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

ÖNSÖZ
Bu derste, Türk dilinin Osmanlı dönemindeki yapısını ve dil tekniği açısından
problemlerini ele almayı alanın uzmanlarına bırakarak, özellikle imlâya yansıyan ve tarihî
metinlerle belgelerin okunulup anlaşılmasına imkân sağlayacak noktalar üzerinde
yoğunlaşılan Osmanlı Türkçesi grameri ve tarihî metinlerin okunulup anlaşılmasına 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. Konu tablolar ve metin okumaları ile zenginleştirilmiştir.
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 Tarihi Metinlerine Giriş 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 metinler bilinmeyen kelimeleri, kelimelerin
cinslerini, cümleye katkılarını tarihî terim ve deyimleri 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. OSMANLI ALFABESİ: HARFLER VE HARF GRUPLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1. OSMANLI ALFABESİ: HARFLER ve HARF GRUPLARI
1.1. Harflerin Bitişmesi
1.1.1. Bitişmeyen Harfler
1.1.2. Harflerin Kelime İçinde Farklı Yazılışları
1.2. Sesli Harfler
1.2.1. İşaretler
1.2.2. Med Harfleri (Uzun Okutan Harfler)
1.2.3. Türkçe Kelimelerde Sesli Harfler
1.3. Benzeyen Sessiz Harfler
1.4. Harf-i Tarif
1.5. Kamerî ve Şemsî Harfler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
Osmanlı
bulunmaktadır?
2.

alfabesinde

bugünkü

alfabemizden

farklı

hangi

harfler

Osmanlı alfabesinde temel şekiller ve bunlardan türetilen harfler hangileridir?

3. Osmanlı alfabesinde bitişmeyen harf kavramı nedir? Yazıya nasıl yansımaktadır?
4.
Osmanlı Türkçesinde Türkçe kelimelerde ses oluşumunu ve sesli harf olarak
kullanılan harflerin neler olduğunu araştırınız.
5.
araştırınız.

Türkçe ve Arapça kelimelerdeki hece oluşumu ve aralarındaki farkları
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Harfler ve bitişme

Harf gruplarını öğrenme

Farklı kelime örneklerini
görerek; yazılış ve
telaffuzları inceleyerek

Harflerin yazılışları

Kelime içinde yazılış
farklılıklarını kavrama

Aynı harfin farklı
kelimelerde ve kelimenin
değişik yerlerinde yazılış
farklılıklarını izleyerek

Sesli harfler

Türkçe kelimelerde hece
oluşumunun öğrenilmesi

Sesli harfleri öğrenme ve
metin üzerinde bulma
yoluyla

İşarteler (harekeler)

Arapça kökenli kelimelerde
hece oluşumunun
öğrenilmesi

Sesli harflere karşılık gelen
işaretleri öğrenerek

Harf-i tarif

Arapça kelimelerde belirli
kelimelerin nasıl
gösterildiğinin öğrenilmesi

Kelimeleri belirli hale
getiren elif-lam takısını ve
kullanılış şeklini öğrenerek
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Anahtar Kavramlar
•

Osmanlı alfabesi

•

Bitişme

•

Kalın ve ince harfler

•

Hece oluşumu

•

Sesli harfler

•

Harekeler

•

Elif-lâm takısı
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Giriş
Osmanlı Türkçesinin dil ve gramer özelliklerini öğrenmenin en temel yolu da Osmanlı
alfabesini ve bu alfabenin kendisine özgün özelliklerini bilmektir. Alfabenin ayırt edici
özelliği Arap harflerinin kullanılıp geliştirilmesidir. Diğer bir özellik de hece ve kelime
oluşumu sırasında harflerin genellikle bitişmesidir. Bu bölümde öğrencinin alfabeyi oluşturan
harfleri ve harflerin bitişme özelliklerini öğrenebilmesini sağlayacak bilgilere yer verilecektir.
Osmanlı alfabesinde harfler, temel harf olma özellikleri yanında sesli harf veya okutan
harf şeklinde yardımcı harf olarak da görev yaparlar. İkinci hafta konuları arasında bu
farklılıkları gösterecek şekilde Arapça ve Türkçe kelimelerde hece oluşumuna imkân veren
ses özellikleri ele alınacaktır. Ayrıca Arapça kökenli kelimeler arasında önemli bir yer tutan
birleşik kelimelere ait bazı özellikler de tanıtılacaktır.
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1. Osmanlı Alfabesi: Harfler ve Harf Gurupları
Osmanlı alfabesi Arap harflerinden oluşmaktadır. Ancak Farsça ve Türkçeye mahsus
bazı harflerin de ilâvesiyle kendine özgü bir alfabe ortaya çıkmıştır:
Alfabe bu harflerden oluşmakla birlikte, hemen görüleceği gibi, birbirine benzeyen
harfler ve tümüyle veya bazı kısımlarıyla tekrarlanan şekillerden meydana gelmiştir. Nitekim
aşağıdaki şekiller, karşılarında gösterilen birden fazla harfin yazılışında ortak olarak esas
alınmıştır:
sad, dad

ص

be, pe, te, se, nun

ب

tı, zı

ط

cim, çim, ha, hı

ح

ayın, gayın

ع

dal, zel

د

fe, kaf

ف

re, ze, je

ر

kef, lam

ل

sin, şın

س

Bu temel şekillere göre Osmanlı alfabesi 15 harfe inmektedir:
Osmanlı alfabesini oluşturan bu harfler üst-alt, baş-son ve bu iki kısmı birbirine
birleştiren ara kısımdan ibaret olmak üzere iki-üç parçadan meydana gelmektedir. Bu
parçaların özellikle son kısımları değişik harflerde tekrarlanan aynı şekildir. Bu tekrarlanan
kısım genel olarak orantısı değişse de be ( )بharfinin temel yapısını yansıtır. Sin / şın ( )سve
sad / dad ( )صharflerinin birinci kısımları be ( )بharfine, ikinci kısımları ise nun ( )نharfine
benzemektedir. Fe ( )فharfinin ikinci kısmı yine  بharfini andırırken, kaf ( )قharfinin ikinci
kısmı  نharfine benzer. Aynı durum kef ( )كve lam ( )لharflerinin ikinci kısımları için de
geçerlidir.
Temel şekiller ve bunlara nokta ilâvesi ile noktaların bulundukları yer ve sayılarına
göre Osmanlı alfabesi şu şekilde isimlendirilir:
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ح

چ

ج

ث

ت

ﭖ

ب

ا

ha

çim

cim

se

te

pe

be

elif

ش

س

ﮊ

ز

ر

ذ

د

خ

şın

sin

je

ze

re

zel

dal

hı

ق

ف

غ

ع

ظ

ط

ض

ص

kaf

fe

gayın

ayın

zı

tı

dad

sad

ى

ﻻ

ﻫ

و

ن

م

ل

ك

ye

lam-elif

he

vav

nun

mim

lam

kef

Tablo I: Osmanlı Alfabesi
 ث،  ح،  خ،  ذ،  ض،  ظve  عharfleri sadece Arapçadan Osmanlı Türkçesine geçen
kelimelerde kullanılan harflerdir.  ژharfi de Osmanlı Türkçesine girmiş olan Farsça kelimelere
özgüdür. Osmanlı alfabesinde görülen  پve  چharfleri ise Türkçe ve Farsça kelimelerde
kullanılan ortak harflerdir. Bunlar Arapça menşeli kelimelerde görülmez.
Osmanlı alfabesindeki harfler ince-kalın ve noktalı-noktasız olmak üzere de tasnif
edilir:
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İNCE

KALIN

NOKTALI

NOKTASIZ

ب

ا

ا

elif

ب

be

ﭖ

ح

ﭖ

pe

ت

د

ت

te

ط

Tı

ث

ر

ث س

se, sin

ص

sad

ج

س

ج

cim

چ

ص

چ

çim

خ

ط

ﻫ

he

ح خ

ha, hı

ذ

ع

د

dal

ض

dad

ز

ل

ذ ز

zel, ze

ظ ض

zı, tı

ﮊ

م

ر

re

ظ

و

ش

şın

ض

ﻫ

ف

fe

غ

ك

gef

ع

غ

ayın

gayın

ف
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ق

kef

ق

kaf

ل

lam

ك

م

mim

ن

ن

nun

ي

و

vav

ى

ye
Tablo II: İnce-Kalın ve Noktalı-Noktasız Harfler

Harfler kelime içerisinde ince veya kalın oluşlarına göre ses alırlar. Ancak bazı ince
harfler kendisinden önceki veya sonraki harften / heceden dolayı kalın ses de alabilirler.
Osmanlı alfabesindeki noktalı harflerde bir, iki veya üç nokta kullanılmıştır. Noktalar harfin
alt, üst veya orta kısmına şekli ortalayacak biçimde yerleştirilir.
Harflerin üzerinde noktalar dışında bazı küçük şekiller de bulunabilir: ’كi ’لdan ayıran

 ءişareti; daha çok Arapçada başka harflere yardımcı olmak üzere görev yapan ’ اten farklı
biçimde bağımsız olan ve Hemze adıyla bilinen, ayrıntısı ileride ele alınacağı gibi yazılış
kuralları özel olarak belirlenen

 ءişareti;  كharfinin farklı kullanılışlarını göstermek üzere bu

harfin üst çizgisinin üzerinde veya altında görülen keşîde ( / ) ve üç nokta ( ∴ ) işaretleri gibi.

 كharfi Osmanlıcada Türkçe, Arapça ve Farsça kelimelerin bir arada kullanılması
dolayısıyla yazılış ve okunuşta kendisine özgü bir kullanım kazanmış ve değişik adlar
almıştır:
Kâf-ı Arabî: Genellikle Osmanlı Türkçesindeki Arapça kelimelerde bulunan ince k
karşılığı olarak kullanılan  كharfidir.

ﺷﻜﺮ

ﻣﻠﻚ

اﻛﺮم

ﻛﺸﻒ

şükr

Mülk

ekrem

Keşf
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 كharfi bazı Türkçe ve Farsça kelimelerde de ince k karşılığında kullanılır:
ﻛﺸﻮر

ﻛﻨﺎر

ﻛﻮى

ﻛﻮﺗﻮك

kişver

Kenâr

köy

Kütük

Kâf-ı Farisî: Genellikle Osmanlı Türkçesindeki Farsça kelimelerde yer alan ince g
karşılığı olarak kullanılan  كharfidir.

درﻛﺎﻩ

ﻛﺮز

ﻛﺮدان

ﻛﻔﺘﻪ

dergâh

gürz

gerdân

güfte

 كharfi bazı Türkçe kelimelerde de ince g karşılığında kullanılır:
ﺳﻮﻛﻰ

ﻛﺮﭼﻚ

ﻛﻮل

ﻛﻮز

sevgi

gerçek

göl

göz/güz

Kâf-ı Nunî: Türkçe asıllı kelimelerde görülen ince n harfini karşılamak üzere
genizden çıkarılan, bu sebeble “sağır kef” olarak da bilinen  كharfidir.

ﺑﻜﺰ

اوﻛﺠﻪ

ﺻﻮﻛﺮﻩ

دﻛﺰ

beñiz

öñce

soñra

deñiz

Kâf-ı Yaî: Türkçe asıllı kelimelerde görülen ve y gibi okunan ancak ğ olarak yazılan

 كharfidir.
اﻛﺮى

دﻳﻜﺮ

ﻣﻜﺮ

اﻛﺮ

eğri

diğer

meğer

eğer

 كharfinin Osmanlı Türkçesindeki bu yazılış ve okunuş farklılıkları korunmuş olmakla
birlikte zaman içerisinde yazılışla ilgili değişiklikler yaygınlığını yitirmiş ve bu harf
genellikle  كşeklinde yazılagelmiştir.

1.1. Harflerin Bitişmesi
Osmanlı alfabesinin kullanmakta olduğumuz alfabeye göre bazı farklılıkları
bulunmaktadır. Öncelikle Osmanlı alfabesinde harfler sağdan sola doğru yazılır. Harfler genel
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olarak sağ ve sol yönlerinde birbirleriyle bitişerek hece ve kelimeyi oluştururlar. Ancak bazı
harfler önceki harfle bitiştiği halde, sol tarafındaki yani kendisinden sonraki harfle
bitişmezler. Bir başka farklılık da alfabeyi oluşturan harflerin kelime başında, ortasında ve
sonunda değişik şekillerde yazılmalarıdır.

1.1.1. Bitişmeyen Harfler
Osmanlı alfabesindeki  ا د ذ ر ز ﮊ وharfleri kendisinden önceki harflere bitişebilirken,
bir sonraki harfle kesinlikle bitişmezler. Fakat bu harflerden önce, yine bu guruba ait herhangi
bir harf bulunursa, bu durumda da doğal olarak önceki harf ile bitişme olmaz.

ﮊورﻧﺎل

ذروﻩ

دوران

وزرا

jurnal

zirve

devrân

vüzerâ

1.1.2. Harflerin Kelime İçinde Farklı Yazılışları
Osmanlı alfabesinde harfler, kelimenin başında, ortasında ve sonunda farklı biçimde
yazılırlar. Kelime, harflerin aldığı şekil ve iki harf arasındaki küçük bitişme çizgisinden
oluşur. Harfler kelime başında ve sonunda büyük ölçüde bağımsız şekillerine benzerler.
Kelime başındaki bitişme sırasında sol ve aşağı yönde uzantısı olan harfler, bu
uzantılarının önemli bir kısmını kaybederler. Cim gurubu ( )ج ﭺ ح خkelime başında, bağımsız
halinden kısmen farklılaşır ()ﺣ. Hatta bu imlâ, el yazısında üçgeni andıracak biçime dönüşür
()ﺣ.  صve  ضharfleri kelime başında yazılırken birinci bölümlerinin kesişme noktası geçilince

 جgurubundan ayırt etmek üzere bir çıkıntı yapılır ()ﺻ.  ىharfi kelime başında be gurubu ( ب
 )ﭖ ت ثşeklinde yazılır ve sadece alta konulan iki nokta ile ayırt edilir.
Kelime ortasında, ortak özelliklerin dışında harfler daha küçük şekillerde yazılır ve
bu yazılış sırasında kendisinden önceki ve sonraki harfe bitişeceği için yeni farklılıklar
kazanırlar.  نve ' ىnin de katılımıyla  بgurubu harfleri kelime ortasında aşağı yukarı
istikametinde küçük bir çizgi halini alırlar ()ﺒ.  عve  غharfleri kelime ortasında farklılaşarak ()ﻌ
şeklini alır, sadece nokta ile birbirinden ayrılırlar. Yine  فve  قharfleri de benzer şekilde
yazılırlar ve nokta sayısı ile ayırt edilirler.  كsola doğru uzantısı dolayısıyla kelime ortasında
bu kısmını kaybeder, ' لdan ayırt edilmek üzere kısmen sola eğimli şekilde yazılır ve üzerine
keşidesi ( )ﮑeklenir.  كharfinden sonra  اveya  لgelecekse harfin yazılışı kendine özgü bir hal
alır ( ﻛﻞ،)ﻛﺎﻩ. Bu son durumda kendisinden önce de bir harf bulunacaksa, bu harf, bu şekle
alttan değil, ortada alt kıvrımın başladığı noktadan bitişir () ﺑﻜﺎ.  ﻫharfi kendine özgü biçimde
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kelime ortasında yazılışta farklılıklar gösterir ()ﻬ ﮭ. Kelime ortasında, sonrakine bitişmeyen
bir harf geldiğinde bunu izleyen harf kelime ortasındaki kurallara göre değil, kelime başındaki
esaslara göre yazılır. Dolayısıyla kendisinden sonrakine bitişmeyen harfler kelime ortasında
ve sonunda aynı şekilde yazılmış olurlar.
Kelime sonunda harfler genel olarak bağımsız şekillerine benzemekte ise de  عve ,

 ﻊ غşeklinde;  ﻫise  هve  ﻪşekillerinde yazılır.  طve  ظiçin kullanılan şeklin ( )طalt parçası ص
ve  ضharflerinin birinci bölümü ile aynıdır. Nitekim bu dört harf kelime ortasında ve sonunda
kendisinden önceki ile bitişirken, benzer biçimde kendi şeklinin altına bir paralel çizgi
eklenir.
Osmanlı alfabesinde harfler genel olarak sağdan sola ve satır çizgisine paralel olacak
biçimde, harften önce ve sonra kullanılan bitişme çizgisi yardımıyla bitişirler. Fakat bazı
harfler birbirinin üzerine gelecek şekilde yukarıdan aşağıya doğru yazılarak kelimeyi
oluştururlar.  جgurubu harfleri ile  رve  مdaima kendisinden önceki harflerin altına yazılırlar.
Kelime sonunda  ىharfi için de aynı durum söz konusudur.

 بgurubu harfleri kendisinden sonraki harf ile bitişirken şekil yukarı yönünde açıktır,
fakat kendilerinden sonra  جgurubundan herhangi bir harf geldiğinde şeklin yönü eğimli bir
şekilde aşağı çevrilir.

HARFLERİN BİTİŞME HALLERİ
SONDA

ORTADA

BAŞTA

ﺎ

HARFLER

YALNIZ

ا
ء1

ﺐ

1

2

ﺒ

ﺑ

ب

KARŞILIĞI

ADI

HARF

a, â

elif

ا

’

hemze

ء

be

ب

b

2

Hemzenin kelime içerisinde yazılışı bazı kuralları gerektirmektedir. Hemzenin yazılışı ile ilgili farklılıklar
ileride örnekleriyle özel olarak ele alınacaktır.
Osmanlı metinlerinde ara cümlelerin bitiminde bulunan fiil yapılarının sonundaki “b” harfleri transkripsiyon
sırasında “p” olarak yazılır.
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ﭗ

ﭙ

ﭘ

ﭖ

p

pe

ﭖ

ﺖ

ﺘ

ﺗ

ﺕ

t

te

ت

ﺚ

ﺜ

ﺛ

ث

š

se

ث

ﺞ

ﺠ

ﺟ

ج

c

cim

ج

ﭻ

ﭽ

ﭼ

ﭺ

ç

çim

چ

Tablo III: Harfler ve Bitişme Şekiller

HARFLERİN BİTİŞME HALLERİ

HARFLER

SONDA

ORTADA

BAŞTA

YALNIZ

KARŞILIĞI

ADI

HARF

ﺢ

ﺤ

ﺣ

ﺡ

ĥ

ha

ح

ﺦ

ﺨ

ﺧ

ﺥ

ħ

hı

خ

ﺪ

ﺩ

d

dal

د

ﺬ

ﺫ

ź

zel

ذ

ﺮ

ﺭ

r

re

ر

ﺰ

ﺯ

z

ze

ز

ﮋ

ﮊ

j

je

ﮊ

ﺲ

ﺴ

ﺳ

ﺱ

s

sin

س

ﺶ

ﺸ

ﺷ

ﺵ

ş

şın

ش

ﺺ

ﺼ

ﺻ

ﺹ

ŝ

sad

ص
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ﺾ

ﻀ

ﺿ

ﺽ

ď , ż

dad

ض

ﻂ

ﻄ

ﻃ

ﻁ

ť , d

tı

ط

ﻆ

ﻆ

ﻇ

ﻅ

ž

zı

ظ

ﻊ

ﻌ

ﻋ

ﻉ

‘

ayın

ع

ﻎ

ﻐ

ﻏ

ﻍ

g, ğ

gayın

غ

ﻒ

ﻔ

ﻓ

ﻑ

f

fe

ف

ﻖ

ﻘ

ﻗ

ﻕ

ķ

kaf

ق

ﻚ

ﻜ

ﻛ

ﻙ

k, g,
ğ, ñ

kef

ك

ﻞ

ﻠ

ﻟ

ﻝ

l

lam

ل

ﻢ

ﻤ

ﻣ

ﻡ

m

mim

م

ﻦ

ﻨ

ﻧ

ﻥ

n

nun

ن

v

vav

و

ﻮ

ﻭ

ﻪ ﻩ

ﻬ ﮭ

ﻫ

ﻫ

h

he

ﻫ

ﻰ

ﻴ

ﻳ

ﻯ

y

ye

ى

Osmanlı alfabesinin tanıtımı sırasında açıklanan guruplamaların dışında harfler sesli
harfler, benzeyen sessizler, Kamerî-Şemsî harfler vb. gibi guruplara da ayrılmaktadır.
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1.2. Sesli Harfler
Osmanlı alfabesindeki harfler kelime içerisinde sessiz olabileceği gibi, ses alarak da
görev yaparlar. Ancak kelimenin menşeine göre alınan bu seslerin yazıda gösterilmesinde
bazı farklılıklar ortaya çıkar.

1.2.1. İşaretler
Arapça kökenli kelimelerde harflerin aldığı sesler hareke denilen işaretlerle gösterilir.
Harekeler harfin altına veya üstüne konulur ve temsil ettiği sese uygun olarak isimlendirilirler.
Kalın veya ince oluşlarına göre, harflerin üzerine a / e sesi için fetha / üstün (َ ;) ـu / ü için
zamme / ötre (ُ ;) ـaltına da ı / i sesi için kesre / esre (ِ ) ـişareti konulur.

Arapçada bu temel işaretler dışında farklı görevler yapan daha başka işaretler de
vardır:
Cezim / sükun (ْ) ـ, harfin üzerine konularak sessiz okunmasını sağlar. Şedde (ّ) ـ,
harekesi ne olursa olsun harfin yine üzerine konulur ve onu çift okutur. Bu durumda aynı iki
harften birincisi sessiz (cezimli), ikincisi harekeli okunur. Tenvin (ٌ ) ـًٍـise harekelerin yerine
uygun olarak kelimenin son harfinin üstüne veya altına yazılır ve harekenin karşılığı olan
sesin nunlu ( ً = ـan / en,

ٌـ

= un / ün,

ٍ = ـın / in) okunmasını sağlar.

Üstün

َﻋ َﻤﻞ

َﻛ َﺪر

ﻗَ َﺪر

َﺣ َﻜﻢ

Amel

keder

kader

hakem

Esre

ِﺻﻐَﺮ

ﻛِ َﱪ

ﻓَِﺮق

ِﺣ َﻜﻢ

Sığar

kiber

firak

hikem

Ötre

ُﺳ ُﻔﻦ

ُﺷﻜْﺮ

ﻧُﻄْﻖ

ُﺣﻜْﻢ

Süfün

şükr

nutk

hükm

Cezim
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ِ
ْﻤﺖ
َ ﺣﻜ

ﺼَﺮت
ْ ُﻧ

ﻓَـْﺘﺢ

َﺟ ْﻠﺐ

Hikmet

nusret

feth

celb

Şedde

ُﻣ َﺸﱠﺮف

ُﻣ َﻌﻠﱢﻢ

ِﻣﻠﱠﺖ

ُﻣﺪﱠت

Müşerref

muallim

millet

müddet

Tenvin

َﺳ َﻼ ٌم َﻋﻠَْﻴ ُﻜﻢ

ِﲝَ ﱟﻖ

ًُﺣ ْﺮَﻣﺔ

ًَﺷ ْﻜﻼ

selâmün aleyküm

bi-hakkın

hürmeten

şeklen

ÖRNEKLER

َﺳﻠَﻒ

َﺧﻠَﻒ

ﻗَـﻠَﻢ

se-lef

ha-lef

ka-lem

ِﺻﻐَﺮ

ﻓَِﺮق

ِﻣﻠَﻞ

sı-gar

fi-rak

mi-lel

ﻇُْﻠﻢ

ُﺳ ُﻔﻦ

ُﻣ ُﺪن

zulm

sü-fün

mü-dün

ﻓَـْﺘﺢ

ﻗِ ْﺴ َﻤﺖ

َد ْوﻟَﺖ

feth

kıs-met

dev-let

ُﻣ َﻌﻠﱢﻢ

ِﻣﻠﱠﺖ

ُﻣﺪﱠت

mu-‘al-lim

mil-let

müd-det

َﺳ َﻼ ٌم َﻋﻠَْﻴ ُﻜﻢ

ِﲝَ ﱟﻖ

ًَر ْﲰﺎ

KARŞILIĞI

YERİ

-a, -e

َـ ـ

-ı, -i

-u, -ü

ِـ ـ

ُـ ـ

ْـ ـ

-an, -en

İŞARET
FETHA
(Üstün)

KESRE
(Esre)

ZAMME
(Ötre)

CEZİM
(Sükûn)

ّـ ـ

ŞEDDE

ٌٍـًـ

TENVİN
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se-lâ-mün
‘a-ley-küm

bihak-kın

resmen

-ın, -in
-un, -ün

Tablo IV: Arapçada İşaretler

1.2.2. Med Harfleri (Uzun Okutan Harfler)
Arapçada heceler seslerini işaretlerle alırlar. Ancak bazı heceler uzun okunur. Bu uzun
okunma hecenin, taşıdığı işaret yönünde ek bir harf almasıyla gerçekleşir. Heceyi uzun okutan
bu ilâve harflere Med Harfleri denilir. Arapçada med harfi olarak elif, vav ve ye ()ا و ى
kullanılır.
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MED HARFLERİ

ÖRNEKLER

ﺟﺎﻫﺪ

ﺳﺎﻛﻦ

ﻓﺎﺗﺢ

Câhid

sâkin

fâtih

ﻣﺴﻜﻮن

ﺟﻠﻮس

ﺻﻮرت

meskûn

cülûs

sûret

ﻓﺮﻳﺪ

ﻛﺮﱘ

زﻳﻨﺖ

Ferîd

kerîm

zînet

HAREKE

KARŞILIĞI

ŞEKLİ

ŞEKLİ

ADI

Â

ا

َـ

üstün

Û

و

ُـ

ötre

Î

ى

ِـ

esre

Tablo V: Med Harfleri ve Karşılıkları
Med harfi olan  اuzatmak üzere hemze ( ') أden sonra gelirse, iki elif yan yana
olamayacağından imlâda bu harf görünmez, uzatma görevi aslî harfin ( )اüzerine konulan
med işareti (

~

) ile yerine getirilir:

آدم

آﻣﺮ

آﻟﺖ

آداب

âdem

âmir

âlet

âdâb

Heceye ses vermek için kullanılan bu işaretler ve med harfleri, dolayısıyla hecelerin
uzun okunuşu, Osmanlı Türkçesinde görülen Farsça kelimeler için de geçerlidir:

دورﺑﲔ

دﻣﺪار

آﺳﺘﺎﻧﻪ

ﻓﺮﻣﺎن

dûrbîn

dümdâr

âsitâne

fermân

1.2.3. Türkçe Kelimelerde Sesli Harfler
Türkçe kelimelerde hecelerin aldığı sesler, buradaki temel harfe ilâve olarak kullanılan
yardımcı harfle gösterilir. Osmanlı alfabesinde sesli harf olarak ا و ﻫ ى

kullanılır. Bu

harfler alfabemizdeki bir veya birden fazla sesi de karşılayabilirler. Nitekim

ا

o, ö, u, ü; ﻫ

a, e; ى

a, e; و

ise ı, i ve zaman içerisinde telaffuzda görülen değişimin bir

sonucu olarak u, ü ve e sesleri için kullanılırlar. Arapça ve Farsçanın aksine Türkçe
kelimelerde uzun hece bulunmaz. Sesler için başvurulan bu harfler, heceyi bugün
kullanmakta olduğumuz seslerle okuturlar.
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Hemze ile başlayan Türkçe kelimelerde ’اin sesli harf olarak kullanılmasının

özel bir durumu vardır. Eğer baştaki hemze e okunacak ise sesli harf olarak  اkullanılmaz.
Buradaki hemze Arapçadaki gibi işlem görür. “e” sesi sanki üstün işaretiyle veriliyormuş gibi
olur. Kelime başındaki hemze a okunacaksa bu sesin karşılığı olan elif yan yana iki elif
bulunmaması için yazılmaz; a sesini hemzenin üzerine yazılan ( ~ ) işareti verir. Ancak
bu durumda bu işaret, Arapçada olduğu gibi med görevi yapmaz, yani heceyi uzun okutmaz,
sadece heceye a sesini vermiş olur. Sesli harf ile başlayan Türkçe kelimeler, Osmanlı
Türkçesinde daima önce  اile yazılır, daha sonra ilgili ses karşılığı olan harf (ى

)و

getirilir.

KARŞILIKLARI

ÖRNEKLER

آت

ﻗﺎر

ﻃﺎش

ﺑﺎق

At

kar

taş

Bak

ات

اك

او

اﻟﻚ

Et

ek

ev

Elek

ﻳﻮل

ﻗﻮش

ﭼﻮق

ﺑﻮل

yol

koş

çok

Bol

ﻛﻮك

ﻛﻮى

ﭼﻮز

ﺑﻮل

kök

köy

çöz

Böl

ﻳﻮرد

ﻗﻮش

ﻗﻮل

ﺑﻮل

yurd

kuş

kul

Bul

ﺳﻮرﻛﻮن

ﺑﻮﻳﻮك

ﭼﻮروك

ﻳﻮك

sürgün

büyük

çürük

Yük

HARFLER

a

ا
e

o

ö

و
u

ü

Tablo VI : Türkçe Kelimelerde Sesli Harfler
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ﻗﺎزﻣﻪ

ﻳﺎﻗﻪ

اوﻃﻪ

آﻃﻪ

kazma

yaka

oda

Ada

ﻛﻮﻟﻜﻪ

ﺗﭙﻪ

ﭘﺮدﻩ

ﺳﺮﭼﻪ

gölge

tepe

perde

Serçe

اﻳﺮاق

ﻗﻴﺰﻏﲔ

اﻳﻠﻴﺠﻪ

اﻳﺸﻴﻖ

ırak

kızgın

ılıca

Işık

اﻳﭗ

اﻳﺰﺟﻰ

اﻳﻠﻴﻚ

اﻳﺶ

İp

izci

ilik

İş

ﺗﻮزﱃ

ﻃﻮزﱃ

ﻗﻮزى

ﻗﻮرى

tozlu

tuzlu

kuzu

Kuru

ﻛﻮﭘﺮى

اورﺗﻰ

اوﱃ

ﺳﻮرى

köprü

örtü

ölü

Sürü

دﳝﻚ

وﻳﺮ

ﻳﲑ

ﺗﻴﺰ

demek

ver

yer

Tez

a

ﻫ
e

ı

i

u

ى

ü

e

Osmanlıcada Türkçe menşeli kelimelerde sesler harflerle gösterilmekle birlikte, tüm
sesli harflerin belirtilmesi halinde kelimenin çok uzayacağı endişesiyle, biraz da XIV-XV.
yüzyıllardaki kullanımın etkisiyle, bazen sesli harflerin imlâda yazılmadığı görülmektedir. Bu
durum özellikle fiillerin aldığı fiil ve isim yapım ekleriyle bazı çekim ekleri için söz
konusudur.

ﻳﻠﻚ

ﳝﻚ

اﻟﻚ

اﺗﻚ

yelek

yemek

elek

etek

ﻛﻠﻤﻚ

ﭼﻜﻤﻚ

ﻛﭽﻤﻚ

اﲰﻚ

gelmek

çekmek

geçmek

esmek
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1.3. Benzeyen Sessiz Harfler
Günümüz alfabesinde bulunan bazı harfler, Osmanlı alfabesindeki birden fazla harfe
karşılık gelmektedir. Bu çoklu kullanımda, sessiz harflerin ince ve kalın oluşları belirleyici
olmuştur. Osmanlı Türkçesindeki alfabetik sıra esas alınarak bu gibi harfler şöyle
sıralanabilir:

 ط ت3 harfleri t,  ص س ثharfleri s,  ﻫ خ حharfleri h,  ض دharfleri d, ز ض ظ ذ
harfleri z,  ك قharfleri ise k ile gösterilir. Bunlardan  تince,  طkalın t için;

ث س

ince,  صkalın s için;  ﻫince,  ح خkalın h için;  دince,  ضkalın d için;  ز ذince,

ظ

 ضkalın z için;  كince,  قda kalın k için kullanılır 4.
ÖRNEKLER

TÜRKÇE
İNCE

KALIN

ﻃﺮف

ﻃﻠﺐ

ﺗﻮرك

ﺗﺮك

taraf

taleb

Türk

Terk

ﺻﻤﺪ

ﺻﻮاب

ﺳﻨﺪ

ﺛﻮاب

samed

savâb

Sened

Sevâb

ﺧﱪ

ﺣﻜﻢ

ﻫﻴﻜﻞ

ﻫﺪف

haber

hakem

Heykel

Hedef

ﺿﻼﻟﺖ

ﺿﺮﺑﻪ

درﻧﻚ

دوﻟﺖ

dalâlet

darbe

Dernek

devlet

OSMANLICA

KARŞILIĞI

KALIN

İNCE

t

ط

ت

s

ص

ثس

h

ح خ

ﻫ

d

ض

د

3

 طgenellikle kalın t karşılığında olmakla birlikte Türkçedeki bazı kelimelerde d olarak da
okunur: ( ﻃﺎغdağ), ( ﻃﻮﱃdolu).

4

Arapça kelimelerde  غharfi özellikle harekeli iken alfabemizdeki ğ ile değil, g ile gösterilir.
Ancak Türkçe kelimelerdeki kâf-i yaî karşılığı olan  ك, ğ ile yazılır:
ﻣﻜﺮ

اﻛﺮى

ﻣﻐﺮب

ﻏﺎﻟﺐ

meğer

Eğri

mağrib

gālib
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ﻇﻔﺮ

ﺿﻴﺎﻓﺖ

زﻳﺎرت

ذﻫﻦ

zafer

zıyâfet

Ziyâret

Zihn

ﻗﻴﻤﺖ

ﻗﻠﺐ

ﻛﺮم

ﻛﺪى

kıymet

kalb

Kerem

Kedi

z

ض ظ

ذ ز

k

ق

ك

Tablo VII: Benzeyen Sessiz Harfler

ﻣﻘﺮر

ﻣﻜﺮر

ﺗﻘﺮر

ﺗﻜﺮر

mukarrer

mükerrer

tekarrur

tekerrür

ﻣﻈﻔﺮ

ﻣﺰﻳﻦ

ﻣﻘﺒﻮل

ﻣﻜﺘﻮب

muzaffer

müzeyyen

makbûl

mektûb

Kapalı hecelerde hece h, l veya m harfi ile kapanıyorsa kalın okunması gereken hece
ince okunabilir:

ﻣﻠﺢ

ﻋﻤﻞ

ﻗﺪم

ﺻﺎﱀ

milh

amel

kadem

sâlih

1.4. Harf-i Tarif
Harf-i tarif adı verilen elif-lam, başına geldiği kelimeyi belirli hale getirir.

ﻳﻮ
م
آ
ن
ﺟ
واب

yevm: gün

ân

: herhangi bir an

cevâb: verilmiş cevap

ا
ﻟﻴﻮم
ا
ﻵن
ا
ﳉﻮاب

el-yevm: bugün, günümüz

el-ân

: şu an, şimdi

el-cevâb: şu an verilen cevap
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Harf-i tarif iki unsur veya kelime arasındaki anlam/gramer ilişkisini sağlamak üzere
ikinci kelimenin önünde de bulunur:

ﰱ اﻟﻮاﻗﻊ

ﻗﺒﻞ اﻟﻮﻗﻮع

ﻣﻊ اﻻﺳﻒ

ﺑﺎﳋﺎﺻﻪ

fi’l-vâkı‘

kable’l-vukū‘

ma‘a’l-esef

bi’l-hâssa

ﺣﺐ اﻟﻮﻃﻦ

ﻛﻨﻪ اﻻﺧﺒﺎر

دار اﻟﻔﻨﻮن

ﺷﻴﺦ اﻻﺳﻼم

hubbü’l-vatan

Künhü’l-ahbâr

dârü’l-fünûn

şeyhü’l-İslâm

Harf-i tarifte bulunan  لbazen yazıldığı halde okunmaz ve başka bir harfe dönüşebilir.
Bu husus da kamerî ve şemsî harflerin açıklanmasını gerektirmektedir.

1.5. Kamerî ve Şemsî Harfler
İki kelime veya unsur arasındaki herhangi bir ilişkiyi göstermek üzere kullanılan harf-i
tarifteki  لharfi her zaman okunmayabilir. Bu da Arap alfabesini oluşturan harflerin kamerî ve
şemsî harfler olarak iki guruba ayrılmasından kaynaklanmaktadır. Arap alfabesindeki
harflerden ى

ا ب ج ح خ ع غ ف ق ك م و ﻫ

kamerî,

ت ث د ذ

 ر ز س ش ص ض ط ظ ل نise ş e m s î harflerdir.
Elif-lam ( )الile birbirine bağlanan kelime veya unsurlardan ikincisinin ilk harfi
kamerî harflerden birisi ise harf-i tarifteki  لharfi okunur. İkinci kelimenin ilk harfi şemsî
harflerden birisi ise harf-i tarifteki  لyazıldığı halde okunmaz, bunun yerine ikinci kelimenin
ilk harfi şeddeli okunur. Harf-i tarifteki  لharfinin okunup okunmamasına göre doğal olarak
imlâda da farklılıklar ortaya çıkar:

اﻣﲑ اﻻﻣﺮا

دار اﻟﻌﺠﺰﻩ

ﻃﺒﻘﺎت اﳌﻤﺎﻟﻚ

emîrü’l-ümerâ

dârü’l-aceze

Tabakātü’l-memâlik

ﻛﺸﻒ اﻟﻈﻨﻮن

دار اﻟﺸﻔﻘﻪ

ﺗﺎج اﻟﺘﻮارﻳﺦ
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Keşfü’z-zunûn

dârü’ş-şafaka

Tâcü’t-tevârîh

Yukarıdaki okunuşlarda da görüldüğü üzere elif-lam (')الın yazılışı belirli bir kurala
göre olmaktadır. Harf-i tarif iki kelimeyi birbirine bağlamadan, sadece niteleme görevi için
kelimenin önünde bulunuyorsa "el-" şeklinde yazılır:

اﳊﺎج

اﳉﻮاب

اﻟﻴﻮم

el-hâc

el-cevâb

el-yevm

Ancak burada da kelimenin ilk harfi şemsî harf ise  لyerine şemsî harf şeddeli okunur:

اﻟﺸﻤﺲ
ّ

اﻟﺼﻠﺢ
ّ

اﻟﺴﻴﺪ
ّ

eş-şems

es-sulh

es-seyyid

Harf-i tarifin iki kelimeyi birbirine bağladığı durumlarda ilk kelime son
hecesine/harekesine kadar okunur, buradaki  اiçin transkripsiyon alfabesindeki hemze işareti
(’),  لyerine “l” yazılır ve “-” çekilir, ara vermeden ikinci kelimeye geçilir:

رﻣﻀﺎن اﳌﺒﺎرك

دار اﻟﻜﺘﺐ

Ramazânü’l-mübârek

dârü’l-kütüb

Ancak ikinci kelimenin ilk harfinin şemsî harf olması durumunda bu imlâda  لyerine
şeddeli okunan ikinci kelimenin ilk harfinden biri “-” den önce yazılır:

ﺣﻔﻆ اﻟﺼﺤﻪ

دار اﻟﺴﻌﺎدﻩ

hıfzu’s-sıhha

dârü’s-sa‘âde
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Uygulamalar
1.
inceleyiniz.

Bir Osmanlıca matbu eseri alıp harfleri aralarındaki farklılıkları tespit ederek

2.
Bir Osmanlıca yazma eserden bir sayfayı matbu bir Osmanlıca sayfa ile
karşılaştırmalı olarak inceleyiniz.
3.
Çevrenizdeki bir tarihî camii ziyaret ederek orada bulunan mezar taşlarını
harfleri görmek üzere inceleyiniz.
4.
görünüz.

Kelime başında veya birleşik kelimelerde Harf-i Tarif’in nasıl kullanıldığını

26

Uygulama Soruları
1.
almaktadır?
2.

Osmanlı alfabesinde, Arap alfabesinde bulunmayan hangi harfler yer

دوران

“Devrân” şeklinde okunan bu kelimedeki harfler neden bitişik

yazılmamıştır?
3.

 ﻛﺮدان – ﻛﺮداب – وارﻧﻪ – زورﺑﻪ – ذروﻩkelimelerini okuyunuz.

4.

Osmanlı Türkçesinde Türkçe asıllı kelimelerde sesler nasıl gösterilir?

Mukadder, mükedder, mukarrer, mükerrer, mukaddes kelimelerini Osmanlı
harfleri ile yazınız?
5.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Osmanlı Tarihi Metinlerine Giriş dersinin birinci haftasında işlenen konularla Osmanlı
alfabesini oluşturan harfler tanıtıldı. Bu harflerin noktalı-noktasız, kalın-ince ve bitişme
özellikleri üzerinde duruldu. Yazılışları aynı olduğu halde farklı okunan harfler örneklerle
işlendi. Türkçe kelimelerde sesli harfler, benzeyen sessiz harfler, Arapça kökenli birleşik
kelimelerde kullanılan harf-i tarif ile kamerî ve şemsî harfler üzerinde durulmuştur.
Açıklamaları pekiştirmek üzere örnekler ve tablolar ilave edilmiştir.
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Bölüm Soruları
1.

Aşağıdakilerden hangisi kendisinden sonra bitişmeyen harfleri gösterir?

a) Mim, cim, sad, fe, kaf, nun, he
b) Nun, be, çim, dal, ayın, zı, ye
c) Sin, dad, ayın, fe, kaf, nun, ye
d) Dal, şın, zı, fe, mim, nun, ye
e) Elif, dal, zel, re, ze, je, vav
2.

‘Ziyâret’ kelimesinin Osmanlı alfabesiyle karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

a) ذروﻩ
b) زورﺑﻪ
c) زﻳﺎرت
d) اوزرﻩ
e) ازﻣﻨﻪ
3.

 وزارتkelimesinin okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

a) Varna
b) Vezîr
c) Üzere
d) Vüzerâ
e) Vezâret
4.
hangisidir?

“Sâhib-i devlet” ifadesinin Osmanlı alfabesiyle karşılığı aşağıdakilerden

a) ﺳﻨﻪ ﺑﺴﻨﻪ
b) ﺻﺎﺣﺐ دوﻟﺖ
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c) ﺛﺮوت
d) ﺿﻴﺎﻓﺖ ﺻﻮﻓﺮﻩ ﺳﻰ
e) ﺳﺒﺰﻩ ﺑﺎزارى
5.
Arapça kelimelerde başına geldiği kelimeyi belirli hale getiren harf grubu nasıl
adlandırılmaktadır?
a) Şedde
b) Harf-i tarif
c) Sesli Harf
d) Med harfi
e) Tenvîn
6.
Osmanlı Türkçesinde uzun okutan harfler (med harfleri) ve uygulanışı
hakkında bilgi edininiz.
7.
Kelimenin son harfinin üzerine konulan ve bu harfi nunlu okutan TENVÎN
işaretinin uygulamada gösterdiği farklılıkları örnekler üzerinde inceleyiniz.
8.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Türkçesinde kullanılan sesli harf grubunu
göstermektedir?
a) Şedde, elif, be, sin
b) Med, elif, cim, tı
c) Elif, te, sin, mim
d) Elif, vav, he, ye
e) Cezim, elif, ze, ayın
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9.

 اﻟﺠﻮابkelimesinin okunuşu aşağıdakilerden hangisinde gösterilmiştir?

a) Cevâd
b) İlticâ
c) Alaca
d) el-Ce vâb
e) Cevâz
10.

 دار اﻟﻔﻨﻮنifadesinin okunuşu aşağıdakilerden hangisinde gösterilmiştir?

a) Dârü’s-selâm
b) Dârü’l-fünûn
c) Dârü’l-kütüb
d) Dârü’l-aceze
e) Dârü’ş-şafaka
Cevaplar: 1) e, 2) c, 3)e, 4) b, 5) b, 8) d, 9) d, 10) b
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2. SAYILAR, GÜNLER VE AYLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2. Sayılar, Günler ve Aylar
2.1. Rakamlar
2.2. Rakamların Yazı Karşılığı
2.3. Günler
2.4. Aylar
2.5. Osmanlı Türkçesinde Ekler
2.5.1. İsim Çekim / Hâl Ekleri
2.5.2. İsimlerde İyelik Ekleri
2.5.3. Fillerde Şahıs Zamir ve İyelik Ekleri
2.5.4. Fillerde Zaman Ekleri
2.6. Türkçe Yapım Ekleri
2.6.1. İsimden İsim Yapım Ekleri
2.6.2. İsimden Fiil Yapım Ekleri
2.6.3. Fiilden İsim Yapım Ekleri
2.6.4. Fiilden Fiil Yapım Ekleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
Osmanlı Türkçesindeki rakamlarla bugün kullanılanlar arasındaki farklılıkları
görmeye çalışınız.
2.

Arapça ve Türkçe rakamların yazılmasındaki farklılıkları tespit ediniz.

3.

Tarihte kullanılan takvim sistemlerini araştırınız.

4.

Hicrî Takvimde gün, ay ve yıl süreleri ne kadardır?

5.

İsimlere ve fiillere getirilen ekleri ve farklılıklarını araştırınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Sayılar

Rakamların öğrenilmesi

Rakamları öğrenerek ve
metin üzerinde inceleyerek

Rakamlar

Rakamlardaki ortak
şekillerin öğrenilmesi

Osmanlı alfabesinedik
şekiller ve günümüz
rakamlarıyla karşılaştırarak

Günler ve aylar

Takvim Sistemlerinin
öğrenilmesi

Kullanılan takvim
sistemlerini karşılaştırarak

Aylar

Hicrî ve Rumî takvime göre
ay adları ve sürelerinin
öğrenilmesi

Bir tarihî metni inceleyerek
örneklerini bularak

İsim çekim ekleri

Eklerin açık hecelere nasıl
uygulandığının öğrenilmesi

Bugünkü alfabemiz ve
telaffuzu izleyerek Osmanlı
metinlerinde ilgili örnekleri
inceleyerek
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Anahtar Kavramlar
•

Sayılar

•

Rakamlar

•

Sayıların yazı karşılıkları

•

Hicrî takvim

•

Rumî takvim

•

Ekler
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Giriş
Osmanlı Türkçesi ile ilgili metinlerde karşılaşılan konulardan birisi de sayılardır.
Sayılar okuyucunun karşısına rakam haliyle ve yazılı olarak çıkar. Her iki durumun kendisine
özgü kuralları ve bilinmesi gereken özellikleri mevcuttur. Osmanlı Türkçesi ile yazılan tarihî
belge ve metinlerde olayların zamanı gösterilirken gün ve aylar da belirtilmiştir. Ancak bu
sırada Türkçe yanında, bazen aynı sayfa içerisinde olmak üzere Arapça ve Farsça ay ve gün
adları da kullanılmış, hatta birlikte yazılmıştır. Bu bölümde sayılar, gün ve ay adları Osmanlı
dönemindeki kullanılışları dikkate alınarak farklı dillerdeki özellikleri ile örnek ve tablolar
halinde işlenecektir.
Osmanlı dönemi kültür ve sanat eserlerinde Arapça ve Farsça kelime ve unsurlar yer
almakta ise de, asıl belirleyici olan Türkçe fiil ve fiile göre tanımlanan öğelerdir. Bunların
başında da hangi dilden alınmışsa alınmış olsun, isim ve fiil olan kelimelere getirilen ekler
gelir. Bu bölümde isme getirilen eklerden çekim / hal ve iyelik ekleri ile şahıs zamir ekleri ve
zaman eklerinin Osmanlı dönemindeki uygulaması üzerinde durulacaktır. Ayrıca isim ve fiil
yapım ekleri tanıtılacaktır.
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2. Sayılar, Günler ve Aylar
Osmanlı Türkçesinde sayılar, kendilerine karşılık gelen rakamlar ve harflerden oluşan
sayı sözleri ile yazılırlar.

2.1. Rakamlar
Osmanlı Türkçesindeki rakamlar, Arapların kullandığı, ancak Hint kökenli işaretlerdir.
Harflerin aksine, günümüzdeki kullanışa benzer şekilde, büyük sayı başta olmak üzere soldan
sağa doğru sıralanırlar ve bu düzene göre okunurlar.

٠

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٩

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Bütün rakamların yazılışında yukarıdaki temel şekiller esas alınır:

١٠

٥٠

٣٩٥

٦٢٢

٧٥١

10

50

395

622

751

١٠٧١

١٤٥٣

١٧٨٩

١٩٢٣

٢٠١٢

1071

1453

1789

1923

2012

٢٠٥٩

٥١٣٤

٧١٩٨

٨١٣٧

٩٢٠٥

2059

5134

7198

8137

9205

Sıfır sadece nokta (٠) şeklinde yazılırken, günümüzdeki sıfıra benzeyen işaret (o)
Osmanlı Türkçesi rakamlarında 5’e karşılık gelmektedir. Osmanlı alfabesinde harflerde
olduğu gibi rakamlarda da küçük farklılıklarla bazı temel şekillerin tekrarlandığı
görülmektedir:

٢

٣

٦

٧

٨

2

3

6

7

8
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2.2. Rakamların Yazı Karşılığı
Osmanlı dönemindeki eser ve belgelerde sayılar sadece rakamla ifade edilmez,
okunuşları kelime halinde de yazılır. Sayılar guruplandırılarak şöyle yazılabilir:
YÜZLER

YAZI
KARŞILIĞI

BİRLER

ONLAR

YAZI
RAKAMLAR

KARŞILIĞI

YAZI
RAKAMLAR

KARŞILIĞI

RAKAMLAR

ﻳﻮز

100

۱۰۰

اون

10

۱۰

ﺑﺮ

1

۱

اﻳﻜﻴﻴﻮز

200

۲۰۰

ﻳﻜﺮﻣﻰ

20

۲۰

اﻳﻜﻰ

2

۲

اوﭼﻴﻮز

300

۳۰۰

اوﺗﻮز

30

۳۰

اوچ

3

۳

درﺗﻴﻮز

400

٤۰۰

ﻗﺮق

40

٤۰

درت

4

٤

YAZI

YAZI
RAKAMLAR

KARŞILIĞI

YAZI
RAKAMLAR

KARŞILIĞI

RAKAMLAR
KARŞILIĞI

ﺑﺸﻴﻮز

500

٥۰۰

اﻟﻠﻰ

50

٥۰

ﺑﺶ

5

٥

اﻟﺘﻴﻴﻮز

600

٦۰۰

اﻟﺘﻤﺶ

60

٦۰

اﻟﱴ

6

٦

ﻳﺪﻳﻴﻮز

700

٧۰۰

ﻳﺘﻤﺶ

70

٧۰

ﻳﺪى

7

٧

ﺳﻜﺰﻳﻮز

800

٨۰۰

ﺳﻜﺴﺎن

80

٨۰

ﺳﻜﺰ

8

٨

39

ﻃﻘﻮزﻳﻮز

900

٩۰۰

ﻃﻘﺴﺎن

90

٩۰

ﻃﻘﻮز

9

٩

Tablo VIII: Rakam ve Yazı ile Sayılar
Osmanlı dönemi Türkçesinde sayılarla ilgili olarak görülen Arapça ve Farsça unsurlar
daha sonraki bölümlerde ele alınacaktır. Ancak başlangıç dönemindeki kolay metinlerde bile
özellikle sayılar, günler ve ayların Türkçe yanında Arapça ve Farsça karşılıkları da
kullanılmaktadır. Bu sebeple bu ve benzeri konuların ayrıntısı ilgili bölümlere bırakılmak
üzere, başlangıçta öğrenilmesi zorunlu olan temel bilgilerin burada tanıtılması gereklidir.
Arapça asıl sayıların günümüzdeki karşılıkları, rakamlı halleri, yazılış şekilleri ve bunların
okunuşları aşağıdaki tabloda görülebilir:
YÜZLER
YAZI
KARŞILIĞI
ﻣﺎﺋﻪ

BİRLER

ONLAR
YAZI

RAKAMLAR

100

۱۰۰

KARŞILIĞI
ﻋﺸﺮ

YAZI
RAKAMLAR

10

۱۰

KARŞILIĞI
اﺣﺪ\اﺣﺪى

mi’e

‘aşer

ihdâ/ehad

ﻣﺎﺋﺘﲔ

ﻋﺸﺮﻳﻦ

اﺛﲏ

200

۲۰۰

20

۲۰

mi’eteyn

‘işrîn

isnâ

ﺛﻼﲦﺎﺋﻪ

ﺛﻼﺛﲔ

ﺛﻼﺛﻪ

300

۳۰۰

30

۳۰

selâse-mi’e

selâsîn

selâse

ارﺑﻌﻤﺎﺋﻪ

ارﺑﻌﲔ

ارﺑﻌﻪ

400

٤۰۰

erba‘a-mi’e
ﲬﺴﻤﺎﺋﻪ

40

٤۰

erba‘în

500

٥۰۰

ﲬﺴﲔ

50

٥۰

ﲬﺴﻪ

hamsîn

hamse

ﺳﺘﻤﺎﺋﻪ

ﺳﺘﲔ

ﺳﺘﻪ

٦۰۰

sitte-mi’e
ﺳﺒﻌﻤﺎﺋﻪ

60

٦۰

sittîn
700

٧۰۰

ﺳﺒﻌﲔ

1

۱

2

۲

3

۳

4

٤

5

٥

6

٦

7

٧

erba‘a

hamse-mi’e

600

RAKAMLAR

sitte
70

٧۰

ﺳﺒﻌﻪ

40

seb‘a-mi’e

seb‘în

seb‘a

ﲦﺎﳕﺎﺋﻪ

ﲦﺎﻧﲔ

ﲦﺎﻧﻴﻪ

semânemi’e
ﺗﺴﻌﻤﺎﺋﻪ

800

٨۰۰

80

٨۰

semânîn

900

ﺗﺴﻌﲔ

٩۰۰

tis‘a-mi’e

8

٨

9

٩

semâniye

90

٩۰

tis‘în

ﺗﺴﻌﻪ
tis‘a

Tablo IX: Asıl Sayılar
Osmanlıca metin ve belgelerde Arapça sıra ve kesir sayılara da yer verilmektedir:
KESİR SAYILARI

SIRA SAYILARI

ARAPÇA

TÜRKÇE

ARAPÇA

TÜRKÇE

اﺣﺪ

1

ّاول

1.

ehad

bir

evvel

birinci

ﻧﺼﻒ

1/2

ﺛﺎﱏ

2.

nısf

yarım

sânî

ikinci

ﺛﻠﺚ

1/3

ﺛﺎﻟﺚ

3.

süls

üçte bir

sâlis

üçüncü

رﺑﻊ

1/4

راﺑﻊ

4.

rub‘

dörtte bir

râbi‘

dördüncü

ﲬﺲ

1/5

ﺧﺎﻣﺲ

5.

hums

beşte bir

hâmis

beşinci

ﺳﺪس

1/6

ﺳﺎدس

6.

süds

altıda bir

sâdis

altıncı
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ﺳﺒﻊ

1/7

ﺳﺎﺑﻊ

7.

süb‘

yedide bir

sâbi‘

yedinci

ﲦﻦ

1/8

ﺛﺎﻣﻦ

8.

sümn

sekizde bir

sâmin

sekizinci

ﺗﺴﻊ

1/9

ﺗﺎﺳﻊ

9.

tüs‘

dokuzda bir

tâsi‘

dokuzuncu

ﻋﺸﺮ

1/10

ﻋﺎﺷﺮ

10.

öşr

onda bir

âşir

onuncu

Tablo X: Sıra ve Kesir Sayılar
Sıra sayıları genellikle sıfat görevini yapmak üzere cümlede bulunurlar. Ancak tenvin
alarak yalın halde de yazılabilir ve bu durumda cümledeki herhangi bir hal ve durumun
anlatılmasına yardımcı olmuş olurlar. “Birinci olarak” anlamındaki “evvelen” ifadesi “evvelâ”
şeklinde yaygınlık kazanmıştır.

ًﺧﺎﻣﺴﺎ

ًراﺑﻌﺎ

ًﺛﺎﻧﻴﺎ

Hâmisen

râbi‘an

sâniyen

beşinci olarak

dördüncü olarak

ikinci olarak

ًﺳﺎدﺳﺎ

ًﺗﺎﺳﻌﺎ

ًﺛﺎﻣﻨﺎ

Sâdisen

tâsi‘an

sâminen

altıncı olarak

dokuzuncu olarak

sekizinci olarak

Osmanlı Türkçesi metin ve belgelerinde gün adlarında olmak üzere Farsça asıl sayılara
da yer verilmektedir. Türkçe, Arapça ve Farsça asıl sayılar aşağıdaki tabloda bir arada
görülebilir:
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FARSÇA
YAZI
KARŞILIĞI

ﻳﻚ

ARAPÇA

RAKAM

١

YAZI
KARŞILIĞI

اﺣﺪ\اﺣﺪى

TÜRKÇE

RAKAM

١

YAZI
KARŞILIĞI

ﺑﺮ

yek

ihdâ/ehad

bir

دو

اﺛﲎ

اﻳﻜﻰ

٢

٢

dü

isnâ

iki

ﺳﻪ

ﺛﻼﺛﺔ

اوچ

٣

se

ﭼﻬﺎر

selâse

٤

çehâr

ﭘﻨﺞ

٣

ارﺑﻌﺔ

ﲬﺴﺔ

٤

درت

٥

ﺑﺶ

hamse

beş

ﺷﺶ

ﺳﺘﺔ

اﻟﱴ

٦

şeş

sitte

altı

ﻫﻔﺖ

ﺳﺒﻌﺔ

ﻳﺪى

٧

heft

ﻫﺸﺖ
heşt

ﻧﻪ

ﲦﺎﻧﻴﺔ

٩

ﺗﺴﻌﺔ

٨

ﻋﺸﺮ

4

5

6

7

ﺳﻜﺰ

8

sekiz

٩

tis‘a

١٠

3

yedi

semâniye

nüh

دﻩ

٧

seb‘a

٨

2

dört

penc

٦

1

üç

erba‘a

٥

RAKAM

ﻃﻘﻮز

9

dokuz

١٠

اون

10
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deh

aşer

on

Tablo XI: Türkçe, Arapça ve Farsça Asıl Sayılar

2.3. Günler
Gün ve aylar takvim sistemi içinde yer alan terimlerdir. Takvim ise, tarihî süreç
içerisinde çeşitli milletlerce farklı şekillerde düşünülmüş ve kullanılmıştır. Esasında takvim
güneş ve ayın hareketlerine göre düzenlenmiştir. Dünyada mahallî olarak kullanılan veya pek
çok ülkede kabul gören çeşitli takvimler mevcuttur. Bunlar arasında en yaygın olanları Jülyen,
Gregoryen ve Hicrî takvimlerdir.
Bu takvimler arasındaki süre farklılıkları zaman içerisinde birtakım karışıklıklara ve
uluslararası işlemlerde uyuşmazlıklara yol açtığından bu sakıncaları gidermek üzere 1 Ocak
1926 tarihinden itibaren ülkemizde de Gregoryen Takvimi esas alınmıştır.
Türkçede 7 günden meydana gelen zaman dilimini tanımlamak üzere Farsçadaki 7
sayısının karşılığı olan

( ﻫﻔﺖheft) kelimesinden hareketle ( ﻫﻔﺘﻪhafta) deyimi kullanılır.

Osmanlı Türkçesinde haftanın günleri Türkçe, Arapça, bazen de Farsça karşılıkları ile
gösterilir. Türkçe gün adlarında Arapça ve Farsçadan etkilenilmiştir. "Cum‘a" her üç dilde de
altıncı günü karşılamak üzere yer almaktadır. Arapça ve Farsçada günler 1’den itibaren
artarak numaraya göre sıralanır; Arapçada gün karşılığı olan
numaralardan önce, Farsçada ise bu anlamdaki

ﺷﻨﺒﻪ

( ﻳﻮمyevm) kelimesi

(şenbih) kelimesi numaralardan sonra

yazılır.
Farsça, Arapça ve Türkçe’ye göre günlerin yazılış ve okunuşları Tablo XII’de
görülebilir:
GÜNLER
FARSÇA

ARAPÇA

TÜRKÇE

ﻳﻚ ﺷﻨﺒﻪ

ﻳﻮم اﻻﺣﺪ

ﭘﺎزار

Yek-şenbih

Yevmü’l-ehad

Pazar

دو ﺷﻨﺒﻪ

ﻳﻮم اﻻﺛﻨﲔ

ﭘﺎزار اﻳﺮﺗﺴﻰ

Dü-şenbih

Yevmü’l-isneyn

Pazartesi

ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ

ﻳﻮم اﻟﺜﻠﺜﺎ

ﺻﺎﱃ

Se-şenbih

Yevmü’s-selesâ

Salı
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ﭼﻬﺎر ﺷﻨﺒﻪ

ﻳﻮم اﻻرﺑﻌﺎ

ﭼﻬﺎر ﺷﻨﺒﻪ

Çehâr-şenbih

Yevmü’l-erbi‘â

Çarşamba

ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ

ﻳﻮم اﳋﻤﻴﺲ

ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ

Penc-şenbih

Yevmü’l-hamîs

Perşembe

ﲨﻌﻪ

ﻳﻮم اﳉﻤﻌﻪ

ﲨﻌﻪ

Cum‘a

Yevmü’l-cum‘a

Cuma

ﺷﻨﺒﻪ

ﻳﻮم اﻟﺴﺒﺖ

ﲨﻌﻪ اﻳﺮﺗﺴﻰ

Şenbih

Yevmü’s-sebt

Cumartesi

Tablo XII: Osmanlı Türkçesinde Günler
Osmanlılarda Türkçe ( ﻛﻮنgün) kelimesi ile birlikte aynı anlama gelen Arapça ﻳﻮم
(yevm) ve Farsça روز
için yine bu dilden ﻟﻴﻞ

(rûz) da kullanılır. Gündüz için Arapça kökenli

�ﺎر

(nehâr); gece

(leyl), Farsçadan ( ﺷﺐşeb) kelimeleri de Osmanlı metinlerinde

görülür.

2.4. Aylar
Hicrî Takvimde yıl Muharrem ayı ile başlar ve Safer, Rebiülevvel, Rebiülâhir,
Cemâziyelevvel, Cemâziyelâhir, Receb, Şaban, Ramazan, Şevval, Zilkade, Zilhicce olarak
devam eder. Osmanlı metinlerinde ay adları bu isimlerle kullanıldığı gibi isimler yanında sıfat
veya şifreleriyle de yazılırlar. Şifre olarak her ayın ilk harfi seçilir. Ancak ilk harf daha önce
başka bir ay için kullanılmışsa şifre olarak kelimenin son harfi tercih edilir. Aynı kelime ile
yazılan, ancak evvel ve âhir olarak ayırt edilen iki aydan birincisinin şifresi için, isabet eden
harften sonra elif kullanılır () را ﺟﺎ ذا. Üç ayda bir verilen Kapıkulu ocaklarının maaşlarını
tanımlamak üzere bu şifrelerden Fe‘al ( )ﻓَـ َﻌﻞkalıbında yeni şifreler de elde edilmiştir.
Buna göre Muharrem, Safer ve Rebiülevvel masar ( ;)ﻣﺼﺮRebiülâhir, Cemâziyelevvel ve
Cemâziyelâhir recec ( ;)رﺟﺞReceb, Şaban ve Ramazan reşen ( )رﺷﻦve beşen (;)ﺑﺸﻦ
Şevvâl, Zilkade ve Zilhicce ise lezez ( )ﻟﺬذile gösterilir.
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Hicrî ayların adları, süre, sıfat ve şifreleri için Tablo XIII’e bakılabilir.
MAAŞ
ŞİFRESİ

ŞİFRESİ

م

ﻣﺼﺮ

ص

را

ر

رﺟﺞ

ﺟﺎ

ج
رﺷﻦ

5
6

ب

SÜRESİ

30

BİRLEŞİK HALİ

SIFATLARI

AY
ADLARI

ﳏﺮم اﳊﺮام

اﳊﺮام

ﳏﺮم

Muharremü’lharâm

el-harâm

Muharrem

ﺻﻔﺮ اﳌﻈﻔﺮ

 اﳋﲑ،اﳌﻈﻔﺮ

ﺻﻔﺮ

Saferü’l-muzaffer

el-muzaffer, elhayr

Safer

رﺑﻴﻊ اﻻول

اﻻول

رﺑﻴﻊ اﻻول

Rebî‘ü’l-evvel

el-evvel

Rebî‘ü’levvel

رﺑﻴﻊ اﻻﺧﺮ

اﻻﺧﺮ

رﺑﻴﻊ اﻻﺧﺮ

Rebî‘ü’l-âhir 5

el-âhir

Rebî‘ü’l-âhir

29

30

29

30

29

30

ﲨﺎذى اﻻول

اﻻول

ﲨﺎذى اﻻول

Cemâziye’l-evvel

el-evvel

Cemâziye’l-evvel

ﲨﺎذى اﻻﺧﺮ

اﻻﺧﺮ

ﲨﺎذى اﻻﺧﺮ

Cemâziye’l-âhir 7

el-âhir

Cemâziye’l-âhir

رﺟﺐ اﳌﺮﺟﺐ

 اﻟﻔﺮد،اﳌﺮﺟﺐ

رﺟﺐ

3. ve 4. aylardan her ikisinin birlikte ifade edilmesi durumunda ( رﺑﻴﻌﲔRebî‘ayn) tabiri kullanılır.

Bu ve sonraki ay “el-evvel” ve “el-âhir” sıfatları yanında ( اﻻوﱃel-ûlâ) ve ( اﻻﺧﺮﻩel-âhire) şeklinde de nitelenebilir.
Bunlara bağlı olarak ay adları da değişime uğrayarak اﻻوﱃ

7

6

( ﲨﺎدىCumâde’l-ûlâ) ve ( ﲨﺎدى اﻻﺧﺮﻩCumâde’l-âhire)

halini alır.
5. ve 6. aylardan her ikisinin birlikte ifade edilmesi durumunda
kullanılır.

 ﲨﺎدﻳﻦ/(ﲨﺎذﻳﻦCemâzeyn/Cumâdeyn) tabiri
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Recebü’l-mürecceb

ش

ن

ل

ﻟﺬذ

ذا

ذ

29

30

29

30

29

el-mürecceb, el-ferd

Receb

ﺷﻌﺒﺎن اﳌﻌﻈﻢ

اﳌﻌﻈﻢ

ﺷﻌﺒﺎن

Şa‘bânü’lmuazzam

el-muazzam

Şa‘bân

رﻣﻀﺎن اﳌﺒﺎرك

اﻟﺸﺮﻳﻒ،اﳌﺒﺎرك

رﻣﻀﺎن

Ramazânü’l-mübârek

el-mübârek, eş-şerîf

Ramazan

ﺷﻮال اﳌﻜﺮم

اﳌﻜﺮم

ﺷﻮال

Şevvâlü’lmükerrem

el-mükerrem

Şevvâl

ذى اﻟﻘﻌﺪة اﻟﺸﺮﻳﻔﺔ

اﻟﺸﺮﻳﻔﺔ

ذى اﻟﻘﻌﺪة

Zi’l-ka‘deti’ş-şerîfe

eş-şerîfe

Zi’l-ka‘de

ذى اﳊﺠﺔ اﻟﺸﺮﻳﻔﺔ

اﻟﺸﺮﻳﻔﺔ

ذى اﳊﺠﺔ

Zi’l-hicceti’ş-şerîfe

eş-şerîfe

Zi’l-hicce

Tablo XIII: Hicrî Aylar
Osmanlı Türkçesinde Türkçe ( اىay) kelimesi ile birlikte aynı anlama gelen Arapça

( ﺷﻬﺮşehr) ve Farsça ( ﻣﺎﻩ \ ﻣﻪmâh / meh) de kullanılır. Her Hicrî ayın ilk günü ( ﻏﺮﻩgurre), son
günü ise ( ﺳﻠﺦselh) olarak adlandırılır. Ayı üçe bölmek üzere kullanılan terimlerden اواﺋﻞ
(evâil) ayın ilk on gününü (1-10), ( اواﺳﻂevâsıt) ikinci on gününü (11-20), ( اواﺧﺮevâhir) son on
gününü (21-30) belirtir. Bu üç terim aynı şekilde yılı üçe bölmek için de kullanılır. Bu
durumda evâil yılın ilk dört ayını (1-4), evâsıt ikinci dört ayını (5-8), evâhir ise son dört ayını
(9-12) karşılar. Osmanlı Türkçesinde Türkçe ( ﻳﻴﻞyıl) ile birlikte aynı anlama gelen Arapça ﺳﻨﻪ
(sene) ve Farsça ( ﺳﺎلsâl) kelimeleri de kullanılır. Yaz ( ﺻﻴﻒsayf), kış ise ( ﺷﺘﺎşitâ) kelimeleri
ile ifade edilir.
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Osmanlı metinlerinde zamanla ilgili olarak görülen ( وﻗﺖvakt) ve çoğulu ( اوﻗﺎتevkāt),

( ﺣﲔhîn) ve çoğulu ( اﺣﻴﺎنahyân), ( ﺳﻨﻪsene) ve çoğulu ( ﺳﻨﲔsinîn) kelimeleri yanında gün, ay
ve yıldan önce, anlatılan konunun o zamanda olduğunu göstermek üzere ( ﰱfî) de kullanılır:

ﻓﻲ ﻣﺤﺮم اﻟﺤﺮاﻣﻔﻲ اﻟﻴﻮم اﻟﺨﺎﻣﺲ
fî-Muharremi’l-harâmfi’l-yevmi’l-hâmis
Muharrem ayındabeşinci günde

ﻓﻲ ذي اﻟﻘﻌﺪة اﻟﺸﺮﻳﻔﻬﻔﻲ اﻟﻴﻮم اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ
fî-Zi’l-ka‘deti’ş-şerîfefi’l-yevmi’s-sânî-aşer
Zilkade ayındaon ikinci günde
Malî Takvimde ise bazı farklılıklarla Jülyen Takviminin ayları esas alınmıştır. Burada
Şubat dışındaki aylar Milâdî Takvimde olduğu gibi 30 ve 31 gündür. Malî / Rumî Takvimdeki
aylar Mart ()ﻣﺎرت, Nisan ()ﻧﻴﺴﺎن, Mayıs ()ﻣﺎﻳﺲ, Haziran ()ﺣﺰﻳﺮان, Temmuz ()ﲤﻮز, Ağustos ()اﻏﻮﺳﺘﻮس,
Eylül ()اﻳﻠﻮل, Teşrînievvel ()ﺗﺸﺮﻳﻦ اول, Teşrînisânî ()ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺛﺎﱏ, Kânûnıevvel ()ﻛﺎﻧﻮن اول, Kânûnısânî
( )ﻛﺎﻧﻮن ﺛﺎﱏve Şubat ( )ﺷﺒﺎطşeklinde sıralanır.

٩٦٧  رﻣﻀﺎن اﻟﻤﺒﺎرك ﺳﻨﻪ٥ ﻓﻰ
fî 5 Ramazânü’l-mübârek sene 967
5 Ramazan 967 tarihinde

١٠٧٦ ﺻﻔﺮ اﻟﺨﻴﺮ ﺳﻨﻪ١٠ ﻓﻰ
fî 10 Saferü’l-hayr sene 1076
10 Safer 1076 tarihinde

١٢٦٨  ﺷﻮال اﻟﻤﻜﺮم ﺳﻨﻪ٢٥ ﻓﻰ
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fî 25 Şevvâlü’l-mükerrem sene 1268
25 Şevval 1268 tarihinde

2.5. Osmanlı Türkçesinde Ekler
Türk dilini ilgilendiren bazı konulara daha önce değinildi. Bu bölümde ise bütünüyle
Türk dili ile ilgili tamamlayıcı bilgiler üzerinde durulacaktır. Ancak burada Türk dil ve
grameri içerisinde yer alan bütün konular işlenmeyecek, Osmanlı imlâsına yansıması ve sebep
olduğu değişiklikler çerçevesinde, isim çekim ve iyelik ekleri, fiile getirilen şahıs ve zaman
ekleri ile yapım ekleri tanıtılacaktır.

2.5.1. İsim Çekim / Hâl Ekleri
Çekim ekleri, kelimenin kök ve gövdesinin sonuna getirilen, başka kök ve gövde ile
temasını sağlayan, ona anlam zenginliği kazandıran yapılardır. Bu ekler kelimeye
bitişebilecek diğer unsurları da takip edecek şekilde kelimenin en sonunda bulunurlar.
Yükleme Hâli Eki: -ı, -i, -u, -ü; -yı, -yi, -yu, -yü ﱙ، ى
Yükleme hâli eki ismin -i hâlini ifade etmek üzere kelimenin köküne getirilen ve
gövdenin son hecesinin sesli sessiz ve sesin de kalın ince oluşuna göre yazılışta ve okunuşta
farklılık gösteren ( ى-ı, -i, -u, -ü) ve ( ﻳﻰ-yı, -yi, -yu, -yü) ekidir.

اوﻃﻪ ﱙ

اوﻃﻪ

ﺟﺎﱏ

ﺟﺎن

Odayı

oda

canı

can

ﭘﺮدﻩ ﱙ

ﭘﺮدﻩ

ﻗﻠﻤﻰ

ﻗﻠﻢ

Perdeyi

perde

kalemi

kalem

ﻗﻮﻃﻰ ﱙ

ﻗﻮﻃﻰ

ﻗﻮﱃ

ﻗﻮل

Kutuyu

kutu

kolu

kol

ﺳﻮروﱙ

ﺳﻮرو

ﻛﻮﱃ

ﻛﻮل

49

Sürüyü

sürü

gölü

göl

Verme Hâli Eki:-a, -e; -ya, -ye ﻳﻪ، ه
Verme hâli eki, ismin -e hâlini ifade etmek üzere kelimenin köküne getirilen ve
gövdenin son hecesinin sesli sessiz ve sesin de kalın ince olmasına göre yazılışta ve okunuşta
farklılıklar gösteren ( ه-a, -e) ve ( ﻳﻪ-ya, -ye) ekidir.

ﺗﺎرﻟﻪ ﻳﻪ

ﺗﺎرﻟﻪ

ﺑﺎﺷﻪ

ﺑﺎش

tarlaya

tarla

başa

baş

ﭼﺸﻤﻪ ﻳﻪ

ﭼﺸﻤﻪ

دﻓﱰﻩ

دﻓﱰ

çeşmeye

çeşme

deftere

defter

Bulunma Hâli Eki:-da, -deدﻩ
Bulunma hâli eki ismin -de hâlini ifade etmek üzere kelimenin köküne getirilen ve
gövdenin son hecesinin kalın ince olmasına göre okunuşta farklılık gösteren ( دﻩ-da, -de)
ekidir.

