اولدى
 مجاهد و، مرد و وطنپرور،سيمالر ايچنده حريص و رياكار
 علما ً تميّز ايتمش رجالك ده سياسى،حميّتلى انسانلر كورولديكى
 بو سيمالرك اك مهملرندن برى.حياته قاريشدقلرى كورولدى
. قره چلبى زاده عبدالعزيز افندى ايدى، هيچ شبهه سز،ده
عبدالعزيز افندى توركلكه خدمت ايدن اك اسكى و اك
 فاتح دورى، جدّى موالنا حسام الدين.معتبر بر عائله دندى
وزراسندن صدر اعظم قرمانى محمد پاشانك برادرى و كمال
پاشازاده نك شريكى ايدى؛ طاشكوپريلى زاده نك روايتنه كوره
 موالنا حسام الدين علم و فضلى ايله تميّز.ده كوله سى ايدى
“ چلبى سلطان محمد دورى علماسندن ”شرح هدايه.ايتمش ايدى
 دورنده.يه حاشيه يازان نيكده لى قره يعقوبك دامادى ايدى
”عموما ً ديار قرمانك حاكم پاكيزه نهادى“ اوالن بو ذات طقوز
.يوز يكرميده وفات ايتمشدى
Kelime
Semmûr
Sîmâ

Anlamı
Samurun derisinden yapılan
kürk
Yüz, çehre; kimse

Kelime

Anlamı

Anber

Koku, misk

Tezâhür

Ortaya çıkma
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Harîs

Hırslı

Riyâ-kâr

İkiyüzlü

Hamiyyet

Millî onur ve haysiyet

Temeyyüz

Öne çıkma, sivrilme

Ricâl

Adamlar, devlet adamları

Muʻteber

İtibarlı, saygın

Cedd

Ata

Vüzerâ

Vezirler

Şerîk

Ortak; ders arkadaşı

Rivâyet

Anlatım

İlim

Bilgi

Fazl

Fazla, ziyade; üstünlük

Şerh

Açıklama; önceki bir
kitabın sonraki yıllarda
açıklamalı yeni versiyonu

Ulemâ

Âlimler, bilginler

Hidâye

Burhaneddin Berginanî’nin
furûa ait eseri; medrese ders
kitabı

Hâşiye

Açıklama; bir kitabın
açıklayıcı notlarla
anlaşılır hâle getirilmiş
hâli

Umûmen

Genel olarak, bütün

Hâkim

Hükm eden, sahip olan

Pâkîze

Pak, temiz

Nihâd

Huy, tabiat

.حسام الدين افندينك اوغلى محمد هجرى افندى ايدى
 باباسنك قره يعقوب عائله سنه انتسابندن طواليى،هجرى افندى
 بو تاريخدن اعتبارا ً تكميل عائله بو نام.قره چلبى عنواننى آلدى
 حسين، محمد هجرى افندى اوغلنه باباسنك آدينى.ايله آكيلدى
 بوتون عائله كبى علما، حسام الدين افندى ده.حسام الدين قويدى
 مسائل فقهيه ده. علما ً تميّز ايتدى، متعدد قاضيلقلرده،مسلكنده
 بروسه ده كى چفتلكنده آلتمش،اختصاص صاحبى اوالن بو ذات
 برى:يدى ياشنده فجأة ً وفات ايتديكى زمان ايكى اوغلى قالمشدى
. ديكرى ده عبدالعزيز افندى ايدى،محمد
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حسامالدين افندى وفات ايتديكى زمان ) ،(١٠٠٧كوچوك
قره چلبى زاده آلتى ياشنده ايدى .شو حالده تاريخ تولدى ١٠٠١
اولمق الزم كلير .قره چلبى زاده نك قرده شى محمد افندى او
اثناده اوتوز يدى ياشنده ايدى .چوى زاده دن تحصيل علوم
ايتمش ،او تاريخده صحنه واصل اولمشدى .قره چلبى زاده قرده
شنك النده تربيه ايدلدى .عائله سنك مسلكنه سالك اولدى .مدرسه
لرده ”قاعدهء معتبره اوزره“ تحصيل معرفت ايلدكدن صوكره،
اوال مكه ،دها صوكره اوتوز آلتى ياشنده استانبول قاضيسى
اولدى.
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Kelime

Anlamı

Kelime

Anlamı

İntisâb

Mensup olma, ait olma

Tekmîl

Tamamlama; bütün

İʻtibâren

… dan başlayarak

Müteaddid

Birçok, türlü türlü

Mesâil

Meseleler, sorunlar

Fıkıh

Hukuk, İslâm hukuku

İhtisâs

Özelleşme, uzmanlaşma

Füc’eten

Ansızın, birden bire

Tevellüd

Doğma, doğum

Lâzım gelmek

Gerekmek

Tahsîl

Toplama, öğrenme

Ulûm

İlimler, bilgiler

Sahn

Fatih Medresesi (Metinde
bu medresenin
müderrisliği)

Vâsıl olmak

Ulaşmak

Terbiye

Eğitmek

Sâlik olmak

Yola koyulmak, girmek

Kāide

Kural

Maʻrifet

Bilgi

Evvelâ

İlk olarak, önce
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عزيز افندينك استانبول قاضيلغى اثناسنده استانبولده ياغ
بولونماز اولمشدى .مراد رابع بو قحطك اسبابنى آراشديردى .نهايت
’’قاضئ استانبولك نرخ خصوصنده اوالن شدّتى سببدر ،ديو كوش
ّ
خط همايون
همايونه ايردكده‘‘ درحال بوستانجى باشى دوچه يه
كوندردى ،قطعى بر امر ويردى’’ :استانبول قاضيسنى دريايه
چيقاروب آطه لردن برنده بوغوب دريايه براغه‘‘.
دوچه خط همايونى آلير آلماز ،عبدالعزيز افندى يى بر قايغه
بنديردى ،بويوك آطه يه طوغرى آچيلدى .بايرام پاشا ،عبدالعزيز افندى
حقّنده كى ّ
خط همايونى خبر آلنجه درحال حضوره چيقدى؛ قره چلبى
زاده حقّنده شفاعت ايتدى؛ عفوى ايچون بر خط آله رق آرقه سندن
قوشديردى .بركت ويرسين خط ،عبدالعزيز افندى بوغولمادن يتشدى .بى
چاره عبدالعزيز افندى قبريسه نفى ايدلمكله حياتنى قورتاردى.
قره چلبى زاده منفاسنده بر سنه قالدى .يرينه برادرزاده سى
محمود افندى كچدى ١٠٤٥ .ده ’’ سيماسنده ثمرهء صالح ظاهر
اولمشدر ،ديو وكالى دولت جرائمك عفو رجا ايتدكلرنده‘‘ ازميدده مراد
رابع بو رجايى قبول ايتدى؛ قره چلبى زاده تكرار استانبوله كلدى.
Anlamı
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Kelime

Anlamı

Kelime

Kıtlık, darlık

Kaht

Dördüncü

Râbiʻ

Kadı tarafından
belirlenen satış fiyatı

Narh

Sebepler, nedenler

Esbâb

Resmi görevli

Doçe

Kulak

Gûş

Afvını rica etmek

Şefâat etmek

Kesin

Katʻî

Sürgün

Nefy

Çaresiz

Bî-çâre

Meyve, [metinde: İz,
]emare

Semere

Sürgün edilen yer

Menfâ

Ortaya çıkmak

Zâhir olmak

Cerimeler, suçlar

Cerâim

Düzelme, iyileşme
Vekiller [metinde: Üst
]düzey devlet görevlileri

Salâh
Vükelâ

مراد رابعك وفاتنه قدر عبدالعزيز افندى مهم بر منصبه
تعيين اولنمدى .سلطان ابراهيمك جلوسندن صوكره ديمتوقه
قضاسى كنديسنه آرپه لق ويرلدى .بو مدت اثناسنده علمى
صه آثار تأليفيله مشغول اولدى .قره چلبى زاده
تدقيقات ايله ،بالخا ّ
نك تأليف ايتديكى اثرلر ’’ :سير كازرونى ترجمه سى‘‘،
’’سير‘‘’’ ،حلية االنبيا‘‘’’،مرآة الصفاء‘‘ ايدى.
بونلردن بشقه خواجه سعدالدين افندينك ’’تاج
التواريخ‘‘ينه ذيل اولمق اوزره ،بر ده ’’سليماننامه‘‘ وجوده
كتيردى .قره چلبى زاده بوش وقتلرينى مسلكنه عائد آثار و
صه تورك تاريخنه متعلّق تاريخى تأليفات وجوده كتيرمكله
بالخا ّ
كچيردى؛ بين العلما فضل و كمالى ،اصالت و نجابتى ايله تميّز
ايتدى.
Anlamı

Kelime

Oturma; tahta çıkma

Cülûs

Anlamı
Görev

Kelime
Mansıb

Yüksek devlet
görevlilerine maaşlarına
ilave olarak veya
emeklilik ücreti olarak
bağlanan gelir.

Arpalık

Kadılık

Kazâ

Özellikle

Bi’l-hâssa

İncelemeler, eserler

Tedkīkāt

Eser kaleme alma

Te’lîf

Eserler, yazılan kitaplar

Âsâr

;Süs, ziynet; güzel sıfatlar
Hz. Peygamber’in vasıf

Hilye

Ahlak ve yüksek
vasıflar; Hz.

Siyer
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Peygamber’in hayat
hikâyesi

ve güzelliklerini anlatan
eser
Ayna

Mir’ât

Nebiler, peygamberler

Enbiyâ

Tarihler

Tevârîh

Tarihî metinlerde
padişah hocası

Hoca

Taalluk eden, ilgili

Müteallik

Ek

Zeyl

Soyluluk, soy temizliği

Necâbet

Ara

Beyn

مراد رابع دورينك قانلى شدّتلرينى كورن قره چلبى زاده ،سلطان
ابراهيم سلطنتنك اسرافاتنى ده كوردى و قيد ايتدى .جنجى خواجه
لرك بويو نسخه لرى قارشيسنده اك بويوك سيمالرك ،شيخ االسالم
يحيى افندينك بيله سقوطنى دلخون اوله رق سير ايتدى .جنجى
خواجه آنك نظرنده علما صنفى ايچون بر لكه ايدى .سلطان
ابراهيمك و سراى قادينلرينك ثروتلره غرق ايتدكلرى مشهور
متنفرانه بر لسان قولالنيوردى.
بويوجيدن بحث ايدركن
ّ
سلطان ابراهيم دورينك مظالمندن اك زياده متأثّر
اوالنلردن برى ده قره چلبى زاده ايدى .قره چلبى زاده ،سلطان
زاده لرك ،هزارپاره احمد پاشالرك سلطان ابراهيمى اغفال
ايتدكلرينى ،موقعلرينى تحكيم ايچون ملّتى فالكته سوروكله
مكدن كرى طورمادقلرينى كوردى ١٠٥٨ .عصياننده قره مراد
آغالر ،مصلح الدينلر ،بكتاش آغالرله برابر سرايه هجوم ايدن
خلقك اوكنه كچدى.
قره چلبى زاده بو تاريخدن اعتبارا ً عثمانلى
ايمپراطورلغنك تاريخنده مهم بر موقع طوتدى .او كون سراى
باغچه لرى خلق ايله طولمشدى .اوغلنى خلع ايتديرمك ايچون
علمايى سرايه دعوت ايدن كوسم والده سلطان ،اوال ظاهراًًِ
مدافعه ايتمش ،قارشيسنده كمال حرمتله خلع طلبنده بولنان وزرا
و اركانى ساعتلرجه اوياالمشدى.
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Kelime

