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!مرحبا عثمانليجه سوداليلري
 مجهوريت،گچديگمز سنه عثمانليجه اگيتيم و كولتور درگيسي
 ايلك دفعه عثمانليجهيي قونو آالن.تارخينده بر ايلك’ه امضا آتدي
 آرادن گچن بو سوره اچيريسنده أوچ.بر درگي يايينالمنهيه باشالدى
 گركسه، گرك عثمانليجه أوگرمنهنڭ قواليلغي.آيده بر سزلرله اولدق
ّ أوگرنهبيلريلك عزمنى اورتهيه قوميه قونوسنده هپ برابر
.جدي بر آدمي آتدق
 سنه سي٢٠١٤ ،ايلك و تك اومله سوينجي حاال أوزرميزدهيكن
 بو سنه، درگيمز.اعتباريله باشقه بر يڭيلكله چيقييورز قارشيڭزه
.آيلق اوالرق يايينالناجقدر
 بو جغرافيه ده ياشايان هركس اچيون أومنلي بر،عثمانليجه أوگرمنك
 گله جگڭ. عني زمانده هپمز أوزرينه دوشن بر مكلّفيتدر.آدميدر
. گچمشڭ ايزلرينى ده سورهبيلمليدر،صورومليلغين أوستلنن هر بر فرد
. گله جگه ايي پروژكسييون طوتابيلسني، تاكه
 آجنق أونيورسيتهلرڭ بعض بولوملرنده،ييللرجه گوندممزه آالماديغمز
- زورلق بهانهسنه صيغينارق- گوسرتيلن و بو رالردهكي أوگرجنيلرڭ ده
 آرتيق،گركديگي گيب أوگرنهمدكلرندن شكايت ايتدكلري عثمانليجه
ّ اوالبيلديگنجه حياتڭ اچيريسنه گريدي؛ هم ده
ظن ايديلديگي گيب زور
.اوملاديغين هركسه گوسرتهرك
 ملّي اگيتيم باقانلغنڭ خريات وقفي،گلديگمز زمان ديليمنه باقيلديغنده

ايله ياپديغي قورسلرده يوز بيڭ كيشينڭ عثمانليجه سرتيفيقهسي آملش
، اوقوللرده سچمهيل درس اولديغندن بو طرفه.اولديغين گورويورز
 اوقوللرده، عني زمانده.اوتوز بيڭ أوگرجني عثمانليجه درسنى سچمش
 بيڭلرجه أوگرمتنمز بيلگيلريين،خدمت اچيي اگيتيم قورسلرنده
 اوقوللرده اوقوتوالجق درس كتابلريين حاضر، باقانلغمز.تازهلييورلر
.حاله گتريدي
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Merhaba Osmanlıca sevdalıları!
Geçtiğimiz sene Osmanlıca Eğitim ve Kültür Dergisi, Cumhuriyet tarihinde bir ilk’e imza attı.
İlk defa Osmanlıcayı konu alan
bir dergi yayınlanmaya başladı.
Aradan geçen bu süre içerisinde
üç ayda bir sizlerle olduk. Gerek
Osmanlıca öğrenmenin kolaylığı, gerekse öğrenebilirlik azmini
ortaya koyma konusunda hep
beraber ciddi bir adım attık.
İlk ve tek olma sevinci hala üzerimizdeyken, 2014 senesi itibariyle başka bir yenilikle çıkıyoruz
karşınıza. Dergimiz, bu sene aylık olarak yayınlanacaktır.
Osmanlıca öğrenmek, bu coğrafyada yaşayan herkes için önemli
bir adımdır. Aynı zamanda hepimiz üzerine düşen bir mükellefiyettir. Geleceğin sorumluluğunu
üstlenen her bir fert, geçmişin izlerini de sürebilmelidir. Ta ki, geleceğe iyi projeksiyon tutabilsin.
Yıllarca gündemimize alamadığımız, ancak üniversitelerin bazı
bölümlerinde gösterilen ve buralardaki öğrencilerin de -zorluk
bahanesine sığınarak- gerektiği
gibi öğrenemediklerinden şikayet ettikleri Osmanlıca, artık olabildiğince hayatın içerisine girdi;
hem de zannedildiği gibi zor olmadığını herkese göstererek.
Geldiğimiz zaman dilimine bakıldığında, Milli Eğitim Bakanlığının Hayrat Vakfı ile yaptığı
kurslarda yüz bin kişinin Osmanlıca sertifikası almış olduğunu
görüyoruz. Okullarda seçmeli
ders olduğundan bu tarafa, otuz
bin öğrenci Osmanlıca dersini
seçmiş. Aynı zamanda, okullarda hizmetiçi eğitim kurslarında,
binlerce öğretmenimiz bilgilerini
tazeliyorlar. Bakanlığımız, okullarda okutulacak ders kitaplarını
hazır hale getirdi.
Diğer taraftan Gençlik ve Spor
Bakanlığımız da, Hayrat Vakfı
ile yaptığı protokol çerçevesinde,
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 خريات وقفي ايله،ديگر طرفدن گنجلك و سپور باقانلغمز ده
 گنچلك مركزلري و گنچ اوفيسلري، ياپديغي پروطوقول چرچوهسنده
 تاريخ و، جغرافيه انساين،  گورونن اوكه.عثمانليجه اگيتيمنه آچييور
كولتورينه آچيالن قايپ و اونڭ آناختاري حكمنده اوالن عثمانليجه يي
. امهّيت ويرييور،أومنسييور
 بو زمان،بز ده عثمانليجه اگيتيم و كولتور درگيسي اوالرق
 بر درگي يي تعقيب ايتمكله.ظرفنده بيڭلرجه اوقورميزله بولوشدق
 سز اوقورلرميزڭ،بيله عثمانليجه أوگرمنه ده بر سويه قزانيالبيلديگين
.غريتلريله اثبات ايتمش اولدق
 هر آي سزلرڭ ياننده، بو سنه بر آدمي داها آتييورز و دييورزكه
 عثمانليجه بيلن بيلمه ين هركسه خطاب، بو سنه ده.اوالجغز
 قونونڭ.ايده جك فائده يل و اگيتيجي بيلگيلرله سزلره اوالشاجغز
.اوزمانلريله ياپيالجق مالقاتلري سزلرله پايالشاجغز
ً بو صاييدن
اعتبارا ايكي صحيفه آيريديغمز ايكي بولوم داها اكلهدك
 بوندن بويله هر آي سزلره هم عثمانليجه گوزل يازي يازمهنڭ.درگيمزه
سرلريين آچيقالياجق هم ده نوطلريڭزي عثمانليجه طومتهنڭ قاپيلرينى
، زمانله گورهجككه، درگييي تعقيب ايدن هركس.آراالياجغز
ّ عثمانليجهيي اوقويابيلييور و
، بو رادهكي سر ايسه.حتی يا زابيلييور
.درگييي دوزنلي تعقيب ايتمك اوالجقدر
، بوگوندن فريق. عثمانلي دومننده قولالنيالن تركجه در، عثمانليجه
 حمتشم، بو فرق.يازي و اچيريسنده بارينديرديغي زنگني كلمهلردر
 گوچلي و زنگني يارينلر اچيون أوزومزه.بر دوليت نتيجه ويرمشدر
ّ دونوك ياپيالجق هر چاليشمه
.جدي أومنه حائزدر
بز ده بو اوغورده آز و كوچك ده اولسه بر قاتقي صاغاليابيلييورسه ق
 هپ. باشارمق اچيون باشالمق الزم.كندميزي موتلو عد ايده جگز
 بر حرف.برلكده اولدقدن صوڭره ياپيالماياجق هيچ بر شي يوق
.بر حرف دگلدر

متنی اوچار

. قالڭ صاغليجاقله

Gençlik Merkezleri ve Genç Ofisleri Osmanlıca eğitimine açıyor.
Görünen o ki, coğrafya insanı,
tarih ve kültürüne açılan kapı ve
onun anahtarı hükmünde olan
Osmanlıcayı önemsiyor, ehemmiyet veriyor.
Biz de Osmanlıca Eğitim ve Kültür
Dergisi olarak, bu zaman zarfında binlerce okurumuzla buluştuk.
Bir dergiyi takip etmekle bile Osmanlıca öğrenmede bir seviye kazanılabildiğini, siz okurlarımızın
gayretleriyle ispat etmiş olduk.
Bu sene bir adım daha atıyoruz ve
diyoruz ki, her ay sizlerin yanında olacağız. Bu sene de, Osmanlıca bilen bilmeyen herkese hitap
edecek faydalı ve eğitici bilgilerle
sizlere ulaşacağız. Konunun uzmanlarıyla yapılacak mülakatları
sizlerle paylaşacağız.
Bu sayıdan itibaren iki sayfa ayırdığımız iki bölüm daha ekledik
dergimize. Bundan böyle her ay
sizlere hem Osmanlıca güzel yazı
yazmanın sırlarını açıklayacak
hem de notlarınızı Osmanlıca
tutmanın kapılarını aralayacağız.
Dergiyi takip eden herkes, za
manla görecek ki, Osmanlıcayı
okuyabiliyor ve hatta yazabiliyor.
Buradaki sır ise, dergiyi düzenli
takip etmek olacaktır.
Osmanlıca, Osmanlı döneminde
kullanılan Türkçedir. Bugünden
farkı, yazı ve içerisinde barındırdığı zengin kelimelerdir. Bu fark,
muhteşem bir devleti netice vermiştir. Güçlü ve zengin yarınlar
için özümüze dönük yapılacak
her çalışma ciddi öneme haizdir.
Biz de bu uğurda az ve küçük de
olsa bir katkı sağlayabiliyorsak
kendimizi mutlu addedeceğiz.
Başarmak için başlamak lazım.
Hep birlikte olduktan sonra yapılamayacak hiçbir şey yok. Bir
harf bir harf değildir.
Kalın sağlıcakla.
osmanlıcadergi.com
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Osmanlıca Öğrenme Hikâyem

من
أوگر�ه حاكيه م
امثع�نليجه
İsa AVCI / denizli

Konya Mevlana Müzesinde birbirinden değerli, paha biçilmez
cam, ahşap, taş, tekstil, müzik
aletleri ve sair eserler sergileniyor ama beni en çok heyecanlandıran eserler, yazma eserler ve
levhalar oldu.
Camekân içindeki o el emeği, göz
nuru yazma eserleri incelerken
heyecandan yüreğim çarpıyordu.
Duvarlarda asılı ünlü hattatların
elinden çıkmış levhaları okumaya çalışırken hüzünleniyordum.
Ah ki ne ah! O güzelim hatları okuya-

قونيه موالنا موزهسنده بربرندن دگريل ،بها بيچيلمز
جام ،اخشاب ،طاش ،تكستيل ،موزيك آلتلري و سائر
اثرلر سرگيلنييور اما بين اڭ چوق هيجانالنديران اثرلر ،يازمه
اثرلر و لوحه لر اولدي.
جامكان اچيندهكي او أل امگي،
گوز نوري يازمه اثرلري اينجهلركن
هيجاندن يورگم چارپييوردي .ديوارلرده
آصيلي أوڭلي ّ
خطاطلرڭ ألندن چيقمش
لوحه لري اوقومه يه چاليشريكن حزنلنييوردم.
آهكه نه آه! او گوزمل خطلري اوقويامامق حزن ويرييوردى بڭا.
او گوزمل جامن خطلري اوقومق اچيون نه لر نه لر ويرمزدم.
و اوراده حضرت پريڭ حضورنده سوز ويرييورم؛
“سن شاهد اول پريم ،عثمانليجه يي أوگرنه جگم.
آتالرميڭ يوزلرجه ييل قولالندقلري بو ّ
خطي هم
osmanlıcadergi.com
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كندمي أوگرنه جگم هم ده اوالدلرميه
أوگرته جگم و بر صوڭره كي زيارمتده
 لوحه لري،او جامن أل يازمه لرينى
”.اوقوياجغم
 شب٢٠١٢ ،عثمانليجه يي أوگرمنه سوزميي
 اما نره دن ناصل.عروس احتفالنده ويرمشدم
 ايلگيلي، بو ساحه ده يازيلمش قايناق اثرلر.باشالياجقدم
دوكومانلر وارميدي؟ بنم
ّ اچيون تام بر
.معما ايدي
ايشته بن بو دوشوجنه لر اچينده
ايكن درگيڭز أمله گوكدن دوشر
 شيمدي عثمانليجه اگيتيم و كولتور.گيب دوشدي
.درگيسي سايه سنده عائله جك عثمانليجه أوگرنييورز
و اهلل نصيب ايدرسه سنه يه شب عروس احتفالنه تكرار
 و او جامن عثمانليجه خطلري اوقوياجغم.گيده جگم
.ان شاء اهلل

mamak hüzün veriyordu bana.
O güzelim canım hatları okumak
için neler neler vermezdim. Ve
orada Hazret-i Pir’in huzurunda söz veriyorum; “Sen Şahit ol
Pir’im, Osmanlıcayı öğreneceğim. Atalarımın yüzlerce yıl kullandıkları bu hattı hem kendim
öğreneceğim hem de evlatlarıma
öğreteceğim ve bir sonraki ziyaretimde o canım el yazmalarını,
levhaları okuyacağım.”
Osmanlıcayı öğrenme sözümü,
2012 Şeb-i Arus ihtifalinde vermiştim. Ama nereden nasıl başlayacaktım. Bu sahada yazılmış
kaynak eserler, ilgili dokümanlar
var mıydı? Benim için tam bir
muamma idi.
İşte ben bu düşünceler içinde
iken derginiz elime gökten düşer
gibi düştü. Şimdi Osmanlıca Eğitim ve Kültür Dergisi sayesinde
ailecek Osmanlıca öğreniyoruz.
Ve Allah nasip ederse seneye
Şeb-i Arus ihtifaline tekrar gideceğim. Ve o canım Osmanlıca
hatları okuyacağım inşallah.
osmanlıcadergi.com
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Mütehassısların Gözüyle
Tarihî Kesikliğe Topyekün İtiraz Etmemiz Lazım

