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Bizi Ayakta Tutan 
Köklerimizdir

Osmanlı Yardımseverliği

Tarihte İlginç Vakıflar

Kelimelerin gücünü bilmeden, 

insanı anlamaK imKânsızdır



HARFLERİ TANIYALIM

OKUTUCU HARFLER

HE OKUTUCUSUNUN “A” SESİYLE 
OKUTTUĞU YERLER

KALIN VE İNCE KARŞILIĞI OLAN HARFLER SİYAK-SİBAK MESELESİ

“a, e” sesleriyle 
okutur ه “a” sesiyle  

okutur ا
“ı, i” sesleriyle 

okutur ى “o, ö, u, ü” 
sesleriyle okutur و

Not: Okutucu harfler normal harf 
olarak da kullanılabilir.

Not: Kelime içerisinde harflerin baş-
larındaki ses kullanılır.

Not: Türkçeden gelen “nef”in hari-
cindeki siyah renkli harfler Kur’ân 
alfâbesinden, pembe renkliler ise 
Farsçadan gelmiştir.

Not: Elif harfi üzerinde (  ) hemze “e” 
se siyle, (  ) med “a” sesisyle okutur. 
Harfin önünde okutucu bir harf yoksa 
bir önceki sese birleştirilir.

Görüntülü ve sesli eğitim materyalleri ve daha detaylı eğitim için osmanlicaegitim.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

ذ د خ ح چ ج ث ت پ ب ا Matbu hatlı  
harfler

Rik’a hatlı  
harfler

Zel Dal Hı Ha Çe Cim Se Te Pe Be Elif Okunuşları

غ ع ظ ط ض ص ش س ژ ز ر Matbu hatlı  
harfler

Rik’a hatlı  
harfler

Gayın Ayın Zı Tı Dat Sad Şın Sin Je Ze Ra Okunuşları

ى ه و ن م ل ڭ گ ك ق ف Matbu hatlı  
harfler

Rik’a hatlı  
harfler

Ye He Vav Nun Mim Lam Nef Gef Kef Kaf Fe Okunuşları

Osmanlıcada bulunup da Kur’ân harflerinde 
olmayan harfler de vardır. Bu harfler şunlardır:

ڭ گ ژ چ پ

Yuvarlak içine alınan “Şın”, “Dad”, “Kaf” ve “Nun” 
harflerinin noktaları, el yazısında harfin sonuna 
kuyruk olarak eklenir.

Kırmızı renkli harfler Türkçe asıllı kelimelerde kullanılmaz. Mor renkli harf-
ler, Farsçadan, yeşil renkli “Nef” harfi Türkçeden gelmiştir.

İSİM

FİİL

ياپمه
YAPMA (MASDAR)

باغله
BAĞLA (İLE)

ياپما
YAPMA (NEHİY)

باغال
BAĞLA

“He” okutucusu, kelime içindeki kalın harf ve kalın 
sesli uyumuna göre, isimlerde, mastarlarda ve ek-
lerde “a” sesiyle okuttuğu yerler vardır. Fiillerdeki 
“a” sesi ikinci şahsın emir ve nehiy kipinde kullanıl-
dığından “he” okutucusuyla değil, “elif” okutucusuy-
la yazılır. Dolayısıyla bir kelimenin mastar mı, emir 
mi olduğu daha ilk bakışta anlaşılabilir. 

Osmanlıcada okutucu harflerden ( و ) okutucusu-
nun “o-ö-u-ü” olmak üzere dört sesi karşıladığını 
görürsünüz. Bu ilk bakışta -normal olarak- bir 
zorluk gibi gözükmektedir. Fakat bazı hususla-
rı bilmek kaydıyla zorluk gibi gözüken bu durum 
ortadan kalkmaktadır. Bu konu için aşağıdaki hu-
suslara dikkat ediniz.

Peki, kalınlık ve inceliğine göre iki sesi elediği-
miz halde geriye kalan seslerden ikisiyle de oku-
nabilecek bir durum olursa ne olacak?
Mesela: Yüz lira. Bugün yüzmeye gideceğim. 
Yüzüm yanmış. Aynı durum, Osmanlıcadaki bazı 
kelimeler için de geçerlidir. Mesela bazı kelime-
lerin yazılışları aynıdır, fakat farklı okunurlar.

K 
sesi 
için

T 
sesi 
için

D 
sesi 
için

S  
sesi 
için

Ğ 
sesi 
için

H 
sesi 
için

K
A

LI
N

ق ط ط ص غ خ

İN
C

E ك ت د س گ ه

Osmanlıcada kullanılan Türkçe kelimelerde 
aynı sesi ifade etmekle birlikte birisi kalın, 
diğeri ince sesleri ifade eden toplamda on 
iki aded harf vardır. Bu harfler şunlardır:

Yukarıda verdiğimiz bilginin bize faydası nedir? 

Bu on iki harften her hangi birisi bir kelimede geldi-
ğinde, mesela “vav” harfi için söylersek, okutucu harf 
olarak karşıladığı dört sesten ikisini hemen elemiş 
oluyoruz. Yani kelimenin içerisinde bu on iki harfin ka-
lın olanlarından bir harf gelmişse, (ö ve ü) sesleri; ince 
harflerinden birisi gelmişse (o ve u) sesleriyle okuma-
yacağımızı hemen anlayabiliriz. Dolayısıyla diğer iki 
sesten birisiyle okuyabiliriz.

KALIN
O ve U

İNCE
Ö ve Ü

TOK HOŞ

اوگون

طوق خوش

تور
ÖĞÜNTÜR

Rik’a hattında iki noktalar çizgi (-), üç 
noktalı harfler ise takke (^) ile gösterilir.

كوچ كول صوص قويو
Göç Göl Sos Koyu
Güç Gül -Mek Sus Kuyu

بول بول بول بول
Bül-ten Bul Böl Bol

بو ايش چوق كوچ كول صوغوق
Bu iş çok güç Göl soğuk

گوچ وار اوزا غه گوملك كوزل
Göç var uzağa Gülmek güzel

Aşağıdaki tabloya bakıldığında ise, durum biraz 
daha farklı ve karmaşık gözükebilir. Burada da 
yine kelimenin cümle içindeki kullanılışına bakı-
lır ve ona göre okunur.

OKUMA    ANAHTARI Aşağıdaki tabloyu dikkatlice incelediğinizde 
dergideki metinleri rahatlıkla okuyabilirsiniz. 

اكمگي بول دە وير
Ekmeği böl de ver

آرانييور قریمزیی بولتنله 
Kırmızı bültenle aranıyor

بول كپچه لوقانطه سی
Bol kepçe lokantası

آرايان بولور
Arayan bulur
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Güzel bir bahar günü… 
Ama biz baharı görmüyoruz! 

“Kelimeler, tecrübelerimizi 
dizdiğimiz ipliktir.”

Alus Huxley
Anlatılır ki günlerden bir bahar 
günü, meşhur Broklin Köprüsü 
üzerinde gözleri görmeyen bir 
adam dilencilik yapıyormuş. Otur-
duğu yere dizlerinin tam dibine de 
herkesin görmesini arzu ettiği mi-
nicik bir tabela koymuş. Üzerinde 
“doğuştan kör” yazılıymış. Yolu o 
köprüden geçenler haliyle dilen-
cinin önünden geçip gidiyor, ama 
yere para bırakanlara pek rastlan-
mıyormuş. Bu durumu gören ve 
birkaç dakika izleyen bir reklamcı, 
hemen dilencinin önünde duran 
tabelayı alıp arkasına bir şeyler 
yazmış. Sonra da aldığı yere bı-
rakmış. İşte o andan itibaren ne 
olduysa olmuş. Gelip geçen ve ta-
belayı okuyan herkes, dilencinin 
mendiline para atmaya başlamış. 
Ne olmuş da insanlar o kadar et-
kilenmişler dersiniz? Aslında on-
ları etkileyen sadece kelimelerin 
görünmeyen gücüymüş. Tabelaya 
yazdığı cümle şöyleymiş: “Güzel 
bir bahar günü… Ama ben baharı 
görmüyorum.”
Biz de baharı yaşıyoruz fakat daha 
birbirimizi göremiyoruz. Çünkü 
kendi aramızda aynı lisanı konuşa-
mıyoruz. Yabancı lisan öğrenme-
ye kucak dolusu paralar harcıyor, 
müfredatlar için kafa yoruyor fa-
kat kendimize ait kelimelerle yazı-
lanı okuyamıyor, okuduğumuzu da 
anlayamıyoruz.
O da yetmiyormuş gibi, bin yılımı-
zı inşa ettiğimiz temel taşlara yani 
kelimelere savaş açıyor, yeni zihin 
inşaları arayışıyla ne kendimiz 
oluyor ne de başkasına benzeyebi-
liyoruz. Huxley’in ifadesiyle tecrü-
belerimizi dizdiğimiz ipliği yani ke-

edİTÖR’den
METİN UÇAR editor@osmanlicadergi.com @msserdengecti
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limelerimizi helak olmak bahasına 
heba ediyoruz.
Medya dili, siyaset dili, sivil dil, 
gençlerin dili “Hangisi biziz?” diye 
sorduğumuzda devir emoji devri 
 deyip hepimiz bir bilinmezliğe 
doğru yol alıyoruz. Bahardayız, fa-
kat içimizde kışı yaşıyoruz.

“Kelimelerin gücünü bilmeden, insa-
nı anlamak imkânsızdır.”

Konfüçyüs 

İnsan diyor, insanımızı bulmak ve 
insanımızla buluşmak istiyorsak 
yine Konfüçyüs’ün ifadesiyle işe 
kelimelerden başlamak mecburi-
yetindeyiz. Çünkü insanı ayakta 
tutan ruhtur. Ruhu harekete geçi-
recek olan ise kelimelerdir. 
“İnsan her nefeste yeni birisi olur 
ve her nefes, içini doldurduğumuz 
kelimelerle bilmediğimiz bir âleme 
yolculuk eder; sonra da oradan he-
diyelerle geri döner.” diyordu Mev-
lana Hazretleri. Antoni Robins 
ise kitabının bir bölümünde şöyle 
demişti: “Kelime hazinesi yoksul 
olan insanların duygusal hayatı da 
yoksuldur. Kelime dağarcığı zengin 
olanların, o tecrübeyi boyayabile-
cekleri çeşit çeşit renkleri vardır.”
Madem öyledir; biz de kelimeleri-
mizin gücünü keşfetmeliyiz. Ken-
dimizden ve bizden olanlara sahip 
çıkıp hep beraber yeniden biz ola-
bilmeliyiz. Bu coğrafyada adam’a 
âdem derler. Nereden gelip nereye 
gittiğini unutmasın diye. Kıyam, 
rükû ve sücudu her haliyle üzerin-
de taşısın diye. 
Bu topraklarda hiçbir kelamı laf ol-
sun diye sarf etmezler. Her söz icti-
maiyyatın temel bir taşıdır. Kelime 
saygıdır. Kelime sevgidir. Kalbimi-
zi ve en ince duygularımızı ihtizaza 
getirecek birer mızraptır. Kelime 
kamustandır. Kamus da bizde na-
mustur.
Vatan, bayrak, din ve namus için 
bu topraklarda gerekirse can veri-
lir. Ne bir karış toprak, ne bir tek 
kelime heba edilmez.
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OKuma meTİnleRİ

Tarihte muhakkak çok vakıflar ve çalışmaları var. İlginç vakıflar ismiyle ve-
rilen aşağıdaki vakıflar ise, bize ait önemli bir ayrıntıyı ortaya koymaktadır. 

Bugün bir kısmı belediyeler ve devlet kurumları tarafından devam eden 
benzer çalışmalar, tarih içerisinde fert veya toplumun bir vazifesi olarak 

icra edilegelmiştir. İslam kültüründeki teşvikle beraber herkes iyi bir şeyler 
yapmak derdinde olmuştur. Bundan sonra da cumhur’un işin bir tarafından 

tutarak kendine ve memleketine sahip çıkması önemlidir.

Bu arada ilginç olan vakıflar mıdır, yoksa bizim duyarsızlaşmamız mıdır?

Tarihte İlginç Vakıflar
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وان كولنده  عاجل ياردمي كميسي طوالشديران وقف
15٨٨ ييلنده  وان، بتليسده  قوروالن “دياربكر بگلربگي خسرو پاشا 
آرتديغي بو دومنلرده ، خسرو پاشا،  وقفي”… وان كولنده  ترافيگڭ 
قورمش اولديغي وقفڭ خدمتلرندن برينى ده ، كولده  اولوشابيله جك 
تام  قوشاجق  ياردمينه   انسانلرڭ  طوروملرده   كيب  عارضه   و  قضا 
طونانيملي بر سفينۀ معينه  )عاجل ياردمي كميسي( ياپديرمق اوالرق 

بلریله مشدر. 

صويي صوغوتان وقف
آيدينده ، امحد بن عبد  حلواجي اوغلي محال طرفندن، 1٨3٧ ييلنده  
اهلل آديله  بر وقف قورمشدر. وقفي قورانلر وقفڭ غايه سين، “آيدين 
ياز كونلرنده  ٩٠ كون سوره   ياپديرديغي چشمه يه   اورته  حمله سنده  
ايله  قار قونوالرق صويڭ صوغوتومله سين صاغالمق” شكلنده  وقفيه يه  

قيد ايتمشلردر.

نفس آلديرمق اچيون قوروالن وقف
قورديغي  استانبولده   ييلنده    1٧3٠ پاشا،  نورالدين  امحد  امتكجي 
داها  احتياجلريين  هوا  متزي  استانبولليلرينڭ  زمانڭ  او  ايله   وقف  بو 
قوالي قارشيالمه لريين ايسته مشدر. بونڭ اچيون ده  َبَنكده  كوشك و 
ليمان ياپديرارق انسانلرڭ خدمتنه  صومنشدر. انسانلر ده  بو سايه ده  

ديڭلنمشلر، دڭزي سری ايتمشلر، صحبت ايتمشلردر.

كوللري متزيله مه  وقفي
قورولديغي ير استانبول، آقار و خریاتڭ بولونديغي ير ادرنه  اوالن و 
15٨5 ييلنده  “علي بك بن محزه ” آديله  قوروالن بو وقفڭ كلریي، 
علي مسجدي ياننده  بولونان قالديرمي و چوقور بوستان موقعنده كي 

كولڭ متزيلگنڭ ياپيلمسي چاليشمه لري اچيون خرجامنقده در.

يووه  قوران وقف
بر خری سور استانبولده  1٨٦5 ييلنده  عائشه  صديقه  خامن بنت عبد 
اهلل آدنده  بر وقف قورمش. بو وقف، سنه ده  آليت بيڭ غروشي اولنمك 
البسه  مصرفلرينه  و ياشلي  ايسته ين فقری خامنلرڭ دوگون مرامسلريله  

قادينلردن البسه  احتياجي اوالنلرڭ كيديريلمه سنه  خرجامقده در. 

Van Gölünde acil yardım Gemisi 
dolaştıran Vakıf
1588 yılında Van, Bitlis’te kuru-
lan “Diyarbakır Beylerbeyi Hüs-
rev Paşa Vakfı”… Van Gölü’nde 
trafiğin arttığı bu dönemlerde, 
Hüsrev Paşa, kurmuş olduğu vak-
fın hizmetlerindin birini de, göl-
de oluşabilecek kaza ve arıza gibi 
durumlarda insanların yardımına 
koşacak tam donanımlı bir sefine-i 
muine (acil yardım gemisi) yaptır-
mak olarak belirlemiştir. 
Suyu Soğutan Vakıf
Helvacıoğlu Hamal tarafından, 
1837 yılında Aydın’da, Ahmet bin 
Abdullah adıyla bir vakıf kurmuş-
tur. Vakfı kuranlar vakfın gayesi-
ni, “Aydın Orta Mahallesinde yap-
tırdığı çeşmeye yaz günlerinde 90 
gün süre ile kar konularak suyun 
soğutulmasını sağlamak” şeklinde 
vakfiyeye kaydetmişlerdir.

nefes aldırmak İçin Kurulan Vakıf
Ekmekçi Ahmet Nurettin Paşa, 
1730 yılında İstanbul’da kurduğu 
bu vakıf ile o zamanın İstanbul-
lularının temiz hava ihtiyaçlarını 
daha kolay karşılamalarını iste-
miştir. Bunun için de Benek’te 
köşk ve liman yaptırarak insan-
ların hizmetine sunmuştur. İn-
sanlar da bu sayede dinlenmişler, 
denizi seyretmişler, sohbet etmiş-
lerdir.