Anlamı

Kelime

Anlamı

Sukūt

Düşüş

Dil-hûn
olmak

İçi kan ağlamak

Nazarında

Ona göre, onun nezdinde

Gark
etmek

Boğmak

Müteneffirâne Nefret edercesine

Lisân

Dil, üslup

Mezâlim

Zulümler

Ziyâde

Çok

Müteessir

Etkilenen, üzülen

Mevkıʻ

Yer, konum

Tahkîm

Güçlendirme,
sağlamlaştırma

Halʻ etme

Görevden, tahttan
indirme

Zâhiren

Görünüşte

Hürmet

Saygı

Müdâfaa etme Savunma
Erkân

İğfâl
etmek

Gaflete düşürmek,
aldatmak

Rükünler, üst düzey
görevliler
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ايشته او زمان قره چلبى زاده درحال قپودن طالدى ،والده
سلطانك حضورينه كلدى ،درشت و آغير سوزلرله ماهپيكر
كوسم سلطانى جوابدن عاجز براقدى .نهايت جلوس اولدى .قره
چلبى زاده ،قوشخانه قپوسندن ،باشنده مينى مينى مجوزه سى
ايله آغالرك اورته سندن ايلريله ين يدى ياشنده كى پادشاهك
صاغ قولندن طوتدى ،حتى بو شرفه نائليّتندن طواليى بويوك بر
افتخار بيله طويدى ) . (١٠٥٨
قره چلبى زاده ايله كوسم سلطان بيننده عداوت بو
تاريخدن اعتبارا ً باشالدى .قره چلبى زاده جلوسى متعاقب )
 (١٠٥٩روم ايلى قاضيعسكرلكنه نائل اولدى .فقط بويوك والده
سلطانك كنديسنه خصومتنى بيليور ،دائما بو خصومتى تشديد
سل ايليوردى ١٠٥٨ .عصياننى متعاقب قره
ايده جك اسبابه تو ّ
چلبى زاده ،صدر اعظم صوفى محمد پاشا ايله بر اولدى.
صنى
دائما سراى مصارفاتنه قاريشدى .والده سلطانك خا ّ
چوق كوردى .سرايك بوز مصارفنه وارنجه يه قدر حساب
ايتدى.
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Kelime

Anlamı

Kelime

Anlamı

Dürüşt

Sert, kaba

Âciz

Güçsüz

Kuşhane kapısı

Günümüzde haremin
çıkış kapısı olarak da
kullanılan
Kuşhane’deki kapı

Mücevveze

Başa giyilen bir çeşit
serpuş, kavuk

Nâiliyyet

Erişme, kavuşma

İftihâr

Övünme, övünç

Adâvet

Düşmanlık

Müteâkıb

İzleyen, takip eden

Kadıasker

Anadolu ve Rumeli’de
ayrı ayrı olmak üzere
eğitim ve adaletten
sorumlu Divan-ı
hümayun üyesi olan
iki görevli

Husûmet

Düşmanlık

Teşdîd

Şiddetlendirme,
artırma

Tevessül

Yeltenme

Hâss

Geliri hanedan üyelerine
ve üst düzey görevlilere
tahsis edilen 100.000
akçeden fazla gelirli yer

Mesârifât

Masraflar, harcamalar
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سياتنى
قره چلبى زاده ،يالكز وظيفةًًِ كوسم والده نك ح ّ
اينجيده جك افعاله تشبّث ايتمكله اكتفا ايتمدى .كوسم سلطانله
كوروشديكى زمان ده خاطر قيره جق ،نزاكته مغاير سوزلر
سويله مكدن كرى طورمادى .سلطان ابراهيمك قتلندن ّاول كوسم
والده نك بو جنايتده كى دخلنى صره سى كلدكجه يوزينه ووردى.
مع مافيه بو حركتلرينك كوسم سلطان اوزرنده حاصل ايتديكى
تأثّره كندى ده واقفدى’’ :بويوك والده ايله بينمزده معادات
اولمغين حياتنده بحسب الظاهر نائل مراد اولمق احتمالى يانمزده
محال اولوب  ...ادارهء خاطرده دغدغهء انتظار چوق ايدى‘‘
دييوردى.
قره چلبى زاده ،بو سببدن كوسم والده نك اسكى سرايه
نقلى ايچون صدر اعظم صوفى محمد پاشا ايله كوروشدى .فقط
كوچوك والده ترخان سلطانك هنوز يكرمى ايكى ياشنده ،تجربه
سز بولنمسى بو اميدينك حصولنه مانع اولدى.
Anlamı

Kelime

Hisler, duygular

Hissiyyât

Anlamı

Kelime

Ücreti öne çıkararak

Vazîfeten

Fiiller, davranışlar

Efʻâl

Uymayan, aykırı olan

Mugāyir

Yetinme

İktifâ

Rol, pay

Dahl

Öldürme

Katl

Toplamak,
etmek

Hâsıl etmek

Bununla birlikte

Maa-mâ-fîh

Bilgi sahibi, haberdar
olan

Vâkıf olma

Üzülme, etkilenme

Teessür

Görünen, açıkta olan

Zâhir

Düşmanlık

Muâdât

İmkânsız

Muhâl

İstek, arzu, talep

Murâd

Girişmek

elde
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Teşebbüs
etmek

Bekleme, gözleme

İntizâr

Gürültü, patırtı, telaş

Dağdağa

Engel olma

Mâniʻ olma

Ortaya çıkma

Husûl

Deneyim

Tecrübe

صدر اعظم صوفى محمد پاشانك سقوطى اوزرينه قره مراد آغانك صدارتى ،قره
چلبى زاده ايچون بر سعادت اولدى .اساساًًِ قره چلبى زاده نك يكانه هدفى مشيختدى.
رقيبلرندن بو موقعه صعود ايدنلره درين بر كين ايله باقيور ،از جمله بهائى افندينك فتوايه
نصبنى شو صورتله تلقّى ايدييوردى:
’’بهائى چلبى استانبول قضاسنده سكزنجى خلفمز ايكن قلم فتوايى
اكا تسليم ايتديرمك ايله نقض قانون قديم و بلكه هتك ناموس شرع قويم
ايلدى‘‘.
قره چلبى زاده يه بو ضربه لرى ووران هپ كوسم سلطاندى .فقط
شمدى كوسم سلطانك قره مراد پاشا ايله مشتركاًًِ حركت ايتمسى قره
چلبى زاده نك ده يوكسلمسنه سبب اولدى .قره چلبى زاده مشيخت ايچون
بويوك بر حرص كوستردى.
قره مراد پاشايى دائما ازعاج ايتدى .او صورتله كه مراد پاشا بهائى
چلبى نك عزلنى موافق كورمدى .قره چلبينك كوزينى طويورمق ايچون
’’آيده بر شيخ االسالم تبديلى شناعتندن اعراض بيوروب عزيز افندى يه
غير مسبوق المثل فتوى پايه سى‘‘ ايجاد ايتدى.
Anlamı

Kelime

Anlamı

Kelime

Biricik, tek

Yegâne

Sadrıazamlık

Sadâret

Çıkmak, yükselmek

Suûd

Şeyhülislamlık

Meşîhat

Fetvâ

Bu cümleden olarak

Ez-cümle

][Metinde:
Şeyhülislamlık makamı,
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Nasb

Atama,
getirilme

Kazâ

Kadılık

Halef

Nakz

Çelişki, çiğneme

Kadîm

Eski

Kelime

Anlamı

Kelime

Anlamı

Hetk

Yırtma, yarma

Şerʻ

Şeriat, yasa

Kavîm

Doğru, dürüst

Müştereken

Ortaklaşa olarak

İzʻâc

Bıktırma, usandırma

Azl

Görevden alma

Muvâfık

Uygun

Tebdîl

Değiştirme

Şenâat

Kötülük, fenalık

İʻrâz

Yüz çevirme; çekinme

Mesbûk

Önceden geçen

Misl

Benzer

Îcâd etme

Yeniden
çıkarma

göreve

bir

Telakkī

Anlama, yorumlama
Bir görevi bir kimseye
göre daha sonra yürüten

şey

قره چلبى زاده بر طرفدن پايهء فتوى عرضنى محافظه
 از جمله ’’روضةاالبرار‘‘ ايله،ايتدى؛ ديكر جهتدن اثرلرينى
 عبدالعزيز.فقهه دائر اثرلرى اكمال ايتمكدن كرى طورمادى
افندينك پايهء فتوايه نائليّتى بر چوق ذواتك ممنونيّتنى موجب
 ’’عزيز عالمه اوله مبارك: از جمله شاعر جورى چلبى.اولدى
.غراسنى دوشوردى
ّ پايهء فتوى‘‘ تاريخ
رقيبلرى عبدالعزيز افندينك پايهء فتوى آلمسنى چكه
 عبدالعزيز افندى صدر، او سنه نك رمضان اون بشنده.ميورلردى
 سائر وزرايه تقدّم ايتمك.اعظمك آرقه سندن ايچرى كيردى
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 عبدالعزيز افندينك بو حركتى وزرادن كنعان پاشانك پك.ايستدى
 درحال پر حدّت عزيز افندى يى اوموزيله.زياده كوجنه كيتدى
:ايتدى
 آشاغى آناطولى افنديسنك،ـ افندى اكر قاضيعسكر ايسه ك
 يوق اكر مفتى ايسه ك بونده ايشك نه در؟ بز وزارت پايه.ياننه وار
سنى اله كتورنجه نيجه كره كله مز اورته يه قويوب مهلكه لر
 بو سنك ايتديكك نه در؟.كچورمشز

Kelime

Anlamı

Kelime

Anlamı

Pâye

Rütbe, derece

Irz

Namus

Muhâfaza

Koruma

Cihet

Yön, açı

Ravza

Bahçe

Ebrâr

İyilikler

İkmâl etmek

Tamamlamak

Zevât

Zatlar, kişiler

Mûcib olmak

Gerekli olmak

Garrâ

Tekaddüm

Öne geçme

Pür

Hiddet

Kızgınlık, hırs

Müftü

Şeyhülislam

Mehleke

Tehlikeli yer, iş

Anadolu
Efendisi
Vezâret

Parlak,
gösterişli

güzel,

Dolu

Anadolu kazaskeri

Vezirlik
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ديه سويلندى .قره چلبى زاده كوچوجك بويى ،شيشمان
وجوديله صارصلدى .كنعان پاشادن صوكره بوتون وزرا قره چلبى
زاده يى برر برر ايته رك اوكه كچديلر .عزيز افندى يى ناچار
آناطولى افنديسنك ياننده براقديلر .او زمان وزرادن بعضيلرى:
’’مسبوق المثل اولميان امورى احداث و دولت عليّه جانبنه سوق
سف ايتديلر .حتى احبّاسندن برى
 ...بويله فضاحتى مؤدّيدر‘‘ ديو تأ ّ
كنعان پاشايه:
ـ سلطانم ديوانده تح ّمل بيوروب عزيز افندى يى تحجيل
ايتمسه كز معقول دكلميدر؟ زمان سابقده اسعد افندى امر پادشاه
ايله تقدّم ايتمش ايدى.
ديدى ،پاشا ده شو جوابى ويردى:
ـ اسعد افندى امر پادشاهى ايله تقدّم ايتمش .اسعد افندى
كبى بر مفتى بولسونلر ،آياغنى اوپه يم .اما بو نه مقوله افعال
ايله مشهوردر .بو مراتبه نه كونه حيله ايله واصل اولديغى معلوم
دكلميدر؟

Anlamı

Kelime

Anlamı

Kelime

Emrler, işler

Umûr

Çaresiz

Nâ-çâr

Her zaman yüce olan

Aliyye

İlk defa ortaya çıkarma

İhdâs

Edepsizlik, alçaklık

Fezâhat

Dostlar

Ehibbâ

Üzülme

Teessüf

Utandırma

Tahcîl

Dayanma, katlanma

Geçen

Sâbık

Akla uygun

Doğurmak, neden
olmak
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Müeddî olmak

Tahammül etme
Maʻkūl

Makūle

Gibi

Maʻlûm olmak

Bilinmek

Merâtib

Mertebeler, dereceler
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
1)
Mehmet Zeki Pakalın’ın Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü adlı
eserini inceleyip tarihî metinleri anlama bakımından önemini bulmaya çalışınız.
2)
Midhat Sertoğlu’nun Osmanlı Tarih Lûgatı adlı eserini inceleyerek tertip ve
usulü hakkında bilgi sahibi olunuz.
3)
Sözlük anlamını bildiğiniz ancak metinde özel bir anlamı olan kelimeleri
kendiniz bulmaya çalışınız.
4)

İ. H. Uzunçarşılı’nın Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilâtı adlı eserini inceleyiniz.