ات�ر ي�خ� كسيلكگه طوپ يكون رت
اع�اض ايتمه مز الزم
ي
mehmet doğan ile mülâkât: METİN UÇAR

editor@osmanlicadergi.com

 اوجاق آيي اعتباريله عثمانليجه٢٠١٣ ) خواجه م بز1(
 درگي.اگيتيم و كولتور درگيسين چيقارمه يه باشالدق
. شو آنده بر سنه يي طولديرمش اولدق.آالننده ايلك و تك
.بو سنه اعتباریله ده آيلق اوالرق يايينالمه يه دوام ايده جگز
 هركسڭ أومنسه ديگي فقط كنديين بر درجه اوزاق،عثمانليجه
 ديگر طرفدن ده ناصل أوگرنيله جگين بيله مز بر،گورديگي
 أونيورسيته لرده دگيشيك قورسلرده بعض.حال واردي
‘دن٢٠١٢ چاليشمه لر ياپيلييوردي؛ اما ايلك دفعه نيسان
ً
 ملّي اگيتيم باقانلغيله ياپيالن پروطوقوللر چرچوه سنده،اعتبارا
6
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(1) Hocam biz 2013 Ocak ayı
itibariyle Osmanlıca Eğitim
ve Kültür Dergisini çıkarmaya başladık. Dergi alanında
ilk ve tek. Şu anda bir seneyi
doldurmuş olduk. Bu sene itibariyle de aylık olarak yayınlamaya devam edeceğiz. Osmanlıca, herkesin önemsediği
fakat kendini bir derece uzak
gördüğü, diğer taraftan da
nasıl öğrenileceğini bilemez
bir hal vardı. Üniversitelerde değişik kurslarda bazı çalışmalar yapılıyordu; ama ilk
defa Nisan 2012’den itibaren,
Milli Eğitim Bakanlığı’yla
yapılan protokoller çerçevesinde ciddi manada bir taleb
oluştu, tabi ilk defa bu kadar
geniş bir arz da oluşmuş oldu.
Biz de bu sebeple herkesin ülfet ettiği, tanıdığı, bildiği bir
yapı içerisinde Osmanlıcayı
onlara öğretelim, sevdirelim istedik. Bu anlamda da
bu konuda uzman şahıslarla,
kişilerle, telif eser üretmiş
insanlarla muhatab olup onların da gözlüğüyle hadiseyi
görmelerini arzu ediyoruz.
Bu çerçevede size ilk sualim,
Mehmed Doğan’ı nasıl tanımalıyız?
Evet. Bizden mi başlıyoruz, dergiden başlarız diye düşünmüştüm. Efendim ben yazı işleriyle
uğraşıyorum; aşağı yukarı 70’li

MÜLÂKÂT

ّ
 تبيع ايلك دفعه بو قدر گنيش،جدي معناده بر طلب اولوشدي
 بز ده بو سببله هركسڭ الفت.بر عرض ده اولومشش اولدي
 بيلديگي بر يايپ اچيريسنده عثمانليجه يي، طانيديغي،ايتديگي
 بو آڭالمده ده بو قونوده. سوديره مل ايسته دك،اونلره أوگرته مل
 تأليف اثر أورمتش انسانلرله،  كيشيلرله، اوزمان شخصلرله
خماطب اولوب اونلرڭ ده گوزلگيله حادثه يي گورمه لرينى آرزو
 حممد طوغاين ناصل، بو چرچوه ده سزه ايلك سؤامل.ايدييورز
طانيمايل يز؟
. درگيدن باشالرز دييه دوشومنشدم، بزدمني باشاليورز.اوت
‘يل٧٠ افندم بن يازي ايشلريله اوغراشييورم؛ آشاغي يوقاري
 باتيليالمشه:‘ده ايلك كتامب چيقدي١٩٧٥ .ييللردن بري
.اهانيت
، يعين ديل. قونولرميزدن بريسي،تبيع او زماندن بري بو قونو
، ييللق٢ ، ييللق١  بر ملّتڭ أويله.  عثمانليجه،حرف انقاليب
 بيڭلرجه ييللق،  يوزلرجه. ييللق ماضيسي اوملاز١٠ ، ييللق٣
. بز ده أويله بر ملّزت.درينلگي اولور
 ديل دورميي طبیعی.آلفابه دگيشيكلگي بو درينلگي يوق ايتدي
 بز ده ايشته او ايلك كتامبزده.اوين داها مزمن حاله گتريدي
 حرف انقالبيله ايلگيلي گوروشلرميزي، بيله بو ديل دورمييله
 او گوندن بوگونه ده عني منوال أوزره.يازمه يه باشالمشدق
 ياقني تارخيله ايلگيلي، ادبياتله ايلگيلي، ديلله ايلگيلي.يازييورز
.چاليشمه لرميز وار
 او زمانكي ديل قورومي سوزلگنڭ أوچده بري،بنم سوزلگم
 شيمدي بر خيلي داها. صوڭره گنيشلتدم.داها فضله سيدي
. گنيش اولدي طبیعی؛ هم أورنكلريله هم كلمه قادروسيله

yıllardan beri. 1975’te ilk kitabım çıktı: Batılılaşma İhaneti.
Tabi o zamandan beri bu konu,
konularımızdan birisi. Yani Dil,
harf inkılâbı, Osmanlıca. Bir milletin öyle 1 yıllık, 2 yıllık, 3 yıllık,
10 yıllık mazisi olmaz. Yüzlerce,
binlerce yıllık derinliği olur. Biz
de öyle bir milletiz.
Alfabe değişikliği bu derinliği yok
etti. Dil devrimi tabi onu daha
müzmin hale getirdi. Biz de işte
o ilk kitabımızda bile bu dil devrimiyle, harf inkılâbıyla ilgili görüşlerimizi yazmaya başlamıştık.
O günden bugüne de aynı minval
üzere yazıyoruz. Dille ilgili, edebiyatla ilgili, yakın tarihle ilgili
çalışmalarımız var.
Benim sözlüğüm, o zamanki Dil
Kurumu sözlüğünün üçte biri
daha fazlasıydı. Sonra genişlettim. Şimdi bir hayli daha geniş
oldu tabi; hem örnekleriyle hem
kelime kadrosuyla.
(2) Peki hocam, az önce bahsettiğiniz gibi eserlerinizin
büyük bir kısmı dil ve kelimeler üzerine yaptığınız çalışmalardan müteşekkil gözüküyor. Dil, bir insan veya
toplum için neyi ifade ediyor?
Nasıl bakmalıyız bu konuya?
İnsan ancak diliyle kaimdir. Dilimiz yoksa diğer canlılardan bir
farkımız olduğunu söylememiz
mümkün değil. Yani önce dilimiz var. Bu bir ifade aracı, beyan
aracı. Ama aynı zamanda hafızamız da var. Dilimize gelen şeyleri
zihnimizde de saklayabiliyoruz.
Tabi daha sonra yazılı bir hafızamız da var. Yani dile gelen şeyleri
kaydediyoruz, yazıya geçiriyoruz. Bu da, işte binlerce yıllık bir
birikimimiz. Yani insanlığın eğer
osmanlıcadergi.com
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 آز أوڭجه حبث ايتديگڭز گيب اثرلريڭزڭ،) پكي خواجه م2(
بيوك بر قسمي ديل و كلمه لر أوزرينه ياپديغڭز چاليشمه لردن
ّ
 بر انسان ويا طوپلوم اچيون نه يي، ديل.متشكل گوزوكويور
افاده ايدييور؟ ناصل باقملي يز بو قونويه ؟

bir birikimi varsa, kültür ve medeniyet birikimi, işte bu dil aracılığıyla ortaya çıkmış birikimdir.
Yani insan, hafızasıyla kaim olduğu gibi, toplumlar da tarihiyle
kaimdir. Toplumların hafızası da
tarihleridir çünkü.

 ديلمز يوقسه ديگر جانليلردن بر.انسان آجنق ديليله قامئدر
. يعين أوڭجه ديلمز وار.فرقمز اولديغين سويله مه مز ممكن دگل
 اما عني زمانده حافظه مز ده. بيان آراجي،بو بر افاده آراجي
 طبیعی. ديلمزه گلن شيلري ذهنمزده ده صاقاليابيلييورز.وار
 يعين ديله گلن شيلري.داها صوڭره يازيلي بر حافظه مز ده وار
 ايشته بيڭلرجه،  بو ده. يازي يه گچريييورز،قيد ايدييورز
،  يعين انسانلغڭ اگر بر بريكيمي وارسه.ييللق بر بريكيممز
 ايشته بو ديل آراجيلغيله اورته يه،كولتور و مدنيت بريكيمي
 حافظه سيله قامئ اولديغي، يعين انسان.چيقمش بريكيمدر
 طوپلوملرڭ حافظه سي ده. طوپلوملر ده تارخييله قامئدر،گيب
. تارخيلريدر چونكه

(3) Günümüzde şöyle bir bilgi var. Şu an kullandığımız
kelimeler itibariyle günümüz
Türkçesi kısır. Üretim yapmak, telifat yapmak çok güç.
Yani o eski satvet dönemlerindeki gibi olması mümkün
değil. Nedir bu durum?

 شو آن قولالنديغمز كلمه لر.) گومنزده شويله بر بيلگي وار3(
 تأليفات ياپمق، أورتيم ياپمق.اعتباريله گومنز تركجه سي قيصري
 يعين او اسكي سطوت دومنلرنده كي گيب اوملسي.چوق گوچ
 نه در بو طوروم؟.ممكن دگل
 حرف انقاليب،كولتورميزه و ديلمزه بيوك بر ضربه اورولدي
. ذهنمزده بيوك خسار ميدانه گتريدي، بو. و ديل دورمييله
‘يل١٩٠٠  مثال دييه ملكه. نه قدر انكار ايتسه ك ده بو بويله
 دييه ملكه جنيب، ييللرده طوغمش يا زارلرڭ كلمه قادروسيله
‘يي براز٢٠ ،  ياشنده٢٠  مشهور بر شاعر اولدي؛ داها،فاضل
 ييل أوڭجه٢٠  بوندن،  اونلرڭ كلمه قادروسيله.گچمشكن
طوغانلرڭ كلمه قادروسين برآ رايه گتريديگڭزده بو فريق چوق
8
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Kültürümüze ve dilimize büyük
bir darbe vuruldu, harf inkılâbı
ve dil devrimiyle. Bu, zihnimizde büyük hasar meydana getirdi. Ne kadar inkâr etsek de bu
böyle. Mesela diyelim ki 1900’lü
yıllarda doğmuş yazarların kelime kadrosuyla, diyelim ki Necip
Fazıl, meşhur bir şair oldu; daha
20 yaşında, 20’yi biraz geçmişken. Onların kelime kadrosuyla,
bundan 20 yıl önce doğanların
kelime kadrosunu bir araya getirdiğinizde bu farkı çok açık görüyorsunuz.
Biz o zenginliğin yerine fakirliği
tercih ettik. Büyük bir hazinemiz
var. O hazineyi hapsettik. Yani
kullanımdan düşürdük. Kilitledik kapısını. Sonra sıfırdan başlamaya kalkıştık.
Biz bundan 15 gün önce İstan
bul’da Dolmabahçe Sarayı’nda
üç gün süren “Tarihi Roman ve
Romanda Tarih” isimli bir sempozyum yaptık. Orada Azerbaycanlı bir şair de vardı. Dedi ki;
ben sizin eski yazarlarınızı da
biliyorum; Halid Ziya’dan tut,
Reşat Nuri’ye kadar, Tanpınar’a
kadar. Eski yazarlarınızı da
okudum. Yenileri de okuyorum.

MÜLÂKÂT

 بز او زنگينلگڭ يرينه فقريلگي ترجيح.آچيق گورويورسڭز
 يعين. او خزينه يي حپس ايتدك. بيوك بر خزينه مز وار.ايتدك
 صوڭره صفردن. كليدله دك قاپيسين.قولالنيمدن دوشوردك
.باشالمه يه قالقيشدق

Yani ikisi arasında bakıyorum
büyük bir fakirlik görüyorum.
Bunlar da piyasada çok rağbet
gören kitapları 50’şer 100’er
bin basılan yazarlar. Asıl bu
konu üzerinde durmanız lazım,
dedi.