اودﻩ

او

ﻳﻮﻟﺪﻩ

ﻳﻮل

Evde

ev

yolda

yol

Ayrılma Hâli Eki

-dan, -denدن

Ayrılma hâli eki ismin -dan hâlini ifade etmek üzere kelimenin köküne getirilen ve
gövdenin son hecesinin kalın ince olmasına göre okunuşta farklılık gösteren ( دن-dan, -den)
ekidir.

ﻛﻮﻳﺪن

ﻛﻮى

آودن

آو

Köyden

köy

avdan

av
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Vasıta Hâli Eki:-la, -leﻟﻪ
Vasıta hâli eki ismin beraberlik hâlini ifade etmek üzere kelimenin köküne getirilen ve
gövdenin son hecesinin kalın ince olmasına göre okunuşta farklılık gösteren ( ﻟﻪ-la, -le) ekidir.

دﻓﱰﻟﻪ

دﻓﱰ

ﻛﺘﺎﺑﻠﻪ

ﻛﺘﺎب

defterle

defter

kitâbla

kitâb

Eşitlik Hâli Eki:-ca, -ceﺟﻪ
Eşitlik hâli eki, isim ve sıfatlara iyelik, azaltma, lâyıklık, zarf, ayırma vs. gibi anlamlar
kazandırmak üzere getirilen ve gövdenin son hecesinin kalın ince olmasına göre okunuşta
farklılık gösteren ( ﺟﻪ-ca, -ce) ekidir.

ﺑﺮاﺑﺮﺟﻪ

ﺑﺮاﺑﺮ

اﻳﺮﳚﻪ

اﻳﺮى

beraberce

beraber

ayrıca

ayrı

İlgi Hâli Eki:-ın, -in, -un, -ün; ك
-nın, -nin, -nun, -nünﻧﻚ
İlgi hâli eki tamlamalarda tamlanan kelimenin sonuna getirilen ve gövdenin son
hecesinin sesli sessiz ve sesin de kalın ince olmasına göre yazılışta ve okunuşta farklılık
gösteren ( ك-ın, -in, -un, -ün) ve ( ﻧﻚ-nın, -nin, -nun, -nün) ekidir.

ﺻﻮﺑﻪ ﻧﻚ

ﺻﻮﺑﻪ

ﻛﺘﺎﺑﻚ

ﻛﺘﺎب

sobanın

soba

kitâbın

kitâb

ﻛﻮﻟﻜﻪ ﻧﻚ

ﻛﻮﻟﻜﻪ

ﻗﻠﻤﻚ

ﻗﻠﻢ

gölgenin

gölge

kalemin

kalem
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اﻧﺎﻃﻮﱃ ﻧﻚ

اﻧﺎﻃﻮﱃ

ﻳﻮﻟﻚ

ﻳﻮل

Anadolu’nu
n

Anadolu

yolun

yol

ﻛﻮﭘﺮى ﻧﻚ

ﻛﻮﭘﺮى

ﻛﻮزك

ﻛﻮز

köprünün

köprü

gözün

göz

ﺻﻮﻳﻚ

ﺻﻮ

ﺑﺎﺑﺎﻧﻚ

ﺑﺎﺑﺎ

suyun

su

babanın

baba

OKUNUŞU
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balı

ﺑﺎﱃ

ﺑﺎل

bal

-ı

teli

ﺗﻠﻰ

ﺗﻞ

tel

-i

koçu

ﻗﻮﭼﻰ

ﻗﻮچ

koç

-u

üzümü

اوزوﻣﻰ

اوزوم

üzüm

-ü

babayı

ﺑﺎﺑﺎﱙ

ﺑﺎﺑﺎ

baba

-yı

kediyi

ﻛﺪى ﱙ

ﻛﺪى

kedi

-yi

kuzuyu

ﻗﻮزى ﱙ

ﻗﻮزى

kuzu

-yu

ÇEKİM EKİ

ى\ﱙ

52

süngüyü

ﺳﻮﻧﻜﻰ ﱙ

ﺳﻮﻧﻜﻰ

süngü

-yü

dîvâna

دﻳﻮاﻧﻪ

دﻳﻮان

dîvân

-a

mektebe

ﻣﻜﺘﺒﻪ

ﻣﻜﺘﺐ

mekteb

-e

ه \ ﻳﻪ
anaya

اﻧﺎﻳﻪ

اﻧﺎ

ana

-ya

dereye

درﻩ ﻳﻪ

درﻩ

dere

-ye

bağda

ﺑﺎﻏﺪﻩ

ﺑﺎغ

bağ

-da

دﻩ
dersde

درﺳﺪﻩ

درس

ders

-de

Tablo XIV: İsim Çekim / Hâl Ekleri

Van’dan

واﻧﺪن

وان

Van

-dan

دن
İzmir’den

اﻳﺰﻣﲑدن

اﻳﺰﻣﲑ

İzmir

-den

taşla

ﻃﺎﺷﻠﻪ

ﻃﺎش

taş

-la

ﻟﻪ
yürekle

ﻳﻮرﻛﻠﻪ

ﻳﻮرك

yürek

-le

Arabca

ﻋﺮﲜﻪ

ﻋﺮب

Arab

-ca

ﺟﻪ
güzelce

ﻛﻮزﳉﻪ

ﻛﻮزل

güzel

-ce
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ağacın

اﻏﺎﺟﻚ

اﻏﺎچ

ağaç

-ın

cedvelin

ﺟﺪوﻟﻚ

ﺟﺪول

cedvel

-in

buzun

ﺑﻮزك

ﺑﻮز

buz

-un

yüzün

ﻳﻮزك

ﻳﻮز

yüz

-ün

ك \ ﻧﻚ
Bursa’nın

ﺑﻮرﺳﻪ ﻧﻚ

ﺑﻮرﺳﻪ

Bursa

-nın

Edirne’nin

ادرﻧﻪ ﻧﻚ

ادرﻧﻪ

Edirne

-nin

Bolu’nun

ﺑﻮﱃ ﻧﻚ

ﺑﻮﱃ

Bolu

-nun

südcünün

ﺳﻮدﺟﻰ ﻧﻚ

ﺳﻮدﺟﻰ

südcü

-nün

2.5.2. İsimlerde İyelik Ekleri
İyelik ekleri isme getirilen ve o ismin hangi şahsa ait olduğunu gösteren eklerdir.
Tekil 1. Şahıs İyelik Eki:-ım, -im; -um, -üm; -mم
Tekil 1. şahıs iyelik eki, kelimenin son hecesinin kalın ince oluşuna göre okunuşta
farklılık gösteren ( م-ım, -im; -um, -üm; -m) ekidir.

اﱂ

ال

ﺑﺎﺷﻢ

ﺑﺎش

elim

el

başım

baş

ﻛﻮزم

ﻛﻮز

ﻗﻮﱂ

ﻗﻮل

gözüm

göz

kolum

kol
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واﻟﺪﻩ م

واﻟﺪﻩ

ﺑﺎﺑﺎم

ﺑﺎﺑﺎ

vâlidem

vâlide

babam

baba

Tekil 2. Şahıs İyelik Eki:-ın, -in;-un, -ün, -nك
Tekil 2. şahıs iyelik eki, kelimenin son hecesinin kalın ince oluşuna göre okunuşta
farklılık gösteren ( ك-ın, -in; -un, -ün, -n) ekidir.

ﺑﻮرﺟﻚ

ﺑﻮرج

ﻗﻴﺰك

ﻗﻴﺰ

borcun

borc

kızın

kız

ﻳﻮزك

ﻳﻮز

ﻗﻠﻤﻚ

ﻗﻠﻢ

yüzün

yüz

kalemin

kalem

ﺑﻠﻜﻪ ك

ﺑﻠﻜﻪ

اوﻃﻪ ك

اوﻃﻪ

belgen

belge

odan

oda

Tekil 3. Şahıs İyelik Eki:-ı, -i, -u, -ü;ى
-sı, -si, -su, -süﺳﻰ
Tekil 3. şahıs iyelik eki, kelimenin son hecesinin sesli sessiz ve sesin de kalın ince
oluşuna göre yazılışta ve okunuşta farklılık gösteren ( ى-ı, -i, -u, -ü) ve ( ﺳﻰ-sı, -si, -su, -sü)
ekidir.

ﺑﺎﺑﺎﺳﻰ

ﺑﺎﺑﺎ

اﺗﻰ

ات

babası

baba

atı

at
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ﺧﺎﻧﻪ ﺳﻰ

ﺧﺎﻧﻪ

اﺗﻰ

ات

hânesi

hâne

eti

et

ﻗﻮرى ﺳﻰ

ﻗﻮرى

ﺻﻮﱙ

ﺻﻮى

korusu

koru

soyu

soy

ﻛﻮﭘﺮى ﺳﻰ

ﻛﻮﭘﺮى

ﺳﻮزى

ﺳﻮز

köprüsü

köprü

sözü

söz

Çoğul 1. Şahıs İyelik Eki:-ımız, -imiz, -umuz, -ümüz; ﻣﺰ
-mız, -miz, -muz, -müz
Çoğul 1. şahıs iyelik eki, kelimenin son hecesinin sesli sessiz ve sesin de kalın ince
oluşuna göre okunuşta farklılık gösteren ( ﻣﺰ-ımız, -imiz, -umuz, -ümüz; -mız, -miz, -muz, müz) ekidir.

ﺻﻮﺑﻪ ﻣﺰ

ﺻﻮﺑﻪ

ﻛﺘﺎﲟﺰ

ﻛﺘﺎب

sobamız

soba

kitâbımız

kitâb

ﻛﻮﻟﻜﻪ ﻣﺰ

ﻛﻮﻟﻜﻪ

درﲰﺰ

درس

gölgemiz

gölge

dersimiz

ders

ﻗﻮزى ﻣﺰ

ﻗﻮزى

ﻳﻮﳌﺰ

ﻳﻮل

kuzumuz

kuzu

yolumuz

yol

اوﺗﻮﻣﺰ

اوﺗﻮ

ﻛﻮﳝﺰ

ﻛﻮى
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ütümüz

ütü

köyümüz

köy

Çoğul 2. Şahıs İyelik Eki:-ınız, -iniz, -unuz, -ünüz;ﻛﺰ
-nız, -niz, -nuz, -nüz
Çoğul 2. şahıs iyelik eki, kelimenin son hecesinin sesli sessiz ve sesin de kalın ince
oluşuna göre okunuşta farklılık gösteren ( ﻛﺰ-ınız, -iniz, -unuz, -ünüz; -nız, -niz, -nuz, -nüz)
ekidir.

ﺑﺎﺑﺎﻛﺰ

ﺑﺎﺑﺎ

ﺑﺎﻏﻜﺰ

ﺑﺎغ

babanız

baba

bağınız

bağ

ﭼﺸﻤﻪ ﻛﺰ

ﭼﺸﻤﻪ

اﻟﻜﺰ

ال

çeşmeniz

çeşme

eliniz

el

اردوﻛﺰ

اردو

ﺑﻮرﺟﻜﺰ

ﺑﻮرج

ordunuz

ordu

borcunuz

borc

اورﺗﻰ ﻛﺰ

اورﺗﻰ

ﻛﻮﻟﻜﺰ

ﻛﻮل

örtünüz

örtü

gölünüz

göl

Çoğul 3. Şahıs İyelik Eki:-ları, -leriﻟﺮى
Çoğul 3. şahıs iyelik eki, kelimenin son hecesinin kalın ince oluşuna göre okunuşta
farklılık gösteren ( ﻟﺮى-ları, -leri) ekidir.

ﺑﻠﺪەﻟﺮى

ﺑﻠﺪﻩ

اوﻟﺮى

او

beldeleri

belde

avları

av

İsimlerin aldığı iyelik ekleri, örnekleri ve okunuşlarıyla birlikte Tablo XV’de
görülebilir:
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OKUNUŞU
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başım

ﺑﺎﺷﻢ

ﺑﺎش

baş

-ım

evim

اوم

او

ev

-im

yolum

ﯾﻮﻟﻢ

ﯾﻮل

yol

-um

gözüm

ﻛﻮزم

ﻛﻮز

göl

-üm

babam

ﺑﺎﺑﺎم

ﺑﺎﺑﺎ

baba

-m

malın

ﻣﺎﻟﻚ

ﻣﺎل

mal

-ın

eşin

اﺷﻚ

اش

eş

-in

kolun

ﻗﻮﻟﻚ

ﻗﻮل

kol

-un

yüzün

ﯾﻮزك

ﯾﻮز

yüz

-ün

sofran

ﺻﻔﺮه ك

ﺻﻔﺮه

sofra

-n

saçı

ﺻﺎﭼﻰ

ﺻﺎچ

saç

-ı

işi

اﯾﺸﻰ

اﯾﺶ

iş

-i

kuşu

ﻗﻮﺷﻰ

ﻗﻮش

kuş

-u

yükü

ﯾﻮﻛﻰ

ﯾﻮك

yük

-ü

İYELİK
EKİ

Tekil
م

اوطﮫ ﺳﻰ

اوطﮫ

oda

-sı

bahçesi

ﺑﺎﻏﭽﮫ ﺳﻰ

ﺑﺎﻏﭽﮫ

bahçe

-si

ordusu

اردوﺳﻰ

اردو

ordu

-su

ütüsü

اوﺗﻮﺳﻰ

اوﺗﻮ

ütü

-sü

1.
Şahıs

Tekil
ك

2.
Şahıs

Tekil
ى\ﺳﻰ

odası

SIRASI

3.
Şahıs

Tablo XV: İyelik Ekleri
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canımız

ﺟﺎﻧﻤﺰ

ﺟﺎن

can

-ımız

sesimiz

ﺳﺴﻤﺰ

ﺳﺲ

ses

-imiz

omuzumuz

اوﻣﻮزﻣﺰ

اوﻣﻮز

omuz

-umuz

sözümüz

ﺳﻮزﻣﺰ

ﺳﻮز

söz

-ümüz

masamız

ﻣﺎﺻﮫ ﻣﺰ

ﻣﺎﺻﮫ

masa

-mız

çeşmemiz

ﭼﺸﻤﮫ ﻣﺰ

ﭼﺸﻤﮫ

çeşme

-miz

coşkumuz

ﺟﻮﺷﻘﻰ ﻣﺰ

ﺟﻮﺷﻘﻰ

coşku

-muz

örtümüz

اورﺗﻰ ﻣﺰ

اورﺗﻰ

örtü

-müz

ikramınız

اﻛﺮاﻣﻜﺰ

اﻛﺮام

ikram

-ınız

haberiniz

ﺧﺒﺮﻛﺰ

ﺧﺒﺮ

haber

-iniz

mektubunuz

ﻣﻜﺘﻮﺑﻜﺰ

ﻣﻜﺘﻮب

mektub

-unuz

İYELİK
EKİ

SIRASI

ﻣﺰ

Çoğul 1.
Şahıs

ﻛﺰ
teveccühünüz

ﺗﻮﺟﮭﻜﺰ

ﺗﻮﺟﮫ

teveccüh

-ünüz

atanız

اﺗﺎﻛﺰ

اﺗﺎ

ata

-nız

meyveniz

ﻣﯿﻮه ﻛﺰ

ﻣﯿﻮه

meyve

-niz

Çoğul 2.
Şahıs
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koşunuz

ﻗﻮﺷﻰ ﻛﺰ

ﻗﻮﺷﻰ

koşu

-nuz

sürgünüz

ﺳﻮرﻛﻰ ﻛﺰ

ﺳﻮرﻛﻰ

sürgü

-nüz

ağaları

اﻏﺎﻟﺮى

اﻏﺎ

ağa

-ları
ﻟﺮى

ﻛﻮﯾﻠﺮى

köyleri

ﻛﻮى

köy

-leri

Çoğul 3.
Şahıs

2.5.3. Fiillerde Şahıs Zamir ve İyelik Ekleri
Türk dilinde, fiil çekimi sırasında, fiil gövdesinden sonra kip ve şahsı göstermek üzere
iki tür ek getirilir.
Türkçede bildirme işlemi ile görülen geçmiş ve dilek-şart kipleri dışındaki zamanlarda
fiil çekimi sırasında gövdeye kip ekinden sonra şahıs zamir ekleri getirilir:

OKUNU
ŞU

ÖRNEKLER

muhtâc-ım

ﳏﺘﺎﺟﻢ

ﳏﺘﺎج

muhtâc

-ım

âlim-im

ﻋﺎﳌﻢ

ﻋﺎﱂ

âlim

-im

ŞAHIS
ZAMİR
EKLERİ

Tekil
م

mecbûr-um

ﳎﺒﻮرم

ﳎﺒﻮر

mecbûr

-um

Türk-üm

ﺗﻮرﻛﻢ

ﺗﻮرك

Türk

-üm

muhtâc-sın

ﳏﺘﺎﺟﺴﻚ

ﳏﺘﺎج

muhtâc

-sın

âlim-sin

ﻋﺎﳌﺴﻚ

ﻋﺎﱂ

âlim

-sin

ﳎﺒﻮرﺳﻚ

ﳎﺒﻮر

mecbûr

-sun

Türk-sün

ﺗﻮرﻛﺴﻚ

ﺗﻮرك

Türk

-sün

1.
Şahıs

Tekil
 ﺳﲔ،ﺳﻚ

mecbûr-sun

SIRASI

2.
Şahıs
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muhtâc-dır

ﳏﺘﺎﺟﺪر

ﳏﺘﺎج

muhtâc

-dır

âlim-dir

ﻋﺎﳌﺪر

ﻋﺎﱂ

âlim

-dir

Tekil
در

mecbûr-dur

ﳎﺒﻮردر

ﳎﺒﻮر

mecbûr

-dur

Türk-dür

ﺗﻮرﻛﺪر

ﺗﻮرك

Türk

-dür

muhtâc-ız

ﳏﺘﺎﺟﺰ

ﳏﺘﺎج

muhtâc

-ız

âlim-iz

ﻋﺎﳌﺰ

ﻋﺎﱂ

âlim

-iz

Şahıs

Çoğul
ز

mecbûr-uz

ﳎﺒﻮرز

ﳎﺒﻮر

mecbûr

-uz

Türk-üz

ﺗﻮرﻛﺰ

ﺗﻮرك

Türk

-üz

muhtâc-sınız

ﳏﺘﺎﺟﺴﻜﺰ

ﳏﺘﺎج

muhtâc

-sınız

âlim-siniz

ﻋﺎﳌﺴﻜﺰ

ﻋﺎﱂ

âlim

-siniz

ﳎﺒﻮرﺳﻜﺰ

ﳎﺒﻮر

mecbûr

-sunuz

Türk-sünüz

ﺗﻮرﻛﺴﻜﺰ

ﺗﻮرك

Türk

-sünüz

muhtâc-lar

ﳏﺘﺎﺟﻠﺮ

ﳏﺘﺎج

muhtâc

-lar

âlimler

ﻋﺎﳌ
ﻟﺮ

â
اﱂ

lim

1.
Şahıs

Çoğul
ﺳﻜﺰ

mecbûrsunuz

3.

2.
Şahıs

-

ﻟﺮ

Çoğul 3.
Şahıs

ler

Tablo XVI: Şahıs Zamir Ekleri
Fiil çekimi sırasında yararlanılan eklerden bir gurubu da iyelik eklerinden hareketle
oluşmuş olan eklerdir. Ancak burada iyelik eklerindeki çoğul 1. şahıs ( )ﻣﺰeki, gövdenin son
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hecesinin kalın ince oluşuna göre  ق\كşeklinde değişikliğe uğramıştır. Bu ekler fiil çekiminde
görülen geçmiş ve dilek-şart kiplerinde kip eklerini takiben şahsı belirtmek üzere kullanılır.

62

ÖRNEKLER

اوﻗﻮدم

ﻛﻠﺪم

oku-du-m

gel-di-m

ﻛﻮردك

ﺑﺎﻗﺪك

gör-dü-n

bak-dı-n

ﻗﺎﻟﻘﺪى

ﻳﺎزدى

kalk-dı

yaz-dı

ﺳﻮدك

ﻳﺎﭘﺪق

sev-di-k

yap-dı-k

اﺗﺪﻛﺰ

ﭼﻘﺪﻛﺰ

at-dı-nız

çık-dı-nız

ﻛﻴﺘﺪﻛﺰ

ﺑﻴﻠﺪﻛﺰ

git-di-niz

bil-di-niz

ﻗﻮﺷﺪﻛﺰ

ﺻﻮردﻛﺰ

koş-du-nuz

sor-du-nuz

ﻛﻮﻟﺪﻛﺰ

ﺳﻮردﻛﺰ

gül-dü-nüz

sür-dü-nüz

ﺻﺎردﻳﻠﺮ

آﻟﺪﻳﻠﺮ

sar-dı-lar

al-dı-lar

دوﺷﺪﻳﻠﺮ

وﻳﺮدﻳﻠﺮ

düş-dü-ler

ver-di-ler

OKUNUŞU

İYELİK
EKİ

-m

م

-n

ك

-

-

-k

 ك،ق

Çoğul 1.
Şahıs

ﻛﺰ

Çoğul 2.
Şahıs

ﻟﺮ

Çoğul 3.
Şahıs

SIRASI
Tekil 1.
Şahıs
Tekil 2.
Şahıs
Tekil 3.
Şahıs

-nız

-niz

-nuz

-nüz

-lar

-ler

Tablo XVII: İyelik Ekleri

2.5.4. Fillerde Zaman Ekleri
Zamanlarla ilgili ekler tanımlanırken tekil 3. şahısa getirilen ekler esas alınır. Fiil
çekimi sırasında görülen geçmiş ve dilek-şart kiplerinde fiil gövdesi zaman eklerinden sonra
şahısları göstermek üzere iyelik eklerini alır; diğer zamanlarda ise zaman eklerini şahıs zamir
ekleri izler.
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Görülen Geçmiş Zaman Eki: -dı, -diدى
XVII. yüzyıl ortalarına kadar etkili olan Eski Anadolu Türkçesi kurallarına göre  دىeki
-dı, -di olarak okunmuş; bundan sonra bu ek yuvarlak seslerle de (-du, -dü) okunmaya
başlanmıştır. Hatta son dönemlerde bu ekteki d harfinin sertleştiği de (-tı, -ti; -tu, -tü)
görülmüştür.
Görülen geçmiş zaman çekiminde, şahısları göstermek için fiile getirilen iyelik ekleri
kullanılır:
gel-di-m

ﻛﻠﺪم

yap-dı-m

ﻳﺎﭘﺪم

gel-di-n

ﻛﻠﺪك

yap-dı-n

ﻳﺎﭘﺪك

gel-di

ﻛﻠﺪى

yap-dı

ﻳﺎﭘﺪى

gel-di-k

ﻛﻠﺪك

yap-dı-k

ﻳﺎﭘﺪق

gel-di-niz

ﻛﻠﺪﻛﺰ

yap-dı-nız

ﻳﺎﭘﺪﻛﺰ

gel-di-ler

ﻛﻠﺪﻳﻠﺮ

yap-dı-lar

ﻳﺎﭘﺪﻳﻠﺮ

Anlatılan Geçmiş Zaman Eki: -mış, -mişﻣﺶ
Anlatılan geçmiş zaman ekinde şahısları göstermek için şahıs zamir ekleri kullanılır ve
zaman ekleri ile şahıs ekleri arasında herhangi bir sesli harf bulunmaz. İlk zamanlarda Eski
Anadolu Türkçesinin etkisiyle  ﻣﺶeki sadece -mış, -miş şeklinde okunurken, sonraki
dönemlerde son hecesi yuvarlak ses almış olan fiil gövdelerinde, ses uyumu gereği yuvarlak
da (-muş, -müş) okunmuştur:

gör-müş-üm

ﻛﻮرﻣﺸﻢ

yaz-mış-ım

ﻳﺎزﻣﺸﻢ

gör-müş-sün

ﻛﻮرﻣﺸﺴﻚ

yaz-mış-sın

ﻳﺎزﻣﺸﺴﻚ

gör-müş

ﻛﻮرﻣﺶ

yaz-mış

ﻳﺎزﻣﺶ

gör-müş-üz

ﻛﻮرﻣﺸﺰ

yaz-mış-ız

ﻳﺎزﻣﺸﺰ
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gör-müş-sünüz
gör-müş-ler

ﻛﻮرﻣﺸﺴﻜﺰ
ﻛﻮرﻣﺸﻠﺮ

yaz-mış-sınız
yaz-mış-lar

ﻳﺎزﻣﺸﺴﻜﺰ
ﻳﺎزﻣﺸﻠﺮ

Geniş Zaman Eki: -ar, -er; -ır, -ir; -ur, -ür ور،  ﻳﺮ،  ر، ار
Geniş zaman eki fiil gövdesindeki son sesli harfin kalın ince ve yuvarlak düz oluşuna
göre yazılışta ve okunuşta farklılık gösteren  ر، ( ار-ar, -er), ( ﻳﺮ-ır, -ir) ve ( ور-ur, -ür) ekidir.
gid-er-im

ﻛﻴﺪرم

bak-ar-ım

ﺑﺎﻗﺎرم

gid-er-sin

ﻛﻴﺪرﺳﻚ

bak-ar-sın

ﺑﺎﻗﺎرﺳﻚ

gid-er

ﻛﻴﺪر

bak-ar

ﺑﺎﻗﺎر

gid-er-iz

ﻛﻴﺪرز

bak-ar-ız

ﺑﺎﻗﺎرز

gid-er-siniz
gid-er-ler

ﻛﻴﺪرﺳﻜﺰ
ﻛﻴﺪرﻟﺮ

bak-ar-sınız

ﺑﺎﻗﺎرﺳﻜﺰ

bak-ar-lar

ﺑﺎﻗﺎرﻟﺮ

bul-ur-um

ﺑﻮﻟﻮرم

gel-ir-im

ﻛﻠﲑم

bul-ur-sun

ﺑﻮﻟﻮرﺳﻚ

gel-ir-sin

ﻛﻠﲑﺳﻚ

bul-ur

ﺑﻮﻟﻮر

gel-ir

bul-ur-uz

ﺑﻮﻟﻮرز

gel-ir-iz

bul-ur-sunuz
bul-ur-lar

ﺑﻮﻟﻮرﺳﻜﺰ
ﺑﻮﻟﻮرﻟﺮ

gel-ir-siniz
gel-ir-ler

ﻛﻠﲑ
ﻛﻠﲑز
ﻛﻠﲑﺳﻜﺰ
ﻛﻠﲑﻟﺮ

Şimdiki Zaman Eki:-yor ﻳﻮر
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Fiil gövdesinin sonu munfasıl harfle biten kapalı hece olduğunda, gövde ile şimdiki
zaman eki ( )ﻳﻮرarasına ikinci bir  ىharfi yazılır.
yaz-ı-yor-um

ﻳﺎزﻳﻴﻮرم

oku-yor-um

اوﻗﻮﻳﻮرم

yaz-ı-yor-sun

ﻳﺎزﻳﻴﻮرﺳﻚ

oku-yor-sun

اوﻗﻮﻳﻮرﺳﻚ

yaz-ı-yor

ﻳﺎزﻳﻴﻮر

oku-yor

اوﻗﻮﻳﻮر

yaz-ı-yor-uz

ﻳﺎزﻳﻴﻮرز

oku-yor-uz

اوﻗﻮﻳﻮرز

yaz-ı-yor-sunuz
yaz-ı-yor-lar

ﻳﺎزﻳﻴﻮرﺳﻜﺰ
ﻳﺎزﻳﻴﻮرﻟﺮ

oku-yor-sunuz
oku-yor-lar

اوﻗﻮﻳﻮرﺳﻜﺰ
اوﻗﻮﻳﻮرﻟﺮ

Gelecek Zaman Eki:-cak, -cek ﺟﻚ، ﺟﻖ
Gelecek zaman eki  ﺟﻚ، ( ﺟﻖ-cak, -cek) şahıs zamirlerine bitişirken fiil gövdesinin
son sesinin kalın ince oluşuna göre yazılışta ve okunuşta farklılıklar gösterir. Fiil
gövdesindeki  قharfi bitişme sırasında ses alıyorsa  غolarak yazılır. Ses ince ise, ekteki  كharfi
ğ olarak okunur.
Gelecek zaman çekiminde fiil gövdesinin son sesi kalın ise gövde ile zaman eki
arasına  اince ise  ﻫsesli harfi getirilir.
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bak-aca-ğ-ım

ﺑﺎﻗﺎﺟﻐﻢ

gel-ece-ğ-im

ﻛﻠﻪ ﺟﻜﻢ

bak-acak-sın

ﺑﺎﻗﺎﺟﻘﺴﻚ

gel-ecek-sin

ﻛﻠﻪ ﺟﻜﺴﻚ

bak-acak

ﺑﺎﻗﺎﺟﻖ

gel-ecek

ﻛﻠﻪ ﺟﻚ

bak-aca-ğ-ız

ﺑﺎﻗﺎﺟﻐﺰ

gel-ece-ğ-iz

ﻛﻠﻪ ﺟﻜﺰ

bak-acak-sınız

ﺑﺎﻗﺎﺟﻘﺴﻜﺰ
ﺑﺎﻗﺎﺟﻘﻠﺮ

bak-acak-lar

gel-ecek-siniz

ﻛﻠﻪ ﺟﻜﺴﻜﺰ
ﻛﻠﻪ ﺟﻜﻠﺮ

gel-ecek-ler

Fiil çekimi ile ilgili zamanlardan dilek-şart, istek, gereklilik ve emir kipleri, tüm
şahısları bakımından daha önce tanıtılan zamanlar kadar yoğunlukla kullanılmadığı için
burada bir başlık altında genel olarak tanıtılacaktır.
• Dilek-şart eki ( ﺳﻪ-sa, -se) olup, şahısları göstermek üzere kip ekinden sonra iyelik
ekleri getirilir.

ﻳﺎﭘﺴﻪ

ﻛﻠﺴﻪ

yap-sa

gel-se

• İstek kipinde, fiil gövdesinin açık kapalı hece ve hecedeki sesin de kalın ince
oluşuna göre yazılışta ve okunuşta farklılık gösteren ( ه-a, -e) ve ( ﻳﻪ-ya, -ye) eki kullanılır.

ﻛﻠﻪ

ﺑﺎﻗﻪ

gel-e

bak-a

ﺑﻜﻠﻪ ﻳﻪ

اوﻗﻮﻳﻪ

bekle-ye

oku-ya

• Gereklilik kipinde, fiil gövdesinin açık/kapalı hece ve hecedeki sesin de kalın ince
oluşuna göre yazılışta ve okunuşta farklılık gösteren ( ﻣﻠﻰ\ﻣﺎﱃ – ﻣﻪ ﱃ-malı, -meli) eki
kullanılır. Şahıslar şahıs zamir ekleri ile belirtilir.
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ﻳﺎزﻣﻪ ﱃ ﱘ

ﺑﺎﻗﻤﺎﱃ ﱘ

yaz-malı-yım

bak-malı-yım

ﻛﻮرﻣﻠﻰ ﱘ

ﻛﻠﻤﻠﻰ ﱘ

gör-meli-yim

gel-meli-yim

• Emir kipinde tekil 2. şahıs için fiil kökü esas alınır. Tekil 3. şahıs eki olan ( ﺳﻦ-sun)
yazılış ve okunuşta ( ﺳﲔ-sın, -sin) olarak yaygınlık kazanmıştır. Çoğul 2. şahıs eki ( ك-ın, in, -un, -ün) imlâda

( ﻛﺰ-ınız, -iniz, -unuz, -ünüz) şekline dönüşür. Ancak, fiil gövdesindeki

hecenin sesli olması durumunda bu ekten önce  ىgetirilir.

ﺳﻮﻳﻠﻪ

ﻛﻞ

söyle

gel

ﺳﻮﻳﻠﻪ ﺳﻴﻦ \ ﺳﻮﻳﻠﻪ ﺳﻮن

ﻛﻠﺴﻮن \ ﻛﻠﺴﻴﻦ

söyle-sün

söyle-sin

gel-sün

gel-sin

ﺳﻮﻳﻠﻪ ﻳﻜﺰ

ﻛﻠﻜﺰ

söyle-y-iniz

gel-iniz

ﺳﻮﻳﻠﻪ ﺳﻴﻨﻠﺮ \ ﺳﻮﻳﻠﻪ ﺳﻮﻧﻠﺮ

ﻛﻠﺴﻴﻨﻠﺮ \ ﻛﻠﺴﻮﻧﻠﺮ

söyle-sün-ler

söyle-sin-ler

gel-sün-ler

gel-sin-ler
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2.6. Türkçe Yapım Ekleri
2.6.1. İsimden İsim Yapım Ekleri-lık, -lik; -luk, -lük  ﻟﻚ، ﻟﻖ
ﻳﺎزﻟﻖ

ﻳﺎز

ﺑﺎﺷﻠﻖ

ﺑﺎش

yazlık

yaz

başlık

baş

ﺑﺮﻟﻚ

ﺑﺮ

ﺳﻨﻪ ﻟﻚ

ﺳﻨﻪ

birlik

bir

senelik

sene

ﻳﻮﻟﻠﻖ

ﻳﻮل

ﺑﻮﺷﻠﻖ

ﺑﻮش

yolluk

yol

boşluk

boş

ﻛﻮﻧﻠﻚ

ﻛﻮن

ﻛﻮزﻟﻚ

ﻛﻮز

günlük

gün

gözlük

göz

ﺳﺎﻋﺘﺠﻰ

ﺳﺎﻋﺖ

آﺷﺠﻰ

آش

saatcı

saat

aşcı

aş

ﺟﻠﺪﺟﻰ

ﺟﻠﺪ

اﻳﺰﺟﻰ

اﻳﺰ

cildci

cild

izci

iz

ﻗﻮﻟﻠﻘﺠﻰ

ﻗﻮﻟﻠﻖ

اودوﳒﻰ

اودون

kollukcu

kolluk

oduncu

odun

-cı, -ci, -cu, -cü ﺟﻰ
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ﻛﻮزﻟﻜﺠﻰ

ﻛﻮزﻟﻚ

ﻛﻮزﺟﻰ

ﻛﻮز

gözlükcü

gözlük

gözcü

göz

ﺻﺎﭼﻠﻰ

ﺻﺎچ

ﻳﺎﺷﻠﻰ

ﻳﺎش

saçlı

saç

yaşlı

yaş

ﺳﺴﻠﻰ

ﺳﺲ

اوﱃ

او

sesli

ses

evli

ev

ﺗﻮزﱃ

ﺗﻮز

ﻃﻮزﱃ

ﻃﻮز

tozlu

toz

tuzlu

tuz

ﻛﻮﭼﻠﻰ

ﻛﻮچ

ﺳﻮزﱃ

ﺳﻮز

güçlü

güç

sözlü

söz

ﺳﻌﺎدﺗﻠﻮ

ﺳﻌﺎدت

دوﻟﺘﻠﻮ

دوﻟﺖ

saâdetlü

saâdet

devletlü

devlet

ﻃﺎﺷﺴﺰ

ﻃﺎش

ﻳﺎﻏﺴﺰ

ﻳﺎغ

taşsız

taş

yağsız

yağ

ﻳﺮﺳﺰ

ﻳﺮ

اﺷﺴﺰ

اش

-lı, -li, -lu, -lüﻟﻰ

-sız, -siz, -suz, -süzﺳﺰ
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yersiz

yer

eşsiz

eş

ﻃﻮزﺳﺰ

ﻃﻮز

ﺻﻮﺳﺰ

ﺻﻮ

tuzsuz

tuz

susuz

su

اورﺗﻰ ﺳﺰ

اورﺗﻰ

اوﻟﻮﻣﺴﺰ

اوﻟﻮم

örtüsüz

örtü

ölümsüz

ölüm

2.6.2. İsimden Fiil Yapım Ekleri-la, -le; -laş, -leş; -lan, -len  ﻟﺶ،  ﻟﮫ ؛ ﻻش،ﻻ
 ﻟﻦ، ؛ ﻻن

اﺷﻠﻪ ﻣﻚ

اﻛﻠﻪ ﻣﻚ

ﺻﺎﻗﻼﻣﻖ

ﺑﺎﻏﻼﻣﻖ

iş-le-mek

ek-le-mek

sak-la-mak

bağ-la-mak

ﻛﻮزﻟﻠﺸﻤﻚ

ﺑﺮﻟﺸﻤﻚ

ﺳﻴﺎﻫﻼﴰﻖ

ﺑﻴﺎﺿﻼﴰﻖ

güzel-leş-mek

bir-leş-mek

siyah-laş-mak

beyaz-laş-mak

ﻛﻮﭼﻠﻨﻤﻚ

ﺳﻮﺳﻠﻨﻤﻚ

ﺟﺎﻧﻼﳕﻖ

اﻳﺎﻗﻼﳕﻖ

güç-len-mek

süs-len-mek

can-lan-mak

ayak-lan-mak

2.6.3. Fiilden İsim Yapım Ekleri-mak, -mek ﻣﻚ، ﻣﻖ
ﻗﻮﴰﻖ

اوﻗﻮﻣﻖ

ﻳﺎزﻣﻖ

ﺑﺎﻗﻤﻖ

koş-mak

oku-mak

yaz-mak

bak-mak

ﺳﻮﻣﻚ

ﺑﻜﻠﻪ ﻣﻚ

ﻛﻮﳌﻚ

ﻛﻠﻤﻚ

sev-mek

bekle-mek

gül-mek

gel-mek
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-ış, -iş; -uş, -üş وش،  ﻳﺶ، ش

وﻳﺮﻳﺶ

وﻳﺮش

اﻟﻴﺶ

اﻟﺶ

ver-iş

al-ış

ﻛﻮروش

ﻛﻮرش

ﻃﻮرﻳﺶ

gör-üş

ﻃﻮرش

dur-uş

-ım, -im; -um, -üm وم،  ﻳﻢ، م

اﻳﭽﻴﻢ

اﻳﭽﻢ

اﻟﻴﻢ

iç-im

ﺳﻮروم

اﱂ
al-ım

ﺳﻮرم

ﻃﻮﺗﻮم

sür-üm

ﻃﻮﰎ

tut-um

2.6.4. Fiilden Fiil Yapım Ekleri- dır, -dir, -dur, -dürدر
ﺑﻴﻠﺪرﻣﻚ

ﻛﺰدرﻣﻚ

ﻗﺎﻟﺪرﻣﻖ

ﻳﺎزدرﻣﻖ

bil-dir-mek

gez-dir-mek

kal-dır-mak

yaz-dır-mak

ﺳﻮردرﻣﻚ

ﻛﻮﺳﺪرﻣﻚ

ﺑﻮزدرﻣﻖ

ﺟﻮﺷﺪرﻣﻖ

sür-dür-mek

küs-dür-mek

boz-dur-mak

coş-dur-mak
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-l, -n / -ıl, -il, -ul, -ül; -ın, -in, -un, -ün ن، ل

اﻛﻠﻤﻚ

اﻛﻠﻤﻚ

ﭼﺎﻗﻠﻤﻖ

ﺑﺎﻗﻠﻤﻖ

eğ-il-mek

ek-il-mek

çak-ıl-mak

bak-ıl-mak

ﺳﻮرﳌﻚ

ﻛﻮرﳌﻚ

ﻳﻮرﳌﻖ

ﺑﻮزﳌﻖ

sür-ül-mek

gör-ül-mek

yor-ul-mak

boz-ul-mak

اﻳﺴﺘﻨﻤﻚ

اراﳕﻖ

ﺑﻴﻠﻨﻤﻚ

اﻟﻨﻤﻖ

iste-n-mek

ara-n-mak

bil-in-mek

al-ın-mak

-ş, -ış, -iş, -uş, -üş وش،  ﻳﺶ، ش

ﭼﻜﻴﺸﻤﻚ

اﻟﻴﺸﻤﻖ

ﺳﻮﻳﻠﻪ ﴰﻚ

ﺑﻜﻠﻪ ﴰﻚ

çek-iş-mek

al-ış-mak

söyle-ş-mek

bekle-ş-mek

ﻛﻮروﴰﻚ

ﻛﻮﻟﻮﴰﻚ

ﺑﻮﻟﻮﴰﻖ

ﻗﻮﻗﻮﴰﻖ

gör-üş-mek

gül-üş-mek

bul-uş-mak

kok-uş-mak

اﻛﻠﻪ ﳕﻚ

ﺳﻮﻳﻠﻪ ﳕﻚ

اراﳕﻖ

ﻗﻮرﳕﻖ

eğle-n-mek

söyle-n-mek

ara-n-mak

koru-n-mak

-n 8ن

8

Fiilden fiil yapım eklerinden ( ن-n) eki ile fiile edilgenlik ve dönüşlülük kazandırılır.
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Uygulamalar
1.

Osmanlı Türkçesi metinlerinde sayılarla ifadenin yoğunluğunu tespit ediniz.

2.
Sayıların aynı metinde rakam ve yazılı halleriyle kullanılma oranını metin
incelemesiyle gösden geçiriniz.
3.
Sayıların rakam veya yazı ile yazılması durumunda ortaya çıkan farklılıkları
tespit ediniz.
4.
Türk Tarih Kurumu tarafından yayınlanan bir tarih metnini inceleyerek gün
adlarının kullanımını izleyiniz.
5.
bulunuz.

Bir tarih metninde türemiş kelimeleri bularak eklerini, ek türlerini ve kökünü
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Uygulama Soruları
1.
2.
yazınız?

١٩٢٣ – ١٠٧١ – ١٧٨٩ – ٥١٣٤ - ١٤٥٣ rakam guruplarını okuyunuz?
Selâse, sâlis, selâse-mi’e, elf, erba‘a, evvelen kelimelerini Osmanlı harfleri ile

3.

Osmanlı döneminde ortak kullanılan Türkçe ve Farsça gün adları hangileridir?

4.

 ذى اﻟﻘﻌﺪة – ﺟﻤﺎذى اﻻول – رﺑﻴﻊ اﻻول – رﻣﻀﺎن اﻟﻤﺒﺎركkelime guruplarını okuyunuz.?

5.

 دﻳﻮن ﻋﻤﻮﻣﻴﻪ – دﻳﻮان ﻫﻤﺎﻳﻮن – وارﻧﻪ ﻛﻮزﻟﻰ – وان ﻛﻮﻟﻰkelime guruplarını okuyunuz
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Osmanlı Tarihi Metinlerine Giriş dersinin ikinci haftasında Osmanlı dönemi belge ve
metinlerinde sayılara rakam ve yazılı olarak yer verildiği görüldü. Asıl sayılar yanında sıra ve
kesir sayılar da Türkçe, Arapça ve Farsça karşılıkları ile tablolarda gösterildi. Üzerinde
durulan bir konu da Osmanlı döneminden günümüze ulaşan belge ve tarihî metinlerde olaylar
tarihlenirken aynı belge veya aynı sayfa içerisinde birlikte kullanılan Arapça, Farsça ve
Türkçe gün ve ay adları oldu. Osmanlı Türkçesinde görülen ekler kapsamında isim çekil
ekleri, isimlerde iyelik ekleri; fiillerde şahıs zamir, iyelik ve zaman ekleri yanında Türkçe
yapım ekleri üzerinde duruldu.
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Bölüm Soruları
1.

١٢٩٣ rakam gurubunun karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

a) 3291
b) 1923
c) 1932
d) 1293
e) 2391
2.

2014 rakam gurubunun karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

a) ١٩٢٣
b) ٢٠١٤
c) ١٤٥٣
d) ١٧٨٩
e) ١٠٧١
3.

400 rakam gurubunun karşılığını yazı ile yazınız.

4.
“Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye hicret ettiği tarih (16 Temmuz 622)
ile başlar ve ayın hareketine göre düzenlenir” şeklinde tanımlanan Hicrî Takvimin esaslarını
araştırınız.
5.

Aşağıdakilerden hangisi Hicrî Takvimin aylarındandır?

a) Muharrem
b) Mart
c) Teşrîn-i sânî
d) Kânûn-ı evvel
e) Ocak
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6.

 ﻳﻮم اﻟﺴﺒﺖkelime gurubunun okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

a) Yevmü’s-sâlis
b) Yevmü’s-selesâ
c) Yevmü’s-sâbiʻ
d) Yevmü’s-sânî
e) Yevmü’s-sebt
7.

 ﺑﻮرﺳﻪ ﻧﻚ ﻃﺎﻏﻠﺮىkelime gurubunun okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

a) Buradaki dağlar
b) Bursa otağları
c) Burası dağdır
d) Bursa’nın dağları
e) Bolu Dağı
8.

“Millî Müdâfaa” ifadesinin karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

a) ﻣﻠﻰ ﻣﺪاﻓﻌﻪ
b) ﻣﻠﺘﺠﻪ ﻣﺪاﻓﻌﻪ
c) ﻣﻠّﻰ ﳎﺎدﻟﻪ
d) ﻣﻠﺖ و ﳑﻠﻜﺖ
e) ﻗﻮاى ﻣﻠﻴﻪ
9.

 اﺑﻦ ﻛﻤﺎل ﺑﻮﻳﻮك ﺑﺮ ﻋﺎﻟﻤﺪرcümlesindeki tarihî değeri olan kelimeleri ve ekleri

bulunuz.
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10.

 ﺗﻮرك اﻧﺎﺳﻰ ﻣﺮﺣﻤﺘﻠﻴﺪرifadesinin karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Türkmen obası sefalıdır
b) Türk anası merhametlidir
c) Türk evlâdı vefâlıdır
d) Yörük obası cefalıdır
e) Türkler düşmanlarına şefkatlidir

Cevaplar: 1) d, 2) b, 5) a, 6) e, 7) d, 8) a, 10) b
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3. TRANSKRİPSİYON KURALLARI: BASİT KELİME VE TAMLAMA
ÖRNEKLERİYLE
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3. TRANSKRİPSİYON
ÖRNEKLERİYLE

KURALLARI:

BASİT

KELİME

VE

TAMLAMA

3.1. Kurallar ve Örnekler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
Tarihî Metinlerin okunabilmesi ve anlaşılabilmesinin gerekliliği ve önemi
konusunda sürdürülen görüş ve tartışmaları araştırınız.
2.
Edebî metinlerle tarihî eserlerin günümüz alfabesine çevrilmesindeki
farklılıkları araştırınız.
3.
Osmanlı alfabesindeki birden fazla harfin günümüzdeki bir harfe karşılık
gelmesi durumunda nasıl çevrilecekleri hususunu araştırınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Transkripsiyon

Transkripsiyon kavramı
ve nasıl uygulandığının
öğrenilmesi

Transkripsiyon kurallarını
öğrenerek ve ilgili metinleri
inceleyerek.

Trankripsiyon

Osmanlı Türkçesinin
farklı yüzyıllarda
geçirdiği değişikliklerin
öğrenilmesi

Harekeli metinleri
inceleyerek

Transkripsiyon

Arapça ve Türkçe
kökenli kelimelerin
çevrilmesindeki
farklılığın öğrenilmesi

Arapça ve Türkçe
kelimelerdeki telaffuz
farklılıklarını izleyerek
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Anahtar Kavramlar
•

Transripsiyon

•

Metin neşri

•

Eş anlamlı kelimeler

•

Uzun heceler

•

Tamlamalar
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Giriş
Osmanlı Türkçesi ile ilgili metinleri doğru ve hızlı okuma metni anlama bakımından
önemlidir. Ancak okunan metnin asıl imlasını yansıtacak şekilde yeni harflere aktarılması
yani transkript edilmesi de o derecede öncelikli bir konudur. Doğru transkripsiyon edilmiş bir
metinden okuyucunun o metni anlayıp anlamadığı, metne hâkimiyet kurup kuramadığı
anlaşılır. Bu üçüncü haftaki derste temel transkripsiyon kuralları ve özellikle ilk öğrenme
çalışmaları sırasında ihmal edilmemesi gereken huşular örnekleriyle gösterilecektir.
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3. Transkripsiyon Kuralları: Basit Kelime ve Tamlama Örnekleriyle
Osmanlı tarih metni okuyucusunun metne hâkimiyeti o metnin doğru transkrip
edilmesi ile anlaşılır.

3.1. Kurallar ve Örnekler
Osmanlı alfabesi sayı bakımından bugünkü alfabemize göre daha fazla harften
oluşmaktadır. Harflerin bugünkü alfabemizdeki karşılıkları yazılırken birden fazla harfin
sadece bir harf ile karşılandığı görülmektedir. Aynı harfin kullanıldığı durumlarda Osmanlı
imlâsındaki farklılıkları göstermek üzere harflerin altına veya üzerine farklı işaretler
konulmaktadır. Böylece aynı şekilde okunan ancak Osmanlı alfabesinde farklı harfleri
gösteren karşılıkları elde edilmektedir.
Osmanlı alfabesindeki harfler, isimlendirilmeleri ve transkripsiyon alfabesine göre
bugünkü karşılıkları aşağıdaki tabloda görülebilir:

ح

چ

ج

ث

ت

ﭖ

ب

ا

ha

çim

cim

se

te

pe

be

elif

h

ç

c

š

t

p

b

a, â

ش

س

ﮊ

ز

ر

ذ

د

خ

şın

sin

je

ze

re

zel

dal

hı

ş

s

j

z

r

ẕ

d

ḫ

ق

ف

غ

ع

ظ

ط

ض

ص

kaf

fe

gayın

ayın

zı

tı

dad

sad

ḳ

f

g,ğ

‘

ẓ

ṭ,d

ḍ,ż

ṣ

ى

ﻻ

ﻫ

و

ن

م

ل

ك

ye

lam-elif

he

vav

nun

mim

lam

kef
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y

h

v

n

m

k, g, ğ, ñ

l

Tablo XVIII: Osmanlı Alfabesi ve Harflerin Karşılıkları
Tabloda da görüldüğü şekilde s, h, d, z ve k harfleri Osmanlı alfabesindeki birden
fazla için kullanılmaktadır. Bunları ayırt etmek için de prensip olarak ince harfler için bugün
kullandığımız şekli, kalın harfler için kullanılan temel harfin altına bir nokta konulmuş şekli, s
ve z harflerinde olduğu gibi bir üçüncü harf söz konusu ise temel harfin altına bir çizgi
çekilmiş hali tercih edilir.
H harfi de üç harf için kullanılmaktadır. Üçüncü harf olan hı için altı çizgili h yerine ḫ
yazılır. Z harfi ise dördüncü harf olmak üzere bazı dad harfleri için de kullanılmaktadır. Z
okunan dad harfleri için üstü noktalı z (ż) yazılır.
Osmanlı alfabesindeki harfleri burada gösterilen işaretleriyle, akademik çalışma
yapıldığında metin neşirleri gerçekleştirilecek olursa kullanmak gerekmektedir.
Osmanlıca temel bilgisi ve Osmanlı tarih metinlerini okumak üzere sürdürülen
başlangıç çalışmalarında tam transkripsiyon yerine, okuyucunun metne hâkimiyetini
çabuklaştırmak üzere “basit transkripsiyon kuralları” uygulanır. Yani ihmal edilemeyecek
işaretlemelerle metin aktarımları yapılır.
Basit transkripsiyon uygulaması sırasında mutlaka gösterilmesi gereken işaretler ana
hatlarıyla şöyle gösterilebilir:
•
Arapça ve Farsça kelimelerdeki uzun heceler belirtilir. Yani uzun okunan a (â),
u (û) ve i (î) harfleri transkripsiyon sırasında uzatma işaretleriyle yazılır.
MED HARFLERİ

ÖRNEKLER

ﺟﺎﻫﺪ

ﺳﺎﻛﻦ

ﻓﺎﺗﺢ

câhid

sâkin

fâtih

ﻣﺴﻜﻮن

ﺟﻠﻮس

ﺻﻮرت

meskûn

cülûs

sûret

ﻓﺮﻳﺪ

ﻛﺮﱘ

زﻳﻨﺖ

ferîd

kerîm

zînet

HAREKE

KARŞILIĞI

ŞEKLİ

ŞEKLİ

ADI

â

ا

َـ

üstün

û

و

ُـ

ötre

î

ى

ِـ

esre

Tablo XIX: Med Harfleri ve Karşılıkları
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Uzun okunan harfin kaf veya gayın olması durumunda uzatma işareti olarak ilgi harfin
üzerine çizgi konulur:

ﻗﺎﻧﻮﻧﺤﻘﻮﻗﺘﺤﻘﻴﻖ
Kānûnhukūktahkīk

ﻏﺎﻟﺒﻤﺮﻏﻮﺑﺘﺮﻏﻴﺐ
Gālibmergūbtergīb

•
Hemze ve ayın harflerini karşılamak üzere bugünkü alfabemizde bir harf
kullanılmamaktadır. Bu harfler transkripsiyon sırasında işaretlerle gösterilmektedir:

ءHemze’
عAyın‘
Tarihî metinlerin basit transkripti sırasında başlangıçta kolay okumayı sağlamak ve
okuyucunun metne hâkimiyetini çabuklaştırmak amacıyla hemze ve ayınlar her zaman
gösterilmez. Ancak kendileri harekesiz olduğunda veya kendileri harekeli olsa bile
kendilerinden önceki harfler harekesiz olduğunda hemze ve ayın yerine kullanılan işaretler
mutlaka yazılmalıdır. Aksi takdirde okuyucu yanlış yönlendirilmiş olur.

ﻣﺎﻣﻮرﻣﻌﻤﻮرﺗﻌﻠﻴﻢ
Me’mûrma‘mûrta‘lîm

ﺧﻠﻌﺘﻬﻴﺌﺘﺴﺮﻋﺖ
Hil‘athey’etsür‘at
•

Transkripsiyon sırasında Arapça ve Farsça tamlamalar gösterilmelidir.
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Arapça tamlamalar Osmanlıca metinlerde genellikle iki kelime veya unsurun birbirine
elif-lam ile bağlanarak oluşturulur.
Bu durumda genellikle birinci kelimenin son hecesi ötre okunarak ikinci kelimeye
geçilir.
Elif-lam ile başlayan ikinci kelimenin ilk harfi kameri ise buradaki lam okunur, şemsi
harf ise lam okunmaz, ikinci kelimenin ilk harfi şeddeli okunur ve transkripsiyon sırasında
okunmayan lamın yerine bu şedde dolayısıyla oluşan iki harften birisi kullanılır.

اﻣﲑ اﻻﻣﺮا

دار اﻟﻌﺠﺰﻩ

ﻃﺒﻘﺎت اﳌﻤﺎﻟﻚ

emîrü’l-ümerâ

dârü’l-aceze

Tabakātü’l-memâlik

ﻛﺸﻒ اﻟﻈﻨﻮن

دار اﻟﺸﻔﻘﻪ

ﺗﺎج اﻟﺘﻮارﻳﺦ

Keşfü’z-zunûn

dârü’ş-şafaka

Tâcü’t-tevârîh

Birinci kelimenin edat olması durumunda ilk kelimenin son hecesi üstün
okunur:

ﺑﻌﺪ اﻟﻈﻔﺮ

ﻗﺒﻞ اﳊﺮﻛﺖ

ﺑﲔ اﻟﻌﻠﻤﺎ

Ba‘de’z-zafer

Kable’l-hareket

Beyne’l-ulemâ

Birinci kelimenin ön takı alması durumunda ilk kelimenin son hecesi esre
okunur:

ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ

ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺸﺮع

ﻟﻌﱪة اﻟﺴﺎﺋﺮﻳﻦ

Fî-sebîli’llâh

Min-tarafi’ş-şer‘

li-ibreti’s-sâirîn
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Farsça tamlamalar tamlanan ve tamlayan ögelerinden oluşur. Osmanlıca imlâsından
iki kelime arasında tamlama olduğu hemen anlaşılmaz. Okuyucun ilk kelimeyi esreli
okuyarak ikinci kelimeye geçmesiyle tamlama olduğunu göstermesi gerekir.
Bu durum transkripsiyon sırasında ilk kelimeden sonra tire ve sonra okunan son
hecenin kalın veya ince olmasına göre ı/i yazılarak belirtilir.

ﻣﻜﺘﺐ ﻣﻠﻜﻴﻪ

وزﻳﺮ اﻋﻈﻢ

ﺳﺮدار اﻛﺮم

Mekteb-i mülkiye

Vezîr-i a‘zam

Serdâr-ı ekrem

Farsça tamlamalar sırasında birinci kelimenin son harfi sesli ise yani açık hece ile
bitiyorsa tireden sonra kaynaşma için bir ye harfi getirilir. Ancak Osmanlıca imlâda görülen
bu ye harfi kelimenin aslından ise tireden önce yazılır.

اردوى ﳘﺎﻳﻮن

ﺑﺎﺑﺎى ﻋﺘﻴﻖ

ﺳﺮاى ﺟﺪﻳﺪ

Ordu-yı humâyûn

Baba-yı atîk

Sarây-ı cedîd

Farsça tamlamalar transkripsiyon sırasında ögeler, izafet esresinin karşılığı olarak tire
ve ı/i ile bağlandığı gibi bazı durumlarda birinci kelimenin son hecesi harekesiz yani kapalı
hece olduğunda sadece tire kullanılır. Bu durum bazı hallerde kapalı hece olmaksızın da
görülebilir.

ﺳﻔﺮ ﻇﻔﺮ رﻫﱪ

اول ﻬﺑﺎر ﻓﺮﺧﻨﺪﻩ ﻓﺎل

ﻋﺴﻜﺮ درﻳﺎ ﻣﺜﺎل

Sefer-i zafer-rehber

Evvel-bahâr-ı ferhunde-fâl

Asker-i deryâ-misâl
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Uygulamalar
1.

Eski Anadolu Türkçesi ve gramer kuralları ile ilgili temel eserleri inceleyiniz.

2.

Farklı yüzyıllarda yazılmış örnek tarihî eserler okuyunuz, karşılaştırınız.

3.
Aynı yüzyılda farklı alanlara ait örnek tarihî eserler inceleyiniz, farklarını
görmeye çalışınız.
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Uygulama Soruları
1-Akademik bir çalışma sonucunda yayınlanmış bir Osmanlı kroniğini inceleyiniz.
2-Yayınlanan bir tarih kaynağı ile bir edebiyat kaynağını transkripsiyon uygulamaları
bakımından karşılaştırarak inceleyiniz.
3-Arapça ve Farsça tamlamaların transkripsiyonu sırasında ne gibi farklılıklar vardır?
4-Osmanlı alfabesindeki harflerden hangileri sadece bir harfe karşılık gelmektedir?
5-Osmanlı kaynakları neden transkript edilmektedir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Osmanlı Tarihi Metinlerine Giriş dersinin üçüncü haftasında Osmanlı tarih
kaynaklarının yeni harflere aktarılması sırasında uygulanacak transkripsiyon kuralları
gösterildi. Ayrıntılı kurallar yanında temel eğitim sırasında uyulması gereken zorunlu kurallar
türleri ve örnekleri ile gösterildi.
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Bölüm Soruları
1.
Osmanlı alfabesindeki birden fazla harfin alfebemizde bir harfle karşılanma
durumunu ve bu konu ile ilgili kuralları inceleyip araştırınız.
2.
Alfabemizdeki
kullanılmaktadır?

“s”

harfi

için

Osmanlı

alfabesinde

hangi

harfler

a) ze, zel, zı,
b) pe, be, se,
c) se, sad, sin
d) se, kef, nun
e) hı, şın, dal
3.

ﻗﺎﻧﻮن

kelimesinin okunuşu ve transkripsiyon kurallarına göre yazılışı

aşağıdakilerden hangisidir?
a) fânûn
b) fânûs
c) kânun
d) kānûn
e) kanun
4.
Osmanlı alfabesindeki hemze ve ayın harflerinin karşılıkları ile ilgili olarak
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Hemze “e” ile ayın “ayın” ile gösterilir.
b) Hemze ve ayın harflerinin karşılığı harf değil işarettir.
c) Hemze “ü” ile ayın “u” ile gösterilir.
d) Hemze “e” ile ayın “a” ve “e” ile gösterilir.
e) Hemze “i” ile ayın “ı” ile gösterilir.
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5.

 ﻃﺒﻘﺎت اﳌﻤﺎﻟﻚkelime gurubunun okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

a) Memleketlerin tabakaları
b) Derecâtü’l-mesâlik
c) Tabaka-i memâlik
d) Koca Nişancı Mustafa Paşa
e) Tabakātü’l-memâlik
6.

“Kable’l-hareket” ifadesinin karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

a) ﻗﺒﻠﻪ ﻳﻮﻛﻰ
b) ﺣﺮﻛﺖ ارض
c) ﻣﻘﺒﻮل ﺣﺮﻛﺖ
d) ﻗﺒﻞ اﻟﺤﺮﻛﺖ
e) ﻗﺒﻞ اﻟﻈﻔﺮ
7.

“Beyne’l-ulemâ” ifadesinin karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

a) ﺑﲔ اﻟﻌﻘﻼ
b) ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎ
c) ﺑﲔ اﳌﻠﻞ
d) ﺳﺮدار ﻋﻠﻤﺎ
e) ﺷﻴﺦ اﻻﺳﻼم
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8.

“Millî Müdâfaa” ifadesinin karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

a) ﻣﻠﻰ ﻣﺪاﻓﻌﻪ
b) ﻣﻠﺘﺠﻪ ﻣﺪاﻓﻌﻪ
c) ﻣﻠّﻰ ﳎﺎدﻟﻪ
d) ﻣﻠﺖ و ﳑﻠﻜﺖ
e) ﻗﻮاى ﻣﻠﻴﻪ
9.

 ﻣﻜﺘﺐ رﺷﺪﻳﻪkelime gurubunun okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

a) Orta Mekteb
b) Mahalle mektebi
c) Mekteb-i Rüşdiyye
d) Mekteb muallimi
e) İlk Mekteb
10.

 ﻗﺮﻩ ﺑﺎﻏﻚ اﺷﻐﺎﻟﻰkelime gurubunun okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

a) Karayazıcı eşkıyâsı
b) Kara kuvvetleri
c) Karakol kuvveti
d) Karabağ’ın işgāli
e) Karakoyunlu ümerâsı

Cevaplar: 2) c, 3) d, 4) b, 5) e, 6) d, 7) b, 8) a, 9) c, 10) d
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4. OSMANLI DÖNEMİ KAYNAKLARINI TANIMA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4. OSMANLI DÖNEMİ KAYNAKLARINI TANIMA
4.1. Yazma Metinler
4.2. Matbu Metinler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Osmanlı Devletinin ilk yüzyıllarına ait tarihî kaynaklar hakkındaki tartışmaları
araştırınız.
2. Osmanlı tarih yazıcılığının temel özellikleri hakkında bilgi edininiz.
3. II. Bayzeid dönemini Osmanlı tarih yazıcılığı bakımından değerlendiririz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Tarihî kaynaklarını türleriyle Teorik bilgi edinerek ve
öğrenme
yayınlanamış tarih
kaynaklarını inceleyerek
Osmanlı tarih yazıcılığı

Tarih yazıcılığının
geleneğini ve yazılan eser
türlerini öğrenme

Örnek metinlerin içerik ve
üslup bakımından
incelenmesiyle

Yazma tarih metinleri

Tarihî eserleri ve yazı
türlerini öğrenme

Tarihî kütüphaneleri ziyaret
ederek ve farklı yazma
eserleri inceleyerek

Matbu tarih metinleri

Basılan ilk eserleri ve tarihî
eserlerin baskıya
aktarılmasıının önemi ile
varsa eksikliklerinin
öğrenilmesi

Bir tarihî eseri yazma ve
basılı metni ile
karşılaştırarak, ayrıca bu
konuda yapılan araştırmaları
izleyerek
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Anahtar Kavramlar
•

Kronik

•

Yazma eser

•

Matbu metin

•

Hat çeşitleri

•

Metin neşri
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Giriş
Osmanlı Türkçesi ile yazılmış tarih metinlerini okumaya başlamadan önce bunların
içeriği, isimlendirilmeleri, bulundukları kütüphaneler ve üzerindeki yapılan çalışmalar
bakımından Osmanlı tarih kaynaklarının tanınması önem arz etmektedir. Osmanlı Tarihi
Metinlerine Giriş dersinin dördüncü haftasında Osmanlı dönemi tarihi metinleri birçok açıdan
tanıtılacaktır.
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4. Osmanlı Dönemi Kaynaklarını Tanıma
Osmanlı döneminde uzun ve yoğun geçen siyasî faaliyetlerin sonucu haklı olarak pek
çok tarih kaynağı kaleme alınmıştır. Bunlar günümüze yazma eser olarak veya Osmanlı
döneminde basılmış matbu eserler olarak intikal etmiştir.

4.1. Yazma Metinler
Kuruluş yıllarından itibaren ilim hayatına ve buna bağlı kurumların kurulup
geliştirilmesine büyük önem ve öncelik verilen Osmanlı döneminden günümüze sayısız eser
ulaşmıştır. Bunların büyük bir kısmı tarihî olay ve konuların işlendiği çalışmalardır.
Osmanlı dönemi tarihî eserleri Arapça ve Farsçanın yanında büyük ölçüde Türkçe
olarak kaleme alınmıştır. Türkçe tarih eserleri, genellikle padişah, vâlide sultan, şehzade ve
sultanlar gibi hanedan üyeleri ile sadrazam, şeyhülislâm, vezirler, dârüssaâde ağaları gibi
önde gelen devlet adamları tarafından teşvik edilip desteklenen tarihçilerce yazılmıştır.
Bununla birlikte kendi birikimini kamuoyu ile paylaşmak isteyen yazarların şahsî
gayretleriyle de birçok tarih kitabı telif edilmiştir.
Yazılan eserlerin bir kısmı yazıldığı tarihe kadar gelecek şekilde Osmanlı tarihinin
bütününü konu edinmiştir. Bu gibi eserler, eğer özel bir isim verilmemişse Târîh-i Âl-i Osmân
veya Tevârîh-i Âl-i Osmân gibi ortak adlar almıştır. Genel eserler yanında, herhangi bir
padişah, şehzade, sadrazam veya serdarın hayat ve faaliyetlerini konu alan tarihî eserler de
mevcuttur. Herhangi bir padişahın saltanatını anlatan eserlere genellikle o padişahın adı
verilir. Nitekim Yavuz Sultan Selim dönemi için yazılan eserler Selimnâme, Kanunî Sultan
Süleyman dönemini işleyenler Süleymannâme, III. Murad dönemine ayrılanlar Muradnâme
adıyla bilinmektedir.
Sadrazam ve serdarların faaliyetlerinden bahsedenler, “Gazavât-ı” veya “Târîh-i” ile
başlayıp ilgili şahsın adıyla devam edebildiği gibi, müstakil adlar da taşıyabilir. Bu gurup
içerisinde yer alacak şekilde Mahmud Paşa (1453-66; 1472-73), Sokollu Mehmed Paşa (156579), Sinan Paşa (1580-82; 1589-91; 1593-96) , Özdemiroğlu Osman Paşa (1584-85) ve
Köprülü Mehmed Paşa (1656-1661)’nın faaliyetleri için yazılmış birçok eser günümüze
ulaşmıştır.
Şahıslarla ilgili eserler yanında, büyük bir kale, şehir ve adanın fethi veya tanıtımına
ayrılmış müstakil eserler de Osmanlı tarih yazıcılığında önemli bir yer tutmaktadır. İstanbul,
Kırım, Belgrad, Yanık gibi şehir ve bölgelere ilâve olarak Rodos, Kıbrıs ve Cerbe gibi adalara
ait eserler bu gurup içerisinde hatırlanabilir.
Bazı tarih eserleri de bir serinin içerisinde düşünülerek yazılmışlardır. Nitekim daha
çok, minyatürlerle desteklenen Şehnâmeler; devletin sır sayılacak gizli bilgi ve belgeleri
kendilerine verilerek belirli tarihler arasındaki gelişmeleri kayda geçirmeleri istenen güvenilir
ve yetenekli kişilerce yazılmış Vekayi‘nâmeler; ayrıca özellikle XVII. yüzyıldan itibaren
Osmanlı Devleti’nin idarî, sosyal, ekonomik ve askerî bünyesinde görülen bozukluk ve
değişmeleri işleyen, bunlara çözüm önerileri sunan ıslahat rapor ve lâyihaları; devlet
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merkezinin bu alandaki kararlarını içeren adâletnâmeler bu gibi eser gurupları içerisinde yer
almaktadır.
Hükümdarlar, idareciler, asker ve reayanın görev ve sorumluluklarının ele alındığı
Siyâsetnâmeler de ayrı bir kaynak gurubu olarak dikkat çekmektedir. XVIII. yüzyıldan
itibaren daimî surette çeşitli ülkelerde görevlendirilen Osmanlı sefirlerinin görevleri ve
bulundukları ülkeler hakkındaki görüşlerine yer verdikleri Sefâretnâmeler de Osmanlı
tarihinin önemli kaynak serilerindendir. Bunların bazıları üzerinde özel çalışmalar yapılarak
değerlendirilmiş ve metinleri de yayınlanmıştır.
Ana hatlarıyla bu gelişim içerisinde okuyucuyla buluşan tarih eserlerinin kendi iç
bünyeleri bakımından da bilinmesi gereken bazı temel özellikleri bulunmaktadır. Öncelikle bu
eserler muharrir, musannif, müellif, müverrih ve vak‘a-nüvîs denilen yazarlarca yazma
halinde ortaya çıkarılmakta idi. Müellif eserini önce müsvedde olarak yazar, sonra gördüğü
ilgi ve tepkileri dikkate alarak beyaza çekme, tebyiz etme denilen yolla temize çekerek
yeniden gözden geçirmiş olur.
Çok rağbet gören bir eserin İstanbul’da veya diğer büyük kültür merkezlerinde yayılıp
çoğalması istinsah yoluyla sağlanır. Müellifin de hayatta olduğu bir dönemde veya onun
ölümünden 50, 100 belki de daha uzun bir müddet sonra müstensihler eseri, müellif
müsveddesi veya mübeyyaz nüshasını esas alarak ya da müellif nüshasının kaybolduğu, ona
ulaşılamadığı durumlarda daha önce istinsah edilmiş ve müstensihine güvenilen sonraki bir
nüshayı (muahhar nüsha) kullanarak çoğaltırlar. Şu halde herhangi bir kütüphanede tarihî bir
eserden faydalanılırken onun müellif nüshası mı, yoksa sonradan istinsah edilmiş bir nüsha mı
olduğu dikkate alınmalıdır.
Müellif hayatta iken istinsah edilen bazı tarih kitapları müellif tarafından tashîh
edilmiş olabileceği gibi, müstensih eserini yazdıktan sonra bizzat kendisi veya herhangi bir
okuyucu istinsah edilen eseri, müellif nüshasıyla mukabele edebilir. İlgili, yetenekli ve bilgili
bir okuyucu tarihî kitap üzerine okuyucu notları olarak bilinen mutâlaa kayıtları düşebilir.
Eser, önemine göre önde gelen devlet ve ilim adamları tarafından sahiplenilmiş olabilir. Böyle
bir durum varsa bu, kitabın başındaki istishâb ve temellük kaydında belirtilir. Eser eğer,
vakıf kuracak kadar zengin ve önemli bir kişinin mülkü olmuşsa o vakfın mührünü taşır ve
oraya aidiyeti yazıyla da gösterilebilir. Bu gibi notlar daha eserin metnini okumaya
başlamadan, onun değeri hakkında okuyucuyu bilgilendirip yönlendirebilecek olan önemli
ayrıntılardır.
Osmanlı eserleri büyük bir sanatı temsil eden mücellidler elinden çıkmış cildler
arasında yer alabileceği gibi, ciltlerin iç yüzleri de okuyucuya ayrı bir sanatın örneklerinin
sunulduğu alanlardır. Zira burada bilgi ile tabiatın buluşmasını simgeleyen çeşitli çiçek
motifleriyle bezeli ebrular cildi sarmaktadır.
Eserlerde metnin devamı sahife düzenine göre değil, varak da denilen yaprak esasıyla
olmaktadır. Genellikle dış kapaktan sonra gelen sahifede yukarıda açıklanan çeşitli notlar yer
almaktadır. Bunu bazı eserlerde, konu başlıkları ve varak numaralarının gösterildiği, bir kısmı
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çerçeveli ve tablo halinde olan fihrist izlerken, önemli bir bölümünde doğrudan metne
geçilmektedir. Osmanlı dönemi eserlerinde numaralar sol taraftaki sahifeye konulmakta,
dolayısıyla numaranın yer aldığı sahife o numaranın “a” yüzü, ondan sonra gelen arkadaki
sahife ise “b” yüzü kabul edilmektedir.
“1b” olarak düşünülen ilk sahife genellikle besmele-hamdele-salvele denilen
besmele, Allah’a şükür ve Hz. Peygamber’e salât kısımları ile başlar. Ammâ ba‘dü, ba‘dehû
veya min-ba‘d gibi bağlayıcı ifadelerle asıl metne girilir. “2a” ve onu izleyen sahifelere
kadar da sürebilen bu ilk kısımda (dîbâce, mukaddime) müellif, kendi adını, eseri yazma
sebebini, kendisini eseri yazmaya teşvik edenleri, eseri kime ithâf ettiğini, eserin
kaynaklarını, bölümlerini belirtir. Bu bilgiler metin içerisinde de bir vesileyle dile getirilebilir.
Bazı eserlerde ise bunların sadece bir kısmı yer alacağı gibi hiç bilgi verilmeyip hemen
konuya girildiği de görülür. Hâtime denilen son bölümün sonunda da bu bilgilerden bir
kısmı, en azından eserin bitirildiği tarih verilebilir. İstinsah edilen eserlerde istinsâh veya
ferâg kaydı adı verilen bu son bölümde, müellif ve eseri yanında müstensihin ismi ve mesleği
ile eserin istinsah tarih ve yeri de belirtilebilir.
Osmanlı eserlerinde yaprakların birbirlerini izleyip izlemediği arka yüzdeki “b”
sahifesinin son satırının altında karşı sahifenin ilk bir veya iki kelimesi satırdan ayrı olarak
yazılan “garîb”, “reddâde” vb. adlarla bilinen uyarı notuyla kontrol edilebilir. Bir tarih
yazması mukaddimesi, reddadelerinin düzgün ve uygun sıralanışı, hatime bölümü ve ferag
kaydına göre tam veya noksan nüsha olarak tanımlanır. Ancak bazı tarih yazmaları
hacimlerinin azlığı sebebiyle müstakil bir cild olarak değil de, hemen hemen aynı
büyüklükteki birkaç eserle birlikte, genellikle risâle adını alarak bir mecmua içerisinde
günümüze ulaşmıştır.
Osmanlı tarihine ait eserler yurt içi ve yurt dışındaki birçok şehirde özel veya resmi
kütüphanelerde korunmaktadır. Yurt içindeki en önemli ve zengin kütüphane İstanbul’da
bulunan Süleymaniye Kütüphanesi’dir. Bu kütüphane Süleymaniye Camii Külliyesi’nin
içerisinde yer alan merkez binasına ilâve olarak Âtıf Efendi, Râgıb Paşa, Nûruosmaniye,
Köprülü ve Üsküdar’daki Hacı Selim Ağa kütüphaneleri gibi bağlı birimleriyle bünyesinde
bulundurduğu yazma ve matbu tarihleriyle haklı olarak dünyada da en önemli kütüphaneler
içerisinde yerini almıştır. Topkapı Sarayı Müzesi, Arkeoloji Müzesi, Atatürk Kitaplığı
(Taksim), İstanbul Üniversitesi, Ali Emirî ve Beyazıt Devlet kütüphaneleri yazma eserleriyle
her zaman okuyucu ve araştırmacıların ilgisini çeken önemli kültür merkezleridir.
Bu genel adlarına rağmen adı geçen kütüphaneler, içerisinde pek çok yazma eserin
bulunduğu merkezler olduğu için, teşkilatları da alt birimlere ayrılarak oluşturulmuştur.
Dolayısıyla aranan herhangi bir kitaba bu adların yanında alt birimin adı ve numarasının
belirtilmesiyle ulaşılabilir: Süleymaniye-Fatih Kütüphanesi, Topkapı Sarayı Müzesi-Revan
Kütüphanesi, İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi-Türkçe Yazmalar (TY) vb. gibi.
İstanbul dışında Ankara, Bursa, Edirne, Manisa, Kayseri, Konya vb. gibi şehirlerdeki
kütüphanelerde de Osmanlı dönemine ait önemli eserler bulunmaktadır. Mısır, Bağdad, Şam,
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Haleb gibi Arap şehirleri yanında Viyana, Berlin, Paris, Roma, Londra gibi Batı şehirleri de
Osmanlı yazma eserleri bakımından zengin kütüphaneleri olan şehirlerdir.
Kütüphanelerdeki eserler yayınlanmış çeşitli kataloglarla araştırmacılara
duyurulmuştur. Kütüphanelerin merkezlerinde bulunan kataloglar da müellif ve eser adına
göre tasnif edilerek okuyucuyu yönlendirmektedir. Araştırmacılar bu eserlerden
kütüphanelerin okuma salonlarında bizzat okuyup çalışarak; mikrofilm alarak; aldığı
mikrofilmleri çeşitli yöntemlerle kâğıda basarak; nihayet yeni gelişen dijital kamera ile
yapılan çalışmalar sayesinde bilgisayar ortamına alarak yararlanmaktadırlar.
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TÜRKAY, Cevdet, İstanbul Kütüphanelerinde Osmanlılar Devrine Aid TürkçeArabca-Farsça Yazma ve Basma Coğrafya Eserleri Bibliyografyası, İstanbul 1958.
Türkçe yazma ve matbu tarihî eserlerin çokluğu pek çok yabancı araştırıcıyı kendi
ülkesindeki tarihî malzemenin kataloglarını hazırlamaya yönlendirmiştir. Tabiatıyla T. C.
Kültür ve Turizm Bakanlığı da bünyesindeki çeşitli kuruluşlar aracılığıyla, Türkiye’nin
muhtelif yerlerine dağılmış olan yazmaların “Türkiye Yazmaları Toplu Kataloğu
(T Ü Y A T O K )” adlı genel bir projeyle tespiti çalışmalarını başlatmıştır. Bu araştırmaların
sonucunda Ankara, İstanbul, Adıyaman, Giresun, Ordu, Rize, Amasya ve Antalya’da bulunan
birçok yazmanın tanıtımı yapılmıştır.