Gölleri Temizleme Vakfı
Kurulduğu yer İstanbul, Akar ve 
hayratın bulunduğu yer Edirne 
olan ve 1585 yılında “Ali Bey Bin 
Hamza” adıyla kurulan bu Vakfın 
geliri, Ali Mescidi yanında bu-
lunan kaldırım ve Çukurbostan 
mevkiindeki gölün temizliğinin 
yapılması çalışmaları için harcan-
maktadır.

yuva Kuran Vakıf
Bir hayırsever İstanbul’da 1865 
yılında Ayşe Sıdıka Hanım Bint-i 
Abdullah adında bir vakıf kurmuş. 
Bu vakıf, senede altı bin kuruşu 
evlenmek isteyen fakir hanımla-
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يتيمه  آننه لك بابالق ايدن وقف
بن  “حسن  حسن  اوغلي  عالءالدين  اورفه ده  شانلي  ييلنده    13٨4
راق، يتيملره  بلوغ چاغنه  كلنه  قدر  عالءالدين” امسلي بر وقف قورا

باقيلمش، دگيشن مومسه  كوره  البسه لر آلينمش. 
قاييقجي و محال دوسيت وقفي

استانبولده   ييلنده    1٨4٦ افندي  اسعد  حممد  اوالن  اال شراف  نقيب 
آراسنده  “ياشليلق، خسته لق وس.  قورمش اولديغي وقفڭ خدمتلري 
آناطويل و روم ايلي اسكله لرنده   كيب سببلرله  استانبول، بوغاز اچيي، 
مسلگنى اجرا ايده مه ين قاييقجي و محاللره  ياردمي ايتمك، هر ييل بر 
آدملرينڭ كچمديگي و كچمه يه جگي تنها  آملق، دولت  قزيه  جهاز 

آملقده در. يرلرده كي قالديرميلري تعمری ايتمك” كيب قونولر ير 

آت وقفي
15٧4 ييلنده  شهيد صوقوللي حممد پاشا وقفنڭ قورولديغي يرلر؛ روم 
ايلي، استانبول، آناطويل اولوب “صواشه  كيدن غازي و جماهدلره  ايي 

آتلر ويريلمه سين” صاغالمقده در.
صويي چوغالتان وقف

يوز  ييقيلمه يه   قوروملشدر.  كويده   حاجي  كوموش  ييلنده    1٨٦٠
ايتمه يي يعين كورول كورول  احيا  طومتش، صويي چكيلن چشمه يي 

صوينڭ آقمه سين صاغالمه يه  يوڭليك چاليشمه لر ياپمقده در.

rın düğün merasimleriyle elbise 
masraflarına ve yaşlı kadınlardan 
elbise ihtiyacı olanların giydiril-
mesine harcamaktadır. 

yetime annelik Babalık eden Vakıf
1384 yılında Şanlıurfa’da Alaeddin 
oğlu Hasan “Hasan Bin Alaeddin” 
isimli bir vakıf kurarak, yetimlere 
buluğ çağına gelene kadar bakıl-
mış, değişen mevsime göre elbise-
ler alınmış. 

Kayıkçı Ve Hamal dostu Vakfı
Nakibüleşraf olan Mehmet Esad 
Efendi 1846 yılında İstanbul’da 
kurmuş olduğu vakfın hizmetle-
ri arasında “Yaşlılık, hastalık vs. 
gibi sebeplerle İstanbul, Boğaziçi, 
Anadolu ve Rumeli iskelelerinde 
mesleğini icra edemeyen kayıkçı 
ve hamallara yardım etmek, her 
yıl bir kıza çeyiz almak, devlet 
adamlarının geçmediği ve geçme-
yeceği tenha yerlerdeki kaldırım-
ları tamir etmek” gibi konular yer 
almaktadır.

at Vakfı
1574 yılında Şehit Sokullu Meh-
met Paşa Vakfının kurulduğu 
yerler; Rumeli, İstanbul, Anadolu 
olup “Savaşa giden gazi ve müca-
hitlere iyi atlar verilmesini” sağla-
maktadır.
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كوپرولرڭ، سيللرڭ ضررندن قورويان وقف
14٩٦ ييلنده  آماسيه ده  قوروالن “بايزيد خان ثانی” وقفي. وقفڭ 
كلریي، وقفڭ آماسيه ده  ياپديرديغي كوپرونڭ سلڭ كتریديگي آغاج 
اچيون  أوڭلنمسي  ضررڭ  ويره جگي  شهره   متزيلنه رك  طاشلردن  و 

خرجامنقده در.

ديوار و صوقاق متزيلگي وقفي
حممد”  “سلطان  قوروالن  طرفندن  فاتح  استانبولده   ييلنده    14٧٠
اثرلرينڭ  وقف  طرفندن  كيشي  “بر  شويله در:  وقفيه سي  وقفنڭ 
استانبولڭ  آيرجيه   متزيلنه جك،  پيسلكلر  و  يازيلر  يازيالن  ديوارلرينه  
كول  و  كریج  أولرنده كي  طوالشارق  كيشي  ايكي  صوقاغنده   هر 
قاپلرندن، صوقاقلره  توكورنلرڭ توكوروكلري أوزرينه  كریج و كول 

دوكوله جكدر.”

سربست قاالن كوله لري قورويان وقف
آغا قزيينڭ قورديغي “زيين خاتون  ييلنده  استانبولده  كمال   155٨
وقفي” آزاديل كوله لرڭ فقری و حمتاج اوالنلرينه  بن آقچه  آيريلمه سين، 
يوقسه  اگر باشقه  طول و فقری خامنلرڭ احتياجلري اچيون خرجامنه سين، 
آيرجيه  ايلك اوقول أوگرجنيلرينه  هر ييل بيڭ آقچه لك قفتان و پاپوش 

آلينمه سين شرط قومششدر.
بورجلي دوسيت وقفي

ناظم  َكيلي  اسبق  استانبولده   وقفي”،  مصطفي  بن  آغا  “مصطفي 
طرفندن قوروملشدر. وقفڭ قورولوش آماجي، ييللق بلریلنن حمصولڭ 
فضله سنڭ درتده  بريله  بورجي اولوب ده  أوده يه مديگي اچيون حپسه  
و  قورتارمق  اونلري حپسدن  أوده يه رك  بورجلريين  اوالنلرڭ  دومشش 

أوزگورلگنه  قاوومشه سين صاغالمقدر.

لگلك وقفي 
آغا  ابراهيم  “مرسللي  قوروالن  أوده مش/ازمریده   تارخينده    11٨٩
بسلنمسي  لگلكلرڭ  جوارنده كي  جامعي  يڭي  أوده مش  وقفي”، 
اچيون سنه لك يوز غروش خرجانارق، خسته النان قوشلرڭ، تداويسين، 

بارينمه سين، بسلنمه سين صاغالمشلردر.

Suyu Çoğaltan Vakıf
1860 yılında Gümüşhacıköy’de 
kurulmuştur. Yıkılmaya yüz tut-
muş, suyu çekilen çeşmeyi ihya 
etmeyi yani gürül gürül suyunun 
akmasını sağlamaya yönelik çalış-
malar yapmaktadır.

Köprülerin, Sellerin zararından 
Koruyan Vakıf
1496 yılında Amasya’da kurulan 
“Bayezid Han-ı Sani” vakfı. Vakfın 
geliri, vakfın Amasya’da yaptırdığı 
köprünün selin getirdiği ağaç ve 
taşlardan temizlenerek şehre ve-
receği zararın önlenmesi için har-
canmaktadır.

duvar Ve Sokak Temizliği Vakfı
1470 yılında İstanbul’da Fatih 
tarafından kurulan “Sultan Meh-
med” vakfının vakfiyesi şöyledir: 
“Bir kişi tarafından vakıf eserle-
rinin duvarlarına yazılan yazılar 
ve pislikler temizlenecek, ayrıca 
İstanbul’un her sokağında iki kişi 
dolaşarak evlerindeki kireç ve kül 
kaplarından, sokaklara tüküren-
lerin tükürükleri üzerine kireç ve 
kül dökülecektir.”

Serbest Kalan Köleleri Koruyan 
Vakıf
1558 yılında İstanbul’da Kemal 
Ağa Kızı’nın kurduğu “Zeyni Ha-
tun Vakfı” azatlı kölelerin fakir 
ve muhtaç olanlarına bin akçe 
ayrılmasını, yoksa eğer başka dul 
ve fakir hanımların ihtiyaçları 
için harcanmasını, ayrıca ilkokul 
öğrencilerine her yıl bin akçelik 
kaftan ve pabuç alınmasını şart 
koşmuştur.

Borçlu dostu Vakfı
“Mustafa Ağa Bin Mustafa Vak-
fı”, İstanbul’da Esbak Keyli Nazım 
tarafından kurulmuştur. Vakfın 
kuruluş amacı, yıllık belirlenen 
mahsulün fazlasının dörtte biriy-
le borcu olup da ödeyemediği için 
hapse düşmüş olanların borçlarını 
ödeyerek onları hapisten kurtar-
mak ve özgürlüğüne kavuşmasını 
sağlamaktır.
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مسافرلري آغرياليان وقف
1٧5٦ ييلنده  ادرميدده  قوروالن “مصطفي بن عمر وقفي”، كوي 
بو  قوروملش.  اچيون  قارشيالمق  احتياجلريين  كلنلرڭ  مسافرخانه سنه  
كنديلرينڭ  و  قاملامش  مسافرلر صاحبسز  دوشن  يويل  كويه   سايه ده  

راحت ايتمه لري صاغالمنشدر.
هركسه  ميوه  وقفي

آدينه  بر وقف  آغا 15٩4 ييلنده  كندي  حسني نصراهلل اوغلي حممد 
اوالرق  آقار  وقفه   بو  باغچه لري  و  باغ  بولونان  ازنيقده   راق  قورا
بریاقمشدر. ايسته مشكه ، ميوه لرڭ اولغونالشديغي مومسلرده  باغچه لري 
هركسه   فقری  زنگني،  سورجه   ايتديگي  دوام  حمصول  شنلنسني، 

طاغيتيلسني، ييديريلسني.
قنديل وقفي

آديله  قوروالن وقف،  1٦٦1 ييلنده  استانبولده  كوپرويل حممد پاشا 
قارشيلغنده  هر  ياپمه سين و  ايكي كيشينڭ كويده  كيجه  بكجيلگي 

برينه  كونلك ايكي آقچه  اجرت ويريلمه سين أوڭ كورمشدر.
طول و يتيمه  اوالشان وقف

1321 ييلنده  سيواسده  قوروالن “حّطاب بن حممد وقفي”، خسته لق 
و طوغال اواليلر قارشيسنده  كچيم طارلغنه  دوشن مسلمان يتيملرڭ 
و طول خامنلرڭ احتياجلري قارشيالناجق، دييه رك، كلریلريين، زور و 

باقيمه  حمتاج طورومه  دوشنلره  آيریمشدر.

leylek Vakfı 
1189 tarihinde Ödemiş/İzmir’de 
kurulan “Mürselli İbrahim Ağa 
Vakfı”, Ödemiş Yeni Camii civa-
rındaki leyleklerin beslenmesi 
için senelik yüz kuruş harcanarak, 
hastalanan kuşların, tedavisini, 
barınmasını, beslenmesini sağla-
mışlardır.

misafirleri ağırlayan Vakıf
1756 yılında Edremit’te kurulan 
“Mustafa bin Ömer Vakfı”, köy mi-
safirhanesine gelenlerin ihtiyaçla-
rını karşılamak için kurulmuş. Bu 
sayede köye yolu düşen misafirler 
sahipsiz kalmamış ve kendilerinin 
rahat etmeleri sağlanmıştır.

Herkese meyve Vakfı
Hüseyin Nasrullah oğlu Mehmed 
ağa 1594 yılında kendi adına bir 
vakıf kurarak İznik’te bulunan bağ 
ve bahçeleri bu vakfa akar olarak 
bırakmıştır. İstemiş ki, meyvele-
rin olgunlaştığı mevsimlerde bah-
çeleri şenlensin, mahsul devam 
ettiği sürece zengin, fakir herkese 
dağıtılsın, yedirilsin.

Kandil Vakfı
1661 yılında İstanbul’da Köprülü 
Mehmet Paşa adıyla kurulan va-
kıf, iki kişinin köyde gece bekçiliği 
yapmasını ve karşılığında her biri-
ne günlük iki akçe ücret verilmesi-
ni öngörmüştür.

dul Ve yetime ulaşan Vakıf
1321 yılında Sivas’ta kurulan 
“Hattab bin Mehmet Vakfı”, has-
talık ve doğal olaylar karşısında 
geçim darlığına düşen Müslüman 
yetimlerin ve dul hanımların ih-
tiyaçları karşılanacak, diyerek, 
gelirlerini, zor ve bakıma muhtaç 
duruma düşenlere ayırmıştır.
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Stresten Kurtulmanın yolu Stres’ten Kurtulmak

حادثه   نه   سرتس!  بر  آيري  هركس  سرتس!  بر  آغزنده   هركسڭ 
اولسه  انسانڭ قارشيسنه  چيقاريالن بر كلمه ! اسكيدن سرتس دييه  
يوقدي؟  ده مي  كلمه   بر  قارشيالياجق  ده   يوقدي  يوقدي.  كلمه   بر 
باقامل!( ترك  لغاته  چوقجه   باقدم. )لطًفا  لغاته   ايتدم  آراده  مراق  بو 
ديل قورومي ‘روحسال كريليم’ دييه  طانيمالمش سرتس كلمه سين. 
كسينيت يه   فعاليتلريين  بدن  و  ذهن  ‘انسانڭ  ايسه ،  لغايت  قبه آليت 
اوغراتان هر توريل پسيقولوژيك ويا فزييولوژيك كركينلك، بوڭاليم.’ 
ده  خدمت  اينرتنت سيته سندن  لغايت  قبه آليت  آراده   )بو  آملش.  دييه  

ويرييور، بيلكيڭزه !(

Herkesin ağzında bir stres! Her-
kes ayrı bir stres! Ne hadise olsa 
insanın karşısına çıkarılan bir 
kelime! Eskiden stres diye bir 
kelime yoktu. Yoktu da karşıla-
yacak bir kelime de mi yoktu? 
Bu arada merak ettim lügate 
baktım. (Lütfen lügate çokça ba-
kalım!) Türk Dil Kurumu ‘ruhsal 
gerilim’ diye tanımlamış stres 
kelimesini. Kubbealtı lügati ise, 
‘İnsanın zihin ve beden faaliyet-
lerini kesintiye uğratan her tür-
lü psikolojik veya fizyolojik ger-
ginlik, bunalım.’ diye almış. (Bu 
arada Kubbealtı Lügati internet 

metin uçar
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دنيامزه  سرتس كلمه سي كریمزدن أوڭجه  پك چوق كلمه مز وارمش 
بارداقدن  بزده   ياغمور  هاين  آڭالتان.  دويغوحاللرينى  بو  اصلنده  
يا،  ياغار  كيب  كوپك  كدي  انگلرته ده   ياغاركن،  بوشانریجه سنه  
اونڭ كيب بر شي. يعين هركس كنديسين و كندينه  عائد اوالين، يينه  
ده   كوره   اوڭا  البته   طانيمالر.  حبثله   كلدكلرندن  ياشايا   و  كندندن 
كوزي  كندندندر.  ده   ده  سالمت  صيقينيت  يعين  اولور.  حايل  روح 
آدم بيطره  كيتمز. بناًء عليه بزم حاملزي ده  سرتس كلمه سي  آغرييان 

قارشيالياماز. 

آشاغيده  بوكون سرتس كلمه سنڭ اچينه  حپس ايتديگمز فقط اساس 

اعتباريله  بزم كولتورميزله  برلكده  كلمه  و قونومشه  دنيامزه  اوالشان / 

ايتدك. تاكه  بزي بزم كلمه لرميزله  طانييامل  اوالشامايان كلمه لري قيد 
ايسته دك. بو وسيله يله  -هر آڭالمده- چوزومي ده  طيشاريده  دگل، 

كندميزده  بوالمل ديدك. ايشته  كلمه لرميز:

sitesinden de hizmet veriyor, 
bilginize!)

Dünyamıza stres kelimesi gir-
mezden önce pek çok kelimemiz 
varmış aslında bu duygu hallerini 
anlatan. Hani yağmur bizde bar-
daktan boşanırcasına yağarken, 
İngiltere’de kedi köpek gibi yağar 
ya, onun gibi bir şey. Yani herkes 
kendisini ve kendine ait olanı, 
yine kendinden ve yaşaya geldik-
lerinden bahisle tanımlar. Elbet-
te ona göre de ruh hali olur. Yani 
sıkıntı da selamet de kendinden-
dir. Gözü ağrıyan adam baytara 
gitmez. Binaenaleyh bizim hali-
mizi de stres kelimesi karşılaya-
maz. 

Aşağıda bugün stres kelimesinin 
içine hapsettiğimiz fakat esas 
itibariyle bizim kültürümüz-
le birlikte kelime ve konuşma 
dünyamıza ulaşan / ulaşamayan 
kelimeleri kaydettik. Ta ki bizi 
bizim kelimelerimizle tanıyalım 
istedik. Bu vesileyle –her anlam-
da- çözümü de dışarıda değil, 
kendimizde bulalım dedik. İşte 
kelimelerimiz:

تأثر اضطراب اندوه صيقينيت يأس درد
Teessür Izdırap Enduh Sıkıntı Yeis Dert

وهم انكسار كدورت انديشه  تاسه  غم
Vehim İnkisar Küduret Endişe Tasa Gam

حبران كابوس حزن قسوت حمنت قهر
Buhran Kâbus Hüzün Kasvet Mihnet Kahır

مامت خفقان خسران ندامت امل كدر
Matem Hafakan Hüsran Nedamet Elem Keder

غائله  تأسف هجران مالل أوزونتو غّصه 
Gaile Teessüf Hicrân Melâl Üzüntü Gussa
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ايتمش اونلره   بورادن صوڭره  بو كلمه لر هانگي مجله لرده  ناصل ير 
هانگي  طوروملري  فرقلي  قارشيالديغمز  كلمه سيله   سرتس  باقامل. 

