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Kökleri Bilmeyen Göklere Çıkamaz

Venezuela’dan Osmanlı 
Büyükelçisine Nişan

Sultan Abdülhamid 
Döneminde Eğtimin 
Durumu

Osmanlıda
Şehir



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 ایش 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

آرانییور قریمزیی بولتنله 
Kırmızı bültenle aranıyor

بول كپچه لوقانطه سی
Bol kepçe lokantası

آرايان بولور
Arayan bulur
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“Kültürün ilk basamağı, anadilini iyi 
konuşmak ve iyi yazmaktır.”

-Peyami Safa-
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Düştüğümüz Yerden Kalkacağız 
Her gün biraz daha geriye gidiyoruz. 
Her gün biraz daha eskiyoruz. 
Her gün biraz daha geriliyoruz!
Bunları kötü anlamda söylemedim. Dün-
yayı tanımak için önümüze baktığımız 
kadar, kendimizi tanımak için geriye 
bakmamız lüzumundan bahisle söy-
ledim. Tutunduğumuz dalı bırakmak, 
sadece kendimize fenalık yapmak değil, 
bütün bir medeniyete ihanet etmek de-
mektir. Çünkü bizler, geçmişle geleceğin 
bağını kuracak şimdileriz.
Ne diyordu Peyami Safa: “Bir milleti yok 
etmek isterseniz askerî istilâya lüzum 
yoktur. Ona tarihini unutturmak, dilini 
bozmak, dininden soğutmak ve dolayı-
sıyla manevi değerlerini, ahlâkını soy-
suzlaştırmak kâfidir.”
Bize düşen bu manada durduğumuz yeri iyi 
bilmek ve icabına göre hareket etmektir.
Bundan bahisle her ay farklı konu ve ça-
lışmalarla karşınızda olmaya çalışıyoruz. 
Gerilere gidiyoruz. Geçmişimizi tanıma-
ya, anlamaya gayret ediyoruz. Elbette bu 
işin anahtarı olan Osmanlı Türkçesinin 
öğrenilmesi konusunda her seviyeden 
muhatabımıza göre metinleri sizlerle bu-
luşturuyoruz.
Bahsi geçen metinlerde, bize ait kültürel 
kodları bulmaya, ortaya koymaya gayret 
ediyoruz. Medeniyet şifrelerimizi taşıyan 
kelimelerimizi farkındalık oluşturacak 
şekilde görmek ve göstermek için mu-
hakkak ilgili metinlerin altına yazıyoruz.
Çünkü biz medeniyet kurmuş bir mille-
tin evlatlarıyız ve bugün kaldığımız yer-
den devam edebilme gücüne sahibiz. Bu 
da bizim kültürel kodlarımızda saklıdır. 
Gücümüzü tarihimizden ve medeniyet 
değerlerimizden alacağımız aşikârdır. 
Bunu kolaylaştırmak için çaba sarf edi-
yoruz.
Bu ameliye ve faaliyet içerisinde beş se-
neyi geride bıraktık. Senenin son dergisi 
de sizlerle buluştu. Önümüzde nasipse 
nice yıllar ve güzel çalışmalar bizleri bek-
liyor.
Düşmüş olabiliriz belki fakat düştüğü-
müz yerden kalkmasını da biliriz Allah’ın 
izniyle.
Ve yine biliriz ki, gemi battığı yerde ara-
nır.
Ve biliriz ki, bize en çok zarar veren harf-
lerimiz ve lisanımıza bağlı olarak her şe-
yimizi kaybettiğimizdir.
Ve inanıyoruz ki, burayı ihya edebilirsek, 
geleceği inşa edebiliriz.

BaŞ muHaRRİR
METİN UÇAR editor@osmanlicadergi.com @msserdengecti
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lİSan Ve İnSan

metin uçar

آردندن لسانمزدن محروم اولدق. پكي، ايش  أوڭجه  حرفلريمزدن، 
قاوراملر  و  كلمه   عائد  بوڭا  و  لسان  البته  خير!  قالديمي؟  بونڭله  
انسانڭ  قالماز، قاالماز. سوز  اورته ده  هيچ بر شي  اولورسه   غائب 
آينه سي اولديغي كبي، طوپلوملري ده  مّلت حالنه  كتيرن اڭ أونملي 

عنصردر. بزي ياڭسيتان، بزي بز ياپان شيئڭ آديدر لسان.
حيات دوام ايدييور و بز يينه  يازوب سويلويورز؛ فقط آراده  بيوك بر 
فرقله . او ده  يوز ييللردر تاريخه  شاهدلك ايدن، بتون حّساسيتلريمزي، 
دويغو و دوشونجه لريمزي ياڭسيتان كلمه لرڭ يرينه ، بسيط، بياغي و 

صيغ كلمه لرله .
نيجه   كبي  بونڭ  و  محّبت  حرمت،  لطافت،  دگيشنجه   كلمه لر 
ادبه   اصلنده .  ايتدك  غائب  برابرنده   ده   اينجه لكلري  و  حّساسيت 
دينيلن  ايلتيشيم  بوكون  ايتدك.  ضايع  فرقنده لقلري  چوق  نه   عائد 
مخاطبلقده  نه  قدر غباوت أورتدك، سوز قضالريله  نيجه  كوڭللري 

محزون ايله دك.
رامه  ياپوب اسكيدن قولالنديغمز بعض خطابلره   نه يسه ، شويله  بر طا

كوز آتالم ديلرسه ڭز.
ده   معناسني  دعا  زمانده   عين  خطاب  چوق  پك  كولتوريمزده   بزم 
حالده   ايدر  دعا  دائم  هر  قارشومزده كنه   بز  اصلنده   ايدي.  خاوي 

Önce harflerimizden, ardından 
lisanımızdan mahrum olduk. 
Peki, iş bununla kaldı mı? Elbet-
te hayır! Lisan ve buna ait kelime 
ve kavramlar kaybolursa ortada 
hiçbir şey kalmaz, kalamaz. Söz 
insanın aynası olduğu gibi, top-
lumları da millet haline getiren 
en önemli unsurdur. Bizi yansı-
tan, bizi biz yapan şeyin adıdır 
lisan.

Hayat devam ediyor ve biz yine 
yazıp söylüyoruz; fakat arada 
büyük bir farkla. O da yüzyıllar-
dır tarihe şahitlik eden, bütün 
hassasiyetlerimizi, duygu ve dü-
şüncelerimizi kelimelerin yerine, 
basit, bayağı ve sığ kelimelerle.

Kelimeler değişince letafet, hür-
met, muhabbet ve bunun gibi 
nice hassasiyet ve incelikleri de 
beraberinde kaybettik aslında. 
Edebe ait ne çok farkındalıkları 
zayi ettik. Bugün iletişim deni-
len muhataplıkta ne kadar gaba-
vet ürettik, söz kazalarıyla nice 
gönülleri mahzun eyledik.

Neyse, şöyle bir tarama yapıp es-
kiden kullandığımız bazı hitapla-
ra göz atalım dilerseniz.
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بولونويوردق. ييمه  ايچمه  فعاليتنڭ آردندن “شفا اولسون!” ديردك 
وار  خالقڭ  ايدردك،  حواله   اسمنه   شافی  ايدنڭ  وار  نعمتي  مثال. 

ايتديگي عبدينى، قولني.
“صّحتلر اولسون” دينيردي مثال حمامده  تميزلنمش مخاطبه . صاغلق 

و عافيتنه  دعا ايديلمش اولوردي.
امانت اوليڭز!” دينيليردي، كريده  بيراقيالنه . “كنديڭه  ايي  “اللّٰهه  
باق!” دينيلمزدي مثال. هر شيئي امانت اوالن انسانڭ كندي كندينه  
افاده  اوالمازدي هر حالده. هر شيئيله   بر  بيراقيلمه سندن داها ظالم 
وار ايدنڭ وارلغنه  باغلي اوالن انسان نه  جرئتله  كندي كندينه  حواله  

ايديله بيليردي؟
“اللّٰ سالمت ويرسين!” دينيليردي، يوله  روان اوالنه . يعني اصلنده  
سالمت كلمه سنڭ معناسنده  مندمج افاده لرله  “قصور و نقصانلقدن 
اوزاق اوالن اللّٰهڭ محافظه سي آلتنده  عيب و خسته لقلردن سالم و 
بري اول، خوف و انديشه دن بري اول، امنيت و كوگن ايچنده  قال” 

دينيلمش اولوردي.
بر طوپليلغه  ويا بر يره  كلينديگنده  ويا آيريلديغنده  “سالم عليكم” 
دينيليردي. چونكه  پيغمبر افنديمز، “جانم قدرت النده  اوالن اللّٰهه  
يمين ايدرمكه  سزلر ايمان ايتمه دكجه  جّنته  كيره مزسڭز. بربريڭزي 
سومدكجه  ده  ايمان ايتمش اولمازسڭز. ياپديغڭز تقديرده  بربريڭزي 
ياييڭز!”  سالمي  آراڭزده   سويله يه يممي؟  شي  بر  سوه جگڭز 

بويورمشدي.
و  سوز  اوالشديراجق  بورايه   و  كوستره جك  آدرس  جّنتي  نتيجه ده  
كالم نره ده ، ذاًتا كونشله  پاريلدايان كوني بيان ايدن “كون آيدين” 

نره ده !
كلمه سي  ايي چاليشمه لر”…  ايشلر،  “ايي  باشاليان  ايله   “ايي” 
خيرلي  ايشلر،  “خيرلي  قولالنيليردي.  كلمه سي  “خيرلي”  يرينه  
كونلر، خيرلي آقشاملر، صباح شريفلريڭز خير اولسون” دينيليردي. 
چونكه  خير، هر طورومده  و شرطده  هركسڭ قاتنده  ايي و مقبول 
اوالن حال و ايش ديمكدي. شرطلرينه ، ايستك و منفعتلرينه  كوره  
بر كيمسه يه  اويغون كلن ايش ويا طوروم اونڭ حّقنده  واقع اولسون 
ايستنيردي. هم خير، شرڭ ضدي اولمق حسبي ايله ، هر تورلي شر 

و شريرلردن محافظه سنه  دعا ايديلمش اولونوردي.