5)

Şeyhülislamlık ve kazaskerlik görevlerini karşılaştırmalı olarak araştırınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Osmanlı Tarih Metinleri dersinin 12. bölümünde metin okuma çalışmaları
örneklerinden olarak XVII. yüzyıl Osmanlı aydınlarının önde gelen simalarından
Karaçelebizade Abdülaziz Efendi’nin ailesi, tahsili, ilmî görevleri ve siyasi olaylardaki rolünü
içeren Karaçelebizâde Abdülaziz Efendi adlı metin okundu.
Osmanlı tarihine, özellikle de Osmanlı aydınlarının biyografilerine dair birçok eser
kaleme almış olan Ahmed Refik (Altınay) bu metinde de zaman zaman olayların akışını doğru
anlamaya yönelik önemli değerlendirmelerde bulunmuştur.
Bu bölümde söz konusu metnin bir tarih kaynağını anlamayı sağlayacak şekilde sözcük
ve terim değeri olan kelimeleri çıkarılıp izahı yapılmıştır.
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Bölüm Soruları
1)

 بن سكا محتاجمcümlesinin okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Ben sana muhtâcım

b)

Sen bana mecbûrsun

c)

Ben size mecbûrum

d)

Siz bana muhtâcsınız

e)

Biz sana muhtâcız

2)

وطن سوكيسى اك يوجه دكرلردندر

cümlesinin okunuşu aşağıdakilerden

hangisidir?
a)

Vatan ve millet sevgisi kutsaldır

b)

Vatan sevgisi en yüce değerlerdendir

c)

Vatan borcu en kutsal görevdir

d)

Yüce değerlerimizden biri vatan sevgisidir

e)

Vatana saygı millî bir değerdir

3)

 ناسىاتورك مرحمتليدرifadesinin karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Türkmen obası sefalıdır

b)

Türk anası merhametlidir

c)

Türk evlâdı vefâlıdır

d)

Yörük obası cefalıdır

e)

Türkler düşmanlarına şefkatlidir
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4)

 سوزك اوزى طوغريلقدرifadesinin karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Sözün özü doğrulukdur

b)

Sözün anası dürüstlüktür

c)

Surun üzeri tuğlalıdır

d)

Sözün üzeri tuğralıdır

e)

Söz üzerine söz olmaz

5)
hangisidir?

سوز كموش ايسه سكوت آلتوندر

ifadesinin karşılığı aşağıdakilerden

a)

Altın ve gümüş insanı aldatır

b)

Söz gümüş ise susmak altındır

c)

Sur geniş ise savunulur

d)

Güngörmüş kişi altın değerindedir

e)

Söz gümüş ise sükût altundur

6)

 زمان اك بويوك خزينه درifadesinin okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Zaman en kutsal servetdir

b)

Zaman sözde durulacak zamandır

c)

Zaman kadri bilinince değerlidir

d)

Zamansız söz boş işdir

e)

Zaman en büyük hazînedir

7)

 ساليانه سنه لك ويركودرcümlesinin okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Sâliyâne yıllık vergidir

b)

Sâlhâne senelik vergi alır

c)

Bu iş tam senlikdir

d)

Sâliyâne senelik verilir

e)

Sâliyâne senelik vergidir
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8)

 يوللقلر قوشلق وقتى يندىcümlesinin okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Yolculukda her şey yendi

b)

Yolluklar kuşluk vakti yendi

c)

Kuşluk vakti yolda iken geldi

d)

Yolluksuz yola çıkılmaz

e)

Yol kavşağına ne vakit gelindi

9)
hangisidir?

عثمانلى عسكرى قارده يورودى

a)

Askerin her tarafını kar bürüdü

b)

Asker karda yürümeyi sevmedi

c)

Osmanlı askerleri buzda yürüdü

d)

Osmanlı askeri karda yürüdü

e)

Karda yürümek askeri yordu

10)
hangisidir?

روم ايلى بكلربكى صوفيه دن كلدى

a)

Rumeli Beylerbeyi Sofya’dan geldi

b)

Beylerbeyi Sofya’da kaldı

c)

Rumeli beyleri Sofya’yı gördü

d)

Romalılar Sofya’dan geçdi

e)

Sofya Rumeli Beylerbeyini karşıladı

cümlesinin okunuşu aşağıdakilerden

Cümlesinin okunuşu aşağıdakilerden

Cevaplar:
1)a, 2)b, 3)b, 4)a, 5)e, 6)e, 7)e, 8)b, 9)d, 10)a
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13. METİN ANLAMA ÇALIŞMALARI: ARAPÇA VE FARSÇA KELİME
YAPILARINI TESPİT III
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. Karaçelebizâde Abdülaziz Efendi Metni Üzerinde Arapça Kelime Yapıları
13.1.1. Arapça Çoğul Kelimeler ve Tekilleri
13.1.2. Arapça Mezîd Masdarlar ve Vezinleri
13.1.3. Arapça İsm-i Fâiller
13.1.4. Arapça İsm-i Mef‘ûller
13.2. Karaçelebizâde Abdülaziz Efendi Metni Üzerinde Farsça Kelime Yapıları
13.2.1. Farsça Kelimeler
13.2.2. Farsça Tamlamalar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1- Karaçelebizâde Abdülaziz Efendi metni içerisinde bulunan Arapça ve Farsça kökenli
kelimeler nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Metni anlama çalışmaları

Metin içerisinde kullanılan
Arapça ve Farça terimlerin
tespit edilebilmesi

Örnek metin üzerinde
inceleme yapmak.

Metni anlama çalışmaları

Osmanlı tarihi metinlerin
hızlı ve akıcı bir biçimde
okunması

Verilen bilgilerle Metin
üzerinde uygulama çalışması
yapmak
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Anahtar Kavramlar


Siyasi yapı



Devlet teşkilatı
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Giriş
Osmanlı Tarih Metinleri dersinin 13. bölümünde metin okuma çalışmalarına örnek
olmak üzere XVII. Yüzyıl Osmanlı aydınlarının önde gelen simalarından Karaçelebizade
Abdülaziz Efendi’nin ailesi, tahsili, ilmî görevleri ve siyasi olaylardaki rolünü içeren
Karaçelebizâde Abdülaziz Efendi adlı metin ve okunuşu konu edinilecektir.
Osmanlı tarihine, özellikle de Osmanlı aydınlarının biyografilerine dair birçok eser
kaleme almış olan Ahmed Refik (Altınay) bu metinde de zaman zaman olayların akışını doğru
anlamaya yönelik önemli değerlendirmelerde bulunmuştur.
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13. METİN ANLAMA ÇALIŞMALARI: FARSÇA
YAPILARINI TESPİT III

KELİME

Metin anlama çalışmaları kapsamında daha önceki bölümlerde okunmuş olan metinleri
bir tarihî metin olarak anlamak ve ileri bir aşama olarak da daha sonra gerçekleştirilecek
çalışmalarda kullanılabilecek bir bilgiye dönüştürebilmek üzere öncelikli olarak örnek metinler
üzerinde sözcük ve terim bulma çalışmaları yapmak gerekir.
Bu çerçevede bu bölümde İleri Osmanlıca II dersinin 11. bölümünde okunan
Karaçelebizâde Abdülaziz Efendi metni üzerinde Arapça ve Farsça kelime yapılarını ve
tamlamaları tespit çalışmaları yapılacaktır.

13.1. Karaçelebizâde Abdülaziz Efendi Metni Üzerinde Arapça Kelime
Yapıları
XVII. yüzyıl Osmanlı aydınlarının önde gelen simalarından Karaçelebizade Abdülaziz
Efendi’nin ailesi, tahsili, ilmî görevleri ve siyasi olaylardaki rolünü içeren Karaçelebizâde
Abdülaziz Efendi adlı metin üzerinde Arapça kökenli kelimelerden çoğul olanların bulunup
tekillerine ulaşılarak metindeki kelime zenginliği ortaya konulabilir.
Aynı şekilde Arap dil ve gramerine göre temel masdarlar olarak adlandırılabilecek olan
sülasî masdarlardan hareketle oluşturulan mezid masdarlarla bunlardan türeyen ism-i fâil ve
ism-i mef‘ûllerin bilinmesi sayesinde benzer kelimeler arasındaki anlam hareketliliği ve
çeşitliliği tespit edilebilir.
Bunların bilinmesi sayesinde Osmanlı döneminde yazılan metinlerde yazarların aynı
kökten türeyen ancak her aşamada nispi anlam farklılıkları kazanan kelimeleri kullanarak ne
gibi ifade zenginliğini uyguladıkları anlaşılabilir.