4.2. Matbu Metinler
Osmanlı Devleti’nde Türkçe eserlerin matbaada basılmaya başlanması (1726) ile tarih
yazmaları yeni bir değer kazanmıştır. Zira dönemin sadrazamı Nevşehirli Damad İbrahim
Paşa’nın (1718-1730) tarihe özel ilgisi dolayısıyla ilk basılan eserler tarih ve coğrafya ağırlıklı
olmuştur. Âli, Selânikî, Peçuylu, Kâtib Çelebi gibi müellifler yanında Naima, Raşid ve
Cevdet Paşa gibi vekayinüvislerin tarihi eserleri başta olmak üzere pek çok tarih kitabı bu
vesileyle basılmıştır. Bu baskı işlemi, her zaman yazmaların özünde mevcut titizlik ve
ciddiyetle doğru orantılı olarak yapılamadığı için müellifin metni ile matbu metin arasında
büyük farklılıklar görülebilmektedir. Bu bakımdan matbu tarihî metinler kullanılırken yazma
nüshaları da göz önünde bulundurulmalıdır. Nitekim, gerek eseri tümüyle yansıtmayan matbu
eserler, gerekse Osmanlı döneminde tab olunmamış tarih kitapları günümüzde doktora tezi
seviyesinde ilmî araştırmalara konu olmaktadır. Tarihî eserlerle ilgili ilmî hassasiyeti
bütünüyle yansıtmadan hazırlanan sadeleştirme metinleri yanında; müellif ve eser, eserin
muhtevası, nüshaları, kaynakları ve tesirlerini konu alan ayrıntılı bir tahlil kısmının ilâve
edildiği transkripsiyonlu metin hazırlıklarının birçoğu basılarak araştırmacıların istifadesine
sunulmaktadır.
Osmanlı dönemine ait kütüphanelerde kitap ve risale olarak yazma ve matbu metinler
halinde bulunan Osmanlı kaynakları dışında önemli bir kaynak gurubu da arşiv malzemesidir.
Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ve vaktiyle Osmanlı coğrafyası içerisinde yer almış
ülkelerin ve diğer komşu ülkelerin arşivlerinde yer alan defter ve belge külliyatı şeklinde pek
çok tarih kaynağı bulunmaktadır.
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Uygulamalar
1. Türk Tarih Kurumu Yayın Kataloğunu Osmanlı tarihine ait eserlerin adı
bakımından inceleyiniz.
2. Yayınlanmış bir tarihî metni ve üzerinde yapılan araştırmaları Osmanlı tarih
yazıcılığı bakımından inceleyip değerlendiriniz.
3. Farklı yüzyıllara ait iki Osmanlı tarih metnini içerik, üslup ve yazı çeşidi
bakımından inceleyiniz.
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Uygulama Soruları
1- İstanbul Üniversitesi kütüphanelerini yazma eserler bakımından ziyaret ediniz.
2-İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler kütüphanesindeki bir matbu tarih kaynağını
inceleyiniz.
3-Süleymaniye Kütüphanesini ziyaret ederek yararlanma imkân ve çeşitlilikleri
hakkında bilgi alınız.
4-Bir matbu Osmanlı tarih kaynağını yazma nüshasıyla karşılaştırarak inceleyiniz.
5-Bir edebiyat tarihi kitabını tarih kaynağı olarak değerlendiriniz

110

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Osmanlı Tarihi Metinlerine Giriş dersinin dördüncü haftasında ileriki haftalarda
okunacak olan Osmanlı tarih kaynaklarına hazırlık olmak üzere bu kaynaklar nasıl
yazıldıkları, isimlendirildikleri, nerelerde bulundukları, iç yapılarının durumu vb. gibi
açılardan tanıtılmıştır.
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Bölüm Soruları
1.
2.
Araştırınız.

Osmanlı tarih kaynakları hangi nedenlerle nasıl adlandırılmaktadır? Araştırınız.
“Selimnâmeler” ne demektir ve hangi padişahlar için yazılmışlardır?

3.
Minyatürlü bir Osmanlı tarih kaynağını tarihî değeri ve sanat özellikleri
bakımından inceleyiniz.
4.
ad verilir?

Osmanlı elçilerinin görev alanları ve faaliyetleri hakkında yazılan eserlere ne

a) Rıhle
b) Sefâretnâme
c) Seyâhatnâme
d) Elçi Kitabı
e) Gazavât
5.

Bir yazma eseri kopya eden kişi nasıl adlandırılır?

a) Yazar
b) Müellif
c) Muharrir
d) Müstensih
e) Mütercim
6.

Bir yazma eserde yer alan okuyucu notlarına ne ad verilir?

a) Kütüphane kaydı
b) Tenkid
c) Eleştiri
d) Tefsir
e) Mutâlaa Kayıtları
7.

Tarihî bir eserin cildini yapan sanatkâra ne ad verilir?
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a) Usta
b) Mücellid
c) Ebru ustası
d) Musahhih
e) Kâtib
8.
Bir yazma eserde varakların doğru şekilde takip ettiğini görmeye yarayan
kayda ne ad verilir?
a) Reddâde
b) Yaprak
c) Varak
d) Fihrist
e) Ferağ kaydı
9.

Bir yazma eserde istinsahın bittiğini gösteren son kayıtlara ne ad verilir?

a) Mukaddime
b) Dîbâce
c) Kenar notu
d) Ferağ kaydı
e) Mukabele kaydı
10.
Aşağıdakilerden hangisi "İstanbul’da bulunan büyük bir yazma eser
kütüphanesidir?
a) Raşid Efendi Kütüphanesi
b) Süleymaniye Kütüphanesi
c) Seyfettin Özege Kütüphanesi
d) Halis Cinlioğlu Kütüphanesi
e) Mevlânâ Kitaplığı
Cevaplar: 4) b, 5) d, 6) e, 7)b, 8) a, 9) d, 10) b
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5. HIZLI METİN OKUMA ÇALIŞMALARI I
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5. HIZLI METİN OKUMA ÇALIŞMALARI I
5.1. Kendi İfadesiyle Kâtib Çelebi
5.1.1. Metin
5.1.2. Transkripsiyon
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. XVII. Yüzyıl Osmanlı tarihinin temel karakterini ve karşılaşılan sorunları
inceleyiniz.
2. XVII. Yüzyıl Osmanlı eğitim tarihinde görülen sorunlar ve değişiklikler hakkında
araştırma yapınız.
3. Kâtib Çelebi’nin tarihçi kişiliği dışında bilim tarihine katkıları hakkında bilgi
edininiz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Tarihî metin okuma

Hızlı okuma deneyimi
kazanma

Siyasî tarih bilgisi edinerek
ve sözlük çalışması yaparak

Kâtib çelebi

Bir Osmanlı aydının hayatı,
kişiliği ve eserleri hakkında
bilgi edinme

Örnek metni dikkatli
okuyarak

Tarihî metin okuma

Tarihî terim ve deyimleri
tespit etme ve anlama

Verilen bilgileri inceleyerek
ve tarihî lügatlar üzerinde
çalışarak
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Anahtar Kavramlar
•

Siyasî tarih

•

Tarih yazıcılığı

•

Kâtib Çelebi

•

Medrese

•

Kâtiplik
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Giriş
Osmanlı Türkçesi ile yazılmış tarih metinlerini okumaya başlarken ilk metin olarak
XVII. Yüzyıl Osmanlı münevverleri arasında tarih, coğrafya, bibliyografya, biyografi ve dinî
eserler vermesi bakımından sembol bir isim olarak öne çıkan Kâtib Çelebi’nin hayat
hikâyesine dair bir bölümü ele alınacaktır.
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5.1. Kendi İfadesiyle Kâtib Çelebi
KÂTİB ÇELEBİ
(MUSTAFA b. ABDULLAH)
(öl. 1657)
Eserin Adı:
Mizânü’l-hakk fî- ihtiyâri’l-ehakk

Eserin Yazıldığı Tarih:
Kasım 1656

Alınan Metin Hakkında:

KENDİ İFADESİYLE KÂTİB ÇELEBİ
Kendi kalemi ile Kâtib Çelebi’nin hayat
hikâyesi.

Metnin Yer Aldığı Eserin Künyesi:
Kâtib Çelebi, Mizânü’l-hakk fî- ihtiyâri’lehakk, İstanbul 1286, s. 123-129.
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5.1.1. Metin
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5.1.2. Transkripsiyon
KENDİ KALEMİYLE KÂTİB ÇELEBİ
Bu risâlenin muharriri Mustafa ibn Abdullâh eş-şehîr bi-Hacı Halîfe ki ulemâ
beyninde Kâtib Çelebi demekle meşhûrdur belde-i Kostantiniyye’de tevellüd edip vâlidi
askerîden olmağla kānûn üzre ol zümreye geçip tâli‘ ü kevkeb mensûbâtı hükmüyle okumak
yazmak san‘atına meyl eyledi. Bin otuz iki târîhinde Anadolu muhâsebesi kalemine şâkird
olup otuz üçde Tercan seferine gitdi. Otuz beşde Bağdad’a sefer edip Başmukābelede şâkird
oldu. Fenn-i kitâbet ü hesâb ü siyâkate müteallik müşkil add etdikleri bedîhî makāmında
görünürdü. Otuz altı ve otuz yedide Erzurum muhâsarasında bulunup otuz sekizde asker-i
İslâmla İstanbul’a geldi. Sâbıku’z-zikr merhûm Kadızâde Efendi’nin iştihârı zamânı olmağla
bir gün geçerken Sultân Mehmed Câmii’nde va‘zına uğradı. Merhûm muntazımü’l-kelâm
olup müessir sözler söyler ve işiden elbette va‘zını dinler idi. Ekser sözü halkı ilm-i şerîf
tahsîline tergībe müteallik ve cehlden necâta sa‘y için tahrîs olup ol hînde gûyâ ki zimâm-ı
hâtırı ele alıp ve şuğl ü tahsîl semtine cezb edip götürdü gitdi. Vâlid-i merhûmun vasiyyeti
dahi bu husûs olmağla evvel görülen mukaddemât-ı ulûm-ı âliyeyi tekrâr iâdeye şurû‘ eyleyip
az zamânda i‘râb ve terkîb melekesine mâlik oldu ve şeyh-i mezbûrun ders-hânesine varıp
Husrev Paşa sefere gidince va‘zını ve dersini dinledi. Otuz dokuzda Hemedan ve Bağdad
seferini seferleyip kırk birde geri İstanbul’a gelip şeyh-i mezbûr dersine mülâzemet eyledi.
Merhûm dersinde Tefsir ve İhyâ-i Ulûm ve Şerh-i Mevâkıf ve Dürer ve Tarîkat okudurdu.
Ekser dersi kışrîce basit idi. Zîrâ ma‘kūlât semti ile âşinâlık eylemeyip tefsirde ol fenlere
müteallik mahall geldikde Kadı bu arada felsefîlik eder idi.
Kelâm-ı felsefe fülse değer mi
Ana sarrâf kîs baş eğer mi
mısra‘
Mantıkīler olur ise gamm değil
Diye bunların emsâli sözleri “el-mer’ü adüvvün li-mâ cehel” fehvâsınca darb-ı mesel
ederdi. Halk-ı âlem ile birkaç mes’elede keşâkeşi sebeb olup vâfir kütüb görmüşdü. Ekser
kendi da‘vâsına muvafık mesâili hâtırına alıp istihzâr eder ve mahallinde söylerdi. “Ni‘me’nnâsır el-cevâbü’l-hâzır” fehvâsınca hasmı ilzâm bâbında mâhir olup ve raks u devr husûsunda
eski da‘vâyı tecdîd edip cumhûr-ı Halvetiyye vü Mevleviyye vü Makbere Bekcileri kendüye
düşman olmuşdu. Tahta depenler ve düdük çalanlar “yetiş Toklu Dede! Yetiş Bukağılı Dede!”
diye her va‘zı ta‘n u tanzdan hâlî değil idi. Öte tarafdan Sivasî Efendi ve İsmail Dede ve
sâirleri “münkir-i evliyâ vü tarîk mülhid ü zındîkdır” diye itâle-i lisân ederlerdi. Bir zamân
mes’ele-i ebeveyn ü tasliye vü tarzıye vü regāib ü kadir namâzları nizâ‘ları sürünür. Niçe kīl ü
kāl ve bahs ü cidâle müeddî oldu. “Kendi zarîf ü ârif kimesne olmağla bu makūle mesâil-i
hilâfiyyeyi pâ-bend-i ahmakān edip “hâlif-i tearruf” mefhûmunca pâdişâhlar ma‘lûmu olmuş
ve cümleye tefevvuk etmekle maslahatını görmüşdü. Sâir erbâb-ı hamâkat bu ca‘li cidd kıyâs
edip taklîd ile mezheb-i taassub derdine düşüp kuru kavgaya mütbtelâ oldular. El-ân
Kadızâdeli beyne’n-nâs bu husûslarda ifrâtla meşhûr u mezmûm kavm olduğu beyâna muhtâc
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değildir. Fakīr bundan akdem nicesini hadd-i i‘tidâl semtine irşâd eyleyip ol kayddan halâs
içün hâlâ bu muhtasarı dahi kaleme getirdim. Bin kırk üçde vezîr-i a‘zam Mehmed Paşa
serdâr olup asker Haleb kışlasına gitmekle hacc-ı şerîf niyyetine tekrâr sefere çıkıp Haleb’den
Hicâz’a sefer müyesser oldu. Edâ-i hacc u ziyâretden sonra ordu-yı humâyûn Diyarbekir’de
iken gelip ol kış şehirde ba‘zı ulemâ ile sohbet ü istifâdeye ikbâl ü rağbet olundu. Kırk dörtde
merhûm Sultân Murad Hân ile Revân seferin seferleyip kırk beşde dönüp derûnî sıdkla niyyet
ve bu vechle tashih-i teveccüh ü azîmet olundu ki on yıl kadar zamân evkāt sefer ü hareketde
geçip niçe cengler ve vak‘alar görülüp hacc ü gazâ maslahatı temâm oldu. “Reca‘nâ mine’lcihâdi’l-asgar ile’l-cihâdi’l-ekber” fehvâsı üzre min-ba‘d râh-ı talebde ta‘ba nefs-i nefîs tavtîn
ve ilm-i şerîf tahsîline bakıyye-i ömr-i azîz ta‘yîn olunup rızk-ı mukadder esbâb-ı ilme harc u
sarf olunmak mukarrer kılındı. Bu niyyetle İstanbul’a geldikde Haleb’de ikāmet esnâsında
sahhâf dükkânının kitâbları görülüp ilhâm-ı İlâhî ile esâmî-i kütüb tahrîrine şurû‘ olundu.
İstanbul’a gelip alâ-tarîki’l-irs birâz mâl intikāl eyledikde mîrâs mâlı kitâba verilip hırs-ı azîm
ile iştigāle şurû‘ olundu. Kırk altıda ol kitâblara mutâlaa müyesser olup meyl-i tabî‘î hasebiyle
tevârîh ve tabakāt ve vefeyât kitâbların tetebbu‘ hoş gelir idi. Kırk yedide geri akribâdan bir
mâldâr tâcir vefât ve mâlından birkaç yük akçe intikāl edip sıdk-ı azîmet ve hulûs-ı taviyyet
bereketiyle feth-i bâb ve suhûlet-i esbâb müyesser oldu. Teyessür-i İlâhî ile tahsîl-i fünûn
semti musahhar olup meyl-i tabî‘îye intizâm-ı emr-i ma‘âş imdâd etmeğin az zamânda çok
mesâfe vü menzil alındı. Meblağ-ı mîrâsın üç yük akçe kadarını kitâba verip ve bâkīsiyle
tecdîd-i menzil ve tedbir-i levâzım-ı teehhül edip ve fazlasını sermâye-i ma‘âş ve medâr-ı
esbâb-ı inti‘âş kılıp kırk sekizde Sultân Murad Hân feth-i Bağdad’a revâne oldukda azîmet-i
sâbıka üzre seferden kat‘-ı nazar olunup şuğl özrüyle kalınmış idi. Ol zamânda fazl u ihâta ile
meşhûr A‘rec Mustafa Efendi kazâdan fâriğ olup tarîk-i tedrîse heves etmekle ders demeğe
başlamış idi. Tefsîr-i Beyzâvî evvelinden dersini istimâ‘a hâzır olup ma‘kūlât ü menkūlâtda
sâir gördüğüm ve derslerine hâzır olduğum ulemâdan ziyâde kesret-i ma‘lûmat ü ihâta sâhibi
bulup merhûmu üstâd ittihâz etdim. Anlar dahi fakīri sâir talebe gibi görmeyip kemâlteveccüh üzre idi. Arada üns ü ülfet hâsıl olup niçe yıllar istifâde vü sohbet olunmuş idi. Kırk
dokuzda Ayasofya ders-i âmmı Kürd Abdullah Efendi ellide Süleymâniye ders-i âmmı Kiçi
Mehmed Efendi merhûm dersleri istimâ‘ olundu. Abdullah Efendi ulûm-ı akliyye vü
nakliyyede ehl idi. Mehmed Efendi arabîde tedkīk u tahkīk sâhibi olup ma‘kūlâta uğradıkça
“bizim bildiğimiz değil bilir var ise söylesin” diye insâf ederdi.
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Uygulamalar
1. İ. Hakkı Uzunçarşılı’nın Osmanlı Tarihi eserinden XVII. Yüzyıl gelişmelerini
inceleyiniz.
2. Cevat İzgi’nin Osmanlı Medreseleri eserinden XVII. Yüzyıl medreseleri ve yazılan
eserler hakkında bilgi edininiz.
3. Süleymaniye Kütüphanesi’ne giderek Kâtib Çelebi’nin eserleri üzerinde inceleme
yapınız.
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Uygulama Soruları
1-Türk-İslâm bilim tarihi geleneğinde otobiyografi yazılması konusunu araştırınız.
2-XVII. Yüzyıl Osmanlı siyasî tarihini, değişimleri dikkate alarak inceleyiniz.
3-Kâtib Çelebi’nin eserlerini konularına göre inceleyiniz.
4-Kadızadeliler hareketi ve günümüze tesirlerini araştırınız.
5-Verilen metindeki tamlamaların nasıl transkrip edildiğini inceleyiniz
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Osmanlı Tarihi Metinlerine Giriş dersinin beşinci haftasında ileriki haftalarda
okunacak olan Osmanlı tarih metinlerine de hazırlık olmak üzere Kâtib Çelebi’nin kendi
ifadesiyle hayatına dair bir bölüm okundu. Böylece otobiyografisini veren nadir yazarlardan
biri olarak Kâtib Çelebi’nin kendi hayatını esas alarak Osmanlı eğitim sisteminin mahiyetini
ve bozulmasına dair pasajları incelendi. Transkripsiyon kurallarına dair zengin örnekler
görüldü.
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Bölüm Soruları
1.

Mîzânü’l-hakk adlı eserin yazarı kimdir?

a) Hoca Sa‘deddin
b) Selanikî Mustafa
c) Âlî Mustafa
d) Kâtib Çelebi
e) İbn Kemal
2.

Kâtib Çelebi hangi yüzyıl Osmanlı aydınıdır?

a) XIV. yüzyıl
b) XVII.. yüzyıl
c) XIX. yüzyıl
d) XV yüzyıl
e) XVI. yüzyıl
3.

 اﻧﺎﻃﻮﻟﻰ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﻰibaresinin okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

a) Fenn-i hesâb
b) Hesâb âlimi
c) Muhâsebe kalemi
d) Anadolu muhâsebesi
e) Anadolu vâlîsi
4.

 ﺳﺎﺑﻖ اﻟﺬﻛﺮibaresinin okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

a) Sâbıku’z-zikr
b) Sâbıkalı zikir
c) Sâbık zikir
d) Sâbık müzâkere
e) Zikir müsâbakası
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5.

 ﻣﻨﺘﻈﻢ اﻟﻜﻼمibaresinin okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

a) Muntazam kelâm
b) Manzûm kelâm
c) İntizamlı kelimeler
d) Manzûm kelimeler
e) Muntazımü’l-kelâm
6.
hangisidir?

“Hadd-i i‘tidâl” ibaresinin Osmanlı alfabesi ile karşılığı aşağıdakilerden

a) دوﻟﺖ ﺣﺪودى
b) ﺣ ّﺪ اﻋﺘﺪال
c) ﺣﺪ ﻣﻌﺘﺪل
d) ﳏﺪود اﻋﺘﺪال
e) ﻣﻌﺘﺪل ﺣﺪود
7.
hangisidir?

“Ordu-yı humâyûn” ibaresinin Osmanlı alfabesi ile karşılığı aşağıdakilerden

a) اردوى ﻫﻤﺎﻳﻮن
b) ﻋﺴﻜﺮ اﺳﻼم
c) ﺣﺮﻛﺖ اردوﺳﻰ
d) اردو ﻗﺎﺿﻴﺴﻰ
e) ﺣﺮم ﳘﺎﻳﻮن
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8.

 ﻓﺘﺢ ﺑﻐﺪادibaresinin okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

a) Bağdad’ın fethi
b) Fâtih-i Bağdad
c) Feth-i Bağdad
d) Cüneyd-i Bağdadî
e) Fütûhât-ı Bağdad
9.
hangisidir?

“Mustafa Efendi” ibaresinin Osmanlı alfabesi ile karşılığı aşağıdakilerden

a) ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻓﻨﺪى
b) ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻚ
c) ﻋﺎﱃ ﻣﺼﻄﻔﻰ
d) ﻣﺼﻠﺢ اﻟﺪﻳﻦ
e) ﺳﻼﻧﻴﻜﻰ ﻣﺼﻄﻔﻰ
10.

 ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻴﻪ درس ﻋﺎﻣﻰibaresinin okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

a) Süleymaniye ders-i âmmı
b) Süleymaniye müderrisi
c) Süleymaniyeli müderris
d) Süleymaniye’de umûmî ders
e) Süleymaniye Medresesi

Cevaplar: 1) d, 2) b, 3) d, 4) a, 5) e, 6) b, 7) a, 8) c, 9) a, 10) a
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6. HIZLI METİN OKUMA ÇALIŞMALARI II
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6. HIZLI METİN OKUMA ÇALIŞMALARI II
6.1. Osmanlı Eğitim Sistemi (XVII. Yüzyıl)
6.1.1. Metin
6.1.2. Transkripsiyon
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
Osmanlı Devletinde ıslahat fikrinin oluşması ve ıslahat önerileri konusunda
incelemelerde bulununuz.
2.
XVII. Yüzyıl Osmanlı padişahlarının ıslahat önerilerine yaklaşımı hakkında
araştırmalar yapınız.
3.
Koçi Bey’in IV. Murad ve Sultan İbrahim’e sunduğu ıslahat raporlarını içerik
ve üslup bakımından karşılaştırınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Osmanlı eğitim sistemi

Bir örnek metni inceleme
yeteneğini kazanma

Koçi Bey risalesini içerik ve
üslup bakımından
inceleyerek

XVII. yüzyıl Osmanlı
tarihçiliği

Koçi Bey risalesinin bu
dönem Osmanlı tarihçiliği
içerisindeki önemini tespit
etme

Koçi Bey risalesini çağdaşı
kaynaklarla mukayese
ederek

Tarih metni okuma

Eğitim tarihine ait bir metne
özgü terim ve deyimleri
öğrenebilme

Bir siyasî tarih metni ile
Koçi Bey Risalesini
karşılaştırarak
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Anahtar Kavramlar
•

Islahat

•

Eğitim tarihi

•

Medrese müfredatı

•

Koçi Bey

•

Risale
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Giriş
Osmanlı Türkçesi ile yazılmış tarih metinlerine örnek olmak üzere Osmanlı Tarihi
Metinlerine Giriş dersinin altıncı haftasında, XVII. yüzyılda Osmanlı sisteminde görülen
büyük bozulma ve değişmeyi en özlü şekilde ifade eden Koçi Bey’in değerlendirmeleriyle
eğitim alanına görüşleri incelenecektir.
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6.1. Osmanlı Eğitim Sistemi (XVII. Yüzyıl)
KOÇİ BEY
(öl. ? )

Eserin Adı:
Risâle

Eserin Yazıldığı Tarih:
1631

Alınan Metin Hakkında:

OSMANLI EĞİTİM SİSTEMİ
(XVII. YÜZYIL)
Osmanlı eğitim sisteminde yer alan görevliler, bunların yükselme
ve görevden alınma usulleri, XVII. yüzyılda bu alanda görülen
bozukluklar ve bunların önceki dönemlerle karşılaştırması.

Metnin Yer Aldığı Eserin Künyesi:
Koçi Bey, Risâle, İstanbul 1303, s. 36-46.

Açıklama:
Buraya alınan metin Tarihî Eserlerden Seçilmiş Eski
Metinler (Yayınlayan: Yeniçağ Tarihi Kürsüsü, İstanbul
19712, s. 125-129) esas alınarak yeniden yazılmıştır.
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6.1.1. Metin

ﻣﻌﻠﻮم ﳘﺎﻳﻮن اوﻟﻪ ﻛﻪ ﺷﺮع ﺷﺮﻳﻔﻚ ﺑﻘﺎﺳﻰ ﻋﻠﻤﻠﻪ در و ﻋﻠﻤﻚ ﺑﻘﺎﺳﻰ ﻋﻠﻤﺎ اﻳﻠﻪ در .اول ﺟﻬﺘﺪن
ﻋﺰت ﺑﺮ دوﻟﺘﺪﻩ اوﳌﺎﻣﺸﺪر و آﻧﻠﺮﻩ اوﻻن رﻋﺎﻳﺖ ﲦﺮﻩ ﺳﻴﻠﻪ
اﺟﺪاد ﻋﻈﺎﻣﻠﺮى زﻣﺎﻧﻨﺪﻩ ﻋﻠﻤﻪ و ارﺑﺎﺑﻨﻪ ﺣﺮﻣﺖ و ّ

ﻣﺸﻮش
ﳐﺘﻞ و ّ
ﻧﻴﺠﻪ آﺛﺎر ﲨﻴﻠﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ اﻳﺘﻤﺸﻠﺮدر .اﻧﺘﻈﺎم ﺣﺎل ﻋﻠﻤﺎ ،ﻣﻬﻤﺎت دﻳﻦ و دوﻟﺘﺪر .ﺑﻮ اﺛﻨﺎدﻩ ﻏﺎﻳﺖ ّ
اوﻟﻮب ﺣﺎﻟﻠﺮى دﻳﻜﺮ ﻛﻮن اوﳌﺸﺪر.

اﺟﺪاد ﻋﻈﺎم ﺳﻌﺎدت اﳒﺎﻣﻠﺮى زﻣﺎن ﺷﺮﻳﻔﻠﺮﻧﺪﻩ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﻴﻨﻨﺪﻩ ﺟﺎرى اوﻻن ﻗﺎﻧﻮن و رﺳﻢ ﺑﻮدرﻛﻪ ﻋﻠﻤﺎﻧﻚ
اﻋﻠﻢ و اﻓﻀﻠﻰ و اﺗﻘﻰ و اورﻋﻰ و اﺳﻦ و اﺻﻠﺤﻰ ﺷﻴﺦ اﻻﺳﻼم و ﻣﻔﱴ اﻻﻧﺎم اوﻟﻮب آﻧﺪن آﺷﺎﻏﻰ روم اﻳﻠﻰ و
آﻧﺎﻃﻮﱃ ﻗﺎﺿﻴﻌﺴﻜﺮﻟﺮى ﺑﻮ ﺗﺮﺗﻴﺐ اوزرﻩ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻠﺮﻳﻨﻪ ﻛﻮرﻩ رﻋﺎﻳﺖ اوﻟﻨﻮردى و ﺻﺪر ﻓﺘﻮى ﳏﻠﻨﻪ ﻣﺼﺎدف
اوﻟﺪﻗﺪن ﺻﻮﻛﺮﻩ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﻌﺰول اوﳌﺎزدى ،زﻳﺮا ﻓﺘﻮى ﻣﻨﺼﱮ ﻋﺰﻳﺰ و ﺷﺮﻳﻒ و ﻛﺰﻳﺪﻩء ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻋﻠﻤﻴّﻪ در .آﻧﻚ

ﺣﺮﻣﱴ ﻏﲑﻩ ﺑﻜﺰﻩ ﻣﺰ ،ﻋﺰل و ﻧﺼﺐ ﻗﺒﻮل اﻳﺘﻤﺰ و ﻫﺮ ﻋﺎﱂ اول ﻣﻘﺎﻣﻪ ﻻﻳﻖ اوﳌﺎز .ﻣﻘ ّﺪﻣﺎ ﺷﻴﺦ اﻻﺳﻼم اوﻻن
ﻛﻤﺴﻨﻪ ﻟﺮ ﻣﻨﺒﻊ ﻓﻀﻞ و ﻛﻤﺎل اوﻟﺪﻳﻨﺎﻏﻨﺪن ﻏﲑى ﻧﺎﻃﻖ ﺑﺎﳊﻖ اوﻟﻮب ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﻋﺎﱂ ﭘﻨﺎﻩ ﺣﻀﺮﺗﻠﺮﻳﻨﻪ داﺋﻤﺎ ﻧﺼﺢ
ﲨﻴﻠﺪن ﺧﺎﱃ اوﳌﺎزﻟﺮدى و اﻧﺘﻈﺎم دﻳﻦ و دوﻟﺘﻪ ﺳﺎﻋﻰ اوﻟﻮب اﺣﻮال ﻋﺒﺎد اﷲ اﻳﻠﻪ ﻣﻘﻴﺪﻟﺮ اﻳﺪى .ﺻﺪر ﻓﺘﻮى
ﺑﻮﻳﻠﻪ ﺑﺮ آدم اﻳﻠﻪ ﻣﺸﺮف اوﻟﺪﻗﺪن ﺻﻮﻛﺮﻩ ﻣ ّﺪة اﻟﻌﻤﺮ ﻋﺰل اوﻟﻨﻤﺎﻣﻖ ﻛﺮﻛﺪر .اﻳﻮﻟﺮك ﻗﺪرى ﺑﻴﻠﻨﻤﻚ ﻛﺮﻛﺪر.
اﻟﺴﻌﻮد اﻓﻨﺪى ﻣ ّﺪة اﻟﻌﻤﺮ ﻣﻨﺼﺐ ﻓﺘﻮادن ﻋﺰل اوﻟﻨﻤﺎدى و اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ و دﻳﺎﻧﱴ اوﻻن ﻗﺎﺿﻴﻌﺴﻜﺮﻟﺮ دﺧﻰ اون
اﺑﻮ ّ

اون ﺑﺶ ﻳﻴﻞ ﻣﻨﺼﺒﺪﻩ اوﻟﻮب ﻣﻌﺰول اوﻟﺪﻗﻠﺮﻧﺪﻩ ﻳﻮز اﻟﻠﻴﺸﺮ آﻗﭽﻪ ﺗﻘﺎﻋﺪ اﺣﺴﺎن اوﻟﻨﻮردى .ﺑﻼد ﺛﻼﺛﻪ ﻗﺎﺿﻴﻠﺮى و
ﺳﺎﺋﺮ ﺣﻜﺎم ﺷﺮﻳﻌﺖ دﺧﻰ ﻧﻴﺠﻪ زﻣﺎن ﻣﻨﺼﺒﻠﺮﻧﺪﻩ ﺑﺮﻗﺮار اوﻟﻮب ﰉ وﺟﻪ ﻋﺰل اوﻟﻨﻤﺎزﻟﺮدى .ﺑﻌﺪاﻟﻌﺰل ﻧﻴﺠﻪ ﻟﺮى
وﻇﻴﻔﻪ اﻳﻠﻪ و ﻧﻴﺠﻪ ﻟﺮى ﺑﺮر ﻣﺪرﺳﻪ اﻳﻠﻪ ﺗﻘﺎﻋﺪ اﺧﺘﻴﺎر اﻳﺪوب ﺑﻘﻴّﻪء ﻋﻤﺮﻟﺮﻳﲎ ﻋﻠﻢ و ﻋﺒﺎدت اﻳﻠﻪ دﻋﺎء دوﻟﺖ
ﭘﺎدﺷﺎﻩ اﺳﻼم اﻳﻠﻪ ﻛﭽﺮﻳﺮﻟﺮدى .آراﻟﺮﻧﺪﻩ ﴰﺪﻳﻜﻰ ﻛﱮ ﺷﻬﺮت و زﻳﻨﺖ ﻳﻮﻏﻴﺪى .ﻫﺮ ﺑﺮى ﻣﻨﺼﺒﻨﺪﻩ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ و

ﻋﺪاﻟﺖ اﻳﺪوب واردﻗﻠﺮى ﻳﺮﻟﺮدﻩ ﻋﺒﺎداﻟﻠﻬﻪ رﲪﺖ اوﻟﻮردى و ﺗﻘﺎﻋﺪ اﺧﺘﻴﺎر اﻳﺘﺪﻛﻠﺮﻧﺪﻩ ﻛﻴﺠﻪ و ﻛﻮﻧﺪوز ﻋﻠﻢ ﺷﺮﻳﻔﻪ
اﺷﺘﻐﺎل اﻳﺪوب ﻧﻴﺠﻪ ﺗﺄﻟﻴﻔﺎت و ﺗﺼﻨﻴﻔﺎت وﺟﻮدﻩ ﻛﺘﻮررﻟﺮدى .ﺧﺰﻳﻨﻪء ﻋﺎﻣﺮﻩ دﻩ اﻵن ﻧﻴﺠﻪ ﺗﺄﻟﻴﻔﻠﺮى ﻣﻮﺟﻮددر و
ﻧﺎم ﲨﻴﻠﻠﺮى ﻗﻴﺎﻣﺘﻪ دك اﻟﺴﻨﻪء ﻧﺎﺳﺪﻩ ﻣﺬﻛﻮردر و آﻣﺎﻟﻠﺮﻳﻨﻪ دﺧﻰ ﺟﻨﺎب ﺣﻖ ﺑﺮﻛﺖ وﻳﺮوب ﻧﻴﺠﻪ ﺧﲑات و
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ﺣﺴﻨﺎت وﺟﻮدﻩ ﻛﺘﻮررﻟﺮدى .اﻵن ﺟﺎﻣﻊ و ﻣﺴﺠﺪﻟﺮى و ﻣﺪرﺳﻪ و ﻣﻜﺘﺒﻠﺮى ،ﺧﺎﻧﻘﺎﻩ و زاوﻳﻪ ﻟﺮى اﻃﺮاف ﳑﺎﻟﻚ
اﺳﻼﻣﻴﻪ دﻩ ﻣﻮﺟﻮددر.
ﺣﺎﻻ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻠﻢ دﺧﻰ ﻓﻮق اﳊﺪ ﻣﺘﻐﲑ اوﳌﺸﺪر و آراﻟﺮﻧﺪﻩ ﺟﺎرى اوﻻن ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺪﱘ ﺗﻨﺰل ﺑﻮﳌﺸﺪر .ﻣﻘﺪﻣﺎ
ﺑﺮ ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﻢ ،داﻧﺸﻤﻨﺪ اوﳌﻖ ﻣﺮاد اﻳﻠﺴﻪ ﻋﻠﻤﺎدن ﺑﺮﻳﺴﻰ ﻣﺘﺤﺮك اوﻟﻮب اوﻻ آﻧﺪن ﳐﺮج درﺳﻰ اوﻗﻴﻮب اﺳﺘﻌﺪاد
ﻣﺪرﺳﻴﻨﺪن ﺑﺮﻳﻨﻪ ﻛﻮﻧﺪرردى و آﻧﺪن ﺑﺮﻳﻨﻪ ﺑﻮﻳﻠﻪ ﺑﻮﻳﻠﻪ ﺧﺎرﺟﺪﻩ و داﺧﻠﺪﻩ و
و ﻟﻴﺎﻗﺘﲔ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ اﻳﺘﺪﻛﺪن ﺻﻮﻛﺮﻩ ّ
ﺻﺤﻨﺪﻩ ﻧﻴﺠﻪ ﻣ ّﺪة داﻧﺸﻤﻨﺪ اوﻟﻮب ﺑﻌﺪﻩ ﻣﺮاد اﻳﺘﺪﻳﻜﻰ ﻳﺮدﻩ ﻗﺮار اﻳﺪوب ﻳﻮﱃ ﻛﻠﺪﻛﺪﻩ ﻣﻼزم اوﻟﻮب روزﻧﺎﻣﭽﻪ

ء

ﳘﺎﻳﻮﻧﻪ ﻧﺎﻣﻰ ﻳﺎزﻳﻠﻮردى .ﻳﻮﱃ ﻛﻠﺪﻛﺪﻩ ﺻﺤﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪﻟﺮﻳﻨﻚ اﺳﻜﻴﻠﺮى ،ﻛﻪ ﻣﻌﻴﺪﻟﺮدر ،ﻫﺮ ﺑﺮﻳﻨﻪ ﺑﺮر ﺗﺘﻤﻪ ﺗﻌﻴﲔ
اوﻟﻨﻮب آﻧﺪﻩ ﺳﺎﻛﻦ اوﻻن ﺳﻮﺧﺘﻜﺎن ﻃﺎﺋﻔﻪ ﺳﻨﻪ اﻓﺎدﻩء ﻋﻠﻮم اﻳﺪرﻟﺮدى.
ﺪرﺳﻠﺮ ﻗﺪر وﻗﻊ و اﻋﺘﺒﺎرى وار اﻳﺪى و داﻧﺸﻤﻨﺪ
ﺑﻴﻚ اوچ ﺗﺎرﳜﻨﻪ ﻛﻠﻨﺠﻪ ﺻﺤﻦ ﻣﻌﻴﺪﻟﺮﻳﻨﻚ ﴰﺪﻳﻜﻰ ﻣ ّ

اوﻟﻮب ﻧﻴﺠﻪ زﻣﺎن ﻣﺪارﺳﺪﻩ اﺷﺘﻐﺎل ﻋﻠﻢ اﻳﺘﻤﻴﻨﺠﻪ ﻣﻼزم ﻳﺎزﳌﺎزدى و ﻛﻴﻤﺴﻪ ﻛﻴﻤﺴﻪ ﻧﻚ اﺟﺎزﺗﺴﺰ داﻧﺸﻤﻨﺪﻳﻦ
آﳌﺎزدى .ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻠﻢ ﻓﻮق اﳊﺪ ﭘﺎك و ﻣﻀﺒﻮط اﻳﺪى .اول ﺳﺒﺒﺪن اﻳﭽﻠﺮﻧﺪﻩ ﺟﺎﻫﻞ و اﺟﻨﱮ اوﳌﻴﻮب ﻫﺮ ﺑﺮى ﻳﻮﱃ
ﻣﻜﻤﻞ ،ﻋﺮض و وﻗﺎر ﺻﺎﺣﱮ آدﻣﻠﺮ اوﻟﻮب
اﻳﻠﻪ ﻛﻠﻤﻜﻠﻪ اﻛﺮ ﻗﻀﺎة ،اﻛﺮ ّ
ﻣﺪرﺳﻴﻨﺪن ﲨﻠﻪ ﺳﻰ ﻋﻠﻢ و دﻳﲎ ّ
ﻣﺪرﺳﻠﻜﻰ ﺣﺎﻟﻨﺪﻩ ﻋﻠﻢ ﺷﺮﻳﻔﻪ و ﻣﻨﺼﱮ ﺣﺎﻟﻨﺪﻩ دﻳﻦ و دوﻟﺘﻪ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ اﻳﻠﻪ ﺧﺪﻣﺖ اﻳﺪوب ﻋﺒﺎداﻟﻠﻬﻪ ﻧﻔﻊ ﳏﺾ
ّ
اوﻟﻮردى� .ﺎﻳﺖ اﻻﻣﺮ ﺑﻴﻚ اوچ ﺗﺎرﳜﻨﺪن ﺑﺮى ﺑﻮ اﻧﺘﻈﺎم ﺑﻮزﻳﻠﻮب ﻣﻘﺪﻣﺎ ﺷﻴﺦ اﻻﺳﻼم اوﻻن ﺻﻨﻊ اﷲ اﻓﻨﺪى ﺑﺮ
ﻗﺎچ دﻓﻌﻪ ﰉ وﺟﻪ ﻣﻌﺰول اوﻟﻮب و ﻗﺎﺿﻴﻌﺴﻜﺮﻟﺮ دﺧﻰ ﺗﻴﺰ ﺗﻴﺰ ﻣﻌﺰول اوﳌﻐﻠﻪ ﻳﺮﻳﻨﻪ ﻛﻠﻦ ﻋﺰل ﺧﻮﻓﻨﻪ دوﺷﻮب
وﻛﻼء دوﻟﺖ اﻳﻠﻪ ﻣﺪاراﻳﻪ ﳏﺘﺎج اوﻟﻮب ﺣﻀﻮر ﳘﺎﻳﻮﻧﺪﻩ ﺣﻖ ﺳﻮزى ﺳﻮﻳﻠﻤﻜﺪن ﻗﺎﻟﺪﻳﻠﺮ و ﻫﺮﻛﺴﻚ رﻋﺎﻳﺖ
ﺧﺎﻃﺮﻳﻠﻪ ﻣﻘﻴّﺪ اوﻟﺪﻳﻠﺮ .اﻣﺎ دﻳﻨﻨﺪﻩ ﻣﺘﺎﻧﱴ اوﻻن ﻣﺆﻣﻦ ﻛﺎﻣﻞ ﻋﺰﻟﺪن دﺧﻰ ﻗﻮرﻗﻤﻴﻮب ﻛﻼم ﺣﻘﻰ ﺳﻮﻳﻠﺮ .ﺻﻨﻊ اﷲ
اﻓﻨﺪى ﺑﺮ ﻗﺎچ دﻓﻌﻪ ﻣﻌﺰول اوﳌﺸﻜﻦ ﻳﻨﻪ ﻛﻼم ﺣ ّﻘﻰ ﺳﻮﻳﻠﻴﻮب اﻣﺮ دﻳﻦ و دوﻟﺘﺪﻩ ﻗﻄﻌﺎ ﻣﺴﺎﳏﻪ اﻳﺘﻤﺪﻳﻠﺮ اﻳﺪى.
اول ﺻﺪر ﻣﺴﺎﳏﻪ ﻳﺮى دﻛﻠﺪر ،رﻋﺎﻳﺖ ﳏﻠّﻰ دﻛﻠﺪر .ﻛﻴﺪرك ﻫﺮ ﻣﺼﻠﺤﺘﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻗﺎرﴰﻐﻠﻪ و ﻫﺮ اﻣﺮدﻩ ﻣﺴﺎﳏﻪ
اوﻟﻨﻤﻐﻠﻪ ﻧﺎ ﻣﺴﺘﺤﻘﻠﺮﻩ ﺣﺪدن زﻳﺎدﻩ ﻣﻨﺼﺒﻠﺮ وﻳﺮﳌﻚ اﻗﺘﻀﺎ اﻳﺪوب ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺪﱘ ﺑﻮزﻟﺪى .ﻗﺎﺿﻴﻌﺴﻜﺮﻟﺮ دﺧﻰ زﻣﺎن
ﻃﻤﺎع و ﺣﺮﻳﺺ اوﻻﻧﻠﺮ ﻣﻨﺼﱮ ﻓﺮﺻﺖ و ﻓﺮﺻﱴ ﻏﻨﻴﻤﺖ ﺑﻴﻠﻮب ﻣﻨﺎﺻﺒﻚ
ﻗﻠﻴﻠﺪﻩ ﰉ وﺟﻪ ﻣﻌﺰول اوﳌﻐﻠﻪ اﻳﭽﻠﺮﻧﺪﻩ ّ
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اﻛﺜﺮﻳﻦ رﺷﻮت اﻳﻠﻪ ﻧﺎ اﻫﻠﻪ وﻳﺮر اوﻟﺪﻳﻠﺮ و ﻣﻼزﻣﺘﻠﺮ دﺧﻰ ﻳﻮﱃ اﻳﻠﻪ وﻳﺮﳌﻴﻮب ﺻﺎﺗﻠﻤﻐﻪ ﺑﺎﺷﻠﻴﻪ ﱃ وﻳﻮدﻩ و
ﺻﻮﺑﺎﺷﻰ ﻛﺎﺗﺒﻠﺮى و ﻋﻮام ﻧﺎﺳﺪن ﻧﻴﺠﻪ ﻟﺮى ﺑﺶ اون ﺑﻴﻚ آﻗﭽﻪ اﻳﻠﻪ ﻣﻼزم اوﻟﻮب ،ﺑﻌﺪﻩ زﻣﺎن ﻗﻠﻴﻠﺪﻩ ﻣﺪرس و
ﻗﺎﺿﻰ اوﻟﻮب ﺻﺤﻦ ﻋﻠﻢ ﺟﻬﻠﻪ اﻳﻠﻪ ﻃﻮﻟﻮب اﻳﻮ ،ﻛﻢ ﺑﻠﻮرﺳﺰ اوﻟﺪى .اﻛﺜﺮﻳﺎ ﻇﻠﻢ و ﺗﻌ ّﺪى اﻳﺪوب ﻧﺎم ﻋﻠﻤﺎﱙ
ﻛﺸﻴﺪﻩ ﻗﻼن او ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺟﻬﻠﻪ و اﺟﻨﱮ ﻟﺮدر .ﻳﻮﺧﺴﻪ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻠﻤﻪ ﺧﺪﻣﺖ اﻳﺘﻤﺶ و ﻳﻮﱃ اﻳﻠﻪ ازﻳﻠﻪ ﻛﻠﻤﺶ ﻋﻠﻤﺎ اﻳﻠﻪ
ﺣﺎﺷﻪ ﻛﻪ ﺣﻘﺪن ﻋﺪول اﻳﺪﻩ� .ﺎﻳﺖ اﻳﻮﻟﺮﻩ اﻳﻴﻠﻜﻠﺮى ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺳﻨﺪﻩ رﻋﺎﻳﺘﻠﺮ و ﻛﻤﻠﺮﻩ ﻛﻤﻠﻜﻠﺮى اﻳﭽﻮن اﻫﺎﻧﺖ
اوﳌﺎﻣﻐﻠﻪ و ﻋﺎﱂ و ﺟﺎﻫﻞ ﲤﻴﻴﺰ اوﻟﻨﻤﻴﻮب ﻋﻠﻤﺎﻧﻚ ﻗﺪرى ﺑﻴﻠﻨﻤﻪ ﻣﻚ اﻳﻠﻪ ﻋﻠﻤﺎء ﻋﻈﺎﻣﻚ ﻋﻮ ّام ﻧﺎس ﻧﻈﺮﻧﺪﻩ رﻏﺒﱴ

ذرﻩ ﻗﺪر ﻋﺪول
ﻗﺎﳌﺎدىّ ،
ﻋﺰت و ﺣﺮﻣﺘﻠﺮى ﻛﻴﺘﺪى .ﻋﻠﻤﺎء ﺳﻠﻒ دﻳﻦ و دﻳﺎﻧﺖ اﺻﺤﺎﰉ اوﻟﻮب ﻃﺮف ﺣﻘﺪن ّ
اﻳﺘﻤﻴﻮب ﺟﻨﺎب ﺑﺎرﻳﻨﻚ ﺟﻼل و ﺟﱪوﺗﻦ ﻣﻼﺣﻈﻪ اﻳﺪوب اﻟﻠﻬﺪن ﻗﻮرﻗﻤﻖ اﻳﻠﻪ ﻋﺎﻣﻪء ﺧﻠﻖ ﺟﻬﺎن آﻧﻠﺮدن
ﻗﻮرﻗﺮﻟﺮدى .ﺑﺮ ﻣﺎدﻩ دﻩ ’’اﻣﺮ ﺣﻖ ﺑﻮدر‘‘ دﻳﺴﻪ ﻟﺮ ﻫﺮﻛﺲ ’’ﲰﻌﺎً و ﻃﺎﻋﺔً ً◌‘‘ دﻳﺮ اﻳﺪى .ﻛﻤﺴﻨﻪ ﻧﻚ ﳐﺎﻟﻔﺘﻪ زﻫﺮﻩ

ﺳﻰ ﻳﻮغ اﻳﺪى.

ذرﻩ ﺳﺎن اﺳﺘﺎﻧﺒﻮﻟﻪ ﻛﻠﺪﻳﻜﻤﺪﻩ اﻛﺮﭼﻪ ﻋﻠﻤﺎء ﻋﻈﺎم ﴰﺪﻳﻜﻰ ﻛﱮ ﺧﺪم و ﺣﺸﻢ اﺻﺤﺎﰉ دﻛﻞ
ﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﻓﻘﲑ ّ
ﻣﺪرس داﻋﻴﻠﺮى ﻳﻮﻟﺪن ﻛﭽﺴﻪ ﺧﻠﻖ ﻋﺎﱂ اﻗﺒﺎل ﺗﺎم و ﻛﻠﻰ ﺗﻌﻈﻴﻢ و اﺣﱰام اﻳﺪرﻟﺮدى؛ ﻋﺮض و وﻗﺎرﻟﺮى
اﻳﺪى؛ ﻟﻜﻦ ﺑﺮ ّ

ﻛﻤﺎﻟﻨﺪﻩ اﻳﺪى .ﻃﺸﺮﻩ ﭼﻴﻘﺪﻗﻠﺮﻧﺪﻩ ﻛﻨﺪﻳﻠﺮى و آدﻣﻠﺮى ﺑﺎﺑﺎﻳﺎﻧﻪ ﻟﺒﺎﺳﻠﺮ اﻳﻠﻪ ﻗﻄﻌﺎ زﻳﻨﺖ و ﻇﺮاﻓﺖ ﻳﻮق اﻳﺪى و ﺑﻴﺨﻮدﻩ
ﺳﲑ و ﺳﻠﻮك و ﻃﻠﺐ ﺟﺎﻩ و ﻣﻨﺼﺒﺪﻩ دﻛﻠﻠﺮ اﻳﺪى .ﻫﺮﻛﺲ اوﻟﺮﻧﺪﻩ اﺷﺘﻐﺎل ﻋﻠﻢ اﻳﺪوب ﭼﻴﻘﺪﻗﻠﺮﻧﺪﻩ ﻳﺎ درﺳﻪ ،ﻳﺎ ﺟﺎﻣﻊ
ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻳﺎﺧﻮد ﷲ ﳏﺒﺖ اﻳﺘﺪﻛﻠﺮى ﻛﻤﺴﻨﻪ ﻟﺮك زﻳﺎرﺗﻨﻪ ﭼﻴﻘﺎرﻟﺮدى .اﻣﺎ ﺧﻠﻖ ﻧﻈﺮﻧﺪﻩ ﻫﺮ ﺑﺮى ﳎﺘﻬﺪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺳﻨﺪﻩ ﻣﻌﺰز و
ﻣﻜﺮم اﻳﺪى .ﺑﻮ ﻋﺼﺮدﻩ دﺧﻰ ﻋﺎﱂ و ﺟﺎﻫﻞ ﺑﺮ ﻛﻮرﳌﻴﻮب اﺻﺤﺎب ﻋﻠﻢ و ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ اﻣﺘﻴﺎز وﻳﺮﻟﺴﻪ زﻣﺎن ﻗﻠﻴﻠﺪﻩ ﻳﻨﻪ اوﻟﻜﻰ

ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻳﻪ وارردى.
ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻋﻠﻤﻴّﻪ ﺷﻔﺎﻋﺘﻠﻪ وﻳﺮﳌﻚ روا دﻛﻠﺪر ،اﻋﻠﻢ ﻗﺎﻧﻐﻴﺴﻰ اﻳﺴﻪ آﻧﻪ ﻛﺮﻛﺪر .ﻃﺮﻳﻖ ﻗﻀﺎدﻩ ﻣﺪار ﻋﻠﻤﺪر ،ﺳﻦ و

ﺳﺎل و ﺣﺴﺐ و ﻧﺴﺐ دﻛﻠﺪر .ﴰﺪى زﻳﺎدﻩ ﻋﺪل اﻳﺘﺪﻛﻠﺮى زﻣﺎﻧﺪﻩ ﻣﻨﺼﱮ اﺳﻜﻴﻪ وﻳﺮرﻟﺮ ،اﺳﻜﻴﻠﻚ ﻋﻨﺪاﷲ ﻣﺪار ﻗﻀﺎ

ﺳﺠﺎدﻩء ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻋﺎﱂ و ﻋﺎدل اوﻻﻧﻠﺮﻩ ﻛﺮﻛﺪر .ﻣﺪرﺳﻪ ﻟﺮ دﺧﻰ دﻗﺎﻳﻖ ﻋﻠﻤﻴﻪ اﺳﺘﺨﺮاﺟﻨﻪ ﻗﺎدر اوﻻﻧﻠﺮﻩ ﻛﺮﻛﺪر .ﺑﺮ
دﻛﻠﺪرّ .

ﺟﺎﻫﻞ ﳎﺮد اﺳﻜﻴﺪر دﻳﻮ ﺑﺮ ﻋﺎﳌﻪ ﺗﻘﺪﱘ ﻋﻨﺪاﻟﺘّﺤﻘﻴﻖ ﺟﻮردر .ﻋﻠﻢ و دﻳﺎﻧﱴ اوﻟﻴﺠﻖ ﺷﺎب اﻳﺴﻪ دﻩ ﻗﺎﻳﺮﻣﺎز .اﻣﺎﻣﺘﺪﻩ

ﻣﺮﺟﺢ اوﳌﻖ ذاﺗﻠﺮى ﺑﺮاﺑﺮ اوﻟﺪﻳﻐﻰ
ﺳﻦ و ﺳﺎل و زﻣﺎن ّ
اﺳﻦ اوزرﻳﻨﻪ ّ
ﻣﻘﺪﻣﺪر .ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻨﺼﺐ ﻗﻀﺎدﻩ ّ
دﺧﻰ اﻋﻠﻢ ﺑﺎﻟﺶ ّ

زﻣﺎﻧﺪﻩ در .ﺷﻴﺦ اﻳﻠﻪ ﺷﺎب ﻋﻠﻢ و ﻣﻌﺮﻓﺘﺪﻩ ﻣﺴﺎوى اوﻟﻴﺠﻖ ﭘﲑﻟﺮ ﺗﻘﺪﱘ اوﻟﻨﻤﻖ اوﱃ در .اﻣﺎ ﻋﻠﻢ و ﻣﻌﺮﻓﺘﺪن ﰉ ﻬﺑﺮﻩ
اوﻟﻴﺠﻖ ﺑﻴﻚ ﻳﺎﺷﻨﺪﻩ اوﻟﺴﻪ ﻋﺒﺎداﻟﻠﻬﻪ ﻧﻔﻌﻰ اوﳌﺎز و ﺣﻘﻰ ﺑﺎﻃﻠﺪن ﲤﻴﻴﺰﻩ ﻗﺎدر اوﳌﺎز... .
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.ﺑﺎﻗﻰ اﻣﺮ و ﻓﺮﻣﺎن ﺳﻌﺎدﺗﻠﻮ ﭘﺎدﺷﺎﻩ اﺳﻼم ﭘﻨﺎﻩ ﺣﻀﺮﺗﻠﺮﻳﻨﻜﺪر
6.1.2. Transkripsiyon
OSMANLI EĞİTİM SİSTEMİ (XVII. YÜZYIL)
Ma‘lûm-ı humâyûn ola ki
Şer‘-i şerîfin bekāsı ilmledir ve ilmin bekāsı ulemâ iledir. Ol cihetden ecdâd-ı ızâmları
zamânında ilme ve erbâbına hürmet ü izzet bir devletde olmamışdır ve anlara olan riâyet
semeresiyle nice âsâr-ı cemîle müşâhede etmişlerdir. İntizâm-ı ulemâ, mühimmât-ı dîn ü
devletdir. Bu esnâda gāyetde muhtell ü müşevveş olup hâlleri diğer-gûn olmuşdur.
Ecdâd-ı ızâm-ı saâdet-encâmları zamân-ı şerîflerinde ulemâ beyninde cârî olan kānûn
u resm budur ki ulemânın a‘lem ü efdali ve etkā vü evra‘ı ve esenn ü aslahı şeyhü’l-İslâm ve
müfti’l-enâm olup andan aşağı Rum-eli ve Anadolu kadıaskerleri bu tertîb üzre istihkāklarına
göre riâyet olunurdu ve sadr-ı fetvâ mahalline musâdif oldukdan sonra min-ba‘d ma‘zûl
olmazdı, zîrâ fetvâ mansıbı azîz ü şerîf ve güzîde-i menâsıb-ı ilmiyyedir. Anın hürmeti gayre
benzemez, azl ü nasb kabûl etmez ve her âlim ol makāma lâyık olmaz. Mukaddemâ şeyhü’lİslâm olan kimesneler menba‘-ı fazl ü kemâl olduğundan gayri nâtık bi’l-hakk olup pâdişâh-ı
âlem-penâh hazretlerine dâimâ nush-ı cemîlden hâlî olmazlardı ve intizâm-ı dîn ü devlete sâ‘î
olup ahvâl-i ibâdu’llâh ile mukayyedler idi. Sadr-ı fetvâ böyle bir âdem ile müşerref oldukdan
sonra müddetü’l-ömr azl olunmamak gerekdir. İyilerin kadri bilinmek gerekdir. Ebussuud
Efendi müddetü’l-ömr mansıb-ı fetvâdan azl olunmadı ve istikāmet ü diyâneti olan
kadıaskerler dahi on on beş yıl mansıbda olup ma‘zûl olduklarında yüz ellişer akçe tekāüd
ihsân olunurdu. Bilâd-ı selâse kadıları ve sâir hükkâm-ı şerîat dahi nice zamân mansıblarında
ber-karâr olup bî-vech azl olunmazlardı. Ba‘de’l-azl niceleri vazîfe ile ve niceleri birer
medrese ile tekāüd ihtiyâr edip bakıyye-i ömrlerini ilm ü ibâdet ile duâ-i devlet-i pâdişâh-ı
İslâm ile geçirirlerdi. Aralarında şimdiki gibi şöhret ü zînet yoğudu. Her biri mansıbında
istikāmet ü adâlet edip vardıkları yerlerde ibâdu’llâha rahmet olurdu ve tekāüd ihtiyâr
etdiklerinde gece ve gündüz ilm-i şerîfe iştigāl edip nice te’lîfât ü tasnîfât vücûda getirirlerdi.
Hazîne-i âmirede el’ân nice te’lîfleri mevcûddur ve nâm-ı cemîlleri kıyâmete dek elsine-i
nâsda mezkûrdur ve âmâllerine dahi Cenâb-ı Hakk bereket verip nice hayrât ü hasenât vücûda
getirirlerdi. El’ân câmi‘ ü mescidleri ve medrese vü mektebleri, hankāh ü zâviyeleri etrâf-ı
memalik-i İslâmiyye’de mevcûddur.
Hâlâ tarîk-i ilm dahi fevka’l-hadd mütegayyir olmuşdur ve aralarında cârî olan kānûn-ı
kadîm tenezzül bulmuşdur. Mukaddemâ bir tâlib-i ilm, dânişmend olmak murâd eylese
ulemâdan birisi müteharrik olup evvelâ andan mahrec dersi okuyup isti‘dâd ü liyâkatin
müşâhede etdikden sonra müderrisînden birine gönderirdi ve andan birine böyle böyle
Hâric’de ve Dâhil’de ve Sahn’da nice müddet dânişmend olup ba‘dehû murâd etdiği yerde
karâr edip yolu geldikde mülâzım olup rûznâmçe-i humâyûna nâmı yazılırdı. Yolu geldikde
Sahn dânişmendlerinin eskileri, ki mu‘îdlerdir, her birine birer tetimme ta‘yîn olunup andan
sâkin olan suhtegân taifesine ifâde-i ulûm ederlerdi.
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Bin üç târîhine gelince Sahn mu‘îdlerinin şimdiki müderrisler kadar vaka‘ u i‘tibârı
var idi ve dânişmend olup nice zamân medârisde iştigāl-i ilm etmeyince mülâzım yazılmazdı
ve kimse kimsenin icâzetsiz dânişmendin almazdı. Tarîk-i ilm fevka’l-hadd pâk ü mazbût idi.
Ol sebebden içlerinde câhil ü ecenebî olmayıp her biri yolu ile gelmekle eğer kudât, eğer
müderrisînden cümlesi ilm ü dîni mükemmel, ırz u vakār sâhibi âdemler olup müderrisliği
hâlinde ilm-i şerîfe ve mansıbı hâlinde dîn ü devlete istikāmet ile hizmet edip ibâdu’llâha
nef‘-i mahz olurdu. Nihâyetü’l-emr bin üç târîhinden beri bu intizâm bozulup mukaddemâ
şeyhü’l-İslâm olan Sun‘ullah Efendi birkaç def‘a bî-vech ma‘zûl olup ve kadıaskerler dahi tez
tez ma‘zûl olmağla yerine gelen azl havfına düşüp vükelâ-i devlet ile müdârâya muhtâc olup
huzur-ı humâyûnda hakk sözü söylemekden kaldılar ve herkesin riâyet-i hâtırına mukayyed
oldular. Ammâ dîninde metâneti olan mü’min-i kâmil azlden dahi korkmayıp kelâm-ı hakkı
söyler. Sun‘ullah Efendi birkaç def‘a ma‘zûl olmuşken yine kelâm-ı hakkı söyleyüp emr-i dîn
ü devletde kat‘â müsâmaha etmediler idi. Ol sadr müsâmaha yeri değildir, riâyet mahalli
değildir. Giderek her maslahata hâtır karışmağla ve her emrde müsâmaha olunmağla nâmüstahıklara hadden ziyâde mansıblar verilmek iktizâ edip kānûn-ı kadîm bozuldu.
Kadıaskerler dahi zamân-ı kalîlde bî-vech ma‘zûl olmağla içlerinde tammâ‘ u harîs olanlar
mansıbı fırsat ve fırsatı ganîmet bilip menâsıbın ekserin rüşvet ile nâ-ehle verir oldular ve
mülâzemetler dahi yolu ile verilmeyip satılmağa başlayalı voyvoda ve subaşı kâtibleri ve
avâmm-ı nâsdan niceleri beş on bin akçe ile mülâzım olup, ba‘dehû zamân-ı kalîlde müderris
ve kadı olup sahn-ı ilm cehele ile dolup iyi, kem belirsiz oldu. Ekseriyâ zulm ü teaddî edip
nâm-ı ulemâyı keşide kılan o makūle cehele vü ecnebilerdir. Yoksa tarîk-i ilme hizmet etmiş
ve yolu ile ezile gelmiş ulemâ eyle hâşa ki hakdan udûl ede.Nihâyet iyilere iyilikleri
mukābelesinde riâyetler ve kemlere kemlikleri için ihânet olmamağla ve âlim ü câhil temyîz
olunmayıp ulemânın kadri bilinmemek ile ulemâ-i ızâmın avâmm-ı nâs nazarında rağbeti
kalmadı, izzet ü hürmetleri gitdi. Ulemâ-i selef dîn ü diyânet ashâbı olup taraf-ı hakdan zerre
kadar udûl etmeyip Cenâb-ı Bârî’nin celâl ü ceberûtun mülâhaza edip Allah’dan korkmak ile
âmme-i halk-ı cihân anlardan korkarlardı. Bir mâddede “emr-i hakk budur” deseler herkes
“sem‘an ve tâaten” der idi. Kimsenin muhâlefete zehresi yoğ idi.
Bu abd-i fakīr-i zerre-sân İstanbul’a geldiğimde eğerçi ulemâ-i ızâm şimdiki gibi
hadem ü haşem ashâbı değil idi; lâkin bir müderris dâ‘îleri yoldan geçse halk-ı âlem ikbâl-i
tâmm ve küllî ta‘zîm ü ihtirâm ederlerdi; ırz u vakārları kemâlinde idi. Taşra çıkdıklarında
kendileri ve âdemleri babayâne libâslar ile kat‘â zînet ü zarâfet yok idi ve beyhûde seyr ü
sülûk ve taleb-i câh u mansıbda değiller idi. Herkes evlerinde iştigāl-i ilm edip çıkdıklarında
ya derse, ya câmi‘-i şerîfe yahud li’llâh muhabbet etdikleri kimesnelerin ziyâretine çıkarlardı.
Ammâ halk nazarında her biri müctehid mesâbesinde muazzez ü mükerrem idi. Bu asrda dahi
âlim ü câhil bir görülmeyip ashâb-ı ilm ü ma‘rifete imtiyâz verilse zamân-ı kalîlde yine
evvelki mertebeye varırdı.
Menâsıb-ı ilmiyye şefâatle verilmek revâ değildir, a‘lem kangısı ise ana gerekdir.
Tarîk-i kazâda medâr ilmdir, sinn ü sâl ve haseb ü neseb değildir. Şimdi ziyâde adl etdikleri
zamânda mansıbı eskiye verirler, eskilik inde’llâh medâr-ı kazâ değildir. Seccâde-i şerîat âlim
ü âdil olanlara gerekdir. Medreseler dahi dekāyık-ı ilmiyye istihrâcına kādir olanlara gerekdir.
Bir câhil mücerred eskidir diye bir âlime takdim inde’t-tahkīk cevrdir. İlm ü diyâneti olıcak
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şâb ise de kayırmaz. İmâmetde dahi a‘lem bâliş-i esenn üzerine mukaddemdir. Husûsan
menâsıb-ı kazâda sinn ü sâl ü zemân muraccah olmak zâtları beraber olduğu zamandadır.
Şeyh ile şâb ilm ü ma‘rifetde müsâvî olıcak pîrler takdîm olunmak evlâdır. Ammâ ilm ü
ma‘rifetden bî-behre olıcak bin yaşında olsa ibâdu’llâha nef‘i olmaz ve hakkı bâtıldan temyîze
kādir olmaz. …
Bâkī emr ü fermân saâdetli pâdişâh-ı İslâm-penâh hazretlerinindir.
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Uygulamalar
1.

Yayınlanan Osmanlı ıslahat çalışmalarını bulup inceleyiniz.

2.

Siyasî tarih metinleri içerisindeki ıslahat önerilerini bulmaya çalışınız.

3.
Kâtib Çelebi ile Koçi Bey’in Osmanlı eğitim sistemi hakkındaki görüşlerini
karşılaştırınız.
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Uygulama Soruları
1-Osmanlı devlet sisteminin ıslahı için yazılan kaynakları inceleyiniz.
2-Koçi Bey ve yazdığı risaleleri ve ıslahat çalışmalarındaki yerini araştırınız.
3-Osmanlı eğitim sisteminin gelişimini ve XVII. yüzyıldaki durumunu araştırınız.
4-Osmanlı medreselerindeki ders programları hakkında bilgi toplayınız.
5-Verilen metindeki tamlamaların nasıl transkrip edildiğini inceleyiniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Osmanlı Tarihi Metinlerine Giriş dersinin altıncı haftasında XVII. Yüzyıl başlarından
itibaren iyice kendini gösteren Osmanlı devlet sistemindeki bozulma ve değişmenin en özlü
şekilde anlatıldığı Koçi Bey risâlesinden eğitim sisteminin önceki bu yüzyıldaki durumunu
gösteren pasajlar okundu. Arapça ve Farsça kelime, deyim ve tamlamaların transkripleri
yapılarak bir tarih metninin hızlı ve doğru okunması çalışması gerçekleştirildi.
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Bölüm Soruları
1.
IV. Murad ve Sultan İbrahim’e devletin durumunu ıslah etmek üzere ayrı ayrı
iki “risâle” sunan yazar kimdir?
a) Lütfi Paşa
b) Koçi Bey
c) Âlî Mustafa
d) Hoca Sa‘deddin
e) Selanikî Mustafa
2.
etmiştir?
3.

Koçi Bey, Osmanlı eğitim sistemi hakkında belli başlı hangi konulara temas
 ﺻﺪر ﻓﺘﻮىibaresinin okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

a) Fetvâ sûreti
b) Sadr-ı a‘zam
c) Sadâret-i uzmâ
d) Sudûr-ı fermân
e) Sadr-ı fetvâ
4.

 ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻋﻠﻤﻴّﻪibaresinin okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

a) Menâsıb-ı ilmiyye
b) Münâsib ilimler
c) İlmiye mensûbu
d) Nisbî ilimler
e) Menâsıb-ı kalemiyye
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5.

 ﻧﺎﻃﻖ ﺑﺎﻟﺤﻖibaresinin okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

a) Hukuk nutku
b) İhkāk-ı hakk
c) Nâtık bi’l-hakk
d) Mantık hukuku
e) Hukuk mıntıkası
6.
hangisidir?

“Şeyhülislâm” ibaresinin Osmanlı alfabesi ile karşılığı aşağıdakilerden

a) ﺷﻴﺦ اﻻﺳﻼم
b) ﻣﻔﱴ اﻻﻧﺎم
c) ﺷﻴﺦ ﻣﺰﺑﻮر
d) ﻛﺮﺳﻰ ﺳﻴﺨﻰ
e) ﺻﺤﺎﻓﻠﺮ ﺷﻴﺨﻰ
7.
Osmanlı dönemi belge ve eserlerde “sadr” kelimesi nerelerde ve hangi
anlamlarda kullanılmıştır? Araştırınız.
8.
Kānûn-ı kadîm terimi Osmanlı belge ve metinlerinde nerelerde ve hangi
anlamda kullanılmıştır?
9.
“Etrâf-ı memâlik-i İslâmiyye” ibaresinin Osmanlı alfabesi ile karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?
a) اﻃﺮاف و اﻛﻨﺎف ﳑﺎﻟﻚ
b) ﳑﺎﻟﻚ ﻋﺜﻤﺎﻧﻴّﻪ
c) ﳑﺎﻟﻚ ﺷﺎﻫﺎﻧﻪ
d) ﻋﺴﺎﻛﺮ اﺳﻼﻣﻴّﻪ
e) اﻃﺮاف ﻣﻤﺎﻟﻚ اﺳﻼﻣﻴّﻪ
10.