Bizim kültürümüzde pek çok hi-
tap aynı zamanda dua manasını 
da havi idi. Aslında biz karşımız-
dakine her daim dua eder halde 
bulunuyorduk. Yeme içme faa-
liyetinin ardından “Şifa olsun!” 
derdik mesela. Nimeti var ede-
nin Şafi ismine havale ederdik, 
Halık’ın var ettiği abdini, kulu-
nu.
“Sıhhatler olsun” denirdi mesela 
hamamda temizlenmiş muhata-
ba. Sağlık ve afiyetine dua edil-
miş olurdu.
“Allah’a emanet olunuz!” denilir-
di, geride bırakılana. “Kendine 
iyi bak!” denilmezdi mesela. Her 
şeyi emanet olan insanın kendi 
kendine bırakılmasından daha 
zalim bir ifade olamazdı. Her şe-
yiyle Var edenin varlığına bağlı 
olan insan ne cüretle kendi ken-
dine havale edilebilirdi?
“Allah selamet versin!” denilirdi, 
yola revan olana. Yani aslında 
selamet kelimesinin manasında 
mündemiç ifadelerle “Kusur ve 
noksanlıktan uzak olan Allah’ın 
muhafazası altında ayıp ve has-
talıklardan salim ve beri ol, havf 
ve endişeden beri ol, emniyet ve 
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أو خلقنه  قارشي غايت نزاكت، حرمت و محّبت حاكمدي. بو ديله  
آقيتييوردي.  حرمت  و  محّبت  كوڭله   يعني  دله   ديلدن  ياڭسييور، 
بگلر زوجه لرينه  خانم افندي ديرلردي. خانملر ايسه  اشلرينه  افندي 
اينجه لك و  آراده كي حرمت و محّبتي لسانده كي  ايدرلردى.  تعبير 
لطافتله  محافظه  ايدرلردي. البته  بويله  لطيف عائله دن يتيشن چوجقلر 

ده  ادب و آدابه  رعايت ايدرلردى.
بونڭ كبي نيجه  كوزللكلر هپ لسانڭ ياڭسيمه سي اوالرق تظاهر 
و  تاريخ  محتشم  قاوراملريمز  و  كلمه لريمز  بزم  زيرا  ايدييوردي. 
طاشييارق كلمشلردر.  معنالري كونمزه   او  مدنيتمزدن سوزوله رك، 
او مدنيتي انشا ايدن كلمه لر، البته  بوكوني ده  ياريني انشا ايده بيلير. 

اگر بز لسانمزي، كلمه لريمزي فرق ايده بيليرسه ك.
لسانمزده   سببي  تمل  ده   زورالنمه مزڭ  أوگرنمكده   ديل  يبانجي 

قولالنديغمز كلمه لري غائب ايتمكدن قايناقالنمقده در. 
مستهجن،  صريح،  واضح،  بديهي،  عيان،  آشكار،  بارز،  “علني، 
منحل، عريان، مفتوح” كلمه لرينڭ هپسني “آچيق” كلمه سي ايله  
مصادمه ،  مباحاسه ،  مذاكره ،  مناظره ،  “مناقشه ،  اولدق.  قارشيالر 
مبارزه ” كلمه لرينڭ هپسني ده  “طارتيشمه ” كلمه سي ايله قارشيلييورز 
بوكون. حالبوكه  هر بر كلمه  فرقلي معنالری افاده  ايتمكده در. بوراده  
قيصيرالشان و صيغالشان كلمه  و معنا بريكيممز، البته  يبانجي ديلدن 
آرالرنده  نوآنس بولونان فرقلي كلمه لري قارشوالمقده  يترسز  كلن و 
قالييور. ايسترسه ڭز ردخاوسڭ عثمانلي تركجه سي-انكلزجه  لغاتنه  

كوز كزديرڭ. داها نت كوره بيليرسڭز. 

güven içinde kal” denilmiş olur-
du.
Bir topluluğa veya bir yere gelin-
diğinde veya ayrıldığında “Sela-
münaleyküm” denilirdi. Çünkü 
Peygamber Efendimiz, “Canım 
kudret elinde olan Allah’a yemin 
ederim ki sizler iman etmedikçe 
cennete giremezsiniz. Birbiri-
nizi sevmedikçe de iman etmiş 
olmazsınız. Yaptığınız takdirde 
birbirinizi seveceğiniz bir şey 
söyleyeyim mi? Aranızda selamı 
yayınız!” buyurmuştu.
Neticede cenneti adres göstere-
cek ve buraya ulaştıracak söz ve 
kelam nerede, zaten güneşle pa-
rıldayan günü beyan eden “gü-
naydın” nerede!
“İyi” ile başlayan “İyi işler, iyi 
çalışmalar…” kelimesi yerine 
“Hayırlı” kelimesi kullanılırdı. 
“Hayırlı işler, hayırlı günler, ha-
yırlı akşamlar, sabah-ı şerifleri-
niz hayr olsun” denilirdi. Çünkü 
hayr, Her durumda ve şartta 
herkesin katında iyi ve makbul 
olan hal ve iş demekti. Şartları-
na, istek ve menfaatlerine göre 
bir kimseye uygun gelen iş veya 
durum onun hakkında vaki ol-
sun istenirdi. Hem hayr, şerrin 
zıddı olmak hasebi ile, her türlü 
şer ve şerirlerden muhafazasına 
dua edilmiş olunurdu.
Ev halkına karşı gayet nezaket, 
hürmet ve muhabbet hâkimdi. 
Bu dile yansıyor, dilden dile yani 
gönle muhabbet ve hürmet akı-
tıyordu. Beyler zevcelerine Ha-
nımefendi derlerdi. Hanımlar ise 
eşlerine Efendi tabir ederlerdi. 
Aradaki hürmet ve muhabbe-
ti lisandaki incelik ve letafetle 
muhafaza derlerdi. Elbette böyle 
latif aileden yetişen çocuklar da 
edeb ve adaba riayet ederlerdi.
Bunun gibi nice güzellikler hep 
lisanın yansıması olarak tezahür 
ediyordu. Zira bizim kelimeleri-
miz ve kavramlarımız muhteşem 
tarih ve medeniyetimizden süzü-
lerek, o manaları günümüze taşı-
yarak gelmişlerdir. O medeniyeti 
inşa eden kelimeler, elbette bu-
günü de yarını inşa edebilir. Eğer 
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استقالل مارشمزي اوقويوب ايچنده  كچن كلمه لري آڭاليامازسه ق، 
ناصل مّلي حّساسيتلر و دويغولرله  مجّهز حاله  كله بيليرز؟

تاريخي و ديني متنلرله  مخاطب اولوب كلمه لرڭ اورالرده  قازانديغي 
معنالري فرق ايده مزسه ك، كچمشمزله  ناصل باغ قورابيليرز؟

آياقده   دولتي  ديمش جديمز.  ياشاسين”  دولت  ياشاتكه   “انساني 
طوتان انساندر. يا انساني! انسان كلمه لرله  واردر. قاوراملرله  واردر. 
شكللنديروب  باشقه لري  قاوراملريمزي  و  كلمه   ده   ايده لم  دّقت 

طولديرماسين. تالفيسي زور اولور. تجربه يله  ثابتدر.

biz lisanımızı, kelimelerimizi 
fark edebilirsek.

Yabancı dil öğrenmekte zorlan-
mamızın da temel sebebi lisanı-
mızda kullandığımız kelimeleri 
kaybetmekten kaynaklanmakta-
dır. 

“Alenî, bariz, aşikâr, ayan, bedihi, 
vazıh, sarih, müstehcen, münhal, 
üryan, meftuh” kelimelerinin 
hepsini “açık” kelimesi ile karşı-
lar olduk. “Münakaşa, münaza-
ra, müzakere, mübahase, müsa-
deme, mübareze” kelimelerinin 
hepsini de “tartışma” kelimesi 
karşılıyoruz bugün. Hâlbuki her 
bir kelime farklı manalardan ifa-
de etmektedir. Burada kısırlaşan 
ve sığlaşan kelime ve mana biri-
kimimiz, elbette yabancı dilden 
gelen ve aralarında nüans bulu-
nan farklı kelimeleri karşılamak-
ta yetersiz kalıyor. İsterseniz 
Redhouse’n Osmanlı Türkçesi-
İngilizce lügatine göz gezdirin. 
Daha net görebilirsiniz. 

İstiklal Marşımızı okuyup içinde 
geçen kelimeleri anlayamazsak, 
nasıl milli hassasiyetler ve duy-
gularla mücehhez hale gelebili-
riz?

Tarihi ve dini metinlerle muha-
tap olup kelimelerin oralarda 
kazandığı manaları fark edemez-
sek, geçmişimizle nasıl bağ kura-
biliriz?

“İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” 
demiş ceddimiz. Devleti ayakta 
tutan insandır. Ya insanı! İnsan 
kelimelerle vardır. Kavramlarla 
vardır. Dikkat edelim de kelime 
ve kavramlarımızı başkaları şe-
killendirip doldurmasın. Telafisi 
zor olur. Tecrübeyle sabittir.

osmanlicadergi.com +90 212 671 51 80  ft #osmanlicadergi
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BİRlİK nİmeTİ

 “اللّٰهه و رسولنه اطاعت ايدڭ ؛ بربريڭزله چكيشمەيڭ ؛ صوڭره 
اچیڭزه قورقو دوشر ده )سزه هيبت ويرن( روزگاريڭز )قوتڭز( 

، صرب ايدنلرله برابردر.”  كيدر؛ او حالده صرب ايدڭ! شبهه سزكه اللّٰ
)انفال، 46(

فريد الّدين عّطار حضرتلری “رمحت اللّٰ عليه” آڭالتری:

 وقتيله، بر درگاهده خدمت ايدن طلبه لردن بری، بركون خواجه سنه 
ايتمگه،  املدن كلديگی قدر خدمت  ديديكه: “افندم، ذات عاليڭزه 
توّجه و حمّبتلريڭزي قازامنغه غریت ايدييورم. فقط درگاهده كي بعض 
راقرتلرده. اونلرڭ طاورانيش و سوزلری بنی چوق  قرداشلرمیز فرقلی قا
راحتسز ايدييور. بو شكلده بر چوق قردامشز ده بعضيلرندن راحتسز 
مساعده  دوشونويورز.  آيريلمه يي  درگاهدن  سببله  بو  اولويور. 
بونڭ  ايسته يورز.”  ايتمك  دوام  طيشاريدن خدمته  بويورورسه ڭز، 

“Allah’a ve Resulüne itaat edin; 
birbirinizle çekişmeyin; sonra 

içinize korku düşer de (size heybet 
veren) rüzgârınız (kuvvetiniz) 

gider; o hâlde sabredin! Şübhesiz 
ki Allah, sabredenlerle beraberdir.” 