13.1.1. Arapça Çoğul Kelimeler ve Tekilleri
Çoğul

Tekil

Çoğul

Tekil

Ricâl

Recül

Vüzerâ

Vezîr

Ulemâ

Âlim

Mesâil

Mes’ele

Ulûm

İlm

Esbâb

Sebeb

Vükelâ

Vekîl

Cerâim

Cerîme

Tedkīkāt

Tedkīk

Âsâr

Eser
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Çoğul

Tekil

Çoğul

Tekil

Enbiyâ

Nebî

Te’lîfât

Te’lîf

Tevârîh

Târîh

İsrâfât

İsrâf

Mezâlim

Mazlime; zulüm

Erkân

Rükn

Mesârifât

Mesârif

Mesârif

Masraf

Hissiyyât

Hissî

Efʻâl

Fiʻl

Ebrâr

Birr

Zevât

Zât

Umûr

Emr

Ehibbâ

Habîb

Merâtib

Mertebe

13.1.2. Arapça Mezîd Masdarlar ve Vezinleri
Masdar

Vezin

Masdar

Vezin

Mücâdele

Müfâale

Tezâhür

Tefâül

Temeyyüz

Tefeʻʻül

İhtisâs

İftiʻâl

Tahsîl

Tefʻîl

Tevellüd

Tefeʻʻül

Terbiye

Tefʻîl

Taʻyîn

Tefʻîl

Tedkīk

Tefʻîl

İsrâf

İfʻâl

İslâm

İfʻâl

İğfâl

İfʻâl

Tahkîm

Tefʻîl

İʻtibâr

İftiʻâl

Müdâfaa

Müfâale

İftihâr

İftiʻâl
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Masdar

Vezin

Masdar

Vezin

Teşdîd

Tefʻîl

Tevessül

Tefeʻʻül

Teşebbüs

Tefeʻʻül

Tevessül

Tefeʻʻül

Teessür

Tefeʻʻül

Muâdât

Müfâale

İhtimâl

İftiʻâl

İdâre

İfʻâl

İntizâr

İftiʻâl

Tecribe

Tefʻîl

Telakkī

Tefeʻʻül

Teslîm

Tefʻîl

İzʻâc

İfʻâl

Tebdîl

Tefʻîl

İʻrâz

İfʻâl

Îcâd

İfʻâl

Muhâfaza

Müfâale

Tekaddüm

Tefeʻʻül

İhdâs

İfʻâl

Tahammül

Tefeʻʻül

Tahcîl

Tefʻîl

13.1.3. Arapça İsm-i Fâiller
İsm-i Fâil

Masdar

İsm-i Fâil

Masdar

Mücâhid

Mücâhede

Mühimm

İhmâm

Fâtih

Feth

Hâşiye

Haşy

Hâkim

Hükm

Müteaddid

Teaddüd

Kādî

Kazâ

Sâhib

Sohbet

İsm-i Fâil

Masdar

İsm-i Fâil

Masdar
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Lâzım

Lüzûm

Vâsıl

Vusûl

Sâlik

Sülûk

Kāʻide

Kuʻûd

Râbiʻ

Erbaa

Zâhir

Zuhûr

Âid

Avd

Müteallik

Tealluk

Müteneffir

Teneffür

Müteessir

Teessür

Muslih

Islâh

Vâlide

Velâdet

Âciz

Acz

Nâil

Nevâle

Müteâkıb

Teâkub

Dâim

Devâm

Hâss

Hass

Hâtır

Hutûr

Mugāyir

Mugāyeret

Hâsıl

Husûl

Vâkıf

Vakf

Mâniʻ

Menʻ

Muvâfık

Muvâfakat

Dâir

Devr

Şâir

Şiʻr

Mûcib

Îcâb

Sâir

Seyr

Müftî

İftâ

Cânib

Cenb

Müeddî

Te’diye

Sâbık

Sebkat
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13.1.4. Arapça İsm-i Mef‘ûller
İsm-i Mef‘ûl

Masdar

İsm-i Mef‘ûl

Masdar

Muʻteber

İʻtibâr

Mahmûd

Hamd

Murâd

İrâde

Meşgūl

Şuğl

Meşhûr

Şöhret

Mücevveze

Tecvîz

Muhâl

İhâle

Muhammed

Tahmîd

Müşterek

İştirâk

Mesbûk

Sebkat

Memnûn

Menn

Mübârek

Mübâreke

Maʻkūl

Akl

Makūle

Kavl

Maʻlûm

İlm

13.2. Karaçelebizâde Abdülaziz Efendi Metni Üzerinde Farsça Kelime
Yapıları
XVII. yüzyıl Osmanlı aydınlarının önde gelen simalarından Karaçelebizade Abdülaziz
Efendi’nin ailesi, tahsili, ilmî görevleri ve siyasi olaylardaki rolünü içeren Karaçelebizâde
Abdülaziz Efendi adlı metin üzerinde Farsça kökenli kelimeler bulunup gerekli açıklamalar
yapılacaktır. Ayrıca Osmanlı tarihî metin ve belgelerinde sıkça rastlanılan Farsça
tamlamalardan örnek metinde kullanılanları bulunup anlamları yazılacaktır.
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13.2.1. Farsça Kelimeler
Kelime

Okunuşu

Anlamı

Açıklama

كار

-kâr

Yapan

Farsça son takı

پاكيزه

Pâkîze

Temiz, pak

نهاد

Nihâd

كوش

Gûş

دلخون

Dil-hûn

İçin
ağlamak

متنفرانه

Müteneffirâne

Nefret
edercesine

هزار

Hezâr

Bin

پاره

Pâre

Parça

باغچه

Bâğ-çe

درشت

Dürüşt

Sert, kaba

ماه

Mâh

Ay

پيكر

Peyker

Yüz, sima

خانه

Hâne

Ev, dâr

پادشاه

Pâdişâh

Huy,
yaratılış

tabiat,

Kulak

Küçük
bahçe

kan

Farsça birleşik isim

bağ,

Hükümdar,
sultan
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Kelime

Okunuşu

Anlamı

Açıklama

يكانه

Yegâne

Biricik, tek

پايه

Pâye

Rütbe, derece

ناچار

Nâ-çâr

Çaresiz

پرور

-perver

Besleyen,
besleyici

كونه

Gûne

Tür, renk, çeşit

13.2.2. Farsça Tamlamalar
Tamlama

Okunuşu

Anlamı

شرح هدايه

Şerh-i Hidâye

Hidâye
eserin şerhi

ديار قرمان

Diyâr-ı Karaman

Karaman
vilayeti

حاكم پاكيزه
نهادى
مسائل فقهيه
تاريخ تولد
تحصيل علوم
قاعدهء معتبره

Açıklama
adlı

Hâkim-i pâkîzeYaratılışı temiz
Temiz yaratılışı ile
nihâdı
hâkim
hükm eden
Mesâil-i fıkhiyye

Fıkhi meseleler

Târîh-i tevellüd

Doğum tarihi

Tahsîl-i ulûm
Kāʻide-i
muʻtebere

Bilgiler
öğrenme
Kabul
kural

edilen
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Tamlama

تحصيل معرفت
مراد رابع

Okunuşu

Anlamı

Tahsîl-i maʻrifet

Bilgi öğrenme

Murâd-ı râbi‘

Açıklama

Dördüncü
Murad

قاضئ استانبول

Kādî-i İstanbul

İstanbul kadısı

كوش همايون

Gûş-ı hümâyûn

Padişahın kulağı

ّ
خط همايون

Hatt-ı hümâyûn

بى چاره
برادرزاده سى
ثمرهء صالح
ظاهر اولمق

Padişahın
yazısı

el

Bî-çâre

Çaresiz

Birâder-zâdesi

Kardeşinin oğlu

salâh

Semere-i
zâhir olmak

Düzeldiğine dair
emarenin
ortaya
çıkması
Üst düzey devlet
görevlileri

وكالى دولت

Vükelâ-yı devlet

سير كازرونى

Siyer-i Gâzerûnî

Gâzerunî Siyeri

Dil-hûn

İçi kan ağlamak

دلخون
نائل مراد اولمق
ادارهء خاطر

Nâil-i
olmak

murâd

İdâre-i hâtır

Arzusuna
ulaşmak
Gönlüne
hareket

göre

323

Tamlama

دغدغهء انتظار
قلم فتوا

نقض قانون قديم

Okunuşu

Anlamı

Dağdağa-i intizâr

Kalem-i fetvâ

Nakz-ı
kadîm

kānûn-ı

Açıklama

Şiddetli kötülük
beklentisi
Fetva makamı

Eskiden
beri
uygulanan kanunu
bozma

هتك ناموس شرع
قويم

Dosdoğru olan
Hetk-i nâmûs-ı
yasanın
şerʻ-i kavîm
saygınlığını bozma

غير مسبوق المثل

Gayr-i
mesbûku’l-misl

Daha
benzeri
görülmeyen

önce

پايهء فتوى

Pâye-i fetvâ

Fetva payesi

غرا
ّ تاريخ

Târîh-i garrâ

Güzel tarih

Şeyhülislamlık
payesi

Pür-hiddet

Tam
kızgınlık

دولت عليّه

Devlet-i Aliyye

Her zaman yüce
olan devlet

زمان سابق

Zemân-ı sâbık

Önceki devir

امر پادشاه

Emr-i pâdişâh

Padişah buyruğu

پر حدّت

Şeyhülislamlık
görevi

bir

Osmanlı Devleti
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
1)
Herhangi bir tarih metnini esas alarak Arapça kelimeler içeren Farsça
tamlamaları bulmaya çalışınız.
2)
3)
deneyiniz.

Arapça grameri bakımından özne değeri olan kelime türleri nelerdir? Araştırınız.
Herhangi bir tarih metnini esas alarak Farsça birleşik kelimeleri tespit etmeyi
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Osmanlı Tarih Metinleri dersinin 13. bölümünde metin okuma çalışmaları
örneklerinden olarak XVII. yüzyıl Osmanlı aydınlarının önde gelen simalarından
Karaçelebizade Abdülaziz Efendi’nin ailesi, tahsili, ilmî görevleri ve siyasi olaylardaki rolünü
içeren Karaçelebizâde Abdülaziz Efendi adlı metin esas alınarak metni anlama ve verilen mesajı
doğru tespit edebilmeye imkân tanıyacak Arapça çoğul, masdar, ism-i fâil ve ism-i mef‘ûl
kelimelerle Farsça kelimeler ve tamlamalar bulunup anlamları verilmiş, gerekli açıklamalar
yapılmış ve okunuşları konu edilmiştir.
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Bölüm Soruları
1)
“Kur’ân-ı Kerim’in 20 sayfalık bölümlerini okuyanlara” verilen unvan
aşağıdakilerden hangisidir?
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)

Mektup

b)

Hatt-ı humâyûn

c)

Arzuhâl

d)

Fetva

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
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4)

Evkāf mahsûlü ne anlama gelmektedir?

a)

Meyveler

b)

Sebzeler

c)

Vakıfların bütçesi

d)

Vakfın kurucusu

e)

Vakfiye

5)

Buyuruldu ne anlama gelmektedir?

a)

Ferman-ı padişihî

b)

Berât-ı şerîf

c)

Sadrazamın onay emri

d)

Defterdarın telhisi

e)

Beylerbeyi tevcihi

Cevaplar:
1)b, 2)e, 3)d, 4)c, 5)c
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14. TARİHÎ METİNLERİ GÜNLÜK DİLE ÇEVİRME ÇALIŞMALARI
III
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. Karaçelebizâde Abdülaziz Efendi: Günlük Dile Çevirme Çalışması
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Osmanlı tarihi metinlerini günümüz Türkçesi ile nasıl ifade edebiliriz?

2)

Transkripsiyon çalışmalarında dikkat edilmesi gereken özellikler nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Günlük Dile Çevirme
Çalışması

Metin içerisinde kullanılan
terimlerin tespit edilebilmesi

Tarihî metin üzerinde
verilen kelime gruplarının
incelenmesi

Günlük Dile Çevirme
Çalışması

Osmanlıca tarihî metinlerin
hızlı ve akıcı bir biçimde
okunması

Metin üzerinde uygulama
çalışması yapmak
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Anahtar Kavramlar


Osmanlı Türkçesi
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Giriş
Tarihî metinleri anlayabilmek için bugünkü anlayış kullanım bakımından kullanılmayan
veya nadir kullanılan kelimeler üzerinde sözlük çalışmaları yapılması öncelikli bir konudur.
Bunun yanında terim değeri olan kullanımların da tespiti önem kazanmaktadır. Bu hazırlıktan
sonra yazarın ne anlatmak istediği ana hatları ile anlaşılmış olur.
Ancak tarihî metinler üzerinde çalışanların görevi okuduğunu sadece kendisi için
anlamak değil aynı zamanda bu metinleri okuyamayan veya okusa bile anlamakta zorlanan
ilgililerin rahat anlayabileceği güncel üslupla metni yeniden kurmaktır. Bu yeni metin tarihçiye
ait bir metin olmak yerine, yine yazarın görüşlerini ve anlatım inceliklerini, tercihlerini yansıtan
metin olmalıdır. Zira araştırıcının katkıları bu oluşturulan yeni metinden sonra okuyucuya
sunulabilir.