كلمه لرله  نه  شكلده  قيد ايتمشز اونلري كوره مل.
درد: درديل بر آدمڭ، ترّدد و دومانلرله  طولی بر كوڭل أوي واردر، دردينى 

ديڭلرسه ڭ او أوده  بر پنجره  آمچش اولورسڭ. )حضرت موالنا( 
غم: درياي  غمه  كنار يوقدر. )شيخ غالب(

قهر: حق ايتمه ين سوگيلينڭ اوغرينه ، كوزه  آلديغڭ قهر و چكديگڭ 
صرب؛ صوڭنده  اللرڭدن، وار اوالن سوگيڭي ده  آلری.

كدر: قدره  اميان ايدن، كدردن امني اولور.
مسلمانلره  غم، تاسه ، كدر، انديشه  )سرتس( يوق دييوردي باتيليلر. 
ايدرلر.  توّكل  اللّٰهه   اونلر  ويرييوردى:  كنديلري  ده   جوايب  نه دن؟ 
توّكل ديركن ياڭليش آڭالشيلماسني. بونڭله  ايلگيلي اوالرق ده  شو 
مجله يي قيد ايتمه مز كركه جك. “توّكل، اسبايب بتون بتون رّد ايتمك 
دگلدر. بلكه  اسبايب دست قدرتڭ پرده سي بيلوب رعايت ايدرك و 
ايدرك، مسّببايت يالڭز  اسبابه  تشّبث ايسه  بر نوع دعاي فعلي تلّقي 
جناب حّقدن بيلمك، نتيجه لري اوندن ايسته مك و اوڭا مّنتدار اوملقدن 

عبارتدر.”
دوام ايده مل، بوگون سرتسله  قارشيالديغمز حاللره  عائد بزده كي ديگر 

كلمه لره … 

Buradan sonra bu kelimeler han-
gi cümlelerde nasıl yer etmiş on-
lara bakalım. Stres kelimesiyle 
karşıladığımız farklı durumları 
hangi kelimelerle ne şekilde kay-
detmişiz onları görelim.

Dert: Dertli bir adamın, tered-
düt ve dumanlarla dolu bir gönül 
evi vardır, derdini dinlersen o

evde bir pencere açmış olursun. 
(Hz. Mevlana) 

Gam: Derya-yı gama kenar yok-
tur. (Şeyh Galip)

Kahır: Hak etmeyen sevgilinin 
uğruna, göze aldığın kahır ve 
çektiğin sabır; sonunda ellerin-
den, var olan sevgini de alır.

Keder: Kadere iman eden, ke-
derden emin olur.

Müslümanlara gam, tasa, keder, 
endişe (stres) yok diyordu batı-
lılar. Neden? Cevabı da kendileri 
veriyordu: Onlar Allah’a tevekkül 
ederler. Tevekkül derken yanlış 
anlaşılmasın. Bununla ilgili ola-
rak da şu cümleyi kaydetmemiz 
gerekecek. “Tevekkül, esbabı 
bütün bütün reddetmek değil-
dir. Belki esbabı dest-i kudretin 
perdesi bilip riayet ederek ve es-
baba teşebbüs ise bir nevi dua-yı 
fiilî telâkki ederek, müsebbebatı 
yalnız Cenâb-ı Hakk’dan bilmek, 
neticeleri ondan istemek ve ona 
minnettar olmaktan ibarettir.”

Devam edelim, bugün stresle 
karşıladığımız hallere ait bizdeki 
diğer kelimelere…

Gussa: Bî-namâzın mürüvveti 
kem olur / Meclisi mahz-ı gussa 
vü gam olur (Âlî Mustafa Efen-
di)

Bugün stres denen sıkıntının 
kaynaklarından birisi de na-
mazsızlık. Bakınız Rabbimiz 
Kur’an’da ne buyuruyor: “O hal-
de sabır ve namaz ile (Allah’dan) 
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اولور  اولور / جملسي حمض غّصه  و غم  غّصه : يب منازڭ مرّويت كم 
)علي مصطفي افندي(

بوگون سرتس دينن صيقينتينڭ قايناقلرندن بريسي ده  منازسزلق. باقيڭز 
)اللّٰهدن(  ايله   مناز  و  صرب  حالده   “او  بويورويور:  نه   نده   قرآ رّبز 
ناصل  ايسته يڭ!” حادثه يه  سرتس ديني، چوزوم اچيون منازه   ياردمي 
قودلرميزه   امياين  كولتورل،  و  بزه   بزي  كلمه سي  سرتس  اوالشاجق. 

طاشييابيلریمي؟ اونلري تداعي ايتديره بيلریمي؟ دوام…
يأس: انسانلري جانالنديران املدر، ئولديرن يأسدر و يأس، مانِع هر 

كمالدر. )بديع الزمان( 
اوت، يأس أومنلي بر پروبلم، امل ايسه  امّهيتلي بر آناختار. پكي، املي 
آخرته   اميدلنديرن شي نه در؟ اڭ باشده  اللّٰهه  و  جانالنديران و بزي 

اميان!
تاسه : بيڭ تاسه  بر بورج أوده مز.

حمنت: حيله يله  ايش كورن كيشي حمنتله  جان ويرر. )نيلي(
امل: بعًضا موّقت بر لذت، دامئي امل ويرر.

كائناتڭ و اچينده كي بتون كوزللكلرڭ أوزرنده  فنا و فانيلك طامغه سي 
واردر. سوديگمز او كوزللك، يا اسكری يا پورسور يا ده  بزه  قارشيلق 
سونر.  چابوق  كوزللك  او   اولديغمز  مفتون  بزم  ده   ويرسه   ويرمز، 
دميك بزه  ويريلن بو قلب او فنا و فاين كوزللكلر اچيون دگل، ابدي و 

صوملايان بر كوزللگي سومك اچيون ختصيص ايديلمشدر.
فاين  قلبمزي  ايديلمش  ختصيص  اللّٰهه   ايدوب  استعمال  سوء  بز   
آخرتده   هم  بوراده   هم  توقادينى  بونڭ  ايدرسه ك،  توجيه  خملوقاته  

yardım isteyin!” hadiseye stres 
diyen, çözüm için namaza nasıl 
ulaşacak. Stres kelimesi bizi bize 
ve kültürel, imani kodlarımıza 
taşıyabilir mi? Onları tedai etti-
rebilir mi? Devam…

Yeis: İnsanları canlandıran emel-
dir, öldüren yeistir ve yeis, mâni-i 
her kemâldir. (Bediüzzaman) 

Evet, yeis önemli bir problem, 
emel ise ehemmiyetli bir anah-
tar. Peki, emeli canlandıran ve 
bizi ümitlendiren şey nedir? En 
başta Allah’a ve ahirete iman!

Tasa: Bin tasa bir borç ödemez.

Mihnet: Hîleyle iş gören kişi 
mihnetle can verir. (Neylî)

Elem: Bazen muvakkat bir lez-
zet, dâimî elem verir.

Kâinatın ve içindeki bütün gü-
zelliklerin üzerinde fena ve fa-
nilik damgası vardır. Sevdiğimiz 
o güzellik, ya eskir ya pörsür ya 
da bize karşılık vermez, verse de 
bizim meftun olduğumuz o  gü-
zellik çabuk söner. Demek bize 
verilen bu kalp o fena ve fani gü-
zellikler için değil, ebedi ve sol-
mayan bir güzelliği sevmek için 
tahsis edilmiştir.

 Biz suiistimal edip Allah’a tahsis 
edilmiş kalbimizi fani mahlukata 
tevcih edersek, bunun tokadını 
hem burada hem ahirette yeriz. 
Kalbimizdeki bu hastalığı tedavi 
etmenin yolu ise iman ve tefek-
kür üzerinde yoğunlaşıp, o gü-
zellikler üzerinde fanilik damga-
larını okuyarak sevgi ve aşkımızı 
gerçek sahibine tevdi etmektir.

Üzüntü: Nasıl ki meyve, eğer 
ağacı bilinmezse, nimet bu mey-
veye hâs kalır ve yenmesiyle bi-
ter. Kaybolmasından dolayı bir 
üzüntüye sebep olur. Fakat ağacı 
bilinir ve görülürse, o hazır ağa-
cın sürekliliği ve o fâni meyvenin 
benzeriyle değiştirilmesinden 
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و  اميان  ايسه   يويل  ايتمه نڭ  تداوي  خسته لغي  بو  قلبمزده كي  يریز. 
تفّكر أوزرنده  يوغونالشوب، او كوزللكلر أوزرنده  فانيلك طامغه لريين 

اوقويارق سوگي و عشقمزي كرچك صاحبنه  توديع ايتمكدر.
ميوه يه   بو  نعمت  بيلينمزسه ،  آغاجي  اگر  ميوه ،  ناصلكه   أوزونتو: 
خاص قالری و يينمه سيله  بيرت. غائب اومله سندن طواليي بر أوزونتويه  
آغاجڭ  بيلينری و كورولورسه ، او حاضر  آغاجي  اولور. فقط  سبب 
دگيشديريلمه سندن طواليي  بڭزريله   ميوه نڭ  فاين  او  و  سوركليلگي 
اونڭ زوالنده كي امل يوق اولور. و كذا روِح بشرڭ اڭ شّدتلي حايل، 
امللردر. ايشته  او آيريلقلر اميان نوريله  طاغيلری،  آيريلقلردن قايناقالنان 
بلكه  اچينده  باشقه  بر لذت بولونان، بڭزرلرڭ يڭيلنمه سنه  دونر. زيرا 

هر يڭي، لذتليدر.
راحت  ايسته ين،  ايديلمه سين  قبول  دعاسنڭ  صيقينتيده   صيقينيت: 
زماننده  چوق دعا ايتسني. اوت، دعا. ساده جه  شوين سويله يه مل، دعا 
٦ چشيتدر و چاليشمق ده  مقبول دعالردندر. يعين قرآنڭ افاده سيله  
“دعاڭز اوملاسه ، رّب بزه  نه  دييه  امّهيت ويرسني؟” )فرقان سوره سي، 

)٧٧
اومديغم كيب  ايشلر   انديشه  مجله سي: “يا  بر  بويورڭ سزه   انديشه : 

كيتمزسه !”
انسان كنديسنڭ و اطرافنڭ حاكميمي كه  هر شي اونڭ ايسته ديگي 
كيب كيتسني. متام، عادت اهلل دينيلن قانونلر وار و اونلره  اوميق كركری. 
يا بزم بيلديگمزڭ و ايسته ديگمزڭ طيشنده  هر شيئڭ حاكمي اوالن 
راده سي وارسه ، او زمان قالقوب هر شيئڭ صاحيب و اڭ ايي  اللّٰهڭ بر ا
بيلننه  قارشيمي كله جگز؟ يوقسه  اهلل اڭ اييسين بيلری دييوب اطاعتمي 

ايده جگز!
قسوت: بو قسوت دنياسنده  قاملدي أوزله ديگم، مناز وقتندن باشقه ، 

آنين كوزله ديگم. )جنيب فاضل قيصه كورك(
ايت!  ندامت: ندامت آتشيله  طولی بر كوڭلله ، منلي كوزلرله  توبه  

آچارلر. )حضرت موالنا( زيرا پاپاتيه لر كونشلي و ايصالق يرلرده  
شو كلمه يي آڭالسه ق چوق شييئ چوزرز بلكه  ده ! ندامت. “نفس، 
كنديين حر و سربست ايسرت و أويله  تلّقي ايدر.” پكي، أويله ميدر؟ 

dolayı onun zevalindeki elem yok 
olur. Ve keza ruh-u beşerin en 
şiddetli hâli, ayrılıklardan kay-
naklanan elemlerdir. İşte o ayrı-
lıklar iman nuruyla dağılır, belki 
içinde başka bir lezzet bulunan, 
benzerlerin yenilenmesine dö-
ner. Zira her yeni, lezzetlidir.

Sıkıntı: Sıkıntıda duasının ka-
bul edilmesini isteyen, rahat 
zamanında çok dua etsin. Evet, 
dua. Sadece şunu söyleyelim, dua 
6 çeşittir ve çalışmak da makbul 
dualardandır. Yani Kur’an’ın ifa-
desiyle “Duanız olmasa, Rabbim 
bize ne diye ehemmiyet versin?” 
(Furkan Suresi, 77)

Endişe: Buyurun size bir endişe 
cümlesi: “Ya işler umduğum gibi 
gitmezse!”

İnsan kendisinin ve etrafının 
hâkimi mi ki her şey onun istedi-
ği gibi gitsin. Tamam, adetullah 
denilen kanunlar var ve onlara 
uymak gerekir. Ya bizim bildiği-
mizin ve istediğimizin dışında 
her şeyin hâkimi olan Allah’ın 
bir iradesi varsa, o zaman kalkıp 
her şeyin sahibi ve en iyi bilenine 
karşı mı geleceğiz? Yoksa Allah 
en iyisini bilir deyip itaat mi ede-
ceğiz!

Kasvet: Bu kasvet dünyasında 
kalmadı özlediğim, namaz vak-
tinden başka, anını gözlediğim. 
(Necip Fazıl Kısakürek)

Nedamet: Nedamet ateşiyle 
dolu bir gönülle, nemli gözlerle 
tövbe et! Zira papatyalar güneş-
li ve ıslak yerlerde açarlar. (Hz. 
Mevlana)

Şu kelimeyi anlasak çok şeyi çö-
zeriz belki de! Nedamet. “Ne-
fis, kendini hür ve serbest ister 
ve öyle telâkki eder.” Peki, öyle 
midir? Elbette değil. İnsan ken-
disini tanısa, nedamet gösterip 
tövbe etse, hem kendisi için hem 
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ايتسه ،  البته  دگل. انسان كنديسين طانيسه ، ندامت كوسرتوب توبه  
هم كنديسي اچيون هم اطرايف اچيون هر شي فرقلي اوالجقدر. يرتكه  

هر شيئه  سرتس دييوب كچمه سني، نداميت بيلسني!
مالل: سرور اچينده  دخي بر مالل حّس ايدرم. )معّلم ناجي(

اندوه: قسمت بڭا اندوه و بال اميش ازلدن. )شيخ االسالم حييي(
كدورت: سينه ڭي كرب و كدورتدن اير اول ايله  خالص / مرد ايسه ڭ 

نه يلر سنڭ آيينۀ قلبڭده  پاس. )عاشق عمر(
دوزن  چكي  آيينه ده .  بعًضا  كورونور  حزن  دگل،  يوزڭ  حزن: 

ويره مه زسڭ.
خسران: اكرثيتجه  سبب خسران اوالن حرصي حتريك ايدن اقتدار و 

اختيار و ذكاوت
برر  برر  آڭدم   / كونلري  هجرانلي  دوكولديگي  ياپراقلرڭ  هجران: 

آجيدم كندي حامله. )حييي كمال(
اضطراب: اضطرابلرميي بنمله  برابر ياشامش اولدقلريين بوندن آڭالدم 

و تسّلي بولدم. )پيامي صفا(
انكسار: انكساِر خياله  اوغرادم.

قورتاريلمش،  كابوسدن  سورن  زياده   ييلدن  اوتوز  آرتيق  كابوس: 
كوزلرميزي سيلمش اويامنشدق. )جناب شهاب الّدين(

الكرتيك  ده   اونوتوب  وضعييت  اچينده ،  خفقانلر  كيجه ،  خفقان: 
دوگمه سين چويرديگم زمان قورقونج بر ‘طيق’ صداسي دويدم. )ن. 

ف. قيصه كورك(

etrafı için her şey farklı olacaktır. 
Yeter ki her şeye stres deyip geç-
mesin, nedameti bilsin!

Melâl: Sürûr içinde dahi bir melâl 
hissederim. (Muallim Naci)

Enduh: Kısmet bana endûh u 
belâ imiş ezelden. (Şeyhülislâm 
Yahya)

Küduret: Sineni kibr ü küdû-
retten er ol eyle halâs / Merd 
isen neyler senin ayine-i kalbin-
de pas. (Âşık Ömer)

Hüzün: Yüzün değil, hüzün gö-
rünür bazen aynada. Çeki düzen 
veremezsin.

Hüsran: Ekseriyetçe sebeb-i 
hüsran olan hırsı tahrik eden ik-
tidar ve ihtiyar ve zekâvet

Hicrân: Yaprakların döküldüğü 
hicranlı günleri / Andım birer 
birer acıdım kendi hâlime (Yahyâ 
Kemal).

Izdırap: Iztıraplarımı benimle 
beraber yaşamış olduklarını bun-
dan anladım ve teselli buldum. 
(Peyâmi Safâ)

İnkisar: inkisar-ı hayale uğra-
dım.