(Enfal Suresi, 46)
Feridüddin Attar Hazretleri “rah-
me tullahi aleyh” anlatır:
Vaktiyle, bir dergâhta hizmet 
eden talebelerden biri, bir gün 
hocasına dedi ki: “Efendim, zat-ı 
âlinize elimden geldiği kadar 
hizmet etmeğe, teveccüh ve mu-
habbetlerinizi kazanmağa gay-
ret ediyorum. Fakat dergâhtaki 
bazı kardeşlerimiz farklı karak-
terlerde. Onların davranış ve 
sözleri beni çok rahatsız ediyor. 
Bu şeklide birçok kardeşimiz de 
bazılarından rahatsız oluyor. Bu 
sebeple dergâhtan ayrılmayı dü-
şünüyoruz. Müsaade buyurur-
sanız, dışarıdan hizmete devam 
etmek istiyoruz.”
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اوزرينه خواجه سی بويورديكه: “اوالدم، بنی ايی ديڭله! صوغوق بر 
قيش صباحی ايدی. هر طرف بوز كسييوردي. حيوانلر صوغوقدن 
تلف اوملامق اچیون بربرلرينه صاريلييورلردی. بر كریپی سوروسي ده، 
بربرلرينه  اوقلری   ، صوڭره آز  صاريلدی.  بربرينه  اچیون  طوڭمامق 
اوقلر  ياقالشديلر.  تكرار  بربرلرينه  أوشوينجه،  آيريلديلر.  باتنجه 
راحتسز ايدجنه يينه اوزاقالشديلر. صوغوقدن طوڭمقله، باتان اوقلرڭ 
آجيسی آراسنده كيدوب كلديلر. نهايت آرقداشنڭ اوقلرينڭ آجيسنه 
صاريلديلر  صيقی  صيم  بربرلرينه  آڭالينجه  ايده بيله جكلريين  حتّمل 
طوڭارق  ده  هپسی  يوقسه  قورتولديلر.  طوڭمقدن  بويله جه  و 
ئوله جكلردي. ايشته اوالدم، سزلر ده بو درگاهده بربريڭزڭ اوقلرينه 
حتّمل ايدرسه ڭز آجی چكرسڭز، بو آجيلر نفسڭزی تربيه ايتمه ڭزه 
آرقداشلرمیزڭ اوقلرينه حتّمل ايده مه يز،  فائده لی اولور. فقط بز بعض 
ايدرز ديرسه ڭز، طيشاريده طوڭار، هالك اولورسڭز.  بورايی ترك 

قراريڭزی بوكا كوره ويرڭ.”

م

اوت، أوچ الف احّتاد ايتمزسه )هر بر الف تك باشنه حركت ايدرسه(، 
أوچ قيمتی وار. اگر احّتاد ايتسه )هر بر الف يان يانه كلسه(، يوز اون 
آلتی قيمتی  آلری. درت كره درت آيری آيری اولسه، اون  بر قيمت 
وار. اگر قرداشلق سريله، عنی مقصده يوڭلمكله و عنی وظيفه يله 
وقت  او  ويرسه لر،  اوموزه  اوموز  اوستنده  بر چزیكی  ايدوب  توافق 

درت بيڭ درت يوز قرق درت قوتنی آلری.

اعضالر حكمنده يز. ناصل وجودڭ  بزلر مؤمن اوالرق بر بدنده كی 
اعضالري بربريله اويوم اچینده چاليشييورسه بز مؤمنلر ده بو اويومي 
عمومزڭ  اچیون  منفعتلر  باقان  شخسمزه  كوچك،  صاغالملي يز. 
منفعتنی تهلكه يه آمتاملي يز. ولو نفسڭ “منفعتمه طوقوندی” ديسه 

بيله اونومتاكه عمومڭ دوزين سنڭ اڭ بيوك منفعتڭدر.

Bunu üzerine hocası buyurdu ki: 
“Evladım, beni iyi dinle! Soğuk 
bir kış sabahı idi. Her taraf buz 
kesiyordu. Hayvanlar soğuktan 
telef olmamak için birbirlerine 
sarılıyorlardı. Bir kirpi sürüsü 
de, donmamak için birbirine sa-
rıldı. Az sonra, okları birbirleri-
ne batınca ayrıldılar. Üşüyünce, 
birbirlerine tekrar yaklaştılar. 
Oklar rahatsız edince yine uzak-
laştılar. Soğuktan donmakla, ba-
tan okların acısı arasında gidip 
geldiler. Nihayet arkadaşının ok-
larının acısına tahammül edebi-
leceklerini anlayınca birbirlerine 
sımsıkı sarıldılar ve böylece don-
maktan kurtuldular. Yoksa hep-
si de donarak öleceklerdi. İşte 
evladım, sizler de bu dergâhta 
birbirinizin oklarına tahammül 
ederseniz acı çekersiniz, bu acı-
lar nefsinizi terbiye etmenize 
faydalı olur. Fakat biz bazı arka-
daşlarımızın oklarına tahammül 
edemeyiz, burayı terk ederiz 
derseniz, dışarıda donar, helak 
olursunuz. Kararınızı buna göre 
verin.”

*

“Evet, üç elif ittihâd etmezse (her 
bir elif tek başına hareket eder-
se), üç kıymeti var. Eğer  ittihâd 
etse (her bir elif yan yana gelse), 
yüz on bir kıymet alır. Dört ker-
re dört ayrı ayrı olsa, on altı kıy-
meti var. Eğer kardeşlik sırrıyla, 
aynı maksada yönelmekle ve 
aynı olan vazifeyle tevafuk edip 
bir çizgi üstünde omuz omuza 
verseler, o vakit dört bin dört 
yüz kırk dört kuvvetini alır.”

Bizler mümin olarak bir beden-
deki azalar hükmündeyiz. Nasıl 
vücudun azaları birbiriyle uyum 
içinde çalışıyorsa biz müminler 
de bu uyumu sağlamalıyız. Kü-
çük, şahsımıza bakan menfaat-
ler için umumumuzun menfaa-
tini tehlikeye atmamalıyız. Velev 
nefsin, “menfaatime dokundu” 
dese bile unutma ki umumun 
düzeni senin en büyük menfaa-
tindir.
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OSmanlıda ŞeHİR*

حياته   اويغوالمه لريله   م(  ص  )ع  افندمیزڭ  پيغمرب  سعادتده   عصر 
كچریيلمش اوالن اسالم شهر مدنييت، عثمانليلر دورنده  اڭ پارالق 
زمانلريين ياشامشدر. متلنده  جناب حّقڭ رضاسنه  اوالمشه  قايغيسي 
اوالن بو مدنيت آڭاليشي، عصرلرجه  باشده  استانبول اوملق أوزره  
اما البته كه  بو  عثمانلي جغرافيه سين باشدن صوڭه  شكللنديرمشدر. 
مدنيتڭ اڭ بارز أورنكلري استانبولده  وجود بوملشدر. و هر حالده  

تارخيي يارمي آطه  بو مدنيت آڭاليشنڭ ذروه  نقطه سيدر دييه بيلریز.

اكتفا و قناعت

اويغوالمه لري  جغرافيه سنده كي  عثمانلي  بتون  مدنيتنڭ  شهر  اسالم 
نقطه سنده   هر  حياتڭ  اساسلرڭ  متل  بعض  آلينديغنده   أوڭنه   كوز 
بر  ديگر  ويا  اكتفادر  برجنيسي  بونلردن  كورويورز.  اويغوالنديغين 
دييشله  قناعتدر. چوره سين و طوالييسيله  دنيايي كنديسنه  ويريلمش 
بر نعمتلر طوپليلغي اوالرق كورن مدنيت آڭاليشمزده ، ارضه  اڭ آز 
مداخله  ايله  شهرلر قوروملقده  و انشا ايديلمكده يدي. ألنده كي ايله  
نتيجه سي  آڭاليشڭ  بو  ايتمه ين  طمع   فضله سنه   احتياجنڭ  يتينوب 

Asr-ı saadette Peygamber Efen-
dimizin (asm) uygulamalarıy-
la hayata geçirilmiş olan İslâm 
şehir medeniyeti, Osmanlılar 
devrinde en parlak zamanlarını 
yaşamıştır. Temelinde Cenâb-ı 
Hakk’ın rızasına ulaşma kaygısı 
olan bu medeniyet anlayışı, asır-
larca başta İstanbul olmak üze-
re Osmanlı coğrafyasını baştan 
sona şekillendirmiştir. Ama el-
bette ki bu medeniyetin en bariz 
örnekleri İstanbul’da vücûd bul-
muştur. Ve herhalde Tarihî Yarı-
mada bu medeniyet anlayışının 
zirve noktasıdır diyebiliriz.

İktifa ve Kanaat

İslâm şehir medeniyetinin bü-
tün Osmanlı coğrafyasındaki uy-
gulamaları göz önüne alındığın-
da bazı temel esasların hayatın 
her noktasında uygulandığını 
görüyoruz. Bunlardan birincisi 
iktifadır veya diğer bir deyişle 
kanaattir. Çevresini ve dolayısıy-
la dünyayı kendisine verilmiş bir 
nimetler topluluğu olarak gören 
medeniyet anlayışımızda, arza 
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اوالرق، استانبولده  هم آشریي نفوس يوغونالمشه لري اوملامش هم ده  
ممكن اولديغنجه  اڭ آز بنا ايله  يتينيلمشدر. 

شكلده   طورابيله جك  آياقده   ييللرجه   يوز  بنالر،  أوڭجله ين  آخريت 
ايديلریكن،  انشا  اوالرق  خارقه   معماري  برر  و  صنعتلي  صاغالم، 
ايديلمكده يدي.  انشا  اخشابدن  أولر  اوالن  مكاين  ياشامڭ  كونلك 
هم  أولر،  اخشاب  ايتمكده يدي.  مسبولزیه   كچيجيلگي  اخشاب، 
من طومتدقلري اچیون صّحيديلر هم ده  كركديگنده  چوق قوالي بر 
شكلده  يڭي اوطه  ويا بولوم اكلنوب چيقاريالبيله جك بر ياپيده يديلر. 
دامئ  هر  دگيشكنلگنى  و  كچيجيلگنى  دنيانڭ  انسانه   زمانده   عنی 
خاطرالمتقده يديلر. اخشاب أولر دپرمده  ييقيلمامه لرينه  قارشنی يانغنی 
تهلكه سي ايله  قارشي قارشييايديلر. بو طوروم ده  هر آن تيّقظده  اومله  
فكرينى  اولديغي  يري  امتحان  بر  دنيانڭ  و  كليشديرمش  حّسياتنى 

عقللردن چيقارمامه يي صاغالمشدر.