ذرﻩ ﺳﺎن
ّ  ﻓﻘﻴﺮibaresinin okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?
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a) Fakīr-i zerre-sân
b) Fukarâ-i sâkinân
c) Fakir zerresi
d) Müderrisân
e) Fakīr ü hakīr ü âciz

Cevaplar: 1) b, 3) e, 4) a. 5) c, 6) a, 9) e, 10) a
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7. HIZLI METİN OKUMA ÇALIŞMALARI III
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7. HIZLI METİN OKUMA ÇALIŞMALARI III
7.1. Üsküdar ve Boğaziçi’nde Kır Gezileri
7.1.1. Metin
7.1.2. Transkripsiyon
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Osmanlı toplumunda gezi ve eğlence kültürü hakkında araştırmalar yapınız.

2.
XIX. Yüzyıl Osmanlı toplumunda görülen sosyal değişiklikler üzerinde
incelemelerde bulununuz.
3.
Toplumun öncelikleri ve meydana gelen ekonomik ilerlemeler nedeniyle
İstanbul iskân tarihindeki değişimler üzerinde araştırmalar yapınız
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Üsküdar ve Boğaziçi

İstanbul iskân tarihindeki
gelişmelerin öğrenilmesi

İmar ve iskân tarihi ile ilgili
metinleri inceleyerek

Üsküdar ve Boğaziçi

İstanbul’daki sosyal ve
mimarî tarih ile ilgili
gelişmelerin öğrenilmesi

Saha gezi ve araştırmaları
yaparak mevcut eserleri
görüp inceleyerek

Yer Adları

Osmanlı devlet adamları ve
aydınlarının şehrin yerleşimi
ve eserlere yansımalarının
öğrenilmesi

Sokak, mahalle ve semt
adlarındaki tarihî izleri
bularak
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Anahtar Kavramlar
•

Sosyal hayat

•

Gezi alanları

•

Tarihî yer adları

•

Eğlenceler
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Giriş
Osmanlı Tarihi Metinlerine Giriş dersinin yedinci haftasında Osmanlı Devletinin son
zamanlarında İstanbul’da sosyal hayatın nasıl şekillendiğini gösteren önemli bilgiler Ali
Rıza’nın kaleminden özlü ve akıcı bir üslupla anlatımıyla ele alınacaktır.
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7.1. Üsküdar ve Boğaziçi’nde Kır Gezileri
ALİ RIZA
(öl. 1928)

Eserin Adı:
“XIII. Asr-ı Hicride İstanbul Hayatı: İstanbul
Halkının Tenezzüh ve Eğlenceleri, VI-VII”

Eserin Yazıldığı Tarih:
1921

Alınan Metin Hakkında:

ÜSKÜDAR VE BOĞAZİÇİ’NDEKIR GEZİLERİ

XIX. Yüzyıl Osmanlı toplumsal hayatını canlı olarak yansıtan
İstanbul kır gezilerinin gerçekleştirildiği mekânlar ve buralarda
yapılan eğlenceler.

Metnin Yer Aldığı Eserin Künyesi:
Ali Rıza, “XIII. Asr-ı Hicride İstanbul Hayatı:
İstanbul Halkının Tenezzüh ve Eğlenceleri, VI-VII”,
Peyâm-ı Sabah, İstanbul 22-23 Mayıs 1921, s. 3.

Açıklama:
Buraya alınan metin Tarihî Eserlerden Seçilmiş Eski
Metinler (Yayınlayan: Yeniçağ Tarihi Kürsüsü, İstanbul
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19712, s. 90-98) esas alınarak yeniden yazılmıştır.

7.1.1. Metin

اﺳﻜﻴﺪن ﺳﲑﻩ ﻛﻴﺪﻧﻠﺮ ﻫﺮ ﺳﲑ ﻳﺮى ﺣ ّﻘﻨﺪﻩ ﻣﺮﻋﻰ اوﻻن اﺻﻮل و ﻋﺎدﺗﻪ رﻋﺎﻳﺖ اﻳﺘﻤﻜﻪ ﻛﻨﺪﻳﻠﺮﻳﲎ ﳎﺒﻮر
ﻛﻮررﻟﺮدى .ﻣﺜﻼ ﻓﻨﺎر ﺑﺎﻏﭽﻪ ﺳﻨﻪ ﻛﻴﺪﻧﻠﺮ اﺑﺘﺪا ﻃﻮﻏﺮﳚﻪ ﻣﺮدﻳﻮن ﻛﻮﻳﻨﻪ ﻋﺰﳝﺘﻠﻪ ﭼﺎﻳﺮدﻩ ﻃﻌﺎم اﻳﺪرﻟﺮ؛ ﻋﻮدﺗﺪﻩ
ﺣﻴﺪرﭘﺎﺷﺎ ﭼﺎﻳﺮﻧﺪﻩ ﻃﻮﻻﺷﻮب آﻗﺸﺎﻣﻪ ﺳﻠﻴﻤﻴﻪ دﻩ ﻛﺎﺋﻦ دﻳﻮاردﻳﱮ ﻣﺴﲑﻩ ﺳﻨﻪ ﻛﻠﲑﻟﺮدى .وﻗﺘﻴﻠﻪ ﻓﻨﺎرﺑﺎﻏﭽﻪ ﺳﻨﻚ ﻳﻮم
ﳐﺼﻮﺻﻠﺮى ﭘﺎزاراﻳﺮﺗﻪ ﺳﻰ ،ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﻛﻮﻧﻠﺮى اﻳﺪى .ﺑﻮراﻧﻚ اﻃﺮاﰱ دﻛﻴﺰﻟﻪ ﳏﺎط و ﻗﺮﻩ ﻳﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻴّﱴ ﻳﺎﻟﻜﺰ ﺑﺮ ﻃﺮﻓﺪن
ﻣﻔﺮح ﺑﺮ ﻣﺴﲑﻩ در .ﻣﺮاد راﺑﻊ زﻣﺎﻧﻨﺪﻩ ﺑﺮ ﻓﻨﺎر ﻗﻮﻟﻪ ﺳﻴﻠﻪ ﳐﺘﺼﺮ ﺑﺮ دﻩ ﺳﺮاى
ﻋﺒﺎرت ﺑﺮ ﺷﺒﻪ ﺟﺰﻳﺮﻩ اوﻟﺪﻳﻐﻨﺪن ﭘﻚ ّ
اﻧﺸﺎ اﻳﺪﳌﺶ و اﲪﺪ ﺛﺎﻟﺚ زﻣﺎﻧﻨﺪﻩ ﲡﺪﻳﺪ و ﺗﻮﺳﻴﻊ اﻳﺘﺪﻳﺮﳌﺶ اﻳﺴﻪ دﻩ ﻣﺮور زﻣﺎﻧﻠﻪ ﺧﺮاب اوﻟﻮب اﻟﻴﻮم ﺣﻮﺿﻠﺮى

ﻗﺎﳌﺸﺪر ١٢٥٣ .ﺗﺎرﳜﻨﺪﻩ ﺑﻮﻏﺎزﻟﺮﻩ ﻓﻨﺎر وﺿﻊ اوﻟﻨﺪﻳﻐﻰ ﺻﺮﻩ دﻩ ﺑﻮ ﻓﻨﺎرﺑﺎﻏﭽﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﺳﻨﻪ ﻳﻜﺮﻣﻰ ﺑﺶ ﻣﻴﻞ آﭼﻴﻘﺪن
ﺷﻌﻠﻪ ﳕﺎ اوﻟﻪ ﺟﻖ درﺟﻪ دﻩ ﻓﻨﺎر وﺿﻊ اوﻟﻨﻤﺸﺪر .آﻧﺎﻃﻮﱃ ﴰﻨﺪوﻓﺮﻳﻨﻚ اﻧﺸﺎﺳﻨﺪن ﻣﻘ ّﺪم ﺣﻴﺪر ﭘﺎﺷﺎ ﭼﺎﻳﺮى واﺳﻊ
ﺑﺮ ﺳﲑ ﻳﺮى اﻳﺪى .ﺣﱴ ﺳﻠﻄﺎن ﳎﻴﺪ ،ﺷﻬﺰادﻩ ﻟﺮى ﻣﺮاد و ﲪﻴﺪ اﻓﻨﺪﻳﻠﺮك  ١٢٦٣ﺗﺎرﳜﻨﺪﻩ ﻛﻰ ﺧﺘﺎن ﺳﻮرﻳﲎ
ﺑﻮرادﻩ اﺟﺮا اﻳﺘﺪﻳﺮﻣﺸﺪى.
اﻟﺼﺒﺎح
ﻣﺸﺎر اﻟﻴﻪ اﻛﺜﺮﻳﺎ ﻋﻠﻰ ّ
ﻛﻮﭼﻚ ﭼﺎﻣﻠﻴﺠﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﺳﻨﻚ ﺑﺎﻧﻴﺴﻰ آوﺟﻰ ﺳﻠﻄﺎن ﳏﻤﺪدر .ﺧﺎﻗﺎن ٌ
آوﻩ ﭼﻴﻘﻮب ﻏﺎﻳﺖ ﺻﺎرپ و اوﭼﻮروﻣﻠﻰ و ﳐﺎﻃﺮﻩ ﱃ ﻳﺮﻟﺮﻩ ﻗﺪر ﺑﺎﻟ ّﺬات ﻛﻴﺪر ،اﻧﻮاع ﻃﻴﻮر و ﺳﺎﺋﺮﻩ ﺻﻴﺪ
اﻳﺪرﻟﺮﻣﺶ .ﺑﺮ ﻛﻮن ﻳﻮﻟﻠﺮى ﻛﻮﭼﻚ ﭼﺎﻣﻠﻴﺠﻪ ﻳﻪ ﺗﺼﺎدف اﻳﺘﻤﺶ .اورادﻩ اﻳﭽﺪﻛﻠﺮى ﺻﻮ ﳏﻈﻮﻇﻴّﺖ ﺷﺎﻫﺎﻧﻪ ﻟﺮﻳﲎ
ﺟﻠﺐ اﻳﻠﺪﻳﻜﻨﺪن ﺑﺮ ﭼﺸﻤﻪ اﻧﺸﺎﺳﲎ ﻓﺮﻣﺎن ﺑﻴﻮرﻣﺸﻠﺮ ١٠٦٤ .ﺗﺎرﳜﻨﺪﻩ اﻧﺸﺎ اوﻟﻨﺎن ﭼﺸﻤﻪ ﻧﻚ ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺳﻰ
ﻣﺸﺎر
ﳏﺮردرّ .
ﻣﺆﺧﺮاً  ١٠٧١ﺗﺎرﳜﻨﺪﻩ ﺑﻴﻮك ﭼﺎﻣﻠﻴﺠﻪ ﻳﻪ دﻩ ﺑﺮ ﭼﺸﻤﻪ اﻧﺸﺎ اﻳﺘﺪﻳﺮﻣﺸﻠﺮدرٌ .
ﺧﺎﻗﺎن ٌ
ﻣﺸﺎر اﻟﻴﻪ ﻧﺎﻣﻨﻪ ّ
اﻟﻴﻪ ﻣﻮﺳﻢ ﺻﻴﻔﺪﻩ ﺑﺎﻏﻠﺮدﻩ ﺑﺎﻏﭽﻪ ﻟﺮدﻩ ﻛﺰر و ﻛﺮازى ﭘﻚ ﺳﻮرﻟﺮﻣﺶ .ﺣﱴ اول وﻗﺘﻠﺮ اﺳﺘﺎوروز و ﭼﻨﻜﻞ ﻛﻮﱙ ﻛﺮاز
ﺑﺎﻏﭽﻪ ﻟﺮى ﭘﻚ ﻣﺸﻬﻮر اوﻟﺪﻳﻐﻨﺪن ﺣﺮم ﳘﺎﻳﻮﻧﻠﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﻟﺮﺟﻪ اورادﻩ ﻗﺎﻟﲑﻟﺮﻣﺶ .ﻛﻮﭼﻚ ﭼﺎﻣﻠﻴﺠﻪ ﻧﻚ آﻳﺮﳚﻪ
ﺗﻨﺰﻩ ﻣﺮاد اﻳﺪﻧﻠﺮ ﻛﻮﭼﻚ ﭼﺎﻣﻠﻴﺠﻪ ﱙ ﺗﺮﺟﻴﺢ اﻳﺪرﻟﺮدى.
ﻳﻮم ﳐﺼﻮﺻﻰ اوﳌﺪﻳﻐﻨﺪن اﺣﺒﺎﲜﻪ و ﻋﺎﺋﻠﻪ ﺟﻪ آﺳﻮدﻩ ﺑﺮ ّ
ﺑﻴﻮك ﭼﺎﻣﻠﻴﺠﻪ ﻣﻦ اﻟﻘﺪﱘ ﺳﲑ ﻳﺮى اوﻟﻪ رق ﻗﺒﻮل اوﻟﻨﻤﺸﺪر .ﻳﻮم ﳐﺼﻮﺻﻰ ﭘﺎزار ﻛﻮﻧﻠﺮى اﻳﺪى .ﺳﲑﺟﻴﻠﺮ
اﺑﺘﺪا ﭼﺎﻣﻠﻴﺠﻪ ﻳﻪ ﻛﻴﺪرﻟﺮ ،ﺑﻌﺪﻩ ﺑﺎﻏﻠﺮﺑﺎﺷﻰ و ﻣﺸﻄﻠﻘﺪﻩ آراﺑﻪ ﻟﺮﻟﻪ ﭘﻴﺎﺳﻪ اﻳﺪرﻟﺮدى ١٢٨٤ .ﺗﺎرﳜﻠﺮﻧﺪﻩ او ﺟﻮاردﻩ ﺑﺮ
دﻩ ﺑﻠﺪﻳﻪ ﺑﺎﻏﭽﻪ ﺳﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﻛﺸﺎد اﻳﺪﻟﺪى .ﻫﺮﻛﺲ ﺑﺎﻏﭽﻪ دروﻧﻨﺪﻩ اﻛﻠﻨﲑ ،ﺣﺮم آراﺑﻪ ﻟﺮى دﻩ ﺑﺎﻏﭽﻪ ﻧﻚ
اﻃﺮاﻓﻨﺪﻩ ﻛﺸﺖ و ﻛﺬار اﻳﺪرﻟﺮدى .ﻛﻴﺠﻪ ﻟﺮى ﺑﺎﻏﭽﻪ ﻧﻚ ﺻﺎﻳﻴﺴﺰ ﻓﻨﺎرﻟﺮى ،ﻓﺎﻧﻮﺳﻠﺮى اﻃﺮاﻓﻪ ﺿﻴﺎﻟﺮ ﺻﺎﭼﺎر ،اورﺗﻪ
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ﻟﻖ ﻧﻮرﻟﺮﻩ ﻏﺮق اوﻟﻮر ،آﻻﺗﻮرﻗﻪ ،آﻻﻓﺮاﻧﻐﻪ ﭼﺎﻟﻐﻴﻠﺮ ﻣﻨﺎوﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻴﻠﻪ اﺟﺮاى آﻫﻨﻚ اﻳﺪرﻟﺮدى .اوﻳﻠﻪ ﻛﻴﺠﻪ ﻟﺮ اوﻟﻮردى
ﻛﻪ ﻏﻠﺒﻪ ﻟﻚ ﺗﻌﺮﻳﻒ اوﻟﻨﻤﺎز درﺟﻪ ﱙ ﺑﻮﻟﻮردى .ﻳﺎرى ﻛﻴﺠﻪ ﻳﻪ ﻃﻮﻏﺮى اﻳﻜﺠﻪ و ﺑﻴﺎض ﻳﻠﺪﻳﺮﻣﻪ ﻟﺮﻩ ﺑﻮروﳕﺶ ﺑﻌﺾ
ﺷﻮخ ﻣﺸﺮب ﺧﺎﳕﻠﺮك آراﺑﻪ ﻟﺮدن اﻳﻨﻮب ﺑﺎﻏﭽﻪ ﻧﻚ ﭘﺎرﻣﻘﻠﻘﻠﺮى ﺧﺎرﺟﻨﺪﻩ ﻧﻈﺮ دﻗّﺘﻪ ﭼﺎرﭘﻤﻴﺎن ﻟﻮﺷﺠﻪ ﳏﻠﻠﺮدﻩ
ﺳﻮﺳﻠﻰ ﺑﻜﻠﺮﻩ رﻓﺎﻗﺖ اﻳﺘﺪﻛﻠﺮى دﻩ اوﻟﻮردى .ﺑﻮرادﻩ ﻗﺎدﻳﻨﻠﺮ و ارﻛﻜﻠﺮ آراﺳﻨﺪﻩ ﻋﺎدى ﺗﻮاﻟﺘﻠﻴﻠﺮ ﻧﺎدر ﻛﻮرﻳﻨﻮردى.
ﺻﺎﻧﻜﻪ ﳏﺘﺸﻢ ﺗﻮاﻟﺘﻠﻴﻠﺮ اﻳﭽﻮن ﻳﺎﭘﻠﻤﺸﺪى .ﻣﺼﺮﱃ ﻓﺎﺿﻞ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﭘﺎﺷﺎ ،اورادﻩ ﻛﻮﺷﻜﻠﺮى اوﳌﻖ ﺟﻬﺘﻴﻠﻪ ﺑﻮ
ﺑﺎﻏﭽﻪ ﻧﻚ ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﺗﺴﻮﻳﻪ ﺳﻨﻪ ﭘﻚ ﭼﻮق ﳘّﺘﻠﺮ ﺻﺮف اﻳﺘﻤﺸﺪر .ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﲨﻌﻪ اﻳﺮﺗﺴﻰ آﻗﺸﺎﻣﻠﺮى ﻛﻮﺷﻜﻠﺮﻳﻨﻪ
ﻛﻠﻮب ﭘﺎزاراﻳﺮﺗﺴﻰ ﺻﺒﺎﺣﻰ ﻗﻨﺪﻳﻠﻠﻰ دﻩ ﻛﺎﺋﻦ ﺳﺎﺣﻠﺨﺎﻧﻪ ﻟﺮﻳﻨﻪ ﻛﻴﺘﻤﻜﻠﻜﻰ ﻣﻌﺘﺎد اﻳﺘﻤﺸﺪى .ﺑﻮ اﻳﻜﻰ آﻗﺸﺎم ﻗﭙﻮ
رﺟﺎﻟﻨﺪن و ﻋﺼﺮك ادﺑﺎﺳﻨﺪن و ﻇﺮﻓﺎﺳﻨﺪن ﻃﺎﻗﻢ ﻃﺎﻗﻢ ﻛﻠﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮﻟﺮ ﻛﻮﺷﻜﺪﻩ ﻃﻌﺎم اﻳﺪرﻟﺮ ،ﻛﻴﺠﻪ دﻩ ﺑﺎﻏﭽﻪ دﻩ
ﻛﺰﻳﻨﱴ ﻳﺎﭘﺎرﻟﺮدى .ﻋﺼﺮ اﺧﲑﻣﺰك ﳎ ّﺪدﻟﺮﻧﺪن ﺷﻨﺎﺳﻰ اﻓﻨﺪى ﻣﺮﺣﻮم ﻋﻤﺮﻳﻨﻚ ﺻﻮك زﻣﺎﻧﻠﺮﻳﲎ ﺑﻮ ﺑﺎﻏﭽﻪ ﻧﻚ زﻳﺎرﺗﻨﻪ
ﲣﺼﻴﺺ اﻳﺘﻤﺶ ﻛﱮ اﻳﺪى .ﻧﺎﻣﻖ ﻛﻤﺎل ﺑﻚ ﻣﺮﺣﻮﻣﻚ دﻩ اوراﻳﻪ ﺑﺮ ﳏﺒّﺖ ﳐﺼﻮﺻﻪ ﺳﻰ واردى.
ﭼﺎﻣﻠﻴﺠﻪ ﻟﺮ ﺑﻴﻨﻨﺪﻩ اوﻟﺪﻳﻐﻰ اﻳﭽﻮن ﻗﺼﻴﻘﻠﻰ ﻧﺎﻣﻰ وﻳﺮﻳﻠﻦ ﻗﺮﻳﻪ دﻩ واﻗﻊ ﭼﺸﻤﻪ ﻧﻚ ﺻﻮﱙ ﻏﺎﻳﺖ ﻟﺬﻳﺬدر.
ﻣﺸﺎر اﻟﻴﻪ واﻟﺪﻩ ﻟﺮى
آﻧﻚ ﻗﺮﺑﻨﺪﻩ ﺻﺎرى ﻗﻴﺎ دﻧﻴﻠﻦ ﳏﻠﺪﻩ ﺳﻠﻴﻢ ﺛﺎﻟﺚ اﻣﺎم اوﱃ دروﻳﺶ اﻓﻨﺪﻳﻨﻚ ﺑﺎﻏﲎ ﺧﺎﻗﺎن ٌ
ﻣﺆﺧﺮاً ﺑﻮ ﻛﻮﺷﻜﻰ ﺳﻠﻄﺎن ﳏﻤﻮد ﳘﺸﲑﻩ ﻟﺮى اﲰﺎ
اﻳﭽﻮن ﻣﺒﺎﻳﻌﻪ اﻳﺪوب ﳎ ّﺪداً ﺑﺮ ﻛﻮﺷﻚ اﻧﺸﺎ ﺑﻴﻮرﻣﺸﻠﺮّ .

ﻣﺆﺧﺮاً ﻛﻨﺪﻳﺴﻰ دﻩ ﺑﻮ
ﻣﺸﺎر اﻟﻴﻪ اوراﻳﻪ ﺑﺮ ﻧﺸﺎﻧﻜﺎﻩ اﻧﺸﺎ اﻳﺘﻤﺶّ ،
ﺳﻠﻄﺎﻧﻚ اﻗﺎﻣﺘﻨﻪ ﲣﺼﻴﺺ اﻳﺘﻤﺸﻠﺮدر .ﺧﺎﻗﺎن ٌ
ﻣﺸﺎر اﻟﻴﻬﺎ اﲰﺎ ﺳﻠﻄﺎن ﺳﺮاﻳﻨﻚ
ﻛﻮﺷﻜﺪﻩ ارﲢﺎل ﺑﻴﻮرﻣﺸﻠﺮدر .ﻣﺪﻓﻮن اوﻟﺪﻗﻠﺮى ﺗﺮﺑﻪ ﻧﻚ ﻋﺮﺻﻪ ﺳﻰ دﻩ وﻗﺘﻴﻠﻪ ٌ
ﻋﺮﺻﻪ ﺳﻰ اوﻟﺪﻳﻐﻰ ﻣﺮوﻳّﺎﺗﺪﻧﺪر.

ﻗﺎﻳﺶ ﻃﺎﻏﻰ ،ﻋﻠﻢ ﻃﺎﻏﻰ ،ﻃﺎش دﻟﻦ ﺷﻬﺮﻣﺰك ﺑﻠﻠﻰ ﺑﺎﺷﻠﻰ ﻣﺴﲑﻩ ﻟﺮﻧﺪن اﻳﺪى .ﺑﻮراﻟﺮﻩ آﺗﻠﻮ آراﺑﻪ ﻟﺮﻟﻪ
اﺣﺒﺎﲜﻪ و ﻋﺎﺋﻠﻪ ﺟﻪ ﻛﻴﺪﻳﻠﻮب ﺧﻮاﻧﻨﺪﻩ ﻟﺮ ،ﺳﺎزﻧﺪﻩ ﻟﺮﻟﻪ ﻛﻴﺠﻪ ﻟﺮى دﻩ ﻗﺎﻟﻮب اﻛﻠﻨﻤﻚ ،ﻫﻠﻪ اﺳﻜﺪار ﻃﺮﻓﻨﺪﻩ
ﺳﺎﻛﻦ اوﻻﻧﻠﺮ اﻳﭽﻮن ﻣﻌﺘﺎد اﻳﺪى .اﺳﻜﻴﺪن ﻗﺎﻳﺶ ﻃﺎﻏﻰ ’’ﻗﺎﻳﺶ ﭘﻴﻜﺎرى‘‘ ﻧﺎﻣﻴﻠﻪ ﻳﺎد اوﻟﻨﻮرﻣﺶ .ﺑﻴﺰاﻧﺲ زﻣﺎﻧﻨﺪﻩ
رأس ﺟﺒﻠﺪﻩ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺳﱰ اوﻟﺪﻳﻐﻰ ﻣﺮوﻳﺪر و ﺑﻌﺾ آﺛﺎرى اﳊﺎﻟﺔ ﻫﺬﻩ ﻣﻮﺟﻮددر .وﻗﺘﻴﻠﻪ ﻋﻠﻢ ﻃﺎﻏﻰ ﺣﺮﻣﲔ ﻧﻈﺎرﺗﻰ
اﻟﺴﻌﺎدﻩ آﻏﺎﻟﻐﻰ زﻳﺮ ادارﻩ ﺳﻨﺪﻩ ﺑﻮﻟﻨﺪﻳﻐﻰ ﺟﻬﺘﻠﻪ  ١٢٥٠ﺗﺎرﳜﻨﺪﻩ ﻗﻴﺰﻟﺮ آﻏﺎﺳﻰ
داﺧﻠﻨﺪﻩ و ﺣﺮﻣﲔ ﻧﻈﺎرﺗﻰ دﻩ دار ّ

ﻣﺸﺎر اﻟﻴﻪ ﺷﻬﺰادﻩ ﻟﺮى ،ﻣﺎﺑﲔ
ﺑﻮﻟﻨﺎن ﻋﺒﺪاﷲ آﻏﺎ ﺳﻠﻄﺎن ﳏﻤﻮدﻩ ﺑﺮ ﺿﻴﺎﻓﺖ ﻛﺸﻴﺪﻩ اﻳﺘﻤﺶ اﻳﺪى .ﺧﺎﻗﺎن ٌ
ﻛﺎﺗﺒﻠﺮﻳﲎ ،ﻗﺮﻧﺎ ﺑﻜﻠﺮى ﺑﺮاﺑﺮ آﻟﻮب ﻬﺗﻴﺌﻪ اوﻟﻨﺎن ﺧﺎﻧﻪ ﻟﺮدﻩ ﺑﺮ ﻛﻴﺠﻪ ﺑﻴﺘﻮﺗﺖ و ﻓﺮداﺳﻰ ﻛﻮﱏ اورﻣﺎﻧﻠﺮ ﺳﲑ و ﲤﺎﺷﺎ
اوﻟﻨﻪ رق ﻃﺎش دﻟﻦ ﺻﻮﻳﻨﻚ ﻣﻨﺒﻌﻰ اوﻻن ﺟﺎى دﻟﻜﺸﺎﻳﻪ ﻋﺰﳝﺖ ﺑﻴﻮرﻣﺸﻠﺮ و ﺣﺮم ﳘﺎﻳﻮن ﻃﺎﻗﻤﻰ دﻩ ﺳﻠﻄﺎن
163

ﭼﻔﺘﻠﻜﻰ ﻧﺎم ﻗﺮﻳﻪ دﻩ ﺗﺮﺗﻴﺐ اوﻟﻨﺎن ﺧﺎﻧﻪ ﻟﺮدﻩ اﻳﻜﻰ ﻛﻴﺠﻪ آراﻣﺴﺎز اوﳌﺸﻠﺮ اﻳﺪى .ذات ﺷﺎﻫﺎﻧﻪ اوﻟﻴﺎى ﻛﺮاﻣﺪن
ﺻﺎرى ﻏﺎزى ﺗﺮﺑﻪ ﺳﲎ زﻳﺎرت و ﻃﻮﭘﺨﺎﻧﻪ ﻧﺎﻇﺮى ﺣﺎﺟﻰ ﺻﺎﺋﺐ اﻓﻨﺪﻳﻨﻚ او ﺟﻮاردﻩ ﻛﺎﺋﻦ ﭼﻔﺘﻠﻜﻨﺪﻩ آرام و
اﺳﱰاﺣﺖ اﻳﺪوب ﺑﻌﺪﻩ ﻳﻘﻪ ﺟﻖ ﻗﺮﻳﻪ ﺳﻨﻪ ﻋﺰﳝﺘﻠﻪ ﺑﺮ ﻛﻴﺠﻪ دﻩ اورادﻩ ﺑﻴﺘﻮﺗﺖ ﺑﻴﻮرﻣﺸﻠﺮدر.
ﻛﻮﭼﻚ ﭼﺎﻣﻠﻴﺠﻪ ذروﻩ ﺳﻨﺪن ﺑﺪء اﻳﻠﻪ ﺑﻴﻮك ﭼﺎﻣﻠﻴﺠﻪ ،دودوﻟﻠﻰ ،ﭼﻜﻤﻪ ﻛﻮى ﺟﻬﺘﻨﺪﻩ ﻛﻰ ذروﻩ ﻟﺮ و
ﻋﻠﻢ ﻃﺎﻏﻰ و ﺟﻮارى ﺗﭙﻪ ﻟﺮى و ﻗﺎﻳﺶ ﻃﺎﻏﻨﺪن ﺑﺪء اﻳﻠﻪ ازﻣﻴﺪ ﺷﻬﺮﻳﻨﻪ ﻃﻮﻏﺮى ﻛﻜﺒﻮزﻩ و ﺗﻮﺗﻮن ﭼﻔﺘﻠﻜﻰ ذروﻩ ﻟﺮى
ﻗﻮارﺗﺲ دﻧﻴﻠﻦ ﺑﺮ ﻧﻮع ﺳﺮت ﻃﺎﺷﺪن ﻣﺘﺸ ّﻜﻞ اوﻟﺪﻳﻐﻰ ﺣﺎﻟﺪﻩ آراﻟﺮﻧﺪﻩ ﻗﺎﻻن اراﺿﺊ ﻣﺴﺘﻮﻳﻪ اﻛﺜﺮﻳﺎ ﻛﺮچ ﻃﺎﺷﻰ
دﻧﻴﻠﻦ ﻣﺎﺋﻰ رﻧﻜﻠﻰ ﻳﺎﭘﻰ ﻃﺎﺷﻰ ﻧﻮﻋﻨﺪن ﺑﻮﻟﻨﺪﻳﻐﲎ ﺗﺪﻗﻴﻖ اﻳﺪﻳﻨﻠﺮ زﻣﺎن ﺧﻠﻘﺘﺪﻩ ﺑﻮ ذروﻩ ﻟﺮك ﻳﻚ وﺟﻮد اوﻟﺪﻳﻐﻰ
ﺣﺎﻟﺪﻩ ﺻﻮﻛﺮﻩ دن ﻳﻜﺪﻳﻜﺮﻧﺪن آﻳﺮﻳﻠﻮب ﻗﻮارﺗﺲ ﻗﺴﻤﻠﺮﻳﻨﻚ آﻳﺮى آﻳﺮى ذروﻩ ﻟﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻳﻠﺪﻳﻜﲎ ﻃﺒﻘﺎت اﻻرض
ﻋﻠﻤﻰ ﻧﻈﺮﻳّﺎﺗﻨﻪ اﺳﺘﻨﺎداً ّادﻋﺎ اﻳﺘﻤﻜﺪﻩ درﻟﺮ .ﰱ اﻟﻮاﻗﻊ ﻫﺮ ذروﻩ دن ﻧـُﺒَﻌﺎن اﻳﺪن ﺻﻮﻟﺮ ﺑﺮﺑﺮﻧﺪن اﻋﻼ و ﻟﻄﻴﻒ
اوﻟﺪﻳﻐﻰ ﺣﺎﻟﺪﻩ اراﺿﺊ ﻣﺴﺘﻮﻳﻪ ﺻﻮﻟﺮى آﺟﻰ و آﻏﲑدر .ﳎﻤﻮﻋﻨﻪ ’’ﻗﻮرئ ﳘﺎﻳﻮن‘‘ ﻧﺎﻣﻰ وﻳﺮﻳﻠﻦ ﺑﺮ ﺳﺎﺣﻪ ﻧﻚ
وﻗﺘﻴﻠﻪ ﺑﺮ ﭼﻮق ﻛﻮﻳﻠﺮ و ﻣﺒﺎﱏ و آﺛﺎر ﺳﺎﺋﺮﻩ اﻳﻠﻪ ﻣﻌﻤﻮر اوﻟﺪﻳﻐﻰ ﺑﻮ ﻛﻮن آﺛﺎرﻳﻨﻪ ﺑﺎﻟﺘّﺼﺎدف ﻣﻌﻠﻮم اوﳌﻘﺪﻩ در .از
ﲨﻠﻪ ﻃﻮﭘﺨﺎﻧﻪ ﱃ اوﻏﻠﻰ اﻳﻠﻪ ﺑﻴﻮك ﭼﺎﻣﻠﻴﺠﻪ ﻃﺎﻏﻰ ﺑﻴﻨﻨﺪﻩ ﻛﻰ درﻩ ﻧﻚ ﺑﺮ ﺟﻬﺘﻨﺪﻩ و ﻃﻮﭘﺨﺎﻧﻪ ﱃ اوﻏﻠﻰ ﺗﭙﻪ ﺳﻨﻚ
ﻣﺘﻮﺟﻪ اوﺳﱴ ﻛﻤﺮﱃ ﻛﺎرﻛﲑ ﺑﺮ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮﻟﻨﺪﻳﻐﻰ ﻣﺮوى اوﻟﺪﻳﻐﻰ و ﺑﻴﻮك ﭼﺎﻣﻠﻴﺠﻪ
ﺟﻮﻓﻨﺪﻩ ﻗﺎﺿﻰ ﻛﻮﻳﻨﻪ ّ
ﻃﺎﻏﻨﺪﻩ ﺷﺮق ﺟﻬﺘﻨﺪﻩ و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً اوچ ﻛﻴﻠﻮﻣﱰﻩ ﺑﻌﺪﻧﺪﻩ ﲪﺎﻣﻠﻰ دﻧﻴﻠﻦ ﻣﻮﻗﻌﺪﻩ ﺑﺮ ﺑﻨﺎ ﺧﺮاﺑﻪ ﺳﻰ و ﺟﻮارﻧﺪﻩ آﻳﺎزﻣﻪ
ﻃﺮزﻧﺪﻩ ﺑﺮ ﳏﻞ و ﻃﺎﻏﻚ ﺟﻨﻮﺑﻨﻪ ﺗﺼﺎدف اﻳﺪن ﻳﻜﻰ ﻛﻮﻳﺪﻩ ﺑﺮ ﭼﻮق ﻣﺒﻨﺎ اﻧﻘﺎﺿﻰ و دودوﻟﻠﻰ ﻛﻮﻳﻨﻚ ﺗﺎم آﻏﺰﻳﻨﻪ
ﻣﺼﺎدف ﻃﺎﻏﻚ ذروﻩ ﺳﻨﺪﻩ ﺑﺮ ﭼﻮق ﻣﺮﻣﺮ دﻳﺮﻛﻠﺮ اﻧﺸﺎ اﻳﺪﳌﺶ ﳏﺘﺸﻢ ﺑﺮ ﺑﻨﺎ اﺛﺮى ﻋﻠﻢ ﻃﺎﻏﻨﻚ ﺗﺎم ذروﻩ ﺳﻨﺪﻩ
ﻛﺬﻟﻚ ﻛﺎرﻛﲑ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎ اﻧﻘﺎﺿﻰ و ﺷﺮﻗﻪ ﻃﻮﻏﺮى ﳑﺘﺪ اوﻻن ﺟﺒﺎل و اراﺿﻴﻨﻚ ﺑﻌﻀﻴﺴﻨﺪﻩ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﺒﻨﺎ اﻧﻘﺎﺿﻨﻪ
ﺗﺼﺎدف اﻳﺪﳌﻜﺪﻩ در .ﻗﺎﻳﺶ ﻃﺎﻏﻨﺪﻩ ذروﻩ دن ﺳﺎﺣﻠﻪ ﳑﺘﺪ ،ﻣﺴﺘﻮر ﻛﺎرﻛﲑ ﺑﺮ ﻳﻮل ﻣﻮﺟﻮد اﻳﺪوﻛﻰ ﻣﺮوى و ازﻣﻴﺪﻩ
ﻗﺪر ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻮﻳﻨﺠﻪ اﻟﻴﻮم اﺳﻜﻰ ﺣﺼﺎر و ﻫﺮﻛﻪ ﻗﻠﻌﻪ ﻟﺮى ﺧﺮاﺑﻪ ﻟﺮى ﻣﺸﻬﻮد اوﳌﻘﺪﻩ در .ﺑﻮ ﻗﻮرئ ﳘﺎﻳﻮن ﺷﺒﻪ
ﺟﺰﻳﺮﻩ ﺳﻰ اوزرﻧﺪﻩ اﺳﻜﻴﺪن ﻗﺎﳌﻪ ﺑﺮ ﭼﻮق روم ﻛﻮﻳﻠﺮى ﻣﻮﺟﻮد اوﻟﻮب ﺑﻮ ﻛﻮﻳﻠﺮدﻩ ﻛﻰ ﻣﻌﺎﺑﺪ ﻗﺪﳝﻪ ﻧﻚ ،ﺑﺮ �ﺞ
ﺷﺮع ﺷﺮﻳﻒ ،ﻛﻮﻳﻠﻴﻠﺮﺟﻪ ﳏﺎﻓﻈﻪء ﻣﻮﺟﻮدﻳّﺘﻨﻪ ﻣﺴﺎﻋﺪﻩ ﺑﻴﻮرﳌﺶ و ﺑﻌﺪاﻟﻔﺘﺢ ﻣﻌﺎﺑﺪﻩ اﺻﻼ ﻃﻮﻗﻮﻧﻠﻤﺎﻣﺶ اوﳌﺴﻨﻪ
ﺑﺎﻗﻴﻠﻨﺠﻪ دودوﻟﻠﻴﺪﻩ و ﻋﻠﻢ ﻃﺎﻏﻨﺪﻩ و ﺳﺎﺋﺮ ﳏﻠﻠﺮدﻩ اﻧﻘﺎﺿﻰ ﻛﻮروﻟﻦ ﳏﻠﻠﺮك ﻣﻌﺎﺑﺪ ﻧﻮﻋﻨﺪن اوﳌﺪﻗﻠﺮى ﺑﺪاﻫﺔً
آﻛﻼﺷﻴﻠﲑ .ﺑﻮ ﺳﺎﺣﻪ دﻩ ﺗﻮرك و روم ﻋﻨﺼﺮﻧﺪن ﺑﺸﻘﻪ اﻫﺎﱃ ﻳﻮق اﻳﻜﻦ اﺧﲑاً دور ﳎﻴﺪ ﺧﺎﻧﻴﺪﻩ ﺑﻜﻘﻮز ﻗﺼﺒﻪ ﺳﻰ
ﺟﻨﻮﺑﻨﺪﻩ و ارﻧﺒﻮد ﻛﻮﱙ ﻳﺎﻗﻴﻨﻨﺪﻩ واﻗﻊ و اﻟﻴﻮم ﭘﻮﻟﻮﻧﻪ ز ﻛﻮﱙ دﻧﻴﻠﻦ ﳏﻠﻠﻪ روس و آوﺳﱰﻳﺎ ﺗﺒﻌﻪ ﺳﻰ اﺳﻜﺎن اﻳﺪﻳﻠﻪ رك
ﻣﻨﺘﻈﻢ ﺑﺮ ﻛﻮى وﺟﻮدﻩ ﻛﻠﻤﺸﺪر .ﺑﻴﻮك و ﻛﻮﭼﻚ ﭼﺎﻣﻠﻴﺠﻪ ﻟﺮ اراﺿﻴﺴﻰ ﻋﻮض ﻓﻘﻴﻪ وﻗﻔﻰ ﻣﺸﺘﻤﻼﺗﻨﺪﻧﺪر .ﭼﻠﱮ
164

ﺳﻠﻄﺎن ﳏﻤﺪ  ٨٢٢ﺗﺎرﳜﻨﺪﻩ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮﱃ ﻓﺘﺢ اﻳﺘﻤﻚ ﻋﺰﻣﻴﻠﻪ اﺳﻜﺪاردﻩ ﻧﺮدﺑﺎﻧﻠﻰ ﻗﺮﻳﻪ ﺳﻨﻪ ﻗﺪر ﻛﻠﻮب ﻫﺮﻛﻪ ،ﻛﻜﺒﻮزﻩ،
ﻃﺎرﳚﻪ ،ﻗﺮﺗﺎل و ﭘﻨﺪك ﻗﺮﻳﻪ ﻟﺮﻳﲎ ﺿﺒﻂ اﻳﻠﻪ ﻧﺮدﻳﺒﺎﻧﻠﻰ ﻗﺮﻳﻪ ﺳﻨﺪﻩ اردوى ﳘﺎﻳﻮﻧﻠﻪ آرام ﺑﻴﻮردﻗﻠﺮى ﻣ ّﺪﺗﺪﻩ ﻣﻮﻛﺐ
ﳘﺎﻳﻮﻧﺪﻩ ﺑﻮﻟﻨﺎن ذواﺗﺪن ﺑﻌﻀﻴﻠﺮى اﺳﻜﺪار ﺣﻮاﻟﻴﺴﲎ ﻓﺘﺢ اﻳﺘﺪﻛﻠﺮى اﺛﻨﺎدﻩ ﻗﺼﻴﻘﻠﻰ ،ﺑﻠﻐﻮرﱃ ﻗﺮﻳﻪ ﺳﻰ اﻳﻠﻪ اﻃﺮاﻓﲎ
ﺑﻮ ﻋﻮض ﻓﻘﻴﻪ ﻓﺘﺢ اﻳﺘﻤﺴﻴﻠﻪ ﻳﺪﻳﻨﻪ ﺑﺮات وﻳﺮﳌﺸﺪى .ﭼﺎﻣﻠﻴﺠﻪ ﻟﺮ ّاوﳉﻪ اراﺿﺊ ﺧﺎﻟﻴﻪ ﺻﻮرﺗﻨﺪﻩ و ﺑﻠﻐﻮرﱃ ﻗﺮﻳﻪ ﺳﻰ

ﺧﺎﺻﻪ دن
اﻟﻴﻮم ﺑﺎﻏﻠﺮ اﻳﭽﻰ دﻧﻴﻠﻦ ﳏﻠﺪﻩ اﻳﻜﻦ ﻛﻮى ﭼﺎﻣﻠﻴﺠﻪ ﻟﺮ آراﺳﻨﺪﻩ ﻛﻰ اراﺿﻰ ﻳﻪ ﻧﻘﻞ اﻳﺪﳌﺶ و ﺗﱪداران ّ

ﳏﻤﺪ آﻏﺎ ﻃﺮﻓﻨﺪن ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻊ ﺷﺮﻳﻒ و ﺳﻠﻄﺎن ﳏﻤﻮد ّاول ﺳﻼﺣﺪارﻟﺮﻧﺪن ﺳﻠﻴﻤﺎن آﻏﺎ دﻩ  ١١٦٤ﺗﺎرﳜﻨﺪﻩ ﺑﺮ
ﻣﻜﺘﺐ و ﺣﻀﺮت ﻫﺪاﺋﻰ وﻗﻔﻨﺪن ﻛﻮﻳﻚ اورﺗﻪ ﺳﻨﺪﻩ اﻳﻜﻰ ﺧﻠﻮﺗﻠﻰ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺮ دﻩ ﲪﺎم اﻧﺸﺎ اﻳﺘﺪﻳﺮﻣﺸﺪر.
ﳏﻞ
ﺑﻮراﻟﺮﻳﻨﻚ ﳏﺎﻓﻈﻪ ﺳﻰ وﻗﺘﻴﻠﻪ اﻟﻠﻰ ﺑﺸﻨﺠﻰ ﺑﻠﻮﻛﻪ ﻣﻨﺴﻮب ﻳﻜﻴﭽﺮﻳﻠﺮﻩ ﻣﻮدوع اوﻟﺪﻳﻐﻨﺪن ﻟﺒﺎدﻩ ﺟﻮارﻧﺪﻩ ﻛﺎﺋﻦ ّ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﺎﺋﻠﻰ اﻣﻼك ﳘﺎﻳﻮﻧﻪ
ﻣﻌﺮوﻓﻪ اﻟﻴﻮم ’’اﻟﻠﻰ آﻟﱴ ﺑﺎﻏﻰ‘‘ دﻧﻴﻠﲑ .ﻛﻮﭼﻚ ﭼﺎﻣﻠﻴﺠﻪ ﻧﻚ ﻗﺒﻠﻪ ﻃﺮﻓﻨﻪ ّ

ﻣﻨﺴﻮب اوﻟﻮب ﺳﻠﻄﺎن ﳎﻴﺪ اورادن ﺑﺮ ﻣﻘﺪار اراﺿﻰ ﱙ ﻳﺎزى ﺧﻮاﺟﻪ ﺳﻰ ﺧﻄّﺎط ﺷﻬﲑ ﳏﻤﺪ ﻃﺎﻫﺮ اﻓﻨﺪى ﻳﻪ
اﺣﺴﺎن و اوزرﻳﻨﻪ درت و ﺑﺶ اوﻃﻪ ﱃ ﺑﺮ ﻛﻮﺷﻚ دﻩ اﻧﺸﺎ اﻳﺘﺪﻳﺮﻣﺸﺪر .ﻃﺎﻫﺮ اﻓﻨﺪﻳﻨﻚ ﺑﻼ وﻟﺪ وﻓﺎﺗﻨﺪﻩ وزﻳﺮ و
ﺷﻴﺦ اﳊﺮم اوﻻن ﺷﻮﻛﺖ ﭘﺎﺷﺎ ﻃﺮﻓﻨﺪن ﻣﺒﺎﻳﻌﻪ اوﻟﻨﻤﺸﺪر .ﺳﻠﻄﺎن ﺗﭙﻪ ﺳﻨﺪﻩ ﺻﻮﺳﺰ ﺑﺎغ و ﻗﻮزﻏﻨﺠﻖ اوزرﻧﺪﻩ ﻋﺮب

ﳏﻞ ﺗﻨﺰﻫﻠﺮى اﻳﺪى .ﴰﺴﻰ ﻛﻮﺷﻜﲎ ﺳﻠﻄﺎن ﳏﻤﻮد ١٢٣٢
زادﻩ ﺑﺎﻏﻰ و ﴰﺴﻰ ﭘﺎﺷﺎ ﺳﺎﺣﻠﻰ ﺟﻮار اﻫﺎﻟﻴﻨﻚ ﺑﺮر ّ

ﻣﺆﺧﺮاً ﳏﱰق اوﻟﺪى .ﻣﻮﻗﻊ اﻋﺘﺒﺎرﻳﻠﻪ ﭘﻚ
ﺗﺎرﳜﻨﺪﻩ ﲡﺪﻳﺪ اﻳﺘﺪﻳﺮﻣﺸﺪر .اﻟﻠﻰ آﻟﺘﻤﺶ ﺳﻨﻪ ّاوﻟﻨﻪ ﻗﺪر ﻣﻮﺟﻮد اﻳﺪىّ .
ﺗﺄﺳﻔﺪر.
ﻣﻔﺮح ﺑﺮ ﻛﻮﺷﻚ اوﻟﺪﻳﻐﻨﺪن ﺿﻴﺎﻋﻰ ﺷﺎﻳﺎن ّ
ّ
ﻋﺰت ﻣﻼ اﻓﻨﺪى ﻣﺮﺣﻮم ﺑﺮ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻛﻮﱏ ﻳﻜﻰ ﻗﭙﻮ ﻣﻮﻟﻮﳜﺎﻧﻪ ﺳﻨﻪ ﻛﻴﺪوب ﺷﻴﺦ اﻓﻨﺪﻳﻨﻚ
ﻛﭽﻪ ﺟﻰ زادﻩ ّ

اوﻃﻪ ﺳﻨﺪﻩ ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ اﻳﺪرﻟﺮﻛﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﴰﺴﻰ ﭘﺎﺷﺎ ﺟﻮارﻳﻨﻚ ﻟﻄﺎﻓﺘﻨﻪ اﻧﺘﻘﺎل اﻳﺪر .ﻣﻼ اﻓﻨﺪى ﻣﺮﺣﻮم:
’’ﺷﻮﻛﺘﻤﺂب اﻓﻨﺪﳝﺰ ﺑﻜﺎ ،ﻣﻼ دﻳﻠﻪ ﺑﻨﺪن ﻧﻪ دﻳﻠﺮﺳﻚ ﺑﻴﻮرﺳﻪ ﻟﺮ ﺑﻦ دﻩ ﺻﺎﻏﻠﻐﻜﺰى دﻳﻠﺮم دﻳﺴﻪ م ﻓﺮﻣﺎن ﳘﺎﻳﻮﻧﻠﺮى
ﺗﻜﺮر اﻳﺘﺴﻪ؛ اﻓﻨﺪم ﴰﺴﻰ ﭘﺎﺷﺎ ﻗﺼﺮ ﳘﺎﻳﻮﻧﻜﺰى ﻣﻮﻟﻮﳜﺎﻧﻪ ّاﲣﺎذ و داﻋﻴﻜﺰى ﺳﻨﻮى اﻟﻠﻰ ﺑﻴﻚ ﻏﺮوش اﻳﺮاد اﻳﻠﻪ
ّ
اوراﻧﻚ ﻣﺸﻴﺨﺘﻨﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻴﻮرﺳﻪ ﻛﺰ ﺣﻴﺎﲤﻚ ﺻﻮك ﻛﻮﻧﻨﻪ ﻗﺪر وﱃ ﻧﻌﻤﺘﻤﻪ دﻋﺎ اﻳﻠﻪ ﻣﺸﻐﻮل اوﻟﻮردم و آرﺗﻖ ﺑﺮ
ﺣﻀﺎردن اول وﻗﺖ ﺻﺪر ﻋﺎﱃ ﻣﻜﺘﻮﲜﻴﺴﻰ اوﻻن ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻓﺎﺋﻖ اﻓﻨﺪى:
ﺷﻰ اﻳﺴﺘﻪ ﻣﺰدم‘‘ دﳝﻪ ﺳﻰ اوزرﻳﻨﻪ ّ
’’اوﻳﻠﻪ اﻳﺴﻪ اﻓﻨﺪم ﺳﺰ ﻣﻮﻟﻮﻳﺘﻪ ﺑﺪل ﻣﻼ ﺧﻨﻜﺎر اوﳌﻘﻠﻐﻰ ﻣﻰ ﲣﻴّﻞ اﻳﺪﻳﻴﻮرﺳﻜﺰ؟‘‘ ﻣﻼ ﻣﺮﺣﻮم’’ :ﴰﺪى ﻳﻪ دﻛﲔ

ﺑﻜﺎ ﺑﻮﻳﻠﻪ ﻟﻄﻴﻔﻪ ﱙ ﻛﻴﻤﺴﻪ دﳝﺪى‘‘ دﻳﻪ ﲢﺴﲔ اﻳﻠﻤﺶ اوﻟﺪﻳﻐﲎ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻓﺎﺋﻖ اﻓﻨﺪى ﻛﻨﺪى ﳎﻤﻮﻋﻪ ﺳﻨﻪ

ﻳﺎزﻣﺸﺪر .ﴰﺴﻰ ﭘﺎﺷﺎ ﺳﺎﺣﻠﻨﺪن اﻋﺘﺒﺎراً ﻗﻮاق اﺳﻜﻠﻪ ﺳﻨﻪ ﻗﺪر ﺳﻮاﺣﻠﺪﻩ وﻗﺘﻴﻠﻪ ﻣﺘﻌ ّﺪد ﺳﻠﻄﺎن ﺳﺮاﻳﻠﺮى ،ﺷﻜﻮﻓﻪ
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ﺑﺎﻏﭽﻪ ﻟﺮى وارﻣﺶ و ﺣﺮم اﺳﻜﻠﻪ ﺳﻨﻚ آرﻗﻪ ﻃﺮﻓﻨﺪﻩ داﻣﺎد اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﭘﺎﺷﺎ ﻃﺮﻓﻨﺪن ﺷﺮف آﺑﺎد اﲰﻴﻠﻪ ﺑﺮ ﺳﺮاى اﻧﺸﺎ
اﻳﺪﳌﺸﺪر.
ﻛﻮك ﺻﻮ و ﻛﻮﭼﻚ ﺻﻮ ﺑﻮﻏﺎز اﻳﭽﻴﻨﻚ اك ﻣﻌﺘﱪ ﻣﺴﲑﻩ ﺳﻴﺪر .ﺣﱴ ﺳﲑ ﻳﺮﻟﺮﻳﻨﻚ ﺑﺎب ﻋﺎﻟﻴﺴﻴﺪر
دﻳﺮﻟﺮدى .ﻳﻮم ﳐﺼﻮﺻﻰ ﲨﻌﻪ ﻛﻮﻧﻠﺮى اﻳﺪى .ﺑﻮرادﻩ ﻗﺎدﻳﻨﻠﺮك اﻛﺜﺮﻳﺴﻰ آراﺑﻪ اﻳﻠﻪ ﻛﺸﺖ و ﻛﺬار اﻳﺪرﻟﺮدى .ﺣﱴ
روم اﻳﻠﻰ ﺟﻬﺘﻨﺪﻩ اﻗﺎﻣﺖ اﻳﺪن ﺳﻠﻄﺎﻧﻠﺮ وزرا و وﻛﻼ ﺣﺮﻣﻠﺮى ﺧﺼﻮﺻﻰ آراﺑﻪ ﻟﺮى اﻳﭽﻮن آﻧﺎﻃﻮﱃ ﺟﻬﺘﻨﺪﻩ ﺑﺮر ﳏﻞ
ﺗﺪارﻛﻨﻪ ﳎﺒﻮر اوﻟﻮرﻟﺮدى .ﲨﻌﻪ ﻛﻮﻧﻠﺮى آﻧﺎﻃﻮﱃ ﻃﺮﻓﻨﻪ ﻗﺎﻳﻘﻠﻪ ﻛﭽﺮﻟﺮ؛ ﺑﻌﺪﻩ آراﺑﻪ ﻟﺮﻳﻨﻪ راﻛﺒﺎً ﻛﺸﺖ و ﻛﺬار
اﻳﺪرﻟﺮدى .ﻛﻮك ﺻﻮدن ﻛﻮﭼﻚ ﺻﻮﻳﻪ ﻋﻮدﺗﺪﻩ آراﺑﻪ ﻟﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘّﻮاﱃ ﭼﺎﻳﺮدﻩ ﭘﻴﺎﺳﻪ اﻳﺪرﻟﺮ؛ ﺻﺮﻩ آﻏﺎﭼﻠﺮك ﺳﺎﻳﻪ ﺳﻨﺪﻩ
دﻩ ﻛﻨﺠﻠﺮ اﺧﺬ ﻣﻮﻗﻊ اﻳﺪوب ﭘﻴﺎﺳﻪ ﱙ ﲤﺎﺷﺎدﻩ ﺑﻮﻟﻨﻮرﻟﺮدى .ﺑﻮﻏﺎزاﻳﭽﻰ ﻣﺴﲑﻩ ﻟﺮﻧﺪﻩ ﻛﺎﻏﺪﺧﺎﻧﻪ ﻛﱮ ،آﻻﺗﻮرﻗﻪ
ﭼﺎﻟﻐﻰ ﭼﺎﻟﺪﻳﺮﻣﻖ و ﻗﺒﻄﻰ ﻗﺎدﻳﻨﻠﺮﻳﲎ اوﻳﻨﺎﲤﻖ ﻏﲑ ﺟﺎﺋﺰ اوﻟﺪﻳﻐﻨﺪن ﻛﻴﻤﺴﻪ ﺑﻮ ﻛﱮ ﺣﺎﻟﻪ ﺟﺴﺎرت اﻳﺪﻩ ﻣﺰدى .ﺑﻌﻀﺎً
ذات ﺷﺎﻫﺎﻧﻪ و ﺷﻬﺰادﻛﺎن و ﺳﻼﻃﲔ ﺣﻀﺮاﺗﻰ ﻛﻮﭼﻚ ﺻﻮ ﻛﻮﺷﻜﲎ ﺗﺸﺮﻳﻒ اﻳﻠﻪ ﺧﻠﻘﻚ ﻏﻠﺒﻪ ﻟﻜﲎ و ﺳﲑ و
ﺗﻨﺰﻫﻠﺮﻳﲎ ﺑﻮرادن ﲤﺎﺷﺎ اﻳﺪرﻟﺮدى ١٢٨٤ .ﺳﻨﻪ ﺳﻰ ﻣﻮﺳﻢ ﺻﻴﻔﻨﺪﻩ ﺑﺮ ﲨﻌﻪ ﺳﻼﻣﻠﻖ رﲰﻨﺪن ﺻﻮﻛﺮﻩ ﺳﻠﻄﺎن ﳏﻤﻮد
ﻗﺼﺮ ﻣﺬﻛﻮرى ﺗﺸﺮﻳﻒ اﻳﺘﻤﺸﻠﺮدى .ﺷﻴﺦ اﻻﺳﻼم ﻳﺴﻴﻨﺠﻰ زادﻩ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب اﻓﻨﺪﻳﻨﻚ ﺳﺎﺣﻠﺨﺎﻧﻪ ﺳﻰ آﻧﺎﻃﻮﱃ
ﻣﺸﺎر اﻟﻴﻬﻰ ﻧﺰد ﳘﺎﻳﻮﻧﻠﺮﻳﻨﻪ ﺟﻠﺐ و دﻋﻮﺗﻠﻪ ﺑﺮ ﺑﭽﻖ ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺪر آﻟﻴﻘﻮﳝﺸﻠﺮدر؛ و ﺑﺮ
ﺣﺼﺎرﻧﺪﻩ اوﻟﺪﻳﻐﻰ ﺟﻬﺘﻠﻪ ٌ
ﭘﺮﻻﻧﻄﻪ اﻳﻠﻪ ﻣﺰﻳّﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﳘﺎﻳﻮﻧﻠﺮﻳﲎ اﺣﺴﺎن ﺑﻴﻮرﻣﺸﻠﺮدر .ﺑﻮ ﻳﺴﻴﻨﺠﻰ زادﻩ اﻓﻨﺪى ﺳﻴّﺪ ﺑﻼل ﻧﺴﻠﻨﺪن آﻳﺎﺻﻮﻓﻴﻪ

ﻣﺘﺼﺮف ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻓﻨﺪﻳﻨﻚ ﺣﻔﻴﺪﻳﺪر .اﻳﻜﻰ دﻓﻌﻪ ﻣﺴﻨﺪ ﻣﺸﻴﺨﱴ اﺣﺮاز اﻳﺘﻤﺶ؛
ﺟﺎﻣﻊ ﺷﺮﻳﻔﻰ ﻳﺲ ﺧﻮاﻧﻠﻖ ﺟﻬﺘﻨﻪ ّ
ﻣﺸﺎر اﻟﻴﻪ دﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮﻟﻨﻤﺸﺪر.
 ١٢٤٩دﻩ وﻓﺎت اﻳﺪوب ﺟﻨﺎزﻩ ﺳﻨﺪﻩ ﺧﺎﻗﺎن ٌ

ﻛﻮﭼﻚ ﺻﻮ ﻛﻮﺷﻜﲎ اﺑﺘﺪا ﳏﻤﻮد ّاول اﻳﭽﻮن ﺻﺪر اﻋﻈﻢ دواﺗﺪار ﳏﻤﺪ ﭘﺎﺷﺎ ﺳﻜﺰﻳﻮز ذراع ﻋﺮﺻﻪ اوزرﻳﻨﻪ

ﻣﺆﺧﺮاً
ﺑﻨﺎ و ﺟﺎﻧﺐ ﺟﻨﻮﺑﻴﺴﻨﺪﻩ ﻛﺎﺋﻦ ﻃﺎﻏﺪن ﺻﻮ ﻛﺘﲑدوب ﺣﻮﺿﻠﺮ ،ﻓﺴﻘﻴﻪ ﻟﺮ ،ﺳﻠﺴﺒﻴﻠﻠﺮ اﻧﺸﺎ اﻳﺘﺪﻳﺮﻣﺸﺪرّ .

ﺳﻠﻴﻢ ﺛﺎﻟﺚ و ﳏﻤﻮد ﺛﺎﱏ ﺗﻌﻤﲑ اﻳﺘﺪﻳﺮﻣﺸﻠﺮدر .ﴰﺪﻳﻜﻰ اﺑﻨﻴﻪ ﺳﲎ ﳎ ّﺪداً ﺳﻠﻄﺎن ﳎﻴﺪ اﻧﺸﺎ اﻳﺘﺪﻳﺮﻣﺶ اﻳﺪى .ﺑﻮ
ﳏﺘﺸﻢ ﺑﻨﺎﻧﻚ ﻣﻨﻈﺮﻩء ﺧﺎرﺟﻴّﻪ و ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت داﺧﻠﻴّﻪ ﺳﻰ ﺑﺎﻧﻴﺴﻨﻚ ﺣﺴﻦ ﻃﺒﻴﻌﺖ و ﻣﻌﻤﺎرﻳﻨﻚ ﻛﻤﺎﻟﻨﻪ ﺑﺮ ﲤﺜﺎﻟﺪر.
ﻣﻔﺮح ﳏﻠّﻰ
ﺑﻌﺾ ارﺑﺎب ﻃﺒﻴﻌﺘﻚ دﻳﺪﻛﻠﺮى ﻛﱮ ﻛﻮﭼﻚ ﺻﻮ ﻣﺴﲑﻩ ﺳﻰ ﭘﻚ ﻛﻮزل ﺑﺮ ﲤﺎﺷﺎﻛﺎﻩ ذوق و ﺻﻔﺎدر .اك ّ

دﻩ ﭼﺸﻤﻪ ﻧﻚ ﺑﻮﻟﻨﺪﻳﻐﻰ ﺳ ّﺪك اوزرﻳﺪر .ﳐﻔﻴﺠﻪ ﺑﺮ ﻛﻮن او ﺑﻴﻮك ﭼﻨﺎرك آﻟﺘﻨﺪﻩ اوﻃﻮرﻟﺪﻗﺪﻩ دﻛﺰك ﺧﻔﻴﻒ ﺧﻔﻴﻒ
اﲰﻪ ﺳﻨﺪن ﻛﻨﺎﻳﺔً ’’ﻣﻜﻰ زادﻩ ﭘﻮﻳﺮازى‘‘ دﻧﻴﻠﻦ روزﻛﺎرك ﻛﭽﻤﺴﻰ و ﻳﻮﻗﺎرﻳﺪن آﺷﺎﻏﻰ ﻳﻪ ﻃﻮﻏﺮى ﺗﭙﻪ ﻟﺮدﻩ زﻣﺮد ﻛﱮ

اﺳﻪ ﺑﺸﻘﻪ ﺑﺮ ﻟ ّﺬت ﲞﺶ اﻳﺪر .اﻧﺴﺎﻧﻚ ﻛﻮﻛﻠﻰ ﻛﻮزى آﭼﻴﻠﲑ .دﻧﻴﺎﻧﻚ
آﻏﺎﭼﻠﻘﻠﺮك و رﻧﻜﺎرﻧﻚ ﺳﲑ و ﲤﺎﺷﺎﺳﻰ ﺣﻮ ّ
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ﺑﻮﺗﻮن آﻻﻣﲎ اوﻧﻮدر .ﺳﲑﺟﻴﻠﺮ ﺻﻮﻛﺮﻩ ﻟﺮى آراﺑﻪ ﭘﻴﺎﺳﻪ ﺳﲎ ﺗﺮك اﻳﺘﺪﻳﻠﺮ .ﻗﺎﻳﻖ و ﺻﻨﺪاﻟﻠﺮﻟﻪ درﻩ دﻩ ﻃﻮﻻﴰﻖ و
آﻗﺸﺎﻣﻪ ﻛﻮﭼﻚ ﺻﻮﻳﻪ ﻋﻮدﺗﻠﻪ ﭼﺎﻳﺮدﻩ ﻣﺎﺷﻴﺎً ﭘﻴﺎﺳﻪ اﻳﺘﻤﻚ ﻋﺎدت اوﻟﺪى .ﻗﺎدﻳﻨﻠﺮ رﻧﻜﺎرﻧﻚ ﻓﺮاﺟﻪ ﻟﺮ و ﴰﺴﻴﻪ ﻟﺮ و
ﺷﻌﺸﻌﻪ ﱃ ﺗﻮاﻟﺘﻠﺮﻟﻪ ،ارﻛﻜﻠﺮ ﻋﺼﺮك ﻣﻮدﻩ ﺳﻨﻪ ﻣﻮاﻓﻖ ﻗﻴﺎﻓﺘﻠﺮ ﻟﻪ ﭘﺮزﻳﺐ و ﻃﺮاوت اوﻟﻪ رق او ﻛﺒﺎراﻧﻪ ﻇﺮﻳﻒ
ﺻﻨﺪاﻟﻠﺮدﻩ اﻳﻜﻴﺸﺮ اوﭼﺮ ﭼﻔﺘﻪ ﻳﺎﻟﺪﻳﺰﱃ ﻗﺎﻳﻘﻠﺮدﻩ ﭘﺎﺗﺴﻘﻪ دن ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻴﺎض ﺷﺎﻟﻮار ،ﺑﻴﺎض ﭼﻮراﺑﻠﺮ ،ﻗﺪﻳﻔﻪ وﻳﺎ
ﭼﻮﺧﻪ اوزرﻳﻨﻪ ﺻﺮﻣﻪ اﻳﺸﻠﻤﻪ ﱃ رﻧﻜﻠﻰ ﻳﻠﻜﻠﺮ و ﻛﻨﻴﺶ ﻗﻮﻟﻠﻰ ﭘﻨﺒﻪ زار ﺑﺮوﳎﻚ ﻛﻮﻣﻠﻜﻠﺮﻟﻪ ﺗﺰﻳﲔ اﻧﺪام اﻳﺪن ﻛﻨﺞ و
دﻳﻨﺞ ﻗﺎﻳﻘﺠﻴﻠﺮك اﺳﺘﺎداﻧﻪ ﻛﻮرﻩ ك ﭼﻜﻪ رك آﻫﺴﺘﻪ آﻫﺴﺘﻪ درﻩ دﻩ ﻛﺸﺖ و ﻛﺬار اﻳﺘﻤﻠﺮى و آﻗﺸﺎم ﺳﺮﻳﻨﻠﻜﻨﺪﻩ
ﻛﻮﭼﻚ ﺻﻮدن ﻋﻮدﺗﺪﻩ اوﻻﳒﻪ ّﻗﻮﺗﻠﺮﻳﻠﻪ ﻛﻮرﻩ ﻛﻠﺮﻩ آﺻﻴﻠﻮب اوﭼﺎر ﻛﱮ ﻳﺎرﻳﺶ اﻳﺪرك ﻳﻜﺪﻳﻜﺮﻳﲎ ﻛﭽﻤﻪ ﻟﺮى ﻧﻪ ﻗﺪر
ﺧﻮش و اﻛﻠﻨﺠﻪ ﱃ اوﻟﻮردى.