335

14.1. Karaçelebizâde Abdülaziz Efendi: Günlük Dile Çevirme
Çalışması
Bu bölümde Ahmed Refik Altınay’ın Karaçelebizade Abdülaziz Efendi’nin ailesi,
tahsili, ilmî görevleri ve siyasi olaylardaki rolünü içeren metin esas alınarak bu konudaki
düşünce ve tercihlerini yansıtan görüşleri, Osmanlı Türkçesi ile de bugünkü okuyucunun çok
zorlanmadan okuyup anlayabileceği bir üslupla yazıya geçirilmiştir.

سلطان ابراهيم دورينك سمور و عنبر مجادله لريله كچن
 بو.سياسى حياتى بر چوق سيمالرك تظاهرينه سبب اولدى
 مجاهد و، مرد و وطنپرور،سيمالر ايچنده حريص و رياكار
 علما ً تميّز ايتمش رجالك ده سياسى،حميّتلى انسانلر كورولديكى
، بو سيمالرك اك مهملرندن برى ده.حياته قاريشدقلرى كورولدى
. قره چلبى زاده عبدالعزيز افندى ايدى،هيچ شبهه سز
عبدالعزيز افندى توركلكه خدمت ايدن اك اسكى و اك
 فاتح دورى، جدّى موالنا حسام الدين.معتبر بر عائله دندى
وزراسندن صدر اعظم قرمانى محمد پاشانك برادرى و كمال
پاشازاده نك شريكى ايدى؛ طاشكوپريلى زاده نك روايتنه كوره
.ده كوله سى ايدى

Sultân İbrahim devrinin semmûr
ve anber mücâdeleleriyle geçen siyâsî
hayâtı birçok sîmâların tezahürüne sebeb
oldu. Bu sîmâlar içinde harîs ve riyâ-kâr,
merd ve vatan-perver, mücâhid ve
hamiyyetli insanlar görüldüğü, ilmen
temeyyüz etmiş ricâlin de siyâsî hayâta
karışdıkları görüldü. Bu sîmâların en
mühimlerinden biri de, hiç şübhesiz,
Karaçelebizâde Abdülaziz Efendi idi.

Sultan İbrahim döneminin samur ve
misk
mücadeleleriyle
geçen
siyasî
hareketliliği birçok [yeni] simayı [da] ortaya
çıkardı. Bunlar içerisinde hırslı ve ikiyüzlü,
yiğit ve vatansever, mücahit ve onurlu
insanlar görüldüğü gibi ilmiyle öne
çıkanlardan siyasi hayata karışanlar da
görüldü. Bunlar arasında en önemlisi hiç
şüphesiz Karaçelebizade Abdülaziz Efendi
idi.

Abdülaziz
Efendi
Türklüğe
hizmet eden en eski ve en muʻteber bir
âiledendi. Ceddi Mevlânâ Hüsameddin,
Fatih devri vüzerâsından Sadr-ı aʻzam
Karamanî Mehmed Paşa’nın biraderi ve
Kemalpaşazâde’nin
şerîki
idi;

Abdülaziz Efendi Türklüğe hizmet
eden en eski ve en saygın bir aileye
mensuptu. Atası Mevlana Hüsameddin,
Fatih devri vezirlerinden Sadrazam
Karamanî Mehmed Paşa’nın kardeşi ve
Kemalpaşazade ile ders ortağı idi.
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Taşköprülüzâde’nin rivâyetine göre de
kölesi idi.

Taşköprülüzade’ye göre ise [onun] kölesi
idi.

.موالنا حسام الدين علم و فضلى ايله تميّز ايتمش ايدى
چلبى سلطان محمد دورى علماسندن ”شرح هدايه“ يه حاشيه
 دورنده ”عموما ً ديار.يازان نيكده لى قره يعقوبك دامادى ايدى
قرمانك حاكم پاكيزه نهادى“ اوالن بو ذات طقوز يوز يكرميده
.وفات ايتمشدى
.حسام الدين افندينك اوغلى محمد هجرى افندى ايدى
 باباسنك قره يعقوب عائله سنه انتسابندن طواليى،هجرى افندى
 بو تاريخدن اعتبارا ً تكميل عائله بو نام.قره چلبى عنواننى آلدى
 حسين، محمد هجرى افندى اوغلنه باباسنك آدينى.ايله آكيلدى
 بوتون عائله كبى علما، حسام الدين افندى ده.حسام الدين قويدى
 مسائل فقهيه ده. علما ً تميّز ايتدى، متعدد قاضيلقلرده،مسلكنده
 بروسه ده كى چفتلكنده آلتمش،اختصاص صاحبى اوالن بو ذات
 برى:يدى ياشنده فجأة ً وفات ايتديكى زمان ايكى اوغلى قالمشدى
. ديكرى ده عبدالعزيز افندى ايدى،محمد

Mevlânâ Hüsameddin ilm ü
fazlı ile temeyyüz etmiş idi. Çelebi
Sultan Mehmed devri ulemâsından
“Şerh-i Hidâye” ye hâşiye yazan
Niğdeli Kara Yakub’un damadı idi.
Devrinde “umûmen diyâr-ı Karaman’ın
hâkim-i pâkîze-nihâdı” ola bu zât dokuz
yüz yirmide vefât etmişdi.
Hüsameddin Efendi’nin oğlu
Mehmed Hicrî Efendi idi. Hicrî Efendi,
babasının Kara Yakub âilesine
intisâbından dolayı Karaçelebi unvânını
aldı. Bu târîhden iʻtibâren tekmîl âile bu
nâm ile anıldı. Mehmed Hicrî Efendi
oğluna babasının adını, Hüseyin
Hüsameddin koydu. Hüsameddin
Efendi de, bütün âile gibi ulemâ

Mevlana Hüsameddin ilim ve bilgisi ile
öne çıkmıştı. Çelebi Sultan Mehmed devri
âlimlerinden olup Şerh-i Hidâye’ye haşiye
yazan Niğdeli Kara Yakub’un damadı idi.
Döneminde “bütün Karaman coğrafyasında
temiz yaratılışı ile bilinen” bu zat [H.] dokuz
yüz yirmide vefat etmişti.
Hüsameddin Efendi’nin oğlu Mehmed
Hicrî Efendi idi. Hicrî Efendi, babasının Kara
Yakub ailesine mensubiyeti dolayısıyla
Karaçelebi unvanını aldı. Bu tarihten itibaren
bütün aile bu adla anıldı. Mehmed Hicrî Efendi
oğlunu babasının adı ile Hüseyin Hüsameddin
ile adlandırdı. Hüsameddin Efendi de, bütün
aile [üyeleri] gibi eğitim alanında muhtelif
kadılıklarda [bulunarak] öne çıktı. Fıkhî
konularda uzman olup Bursa’daki çiftliğinde
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mesleğinde, müteaddid kadılıklarda,
ilmen
temeyyüz
etdi.
Mesâil-i
fıkhiyyede ihtisâs sâhibi olan bu zât,
Bursa’daki çiftliğinde altmış yedi
yaşında füc’eten vefât etdiği zaman iki
oğlu kalmışdı: Biri Mehmed, diğeri de
Abdülaziz Eefendi idi.

altmış yedi yaşında ansızın öldüğü sırada
[geriye] iki oğlu kalmıştı. Biri Mehmed diğeri
de Abdülaziz Efendi idi.

 كوچوك قره چلبى زاده،(١٠٠٧) حسامالدين افندى وفات ايتديكى زمان
 قره چلبى زاده. اولمق الزم كلير١٠٠١  شو حالده تاريخ تولدى.آلتى ياشنده ايدى
 چوى زاده دن تحصيل.نك قرده شى محمد افندى او اثناده اوتوز يدى ياشنده ايدى
 قره چلبى زاده قرده شنك النده. او تاريخده صحنه واصل اولمشدى،علوم ايتمش
 مدرسه لرده ”قاعدهء معتبره. عائله سنك مسلكنه سالك اولدى.تربيه ايدلدى
 دها صوكره اوتوز آلتى، اوال مكه،اوزره“ تحصيل معرفت ايلدكدن صوكره
.ياشنده استانبول قاضيسى اولدى
عزيز افندينك استانبول قاضيلغى اثناسنده استانبولده ياغ بولونماز
 نهايت ’’قاضئ استانبولك. مراد رابع بو قحطك اسبابنى آراشديردى.اولمشدى
 ديو كوش همايونه ايردكده‘‘ درحال،نرخ خصوصنده اوالن شدّتى سببدر
ّ
: قطعى بر امر ويردى،خط همايون كوندردى
بوستانجى باشى دوچه يه
.‘‘’’استانبول قاضيسنى دريايه چيقاروب آطه لردن برنده بوغوب دريايه براغه

Hüsameddin Efendi vefât etdiği
zaman (1007) küçük Karaçelebizâde altı
yaşında idi. Şu hâlde târîh-i tevellüdü
[H.] 1001 olmak lâzım gelir.
Karaçelebizâde’nin kardeşi Mehmed
Efendi o esnâda otuz yedi yaşında idi.
Çivizâde’den tahsîl-i ulûm etmiş, o
târîhde
sahna
vâsıl
olmuşdu.
Karaçelebizâde kardeşinin elinde terbiye
edildi. Âilesinin mesleğine sâlik oldu.
Medreselerde “kāide-i muʻtebere üzre”
tahsîl-i maʻrifet eyledikden sonra, evvelâ
Mekke, daha sonra otuz altı yaşında
İstanbul kadısı oldu (1043).

Hüsameddin Efendi [H.] 1007 yılında
öldüğünde küçük Karaçelebizade [henüz] altı
yaşında idi. Buna göre doğum tarihi 1001 yılı
olması gerekir. Karaçelebizade’nin kardeşi
Mehmed Efendi o sırada otuz yedi yaşında idi.
Çivizade’den eğitim görmüş, o tarihte Fatih
Medresesi
müderrisliğine
ulaşmıştı.
Karaçelebizade ağabeyi tarafından büyütüldü.
[O da] aile mesleğine girdi. Medreselerde
“uygulana
gelen
şekilde”
eğitimini
tamamlayarak önce Mekke, daha sonra otuz
atı yaşında [iken] İstanbul kadısı oldu (1043).
Aziz Efendi’nin İstanbul kadılığı
sırasında şehirde yağ bulunmaz olmuştu. IV.
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Aziz Efendi’nin İstanbul kadılığı
esnâsında İstanbul’da yağ bulunmaz
olmuşdu. Murâd-ı râbiʻ bu kahtın
esbâbını araşdırdı. Nihâyet “kādî-i
İstanbul’un narh husûsunda olan şiddeti
sebebdür, deyü gûş-ı hümâyûna irdükde”
derhâl Bostancıbaşı doçeye hatt-ı
hümâyûn gönderdi, katʻî bir emir verdi:
“İstanbul kadısını deryâya çıkarıp
adalardan birinde boğup deryâya bırağa”.

Murad bu kıtlığın nedenini araştırdı. Sonunda
“İstanbul kadısının narh konusundaki sert
tutumu [buna] sebep olduğu padişahın
kulağına ulaşınca” derhal Bostancıbaşı’ya bir
hatt-ı hümâyûn göndererek kesin bir emir
verdi:
“İstanbul kadısını denize çıkarıp
adalardan birinden boğup denize bırak!”.