طوپوغرافيه يه  صايغي

ويا  تومسكلري  يوقوشلري،  ايدركن  انشا  شهرلريين  عثمانلي، 
انشا  بنا  اويغون  اوڭا  ناصلسه   طوپوغرافيه   تورپوله مه مش،  اگيملري 

en az müdahale ile şehirler ku-
rulmakta ve inşa edilmekteydi. 
Elindeki ile yetinip ihtiyacının 
fazlasına tama etmeyen bu anla-
yışın neticesi olarak, İstanbul’da 
hem aşırı nüfus yoğunlaşmaları 
olmamış hem de mümkün oldu-
ğunca en az bina ile yetinilmiş-
tir. 

Ahireti önceleyen binalar, yüzyıl-
larca ayakta durabilecek şekilde 
sağlam, sanatlı ve birer mimarî 
harika olarak inşa edilirken, gün-
lük yaşamın mekânı olan evler 
ahşaptan inşa edilmekteydi. Ah-
şap, geçiciliği sembolize etmek-
teydi. Ahşap evler, hem nem tut-
madıkları için sıhhîydiler hem de 
gerektiğinde çok kolay bir şekil-
de yeni oda veya bölüm eklenip 
çıkarılabilecek bir yapıdaydılar. 
Aynı zamanda insana dünyanın 
geçiciliğini ve değişkenliğini her 
daim hatırlatmaktaydılar. Ahşap 
evler depremde yıkılmamalarına 
karşın yangın tehlikesi ile karşı 
karşıyaydılar. Bu durum da her 
an teyakkuzda olma hissiyatını 
geliştirmiş ve dünyanın bir im-
tihan yeri olduğu fikrini akıllar-
dan çıkarmamayı sağlamıştır.

Topografyaya Saygı

Osmanlı, şehirlerini inşa eder-
ken yokuşları, tümsekleri veya 
eğimleri törpülememiş, topog-
rafya nasılsa ona uygun bina inşa 
etmişlerdir. Veya günümüzde ol-
duğu gibi eğimden istifade edip 
fazladan kat elde etme yoluna 
gitmemiştir. Ağaçlarla mimarî 
şaheserler, birbirlerini tamam-
layan unsurlar olarak görülmüş-
lerdir. Bu tarihî hakikati anlaya-
bilmek için Haydarpaşa’dan veya 
Harem’den Topkapı Sarayı tara-
fına bakmak yeterli olacaktır.

Osmanlı İstanbul’unda inşa edi-
len evler, genel olarak iki katlıy-
dı. Her evin girişi ayrıydı ve bir 
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ايتمشلردر. ويا كومنزده  اولديغي كيب اگيمدن استفاده  ايدوب فضله دن 
اثرلر،  شاه  معماري  آغاجلرله   كيتمه مشدر.  يولنه   ايتمه   ألده   قات 
بربرلريين متاماليان عنصرلر اوالرق كوروملشلردر. بو تارخيي حقيقيت 
آڭاليابيلمك اچیون حيدر پاشادن ويا حرمدن طوپ قايپ سرايي طرفنه  

باقمق يرتيل اوالجقدر.

قاتليدي.  ايكي  اوالرق  أولر، كنل  ايديلن  انشا  استانبولنده   عثمانلي 
هر أوڭ كریيشي آيريدي و بر قاپيدن ساده جه  بر عائله  كریييوردى. 
انساين  و  كوچك  داها  كوره   كومنزه   ده   ميدانلري  استانبولڭ 
كليشن  اطرافنده   چينارڭ  و  چشمه   مسجد،  بر  أولچولرده يدي. 
برلشه رك  صوقاغڭ  درت  أوچ  زمانده   عنی  ميدانلر،  شكللنن  و 

اولوشديرديغي حمله لرڭ مركزي قونومنده يديلر. 

آيرجيه  عثمانلي دومني ياپيلريين اينجه له ديگمزده  آشریي يوكسكلكدن 
و بيوكلكدن قاچينيلديغين كورويورز. مثال سليمانيه  جامعي داها بيوك 
و يوكسك اوالرق دوز بر آالنه  انشا ايديله بيله جككن؛ داها كوچك 
ايديلمش و استانبولڭ  أولچكلرده  استانبولڭ أوچنجي تپه سنه  انشا 
سليمانيه   قارشيلق  بوڭا  اوملشدر.  أوگه سي  بر  دگيشمز  سيلوئتنڭ 
جامعنڭ جوارنده كي أولرڭ پنجره لري و بويوتلري ديگر أولره  كوره  
داها كوچك أولچكده يدي. بو طوروم اوزاقدن باقيلديغنده  سليمانيه يي 
داها عظمتلي كوسرتمكده يدي. بو سايه ده  ارضه ، يعين جناب حّقڭ 
كركن  ياپيلمادن،  صايغيسزلق  نظامنه   طوپوغرافيه   اولديغي  قومیش 

كورونوم صاغالمنش اولويوردي.

خالصه 

صوقاق  اوالشابيلریكن،  بوكونلره   اوتوزي  يوزده   اثرلرڭ  تارخيي 
ياپيسندن اثر قاملدي. بو سببله  اجدادمیزدن بزه  مریاث قاالن املزده كي 
بزه   اثرلرڭ  بو  چيقملي يز.  اونلره  صاحب  و  بيلملي  قيمتنى  اثرلرڭ 

آڭالمتق ايسته ديگي مدنيت ايده آلنى تكرار ياقه المق زورنده يز.

kapıdan sâdece bir aile giriyor-
du. İstanbul’un meydanları da 
günümüze göre daha küçük ve 
insanî ölçülerdeydi. Bir mescid, 
çeşme ve çınarın etrafında ge-
lişen ve şekillenen meydanlar, 
aynı zamanda üç dört sokağın 
birleşerek oluşturduğu mahalle-
lerin merkezi konumundaydılar. 

Ayrıca Osmanlı dönemi yapılarını 
incelediğimizde aşırı yükseklik-
ten ve büyüklükten kaçınıldığını 
görüyoruz. Meselâ Süleymaniye 
Câmii daha büyük ve yüksek ola-
rak düz bir alana inşa edilebile-
cekken; daha küçük ölçeklerde 
İstanbul’un üçüncü tepesine 
inşa edilmiş ve İstanbul’un silu-
etinin değişmez bir öğesi olmuş-
tur. Buna karşılık Süleymaniye 
Camii’nin civarındaki evlerin 
pencereleri ve boyutları diğer ev-
lere göre daha küçük ölçekteydi. 
Bu durum uzaktan bakıldığında 
Süleymaniye’yi daha azametli 
göstermekteydi. Bu sâyede arza, 
yani Cenâb-ı Hakk’ın koymuş 
olduğu topografya nizamına 
saygısızlık yapılmadan, gereken 
görünüm sağlanmış oluyordu.

Hulâsa

Tarihî eserlerin yüzde otuzu 
bugünlere ulaşabilirken, sokak 
yapısından eser kalmadı. Bu se-
beple ecdadımızdan bize miras 
kalan elimizdeki eserlerin kıy-
metini bilmeli ve onlara sâhip 
çıkmalıyız. Bu eserlerin bize an-
latmak istediği medeniyet ideali-
ni tekrar yakalamak zorundayız.

* İrfan Mektebi Dergisi, Mart 2013
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ايليشكيلر  و  ايشلر  وارلقلر،  زمان،  طوغه ،  مكان،  انسان،  شهر؛ 
انسان  كليشديرديگي،  مدنيتنڭ  و  كولتور  عرفان،  انسان  دوزملنده  
امگي و عقلنڭ جغرافيه يه  ايشلنمش اثريدر. شهرلر طوپلي ياشامڭ، 
كنيش  اڭ  اولديغي  هيریارشينڭ  و  دگرلرڭ  قانونلرڭ،  قوراللرڭ، 
فكر،  يڭي  ياپيلديغي  جتارتنڭ  و  أورتيم  و خدمتلرڭ  مال  آڭالمده  
ياشام  بر  حضوريل  و  كوگنلي  خرمانالنديغي  ياشاملرڭ  و  كولتور 
آراييش و جابه  ايله  اعمار  آرزوسيله  انسانلرڭ سوركلي بر اوموت، 

ايتديگي بيوك يرلشيم آالنلريدر.

چوجق و مكان

شهرڭ بتون عنصرلرينڭ انسانه  خطاب ايتمه سي، اوين قوجاقالمسي، 
انسانه  كوگن و حضور ويرمسي الزمدر. كله نكسل معماريده  بنا 
انساين أولچكده  اولديغندن چوجق اوندن چيقديغي زمان، چوره ده  
يورويه رك  اوقولنه   و  اوينايابيلييور  ايله   آرقداشلري  باغچه سنده   ويا 
أوندن  آشامه سنده   صوسياللشمه   ايلك  چوجغڭ  كيده بيلييوردي. 

Şehir; insan, mekân, doğa, za-
man, varlıklar, işler ve ilişkiler 
düzleminde insan irfan, kültür 
ve medeniyetinin geliştirdiği, in-
san emeği ve aklının coğrafyaya 
işlenmiş eseridir. Şehirler toplu 
yaşamın, kuralların, kanunların, 
değerlerin ve hiyerarşinin oldu-
ğu en geniş anlamda mal ve hiz-
metlerin üretim ve ticaretinin 
yapıldığı yeni fikir, kültür ve ya-
şamların harmanlandığı güvenli 
ve huzurlu bir yaşam arzusuyla 
insanların sürekli bir umut, ara-
yış ve caba ile imar ettiği büyük 
yerleşim alanlarıdır.

Çocuk ve Mekân

Şehrin bütün unsurlarının in-
sana hitap etmesi, onu kucak-
laması, insana güven ve huzur 
vermesi lazımdır. Geleneksel 
mimaride bina insani ölçekte ol-
duğundan çocuk evinden çıktığı 
zaman, çevrede veya bahçesin-
de arkadaşları ile oynayabiliyor 
ve okuluna yürüyerek gidebili-

ŞeHİR nedİR, ne deĞİldİR…*

OKuma meTİnleRİ
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اچیون  صوسياللشمه   بر  صاغلقلي  كيده بيلمه سي  يورويه رك  اوقولنه  
آڭلييور،  ايليشكيلري  چوره سنده كي  چوجق  شكلده   بو  أومنليدر. 
كندي صوسيال چوره سين كنديسي كوزمللريله  ياقه اليابيلمه  شانسنه  
طوپلومسال  و  قازانييور  كوگن  أوز  كندينه   اولويور،  صاحب 
قومشوسين  كلریكن  و  كيدركن  اوقوله   اوقويابيلييور.  ايليشكيلري 
آرقداشنى كورييور، اصنايف طانييور، ياشلي عمجه يي  طانييور، حمله  
كورييور، انگللي برينى كورييور و حّس ايدييور، سالم آلوب ويرييور، 
و  أوزگون  كچه رك،  ايليشكي يه   يوڭلي  چفت  اتكنی،  چوره سيله  

شخصييت كليشه بيلن بر برَیي اوالبيلييور.