Kâbus: Artık otuz yıldan ziyade 
süren kâbustan kurtarılmış, göz-
lerimizi silmiş uyanmıştık. (Ce-
nap Şahâbeddin)

Hafakan: Gece, hafakanlar için-
de, vaziyeti unutup da elektrik 
düğmesini çevirdiğim zaman 
korkunç bir ‘tık’ sedası duydum. 
(N. F. Kısakürek)

Teessüf: Lüzumsuz, geçici ve 
günahlı zevklerin akıbeti, elem-
ler ve teessüfler olmasından iste-
miyorum.

Teessür: Teessür, kalbin çeşitli 
eserlerden, ayetlerin değişikliğin-
den ötürü çeşitli renkler alması 
demektir. Bu bakımdan kalp, her 
hâlin anlatılışına göre hâllenir. O 
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امللر و تأسفلر  تأسف: لزومسز، كچيجي و كناهلي ذوقلرڭ عاقبيت، 
اومله سندن ايسته مييورم.

أوتوري  دگيشيكلگندن  آيتلرڭ  اثرلردن،  چشيتلي  قلبڭ  تأثر،  تأثر: 
چشيتلي رنكلر آملسي دميكدر. بو باقيمدن قلب، هر حالڭ آڭالتيليشنه  
كوره  حاللنری. او حالدن أوتوري أوزونتو، قورقو، اميد و داها نيجه  
صفتلرله  صفتالنری. كيشينڭ معرفيت متام اولدقجه ، قورقوسي او نسبتده  

قلبده  چوغالری.
ن آيتلرنده  ديگر طوروملردن داها فضله در. كيشي  چونكه  تضييق، قرآ
مغفرت و رمحتڭ آجنق عارفلرڭ الده  ايده بيله جگي شرطلره  باغالنديغين 

كورور. نتكيم شو آيتده  عني طوروم موجوددر:
ايشله ين،  عمل  صاحل  ايدوب  اميان  و  ايدن  توبه   بن،  “شبهه سزكه  
صوڭره  ده  هدايتده  )ثبات ايدوب، صربيل( اوالن كيمسه يه  قارشي 

البته  چوق مغفرت ايدجيي مي.” )طه، ٨2( )امام غزايل(
وهم: ومهڭ كوزي پرده ليدر؛ حقيقيت كوره مز.

بر  أويله   مدنيته   ميمسز  ايدن  اهانت  اسالميته   اهليه ،  عدالت  حبران: 
عذاب معنوي ويرمشكه ، بدويلگڭ و وحشيلگڭ درجه سندن چوق 
آشاغي يه  دوشورمتش. آوروپه نڭ و انگلزيڭ يوز سنه  اذواق مدنيه سين 
و ترّق و تسّلط و حاكميتڭ لذتلريين هيچه  اينديرن متمادًيا قورقو و 
دهشت و تالش و حبران ياغديران بومبه لري باشلرينه  مسّلط ايتمش.

مامت: خاطرالرميسڭ؟ طوغديغڭ زمان، سن آغالردڭ كولردي عامل. 
مامت.  خلقه   اولسون.  خنده   سڭا  موتڭ  سوركه ،  حيات  بر  أويله  

)حممد عاكف(
آقچه   اونلرده   عائددر. چونكه   بيتكيلره  و  حيوانلره   موتلولق  غائله : 

غائله سي يوقدر.  )3جنی سليم(
كلمه   يوقاريده  صايديغمز 3٠  يوقسه  شو  باقامل، سرتمسي،  شيمدي 
اچينده   هانگيسنڭ  آڭالتييور؟  بزي  هانگيسي  ايتدكلرميي؟  افاده   و 
كچديگي مجله لر بزه  كرچكدن دوا اوالبيلری؟ بعًضا بر كلمه  هر شييئ 

دگيشديره بيلری، دگلمي؟ بوين اصال اونومتايامل!

halden ötürü üzüntü, korku, ümit 
ve daha nice sıfatlarla sıfatlanır. 
Kişinin marifeti tamam oldukça, 
korkusu o nisbette kalpte çoğalır. 
Çünkü tazyik, Kur’ân ayetlerinde 
diğer durumlardan daha fazladır. 
Kişi mağfiret ve rahmetin ancak 
ariflerin elde edebileceği şartlara 
bağlandığını görür. Nitekim şu 
ayette aynı durum mevcuttur: 
“Şüphesiz ki ben, tevbe eden ve 
iman edip sâlih amel işleyen, 
sonra da hidayette (sebat edip, 
sabırlı) olan kimseye karşı elbet-
te çok mağfiret ediciyim.” (Ta-
Ha, 82) (İmam Gazali)

Vehim: Vehmin gözü perdelidir; 
hakikati göremez

Buhran: Adâlet-i İlahiye, 
İslâmiyet’e ihanet eden mim’siz 
medeniyete öyle bir azâb-ı ma-
nevi vermiş ki, bedeviliğin ve 
vahşiliğin derecesinden çok aşa-
ğıya düşürtmüş. Avrupa’nın ve 
İngiliz’in yüz sene ezvâk-ı me-
deniyesini ve terakki ve tasallut 
ve hâkimiyetin lezzetlerini hiçe 
indiren mütemadiyen korku ve 
dehşet ve telâş ve buhran yağdı-
ran bombaları başlarına musallat 
etmiş.

Matem: Hatırılar mısın? Doğdu-
ğun zaman, sen ağlardın gülerdi 
âlem. Öyle bir hayat sür ki, mev-
tin sana hande olsun. Halka ma-
tem. (Mehmet Akif)

Gaile: Mutluluk hayvanlara ve 
bitkileri aittir. Çünkü onlarda 
akçe gailesi yoktur.  (3. Selim)

Şimdi bakalım, stres mi, yoksa 
şu yukarıda saydığımız 30 keli-
me ve ifade ettikleri mi? Hangisi 
bizi anlatıyor? Hangisinin içinde 
geçtiği cümleler bize gerçekten 
deva olabilir? Bazen bir kelime 
her şeyi değiştirebilir, değil mi? 
Bunu asla unutmayalım!
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Bizi ayakta Tutan Köklerimizdir

Amasya insanlık tarihi ile birlikte 
anılan nadir illerimizdendir. Ye-
şilırmak havzası içinde yer alan 
Amasya, tarihin her döneminde 
insanlığın cazibe merkezi olmuş-
tur. Bu özelliği ile büyük mede-
niyetlere ev sahipliği yapmış ve 
onlardan kalan izleri günümüze 
kadar taşımıştır. Günümüzde 
Amasya’da her medeniyetten bir 
eser görmek mümkündür. Tarihe 
mal olan bu eserler dönemlerini 
yansıtan bir hatıra olmanın öte-
sinde topluca bir “Amasya Mar-
kası” oluşturmaktadır. 

Amasya’nın tarih öncesi çağlar-
dan başlayan hayat hikâyesi su, 
toprak ve insan üçgeninde bü-
yük bir medeniyetin doğmasına 
zemin hazırlamıştır. Farklı kül-
türlerin zaman içinde harman 
olup kaynaştığı bu yapı, kendine 
özgü bir üst medeniyete kapı 
aralamıştır. Amasya I075’te ger-
çekleşen Türk fethinden sonla 
daha anlamlı bir yükselişe geç-
miştir. Atalarımız bu topraklara 
hak ettiği değeri vermiş ve her 
karışını adeta nakış nakış işle-
mişlerdir. Şehzadelerini burada 
yetiştirmişler, en önemli devlet 
adamlarını buralarda görevlen-
dirmişlerdir. Böylece Amasya sa-
dece bölgenin değil tüm ülkenin 
ilim irfan yuvası haline gelmiş-
tir. Fatih Sultan Mehmet’in ho-
cası Akşemseddin, Tıp Âlimi Sa-
buncuoğlu Şerafeddin ve Hattat 
Şeyh Hamdullah gibi büyük ilim 
ve sanat adamları Amasya’da 
yetişmiştir. Bu gelişmiş sanat 
ve kültür ortamı Amasya’yı her 
dönemde bir marka şehir ha-
line getirmiştir. Günümüzde 
de Amasya, marka şehirlerimiz 
arasında başı çekmekte ve hep 
bir adım önde durmaktadır. Her 
taşında bir hatıra barındıran ili-
mizde, hayat ve ölüm birbirini 
tamamlayan iki ana unsurdur.

Yaşayan binalara kazınan kita-
beler binanın bir doğum ve kayıt 
belgesi iken, mezarlara dikilen 
taşlar ise fani olanın baki olana 
nispetini ortaya koyan birer ib-

Salih ıŞıK / amasya Valisi
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ايللرميزدندر. يشيل  ايله  برلكده  آڭيالن نادر  آماسيه انسانلق تارخيي 
ايرماق حوضه سي اچينده  ير آالن آماسيه، تارخيڭ هر دومننده  انسانلغڭ 
جاذبه  مركزي اوملشدر. بو أوزللگي ايله  بيوك مدنيتلره  أو صاحبلگي 
كومنزده   طاشيمشدر.  قدر  كومنزه   ايزلري  قاالن  اونلردن  و  ياپمش 
آماسيه ده  هر مدنيتدن بر اثر كورمك ممكندر. تارخيه  مال اوالن بو 
بر  طوپليجه   أوته سنده   اومله نڭ  خاطره   بر  ياڭسيتان  دومنلريين  اثرلر 

“آماسيه مارقه سي” اولوشديرمقده در. 
حكايه سي  حيات  باشاليان  چاغلردن  أوڭجه سي  تاريخ  آماسيه نڭ 
طوغمه سنه   مدنيتڭ  بر  بيوك  أوچكننده   انسان  و  طوپراق  صو، 
زمني حاضرالمشدر. فرقلي كولتورلرڭ زمان اچينده  خرمان اولوب 
قايناشديغي بو يايپ، كندينه  أوزگو بر أوست مدنيته  قايپ آراالمشدر. 
آڭالملي  داها  فتحندن صوڭره   ترك  كرچكلشن  1٠٧5’ده   آماسيا 
ايتديگي  حق  طوپراقلره   بو  آتالرميز  كچمشدر.  يوكسليشه   بر 
ايشله مشلردر.  نقش  نقش  عادتا  قاريشنى  هر  و  ويرمش  دگري 
شهزاده لريين بوراده  يتيشديرمشلر، اڭ أومنلي دولت آدملريين بورالرده  
توم  دگل  بولگه نڭ  ساده جه   آماسيه  بويله جه   كورولنديرمشلردر. 
ئولكه نڭ علم عرفان يووه سي حالنه  كلمشدر. فاتح سلطان حممدڭ 
خواجه سي آق مشس الدين، طب عاملي صابوجني اوغلي شراف الّدين 
آماسيه ده   آدملري  علم و صنعت  بيوك  و خّطاط شيخ محداهلل كيب 
هر  آماسيه يي  اورتامي  كولتور  و  صنعت  كليشمش  بو  يتيشمشدر. 
دومنده  بر مارقه  شهر حالنه  كتریمشدر. كومنزده  ده  آماسيه، مارقه  
شهرلرميز آراسنده  باشي چكمكده  و هپ بر آدمي أوڭده  طورمقده در. 
بربريين  ئولوم  و  ايلمزده ، حيات  بارينديران  بر خاطره   طاشنده   هر 

آنا عنصردر. متاماليان ايكي 
بلگه سي  قيد  و  طوغوم  بر  بنانڭ  كتابه لر  قازينان  بنالره   ياشايان 
نسبتنى  اوالنه   باق  اوالنڭ  فاين  ايسه   طاشلر  ديكيلن  مزارلره   ايكن، 
اورته يه  قويان برر عربت آڭيتلريدر. بنالرده كي كتابه لر بو دنياده كي 
باشالنغيجي افاده  ايدركن، مزار طاشلرنده كي كتابه لر باشقه  بر دنياده  
صوڭسزلغه  آتيالن ايلك آدميدر. كندندن صوڭره كيلره  بر اثر بریاقارق 
بزم  زمانده   عني  طاشلري  مزار  آڭديران  كتابه لري  يازيالن  كيدنلره  
كله جگه   كچمشدن  اونلر  طاشلريدر.  هجا  كولتورميزڭ  تارخيمزڭ، 
اوزانان كوپرولرميزدر. بزي آياقده  طوتان كوكلرميزدر. اونلرله  بسلنری، 

اونلرله  بويور، زمانڭ كتریديگي صيقينتيلره  اونلرله  ديرنریز.

ret anıtlarıdır. Binalardaki kita-
beler bu dünyadaki başlangıcı 
ifade ederken, mezar taşların-
daki kitabeler başka bir dünyada 
sonsuzluğa atılan ilk adımdır. 
Kendinden sonrakilere bir eser 
bırakarak gidenlere yazılan kita-
beleri andıran mezar taşları aynı 
zamanda bizim tarihimizin, kül-
türümüzün hece taşlarıdır. Onlar 
geçmişten geleceğe uzanan köp-
rülerimizdir. Bizi ayakta tutan 
köklerimizdir. Onlarla beslenir, 
onlarla büyür, zamanın getirdiği 
sıkıntılara onlarla direniriz. 
Gerek tarihe mal olmuş bina ki-
tabelerini, gerekse mezar taşla-
rımızı her zaman dikkatle oku-
malı ve anlamaya çalışmalıyız. 
Zaman ve mekân boyutunda 
inkâr edilemez belgeler olan bu 
kitabelerin değerini bilmek ve 
günümüz imkânları ile bunları 
koruyup, kollamak en önemli 
görevlerimizden biridir. Bu an-
lamda önemli bir boşluğu dol-
duran bu eserin hazırlanmasına 
vesile olan İl Kültür Turizm Mü-
dürlüğü çalışanlarımızla, kitabı 
hazırlayan komisyon üyelerini 
tebrik ediyor, başarılı çalışmala-
rının devamını diliyorum. 
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صورونلرله   و  زورلق  تهلكه ،  بكلنمه دك  ايشته   بر  )كيريشيلن 
قارشيالشمق(

يوزغات  واردر.  سالله   بر  آڭيالن  لقبيله   اوغلي  چاپان  تاريخمزده  
شهرينى قوران احمد پاشا بو سالله نڭ ايلك طانينمش كيشيسي اولوب، 
آردندن  1٧٦4 ييلنده  سيواس واليسي ايكن أوڭجه  عزل ايديلمش 
ده  اعدام ايتديريلمشدر. احمد پاشانڭ بيوك اوغلي مصطفي و 
آردندن ده  كوچك اوغلي سليمان والي اولورلر. سليمان بو 
سالله نڭ شهرتنى آفاقه  صالمش بَرييدر. يوزغات شهرينى 
بوشلغندن  حكومت  عثمانلي  و  كتيرن  حاله   باييندير 
مرعش،  قيصري،  العزيز،  آنقره ،  آماسيه،  ايله   استفاده  
قوروب  بر حكومت  آالن  ايچنه   نيگده  و طرسوسي 

آدينى جالليلر ليسته سنڭ لوحه سنه  يازديران اودر. 
دولت  دگل؛  آراسنده   خلق  ساده جه   زماننده   سليمان 
آدي قورقو و چكينكنلكله   قدمه لرنده  ده  چاپان اوغلي 
مأمورلرندن  دولت  دونمده   او  ايشته   باشالر.  آڭيلمه يه  
بري، ويريله جك بر يولسزلق قراريني قوغوشديرمق أوزره  
آراشديرمه لري اوڭا، چاپان اوغوللرندن  مفّتش تعيين اولونور. 
برقاچ كيشينڭ ده  يولسزلقلرده  پارماغي اولديغني كوسترير. چاپان 
اوغلي سليمانڭ نفوذندن چكينن مأمور، طورومي ياقين بر آرقداشنه  

آڭالتوب فكرينى ايستر. آلديغي جواب شويله در:
- بو ايشي فضله  قورجه الما؛ آلتندن چاپان اوغلي چيقارسه باشڭ 

بالده  ديمكدر!
يووارالق  بيراقوب  ياريده   صوروشديرمه لريني  ياپسين؛  نه   مفّتش 
جمله لر ايله  صوڭوجي ايلگيلي مرجعلره  بيلديرير. )زورلقلر أوزرينه  

كيدرك آشيلير. قورقمادن…(

(Girişilen bir işte beklenmedik tehli-
ke, zorluk ve sorunlarla karşılaşmak.)
Tarihimizde Çapanoğlu lakabıyla anı-
lan bir sülale vardır. Yozgat şehrini 
kuran Ahmet Paşa bu sülalenin ilk ta-
nınmış kişisi olup, 1764 yılında Sivas 
valisi iken önce azledilmiş ardından 
da idam ettirilmiştir. Ahmet Paşa’nın 
büyük oğlu Mustafa ve ardından da 
küçük oğlu Süleyman vali olurlar. Sü-
leyman bu sülalenin şöhretini afaka 

salmış bireyidir. Yozgat şehrini 
bayındır hale getiren ve Os-

manlı hükümet boşluğun-
dan istifade ile Amasya, 
Ankara, Elazığ, Kayseri, 
Maraş, Niğde ve Tarsus’u 
içine alan bir hükümet 
kurup adını Celâlîler lis-
tesinin levhasına yazdı-
ran odur. 
Süleyman zamanında 
sadece halk arasında 
değil; devlet kademele-
rinde de Çapanoğlu adı 
korku ve çekingenlikle 

anılmaya başlar. İşte o 
dönemde devlet memur-

larından biri, verilecek bir 
yolsuzluk kararını kovuş-

turmak üzere müfettiş tayin 
olunur. Araştırmaları ona, Çapano-
ğullarından birkaç kişinin de yolsuz-
luklarda parmağı olduğunu gösterir. 
Çapanoğlu Süleyman’ın nüfuzun-
dan çekinen memur, durumu yakın 
bir arkadaşına anlatıp fikrini ister. 
Aldığı cevap şöyledir:
- Bu işi fazla kurcalama; altından Çapa-
noğlu çıkarsa başın belada demektir!
Müfettiş ne yapsın; soruşturmaları-
nı yarıda bırakıp yuvarlak cümleler 
ile sonucu ilgili mercilere bildirir. 
(Zorluklar üzerine giderek aşılır. 
Korkmadan…)

alTından ÇaPanOğlu ÇıKmaK 
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DR. MİRzA İNAk mirzaakmescidli@gmail.com