 عبدالعزيز افندى يى بر،دوچه خط همايونى آلير آلماز
، بايرام پاشا. بويوك آطه يه طوغرى آچيلدى،قايغه بنديردى
ّ
خط همايونى خبر آلنجه درحال
عبدالعزيز افندى حقّنده كى
حضوره چيقدى؛ قره چلبى زاده حقّنده شفاعت ايتدى؛ عفوى
 بركت ويرسين.ايچون بر خط آله رق آرقه سندن قوشديردى
 بى چاره عبدالعزيز. عبدالعزيز افندى بوغولمادن يتشدى،خط
.افندى قبريسه نفى ايدلمكله حياتنى قورتاردى
 يرينه برادرزاده.قره چلبى زاده منفاسنده بر سنه قالدى
 ده ’’ سيماسنده ثمرهء صالح١٠٤٥ .سى محمود افندى كچدى
 ديو وكالى دولت جرائمك عفو رجا،ظاهر اولمشدر
ايتدكلرنده‘‘ ازميدده مراد رابع بو رجايى قبول ايتدى؛ قره چلبى
.زاده تكرار استانبوله كلدى

Doçe hatt-ı hümâyûnu alır almaz,
Abdülaziz Efendi’yi bir kayığa bindirdi,
Büyük Ada’ya doğru açıldı. Bayram Paşa,
Abdülaziz Efendi hakkında şefâat etdi; afvı
için [yeni] bir hatt[-ı hümâyûn] alarak
arkasından koşdurdu.
Bereket versin [yeni] hatt[-ı
hümâyûn], Abdülaziz Efendi boğulmadan
yetişdi. Bî-çâre Abdülaziz Efendi Kıbrıs’a
nefy edilmekle hayâtını kurtardı.

Görevli padişahın emrini alır almaz
Abdülaziz Efendi’yi bir kayığa bindirip
Büyük Ada’ya doğru yola çıktı. Bayram
Paşa,
Abdülaziz
Efendi
hakkında
[padişaha] ricada bulundu, affedilmesi
yönünde yeni bir hatt-ı hümâyûn alarak
[hemen] arkasından gitti.
Bereket versin yeni hat Abdülaziz
Efendi boğulmadan yetişti. Çaresiz
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Karaçelebizâde menfâsında bir sene
kaldı. Yerine birader-zâdesi Mahmud
Efendi geçdi. [H.] 1040’da “sîmâsında
semere-i salâh zâhir olmuşdur, deyü vükelâyı devlet cerâimün afv ricâ itdüklerinde”
İzmid’de Murâd-ı râbiʻ bu ricâyı kabûl etdi;
Karaçelebizâde tekrâr İstanbul’a geldi.

Abdülaziz Efendi [ancak] Kıbrıs’a sürgün
edilerek hayatını kurtarabildi.
Karaçelebizade, sürgün yerinde bir
sene kaldı. Yerine ağabeyinin oğlu
Mahmud Efendi geçti. 1040 yılında
“yüzünde iyileşme emareleri belirmiştir
şeklinde devlet adamlarının cezasının affını
rica etmeleri üzerine” IV. Murad İzmid’de
bu
ricayı
kabul
etti.
[Böylece]
Karaçelebizade yeniden İstanbul’a geldi.
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مراد رابعك وفاتنه قدر عبدالعزيز افندى مهم بر منصبه
 سلطان ابراهيمك جلوسندن صوكره ديمتوقه.تعيين اولنمدى
 بو مدت اثناسنده علمى.قضاسى كنديسنه آرپه لق ويرلدى
 قره چلبى زاده.صه آثار تأليفيله مشغول اولدى
ّ  بالخا،تدقيقات ايله
،‘‘ ’’ سير كازرونى ترجمه سى:نك تأليف ايتديكى اثرلر
.’’مرآة الصفاء‘‘ ايدى،‘‘ ’’حلية االنبيا،‘‘’’سير
بونلردن بشقه خواجه سعدالدين افندينك ’’تاج
 بر ده ’’سليماننامه‘‘ وجوده،التواريخ‘‘ينه ذيل اولمق اوزره
 قره چلبى زاده بوش وقتلرينى مسلكنه عائد آثار و.كتيردى
صه تورك تاريخنه متعلّق تاريخى تأليفات وجوده كتيرمكله
ّ بالخا
 اصالت و نجابتى ايله تميّز،كچيردى؛ بين العلما فضل و كمالى
.ايتدى

Murâd-ı râbiʻin vefâtına kadar
Abdülaziz Efendi mühimm bir mansıba
taʻyîn olunmadı. Sultan İbrahim’in
cülûsundan sonra Dimetoka kazâsı
kendisine arpalık [olarak] verildi. Bu
müddet esnâsında ilmî tedkīkāt ile, bi’lhâssa âsâr te’lîfiyle meşgūl oldu.
Karaçelebizâde’nin te’lîf etdiği eserler:
“Siyer-i Gâzerunî Tercemesi”, “Siyer”,
Hilyetü’l-enbiyâ”, “Mir’âtü’s-safâ” idi.
Bunlardan başka Hoca Saʻdeddin
Efendi’nin “Tâcü’t-tevârîh” ine zeyl
olmak üzre, bir de “Süleymân-nâme”
vücûda getirdi. Karaçelebizâde boş
vakitlerini mesleğine âid âsâr ve bi’lhâssa Türk târîhine müteallik târîhî
te’lîfât vücûda getirmekle geçirdi;
beyne’l-ulemâ fazl u kemâli, asâlet ü
necâbeti ile temeyyüz etdi.

IV.
Murad’ın
vefatına
kadar
Abdülzaziz Efendi önemli bir göreve
getirilmedi. Sultan İbrahim’in padişah
olmasından sonra Dimetoka kazası kendisine
arpalık olarak verildi. Bu sürede ilmî
incelemelerle, özellikle eser yazmakla meşgul
oldu. Kararçelebizade, Siyer-i Gâzerûnî,
Siyer, Hilyetü’l-enbiyâ ve Mir’âtü’s-safâ’yı
yazdı.
Bunlardan başka Hoca Sadeddin
Efendi’nin Tâcü’t-tevârîh’ini devam ettirmek
üzere
Süleymân-nâme’yi
yazdı.
Karaçelebizade boş vakitlerini mesleğine ait
eserler, özellikle Türk tarihi ile ilgili kitaplar
yazarak geçirdi; aydınlar arasında fazilet ve
olgunluğu, asalet ve soyluluğu ile öne çıktı.
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 سلطان ابراهيم،مراد رابع دورينك قانلى شد ّتلرينى كورن قره چلبى زاده
 جنجى خواجه لرك بويو نسخه لرى.سلطنتنك اسرافاتنى ده كوردى و قيد ايتدى
 شيخ االسالم يحيى افندينك بيله سقوطنى دلخون اوله،قارشيسنده اك بويوك سيمالرك
 سلطان. جنجى خواجه آنك نظرنده علما صنفى ايچون بر لكه ايدى.رق سير ايتدى
ابراهيمك و سراى قادينلرينك ثروتلره غرق ايتدكلرى مشهور بويوجيدن بحث
.متنفرانه بر لسان قولالنيوردى
ايدركن
ّ
سلطان ابراهيم دورينك مظالمندن اك زياده متأثّر اوالنلردن برى ده قره
 هزارپاره احمد پاشالرك سلطان، سلطان زاده لرك، قره چلبى زاده.چلبى زاده ايدى
 موقعلرينى تحكيم ايچون ملّتى فالكته سوروكله مكدن،ابراهيمى اغفال ايتدكلرينى
، مصلح الدينلر، عصياننده قره مراد آغالر١٠٥٨ .كرى طورمادقلرينى كوردى
.بكتاش آغالرله برابر سرايه هجوم ايدن خلقك اوكنه كچدى

Murâd-ı râbiʻ devrinin kanlı
şiddetlerini gören Karaçelebizâde,
Sultan İbrahim saltanatının isrâfâtını da
gördü ve kayd etdi. Cinci Hocaların
büyü nüshaları karşısında en büyük
sîmâların,
Şeyhülislâm
Yahya
Efendi’nin bile sukūtunu dil-hûn olarak
seyr etdi. Cinci Hoca onun nazarında
ulemâ sınıfı için bir leke idi. Sultan
İbrahim’in ve sarây kadınlarının
servetlere gark etdikleri meşhûr
büyücüden bahs ederken müteneffirâne
bir lisân kullanırdı.
Sultan
İbrahim
devrinin
mezâliminden en ziyâde müteessir
olanlardan biri de Karaçelebizâde idi.
Karaçelebizâde,
Sultanzâdelerin,
Hezârpâre Ahmed Paşaların Sultan
İbrahim’i iğfâl etdiklerini, mevkıʻlerini
tahkîm
için
milleti
felâkete
sürüklemekden geri durmadıklarını
gördü. [H.] 1058 isyânında Kara Murad
Ağalar,
Muslihiddinler,
Bektaş
Ağalarla beraber sarâya hücum eden
halkın önüne geçdi.

IV. Murad döneminin kanlı şiddetlerini
gören Karaçelebizade, [bundan sonra] Sultan
İbrahim devrinin israflarını da gördü ve yazdı.
Cinci Hocaların büyü nüshaları karşısında en
büyük şahsiyetlerin, hatta Şeyhülislâm Yahya
Efendi’nin bile sessiz kalmalarını içi kan
ağlayarak izledi. Cinci Hoca ona göre ilmiye
sınıfı için bir leke idi. Sultan İbrahim’in ve
harem kadınlarının servetlere boğdukları [bu]
ünlü büyücüden bahs ederken nefret yüklü bir
dil kullanırdı.
Sultan İbrahim döneminin zulmünden
en çok etkilenenlerden biri de Karaçelebizade
idi. Karaçelebizade Sultanzadelerin ve
Hezarpâre Ahmed Paşaların Sultan İbrahim’i
aldattıklarını, yerlerini sağlamlaştırmak için
milleti
felakete
sürüklemekten
geri
durmadıklarını gördü. 1058 isyanında Kara
Murad Ağalar, Muslihiddinler ve Bektaş
Ağalarla beraber saraya hücum eden halkın
önüne geçti.
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قره چلبى زاده بو تاريخدن اعتبارا ً عثمانلى
 او كون سراى.ايمپراطورلغنك تاريخنده مهم بر موقع طوتدى
 اوغلنى خلع ايتديرمك ايچون.باغچه لرى خلق ايله طولمشدى
ًًِ اوال ظاهرا،علمايى سرايه دعوت ايدن كوسم والده سلطان
 قارشيسنده كمال حرمتله خلع طلبنده بولنان وزرا،مدافعه ايتمش
 ايشته او زمان قره چلبى زاده.و اركانى ساعتلرجه اوياالمشدى
 درشت و، والده سلطانك حضورينه كلدى،درحال قپودن طالدى
.آغير سوزلرله ماهپيكر كوسم سلطانى جوابدن عاجز براقدى
 باشنده، قوشخانه قپوسندن، قره چلبى زاده.نهايت جلوس اولدى
مينى مينى مجوزه سى ايله آغالرك اورته سندن ايلريله ين يدى
 حتى بو شرفه،ياشنده كى پادشاهك صاغ قولندن طوتدى
. (١٠٥٨ ) نائليّتندن طواليى بويوك بر افتخار بيله طويدى

Karaçelebizâde bu târîhden iʻtibâren
Osmanlı
İmparatorluğu’nun
târîhinde
mühimm bir mevkıʻ tutdu. O gün sarây
bağçeleri halk ile dolmuşdu. Oğlunu halʻ
etdirmek için ulemâyı sarâya daʻvet eden
[Mâh-peyker] Kösem Vâlide Sultan, evvelâ
zâhiren [oğlunu] müdâfaa etmiş, karşısında
kemâl hürmetle halʻ talebinde bulunan
vüzerâ ve erkân[-ı devlet]ı sâatlerce
oyalamışdı. İşte o zaman Karaçelebizâde
derhâl kapudan daldı, Vâlide Sultan’ın
huzuruna geldi, dürüşt ve ağır sözlerle Mâhpeyker Kösem Sultan’ı cevâbdan âciz
bırakdı. Nihâyet cülûs oldu. Karaçelebizâde,
Kuşhâne kapısından, başında mini mini
mücevvezesi ile ağaların ortasından
ilerileyen yedi yaşındaki pâdişâhın sağ
kolundan
tutdu,
hattâ
bu
şerefe
nâiliyyetinden dolayı büyük bir iftihâr bile
duydu (1058).