ﻗﺎﻛﻠﻴﺠﻪ ﻛﻮرﻓﺰﻧﺪﻩ ﻣﻬﺮآﺑﺎد دﻧﻴﻠﻦ ﻧﺮﻫﺘﻜﺎﻫﻚ ﺑﺎﻧﻴﺴﻰ دﻩ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﭘﺎﺷﺎدر .ﳏﻤﻮد ﺧﺎن ّاوﻟﻚ اوراﻳﻪ رﻏﺒﱴ
ﺟﻬﺘﻴﻠﻪ اﻛﺜﺮﻳﺎ ﺑﻴﻨﺶ اوﻟﻮرﻣﺶ .ﺣﺼﺎر ﻓﻮﻗﻨﺪﻩ ﻗﻮاﺟﻖ اﲰﻴﻠﻪ ﺑﺮ ﻣﺴﲑﻩ دﻫﺎ واردى .ﺣﻮﺿﻰ و آﻏﺎﭼﻠﻘﻠﺮى ﺟﻬﺘﻴﻠﻪ
ﺗﻨﺰﻫﻪ اﻟﻮرﻳﺸﻠﻰ ﺑﺮ ﳏﻞ اوﻟﻮب ﲨﻌﻪ اﻳﺮﺗﺴﻰ ﻛﻮﻧﻠﺮى ﻛﻴﺪﻳﻠﲑدى .ﭼﺒﻮﻗﻠﻴﻨﻚ ﻧﺎم دﻳﻜﺮى ﻓﻴﺾ آﺑﺎددر .ﺣﻮض و
ّ
ﺗﻔﺮﺟﻠﺮى اوﻟﻮردى .ﻳﻮم ﳐﺼﻮﺻﻠﺮى ﭘﺎزار
ﭼﺸﻤﻪ دﻩ ٌ
ﻣﺸﺎر اﻟﻴﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﭘﺎﺷﺎﻧﻚ اﺛﺮ ﺧﲑﻳﺪر .وﻗﺘﻴﻠﻪ اﺻﻨﺎف ّ

ﻛﻮﻧﻠﺮﻳﺪر .ﺳﻠﻴﻢ ﺛﺎﱏ ﻣ ّﺪت ﺳﻠﻄﻨﺘﻨﺪﻩ اﻣﻮر دوﻟﱴ ﺻﻮﻗﻮﻟﻠﻰ ﳏﻤﺪ ﭘﺎﺷﺎﻧﻚ ﻳﺪ ﻧﻈﺎرﺗﻨﻪ ﺗﺮك اﻳﺪرك ﻛﻨﺪﻳﺴﻰ ﺑﻮ
ﻋﻴﺶ و ﻃﺮﺑﻪ ﻣﺎﺋﻞ اوﻟﺪﻳﻐﻨﺪن ﭼﺒﻮﻗﻠﻰ ،ﺳﻠﻄﺎﻧﻴﻪ ﻛﱮ ﻣﺴﲑﻩ ﳏﻠﻠﺮﻧﺪﻩ ،ﻣﺼﺎﺣﺒﻠﺮى ﴰﺴﻰ ﭘﺎﺷﺎ ،ﺟﻼل ﺑﻚ ،ﺷﺎﻋﺮ
ﻣﺸﺎر اﻟﻴﻬﻚ اﻛﻠﻨﺠﻪ ﳏﻠﻠﺮﻧﺪن ﺑﺮى دﻩ ﭼﻜﻤﺠﻪ ﻛﻮﻟﻠﺮى
ﺑﺎﻗﻰ اﻓﻨﺪى ﻛﱮ ﻧﺪﻣﺎﺳﻴﻠﻪ ﻛﺴﺐ ﻧﺸﺎط اﻳﺪررﻣﺶٌ .
ﺑﺎﳋﺎﺻﻪ ﻛﻴﺪوب ﭘﻴﺴﻰ ﺑﺎﻟﻐﻰ ﺻﻴﺪ اﻳﺪرﻟﺮ؛ ﺗﺮﻩ ﻳﺎﻏﻴﻠﻪ ﻗﺰارﺗﺪﻳﺮوب ﻋﺎﱂ آﺑﺪﻩ ﺗﻨﺎوﻟﻪ رﻏﺒﺖ ﺑﻴﻮررﻟﺮ
اﳝﺶ .ﻣﻮﲰﻨﺪﻩ
ّ

اﳝﺶ .ﳐﺪوﻣﻠﺮى ﻣﺮاد ﺛﺎﻟﺚ ﭼﺒﻮﻗﻠﻰ و ﺳﻠﻄﺎﻧﻴﻪ ﺟﻬﺘﻠﺮﻳﻨﻪ رﻏﺒﺖ اﻳﺪرﻣﺶ .ﺗﺎرﳜﻠﺮ ﭘﺎدﺷﺎﻫﻠﺮك ﺗﻦ ﭘﺮورﻟﻜﺪﻩ و ذوق

و ﺻﻔﺎﻳﻪ ﲤﺎﻳﻞ ﺧﺼﻮﺻﻨﺪﻩ ﺑﺮﳒﻴﺴﻰ ﺳﻠﻴﻢ ﺛﺎﱏ اﻳﻜﻨﺠﻴﺴﻰ ﻣﺮاد ﺛﺎﻟﺜﺪر دﻳﺮﻟﺮ .ﻣﺮاد ﺛﺎﻟﺜﻚ ﺻﻮك ﺳﻨﻪ ﻟﺮﻧﺪﻩ اﻳﻜﻰ
ﺳﻨﻪ ﲨﻌﻪ ﺳﻼﻣﻠﻖ رﲰﻰ ﺑﻴﻠﻪ ﻣﱰوك ﻗﺎﳌﺶ اوﻟﺪﻳﻐﲎ ﺳﻮﻳﻠﺮﻟﺮ .اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﭘﺎﺷﺎ ﺳﻠﻄﺎﻧﻴﻪ ﻗﺼﺮﻳﲎ اﻧﺸﺎ اﻳﺘﺪﻳﺮدﻳﻜﻰ ﺻﺮﻩ
دﻩ ﺑﺒﻚ و ﻗﻠﻨﺪر ﻛﻮﺷﻜﻠﺮﻳﲎ دﻩ ﺗﻌﻤﲑ اﻳﺘﺪﻳﺮﻣﺸﺪر .ﺑﺒﻚ ﻛﻮﺷﻜﻨﻚ اﲰﻰ ﳘﺎﻳﻮن آﺑﺎددر .ﰱ اﻻﺻﻞ ﺑﺒﻚ ﻗﺮﻳﻪ
ﺳﻨﺪﻩ ﺳﻠﻄﺎن ﳏﻤﺪك ﺗﻌﻴﲔ اﻳﺘﺪﻳﻜﻰ ﺑﻠﻮك ﺑﺎﺷﻰ ﺑﺒﻚ ﻟﻘﺒﻴﻠﻪ ﻳﺎد اوﻟﻨﺪﻳﻐﻨﺪن ﻗﺮﻳﻪ دﻩ آﻧﻚ ﻟﻘﺒﻴﻠﻪ ﻣﺸﺘﻬﺮ اوﳌﺸﺪر.
ﺳﻠﻄﺎﻧﻴﻪ ﻳﻪ ﻗﺮﻳﺐ ﻃﺎﻏﺪﻩ ﻛﻤﻮش ﺻﻮﱙ دﳝﻜﻠﻪ ﻣﻌﺮوف ﻳﺮدﻩ ﻣﺎء ﻟﺬﻳﺬ ﻣﻮﺟﻮددر .ﺳﻠﻴﻢ ﺛﺎﻟﺚ اوراﻳﻪ ﺑﺮ ﻧﺸﺎن
ﻃﺎﺷﻰ وﺿﻊ و ﭼﺸﻤﻪ اﻳﻠﻪ ﺳﺪﻟﺮ اﻧﺸﺎ اﻳﺘﺪﻳﺮﻣﺸﺪر .اﺳﻜﻴﺪن ﺑﻜﻘﻮز ﭘﺎﭼﻪ ﺳﻰ ﺑﲔ اﻟﻨّﺎس ﻣﺸﻬﻮر و ﻣﻘﺒﻮل
ﺑﺎﳋﺎﺻﻪ ﻛﻴﺪر ،ﭘﺎﭼﻪ ﻳﻴﻮب ﭼﺸﻤﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪﻩ ﭼﺒﻮق و ﻗﻬﻮﻩ اﻳﭽﺮدى .ﺑﻮ ﭼﺸﻤﻪ ﻓﲑوز ﻧﺎم ﺻﺎﺣﺐ
اﻳﺪى .ﺧﻠﻖ
ّ
اﳋﲑك اﺛﺮى اوﻟﻮب ﺑﻌﺪ زﻣﺎن ﳏﻤﻮد ّاول ﺗﻌﻤﲑ ﻣﺮاد اﻳﺘﻤﻜﻠﻪ ﻛﻤﺮك اﻣﻴﲎ اﺳﺤﻖ آﻏﺎ ﻧﻈﺎرﺗﻰ اﻳﻠﻪ ﲡﺪﻳﺪ اوﻟﻨﻤﺸﺪر.
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 او ﺳﺎﻟﺪﻳﺪﻩ ﻛﻮﻟﻜﻪ آﻏﺎﭼﻠﺮﻧﺪن.ﺧﻨﻜﺎر اﺳﻜﻠﻪ ﺳﻰ ﭼﺎﻳﺮى ﻫﻢ ﻟﻄﻴﻒ ﻫﻢ دﻩ واﺳﻊ ﺑﺮ ﺳﲑاﻧﻜﺎﻫﺪر
 ﻳﺮﱃ و اﺟﻨﱮ ﻫﺮﻛﺴﻚ. اواﺋﻞ ﺟﻠﻮﺳﻨﺪﻩ ﺗﻮﻗﺎت ﻳﻮﻟﻨﻪ ﺑﺮ ﭼﻮق آﻏﺎﭼﻠﺮ ﻏﺮس اﻳﺘﺪﻳﺮﻣﺶ اﻳﺪى،ﺑﺸﻘﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﻋﺰﻳﺰ
 ﺳﻠﻴﻢ ﺛﺎﻟﺚ ﺑﺮ دﻩ ﻛﺎﻏﺪ ﻓﺎﺑﺮﻳﻘﻪ ﺳﻰ اﺣﺪاث اﻳﺘﻤﺶ و. وﻗﺘﻴﻠﻪ ﺻﻮ دﻛﺮﻣﻨﻠﺮى وارﻣﺶ.رﻏﺒﺘﲎ ﺟﻠﺐ اﻳﺘﻤﺸﺪر
.ﻛﺎﻏﺪ اﻋﻤﺎﻟﻨﻪ دﻩ ﺑﺎﺷﻼﳕﺸﺪر
7.1.2. Transkripsiyon
ÜSKÜDAR VE BOĞAZİÇİ’NDE KIR GEZİLERİ
Eskiden seyre gidenler her seyir yeri hakkında mer‘î olan usûl ve âdete riâyet etmeğe
kendilerini mecbûr görürlerdi. Meselâ Fenerbahçesi’ne gidenler ibtidâ doğruca
Merdivenköyü’ne azîmetle çayırda taâm ederler; avdetde Haydarpaşa çayırında dolaşıp
akşama Selimiye’de kâin Duvardibi mesîresine gelirlerdi. Vaktiyle Fenerbahçesi’nin yevm-i
mahsûsları Pazartesi, Perşembe günleri idi. Buranın etrâfı denizle muhât ve karaya
merbûtiyyeti yalnız bir tarafdan ibâret bir şibh-cezîre olduğundan pek müferrih bir mesîredir.
Murad-ı râbi‘ zamânında bir fener kulesiyle muhtasar bir de sarây inşâ edilmiş ve Ahmed-i
sâlis zamânında tecdîd ü tevsî‘ etdirilmiş ise de mürûr-ı zamânla harâb olup el-yevm havzları
kalmışdır. 1253 târîhinde boğazlara fener vaz‘ olunduğu sırada bu Fenerbahçe kulesine yirmi
beş mil açıkdan şu‘le-nümâ olacak derecede fener vaz‘ olunmuşdur. Anadolu şimendiferinin
inşâsından mukaddem Haydarpaşa çayırı vâsi‘ bir seyir yeri idi. Hattâ Sultan Mecid,
şehzâdeleri Murad ve Hamid Efendilerin 1263 târîhindeki hitân sûrunu burada icrâ etdirmişdi.
Küçükçamlıca çeşmesinin bânîsi Avcı Sultan Mehmed’dir. Hâkān-ı müşârun-ileyh
ekseriyâ ale’s-sabâh ava çıkıp gāyet sarp ve uçurumlu ve muhâtaralı yerlere kadar bi’z-zât
gider, envâ‘-ı tuyûr ve sâire sayd ederlermiş. Bir gün yolları Küçükçamlıca’ya tesâdüf etmiş.
Orada içdikleri su mahzûziyyet-i şâhânelerini celb eylediğinden bir çeşme inşâsını fermân
buruyrmuşlar. 1064 târîhinde inşâ olunan çeşmenin târîh kitâbesi hâkān-ı müşârun-ileyh
nâmına muharrerdir. Muahharan 1071 târîhinde Büyükçamlıca’ya da bir çeşme inşâ
etdirmişlerdir. Müşârun-ileyh mevsim-i sayfda bağlarda bahçelerde gezer ve kirazı pek
severlermiş. Hattâ ol vaktler İstavroz ve Çengelköyü kiraz bahçeleri pek meşhûr olduğundan
harem-i humâyûnla beraber haftalarca orada kalırlarmış. Küçükçamlıca’nın ayrıca yevm-i
mahsûsu olmadığından ahbâbca ve âilece âsûde bir tenezzüh murâd edenler Küçükçamlıca’yı
tercîh ederlerdi.
Büyükçamlıca mine’l-kadîm seyir yeri olarak kabûl olunmuşdur. Yevm-i mahsûsu
Pazar günleri idi. Seyirciler ibtidâ Çamlıca’ya giderler, ba‘dehû Bağlarbaşı ve Maşatlık’da
arabalarla piyâse ederlerdi. 1284 târîhlerinde o civârda bir de belediye bahçesi tanzîm ü güşâd
edildi. Herkes bahçe derûnunda eğlenir, harem arabaları da bahçenin etrâfında geşt ü güzâr
ederlerdi. Geceleri bahçenin sayısız fenerleri, fânûsları etrâfa ziyâlar saçar, ortalık nûrlara
gark olur, alaturka, alafranga çalgılar münâvebe sûretiyle icrâ-yı âheng ederlerdi. Öyle geceler
olurdu ki kalabalık ta‘rîf olunmaz dereceyi bulurdu. Yarı geceye doğru ince ve beyâz
yeldirmelere bürünmüş ba‘zı şûh-meşreb hanımların arabalardan inip bahçenin parmaklıkları
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hâricinde nazar-ı dikkate çarpmayan loşça mahallerde süslü beylere refâkat etdikleri de
olurdu. Burada kadınlar ve erkekler arasında âdî tuvaletliler nâdir görünürdü. Sanki muhteşem
tuvaletliler içün yapılmışdı. Mısırlı Fazıl Mustafa Paşa, orada köşkleri olmak cihetiyle bu
bahçenin tanzîm ü tesviyesine pek çok himmetler sarf etmişdir. Her hafta Cumartesi akşamları
köşklerine gelip Pazartesi sabâhı Kandilli’de kâin sâhilhânelerine gitmekliği mu‘tâd etmişdi.
Bu iki akşam kapu ricâlinden ve asrın üdebâsından ve zurefâsından takım takım gelen
müsâfirler köşkde taâm ederler, gece de bahçede gezinti yaparlardı. Asr-ı ahîrimizin
müceddidlerinden Şinasi Efendi merhûm ömrünün son zamânlarını bu bahçenin ziyâretine
tahsîs etmiş gibi idi. Namık Kemal Bey merhûmun da oraya bir muhabbet-i mahsûsası vardı.
Çamlıcalar beyninde olduğu içün Kısıklı nâmı verilen karyede vâki‘ çeşmenin suyu
gāyet lezîzdir. Anın kurbunda Sarıkaya denilen mahalde Selim-i sâlis imâm-ı evveli Derviş
Efendi’nin bağının hâkān-ı müşârun-ileyh vâlideleri içün mübâyaa edip müceddeden bir köşk
inşâ buyurmuşlar. Muahharan bu köşkü Sultan Mahmud hemşîreleri Esma Sultan’ın
ikāmetine tahsîs etmişlerdir. Hâkān-ı müşârun-ileyh oraya bir nişân-gâh inşâ etmiş,
muahharan kendisi de bu köşkde irtihâl buyurmuşlardır. Medfûn oldukları türbenin arsası da
vaktiyle müşârun-ileyhâ Esma Sultan Sarayı’nın arsası olduğu merviyyâtdandır.
Kayışdağı, Alemdağı, Taşdelen şehrimizin belli başlı mesîrelerinden idi. Buralara atlı
arabalarla ahbâbca ve âilece gidilip hânendeler, sâzendelerle geceleri de kalıp eğlenmek, hele
Üsküdar tarafında sâkin olanlar içün mu‘tâd idi. Eskiden Kayışdağı “Kayış Pınarı” nâmıyla
yâd olunurmuş. Bizans zamânında re’s-i cebelde bir manastır olduğu mervîdir ve ba‘zı âsârı
el-hâletü hâzihî mevcûddur. Vaktiyle Alemdağı Haremeyn Nezâreti dâhilinde ve Haremeyn
Nezâreti de Dârü’s-saâde ağalığı zîr-i idâresinde bulunduğu cihetle 1250 târîhinde Kızlar
Ağası bulunan Abudllah Ağa Sultan Mahmud’a bir ziyâfet keşîde etmiş idi. Hâkān-ı müşârunileyh şehzâdeleri, mâbeyn kâtibleri, kurenâ beyleri beraber alıp tehyie olunan hânelerde bir
gece beytûtet ve ferdâsı günü ormanlar seyr ü temâşâ olunarak Taşdelen suyunun menba‘ı
olan câ-yı dil-güşâya azîmet buyurmuşlar ve Harem-i humâyûn takımı da Sultançiftliği nâm
karyede tertîb olunan hânelerde iki gece ârâm-sâz olmuşlar idi. Zât-ı şâhâne evliyâ-yı
kirâmdan Sarı Gazi türbesini ziyâret ve Tophâne Nâzırı Hacı Saib Efendi’nin o civârda kâin
çiftliğinde ârâm u istirâhat edip ba‘dehû Yakacık karyesine azimetle bir gece de orada
beytûtet buyurmuşlardır.
Küçükçamlıca zirvesinden bed’ ile Büyükçamlıca, Dudullu, Çekmeköy cihetindeki
zirveler ve Alemdağı ve civârı tepeleri ve Kayışdağı’ndan bed’ ile İzmid şehrine doğru
Gekbuze ve Tütünçiftliği zirveleri kuvartis denilen bir nev‘ sert taşdan müteşekkil olduğu
hâlde aralarında kalan arâzî-i müsteviye ekseriyâ kireç taşı denilen mâî rengli yapı taşı
nev‘inden bulunduğunu tedkīk edenler zamân-ı hilkatde bu zirvelerin yek-vücûd olduğu hâlde
sonradan yek-diğerinden ayrılıp kuvartis kısımlarının ayrı ayrı zirveler teşkîl eylediğini
tabakātü’l-arz ilmi nazariyyâtına istinâden iddiâ etmekdedirler. Fi’l-vâki‘ her zirveden
nübe‘ân eden sular birbirinden a‘lâ vü latîf olduğu hâlde arâzî-i müsteviye suları acı ve
ağırdır. Mecmûuna “Koru-i Humâyûn” nâmı verilen bir sâhanın vaktiyle birçok köyler ve
mebânî ve âsâr-ı sâire ile ma‘mûr olduğu bugün âsârına bi’t-tesâdüf ma‘lûm olmakdadır. Ezcümle Tophaneli-oğlu ile Büyükçamlıca dağı beynindeki derenin bir cihetinde ve Tophaneli169

oğlu tepesinin cevfinde Kadıköyü’ne müteveccih üstü kemerli kâr-gîr bir tarîk mevcûd
bulunduğu mervî olduğu ve Büyükçamlıca dağında şark cihetinde ve takrîben üç kilometre
bu‘dunda Hamamlı denilen mevkı‘de bir binâ harâbesi ve civârında ayazma tarzında bir
mahall ve dağın cenûbuna tesâdüf eden Yeniköy’de birçok mebnâ enkāzı ve Dudullu köyünün
tam ağzına musâdif dağın zirvesinde birçok mermer enkāzı ve şarka doğru mümtedd olan
cibâl ve arâzînin ba‘zısında kezâlik mebnâ enkāzına tesâdüf edilmekdedir. Kayışdağı’nda
zirveden sâhile mümtedd, mestûr kâr-gîr bir yol mevcûd idiği mervî ve İzmid’e kadar sâhil
boyunca el-yevm Eskihisâr ve Hereke kal‘aları harâbeleri meşhûd olmakdadır. Bu koru-i
humâyûn şibh-cezîresi üzerinde eskiden kalma birçok Rûm köyleri mevcûd olup bu
köylerdeki meâbid-i kadîmenin, ber-nehc-i şer‘-i şerîf, köylülürece muhâfaza-i
mevcûdiyyetine müsâade buyurulmuş ve ba‘de’l-feth meâbide aslâ dokunulmamış olmasına
bakılınca Dudullu’da ve Alemdağı’nda ve sâir mahallerde enkāzı görülen mahallerin meâbid
nev‘inden olmadıkları bedâheten anlaşılır. Bu sâhada Türk ve Rûm unsurundan başka ahâlî
yok iken ahîren devr-i Mecid Hanî’de Beykoz kasabası cenûbunda ve Arnavudköyü yakınında
vâki‘ ve el-yevm Polenezköyü denilen mahalle Rus ve Avusturya tebeası iskân edilerek
muntazam bir köy vücûda gelmişdir. Büyük ve Küçük Çamlıcalar arâzîsi İvaz Fakih Vakfı
müştemilâtındandır. Çelebi Sultan Mehmed 822 târîhinde İstanbul’u feth etmek azmiyle
Üsküdar’da Merdivenli karyesine kadar gelip Hereke, Gekbuze, Darıca, Kartal ve Pendik
karyelerini zabt ile Merdivenli karyesinde ordu-yı humâyûnla ârâm buyurdukları müddetde
mevkib-i humâyûnda bulunan zevâtdan ba‘zıları Üsküdar havâlîsini feth etdikleri esnâda
Kısıklı, Bulgurlu karyesi ile etrâfını bu İvaz Fakih feth etmesiyle yedine berât verilmişdi.
Çamlıcalar evvelce arâzî-i hâliye suretinde ve Bulgurlu karyesi el-yevm Bağlariçi denilen
mahalde iken köy Çamlıcalar arasındaki arâzîye nakl edilmiş ve teberdârân-ı hâssadan
Mehmed Ağa tarafından bir câmi‘-i şerîf ve Sultan Mahmud-ı evvel silâhdârlarından
Süleyman Ağa da 1164 târîhinde bir mekteb ve Hazreti Hüdâî Vakfı’ndan köyün ortasında iki
halvetli küçük bir de hamâm inşâ etdirmişdir. Buralarının muhâfazası vaktiyle elli beşinci
bölüğe mensûb yeniçerilere mevdû‘ olduğundan Lübade civârında kâin mahall-i ma‘rûfa elyevm “Ellialtı Bağı” denilir. Küçükçamlıca’nın kıble tarafına müteveccih sath-ı mâili emlâk-i
humâyûna mensûb olup Sultan Mecid oradan bir mikdâr arâzîyi yazı hocası hattât-ı şehîr
Mehmed Tahir Efendi’ye ihsân ve üzerine dört ve beş odalı bir köşk de inşâ etdirmişdir. Tahir
Efendi’nin bilâ-veled vefâtında vezîr ve şeyhü’l-Harem olan Şevket Paşa tarafından mübâyaa
olunmuşdur. Sultantepesi’nde Susuzbağ ve Kuzguncuk üzerinde Arab-zâde Bağı ve
Şemsipaşa sâhili civâr ahâlînin birer mahall-i tenezzühleri idi. Şemsi köşkünü Sultan Mahmud
1232 târîhinde tecdîd etdirmişdir. Elli altmış sene evveline kadar mevcûd idi. Muahharan
muhterik oldu. Mevkı‘ i‘tibâriyle pek müferrih bir köşk olduğundan ziyâ‘ı şâyân-ı teessüfdür.
Keçeci-zâde İzzet Molla Efendi merhûm bir mukābele günü Yenikapı Mevlevihânesi’ne gidip şeyh efendinin odasında musâhabet ederlerken sohbet Şemsipaşa civârının
letâfetine intikāl eder. Molla Efendi merhûm:
“Şevket-meâb efendimiz bana, Molla dile benden ne dilersen buyursalar ben de
sağlığınızı dilerim desem fermân-ı humâyûnları tekerrür etse, efendim Şemsipaşa Kasr-ı
humâyûnunuzu mevlevî-hâne intihâb buyursanız hayâtımın son gününe kadar velî-ni‘metime
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duâ ile meşgūl olurdum ve artık bir şey istemezdim” demesi üzerine huzzârdan ol vakt sadr-ı
âlî mektûbcusu olan Süleyman Faik Efendi:
“Öyle ise efendim siz mevleviyyete bedel Molla Hunkâr olmaklığı mı tahayyül
ediyorsunuz?”
Molla merhûm:
“Şimdiye değin bana böyle latîfeyi kimse demedi” diye tahsîn eylemiş olduğunu
Süleyman Faik Efendi kendi mecmûasına yazmışdır. Şemsipaşa sâhilinden i‘tibâren Kavak
iskelesine kadar sevâhilde vaktiyle müteaddid sultân sarâyları, şükûfe bahçeleri varmış ve
Harem iskelesinin arka tarafında Damad İbrahim Paşa tarafından Şeref-âbâd ismiyle bir sarây
inşâ edilmişdir.
Göksu ve Küçüksu Boğaziçi’nin en mu‘teber mesîresidir. Hattâ seyir yerlerinin bâb-ı
âlîsidir derlerdi. Yevm-i mahsûsu Cum‘a günleri idi. Burada kadınların ekserîsi araba ile geşt
ü güzâr ederlerdi. Hattâ Rum-eli cihetinde ikāmet eden sultânlar vüzerâ ve vükelâ haremleri
husûsî arabaları içün Anadolu cihetinde birer mahall tedârüküne mecbûr olurlardı. Cum‘a
günleri Anadolu tarafına kayıkla geçerler; ba‘dehû arabalarına râkiben geşt ü güzâr ederlerdi.
Göksu’dan Küçüksu’ya avdetde arabalar ale’t-tevâlî çayırda piyâse ederler; sıra ağaçların
sâyesinde de gençler ahz-ı mevkı‘ edip piyâseyi temâşâda bulunurlardı. Boğaziçi
mesîrelerinde Kağıdhane gibi, alaturka çalgı çaldırmak ve kıbtî gibi kadınlarını oynatmak
gayr-i câiz olduğundan kimse bu gibi hâle cesâret edemezdi. Ba‘zen zât-ı şâhâne ve
şehzâdegân ve selâtîn hazarâtı Küçksu köşkünü teşrîf ile halkın kalabalığını ve seyr ü
tenezzühlerini buradan temâşâ ederlerdi. 1284 senesi mevsim-i sayfında bir Cum‘a selâmlık
resminden sonra Sultan Mahmud kasr-ı mezkûru teşrîf etmişlerdi. Şeyhü’l-İslâm Yâsinci-zâde
Abdülvehhab Efendi’nin sâhilhânesi Anadolu Hisârı’nda olduğu cihetle müşârun-ileyhi nezd-i
humâyûnlarına celb ü da‘vetle bir buçuk sâat kadar alıkoymuşlardır; ve bir pırlanta ile
müzeyyen tasvîr-i humâyûnlarını ihsân buyurmuşlardır. Bu Yâsinci-zâde Efendi Seyyid Bilâl
neslinden Ayasofya Câmi‘-i şerîfi Yâsin-hânlık cihetine mutasarrıf Mustafa Efendi’nin
hafîdidir. İki def‘a mesned-i meşîhati ihrâz etmiş; 1249 da vefât edip cenâzesinde hâkān-ı
müşârun-ileyh de hâzır bulunmuşdur.
Küçüksu köşkünü ibtidâ Mahmud-ı evvel içün sadr-ı a‘zam Devât-dâr Mehmed Paşa
sekiz yüz zirâ‘ arsa üzerine binâ ve cânib-i cenûbîsinde kâin dağdan su getirdip havzlar,
fıskıyeler, selsebîller inşâ etdirmişdir. Muahharan Selim-i sâlis ve Mahmud-ı sânî ta‘mîr
etdirmişlerdir. Şimdiki ebniyesini müceddeden Sultan Mecid inşâ etdirmiş idi. Bu muhteşem
binânın manzara-i hâriciyye ve taksîmât-ı dâhiliyyesi bânîsinin hüsn-i tabîat ve mi‘mârının
kemâline bir timsâldir. Ba‘zı erbâb-ı tabîatın dedikleri gibi Küçüksu mesîresi pek güzel bir
temâşâ-gâh-ı zevk u safâdır. En müferrih mahalli de çeşmenin bulunduğu seddin üzeridir.
Mahfîce bir gün o büyük çınarın altında oturuldukda denizin hafîf hafîf esmesinden kinâyeten
“Mekkî-zâde Poyrazı” denilen rûzgârın temâşâsı havâssa başka bir lezzet bahş eder. İnsanın
gönlü gözü açılır. Dünyânın bütün âlâmını unudur. Seyirciler sonraları araba piyâsesini terk
etdiler. Kayık ve sandallarla derede dolaşmak ve akşama Küçüksu’ya avdetle çayırda mâşiyen
piyâse etmek âdet oldu. Kadınlar rengâreng ferâceler ve şemsiyeler ve şa‘şaalı tuvaletlerle;
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erkekler asrın modasına muvafık kıyafetlerle pür-zîb ü tarâvet olarak o kibârâne zarîf
sandallarda ikşer üçer çifte yaldızlı kayıklarda patiskadan ma‘mûl beyâz şalvar, beyâz
çorablar, kadife veya çuha üzerine sırma işlemeli rengli yelekle ve geniş kollu penbe-zâr
bürümcek gömleklerle tezyîn-i endâm eden genç ve dinç kayıkçıların üstâdâne kürek çekerek
âheste âheste derede geşt ü güzâr etmeleri ve akşam serinliğinde Küçüksu’dan avdetde olanca
kuvvetleriyle küreklere asılıp uçar gibi yarış ederek yekdiğerini geçmeleri ne kadar hoş ve
eğlenceli olurdu.
Kanlıca körfezinde Mihr-âbâd denilen nüzhet-gâhın bânîsi de İbrahim Paşa’dır.
Mahmud Han-ı evvelin oraya rağbeti cihetiyle ekseriyâ biniş olurmuş. Hısâr fevkında
Kavacık ismiyle bir mesîre daha vardı. Havzı ve ağaçlıkları cihetiyle tenezzühe elverişli bir
mahall olup Cumartesi günleri gidilirdi. Çubuklu’nun nâm-ı diğeri Feyz-âbâd’dır. Havz ve
çeşme de müşârun-ileyh İbrahim Paşa’nın eser-i hayrıdır. Vaktiyle esnâf teferrücleri olurdu.
Yevm-i mahsûsları Pazar günleridir. Selim-i sânî müddet-i saltanatında umûr-ı devleti
Sokollu Mehmed Paşa’nın yed-i nezâretine terk ederek kendisi bu îş ü taraba mâil olduğundan
Çubuklu; Sultâniye gibi mesîre mahallerinde musâhibleri Şemsi Paşa, Celal Bey, Şâir Bâkī
Efendi gibi nüdemâsıyla kesb-i neşât edermiş. Müşârun-ileyhin eğlence mahallerinden biri de
Çekmece gölleri imiş. Mevsiminde bi’l-hâssa gidip pisi balığı sayd ederler; tereayağıyla
kızartdırıp âlem-i âbda tenâvüle rağbet buyururlar imiş. Mahdûmları Murad-ı sâlis Çubuklu
ve Sultâniye cihetlerine rağbet edermiş. Târîhler pâdişâhların ten-perverlikde ve zevk u safâya
temâyül husûsunda birincisi Selim-i sânî ikincisi Murad-ı sâlisdir derler. Murad-ı sâlisin son
senelerinde iki sene Cum‘a selâmlık resmi bile metrûk kalmış olduğunu söylerler. İbrahim
Paşa Sultâniye kasrını inşâ etdirdiği sırada Bebek ve Kalender köşklerini de ta‘mîr
etdirmişdir. Bebek köşkünün ismi Humâyûn-âbâd’dır. Fi’l-asl Bebek karyesinde Sultan
Mehmed’in ta‘yîn etdiği bölükbaşı Bebek lakabıyla yâd olunduğundan karye de anın
lakabıyla müştehir olmuşdur. Sultâniye’ye karîb dağda Gümüşsuyu demekle ma‘rûf yerde
mâ-i lezîz mevcûddur. Selim-i sâlis oraya bir nişân taşı vaz‘ ve çeşme ile sedler inşâ
etdirmişdir. Eskiden Beykoz paçası beyne’n-nâs meşhûr u makbûl idi. Halk bi’l-hâssa gider,
paça yiyip çeşme başında çubuk ve kahve içerdi. Bu çeşme Firuz nâm sâhibü’l-hayrın eseri
olup ba‘de-zemânin Mahmud-ı evvel ta‘mîr murâd etmekle Gümrü Emîni İshak Ağa nezâreti
ile tecdîd olunmuşdur.
Hunkâr İskelesi çayırı hem latîf hem de vâsi‘ bir seyrân-gâhdır. O sâl-dîde gölge
ağaçlarından başka Sultan Aziz, evâil-i cülûsunda Tokat yoluna birçok ağaçlar gars etdirmiş
idi. Yerli ve ecnebî herkesin rağbetini celb etmişdir. Vaktiyle su değirmenleri varmış. Selim-i
sâlis bir de kağıd fabrikası ihdâs etmiş ve kağıd i‘mâline de başlanmışdır.
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Uygulamalar
1.
İstanbul’daki sosyal hayatın izlerini bulmak üzere yayınlanan bir yabancı
seyyahın hatıralarını inceleyiniz.
2.
İstanbul’daki sosyal yaşamın önemli kaynaklarından Şeriye Sicilleri’ni
yayınlanmış bir eser üzerinden değerlendiriniz.
3.

İstanbul tarihi bakımından Boğaziçi’nin yerini araştırınız.
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Uygulama Soruları
1- Herhangi bir Osmanlı kroniğini inceleyerek Osmanlı sosyal yaşantısına dair
bilgileri araştırınız.
2-Özellikle XVI. Yüzyıl tarihçilerinden Âlî Mustafa Efendi’nin sosyal hayat, eğlence
ve toplantı âdâbına dair eseri var mıdır, araştırınız.
3-XIX ve XX. Yüzyıl başlarında gezi kültürünün çeşitlenerek artışının nedenlerini
araştırınız.
4-Bu metinde geçen İstanbul’a semt ve yer isimlerini çıkarınız.
5-Verilen metindeki tamlamaların nasıl transkrip edildiğini inceleyiniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Osmanlı Tarihi Metinlerine Giriş dersinin yedinci haftasında kalabalık bir şehir olarak
İstanbul ve çevresinde bulunan gezi alanlarının şehir nüfusunu çekdiği, her gezi yerinin özel
bir günü olduğu, gezi kültürünün zaman içerisinde değişiklik gösterdiği, harem halkının hatta
bazen bizzat padişahın da katıldığı gezi ve eğlencelerin gerçekleştirildiğine dair akıcı bir
metin okundu. Metin içerisinde pek çok dil ve gramer özelliği, terim değeri taşıyan ifadeler
görüldü, transkripleri yapıldı.
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Bölüm Soruları
1.
hangisidir?

“Yevm-i mahsûs” ibaresinin Osmanlı alfabesi ile karşılığı aşağıdakilerden

a) ﻳﻮم ﲨﻌﻪ
b) ﺧﺼﻮﺻﻰ ﻛﻮن
c) اﻳﺎم ﺣﺎرﻩ
d) ﻳﻮم ﻣﺨﺼﻮص
e) ﳐﺼﻮص زﻳﺎرت
2.

 ﺗﺎرﳜﻲ١٢٥٣ ibaresinin karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

a) 1253 târîhi
b) 1603 senesinde
c) 1254 târîhlerinde
d) 1654 Yılında
e) 1453 târîhinde
3.

ﻣﺸﺎر اﻟﻴﻪ
ٌ  ﺧﺎﻗﺎنibaresinin okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

a) Meşhûr hâkān
b) Hükümdâr-ı mûmâ-ileyh
c) Sultân-ı müşârun-ileyhâ
d) Hâkān-ı müşârun- ileyh
e) İşâret olunan hâkân
4.

 اﺟﺮاى آﻫﻨﻚibaresinin okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

a) İcrâ-yı âheng
b) Âhengli icrâ
c) Ücrâ hâneler
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d) İcrâ heyeti
e) İcrâ hengâmı
5.

 اوﻟﻴﺎى ﻛﺮامibaresinin okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

a) Serdâr-ı ekrem
b) Evliyâ-yı kirâm
c) Allâh Kerîm
d) Düstûr-ı mükerrem
e) Ulu evliyâ
6.
hangisidir?

“Hattât-ı şehîr” ibaresinin Osmanlı alfabesi ile karşılığı aşağıdakilerden

a) م ﺧﻄﺎط ﺷﻬﻴﺮ
b) ﺧﻄﺎط ﻃﺎﻫﺮ
c) ﺷﻬﻮر ﺧﻄﺎط
d) ﺧﻄﺎﻃﻠﺮ ﺷﻴﺨﻰ
e) ﻛﺘﺐ ﳐﻄﻮﻃﻪ
7.

“’Sultân Mahmûd-ı Evvel” ibaresinin Osmanlı alfabesi ile karşılığı

aşağıdakilerden hangisidir?
a) ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺼﻄﻔﻰ
b) ﺳﻠﻄﺎن ﳏﻤﺪ ﺧﺎن
c) ﺳﻠﻄﺎن ﺑﺮﳒﻰ ﳏﻤﻮد
d) ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد ّاول
e) ﺳﻼﻃﲔ ﻋﺜﻤﺎﻧﻴﻪ
8.

 ﺑﺎﻟﺘّﺼﺎدف ﻣﻌﻠﻮم اوﳌﻖibaresinin okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

a) Bi’t-tesâdüf ma‘lûm olmak
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b) Maa’t-teessüf bilmek
c) Belâya müsâdif olmak
d) Tesâdüf etmek
e) Tesâdüfen öğrenmek
9.
“Selîm-i sâlis imâm-ı evveli” ibaresinin Osmanlı alfabesi ile karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?
a) أﻳﺎﺻﻮﻓﻴﻪ اﻣﺎم ّاوﱃ
b) ﺳﻠﻴﻢ ﺛﺎﻟﺚ اﻣﺎم ّاوﻟﻰ
c) ﺳﻠﻴﻢ ّاول ﺧﻮاﺟﻪ ﺳﻰ
d) ﺳﺮاى اﻣﺎﻣﱴ
e) ﺳﻠﻄﺎن ﺳﻠﻴﻢ ﺟﺎﻣﻌﻰ اﻣﺎﻣﻰ
10.

ﺗﺄﺳﻒ
ّ  ﺷﺎﻳﺎنibaresinin okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

a) Şâyân-ı teessüf
b) Taltîfe şâyeste
c) Takdîre şâyân
d) Maa’t-teessüf
e) Bi’t-teessüf

Cevaplar: 1) d, 2) a, 3) d, 4) a, 5) b, 6) a, 7) d, 8) a, 9) b, 10) a
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8. METİN ANLAMA ÇALIŞMALARI: SÖZCÜK VE TERİM BULMA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8. METİN ANLAMA ÇALIŞMALARI: SÖZCÜK VE TERİM BULMA
8.1. Kendi İfadesiyle Kâtib Çelebi Metni Üzerinde Sözcük ve Terim Bulma
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
Osmanlı Türkçesiyle yazılmış metinleri hızlı okuyabilmek ve anlayabilmek
için gereken temel sözlüklerin neler olduğunu araştırınız.
2.

Kamus-ı Türkî ile Devellioğlu sözlüğünü karşılaştırmalı olarak inceleyiniz.

3.
Bir tarih metnini dikkatlice inceleyerek metin içerisinde kelimelerin okunuşu
ve anlamlarının verilmesi geleneğinin izlerini bulmaya çalışınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Bir tarih metnini tanıma

Metinde bilinmeyen
kelimeleri tespit edebilmeyi
öğrenme

Metni okuyarak yabancı
kelimeleri bulmaya çalışarak

Bir tarih metnini tanıma

Metnin içeriğini dikkate
alarak tematik kelimeleri
bulabilme

Öncelikle genel bir siyasî
tarih metnini yakından
inceleyip özel bir konuya
dair yazılan eserin kendine
özgü kelimelerini bulmaya
çalışarak

Sözcük bulma

Sözcüklerin herhangi bir
özel konuyu ilgilendirme
konusunu sorgulayabilme
yeteneğini kazanma

Bir metni okumadan önce
içeriğine uygun genel bilgi
edinip metne hakim olmaya
çalışarak
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Anahtar Kavramlar
•

Tarihî sözlükler

•

Tarih lügatleri

•

Tarihî terim ve deyimler
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Giriş
Osmanlı Türkçesi ile yazılmış tarih metinlerini okumaya başlarken ilk metin olarak
XVII. Yüzyıl Osmanlı münevverleri arasında tarih, coğrafya, bibliyografya, biyografi ve dinî
eserler vermesi bakımından sembol bir isim olarak öne çıkan Kâtib Çelebi’nin hayat
hikâyesine dair bir bölüm esas alınacaktır. Bu metin üzerinde sözcük ve terim bulma
çalışmaları yapılacaktır.
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8. Metin Anlama Çalışmaları: Sözcük ve Terim Bulma
Metin anlama çalışmaları kapsamında daha önceki haftalarda 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 Osmanlı Tarihi Metinlerine Giriş dersinin 5. Haftasında okunan Kendi
İfadesiyle Kâtib Çelebi, metni üzerinde sözcük ve terim bulma çalışmaları yapılacaktır.

8.1. Kendi İfadesiyle Kâtib Çelebi Metni Üzerinde Sözcük ve Terim
Bulma Çalışmaları

Kelime

Anlamı

Kelime

Anlamı

Risâle

Belirli bir konuda
yazılmış küçük hacimli
eser

Meşhûr

Şöhret sahibi, ünlü

Muharrir

Yazar

Belde

Şehir

ibn Abdullah

Abdullah’ın oğlu

Tevellüd etmek

Doğmak

Eş-şehîr bi-…

… diye meşhur olan

Vâlid

Veledin babası, baba

Askerî

Osmanlı toplumunun
ilmiye, seyfiye ve
kalemiye kısmı

Ulemâ

Âlimler, bilginler
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Beyn

Ara

Kānûn üzre

Yasa, gelenek gereği

Zümre

Gurup, sınıf

Fenn

Bilim

Tâli‘

Şans, talih

Kitâbet

Kâtiplik, yazım işi

Kevkeb

Yıldız

Hesâb

Muhasebe işleri

Mensûbât

Bir yere ait ve bağlı
olanlar

Siyâkat

Malî konular için
kullanılan yazı çeşidi

Hükmüyle

Etkisiyle

Müşkil

Zor

Meyl eylemek

Eğilmek, yönelmek

Add etmek

Saymak, kabul etmek

Anadolu
Muhâsebesi
Kalemi

Bâb-ı defterîye bağlı
olarak padişah ve
vezirlerin Anadolu’daki
vakıflarına ait işlerle
Erzurum dışındaki
Anadolu kalelerinde
görev yapan askerlerin
hesaplarına ve Anadolu

Başmukābele
Kalemi

Maliyeye bağlı olarak
kapıkulu atlı ve yaya
askerlerinin maaş ve
künye kayıtlarını tutan,
bunların koruyan ve
hazine esas defterleriyle
karşılaştırmasını
yaparak maaş
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beylerbeyisi tarafından
verilen timarlara ait
işlere bakan büro.

miktarların tespit eden
büro.

Şâkird

Öğrenci, yeni memur

Bedîhî

Kolay

Muhâsara

Kuşatma

Cehl

Cehâlet, bilgisizlik

Sâbık

Geçen

Necât

Kurtuluş

İştihâr

Şöhret bulma, ünlenme

Sa‘y

Çaba, gayret, çalışma

Va‘z

Topluluğa yapılan dinî
konuşma, sohbet

Tahrîs

Hırslandırma, teşvik

Uğramak

Rastlamak

Hîn

Zaman

Muntazam

Düzgün

Gûyâ

Sanki
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Müessir

Tesirli, etkili

Zimâm

Dizgin

Ekser

Daha çok

Hâtır

Hafıza, zihin

Tahsîl

Hâsıl etme, toplama

Şuğl

Meşguliyet, uğraşma

Tergīb

Rağbetlendirme,
isteklendirme

Cezb

Çekme

Müteallik

Alâkalı, ilgili

Mukaddemât

Takdîm edilenler, ilk
başta bulunanlar

Ulûm

İlimler, bilgiler

Mülâzemet

Medrese eğitiminden
sonra, yüksek bir âlim
gözetiminde alınan üst
eğitim

Âliye

Alet ile ilgili olan
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Şurû‘

Başlamak
Tefsîr

Kur’an-ı Kerîm’in
açıklamalı izahı

İ‘râb

Düzgün konuşma

Terkîb

Birleştirme, birlikte
ifade etme

İhyâ

Canlandırma

Meleke

Kabiliyet, yetenek

Şerh

Açıklama

Mâlik

Sahip

Mevâkıf

Medrese ders kitabı

Mezbûr

Adı geçen

Dürer

Medrese ders kitabı

Kışrîce

Yüzeysel

Ma ‘kūlât

Akla uygun olanlar

Girü

Tekrar
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Semt

Alan

Halk-ı âlem

Herkes, bütün dünya

Âşinâlık etmek

Tanışıklık etmek,
ilgilenmek

Mes’ele

Konu, sorun

Felsefîlik etmek

Sözü dolaştırmak

Keşâkeş

Çekişme, tartışma

Emsâl

Benzerler

Vâfir

Bol, çok

Fehvâsınca

Uyarınca

Kütüb

Kitaplar

Görmek

İncelemek, okumak

Darb-ı mesel

Örnek verme, atasözü
ile destekleme

Muvâfık

Uygun

Mesâil

Mes’eleler, sorunlar

İlzâm

Susturma

İstihzâr etmek

Hazırlamak

Bâbında

Konusunda

Hasm

Düşman, muhâtab

Mâhir

Maharetli, yetenekli
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Raks

Dans etmek

Devr etmek

Dönmek

Tecdîd

Yenileme

Cumhûr

Tamamı, bütünü, hepsi

Makbere
bekçileri

Türbe bekleyenler

Tahta depenler

Tahtacılar

Ta‘n

Taşlama, tenkit etme

Tanz

Taşlama, tenkit etme

Hâlî olmamak

Geri durmamak

Münkir

İnkâr eden

Tarîk

Yol,tarikat

Mülhid

Allah’ı inkâr eden,
dinsiz

Zındık

Münafık, ahirete
inanmaz

İtâle

Uzatma

Lisân

Dil
Ebeveyn

Anne ve baba, Hz.
Peygamber’in anne ve
babası

Tasliye

Salât u selâm getirme
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Tarzıye

Hz. Peygamber’in
ashabı için razıyellâhu
anh demek

Regāib

Hz. Amine’nin Hz.
Peygamber’e gebe
kaldığı Receb ayının ilk
Cuma gecesi

Kadir namazı

Ramazan ayının 27.
Gecesi kılınan namaz

Nizâ‘

Tartışma

Kīl ü kāl

Dedikodu

Bahs ü cidâl

Tartışma, münakaşa

Müeddî olmak

Sebep olmak

Bu makūle

Bu gibi, bunan benzer

Hilâf

Aykırı, ters

Pâ-bend

Ayakbağı

Ahmakān

Ahmaklar, aptallar

Mefhûmunca

Uyarınca

Cümle

Herkes

Tefevvuk etmek Üstün gelmek
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Maslahat

İş, uğraş, amaç

Erbâb-ı
hamâkat

Ahmaklar gurubu

Ca‘l

Yapmacık (davranış)

Cidd kıyâs
etmek

Ciddî saymak, görmek

Mezheb

Yol

Mübtelâ olmak

Düşkün olmak

El-ân

Şimdi, şu sırada

Beyne’n-nâs

İnsanlar arasında

İfrât

Aşırıya kaçma

Mezmûm

Kötülenen, yerilen

Fakīr

Muhtaç, (burada) yazar

Bundan akdem

Bundan önce

Hadd-i i‘tidâl

Ilımlı yol

İrşâd

Yol gösterme

Kayd

Bağ

Halâs

Kurtulma

Muhtasar

Özet, küçük (eser)

Kaleme
getirmek

Yazmak
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Müyesser olmak

Kolay olmak,
gerçekleşmek

Edâ etmek

Yapmak, yerine
getirmek

İkbâl etmek

Öncelik vermek

Derûnî

İçten, samimi

Sıdk

Doğruluk

Tashîh

Düzeltmek

Teveccüh

Yönelmek

Azîmet etmek

Gitmek

Evkāt

Vakitler, zamanlar

Vak‘a

Olay

Min-ba‘d

Bundan sonra

Râh

Yol

Taleb

İstek, arzu, ilim

Ta‘b

Yorulma
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Tavtîn

Yerleştirme,
yurtlandırma

Bakıyye-i ömr

Ömrün kalan kısmı

Rızk-ı mukadder

Kazancın tümü

Esbâb-ı ilm

Eğitim ihtiyaçları

Mukarrer
kılınmak

Karar verilmiş olmak

İkāmet etmek

Oturmak, yerleşmek

Sahhâf

Kitap satan

İlhâm

Gönüle doğma

Esâmî

İsimler

Tahrîr

Yazma

Alâ-tarîki’l-irs

Miras yoluyla

Mâl

Para

İntikāl etmek

Ulaşmak, kalmak

Mîrâs mâlı

Miras olarak kalan para

İştigāl

Uğraşma, meşgul olma

Mutâlaa

İnceleme, okuma
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Meyl-i tabî‘î

Doğal eğilim

Vefeyât

Ölüm tarihine göre
özgeçmişlerin yazıldığı
eserler

Tetebbu‘

Tabakāt

Tabakalar, zümreler,
(burada) belirli
gurupların hayatlarına
dair eserler

İnceleme,
değerlendirme

Akribâ

Akrabalar, yakınlar

Mâl-dâr

Zengin, paralı

Tâcir

Tüccar, ticaret ehli

Yük

Yüz bin akçe

Hulûs

Samimiyet

Taviyyet

Gönülde gizli niyet

Feth

Açmak, açılmak

Bâb

Kapı

Sühûlet

Kolaylık

Esbâb

Sebepler, vesileler
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Teyessür

Kolaylaşmak

Fünûn

Fenler, bilimler

Müsahhar olmak

Açılmak, ele geçirilmek

İntizâm

Düzenleme

Emr

Buyruk, iş

İmdâd etmek

Yetişmek, kâfi gelmek

Meblağ

Tutar

Bâkīsiyle

Kalanıyla

Tecdîd

Yenileme

Menzil

Durak, konak, ev

Levâzım

Gerekler

Teehhül

Evlenme

Medâr

Etrafında dönülen nokta

İntiâş

Geçinme, iâşe temini

Revâne olmak

Gitmek

Sâbıka

Geçen, önceki

Kat‘-ı nazar

Vazgeçmek

Şuğl

Meşguliyet

Fazl

Fazilet

İhâta

Donanım
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A‘rec

Topal, aksak

Kazâ

Kadılık

Fârig olmak

Feragat etmek,
vazgeçmek

Tedrîs

Eğitim, müderrislik

Ders demek

Ders vermek

İstimâ‘

İşitmek, dinlemek

Ma ‘kūlât

Akla uygun olanlar,
(burada) aklî ilimler

Menkūlât

Nakledilenler, (burada)
Dinî ilimler

İttihâz etmek

Edinmek, kabul etmek

Kemâl

Tam, aşırı

Üns ü ülfet

Dostluk, yakınlık

Hâsıl olmak

Meydana gelmek

Ders-i âmm

Camilerde halka ders
veren âlim

Ulûm-ı akliyye

Aklî, pozitif ilimler
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Ulûm-ı nakliyye

Dinî, manevî ilimler
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Uygulamalar
1.
Osmanlı Türkçesi ile yazılmış metinler için kullanılan biri Türkçe diğeri
İngilizce olmak üzere iki sözlüğü karşılaştırmalı olarak inceleyiniz.
2.
Osmanlı tarih metinlerinde yer alan Farsça kelimelerle Arapça kelimeler
arasındaki ilişkiyi sözlükler yardımıyla bulmaya çalışınız.
3.
XVII. Yüzyıl metinlerinde bu yüzyıla özgü kelimelerin kullanılması durumunu
bir metin üzerinden tespit etmeye çalışınız.
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Uygulama Soruları
1-Osmanlı tarihî metinlerinde geçen Arapça kökenli kelimeler için hangi sözlükler
kullanılmalıdır? Araştırınız.
2-Osmanlı tarihî metinlerinde geçen Farsça kökenli kelimeler için hangi sözlükler
kullanılmalıdır? Araştırınız.
3-Osmanlı tarih kaynaklarında geçen terimler için hangi eser ve ansiklopediler
kullanılmalıdır? Araştırınız.
4-Ulûm-ı akliyye, Ulûm-ı nakliyye, esbâb-ı teehhül tamlamalarının anlamlarını sözlük
yardımıyla bulunuz.
5-Bir tarih metnini esas alarak bugün de kullanılan kelimelerin varlığını kontrol ediniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Osmanlı Tarihi Metinlerine Giriş dersinin sekizinci haftasında Kâtib Çelebi’nin
Mîzânü’l-hakk adlı eserinde yer verdiği otobiyografisinden bir kısmı esas alınarak metni
anlama ve verilen mesajı doğru tespit edebilmeye imkân tanıyacak sözcük ve terimler
bulunup anlamları yazıldı.

202

Bölüm Soruları
1.

Kâtib Çelebi özgeçmişine dair hangi eserlerinde bilgi vermiştir? Araştırınız.

2.
İslamî tarih yazıcılığında yazarların kendileri ve hayatları hakkında bilgi
vermeleri konusu hakkında araştırma yapınız.
3.

Mizânü’l-hakk adlı eser ağırlıklı olarak hangi olayları içermektedir?

4.

 آﻧﺎﻃﻮﱃ ﳏﺎﺳﺒﻪ ﺳﻰifadesinin okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

a) Anadolu Muhâsebesi
b) Anadolu muhasebe kayıtları
c) Anadolu hesapları
d) Anadolu Muhasibi
e) Nefis muhasebesi
5.
hangisidir?

“Sâbıku’z-zikr” ifadesinin Osmanlı alfabesiyle karşılığı aşağıdakilerden

a) ﺳﺒﺎق و ﺳﻴﺎق
b) ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻗﻴﺪى
c) ﺳﺎﺑﻖ اﻟﺬّﻛﺮ
d) ذﻛﺮى ﺳﺒﻘﺖ اﻳﺘﻤﻚ
e) ﻣﺬﻛﻮر ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ
6.

 ﻋﻠﻮم ﻋﻘﻠﻴّﻪifadesinin okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

a) Ulûm-ı akliyye
b) İlm-i şerîf
c) Ma‘kūlât
d) Ulûm-ı nâfia
e) Aklî ilimler
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7.
hangisidir?

“Mülâzemet” kelimesinin Osmanlı alfabesiyle karşılığı aşağıdakilerden

a) ﻣﻼزﻣﺖ
b) ﻣﻼزم
c) ﻟﻮازم
d) ﻟﺰوم ﻣﻄﻠﻖ
e) ﻣﻼ زﻳﺮك
8.

“Darb-ı mesel” ifadesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Örnek verme, atasözü ile destekleme
b) Uygun olmayan davranış
c) Örnek akçe basmak
d) Darphane açılışı
e) Akçe darbı
9.

“Fehvâsınca” ifadesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Fikri uymamak
b) Fetvâya göre
c) Fukarâ gibi
d) Fiatı uygun
e) Uyarınca
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10.
hangisidir?

“Ebeveyn” ifadesinin Kâtib Çelebi metnine uygun anlamı aşağıdakilerden

a) Ebe ve çocuk
b) Harem’in etrafı
c) İki taraf uyuşmazlığı
d) Hendek savaşı tarafları
e) Hz. Peygamber’in anne ve babası

Cevaplar: 4)a, 5) c, 6) a, 7) a, 8) a, 9) e, 10) e
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9. METİN ANLAMA ÇALIŞMALARI: ARAPÇA KELİME YAPILARINI
TESPİT
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9. METİN ANLAMA ÇALIŞMALARI: ARAPÇA KELİME YAPILARINI TESPİT
9.1. Kendi İfadesiyle Kâtib Çelebi Metni Üzerinde Arapça Kelime Yapıları
9.1.1. Arapça Çoğul Kelimeler ve Tekilleri
9.1.2. Arapça Mezîd Masdarlar ve Vezinleri
9.1.3. Arapça İsm-i Fâiller
9.1.4. Arapça İsm-i Mef‘ûller
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
Türk dili gramer konularından özne, nesne ve yüklem ile bunlara bağlı
unsurlara dair bilgilerinizi tazeleyiniz.
2.
araştırınız.
3.

Arapça gramer kurallarına göre özne ile ilgili kavram ve uygulamaları
Osmanlı Türkçesine yansıyan Arapça masdarlar hakkında araştırma yapınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Kelime yapıları

Kelime yapılarının tanınması Gramer bilgilerini metin
üzerinde uygulamalı olarak
tekrarlayarak

Arapça çoğullar

Çoğul kelimeleri ve türlerini
tanıma

Çoğul kelimelerin yapımı,
telaffuzu ve anlam
zenginliğini uygulamalı
olarak öğrenerek

Arapça mezid masdarlar

Arapça’daki masdar
çeşitliliğinin öğrenilmesi

Temel masdarları öğrenip
hangi kural ve
uygulamalarla mezid masdar
elde edildiğini öğrenerek
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Anahtar Kavramlar
•

Arapça çoğullar

•

Sülasî masdar

•

Mezid masdar

•

İsm-i fâil

•

İsm-i meful
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Giriş
Osmanlı Türkçesi ile yazılmış tarih metinlerini okumaya başlarken ilk metin olarak
XVII. Yüzyıl Osmanlı münevverleri arasında tarih, coğrafya, bibliyografya, biyografi ve dinî
eserler vermesi bakımından sembol bir isim olarak öne çıkan Kâtib Çelebi’nin hayat
hikâyesine dair bir bölüm esas alınacaktır. Bu metin üzerinde Arapça kelime yapılarını tespit
çalışmaları yapılacaktır.
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9.

Metin Anlama Çalışmaları: Arapça Kelime Yapılarını Tespit

Metin anlama çalışmaları kapsamında daha önceki haftalarda 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 Osmanlı
Tarihi Metinlerine Giriş dersinin 5. Haftasında okunan Kendi İfadesiyle Kâtib Çelebi, metni
üzerinde Arapça kelime yapılarını tespit çalışmaları yapılacaktır.

9.1. Kendi İfadesiyle Kâtib Çelebi Metni Üzerinde Arapça Kelime
Yapılarını Tespit
Kâtib Çelebi’nin hayat hikâyesinden bir bölümüne yer verilen 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 nisbî anlam farklılıkları kazanan kelimeleri kullanarak ne
gibi ifade zenginliğini uyguladıkları anlaşılabilir.

9.1.1. Arapça Çoğul Kelimeler ve Tekilleri
Çoğul

Tekil

Çoğul

Tekil

Ulemâ

Âlim

Mensûbât

Mensûb

Mukaddemât

Mukaddem

Ulûm

İlm

Mevâkıf

Mevkıf

Dürer

Dürr

Ma‘kūlât

Ma‘kūl

Emsâl

Misl, mesel

Kütüb

Kitâb

Mesâil

Mes’ele

Evliyâ

Velî

Regāib

Ragībe

Erbâb

Rabb

Nâs

İnsân
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Evkāt

Vakt

Esbâb

Sebeb

Esâmî

İsm

Tabakāt

Tabaka

Vefeyât

Vefât

Tevârîh

Târîh

Akribâ

Karîb

Fünûn

Fenn

Levâzım

Lâzime

Menkūlât

Menkūl

Ma‘lûmât

Ma‘lûm

9.1.2. Arapça Mezîd Masdarlar ve Vezinleri
Masdar

Vezin

Masdar

Vezin

Tahdîs

Tefʻîl

Tevellüd

Tefe‘‘ül

Muhâsebe

Mufâale

Mukābele

Mufâale

Muhâsara

Mufâale

İslâm

İfʻâl

İştihâr

İftiʻâl

Tahsîl

Tefʻîl

Tergīb

Tefʻîl

Tahrîs

Tefʻîl

İâde

İfʻâl

İ‘râb

İfʻâl

Terkîb

Tefʻîl

Mülâzemet

Mufâale

Tefsîr

Tefʻîl

İhyâ

İfʻâl

İstihzâr

İstif‘âl

İlzâm

İf‘âl

Tecdîd

Tef‘îl

İtâle

İf‘âl

Tasliye

Tef‘îl

Tarzıye

Tef‘îl
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Tearruf

Tefe‘‘ül

Tefevvuk

Tefe‘‘ül

Taklîd

Tef‘îl

Taassub

Tefe‘‘ül

Masdar

Vezin

Masdar

Vezin

İfrât

İf‘âl

İ‘tidâl

İfti‘âl

İrşâd

İf‘âl

İstifâde

İstif‘âl

İkbâl

İf‘âl

Tashîh

Tef‘îl

Teveccüh

Tefe‘‘ül

Tavtîn

Tef‘îl

Ta‘yîn

Tef‘îl

İkāmet

İf‘âl

İlhâm

İf‘âl

Tahrîr

Tef‘îl

İntikāl

İfti‘âl

İştigāl

İfti‘âl

Mutâlaa

Mufâale

İntizâm

İfti‘âl

İmdâd

İf‘âl

Tedbîr

Tef‘îl

Teehhül

Tefe‘‘ül

İntiâş

İfti‘âl

İstimâ‘

İfti‘âl

İttihâz

İfti‘âl

Tedkīk

Tef‘îl

Tahkīk

Tef‘îl

İnsâf

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

Masdar

İsm-i Fâil

Masdar

Muharrir

Tahrîr

Hâcı

Hacc

Kâtib

Kitâbet

Tâli‘

Tulû‘

Müteallik

Tealluk

Müşkil

İşkâl

Sâbık

Sebkat

Kādî

Kazâ

Câmi‘

Cem‘

Muntazım

İntizâm

Müessir

Te’sîr

Hâtır

Hutûr

Vâlid

Velâdet

Mâlik

Mülk

Vâfir

Vefret

Muvâfık

Muvâfakat

Nâsır

Nusret

Hâzır

Huzûr

Mâhir

Mahâret

Hâlî

Halvet

Sâir

Seyr

Münkir

İnkâr

Mülhid

İlhâd

Müeddî

Te’diye

Hâlif

Hulf

Tâcir

Ticâret

Bâkī

Bekā

Fâriğ

Ferâgat
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İsm-i Fâil

Masdar

İsm-i Fâil

Masdar

Sâhib

Sohbet

Hâsıl

Husûl

Âmm

Umûm

9.1.4. Arapça İsm-i Mef‘ûller
İsm-i Mef‘ûl

Masdar

İsm-i Mef‘ûl

Masdar

Mustafâ

Istıfâ

Meşhûr

Şöhret

Merhûm

Rahmet

Mukaddem

Takdîm

Mezbûr

Zebr

Ma‘kūl

Akl

Mefhûm

Fehm

Ma‘lûm

İlm

Mübtelâ

İbtilâ

Mezmûm

Zemm

Muhtâc

İhtiyâc

Muhtasar

İhtisâr

Müyesser

Teysîr

Murâd

İrâde

Mukadder

Takdîr

Mukarrer

Tekarrür

Musahhar

Teshîr

Menkūl

Nakl
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Uygulamalar
1.
araştırınız.

Bir Arapça gramer kitabını inceleyerek çoğul kelimeleri ve yapılışını

2.
araştırınız.

Arapça gramerine göre özne yerine kullanılan kelime türleri ve yapılışını

3.
Herhangi bir Osmanlı tarih metni üzerinde bir kelimeden türeyen farklı
kelimeleri bulmaya çalışınız.
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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.?

218

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Osmanlı Tarihi Metinlerine Giriş dersinin dokuzuncu haftasında Kâtib Çelebi’nin
Mîzânü’l-hakk adlı eserinde yer verdiği otobiyografisinden bir kısmı 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.
“Ulemâ” kelimesinin cinsini, kökünü ve bu kökten türeyen diğer kelimeleri
bulmaya çalışınız.
2.
“Ulûm” kelimesinin telaffuz ve yapılışına uygun başka Arapça kelime
örnekleri bulmaya çalışınız.
3.

“Kütüb” kelimesinin tekili aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kitâb
b) Kâtib
c) Mekteb
d) Kitâbet
e) Mektûb
4.

“Tevârîh” kelimesinin tekili aşağıdakilerden hangisidir?

a) Târîh
b) Teravih
c) Talebe
d) Tuğrâ
e) Tecvîd
5.

“Lâzime” kelimesinin Arapça çoğulu aşağıdakilerden hangisidir?

a) Levâzım
b) Mülâzım
c) Lüzûm
d) Elzem
e) Mülâzemet
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6.

“Mesel” kelimesinin Arapça çoğulu aşağıdakilerden hangisidir?

a) Misl
b) Emsâl
c) Temsîl
d) Mümâsil
e) Mümessil
7.
hangisidir?

“Muhâsebe” kelimesinin Osmanlı alfabesiyle karşılığı aşağıdakilerden

a) ﳐﺎﺑﺮﻩ
b) ﳏﺎﺻﺮﻩ
c) ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
d) ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ
e) ﳏﺎرﺑﻪ
8.
hangisidir?

“Mukābele”

kelimesinin

Osmanlı

alfabesiyle

karşılığı

aşağıdakilerden

a) ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
b) ﻣﻘﺎﺗﻠﻪ
c) ﻣﻘﺎﲰﻪ
d) ﻣﻘﺎوﻣﺖ
e) ﻣﻘﺎوﻟﻪ
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9.

“Tedbîr” masdarının vezni aşağıdakilerden hangisidir?

a) Tef‘îl
b) Tefâül
c) İstif‘âl
d) Mufâale
e) İftiâl
10.

“İmdâd” masdarının vezni aşağıdakilerden hangisidir?

a) Mufâale
b) İstif‘âl
c) İf‘âl
d) Tef‘îl
e) İftiâl

Cevaplar: 3)a, 4)a, 5)a, 6)b, 7)c, 8)a, 9)a, 10)c
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10. METİN ANLAMA ÇALIŞMALARI: FARSÇA KELİME
YAPILARINI TESPİT
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10. METİN ANLAMA ÇALIŞMALARI: FARSÇA KELİME YAPILARINI TESPİT
10.1. Kendi İfadesiyle Kâtib Çelebi Metni Üzerinde Farsça Kelime Yapıları
10.1.1. Farsça Kelimeler
10.1.2. Farsça Tamlamalar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Fars dili ve gramerine göre isim ve fiil konusunu inceleyiniz.

2.
Farsça’da özne
farklılıklarını inceleyiniz.

olan

kelimelerin

oluşumunu

ve

aralarındaki

anlam

3.
Farsça ve Türkçe bakımından tamlama konusunu inceleyip aradaki farkları
görmeye çalışınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Metin anlama

Hızlı ve doğru okuma
yeteneğini kazanma

Kolay metinlerden
başlayarak hızlı ve doğru
okuma çalışmaları yapmak

Metin anlama

Metnin doğru anlaşıldığını
kontrol edebilmeyi öğrenme

Bir tarih metni üzerinde
metin anlama çalışması
yaptıktan sonra, siyasî tarih
bilgisi kontrolü ile ulaşılan
sonuçların doğruluğunu test
ederek

Farsça tamlamalar

Metinlere yansıyan farklı
tamlamaların yapılışını ve
anlam çeşitliliğini
öğrenebilme

Öncelikle anlaşılması kolay
metinler üzerinde
tamlamaları tanıma
çalışması yaparak
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Anahtar Kavramlar
•

Metin anlama

•

Tamlama

•

Metin mukayesesi
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Giriş
Osmanlı Türkçesi ile yazılmış tarih metinlerini okumaya başlarken ilk metin olarak
XVII. Yüzyıl Osmanlı münevverleri arasında tarih, coğrafya, bibliyografya, biyografi ve dinî
eserler vermesi bakımından sembol bir isim olarak öne çıkan Kâtib Çelebi’nin hayat
hikâyesine dair bir bölüm esas alınacaktır. Bu metin üzerinde Farsça kelime yapılarını tespit
çalışmaları yapılacaktır.
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10. Metin Anlama Çalışmaları: Farsça Kelime Yapılarını Tespit
Metin anlama çalışmaları kapsamında daha önceki haftalarda 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 Osmanlı Tarihi Metinlerine Giriş dersinin 5. Haftasında okunan Kendi
İfadesiyle Kâtib Çelebi, metni üzerinde Farsça kelime yapılarını ve tamlamaları tespit
çalışmaları yapılacaktır.

10.1. Kendi İfadesiyle Kâtib Çelebi Metni Üzerinde Farsça Kelime
Yapılarını Tespit
Kâtib Çelebi’nin hayat hikâyesinden bir bölümüne 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 yazılacaktır.

10.1.1. Farsça Kelimeler
Kelime

Okunuşu

Anlamı

Açıklama

ﺷﺎﻛﺮد

Şâkird

Öğrenci, yeni
memur

ﻗﺎﺿﻰ زادﻩ

Kadı-zâde

Kadı-oğlu

Birleşik isim

ﻛﻮﻳﺎ

Gûyâ

Sanki, sözde

Özne

آﺷﻨﺎ

Âşinâ

Tanıdık, bildik

Özne

ﻛﺸﺎﻛﺶ

Keşâkeş

Tartışma, çekişme,
münakaşa

ﭘﺎ ﺑﻨﺪ

Pâ-bend

Ayak-bağı

Ön takı almış birleşik
isim

اﲪﻘﺎن

Ahmakān

Ahmaklar

Çoğul kelime
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ﻣﺎﻟﺪار

Mâl-dâr

Varlıklı, zengin

Son takı almış birleşik
isim

10.1.2. Farsça Tamlamalar
Tamlama

Okunuşu

Anlamı

Açıklama

ﺑﻠﺪﻩ ِء ﻗﺴﻄﻨﻄﻴﻨﻴّﻪ

Belde-i
Kostantîniyye

Kostantiniye şehri

Kostantiniye:
İstanbul

ﻓﻦ ﻛﺘﺎﺑﺖ
ّ

Fenn-i kitâbet

Yazıcılık bilimi

Metinde: Kâtiplik
Mesleği

ﻋﻠﻢ ﺷﺮﻳﻒ

İlm-i şerîf

(Doğru ve faydalı)
ilim

زﻣﺎم ﺧﺎﻃﺮ

Zimâm-ı hâtır

Zihnin kontrolü

ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻋﻠﻮم آﻟﻴﻪ

Mukaddemât-ı ulûm- Pozitif ilimlere
ı âliye
giriş bilgileri

ﺷﻴﺦ ﻣﺰﺑﻮر

Şeyh-i mezbûr

Adı geçen şeyh

Ders-hâne

Ders verilen yer

Metinde: Kadızade’nin ders verdiği
kendi evi

ِ
اﺣﻴﺎء ﻋﻠﻮم

İhyâ-i ulûm

İlimleri
canlandırma

İmam-ı Gazalî’nin
temel İslâmî konulara
ait ünlü eseri

ﺷﺮح ﻣﻮاﻗﻒ

Şerh-i Mevâkıf

Mevakıf adlı eserin
şerhi

درس ﺧﺎﻧﻪ
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Tamlama

Okunuşu

Anlamı

ﺧﻠﻖ ﻋﺎﱂ

Halk-ı âlem

Herkes, bütün
dünya

ﲨﻬﻮر ﺧﻠﻮﺗﻴﻪ

Cumhûr-ı Halvetiye

Halvetiye
tarikatının bütün
mensupları

ﻣﻨﻜﺮ اوﻟﻴﺎ

Münkir-i evliyâ

Evliyayı inkâr eden

اﻃﺎﻟﻪ ِء ﻟﺴﺎن

İtâle-i lisân

Dil uzatma, laf
atma

ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺑﻮﻳﻦ

Mes’ele-i Ebeveyn

Hz. Peygamber’in
anne ve babası
konusu, sorunu

ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﻼﻓﻴّﻪ

Mesâil-i hilâfiyye

Aykırı konular

ِء

ﭘﺎ ﺑﻨﺪ اﲪﻘﺎن

Pâ-bend-i ahmakān

Ahmakların
ayaklarına bağ
yapma

Açıklama

İslâm’ın tebliğe
başlanmasından önce
öldükleri için ahirette
nasıl muamele
görecekleri konusu

İşin aslını
anlayamayacak
olanları konuya dahil
edip tartışma ortamını
tahrik etmek
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Tamlama

Okunuşu

Anlamı

ارﺑﺎب ﲪﺎﻗﺖ

Erbâb-ı hamâkat

Ahmaklar gurubu

ﺗﻌﺼﺐ
ّ ﻣﺬﻫﺐ

Mezheb-i taassub

Belirli konularla
kendini sınırlama

ﺣ ّﺪ اﻋﺘﺪال

Hadd-i i‘tidâl

Ilımlı ve uyumlu
yola girme

وزﻳﺮ اﻋﻈﻢ

Vezîr-i a‘zam

En büyük vezir

ﺣﺞ ﺷﺮﻳﻒ
ّ

Hacc-ı şerîf

Müslümanların
niyet, Kabe’yi
tavaf ve Arafat’da
vakfe şartlarını
yerine getirerek
hacı olması

ِ
ﺣﺞ
ّ اداء

Edâ-i Hacc

Hac görevini yerine
getirme

اردوى ﳘﺎﻳﻮن

Ordu-yı humâyûn

Osmanlı
(padişahının)
ordusu

ﺗﻮﺟﻪ
ّ ﺗﺼﺤﻴﺢ

Tashîh-i teveccüh

Niyetini düzeltme

Açıklama

Sadrazamın diğer bir
ünvanı

Humâyûn sıfatı
kendisinden önceki
kelimenin padişahla
ilgili olduğun gösterir.
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Tamlama

Okunuşu

Anlamı

راﻩ ﻃﻠﺐ

Râh-ı taleb

(Bir şeyler)
öğrenme yolu

ﻧﻔﺲ ﻧﻔﻴﺲ

Nefs-i nefîs

Güzel can

ِ ﺑﻘﻴ
ﻪء ﻋﻤﺮ ﻋﺰﻳﺰ
ّ

Bakıyye-i ömr-i azîz

Değerli ömrün
kalan kısmı

رزق ﻣﻘ ّﺪر

Rızk-ı mukadder

Takdir edilmiş olan
rızık, geçim
kaynağı

اﺳﺒﺎب ﻋﻠﻢ

Esbâb-ı ilm

Eğitim için gerekli
olanlar

اﳍﺎم اﳍﻰ

İlhâm-ı ilâhî

Allah’ın
yönlendirmesi

اﺳﺎﻣﺊ ﻛﺘﺐ

Esâmî-i kütüb

Kitapların isimleri

ﺣﺮص ﻋﻈﻴﻢ

Hırs-ı azîm

Büyük (ve coşkulu)
istek

ﻣﻴﻞ ﻃﺒﻴﻌﻰ

Meyl-i tabî‘î

Doğal eğilim

Açıklama
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Tamlama

Okunuşu

Anlamı

ﺻﺪق ﻋﺰﳝﺖ

Sıdk-ı azîmet

Hayatını doğruluk
içerisinde sürdürme

ﺧﻠﻮص ﻃﻮﻳّﺖ

Hulûs-ı taviyyet

Samimî duygular
içerisinde olma

ﻓﺘﺢ ﺑﺎب

Feth-i bâb

Kapı açma

ﺳﻬﻮﻟﺖ اﺳﺒﺎب

Sühûlet-i esbâb

İsteklerin
kolaylaşması

ﺗﻴﺴﺮ اﳍﻰ
ّ

Teyessür-i ilâhî

Allah’ın işleri
kolay kılması

ﲢﺼﻴﻞ ﻓﻨﻮن

Tahsîl-i fünûn

Çeşitli konuları
öğrenme

اﻧﺘﻈﺎم اﻣﺮ ﻣﻌﺎش

İntizâm-ı emr-i maâş

Geçim şartlarının
yeterli olması

ﻣﺒﻠﻎ ﻣﲑاث

Meblağ-ı mîrâs

Miras tutarı

ﲡﺪﻳﺪ ﻣﻨﺰل

Tecdîd-i menzil

Ev yenileme

ﺗﺎﻫﻞ
ّ ﺗﺪﺑﲑ ﻟﻮازم

Tedbîr-i levâzım-ı
teehhül

Evlilik için gerekli
hazırlıkları yapma

Açıklama

Nasiplerin açılması
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Tamlama

Okunuşu

Anlamı

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ِء ﻣﻌﺎش

Sermâye-i maâş

Geçinmek için
gereken miktar

ﻣﺪار اﺳﺒﺎب اﻧﺘﻌﺎش

Medâr-ı esbâb-ı
intiâş

Geçinmek için
gerekenler

ﻓﺘﺢ ﺑﻐﺪاد

Feth-i Bağdâd

Bağdad’ın alınması

ﻋﺰﳝﺖ ﺳﺎﺑﻘﻪ

Azîmet-i sâbıka

Önceki davranış
biçimi

ﻗﻄﻊ ﻧﻈﺮ

Kat‘-ı nazar

Vazgeçme

ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺪرﻳﺲ

Tarîk-i tedris

Eğitim ve öğretim
yolu

ﺗﻔﺴﲑ ﺑﻴﻀﺎوى

Tefsîr-i Beyzâvî

Beyzavî’nin Tefsiri

ﻛﺜﺮت ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت

Kesret-i ma‘lûmât

Çok bilgili olma

ﻋﺎم
ّ درس

Ders-i âmm

Halka verilen ders

ﻋﻠﻮم ﻋﻘﻠﻴّﻪ

Ulûm-ı akliyye

Aklî, pozitif ilimler

ﻋﻠﻮم ﻧﻘﻠﻴّﻪ

Ulûm-ı nakliyye

Naklî, dinî ilimler

Açıklama
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Uygulamalar
1.

Farsça grameri ile ilgili bir eseri inceleyiniz.

2.

Türkçe bir eserdeki Farsça kelimeleri tespit etmeye çalışınız.

3.
Farsça bir sözlüğü inceleyerek Tarih çalışmlarında nasıl kullanılabileceğini
görmeye çalışınız.
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Uygulama Soruları
1-Farsça kelimeler hangi kurallara göre ön ve son takı alır? Araştırınız ve Türkçe
grameri ile karşılaştırınız.
2-Farsça gramerine göre özne hangi kurallara uyularak yapılır? Türkçe grameri ile
karşılaştırınız.
3-Farsça gramerinde tamlamalar nasıl yapılır? Araştırınız.
4-Osmanlı Türkçesinde Farsça tamlamaların yeri nedir? Araştırınız.
5-Bir tarih metnini esas alarak Farsça kelimeleri tespit etmeyi deneyiniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Osmanlı Tarihi Metinlerine Giriş dersinin onuncu haftasında Kâtib Çelebi’nin
Mîzânü’l-hakk adlı eserinde yer verdiği otobiyografisinden bir kısmı esas alınarak metni
anlama ve verilen mesajı doğru tespit edebilmeye imkân tanıyacak Farsça kelimeler ve
tamlamalar bulunup anlamları verildi, gerekli açıklamalar yapıldı.

238

Bölüm Soruları
1.

زادﻩ

ﻗﺎﺿﻰ

ifadesinin okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kadı-zâde
b) Kazasker
c) Kazazede
d) Kadı kızı
e) Kadılık
2.

 ﻣﺎﻟﺪارifadesindeki dil hareketini tespit ediniz. Aynı şekilde oluşmuş diğer

örnekleri bulunuz.
3.

 ﭘﺎ ﺑﻨﺪ اﲪﻘﺎنifadesinin okunuşu ve transkripsiyon kurallarına göre yazılışı

aşağıdakilerden hangisidir?
a) Pâ-bend-i ahmakān
b) Pâyında ahmaklar
c) Yapısı ahmak olanlar
d) Ahmakān bendi
e) Ahmak payandası
4.

“Tartışma, çekişme” anlamındaki Farsça kelime aşağıdakilerden hangisidir?

a) Keşâkeş
b) Dost
c) Ülfet
d) Uhuvvet
e) Muhabbet

239

5.

“İlimleri canlandırma” anlamındaki kelime gurubu aşağıdakilerden hangisidir?

a) İhyâ-i ulûm
b) Menkūlât
c) Ma‘kūlât
d) Ulûm-ı akliyye
e) Ulûm-ı nakliyye
6.
hangisidir?