تارخيي و كولتورل چوره 

حافظه مزڭ  طوپلومسال  قزانديران  كيملك  شهره   شهرلرمیزده كي 
بلریله ييجيسي مكان و آالنلرڭ كله جك نسللره  قورونارق آقتاريلمه سنه  
ايديله رك  رستوره   مكانلرڭ  تارخيي  چرچوه ده   بو  ايتملي يز.  دّقت 
آچيلمسي، شهر سيلوئتلرينڭ قورومنسي نقطه سنده  أوزن  قولالنيمه  

كوسرتيلمليدر.

استانبولده  تارخيي يارمي آطه  اچیريسنده  ياپيالجق دگيشيملرده  تارخيي 
يارمي آطه  كيملگنى تكرار اورته يه  چيقاريلمسي چوق مهمدر. ياشايان 
آهنكلي بر شكلده   بر شهر اوالرق تاريخ ايله  يڭي اوالين اويغون و 
شهرده  خرمانالملي يز. بتون زمان و مكاين بز و بزدن صوڭره كيلر، 
قورغواليابيلریسه ك  شكلده   بر  طوغري  قاپسامنده   أوته كيلر  و  بز 
يرلشيم  و  تصارمیي  شهر  بر  سورديروله بيلری  و  انساين  كرچكدن 

اويغوالمه لري ياپابيلمش اولورز.

كوسرتملي يز.  أوزن  قولالنيلمه سنه   امسلرڭ  تركجه   امسلرنده   مكان 
شهرلرمیزده  كزركن چوغي زمان هانگي ديارده  كزديگمزڭ فرقنده  

دگلز.

yordu. Çocuğun ilk sosyalleşme 
aşamasında evinden okuluna 
yürüyerek gidebilmesi sağlıklı 
bir sosyalleşme için önemlidir. 
Bu şekilde çocuk çevresindeki 
ilişkileri anlıyor, kendi sosyal 
çevresini kendisi gözlemleriyle 
yakalayabilme şansına sahip olu-
yor, kendine öz güven kazanıyor 
ve toplumsal ilişkileri okuyabili-
yor. Okula giderken ve gelirken 
komşusunu tanıyor, mahalle 
arkadaşını görüyor, esnafı tanı-
yor, yaşlı amcayı görüyor, engelli 
birini görüyor ve hissediyor, se-
lam alıp veriyor, çevresiyle etkin, 
çift yönlü ilişkiye geçerek, özgün 
ve şahsiyeti gelişebilen bir birey 
olabiliyor.

Tarihi ve Kültürel Çevre

Şehirlerimizdeki şehre kimlik ka-
zandıran toplumsal hafızamızın 
belirleyicisi mekân ve alanların 
gelecek nesillere korunarak ak-
tarılmasına dikkat etmeliyiz. Bu 
çerçevede tarihi mekânların res-
tore edilerek kullanıma açılması, 
Şehir siluetlerinin korunması 
noktasında özen gösterilmelidir.

İstanbul’da Tarihi Yarımada içe-
risinde yapılacak değişimlerde 
Tarihi Yarımada kimliğini tek-
rar ortaya çıkarılması çok mü-
himdir. Yaşayan bir şehir olarak 
tarih ile yeni olanı uygun ve 
ahenkli bir şekilde şehirde har-
manlamalıyız. Bütün zaman ve 
mekânı biz ve bizden sonrakiler, 
biz ve ötekiler kapsamında doğ-
ru bir şekilde kurgulayabilirsek 
gerçekten insani ve sürdürülebi-
lir bir şehir tasarımı ve yerleşim 
uygulamaları yapabilmiş oluruz.

Mekân isimlerinde Türkçe isim-
lerin kullanılmasına özen göster-
meliyiz. Şehirlerimizde gezerken 
çoğu zaman hangi diyarda gezdi-
ğimizin farkında değiliz.
* İrfan Mektebi Dergisi, Ağustos 2016
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mana laFza Feda edİlmemelİ*

تاريخ لسان تأسفله  بزه  درس ويرييوركه : سلطنت عربڭ جاذبه سيله  
اعجام، عربلره  خمتلط اولدقلرندن )كالِم ُمَضرينڭ( ملكه سي دينيلن 
ايتدكلري كيب، اويله  ده  عجملرڭ  نيه نڭ معدننى مشّوش  بالغت قرآ
فكرڭ جمراِي  عربيه نڭ( صنعتنه  كریدكلرندن  )بالغِت  و عجميلرڭ 
طبيعيسي اوالن نظِم معانيدن ذوق بالغيت، نظِم لفظه  چويرمشلردر. 

شويله كه :

ايسه،   معاين  نظم  معانيدر.  نظِم  افكار و حّسياتڭ جمراِي طبيعيسي 
حقائقه   اوالن  متسلسل  ايسه ،  اسلويب  منطقڭ  مشّيددر.  منطقله  
متوّجهدر. حقائقه  كرین فكرلر ايسه ، قارشيسنده  اوالن دقائِق ماهياتده  
نافذدرلر. دقائق ماهيات ايسه ، عاملڭ نظاِم اكملنه  ممُِّد و مسَتِمددرلر. 
نظاِم اكملده  هربر حسنڭ منبعي اوالن حسِن جمّرد مندجمدر. حسِن 

Tarih lisan-ı teessüfle bize 
ders veriyor ki: Saltanat-ı Ara-
bın câzibesiyle A’cam, Araplara 
muhtelit olduklarından, kelâm-ı 
Mudarî’nin melekesi denilen 
belâgat-ı Kur’âniyenin madeni-
ni müşevveş ettikleri gibi; öyle 
de, Acemlerin ve acemîlerin 
belâgât-ı Arabiyenin san’atına 
girdiklerinden, fikrin mecrâ-yı 
tabiîsi olan nazm-ı maânîden, 
zevk-i belâğatı nazm-ı lâfza çe-
virmişlerdir. Şöyle ki: 

Efkâr ve hissiyatın mecrâ-yı 
tabiîsi nazm-ı maânîdir. Nazm-ı 
maânî ise mantıkla müşeyyeddir. 
Mantıkın üslûbu ise, mütesel-
sil olan hakaike müteveccihtir. 

Efkâr: Fikirler, düşünceler
Mecrâ-yı tabiî: Tabii yol, doğal akım 
kanalı
Müşeyyed: Yüksek ve sağlam yapılmış, 
aşılmaz, muhkem 
Müteselsil: Art arda gelen, ara vermeden 
birbirini takip eden
Müteveccih: Yönelmiş, yönelen

Belâgat-ı Kur’âniye: Kur’an-ı Kerim’in 
belâgati
Müşevveş: Düzensiz, karışık, karmaka-
rışık
Nazm-ı maânî: Manadaki ahenkli diziliş, 
tertip ve düzen
Zevk-i belâgat: Sözün düzgün, kusursuz 
ve yerinde söylenmesi zevki
Nazm-ı lafz: Sözdeki vezin, ölçü

Lîsan-ı teessüf: Hayıflanma, üzülme dili
A’cam: Arap olmayanlar, Acemler
Muhtelit: Farklı nitelikteki unsurlardan 
meydana gelen, karışık, karma
Kelâm-ı Mudarî: Arab kabilelerinden 
Mudar Kabilesinin konuştuğu Arapça. 
Kur’an-ı Kerim bu lehçe üzerine nazil 
olmuştur. En fasih Arapçadır

*Unsuru’l-Belagat
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ايسه،  مزايا و لطائف دينيلن بالغت چيچكلرينڭ بوستانيدر.  جمّرد 
پرستش  ازهاره   اوالن  جلوه گر  خلقتده   جناِن  بوستاين،  چيچكلرڭ 
ايدن و شاعر دينيلن بلبللرڭ نغماتيدر. بلبللرڭ نغماتنه  آهنِك روحاين 

ويرن ايسه ، نظم معانيدر.

حال بويله  ايكن، عربدن اوملايان دخيل و طفيلي و عجميلر )بالغت 
چيغریدن  ايش  چاليشدقلرندن،  كچمه يه   صریه سنه   ادبا  عربيه( ده  
اولديغي  منشأي  حّسياتنڭ  مّلتڭ  او  مزاجي  مّلتڭ  بر  زيرا  چيقدي. 
كيب لسان مّليسي ده ، حّسياتنڭ معكسيدر. مّلتڭ امزجه لري خمتلف 
اولديغي كيب، لسانلرنده كي استعداِد بالغت دخي متفاوتدر. السيما 

عريب لساين كيب حنوي بر لسان اولسه ... 

بو سّره  بناًء جرياِن افكاره  جمرا و بالغت چيچكلرينه  مچنگاه  اومله يه  
چوق درجه  ناقص و قيصه  و قورو و ِقْرآْو اوالن )نظِم لفظ( جمراِي 
ايتمشدر.  ايدرك بالغيت مشّوش  طبيعيسي اوالن نظِم معنايه  مقابله  
زيرا عجميلر سوء اختيار ويا سوِق احتياجله  لفظڭ ترتيب و حتسيننه  
الفاظ،  و  اولدقلرندن  حمتاج  زياده   داها  لغه ويه نڭ حتصيلنه   معائِن  و 
داها  سطحي يه   نظِر  و  ظاهر  داها  و  آسان  داها  جهتيله   اوملق  جمرا 
مونس و هوام كيب عوامڭ نظرلريين داها جاذبه دار و عوام پرستانه  
الفاظه  داها زياده  صرِف  اولديغندن،  منايشلره  داها مستعد بر زمنی 

مّهت ايتمشلردر.

Hakaike giren fikirler ise, kar-
şısında olan dekaik-i mâhiyatta 
nâfizdirler. Dekaik-i mahiyat 
ise, âlemin nizam-ı ekmeline 
mümidd ve müstemiddirler. 
Nizam-ı ekmelde her bir hüsnün 
menbaı olan hüsn-ü mücerred 
mündemiçtir. Hüsn-ü mücer-
red ise, mezâyâ ve letâif denilen 
belâgat çiçeklerinin bostanıdır. 
Çiçeklerin  bostanı, cinan-ı hil-
katte cilveger olan, ezhara pe-
restiş eden ve şair denilen bül-
büllerin nağamâtıdır. Bülbüllerin 
nağamâtına âheng-i rûhanî ve-
ren ise, nazm-ı maânîdir. 