Karaçelebizade bu tarihten itibaren
Osmanlı
İmparatorluğunun
tarihinde
önemli bir yer tuttu. O gün saray bahçeleri
halk ile dolmuştu. Oğlunu tahttan indirmek
için âlimleri saraya çağıran Mahpeyker
Kösem Valide Sultan, önce sözde oğlunu
savunmuş, karşısında büyük bir saygı ile
görevden alma talebinde bulunan vezirler
ve diğer devlet görevlilerini saatlerce
oyalamıştı. İşte o zaman Karaçelebizade
derhal kapıdan [içeri] daldı, valide sultanın
huzuruna geldi, sert ve ağır sözlerle
Mahpeyker Kösem Sultan’ı cevap veremez
hale getirdi. Sonunda [yeni padişah] tahta
geçti. Karaçelebizade, Kuşhane kapısından
başında küçük kavuğu ile ağaların
ortasından ilerleyen yedi yaşındaki
padişahın sağ kolundan tuttu, hatta bu
onura kavuşması nedeniyle büyük bir
övünç bile duydu (1058).
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ً قره چلبى زاده ايله كوسم سلطان بيننده عداوت بو تاريخدن اعتبارا
( روم ايلى قاضيعسكرلكنه نائل١٠٥٩ )  قره چلبى زاده جلوسى متعاقب.باشالدى
 دائما بو خصومتى، فقط بويوك والده سلطانك كنديسنه خصومتنى بيليور.اولدى
، عصياننى متعاقب قره چلبى زاده١٠٥٨ .سل ايليوردى
ّ تشديد ايده جك اسبابه تو
.صدر اعظم صوفى محمد پاشا ايله بر اولدى
.صنى چوق كوردى
ّ  والده سلطانك خا.دائما سراى مصارفاتنه قاريشدى
ًًِ يالكز وظيفة، قره چلبى زاده.سرايك بوز مصارفنه وارنجه يه قدر حساب ايتدى
 كوسم.سياتنى اينجيده جك افعاله تشبّث ايتمكله اكتفا ايتمدى
ّ كوسم والده نك ح
 نزاكته مغاير سوزلر سويله مكدن،سلطانله كوروشديكى زمان ده خاطر قيره جق
 سلطان ابراهيمك قتلندن ا ّول كوسم والده نك بو جنايتده كى دخلنى.كرى طورمادى
 مع مافيه بو حركتلرينك كوسم سلطان اوزرنده.صره سى كلدكجه يوزينه ووردى
:حاصل ايتديكى تأثّره كندى ده واقفدى

Karaçelebizâde ile [Mâh-peyker]
Kösem [Vâlide] Sultan beyninde adâvet bu
târîhden iʻtibâren başladı. Karaçelebizâde
cülûsu
müteâkıb
(1059)
Rumeli
kadıaskerliğine nâil oldu. Fakat büyük
vâlide sultânın kendisine husumetini
biliyor, dâimâ bu husumeti teşdîd edecek
esbaba tevessül eyliyordu. [H.] 1058
isyânını müteâkıb Karaçelebizâde, Sadr-ı
aʻzam Sufî Mehmde Paşa ile bir oldu.
Dâimâ sarây mesârifâtına karışdı. Vâlide
Sultan’ın hâssını çok gördü. Sarâyın buz
mesârifine varıncaya kadar hesâb etdi.
Karaçelebizâde, yalnız vazîfeten [Mâhpeyker] Kösem Vâlide’nin hissiyyâtını
incidecek efʻâle teşebbüs etmekle iktifâ
etmedi. Kösem Sultanla görüşdüğü zaman
da hâtır kıracak, nezâkete mugāyir sözler
söylemekden geri durmadı. Sultan
İbrahim’in katlinden evvel Kösem
Vâlide’nin bu cinâyetdeki dahlini sırası
geldikçe yüzüne vurdu. Maa-mâ-fîh bu

Karaçelebizade ile Kösem Sultan
arasındaki düşmanlık bu tarihten itibaren
başladı. Karaçelebizade cülustan sonra
(1059) Rumeli kazaskeri oldu. Fakat büyük
valide sultanın kendisine düşmanlığını
biliyor, sürekli bu düşmanlığı artıracak
yollara başvuruyordu. 1058 isyanından sonra
Karaçelebizade, Sadrazam Sufi Mehmed
Paşa ile iş birliği yaptı. Her zaman saray
masraflarına karıştı. Valide Sultan’ın hassını
çok gördü. Sarayın buz masrafları
hesaplarına kadar karıştı. Karaçelebizade,
sadece Kösem Valide’nin hesaplarına
karışarak
duygularını
incitecek
davranışlarda bulunmakla kalmadı. Kösem
Sultan ile görüştüğü zamanlarda da hatır
kıracak şekilde nezaket dışı sözler
söylemekten de geri durmadı. Sultan
İbrahim’in
öldürülmesinde
Kösem
Valide’nin rolü olduğunu sırası geldikçe
yüzüne vurdu. Bununla birlikte bu
davranışlarının Kösem Sultan üzerinde
oluşturduğu etkiyi kendisi de görüyordu:
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hareketlerinin Kösem Sultan üzerinde
hâsıl etdiği teessüre kendi de vâkıfdı:

’’بويوك والده ايله بينمزده معادات اولمغين حياتنده
بحسب الظاهر نائل مراد اولمق احتمالى يانمزده محال اولوب
. ادارهء خاطرده دغدغهء انتظار چوق ايدى‘‘ دييوردى...
 بو سببدن كوسم والده نك اسكى سرايه،قره چلبى زاده
 فقط.نقلى ايچون صدر اعظم صوفى محمد پاشا ايله كوروشدى
 تجربه،كوچوك والده ترخان سلطانك هنوز يكرمى ايكى ياشنده
 صدر اعظم.سز بولنمسى بو اميدينك حصولنه مانع اولدى
صوفى محمد پاشانك سقوطى اوزرينه قره مراد آغانك
 اساساًًِ قره. قره چلبى زاده ايچون بر سعادت اولدى،صدارتى
 رقيبلرندن بو موقعه صعود.چلبى زاده نك يكانه هدفى مشيختدى
 از جمله بهائى افندينك فتوايه،ايدنلره درين بر كين ايله باقيور
:نصبنى شو صورتله تلقّى ايدييوردى

“Büyük vâlide ile beynimizde
muâdât olmağın hayâtında bi-hasebi’zzâhir nâil-i murâd olmak ihtimâli
yanımızda muhâl olup… idâre-i hâtırda
dağdağa-i intizâr çok idi” diyordu.
Karaçelebizâde bu sebebden Kösem
Vâlide’nin Eski Sarây’a nakli için Sadr-ı
aʻzam Sufî Mehmed Paşa ile görüşdü.
Fakat Küçük Vâlide Turhan Sultan’ın
henüz yirmi iki yaşında, tecrübesiz
bulunması bu ümidinin husûlüne mâniʻ
oldu.
Sadr-ı aʻzam Sufî Mehmed
Paşa’nın sukūtu üzerine Kara Murad
Ağa’nın sadâreti, Karaçelebizâde için bir
saâdet oldu. Esâsen Karaçelebizâde’nin

“Büyük
valide
ile
aramızda
düşmanlık olduğu için o sağken görünen o ki
isteğimize ulaşma ihtimalimiz hayal olup …
gönül alınması gereken hallerde aşırı
derecede olumsuz görüşler hayli fazla idi”
diyordu. Karaçelebizade bu nedenle Kösem
Valide’nin Eski Saray’a nakledilmesi için
Sadrazam Sufi Mehmed Paşa ile görüştü.
Fakat Küçük Valide Turhan Sultan’ın henüz
yirmi iki yaşında ve deneyimsiz bulunması
bu ümidinin gerçekleşmesine engel oldu.
Sadrazam Sufi Mehmed Paşa’nın
yerine Kara Murad Ağa’nın sadrazam
olması, Karaçelebizade mutluluk vesilesi
oldu. Esasen Karaçelebizade’nin asıl hedefi
Şeyhülislâm olmaktı. Rakiplerinden bu
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yegâne hedefi meşîhatdi. Rakīblerinden bu
mevkıʻa suûd edenlere [karşı] derin bir kin
ile bakıyor, ez-cümle Bahaî Efendi’nin
[makam-ı] fetvâya nasbını şu suretle
telakkī ediyordu:

makama gelenlere karşı derin bir kin
besliyor, bu cümleden olarak Bahaî
Efendi’nin şeyhulislam oluşunu şu şekilde
değerlendiriyordu:

’’بهائى چلبى استانبول قضاسنده سكزنجى خلفمز ايكن
قلم فتوايى اكا تسليم ايتديرمك ايله نقض قانون قديم و بلكه هتك
.‘‘ناموس شرع قويم ايلدى
قره چلبى زاده يه بو ضربه لرى ووران هپ كوسم
ًًِ  فقط شمدى كوسم سلطانك قره مراد پاشا ايله مشتركا.سلطاندى
.حركت ايتمسى قره چلبى زاده نك ده يوكسلمسنه سبب اولدى
.قره چلبى زاده مشيخت ايچون بويوك بر حرص كوستردى
 او صورتله كه مراد.قره مراد پاشايى دائما ازعاج ايتدى
 قره چلبينك كوزينى.پاشا بهائى چلبى نك عزلنى موافق كورمدى
طويورمق ايچون ’’آيده بر شيخ االسالم تبديلى شناعتندن
اعراض بيوروب عزيز افندى يه غير مسبوق المثل فتوى پايه
.سى‘‘ ايجاد ايتدى

“Bahaî
Çelebi
İstanbul
kazâsında [bizim] sekizinci halefimiz
iken kalem-i fetvâyı ona teslîm
etdirmek ile nakz-ı kānûn-ı kadîm ve
belki hetk-i nâmûs-ı şerʻ-i kavîm
eyledi”.
Karaçelebizâde’ye bu darbeleri
vuran hep Kösem Sultan’dı. Fakat şimdi
Kösem Sultan’ın Kara Murad Paşa ile
müştereken
hareket
etmesi
Karaçelebizâde’nin de yükselmesine

“Bahaî Çelebi İstanbul kadılığına
bizden sonra sekizinci sırada gelmişken fetva
görevini ona teslim etmek, eski kanunu
çiğnemek, belki yüce şeriatın saygınlığını
zedelemektir”.
Karaçelebizade’ye bu darbeleri hep
Kösem Sultan vurmaktaydı. Fakat şimdi Kösem
Sultan’ın Kara Murad Paşa ile ortak hareketi
Karaçelebizade’nin de yükselmesini sağladı.
Karaçelebizade şeyhülislamlık için büyük bir
hırs gösterdi.
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sebeb oldu. Karaçelebizâde meşihat için
büyük bir hırs gösterdi.
Kara Murad Paşa’yı dâimâ izʻâc
etdi. O suretle ki Murad Paşa Bahaî
Çelebi’nin azlini muvafık görmedi.
Karaçelebi’nin gözünü doyurmak için
“ayda
bir
Şeyhülislâm
tebdîli
şenâatinden iʻrâz buyurup Aziz
Efendi’ye gayr-i mesbûku’l-misl fetvâ
pâyesi” îcâd etdi.