 گون أوڭجه استانبولده طومله باغچه سراينده١٥ بز بوندن
أوچ گون سورن “تارخيي رومان و رومانده تاريخ” امسلي
. اوراده آذربيجانلي بر شاعر ده واردي.بر مسپوزيوم ياپدق
ديديكه ؛ بن سزڭ اسكي يا زارلريڭزي ده بيلييورم؛ خالد
 اسكي. طاڭ پيڭاره قدر، رشاد نوري يه قدر،ضيادن طوت
 يعين ايكيسي. يڭيلري ده اوقويورم.يا زارلريڭزي ده اوقودم
 بونلر ده پياسه.آراسنده باقييورم بيوك بر فقريلك گورويورم
’ر بيڭ باصيالن١٠٠ ‘شر٥٠ ده چوق رغبت گورن كتابلري
. ديدي، اصل بو قونو أوزرنده طورمه ڭز الزم.يا زارلر

Gerçekten de bu konu üzerinde
durmamız lazım. Zengin dilimize dönmemiz, onun bilgisine
sahip olmamız lazım. Eskiden
bir metin önümüze çıktığı zaman şu yapılırdı: Ya bu Arapça,
bu Farsça. Bir dilin kelimelerinin etnik menşei değil kullanım
değeri önemlidir. Kitap kelimesi
Arapçadır. Ama onun yerine bir
kelime koymam. Koyamam da
zaten. Koyabilselerdi de koyarlardı şimdiye kadar.

 زنگني ديلمزه.گرچكدن ده بو قونو أوزرنده طورمه مز الزم
 اسكيدن بر. اونڭ بيلگيسنه صاحب اومله مز الزم،دومنه مز
 بو،  يا بو عرجبه:منت أوڭمزه چيقديغي زمان شو ياپيلريدي
 بر ديلڭ كلمه لرينڭ اتنيك منشأي دگل قولالنيم. فارسجه
 اما اونڭ يرينه بر. كتاب كلمه سي عرجبه در.دگري أومنليدر
ً  قويامام ده.كلمه قوميام
 قويابيلسه لردي ده قويارلردي.ذاتا
.شيمدي يه قدر

(4) Bir de son yazılarınızdan
birisinde ‘sözlüğü genişlet,
kelimeleri daralt’ yazmıştınız.
Zimmet, aşikâr gibi 12 kelime
vardı hatırladığım; buna mukabil sadece ‘açık’ kelimesi…
Bir tek kelime bir sürü iş görüyor.
Maymuncuk gibi. Yani her kapıyı
açıyor ve anlam kayboluyor. Senin asıl kastettiğin anlaşılmıyor.
(5) Bunun etkisi nedir?

،) بر ده صوڭ يازيلريڭزدن بريسنده ‘سوزلگي گنيشلت4(
ّ .كلمه لري طا رالت’ يازمشديڭز
 كلمه١٢  آشكار گيب،ذمت
…واردي خاطرالدیغم؛ بوڭا مقابل ساده جه ‘آچيق’ كلمه سي

Mesela önermek kelimesi: teklif etmek mi, tavsiye etmek mi,
yoksa başka bir şey mi? Şimdi
hatırıma gelmeyen anlamları
da var bu kelimenin. Böyle bazı
kelimeler çok fazla kullanılıyor.
Çok anlamı karşılayacak şekilde
kullanılıyor ve dilin derinliği ortadan kalkmış oluyor.

 يعين. ماميوجنق گيب.بر تك كلمه بر سورو ايش گورويور
 سنڭ اصل قصد.هر قايپ يي آچييور و آڭالم غائب اولويور
.ايتديگڭ آڭالشيلمييور

(6) Evet, kelimelerin kültürel
bir arka planı var. Bu tarafa aktardığı bir derinlik var.
Bahsettiğiniz bu durum, o
arka planı yakalamak adına
osmanlıcadergi.com
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) بونڭ أتكيسي نه در؟5(
، توصيه ايتمكمي، تكليف ايتمكمي:مثال أوڭرمك كلمه سي
يوقسه باشقه بر شيمي؟ شيمدي خاطرميه گلمه ين آڭالملري ده
. بويله بعض كلمه لر چوق فضله قولالنيلييور.وار بو كلمه نڭ
چوق آڭالمي قارشيالياجق شكلده قولالنيلييور و ديلڭ
.درينلگي اورته دن قالقمش اولويور
 بو طرفه. كلمه لرڭ كولتورل بر آرقه پالين وار،) اوت6(
 او آرقه، حبث ايتديگڭز بو طوروم.آقتارديغي بر درينلك وار
 يڭي، بو ده يڭي بر زنگينلگي.پالين ياقه المق آدينه بر پروبلم
.بر كولتورل آقسييوين اورته يه قوميه يي زورالشديرييور
 ديل قورومنڭ سوزلگنه،مثال استقالل مارشينڭ كلمه لري
 يعين بر. برچوق كلمه سي.اڭ صوڭ باصقيده گريه بيلدي
 او ئولكه نڭ رمسي قورومي صاييالن،ئولكه نڭ ملّي مارشي
.ديل قورومنڭ سوزلگنده كلمه لري ير آملايان بر مارش
 بو كلمه لري و داها بر، شباط باقانلرندن بري٢٨ ،بيلييورسڭز
، استقالل گيب، بونلرڭ برچوغي.سورو كلمه ياساقالمشدى
.ملّت گيب استقالل مارشنده قولالنيالن كلمه لر
، خواجه م بز عثمانليجه قونوسي أوزرينه طورويورز،) پكي7(
 عثمانليجه أوزرينه.بو آڭالمده عثمانليجه چاليشمه لري ياپييورز
 عثمانليجه أوگرمنليمي انسانلر؟.بر درگي چيقارييورز
،تركيه ده بن آيدينم ديني بر كيمسه نڭ عثمانليجه أوگرمنه مسي
 اڭ آزندن،يعين او اسكي حرف ديديگمز يازي يي أوگرمنه مسي
. قبول ايديله بيلري بر شي دگل،اوقوياجق شكلده أوگرمنه مسي
 يعين تارخيڭ بر دومننده.بو كسيكلگه اعرتاض ايتمه مز گركييور
.بردن ساطوري آتييورسڭز و داها أوڭجه سي يوق دييورسڭز
10
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bir problem. Bu da yeni bir
zenginliği, yeni bir kültürel
aksiyonu ortaya koymayı zorlaştırıyor.
Mesela İstiklal Marşı’nın kelimeleri, Dil Kurumu’nun sözlüğüne
en son baskıda girebildi. Birçok
kelimesi. Yani bir ülkenin milli
marşı, o ülkenin resmi kurumu
sayılan Dil Kurumu’nun sözlüğünde kelimeleri yer almayan bir
marş.
Biliyorsunuz, 28 Şubat bakanlarından biri, bu kelimeleri ve
daha bir sürü kelime yasaklamıştı. Bunların birçoğu, istiklal gibi,
millet gibi İstiklal Marşı’nda kullanılan kelimeler.
(7) Peki, hocam biz Osmanlıca konusu üzerine duruyoruz,
bu anlamda Osmanlıca çalışmaları yapıyoruz. Osmanlıca
üzerine bir dergi çıkarıyoruz.
Osmanlıca öğrenmeli mi insanlar?
Türkiye’de ben aydınım diyen bir
kimsenin Osmanlıca öğrenmemesi, yani o eski harf dediğimiz
yazıyı öğrenmemesi, en azından
okuyacak şekilde öğrenmemesi, kabul edilebilir bir şey değil.
Bu kesikliğe itiraz etmemiz gerekiyor. Yani tarihin bir döneminde birden satırı atıyorsunuz
ve daha öncesi yok diyorsunuz.
Ağacı kökünden kesip atıyorsunuz. Buna itiraz etmek lazım.
Ve mümkün olduğu kadar, yani
herkes belki bunu yapamaz ama
herkesin böyle bir iştiyakı olmalı. Ama içinden bir kısmı da
yapar. Bu da elbette ki ona da
fayda verir.
(8) Şu an Hayrât Vakfı’nın
kurslarında 100 bin kişi sertifika almış durumda. Böyle bir tablo var. Ve bu 14 yaş

MÜLÂKÂT

 بوڭا اعرتاض ايتمك.آغاجي كوكندن كسوب آتييورسڭز
 يعين هركس بلكه بوين ياپاماز اما، و ممكن اولديغي قدر.الزم
. اما اچيندن بر قسمي ده ياپار.هركسڭ بويله بر اشتيايق اومللي
.بو ده البته كه اوڭا ده فائده ويرر
 بيڭ كيشي١٠٠ ) شو آن خريات وقفنڭ قورسلرنده8(
 ياش١٤  و بو. بويله بر طابلو وار. سرتيفيقه آملش طورومده
، اگيتيملي. هر ياشدن انسان وار. ياش آراسي انسانلر٨٠ ايله
. اصناف هركس… بويله بر طابلو وار، أو خامني،اگيتيمسز
.أوگرننلرده ده شويله بر طوروم وار؛ حرفلري اوقومه يي بيلمك
 يعين عثمانليجه يي أوگرمنكده.قصد ساده جه بو اوملاسه گرك
 لسان نقطه سنده نه لر اومللي؟، براز داها بو كلمه لر نقطه سنده
انسانلر بو قونوده ناصل چاليشمه لر ياپملي؟
 بڭا طاياتيالن بر شيئه قارشي بن بونڭ. بو بر أشيك،برجنيسي
 او، يعين سڭا بر انگل قوميشلر.أوته سنه گچمك ايستييورم
. انسان بوين ايستييور.انگلڭ أوته سنه گچمك ايستييورم
 بو انگلي طوغري بوملييورم و بن،مادامكه سز انگلله ديڭز
.بوين أوگرنييورم
 عني. آڭالمق،ايكنجيسي ده بو متنلري طوغريدن اوقومق
 بوگون بيلينن قولالنيالن.زمانده كلمه بيلگيسين گنيشلتمك
كلمه لرڭ أوته سنده كلمه لره اوالمشق و طوغريدن اونلرله
 آدم دييه مل يونس. بوين يباجنيلر ده ياپييور.ايليشكي قورمق
 تركجه أوگرنييور انسانلرڭ.امره نڭ شعرلريين چوق بگنييور
 اسكي حرفلي متنلري، تركجه أوگرمنكله قاملييور.برچوغي
.اوقوياجق قدر عثمانليجه أوگرنييور
”طبیعی “افندم اسكي متنلري اوقوياجق آدم يتيشديره ملڭ
. اوين هر دولت ياپار.أوته سنده بر طريف اولديغين دوشونويورم

ile 80 yaş arası insanlar. Her
yaştan insan var. Eğitimli,
eğitimsiz, ev hanımı, esnaf
herkes… Böyle bir tablo var.
Öğrenenlerde de şöyle bir
durum var; harfleri okumayı
bilmek. Kasıt sadece bu olmasa gerek. Yani Osmanlıcayı öğrenmekte biraz daha bu
kelimeler noktasında, lisan
noktasında neler olmalı? İnsanlar bu konuda nasıl çalışmalar yapmalı?
Birincisi, bu bir eşik. Bana dayatılan bir şeye karşı ben bunun
ötesine geçmek istiyorum. Yani
sana bir engel koymuşlar, o engelin ötesine geçmek istiyorum.
İnsan bunu istiyor. Mademki
siz engellediniz, bu engeli doğru
bulmuyorum ve ben bunu öğreniyorum.
İkincisi de bu metinleri doğrudan okumak, anlamak. Aynı zamanda kelime bilgisini genişletmek. Bugün bilinen kullanılan
kelimelerin ötesinde kelimelere
ulaşmak ve doğrudan onlarla
ilişki kurmak. Bunu yabancılar
da yapıyor. Adam diyelim Yunus
Emre’nin şiirlerini çok beğeniyor. Türkçe öğreniyor insanların birçoğu. Türkçe öğrenmekle
kalmıyor, eski harfli metinleri
okuyacak kadar Osmanlıca öğreniyor.
Tabi “efendim eski metinleri oku
yacak adam yetiştirelim”in öte
sinde bir tarafı olduğunu düşü
nüyorum. Onu her devlet yapar.
Her ülke yapar. Yani Bulgaris
tan’da mesela bizim arşiv malzemeleri var. Bir kısmı oraya satılmış. Bir kısmını geri aldık da
hâlâ bir kısmı duruyor.
Adamlar onun üzerine bir sistem kurmuşlar. Eleman yetiştiosmanlıcadergi.com