Hal böyle iken, Arap’tan olma-
yan dahîl ve tufeylî ve acemîler 
belâgat-ı Arabiyede üdeba sıra-
sına geçmeye çalıştıklarından, 
iş çığırdan çıktı. Zira bir mille-
tin mizacı o milletin hissiyatı-
nın menşei olduğu gibi, lisan-ı 
millîsi de hissiyatının mâkesidir. 
Milletin emziceleri muhte-
lif olduğu gibi, lisanlarındaki 
istidad-ı belâgat dahi mütefavit-
tir. Lasiyyemâ Arabî lisanı gibi 
nahvî bir lisan olsa... 

Bu sırra binaen, cereyan-ı efkâra 
mecra ve belâgat çiçeklerine 
çimengâh olmaya çok derece 
nâkıs ve kısa ve kuru ve kır’av 
olan nazm-ı lâfız; mecrâ-yı 
tabiîsi olan nazm-ı manaya mu-

Üdeba: Edipler, edebî eser yazan kimse-
ler, edebiyatçılar
Menşe’: Bir şeyin ortaya çıktığı, meydana 
geldiği, neşet ettiği yer
Lisan-ı millî: Millî dil
Mâkes: Bir şeyin yansıdığı, aksettiği yer, 
akis yeri
Emzice: Huylar, tabiatlar, meşrepler
Muhtelif: Farklı, çeşitli
İstidad-ı belâgat: Belâgat kabiliyeti
Mütefavit: Aralarında fark bulunan, 
farklı, çeşitli
Lasiyyemâ: Bâhusus. Hususan. Buna ge-
lince. Herşeyden ziyade. Ençok. Özellikle
Nahvî: Nahivle ilgili, nahve dair
Cereyan-ı efkâr: Fikirlerin akması
Mecra: Su yatağı, suyolu

Belâgat: Sözün etkili, güzel ve hitap 
edilen kimseye, içinde bulunulan duruma 
uygun düşecek şekilde söylenmesi; fasih 
ve hâle uygun söz söyleme
Cinan-ı hilkat: Yaratılış bahçeleri
Cilveger: Cilveli
Ezhar: Çiçekler
Perestiş: Taparcasına sevme, tapma dere-
cesinde sevgi duyma
Nağamât: Nağmeler
Âheng-i rûhanî:  Rûhanî âhenk, rûhun 
hoşuna giden âhengi
Dahîl: Birinin himâyesine sığınan, iltica 
eden
Tufeylî: Dalkavuk, başkasının sırtından 
geçinen
Acemî: Tecrübesiz. İşin yabancısı.
Belâgat-ı Arabiye: Arab belâgati, edebiyatı

Dekaik-i mâhiyat:  Bir şeyin iç yüzüne ait 
incelikler
Nâfiz: İçe işleyen, çok tesir eden, etkili
Nizam-ı ekmel: En mükemmel ve eksiksiz 
düzen
Mümidd: Yardım eden, imdada yetişen
Müstemidd: Yardım isteyen
Hüsn: Güzellik
Hüsn-ü mücerred: Kusur ve noksanlıktan 
arınmış güzellik
Mündemiç: Bir şeyin içinde saklı olan, o 
şeyin içinde var olan
Mezâyâ: Üstün vasıflar, üstünlük sağla-
yan nitelikler, meziyetler
Letâif: İnsanda ilâhî hakikatleri idrak ve 
müşahede eden kalp, ruh, sır, hafi, ahfâ 
vb. manevi melekeler
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مشعشع  چوق  أوڭلرينه   ايدرسه   قطع  مسافه   بر  قدر  نه   يعين   
اوالن  معانيده   ترتيب  اوالن  شاننده   كوسرتمك  كنديلريين  صحرالر 
تغلغلدن ذهنلريين چويروب، الفاظ آرقه سنه  قوشوب، طوالشييورلر. 
فكرلري  كيتمكله   آرقه سنه   الفاظڭ  صوڭره   تصّورلرندن  معانينڭ 

چاتالالمششدر. 

كيده  كيده  الفاظ معنايه  غلبه  ايتمكله  استخدام ايدرك؛ )لفظ، معنايه  
خدمت ايتمك( اوالن قضيِۀ طبيعيه  عكسنه  چوريلديگندن )طبيعت 
بلكه   يوق  قدر...  صنعتنه   متصلفلرڭ  پرست  لفظ  بويله   بالغتدن( 

تصّنعلرينه  اوزون بر مسافه  كریمشدر.

اگر ايسرتسه ڭ )حريري( كيب بر داهيِۀ ادبڭ )مقاماتنه(  كری، كور! 
او داهيِۀ ادب ناصل حبِّ لفظه  مغلوب اوالرق لفظ پرستلك هوسي 
عذر  بسِط  ده   پرستلره  لفظ  ايتديگي كيب  لكه دار  ادبنى  قيمتدار  او 
امتثال اوملشدر. اونڭ اچیون او قوجه  )عبدالقاهر(  ايتمشدر و منونِۀ 
بو خسته لغي تداوي ايتمك اچیون )دالئِل االعجاز و اسرار البالغتڭ( 
بر  پرستلك(  )لفظ  اوت  طولديرمشدر.  عالجلرندن  اونڭ  ثلثين  بر 

خسته لقدر. فقط بيلينمزكه  خسته لقدر.

تنبيه: )لفظ پرستلك( ناصل بر خسته لقدر.. أويله  ده ؛ صورت پرستلك 
و اسلوب پرستلك و تشبيه  پرستلك و خيالپرستلك و قافيه پرستلك 

kabele ederek belagati müşevveş 
etmiştir. Zira acemîler su-i ih-
tiyar veya sevk-i ihtiyaçla lâfzın 
tertip ve tahsinine ve maâni-i lü-
gaviyenin tahsiline daha ziyade 
muhtaç olduklarından ve elfaz, 
mecra olmak cihetiyle daha âsân 
ve daha zahir ve nazar-ı sathîye 
daha munis ve hevam gibi ava-
mın nazarlarını daha cazibedar 
ve avamperestâne nümayişlere 
daha müstait bir zemin oldu-
ğundan, elfaza daha ziyade sarf-ı 
himmet etmişlerdir. 

Yani, ne kadar bir mesafe kat 
ederse, önlerine çok muşa’şa’ 
sahralar kendilerini göstermek 
şanında olan tertib-i maânide 
olan tagalgulden zihinlerini çe-
virip, elfaz arkasına koşup, do-
laşıyorlar. Maânînin tasavvur-
larından sonra elfazın arkasına 
gitmekle fikirleri çatallaşmıştır. 

Gide gide elfaz manaya galebe 
etmekle istihdam ederek, “la-
fız, manaya hizmet etmek” olan 
kaziye-i tabiiye aksine çevrildi-
ğinden, tabiat-ı belagatten böyle 
lafızperest mutasallıfların sana-
tına kadar, yok, belki tasannula-
rına, uzun bir mesafe girmiştir. 

Tagalgul: Bir işin içine girme, ilmî bir 
meseleye dalma, onda derinleşme
Tasavvur: Zihinde şekillendirme
Galebe: Galip gelme, galibiyet
İstihdam: Bir hizmette kullanma, bir işte 
çalıştırma
Kaziye-i tabiiye: Normal hüküm, doğal 
hüküm
Tabiat-ı belâgat: Belâgat ilminin kendine 
mahsus şekil karakteri ve mizacı
Lafızperest: Lafza tapan, taparcasına çok 
seven
Mutasallif: Kendisini çok bilgili ve üstün 
niteliklere sâhipmiş gibi göstermeye 
çalışan, bilgiçlikte aşırılığa kaçan (kimse), 
şarlatan
Tasannu: Bir şeyi olduğundan daha kıy-
metli göstermek uğruna suniliğe kaçma, 
yapmacık

Mûnis: Kolayca dostluk kurabilen, sıcak-
kanlı, cana yakın
Hevam: Pire, karınca, akrep vb. zararlı 
böcekler
Avam: Halkın alt tabakası
Cazibedar: Câzibesi olan, cazibeli, çekici, 
alımlı
Avamperestâne: Bilgisizce, cahilce; ava-
ma, sıradan kimselere yakışır şekilde
Nümayiş: Gösteri
Müstait: Bir işi veya şeyi yapabilme yete-
neğine sâhip olan, yetenekli, kabiliyetli
Sarf-ı himmet: Gayret sarf etmek, çalış-
mak
Muşa’şa’: Parlayan, debdebeli
Sahra: Kasaba, köy vb. meskûn yerlerin 
dışında kalan boş ve geniş yer, kır, ova
Tertib-i maâni: Manaların tertip, diziliş 
ve düzeni

Çimengâh: Çim ve çiçek ekip dikilen, 
yetiştirilen yer
Nakıs: Tam olmayan, eksik, noksan
Kır’av: Çorak tarla
Mukabele: Karşılık vermek
Su-i ihtiyar: Kötüyü, yanlışı tercih etmek
Sevk-i ihtiyaç: İhtiyacın sevk etmesi, 
ihtiyacın yönlendirmesi
Tahsin:  Güzel bulup takdir etme, övme, 
alkışlama
Maâni-i lüaaviye: Lügat manaları, kelime-
lerin sözlük anlamları
Tahsil: Toplama, alma
Ziyade: Fazla, çok
Elfaz: Lafızlar, sözler
Cihet: Yön, taraf, istikamet
Âsân: Kolay
Zahir: Meydanda olan, görünen, açık ve 
belli olan
Nazar-ı sathî: Yüzeysel bakış
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Haşmet: İnsanda büyüklük duygusu 
uyandıran etkili görünüş, gösterişlilik, 
debdebe, heybet
Meâl: Anlam, kavram, mana
Maksud: Söylenilmek, belirtilmek isteni-
len, kastedilen
İstidad: Herhangi bir şeye karşı doğuştan 
gelen yatkınlık, yetenek, kābiliyet
Revnak: Göz alıcı güzellik, parlaklık, 
tâzelik, letâfet
Matlub: İstenilen, aranılan, istek ve arzu 
duyulan, talep edilen şey
Münasebet: Yakınlık, ilgi, ilişki, alâka
Cevelân: Dolaşma, gidip gelme, deveran
Şâşaa: Parıltı, parlaklık
İstimdat: Yardım isteme, imdâda çağırma