Kara Murad Paşa’yı sürekli sıkıştırdı.
Öyle ki Murad Paşa, Bahaî Çelebi’nin görevden
alınmasını
uygun
bulmadı
ancak
Karaçelebizade’nin de gözünü doyurmak için
“ayda bir şeyhülislam değişikliği kötülüğünden
yüz çevirip Aziz Efendi için daha önce benzeri
görülmemiş bir şekilde fetva payesi” icat etti.
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قره چلبى زاده بر طرفدن پايهء فتوى عرضنى محافظه ايتدى؛ ديكر جهتدن
 از جمله ’’روضةاالبرار‘‘ ايله فقهه دائر اثرلرى اكمال ايتمكدن كرى،اثرلرينى
 عبدالعزيز افندينك پايهء فتوايه نائليّتى بر چوق ذواتك ممنونيّتنى موجب.طورمادى
 ’’عزيز عالمه اوله مبارك پايهء فتوى‘‘ تاريخ: از جمله شاعر جورى چلبى.اولدى
.غراسنى دوشوردى
ّ
 او سنه نك.رقيبلرى عبدالعزيز افندينك پايهء فتوى آلمسنى چكه ميورلردى
. عبدالعزيز افندى صدر اعظمك آرقه سندن ايچرى كيردى،رمضان اون بشنده
 عبدالعزيز افندينك بو حركتى وزرادن كنعان.سائر وزرايه تقدّم ايتمك ايستدى
: درحال پر حدّت عزيز افندى يى اوموزيله ايتدى.پاشانك پك زياده كوجنه كيتدى
 يوق. آشاغى آناطولى افنديسنك ياننه وار،ـ افندى اكر قاضيعسكر ايسه ك
اكر مفتى ايسه ك بونده ايشك نه در؟ بز وزارت پايه سنى اله كتورنجه نيجه كره
 بو سنك ايتديكك نه در؟.كله مز اورته يه قويوب مهلكه لر كچورمشز
Karaçelebizâde bir tarafdan “pâye-i
fetvâ ırzını muhâfaza etdi; diğer cihetden
eserlerini, ez-cümle “Ravzatü’l-ebrâr” ile
fıkha dâir eserleri ikmâl etmekden geri
durmadı. Abdülaziz Efendi’nin pâye-i
fetvâya
nâiliyyeti
birçok
zevâtın
memnûniyyetini mûcib oldu. Ez-cümle
Şâir Cevrî Çelebi [ebced hesâbıyla]:
“Azîz âleme ola mübârek pâye-i fetvâ”
târîh-i garrâsını düşürdü.
Rakībleri Abdülaziz Efendi’nin pâye-i
fetvâ almasını çekemiyorlardı. O senenin
Ramazan [ayının] on beşinde, Abdülaziz
Efendi sadr-ı aʻzamın arkasından içeri
girdi. Sâir vüzerâya tekaddüm etmek
istedi. Abdülaziz Efendi’nin bu hareketi
vüzerâdan Kenʻan Paşa’nın pek ziyâde
gücüne gitdi. Derhâl pür-hiddet Aziz
Efendi’yi omuzuyla itdi:
Efendi eğer kadıasker isen,
aşağı[ya geç] Anadolu Efendisi’nün
yanına var. Yok, eğer müftî isen bunda

Karaçelebizade, bir taraftan “fetva payesi
onurunu taşıdı, diğer taraftan da eserlerini, bu
cümleden olarak Ravzatü’l-ebrâr ile fıkıhla
ilgili eserlerini tamamlamaktan geri durmadı.
Abdülaziz Efendi’nin fetva pâyesi almasından
birçok kişi memnun kaldı. Bu cümleden olarak
Şair Cevrî Çelebi ebced hesabıyla bu olay için
şu tarihi düşürdü:
Rakipleri [ise] Abdülaziz Efendi’nin fetva
pâyesi almasını çekemiyorlardı. O senenin
Ramazan ayının on beşinde, Abdülaziz Efendi
sadrazamın arkasından içeri girdi. Diğer
vezirlerin önüne geçmek istedi. Abdülaziz
Efendi’nin bu hareketi vezirlerden Kenan
Paşa’nın çok zoruna gitti. Derhâl büyük bir
kızgınlıkla Aziz Efendi’yi omuzuyla itti:
Efendi eğer kazasker isen, aşağıya
Anadolu Efendisi’nin yanına git. Yok, eğer
müftü isen burada işin ne? Biz vezirlik pâyesini
alıncaya kadar pek çok defa başımızı ortaya
koyup tehlikeler atlatmışız. Bu senin yaptığın
nedir?
-
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işin nedür? Biz vezâret pâyesini ele
getürünce[ye kadar] nice kerre kellemüz
ortaya koyup mehlekeler geçürmişiz. Bu
senün etdiğin nedür?

 شيشمان وجوديله، قره چلبى زاده كوچوجك بويى.ديه سويلندى
 كنعان پاشادن صوكره بوتون وزرا قره چلبى زاده يى برر.صارصلدى
 عزيز افندى يى ناچار آناطولى افنديسنك ياننده.برر ايته رك اوكه كچديلر
 ’’مسبوق المثل اولميان امورى: او زمان وزرادن بعضيلرى.براقديلر
سف
ّ  بويله فضاحتى مؤدّيدر‘‘ ديو تأ... احداث و دولت عليّه جانبنه سوق
: حتى احبّاسندن برى كنعان پاشايه.ايتديلر
ـ سلطانم ديوانده تح ّمل بيوروب عزيز افندى يى تحجيل ايتمسه كز
.معقول دكلميدر؟ زمان سابقده اسعد افندى امر پادشاه ايله تقدّم ايتمش ايدى
: پاشا ده شو جوابى ويردى،ديدى
 اسعد افندى كبى بر مفتى.ـ اسعد افندى امر پادشاهى ايله تقدّم ايتمش
 بو مراتبه. اما بو نه مقوله افعال ايله مشهوردر. آياغنى اوپه يم،بولسونلر
نه كونه حيله ايله واصل اولديغى معلوم دكلميدر؟

Diye
seslendi.
Karaçelebizâde
küçücük boyu, şişman vücuduyla sarsıldı.
Kenʻan Paşa’dan sonra bütün vüzerâ
Karaçelebizâde’yi birer birer iterek öne
geçdiler. Aziz Efendi’yi nâ-çâr Anadolu
Efendisi’nin yanında bırakdılar. O zaman
vüzerâdan baʻzıları: “Mesbûku’l-misl
olmayan umûru ihdâs ve Devlet-i Aliyye
canibine
sevk…
böyle
fezâhatı
müeddîdür” deyü teessüf etdiler. Hattâ
ehıbbâsından biri Kenʻan Paşa’ya:
- Sultânum Dîvân[-ı Hümâyûn]’da
tahammül buyurup Aziz Efendi’yi tahcîl
etmeseniz maʻkūl değül midür? Zemân-ı

Diye seslendi. Karaçelebizade küçük
boyu ve şişman vücuduyla sarsıldı. Kenan
Paşa’dan sonra bütün vezirler [de]
Karaçelebizade’yi birer birer iterek öne
geçtiler. Aziz Efendi’yi çaresiz Anadolu
kazaskerinin yanında bıraktılar. O zaman
vezirlerden bazıları “Benzeri görülmemiş
işleri icat etmek ve Devlet katına
yönlendirmek… bu şekilde terbiyesizliğe
neden oldu” diye üzüldüler. Hatta dostlarından
biri Kenan Paşa’ya:
- Efendim! Divan-ı hümayunda sabr
edip Aziz Efendi’yi utandırmasanız doğru
olmaz mı? Eskiden de Esad Efendi padişah
emriyle öne geçmişti.
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sâbıkda Esʻad Efendi emr-i pâdişâh[î] ile
tekaddüm itmiş idi.
Dedi, Paşa da şu cevâbı verdi:
- Esʻad Efendi emr-i pâdişâhî ile
tekaddüm itmiş. Esʻad Efendi gibi bir
müftî bulsunlar, ayağını öpeyim. Ammâ
bu [Aziz Efendi] ne makule efʻâl ile
meşhûrdur. Bu merâtibe ne gûne hîle ile
vâsıl olduğu maʻlûm değül midür?

Dedi. Paşa da şu cevabı verdi:
- Esad Efendi padişah emri ile öne
geçmiş, Esad Efendi gibi bir müftü bulsunlar,
ayağını öpeyim. Amma bu hangi işiyle
meşhurdur. Bu rütbeye hangi hilelerle ulaştığı
bilinmiyor mu?
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Uygulamalar

351

Uygulama Soruları
1)

Ahmed Refi ve tarihe dair eserleri hakkında incelemelerde bulununuz.

2)
Sön dönem Osmanlı yazar ve edebiyatçılarının klasik dönem Osmanlı tarihi ile
ilgilerini araştırınız.
3)
Karaçelebizâde dışında siyasi müdahalelerde bulunan şeyhülislam olup
olmadığını araştırınız.
4)
edininiz.

Karaçelebizâde’nin Süleymannâmesi ve bu serideki diğer eserler hakkında bilgi

5)
Karaçelebizâde’nin biyografi metnini siyasi bir simaya ait özgeçmiş ile
karşılaştırınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Osmanlı Tarih Metinleri dersinin on dördüncü bölümünde XVII. yüzyıl Osmanlı
aydınlarının önde gelen simalarından Karaçelebizade Abdülaziz Efendi’nin ailesi, tahsili, ilmî
görevleri ve siyasi olaylardaki rolünü içeren Karaçelebizâde Abdülaziz Efendi adlı metnin
okunuşu ve günümüz Türkçesi ile yeniden yazılması çalışması yapılmıştır.
Osmanlı tarihine, özellikle de Osmanlı aydınlarının biyografilerine dair birçok eser
kaleme almış olan Ahmed Refik (Altınay) bu metinde de zaman zaman olayların akışını doğru
anlamaya yönelik önemli değerlendirmelerde bulunmuştur.
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Bölüm Soruları
1)

1)Tekâlîf ne anlama gelmektedir?

a)

Vergiler

b)

Öneriler

c)

Talepler

d)

İtirazlar

e)

Güçlükler

2)

Temessük ne anlama gelmektedir?

a)

Tevessül etmek

b)

Güzel koku sürmek

c)

Tesviye, düzenleme

d)

Tahsilat, ödeme

e)

Tutanak, alındı belgesi

3)

Âdâb-ı tilâvet ne anlama gelmektedir?

a)

Âdab-ı muaşeret

b)

Temizlik kuralları

c)

Edebî eserler

d)

Okuma kuralları

e)

Güzel yazma tarzı

4)

Vusûl bulmak ne anlama gelmektedir?

a)

Vesile teşkil etmek

b)

Tevessül etmek

c)

Ulaşmak

d)

İsale hattı

e)

Islahat
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5)

Tevakkuf ne anlama gelmektedir?

a)

Durmak, duraksamak

b)

Vakıf eser bırakmak

c)

Tutuklamak

d)

Vakıf kurmak

e)

Vâkıf olmak

Cevaplar:
1)a, 2)e, 3)d, 4)c, 5)a
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