11

MÜLÂKÂT

 يعين بولغارستانده مثال بزم آرشيو مالزمه لري.هر ئولكه ياپار
 بر قسمنى گري آلدق ده. بر قسمي اورايه صاتيلمش.وار
.حاال بر قسمي طورويور
. أملان يتيشديرييورلر.آدملر اونڭ أوزرينه بر سيستم قورمشلر
 بزم آرشيولرده اڭ چوق.اونلرڭ چوزومله مه سين ياپديرييورلر
. بوين هركس ياپار. آمريقه ليلر فالن چاليشييور مثال،ژاپونلر
 بو، بو ملّتڭ فردلري اوالرق، بو ئولكه نڭ انسانلري،بز
گچمشه صاحب انسانلر اوالرق نه ياپملي يز؟ بز بونڭ چوق
.داها أوته سين ياپابيلملي يز
.) آز أوڭجه حبث ايتديگڭز او أشيك مسئله سي أومنلي غالبا9(
 برقاچ پروفسور.يعين طاواندن بر شييئ طومتش اوملق يرتيل اوملييور
. اواليي چوزمييور، آلتده برقاچ آسيستان وار.يتيشمش
 شو آنده بزم.ايشڭ حتف طريف اوراده ده يرتيل آدم يوق
ّ
.متخصصمز يوق
آرشيولرده كفايت ايده جك مقدارده
 انسانلرڭ صاحب،) اما طبانڭ بو ايشي زورالمه سي10(
 طوپ يكون او كولتورينه گچمشندن قوپا ران شييئ،چيقمسي
تكرار گوندمه طاشيمق آدينه چوق أومنلي بر چاليشمه گيب
 طوالييسيله انسانلر بلكه ده حرفلرله باشلييورلر.گوزوكويور
.ايلك دفعه اما گوندملرينه گريه جك كلمه لر أوگرنييورلر
 كشكه يازمه يي ده أوگرنسه لر؛ يازجنه ده عثمانليجه.اوت
 بن أوگرنه مدم.بيلييورسڭز چوق بيوك بر قواليلق صاغلييور
. امال أوگرمنك گركييور.مثال يازمه يي
.) بز شويله ياپييورز خواجه م11(
 بن. گوزل.سن باياغی ايشلك يازييورسڭ گيب ماشاء اهلل
 منت،  يا زابيلسه ك يعين نوط طومته ده.آجنق اوقويابيلييورم
12
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riyorlar. Onların çözümlemesini
yaptırıyorlar. Bizim arşivlerde en
çok Japonlar, Amerikalılar filan
çalışıyor mesela. Bunu herkes
yapar. Biz, bu ülkenin insanları, bu milletin fertleri olarak, bu
geçmişe sahip insanlar olarak ne
yapmalıyız? Biz bunun çok daha
ötesini yapabilmeliyiz.
(9) Az önce bahsettiğiniz o
eşik meselesi önemli galiba.
Yani tavandan bir şeyi tutmuş olmak yeterli olmuyor.
Birkaç profesör yetişmiş.
Altta birkaç asistan var, olayı çözmüyor.
İşin tuhaf tarafı orada da yeterli
adam yok. Şu anda bizim arşivlerde kifayet edecek miktarda
mütehassısımız yok.
(10) Ama tabanın bu işi zorlaması, insanların sahip çıkması, topyekûn o kültürüne
geçmişinden koparan şeyi
tekrar gündeme taşımak
adına çok önemli bir çalışma
gibi gözüküyor. Dolayısıyla
insanlar belki de harflerle
başlıyorlar ilk defa ama gündemlerine girecek kelimeler
öğreniyorlar.
Evet. Keşke yazmayı da öğrenseler; yazınca da Osmanlıca biliyorsunuz çok büyük bir kolaylık sağlıyor. Ben öğrenemedim
mesela yazmayı. İmla öğrenmek
gerekiyor.
(11) Biz şöyle yapıyoruz hocam.
Sen bayağı işlek yazıyorsun gibi
maşallah. Güzel. Ben ancak okuyabiliyorum. Yazabilsek yani not
tutmada, metin oluşturmada
filan büyük kolaylık var. İmlayı da doğru öğrenmiş oluyorsun o zaman. İnce harf, kalın
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harf şunlar, bunlar. En azından
öncelikle okumayı öğrenelim.
Sonra da yazmayı da öğrenmek
için gayret sarf edelim. Efendim
bunu nerede kullanacağız filan
değil. Kendi notlarımızı tutarız
en azından. Belli olmaz, bu alanda da bir genişleme olabilir. Bu
genişlik daha önceden tahayyül
bile edilemiyordu. Şimdi bu genişlik var. Daha geniş bir ülkede
de yaşıyor olabiliriz gelecekte.
Zihnimizin prangaları daha fazla kırılabilir.

 اماليي ده طوغري.اولوشديرمه ده فالن بيوك قواليلق وار
 قالني حرف، اينجه حرف.أوگرمنش اولويورسڭ او زمان
 صوڭره. اڭ آزندن أوڭجه لكله اوقومه يي أوگرنه مل. بونلر،شونلر
 افندم بوين.ده يازمه يي ده أوگرمنك اچيون غريت صرف ايده مل
 كندي نوطلرميزي طوتارز اڭ.نره ده قولالناجغز فالن دگل
 بو. بو آالنده ده بر گنيشله مه اوالبيلري، بللي اوملاز.آزندن
ّ گنيشلك داها أوڭجه دن
 شيمدي.ختيل بيله ايديله مييوردي
 داها گنيش بر ئولكه ده ده ياشييور اوالبيلريز.بو گنيشلك وار
. ذهنمزڭ پرانغه لري داها فضله قرييالبيلري. گله جكده
 انسانلره عثمانليجه يي نیيه.) بز شوين گوردك خواجه م12(
أوگرنييورسڭز صوريسين صورديغمزده گنللكله “بن دده مدن
قاالن مكتويب اوقومق ايستييورم” ويا “هر گون يانندن گچمش
 بوين أوگرمنك،اولديغم اوراده يازيلر وار و بن اوقويامييورم
”.” بر ده داها چوق “بو قرآنڭ يازيسنه بڭزييور.ايستييورم
،اصلنده انسانلري اچيريده تتيكله ين باشقه بر عنصر ده وار
. گورديگمز قدريله

(12) Biz şunu gördük hocam.
İnsanlara Osmanlıcayı niye
öğreniyorsunuz sorusunu sorduğumuzda genellikle “ben
dedemden kalan mektubu
okumak istiyorum” veya “her
gün yanından geçmiş olduğum orada yazılar var ve ben
okuyamıyorum, bunu öğrenmek istiyorum.” Bir de daha
çok “bu Kur’an’ın yazısına
benziyor.” Aslında insanları
içeride tetikleyen başka bir
unsur da var, gördüğümüz
kadarıyla.
Doğru. Bu insanlarda bu temel
var. Bu da güzel bir şey. Yani kaybedilmiş bir şey. Bizden önceki
nesillerin, atalarımızın, cedlerimizin sahip olduğu ama bizim
kaybettiğimiz, hazine denmiyor
belki ama bir şey var. Ve biz ona
ulaşmaya çalışıyoruz.
Yani dedelerimizin zihnine, onların düşünce dünyasına, okuma alışkanlıklarına adeta bir
hamle yapıyoruz. Onlar bunları
okuyorlardı, yazıyorlardı. Biz ise
sanki onların çocukları, torunları, o nesillerden gelen insanlar
değilmişiz gibi acayip acayip bakıyoruz. Bir yabancı öğreniyor.
Bizim dedelerimizin şifrelerini
osmanlıcadergi.com
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 يعين. بو ده گوزل بر شي. بو انسانلرده بو متل وار.طوغري
، آتالرميزڭ، بزدن أوڭجه كي نسللرڭ.غائب ايديلمش بر شي
 خزينه بلكه،جدلرمزڭ صاحب اولديغي اما بزم غائب ايتديگمز
. و بز اوڭا اوالمشه يه چاليشييورز.دينمييور اما بر شي وار
 اوقومه،  اونلرڭ دوشوجنه دنياسنه، يعين دده لرميزڭ ذهننه
، اونلر بونلري اوقويورلردي.آليشقانلقلرينه عادتا بر محله ياپييورز
، طورونلري، بز ايسه صانكه اونلرڭ چوجقلري.يازييورلردي
او نسللردن گلن انسانلر دگلمشز گيب عجائب عجائب
 بزم دده لرميزڭ شفره لريين. بر يباجني أوگرنييور.باقييورز
 بو بريكيمه. اما بز بو بيلگي يه صاحب اوالمييورز،چوزويور
 طبيعيكه بو انسانده بر راحتسزلق ميدانه.صاحب اوالمييورز
.گتريييور
) بو عني زمانده كولتورل آرقه پالننڭ نره دن نره يه گلديگنه13(
 قونفيچيوسه، سز بلكه خاطرالرسڭز.بيوك بر اشارتدر
.“دولت باشقاين اولورسه ڭز ايشه نردن باشالرسڭز؟” دینیيور
 سز شيمدي بوين قالديروب.“كلمه لردن باشالرم” دييور
 كولتورل، ذهن ياپيسي،يرينه بوين قويارسه ڭز بتون آرقه پالن
 بتون أستتيك و. بنالر هر شي اوڭا گوره دگيشري، حال،حركت
 قولالنيلري،سائره … طوالييسيله بو كلمه لرڭ يڭيدن اقامه سي
حاله گلمسي بو قونوده كي جانليلغي ده برابرنده گتريه جك
 نه دیرسڭز؟،گيب گورونويور
طبيعي يعين بو اسكي يازي ديديگمز خط صنعتنڭ ده متلي
 و.اوالن يازي أستتيك آچيدن چوق أومنلي بر شي بيلييورسڭز
.أولچويه طايانييور خط صنعيت
 بن اوين آچوب اوقوديغمده.قرآ ن اوقوديغڭزده ده بر أولچو وار
 اما ُقرا حافظلر اوين بتون،صريه دن بر منت اوالرق اوقويورم
14
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çözüyor, ama biz bu bilgiye sahip olamıyoruz. Bu birikime
sahip olamıyoruz. Tabii ki bu
insanda bir rahatsızlık meydana
getiriyor.
(13) Bu aynı zamanda kültürel arka planının nereden nereye geldiğine büyük bir işarettir. Siz belki hatırlarsınız,
Konfüçyüs’e “devlet başkanı
olursanız işe nerden başlarsınız?” deniyor. “Kelimelerden başlarım” diyor. Siz şimdi bunu kaldırıp yerine bunu
koyarsanız bütün arka plan,
zihin yapısı, kültürel hareket, hal, binalar her şey ona
göre değişir. Bütün estetik ve
saire… Dolayısıyla bu kelimelerin yeniden ikamesi, kullanılır hale gelmesi bu konudaki canlılığı da beraberinde
getirecek gibi görünüyor, ne
dersiniz?
Tabii yani bu eski yazı dediğimiz
hat sanatının da temeli olan yazı
estetik açıdan çok önemli bir şey
biliyorsunuz. Ve ölçüye dayanıyor hat sanatı.
Kur’an okuduğunuzda da bir
ölçü var. Ben onu açıp okuduğumda sıradan bir metin olarak
okuyorum, ama kurra hafızlar
onu bütün incelikleriyle ve ölçüleriyle okuyorlar. Baştan sona
ölçü. Bu ölçüler insanın bütün
hayatını etkiliyor. Davranışlarını etkiliyor. Estetiğini etkiliyor.
Sanatını etkiliyor. Belki de şimdi
paramız, pulumuz, mimarımız
olduğu halde o eski güzel binaları, o camileri yapamıyoruz. Sebebi de bu. Yani o ölçü noksanlığı.
Biz şimdi okuyup yazarken böyle
bir ölçüye sahip değiliz. Bu incelikler yok hayatımızda. Belki de o
yüzden büyük sanatkârlar yetiş-
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. باشدن صوڭه أولچو.اينجه لكلريله و أولچولريله اوقويورلر
 داورانيشلريين.بو أولچولر انسانڭ بتون حياتنى أتكيلييور
 بلكه ده. صنعتنى أتكيلييور. استتيگنى أتكيلييور.أتكيلييور
 معمارميز اولديغي حالده او اسكي، پوملز،شيمدي پاره مز
 يعين. سبيب ده بو. او جامعلري ياپامييورز،گوزل بنالري
 بز شيمدي اوقويوب يا زاركن بويله بر.او أولچو نقصانلغي
 بلكه ده.  بو اينجه لكلر يوق حيامتزده.أولچويه صاحب دگلز
او يوزدن بيوك صنعتكارلر يتيشديره مييورز دييه زمان زمان
.عقلمدن گچييور
، نه ديرسڭز.) عثمانليجه درگي ايله طانيشيقلغڭز وار14(
عثمانليجه درگي قونوسنده ؟ توصيه لريڭز نه اولور؟ ناصل
بولويورسڭز؟
ّ  هپ.واهلل بنم چوق خومشه گيتدي طوغريسي
ختيل ايدردم
 غزته چيقاريالبيلريمي صرف اسكي حرفلرله ؟،بويله بر درگي
ّ بنم
 عثمانليجه أوگرننلر.ختيلمي گرچكلشديرمشسڭز سز
 بر ذهن تازه له مسي اوالرق،  آيرجيه.اچيون ده فائده يل بر شي
 اسكيدن بزم بر سورو درگيمز واردي چوق.ده گوزل بر شي

tiremiyoruz diye zaman zaman
aklımdan geçiyor.
(14) Osmanlıca dergi ile tanışıklığınız var. Ne dersiniz,
Osmanlıca dergi konusunda?
Tavsiyeleriniz ne olur? Nasıl
buluyorsunuz?
Vallahi benim çok hoşuma gitti
doğrusu. Hep tahayyül ederdim
böyle bir dergi, gazete çıkarılabilir mi sırf eski harflerle? Benim
tahayyülümü gerçekleştirmişsiniz siz. Osmanlıca öğrenenler
için de faydalı bir şey. Ayrıca,
bir zihin tazelemesi olarak da
güzel bir şey. Eskiden bizim bir
sürü dergimiz vardı çok sayıda
çıkan. Çıktığı zaman da Türkçe
olmasına rağmen bütün Türk
dünyasına dağılan ve okunan
dergilerimiz vardı. Onlardan
Sebilürreşad böyle bir dergiydi.
Kırım’da yayınlanan Tercüman
böyle bir gazeteydi. Kırım’da
İsmail Gaspıralı diye bir zat
var. Bahçesaray’da Tercüman
diye bir gazete çıkarıyor. O
gazete Kırım’da satıldığından
fazla İstanbul’da satılıyor ve
okunuyor.
osmanlıcadergi.com
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صاييده چيقان .چيقديغي زمان ده تركجه اومله سنه ً
رغما بتون
ترك دنياسنه طاغيالن و اوقونان درگيلرميز واردي .اونلردن
سبيل الرشاد بويله بر درگيدي .قريميده يايينالنان ترمجان بويله
بر غزته يدي .قريميده امساعيل غصپريايل دييه بر ذات وار.
باغچه سرايده ترمجان دييه بر غزته چيقارييور .او غزته قريميده
صاتيلديغندن فضله استانبولده صاتيلييور و اوقونويور.