Sûretperest: Görünüşe, surete çok kıymet 
veren.
Üslûbperest: Üslûba aşırı düşkün
Teşbihperest: Benzetme düşkünü
Hayalperest: Hayâl peşinde koşan
Kafiyeperest: Aşırı kafiye düşkünü
Filcümle: Genellikle, bütünüyle
İfrat: Aşırı gitme, ölçüyü aşma, gereğin-
den fazla ileri gitme
Maraz: Hastalık, illet
Nükte-i zarafet:  Zariflik, incelik nüktesi
Lafız: Ağızdan çıkan veya yazılan söz
Ziynet: Süs
Tabiat-ı mana: Mânianın tabiatı
Suret-i mana: Mana şekli

Harîrî: Makamât adlı eseri yazan ünlü edib 
Ebû Muhammed Kasım b. Alî b. Muham-
med el-Hariri’nin unvanı (ö. 516/1122)
Dahiye-i edeb: Edebiyat dâhileri
Hubb-u lafz: Lafzı, sözü sevmek
Mağlûp: Yenik düşmüş, yenilmiş
Lekedar: Lekelenmiş, lekeli
Bast-ı özür: Bir hata işleyerek başkalarına 
da numune olmak, aynı hatayı işlemeleri-
ne zemin hazırlamak
Nümune-i imtisal: Kendisine uyulmaya, 
örnek alınmaya lâyık kimse veya şey
Sülüs: Üçte bir 
Tenbih: Bir şeyin yapılıp yapılmamasını, 
şöyle veya böyle yapılmasını söyleme ve 
bunu üzerinde durarak hatırlatma

معنايي  و  خسته لق  بر  تام  ايله   افراط  ايلريده   اجلمله(  يف  )شيمدي 
كندينه  فدا ايده جك درجه ده  بر مرض اوالجقدر. حيّت بر نكتِۀ ظرافت 
اچیون وياخود قافيه نڭ خاطري اچیون، چوق اديب، ادبده  ادبسزلك 

ايتمه يه  شيمديدن باشالمشلردر.

ايسته مك شرطيله .  لفظه  زينت ويريلملي، فقط طبيعِت معنا  اوت، 
آملق شرطيله .  و صورِت معنايه  حشمت ويرملي، فقط مئالڭ اذننى 
و اسلوبه  پارالقلق ويرملي، فقط مقصودڭ استعدادي مساعد اوملق 
كوزه   مناسبتنى  مطلوبڭ  فقط  ويرملي،  رونق  تشبيهه   و  شرطيله . 
ايتمك شرطيله . و خياله  جوالن و شعشعه   آملق و رضاسين حتصيل 
آغری كلمه مك و حقيقته  مثال  ويرملي، فقط حقيقيت اينجيتمه مك و 

اوملق و حقيقتدن استمداد ايتمك شرطيله  كركدر.

Eğer istersen, Harîrî gibi bir 
dahiye-i edebin Makamat’ına 
gir, gör. O dahiye-i edep nasıl 
hubb-u lâfza mağlûp olarak, 
lâfızperestlik hevesi o  kıymet-
tar edebini lekedar ettiği gibi, 
lafızperestlere de bast-ı özür 
etmiştir ve numune-i imtisal 
olmuştur. Onun için, o koca Ab-
dülkahir bu hastalığı tedavi et-
mek için Delâil-i İ’câz ve Esrarü’l-
Belâgat’ın bir sülüsünü onun 
ilâçlarından doldurmuştur. Evet, 
lafızperestlik bir hastalıktır; fa-
kat bilinmez ki hastalıktır. 

Tenbih: Lafızperestlik nasıl bir 
hastalıktır; öyle de, suretperest-
lik, üslûpperestlik ve teşbihpe-
restlik ve hayalperestlik ve kafi-
yeperestlik, şimdi filcümle, ileride 
ifratla, tam bir hastalık ve manayı 
kendine feda edecek derecede bir 
maraz olacaktır. Hatta bir nükte-i 
zarafet için veya kafiyenin hatırı 
için, çok edip, edepte edepsizlik 
etmeye şimdiden başlamışlardır. 

Evet, lâfza ziynet verilmeli, fakat 
tabiat-ı mana istemek şartıyla. 
Ve suret-i manaya haşmet ver-
meli, fakat meâlin iznini almak 
şartıyla. Ve üslûba parlaklık ver-
meli, fakat maksudun istidadı 
müsait olmak şartıyla. Ve teşbi-
he revnak vermeli, fakat matlu-
bun münasebetini göze almak ve 
rızasını tahsil etmek şartıyla. Ve 
hayale cevelân ve şaşaa verme-
li, fakat hakikati incitmemek ve 
ağır gelmemek ve hakikate misal 
olmak ve hakikatten istimdat et-
mek şartıyla gerektir.
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اسكيدن عسكري اوقوللرده  نرده يسه  بتون ايشلر بورونڭ ويرديگي سسه  
كوره  ياپيليرمش. “قالق بوروسي، يات بوروسي، قراوانه ، پايدوس، درسه  
كير، درسدن چيق، استراحت” وس. برچوق بورو سسي. أوگرنجيلر بو 

بورو سسنه  كوره  حركت ايدرلرمش. 

حكايه نڭ كچديگي عسكري ليسه ده  او كون صنف قدمليسي أوگرنجي 
دييه رك  دويديڭزمي؟”  وار!  حوادثم  سزه   “چوجقلر  داالر؛  صنفه  

باغيرير. 

ديگر أوگرنجيلر ده ، آليشيق اولدقلري دوزن أوزرندن و حقلي اوالرق، 
قدملي  ديمشلر.  دويارز”  ده   بز  چاالر  بوروسي  ايسه   نه   “دويمدق! 
تخته   پادشاه  يڭي  يارين  دگل.  بورو  بو،  “چوجقلر!  ده ،  أوگرنجي 
امري وار. بتون درسلر  چيقييور. شنلكلر وار. صنف قوموتاننڭ أوزل 

پايدوس” ديمش.

ديگر أوگرنجيلر ده  چوق سوينمشلر بو ايشه . او كوندن صوڭره  او اوقول 
أوڭجه ،  باشالمدن  قونوشمه يه   آرالرنده   أوگرنجيلر  اوقوللرده   ديگر  و 
“ديڭله ! بو بورو دگل. آڭالتاجقلرم چوق أونملي ...” دييه رك الفه  

باشالرلرمش.

Eskiden askeri okullarda nerdey-
se bütün işler borunun verdiği 
sese göre yapılırmış. “Kalk boru-
su, yat borusu, karavana, paydos, 
derse gir, dersten çık, istirahat” 
vs. birçok boru sesi. Öğrenci-
ler bu boru sesine göre hareket 
ederlermiş. 
Hikâyenin geçtiği askeri lisede o 
gün sınıf kıdemlisi öğrenci sınıfa 
dalar; “Çocuklar size havadisim 
var! Duydunuz mu?” diyerek ba-
ğırır. 
Diğer öğrenciler de, alışık olduk-
ları düzen üzerinden ve haklı 
olarak, “Duymadık! Ne ise boru-
su çalar biz de duyarız” demişler. 
Kıdemli öğrenci de, “Çocuklar! 
Bu, boru değil. Yarın yeni padi-
şah tahta çıkıyor. Şenlikler var. 
Sınıf komutanının özel emri var. 
Bütün dersler paydos” demiş.
Diğer öğrenciler de çok sevinmiş-
ler bu işe. O günden sonra o okul 
ve diğer okullarda öğrenciler ara-
larında konuşmaya başlamadan 
önce, “Dinle! Bu boru değil. Anla-
tacaklarım çok önemli ...” diyerek 
lafa başlarlarmış.

Bu BORu deĞİl? 
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DR. MİRzA İNAk mirzaakmescidli@gmail.com

KelİmeleRİn KÖKenleRİne yOlculuK
كلمه لرڭ كوكنلرينه  يوجليلق

Sevgili dostlar, bizi birbirimize 
kardeşlik ve muhabbetle, hür-
met ve merhametle bağlayan di-
limiz, lisanımız üzerine ne kadar 
çok ve çeşitli çalışmalar yapılsa 
yine azdır. Çünkü dil meselesi, 
lisan davası milletlerin tarihinde 
çok ehemmiyetli bir mesele ve 
çok büyük bir davadır. Zira Dil, 
Lisan; insanlar arasında anlaş-
mayı sağlayan, kendisine has ka-
ideleri olan ve ancak bu kaideler 
çerçevesinde gelişebilen, yaşayan 
seslerden örülmüş bir anlaşma 
sistemidir. Bu nedenle dil, can-
lı bir varlıktır, milleti birbirine 
bağlayan ortak bir iletişim aracı-
dır, bir anlaşma sistemidir, insan 
ve toplumların düşünce, duygu 
ve zekâlarının bir göstergesidir. 

Lisanımız olan dil; milletimizin 
manevî ve kültür değerlerini, 
millet olabilme özelliklerini bün-
yesinde sımsıkı muhafaza eder. 
Dil, milleti meydana getiren bi-
reyler arasında ortak duygu ve 
düşünceler meydana getirir ve 
dil öyle önemli bir hakikattir ki, 
bir milletin birlik ve bütünlüğü-
nü sağlayan en güçlü bağdır. 