“Cumhûr-ı Halvetiye” ifadesinin Osmanlı alfabesiyle karşılığı aşağıdakilerden

a) ﲨﻬﻮر ﻣﻮﻟﻮﻳﻪ
b) ﺟﻤﻬﻮر ﺧﻠﻮﺗﻴﻪ
c) ﲨﻬﻮرﻳﺖ ﳎﻠﺴﻰ
d) ﺧﻠﻮﺗﻪ دﺧﻮل
e) ﲨﻬﻮرﻳﺖ ﺗﺎرﳜﻰ
7.
hangisidir?

“Ders-hâne”

ifadesinin

Osmanlı

alfabesiyle

karşılığı

aşağıdakilerden

a) درس
b) درﺳﻠﻚ
c) درس ﻋﺎم
d) درس ﺧﺎﻧﻪ
e) درس دﳝﻚ

240

8.
hangisidir?

“Hacc-ı şerîf” ifadesinin Osmanlı alfabesiyle karşılığı aşağıdakilerden

a) ﺣﺎﺟﻰ ﺷﺮﻳﻔﻪ
b) ﺣﺎﺟﻰ اوﳌﻖ
c) ﺣﺞ ﺷﺮﰱ
d) ﺣﺞ ﺷﺮﻳﻒ
ّ
e) ﺣﺠﻪ ﻧﻴﺖ
9.

 راﻩ ﻃﻠﺐkelime gurubunun okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

a) Râha tâlib
b) Talep yolu
c) Rahat taleb
d) Râh-ı taleb
e) Talebe olmak
10.

ِ  ﺑﻘﻴkelime gurubunun okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?
ﻪء ﻋﻤﺮ ﻋﺰﻳﺰ
ّ

a) Bakıyye-i ömr-i azîz
b) İzzetli ömür
c) Aziz’in kalan ömrü
d) Ömrün kalan kısmı
e) Bakıyye ömür

Cevaplar: 1)a, 3)a, 4)a, 5)a, 6)b, 7)d, 8) d, 9)d, 10) a
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11. TARİHÎ METİNLERİ GÜNLÜK DİLE ÇEVİRME ÇALIŞMALARI I
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11. TARİHÎ METİNLERİ GÜNLÜK DİLE ÇEVİRME ÇALIŞMALARI I
11.1. Kendi İfadesiyle Kâtib Çelebi: Günlük Dile Çevirme Çalışması
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Bir Osmanlı Tarihine ait yayınlanmış sadeleştirme metnini inceleyiniz.

2.
Osmanlı Tarihine ait kaynak neşirleri konusunda sadeleştirme ve günlük dile
çevirme çalışmaları arasındaki farkları bulmaya çalışınız.
3.
Siyasî tarih bilgisi bilmenin herhanagi bir pasajı anlama ve çevirmedeki rolünü
tespite çalışınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Metin anlama

Metni kendi alanıyla ilgili
bilgilerle destekleyerek
anlayabilme yeteneğini
geliştirme

Bir tarih metni seçip o konu
ile ilgili tarihi malumat
edinerek çalışmayı
sürdürerek

Metni günlük dile çevirme

Metindeki kelimelerin
anlamlarını bulabilme

Sözlükler yardımıyla metne
hakim olunarak

Metni günlük dile çevirme

Metindeki terim ve
deyimleri bulabilme

Sözlük ve tarih lügatleri
aracılığıyla metni
çözümleyerek

Metni günlük dile çevirme

Türk dilinin farklı
yüzyıllarda geçirdiği
değişimi görebilme

Türk dilinin geçirdiği yapım
ve telaffuz değişimleriyle
bugünkü durumunu
karşılaştırarak
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Anahtar Kavramlar
•

Sadeleştirme

•

Günlük dile çevirme

•

Terim ve deyimleri bulma

•

Tarihî Türkçe

•

Günümüz Türkçesi
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Giriş
Osmanlı Türkçesi ile yazılmış tarih metinlerini okumaya başlarken ilk metin olarak
XVII. Yüzyıl Osmanlı münevverleri arasında tarih, coğrafya, bibliyografya, biyografi ve dinî
eserler vermesi bakımından sembol bir isim olarak öne çıkan Kâtib Çelebi’nin hayat
hikâyesine dair bir bölüm esas 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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11. Tarihî Metinleri Günlük Dile Çevirme Çalışmaları I
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.

11.1. Kendi İfadesiyle Kâtib Çelebi: Günlük Dile Çevirme Çalışması
Kâtib Çelebi’nin hayat hikâyesinden bir bölümüne yer verilen metin üzerinde
transkripli metinle mukayesesini de yaparak yazarın bugün yaşaması halinde aynı konuları
hangi cümle kuruluşu ve kelime çeşitliliği ile ifade edebileceğini göstermek üzere çalışmalar
yapılacaktır.Tarih, coğrafya, devlet teşkilatı, malî konular ve daha birçok alanda müstakil
eserler vermiş olan Kâtib Çelebi’nin zengin üslubuna hâkim olabilmek diğer metinler için de
örnek bir çalışma olacaktır.
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Bu risâlenin muharriri Mustafa
ibn Abdullâh eş-şehîr bi-Hacı Halîfe
ki ulemâ beyninde Kâtib Çelebi
demekle
meşhûrdur
belde-i
Kostantiniyye’de tevellüd edip vâlidi
askerîden olmağla kānûn üzre ol
zümreye geçip tâli‘ ü kevkeb
mensûbâtı hükmüyle okumak yazmak
san‘atına meyl eyledi. Bin otuz iki
târîhinde
Anadolu
muhâsebesi
kalemine şâkird olup otuz üçde
Tercan seferine gitdi. Otuz beşde
Bağdad’a sefer edip Başmukābelede
şâkird oldu. Fenn-i kitâbet ü hesâb ü
siyâkate müteallik müşkil add
etdikleri
bedîhî
makāmında
görünürdü.

Aydın kitle arasında Kâtib Çelebi olarak
bilinen ve Hacı Halife unvanıyla meşhur olmuş
olan bu eserin yazarı Mustafa b. Abdullah
İstanbul’da doğmuş ve babası askerî zümreden
olduğu için günün geleneklerine uygun olarak o
da kariyerine bu meslekte başlamış; ancak daha
sonra kaderin yönlendirmesiyle okuma yazma
ile ilgilenmeye başlamıştır. [Hicrî] bin otuz iki
yılında Anadolu Muhasebesi bürosunda
mesleğe başlamış, [Bin] otuz üç yılında [ordu
ile birlikte IV. Murad’ın] Tercan seferinde
bulunmuştur. [Bin] otuz beş yılında [yine ordu
ile] Bağdad seferine katılmış ve Başmukabele
bürosunda çalışmıştır. Kâtiplik, muhasebe ve
[malî
yazışmalarda
kullanılan]
siyakat
yazısında başkalarının zor saydığı [konular
kendisine] kolay geliyordu.
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Otuz altı ve otuz yedide
Erzurum muhâsarasında bulunup
otuz
sekizde
asker-i
İslâmla
İstanbul’a
geldi.
Sâbıku’z-zikr
merhûm
Kadızâde
Efendi’nin
iştihârı zamânı olmağla bir gün
geçerken Sultân Mehmed Câmii’nde
va‘zına
uğradı.
Merhûm
muntazımü’l-kelâm olup müessir
sözler söyler ve işiden elbette va‘zını
dinler idi. Ekser sözü halkı ilm-i
şerîf tahsîline tergībe müteallik ve
cehlden necâta sa‘y için tahrîs olup
ol hînde gûyâ ki zimâm-ı hâtırı ele
alıp ve şuğl ü tahsîl semtine cezb
edip götürdü gitdi.

[Hicrî bin] otuz altı ve otuz yedi
[yılların]da Erzurum kuşatmasına katılmış,
[Hicrî bin] otuz sekiz [yılın]da ordu ile
[birlikte] İstanbul’a geldi. İsmi [daha önce]
geçen rahmetli Kadızâde [Mehmed] Efendi’nin
meşhur olduğu sıralarda bir gün [avlusundan]
geçerken [Fatih] Sultan Mehmed Camii’nde
vaazına rastladı. Rahmetli düzgün ve etkili
konuşur, [sözünü] duyanlar mutlaka vaazını
dinlemeye başlarlardı. Vaazı genellikle halkı
ilim öğrenmeye isteklendirmeye yönelik ve
bilgisizlikten
kurtulmaya
çalışmalarını
sağlamaya [dair] olurdu. O sırada sanki
[yazarın] zihninin kontrolünü eline geçirip
[kendisini] ilmî konularla ilgilenmeye yöneltti.
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Vâlid-i merhûmun vasiyyeti
dahi bu husûs olmağla evvel
görülen mukaddemât-ı ulûm-ı
âliyeyi tekrâr iâdeye şurû‘ eyleyip
az zamânda i‘râb ve terkîb
melekesine mâlik oldu ve şeyh-i
mezbûrun ders-hânesine varıp
Husrev Paşa sefere gidince va‘zını
ve dersini dinledi. Otuz dokuzda
Hemedan ve Bağdad seferini
seferleyip kırk birde geri İstanbul’a
gelip şeyh-i mezbûr dersine
mülâzemet
eyledi.
Merhûm
dersinde Tefsir ve İhyâ-i Ulûm ve
Şerh-i Mevâkıf ve Dürer ve Tarîkat
okudurdu. Ekser dersi kışrîce basit
idi. Zîrâ ma‘kūlât semti ile âşinâlık
eylemeyip tefsirde ol fenlere
müteallik mahall geldikde Kadı bu

[Yazarın] rahmetli babasının da vasiyeti
kendisinin eğitim alanına girmesi olduğu için daha
önce okuduğu pozitif ilimlere ait temel konuları
[şimdi yeniden hocaya] sunmaya başlamıştır. Kısa
süre içerisinde dil ve gramer konularına hâkim olma
ve ifade edebilme yeteneğine sahip oldu. Adı geçen
şeyhin ders verdiği yere devam edip Husrev Paşa
sefere çıkana kadar [kendisinin] vaazlarını ve
verdiği dersleri dinledi. [Bin] otuz dokuzda
Hemedan ve Bagdad seferlerine katıldı; kırk birde
tekrar İstanbul’a gelip düzenli olarak adı geçen
şeyhin derslerine devam etti. Rahmetli, dersleri
sırasında Tefsir, İhyâ-i Ulûm, Şerh-i Mevâkıf, Dürer
ve Tarîkat kitaplarını okuturdu. Dersleri genellikle
yüzeysel ve basit idi. Çünkü müspet ilimlerle ilgisi
olmadığından bu gibi konularda Kadı [-zâde işi] laf
kalabalığına getirirdi.
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arada felsefîlik eder idi.

“el-mer’ü adüvvün li-mâ cehel”
fehvâsınca darb-ı mesel ederdi. Halk-ı âlem
ile birkaç mes’elede keşâkeşi sebeb olup
vâfir kütüb görmüşdü. Ekser kendi
da‘vâsına muvafık mesâili hâtırına alıp
istihzâr eder ve mahallinde söylerdi.
“Ni‘me’n-nâsır
el-cevâbü’l-hâzır”
fehvâsınca hasmı ilzâm bâbında mâhir olup
ve raks u devr husûsunda eski da‘vâyı
tecdîd edip cumhûr-ı Halvetiyye vü
Mevleviyye vü Makbere Bekcileri kendüye
düşman olmuşdu.

[Kadızâde vaaz ve deslerinde]
“kişi bilmediğinin düşmanıdır” sözü
uyarınca hareket ederdi. Herkesle bazı
konularda çekişmesi vardı, çok kitap
okuyup incelemişti. Genellikle kendi
amacına uygun konuları seçer, yeri
geldiğinde söylerdi. “En güzel yardımcı
hazır cevaptır” sözü uyarınca muhatabını
susturma konusunda yetenekli idi. [İbadet
kasdıyla] dönme konusunda eskiden beri
süren tartışmaları yeniden gündeme
getirip Halvetî, Mevlevî ve Türbedarları
kendisine düşman etmişti.
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Tahta depenler ve düdük çalanlar
“yetiş Toklu Dede! Yetiş Bukağılı Dede!”
diye her va‘zı ta‘n u tanzdan hâlî değil idi.
Öte tarafdan Sivasî Efendi ve İsmail Dede
ve sâirleri “münkir-i evliyâ vü tarîk mülhid
ü zındîkdır” diye itâle-i lisân ederlerdi.

Tahtalar
üzerinde
sıçrayarak
ibadet eden [ve Tahtacılar olarak bilinen]
zümreler ve [yine aynı amaçla] düdük
çalanlar “yetiş Toklu Dede! Yetiş
Bukağılı Dede!” diyerek [vaazları
sebebiyle Kadızâde’yi] taşlamaktan geri
durmuyorlardı. Diğer taraftan Sivasî
Efendi, İsmail Dede ve diğerleri de
“evliyayı ve tarikatları inkâr ettiğini ileri
sürerek dinsiz ve Allah’a saygısız”
diyerek [her zaman Kadızâde’ye] dil
uzatırlar [kendisini tenkit ederlerdi].
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Bir zamân mes’ele-i ebeveyn ü
tasliye vü tarzıye vü regāib ü kadir
namâzları nizâ‘ları sürünür. Niçe kīl ü kāl
ve bahs ü cidâle müeddî oldu. “Kendi zarîf
ü ârif kimesne olmağla bu makūle mesâil-i
hilâfiyyeyi pâ-bend-i ahmakān edip “hâlif-i
tearruf” mefhûmunca pâdişâhlar ma‘lûmu
olmuş ve cümleye tefevvuk etmekle
maslahatını görmüşdü. Sâir erbâb-ı hamâkat
bu ca‘li cidd kıyâs edip taklîd ile mezheb-i
taassub derdine düşüp kuru kavgaya
mütbtelâ oldular.

Hz. Peygamber’in anne ve
babasının âhirette Müslüman olarak
mumamele
görüp
görmeyeceği,
peygamberler için salat ü selam getirme,
sahabe için razıyellâhü anh deme, regaib
ve
kadir
[gecesi]
namazlarının
Müslümanların
günahlardan
affını
sağlayıp sağlamayacağı konuları [epey]
bir zaman sürdü gitti. [Kadızâde Mehmed
Efendi’nin] kendisi zarafet ve irfan sahibi
birisi olduğu için bu gibi aykırı konuları
ahmakların diline dolattırıp [meramını]
tersinden anlattırarak [adını] padişahlara
duyurmuş,
[meslektaşları
arasında]
herkesin üzerine çıkmış ve amacına
ulaşmıştı. Diğer aptallar gurubu da bu
yapmacık davranışı ciddiye almış ve dar
kalıplarla düşünerek anlamsız kavgalar
içerisine düşmüşlerdir.
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El-ân Kadızâdeli beyne’n-nâs bu
husûslarda ifrâtla meşhûr u mezmûm kavm
olduğu beyâna muhtâc değildir. Fakīr
bundan akdem nicesini hadd-i i‘tidâl
semtine irşâd eyleyip ol kayddan halâs içün
hâlâ bu muhtasarı dahi kaleme getirdim. Bin
kırk üçde vezîr-i a‘zam Mehmed Paşa
serdâr olup asker Haleb kışlasına gitmekle
hacc-ı şerîf niyyetine tekrâr sefere çıkıp
Haleb’den Hicâz’a sefer müyesser oldu.
Edâ-i hacc u ziyâretden sonra ordu-yı
humâyûn Diyarbekir’de iken gelip ol kış
şehirde ba‘zı ulemâ ile sohbet ü istifâdeye
ikbâl ü rağbet olundu.

Şu
sıralarda
Kadızâde’nin
fikirlerini savunanların halk arasında bu
konularda aşırıya kaçmakla tenkit
edildiklerini ve yerildiklerini açıklamaya
gerek yoktur. Bendeniz bundan önce
bunların
birçoğunu
ılımlı
yola
getirebildim
ve
bu
saplantıdan
kurtulmaları için de ayrıca bu küçük eseri
kaleme aldım. Bin kırk üçte Veziriazam
Mehmed Paşa’nın serdarlığında ordu
Haleb’de kışladığı sırada [ben de] hac
niyetiyle Haleb’den Hicaz’a gittim. Hac
vazifesi ve mukaddes mekânların
ziyaretini yerine getirdikten sonra
Diyarbakır’da orduya yetişip o kışı
şehirde âlimlerle karşılıklı sohbet ve
istifade ile geçirmeye gayret ettim.
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Kırk dörtde merhûm Sultân Murad
Hân ile Revân seferin seferleyip kırk beşde
dönüp derûnî sıdkla niyyet ve bu vechle
tashih-i teveccüh ü azîmet olundu ki on yıl
kadar zamân evkāt sefer ü hareketde geçip
niçe cengler ve vak‘alar görülüp hacc ü gazâ
maslahatı temâm oldu.
“Reca‘nâ mine’l-cihâdi’l-asgar ile’lcihâdi’l-ekber” fehvâsı üzre min-ba‘d râh-ı
talebde ta‘ba nefs-i nefîs tavtîn ve ilm-i şerîf
tahsîline bakıyye-i ömr-i azîz ta‘yîn olunup
rızk-ı mukadder esbâb-ı ilme harc u sarf
olunmak mukarrer kılındı..

[Bin] kırk dörtte merhum Sultan
[IV.] Murad’ın Revan seferine katılıp kırk
beşte [İstanbul’a] dönüp içten gelen
samimi niyetle yön belirleyerek on yıl
kadarlık bir zamanı sefer ve hareket
içerisinde geçirip birçok olaylara tanık
olup savaşlara katıldım. Böylece hac ve
gaza görevi tamamlandı.
“Küçük cihaddan büyük cihada
döndük” hadisi uyarınca bundan sonra
ilim yolunda yorulmak üzere güzel ömrün
kalan kısmı bu yola tayin olunup takdir
olunan rızkı ilmî ihtiyaçlara harcamaya
karar verildi.
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Bu
niyyetle
İstanbul’a
geldikde Haleb’de ikāmet esnâsında
sahhâf dükkânının kitâbları görülüp
ilhâm-ı İlâhî ile esâmî-i kütüb
tahrîrine şurû‘ olundu İstanbul’a gelip
alâ-tarîki’l-irs birâz mâl intikāl
eyledikde mîrâs mâlı kitâba verilip
hırs-ı azîm ile iştigāle şurû‘ olundu.
Kırk altıda ol kitâblara mutâlaa
müyesser olup meyl-i tabî‘î hasebiyle
tevârîh ve tabakāt ve vefeyât
kitâbların tetebbu‘ hoş gelir idi. Kırk
yedide geri akribâdan bir mâldâr tâcir
vefât ve mâlından birkaç yük akçe
intikāl edip sıdk-ı azîmet ve hulûs-ı
taviyyet bereketiyle feth-i bâb ve
suhûlet-i esbâb müyesser oldu.

Bu amaçla İstanbul’a gelindiğinde ilahî
yönlendirme ile, Haleb’deki ikamet sırasında
sahaf dükkânlarında incelenip değerlendirilen
kitapların
isimleri
yazılmaya
başlandı.
İstanbul’a gelip miras yoluyla bir miktar para
kalınca, mirastan gelen bu para ile kitap alınıp
büyük bir hırsla onları incelemeye koyuldu.
[Bin] kırk altıda o kitapların incelenmesi bitti,
[görüldü ki] doğal bir eğilim olarak tarih, belirli
zümrelerin
ve
vefat
edenlerin
hayat
hikâyelerine dair metinlerin incelenmesi hoş
gelmekte idi. [Bin] kırk yedide yine
akrabalardan zengin bir tüccarın ölümü ve
servetinden birkaç yüz bin akçelik miras
kalması üzerine iyi niyetin sonucu olarak yeni
kapılar açıldı ve işler kolaylaştı.
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Teyessür-i İlâhî ile tahsîl-i fünûn
semti musahhar olup meyl-i tabî‘îye
intizâm-ı emr-i ma‘âş imdâd etmeğin az
zamânda çok mesâfe vü menzil alındı.
Meblağ-ı mîrâsın üç yük akçe kadarını
kitâba verip ve bâkīsiyle tecdîd-i menzil ve
tedbir-i levâzım-ı teehhül edip ve fazlasını
sermâye-i ma‘âş ve medâr-ı esbâb-ı inti‘âş
kılıp kırk sekizde Sultân Murad Hân feth-i
Bağdad’a revâne oldukda azîmet-i sâbıka
üzre seferden kat‘-ı nazar olunup şuğl
özrüyle kalınmış idi.

Allah’ın kolay kılması sayesinde
[yazara] muhtelif alanlarda eğitim
yapabilme mümkün hale gelip doğal ilgi
alanlara zaman ayırmaya eldeki imkânlar
yeterli olduğu için kısa süre içerisinde çok
mesafe alındı. Mirastan kalan miktarın üç
yüz bin akçesi ile kitap alındı. Kalanıyla
yeni bir ev alınıp artanı da geçinmek için
ayrıldı. [Bin] kırk sekizde Sultan [IV.]
Murad Bağdad seferine gittiğinde eskiden
olduğu gibi sefere gitmeyip [ilmî
konularla] meşguliyet[ini] ileri sürülerek
orduya katılmadı.
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Ol zamânda fazl u ihâta ile meşhûr
A‘rec Mustafa Efendi kazâdan fâriğ olup
tarîk-i tedrîse heves etmekle ders demeğe
başlamış idi. Tefsîr-i Beyzâvî evvelinden
dersini istimâ‘a hâzır olup ma‘kūlât ü
menkūlâtda sâir gördüğüm ve derslerine
hâzır olduğum ulemâdan ziyâde kesret-i
ma‘lûmat ü ihâta sâhibi bulup merhûmu
üstâd ittihâz etdim. Anlar dahi fakīri sâir
talebe gibi görmeyip kemâl-teveccüh üzre
idi. Arada üns ü ülfet hâsıl olup niçe yıllar
istifâde vü sohbet olunmuş idi.

O sıralarda ahlakı ve ilmî seviyesi
ile ün yapmış olan Arec Mustafa Efendi
kadılıktan feragat ederek müderrislik
yapmak istediği için ders vermeye
başlamıştı. Beyzavî Tefsirini başından
itibaren kendisinden dinlemiş birisi olarak
onu hem aklî hem de naklî ilimlerde daha
önce gördüğüm âlimlerden daha fazla
bilgili gördüğüm için onu hocam saydım.
O da beni diğer öğrenciler gibi görmeyip
büyük ilgi gösterdi. Aramızda dostluk
kuruldu ve yıllarca karşılıklı olarak
sohbet ve yardımlaşma sürdü.
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Kırk dokuzda Ayasofya ders-i âmmı
Kürd Abdullah Efendi ellide Süleymâniye
ders-i âmmı Kiçi Mehmed Efendi merhûm
dersleri istimâ‘ olundu. Abdullah Efendi
ulûm-ı akliyye vü nakliyyede ehl idi.
Mehmed Efendi arabîde tedkīk u tahkīk
sâhibi olup ma‘kūlâta uğradıkça “bizim
bildiğimiz değil bilir var ise söylesin” diye
insâf ederdi.

[Bin] kırk dokuzda Ayasofya
[Camii] dersiammı Kürd Abdullah
Efendi’nin, [bin] ellide de Süleymaniye
[Camii] dersiammı merhum Kiçi Mehmed
Efendi’nin derslerine devam edildi.
Abdullah Efendi aklîm ilimlerde de naklî
ilimlerde de liyakat sahibi idi. Mehmed
Efendi [ise] Arap dili ve grameri
konusunda liyakat sahibi olup dersler
sırasında aklî ilimlere dair konular
geldiğinde insaflı davranarak “[bunlar]
bizim bildiğimiz konular değil, bilen
varsa söylesin” derdi.
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Uygulamalar
1.

Eski Anadolu Türkçesi gramer kurallarını inceleyip bilgilerinizi tekrarlayınız.

2.

Osmanlı Türkçesiyle yazılan metinlerdeki Farsça unsurları inceleyiniz.

3.
Osmanlı Türkçesiyle yazılan metinlerdeki tamlamaları ve bu alandaki farklı
uygulamaları bir metin üzerinde bulmaya çalışınız.
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Uygulama Soruları
1-Farsça kelimeler hangi kurallara göre ön ve son takı alır? Araştırınız ve Türkçe
grameri ile karşılaştırınız.
2-Farsça gramerine göre özne hangi kurallara uyularak yapılır? Türkçe grameri ile
karşılaştırınız.
3-Farsça gramerinde tamlamalar nasıl yapılır? Araştırınız.
4-Osmanlı Türkçesinde Farsça tamlamaların yeri nedir? Araştırınız.
5-Bir tarih metnini esas alarak Farsça kelimeleri tespit etmeyi deneyiniz
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Osmanlı Tarihi Metinlerine Giriş dersinin on birinci haftasında Kâtib Çelebi’nin
Mîzânü’l-hakk adlı eserinde yer verdiği otobiyografisinden bir kısmı esas alınarak metni
anlama ve verilen mesajı doğru tespit edebilmeye imkân tanıyacak şekilde transkripli
metinlerle birlikte yazarın bugün yaşaması halinde 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.
“Bu risâlenin muharriri Mustafa ibn Abdullâh eş-şehîr bi-Hacı Halîfe”
ifadesinin günümüz Türkçesiyle karşılığı nedir?
a) Mustafa b. Abdullah ve eseri Şehirli Hacı Halife
b) Mustafa b. Abdullah’ın yazdığı Şehirli Hacı Halife eseri
c) Yazıcı Mustafa b. Abdullah ve risalesi Hacı Halife
d) Bu eserin yazarı Mustafa oğlu Abdullah’tır. Hacı Halife diye meşhurdur.
e) Hacı Halife unvanıyla meşhur olmuş olan bu eserin yazarı Mustafa b. Abdullah
2.
“Vâlidi askerîden olmağla” ifadesinin günümüz Türkçesiyle karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Asker veledi olduğu için
b) Askere erken gittiği için
c) Asker anası olduğu için
d) Asker evladı olduğu için
e) Babası askerî zümreden olduğu için
3.
“Müşkil add etdikleri[nin] bedîhî makāmında görün[mesi]” ifadesinin
günümüz Türkçesiyle karşılığı aşağıdakilerden hangsidir?
a) Müşkülat çekilen makamları bilmek
b) Bedih’in zorlukla bildiği makamlar
c) [Başkalarının] zor saydıklarının kolay gelmesi
d) Sayıların zorlukları ve makam ilişkisi
e) Müşkül sayıların görünür olması
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4.
“Sâbıku’z-zikr merhûm Kadızâde Efendi” ifadesinin günümüz Türkçesiyle
karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sabıkalı merhum Kadızade Efendi
b) Adı geçen rahmetli Kadızade Efendi
c) Kadızade Efendi’nin sabıkası
d) Kadızade Efendi’yi sabıkalı gösterme
e) Kadızade’nin tekrarladığı zikir
“Erzurum Muhâsarası” ifadesinin Osmanlı alfabesiyle karşılığı aşağıdakilerden

5.
hangisidir?
a) ﻗﻴﺸﻰ

ارﺿﺮوﻣﻚ

b) ﺳﻰ

ارﺿﺮوم ﳏﺎرﺑﻪ

c) ﺳﻰ

ارﺿﺮوم ﻣﺤﺎﺻﺮﻩ

d) ﺑﻜﻴﺴﻰ
e)

ارﺿﺮوم ﺑﻜﻠﺮ

ارﺿﺮوم واﻟﻴﺴﻰ

6.
“Ekser sözü halkı ilm-i şerîf tahsîline tergībe müteallik olup” ifadesinin
günümüz Türkçesiyle karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Halkın ekseriya şerefli ilim tahsil etmeyle ilgilenmesi
b) Vaazının genellikle halkı ilim öğrenmeye isteklendirmeye yönelik olması
c) Genellikle vaazlarda halkı şereflendirici konuşmak
d) Vaazda halkı genellikle tahsilâta yönlendirmek
e) Şerefli ilim tahsiline söz veren halk
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7.
“Cehlden necâta sa‘y içün” ifadesinin günümüz Türkçesiyle karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Cehalet ve necat çabası için
b) Bilgisi az olan Necat’ın gayreti için
c) Necat ve Ebu Cehil’in çabaları uğruna
d) Bilgisizlikten kurtulmaya çalışmak için
e) Ebu Cehil ve Müslümanların “sa‘y” çabası için
“Rahmetli babasının da vasiyyeti” anlamına gelen ifade aşağıdakilerden

8.
hangisidir?

a) وﺻﻴﱴ

واﻟﺪﻩ م و

b) وﺻﻴﱴ

ﺑﺎﺑﺎﻧﻚ اوﻻدﻳﻨﻪ

c) وﺻﻴﱴ

ﻣﺮﺣﻮم ﺑﺎﺑﺎ م و

d) واﻟﺪم

وﺻﻴﱴ ﺳﻮن

e) وﺻﻴﺘﻰ

واﻟﺪ ﻣﺮﺣﻮﻣﻨﻚ دﻩ

“Evliyâyı inkâr eden” anlamına gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir?

9.
a) اﷲ

ﳏﺒﺔ

b) اﷲ

اوﻟﻴﺎء

c)

اﻟﻠﻬﻰ اﻧﻜﺎر

d) ﳏﱮ
ّ

اوﻟﻴﺎ

e) اوﻟﻴﺎ

ﻣﻨﻜﺮ
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10.

 ارﺑﺎر ﺣﻤﺎﻗﺖkelime gurubunun okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

a) Erbâb-ı ferâset
b) Ahmaklık ayıbı
c) Hamâkat ölçüsü
d) Erbâb-ı hamâkat
e) Ahmaklar gurubu
Cevaplar: 1)e, 2)e, 3)c, 4)b, 5)c, 6)b, 7)d, 8)e, 9)e, 10)d
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12. TARİHÎ METİNLERİ GÜNLÜK DİLE ÇEVİRME ÇALIŞMALARI II
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12. TARİHÎ METİNLERİ GÜNLÜK DİLE ÇEVİRME ÇALIŞMALARI II
12.1. Osmanlı Eğitim Sistemi (XVII. Yüzyıl): Günlük Dile Çevirme Çalışması
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Bir Osmanlı Tarihine ait yayınlanmış sadeleştirme metnini inceleyiniz.

2.
Osmanlı Tarihine ait kaynak neşirleri konusunda sadeleştirme ve günlük dile
çevirme çalışmaları arasındaki farkları bulmaya çalışınız.
3.
Siyasî tarih bilgisi bilmenin herhanagi bir pasajı anlama ve çevirmedeki rolünü
tespite çalışınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Metin anlama

Metni kendi alanıyla ilgili
bilgilerle destekleyerek
anlayabilme yeteneğini
geliştirme

Bir tarih metni seçip o konu
ile ilgili tarihi malumat
edinerek çalışmayı
sürdürerek

Metni günlük dile çevirme

Metindeki kelimelerin
anlamlarını bulabilme

Sözlükler yardımıyla metne
hakim olunarak

Metni günlük dile çevirme

Metindeki terim ve
deyimleri bulabilme

Sözlük ve tarih lügatleri
aracılığıyla metni
çözümleyerek

Metni günlük dile çevirme

Türk dilinin farklı
yüzyıllarda geçirdiği
değişimi görebilme

Türk dilinin geçirdiği yapım
ve telaffuz değişimleriyle
bugünkü durumunu
karşılaştırarak
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Anahtar Kavramlar
•

Osmanlı kronikleri

•

Kaynak neşri

•

Sadeleştirme

•

Tenkitli metin neşri

•

Tarihî terim ve deyimler
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Giriş
Osmanlı Türkçesi ile yazılmış tarih metinlerini okumaya başlarken ikinci metin olarak
XVII. Yüzyıl Osmanlı münevverleri arasında tarih, coğrafya, bibliyografya, biyografi ve dinî
eserler vermesi bakımından sembol bir isim olarak öne çıkan Koçi Bey’in devletin aksayan
yönlerinin tespiti ve önerilere yer verdiği Risalesinden eğitim sistemi ile ilgili bir bölüm esas
alınacaktır.
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12. Tarihî Metinleri Günlük Dile Çevirme Çalışmaları II
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.

12.1. Osmanlı Eğitim Sistemi (XVII. Yüzyıl): Günlük Dile Çevirme
Çalışması
Koçi Bey’in XVII. Yüzyıl Osmanlı eğitim sistemine dair tespit ve önerilerine yer
verdiği metin üzerinde transkripli metinle mukayesesini de yaparak yazarın bugün yaşaması
halinde aynı konuları hangi cümle kuruluşu ve kelime çeşitliliği ile ifade edebileceğini
göstermek üzere çalışmalar yapılacaktır.

.ﻣﻌﻠﻮم ﳘﺎﻳﻮن اوﻟﻪ ﻛﻪ ﺷﺮع ﺷﺮﻳﻔﻚ ﺑﻘﺎﺳﻰ ﻋﻠﻤﻠﻪ در و ﻋﻠﻤﻚ ﺑﻘﺎﺳﻰ ﻋﻠﻤﺎ اﻳﻠﻪ در
ﻋﺰت ﺑﺮ دوﻟﺘﺪﻩ اوﳌﺎﻣﺸﺪر و
ّ اول ﺟﻬﺘﺪن اﺟﺪاد ﻋﻈﺎﻣﻠﺮى زﻣﺎﻧﻨﺪﻩ ﻋﻠﻤﻪ و ارﺑﺎﺑﻨﻪ ﺣﺮﻣﺖ و

، اﻧﺘﻈﺎم ﺣﺎل ﻋﻠﻤﺎ.آﻧﻠﺮﻩ اوﻻن رﻋﺎﻳﺖ ﲦﺮﻩ ﺳﻴﻠﻪ ﻧﻴﺠﻪ آﺛﺎر ﲨﻴﻠﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ اﻳﺘﻤﺸﻠﺮدر

.ﻣﺸﻮش اوﻟﻮب ﺣﺎﻟﻠﺮى دﻳﻜﺮ ﻛﻮن اوﳌﺸﺪر
ّ ﳐﺘﻞ و
ّ  ﺑﻮ اﺛﻨﺎدﻩ ﻏﺎﻳﺖ.ﻣﻬﻤﺎت دﻳﻦ و دوﻟﺘﺪر
Ma‘lûm-ı humâyûn ola ki
Şer‘-i şerîfin bekāsı ilmledir
ve ilmin bekāsı ulemâ iledir. Ol
cihetden ecdâd-ı ızâmları zamânında
ilme ve erbâbına hürmet ü izzet bir
devletde olmamışdır ve anlara olan
riâyet semeresiyle nice âsâr-ı cemîle
müşâhede etmişlerdir. İntizâm-ı
ulemâ, mühimmât-ı dîn ü devletdir.
Bu esnâda gāyetde muhtell ü
müşevveş olup hâlleri diğer-gûn
olmuşdur.

[Yüce padişahımız] bilginiz olsun ki,
Düzenin devamı [ancak] ilimle, ilmin
devamı [da] bilginlerle mümkündür. Bu açıdan
bakıldığında atalarınız zamanında ilme ve ilim
adamlarına [gösterilen] saygı ve önem [daha
önce hiç] bir devlette görülmemiştir. Onlara
gösterdikleri [devamlı ve düzenli] saygının
sonucu olarak [kendi zamanlarında] birçok güzel
eser görebilmişlerdir. Bilginlerin [meslek
hayatlarının ] düzenlilik içerisinde olması din ve
devlet işlerinin en önde gelen konularındandır.
[Ancak] bu sıralarda [bu düzen] gayet karışık bir
hal almış ve [bilginler] içerisinde bulundukları
durum bakımından [bilgin olma açısından] başka
şekle bürünmüşlerdir.
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اﺟﺪاد ﻋﻈﺎم ﺳﻌﺎدت اﳒﺎﻣﻠﺮى زﻣﺎن ﺷﺮﻳﻔﻠﺮﻧﺪﻩ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﻴﻨﻨﺪﻩ ﺟﺎرى اوﻻن ﻗﺎﻧﻮن و
رﺳﻢ ﺑﻮدرﻛﻪ ﻋﻠﻤﺎﻧﻚ اﻋﻠﻢ و اﻓﻀﻠﻰ و اﺗﻘﻰ و اورﻋﻰ و اﺳﻦ و اﺻﻠﺤﻰ ﺷﻴﺦ اﻻﺳﻼم و
ﻣﻔﱴ اﻻﻧﺎم اوﻟﻮب آﻧﺪن آﺷﺎﻏﻰ روم اﻳﻠﻰ و آﻧﺎﻃﻮﱃ ﻗﺎﺿﻴﻌﺴﻜﺮﻟﺮى ﺑﻮ ﺗﺮﺗﻴﺐ اوزرﻩ
اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻠﺮﻳﻨﻪ ﻛﻮرﻩ رﻋﺎﻳﺖ اوﻟﻨﻮردى و ﺻﺪر ﻓﺘﻮى ﳏﻠﻨﻪ ﻣﺼﺎدف اوﻟﺪﻗﺪن ﺻﻮﻛﺮﻩ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ
 آﻧﻚ. زﻳﺮا ﻓﺘﻮى ﻣﻨﺼﱮ ﻋﺰﻳﺰ و ﺷﺮﻳﻒ و ﻛﺰﻳﺪﻩء ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻋﻠﻤﻴّﻪ در،ﻣﻌﺰول اوﳌﺎزدى
. ﻋﺰل و ﻧﺼﺐ ﻗﺒﻮل اﻳﺘﻤﺰ و ﻫﺮ ﻋﺎﱂ اول ﻣﻘﺎﻣﻪ ﻻﻳﻖ اوﳌﺎز،ﺣﺮﻣﱴ ﻏﲑﻩ ﺑﻜﺰﻩ ﻣﺰ

Ecdâd-ı
ızâm-ı
saâdetencâmları
zamân-ı
şerîflerinde
ulemâ beyninde cârî olan kānûn u
resm budur ki ulemânın a‘lem ü
efdali ve etkā vü evra‘ı ve esenn ü
aslahı şeyhü’l-İslâm ve müfti’l-enâm
olup andan aşağı Rum-eli ve
Anadolu kadıaskerleri bu tertîb üzre
istihkāklarına göre riâyet olunurdu
ve sadr-ı fetvâ mahalline musâdif
oldukdan sonra min-ba‘d ma‘zûl
olmazdı, zîrâ fetvâ mansıbı azîz ü
şerîf
ve
güzîde-i
menâsıb-ı
ilmiyyedir. Anın hürmeti gayre
benzemez, azl ü nasb kabûl etmez ve
her âlim ol makāma lâyık olmaz.

Büyük atalarınız zamanında bilginler
arasında geçerli olan kurallar gereğince;
bilginlerin ilim, fazilet, takva, vürû, yaş
ve salih insan olmak bakımından en iyi
derecede olanları Şeyhülislâm olurdu; ondan
sonra gelen [ilim hayatının üst düzey
yöneticileri olarak] Rumeli ve Anadolu
kazaskerleri bu sıra ve titizlikle liyakatlerine
göre hak ettikleri muameleyi görürlerdi. Fetva
[verme] makamına böyle bir kişi bulunduktan
sonra görevinden alınmazdı. Zira fetva görevi
eğitim görevlerinin en gözde makamıdır. Onun
saygınlığı başka bir makama benzemez, bu
[derecedeki bir görev için] görevden alınma ve
yeni birisinin atanması söz konusu olamaz ve
her bilgin o makama layık olamaz.

275

ﻣﻘ ّﺪﻣﺎ ﺷﻴﺦ اﻻﺳﻼم اوﻻن ﻛﻤﺴﻨﻪ ﻟﺮ ﻣﻨﺒﻊ ﻓﻀﻞ و ﻛﻤﺎل
اوﻟﺪﻳﻨﺎﻏﻨﺪن ﻏﲑى ﻧﺎﻃﻖ ﺑﺎﳊﻖ اوﻟﻮب ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﻋﺎﱂ ﭘﻨﺎﻩ ﺣﻀﺮﺗﻠﺮﻳﻨﻪ داﺋﻤﺎ
ﻧﺼﺢ ﲨﻴﻠﺪن ﺧﺎﱃ اوﳌﺎزﻟﺮدى و اﻧﺘﻈﺎم دﻳﻦ و دوﻟﺘﻪ ﺳﺎﻋﻰ اوﻟﻮب
 ﺻﺪر ﻓﺘﻮى ﺑﻮﻳﻠﻪ ﺑﺮ آدم اﻳﻠﻪ ﻣﺸﺮف.اﺣﻮال ﻋﺒﺎد اﷲ اﻳﻠﻪ ﻣﻘﻴﺪﻟﺮ اﻳﺪى
 اﻳﻮﻟﺮك ﻗﺪرى ﺑﻴﻠﻨﻤﻚ.اوﻟﺪﻗﺪن ﺻﻮﻛﺮﻩ ﻣ ّﺪة اﻟﻌﻤﺮ ﻋﺰل اوﻟﻨﻤﺎﻣﻖ ﻛﺮﻛﺪر
اﻟﺴﻌﻮد اﻓﻨﺪى ﻣ ّﺪة اﻟﻌﻤﺮ ﻣﻨﺼﺐ ﻓﺘﻮادن ﻋﺰل اوﻟﻨﻤﺎدى
ّ  اﺑﻮ.ﻛﺮﻛﺪر

Mukaddemâ şeyhü’l-İslâm
olan kimesneler menba‘-ı fazl ü
kemâl olduğundan gayri nâtık bi’lhakk olup pâdişâh-ı âlem-penâh
hazretlerine dâimâ nush-ı cemîlden
hâlî olmazlardı ve intizâm-ı dîn ü
devlete sâ‘î olup ahvâl-i ibâdu’llâh
ile mukayyedler idi. Sadr-ı fetvâ
böyle bir âdem ile müşerref
oldukdan sonra müddetü’l-ömr azl
olunmamak gerekdir. İyilerin kadri
bilinmek gerekdir. Ebussuud Efendi
müddetü’l-ömr mansıb-ı fetvâdan
azl olunmadı

Daha önceleri Şeyhülislâm olanlar, fazilet
ve olgunluk kaynağı olmalarına ilaveten doğruyu
söylerler ve her zaman dünyanın [adalet
bakımından kendisine] ümitle baktıkları padişaha
güzel öğütler [ve uyarılar] iletmekten geri
durmazlardı. Din ve devlet işlerinin düzgün
işlemesi için çalışırlar, [sürekli olarak] halkın
meseleleri ile kendilerini bağlı sayarlardı. Fetva
makamı böyle bir kişi ile şereflendikten sonra [o
kişinin] ömrü boyunca görevinden alınmaması
gerekir. İyilerin değeri bilinmelidir. [Nitekim]
Ebussuud Efendi ömrü boyunca fetva görevinden
alınmadı.
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و اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ و دﻳﺎﻧﱴ اوﻻن ﻗﺎﺿﻴﻌﺴﻜﺮﻟﺮ دﺧﻰ اون اون ﺑﺶ
ﻳﻴﻞ ﻣﻨﺼﺒﺪﻩ اوﻟﻮب ﻣﻌﺰول اوﻟﺪﻗﻠﺮﻧﺪﻩ ﻳﻮز اﻟﻠﻴﺸﺮ آﻗﭽﻪ ﺗﻘﺎﻋﺪ اﺣﺴﺎن
 ﺑﻼد ﺛﻼﺛﻪ ﻗﺎﺿﻴﻠﺮى و ﺳﺎﺋﺮ ﺣﻜﺎم ﺷﺮﻳﻌﺖ دﺧﻰ ﻧﻴﺠﻪ زﻣﺎن.اوﻟﻨﻮردى
 ﺑﻌﺪاﻟﻌﺰل ﻧﻴﺠﻪ ﻟﺮى.ﻣﻨﺼﺒﻠﺮﻧﺪﻩ ﺑﺮﻗﺮار اوﻟﻮب ﰉ وﺟﻪ ﻋﺰل اوﻟﻨﻤﺎزﻟﺮدى
ء

وﻇﻴﻔﻪ اﻳﻠﻪ و ﻧﻴﺠﻪ ﻟﺮى ﺑﺮر ﻣﺪرﺳﻪ اﻳﻠﻪ ﺗﻘﺎﻋﺪ اﺧﺘﻴﺎر اﻳﺪوب ﺑﻘﻴّﻪ
.ﻋﻤﺮﻟﺮﻳﲎ ﻋﻠﻢ و ﻋﺒﺎدت اﻳﻠﻪ دﻋﺎء دوﻟﺖ ﭘﺎدﺷﺎﻩ اﺳﻼم اﻳﻠﻪ ﻛﭽﺮﻳﺮﻟﺮدى
.آراﻟﺮﻧﺪﻩ ﴰﺪﻳﻜﻰ ﻛﱮ ﺷﻬﺮت و زﻳﻨﺖ ﻳﻮﻏﻴﺪى

ve istikāmet ü diyâneti olan
kadıaskerler dahi on on beş yıl mansıbda
olup ma‘zûl olduklarında yüz ellişer akçe
tekāüd ihsân olunurdu. Bilâd-ı selâse
kadıları ve sâir hükkâm-ı şerîat dahi nice
zamân mansıblarında ber-karâr olup bî-vech
azl olunmazlardı. Ba‘de’l-azl niceleri vazîfe
ile ve niceleri birer medrese ile tekāüd
ihtiyâr edip bakıyye-i ömrlerini ilm ü ibâdet
ile duâ-i devlet-i pâdişâh-ı İslâm ile
geçirirlerdi. Aralarında şimdiki gibi şöhret ü
zînet yoğudu.

Mesleğinde standart davranan ve
Allah korkusu içerisinde olan kazaskerler
de on on beş yıl görevlerinde kalırlar.
Görevlerinden alındıklarında [da].yüz
ellişer akçe ile [kendilerine] ihsanda
bulunurdu. [Eyüp, Üsküdar ve Galata
gibi] üç şehrin kadıları ile yasaları
uygulayan diğer kadılar da epey bir süre
görevlerinin başında olurlar, sebepsiz
yere görevden alınmazlardı. Görevi
bıraktıklarında [da] kimileri kendilerine
ücret bağlanarak kimileri de bir
medreseye müderris tayin olunarak
emekliliği seçmiş olurlar, [böylece]
ömürlerinin kalan kısmını ilim ve ibadet
ile geçirirlerdi. Aralarında şimdi olduğu
gibi şöhret ve lüks düşkünlüğü yoktu.
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ﻫﺮ ﺑﺮى ﻣﻨﺼﺒﻨﺪﻩ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ و ﻋﺪاﻟﺖ اﻳﺪوب واردﻗﻠﺮى ﻳﺮﻟﺮدﻩ
ﻋﺒﺎداﻟﻠﻬﻪ رﲪﺖ اوﻟﻮردى و ﺗﻘﺎﻋﺪ اﺧﺘﻴﺎر اﻳﺘﺪﻛﻠﺮﻧﺪﻩ ﻛﻴﺠﻪ و ﻛﻮﻧﺪوز ﻋﻠﻢ
ء

 ﺧﺰﻳﻨﻪ.ﺷﺮﻳﻔﻪ اﺷﺘﻐﺎل اﻳﺪوب ﻧﻴﺠﻪ ﺗﺄﻟﻴﻔﺎت و ﺗﺼﻨﻴﻔﺎت وﺟﻮدﻩ ﻛﺘﻮررﻟﺮدى

ء

ﻋﺎﻣﺮﻩ دﻩ اﻵن ﻧﻴﺠﻪ ﺗﺄﻟﻴﻔﻠﺮى ﻣﻮﺟﻮددر و ﻧﺎم ﲨﻴﻠﻠﺮى ﻗﻴﺎﻣﺘﻪ دك اﻟﺴﻨﻪ

ﻧﺎﺳﺪﻩ ﻣﺬﻛﻮردر و آﻣﺎﻟﻠﺮﻳﻨﻪ دﺧﻰ ﺟﻨﺎب ﺣﻖ ﺑﺮﻛﺖ وﻳﺮوب ﻧﻴﺠﻪ ﺧﲑات و
 اﻵن ﺟﺎﻣﻊ و ﻣﺴﺠﺪﻟﺮى و ﻣﺪرﺳﻪ و.ﺣﺴﻨﺎت وﺟﻮدﻩ ﻛﺘﻮررﻟﺮدى
. ﺧﺎﻧﻘﺎﻩ و زاوﻳﻪ ﻟﺮى اﻃﺮاف ﳑﺎﻟﻚ اﺳﻼﻣﻴﻪ دﻩ ﻣﻮﺟﻮددر،ﻣﻜﺘﺒﻠﺮى

Her biri mansıbında istikāmet ü
adâlet
edip
vardıkları
yerlerde
ibâdu’llâha rahmet olurdu ve tekāüd
ihtiyâr etdiklerinde gece ve gündüz ilm-i
şerîfe iştigāl edip nice te’lîfât ü tasnîfât
vücûda getirirlerdi. Hazîne-i âmirede
el’ân nice te’lîfleri mevcûddur ve nâm-ı
cemîlleri kıyâmete dek elsine-i nâsda
mezkûrdur ve âmâllerine dahi Cenâb-ı
Hakk bereket verip nice hayrât ü hasenât
vücûda getirirlerdi. El’ân câmi‘ ü
mescidleri ve medrese vü mektebleri,
hankāh ü zâviyeleri etrâf-ı memalik-i
İslâmiyye’de mevcûddur.

[İlim adamlarının] her biri görevde
oldukları süre içerisinde şaşmaz bir
[kararlılıkla] prensipli ve adaletli olma
ilkelerine bağlı kalırlar, görev için
bulundukları her yerde insanlara ümit
olurlardı; emekliliği seçtikleri zaman da gece
ve gündüz ilimle meşgul olurlar, birçok telif
ve derleme eser meydana getirirlerdi.
[Nitekim]
Devlet
arşivinde
[ve
kütüphanelerde] şu an pek çok eserleri
bulunmaktadır. [Bu eserler sayesinde de]
isimleri halk arasında kıyamete kadar güzel
şekilde anılacaktır. İyilik yapma isteklerine
Allah’ın da bereket nasip etmesiyle birçok
hayır ve hasenat yapma imkânı bulmuşlardır.
Şu günlerde memleketimizin her yerinde
[onların yaptırdığı] pek çok cami ve mescit,
medrese ve mektep ile tekke ve zaviyeler
bulunmaktadır.
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ﺣﺎﻻ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻠﻢ دﺧﻰ ﻓﻮق اﳊﺪ ﻣﺘﻐﲑ اوﳌﺸﺪر و آراﻟﺮﻧﺪﻩ ﺟﺎرى
 داﻧﺸﻤﻨﺪ اوﳌﻖ، ﻣﻘﺪﻣﺎ ﺑﺮ ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﻢ.اوﻻن ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺪﱘ ﺗﻨﺰل ﺑﻮﳌﺸﺪر
ﻣﺮاد اﻳﻠﺴﻪ ﻋﻠﻤﺎدن ﺑﺮﻳﺴﻰ ﻣﺘﺤﺮك اوﻟﻮب اوﻻ آﻧﺪن ﳐﺮج درﺳﻰ اوﻗﻴﻮب
ﻣﺪرﺳﻴﻨﺪن ﺑﺮﻳﻨﻪ ﻛﻮﻧﺪرردى و
ّ اﺳﺘﻌﺪاد و ﻟﻴﺎﻗﺘﲔ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ اﻳﺘﺪﻛﺪن ﺻﻮﻛﺮﻩ

آﻧﺪن ﺑﺮﻳﻨﻪ ﺑﻮﻳﻠﻪ ﺑﻮﻳﻠﻪ ﺧﺎرﺟﺪﻩ و داﺧﻠﺪﻩ و ﺻﺤﻨﺪﻩ ﻧﻴﺠﻪ ﻣ ّﺪة داﻧﺸﻤﻨﺪ

اوﻟﻮب ﺑﻌﺪﻩ ﻣﺮاد اﻳﺘﺪﻳﻜﻰ ﻳﺮدﻩ ﻗﺮار اﻳﺪوب ﻳﻮﱃ ﻛﻠﺪﻛﺪﻩ ﻣﻼزم اوﻟﻮب
 ﻳﻮﱃ ﻛﻠﺪﻛﺪﻩ ﺻﺤﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪﻟﺮﻳﻨﻚ.روزﻧﺎﻣﭽﻪء ﳘﺎﻳﻮﻧﻪ ﻧﺎﻣﻰ ﻳﺎزﻳﻠﻮردى
 ﻫﺮ ﺑﺮﻳﻨﻪ ﺑﺮر ﺗﺘﻤﻪ ﺗﻌﻴﲔ اوﻟﻨﻮب آﻧﺪﻩ ﺳﺎﻛﻦ، ﻛﻪ ﻣﻌﻴﺪﻟﺮدر،اﺳﻜﻴﻠﺮى
.اوﻻن ﺳﻮﺧﺘﻜﺎن ﻃﺎﺋﻔﻪ ﺳﻨﻪ اﻓﺎدﻩء ﻋﻠﻮم اﻳﺪرﻟﺮدى

Hâlâ tarîk-i ilm dahi
fevka’l-hadd
mütegayyir
olmuşdur ve aralarında cârî olan
kānûn-ı
kadîm
tenezzül
bulmuşdur. Mukaddemâ bir tâlibi ilm, dânişmend olmak murâd
eylese ulemâdan birisi müteharrik
olup evvelâ andan mahrec dersi
okuyup isti‘dâd ü liyâkatin
müşâhede
etdikden
sonra
müderrisînden birine gönderirdi
ve andan birine böyle böyle
Hâric’de ve Dâhil’de ve Sahn’da
nice müddet dânişmend olup
ba‘dehû murâd etdiği yerde karâr
edip yolu geldikde mülâzım olup
rûznâmçe-i
humâyûna
nâmı
yazılırdı. Yolu geldikde Sahn
dânişmendlerinin eskileri, ki
mu‘îdlerdir, her birine birer
tetimme ta‘yîn olunup anda sâkin
olan suhtegân taifesine ifâde-i
ulûm ederlerdi.

Şimdi [sizin zamanında] eğitim dünyasında
geçerli olan kurallar hoş görülebilir düzeyin üzerinde
olmak üzere değişmiş [ve başkalaşmıştır]. [Bilginlerin]
aralarında geçerli olan kurallar eskisine göre seviye
kaybetmiştir. Önceden eğitim yoluna giren birisi
danişmend olmak isterse, bilginlerden birisi [onu
öğrenci olarak kabul eder ve] kendisiyle ilgilenir, [kişi]
önce ondan mahreç dersini okur, [hoca] kabiliyet ve
yeteneğini görecek olursa müderrislerden birisine
gönderirdi. O diğerine diğeri bir başkasına gönderir
böylece Hâric, Dâhil ve [Fatih’in kurduğu] Sahn
medreselerinde epey bir süre eğitim görür, daha sonra
istediği seviyede eğitimini durdurur, fırsat bulursa
mülazemet seviyesinde eğitimine devam eder, aynı
zamanda Ruznamçe defterine [aday olarak] ismini
yazdırırdı. İmkân bulacak olursa, her birine bir tetimme
denilen hazırlık medresesi emanet edilen Sahn
medreselerindeki muid denilen kıdemli danişmendler
arasına girer ve orada ders gören öğrencilere ders
verirlerdi.
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ﻣﺪرﺳﻠﺮ ﻗﺪر
ّ ﺑﻴﻚ اوچ ﺗﺎرﳜﻨﻪ ﻛﻠﻨﺠﻪ ﺻﺤﻦ ﻣﻌﻴﺪﻟﺮﻳﻨﻚ ﴰﺪﻳﻜﻰ

وﻗﻊ و اﻋﺘﺒﺎرى وار اﻳﺪى و داﻧﺸﻤﻨﺪ اوﻟﻮب ﻧﻴﺠﻪ زﻣﺎن ﻣﺪارﺳﺪﻩ اﺷﺘﻐﺎل
ﻋﻠﻢ اﻳﺘﻤﻴﻨﺠﻪ ﻣﻼزم ﻳﺎزﳌﺎزدى و ﻛﻴﻤﺴﻪ ﻛﻴﻤﺴﻪ ﻧﻚ اﺟﺎزﺗﺴﺰ
 اول. ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻠﻢ ﻓﻮق اﳊﺪ ﭘﺎك و ﻣﻀﺒﻮط اﻳﺪى.داﻧﺸﻤﻨﺪﻳﻦ آﳌﺎزدى
ﺳﺒﺒﺪن اﻳﭽﻠﺮﻧﺪﻩ ﺟﺎﻫﻞ و اﺟﻨﱮ اوﳌﻴﻮب ﻫﺮ ﺑﺮى ﻳﻮﱃ اﻳﻠﻪ ﻛﻠﻤﻜﻠﻪ اﻛﺮ
 ﻋﺮض و وﻗﺎر،ﻣﻜﻤﻞ
ّ  اﻛﺮ،ﻗﻀﺎة
ّ ﻣﺪرﺳﻴﻨﺪن ﲨﻠﻪ ﺳﻰ ﻋﻠﻢ و دﻳﲎ
ﻣﺪرﺳﻠﻜﻰ ﺣﺎﻟﻨﺪﻩ ﻋﻠﻢ ﺷﺮﻳﻔﻪ و ﻣﻨﺼﱮ ﺣﺎﻟﻨﺪﻩ
ّ ﺻﺎﺣﱮ آدﻣﻠﺮ اوﻟﻮب

دﻳﻦ و دوﻟﺘﻪ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ اﻳﻠﻪ ﺧﺪﻣﺖ اﻳﺪوب ﻋﺒﺎداﻟﻠﻬﻪ ﻧﻔﻊ ﳏﺾ
.اوﻟﻮردى
Bin üç târîhine gelince Sahn
mu‘îdlerinin şimdiki müderrisler kadar
vaka‘ u i‘tibârı var idi ve dânişmend olup
nice zamân medârisde iştigāl-i ilm
etmeyince mülâzım yazılmazdı ve kimse
kimsenin icâzetsiz dânişmendin almazdı.
Tarîk-i ilm fevka’l-hadd pâk ü mazbût idi.
Ol sebebden içlerinde câhil ü ecenebî
olmayıp her biri yolu ile gelmekle eğer
kudât, eğer müderrisînden cümlesi ilm ü
dîni mükemmel, ırz u vakār sâhibi âdemler
olup müderrisliği hâlinde ilm-i şerîfe ve
mansıbı hâlinde dîn ü devlete istikāmet ile
hizmet edip ibâdu’llâha nef‘-i mahz olurdu.

Bin üç tarihine kadar muidlerin
şimdiki müderrisler kadar saygınlığı vardı.
[Çünkü] danişmend olarak medreselerde
uzun bir süre ilimle meşgul olmayanlar
mülazım
yazılmazlardı.
[Hocalardan]
kimse kimsenin öğrencisini izinsiz olarak
almazdı. Eğitim dünyası en üst düzeyde
kurallara bağlı ve şeffaf bir işleyişe sahipti.
Bu nedenle de ilim adamları arasında
bilgisiz veya meslek dışından gelenler
görülmezdi. Her biri bulunduğu yere yolu
ile gelmiş olduğu için kadı veya
müderrislerin hepsi ilim ve ahlakı tam,
özgüven ve saygınlık sahibi insanlardı.
Müderrislik yapıyorlarsa ilme, kadılık
yapıyorlarsa din ve devlet işlerine yön
verip hizmet ederler, her hareketleri halka
her zaman fayda getirirdi.
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�ﺎﻳﺖ اﻻﻣﺮ ﺑﻴﻚ اوچ ﺗﺎرﳜﻨﺪن ﺑﺮى ﺑﻮ اﻧﺘﻈﺎم ﺑﻮزﻳﻠﻮب ﻣﻘﺪﻣﺎ
ﺷﻴﺦ اﻻﺳﻼم اوﻻن ﺻﻨﻊ اﷲ اﻓﻨﺪى ﺑﺮ ﻗﺎچ دﻓﻌﻪ ﰉ وﺟﻪ ﻣﻌﺰول اوﻟﻮب
و ﻗﺎﺿﻴﻌﺴﻜﺮﻟﺮ دﺧﻰ ﺗﻴﺰ ﺗﻴﺰ ﻣﻌﺰول اوﳌﻐﻠﻪ ﻳﺮﻳﻨﻪ ﻛﻠﻦ ﻋﺰل ﺧﻮﻓﻨﻪ
دوﺷﻮب وﻛﻼء دوﻟﺖ اﻳﻠﻪ ﻣﺪاراﻳﻪ ﳏﺘﺎج اوﻟﻮب ﺣﻀﻮر ﳘﺎﻳﻮﻧﺪﻩ ﺣﻖ
 اﻣﺎ.ﺳﻮزى ﺳﻮﻳﻠﻤﻜﺪن ﻗﺎﻟﺪﻳﻠﺮ و ﻫﺮﻛﺴﻚ رﻋﺎﻳﺖ ﺧﺎﻃﺮﻳﻠﻪ ﻣﻘﻴّﺪ اوﻟﺪﻳﻠﺮ

دﻳﻨﻨﺪﻩ ﻣﺘﺎﻧﱴ اوﻻن ﻣﺆﻣﻦ ﻛﺎﻣﻞ ﻋﺰﻟﺪن دﺧﻰ ﻗﻮرﻗﻤﻴﻮب ﻛﻼم ﺣﻘﻰ
 ﺻﻨﻊ اﷲ اﻓﻨﺪى ﺑﺮ ﻗﺎچ دﻓﻌﻪ ﻣﻌﺰول اوﳌﺸﻜﻦ ﻳﻨﻪ ﻛﻼم ﺣ ّﻘﻰ.ﺳﻮﻳﻠﺮ
 اول ﺻﺪر.ﺳﻮﻳﻠﻴﻮب اﻣﺮ دﻳﻦ و دوﻟﺘﺪﻩ ﻗﻄﻌﺎ ﻣﺴﺎﳏﻪ اﻳﺘﻤﺪﻳﻠﺮ اﻳﺪى
. رﻋﺎﻳﺖ ﳏﻠّﻰ دﻛﻠﺪر،ﻣﺴﺎﳏﻪ ﻳﺮى دﻛﻠﺪر

Nihâyetü’l-emr bin üç
târîhinden beri bu intizâm bozulup
mukaddemâ şeyhü’l-İslâm olan
Sun‘ullah Efendi birkaç def‘a bîvech ma‘zûl olup ve kadıaskerler
dahi tez tez ma‘zûl olmağla yerine
gelen azl havfına düşüp vükelâ-i
devlet ile müdârâya muhtâc olup
huzur-ı humâyûnda hakk sözü
söylemekden kaldılar ve herkesin
riâyet-i hâtırına mukayyed oldular.
Ammâ dîninde metâneti olan
mü’min-i kâmil azlden dahi
korkmayıp kelâm-ı hakkı söyler.
Sun‘ullah Efendi birkaç def‘a
ma‘zûl olmuşken yine kelâm-ı
hakkı söyleyüp emr-i dîn ü
devletde kat‘â müsâmaha etmediler
idi. Ol sadr müsâmaha yeri
değildir, riâyet mahalli değildir.

Nihayet son söz olarak demek gerekirse, bin
üç tarihinden itibaren [eğitim sistemindeki] bu
düzen bozuldu. [Nitekim] ilk defa olarak
Şeyhülislâm Sunullah Efendi birkaç kere sebepsiz
yere görevinden alındı. Kazaskerler de sık sık
görevden alındığı için, yerlerine gelenler görevden
alınma endişesine düşüp üst düzey yöneticilerle işi
idare ederek yürütmeye gereği duydular, [dahası]
padişahın huzurunda doğru sözü söylemekten geri
durdular ve herkesin gönlüne uygun davranmaya
özen gösterdiler. Ancak dinî kuralları bütünüyle
özümseyen gerçek mümin görevden alınmaktan
korkmayıp doğru sözü [her yerde] söyler. [Nitekim]
Sunullah Efendi birkaç kere görevden alındığı halde
yine de doğru sözü söyler, din ve devlet işlerinde
kesinlikle taviz vermezdi. [Çünkü] o makam taviz
yeri, herkesin hatırına göre davranma yeri değildir.
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ﻛﻴﺪرك ﻫﺮ ﻣﺼﻠﺤﺘﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻗﺎرﴰﻐﻠﻪ و ﻫﺮ اﻣﺮدﻩ ﻣﺴﺎﳏﻪ
اوﻟﻨﻤﻐﻠﻪ ﻧﺎ ﻣﺴﺘﺤﻘﻠﺮﻩ ﺣﺪدن زﻳﺎدﻩ ﻣﻨﺼﺒﻠﺮ وﻳﺮﳌﻚ اﻗﺘﻀﺎ اﻳﺪوب ﻗﺎﻧﻮن
 ﻗﺎﺿﻴﻌﺴﻜﺮﻟﺮ دﺧﻰ زﻣﺎن ﻗﻠﻴﻠﺪﻩ ﰉ وﺟﻪ ﻣﻌﺰول اوﳌﻐﻠﻪ.ﻗﺪﱘ ﺑﻮزﻟﺪى
ﻃﻤﺎع و ﺣﺮﻳﺺ اوﻻﻧﻠﺮ ﻣﻨﺼﱮ ﻓﺮﺻﺖ و ﻓﺮﺻﱴ ﻏﻨﻴﻤﺖ ﺑﻴﻠﻮب
ّ اﻳﭽﻠﺮﻧﺪﻩ

ﻣﻨﺎﺻﺒﻚ اﻛﺜﺮﻳﻦ رﺷﻮت اﻳﻠﻪ ﻧﺎ اﻫﻠﻪ وﻳﺮر اوﻟﺪﻳﻠﺮ و ﻣﻼزﻣﺘﻠﺮ دﺧﻰ ﻳﻮﱃ
اﻳﻠﻪ وﻳﺮﳌﻴﻮب ﺻﺎﺗﻠﻤﻐﻪ ﺑﺎﺷﻠﻴﻪ ﱃ وﻳﻮدﻩ و ﺻﻮﺑﺎﺷﻰ ﻛﺎﺗﺒﻠﺮى و ﻋﻮام
 ﺑﻌﺪﻩ زﻣﺎن،ﻧﺎﺳﺪن ﻧﻴﺠﻪ ﻟﺮى ﺑﺶ اون ﺑﻴﻚ آﻗﭽﻪ اﻳﻠﻪ ﻣﻼزم اوﻟﻮب
 ﻛﻢ،ﻗﻠﻴﻠﺪﻩ ﻣﺪرس و ﻗﺎﺿﻰ اوﻟﻮب ﺻﺤﻦ ﻋﻠﻢ ﺟﻬﻠﻪ اﻳﻠﻪ ﻃﻮﻟﻮب اﻳﻮ
.ﺑﻠﻮرﺳﺰ اوﻟﺪى

Giderek her maslahata hâtır
karışmağla ve her emrde müsâmaha
olunmağla nâ-müstahıklara hadden
ziyâde mansıblar verilmek iktizâ edip
kānûn-ı kadîm bozuldu.
Kadıaskerler dahi zamân-ı
kalîlde bî-vech ma‘zûl olmağla
içlerinde tammâ‘ u harîs olanlar
mansıbı fırsat ve fırsatı ganîmet bilip
menâsıbın ekserin rüşvet ile nâ-ehle
verir oldular ve mülâzemetler dahi
yolu ile verilmeyip satılmağa başlayalı
voyvoda ve subaşı kâtibleri ve
avâmm-ı nâsdan niceleri beş on bin
akçe ile mülâzım olup, ba‘dehû
zamân-ı kalîlde müderris ve kadı olup
sahn-ı ilm cehele ile dolup iyi, kem
belirsiz oldu.

Giderek her işe hatır karıştığı ve taviz
verildiği
için
yeteneği
olmayanlara
liyakatlerinin üzerinde görevler verilerek süre
gelen düzen bozuldu.
Kazaskerler de kısa süreler içerisinde
sebepsiz yere görevden alındıkları için,
içlerinde tamahkâr ve haris olanları görevi
fırsat, fırsatı ganimet bilip [atama yaptıkları]
görevlerin çoğunu rüşvetle ehil olmayanlara
verir oldular. [Medrese sonrası üst düzey eğitim
olan] mülazemet hakkı da yolu ile verilmeyip
ücret karşılığında dağıtılmaya başlayınca, [has
yöneticisi olan] voyvoda ile [nahiye yöneticisi
olan] subaşı kâtipleri ve halktan birçoğu beş on
bin akçe vererek mülazım olmuş, daha sonra da
kısa süre içerisinde müderris ve kadı olup
bilginler alemi [böylece] bilgisizlerle dolmuş,
iyi ve kötü ayırt edilemez olmuştur.
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اﻛﺜﺮﻳﺎ ﻇﻠﻢ و ﺗﻌ ّﺪى اﻳﺪوب ﻧﺎم ﻋﻠﻤﺎﱙ ﻛﺸﻴﺪﻩ ﻗﻼن او ﻣﻘﻮﻟﻪ
 ﻳﻮﺧﺴﻪ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻠﻤﻪ ﺧﺪﻣﺖ اﻳﺘﻤﺶ و ﻳﻮﱃ اﻳﻠﻪ ازﻳﻠﻪ.ﺟﻬﻠﻪ و اﺟﻨﱮ ﻟﺮدر
 �ﺎﻳﺖ اﻳﻮﻟﺮﻩ اﻳﻴﻠﻜﻠﺮى.ﻛﻠﻤﺶ ﻋﻠﻤﺎ اﻳﻠﻪ ﺣﺎﺷﻪ ﻛﻪ ﺣﻘﺪن ﻋﺪول اﻳﺪﻩ
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺳﻨﺪﻩ رﻋﺎﻳﺘﻠﺮ و ﻛﻤﻠﺮﻩ ﻛﻤﻠﻜﻠﺮى اﻳﭽﻮن اﻫﺎﻧﺖ اوﳌﺎﻣﻐﻠﻪ و ﻋﺎﱂ و
ﺟﺎﻫﻞ ﲤﻴﻴﺰ اوﻟﻨﻤﻴﻮب ﻋﻠﻤﺎﻧﻚ ﻗﺪرى ﺑﻴﻠﻨﻤﻪ ﻣﻚ اﻳﻠﻪ ﻋﻠﻤﺎء ﻋﻈﺎﻣﻚ
.ﻋﺰت و ﺣﺮﻣﺘﻠﺮى ﻛﻴﺘﺪى
ّ ،ﻋﻮ ّام ﻧﺎس ﻧﻈﺮﻧﺪﻩ رﻏﺒﱴ ﻗﺎﳌﺎدى

Ekseriyâ zulm ü teaddî edip nâm-ı
ulemâyı keşide kılan o makūle cehele vü
ecnebilerdir. Yoksa tarîk-i ilme hizmet
etmiş ve yolu ile ezile gelmiş ulemâ eyle
hâşa ki hakdan udûl ede. Nihâyet iyilere
iyilikleri mukābelesinde riâyetler ve
kemlere kemlikleri için ihânet olmamağla
ve âlim ü câhil temyîz olunmayıp ulemânın
kadri bilinmemek ile ulemâ-i ızâmın
avâmm-ı nâs nazarında rağbeti kalmadı,
izzet ü hürmetleri gitdi.

Genellikle zulüm ve adaletsizlik
yapan bilgin adını hiçe indiren o gibi
bilgisiz ve [bilginler arasına giren] meslek
dışından gelenlerdir. Yoksa eğitime gönül
vermiş ve her türlü sıkıntıyı göğüsleyerek
mesleğinde ilerlemiş bilginler haşa ki
doğru yoldan sapmış olsunlar. Nihayet
son söz olarak denilebilir ki iyilere
iyilikleri karşılığında saygı gösterilmeli,
kötülere de kötülüklerini görmezlikten
gelmeyecek şekilde davranılmalı. Bilgili
ve cahil ayırt edilmeyip bilginlerin değeri
bilinmediği için gerçek âlimlerin halk
nazarında kıymeti kalmadı, saygınlıkları
[yok oldu] gitti.
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ذرﻩ
ّ ﻋﻠﻤﺎء ﺳﻠﻒ دﻳﻦ و دﻳﺎﻧﺖ اﺻﺤﺎﰉ اوﻟﻮب ﻃﺮف ﺣﻘﺪن
ﻗﺪر ﻋﺪول اﻳﺘﻤﻴﻮب ﺟﻨﺎب ﺑﺎرﻳﻨﻚ ﺟﻼل و ﺟﱪوﺗﻦ ﻣﻼﺣﻈﻪ اﻳﺪوب
 ﺑﺮ ﻣﺎدﻩ دﻩ.اﻟﻠﻬﺪن ﻗﻮرﻗﻤﻖ اﻳﻠﻪ ﻋﺎﻣﻪء ﺧﻠﻖ ﺟﻬﺎن آﻧﻠﺮدن ﻗﻮرﻗﺮﻟﺮدى
 ﻛﻤﺴﻨﻪ.’’اﻣﺮ ﺣﻖ ﺑﻮدر‘‘ دﻳﺴﻪ ﻟﺮ ﻫﺮﻛﺲ ’’ﲰﻌﺎً و ﻃﺎﻋﺔً ً◌‘‘ دﻳﺮ اﻳﺪى

.ﻧﻚ ﳐﺎﻟﻔﺘﻪ زﻫﺮﻩ ﺳﻰ ﻳﻮغ اﻳﺪى

Ulemâ-i selef dîn ü diyânet ashâbı
olup taraf-ı hakdan zerre kadar udûl etmeyip
Cenâb-ı Bârî’nin celâl ü ceberûtun
mülâhaza edip Allah’dan korkmak ile
âmme-i halk-ı cihân anlardan korkarlardı.
Bir mâddede “emr-i hakk budur” deseler
herkes “sem‘an ve tâaten” der idi. Kimsenin
muhâlefete zehresi yoğ idi.