KelİmeleRİn KÖKenleRİne yOlculuK
كلمه لرڭ كوكنلرينه  يوجليلق

Kıymetli dostlar, her kelime ken-
di kültür ve medeniyet havzasının 
etkilerini üzerinde taşır. O kelime 
başka bir dile geçerken aslında bir 
kültür ve medeniyet etkileşimi de 
kaçınılmaz olarak yaşanır. Eğer o 
kelimelerin geldiği kültür baskın 
ve bozucu ve bizim değerlerimize 
ters bir kültürse o kelimeler üze-
rinden lisanımız ve kültürümüz 
olumsuz etkilenir. İşte bu hafta 
da modernleşme ile dilimize giren 
olumlu veya olumsuz bazı kelime-
leri inceleyerek yazımıza başlıyo-
ruz. İlk kelimemiz “hol”

حوضه سنڭ  مدنيت  و  كولتور  كندي  كلمه   هر  دوستلر،  قيمتلي 
اتكيلريين أوزرنده  طاشری. او كلمه  باشقه  بر ديله  كچركن اصلنده  
بر كولتور و مدنيت اتكيله شيمي ده  قاچينيلماز اوالرق ياشانری. اگر 
دگرلرميزه   بزم  و  بوزجيي  و  باصقني  كولتور  كلديگي  كلمه لرڭ  او 
ترس بر كولتورسه  او كلمه لر أوزرندن لسامنز و كولتورميز اولومسز 
اولوملي  كرین  ديلمزه   ايله   مودرنلشمه   ده   هفته   بو  ايشته   اتكيلنری. 
ايلك  باشلييورز.  يازميزه   اينجه له يه رك  كلمه لري  بعض  اولومسز  ويا 

كلمه مز “خول”

ANTRE: )آنرته( Bu kelime Fransızcadan dilimize geçmiş bir 
kelimedir. Bir binanın veya dairenin giriş kısmını ifade eden bu 
kelimenin aslı, giriş anlamına gelen “entre” kelimesidir.

DİREKT: )ديركت( Bu kelime Türkçe “direk” kelimesi ile ka-
rıştırılmamalıdır. Zira bu kelime Fransızcadan dilimize geçmiş-
tir. Araya bir vâsıta girmeden, “doğrudan doğruya, dolaysız, 
aracısız, vasıtasız” gibi anlamlara gelen bu kelime dilimizde 
“Direkt uçak seferleri”, “Direkt satış”, “Direkt temas” 
şeklinde kullanılır. Zıttı ise “doğrudan doğruya olmayan, do-
laylı, aracılı” anlamındaki “endirekt” kelimesidir.

DUŞ: )طوش( Bu kelime dilimize Fransız kültüründen geçmiş 
bir kelimedir. Aslı “duşe” olan bu kelime püskürtme yoluyla 
yukarıdan akıtılan suyun altında yıkanmayı ifade eder. Biz aynı 
kelimeyi suyu püskürten düzenek için de kullanmışız. Önce bu 
şekilde yıkanma fiiline “duş yapmak” demişiz. Sonra yanlış bir 
kullanım da olsa “duş almak” demişiz. Zamanla “soğuk duş 
etkisi” gibi farklı deyimler de türetmişiz. 

HOL: )خول( Bu kelime İngiliz kültüründen dilimize geçmiş bir 
kelimedir. Aslı “hall” şeklindedir. Eskiden Osmanlı döneminde 
“sofa” dediğimiz yere yani evlerde oda kapılarının açıldığı geniş-
çe alana sonraları bu ismi vermişiz.
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ANTREMAN: )آنرتمان( Aslı “entraînement” olan bu kelime 
“giriş, başlangıç hazırlık” anlamına gelmektedir. Bir spor da-
lında başlangıçta yapılan hazırlık çalışması, idman anlamına ge-
len bu kelime de Fransızcadan dilimize girmiş bir sözcüktür. 

ANTİPARANTEZ: )آنت پارانزت( Bu ifade Fransız kültüründen 
dilimize geçmiş bir tabirdir. Fransızcada “entre parenthèse” 
diye yazılıp “antr parantez” diye okunan ve “parantez içinde” 
anlamına gelen bu ifade, kullanımda maalesef yanlış oturmuştur. 
Antiparantez derken yunanca “-e karşı” manasındaki “anti” gibi 
kullanıyoruz. “antialerjik,  antibiyotik, antiterör” gibi. Hal-
buki “arantez içinde şunu da belirteyim” manasında kullana-
rak bu ifadeyi doğru şekilde ifade etsek, muradımız hâsıl olmuş 
olur. Yoksa antiparantezle parantez dışına çıkmış oluyoruz.

DİREK: )ديرك( Aslı eski Türkçe “tirek” olan bu kelime “tire-
mek” den türetilmiştir. “Bir şeyi destekleyerek dikmek, dik 
tutmak” manasına gelmektedir. Kelime Türkçeden Farsçaya ve 
Balkan dillerine de geçmiştir. Destek veya taşıma vazifesi görmek 
üzere bulunduğu yere dikine yerleştirilen uzun ve kalın ağaç, de-
mir taşıyıcı aletlere bu isim verilmiştir. “Sancak direği”, “bay-
rak direği”, “iskele direği”, “kale direği”, “telgraf direği”, 
“elektrik direği” gibi çok geniş bir kullanım alanı bulmuştur. 
Kelime süreç içinde mecazi bir kullanımla “Kendisine dayanı-
lan kimselere, şeylere dayanak ve sığınak olan kişilere”  de 
bu isim verilmiştir. “Baba evin direğidir”, “Namaz dinin di-
reğidir”, “Devletin direği adalettir” gibi.

SAAT: )ساعت( Bu kelime Türkçemize Arapçadan geçen, biz-
den olmuş kelimelerden biridir. “Zaman, vakit, an, kıyamet 
vakti” gibi anlamlara gelen bu güzel kelime, dilimizde çok geniş 
bir kullanım sahası bulmuştur. Ecdadımız kelimeyi çok yönlü bir 
şekilde kullanmışlardır. Öncelikle gece ile gündüzden meydana 
gelen bir günün yirmi dörtte birine, eşit olan altmış dakikalık 
zaman birimine bu ismi vermişiz. Sonra belli zaman dilimlerine 
de saat demişiz. “Ders saati, yemek saati, dinlenme saati” 
gibi. Zamanı gösteren alete de yine saat demişiz. “Cep saati, kol 
saati, duvar saati, guguklu saat” gibi. Sonra herhangi bir şeyi 
ölçerken de sayaç anlamında bu kelimeyi kullanmışız. “Su saa-
ti, elektrik saati, basınç saati” gibi. Sonra saatten deyimler 
yapmışız: Hiç aksatmadan, düzenli, intizamlı bir şekilde, dakik 
çalışan şeylere “saat gibi” deyivermişiz. Gerekli gereksiz kabaca 
uluorta konuşanlara “saat kulesi gibi ötme” diyenlerimiz çık-
mış. Eceli gelen insanları “vakit saat doldu” diye anlatmışız. 
Bir hâli diğerine benzemeyen, durumu ve davranışları sık sık de-
ğişen kişilere “saati saatine uymuyor” diye ifade etmişiz.
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مدنيتمزڭ متللري مرمحت، شفقت و حق-حقوقه  حرمت أوزرينه  
بر  ده   يا  ياپيلریكن  ايش  بر  اوالرق،  كرگي  بونڭ  قوروملشدر. 
حقوق  جانليلرڭ  بتون  دگل،  انسانلرڭ  ساده جه   آلينریكن  قرار 
كوره بيلييورز.  نت  چوق  أولرنده   قوش  بوين،  كوزتيلمشدر. 
راستالمنازكن  حيوانلره   كيب  كوپك  و  كدي  صوقاقلرنده   آوروپه  
وضعيتده   قاچار  دواملي  انسانلردن  و  ضعيف  ده   اوالنلر  ويا 
واردي.  طوروم  بر  ترسي  تام  دولتنده   عثمانلي  ايكن؛ 
قارينلري  ايديلری،  معامله   مرمحتله   حيوانلره   ياشايان  صوقاقلرده  
قوروملشدي.  بيله   وقفلر  اچيون  ايشلر  بو  حّتی  طويورولوردي. 
بري،  أورنكلرندن  كوزل  اڭ  داورانيلمه سنڭ  مرمحتله   جانليلره  
معّظمه نڭ،  كعبۀ  ياشاندي.  مكرّمه ده   مّكۀ  سنه سنده    1٨5٧
اسكيمسي  اولوغنڭ  امسلنديريلن  دييه   اولوق  آلتون  كومنزده  

Medeniyetimizin temelleri mer-
hamet, şefkat ve hak-hukuka hür-
met üzerine kurulmuştur. Bunun 
gereği olarak, bir iş yapılırken ya 
da bir karar alınırken sadece in-
sanların değil, bütün canlıların 
hukuku gözetilmiştir. Bunu, kuş 
evlerinde çok net görebiliyoruz. 
Avrupa sokaklarında kedi ve 
köpek gibi hayvanlara rastlan-
mazken veya olanlar da zayıf ve 
insanlardan devamlı kaçar vazi-
yette iken; Osmanlı Devletinde 
tam tersi bir durum vardı. Sokak-
larda yaşayan hayvanlara merha-
metle muamele edilir, karınları 
doyurulurdu. Hatta bu işler için 
vakıflar bile kurulmuştu. Canlıla-
ra merhametle davranılmasının 
en güzel örneklerinden biri, 1857 
senesinde Mekke-i Mükerreme’de 
yaşandı. Kâbe-i Muazzama’nın, 
günümüzde Altınoluk diye isim-
lendirilen oluğunun eskimesi 

Güvercinler zarar Görmesin diye...

كوگرجينلر ضرر كورمه سني دييه...
ARİf EMRE GüNDüz arifemreg@gmail.com
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و  اطرافنه   يڭيلنریكن  اولوق  آليندي.  قراري  يڭيلنمسي  أوزرينه ، 
ايستندي.  طرفندن  واليسي  جّده   قونوملسي  شيشلر  كوموش  اچينه  
افندميزڭ  پيغمرب  كوگرجينلرڭ  جوابده ،  كلن  استانبولدن  طلبه   بو 
جوارنده   كعبه   أوزللكله   سببيله ،  روللري  هجرتنده كي  )ع ص م( 
ياشايانلرڭ طوقونوملاز اولديغي بلریتيلمشدر. بو طورومڭ حديث 
كوموشدن  اولوغه   ايديلمشدر.  افاده   اولديغي  ثابت  ده   شريفلرله  
بوندن  ويره بيله جگندن  ضرر  كوگرجينلره   اكلنمسي،  شيشلرڭ 
يڭيلنمسي  شكلده   اويغون  كعبه يه   اولوغڭ  آجنق  كچيلمسي  واز 
تارخيلي   1٨5٧ مايس   15 طورومي  بو  ويريلمشدر.  تعليمايت 

آڭاليابيلييورز:  )٦-24٩43/3٧٨( وثيقه دن 

üzerine, yenilenmesi kararı alın-
dı. Oluk yenilenirken etrafına 
ve içine gümüş şişler konulması 
Cidde Valisi tarafından istendi. 
Bu talebe İstanbul’dan gelen ce-
vapta, güvercinlerin Peygamber 
Efendimiz’in (asm) Hicretindeki 
rolleri sebebiyle, özellikle Kâbe 
civarında yaşayanların dokunul-
maz olduğu belirtilmiştir. Bu du-
rumun Hadîs-i Şerîflerle de sabit 
olduğu ifade edilmiştir. Oluğa 
gümüşten şişlerin eklenmesi, 
güvercinlere zarar verebileceğin-
den bundan vazgeçilmesi ancak 
oluğun Kâbe’ye uygun şekilde 
yenilenmesi talimatı verilmiş-
tir. Bu durumu 15 Mayıs 1857 
tarihli vesikadan (BOA, İ.DH, 
378/24943-6) anlayabiliyoruz:

KaBe'deKİ OluKlaRın üzeRİne ŞİŞ KOnulmamaSı HaKKında BelGe

BelGede GeÇen KelİmeleR

Mîzâb-ı şerif: Kâbe’nin üstündeki su 
yolu, oluk
İstîzân: İzin isteme
İnhâ: Resmî bir dâireden bir üst makāma 
bir tâyin veya terfî için yazı yazma, teklif-
te bulunma
Led’el-mütâlaa: Değerlendirme zamanında
Ber-minvâl-i muharrer: Yazıldığı üzere
Mazbata: İstek veya şikâyette bulun-
mak üzere birden çok kimse tarafından 

imzâlanarak resmî bir makāma sunulan 
yazı, çok imzâlı dilekçe, mahzar
Müstebân: Açıkça ortaya konmuş olan, 
şüpheye yer bırakmayacak şekilde anlaşı-
lan, açık, âşikar, vâzıh
Alâ-hâlihi: Olduğu gibi, kendi durumu 
üzerine, bulunduğu durumda
Muhâtara: Tehlikeli durum, tehlike
Mesâğ-ı şer’î: Şeriatın verdiği izin 

Hamâmeteyn-i mezkûreteyn: Adı geçen 
(Peygamberimizin hicret esnasında mağa-
ra ağzına yuva yapan) iki güvercin
Sikâttan mervî: Güvenilir kişilerden ak-
tarılarak günümüze gelen rivayetler
Sadr-ı evvelden ilâ-yevminâ: Öncekiler-
den günümüze
Tenfîr-i sayd-ı harem: Harem bölgesinde 
avlanmaktan nefret, uzaklaştırma
Îhâş: Korkutmak
Zâhir ve bedîdâr: Meydanda ve görünür 
olmak, açık

(1) Mîzâb-ı Beytullâh’il-Harâm tecdîdiyle üzerine güvercinlerin konmasını men’ zımnında mîzâb-ı şerifin etrafına 
ve derûnuna gümüşten masnû’ şişler (2) vaz’ olunması istîzânına dâir Cidde Vâlisi devletlû paşa hazretlerinin 
inhâsıyla bazı ulemâ-i belde-i muazzama taraflarından tanzîm ve takdîm olunan (3) mazbata led’el-mütâlaa 
mîzâb-ı şerîf-i mezkûrun tecdîdi tasvîb ve ber-minvâl-i muharrer şişler vaz’ıyla güvercinlerin kokmaktan men’i 
tensîb kılındığı (4) inhâ ve mazbata müeddâlarından müstebân olup ancak müfâd ve inhâya nazaran mîzâb-ı 
şerîf-i mezkûrun harâbiyeti ve alâ-hâlihî terk olunmasının (5) muhâtarası cihetiyle lâyıkı mertebe ta’mîr ve tecdî-
dine mesâğ-ı şer’î derkâr ise de kıssa-i pür-hisse-i hicret-i Nebeviyye alâ-sâhibihâ efdalu’s-salât (6) ve ekmelü’t-
tahiyyede fem-i gâre-i vekz ittihâz edip vaz’ı beyzâ eden hamâmeteyn ve haşyeteynin mazhar oldukları duâ-i hayr 
ve bereket (7) Hazret-i Nebevî âsârı olarak mücâzâten min-indillâh kendilerine mesâcid mesken ve me’vâ kılınıp 
Harem-i Şerîf güvercinleri hamâmeteyn-i mezkûreteyn (8) neslinden olduğu sikâttan mervî ve sadr-ı evvelden 
ilâ-yevminâ hâzâ bir kimesne güvercinleri mesâcid-i şerîfeden men’e tasaddî etmeyip terk (9) ve takrîri üzerine 
icmâ-ı Müslimîn mün’akid ve hur’enin tahâretine binâen fakat hakk ve kurs ile iktifâ mütehakkık idiği mu’teberât-ı 
(10) kütüb-i fıkıh ve ehâdîste muharrer olup ale’l-husûs Kütüb-i Sitte Ashâbının tahrîcinde ittifâk buyurdukları 
ve i’lâm-ı eimmenin (11) tefrî-i ahkâm eyledikleri hadîs-i tavîlde tenfîr-i sayd-ı haremden Feth-i Mekke’de nehy-i 
Hazret-i Peygamberî vürûdundan Harem-i Şerîf güvercinlerinin (12) tenfîr ve îhâşı harâm olduğu müstefâd ve inhâ 
olunduğu vechle şişler vaz’ıyla konmaktan men’de ma’nâ-yı tenfîr-i menhî mevcûd (13) olduğu zâhir ve bedîdâr 
olduğundan vaz’ ve men-i mezkûr şer’an câiz olmamağın bu surette mîzâb-ı şerîf-i mezkûrun (14) taraf-ı eşref-i 
hazret-i pâdişâhîden kadimî vechle ta’mîr ve tecdîdiyle iktifâ buyurularak mezkûr şişlerin ihdâs (15) ve vaz’ından 
sarf-ı nazar olunmak emr-i savâb olacağı fî 21 Ramazan sene 1273
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H. HAlİT ATlI