(15) Hocam son olarak Osmanlıca dergisi takipçilerine
ki onlar artık Osmanlıca sevdalıları, öğrenmek istiyorlar,
sahip çıkıyorlar, Mehmet Do?ğan onlara ne söylemek ister
?Ne tavsiye eder
Eskiden Osmanlıca okuyanlar
sınırlıydı. Onlar da böyle şeyler
okumak istedikleri zaman sağa
sola, eski kitapçılara gidip Ömer
Seyfettin’in, Mehmet Akif’in, Reşat Nuri’nin eski harfle basılmış
olan kitaplarını bulup onlardan
geliştirmeye çalışıyorlardı Osmanlıca öğretimini. Şimdi burada yeni yazılmış metinler de var.
Dolayısıyla eski kelimeler olduğu
gibi yeni kelimeler de var bunun
içinde. Bugün yaşayarak Osmanlıcayı öğreniyorlar. Yani seksen
yıl, doksan yıl öncesinin metinleri değil, bugünün metinlerinin
üzerinden öğrenme fırsatını elde
etmiş oluyorlar. Ben bu derginin
çok faydalı olduğunu, daha da
gelişeceğini ve rağbet göreceğini
düşünüyorum. Hayırlı bir iş yapıyorsunuz.
(16) İnşallah. Teşekkür ediyoruz hocam.
Ben teşekkür ederim.

( )15خواجه م صوڭ اوالرق عثمانليجه درگيسي تعقيبجيلرينه
كه اونلر آرتيق عثمانليجه سوداليلري ،أوگرمنك ايستييورلر،
صاحب چيقييورلر ،حممد طوغان اونلره نه سويله مك ايسرت؟
نه توصيه ايدر؟
اسكيدن عثمانليجه اوقويانلر صينريليدي .اونلر ده بويله شيلر
اوقومق ايسته دكلري زمان صاغه صوله  ،اسكي كتاجبيلره
گيدوب عمر سيف الدينڭ ،حممد عاكفڭ ،رشاد نورينڭ اسكي
حرفله باصيلمش اوالن كتابلريين بولوب اونلردن گليشديرمه يه
چاليشييورلردي عثمانليجه أوگرتيمنى .شيمدي بو راده يڭي
يازيلمش متنلر ده وار .طوالييسيله اسكي كلمه لر اولديغي گيب
يڭي كلمه لر ده وار بونڭ اچينده  .بوگون ياشايارق عثمانليجه يي
أوگرنييورلر .يعين سكسان ييل ،طقسان ييل أوڭجه سنڭ
متنلري دگل ،بوگونڭ متنلرينڭ أوزرندن أوگرمنه فرصتنى ألده
ايتمش اولويورلر .بن بو درگينڭ چوق فائده يل اولديغين ،داها
ده گليشه جگين و رغبت گوره جگنى دوشونويورم .خرييل بر
ايش ياپييورسڭز.
( )16ان شاء اهللّ .
تشكر ايدييورز خواجه م.
بن ّ
تشكر ايدرم.
osmanlıcadergi.com
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ÖĞRETMENLERE

OSMANLI
TÜRKÇESİ
Millî Eğitim Bakanlığı ve Hay
rat Vakfı arasında 26.06.2013
tarihli İşbirliği Protokolü im
zalandı.
Protokol gereği, seçmeli ders
leri okutacak öğretmen ihtiya
cını karşılamak üzere, Bakan
lıkça merkezi olarak Osmanlı
Türkçesi Öğretim Yöntemleri
Kursları düzenlenmiştir. Bu
bağlamda il millî eğitim mü
dürlükleri seçmeli derslere
yönelik doğacak öğretmen ih
tiyaçlarını karşılamak amacıy
la mahalli olarak hizmetiçi
eğitim kursları düzenleyebile
ceklerdir. Eğitimi, Hayrat Vak
fı Osmanlı Türkçesi uzmanları
verecektir.
Buna göre, sadece Konya’da
595 öğretmen kurslara müra
caat etmiştir. Öğretmenleri
mize muvafakıyetler diliyor,
öğrencilerimizin Osmanlı Türkçesini öğrenmelerine sağlaya
cakları katkıdan dolayı kendi
lerini tebrik ediyoruz.

KURSU

OSMANLICAYA GİRİŞ

Osmanlıca Öğreniyorum
Derginin her sayısında yeni başlayanları da göz önünde bulundurarak başlangıç seviyesinde
bilgiler vereceğiz. Fakat devam
eden sayfalarda her seviyeden
Osmanlıca bilenler için önemli
bilgiler yer alacaktır.
Osmanlıca öğrenmek için en
önemli adım niyet etmek, diğer
önemli şey ise Osmanlıca öğrenmenin kolay olduğuna inanmaktır. İkinci adım ise harfleri
bilmektir. O zaman harfleri tanıyalım.

18
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OSMANLICAYA GİRİŞ
Osmanlıcada harfler
Matbû‘

El yazısı

ج

Matbû‘

ث

Cim

ر

El yazısı

Ra

د

ص

ق

Sad

Kaf

Nun

غ

Fe

م

El yazısı

پ
خ

Pe

Şın

Matbû‘

ع

Gayın

ح

Be

Se

Nef

ی

چ

Elif

Çe

Ze

ط
Zı

Tı

ك
Gef

Kef

و

ه
Ye

ا

Je

گ

El yazısı

ز

ظ

ڭ

Matbû‘

Ha

ژ
Ayın

Lam

El yazısı

ب

Hı

س

ل
Mim

Matbû‘

Dal

ش

ف

ن

Te

Zel

Dat

El yazısı

ت

Se

ذ

ض

Matbû‘

He

Vav

Dikkat: Yukarıdaki tabloda Osmanlıcada bulunan harfler var. İçlerindeki bazı renkli harfler dikkatinizi
çekmiş olmalı. Bunlardan Kırmızı olanlar, Türkçe asıllı kelimelerde kullanılmaz.

ع
Ayın

ظ

ض

ذ

Zı

Dat

Zel

Mavi olanlar, Farsçadan geçme harflerdir.

ژ

چ

پ

Je

Çe

Pe

ح
Ha

ث
Se

گ

Gef

Yeşil olan ise, Türkçeye mahsus bir harftir.

ڭ
Nef

osmanlıcadergi.com
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OSMANLICAYA GİRİŞ
Harfleri tanıdıktan sonraki en
önemli adım ise günümüz Türkçesinde sesli harfler dediğimiz
Osmanlıca için okutucu harfler
diye tanımladığımız harfleri
tanımaktır. Bundan sonra Osmanlıca basit okuma metinlerini okumak için herhangi bir engelimiz kalmıyor. Peki okutucu
(sesli) harfler hangileri?
Okutucu
Harfler

ا
ه
و
ی

Okunuşları
Elif
He

اهوی
Ses Karşılıkları

Örnek Kelimeler

A sesiyle okutur

E-A sesleriyle okutur

Vav

O-Ö-U-Ü sesleriyle okutur

Ye

I-İ sesleriyle okutur

بابا
نه نه
قویون
قیصیق

ماصا
ته په
كومور
ایكی

Baba

Nene

Koyun
Kısık

Masa
Tepe

Kömür
İki

Dikkat ettiyseniz Elif haricindeki okutucular birden fazla sesi karşılamaktadır. Bu durumda kelimeyi
okumakta -zahiren- zorluk oluşmaktadır. Fakat kalın ve ince sesi olan harfleri bilmek işimizi kolaylaştıracaktır. Kalın-ince ses karşılığı olan harfler:
Kalın

İnce

خ

ص

ط

ط

غ

ق

h

s

d

t

g

k

ه

س

د

ت

گ

ك

h

s

d

t

g

k

Yukarıdaki bilgi sayesinde okutucu harfin hangi sesle karşılanacağını ilk bakışta anlayabilir ve oluşabilecek kafa karışıklığını giderebiliriz. Mesela;

سوس

صوص

كور

قور

Süs

Sus

Kör

Kor

Dikkat edilecek bir husus da şudur: Okutucusu olmayan harfler, bir önceki heceye tutturularak okunur. Aşağıdaki renkli harflere dikkat ediniz.
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صای

طاسالق

قایناق

طریپان

Say

Taslak

Kaynak

Tırpan
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OSMANLICAYA GİRİŞ
Şimdi kendimizi test edelim. Osmanlıca kelimelerin okunuşlarını altlarındaki boşluklara yazınız. Kolaylık olması açısından okutucu harfler renklendirilmiştir.

بابا

داها

ماصا

پاشا

یاشا

یایا

Baba
........................

Daha
........................

Masa
........................

Paşa
........................

Yaşa
........................

Yaya

Cam
........................

Kaç
........................

Yaz
........................

Sar
........................

Çay
........................

Kar

Saman
........................

Masal
........................

Başak
........................

Pazar
........................

Kapak
........................

O
........................

Bu
........................

Şu
........................

Su
........................

Kuyu
........................

Koyun
........................

Büyük
........................

Bulut
........................

Salon
........................

Kamus
........................

İp
........................

Bilir
........................

Kişi
........................

Çizgi
........................

Çakır
........................

Çanak
........................

Orta
........................

Barbunya
........................

Editör
........................

Telefon
........................

جام

صامان
او

قویون
ایپ

چانطه

قاچ

ماصال
بو

بویوك
بیلری

اورته

یاز

باشاق
شو

بولوط
كیشی

باربونیه

صار

پا زا ر
صو

صالون

چزیگی
أدیتور

چای

قار

قاپاق

چاناق

قویو

كومور

قاموس

قاربون

Çanak

Kömür

Karbon

چاقری

قوزمیك

تله فون

بیلگیصایار

Kozmik

Bilgisayar

آقشام
،گونش چكيلدي دمني
.طوغدي بر رنك آقشامي
، بتون گونلرميڭ،بو
.اچيمه دنك آقشامي
، آقشامي دويا دويا
صولر ياتدي اويقويه ؛
، قزييللق چوكدي صويه
...صاندم بر جنك آقشامي

Yandaki metni okuyalım:

جنیب فاضل قیصه كورك
Şimdi de rakamları öğrenelim.

٠

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٩

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Dikkat: Rakamlar Osmanlıca
da da soldan sağa doğru yazılır.
Fakat yazı ile yazıldıklarında
sağdan sola doğru yazılırlar.

 بیڭ ایكی یوز بش سكسان درت١٤٣٧٨٤٩ ١٩٨٤
Seksen dört

Bin iki yüz beş

1437849

1984
osmanlıcadergi.com
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BELGE OKUMALARI

Osmanlı'da Belge ve Yazı Çeşitleri

Arz
h. Halit Atlı

halitatli@yahoo.com

ARZ Nedir?
Devlet görevlilerinin bir mesele hakkında bilgi vermek veya
bir dilekte bulunmak amacıyla
yazdıkları resmi belgelerdir. Bu
belgeler padişaha hitaben yazılabildiği gibi, diğer kademedeki
şahıslara da yazılabilirdi. Burada
arz ile arzuhali karıştırmamak
gerekir. Arz, devlet memurlarının resmi dilekçeleri iken, arzuhal halkın veya memurların şahsî
dilekçeleri hüviyetindedir.
22
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Arz türü belgelerin üst kısmına
kısa bir işaretle davet formülü
yazılmış, sonra da çok değişken
olabilen elkâblar kullanılmıştır:
“Dergâh-ı felek-fersâ…”, “Dergâh-ı
felek-medâr…”, “Ma’rûz-ı abd-i
fakîr oldur ki” gibi. Tanzimat ve
sonrasındaki yazışmalarda ise
“Ma’rûz-ı çâkerleridir ki”, “Ma’rûz-ı
kullarıdır ki” gibi elkâblar yer alır.
Belgenin bu kısmında ekseriyetle
“arz” veya “ma’rûz” kelimelerine
rastlanmaktadır. Padişahlara yazılan arzlarda da genellikle “padişahım” kelimesi kullanılmıştır.

Elkâb rüknünden sonra belgenin
yazılma nedeni olan konudan
bahsedilir ve son kısımda bitiş
formülü ile belge bitirilir. Bu bitiş kısmı “Ol bâbda ve her halde
emr ü fermân hazret-i veliyyü‘lemrindir”, “Bâkî fermân sultanım
hazretlerinindir” gibi yazılmaktadır. Son devirlerdeki arzların
genellikle tarihleri atılmış, sol alt
tarafına da mutlaka arzı yazan
kişinin adı ve görevi eklenmiştir. İsimden önce ise “bende” ve
“ez’afü‘l-ibâd” gibi kelimeler yazılmıştır.