Önceki bilginler dinî bilgi ve
bağlılıkları tam olduğu için doğruluktan
kıl payı ayrılmaz, Allah korkusunu
hakkıyla bilirler ve halk da kendilerinden
o derecede çekinirlerdi. Herhangi bir
konuda “doğru söz budur” dedikleri
zaman [bunu duyan] herkes “duyduk ve
kabul ettik” derler, kimse kendilerine
zerre kadar aykırı bir davranışta
bulunmazdı.
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ذرﻩ ﺳﺎن اﺳﺘﺎﻧﺒﻮﻟﻪ ﻛﻠﺪﻳﻜﻤﺪﻩ اﻛﺮﭼﻪ ﻋﻠﻤﺎء ﻋﻈﺎم
ّ ﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﻓﻘﲑ
ﻣﺪرس داﻋﻴﻠﺮى
ّ ﴰﺪﻳﻜﻰ ﻛﱮ ﺧﺪم و ﺣﺸﻢ اﺻﺤﺎﰉ دﻛﻞ اﻳﺪى؛ ﻟﻜﻦ ﺑﺮ
ﻳﻮﻟﺪن ﻛﭽﺴﻪ ﺧﻠﻖ ﻋﺎﱂ اﻗﺒﺎل ﺗﺎم و ﻛﻠﻰ ﺗﻌﻈﻴﻢ و اﺣﱰام اﻳﺪرﻟﺮدى؛ ﻋﺮض و
 ﻃﺸﺮﻩ ﭼﻴﻘﺪﻗﻠﺮﻧﺪﻩ ﻛﻨﺪﻳﻠﺮى و آدﻣﻠﺮى ﺑﺎﺑﺎﻳﺎﻧﻪ ﻟﺒﺎﺳﻠﺮ.وﻗﺎرﻟﺮى ﻛﻤﺎﻟﻨﺪﻩ اﻳﺪى
اﻳﻠﻪ ﻗﻄﻌﺎ زﻳﻨﺖ و ﻇﺮاﻓﺖ ﻳﻮق اﻳﺪى و ﺑﻴﺨﻮدﻩ ﺳﲑ و ﺳﻠﻮك و ﻃﻠﺐ ﺟﺎﻩ و
.ﻣﻨﺼﺒﺪﻩ دﻛﻠﻠﺮ اﻳﺪى

Bu abd-i fakīr-i zerre-sân İstanbul’a
geldiğimde eğerçi ulemâ-i ızâm şimdiki gibi
hadem ü haşem ashâbı değil idi; lâkin bir
müderris dâ‘îleri yoldan geçse halk-ı âlem
ikbâl-i tâmm ve küllî ta‘zîm ü ihtirâm
ederlerdi; ırz u vakārları kemâlinde idi.
Taşra çıkdıklarında kendileri ve âdemleri
babayâne libâslar ile kat‘â zînet ü zarâfet
yok idi ve beyhûde seyr ü sülûk ve taleb-i
câh u mansıbda değiller idi.

Bu zerre değerindeki fakir
İstanbul’a geldiğim zamanlarda büyük
bilginler şimdiki gibi maiyyet sahibi ve
şöhret düşkünü değillerdi; buna rağmen
bir müderris yoldan geçtiğinde herkes
kendisine tam bir sevgi ve saygı
gösterirdi; kendilerine özgüvenleri ve
saygınlıkları zirvesinde idi. [Evlerinden]
dışarı çıktıkları zaman kendileri ve
yanlarında bulunan görevliler süslü
kıyafetler ve değerli takılarla dolaşmazlar,
bulundukları yere tesadüfen gelmiş
değillerdi ve boş yere mevki ve makam
talep etmezlerdi.
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 ﻳﺎ ﺟﺎﻣﻊ،ﻫﺮﻛﺲ اوﻟﺮﻧﺪﻩ اﺷﺘﻐﺎل ﻋﻠﻢ اﻳﺪوب ﭼﻴﻘﺪﻗﻠﺮﻧﺪﻩ ﻳﺎ درﺳﻪ
 اﻣﺎ ﺧﻠﻖ.ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻳﺎﺧﻮد ﷲ ﳏﺒﺖ اﻳﺘﺪﻛﻠﺮى ﻛﻤﺴﻨﻪ ﻟﺮك زﻳﺎرﺗﻨﻪ ﭼﻴﻘﺎرﻟﺮدى
 ﺑﻮ ﻋﺼﺮدﻩ دﺧﻰ ﻋﺎﱂ.ﻧﻈﺮﻧﺪﻩ ﻫﺮ ﺑﺮى ﳎﺘﻬﺪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺳﻨﺪﻩ ﻣﻌﺰز و ﻣﻜﺮم اﻳﺪى
و ﺟﺎﻫﻞ ﺑﺮ ﻛﻮرﳌﻴﻮب اﺻﺤﺎب ﻋﻠﻢ و ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ اﻣﺘﻴﺎز وﻳﺮﻟﺴﻪ زﻣﺎن ﻗﻠﻴﻠﺪﻩ ﻳﻨﻪ
.اوﻟﻜﻰ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻳﻪ وارردى

Herkes evlerinde iştigāl-i ilm edip
çıkdıklarında ya derse, ya câmi‘-i şerîfe
yahud
li’llâh
muhabbet
etdikleri
kimesnelerin ziyâretine çıkarlardı. Ammâ
halk nazarında her biri müctehid
mesâbesinde muazzez ü mükerrem idi.

Bu asrda dahi âlim ü câhil bir
görülmeyip ashâb-ı ilm ü ma‘rifete imtiyâz
verilse zamân-ı kalîlde yine evvelki
mertebeye varırdı.

Herkes [bütün bilginler], evlerinde
ilimle meşgul olurlar, [evlerinden dışarı]
çıktıklarında ya ders vermeye ya camiye
ya da Allah rızası için sevdikleri
dostlarının ziyaretlerine giderlerdi. Amma
[bu kadar sade yaşamalarına rağmen] her
biri halkın gözünde bir müctehid
derecesinde saygınlık kazanmışlardı.
Bu zamanda da bilgili ve
bilgisizler bir görülmeyip ilim ve marifet
ehline hak ettikleri rağbet ve saygı
gösterilirse kısa süre içerisinde [eğitim
sistemi] yine önceki dereceye ulaşır.
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 اﻋﻠﻢ ﻗﺎﻧﻐﻴﺴﻰ اﻳﺴﻪ آﻧﻪ،ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻋﻠﻤﻴّﻪ ﺷﻔﺎﻋﺘﻠﻪ وﻳﺮﳌﻚ روا دﻛﻠﺪر

. ﺳﻦ و ﺳﺎل و ﺣﺴﺐ و ﻧﺴﺐ دﻛﻠﺪر، ﻃﺮﻳﻖ ﻗﻀﺎدﻩ ﻣﺪار ﻋﻠﻤﺪر.ﻛﺮﻛﺪر
 اﺳﻜﻴﻠﻚ ﻋﻨﺪاﷲ،ﴰﺪى زﻳﺎدﻩ ﻋﺪل اﻳﺘﺪﻛﻠﺮى زﻣﺎﻧﺪﻩ ﻣﻨﺼﱮ اﺳﻜﻴﻪ وﻳﺮرﻟﺮ
.ﺳﺠﺎدﻩء ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻋﺎﱂ و ﻋﺎدل اوﻻﻧﻠﺮﻩ ﻛﺮﻛﺪر
ّ .ﻣﺪار ﻗﻀﺎ دﻛﻠﺪر
 ﺑﺮ.ﻣﺪرﺳﻪ ﻟﺮ دﺧﻰ دﻗﺎﻳﻖ ﻋﻠﻤﻴﻪ اﺳﺘﺨﺮاﺟﻨﻪ ﻗﺎدر اوﻻﻧﻠﺮﻩ ﻛﺮﻛﺪر

 ﻋﻠﻢ و دﻳﺎﻧﱴ.ﺟﺎﻫﻞ ﳎﺮد اﺳﻜﻴﺪر دﻳﻮ ﺑﺮ ﻋﺎﳌﻪ ﺗﻘﺪﱘ ﻋﻨﺪاﻟﺘّﺤﻘﻴﻖ ﺟﻮردر
اﺳﻦ اوزرﻳﻨﻪ
ّ  اﻣﺎﻣﺘﺪﻩ دﺧﻰ اﻋﻠﻢ ﺑﺎﻟﺶ.اوﻟﻴﺠﻖ ﺷﺎب اﻳﺴﻪ دﻩ ﻗﺎﻳﺮﻣﺎز
.ﻣﻘﺪﻣﺪر
ّ

Menâsıb-ı
ilmiyye
şefâatle
verilmek revâ değildir, a‘lem kangısı ise
ana gerekdir.

Eğitim
görevlerinin
kayrılarak
verilmesi doğru değildir, en bilgili kim ise
ona verilmesi gerekir.

Tarîk-i kazâda medâr ilmdir, sinn
ü sâl ve haseb ü neseb değildir. Şimdi
ziyâde adl etdikleri zamânda mansıbı
eskiye verirler, eskilik inde’llâh medâr-ı
kazâ değildir. Seccâde-i şerîat âlim ü âdil
olanlara gerekdir.

Kadılık atamalarında da ölçüt ilimdir,
yaş veya soy sop değildir. Bu sıralarda
adaletli davranıldığında bile en fazla görevi
kıdemli olana verirler, [hâlbuki] meslekte
kıdem Allah katında kadılık ölçütü değildir.
Yasaları uygulama yetkisini ilim sahibi ve
adaletli olanlara vermek gereklidir.

Medreseler
dahi
dekāyık-ı
ilmiyye istihrâcına kādir olanlara
gerekdir. Bir câhil mücerred eskidir diye
bir âlime takdim inde’t-tahkīk cevrdir.
İlm ü diyâneti olıcak şâb ise de kayırmaz.
İmâmetde dahi a‘lem bâliş-i esenn
üzerine mukaddemdir.

Müderrislik görevine de ilmî sonuçlar
çıkarma
yeteneğine
sahip
olanlar
getirilmelidir. Bilgisiz bir kişinin sırf
meslekte kıdemi vardır diye bilgili birisinin
önüne geçirilmesi hakikat terazisine
konulduğunda vebal olur. Bilgili ve ahlâklı
olunca kişi genç de olsa önemli değildir.
İmamlıkta bile bilgili olan yaşlı olana tercih
edilir.
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ﻣﺮﺟﺢ اوﳌﻖ ذاﺗﻠﺮى
ّ ﺳﻦ و ﺳﺎل و زﻣﺎن
ّ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻨﺼﺐ ﻗﻀﺎدﻩ
 ﺷﻴﺦ اﻳﻠﻪ ﺷﺎب ﻋﻠﻢ و ﻣﻌﺮﻓﺘﺪﻩ ﻣﺴﺎوى اوﻟﻴﺠﻖ.ﺑﺮاﺑﺮ اوﻟﺪﻳﻐﻰ زﻣﺎﻧﺪﻩ در
 اﻣﺎ ﻋﻠﻢ و ﻣﻌﺮﻓﺘﺪن ﰉ ﻬﺑﺮﻩ اوﻟﻴﺠﻖ ﺑﻴﻚ ﻳﺎﺷﻨﺪﻩ.ﭘﲑﻟﺮ ﺗﻘﺪﱘ اوﻟﻨﻤﻖ اوﱃ در
... .اوﻟﺴﻪ ﻋﺒﺎداﻟﻠﻬﻪ ﻧﻔﻌﻰ اوﳌﺎز و ﺣﻘﻰ ﺑﺎﻃﻠﺪن ﲤﻴﻴﺰﻩ ﻗﺎدر اوﳌﺎز
.ﺑﺎﻗﻰ اﻣﺮ و ﻓﺮﻣﺎن ﺳﻌﺎدﺗﻠﻮ ﭘﺎدﺷﺎﻩ اﺳﻼم ﭘﻨﺎﻩ ﺣﻀﺮﺗﻠﺮﻳﻨﻜﺪر

Husûsan menâsıb-ı kazâda sinn ü sâl
ü zemân muraccah olmak zâtları beraber
olduğu zamandadır. Şeyh ile şâb ilm ü
ma‘rifetde müsâvî olıcak pîrler takdîm
olunmak evlâdır. Ammâ ilm ü ma‘rifetden
bî-behre olıcak bin yaşında olsa ibâdu’llâha
nef‘i olmaz ve hakkı bâtıldan temyîze kādir
olmaz. …

Bâkī emr ü fermân saâdetli pâdişâh-ı
İslâm-penâh hazretlerinindir.

Özellikle kadılık atamalarında yaş
ve kıdemin tercih sebebi olması adayların
diğer özellikleri aynı olduğunda gündeme
gelebilir. Yaşlı ve genç ilim ve marifette
eşit olduğunda yaşlılara öncelik verilmesi
daha doğru olur. Ama ilim ve marifetten
nasibini almamışsa kişi bin yaşında olsa
halka faydası dokunmaz ve doğruyu
yanlıştan ayıramaz.
Son söz bütün Müslümanların
kendisinden ümit beklentisi içinde
oldukları saadetli padişah hazretlerinindir.
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Uygulamalar
1.

Eski Anadolu Türkçesi gramer kurallarını inceleyip bilgilerinizi tekrarlayınız.

2.

Osmanlı Türkçesiyle yazılan metinlerdeki Farsça unsurları inceleyiniz.

3.
Osmanlı Türkçesiyle yazılan metinlerdeki tamlamaları ve bu alandaki farklı
uygulamaları bir metin üzerinde bulmaya çalışınız.
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Uygulama Soruları
1-“Sadeleştirilmiş metin” sunumuyla oluşturulan bir tarih metnini asıl metniyle
karşılaştırarak aradaki farkı tespit etmeye çalışınız.
2-Burada sunulan metni inceleyerek bugün artık kullanılmayan veya farklı kullanılan
Türkçe kelimeler olup olmadığını kontrol ediniz.
3-Sunulan metni esas alarak Arapça kökenli kelimelerden sözlüğe ihtiyaç duymadan
anlayabileceklerinizin ne kadar olduğunu tespit etmeye çalışınız.
4-Sunulan metinde mevcut Arapça ve Farsça kelimeleri tür ve sayı bakımından
karşılaştırınız.
5-Sadeleştirme ve günlük dile çevirme işleminin farklılıklarını tespit etmeye çalışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Osmanlı Tarihi Metinlerine Giriş dersinin on ikinci haftasında Koçi Bey’in
Risalesinde XVII. Yüzyıl eğitim sisteminin sorunlarının tespit ve önerilerine yer verdiği kısmı
esas alınarak metni anlama ve verilen mesajı doğru tespit edebilmeye imkân tanıyacak şekilde
transkripli metinlerle birlikte yazarın bugün yaşaması halinde 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.
XVII. Yüzyıl ıshalahat yazarları ve haklarında yapılan araştırmalar hakkında
incelemelerde bulununuz.
2.
Osmanlılar döneminde âlimlerin ilim, fazilet ve takva yönünden en iyi
derecede olanı hangi ilmî makama getirilirdi?
a) Şeyhülislâmlık
b) Veziriazamlık
c) İstanbul Kadılığı
d) Rumeli Kazaskerliği
e) Padişah hocalığı
3.

İlmiye makamlarının en gözde olanı hangisidir?

a) Şeyhülislâmlık
b) Kazaskerlik
c) Naiblik
d) Müderrislik
e) Muidlik
4.

 ﻓﺘﻮى ﻣﻨﺼﱮifadesinin okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

a) Fetvâ mansıbı
b) Münâsib fetvâ
c) Fetvâya nasb
d) Fetvâ makāmı
e) Fetvâ mensûbu
5.
Osmanlı eğitim sistemindeki yöneticiler ve aldıkları unvanlar hakkında
araştırma yapınız.
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 ﻣﻨﺒﻊ ﻓﻀﻞ و ﻛﻤﺎلifadesinin okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

6.

a) Menba‘-ı fazl ü kemâl
b) Fazîlet ve kemâl kaynağı
c) Fazl ü kemâl menba‘ı
d) Menba‘-ı fazîlet
e) Fazîlet menba‘ı
7.
hangisidir?
a)

Şeyhü’l-İslâm kelimesinin Osmanlı alfabesiyle karşılığı aşağıdakilerden

ﺷﻴﺨﻮﺧﺖ

b) ﺷﻴﺨﻰ

ﺻﺤﺎﻓﻠﺮ

c) ﻣﺸﻴﺨﺖ
d) اﻻﻧﺎم

ﻣﻔﱴ

e) اﻻﺳﻼم
8.

ﺷﻴﺦ

Ba‘de’l-azl ifadesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Görevden alındıktan sonra
b) Azl edilmeden önce
c) Badehû azl
d) Uzlet bağı
e) Bade arzı
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9.
“Elsine-i nâsda mezkûr omak” ifadesinin günümüz Türkçesiyle karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?
a) İnsanların aralarında konuşmaları
b) Halk arasında söylenmek
c) Elli senedir zikri geçmek
d) Zikri insanlara kalmış olmak
e) Lisanı halle konuşmak
10.
“İbâdu’llâha nef‘-i mahz olmak” ifadesinin günümüz Türkçesiyle karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Çok az faydalı olmak
b) Nef‘î insanlara faydalı olması
c) Mahsûs fayda sağlamak
d) Faydası çok olmak
e) Halka her zaman faydalı olmak

Cevaplar: 2)a, 3)a, 4)a, 6)a, 7)e, 8)a, 9)b, 10) e
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13. TARİHÎ METİNLERİ GÜNLÜK DİLE ÇEVİRME ÇALIŞMALARI
III
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13. TARİHÎ METİNLERİ GÜNLÜK DİLE ÇEVİRME ÇALIŞMALARI III
13.1. Üsküdar ve Boğaziçi’nde Kır Gezileri: Günlük Dile Çevirme Çalışması
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Bir Osmanlı Tarihine ait yayınlanmış sadeleştirme metnini inceleyiniz.

2.
Osmanlı Tarihine ait kaynak neşirleri konusunda sadeleştirme ve günlük dile
çevirme çalışmaları arasındaki farkları bulmaya çalışınız.
3.
Siyasî tarih bilgisi bilmenin herhanagi bir pasajı anlama ve çevirmedeki rolünü
tespite çalışınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Metin anlama

Metni kendi alanıyla ilgili
bilgilerle destekleyerek
anlayabilme yeteneğini
geliştirme

Bir tarih metni seçip o konu
ile ilgili tarihi malumat
edinerek çalışmayı
sürdürerek

Metni günlük dile çevirme

Metindeki kelimelerin
anlamlarını bulabilme

Sözlükler yardımıyla metne
hakim olunarak

Metni günlük dile çevirme

Metindeki terim ve
deyimleri bulabilme

Sözlük ve tarih lügatleri
aracılığıyla metni
çözümleyerek

Metni günlük dile çevirme

Türk dilinin farklı
yüzyıllarda geçirdiği
değişimi görebilme

Türk dilinin geçirdiği yapım
ve telaffuz değişimleriyle
bugünkü durumunu
karşılaştırarak
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Anahtar Kavramlar
•

Sosyal hayat

•

Boğaziçi

•

Kır gezileri

•

Eğlenceler

•

Yer adları
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Giriş
Osmanlı Türkçesi ile yazılmış tarih metinlerini okumaya başlarken üçüncü metin
olarak Üsküdar ve Boğaziçi’nde Kır Gezileri metni esas alınıp XVIII. Yüzyıl Osmanlı sosyal
hayatına dair bilgilerin de sunulduğu, özellikle İstanbul’daki eğlence ve sosyal dayanışmayı
tasvir eden ifadelerin bulunduğu kısımlar üzerinde konu başlığına uygun çalışmalar
yapılacaktır.
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13. Tarihî Metinleri Günlük Dile Çevirme Çalışmaları III
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.

13.1. Üsküdar ve Boğaziçi’nde Kır Gezileri: Günlük Dile Çevirme
Çalışması
Ali Rıza Bey’in kısmen yeni unsurların katıldığı Osmanlı sosyal düşünce ve tercihlerini
yansıtan görüşleri, Osmanlı Türkçesi ile de bugünkü okuyucunun çok zorlanmadan okuyup
anlayabileceği bir üslupla yazıya geçirilmiştir. Bununla birlikte gerek kelime seçimlerinde
gerekse ifade ve üslup olarak farklı kullanımları da bünyesinde barındırmaktadır.
Bugün büyükşehir İstanbul’un artık birer mahalle ve semti haline gelen yerleşim
yerlerinin çok da uzak olmayan bir tarihte şehirden uzaklaşmak ve rahatlamak için tercih
edilen doğal güzellikleri barındıran yerler olduğu ilgi çekici şekilde okuyucuya sunulmuştur.
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اﺳﻜﻴﺪن ﺳﲑﻩ ﻛﻴﺪﻧﻠﺮ ﻫﺮ ﺳﲑ ﻳﺮى ﺣ ّﻘﻨﺪﻩ ﻣﺮﻋﻰ اوﻻن اﺻﻮل و
 ﻣﺜﻼ ﻓﻨﺎر ﺑﺎﻏﭽﻪ ﺳﻨﻪ.ﻋﺎدﺗﻪ رﻋﺎﻳﺖ اﻳﺘﻤﻜﻪ ﻛﻨﺪﻳﻠﺮﻳﲎ ﳎﺒﻮر ﻛﻮررﻟﺮدى
ﻛﻴﺪﻧﻠﺮ اﺑﺘﺪا ﻃﻮﻏﺮﳚﻪ ﻣﺮدﻳﻮن ﻛﻮﻳﻨﻪ ﻋﺰﳝﺘﻠﻪ ﭼﺎﻳﺮدﻩ ﻃﻌﺎم اﻳﺪرﻟﺮ؛ ﻋﻮدﺗﺪﻩ
ﺣﻴﺪرﭘﺎﺷﺎ ﭼﺎﻳﺮﻧﺪﻩ ﻃﻮﻻﺷﻮب آﻗﺸﺎﻣﻪ ﺳﻠﻴﻤﻴﻪ دﻩ ﻛﺎﺋﻦ دﻳﻮاردﻳﱮ ﻣﺴﲑﻩ
، وﻗﺘﻴﻠﻪ ﻓﻨﺎرﺑﺎﻏﭽﻪ ﺳﻨﻚ ﻳﻮم ﳐﺼﻮﺻﻠﺮى ﭘﺎزاراﻳﺮﺗﻪ ﺳﻰ.ﺳﻨﻪ ﻛﻠﲑﻟﺮدى
 ﺑﻮراﻧﻚ اﻃﺮاﰱ دﻛﻴﺰﻟﻪ ﳏﺎط و ﻗﺮﻩ ﻳﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻴّﱴ.ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﻛﻮﻧﻠﺮى اﻳﺪى
.ﻣﻔﺮح ﺑﺮ ﻣﺴﲑﻩ در
ّ ﻳﺎﻟﻜﺰ ﺑﺮ ﻃﺮﻓﺪن ﻋﺒﺎرت ﺑﺮ ﺷﺒﻪ ﺟﺰﻳﺮﻩ اوﻟﺪﻳﻐﻨﺪن ﭘﻚ

Eskiden seyre gidenler her
seyir yeri hakkında mer‘î olan usûl ve
âdete riâyet etmeğe kendilerini
mecbûr
görürlerdi.
Meselâ
Fenerbahçesi’ne
gidenler
ibtidâ
doğruca Merdivenköyü’ne azîmetle
çayırda taâm ederler; avdetde
Haydarpaşa çayırında dolaşıp akşama
Selimiye’de
kâin
Duvardibi
mesîresine
gelirlerdi.
Vaktiyle
Fenerbahçesi’nin yevm-i mahsûsları
Pazartesi, Perşembe günleri idi.
Buranın etrâfı denizle muhât ve
karaya merbûtiyyeti yalnız bir
tarafdan ibâret bir şibh-cezîre
olduğundan
pek
müferrih
bir
mesîredir.

Eskiden gezintiyi çıkanlar kendilerini,
her gezinti yeri için geçerli olan usul ve adete
uymaya
mecbur
sayarlardı.
Meselâ
Fenerbahçesi’ne gidenler önce doğruca
Merdivenköyü’ne giderek çayırda yemek
yerler; dönüşte de Haydarpaşa çayırında dolaşıp
akşamleyin Selimiye’de bulunan Durvardibi
mesiresine gelirlerdi. Vaktiyle Fenerbahçe’nin
gezinti günleri Pazartesi ve Perşembe idi.
Buranın etrafı denizle çevrili ve karaya
bağlantısı yalnız bir taraftan olacak şekilde bir
yarımada olduğundan pek iç açıcı bir gezinti
yeri idi.
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ﻣﺮاد راﺑﻊ زﻣﺎﻧﻨﺪﻩ ﺑﺮ ﻓﻨﺎر ﻗﻮﻟﻪ ﺳﻴﻠﻪ ﳐﺘﺼﺮ ﺑﺮ دﻩ ﺳﺮاى اﻧﺸﺎ
اﻳﺪﳌﺶ و اﲪﺪ ﺛﺎﻟﺚ زﻣﺎﻧﻨﺪﻩ ﲡﺪﻳﺪ و ﺗﻮﺳﻴﻊ اﻳﺘﺪﻳﺮﳌﺶ اﻳﺴﻪ دﻩ ﻣﺮور
 ﺗﺎرﳜﻨﺪﻩ ﺑﻮﻏﺎزﻟﺮﻩ١٢٥٣ .زﻣﺎﻧﻠﻪ ﺧﺮاب اوﻟﻮب اﻟﻴﻮم ﺣﻮﺿﻠﺮى ﻗﺎﳌﺸﺪر
ﻓﻨﺎر وﺿﻊ اوﻟﻨﺪﻳﻐﻰ ﺻﺮﻩ دﻩ ﺑﻮ ﻓﻨﺎرﺑﺎﻏﭽﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﺳﻨﻪ ﻳﻜﺮﻣﻰ ﺑﺶ ﻣﻴﻞ
 آﻧﺎﻃﻮﱃ.آﭼﻴﻘﺪن ﺷﻌﻠﻪ ﳕﺎ اوﻟﻪ ﺟﻖ درﺟﻪ دﻩ ﻓﻨﺎر وﺿﻊ اوﻟﻨﻤﺸﺪر
ﴰﻨﺪوﻓﺮﻳﻨﻚ اﻧﺸﺎﺳﻨﺪن ﻣﻘ ّﺪم ﺣﻴﺪر ﭘﺎﺷﺎ ﭼﺎﻳﺮى واﺳﻊ ﺑﺮ ﺳﲑ ﻳﺮى
١٢٦٣  ﺷﻬﺰادﻩ ﻟﺮى ﻣﺮاد و ﲪﻴﺪ اﻓﻨﺪﻳﻠﺮك، ﺣﱴ ﺳﻠﻄﺎن ﳎﻴﺪ.اﻳﺪى
.ﺗﺎرﳜﻨﺪﻩ ﻛﻰ ﺧﺘﺎن ﺳﻮرﻳﲎ ﺑﻮرادﻩ اﺟﺮا اﻳﺘﺪﻳﺮﻣﺸﺪى

Murad-ı râbi‘ zamânında bir
fener kulesiyle muhtasar bir de sarây
inşâ edilmiş ve Ahmed-i sâlis
zamânında tecdîd ü tevsî‘ etdirilmiş ise
de mürûr-ı zamânla harâb olup el-yevm
havzları kalmışdır. 1253 târîhinde
boğazlara fener vaz‘ olunduğu sırada bu
Fenerbahçe kulesine yirmi beş mil
açıkdan şu‘le-nümâ olacak derecede
fener vaz‘ olunmuşdur. Anadolu
şimendiferinin inşâsından mukaddem
Haydarpaşa çayırı vâsi‘ bir seyir yeri
idi. Hattâ Sultan Mecid, şehzâdeleri
Murad ve Hamid Efendilerin 1263
târîhindeki hitân sûrunu burada icrâ
etdirmişdi.

IV. Murad zamanında bir kulesiyle
bir de küçük bir saray inşâ edilmiş; III.
Ahmed
zamanında
burası
yenilenip
genişletilmişse de zamanla [yine] harap
olmuş ve bugün [sadece] havuzları kalmıştır.
[Hicrî] 1253 yılında boğazlara fener
konulurken bu Fenerbahçe kulesine [de]
yirmi beş mil açıktan ışığı fark edilecek
şekilde
fener
yapılmıştır.
Anadolu
demiryolunun inşasından önce Haydarpaşa
çayırı geniş bir gezinti yeri idi. Hatta Sultan
[Abdül] Mecid, şehzadeleri Murad ve Hamid
Efendilerin
1263
yılındaki
sünnet
düğünlerini burada yaptırmıştı.
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.ﻛﻮﭼﻚ ﭼﺎﻣﻠﻴﺠﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﺳﻨﻚ ﺑﺎﻧﻴﺴﻰ آوﺟﻰ ﺳﻠﻄﺎن ﳏﻤﺪدر
اﻟﺼﺒﺎح آوﻩ ﭼﻴﻘﻮب ﻏﺎﻳﺖ ﺻﺎرپ و
ّ ﻣﺸﺎر اﻟﻴﻪ اﻛﺜﺮﻳﺎ ﻋﻠﻰ
ٌ ﺧﺎﻗﺎن
 اﻧﻮاع ﻃﻴﻮر و ﺳﺎﺋﺮﻩ ﺻﻴﺪ،اوﭼﻮروﻣﻠﻰ و ﳐﺎﻃﺮﻩ ﱃ ﻳﺮﻟﺮﻩ ﻗﺪر ﺑﺎﻟ ّﺬات ﻛﻴﺪر
 اورادﻩ. ﺑﺮ ﻛﻮن ﻳﻮﻟﻠﺮى ﻛﻮﭼﻚ ﭼﺎﻣﻠﻴﺠﻪ ﻳﻪ ﺗﺼﺎدف اﻳﺘﻤﺶ.اﻳﺪرﻟﺮﻣﺶ
اﻳﭽﺪﻛﻠﺮى ﺻﻮ ﳏﻈﻮﻇﻴّﺖ ﺷﺎﻫﺎﻧﻪ ﻟﺮﻳﲎ ﺟﻠﺐ اﻳﻠﺪﻳﻜﻨﺪن ﺑﺮ ﭼﺸﻤﻪ
 ﺗﺎرﳜﻨﺪﻩ اﻧﺸﺎ اوﻟﻨﺎن ﭼﺸﻤﻪ ﻧﻚ ﺗﺎرﻳﺦ١٠٦٤ .اﻧﺸﺎﺳﲎ ﻓﺮﻣﺎن ﺑﻴﻮرﻣﺸﻠﺮ
 ﺗﺎرﳜﻨﺪﻩ ﺑﻴﻮك١٠٧١ ًﻣﺆﺧﺮا
ّ .ﳏﺮردر
ٌ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺳﻰ ﺧﺎﻗﺎن
ّ ﻣﺸﺎر اﻟﻴﻪ ﻧﺎﻣﻨﻪ
.ﭼﺎﻣﻠﻴﺠﻪ ﻳﻪ دﻩ ﺑﺮ ﭼﺸﻤﻪ اﻧﺸﺎ اﻳﺘﺪﻳﺮﻣﺸﻠﺮدر

Küçükçamlıca çeşmesinin bânîsi
Avcı Sultan Mehmed’dir. Hâkān-ı
müşârun-ileyh ekseriyâ ale’s-sabâh ava
çıkıp gāyet sarp ve uçurumlu ve
muhâtaralı yerlere kadar bi’z-zât gider,
envâ‘-ı tuyûr ve sâire sayd ederlermiş. Bir
gün yolları Küçükçamlıca’ya tesâdüf
etmiş. Orada içdikleri su mahzûziyyet-i
şâhânelerini celb eylediğinden bir çeşme
inşâsını fermân buruyrmuşlar. 1064
târîhinde inşâ olunan çeşmenin târîh
kitâbesi hâkān-ı müşârun-ileyh nâmına
muharrerdir. Muahharan 1071 târîhinde
Büyükçamlıca’ya da bir çeşme inşâ
etdirmişlerdir.

Küçükçamlıca çeşmesini yaptıran
Avcı Sultan Mehmed’dir. Adı geçen
hükümdar çoğunlukla sabahleyin ava çıkıp
gayet sarp, uçurumlu ve tehlikeli yerlere
kadar bizzat gider, kuş türleri ve diğerlerini
avlarmış. Bir gün yolları Küçükçamlıca’ya
düşmüş. Orada içtikleri su hoşuna gittiği
için [buraya] bir çeşme yapılmasını emr
etmiş. 1064 yılında yapılan çeşmenin tarih
kitâbesi adı geçen hükümdarın adına
yazılmıştır. Daha sonra 1071 yılında
Büyükçamlıca’ya da bir çeşme yaptırmıştır.
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ﻣﺸﺎر اﻟﻴﻪ ﻣﻮﺳﻢ ﺻﻴﻔﺪﻩ ﺑﺎﻏﻠﺮدﻩ ﺑﺎﻏﭽﻪ ﻟﺮدﻩ ﻛﺰر و ﻛﺮازى ﭘﻚ
ٌ
 ﺣﱴ اول وﻗﺘﻠﺮ اﺳﺘﺎوروز و ﭼﻨﻜﻞ ﻛﻮﱙ ﻛﺮاز ﺑﺎﻏﭽﻪ ﻟﺮى ﭘﻚ.ﺳﻮرﻟﺮﻣﺶ
 ﻛﻮﭼﻚ.ﻣﺸﻬﻮر اوﻟﺪﻳﻐﻨﺪن ﺣﺮم ﳘﺎﻳﻮﻧﻠﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﻟﺮﺟﻪ اورادﻩ ﻗﺎﻟﲑﻟﺮﻣﺶ
ﭼﺎﻣﻠﻴﺠﻪ ﻧﻚ آﻳﺮﳚﻪ ﻳﻮم ﳐﺼﻮﺻﻰ اوﳌﺪﻳﻐﻨﺪن اﺣﺒﺎﲜﻪ و ﻋﺎﺋﻠﻪ ﺟﻪ آﺳﻮدﻩ
.ﺗﻨﺰﻩ ﻣﺮاد اﻳﺪﻧﻠﺮ ﻛﻮﭼﻚ ﭼﺎﻣﻠﻴﺠﻪ ﱙ ﺗﺮﺟﻴﺢ اﻳﺪرﻟﺮدى
ّ ﺑﺮ

Müşârun-ileyh mevsim-i sayfda
bağlarda bahçelerde gezer ve kirazı pek
severlermiş. Hattâ ol vaktler İstavroz ve
Çengelköyü kiraz bahçeleri pek meşhûr
olduğundan harem-i humâyûnla beraber
haftalarca
orada
kalırlarmış.
Küçükçamlıca’nın ayrıca yevm-i mahsûsu
olmadığından ahbâbca ve âilece âsûde bir
tenezzüh murâd edenler Küçükçamlıca’yı
tercîh ederlerdi.

Adı
geçen
hükümdar
yaz
mevsiminde bağ ve bahçelerde gezer,
kirazı da pek severmiş. Hatta o sıralarda
İstavroz ve Çengelköy kiraz bahçeleri pek
ünlü olduğundan harem-i hümayunla
birlikte haftalarca orada kalırlarmış.
Küçükçamlıca’nın ayrıca özel bir gezinti
günü olmadığından ahbap ve ailece rahat
bir kır gezisi yapmak isteyenler
Küçükçamlıca’yı tercih ederlerdi.
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 ﻳﻮم.ﺑﻴﻮك ﭼﺎﻣﻠﻴﺠﻪ ﻣﻦ اﻟﻘﺪﱘ ﺳﲑ ﻳﺮى اوﻟﻪ رق ﻗﺒﻮل اوﻟﻨﻤﺸﺪر
 ﺑﻌﺪﻩ، ﺳﲑﺟﻴﻠﺮ اﺑﺘﺪا ﭼﺎﻣﻠﻴﺠﻪ ﻳﻪ ﻛﻴﺪرﻟﺮ.ﳐﺼﻮﺻﻰ ﭘﺎزار ﻛﻮﻧﻠﺮى اﻳﺪى
 ﺗﺎرﳜﻠﺮﻧﺪﻩ او١٢٨٤ .ﺑﺎﻏﻠﺮﺑﺎﺷﻰ و ﻣﺸﻄﻠﻘﺪﻩ آراﺑﻪ ﻟﺮﻟﻪ ﭘﻴﺎﺳﻪ اﻳﺪرﻟﺮدى
 ﻫﺮﻛﺲ ﺑﺎﻏﭽﻪ.ﺟﻮاردﻩ ﺑﺮ دﻩ ﺑﻠﺪﻳﻪ ﺑﺎﻏﭽﻪ ﺳﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﻛﺸﺎد اﻳﺪﻟﺪى
 ﺣﺮم آراﺑﻪ ﻟﺮى دﻩ ﺑﺎﻏﭽﻪ ﻧﻚ اﻃﺮاﻓﻨﺪﻩ ﻛﺸﺖ و ﻛﺬار،دروﻧﻨﺪﻩ اﻛﻠﻨﲑ
 ﻓﺎﻧﻮﺳﻠﺮى اﻃﺮاﻓﻪ، ﻛﻴﺠﻪ ﻟﺮى ﺑﺎﻏﭽﻪ ﻧﻚ ﺻﺎﻳﻴﺴﺰ ﻓﻨﺎرﻟﺮى.اﻳﺪرﻟﺮدى
 آﻻﻓﺮاﻧﻐﻪ ﭼﺎﻟﻐﻴﻠﺮ، آﻻﺗﻮرﻗﻪ، اورﺗﻪ ﻟﻖ ﻧﻮرﻟﺮﻩ ﻏﺮق اوﻟﻮر،ﺿﻴﺎﻟﺮ ﺻﺎﭼﺎر
.ﻣﻨﺎوﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻴﻠﻪ اﺟﺮاى آﻫﻨﻚ اﻳﺪرﻟﺮدى

Büyükçamlıca mine’l-kadîm seyir
yeri olarak kabûl olunmuşdur. Yevm-i
mahsûsu Pazar günleri idi. Seyirciler
ibtidâ Çamlıca’ya giderler, ba‘dehû
Bağlarbaşı ve Maşatlık’da arabalarla
piyâse ederlerdi. 1284 târîhlerinde o
civârda bir de belediye bahçesi tanzîm ü
güşâd edildi. Herkes bahçe derûnunda
eğlenir, harem arabaları da bahçenin
etrâfında geşt ü güzâr ederlerdi. Geceleri
bahçenin sayısız fenerleri, fânûsları
etrâfa ziyâlar saçar, ortalık nûrlara gark
olur,
alaturka,
alafranga
çalgılar
münâvebe sûretiyle icrâ-yı âheng
ederlerdi.

Büyükçamlıca eskiden beri gezinti
yeri olarak kabul edilmiştir. Özel günü
Pazar’dı.
Gezintiye
çıkanlar
önce
Çamlıca’ya giderler, sonra Bağlarbaşı ve
Maşatlık’ta arabalarla gezinti yaparlardı.
[Hicrî] 1284 yılında o civarda bir de
belediye bahçesi düzenlenip açılmıştı.
Herkes bahçe içerisinde eğlenir, harem
arabaları da bahçenin etrafında dolaşırdı.
Geceleri bahçenin sayısız fenerleri etrafa ışık
saçar, ortalık nurlara gark olurdu, alaturka ve
alafranga çalgılar ahenk içerisinde sırayla
çalınırdı.
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اوﻳﻠﻪ ﻛﻴﺠﻪ ﻟﺮ اوﻟﻮردى ﻛﻪ ﻏﻠﺒﻪ ﻟﻚ ﺗﻌﺮﻳﻒ اوﻟﻨﻤﺎز درﺟﻪ ﱙ
 ﻳﺎرى ﻛﻴﺠﻪ ﻳﻪ ﻃﻮﻏﺮى اﻳﻜﺠﻪ و ﺑﻴﺎض ﻳﻠﺪﻳﺮﻣﻪ ﻟﺮﻩ ﺑﻮروﳕﺶ.ﺑﻮﻟﻮردى
ﺑﻌﺾ ﺷﻮخ ﻣﺸﺮب ﺧﺎﳕﻠﺮك آراﺑﻪ ﻟﺮدن اﻳﻨﻮب ﺑﺎﻏﭽﻪ ﻧﻚ ﭘﺎرﻣﻘﻠﻘﻠﺮى
ﺧﺎرﺟﻨﺪﻩ ﻧﻈﺮ دﻗّﺘﻪ ﭼﺎرﭘﻤﻴﺎن ﻟﻮﺷﺠﻪ ﳏﻠﻠﺮدﻩ ﺳﻮﺳﻠﻰ ﺑﻜﻠﺮﻩ رﻓﺎﻗﺖ
 ﺑﻮرادﻩ ﻗﺎدﻳﻨﻠﺮ و ارﻛﻜﻠﺮ آراﺳﻨﺪﻩ ﻋﺎدى ﺗﻮاﻟﺘﻠﻴﻠﺮ.اﻳﺘﺪﻛﻠﺮى دﻩ اوﻟﻮردى
 ﻣﺼﺮﱃ. ﺻﺎﻧﻜﻪ ﳏﺘﺸﻢ ﺗﻮاﻟﺘﻠﻴﻠﺮ اﻳﭽﻮن ﻳﺎﭘﻠﻤﺸﺪى.ﻧﺎدر ﻛﻮرﻳﻨﻮردى
 اورادﻩ ﻛﻮﺷﻜﻠﺮى اوﳌﻖ ﺟﻬﺘﻴﻠﻪ ﺑﻮ ﺑﺎﻏﭽﻪ ﻧﻚ،ﻓﺎﺿﻞ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﭘﺎﺷﺎ
 ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﲨﻌﻪ.ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﺗﺴﻮﻳﻪ ﺳﻨﻪ ﭘﻚ ﭼﻮق ﳘّﺘﻠﺮ ﺻﺮف اﻳﺘﻤﺸﺪر
اﻳﺮﺗﺴﻰ آﻗﺸﺎﻣﻠﺮى ﻛﻮﺷﻜﻠﺮﻳﻨﻪ ﻛﻠﻮب ﭘﺎزاراﻳﺮﺗﺴﻰ ﺻﺒﺎﺣﻰ ﻗﻨﺪﻳﻠﻠﻰ دﻩ
.ﻛﺎﺋﻦ ﺳﺎﺣﻠﺨﺎﻧﻪ ﻟﺮﻳﻨﻪ ﻛﻴﺘﻤﻜﻠﻜﻰ ﻣﻌﺘﺎد اﻳﺘﻤﺸﺪى

Öyle geceler olurdu ki kalabalık
ta‘rîf olunmaz dereceyi bulurdu. Yarı
geceye
doğru
ince
ve
beyâz
yeldirmelere bürünmüş ba‘zı şûhmeşreb hanımların arabalardan inip
bahçenin parmaklıkları hâricinde nazarı dikkate çarpmayan loşça mahallerde
süslü beylere refâkat etdikleri de
olurdu. Burada kadınlar ve erkekler
arasında
âdî
tuvaletliler
nâdir
görünürdü. Sanki muhteşem tuvaletliler
içün yapılmışdı. Mısırlı Fazıl Mustafa
Paşa, orada köşkleri olmak cihetiyle bu
bahçenin tanzîm ü tesviyesine pek çok
himmetler sarf etmişdir. Her hafta
Cumartesi akşamları köşklerine gelip
Pazartesi sabâhı Kandilli’de kâin
sâhilhânelerine
gitmekliği
mu‘tâd
etmişdi.

Öyle geceler olurdu ki kalabalık tarif
olunamaz hale gelirdi. Gece yarısına doğru
ince ve beyaz kıyafetler içerisinde bazı
eğlenceye düşkün hanımlar arabalardan inip
bahçenin
parmaklıkları
dışında
göze
çarpmayan loş yerlerde düzgün giyimli
beylere eşlik ederlerdi. Burada kadın ve
erkekler arasında günlük kıyafeti ile gelenler
az bulunurdu. Sanki gösterişli kıyafet giyenler
için yapılmıştı. Mısırlı Fazıl Mustafa Paşa,
orada köşkleri olduğu için bu bahçenin
düzenlenmesiyle yakından ilgilenmiş çok
yardımları dokunmuştu. Her hafta Cumartesi
akşamları köşklerine gelip Pazartesi sabahı
Kandilli’de bulunan yalılalarına gitmeyi adet
haline getirmişti.
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ﺑﻮ اﻳﻜﻰ آﻗﺸﺎم ﻗﭙﻮ رﺟﺎﻟﻨﺪن و ﻋﺼﺮك ادﺑﺎﺳﻨﺪن و ﻇﺮﻓﺎﺳﻨﺪن
 ﻛﻴﺠﻪ دﻩ ﺑﺎﻏﭽﻪ دﻩ،ﻃﺎﻗﻢ ﻃﺎﻗﻢ ﻛﻠﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮﻟﺮ ﻛﻮﺷﻜﺪﻩ ﻃﻌﺎم اﻳﺪرﻟﺮ
 ﻋﺼﺮ اﺧﲑﻣﺰك ﳎ ّﺪدﻟﺮﻧﺪن ﺷﻨﺎﺳﻰ اﻓﻨﺪى ﻣﺮﺣﻮم.ﻛﺰﻳﻨﱴ ﻳﺎﭘﺎرﻟﺮدى
.ﻋﻤﺮﻳﻨﻚ ﺻﻮك زﻣﺎﻧﻠﺮﻳﲎ ﺑﻮ ﺑﺎﻏﭽﻪ ﻧﻚ زﻳﺎرﺗﻨﻪ ﲣﺼﻴﺺ اﻳﺘﻤﺶ ﻛﱮ اﻳﺪى
.ﻧﺎﻣﻖ ﻛﻤﺎل ﺑﻚ ﻣﺮﺣﻮﻣﻚ دﻩ اوراﻳﻪ ﺑﺮ ﳏﺒّﺖ ﳐﺼﻮﺻﻪ ﺳﻰ واردى
ﭼﺎﻣﻠﻴﺠﻪ ﻟﺮ ﺑﻴﻨﻨﺪﻩ اوﻟﺪﻳﻐﻰ اﻳﭽﻮن ﻗﺼﻴﻘﻠﻰ ﻧﺎﻣﻰ وﻳﺮﻳﻠﻦ ﻗﺮﻳﻪ دﻩ واﻗﻊ
 آﻧﻚ ﻗﺮﺑﻨﺪﻩ ﺻﺎرى ﻗﻴﺎ دﻧﻴﻠﻦ ﳏﻠﺪﻩ.ﭼﺸﻤﻪ ﻧﻚ ﺻﻮﱙ ﻏﺎﻳﺖ ﻟﺬﻳﺬدر
ﻣﺸﺎر اﻟﻴﻪ واﻟﺪﻩ ﻟﺮى
ٌ ﺳﻠﻴﻢ ﺛﺎﻟﺚ اﻣﺎم اوﱃ دروﻳﺶ اﻓﻨﺪﻳﻨﻚ ﺑﺎﻏﲎ ﺧﺎﻗﺎن

.اﻳﭽﻮن ﻣﺒﺎﻳﻌﻪ اﻳﺪوب ﳎ ّﺪداً ﺑﺮ ﻛﻮﺷﻚ اﻧﺸﺎ ﺑﻴﻮرﻣﺸﻠﺮ

Bu iki akşam kapu ricâlinden ve
asrın üdebâsından ve zurefâsından takım
takım gelen müsâfirler köşkde taâm ederler,
gece de bahçede gezinti yaparlardı. Asr-ı
ahîrimizin müceddidlerinden Şinasi Efendi
merhûm ömrünün son zamânlarını bu
bahçenin ziyâretine tahsîs etmiş gibi idi.
Namık Kemal Bey merhûmun da oraya bir
muhabbet-i mahsûsası vardı. Çamlıcalar
beyninde olduğu içün Kısıklı nâmı verilen
karyede vâki‘ çeşmenin suyu gāyet lezîzdir.
Anın kurbunda Sarıkaya denilen mahalde
Selim-i sâlis imâm-ı evveli Derviş
Efendi’nin bağının hâkān-ı müşârun-ileyh
vâlideleri içün mübâyaa edip müceddeden
bir köşk inşâ buyurmuşlar.

Bu
iki
akşam
hükümet
görevlilerinden ve devrin yazar ve
sanatkârlarından gurup gurup misafirler
köşkte yemek yer, gece de bahçede gezinti
yaparlardı.
Son
devrimizin
yenilikçilerinden merhum Şinasi Efendi
ömrünün son zamanlarını bu bahçeyi
ziyarete ayırmış gibi idi. Merhum Namık
Kemal Bey’in de oraya özel bir sevgisi
vardı. Çamlıcalar arasında olduğu için
Kısıklı adı verilen köydeki çeşmenin suyu
çok lezzetlidir. Bu köyün yakınında
Sarıkaya denilen yerde III. Selim’in imam-ı
evveli Derviş Efendi’nin bağını bu padişah
satın alıp annesi için yeniden bir köşk
yaptırmıştır.
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ﻣﺆﺧﺮاً ﺑﻮ ﻛﻮﺷﻜﻰ ﺳﻠﻄﺎن ﳏﻤﻮد ﳘﺸﲑﻩ ﻟﺮى اﲰﺎ ﺳﻠﻄﺎﻧﻚ
ّ
ﻣﺸﺎر اﻟﻴﻪ اوراﻳﻪ ﺑﺮ ﻧﺸﺎﻧﻜﺎﻩ اﻧﺸﺎ
ٌ  ﺧﺎﻗﺎن.اﻗﺎﻣﺘﻨﻪ ﲣﺼﻴﺺ اﻳﺘﻤﺸﻠﺮدر

 ﻣﺪﻓﻮن.ﻣﺆﺧﺮاً ﻛﻨﺪﻳﺴﻰ دﻩ ﺑﻮ ﻛﻮﺷﻜﺪﻩ ارﲢﺎل ﺑﻴﻮرﻣﺸﻠﺮدر
ّ ،اﻳﺘﻤﺶ
ﻣﺸﺎر اﻟﻴﻬﺎ اﲰﺎ ﺳﻠﻄﺎن ﺳﺮاﻳﻨﻚ
ٌ اوﻟﺪﻗﻠﺮى ﺗﺮﺑﻪ ﻧﻚ ﻋﺮﺻﻪ ﺳﻰ دﻩ وﻗﺘﻴﻠﻪ

 ﻃﺎش دﻟﻦ، ﻋﻠﻢ ﻃﺎﻏﻰ، ﻗﺎﻳﺶ ﻃﺎﻏﻰ.ﻋﺮﺻﻪ ﺳﻰ اوﻟﺪﻳﻐﻰ ﻣﺮوﻳّﺎﺗﺪﻧﺪر
 ﺑﻮراﻟﺮﻩ آﺗﻠﻮ آراﺑﻪ ﻟﺮﻟﻪ اﺣﺒﺎﲜﻪ و.ﺷﻬﺮﻣﺰك ﺑﻠﻠﻰ ﺑﺎﺷﻠﻰ ﻣﺴﲑﻩ ﻟﺮﻧﺪن اﻳﺪى
 ﺳﺎزﻧﺪﻩ ﻟﺮﻟﻪ ﻛﻴﺠﻪ ﻟﺮى دﻩ ﻗﺎﻟﻮب،ﻋﺎﺋﻠﻪ ﺟﻪ ﻛﻴﺪﻳﻠﻮب ﺧﻮاﻧﻨﺪﻩ ﻟﺮ
. ﻫﻠﻪ اﺳﻜﺪار ﻃﺮﻓﻨﺪﻩ ﺳﺎﻛﻦ اوﻻﻧﻠﺮ اﻳﭽﻮن ﻣﻌﺘﺎد اﻳﺪى،اﻛﻠﻨﻤﻚ
 ﺑﻴﺰاﻧﺲ.اﺳﻜﻴﺪن ﻗﺎﻳﺶ ﻃﺎﻏﻰ ’’ﻗﺎﻳﺶ ﭘﻴﻜﺎرى‘‘ ﻧﺎﻣﻴﻠﻪ ﻳﺎد اوﻟﻨﻮرﻣﺶ
.زﻣﺎﻧﻨﺪﻩ رأس ﺟﺒﻠﺪﻩ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺳﱰ اوﻟﺪﻳﻐﻰ ﻣﺮوﻳﺪر

Muahharan bu köşkü Sultan
Mahmud hemşîreleri Esma Sultan’ın
ikāmetine tahsîs etmişlerdir. Hâkān-ı
müşârun-ileyh oraya bir nişân-gâh inşâ
etmiş, muahharan kendisi de bu köşkde
irtihâl
buyurmuşlardır.
Medfûn
oldukları türbenin arsası da vaktiyle
müşârun-ileyhâ Esma Sultan Sarayı’nın
arsası
olduğu
merviyyâtdandır.
Kayışdağı,
Alemdağı,
Taşdelen
şehrimizin belli başlı mesîrelerinden
idi. Buralara atlı arabalarla ahbâbca ve
âilece gidilip hânendeler, sâzendelerle
geceleri de kalıp eğlenmek, hele
Üsküdar tarafında sâkin olanlar içün
mu‘tâd idi. Eskiden Kayışdağı “Kayış
Pınarı” nâmıyla yâd olunurmuş. Bizans
zamânında re’s-i cebelde bir manastır
olduğu mervîdir.

Daha sonra bu köşkü Sultan [II.]
Mahmud kız kardeşi Esma Sultan’ın
ikametine tahsis etmiştir. Adı geçen padişah
oraya bir nişan-gah inşa etmiş, daha sonra
kendisi de bu köşkde vefat etmiştir. Defn
edildiği türbenin arsası da vaktiyle adı geçen
Esma Sultan Sarayı’nın arsası olduğu
anlatılmaktadır. Kayışdağı, Alemdağı ve
Taşdelen şehrimizin belli başlı gezinti
yerlerindendir. Buralara at arabaları ile
ahbapça ve âilece gidilip hanendeler ve
sazendelerle geceleri eğlenmek özellikle
Üsküdar tarafında oturanlar için adet haline
gelmişti. Eskiden Kayışdağı, “Kayış Pınarı”
adıyla bilinirmiş. Bizans zamanında dağın
tepesinde bir manastır olduğu anlatılmaktadır.
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 وﻗﺘﻴﻠﻪ ﻋﻠﻢ ﻃﺎﻏﻰ ﺣﺮﻣﲔ.و ﺑﻌﺾ آﺛﺎرى اﳊﺎﻟﺔ ﻫﺬﻩ ﻣﻮﺟﻮددر
اﻟﺴﻌﺎدﻩ آﻏﺎﻟﻐﻰ زﻳﺮ ادارﻩ ﺳﻨﺪﻩ
ّ ﻧﻈﺎرﺗﻰ داﺧﻠﻨﺪﻩ و ﺣﺮﻣﲔ ﻧﻈﺎرﺗﻰ دﻩ دار
 ﺗﺎرﳜﻨﺪﻩ ﻗﻴﺰﻟﺮ آﻏﺎﺳﻰ ﺑﻮﻟﻨﺎن ﻋﺒﺪاﷲ آﻏﺎ ﺳﻠﻄﺎن١٢٥٠ ﺑﻮﻟﻨﺪﻳﻐﻰ ﺟﻬﺘﻠﻪ
،ﻣﺸﺎر اﻟﻴﻪ ﺷﻬﺰادﻩ ﻟﺮى
ٌ  ﺧﺎﻗﺎن.ﳏﻤﻮدﻩ ﺑﺮ ﺿﻴﺎﻓﺖ ﻛﺸﻴﺪﻩ اﻳﺘﻤﺶ اﻳﺪى

 ﻗﺮﻧﺎ ﺑﻜﻠﺮى ﺑﺮاﺑﺮ آﻟﻮب ﻬﺗﻴﺌﻪ اوﻟﻨﺎن ﺧﺎﻧﻪ ﻟﺮدﻩ ﺑﺮ ﻛﻴﺠﻪ،ﻣﺎﺑﲔ ﻛﺎﺗﺒﻠﺮﻳﲎ
ﺑﻴﺘﻮﺗﺖ و ﻓﺮداﺳﻰ ﻛﻮﱏ اورﻣﺎﻧﻠﺮ ﺳﲑ و ﲤﺎﺷﺎ اوﻟﻨﻪ رق ﻃﺎش دﻟﻦ ﺻﻮﻳﻨﻚ

ﻣﻨﺒﻌﻰ اوﻻن ﺟﺎى دﻟﻜﺸﺎﻳﻪ ﻋﺰﳝﺖ ﺑﻴﻮرﻣﺸﻠﺮ و ﺣﺮم ﳘﺎﻳﻮن ﻃﺎﻗﻤﻰ دﻩ
ﺳﻠﻄﺎن ﭼﻔﺘﻠﻜﻰ ﻧﺎم ﻗﺮﻳﻪ دﻩ ﺗﺮﺗﻴﺐ اوﻟﻨﺎن ﺧﺎﻧﻪ ﻟﺮدﻩ اﻳﻜﻰ ﻛﻴﺠﻪ آراﻣﺴﺎز
.اوﳌﺸﻠﺮ اﻳﺪى

ve ba‘zı âsârı el-hâletü hâzihî
mevcûddur. Vaktiyle Alemdağı Haremeyn
Nezâreti dâhilinde ve Haremeyn Nezâreti
de Dârü’s-saâde ağalığı zîr-i idâresinde
bulunduğu cihetle 1250 târîhinde Kızlar
Ağası bulunan Abudllah Ağa Sultan
Mahmud’a bir ziyâfet keşîde etmiş idi.
Hâkān-ı
müşârun-ileyh
şehzâdeleri,
mâbeyn kâtibleri, kurenâ beyleri beraber
alıp tehyie olunan hânelerde bir gece
beytûtet ve ferdâsı günü ormanlar seyr ü
temâşâ olunarak Taşdelen suyunun
menba‘ı olan câ-yı dil-güşâya azîmet
buyurmuşlar ve Harem-i humâyûn takımı
da Sultançiftliği nâm karyede tertîb olunan
hânelerde iki gece ârâm-sâz olmuşlar idi.

Ve [bu manastırın] bazı kalıntıları
hala durmaktadır. Vaktiyle Alemdağı,
Haremeyn Nezareti’ne dahil, bu nezaret de
Darüssaade Ağalığı yönetimi altında olduğu
için [Hicrî] 1250 yılında Kızlar Ağası
Abdullah Ağa Sultan [II.] Mahmud’a bir
ziyafet vermişti. Adı geçen padişah,
şehzadeleri,
mâbeyn
kâtipleri
ve
musahiplerini yanına alıp hazırlanan evlerde
bir gece kalmış ve ertesi gün ormanları
gezmiş, Taşdelen suyunun kaynak yeri olan
ve gönüllere ferahlık veren yere gitmiş,
harem-i hümayun gurubu da Sultançiftliği
adlı köyde hazırlanan evlerde iki gece kalıp
eğlenmişlerdir.
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ذات ﺷﺎﻫﺎﻧﻪ اوﻟﻴﺎى ﻛﺮاﻣﺪن ﺻﺎرى ﻏﺎزى ﺗﺮﺑﻪ ﺳﲎ زﻳﺎرت و
ﻃﻮﭘﺨﺎﻧﻪ ﻧﺎﻇﺮى ﺣﺎﺟﻰ ﺻﺎﺋﺐ اﻓﻨﺪﻳﻨﻚ او ﺟﻮاردﻩ ﻛﺎﺋﻦ ﭼﻔﺘﻠﻜﻨﺪﻩ آرام
و اﺳﱰاﺣﺖ اﻳﺪوب ﺑﻌﺪﻩ ﻳﻘﻪ ﺟﻖ ﻗﺮﻳﻪ ﺳﻨﻪ ﻋﺰﳝﺘﻠﻪ ﺑﺮ ﻛﻴﺠﻪ دﻩ اورادﻩ
 ﻛﻮﭼﻚ ﭼﺎﻣﻠﻴﺠﻪ ذروﻩ ﺳﻨﺪن ﺑﺪء اﻳﻠﻪ ﺑﻴﻮك.ﺑﻴﺘﻮﺗﺖ ﺑﻴﻮرﻣﺸﻠﺮدر
 ﭼﻜﻤﻪ ﻛﻮى ﺟﻬﺘﻨﺪﻩ ﻛﻰ ذروﻩ ﻟﺮ و ﻋﻠﻢ ﻃﺎﻏﻰ و، دودوﻟﻠﻰ،ﭼﺎﻣﻠﻴﺠﻪ
ﺟﻮارى ﺗﭙﻪ ﻟﺮى و ﻗﺎﻳﺶ ﻃﺎﻏﻨﺪن ﺑﺪء اﻳﻠﻪ ازﻣﻴﺪ ﺷﻬﺮﻳﻨﻪ ﻃﻮﻏﺮى ﻛﻜﺒﻮزﻩ و
ﺗﻮﺗﻮن ﭼﻔﺘﻠﻜﻰ ذروﻩ ﻟﺮى ﻗﻮارﺗﺲ دﻧﻴﻠﻦ ﺑﺮ ﻧﻮع ﺳﺮت ﻃﺎﺷﺪن ﻣﺘﺸ ّﻜﻞ
اوﻟﺪﻳﻐﻰ ﺣﺎﻟﺪﻩ آراﻟﺮﻧﺪﻩ ﻗﺎﻻن اراﺿﺊ ﻣﺴﺘﻮﻳﻪ اﻛﺜﺮﻳﺎ ﻛﺮچ ﻃﺎﺷﻰ دﻧﻴﻠﻦ
ﻣﺎﺋﻰ رﻧﻜﻠﻰ ﻳﺎﭘﻰ ﻃﺎﺷﻰ ﻧﻮﻋﻨﺪن ﺑﻮﻟﻨﺪﻳﻐﲎ ﺗﺪﻗﻴﻖ اﻳﺪﻳﻨﻠﺮ زﻣﺎن ﺧﻠﻘﺘﺪﻩ
ﺑﻮ ذروﻩ ﻟﺮك ﻳﻚ وﺟﻮد اوﻟﺪﻳﻐﻰ ﺣﺎﻟﺪﻩ ﺻﻮﻛﺮﻩ دن ﻳﻜﺪﻳﻜﺮﻧﺪن آﻳﺮﻳﻠﻮب
ﻗﻮارﺗﺲ ﻗﺴﻤﻠﺮﻳﻨﻚ آﻳﺮى آﻳﺮى ذروﻩ ﻟﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻳﻠﺪﻳﻜﲎ ﻃﺒﻘﺎت اﻻرض
.ﻋﻠﻤﻰ ﻧﻈﺮﻳّﺎﺗﻨﻪ اﺳﺘﻨﺎداً ّادﻋﺎ اﻳﺘﻤﻜﺪﻩ درﻟﺮ

Zât-ı şâhâne evliyâ-yı kirâmdan
Sarı Gazi türbesini ziyâret ve Tophâne
Nâzırı Hacı Saib Efendi’nin o civârda
kâin çiftliğinde ârâm u istirâhat edip
ba‘dehû Yakacık karyesine azimetle bir
gece de orada beytûtet buyurmuşlardır.
Küçükçamlıca zirvesinden bed’ ile
Büyükçamlıca, Dudullu, Çekmeköy
cihetindeki zirveler ve Alemdağı ve
civârı tepeleri ve Kayışdağı’ndan bed’
ile İzmid şehrine doğru Gekbuze ve
Tütünçiftliği zirveleri kuvartis denilen
bir nev‘ sert taşdan müteşekkil olduğu
hâlde aralarında kalan arâzî-i müsteviye
ekseriyâ kireç taşı denilen mâî rengli
yapı taşı nev‘inden bulunduğunu tedkīk
edenler zamân-ı hilkatde bu zirvelerin
yek-vücûd olduğu hâlde sonradan yekdiğerinden ayrılıp kuvartis kısımlarının
ayrı ayrı zirveler teşkîl eylediğini

Padişah evliyadan Sarı Gazi türbesini
ziyaret ettikten sonra Tophane Nazırı Hacı Saib
Efendi’nin o civarda bulunan çiftliğinde
dinlenip, daha sonra Yakacık köyüne gidip
orada da bir gece kalmıştır. Küçükçamlıca
zirvesinden başlayarak Büyükçamlıca, Dudullu
ve Çekmeköy tarafındaki zirveler, Alemdağı ve
civarındaki
tepeler
ile
Kayışdağı’ndan
başlayarak
İzmid’e
doğru
Gebze
ve
Tütünçiftliği zirveleri kuvartis denilen bir çeşit
sert taştan oluşurken aralarında kalan düz
arazide genellikle kireç taşı denilen mavi renkli
yapı taşı türünün bulunduğunu inceleyenler,
yaratılış sırasında bu zirvelerin tek parça
olduğunu, ancak daha sonra bunların
birbirinden ayrılıp kuvartis kısımlarının ayrı
ayrı zirveler oluşturduğunu coğrafya ilminin
sunduğu bilgilere dayanarak savunmaktadırlar.
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tabakātü’l-arz
ilmi
nazariyyâtına
istinâden iddiâ etmekdedirler.

ﰱ اﻟﻮاﻗﻊ ﻫﺮ ذروﻩ دن ﻧـُﺒَﻌﺎن اﻳﺪن ﺻﻮﻟﺮ ﺑﺮﺑﺮﻧﺪن اﻋﻼ و ﻟﻄﻴﻒ اوﻟﺪﻳﻐﻰ
 ﳎﻤﻮﻋﻨﻪ ’’ﻗﻮرئ ﳘﺎﻳﻮن‘‘ ﻧﺎﻣﻰ.ﺣﺎﻟﺪﻩ اراﺿﺊ ﻣﺴﺘﻮﻳﻪ ﺻﻮﻟﺮى آﺟﻰ و آﻏﲑدر
وﻳﺮﻳﻠﻦ ﺑﺮ ﺳﺎﺣﻪ ﻧﻚ وﻗﺘﻴﻠﻪ ﺑﺮ ﭼﻮق ﻛﻮﻳﻠﺮ و ﻣﺒﺎﱏ و آﺛﺎر ﺳﺎﺋﺮﻩ اﻳﻠﻪ ﻣﻌﻤﻮر اوﻟﺪﻳﻐﻰ
 از ﲨﻠﻪ ﻃﻮﭘﺨﺎﻧﻪ ﱃ اوﻏﻠﻰ اﻳﻠﻪ ﺑﻴﻮك.ﺑﻮ ﻛﻮن آﺛﺎرﻳﻨﻪ ﺑﺎﻟﺘّﺼﺎدف ﻣﻌﻠﻮم اوﳌﻘﺪﻩ در
ﭼﺎﻣﻠﻴﺠﻪ ﻃﺎﻏﻰ ﺑﻴﻨﻨﺪﻩ ﻛﻰ درﻩ ﻧﻚ ﺑﺮ ﺟﻬﺘﻨﺪﻩ و ﻃﻮﭘﺨﺎﻧﻪ ﱃ اوﻏﻠﻰ ﺗﭙﻪ ﺳﻨﻚ
ﻣﺘﻮﺟﻪ اوﺳﱴ ﻛﻤﺮﱃ ﻛﺎرﻛﲑ ﺑﺮ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮﻟﻨﺪﻳﻐﻰ ﻣﺮوى
ّ ﺟﻮﻓﻨﺪﻩ ﻗﺎﺿﻰ ﻛﻮﻳﻨﻪ
اوﻟﺪﻳﻐﻰ و ﺑﻴﻮك ﭼﺎﻣﻠﻴﺠﻪ ﻃﺎﻏﻨﺪﻩ ﺷﺮق ﺟﻬﺘﻨﺪﻩ و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً اوچ ﻛﻴﻠﻮﻣﱰﻩ ﺑﻌﺪﻧﺪﻩ
ﲪﺎﻣﻠﻰ دﻧﻴﻠﻦ ﻣﻮﻗﻌﺪﻩ ﺑﺮ ﺑﻨﺎ ﺧﺮاﺑﻪ ﺳﻰ و ﺟﻮارﻧﺪﻩ آﻳﺎزﻣﻪ ﻃﺮزﻧﺪﻩ ﺑﺮ ﳏﻞ و ﻃﺎﻏﻚ
ﺟﻨﻮﺑﻨﻪ ﺗﺼﺎدف اﻳﺪن ﻳﻜﻰ ﻛﻮﻳﺪﻩ ﺑﺮ ﭼﻮق ﻣﺒﻨﺎ اﻧﻘﺎﺿﻰ و دودوﻟﻠﻰ ﻛﻮﻳﻨﻚ ﺗﺎم
آﻏﺰﻳﻨﻪ ﻣﺼﺎدف ﻃﺎﻏﻚ ذروﻩ ﺳﻨﺪﻩ ﺑﺮ ﭼﻮق ﻣﺮﻣﺮ دﻳﺮﻛﻠﺮ اﻧﺸﺎ اﻳﺪﳌﺶ ﳏﺘﺸﻢ ﺑﺮ ﺑﻨﺎ
اﺛﺮى ﻋﻠﻢ ﻃﺎﻏﻨﻚ ﺗﺎم ذروﻩ ﺳﻨﺪﻩ ﻛﺬﻟﻚ ﻛﺎرﻛﲑ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎ اﻧﻘﺎﺿﻰ و ﺷﺮﻗﻪ ﻃﻮﻏﺮى ﳑﺘﺪ
.اوﻻن ﺟﺒﺎل و اراﺿﻴﻨﻚ ﺑﻌﻀﻴﺴﻨﺪﻩ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﺒﻨﺎ اﻧﻘﺎﺿﻨﻪ ﺗﺼﺎدف اﻳﺪﳌﻜﺪﻩ در

Fi’l-vâki‘ her zirveden nübe‘ân eden
sular birbirinden a‘lâ vü latîf olduğu hâlde
arâzî-i müsteviye suları acı ve ağırdır.
Mecmûuna “Koru-i Humâyûn” nâmı verilen
bir sâhanın vaktiyle birçok köyler ve
mebânî ve âsâr-ı sâire ile ma‘mûr olduğu
bugün
âsârına
bi’t-tesâdüf
ma‘lûm
olmakdadır. Ez-cümle Tophaneli-oğlu ile
Büyükçamlıca dağı beynindeki derenin bir
cihetinde ve Tophaneli-oğlu tepesinin
cevfinde Kadıköyü’ne müteveccih üstü
kemerli kâr-gîr bir tarîk mevcûd bulunduğu
mervî olduğu ve Büyükçamlıca dağında
şark cihetinde ve takrîben üç kilometre

Gerçekten de zirvelerden çıkan
sular birbirinden güzel ve tatlı iken düz
arazinin suları acı ve ağırdır. Tamamına
“Koru-i Humayun (= Sultan Korusu)”
denilen bir alanın vaktiyle birçok köy, bina
ve diğer yapılarla mamur halde bulunduğu
bugün de kalıntılarına rastlanmasından
anlaşılmaktadır. Bu cümleden olarak
Tophaneli-oğlu ile Büyükçamlıca dağı
arasındaki derenin bir tarafında ve
Tophanelioğlu
tepesinin
boşluğunda
Kadıköy’e bakan üstü kemerli bir yol
bulunduğu anlatılır ve Büyükçamlıca
dağının doğusunda ve yaklaşık olarak 3
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bu‘dunda Hamamlı denilen mevkı‘de bir
binâ harâbesi ve civârında ayazma tarzında
bir mahall ve dağın cenûbuna tesâdüf eden
Yeniköy’de birçok mebnâ enkāzı ve
Dudullu köyünün tam ağzına musâdif dağın
zirvesinde birçok mermer enkāzı ve şarka
doğru mümtedd olan cibâl ve arâzînin
ba‘zısında kezâlik mebnâ enkāzına tesâdüf
edilmekdedir.

km. yakınındaki Hamamlı mevkiinde bir
bina harabesine ve civarında ayazma
tarzında bir yer ve dağın güneyine
rastlayan
Yeniköy’de
birçok
bina
kalıntısına ve Dudullu köyünün tam ağzına
rastlayan dağın zirvesinde birçok mermer
kalıntısına ve doğuya doğru uzanan dağlar
ve arazinin bazı yerlerinde yine bina
kalıntısına rastlanmaktadır.