OSmanlıda BelGe Ve yazı ÇeŞİTleRİ
OSmanlı yaRdımSeVeRlİğİ

Geçmişte Büyük Britanya Kral-
lığı’na bağlı olarak yaşayan ve 
1916 yılında ayaklanma baş-
latarak 1922’de tam bağımsız 
statüye kavuşan İrlanda, kuzey-
batı Avrupa’da Büyük Britanya 
Adası’nın batısında bulunan 
ve İrlanda Adası’nın çok büyük 
bir kısmını kapsayan üniter bir 
cumhuriyettir.
Tarihte birçok kere İngiltere mer-
kezî hükümetine karşı bağım-
sızlık mücadelesi veren Katolik 
İrlandalılar, Birleşik Kral lık çatısı 
altında iken, 1845-1849 yılları 
arasında tarihlerinin en kötü fe-
laketlerinden olan patates kıtlı-
ğı ile karşı karşıya kalmışlardır. 
Patates zehirlenmesinden dolayı 
1 milyon civarında İrlandalı ha-
yatını kaybetmiş, bir o kadar da 
İrlandalı diğer ülkelere göç etmiş-
tir. İngiltere merkezî devleti ada-
da yaşanan bu kıtlığa duyarsız 
kalmış, hatta muhtaç İrlandalıları 
çok ucuz ücretlerle çalıştırmıştır. 
Özellikle bu süreç, İrlandalıların 
İngiltere kraliyet ailesine nefret 
gütmesine yol açacak ve bağım-
sızlığa giden süreci başlatacaktır.
Bu dönemde Osmanlı padişahı 
olan Sultan Abdülmecid, İrlan-
da halkına yardım olarak 10.000 
sterlin göndermek istemiş, an-
cak Kraliçe Victoria bu yardımın 
1000 sterlinini kabul etmiştir. 
Bunun nedeni, İngiltere Birleşik 
Krallığı’na bağlı topraklara yapı-
lan dış yardımların en fazla 1000 
sterlin ile sınırlandırılmasıydı. 
Abdülmecid nakdi yardımdaki 
azalışı telafi için ayrıca tahıl yük-
lü beş gemi göndermiş, ancak 
İngilizler bu gemilerin yanaşma-
sına izin vermediğinden, gemiler 
Drogheda limanına gizlice yana-
şarak yüklerini boşaltmışlardır. 
Günümüzde bu liman kentinin 
şehir merkezinde, bir otel duva-
rında Osmanlıların yardımına 
mukabil bir şükran plaketi bu-
lunmaktadır.

olunmuştur. İrlanda halkının, bu 
durumda kendilerini ve ailelerini 
açlık ve ölümden korumak adına 
diğer ülkelerin şefkat ve cömertli-
ğine başvurmaktan başka seçene-
ği kalmamıştır. Majestelerinin bu 
zor durumdaki insanların yardım 
talebine verdiği mertçe cevap bü-
yük Avrupa devletlerine kıymetli 
bir örnek olmuştur. Bu, vaktinde 
yapılmış hayırlı davranış, pek çok 
kişiyi ferahlatmış ve ölümden kur-
tarmıştır. 
Onlar adına tekrar majestelerine 
minnettarlığımızı sunmak, idare-
niz altında bulunan ve ihsanınızda 
payı olan halkınızın ve ülkenizin, 
katlanmak zorunda kaldığımız sı-
kıntılardan muhafaza buyrulması 
dileğimizi izninizle ifade ediyoruz.”
Osmanlı medeniyetinin temelini 
oluşturan insan sevgisi ve şefka-
tinin en bariz yansımalarından 
olan bu örneği daha yakından 
incelemek için, İrlandalılara ya-
pılan bu yardımla ilgili belgeleri 
sizlere takdim ediyoruz.

İrlandalılar bu yardımlar için 
1849 yılında Sultan Abdülmecid’e 
bir teşekkür mektubu gönder-
miş, Abdülmecid bu mektubu 
İrlandalıları huzuruna kabul 
ederek bizzat almıştır. Bu teşek-
kür mektubunda şu ifadeler yer 
almaktadır:
“Majesteleri Osmanlı Padişahı Sul-
tan Abdülmecid Han’a,
Allah Majestelerinden razı olsun. 
Biz aşağıda imzası bulunan İrlan-
dalı asilzâdeler, ileri gelenler ve 
tüm halk olarak majesteleri tara-
fından çilekeş ve ıstıraplı İrlanda 
halkına gösterilmiş olan ihsan ve 
teveccühün cömertliğine en derin 
teşekkür ve minnetimizi ifade et-
mek ve halkımız adına İrlandalıla-
rın sıkıntılarını hafifletmek ve acı-
larını dindirmek için gönderilen bin 
paundluk cömert yardıma teşekkür 
için müsaadenizle hürmetlerimizi 
sunuyoruz.
Eşine az rastlanır türde, ülkemizde 
ansızın ortaya çıkan kıtlık ve fakir 
halkın karşı karşıya kaldığı çare-
sizlik Allah’ın hikmetiyle takdir 
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İRlanda'ya yaRdıma İnGİlTeRe BüyüKelÇİlİğİnden TeŞeKKüR meKTuBu

İngiltere elçisininbirkıt‘aresmîtakrîritercümesidir.Fî25Mayıs

sene 1847

Haşmetlüİngilterekraliçesininzeyl-itakrîrdevâzı‘u’l-imzâ

murahhaselçisi;müşârun-ileyhâcenâblarınınteb‘asından

olupdûçâr-ımüzâyakaolmuşolandermendlere 
[derdmendlere]

mu‘âvenetolmaküzerecânib-ieşref-ihazret-işehinşâhîden

irsâlkılınanatiyye-icelîle-imülûkânegerekkraliçecenâblarına

vegerekİngilteredevletinebâ‘is-iisti‘câbveşükrâne

olmuşolduğunudevletlüAliEfendihazretlerine

bi’l-me’mûriyetarzveiş‘âramüsâra‘ateder.Zât-ı

şevket-simât-ıhazret-işâhâneninkarîha-ibedî‘a-i

mülûkânelerindensudûredenişbueser-ifütüvvetvesadakahusûsu

hattabunaİngilteredevletininziyâdesiylemahzûziyetinimüstevcib

olmuştur.Zîrâbuinâyet-izât-ıhümâyûn-ıhazret-işehriyârî
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BelGeleRİn ÖzeTİ

İrlanda’da sıkıntı çeken insanlara Osmanlı Devleti tarafından yapılan yardımdan dolayı İngiltere Kraliçesi I. Victoria’nın 
şükran duyguları içinde olduğu ve bu durumun sadece politik ve ticari ilişkileri geliştirmekle kalmayıp aradaki dostlu-
ğun kuvvetlendirilmesine de katkıda bulunacağı hakkında, İstanbul’daki İngiltere Büyükelçisinden (Stratfort Canning) 
Hariciye Nezareti’ne gönderilen yazı (25 Mayıs 1847).

BelGenİn TRanSKRİPSİyOnu

veashâb-ıfetânetvemehâmidâtıolanvükelâ-yıizâmları

saltanat-ıseniyyeyiveİngiltereDevletiniyalnızmünâsebât-ıpolitika

verevâbıt-ıticâretiledeğilbelkiikidevletitarafeynden

yekdiğerinhakkındaibrâz-ıâsâr-ıhayr-hâhîvedostîile

rabtetmeyerağbetbuyurduklarınapekkavîbirdelîl-imutazammındır.

İştezîrdemuharrerü’l-isimsenâverlerikemâl-imahzûziyetle

ber-vech-imuharrericrâ-ime’mûriyeteylemesiniDevlet-i

AliyyeUmûr-ıHâriciyesi
nâzırıhazretlerine

olankemâl-iri‘âyetinin

te’kîdâtınıtecdîdetmeklehüsn-izerî‘aittihâzetmiştir.Mavla

İngiltere elçisinin bir kıt‘a resmî takrîri tercümesidir. Fî 25 Mayıs sene 1847
Haşmetlü İngiltere kraliçesinin zeyl-i takrîrde vâzı‘u’l-imzâ murahhas elçisi; müşârun-ileyhâ cenâblarının teb‘asından 
olup dûçâr-ı müzâyaka olmuş olan dermendlere [derdmendlere] mu‘âvenet olmak üzere cânib-i eşref-i hazret-i 
şehinşâhîden irsâl kılınan atiyye-i celîle-i mülûkâne gerek kraliçe cenâblarına ve gerek İngiltere devletine bâ‘is-i isti‘câb 
ve şükrâne olmuş olduğunu devletlü Ali Efendi hazretlerine bi’l-me’mûriyet arz ve iş‘âra müsâra‘at eder. Zât-ı şevket-
simât-ı hazret-i şâhânenin karîha-i bedî‘a-i mülûkânelerinden sudûr eden işbu eser-i fütüvvet ve sadaka husûsu hat-
ta buna İngiltere devletinin ziyâdesiyle mahzûziyetini müstevcib olmuştur. Zîrâ bu inâyet-i zât-ı hümâyûn-ı hazret-i 
şehriyârî ve ashâb-ı fetânet ve mehâmidâtı olan vükelâ-yı izâmları saltanat-ı seniyyeyi ve İngiltere Devletini yalnız 
münâsebât-ı politika ve revâbıt-ı ticâret ile değil belki iki devleti tarafeynden yekdiğerin hakkında ibrâz-ı âsâr-ı hayr-
hâhî ve dostî ile rabt etmeye rağbet buyurduklarına pek kavî bir delîl-i mutazammındır. İşte zîrde muharrerü’l-isim 
senâverleri kemâl-i mahzûziyetle ber-vech-i muharrer icrâ-i me’mûriyet eylemesini Devlet-i Aliyye Umûr-ı Hâriciyesi 
nâzırı hazretlerine olan kemâl-i ri‘âyetinin te’kîdâtını tecdîd etmekle hüsn-i zerî‘a ittihâz etmiştir.

Mavla
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BelGede GeÇen Bazı KelİmeleRİn yazılıŞ ŞeKİlleRİ

BelGeleRde GeÇen KelİmeleR

Takrîr: Resmî yazı
Zeyl: Ek
Vâzı‘u’l-imzâ: İmza koyan
Murahhas: Devlet adına bir yere yetkili 
olarak gönderilen kimse
Müşârun-ileyhâ: Adı geçen (müennes)
Dûçâr-ı müzâyaka: Sıkıntıya maruz 
kalmış
Derdmend: Dertli
Mu‘âvenet: Yardım
Cânib-i eşref-i hazret-i şehinşâhî: 
Padişah hazretlerinin en şerefli katı
İrsâl: Göndermek

Atiyye-i celîle-i mülûkâne: Padişaha 
yakışan büyük hediye
Bâ‘is-i isti‘câb: Hayrete sebep olma
Bi’l-me’mûriyet: Görevlendirme ile
İş‘âr: Yazı ile bildirme
Zât-ı şevket-simât: Alameti haşmet olan 
zat
Karîha-i bedî‘a-i mülûkâne: Padişaha 
yakışır çok güzel düşünce
Mahzûziyet: Hoşlanma
Müstevcib: Gereken, icâb eden
İnâyet: Yardım
Fetânet: Çabuk kavrayış
Mehâmidât: Övgüler

Vükelâ-yı izâm: Büyük vekiller
Revâbıt: Rabıtalar, bağlar
Tarafeyn: İki taraf
İbrâz-ı âsâr-ı hayr-hâhî: Hayırsever eser-
leri ve âdetleri göstermek
Delîl-i mutazammın: Kapsayıcı delil
Zîr: Aşağı, alt
Muharrerü’l-isim: İsmi yazılmış
Senâver: Öven, medheden
Ber-vech-i muharrer: Yazıldığı üzere
Umûr-ı Hâriciye: Dışişleri
Ri‘âyet: İyi karşılamak, hürmet etmek
Te’kîdât: Sağlamlaştırma
Tecdîd: Yenileme
Hüsn-i zerî‘a: Güzel bir vesile

1. “Nun” harfinin noktası, “Kef” harfinin keşide-
si, “He” harfinin tamamlanmaması göze garip 
gelse de bütüne bakıldığında ve arkasından 
gelen elçi kelimesi okumayı rahatlatıyor.

İngiltere resmî

teb‘asından

dûçâr-ı

celîle-i

bâ‘is-i

Efendi

1
2

3

4

5

6

7

2. “Ye” harflerinde genel itibariyle kuyruk kısımlar düz bırakılmış, 
yukarıya kıvrılmamış.

3. Bu harf yani “Nun” harfi, ucu açık kalmış “He” harfi ile karıştı-
rılmamalıdır.

4. Aşağıdaki bu çizginin “Çe” har-
finin noktası olduğunu anla-
mak zor olmasa gerektir.

5. “He” harfi üzerinde olan “hemze” işareti 
diğer kelimeye doğru kaydığı için yeni baş-
layanlarda okuma zorluğu gibi gelebilir. 
Fakat tamlama olarak akışın varılığı kolay 
intikal verecektir.

6. “Elif” harfinin boyu biraz kısa 
kalmış sanki ;) 7. “Fe” kelimesinin baş kısmı küçük 

kaldığı için normal tekne gibi al-
gılanabilir. Fakat gelişten ve keli-
menin diğer türlü ne okunsa bir 
mana verilemeyeceğinden “Efen-
di” olarak okunması yavaşlatır 
belki ama okunmaz değildir.
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BelGeleRde GeÇen KelİmeleR

Atûfetlü: Şefkatli
Üserâ-yı zenciye: Zenci esirler
Süfün-i hümâyûn: Padişaha ait gemiler
Ale’l-husûs: Özellikle
Livâ-yı şevket-intihâb: Beğenilmiş haş-
metli sancak (il)
Ma‘a-ziyâdeten: Fazlasıyla birlikte
Zımnında: Maksadıyla
Vârid: Ulaşan, gelen
Manzûr-ı ma‘âlî-mevfûr-ı cenâb-ı 
cihânbânî: Cihanı tutan çok şerefli padi-
şahın nazarına sunulmuş
Tesyîr: Gönderme
Sûy-ı vâlâ: Yüce taraf
Veliyy-i bî-minnet: Minneti olmayan sa-
hip
Erîke-i ma‘delet-sebîke-i cenâb-ı şeh-
riyârî: Padişahın külçesi adalet olan tahtı
Müstakarr: Kararlı, sabit
Müstedâm: Devamlı
Eltâf-ı mâlâ-nihâye: Nihayetsiz lütuflar, 
ihsanlar

Mebzûl: Bol
Meşmûl: Kaplanmış
Sît-i bülend-i keremkârî: Namı yüce olan 
kerem sahibi
Hilâfet-penâh: Hilafetin sığınağı
Tanîn-endâz-ı cihân oldukça: Cihan çın-
ladıkça, dünya döndükçe
Şükûh: Azamet, celal
Kesb-i tezâyüd: Artma
Bendegân-ı cenâb-ı şâhâne: Padişahın 
kulları
İktisâb-nisâb-ı mübâhât ve iftihâr: Nasi-
bi övgü ve gurur kazanmış olmak
Mefrûz-ı uhde-i ubûdiyet: Kulluk sorum-
luluğuna şart olan
Duâ-yı tevâfür-i ömr ü ikbâl ü şevket-i 
cenâb-ı zıllu’llâhî: Allah’ın gölgesi olan 
padişahın haşmet, ömür ve talihinin art-
ması için dua etmek
Ârâyiş-i zebân-ı musâdakat: Dostluk di-
lini süslemek

Tezkire-i senâverî: Medheden kişiye (ve-
zir) ait tezkire
Terkîm: Yazma
Ma‘rûz-ı çâker-i kemîne: Aciz kulun arzı
Resîde-i dest-i ta‘zîm olan: Yetişmiş elin 
yücelttiği
Tezkire-i sâmiye-i vekâlet-penâhî: Padi-
şahın vekâletinin sığınağı olan yüce vezire 
ait tezkire
Müeddâ: Mana, anlam
Mezbûr: Adı geçen
Şeref-sünûh ve sudûr: Şerefle ortaya çık-
mak
Muktezâ-yı münîf: Büyük gereklilik
Sûy-ı âlî-i âsafî: Vezirin yüce tarafı
Tesyâr: Göndermek
Muhât-ı ilm-i sâmî-i sadâret-penâhî: 
Sadrazamlığın sığınağı olan büyük ilmin 
kapsadığı şey
Veliyyü’l-emr: Emir sahibi

BelGenİn TRanSKRİPSİyOnu

BelGeleRİn ÖzeTİ

İrlanda halkına gönderilen yardımdan dolayı İngiltere Kraliçesinin büyük bir sevinç duyduğunun ve İngiltere liman-
larına uğrayacak olan Osmanlı gemilerine gereken kolaylığın gösterileceğinin bildirilmesi üzerine, bu gelişmeden 
duyulan memnuniyetin İstanbul’daki İngiltere Büyükelçiliğine bildirilmesi gerektiği hakkında Sultan Abdülmecid’in 
iradesi (2 Haziran 1847).