BELGE OKUMALARI

Londra Elçiliği’nden
Yazılan Arz

1

Ma‘rûz-ı

çâkerleridir ki

2

nâm

Morning Post

jurnallerden

olan

tab’ olunmakda

Londra’da

üzre

buyurulduğu

nezâretpenâhîleri

Ma’lûm-ı âlî-i

3

istikrâz-ı Osmânî

bu def’aki misillü olduğu

kullanılmış hüsn-i lisân

ve
âhir

evvel seniyyede saltanat-ı

hakk-ı
âlî-i

jurnalde

4

istikrâz-ı

ile

ve bu
vesîle

olmuş medâr külli- ve imâleye celb
yen

efkâr-ı halkı

yazılarak bend- hayli
ler

hayırhâhâne

dahi üzerine
5

kalemieser-i
yesi
himmet-i

Mister
Borsovik’in

olan

müellif-i
evveli

jurnalin

mezkûr ve bu ise olmağla olunmuş tervîc hayli hayliden mezkûr
6

vukû’
bulmuş

ber-vech-i
meşrûh

kendüsünün

bulun- bir nişânesi
mağla

olduğunun

ve hayır-hâhı

dost

sahîhen Aliyye’nin

ve
Devlet-i
7

bi’l-iştirâ

Londra’da

veyahud

kutu bir aded mücevherli

müellif-i
mûmâ-ileyhe

ve
takdîr
tahsînen

memdû
hasını

harekât-ı olan ve bulmakda
8

buyurulduğu ve ihsân

i’tâ

takımı bir sofra veya takımı bir çay gümüş- liralık
den

üç yüz

iki yüz elli

üzre virilmek kendüsüne

9

muhât-ı
ilm-i

olacağı

olunmuş

tahrîk

yeniden

ve kalem-i mehâ
sin-rakamı dahi

celb

bir kat daha

dostânesi

kalb-i

mûmâ-ileyhin

halde

10
12

veliyyü’lemrindir.

hazret-i emr ü fermân ve her halde ol bâbda

buyuruldukda

hidîvâneleri hazret-i

âlem-ârâ-yı

11

Bende
Sefîr-i Londra Kostaki

Fî 9 Zi’l-ka‘de sene (1)278.
İ.HR. 193/10879

osmanlıcadergi.com
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BELGE OKUMALARI
Belgenin Transkripsiyonu
(1) Ma‘rûz-ı çâkerleridir ki;
(2) Ma‘lûm-ı âlî-i nezâret-penâhîleri buyurulduğu üzre Londra’da tab‘ olunmakda olan jurnallerden
Morning Post nâm (3) jurnalde hakk-ı âlî-i saltanat-ı seniyyede evvel ve âhir hüsn-i lisân kullanılmış
olduğu misillü bu def‘aki istikrâz-ı Osmânî (4) üzerine dahi hayır-hâhâne hayli bendler yazılarak
efkâr-ı halkı celb ve imâleye külliyen medâr olmuş ve bu vesîle ile istikrâz-ı (5) mezkûr hayliden hayli
tervîc olunmuş olmağla ve bu ise mezkûr jurnalin müellif-i evveli olan Mister Borsovik’in eser-i himmet-i
kalemiyesi (6) ve Devlet-i Aliyye’nin sahîhen dost ve hayır-hâhı olduğunun bir nişânesi bulunmağla
kendüsünün ber-vech-i meşrûh vukû‘ bulmuş (7) ve bulmakda olan harekât-ı memdûhasını takdîr
ve tahsînen müellif-i mûmâ-ileyhe mücevherli bir aded kutu veyahud Londra’da bi’l-iştirâ (8) kendüsüne virilmek üzre iki yüz elli üç yüz liralık gümüşden bir çay takımı veya bir sofra takımı i‘tâ ve ihsân buyurulduğu (9) halde mûmâ-ileyhin kalb-i dostânesi bir kat daha celb ve kalem-i mehâsin-rakamı
dahi yeniden tahrîk olunmuş olacağı muhât-ı ilm-i (10) âlem-ârâ-yı hazret-i hidîvâneleri buyuruldukda
ol bâbda ve her halde emr ü fermân hazret-i veliyyü’l-emrindir.
(11) Fî 9 Zi’l-ka‘de sene 1278.
(12) Bende
Sefîr-i Londra Kostaki
Belgenin Özeti
Londra’da basılmakta olan Morning Post Gazetesi başyazarı Mr. Borsovik’e bir hediye gönderilmesi hu
susunda Londra elçiliğinden Sadaret’e yazılan arz.
Kelimeler
Çâker: Köle, kul.
Mâ‘lûm-ı âlî-i nezâret-penâhî: Nezaretin
dayanak noktasına ait yüce bilgi.
Jurnal: Gazete.
Hakk-ı âlî-i saltanat-ı seniyye: Yüce saltanatın
büyük hakkı.
İstikrâz: Ödünç almak, borçlanmak.
Hayır-hâhâne: İyilik isteyerek.
İmâle: Meylettirmek, yaklaştırmak.
Medâr: Sebep.
Mezkûr: Adı geçen, zikredilen.
Tervîc: Değerini artırmak, makul görmek.
Eser-i himmet-i kalemiye: Gayretli kalemin
eseri.
24
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Hayır-hâh: İyilik isteyen.
Ber-vech-i meşrûh: Yukarıda açıklandığı üzere.
Memdûh: Övülen, methedilen.
Tahsîn: Güzel görmek, beğenmek.
Mûmâ-ileyh: Adı geçen, ima edilen.
Bi’l-iştirâ: Satın alınarak.
İ‘tâ: Vermek.
Kalem-i mehâsin-rakam: Güzellikleri yazan
kalem.
Muhât-ı ilm-i âlem-ârâ: Dünyayı süsleyen
kapsayıcı ilim.
Hidîvâne: Vezire yakışır bir şekilde.
Bâb: Kapı. Mevzu, konu.
Veliyyü’l-emr: Emir sahibi olan kişi, padişah.

BELGE OKUMALARI
Belgede Geçen Bazı Kelimelerin Yazılış Şekilleri
“tab’ olunmakda”, “seniyyede”,
“Londra’da” ve “ol bâbda” kelimelerindeki “ ” (Dal) ve “ ” (He) harflerinin birleşme şekişllerine dikkat
edelim.

د

ه

tab’ olunmakda

Osmânî

seniyyede saltanat

bu def’aki

ط

“i’tâ” ve “takımı” kelimelerindeki “ ” (Tı) harfinin “ ” (Elif) harfi ile birleştiğinde aldığı şekilleri fark edelim.

ا

“Osmânî”, “bu def’aki”, “evveli”, “iki yüz
elli”, “mûmâ-ileyhin”, ve “veliyyü’l-emrindir”
kelimelerindeki “ ” (Ye) harflerini fark edelim.

ي

evveli

ت

“saltanat” kelimesindeki “ ” (Te) harfi noktaları arkaya birleşecek şekilde yazılmış. “ ” (Nun)
harfi ile karıştırmayalım.

ن

Londra’da

i’tâ

takımı

iki yüz elli

muhât-ı
ilm-i

mûmâ-ileyhin

veliyyü’l-emrindir

ol bâbda

ح

“muhât-ı ilm-i” kelimesinde, “ ” (Ha) harfinden sonraki “ ” (Elif) harfini fark edebildiniz mi?

ا

osmanlıcadergi.com
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Belge Çözelim
Belgenin çözümünü aşağıdaki boşluklara yazabilirsiniz. Bilemediğiniz ve çözemediğiniz kelimelerin yazılışları
ve okunuşları için Şemseddin Sami’ye ait Kamus-u Türkî lügatinden faydalanabilirsiniz.
Bulduğunuz kelimeleri ve anlamlarını aşağıdaki “kelimeler” bölümüne yazınız. En sonunda belgeden ne
anladığınızı kısaca “Belgenin Özeti” bölümüne yazınız.
Belgenin çözümü 15 Ocak’dan itibaren www.osmanlicadergi.com adresinde yayınlanacaktır.

Seniyyü‘l-himemâ behiyyü‘ş-şiyemâ inâyetlü atûfetlü oğlum efendim hazretleri

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

Bundan akdem haşmetlü İngiltere Kraliçesinin sandalî-i kraliyete ku’ûdu tehniyetini (kutlama) ve selefinin vefâtından dolayı
ta’ziyeti mutazammın taraf-ı eşref-i hazret-i şehinşâhîden
..................................................................................................................................................................................................

sa’âdetlü Sarim Efendi senâverleriyle irsâl buyurulan nâme-i hümâyûna cevâben kraliçe-i müşârûn-ileyhânın vürûd etmiş olan
nâmesi mücerred hâk-i pâ-yi hümâyûn-ı

..................................................................................................................................................................................................
hazret-i şâhâneyi tasdî’den ihtirâzen İngiltere elçisi cânibinden bu def’a makâm-ı nezâret-i umûr-ı hâriciyeye gönderilmiş ve
nâme-i mezkûrun

..................................................................................................................................................................................................
sûreti tercüme itdirilerek manzûr-ı âlî-i cenâb-ı mülûkâne buyurulmak üzere mersûl-ı sûy-ı atûfîleri kılınmış olduğu ve emsâli
misillü
..................................................................................................................................................................................................

nâme-i mezkûr Dîvân-ı Hümâyûn kaleminde hıfz itdirileceği beyânıyla tezkire-i senâverî terkîmine ibtidâr kılındı.
..................................................................................................................................................................................................

Belgenin Özeti
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
Kelimeler
.................................................................................... ....................................................................................
.................................................................................... ....................................................................................
.................................................................................... ....................................................................................
26

osmanlıcadergi.com

OKUMA METİNLERİ

قوالغڭزه كوپه اولسون

27

اڭ بيوك باشاري هيچ بر زمان
دومشه مكده دگل ،هر دوشوشڭزده تكرار
آياغه قالقابيلمكدر .قونفيچيوس

قرداشڭڭ صاليين قارشي يه گچريمه سنه ياردمي
ايت ،گورهجكسڭ كه سن ده قارشيده سڭ.
هند آتاسوزي

ياپابيله جگمز شيلري ياپمه يه باشالرسه ق،
كندميزي حريتلر اچينده برياقاجق
صوڭوچلر آلريز .أديسون

موتلو اوملق ايستييورسه ڭ بر آماجه باغالن،
انسانلره يا ده اشيالره دگل.
آینشتاین

گونشڭ سڭا اوالمشه سين ايستييورسه ڭ
گولگه دن چيق.
قونفيچيوس

كنديڭي يونت ،دنيايي
يونته جك گوجي بوالبيلريسڭ.
پالطون

امكانڭ صينريلريين گورمك اچيون،
امكانسزي دڭهمك الزم .فاتح سلطان حممد

يوڭمزي دگيشديرمزسه ك هدفله دیگمز يره
وا رابيلريز .چني آتاسوزي

برچوق انسانڭ قورقاق اومله يه جساريت
يوقدر .برنارد شاو

ايشيقلر سومنشسه اگر ،آي ايشيغنى سري ايت.
موالنا

گوچلك قواليلقله برابردر.
آيت كرميه

آماجي اوملايان گمي يه هيچ بر روزگار ياردمي
ايتمز .مونتني

osmanlıcadergi.com
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Cafer Ağa Türküsü
Bu türkü Aydın’da milli mücadele esnasında çıkmış bir türkü olup bu türküden biri Koçarlı’da diğeri de
Aydın’da olmak üzere iki farklı kayıt vardır. Melodilerinin her ikisi de birbirinden farklıdır.
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Aydın’ın içinde bir kapalı çarşı
Anne ben gidiyorum düşmana karşı
Düşmanlar kaçıyor denize karşı
Cafer’im Cafer’im yiğit Cafer’im

Alıverin sandığımdan kürkümü
Ben ölürsem söylesinler türkümü
Ana, benim al mintanım soldu mu?
Ben vuruldum düşmanlarım duydu mu?