 ﻣﺴﺘﻮر ﻛﺎرﻛﲑ ﺑﺮ ﻳﻮل،ﻗﺎﻳﺶ ﻃﺎﻏﻨﺪﻩ ذروﻩ دن ﺳﺎﺣﻠﻪ ﳑﺘﺪ
ﻣﻮﺟﻮد اﻳﺪوﻛﻰ ﻣﺮوى و ازﻣﻴﺪﻩ ﻗﺪر ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻮﻳﻨﺠﻪ اﻟﻴﻮم اﺳﻜﻰ ﺣﺼﺎر و
 ﺑﻮ ﻗﻮرئ ﳘﺎﻳﻮن ﺷﺒﻪ ﺟﺰﻳﺮﻩ.ﻫﺮﻛﻪ ﻗﻠﻌﻪ ﻟﺮى ﺧﺮاﺑﻪ ﻟﺮى ﻣﺸﻬﻮد اوﳌﻘﺪﻩ در
ﺳﻰ اوزرﻧﺪﻩ اﺳﻜﻴﺪن ﻗﺎﳌﻪ ﺑﺮ ﭼﻮق روم ﻛﻮﻳﻠﺮى ﻣﻮﺟﻮد اوﻟﻮب ﺑﻮ ﻛﻮﻳﻠﺮدﻩ
 ﻛﻮﻳﻠﻴﻠﺮﺟﻪ ﳏﺎﻓﻈﻪء ﻣﻮﺟﻮدﻳّﺘﻨﻪ، ﺑﺮ �ﺞ ﺷﺮع ﺷﺮﻳﻒ،ﻛﻰ ﻣﻌﺎﺑﺪ ﻗﺪﳝﻪ ﻧﻚ
ﻣﺴﺎﻋﺪﻩ ﺑﻴﻮرﳌﺶ و ﺑﻌﺪاﻟﻔﺘﺢ ﻣﻌﺎﺑﺪﻩ اﺻﻼ ﻃﻮﻗﻮﻧﻠﻤﺎﻣﺶ اوﳌﺴﻨﻪ ﺑﺎﻗﻴﻠﻨﺠﻪ
دودوﻟﻠﻴﺪﻩ و ﻋﻠﻢ ﻃﺎﻏﻨﺪﻩ و ﺳﺎﺋﺮ ﳏﻠﻠﺮدﻩ اﻧﻘﺎﺿﻰ ﻛﻮروﻟﻦ ﳏﻠﻠﺮك ﻣﻌﺎﺑﺪ
.ﻧﻮﻋﻨﺪن اوﳌﺪﻗﻠﺮى ﺑﺪاﻫﺔً آﻛﻼﺷﻴﻠﲑ

Kayışdağı’nda
zirveden
sâhile
mümtedd, mestûr kâr-gîr bir yol mevcûd
idiği mervî ve İzmid’e kadar sâhil boyunca
el-yevm Eskihisâr ve Hereke kal‘aları
harâbeleri meşhûd olmakdadır. Bu koru-i
humâyûn şibh-cezîresi üzerinde eskiden
kalma birçok Rûm köyleri mevcûd olup bu
köylerdeki meâbid-i kadîmenin, ber-nehc-i

Kayışdağı’nda zirveden sahile
uzanan örtülü taş bir yol bulunduğu
anlatılır; İzmid’e kadar sahil boyunca
bugün Eskihisar ve Hereke kalelerinin
harabeleri görülmektedir. Bu koru-i
humayun yarımadası üzerinde eskiden
kalma birçok Rum köyleri bulunup bu
köylerdeki eski ibadet yerlerinin, İslâm
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şer‘-i
şerîf, köylülürece
muhâfaza-i
mevcûdiyyetine müsâade buyurulmuş ve
ba‘de’l-feth meâbide aslâ dokunulmamış
olmasına
bakılınca
Dudullu’da
ve
Alemdağı’nda ve sâir mahallerde enkāzı
görülen mahallerin meâbid nev‘inden
olmadıkları bedâheten anlaşılır.

dininin hoşgörüsüyle köylüler tarafından
korunmasına ve kullanmalarına izin
verilmiş, fetihten sonra aslâ ibadet
yerlerine
dokunulmamış
olmasına
bakılınca Dudullu ve Alemdağı ile diğer
yerlerde kalıntıları görülen yerlerin ibadet
yeri türünden olmadığı kolaylıkla
anlaşılır.
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ﺑﻮ ﺳﺎﺣﻪ دﻩ ﺗﻮرك و روم ﻋﻨﺼﺮﻧﺪن ﺑﺸﻘﻪ اﻫﺎﱃ ﻳﻮق اﻳﻜﻦ اﺧﲑاً دور ﳎﻴﺪ
ﺧﺎﻧﻴﺪﻩ ﺑﻜﻘﻮز ﻗﺼﺒﻪ ﺳﻰ ﺟﻨﻮﺑﻨﺪﻩ و ارﻧﺒﻮد ﻛﻮﱙ ﻳﺎﻗﻴﻨﻨﺪﻩ واﻗﻊ و اﻟﻴﻮم ﭘﻮﻟﻮﻧﻪ ز ﻛﻮﱙ
دﻧﻴﻠﻦ ﳏﻠﻠﻪ روس و آوﺳﱰﻳﺎ ﺗﺒﻌﻪ ﺳﻰ اﺳﻜﺎن اﻳﺪﻳﻠﻪ رك ﻣﻨﺘﻈﻢ ﺑﺮ ﻛﻮى وﺟﻮدﻩ
. ﺑﻴﻮك و ﻛﻮﭼﻚ ﭼﺎﻣﻠﻴﺠﻪ ﻟﺮ اراﺿﻴﺴﻰ ﻋﻮض ﻓﻘﻴﻪ وﻗﻔﻰ ﻣﺸﺘﻤﻼﺗﻨﺪﻧﺪر.ﻛﻠﻤﺸﺪر
 ﺗﺎرﳜﻨﺪﻩ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮﱃ ﻓﺘﺢ اﻳﺘﻤﻚ ﻋﺰﻣﻴﻠﻪ اﺳﻜﺪاردﻩ ﻧﺮدﺑﺎﻧﻠﻰ٨٢٢ ﭼﻠﱮ ﺳﻠﻄﺎن ﳏﻤﺪ
 ﻗﺮﺗﺎل و ﭘﻨﺪك ﻗﺮﻳﻪ ﻟﺮﻳﲎ ﺿﺒﻂ اﻳﻠﻪ، ﻃﺎرﳚﻪ، ﻛﻜﺒﻮزﻩ،ﻗﺮﻳﻪ ﺳﻨﻪ ﻗﺪر ﻛﻠﻮب ﻫﺮﻛﻪ
ﻧﺮدﻳﺒﺎﻧﻠﻰ ﻗﺮﻳﻪ ﺳﻨﺪﻩ اردوى ﳘﺎﻳﻮﻧﻠﻪ آرام ﺑﻴﻮردﻗﻠﺮى ﻣ ّﺪﺗﺪﻩ ﻣﻮﻛﺐ ﳘﺎﻳﻮﻧﺪﻩ ﺑﻮﻟﻨﺎن
 ﺑﻠﻐﻮرﱃ ﻗﺮﻳﻪ ﺳﻰ،ذواﺗﺪن ﺑﻌﻀﻴﻠﺮى اﺳﻜﺪار ﺣﻮاﻟﻴﺴﲎ ﻓﺘﺢ اﻳﺘﺪﻛﻠﺮى اﺛﻨﺎدﻩ ﻗﺼﻴﻘﻠﻰ
.اﻳﻠﻪ اﻃﺮاﻓﲎ ﺑﻮ ﻋﻮض ﻓﻘﻴﻪ ﻓﺘﺢ اﻳﺘﻤﺴﻴﻠﻪ ﻳﺪﻳﻨﻪ ﺑﺮات وﻳﺮﳌﺸﺪى

Bu sâhada Türk ve Rûm
unsurundan başka ahâlî yok iken ahîren
devr-i Mecid Hanî’de Beykoz kasabası
cenûbunda ve Arnavudköyü yakınında
vâki‘ ve el-yevm Polenezköyü denilen
mahalle Rus ve Avusturya tebeası iskân
edilerek muntazam bir köy vücûda
gelmişdir. Büyük ve Küçük Çamlıcalar
arâzîsi
İvaz
Fakih
Vakfı
müştemilâtındandır.
Çelebi
Sultan
Mehmed 822 târîhinde İstanbul’u feth
etmek azmiyle Üsküdar’da Merdivenli
karyesine kadar gelip Hereke, Gekbuze,
Darıca, Kartal ve Pendik karyelerini zabt
ile Merdivenli karyesinde ordu-yı
humâyûnla ârâm buyurdukları müddetde
mevkib-i humâyûnda bulunan zevâtdan
ba‘zıları Üsküdar havâlîsini feth etdikleri
esnâda Kısıklı, Bulgurlu karyesi ile
etrâfını bu İvaz Fakih feth etmesiyle
yedine berât verilmişdi.

Bu civarda Türk ve Rumlardan başka
halk yokken daha sonra Abdülmecid zamanında
Beykoz kasabasının güneyinde ve Arnavutköy
yakınında bulunan ve bugün Polenezköy
denilen yere Rusya ve Avusturya vatandaşları
yerleştirilerek düzenli bir köy oluşturulmuştur.
Büyük ve Küçük Çamlıcalar arazisi İvaz Fakih
Vakfı’na bağlı yerlerdendir. Çelebi Sultan
Mehmed [Hicrî] 822 tarihinde İstanbul’u feth
etmek düşüncesiyle Üsküdar’da Merdivenli
köyüne kadar gelip Hereke, Gebze, Darıca,
Kartal ve Pendik köylerini ele geçirmiş,
Merdivenli köyünde ordusuyla bulundukları
zaman padişahın karargâhında bulunanlardan
bazıları Üsküdar havalisini feth ettikleri sırada
Kısıklı ve Bulgurlu köyleri ile çevresini bu İvaz
Fakih feth ettiği için kendisine [buraları tasarruf
edebileceğine dair] berat verilmişti.

315

ﭼﺎﻣﻠﻴﺠﻪ ﻟﺮ ّاوﳉﻪ اراﺿﺊ ﺧﺎﻟﻴﻪ ﺻﻮرﺗﻨﺪﻩ و ﺑﻠﻐﻮرﱃ ﻗﺮﻳﻪ ﺳﻰ اﻟﻴﻮم ﺑﺎﻏﻠﺮ
اﻳﭽﻰ دﻧﻴﻠﻦ ﳏﻠﺪﻩ اﻳﻜﻦ ﻛﻮى ﭼﺎﻣﻠﻴﺠﻪ ﻟﺮ آراﺳﻨﺪﻩ ﻛﻰ اراﺿﻰ ﻳﻪ ﻧﻘﻞ اﻳﺪﳌﺶ و
ﺧﺎﺻﻪ دن ﳏﻤﺪ آﻏﺎ ﻃﺮﻓﻨﺪن ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻊ ﺷﺮﻳﻒ و ﺳﻠﻄﺎن ﳏﻤﻮد ّاول
ّ ﺗﱪداران
 ﺗﺎرﳜﻨﺪﻩ ﺑﺮ ﻣﻜﺘﺐ و ﺣﻀﺮت ﻫﺪاﺋﻰ١١٦٤ ﺳﻼﺣﺪارﻟﺮﻧﺪن ﺳﻠﻴﻤﺎن آﻏﺎ دﻩ
.وﻗﻔﻨﺪن ﻛﻮﻳﻚ اورﺗﻪ ﺳﻨﺪﻩ اﻳﻜﻰ ﺧﻠﻮﺗﻠﻰ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺮ دﻩ ﲪﺎم اﻧﺸﺎ اﻳﺘﺪﻳﺮﻣﺸﺪر
ﺑﻮراﻟﺮﻳﻨﻚ ﳏﺎﻓﻈﻪ ﺳﻰ وﻗﺘﻴﻠﻪ اﻟﻠﻰ ﺑﺸﻨﺠﻰ ﺑﻠﻮﻛﻪ ﻣﻨﺴﻮب ﻳﻜﻴﭽﺮﻳﻠﺮﻩ ﻣﻮدوع اوﻟﺪﻳﻐﻨﺪن
 ﻛﻮﭼﻚ ﭼﺎﻣﻠﻴﺠﻪ.ﳏﻞ ﻣﻌﺮوﻓﻪ اﻟﻴﻮم ’’اﻟﻠﻰ آﻟﱴ ﺑﺎﻏﻰ‘‘ دﻧﻴﻠﲑ
ّ ﻟﺒﺎدﻩ ﺟﻮارﻧﺪﻩ ﻛﺎﺋﻦ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﺎﺋﻠﻰ اﻣﻼك ﳘﺎﻳﻮﻧﻪ ﻣﻨﺴﻮب اوﻟﻮب ﺳﻠﻄﺎن ﳎﻴﺪ اورادن
ّ ﻧﻚ ﻗﺒﻠﻪ ﻃﺮﻓﻨﻪ

ﺑﺮ ﻣﻘﺪار اراﺿﻰ ﱙ ﻳﺎزى ﺧﻮاﺟﻪ ﺳﻰ ﺧﻄّﺎط ﺷﻬﲑ ﳏﻤﺪ ﻃﺎﻫﺮ اﻓﻨﺪى ﻳﻪ اﺣﺴﺎن و
.اوزرﻳﻨﻪ درت و ﺑﺶ اوﻃﻪ ﱃ ﺑﺮ ﻛﻮﺷﻚ دﻩ اﻧﺸﺎ اﻳﺘﺪﻳﺮﻣﺸﺪر

Çamlıcalar evvelce arâzî-i hâliye
suretinde ve Bulgurlu karyesi el-yevm
Bağlariçi denilen mahalde iken köy
Çamlıcalar arasındaki arâzîye nakl edilmiş
ve teberdârân-ı hâssadan Mehmed Ağa
tarafından bir câmi‘-i şerîf ve Sultan
Mahmud-ı evvel silâhdârlarından Süleyman
Ağa da 1164 târîhinde bir mekteb ve Hazreti
Hüdâî Vakfı’ndan köyün ortasında iki
halvetli küçük bir de hamâm inşâ
etdirmişdir. Buralarının muhâfazası vaktiyle
elli beşinci bölüğe mensûb yeniçerilere
mevdû‘ olduğundan Lübade civârında kâin
mahall-i ma‘rûfa el-yevm “Ellialtı Bağı”
denilir. Küçükçamlıca’nın kıble tarafına
müteveccih sath-ı mâili emlâk-i humâyûna
mensûb olup Sultan Mecid oradan bir
mikdâr arâzîyi yazı hocası hattât-ı şehîr
Mehmed Tahir Efendi’ye ihsân ve üzerine
dört ve beş odalı bir köşk de inşâ
etdirmişdir.

Çamlıcalar önceleri boş arazi
halinde ve Bulgurlu köyü bugün Bağlariçi
denilen yerde iken köy Çamlıcalar
arasındaki araziye nakl edilmiş ve Saray
baltacı-larından Mehmed Ağa tarafından
bir cami yaptırılmış; Sultan I. Mahmud
silahtar-larından Süleyman Ağa da 1164
yılında bir mektep ve Hz. Hudai
Vakfı’ndan köyün ortasında iki halvetli bir
de hamam inşa ettirmiştir. Buralarının
korunması vaktiyle elli beşinci bölüğe
mensup yeni-çerilere bırakıldığı için
Lübade civarında bulunan malum yere
“Ellialtı Bağı” denilir. Küçükçamlıca’nın
kıble tarafına doğru olan düz arazi padişah
mülkü iken Sultan [Abdül] Mecid oradan
bir miktar araziyi yazı hocası meşhur hattat
Mehmed Tahir Efendi’ye vermiş ve üzerine
dört beş odalı bir de köşk inşa ettirmiştir.
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ﻃﺎﻫﺮ اﻓﻨﺪﻳﻨﻚ ﺑﻼ وﻟﺪ وﻓﺎﺗﻨﺪﻩ وزﻳﺮ و ﺷﻴﺦ اﳊﺮم اوﻻن ﺷﻮﻛﺖ
 ﺳﻠﻄﺎن ﺗﭙﻪ ﺳﻨﺪﻩ ﺻﻮﺳﺰ ﺑﺎغ و ﻗﻮزﻏﻨﺠﻖ.ﭘﺎﺷﺎ ﻃﺮﻓﻨﺪن ﻣﺒﺎﻳﻌﻪ اوﻟﻨﻤﺸﺪر
ﳏﻞ
ّ اوزرﻧﺪﻩ ﻋﺮب زادﻩ ﺑﺎﻏﻰ و ﴰﺴﻰ ﭘﺎﺷﺎ ﺳﺎﺣﻠﻰ ﺟﻮار اﻫﺎﻟﻴﻨﻚ ﺑﺮر
 ﺗﺎرﳜﻨﺪﻩ ﲡﺪﻳﺪ١٢٣٢  ﴰﺴﻰ ﻛﻮﺷﻜﲎ ﺳﻠﻄﺎن ﳏﻤﻮد.ﺗﻨﺰﻫﻠﺮى اﻳﺪى
ﻣﺆﺧﺮاً ﳏﱰق
ّ . اﻟﻠﻰ آﻟﺘﻤﺶ ﺳﻨﻪ ّاوﻟﻨﻪ ﻗﺪر ﻣﻮﺟﻮد اﻳﺪى.اﻳﺘﺪﻳﺮﻣﺸﺪر
ﻣﻔﺮح ﺑﺮ ﻛﻮﺷﻚ اوﻟﺪﻳﻐﻨﺪن ﺿﻴﺎﻋﻰ ﺷﺎﻳﺎن
ّ  ﻣﻮﻗﻊ اﻋﺘﺒﺎرﻳﻠﻪ ﭘﻚ.اوﻟﺪى
.ﺗﺄﺳﻔﺪر
ّ

Tahir
Efendi’nin
bilâ-veled
vefâtında vezîr ve şeyhü’l-Harem olan
Şevket
Paşa
tarafından
mübâyaa
olunmuşdur. Sultantepesi’nde Susuzbağ ve
Kuzguncuk üzerinde Arab-zâde Bağı ve
Şemsipaşa sâhili civâr ahâlînin birer mahalli tenezzühleri idi. Şemsi köşkünü Sultan
Mahmud 1232 târîhinde tecdîd etdirmişdir.
Elli altmış sene evveline kadar mevcûd idi.
Muahharan
muhterik
oldu.
Mevkı‘
i‘tibâriyle pek müferrih bir köşk olduğundan
ziyâ‘ı şâyân-ı teessüfdür.

[Burası]
Tahir
Efendi’nin
çocuksuz vefatı üzerine Şeyhülharem olan
Şevket Paşa tarafından satın alınmıştır.
Sultantepesi’nde Susuzbağ ve Kuzguncuk
üzerinde Arapzade Bağı ve Şemsipaşa
sahili civarı halkın birer gezip dinlenme
yeri idi. Şemsi köşkünü Sultan [II.]
Mahmud 1232 yılında yeniletmiştir. Elli
altmış sene öncesine kadar duruyordu.
Daha sonra yandı. Mevki bakımından pek
iç açıcı bir köşk olduğundan yok olması
üzüntü verici olmuştur.
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Uygulamalar
1.

Metinden geçen yerleri gezerek bugünkü durumlarını yerinde tespit ediniz.

2.
Metinde anlatılanların bugün bahsi geçen yerlerde yaşayanlarca bilinilirlik
düzeyini yerinde araştırınız.
3.

Eğlence hayatının resmî hayata katkı ve olumsuz yanlarını araştırınız.
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Uygulama Soruları
1-Kâtib Çelebi’nin hayat hikâyesinin anlatıldığı metnin işlenişinde izlenen yol ve
yönteme uygun olarak bu metnin kelime ve terimlerinin anlamlarını sözlükten bulup yazınız.
2-Kâtib Çelebi’nin hayat hikâyesinin anlatıldığı metnin işlenişinde izlenen yol ve
yönteme uygun olarak bu metindeki Arapça çoğul kelimeleri bulunuz.
3-Kâtib Çelebi’nin hayat hikâyesinin anlatıldığı metnin işlenişinde izlenen yol ve
yönteme uygun olarak bu metindeki Arapça Mezid masdarları ve vezinlerini bulunuz.
4-Kâtib Çelebi’nin hayat hikâyesinin anlatıldığı metnin işlenişinde izlenen yol ve
yönteme uygun olarak bu metindeki Arapça İsm-i fâil ve ism-i mef‘ûl kelimeleri bulunuz.
5-Bu metnin kalan kısmını buradaki yönteme uygun olarak günümüz dil ve gramer
kurallarına uyarak yeniden yazınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Osmanlı Tarihi Metinlerine Giriş dersinin on üçüncü haftasında Ali Rıza Bey’in
Üsküdar ve Boğaziçi’ndeki kır gezilerini anlattığı kısımlar esas alınarak metni anlama ve
verilen mesajı doğru tespit edebilmeye imkân tanıyacak şekilde transkripli metinlerle birlikte
yazarın bugün yaşaması halinde 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.

“Özel gün” anlamındaki kelime gurubu aşağıdakilerden hangisidir?

a) اﻳﺎم ﻣﻌﺪودﻩ
b) ﺧﺼﻮﺻﻰ وﻗﺖ
c) ﺑﺎﳋﺎﺻﺔ او زﻣﺎن
d) ﻳﻮم ﻣﺨﺼﻮص
e) ﻳﻮم ﻋﻴﺪ
2.
“Karaya merbûtiyyeti”
aşağıdakilerden hangisidir?

ifadesinin

günümüz

Türkçesiyle

karşılığı

Türkçesiyle

karşılığı

a) Karaya bağlantısı
b) Karaya uzaklığı
c) Karada olması
d) Karaya yakınlığı
e) Karaya benzemesi
3.
“Etrâfı denizle
aşağıdakilerden hangsidir?

muhât”

ifadesinin

günümüz

a) Etrafı denizle çevrili
b) Denizi ihâta etmek
c) Deniz kıyısında olmak
d) Deniz muhitinde bulunmak
e) Bir tarafı deniz olmak
4.
“Murâd-ı râbi‘ zamânında” ifadesinin günümüz Türkçesiyle karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?
a) IV. Murad zamanında
b) II. Murad döneminde
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c) III. Murad’ın saltanatında
d) V. Murad’dan önce
e) Murad Hudavendigâr devrinde
5.
hangisidir?

“Seyir

yeri”

ifadesinin

Osmanlı

alfabesiyle

karşılığı

aşağıdakilerden

a) ﻣﺴﲑﻩ
b) ﺳﲑاﻧﻜﺎﻩ
c) ﺳﻴﺮ ﻳﺮى
d) ﻧﺰﻫﺘﻜﺎﻩ
e) ﺗﻨﺰﻩ ﻳﺮى
ّ
6.
“Hâkān-ı müşârun-ileyh”
aşağıdakilerden hangisidir?

ifadesinin

günümüz

Türkçesiyle

karşılığı

a) Adı geçen hükümdar
b) Meşgul hükümdar
c) Şanslı hükümdar
d) Hükümdarların hakanı
e) Hakanı işaret etmek
7.
“Ekseriyâ ale’s-sabâh ava çıkmak” ifadesinin günümüz Türkçesiyle karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Nadiren ava çıkmak
b) Sabahları ava çıkmamak
c) Eksik silahla ava çıkam
d) Bazen sabahleyin ava çıkmak
e) Genellikle sabahleyin ava çıkmak
8.
hangisidir?

“Âhenk içerisinde sırayla çalmak” anlamına gelen ifade aşağıdakilerden
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a) ﻣﻨﺎوﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻴﻠﻪ اﺟﺮاى آﻫﻨﻚ اﻳﺘﻤﻚ
b) اﺟﺮادﻩ ﻣﻨﺎوﺑﻪ اوﳌﺎز
c) آﻻﺗﻮرﻗﻪ و آﻻﻓﺮاﻧﻐﻪ اﺟﺮا اﻳﺘﻤﻚ
d) آﻫﻨﻜﻠﻪ اﺟﺮا اﻳﺘﻤﻚ
e) اﺟﺮا ﻣﻨﺎوﺑﻪ ﱃ اوﳌﺎﻟﻴﺪر
9.

“Geçip gitmek” anlamına gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir?

a) ﻛﺸﺖ و ﻛﺬار اﻳﺘﻤﻚ
b) داﺧﻞ ﺻﺤﻦ اوﳌﻖ
c) اﺑﺎﺗﻪ و اﻋﺎﺷﻪ اﻳﺘﻤﻚ
d) ﻣﻜﺚ و آرام اﻳﺘﻤﻚ
e) ﲡﺪﻳﺪ و ﺗﻮﺳﻴﻊ اﻳﺘﻤﻚ
10.

 ﻣﺤﺘﺸﻢ ﺗﻮاﻟﺘﻠﻴﻠﺮkelime gurubunun okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

a) Muhteşem tuvaletliler
b) İhtişâmlı eller
c) Ahmaklar gurubu
d) Muhteşem tevliyet
e) Âdî tuvaletliler

Cevaplar: 1)d, 2)a, 3)a, 4)a, 5)c, 6)a, 7)e, 8)a, 9)a, 10)a
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14. OSMANLI ALFABESİYLE YAZMA DENEMELERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14. OSMANLI ALFABESİYLE YAZMA DENEMELERİ
14.1. Üsküdar ve Boğaziçi’nde Kır Gezileri: Osmanlı Alfabesiyle Yazma Denemeleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Osmanlı döneminde kullanılan yazı çeşitleri ile ilgili yayınları inceleyiniz.

2.

Hat çeşitleri arasındaki farkları örnekler üzerinden görmeye çalışınız.

3.
Farklı hat türlerinin birbirlerine etkisi ve aralarındaki benzerelikler üzerinde
inceleme yapınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Yazı çeşitleri

Farklı yazı türlerini tanıma

Yazma eser ve belgeler
üzerinde çalışarak

Yazı çeşitleri

Yazı türlerinin kullanım
alanları

Yazma eser ve belgeler
üzerinde çalışarak

Osmanlı alfabesiyle
yazabilme

Osmanlı dönemi yazma eser
ve belgelerine hakim
olabilme

Tarihî eser ve belgeleri
örnek alarak yazma
denemeleri gerçekleştirerek
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Anahtar Kavramlar
•

Hat

•

Hattat

•

Yazı türleri

•

Divanî

•

Yazma eser

•

Arşiv vesikası
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Giriş
Önceki haftalarda Osmanlı tarih metinlerini okuma ve anlama çalışmaları yapıldı.
Özellikle Arapça ve Farsça kelimeleri tanıma, anlama ve değerlendirmede isabetli
davranabilmek için Osmanlı Türkçesi sözlükleri ve tarihî terim ve deyim sözlüklerinin
yardımcı malzeme olarak önemi vurgulandı.
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14. Osmanlı Alfabesiyle Yazma Denemeleri
Tarihî metin ve belgelerdeki kelimeleri kökenleri ve bulundukları aşama itibariyle
ifade ettikleri anlama uygun olarak tanıyabilmek için Osmanlı alfabesiyle nasıl yazıldıklarını
da açık olarak tasavvur etmek gereklidir.
Bu haftaki çalışmalarla Osmanlı alfabesiyle yazılmış asıl metinleri ve transkripli
halleriyle bir arada görerek kelimeleri yakından tanıma çalışmaları yapılacak; daha sonra da
günümüzdeki alfabeyle yazılmış metinleri Osmanlı alfabesine çevirme denemeleri
istenecektir.
Böylece tarihî metin ve belgelerde karşımıza çıkması muhtemel kelimeler yazılış,
okunuşu ve farklı anlamları ile isabetli bir şekilde öğrenilmiş olacaktır. Bu yöntemle
çalışmaların sıkça sürdürülmesi bu yeteneği kısa sürede artırıp geliştirecektir.
14.1. Üsküdar ve Boğaziçi’nde Kır Gezileri: Osmanlı Alfabesiyle

Yazma Denemeleri
Ali Rıza Bey’in kısmen yeni unsurların katıldığı Osmanlı sosyal düşünce ve
tercihlerini yansıtan görüşleri, Osmanlı Türkçesi ile de bugünkü okuyucunun çok
zorlanmadan okuyup anlayabileceği bir üslupla yazıya geçirilmiştir. Bununla birlikte gerek
kelime seçimlerinde gerekse ifade ve üslup olarak farklı kullanımları da bünyesinde
barındırmaktadır.
Bugün büyükşehir İstanbul’un artık birer mahalle ve semti haline gelen yerleşim
yerlerinin çok da uzak olmayan bir tarihte şehirden uzaklaşmak ve rahatlamak için tercih
edilen doğal güzellikleri barındıran yerler olduğu ilgi çekici şekilde okuyucuya sunulmuştur.
Gerek konunun okuyucuyu çeken yanı gerekse sahip olduğu kolay ifade üslubu
dolayısıyla kelimeleri tanımayı daha elverişli hale getiren bu metin üzerinde okunan ve
değerlendirilen kısımların Osmanlı alfabesiyle yeniden yazılması çalışması okuyucuya büyük
bir hakimiyet kolaylığı sağlayacaktır.
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ﻋﺰت ﻣﻼ اﻓﻨﺪى ﻣﺮﺣﻮم ﺑﺮ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻛﻮﱏ ﻳﻜﻰ ﻗﭙﻮ ﻣﻮﻟﻮﳜﺎﻧﻪ ﺳﻨﻪ
ّ ﻛﭽﻪ ﺟﻰ زادﻩ

ﻛﻴﺪوب ﺷﻴﺦ اﻓﻨﺪﻳﻨﻚ اوﻃﻪ ﺳﻨﺪﻩ ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ اﻳﺪرﻟﺮﻛﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﴰﺴﻰ ﭘﺎﺷﺎ ﺟﻮارﻳﻨﻚ
: ﻣﻼ اﻓﻨﺪى ﻣﺮﺣﻮم.ﻟﻄﺎﻓﺘﻨﻪ اﻧﺘﻘﺎل اﻳﺪر
 ﻣﻼ دﻳﻠﻪ ﺑﻨﺪن ﻧﻪ دﻳﻠﺮﺳﻚ ﺑﻴﻮرﺳﻪ ﻟﺮ ﺑﻦ دﻩ ﺻﺎﻏﻠﻐﻜﺰى،’’ﺷﻮﻛﺘﻤﺂب اﻓﻨﺪﳝﺰ ﺑﻜﺎ
ﺗﻜﺮر اﻳﺘﺴﻪ؛ اﻓﻨﺪم ﴰﺴﻰ ﭘﺎﺷﺎ ﻗﺼﺮ ﳘﺎﻳﻮﻧﻜﺰى ﻣﻮﻟﻮﳜﺎﻧﻪ
ّ دﻳﻠﺮم دﻳﺴﻪ م ﻓﺮﻣﺎن ﳘﺎﻳﻮﻧﻠﺮى
ّاﲣﺎذ و داﻋﻴﻜﺰى ﺳﻨﻮى اﻟﻠﻰ ﺑﻴﻚ ﻏﺮوش اﻳﺮاد اﻳﻠﻪ اوراﻧﻚ ﻣﺸﻴﺨﺘﻨﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻴﻮرﺳﻪ ﻛﺰ

ﺣﻴﺎﲤﻚ ﺻﻮك ﻛﻮﻧﻨﻪ ﻗﺪر وﱃ ﻧﻌﻤﺘﻤﻪ دﻋﺎ اﻳﻠﻪ ﻣﺸﻐﻮل اوﻟﻮردم و آرﺗﻖ ﺑﺮ ﺷﻰ اﻳﺴﺘﻪ
ﺣﻀﺎردن اول وﻗﺖ ﺻﺪر ﻋﺎﱃ ﻣﻜﺘﻮﲜﻴﺴﻰ اوﻻن ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻓﺎﺋﻖ
ّ ﻣﺰدم‘‘ دﳝﻪ ﺳﻰ اوزرﻳﻨﻪ
:اﻓﻨﺪى

Keçeci-zâde İzzet Molla Efendi merhûm bir mukābele günü Yenikapı Mevlevihânesi’ne gidip şeyh efendinin odasında musâhabet ederlerken sohbet Şemsipaşa civârının
letâfetine intikāl eder. Molla Efendi merhûm:
“Şevket-meâb efendimiz bana, Molla dile benden ne dilersen buyursalar ben de
sağlığınızı dilerim desem fermân-ı humâyûnları tekerrür etse, efendim Şemsipaşa Kasr-ı
humâyûnunuzu mevlevî-hâne intihâb buyursanız hayâtımın son gününe kadar velî-ni‘metime
duâ ile meşgūl olurdum ve artık bir şey istemezdim” demesi üzerine huzzârdan ol vakt sadr-ı
âlî mektûbcusu olan Süleyman Faik Efendi:
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‘‘’’اوﻳﻠﻪ اﻳﺴﻪ اﻓﻨﺪم ﺳﺰ ﻣﻮﻟﻮﻳﺘﻪ ﺑﺪل ﻣﻼ ﺧﻨﻜﺎر اوﳌﻘﻠﻐﻰ ﻣﻰ ﲣﻴّﻞ اﻳﺪﻳﻴﻮرﺳﻜﺰ؟
:ﻣﻼ ﻣﺮﺣﻮم
’’ﴰﺪى ﻳﻪ دﻛﲔ ﺑﻜﺎ ﺑﻮﻳﻠﻪ ﻟﻄﻴﻔﻪ ﱙ ﻛﻴﻤﺴﻪ دﳝﺪى‘‘ دﻳﻪ ﲢﺴﲔ اﻳﻠﻤﺶ اوﻟﺪﻳﻐﲎ
 ﴰﺴﻰ ﭘﺎﺷﺎ ﺳﺎﺣﻠﻨﺪن اﻋﺘﺒﺎراً ﻗﻮاق.ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻓﺎﺋﻖ اﻓﻨﺪى ﻛﻨﺪى ﳎﻤﻮﻋﻪ ﺳﻨﻪ ﻳﺎزﻣﺸﺪر
 ﺷﻜﻮﻓﻪ ﺑﺎﻏﭽﻪ ﻟﺮى وارﻣﺶ و،اﺳﻜﻠﻪ ﺳﻨﻪ ﻗﺪر ﺳﻮاﺣﻠﺪﻩ وﻗﺘﻴﻠﻪ ﻣﺘﻌ ّﺪد ﺳﻠﻄﺎن ﺳﺮاﻳﻠﺮى
ﺣﺮم اﺳﻜﻠﻪ ﺳﻨﻚ آرﻗﻪ ﻃﺮﻓﻨﺪﻩ داﻣﺎد اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﭘﺎﺷﺎ ﻃﺮﻓﻨﺪن ﺷﺮف آﺑﺎد اﲰﻴﻠﻪ ﺑﺮ ﺳﺮاى اﻧﺸﺎ
.اﻳﺪﳌﺸﺪر

“Öyle ise efendim siz mevleviyyete bedel Molla Hunkâr olmaklığı mı tahayyül
ediyorsunuz?”
Molla merhûm:
“Şimdiye değin bana böyle latîfeyi kimse demedi” diye tahsîn eylemiş olduğunu
Süleyman Faik Efendi kendi mecmûasına yazmışdır. Şemsipaşa sâhilinden i‘tibâren Kavak
iskelesine kadar sevâhilde vaktiyle müteaddid sultân sarâyları, şükûfe bahçeleri varmış ve
Harem iskelesinin arka tarafında Damad İbrahim Paşa tarafından Şeref-âbâd ismiyle bir sarây
inşâ edilmişdir.
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* Aşağıdaki metni Osmanlı alfabesiyle yazınız (1).
* Sonraki satırda mevcut olan metin ile yazdıklarınızı kontrol ediniz.
Göksu ve Küçüksu Boğaziçi’nin en mu‘teber mesîresidir. Hattâ seyir yerlerinin bâb-ı
âlîsidir derlerdi. Yevm-i mahsûsu Cum‘a günleri idi. Burada kadınların ekserîsi araba ile geşt
ü güzâr ederlerdi. Hattâ Rum-eli cihetinde ikāmet eden sultânlar vüzerâ ve vükelâ haremleri
husûsî arabaları içün Anadolu cihetinde birer mahall tedârüküne mecbûr olurlardı. Cum‘a
günleri Anadolu tarafına kayıkla geçerler; ba‘dehû arabalarına râkiben geşt ü güzâr ederlerdi.

 ﻳﻮم ﳐﺼﻮﺻﻰ ﲨﻌﻪ ﻛﻮﻧﻠﺮى. ﺣﱴ ﺳﲑ ﻳﺮﻟﺮﻳﻨﻚ ﺑﺎب ﻋﺎﻟﻴﺴﻴﺪر دﻳﺮﻟﺮدى.ﻛﻮك ﺻﻮ و ﻛﻮﭼﻚ ﺻﻮ ﺑﻮﻏﺎز اﻳﭽﻴﻨﻚ اك ﻣﻌﺘﱪ ﻣﺴﲑﻩ ﺳﻴﺪر
 ﺣﱴ روم اﻳﻠﻰ ﺟﻬﺘﻨﺪﻩ اﻗﺎﻣﺖ اﻳﺪن ﺳﻠﻄﺎﻧﻠﺮ وزرا و وﻛﻼ ﺣﺮﻣﻠﺮى ﺧﺼﻮﺻﻰ آراﺑﻪ. ﺑﻮرادﻩ ﻗﺎدﻳﻨﻠﺮك اﻛﺜﺮﻳﺴﻰ آراﺑﻪ اﻳﻠﻪ ﻛﺸﺖ و ﻛﺬار اﻳﺪرﻟﺮدى.اﻳﺪى
 ﲨﻌﻪ ﻛﻮﻧﻠﺮى آﻧﺎﻃﻮﱃ ﻃﺮﻓﻨﻪ ﻗﺎﻳﻘﻠﻪ ﻛﭽﺮﻟﺮ؛ ﺑﻌﺪﻩ آراﺑﻪ ﻟﺮﻳﻨﻪ راﻛﺒﺎًﻛﺸﺖ و ﻛﺬار.ﻟﺮى اﻳﭽﻮن آﻧﺎﻃﻮﱃ ﺟﻬﺘﻨﺪﻩ ﺑﺮر ﳏﻞ ﺗﺪارﻛﻨﻪ ﳎﺒﻮر اوﻟﻮرﻟﺮدى
.اﻳﺪرﻟﺮدى

ﻛﻮك ﺻﻮدن ﻛﻮﭼﻚ ﺻﻮﻳﻪ ﻋﻮدﺗﺪﻩ آراﺑﻪ ﻟﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘّﻮاﱃ ﭼﺎﻳﺮدﻩ ﭘﻴﺎﺳﻪ اﻳﺪرﻟﺮ؛ ﺻﺮﻩ
.آﻏﺎﭼﻠﺮك ﺳﺎﻳﻪ ﺳﻨﺪﻩ دﻩ ﻛﻨﺠﻠﺮ اﺧﺬ ﻣﻮﻗﻊ اﻳﺪوب ﭘﻴﺎﺳﻪ ﱙ ﲤﺎﺷﺎدﻩ ﺑﻮﻟﻨﻮرﻟﺮدى
 آﻻﺗﻮرﻗﻪ ﭼﺎﻟﻐﻰ ﭼﺎﻟﺪﻳﺮﻣﻖ و ﻗﺒﻄﻰ ﻗﺎدﻳﻨﻠﺮﻳﲎ،ﺑﻮﻏﺎزاﻳﭽﻰ ﻣﺴﲑﻩ ﻟﺮﻧﺪﻩ ﻛﺎﻏﺪﺧﺎﻧﻪ ﻛﱮ
 ﺑﻌﻀﺎً ذات.اوﻳﻨﺎﲤﻖ ﻏﲑ ﺟﺎﺋﺰ اوﻟﺪﻳﻐﻨﺪن ﻛﻴﻤﺴﻪ ﺑﻮ ﻛﱮ ﺣﺎﻟﻪ ﺟﺴﺎرت اﻳﺪﻩ ﻣﺰدى
ﺷﺎﻫﺎﻧﻪ و ﺷﻬﺰادﻛﺎن و ﺳﻼﻃﲔ ﺣﻀﺮاﺗﻰ ﻛﻮﭼﻚ ﺻﻮ ﻛﻮﺷﻜﲎ ﺗﺸﺮﻳﻒ اﻳﻠﻪ ﺧﻠﻘﻚ ﻏﻠﺒﻪ
.ﻟﻜﲎ و ﺳﲑ و ﺗﻨﺰﻫﻠﺮﻳﲎ ﺑﻮرادن ﲤﺎﺷﺎ اﻳﺪرﻟﺮدى

Göksu’dan Küçüksu’ya avdetde arabalar ale’t-tevâlî çayırda piyâse ederler; sıra
ağaçların sâyesinde de gençler ahz-ı mevkı‘ edip piyâseyi temâşâda bulunurlardı. Boğaziçi
mesîrelerinde Kağıdhane gibi, alaturka çalgı çaldırmak ve kıbtî gibi kadınlarını oynatmak
gayr-i câiz olduğundan kimse bu gibi hâle cesâret edemezdi. Ba‘zen zât-ı şâhâne ve
şehzâdegân ve selâtîn hazarâtı Küçksu köşkünü teşrîf ile halkın kalabalığını ve seyr ü
tenezzühlerini buradan temâşâ ederlerdi.
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 ﺳﻨﻪ ﺳﻰ ﻣﻮﺳﻢ ﺻﻴﻔﻨﺪﻩ ﺑﺮ ﲨﻌﻪ ﺳﻼﻣﻠﻖ رﲰﻨﺪن ﺻﻮﻛﺮﻩ ﺳﻠﻄﺎن ﳏﻤﻮد١٢٨٤
 ﺷﻴﺦ اﻻﺳﻼم ﻳﺴﻴﻨﺠﻰ زادﻩ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب اﻓﻨﺪﻳﻨﻚ.ﻗﺼﺮ ﻣﺬﻛﻮرى ﺗﺸﺮﻳﻒ اﻳﺘﻤﺸﻠﺮدى
ﻣﺸﺎر اﻟﻴﻬﻰ ﻧﺰد ﳘﺎﻳﻮﻧﻠﺮﻳﻨﻪ ﺟﻠﺐ و
ٌ ﺳﺎﺣﻠﺨﺎﻧﻪ ﺳﻰ آﻧﺎﻃﻮﱃ ﺣﺼﺎرﻧﺪﻩ اوﻟﺪﻳﻐﻰ ﺟﻬﺘﻠﻪ
دﻋﻮﺗﻠﻪ ﺑﺮ ﺑﭽﻖ ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺪر آﻟﻴﻘﻮﳝﺸﻠﺮدر؛ و ﺑﺮ ﭘﺮﻻﻧﻄﻪ اﻳﻠﻪ ﻣﺰﻳّﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﳘﺎﻳﻮﻧﻠﺮﻳﲎ

 ﺑﻮ ﻳﺴﻴﻨﺠﻰ زادﻩ اﻓﻨﺪى ﺳﻴّﺪ ﺑﻼل ﻧﺴﻠﻨﺪن آﻳﺎﺻﻮﻓﻴﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺷﺮﻳﻔﻰ.اﺣﺴﺎن ﺑﻴﻮرﻣﺸﻠﺮدر
 اﻳﻜﻰ دﻓﻌﻪ ﻣﺴﻨﺪ ﻣﺸﻴﺨﱴ.ﻣﺘﺼﺮف ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻓﻨﺪﻳﻨﻚ ﺣﻔﻴﺪﻳﺪر
ّ ﻳﺲ ﺧﻮاﻧﻠﻖ ﺟﻬﺘﻨﻪ

ﻣﺸﺎر اﻟﻴﻪ دﻩ ﺣﺎﺿﺮ
ٌ  دﻩ وﻓﺎت اﻳﺪوب ﺟﻨﺎزﻩ ﺳﻨﺪﻩ ﺧﺎﻗﺎن١٢٤٩ اﺣﺮاز اﻳﺘﻤﺶ؛
.ﺑﻮﻟﻨﻤﺸﺪر

1284 senesi mevsim-i sayfında bir Cum‘a selâmlık resminden sonra Sultan Mahmud
kasr-ı mezkûru teşrîf etmişlerdi. Şeyhü’l-İslâm Yâsinci-zâde Abdülvehhab Efendi’nin
sâhilhânesi Anadolu Hisârı’nda olduğu cihetle müşârun-ileyhi nezd-i humâyûnlarına celb ü
da‘vetle bir buçuk sâat kadar alıkoymuşlardır; ve bir pırlanta ile müzeyyen tasvîr-i
humâyûnlarını ihsân buyurmuşlardır. Bu Yâsinci-zâde Efendi Seyyid Bilâl neslinden
Ayasofya Câmi‘-i şerîfi Yâsin-hânlık cihetine mutasarrıf Mustafa Efendi’nin hafîdidir. İki
def‘a mesned-i meşîhati ihrâz etmiş; 1249 da vefât edip cenâzesinde hâkān-ı müşârun-ileyh
de hâzır bulunmuşdur.
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* Aşağıdaki metni Osmanlı alfabesiyle yazınız (2).
* Sonraki satırda mevcut olan metin ile yazdıklarınızı kontrol ediniz.
Küçüksu köşkünü ibtidâ Mahmud-ı evvel içün sadr-ı a‘zam Devât-dâr Mehmed Paşa
sekiz yüz zirâ‘ arsa üzerine binâ ve cânib-i cenûbîsinde kâin dağdan su getirdip havzlar,
fıskıyeler, selsebîller inşâ etdirmişdir. Muahharan Selim-i sâlis ve Mahmud-ı sânî ta‘mîr
etdirmişlerdir. Şimdiki ebniyesini müceddeden Sultan Mecid inşâ etdirmiş idi. Bu muhteşem
binânın manzara-i hâriciyye ve taksîmât-ı dâhiliyyesi bânîsinin hüsn-i tabîat ve mi‘mârının
kemâline bir timsâldir.

ﻛﻮﭼﻚ ﺻﻮ ﻛﻮﺷﻜﲎ اﺑﺘﺪا ﳏﻤﻮد ّاول اﻳﭽﻮن ﺻﺪر اﻋﻈﻢ دواﺗﺪار ﳏﻤﺪ ﭘﺎﺷﺎ ﺳﻜﺰﻳﻮز ذراع ﻋﺮﺻﻪ اوزرﻳﻨﻪ ﺑﻨﺎ و ﺟﺎﻧﺐ ﺟﻨﻮﺑﻴﺴﻨﺪﻩ ﻛﺎﺋﻦ

ً ﴰﺪﻳﻜﻰ اﺑﻨﻴﻪ ﺳﲎ ﳎ ّﺪدا.ﻣﺆﺧﺮاً ﺳﻠﻴﻢ ﺛﺎﻟﺚ و ﳏﻤﻮد ﺛﺎﱏ ﺗﻌﻤﲑ اﻳﺘﺪﻳﺮﻣﺸﻠﺮدر
ّ . ﺳﻠﺴﺒﻴﻠﻠﺮ اﻧﺸﺎ اﻳﺘﺪﻳﺮﻣﺸﺪر، ﻓﺴﻘﻴﻪ ﻟﺮ،ﻃﺎﻏﺪن ﺻﻮ ﻛﺘﲑدوب ﺣﻮﺿﻠﺮ
. ﺑﻮ ﳏﺘﺸﻢ ﺑﻨﺎﻧﻚ ﻣﻨﻈﺮﻩء ﺧﺎرﺟﻴّﻪ و ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت داﺧﻠﻴّﻪ ﺳﻰ ﺑﺎﻧﻴﺴﻨﻚ ﺣﺴﻦ ﻃﺒﻴﻌﺖ و ﻣﻌﻤﺎرﻳﻨﻚ ﻛﻤﺎﻟﻨﻪ ﺑﺮ ﲤﺜﺎﻟﺪر.ﺳﻠﻄﺎن ﳎﻴﺪ اﻧﺸﺎ اﻳﺘﺪﻳﺮﻣﺶ اﻳﺪى

ﺑﻌﺾ ارﺑﺎب ﻃﺒﻴﻌﺘﻚ دﻳﺪﻛﻠﺮى ﻛﱮ ﻛﻮﭼﻚ ﺻﻮ ﻣﺴﲑﻩ ﺳﻰ ﭘﻚ ﻛﻮزل ﺑﺮ ﲤﺎﺷﺎﻛﺎﻩ
 ﳐﻔﻴﺠﻪ ﺑﺮ ﻛﻮن.ﻣﻔﺮح ﳏﻠّﻰ دﻩ ﭼﺸﻤﻪ ﻧﻚ ﺑﻮﻟﻨﺪﻳﻐﻰ ﺳ ّﺪك اوزرﻳﺪر
ّ  اك.ذوق و ﺻﻔﺎدر
او ﺑﻴﻮك ﭼﻨﺎرك آﻟﺘﻨﺪﻩ اوﻃﻮرﻟﺪﻗﺪﻩ دﻛﺰك ﺧﻔﻴﻒ ﺧﻔﻴﻒ اﲰﻪ ﺳﻨﺪن ﻛﻨﺎﻳﺔً ’’ﻣﻜﻰ زادﻩ

ﭘﻮﻳﺮازى‘‘ دﻧﻴﻠﻦ روزﻛﺎرك ﻛﭽﻤﺴﻰ و ﻳﻮﻗﺎرﻳﺪن آﺷﺎﻏﻰ ﻳﻪ ﻃﻮﻏﺮى ﺗﭙﻪ ﻟﺮدﻩ زﻣﺮد ﻛﱮ
 اﻧﺴﺎﻧﻚ ﻛﻮﻛﻠﻰ.اﺳﻪ ﺑﺸﻘﻪ ﺑﺮ ﻟ ّﺬت ﲞﺶ اﻳﺪر
ّ آﻏﺎﭼﻠﻘﻠﺮك و رﻧﻜﺎرﻧﻚ ﺳﲑ و ﲤﺎﺷﺎﺳﻰ ﺣﻮ

 ﺳﲑﺟﻴﻠﺮ ﺻﻮﻛﺮﻩ ﻟﺮى آراﺑﻪ ﭘﻴﺎﺳﻪ ﺳﲎ ﺗﺮك. دﻧﻴﺎﻧﻚ ﺑﻮﺗﻮن آﻻﻣﲎ اوﻧﻮدر.ﻛﻮزى آﭼﻴﻠﲑ
ً ﻗﺎﻳﻖ و ﺻﻨﺪاﻟﻠﺮﻟﻪ درﻩ دﻩ ﻃﻮﻻﴰﻖ و آﻗﺸﺎﻣﻪ ﻛﻮﭼﻚ ﺻﻮﻳﻪ ﻋﻮدﺗﻠﻪ ﭼﺎﻳﺮدﻩ ﻣﺎﺷﻴﺎ.اﻳﺘﺪﻳﻠﺮ
.ﭘﻴﺎﺳﻪ اﻳﺘﻤﻚ ﻋﺎدت اوﻟﺪى

Ba‘zı erbâb-ı tabîatın dedikleri gibi Küçüksu mesîresi pek güzel bir temâşâ-gâh-ı zevk
u safâdır. En müferrih mahalli de çeşmenin bulunduğu seddin üzeridir. Mahfîce bir gün o
büyük çınarın altında oturuldukda denizin hafîf hafîf esmesinden kinâyeten “Mekkî-zâde
Poyrazı” denilen rûzgârın temâşâsı havâssa başka bir lezzet bahş eder. İnsanın gönlü gözü
açılır. Dünyânın bütün âlâmını unudur. Seyirciler sonraları araba piyâsesini terk etdiler.
335

Kayık ve sandallarla derede dolaşmak ve akşama Küçüksu’ya avdetle çayırda mâşiyen piyâse
etmek âdet oldu.

 ارﻛﻜﻠﺮ ﻋﺼﺮك ﻣﻮدﻩ،ﻗﺎدﻳﻨﻠﺮ رﻧﻜﺎرﻧﻚ ﻓﺮاﺟﻪ ﻟﺮ و ﴰﺴﻴﻪ ﻟﺮ و ﺷﻌﺸﻌﻪ ﱃ ﺗﻮاﻟﺘﻠﺮﻟﻪ
ﺳﻨﻪ ﻣﻮاﻓﻖ ﻗﻴﺎﻓﺘﻠﺮ ﻟﻪ ﭘﺮزﻳﺐ و ﻃﺮاوت اوﻟﻪ رق او ﻛﺒﺎراﻧﻪ ﻇﺮﻳﻒ ﺻﻨﺪاﻟﻠﺮدﻩ اﻳﻜﻴﺸﺮ اوﭼﺮ
 ﻗﺪﻳﻔﻪ وﻳﺎ ﭼﻮﺧﻪ، ﺑﻴﺎض ﭼﻮراﺑﻠﺮ،ﭼﻔﺘﻪ ﻳﺎﻟﺪﻳﺰﱃ ﻗﺎﻳﻘﻠﺮدﻩ ﭘﺎﺗﺴﻘﻪ دن ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻴﺎض ﺷﺎﻟﻮار
اوزرﻳﻨﻪ ﺻﺮﻣﻪ اﻳﺸﻠﻤﻪ ﱃ رﻧﻜﻠﻰ ﻳﻠﻜﻠﺮ و ﻛﻨﻴﺶ ﻗﻮﻟﻠﻰ ﭘﻨﺒﻪ زار ﺑﺮوﳎﻚ ﻛﻮﻣﻠﻜﻠﺮﻟﻪ ﺗﺰﻳﲔ
اﻧﺪام اﻳﺪن ﻛﻨﺞ و دﻳﻨﺞ ﻗﺎﻳﻘﺠﻴﻠﺮك اﺳﺘﺎداﻧﻪ ﻛﻮرﻩ ك ﭼﻜﻪ رك آﻫﺴﺘﻪ آﻫﺴﺘﻪ درﻩ دﻩ ﻛﺸﺖ
و ﻛﺬار اﻳﺘﻤﻠﺮى و آﻗﺸﺎم ﺳﺮﻳﻨﻠﻜﻨﺪﻩ ﻛﻮﭼﻚ ﺻﻮدن ﻋﻮدﺗﺪﻩ اوﻻﳒﻪ ّﻗﻮﺗﻠﺮﻳﻠﻪ ﻛﻮرﻩ ﻛﻠﺮﻩ

آﺻﻴﻠﻮب اوﭼﺎر ﻛﱮ ﻳﺎرﻳﺶ اﻳﺪرك ﻳﻜﺪﻳﻜﺮﻳﲎ ﻛﭽﻤﻪ ﻟﺮى ﻧﻪ ﻗﺪر ﺧﻮش و اﻛﻠﻨﺠﻪ ﱃ
.اوﻟﻮردى

Kadınlar rengâreng ferâceler ve şemsiyeler ve şa‘şaalı tuvaletlerle; erkekler asrın
modasına muvafık kıyafetlerle pür-zîb ü tarâvet olarak o kibârâne zarîf sandallarda ikşer üçer
çifte yaldızlı kayıklarda patiskadan ma‘mûl beyâz şalvar, beyâz çorablar, kadife veya çuha
üzerine sırma işlemeli rengli yelekle ve geniş kollu penbe-zâr bürümcek gömleklerle tezyîn-i
endâm eden genç ve dinç kayıkçıların üstâdâne kürek çekerek âheste âheste derede geşt ü
güzâr etmeleri ve akşam serinliğinde Küçüksu’dan avdetde olanca kuvvetleriyle küreklere
asılıp uçar gibi yarış ederek yekdiğerini geçmeleri ne kadar hoş ve eğlenceli olurdu.
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* Aşağıdaki metni Osmanlı alfabesiyle yazınız (3).
* Sonraki satırda mevcut olan metin ile yazdıklarınızı kontrol ediniz.
Kanlıca körfezinde Mihr-âbâd denilen nüzhet-gâhın bânîsi de İbrahim Paşa’dır.
Mahmud Han-ı evvelin oraya rağbeti cihetiyle ekseriyâ biniş olurmuş. Hısâr fevkında
Kavacık ismiyle bir mesîre daha vardı. Havzı ve ağaçlıkları cihetiyle tenezzühe elverişli bir
mahall olup Cumartesi günleri gidilirdi. Çubuklu’nun nâm-ı diğeri Feyz-âbâd’dır. Havz ve
çeşme de müşârun-ileyh İbrahim Paşa’nın eser-i hayrıdır. Vaktiyle esnâf teferrücleri olurdu.
Yevm-i mahsûsları Pazar günleridir.

. ﳏﻤﻮد ﺧﺎن ّاوﻟﻚ اوراﻳﻪ رﻏﺒﱴ ﺟﻬﺘﻴﻠﻪ اﻛﺜﺮﻳﺎ ﺑﻴﻨﺶ اوﻟﻮرﻣﺶ.ﻗﺎﻛﻠﻴﺠﻪ ﻛﻮرﻓﺰﻧﺪﻩ ﻣﻬﺮآﺑﺎد دﻧﻴﻠﻦ ﻧﺮﻫﺘﻜﺎﻫﻚ ﺑﺎﻧﻴﺴﻰ دﻩ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﭘﺎﺷﺎدر
.ﺗﻨﺰﻫﻪ اﻟﻮرﻳﺸﻠﻰ ﺑﺮ ﳏﻞ اوﻟﻮب ﲨﻌﻪ اﻳﺮﺗﺴﻰ ﻛﻮﻧﻠﺮى ﻛﻴﺪﻳﻠﲑدى
ّ  ﺣﻮﺿﻰ و آﻏﺎﭼﻠﻘﻠﺮى ﺟﻬﺘﻴﻠﻪ.ﺣﺼﺎر ﻓﻮﻗﻨﺪﻩ ﻗﻮاﺟﻖ اﲰﻴﻠﻪ ﺑﺮ ﻣﺴﲑﻩ دﻫﺎ واردى

 ﻳﻮم ﳐﺼﻮﺻﻠﺮى.ﺗﻔﺮﺟﻠﺮى اوﻟﻮردى
ٌ  ﺣﻮض و ﭼﺸﻤﻪ دﻩ.ﭼﺒﻮﻗﻠﻴﻨﻚ ﻧﺎم دﻳﻜﺮى ﻓﻴﺾ آﺑﺎددر
ّ  وﻗﺘﻴﻠﻪ اﺻﻨﺎف.ﻣﺸﺎر اﻟﻴﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﭘﺎﺷﺎﻧﻚ اﺛﺮ ﺧﲑﻳﺪر
.ﭘﺎزار ﻛﻮﻧﻠﺮﻳﺪر

ﺳﻠﻴﻢ ﺛﺎﱏ ﻣ ّﺪت ﺳﻠﻄﻨﺘﻨﺪﻩ اﻣﻮر دوﻟﱴ ﺻﻮﻗﻮﻟﻠﻰ ﳏﻤﺪ ﭘﺎﺷﺎﻧﻚ ﻳﺪ ﻧﻈﺎرﺗﻨﻪ ﺗﺮك
، ﺳﻠﻄﺎﻧﻴﻪ ﻛﱮ ﻣﺴﲑﻩ ﳏﻠﻠﺮﻧﺪﻩ،اﻳﺪرك ﻛﻨﺪﻳﺴﻰ ﺑﻮ ﻋﻴﺶ و ﻃﺮﺑﻪ ﻣﺎﺋﻞ اوﻟﺪﻳﻐﻨﺪن ﭼﺒﻮﻗﻠﻰ
 ﺷﺎﻋﺮ ﺑﺎﻗﻰ اﻓﻨﺪى ﻛﱮ ﻧﺪﻣﺎﺳﻴﻠﻪ ﻛﺴﺐ ﻧﺸﺎط، ﺟﻼل ﺑﻚ،ﻣﺼﺎﺣﺒﻠﺮى ﴰﺴﻰ ﭘﺎﺷﺎ
 ﻣﻮﲰﻨﺪﻩ.ﻣﺸﺎر اﻟﻴﻬﻚ اﻛﻠﻨﺠﻪ ﳏﻠﻠﺮﻧﺪن ﺑﺮى دﻩ ﭼﻜﻤﺠﻪ ﻛﻮﻟﻠﺮى اﳝﺶ
ٌ .اﻳﺪررﻣﺶ
ﺑﺎﳋﺎﺻﻪ ﻛﻴﺪوب ﭘﻴﺴﻰ ﺑﺎﻟﻐﻰ ﺻﻴﺪ اﻳﺪرﻟﺮ؛ ﺗﺮﻩ ﻳﺎﻏﻴﻠﻪ ﻗﺰارﺗﺪﻳﺮوب ﻋﺎﱂ آﺑﺪﻩ ﺗﻨﺎوﻟﻪ رﻏﺒﺖ
ّ
. ﳐﺪوﻣﻠﺮى ﻣﺮاد ﺛﺎﻟﺚ ﭼﺒﻮﻗﻠﻰ و ﺳﻠﻄﺎﻧﻴﻪ ﺟﻬﺘﻠﺮﻳﻨﻪ رﻏﺒﺖ اﻳﺪرﻣﺶ.ﺑﻴﻮررﻟﺮ اﳝﺶ

Selim-i sânî müddet-i saltanatında umûr-ı devleti Sokollu Mehmed Paşa’nın yed-i
nezâretine terk ederek kendisi bu îş ü taraba mâil olduğundan Çubuklu; Sultâniye gibi mesîre
mahallerinde musâhibleri Şemsi Paşa, Celal Bey, Şâir Bâkī Efendi gibi nüdemâsıyla kesb-i
neşât edermiş. Müşârun-ileyhin eğlence mahallerinden biri de Çekmece gölleri imiş.
Mevsiminde bi’l-hâssa gidip pisi balığı sayd ederler; tereayağıyla kızartdırıp âlem-i âbda
tenâvüle rağbet buyururlar imiş. Mahdûmları Murad-ı sâlis Çubuklu ve Sultâniye cihetlerine
rağbet edermiş.
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ﺗﺎرﳜﻠﺮ ﭘﺎدﺷﺎﻫﻠﺮك ﺗﻦ ﭘﺮورﻟﻜﺪﻩ و ذوق و ﺻﻔﺎﻳﻪ ﲤﺎﻳﻞ ﺧﺼﻮﺻﻨﺪﻩ ﺑﺮﳒﻴﺴﻰ ﺳﻠﻴﻢ
 ﻣﺮاد ﺛﺎﻟﺜﻚ ﺻﻮك ﺳﻨﻪ ﻟﺮﻧﺪﻩ اﻳﻜﻰ ﺳﻨﻪ ﲨﻌﻪ ﺳﻼﻣﻠﻖ.ﺛﺎﱏ اﻳﻜﻨﺠﻴﺴﻰ ﻣﺮاد ﺛﺎﻟﺜﺪر دﻳﺮﻟﺮ
 اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﭘﺎﺷﺎ ﺳﻠﻄﺎﻧﻴﻪ ﻗﺼﺮﻳﲎ اﻧﺸﺎ اﻳﺘﺪﻳﺮدﻳﻜﻰ.رﲰﻰ ﺑﻴﻠﻪ ﻣﱰوك ﻗﺎﳌﺶ اوﻟﺪﻳﻐﲎ ﺳﻮﻳﻠﺮﻟﺮ
 ﺑﺒﻚ ﻛﻮﺷﻜﻨﻚ اﲰﻰ ﳘﺎﻳﻮن.ﺻﺮﻩ دﻩ ﺑﺒﻚ و ﻗﻠﻨﺪر ﻛﻮﺷﻜﻠﺮﻳﲎ دﻩ ﺗﻌﻤﲑ اﻳﺘﺪﻳﺮﻣﺸﺪر
 ﰱ اﻻﺻﻞ ﺑﺒﻚ ﻗﺮﻳﻪ ﺳﻨﺪﻩ ﺳﻠﻄﺎن ﳏﻤﺪك ﺗﻌﻴﲔ اﻳﺘﺪﻳﻜﻰ ﺑﻠﻮك ﺑﺎﺷﻰ ﺑﺒﻚ ﻟﻘﺒﻴﻠﻪ.آﺑﺎددر
.ﻳﺎد اوﻟﻨﺪﻳﻐﻨﺪن ﻗﺮﻳﻪ دﻩ آﻧﻚ ﻟﻘﺒﻴﻠﻪ ﻣﺸﺘﻬﺮ اوﳌﺸﺪر

Târîhler pâdişâhların ten-perverlikde ve zevk u safâya temâyül husûsunda birincisi
Selim-i sânî ikincisi Murad-ı sâlisdir derler. Murad-ı sâlisin son senelerinde iki sene Cum‘a
selâmlık resmi bile metrûk kalmış olduğunu söylerler. İbrahim Paşa Sultâniye kasrını inşâ
etdirdiği sırada Bebek ve Kalender köşklerini de ta‘mîr etdirmişdir. Bebek köşkünün ismi
Humâyûn-âbâd’dır. Fi’l-asl Bebek karyesinde Sultan Mehmed’in ta‘yîn etdiği bölükbaşı
Bebek lakabıyla yâd olunduğundan karye de anın lakabıyla müştehir olmuşdur.
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* Aşağıdaki metni Osmanlı alfabesiyle yazınız (4).
* Sonraki satırda mevcut olan metin ile yazdıklarınızı kontrol ediniz.
Sultâniye’ye karîb dağda Gümüşsuyu demekle ma‘rûf yerde mâ-i lezîz mevcûddur.
Selim-i sâlis oraya bir nişân taşı vaz‘ ve çeşme ile sedler inşâ etdirmişdir. Eskiden Beykoz
paçası beyne’n-nâs meşhûr u makbûl idi. Halk bi’l-hâssa gider, paça yiyip çeşme başında
çubuk ve kahve içerdi. Bu çeşme Firuz nâm sâhibü’l-hayrın eseri olup ba‘de-zemânin
Mahmud-ı evvel ta‘mîr murâd etmekle Gümrü Emîni İshak Ağa nezâreti ile tecdîd
olunmuşdur.

 ﺳﻠﻴﻢ ﺛﺎﻟﺚ اوراﻳﻪ ﺑﺮ ﻧﺸﺎن ﻃﺎﺷﻰ وﺿﻊ و ﭼﺸﻤﻪ اﻳﻠﻪ.ﺳﻠﻄﺎﻧﻴﻪ ﻳﻪ ﻗﺮﻳﺐ ﻃﺎﻏﺪﻩ ﻛﻤﻮش ﺻﻮﱙ دﳝﻜﻠﻪ ﻣﻌﺮوف ﻳﺮدﻩ ﻣﺎء ﻟﺬﻳﺬ ﻣﻮﺟﻮددر
 ﭘﺎﭼﻪ ﻳﻴﻮب ﭼﺸﻤﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪﻩ ﭼﺒﻮق و ﻗﻬﻮﻩ،ﺑﺎﳋﺎﺻﻪ ﻛﻴﺪر
 ﺧﻠﻖ. اﺳﻜﻴﺪن ﺑﻜﻘﻮز ﭘﺎﭼﻪ ﺳﻰ ﺑﲔ اﻟﻨّﺎس ﻣﺸﻬﻮر و ﻣﻘﺒﻮل اﻳﺪى.ﺳﺪﻟﺮ اﻧﺸﺎ اﻳﺘﺪﻳﺮﻣﺸﺪر
ّ
 ﺑﻮ ﭼﺸﻤﻪ ﻓﲑوز ﻧﺎم ﺻﺎﺣﺐ اﳋﲑك اﺛﺮى اوﻟﻮب ﺑﻌﺪ زﻣﺎن ﳏﻤﻮد ّاول ﺗﻌﻤﲑ ﻣﺮاد اﻳﺘﻤﻜﻠﻪ ﻛﻤﺮك اﻣﻴﲎ اﺳﺤﻖ آﻏﺎ ﻧﻈﺎرﺗﻰ اﻳﻠﻪ ﲡﺪﻳﺪ.اﻳﭽﺮدى
.اوﻟﻨﻤﺸﺪر

 او ﺳﺎﻟﺪﻳﺪﻩ.ﺧﻨﻜﺎر اﺳﻜﻠﻪ ﺳﻰ ﭼﺎﻳﺮى ﻫﻢ ﻟﻄﻴﻒ ﻫﻢ دﻩ واﺳﻊ ﺑﺮ ﺳﲑاﻧﻜﺎﻫﺪر
 اواﺋﻞ ﺟﻠﻮﺳﻨﺪﻩ ﺗﻮﻗﺎت ﻳﻮﻟﻨﻪ ﺑﺮ ﭼﻮق آﻏﺎﭼﻠﺮ،ﻛﻮﻟﻜﻪ آﻏﺎﭼﻠﺮﻧﺪن ﺑﺸﻘﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﻋﺰﻳﺰ
 وﻗﺘﻴﻠﻪ ﺻﻮ. ﻳﺮﱃ و اﺟﻨﱮ ﻫﺮﻛﺴﻚ رﻏﺒﺘﲎ ﺟﻠﺐ اﻳﺘﻤﺸﺪر.ﻏﺮس اﻳﺘﺪﻳﺮﻣﺶ اﻳﺪى
 ﺳﻠﻴﻢ ﺛﺎﻟﺚ ﺑﺮ دﻩ ﻛﺎﻏﺪ ﻓﺎﺑﺮﻳﻘﻪ ﺳﻰ اﺣﺪاث اﻳﺘﻤﺶ و ﻛﺎﻏﺪ اﻋﻤﺎﻟﻨﻪ دﻩ.دﻛﺮﻣﻨﻠﺮى وارﻣﺶ
.ﺑﺎﺷﻼﳕﺸﺪر

Hunkâr İskelesi çayırı hem latîf hem de vâsi‘ bir seyrân-gâhdır. O sâl-dîde gölge
ağaçlarından başka Sultan Aziz, evâil-i cülûsunda Tokat yoluna birçok ağaçlar gars etdirmiş
idi. Yerli ve ecnebî herkesin rağbetini celb etmişdir. Vaktiyle su değirmenleri varmış. Selim-i
sâlis bir de kağıd fabrikası ihdâs etmiş ve kağıd i‘mâline de başlanmışdır.
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Uygulamalar
1.

Padişaha ait farklı türdeki belgeleri inceleyiniz.

2.

Sadrazamın emir ve izinlerini içeren belge gruplarını inceleyeniz.
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Uygulama Soruları
1-Herhangi bir Osmanlı alfabesi ile yazılmış metinden bir paragraf okuyarak,
metinden ayrılıp yanınızda bulundurduğunuz bir boş kâğıda bunları Osmanlı alfabesi ile
yazmaya çalışınız.
2-Birinci maddede isteneni yeterli olduğunu görene kadar tekrarlayarak zayıf
olduğunuz noktaları tespit etmeye çalışınız.
3-Belirli bir seviyeye ulaştığınızı düşünüyorsanız, bu kez doğrudan okunmuş bir metni
Osmanlı alfabesi ile yazarak hız kazanmaya çalışınız.
4-Hâlâ zayıf olduğunuz noktalar ortaya çıkarsa, gramer tekrarı için önceki haftanın
notlarına göz atınız.
5-Nihayet son aşama olarak düşündüklerinizi doğrudan doğruya Osmanlı alfabesi ile
yazmaya çalışınız..
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Osmanlı Tarihi Metinlerine Giriş dersinin on dördüncü haftasında Ali Rıza Bey’in
Üsküdar ve Boğaziçi’ndeki kır gezilerini anlattığı kısımlar esas alınarak arka arkaya iki kısa
metin ve okunuşları verilerek okuyucunun Osmanlı alfabeli ve transkripli metinleri
hatırlaması sağlandı. Sonra bilgiler ve kelimelerin hafızadaki izleri kaybolmadan üçüncü
metin olarak devam eden satırların okunuşu verilip Osmanlı alfabesi ile yazılması istenmiş;
küçük puntolu üçüncü kısımda da asıl metin eklenerek yapılanları anında kontrolünü yapma
imkânı verilmiştir. Bu yöntem dört kez tekrarlanarak her iki yazı çeşidine anlık hâkimiyet
sağlanacak bir ortam oluşturulmak istenmiştir.
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Bölüm Soruları
1.
hangisidir?

“Fermân-ı humâyûn” ibaresinin Osmanlı alfabesi ile karşılığı aşağıdakilerden

a) اﻣﺮ ﻋﺎﱃ
b) ﺧﻂ ﳘﺎﻳﻮن
c) ﺑﺮات ﺷﺮﻳﻒ
d) ﻓﺮﻣﺎن ﻫﻤﺎﻳﻮن
e) ارادﻩ ِء ﺳﻨﻴّﻪ
2.
“Müteaddid Sultân Sarâyları” ibaresinin Osmanlı alfabesi ile karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?
a) ﺳﺮاى ﳘﺎﻳﻮن ﺷﺎﻫﺎﻧﻪ
b) ﳐﺘﻠﻒ ﻛﻮزل ﺳﺮاﻳﻠﺮ
c) اﲰﺎ ﺳﻠﻄﺎن ﺳﺮاﱙ
d) ﻣﺘﻌﺪد ﺳﻠﻄﺎن ﺳﺮاﻳﻠﺮى
e) ﺳﻼﻃﲔ ﺳﺮاﻳﻠﺮى
3.

 راﻛﺒﺎًﻛﺸﺖ و ﻛﺬار اﻳﺘﻤﻚibaresinin okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

a) Râkiben geşt ü güzâr etmek
b) Rakip ile geşt ü güzâr etmek
c) Rekabetle geçip gitmek
d) Rakiple gezip eğlenmek
e) Rekābet ederek güzâr etmek
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4.

 ﺷﻬﺰادﻛﺎن و ﺳﻼﻃﲔ ﺣﻀﺮاﺗﻰibarelerinin okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

a) Şehzâde ve Sultan hazretleri
b) Şehzâdeler ve Hz. Selahaddin
c) Selâtîn ve şehzâde hazretleri
d) Şehzâdeler ve selâtîn hazretleri
e) Şehzâdegân ve selâtîn hazarâtı
5.

 ﺳﻨﻪ ﺳﻰ ﻣﻮﺳﻢ ﺻﻴﻔﻰ١٢٨٤ ibaresinin okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

a) 1674 senesi mevsim-i sayfı
b) 1284 senesi mevsim-i sayfı
c) 1673 senesi yaz mevsimi
d) 1683 senesi mevsim-i sayfı
e) 1284 yılı yaz mevsimi
6.

 ﻣﺴﻨﺪ ﻣﺸﻴﺨﺖibaresinin okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

a) Mesned-i meşîhat
b) Sünnet-i meşîhat
c) Meşîhat mesnedi
d) Şeyhülislâmlık senedi
e) Şeyhülislâmlık makamı
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7.
“Nezd-i humâyûnlarına celb ü da‘vet” ibaresinin Osmanlı alfabesi ile karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?
a) ﺣﻀﻮرﻳﻨﻪ دﻋﻮت اﻳﺘﻤﻚ
b) ﺳﻼﻃﲔ ﻋﺜﻤﺎﻧﻴﻪ ﻧﻚ دﻋﻮﺗﻰ
c) ﺣﻀﻮر ﳘﺎﻳﻮﻧﻪ دﻋﻮت
d) ﺳﻠﻄﺎن ﳏﻤﺪ ﺧﺎﻧﻚ دﻋﻮﺗﻰ
e) ﻧﺰد ﻫﻤﺎﻳﻮﻧﻠﺮﻳﻨﻪ ﺟﻠﺐ و دﻋﻮت
8.
“Muhteşem binânın manzara-i hâriciyyesi” ibaresinin Osmanlı alfabesi ile
karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
a) اﺣﺘﺸﺎﻣﻠﻰ ﺑﻨﺎﻧﻚ ﻛﻮزل ﻣﻨﻈﺮﻩ ﺳﻰ
ِ
b) ﻣﻨﻈﺮﻩء ﺧﺎرﺟﻴﻪ ﺳﻰ
ﻣﺤﺘﺸﻢ ﺑﻨﺎﻧﻚ
c) ﺧﺎرﺟﻴﻪ ﻧﻚ ﳏﺘﺸﻢ ﻣﻨﻈﺮﻩ ﺳﻰ
d) ﻛﻮزل ﺑﻨﺎﻧﻚ اﺣﺘﺸﺎﻣﻠﻰ ﻣﻨﻈﺮﻩ ﺳﻰ
e) ﳏﺘﺸﻢ ﺑﻨﺎ و ﻛﻮزل ﻣﻨﻈﺮﻩ ﺳﻰ
9.
“Selîm-i sâlis imâm-ı evveli” ibaresinin Osmanlı alfabesi ile karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?
a) ﺳﻠﻄﺎن ﺳﻠﻴﻢ ﺟﺎﻣﻌﻰ اﻣﺎﻣﻰ
b) ﺳﺮاى اﻣﺎﻣﱴ
c) ﺳﻠﻴﻢ ّاول ﺧﻮاﺟﻪ ﺳﻰ
d) ﺳﻠﻴﻢ ﺛﺎﻟﺚ اﻣﺎم ّاوﻟﻰ
e) أﻳﺎﺻﻮﻓﻴﻪ اﻣﺎم ّاوﱃ
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10.

 ﺑﻌﺾ ارﺑﺎب ﻃﺒﻴﻌﺖibaresinin okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

a) Ba‘zı erbâb-ı tabîat
b) Bazı tabiat erbabı
c) Erbâb-ı tabiatın buğzu
d) Erbâb-ı tabîatın bir kısmı
e) Erbâb-ı tabiat ve buğz

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