(1) Atûfetlü efendim hazretleri,
(2) İrlanda fukarâsına ihsân buyurulmuş olan atiyye-i celîle-i cenâb-ı mülûkâne haşmetlü kraliçe cenâbları ve umûm 
devlete ziyâdesiyle mûcib-i memnûniyet ve teşekkür olmuş olduğunu resmen beyân ve üserâ-yı (3) zenciye ticâretinin 
men‘ine nezâret etmek üzere Basra gönderilecek süfün-i hümâyûn İngiltere devletinin hangi limanına gider ve ale’l-
husûs en ziyâde mûcib-i memnûniyetleri olacakları (4) sûretle İngiltere adası limanlarından birine giderler ise çektikleri 
livâ-yı şevket-intihâba lâzım gelen hürmet ve ri‘âyeti ma‘a-ziyâdeten icrâ edeceklerini ifâde zımnında İngiltere elçisi-
nin Nezâret-i (5) Hâriciye makâmına vârid olan iki kıt‘a takrîri tercümesi manzûr-ı ma‘âlî-mevfûr-ı cenâb-ı cihânbânî 
buyurulmak içün tesyîr-i sûy-ı vâlâları kılınmış olup Cenâb-ı Hakk veliyy-i bî-minnetimiz pâdişâhımız efendimiz (6) 
hazretlerini erîke-i ma‘delet-sebîke-i cenâb-ı şehriyârîlerinde müstakarr ve müstedâm buyursun. Eltâf-ı mâlâ-nihâye-i 
cenâb-ı pâdişâhî âleme mebzûl ve meşmûl olarak sît-i bülend-i keremkârî-i hazret-i hilâfet-penâhî (7) bu vechile dahi 
tanîn-endâz-ı cihân oldukça ve şân ve şükûh-ı saltanat-ı seniyye an be-an böyle kesb-i tezâyüd ve terakkî eyledikçe 
bendegân-ı cenâb-ı şâhâne iktisâb-nisâb-ı mübâhât ve iftihâr etmekte (8) ve mefrûz-ı uhde-i ubûdiyetimiz olduğu üze-
re duâ-yı tevâfür-i ömr ü ikbâl ü şevket-i cenâb-ı zıllu’llâhî ârâyiş-i zebân-ı musâdakat kılınmakta olduğu beyânıyla 
tezkire-i senâverî terkîm kılındı efendim. Fî 17 Cemâziye’l-âhîr sene [12]63

***
(9) Ma‘rûz-ı çâker-i kemîneleridir ki;

(10) Resîde-i dest-i ta‘zîm olan işbu tezkire-i sâmiye-i vekâlet-penâhîleriyle tercüme-i mezkûre (11) manzûr-ı 
ma‘âlî-mevfûr-ı cenâb-ı cihânbânî ve meâl ve müeddâları ma‘lûm-ı âlî-i hazret-i pâdişâhî buyurulmuş (12) ve süfün-i 
hümâyûn-ı mezkûreden dolayı devlet-i müşârun-ileyhâ tarafından bir ri‘âyet-i mahsûsa (13) ibrâz olunmuş olduğun-
dan husûs-ı mezbûr hakkında taraf-ı eşref-i hazret-i şâhâneden olarak (14) devlet-i müşârun-ileyhâ sefârethânesine 
izhâr-ı mahzûziyet olunması şeref-sünûh ve sudûr buyurulan (15) emr ü fermân-ı hümâyûn-ı cenâb-ı hilâfet-penâhî 
muktezâ-yı münîfinden bulunmuş ve tercüme-i mezkûre (16) yine sûy-ı âlî-i âsafîlerine i‘âde ve tesyâr kılınmış olduğu 
muhât-ı ilm-i sâmî-i sadâret-penâhîleri (17) buyuruldukta ol bâbda emr ü fermân hazret-i veliyyü’l-emrindir. Fî 18 
Cemâziye’l-âhîr sene [12]63
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BelGe OKumalaRı

BelGenİn TRanSKRİPSİyOnu

BelGeleRİn ÖzeTİ

Osmanlı Devleti tarafından gönderilen yardımdan dolayı İrlanda halkının ileri gelenleri tarafından gönderilen teşekkür 
mektubunu bizzat padişaha takdim etmek isteyen İrlanda temsilcisinin 26 Mayıs Cumartesi günü huzura kabul edile-
ceği hakkında Sultan Abdülmecid’in iradesi (23 Mayıs 1849).

BelGeleRde GeÇen KelİmeleR

Rüesâ: Reisler
Bir kıt‘a: Bir parça
Merkûm: Adı geçen
Min-gayr-ı resm: Merasim olmaksızın
Hâk-i pâ-yi âlî: Padişahın yüce ayak tozu
Karîn-i müsâ‘ade-i âliye: Padişahın yüce 
iznini elde etmek

Mâbeyn-i hümâyûn: Padişah sarayının 
selamlık dairesi
Azîmet: Gitmek
Fermân-ı ma‘âlî-nişân-ı hazret-i şehin-
şâhî: Padişahın nişanı yüce olan fermanı
Müte‘allik: Alakalı, ilgili
İbtidâr: Başlamak

Enmele-pîrâ-yı ta‘zîm olan: Süslü par-
makların yücelttiği
Ber-minvâl-i muharrer: Yazıldığı minval 
üzere
İ‘zâm: Göndermek
Ma‘âlî-efzâ-yı sünûh ve sudûr: Şeref artı-
rıcı bir şekilde ortaya çıkmak
Mekârim-nümûn: İyilikleri gösteren

(1) Atûfetlü efendim hazretleri,
(2) Mukaddemâ İrlanda ahâlîsine ihsân buyuru-
lan bin lira atiyye-i seniyyeden dolayı teşşekkürü 
mutazammın İrlanda rüesâsı tarafından tanzîm 
olunan bir kıt‘a arzuhâl Mösyö O’Brien namın-
da biriyle Dersaâdet’e gönderilmiş (3) olduğun-
dan merkûmun arzuhâl-i mezkûru min-gayr-ı 
resm bi’z-zât hâk-i pâ-yi âlîye takdîm eylemek 
şerefine nâil olması Mösyö Canning tarafından 
iltimâs olunmuş olduğundan bu sûret karîn-i 
müsâ‘ade-i âliye-i (4) hazret-i pâdişâhî buyu-
rulur ise merkûmun sefâret tercümânlarından 
biriyle beraber hangi gün ve ne vakit mâbeyn-i 
hümâyûn-ı cenâb-ı mülûkâne cânib-i eşrefine 
azîmet eylemesi hakkında her ne vechile emr 
ü fermân-ı ma‘âlî-nişân-ı (5) hazret-i şehinşâhî 
müte‘allik ve şeref-sudûr buyurulur ise muktezâ-
yı münîfinin icrâsına ibtidâr olunacağı beyânıyla 
tezkire-i senâverî terkîm kılındı efendim. Fî 
selh-i Cemâziye’l-âhîr sene [12]65
***
(6) Ma‘rûz-ı çâker-i kemîneleridir ki;
(7) Enmele-pîrâ-yı ta‘zîm olan işbu tezkire-i 
sâmiye-i âsafâneleri manzûr-ı âlî-i hazret-i 
pâdişâhî buyurulmuş ve ber-minvâl-i muharrer 
merkûmun (8) sefâret tercümânlarından biriyle İR
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beraber işbu Cumartesi günü mâbeyn-i hümâyûn-ı cenâb-ı mülûkâne cânib-i eşrefine i‘zâm olunması (9) 
ma‘âlî-efzâ-yı sünûh ve sudûr buyurulan emr ü fermân-ı hümâyûn-ı mekârim-nümûn-ı hazret-i şehinşâhî 
muktezâ-yı münîfinden bulunmuş olduğu (10) muhât-ı ilm-i sâmî-i sadâret-penâhîleri buyuruldukta ol 
bâbda emr ü fermân hazret-i veliyyü’l-emrindir. Fî gurre-i Receb sene [12]65
***
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HüSn-İ HaT ÇalıŞmalaRı

Harf ve kelime çalışmalarına devam ediyoruz. Silik harflerin üzerinden geçerken dikkatle yazmaya ve 
acele etmemeye çalışalım. Elinizin alışması ve yazınızın güzelleşmesi için bu dikkat ve sabır önemli ola-
caktır.

MEsUD HIzARcI hizarcizade@gmail.com

HüSn-İ HaT ÇalıŞmalaRı



OSmanlıca yazaBİlİyORum
Dergiyi takip edenler, yazmanın da zevkine ulaşıyorlar. Her ay iler-
lediğinizi sizler de fark ediyorsunuz. Her işte olduğu gibi, bu işte de 
bizzat kendimizin gayret göstermesi önemli olacaktır. Bu ay da aşağı-
daki metni Osmanlı Türkçesi/Kur’an harfleri ile yazmanızı istiyoruz.

* Metnin çevirisine osmanlicadergi.com internet sitemizden erişebilirsiniz.
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OSmanlıca yazaBİlİyORum

Ekran varlığı ile çocukların ha-
yal gücünü elinden alır. Çocuklar 
ekran ile muhatap oldukça hayal 
dünyaları küçülür. Ekranla çok 
muhatap olan çocuk, zaman-
la ekransız oyun kuramaz, boş 

vakit geçiremez olur. Bir süre 
sonrada ekransız yapamaz hale 
gelir. Hâlbuki hayal gücü, çocuk-
ların en büyük gücüdür. Ekran 
karşısında hayal edemeyen ve 
ona sunulanı alan çocuk bir süre 
sonra bu yetisini kaybeder. Ha-

yali oyunlar kurgulayarak ken-
dini oyalamak artık çocuk için 
mümkün olmaz. Bir yolculukta, 
herhangi bir köşede beklerken 
hayalini kullanmak yerine tele-
fon ve tablet ister.
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KİTâBe OKumalaRı

Bayezİd PaŞa camİİ İnŞa KİTaBeSİ / amaSya

ŞeHzade OSman ÇeleBİ TüRBeSİ İnŞa KİTaBeSİ  / amaSya

آب و تاب قاملامشدي بويله  معبد خانه نڭ   
Âb u tâbı kalmamışdı böyle ma‘bed-hânenin 

كلدي مظهر، ابر رمحت تك بوڭا آقتدي آب   
Geldi mazhar, ebr-i rahmet tek buna akıtdı âb 

صو كيب عمر طويلي حق نصيب ايتسون آكا   
Su gibi ömr-i tavîli Hak nasîb itsün âna 

چونكه  قلدي بوجنه  سعي و غریيت يب ارتياب   
Çünki kıldı bunca sa‘y ü gayreti bî-irtiyab 

داخل و خارجده  اصال قوميدي فرسوده  ير   
Dâhil ü haricde aslâ koymadı fersûde yer 

بائن ثانی ثوابن ايلدي اول اكتساب   
Bâni-i sânî sevabın(ı) eyledi ol iktisâb 

بن دخي نوله  ثبايت سويله سم تارخينى   
Ben dahi n’ola sebâti söylesem târîhini 

رمحت اولسون روح باين يه  ديسونكم اچيه  آب / 13٠5 )1٨٨٨(   
Rahmet olsun rûh-i bânîye disün kim içe âb / 1305 (1888)

دونكي بو شهزاده يه  يصدغدي برك كل  
Dünki bu şehzadeye yasdığdı berk-i gül

بسرت وبالني آڭا اولدي بوكون خاك وحشت   
Bister vebalin âna oldı bugün hak-i vahşet 

مرغ رواين آنڭ اوچدغي دم اومچغه   
Mürg-i revânı ânın uçduğu dem uçmağa

دل ديدي تارخيي بلبل صحن بهشت  
Dil dedi târihi bülbül-i sahn-ı bihişt
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KelİmeleR

Âb u tâb: Su ve takati / Ebr-i rahmet: Rahmet 
bulutu / Bî-irtiyab: Şübhesiz / Fersude: Eskimiş / 
Bâni-i sânî: Yaptıran ikinci kişi / İktisâb: Kazan-
ma / Rûh-i bânî: (Binayı) yaptıranın ruhu / Berk-i 
gül: Gül yaprağı / Bister: Yatak / Mürg-i revân: 
Uçan kuş / Bülbül-i sahn-ı bihişt: Cennet sahne-
sinin bülbülü / Meşâhîr-i evliyâullah: Allah’ın veli 
kullarının meşhurlarından

SaRaÇHane camİİ ÇeŞme KİTaBeSİ  / amaSya

ŞeyH zeKeRİyya HalVeTİnİn mezaR TaŞı  / amaSya

باق هو   
Bakî Hû 

قطب العارفني غوث الواصلني   
Kutbü’l-ârifîn gavsü’l-vâsilîn 

پری الياس قدس سره   
Pîr İlyâs kuddise sirruhû 

حضرتلرينڭ خليفه سي كبار   
Hazretlerinin halîfesi kibar-ı 

مشاهر اولياء الّلهدن   
Meşâhîr-i evliyâullahdan 

شيخ زكريا احللويت   
Şeyh Zekeriyyâ el-Halvetî 

قدس سره حضرتلرينڭ   
Kuddise sirruhû Hazretlerinin 

روح پر فتوحلرچيون   
Ruhu pür-fütûhları içün 

شئ هلل الفاحته  /  سنه  ٨٧1
Şey’ün-lillâh el-Fatihâ / Sene 871

مال مديري عطوفتلو احلاج حسين بك   
Mal Müdiri atûfetlü el-hâc Hüsni Bey 

افندينڭ حليله سي مرحومه  و مغفور هلا   
Efendinin halîlesi merhûme ve mağfûrun-lehâ 

احملتاجة الی رمحة ربها  الغفور   
El-muhtâce ilâ rahmet-i Rabbihâ el-Gafûır 

حفيظه  خامنڭ خریاتيدر روح   
Hafîze Hanımın hayrâtıdır rûh-ı 

شريفيچون هلل الفاحته. سنه -12٦5  
Şerîfi içün lillâhi’l-fâtiha. Sene-1265
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TaRİHTen nOTlaR

Çizen: ahmet Çakıl

TaRİHTen nOTlaR

ونديكدن بر ايلچي كلمشدر. هركسڭ جهاين تيرتتن پادشاهي كورمك 
ايسته يوب ده  كوره مديگي بر دوردر. ايلچي، قوجه  سلطانله  كوروشوب 
باشده   يوڭتيجيلر  دوزي  أوست  ئولكه ده كي  دونر.  كري  ئولكه سنه  
اوملق أوزره  هركس بو هيبتلي سلطانڭ ناصل بريسي اولديغين أوگرمنك 
ايسته مكده در. ايلچي يه  جهان سلطاين ياووزڭ ناصل بريسي اولديغين 

صورارلر. 
- كوره مدم، دير ايلچي. مراق ايدرلر: 

- حضورينه  كریديگڭ، ياننه  قدر وارديغڭ حالده  ناصل كوره مدڭ؟ 
بونڭ أوزرينه  ايلچي شو مدهش اعرتافده  بولومنق زورنده  قالری: 

- قيليجي أويله  پارلييورديكه ، يوزينه  باقامدم. 
ده   عثمانلي سلطاننڭ  بو سوزلري  ايلچيسنڭ  ونديك  قيصه  سوره ده  

قوالغنه  كلری و حشمتلي سلطان شونلري سويلر: 
- پاشالرم، دير. عثمانلي دولتنڭ قيليجي پارالديغي مّدجته  ظامللرڭ بويين 
دامئا اگيك كزه جكدر. اما اهلل قوروسون، بو قيليچ نه  زمانكه  قيننه  كریر 
ده  پاسالمنه يه  باشالرسه ، ايشته  او زمان قفالر ياواش ياواش ديكيلری و بر 

كون بزه  يوقاريدن باقمه يه  باشالرلر.

Venedik’ten bir elçi gelmiştir. 
Herkesin cihanı titreten padişa-
hı görmek isteyip de göremediği 
bir devirdir. Elçi, Koca Sultan’la 
görüşüp ülkesine geri döner. 
Ülkedeki üst düzey yöneticiler 
başta olmak üzere herkes bu 
heybetli sultanın nasıl birisi ol-
duğunu öğrenmek istemektedir. 
Elçiye cihan sultanı Yavuz’un 
nasıl birisi olduğunu sorarlar. 
— Göremedim, der elçi. Merak 
ederler: 
— Huzuruna girdiğin, yanına 
kadar vardığın hâlde nasıl göre-
medin? 
Bunun üzerine elçi şu müthiş iti-
rafta bulunmak zorunda kalır: 
— Kılıcı öyle parlıyordu ki, yü-
züne bakamadım. 
Kısa sürede Venedik elçisinin 
bu sözleri Osmanlı Sultanının 
da kulağına gelir ve haşmetli 
Sultan şunları söyler: 
— Paşalarım, der. Osmanlı 
Devleti’nin kılıcı parladığı müd-
detçe zalimlerin boynu daima 
eğik gezecektir. Ama Allah koru-
sun, bu kılıç ne zaman ki kınına 
girer de paslanmaya başlarsa, 
işte o zaman kafalar yavaş yavaş 
dikilir ve bir gün bize yukarıdan 
bakmaya başlarlar.