Germencik içinde toplar kuruldu
Cafer Efe öğle sonu vuruldu
Annesine kara haber duyuruldu
Cafer’im Cafer’im yiğit Cafer’im

Mezarımı derin kazın, dar olsun
Etrafından mor sümbüllü bağ olsun
Cafer öldü, vatan millet sağ olsun
Kader kısmet böyle imiş ağalar hey

OKUMA METİNLERİ

Birlikten Kuvvet Doğar

 بش اوغلين ياننه، صوڭ گونلرنده خسته ياتاغنده ايكن،بر بابا
 ‘هپڭز عني بويده و عني قالينلقده ايكيشر: اونلره ديركه.چاغريير
 ‘شيمدي: بابا،’ اوغوللر صوپهلري گتريجنه.صوپه كسوب گتريڭ
’. ديگرلري سزده قالسني،صوپهلريڭزڭ برر دانهسين بڭا ويرڭ
 كندنده طوپالنان بش صوپهيي داها، بابا.چوجقلر أويله ياپارلر
أوڭجه حاضرالتديغي بر سجيمله بيوك اوغلنه صيم صيقي باغالتري
 اوغوللرينه بيوكدن كوچگه.و او باغلي صوپهلري تكرار النه آلري
 اوغوللر صريهيله.صريهيله ألڭزده قاالن تك صوپهلري ‘قريڭ’ دير
 بشي بر آرايه باغالمنش.أللرندهكي صوپهلري قواليلقله قريارلر
’! ‘شيمدي بوين قري: أوڭجه اڭ بيوك اوغوله ويرر،صوپهلري بابا
، صريهيله ديگر درت اوغول ده دڭهر. بيوك اوغول قرياماز.دير
،  بابا بو گوزل أوگرتيجي اويغوالمهدن صوڭره.هيچ بري قریاماز
 ‘گورويورسڭز تك صوپهلريڭزي:آليناجق درسي ديله گتريير
 اما بشي بر آراده باغلي صوپهلري هيچ.هپڭز قواليلقله قريديڭز
 سزي قوالجيه آلت، سز ده تك تك اولورسهڭز.بريڭز قریاماديڭز
 طوتقون و بربريڭزه، بربريڭزه باغلي، اما بشڭز برلكده.ايدرلر
 سز برلكده دامئا گوچلي.دستك اولورسهڭز سزي كيمسه يڭهمز
. ياردمي و خوش گورمكدر، برلگڭزڭ خرجي سوگي.اولورسڭز
 كيمسهنڭ سزڭ. عفو ايدهجكسڭز،بربريڭزه قزيماياجقسڭز
 بربريڭزڭ دگرينى.برلگڭزي بوزمهسنه اذن ويرميهجكسڭز
 برلكده يوجلهجك. هپ سويلهيهجكسڭز،هپ گورهجك
 برلكدن ق ّوت طوغديغين هركسه.و موتلو اوالجقسڭز
’. سزلردن صوڭ ديلگم بودر.گوسرته جكسڭز

ّ برلكدن
قوت طوغار

Bir baba, son günlerinde hasta yatağında iken, beş oğlunu yanına
çağırır. Onlara der ki: ‘Hepiniz ayni
boyda ve ayni kalınlıkta ikişer sopa
kesip getirin.’ Oğullar sopaları getirince, baba: ‘şimdi sopalarınızın
birer tanesini bana verin, diğerleri
sizde kalsın.’ Çocuklar öyle yaparlar. Baba, kendinde toplanan beş
sopayı daha önce hazırlattığı bir
sicimle büyük oğluna sımsıkı bağlatır ve o bağlı sopaları tekrar eline
alır. Oğullarına büyükten küçüğe
sırayla elinizde kalan tek sopaları
‘kırın’ der. Oğullar sırayla ellerindeki sopaları kolaylıkla kırarlar.
Beşi bir araya bağlanmış sopaları
baba, önce en büyük oğula verir:
‘şimdi bunu kır!’ der. Büyük oğul
kıramaz. Sırayla diğer dört oğul
da dener, hiçbiri kıramaz. Baba bu
güzel öğretici uygulamadan sonra,
alınacak dersi dile getirir: ‘Görüyorsunuz tek sopalarınızı hepiniz
kolaylıkla kırdınız. Ama beşi bir
arada bağlı sopaları hiçbiriniz kıramadınız. Siz de tek tek olursanız,
sizi kolayca alt ederler. Ama beşiniz birlikte, birbirinize bağlı, tutkun ve birbirinize destek olursanız
sizi kimse yenemez. Siz birlikte
daima güçlü olursunuz. Birliğinizin harcı sevgi, yardım ve hoş görmektir. Birbirinize kızmayacaksınız, affedeceksiniz. Kimsenin sizin
birliğinizi bozmasına izin vermeyeceksiniz. Birbirinizin değerini
hep görecek, hep söyleyeceksiniz.
Birlikte yücelecek ve mutlu olacaksınız. Birlikten kuvvet doğduğunu
herkese göstereceksiniz. Sizlerden
son dileğim budur.’
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بو وطن كيمڭ؟

 طوپراغڭ قره باغرنده،بو وطن
صريه طاغلر گيب طورانلرڭدر؛
 اونڭ اوغرنده، بر تاريخ بوينجه
.كنديين تارخيه ويرنلرڭدر
، كول اوالن اوجاقلرندن:طوتوشوب
، كوپورن ايرماقلرندن:شاهالنوب
،حدودلرده غزا بايراقلرندن
.آلننه ايشيقلر اورانلرڭدر
،آردينه باقمادن يوللره دوشن
، سيل گيب جوشان،شيمشك گيب چاقان
،حدوددن حدوده يول بولوب قوشان
.جبهه دن جبهه يي صورانلرڭدر
، ايلري آتيلوب سيللرجه سنه
، گوگسندن اورولوب تام ایرجه سنه
، بر گل باغچه سنه گريرجه سنه
.شو قره طوپراغه گرينلرڭدر
:تارخيڭ ديلندن دومشز بو دستان
، طاغلر قهرمان،نهرلر غازيدر
،هر طاشي بر ياقوت اوالن بو وطن
.جان ويرمه سرينه ایرنلرڭدر
،گوكيامي نه يازسه ڭ زياده دگل
،بو سوگي بر قورو افاده دگل
،سنجيلني خصمي رؤياده دگل
.طوپڭ ناملوسنده گورنلرڭدر
اورخان شائك گوكياي
30
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Bu Vatan Kimin?
Bu vatan, toprağın kara bağrında
Sıradağlar gibi duranlarındır;
Bir tarih boyunca, onun uğrunda
Kendini tarihe verenlerindir...

Tutuşup: kül olan ocaklarından,
Şahlanıp: köpüren ırmaklarından,
Hudutlarda gaza bayraklarından,
Alnına ışıklar vuranlarındır...

Ardına bakmadan yollara düşen,
Şimşek gibi çakan, sel gibi coşan,
Huduttan hududa yol bulup koşan,
Cepheden cepheyi soranlarındır...

İleri atılıp sellercesine,
Göğsünden vurulup tam ercesine,
Bir gül bahçesine girercesine,
Şu kara toprağa girenlerindir...

Tarihin dilinden düşmez bu destan:
Nehirler gazidir, dağlar kahraman,
Her taşı bir yakut olan bu vatan,
Can verme sırrına erenlerindir...

Gökyay’ım ne yazsan ziyade değil,
Bu sevgi bir kuru ifade değil,
Sencileyin hasmı rüyada değil,
Topun namlısında görenlerindir...

Orhan Şaik Gökyay

دنيايي دوزلنت انسان

آ
 پا زار، حيبر هفتهنڭ يورغونلغندن صوڭره،دم
بتصبا قالقديغنده كيفله ألنه غزتهسين آلدي و
ون گون مسكينلك ياپوب أوده اوتوراجغنى
خي
 تام بونلري دوشونوركن اوغلي.ال ايدييوردي
قو
شارق گلدي و پارقه نه زمان گيدهجكلريين
.صوردي
با
 اوغلنه سوز ويرمشدي؛ بو هفته صوڭي،پا با
رقه گوتو رهجكدي اوين اما هيچ طيشاري يه
گچيقمق ايسته مديگندن بر بهانه اويديرمسي
.ركييوردى
دصوڭره غزته نڭ پروموسيون اوالرق طاغيتديغي
.نيا خريطه سي گوزينه ايليشدي
أ
ووڭجه دنيا خريطه سين كوچك پارچه لره آيريدي
:اوغلنه اوزا تدي
گ اوتوگر بو خريطه يي دوزلته بيلريسه ڭ سين پارقه
.رهجگم! ديدي
:صوڭره دوشوندي
ا قورتولدم! اڭ ايي جغرافيه پروفسوريين، يلهوخ به
ب
د گتريسه ڭ بو خريطه يي آقشامه قدر
!وزلته مز
آرا
دنڭاون دقيقه گچدكدن صوڭره اوغلي
:باباسن ياننه قوشارق گلدي
 آرتيق پارقه. خريطه يي دوزلتدم، باباجغم.گيده بيلريز! ديدي
آدم أ
.وڭجه اينانامدي و گورمك ايسته دي
ناگورديگنده ده حريتلر اچينده يدي و اوغلنه بوين
.صل ياپديغين صوردي
:چوجق شو عربتلك آچيقالمه يي ياپدي
ر بڭا ويرديگڭ خريطه نڭ آرقه سنده بر انسان
 انساين دوزلتديگم زمان دنيا.مسي وا ردي
!كنديلگندن دوزملشدي

OKUMA METİNLERİ
Dünyayı Düzelten İnsan
Adam, bir haftanın yorgunluğund an sonra, pazar sabahı kalktığında keyifle eline
gazetesini aldı ve bütün gün
miskinlik yapıp evde oturacağını hayal ediyordu. Tam
bunlar ı düşünürken oğlu
koşarak geldi ve parka ne zaman gideceklerini sordu.
Baba, oğluna söz vermişti; bu
hafta sonu parka götürecekti
onu ama hiç dışarıya çıkmak
istemediğinden bir bahane
uydur ması gerekiyordu.
Sonra gazetenin promosyon
olarak dağıttığı dünya haritası gözüne ilişti.
Önce dünya haritasını küçük
parçalara ayırdı ve oğluna
uzattı:
- Eğer bu haritayı düzeltebilirsen seni parka götüreceğim! dedi.
Sonra düşündü:
- Oh be, kurtuldum! En iyi
coğraf ya profesörünü bile
getirsen bu haritayı akşama
kadar düzeltemez!
Aradan on dakika geçtik ten
sonra oğlu babasının yanına
koşarak geldi:
- Babacığım, haritayı düzelttim. Artık parka gidebiliriz!
dedi.
Adam önce inanamadı ve
görmek istedi. Gördüğünde de hayretler içinde ydi ve
oğluna bunu nasıl yaptığ ını
sordu.
Çocuk şu ibretlik açıklamayı
yaptı:
-Bana verdiğin haritanın arkasınd a bir insan resmi vardı. İnsanı düzelttiğim zaman
dünya kendiliğinden düzelmişti!
osmanlıcadergi.com
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FOTOĞRAF: MUSTAFA YILMAZ

Bir Çeşme Kitâbesi
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Fatih Camii avlusunun kütüphane tarafındaki hazire kapısının solunda bulunan ve Sadrazam Hacı Ahmed Paşanın hayır eserlerinden olan bu çeşmenin şair Nimetullah’a ait kitabesinin günümüz Türkçesi
ile yazılışı aşağıdaki gibidir:
(1) Bahr-i mevvac-ı kerem Hazret-i Sultan Mahmud
(2) Lütfuna nisbet ile katre değildir derya
(3) Eyledi Hazret-i Hak ol şeh-i âlî bahta
(4) Böyle bir dürr-i giranmâye veziri i’tâ
(5) Kâne feyz-i güher ol âsaf-ı vâlâ-himemin
(6) Ahd-i adlinde suyun buldu umur-ı dünya
(7) Fatih’in türbe-i pür nûruna ol kân-ı kerem
(8) Tarafeyninde iki çeşme-i nev’ kıldı binâ
(9) Rûh-i mağfûr-ı Ebülfeth’e üç mürg-i kudsî
(10) Bu iki çeşme cenâheyn ola uçmağa sezâ
(11) Hak bu kim mevkiini buldu bu hayr-i cârî
(12) Nâil-i ecr ide bânîsini hayy-ü dânâ
(13) Evvel âbın içüb andan didi Ni’met tarih
(14) Maksem-i ayn-ı atâ çeşme-i Ahmed Paşa
(15) (1153)
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Kelimeler
Bahr-i mevvac-ı kerem: Dalgalı denizin cömerdi
Katre: Damla
Şeh-i âlî baht: Bahtı yüce padişah
Dürr-i giranmâye: Değerli inci
İ’tâ: Verme
Feyz-i güher: Mücevherin feyzi
Âsaf-ı vâlâ-himem: Himmeti yüksek vezir
Mürg-i kudsî: Kutsal kuş
Cenâheyn: İki taraf
Hayr-i cârî: Devam eden hayır
Nâil-i ecr: Sevaba erişen
Âb: Su

FOTOĞRAF: http://www.ottomanhistorypodcast.com/
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Âh mine’l-Firâk!
İstanbul’da 1880 senesinde Maison Berggren tarafından çekilen
Osmanlı dönemine ait bir mezar.
(1) Âh mine’l-firâk!
(2) Bu cihan bağına geldim bir mürüvvet görmedim
(3) Derdime derman aradım bir ilacın bulmadım
(4) Ah ile zar kılarak tazeliğime doymadım
(5) Çün ecel peymâne dolmuş muradım almadım.

1

2

3

(6) Nişân-ı hümâyun kapu çuhadarı
(7) Esseyyid Hüseyin Efendi’nin kerimesi
(8) On dokuz yaşında iken loğusa
(9) Döşeğinde irtihal eden Fatıma
(10) Hanımın rûhîçün el-Fatiha
(11) Sene 1296
Kelimeler
Âh mine’l-firâk!: Ah bu ayrılığa!, Mürüvvet: İyilik
Zâr: inleyen, Peymâne: Büyük kadeh
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HÜSN-İ HAT ÇALIŞMALARI

Hüsn-i Hat Çalışmaları
mesud hızarcı

hizarcizade@gmail.com

Osmanlıca yazabilmek için harflerin yazılış ve birleşme şekillerini bilmek önemlidir. Oklara göre harf yazılışlarını
farkedip kurşun kalemle altlarındaki harflerin üzerinden geçiniz. Boş alanlara da kendiniz bakarak yazınız.
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OSMANLICA YAZIYORUM

Osmanlıca Yazabiliyorum
Bu bölümde Osmanlıca yazma pratikleri yapacağız. Öncelikle bir hatırlatma yapalım.

ا

ه

و

ی

A sesiyle okutur

E-A sesleriyle okutur

O-Ö-U-Ü sesleriyle okutur

I-İ sesleriyle okutur

Şimdi aşağıdaki misalleri inceleyiniz ve üzerlerinden geçerek yazınız.
Koyun

Kömür

İki

Ne

Dede

Masa

Baba

Asansör

Çalışma

Yazı

Komik

Araba

Kamyon

Balık

Aşağıdaki kelimeleri Osmanlıca olarak altlarındaki boşluklara yazınız.
Dikkat:
1. İsimlerin sonundaki “a” sesleri ekseriyetle “he” harfi ile, fiillerin sonundaki “a” sesleri ise “elif” harfi
ile yazılır.
2. Okutucu sese ihtiyaç duymayan yerlerde herhangi bir harf gelmemelidir.
Kar

قار

Aç

Al

Yap

Çiz

Gel

Ol

آچ

آل

ياپ

چزي

گل

اول

Kaya

Yasa

Yaşa

Yaka

Kapa

Sapan

Sayan

قيا

ياسا

ياشا

ياقه

قپا

صاپان

صايان

Kartal

Sarmal

Çapraz

Kumral

Somun

Tosun

قارتال

صارما ل

چاپراز

Islak

ايصالق

قومرال

صومون

طوسون

Büyük

Küçük

Orta

Kısa

Uzun

Arka

Yukarı

بيوك

كوچك

اورته

قيصه

اوزون

آرقه

يوقاري

Korkma

Söz

Söyle

Durma

Koş

Yaz

Kış

قورقما

سوز

سويله

طورما

قوش

ياز

قيش

Çorba

Kaynat

Ateş

Yak

Tuz

At

Son

چوربه

قاينات

آتش

ياق

طوز

آت

صوڭ
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تارخيدن
نوطلر

TARİHTEN NOTLAR

خواجه يه صايغي
 بر گون وزيري حممود پاشايي ده ياننه،فاتح
ّ آالرق خواجه سي آق مشس
الدين حضرتلريين
ّ  آق مشس.زيارته گيتمشدي
 پادشاه،الدين
.اچيري گريديگي حالده آياغه قالقمامشدي
ّ بر سوره گچدكدن صوڭره آق مشس
،الدين
 پادشاهڭ ياننده.فاحتڭ حضورينه گيتدي
 فاتح سلطان.حممود پاشا ده بولونويوردي
حممد خان مهن آياغه قالقارق خواجه سنه ير
 بو ايكي اواليي قياساليان حممود.گوسرتدي
:پاشا طايانامايوب صوردي
 خواجه ڭز گلديگنده سز آياغه، خنكارم حالبوكه سز اونڭ ياننه گيتديگڭزده.قالقديڭز
 سبيب نه اوال؟.او آياغه قالقمدي
:فاتح شويله جواب ويردي
ّ  خواجه م آق مشسالدينه صايغي گوسرتمه مك

 او يامنه گلديگنده غري اختياري بر.أملده دگل
هيجان قاپالر و فرقنده اوملادن كندميي آياقده
ّ  علمڭ،  او ايسه.بولورم
عزتنى قورومق اچيون
. بويوردي،بڭا آياغه قالقماز
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Hocaya Saygı
Fatih, bir gün veziri Mahmut Paşa’yı da yanına
alarak hocası Akşemseddin Hazretlerini ziyarete
gitmişti. Akşemseddin, Padişah içeri girdiği halde
ayağa kalkmamıştı. Bir süre geçtikten sonra Akşemseddin, Fatih’in huzuruna gitti. Padişahın yanında Mahmut Paşa da bulunuyordu. Fatih Sultan
Mehmed Han hemen ayağa kalkarak hocasına yer
gösterdi. Bu iki olayı kıyaslayan Mahmut Paşa dayanamayıp sordu:
- Hünkârım, hocanız geldiğinde siz ayağa kalktınız. Hâlbuki siz onun yanına gittiğinizde o ayağa
kalkmadı. Sebebi ne ola?
Fatih şöyle cevap verdi:
- Hocam Akşemseddin’e saygı göstermemek elimde değil. O yanıma geldiğinde gayr-i ihtiyari bir heyecan kaplar ve farkında olmadan kendimi ayakta
bulurum. O ise, ilmin izzetini korumak için bana
ayağa kalkmaz, buyurdu.

TARİHTEN NOTLAR

دنيانڭ اڭ گوچلي دوليت
تنظيمات دورينڭ أوڭلي صدر اعظمي كچه جي
زاده فؤاد پاشا ذكاسي و حاضر جوابلغي ايله
 فؤاد پاشا طيش ايشلري باقاين.مشهوردر
اوالرق عبدالعزيزڭ آوروپه سياحيت صريه سنده
 پاريسده اوچنجی.كنديسنه رفاقت ايتمشدر
 فرانسز،ناپوليونه مسافر اولدقلري صريه ده
وكيللري ايله صحبت ايدركن شويله بر مسئله
: آتيلمش اورته يه
 دنيانڭ اڭ قوتلي دوليت هانگيسيدر؟:فؤاد پاشا مهن

. دييه جواب ويرمش، عثمانلي دوليت بريسي ده سببنى،هركس حريت ايتمش
ّ  پاشا غايت.صورمش
: جدي بر شكلده
 دنياده عثمانلي دولتندن داها قوتلي بر دولت سز، زيرا يوز ييللردن بري بز اچيريدن.اوالماز
طيشاريدن ييقمه يه چاليشديغمز حالده حاال
!يرنده طورويور

Dünyanın En Güçlü Devleti
Tanzimat devrinin ünlü sadrazamı Keçecizade
Fuat Paşa zekası ve hazırcevaplığı ile meşhurdur.
Fuat Paşa Dışişleri Bakanı olarak Abdülaziz’in Avrupa seyahati sırasında kendisine refakat etmiştir.
Paris’te III. Napolyon’a misafir oldukları sırada,
Fransız vekilleri ile sohbet ederken şöyle bir mesele atılmış ortaya:
-Dünyanın en kuvvetli devleti hangisidir?
Fuat Paşa hemen:
-Osmanlı Devleti, diye cevap vermiş.

Herkes hayret etmiş, birisi de sebebini sormuş.
Paşa gayet ciddi bir şekilde:
-Dünyada Osmanlı Devleti’nden daha kuvvetli bir
devlet olamaz. Zira yüzyıllardan beri biz içeriden,
siz dışarıdan yıkmaya çalıştığımız halde hala yerinde duruyor!
osmanlıcadergi.com
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قانونينڭ جزاسي
قانوين سلطان سليمان دوگونلرده يته نكلي
.كيشيلرڭ گوسرتي ياپمه سين چوق سورمش
 بر دوگونده استانبوله عثمانلي،يينه بر گون
، مادرابازلر،ئولكه سنده كي بتون جانبازلر
.آتش أوفله ينلر وسائره هپسي طولومششلر
 برجني يه.قانوين گوسرتيلري ذوق ايله ايزله مش
.ده احسانلرده بولوناجقمش
 ديكيش ايگنه سين بش مرته،بر آدم وارمش
 ديكيش ايپنى بش مرته اوزاقدن،اوزاغه قويويور
 قانوين.آتوب ايگنه نڭ دليگندن گچريييورمش
:بوين گورجنه حريتلر اچيريسنده قاملش
ً . دميش، بويله بر شي ممكن دگل.تصادفا آتدي
 ديكيش ايپلگي.آدم گوسرتيسين بر داها ياپمش
يڭيدن بش مرته اوزاقده كي ايگنه نڭ دليگنه
:  قانوين شاشقينلق اچيريسنده.گريمش
. دميش، بر داها ياپ باقامل قاتيال،أوچنجي دڭه مه يي آياقده سري ايدن قانوين
:قاتيال گوملش و شو مشهور امرينى ويرمش
 ده صوپه١٠٠ ، آلتني ويرڭ١٠٠  بو آدمه: آدم شاشقني.آتڭ
١٠٠  آلتيين آڭالدق اما نه دن١٠٠  پادشاهم:صوپه ؟ قانوين جوابنى مهن ويرمش
. حالل اولسون، آلتني مهارتڭ اچيون١٠٠ صوپه ايسه بوش ايشلر ايله اوغراشديغڭ١٠٠
. بو ده بڭا حالل اولسون.اچيون
بره آدم باشقه ايشڭمي يوق؟ نه يه يا راياجق
بو ياپديغڭ؟
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Kanuni’nin Cezası
Kanuni Sultan Süleyman düğünlerde yetenekli kişilerin gösteri yapmasını çok severmiş. Yine bir gün,
bir düğünde İstanbul’a Osmanlı ülkesindeki bütün
canbazlar, madrabazlar, ateş üfleyenler vesaire hepsi
doluşmuşlar. Kanuni gösterileri zevk ile izlemiş. Birinciye de ihsanlarda bulunacakmış.
Bir adam varmış, dikiş iğnesini 5 metre uzağa koyuyor, dikiş ipini 5 metre uzaktan atıp iğnenin deliğinden geçiriyormuş. Kanuni bunu görünce hayretler içerisinde kalmış:
-Tesadüfen attı. Böyle bir şey mümkün değil, demiş.
Adam gösterisini bir daha yapmış. Dikiş ipliği yeniden 5 metre uzaktaki iğnenin deliğine girmiş.
Kanuni şaşkınlık içerisinde:
-Bir daha yap bakalım, demiş.
Üçüncü denemeyi ayakta seyreden Kanuni, katıla
katıla gülmüş ve şu meşhur emrini vermiş:
-Bu adama 100 altın verin, 100 de sopa atın. Adam
şaşkın:
-Padişahım 100 altını anladık ama neden 100 sopa?
Kanuni cevabını hemen vermiş:
-100 altın maharetin için, helal olsun. 100 sopa ise
boş işler ile uğraştığın için. Bu da bana helal olsun.
Bre adam başka işin mi yok? Neye yarayacak bu
yaptığın?

TARİHTEN NOTLAR
Sağ Kolumu Kaybettim
Ama Sol Kolum Var

صاغ قوملي غائب ايتدم اما صول قومل وار
سد البحر و جونق بايريينڭ بيوك قهرمانلرندن
 بو قهرمان.بري ده بومبهجي حممد چاوشدر
 انگلزيلرڭ سپرلرميزه فريالتديغي،آناطويل چوجغي
أل بومبهلريين قورقوسزجه ياقهالر و قارشي
 انگلزيلر بوين آڭالمش.طرفه اعاده ايدردي
اوالجقلركه بومبهلري برقاچ صايي صايدقدن
صوڭره فريالتارق حممد چاوشڭ اعادهسين
 ايشته بويله بر بومبه.أوڭلهمك ايستهمشلردر
حممد چاوشڭ ألنده پاتاليارق صاغ ألنڭ
 بو ييگيت.بيلگندن قوپمهسنه سبب اوملشدي
دليقانلي خستهخانهدن طابور قوموتاننه شويله
:بر مكتوب يازمشدر
 صول، ضرري يوق، صاغ قوملي غائب ايتدم. اونڭله ده پك اعلي ايش گورهبيلريم.قومل وار
 يارهمڭ هنوز قاپامنامش،بين متأثر ايدن
 خسته خانه دن قورتوالرق حربه.اوملسيدر
،اشرتاك ايده مه ديگم اچيون بين معذور گوریڭز
.عفو ايديڭز حمرتم قوموتامن

Seddülbahir ve Conkbayırı’nın büyük kahramanlarından biri de Bombacı Mehmet Çavuş’tur. Bu
kahraman Anadolu çocuğu, İngilizlerin siperlerimize fırlattığı el bombalarını korkusuzca yakalar
ve karşı tarafa iade ederdi. İngilizler bunu anlamış olacaklar ki bombaları birkaç sayı saydıktan
sonra fırlatarak Mehmet Çavuş’un iadesini önlemek istemişlerdir. İşte böyle bir bomba Mehmet
Çavuş’un elinde patlayarak sağ elinin bileğinden
kopmasına sebep olmuştu. Bu yiğit delikanlı hastaneden tabur komutanına şöyle bir mektup yazmıştır:
- Sağ kolumu kaybettim, zararı yok, sol kolum var.
Onunla da pekala iş görebilirim. Beni müteessir
eden, yaramın henüz kapanmamış olmasıdır. Hastaneden kurtularak harbe iştirak edemediğim için
beni mazur görünüz, affediniz muhterem komutanım.
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BULMACA ÇÖZELİM

Osmanlıca Bulmaca
Aşağıdaki kelimeler sağdan sola, yukarıdan aşağı ve çapraz olarak yerleştirilmiştir. Tabloda bulup çizgi
içine alınız.
“İnternet, Boşboğaz, Atlıkarınca, Taksi, Okul, Babacan, Karşıyaka, Koltuk, Çekmece, Apartman, Korkuteli”

Önceki Sayının Çözümü
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Ödül Kazananlar

Osmanlıca Kablolu Klavye
İsmail Ay, Ömer Abdullahoğlu,
Azra Aksu, Hacı Dayı, Züleyha Çiper,
Alican Gültekin, Ahmet Hüsrev Baydur

5

2

17

Osmanlıca Kablosuz Klavye
Yusuf İzzet Keskin, Nesibe Reyyan,
Harun Sönmez
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ييمگه طوق بيلگي يه آچ اول
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Örnekleri verilen eğitim çalışmalarımızı sosyal
medya sayfalarımızdan takip edebilirsiniz!

.. -

Yeni

Örnek Çözümlemelerle
Osmanlıca Edebî Metinler
ve Arşiv Belgeleri

Osmanlı Türkçesi
Kolay Okuma Metinleri - 1 ve 2

Osmanlıca
Usûl

0 850 333 99 66 . hayrat.com.tr

Osmanlıca
Lügat Kartları
1001 Lügat

Osmanlıca İmlâ
Müfredâtı

Osmanlıca
Güzel Yazı Alıştırmaları