PaRlayan KılıÇ / پاراليان قيليچ
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İHTİmalden KORKan, İnSan değİl  / احتمالدن قورقان، انسان دگل

Bir zaman Allah rahmet etsin 
mühim bir zat kayığa binmekten 
korkuyordu. Onunla beraber bir 
akşam vakti İstanbul’dan Köprü-
ye geldik. Kayığa binmek lâzım 
geldi. Araba yok. Sultan Eyüb’e 
gitmeye mecburuz. Israr ettim.
Dedi: Korkuyorum; belki bataca-
ğız. Ona dedim: Bu Haliç’te tah-
minen kaç kayık var? Dedi: Belki 
bin var. Dedim: Senede kaç kayık 
gark olur? Dedi: Bir iki tane. Bazı 
sene de hiç batmaz. Dedim: Sene 
kaç gündür? Dedi: Üç yüz altmış 
gündür. Dedim: Senin vehmine 
ilişen ve korkuna dokunan bat-
mak ihtimali, üç yüz altmış bin 
ihtimalden bir tek ihtimaldir. 
Böyle bir ihtimalden korkan, in-
san değil, hayvan da olamaz.
Hem ona dedim: Acaba kaç sene 
yaşamayı tahmin ediyorsun? 
Dedi: Ben ihtiyarım. Belki on sene 
daha yaşamam ihtimali vardır.
Dedim: Ecel gizli olduğundan, 
her bir günde ölmek ihtimali var. 
Öyle ise, üç bin altı yüz günde 
her gün vefatın muhtemel. İşte, 
kayık gibi üç yüz binden bir ih-
timal değil, belki üç binden bir 
ihtimalle bugün ölümün muhte-
meldir. Titre ve ağla, vasiyet et 
dedim. Aklı başına geldi, titreye-
rek kayığa bindirdim. Kayık için-
de ona dedim:
Cenâb-ı Hak havf damarını hıfz-ı 
hayat için vermiş, hayatı tahrip 
için değil. Ve hayatı ağır ve müş-
kül ve elim ve azap yapmak için 
vermemiştir. Havf iki, üç, dört 
ihtimalden bir olsa, hatta beş altı 
ihtimalden bir olsa, ihtiyatkârâne 
bir havf meşru olabilir. Fakat 
yirmi, otuz, kırk ihtimalden bir 
ihtimalle havf etmek evhamdır, 
hayatı azaba çevirir.

بر زمان اهلل رمحت ايتسني مهم بر ذات قاييغه  بينمكدن قورقييوردي. 
اونڭله  برابر بر آقشام وقيت استانبولدن كوپرويه  كلدك. قاييغه  بينمك 
آرابه  يوق. سلطان ايوبه  كيتمه يه  جمبورز. اصرار ايتدم. الزم كلدي. 

ديدي: قورقويورم؛ بلكه  باتاجغز. اوڭا ديدم: بو خليجده  ختميًنا قاچ 
قاييق وار؟ ديدي: بلكه  بيڭ وار. ديدم: سنه ده  قاچ قاييق غرق اولور؟ 
ديدي: بر ايكي دانه . بعض سنه  ده  هيچ بامتاز. ديدم: سنه  قاچ كوندر؟ 
ديدي: أوچ يوز آلتمش كوندر. ديدم: سنڭ ومهڭه  ايليشن و قورقوڭه 
طوقونان بامتق احتمايل، أوچ يوز آلتمش بيڭ احتمالدن بر تك احتمالدر. 

بويله  بر احتمالدن قورقان، انسان دگل، حيوان ده  اوالماز.
هم اوڭا ديدم: عجبا قاچ سنه  ياشامه يي ختمني ايدييورسڭ؟ ديدي: 

بن اختيارم. بلكه  اون سنه  داها ياشامه م احتمايل واردر.
ديدم: اجل كزييل اولديغندن، هر بر كونده  ئوملك احتمايل وار. أويله  
ايسه ، أوچ بيڭ آليت يوز كونده  هر كون وفاتڭ حمتمل. ايشته ، قاييق 
كيب أوچ يوز بيڭدن بر احتمال دگل، بلكه  أوچ بيڭدن بر احتمال 
ايله  بوكون ئولومڭ حمتملدر. تيرته  و آغال، وصيت ايت ديدم. عقلي 

باشنه  كلدي، تيرته يه رك قاييغه  بينديردم. قاييق اچينده  اوڭا ديدم:
حيايت  ويرمش،  اچيون  حيات  حفِظ  طمارينى  خوف  حق  جناب 
ياپمق  عذاب  و  امل  و  مشكل  و  آغری  حيايت  و  دگل.  اچيون  ختريب 
احتمالدن بر اولسه ،  ايكي، أوچ، درت  اچيون ويرمه مشدر. خوف 
رانه  بر خوف مشروع  احتياطكا احتمالدن بر اولسه ،  آليت  حّتی بش 
اوالبيلری. فقط يگرمي، اوتوز، قرق احتمالدن بر احتمال ايله  خوف 

ايتمك اوهامدر، حيايت عذابه  چويرير.
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maneVİ Gıda  / معنوي غدا

آتلرينڭ  آرابه   ايله  أوڭلي عثمانلي وزيرلرندن مجري پاشا  مجريلگي 
طواليي  بوندن  ايشته   صايارمش!  اسراف  بر  كركسز  ييمه سين  آرپه  

آرابه جيسي حضورينه  چيقوب: 
بويورڭ  مرمحت  اولويور،  خراب  آرپه سزلقدن  آتلر  افندمي،  آمان   -

ديدكجه : 
آرابه جي يي صاوارمش.  - “اَل َحْولَ !” دييوب زواللي 

بينوب  آرابه سنه   حضرتلري  پاشا  مجري  كون  بر  كونلردن  نهايت 
آتلر درمانسزلقدن ديزلري كسيلوب يره   دائره سنه  كيدركن بيچاره  

ييقيليويرمش. مجري پاشا تالشله  صورمش:
- نه  اولدي، نه  اولدي؟ 

آرتيق طايانامامش، باقاليي آغزندن چيقارمش:  آرابه جي 
َت   ُقوَّ َواَل  يييه   يييه   َحْولَ   اَل  حيوانلر  زواللي  افندمي،  اوالجق  نه    -

اولديلر!

Cimriliği ile ünlü Osmanlı vezirle-
rinden Cimri Paşa araba atlarının 
arpa yemesini gereksiz bir israf sa-
yarmış! İşte bundan dolayı arabacı-
sı huzuruna çıkıp: 
- Aman efendim, atlar arpasızlıktan 
harap oluyor, merhamet buyurun 
dedikçe: 
- “Lahavle!” deyip zavallı arabacıyı 
savarmış. 
Nihayet günlerden bir gün Cimri 
Paşa hazretleri arabasına binip da-
iresine giderken biçare atlar der-
mansızlıktan dizleri kesilip yere 
yıkılıvermiş. Cimri Paşa telaşla sor-
muş:
- Ne oldu, ne oldu? 
Arabacı artık dayanamamış, bakla-
yı ağzından çıkarmış: 
- Ne olacak efendim, zavallı hay-
vanlar lahavle yiye yiye vela kuvve-
te oldular!
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ايلكيلنن مأمور ياڭليشلق ياپنجه ، تيمور مأموره  أوڭجه   تيمورڭ حسابلريله  
ياڭليشلق ياپديغي كاغدلري ييديرمش، صوڭره  ده  اوين كوَروندن آمتش. يرينه  

Timur’un hesaplarıyla ilgilenen memur yanlışlık yapınca, Timur memura önce yanlışlık yaptığı kâğıtları 
yedirmiş, sonra da onu görevinden atmış. Yerine ise Nasrettin Hoca’yı getirmiş. Hoca göreve gelir gel-
mez hesapları yufkaların üzerine yazmaya başlamış. Timur kâğıt yerine yufka kullanan Hoca’ya:
- Neden hesapları yufkaların üzerine yazıyorsun, diye sorunca Hoca:
- Neden olacak, yemesi kolay olsun, diye cevaplamış.

yemeSİ KOlay OlSun dİye /  ييمه سي قوالي اولسون دييه

تربيك  پادشاهلغنى  سليمڭ  صاري  شاهي،  ايران 
ايلچي  بر  آدنده   قولی  شاه  ادرنه يه   أوزره   ايتمك 
كوندرير. پادشاهڭ امريله  مشسي پاشا ده  ترتيبلي و 
كوزل كيينمش كوچك بر اوردو ايله ، هديه  كرواننه  
شاه  چيقمشدي.  قارشيالمه يه   مسافه دن  اوزاق 
كوسرتيشنى  بو  عسكرنده كي  عثمانلي  قولی، 

بر شكلده : آاليلي  و  چكه مه مش 
مشسي  ديينجه ،  بڭزتدم.”  آالينه   كلني  عسكريڭزي  “اوزاقدن 

ويرمشدر:  سوزلريله   شو  پاينى  آغزينڭ  ايلچينڭ  درحال  پاشا 
بو  كلن  آمله يه   كلني  ده   چالديرانده   حقليسڭز.  “اوت 

عسكردي.”
بيلينديگي أوزره ، 1514 چالديران صواشنده  شاه امساعيلڭ تاجي، 
استانبوله   و  كچریيلمش  اله   ده   خامني  برلكده   خزينه سيله   و  ختيت 

كتریيله رك تاجزياده  جعفر چلبييله  اولنديريلمشدي.

İran Şahı, Sarı Selim’in 
padişahlığını tebrik et-
mek üzere Edirne’ye Şah 
Kulu adında bir elçi gön-

derir. Padişahın emriyle 
Şemsi Paşa da tertipli ve gü-

zel giyinmiş küçük bir ordu 
ile, hediye kervanına uzak 

mesafeden karşılama-
ya çıkmıştı. Şah Kulu, 
Osmanlı askerindeki 
bu gösterişini çeke-

memiş ve alaylı bir şekilde:
“Uzaktan askerinizi gelin alayına 
benzettim.” deyince, Şemsi Paşa 
derhal elçinin ağzının payını şu 
sözleriyle vermiştir: 
“Evet haklısınız. Çaldıran’da da 
gelin almaya gelen bu askerdi.”
Bilindiği üzere, 1514 Çaldıran 
Savaşı’nda Şah İsmail’in tacı, tahtı ve 
hazinesiyle birlikte hanımı da ele ge-
çirilmiş ve İstanbul’a getirilerek Tacı-
zade Cafer Çelebi’yle evlendirilmişti.

Gelİn alayına BenzeTTİm / كلني آالينه  بڭزتدم

ايسه  نصر الّدين خواجه يي كتریمش. خواجه  
يوفقه لرڭ  حسابلري  كلمز  كلری  كوَروه  
كاغد  تيمور  باشالمش.  يازمه يه   أوزرينه  

يرينه  يوفقه  قولالنان خواجه يه :
أوزرينه   يوفقه لرڭ  حسابلري  نه دن   -

يازييورسڭ، دييه  صورجنه  خواجه :
قوالي  ييمه سي  اوالجق،  نه دن   -

اولسون، دييه  جوابالمش.






















 


 


4٠ osmanlicadergi.com

Bulmaca ÇÖzelİm

Ödüllü Bulmaca
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 يوقاريدن آشاغي يه  صاغدن صوله
طيش  اميپراطورلغنڭ  عثمانلي  أوڭجه   تنظيماتدن   .5

ديوان  صوڭره لري  آد.  ويريلن  باقاننه   ايشلري 

مهايونده  يازي ايشلرينى يوروتن قلملرڭ و كاتبلرڭ 

شفي

٨. زمانڭ اواليلريين قيد ايتمكله  وظيفه لی رمسي دولت 

تارخيجيسي

٩. ساعت اعمايل و تعمریي ياپيالن ير

1٠. يانغني سونديرن كيشي، بو كونكي اطفائيه جي

12. كوچك تكيه

1. صدر اعظملق مقامي
2. اوردو قومانداين

3. عثمانليلرده  قابينه ده  صدر اعظمدن صوڭره  ير آالن 
ديين  ده   ايشلرينه   دنيا  برلكده   ايله   ايشلري  دين  و 

باقيمدن قاريشان كيمسه
4. وكيل اوالرق برينڭ يرينه  كچن و يرينه  كچديگي 

كيشي آدينه  ايشلري يوروتن كيشي
٦. شهرامانيت تشكيالتنڭ )بلديه( باشنده  اوالن كيشي

٧. انشاآت ايشلري
٩. عثمانليلرده  عسكرلكده  اڭ يوكسك رتبه ، مارشال

11. اسكيدن بر شعرڭ صوڭ بيتنده  قولالنيلمسي عادت 
اوالن، شاعرلرڭ قولالنديغي طاقمه اسم

Aşağıdaki suallerin cevaplarını bulduktan sonra kutulara rakamlara göre yerleştiriniz. Kırmızı dairelere denk gelen harfleri rakam 
sırasına göre aşağıdaki kutuya yerleştirdikten sonra çıkan cümleyi Latin harfleri ile yazarak anahtar cümleyi bulunuz. Sayfanın fo-
toğrafını çektikten sonra cevaplarınızı en geç 25 Aralık’a kadar mektup@osmanlicadergi.com adresine gönderiniz. Gelen doğru 
cevaplar arasından yapılacak kur’a ile 5 okuyucumuza Osmanlıca Güzel Yazı Defteri kitabı hediye edilecektir. Neticeler sosyal 
medya hesaplarımızdan duyurulacaktır.
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Osmanlıca Eğitim 
ve Kültür Dergisi ve 
Osmanlıca Yardımcı 
Kitaplar ile MÜSİAD 
Fuarındaydık. Hep 
beraber "İstikbal 
Köklerdedir" 
"Geçmişimiz 
Geleceğimizdir" 
dedik.



Me’hazler ve Meâller1

Bu eserde çok tekrar edilen Arabî ibâreler, 
kesret-i isti‘mâline binâen en başta derc edilmiştir.

۪حیمِ ْمحِٰن الرَّ ِ الرَّ ـــــــــــــــــــــــمِ هللاّٰ ْ�ِ
Rahmân, Rahîm olan Allah’ın ismiyle. (Sûre-i Fâtiha, 1)

ِ ـــــــــــــــــــــــمِ هللاّٰ ْ�ِ
Allah’ın ismiyle (başlıyorum). (Sûre-i Fâtiha, 1’den)

ِ ُد ِ�ّٰ ْ َاْمحلَ
Hamd, Allah’a mahsûstur. (Arabî ibâre)

ُ َاْكَربُ َهللاّٰ
Allah en büyüktür. (Arabî ibâre)

َو ِ�۪ �َْس�َ۪عُني
Ve ancak ondan yardım isteriz. (Arabî ibâre)

ٍَّد َو َعٰيلٓ ٰالِ۪ه َو َحصِْبه۪ٓ َاْمجَ۪عَني َالُم َعٰيل َس�ِِّدَ� ُمحمَ َالُة َو السَّ ِ َرِبّ اْلَعاَل۪مَني َو الصَّ ُد ِ�ّٰ ْ َاْمحلَ
Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsûstur. Salât ve selâm ise, Efendi-
miz Muhammed’in ve bütün âl ve ashâbının üzerine olsun. (Salavât-ı Şerîfe)

َفاْرضِْب بَِعَصاَك ْ�َََر
Asânla taşa vur! (Sûre-i Bakara, 60’dan iktibâs)  

َ� َ�ُر ُكو۪ين �َْرًدا َو َسَالًما
Ey ateş! Serin ve selâmetli ol! (Sûre-i Enbiyâ, 69)

Me’hazler ve Meâlleri

1. Söz
sahife 1

sahife 2

sahife 3

اثرلردن اڭ كوزل شكلده 
استفاده ايده بيلمه ڭز اچيون 
آرقه   اوڭ طرفنه فهرست، 
قسمنه ايسه مأخذ و مئاللر 

بولوملري أكلنمشدر.

مقايسه يل
عثمانليجه - التني حرفلي

رسلۀ نور كليايت

عثمانليجه 
رسلۀ نور كليايت

اوريژينال نسخه 

Orijinal Nüsha
OSMANLICA

Risâle-i Nur Külliyatı

Eserlerden en güzel şekilde 
istifâde edebilmeniz 
için ön tarafına fihrist, 

arka tarafına ise me‘hez 
ve meâller bölümleri 

eklenmiştir.

Osmanlıca-Latin harfli 
MUKAYESELİ

Risâle-i Nur Külliyatı

0 850 333 99 66 . hayrat.com.tr

indirimler
%50'den

başlayan

OSMANLICA
ESERLERDE

عثمانليجه ڭزي كليشديرمك و امياين، 
صوصيال و كولتورل قونولردن استفاده  

ايده بيلمك اچيون خارقه  بر قايناق.
Osmanlıcanızı geliştirmek 

ve imani, sosyal ve kültürel 
konulardan istifade edebimek 

için harika bir kaynak.
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