Bu nedenle İşte biz de dilimizin 
sınırlarını genişletmek aramız-
daki dil bağını kuvvetlendirmek 
adına yeni bir kelimelerin kö-
kenlerine yolculuk seferindeyiz. 
Buyurun Efendim, şimdi yine 
günlük lisanımızın güzellikleri-
ni keşfetme yolunda bir seyahat 
yapacağız. İşte ilk kelimemiz 
“Bari”

حرمت  حمّبتله ،  و  قرداشلك  بربرمیزه   بزي  دوستلر،  سوگيلي 
و  چوق  قدر  نه   أوزرينه   لسامنز  ديلمز،  باغاليان  مرمحتله   و 
مسئله سي،  ديل  چونكه   آزدر.  يينه   ياپيلسه   چاليشمه لر  چشيتلي 
و چوق  مسئله   بر  امّهيتلي  چوق  تارخينده   مّلتلرڭ  دعواسي  لسان 
آڭالمشه يي  آراسنده   انسانلر  لسان؛  ديل،  زيرا  دعوادر.  بر  بيوك 
بو  آجنق  و  اوالن  قاعده لري  خاص  كنديسنه   صاغاليان، 
أوروملش  سسلردن  ياشايان  كليشه بيلن،  چرچوه سنده   قاعده لر 
رلقدر،  وا بر  جانلي  ديل،  نه دنله   بو  سيستميدر.  آڭالمشه   بر 
آڭالمشه   بر  آراجيدر،  ايلتيشيم  بر  اورتاق  باغاليان  بربرينه   مّليت 
ذكالرينڭ  و  دويغو  دوشوجنه ،  طوپلوملرڭ  و  انسان  سيستميدر، 

كوسرتكه سيدر.  بر 

مّلت  دگرلريين،  كولتور  و  معنوي  مّلتمزڭ  ديل؛  اوالن  لسامنز 
ديل،  ايدر.  حمافظه   صيقي  صيم  بنيه سنده   أوزللكلريين  اوالبيلمه  
دوشوجنه لر  و  دويغو  اورتاق  آراسنده   بریيلر  كترین  ميدانه   مّليت 
ميدانه  كتریير و ديل أويله  أومنلي بر حقيقتدركه ، بر مّلتڭ برلك 

باغدر.  كوچلي  اڭ  صاغاليان  بتونلگين  و 

آرامزده كي  بو نه دنله  ايشته  بز ده  ديلمزڭ صينریلريين كنيشلتمك 
كوكنلرينه   كلمه لرڭ  بر  يڭي  آدينه   قوتلنديرمك  باغين  ديل 
لسامنزڭ  كونلك  يينه   شيمدي  افندم،  بيورڭ  سفرنده يز.  يوجليلق 
ايشته   ياپاجغز.  سياحت  بر  يولنده   ايتمه   كشف  كوزللكلريين 

“باري” كلمه مز  ايلك 
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KARGA TULUMBA: (طولومبه  İlginç bir hikâyesi olan (قارغه 
bu deyim “birkaç kişi, birini kollarından bacaklarından 
tutup elleri üzerinde havaya kaldırarak özensiz taşımak” 
anlamında kullanılıyor. Lakin deyim dilimize İtalyan ve Venedik-
li denizciler vesilesiyle girmiştir. İtalyanlar arasında “karga la 
trompa” deyimi gemicilikte “yelkenleri indirip, bohça ede-
rek sarıp sarmalayıp topla!” anlamında bir emirdir. Bu deyim 
nasıl olmuşsa olmuş ne karga ile ne de tulumba ile ilgisi olmaz 
bir şekilde Türkçemize mal olmuştur.

RACON: (راجون) Bu kelime İtalyancadan dilimize girmiştir. 
Günümüzde ise argoda kendine kullanım alanı bulan bir kelime-
dir. Racon, İtalyanca “Yol yordam, yöntem, usûl, âdet” anla-
mında “ragione” kelimesinin değişimi ile dilimize geçmiştir.

LAUBALİ: (الابايل) Türkçede “Ciddî ve saygılı olma endişesi 
taşımayan, saygısız, gayriciddî” kişiler bu sıfatla ifade edi-
lir. Kelime Arapça bileşik bir kelimedir. Olumsuzluk eki “lâ” ve 
muzâri fiil “ubâli” ile “lâ-ubâli” “aldırış etmem” anlamındadır.

BENDENİZ: (بنده ڭز) Bu sözcüğün ne “ben” sözcüğüyle, ne 
de “deniz”le bir alakası yoktur. Sadece sondaki “-niz” eki Türk-
çedir. Asıl kelime olan “Bende”, Farsçada, “kul, köle” anlamına 
gelmektedir. Yani, eskiden nazik, kibar özellikle mütevazı bir Os-
manlı beyefendisi kendisinden bahsederken nezaket ve edeple 
“bendeniz” dediği zaman “Ben kulunuz, köleniz falan” de-
meyi kastederdi.

SUBAŞI: (صوباشي) Bu kelime Türkçe kökenli bir yapıya sa-
hiptir. Aslı “sübaşı”dır. Kelimenin ilk önce su ile bir alakası var 
gibi akla geliyor. Lakin kelimenin su ile hiçbir ilgisi, münasebeti 
yok. Eski Türkçede “asker” manasına gelen “sü” kelimesinden 
“askerlerin başı” anlamında bir bileşik kelimedir. Zira Osman-
lıda “kapı kulu süvarileri arasından savaş zamanında gü-
venliği sağlamak, barışta ise vergi toplamak için ayrılan 
kimselere” sübaşı denirdi.  “Şehirlerde kadıların emrinde 
bulunan, güvenlik ve belediye işleriyle görevli zabıta me-
murlarının başına” bu isim verilirdi.

BARİ: (باري) Bu kelime Farsçadan dilimize geçmiş bir kelime-
dir. “Bar” kelimesi çok farklı anlamlara gelen bir kelimedir. Bir 
anlamı da “defa, kerre” manasındadır. Mesela “Bâr-ı evvel” 
İlk defa demektir. “Hezar bar” Bin kere, bin defa demektir. İşte 
“bari” kelimesi de “hiç olmazsa bir defa, bir kerecik” mana-
sına gelmektedir.
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آالن و كومنزده  ختميين 37  ونه زؤال، كوين آمريقه نڭ قوزينده  ير 
ميليون نفوسه  صاحب بر ئولكه در. ونه زؤالليلر، 5 مّتوز 1811’ده  
ئولكه ده   فقط  ايتديلر  اعالن  باغيمسزلقلريين  قارشي  ايسپانيه يه  
ونه زؤالنڭ  أوزرينه   بونڭ  واردي.  ده   غروپلر  طرفداري  ايسپانيه  
أوڭجيلگنده ،  بوليوارڭ  سيمون  باشالدى.  صواشي  باغيمسزلق 
ايله  ونه زؤال   رابوبو صواشي  زانيالن جا 24 حزيران 1821’ده  قا
ونه زؤالليلر  بوليوار،  سيمون  سببله   بو  زاندي.  قا باغيمسزلغنى 
اوالرق  )قورتارجيي(  ليربتادور  و  صاحبدر  أومنه   بر  بيوك  اچیون 
ونه زؤال  آڭيسنه   بوليوارڭ  سيمون  يوزدن  بو  ايشته   آڭيلمقده در. 
و انسانلغه  أوستون باشاريله  خدمتده  بولومنش كيشيلره  ليربتادور 
اعتباريل  اڭ  آمريقه نڭ  كوين  نشان  بو  ويرمكده درلر.  نشاين 
بيوك  واشينگتون  دولتنڭ  عثمانلي  سنه سنده    1882 نشانيدر. 
آرستاكي بگه  ونه زؤال مجهور باشقاين، 2جنی درجه دن  ايلچيسي 
ليرباتور  انكلزیجه   بك،  آرستاكي  ويرمشدر.  نشاين  ليربتادور  بر 
2جنی  سلطان  اچیون  ايتمك  قبول  نشاين  بو  ايديلن  افاده   اوالرق 
آرستاكي  عبداحلميددن اذن ايسرت. سلطان، 16 نيسان 1882’ده  
ايتمه سنه  اذن ويرمشدر )3-21651/336(. بگڭ نشاين قبول 

Venezuela, Güney Amerika’nın 
kuzeyinde yer alan ve günümüz-
de tahminî 37 milyon nüfûsa 
sahip bir ülkedir. Venezuelalılar, 
5 Temmuz 1811’de İspanya’ya 
karşı bağımsızlıklarını ilan etti-
ler fakat ülkede İspanya taraftarı 
gruplar da vardı. Bunun üzerine 
Venezuela’nın bağımsızlık sava-
şı başladı. Simon Bolivar’ın ön-
cülüğünde, 24 Haziran 1821’de 
kazanılan Carabobo Savaşı ile 
Venezuela bağımsızlığını kazan-
dı. Bu sebeple Simon Bolivar, Ve-
nezuelalılar için büyük bir öneme 
sahiptir ve Libertador (kurtarıcı) 
olarak anılmaktadır. İşte bu yüz-
den Simon Bolivar’ın anısına Ve-
nezuela ve insanlığa üstün başa-
rıyla hizmette bulunmuş kişilere 
Libertador nişanı vermektedirler. 
Bu nişan Güney Amerika’nın en 
itibarlı nişanıdır. 1882 senesin-
de Osmanlı Devletinin Vaşing-
ton büyükelçisi Aristaki Bey’e 
Venezuela Cumhurbaşkanı, 2. 
Dereceden bir Libertador nişanı 
vermiştir. Aristaki Bey, İngilizce 
Liberator olarak ifade edilen bu 
nişanı kabul etmek için Sultan 2. 
Abdülhamid’den izin ister. Sul-
tan, 16 Nisan 1882’de Aristaki 
Bey’in nişanı kabul etmesine izin 
vermiştir.

Venezuela’dan Osmanlı Büyükelçisine nişan

ونه زؤالدن عثمانلي بيوك ايلچيسنه  نشان
ARİf EMRE GüNDüz arifemreg@gmail.com
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lİBeRTadOR nİŞanının KaBulüne daİR İzİn TaleBİ
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Tarih: 27 Cemaziyelevvel 1299 (16 Nisan 1882)
(1) Hû

(2) Atûfetlû efendim hazretleri
(3) Vaşington sefiri saâdetlû Aristaki Bey hazretlerine Venezuela 
Reîs-i Cumhûru tarafından Bust dö Liberator nişanının ikinci rütbesi 
i’tâ kılınmış olduğundan kabûl ve ta’lîki
(4) istîzânını hâvî sefîr-i müşârunileyh tarafından vârid olan tahrîrâtın 
tercümesi leffiyle Hâriciye Nezâret-i celîlesinin tezkiresi arz ve takdîm 
kılınmakla mezkûr nişânın sefîr-i müşârunileyh
(5) tarafından kabûl ve led’el-îcâb ta’lîki hakkında her ne vechle 
irâde-i seniyye-i hazret-i Pâdişâhî müteallik ve şeref-sudûr buyurulur 
ise infâz-ı hükm-i celîline ibtidâr olunacağı beyânıyla tezkire-i senâverî 
terkîm kılındı efendim 
(6) fî 27 Cemaziyelevvel sene 1299 fî 4 Nisan sene 1298
(7) Saîd 

(8) Ma’rûz-ı çâker-i kemîneleridir ki 
(9) Resîde-i dest-i ta’zîm olan işbu tezkire-i sâmiye-i vekâletpenâhîleri 
ile melfûf tezkire ve tercüme
(10) manzûr-ı âlî buyurulmuş ve ber-vech-i istîzân mezkûr nişânın 
müşârunileyh tarafından kabûlüyle
(11) led’el-îcâb ta’lîki rehîn-i müsâade-i seniyye-i hazret-i Pâdişâhî 
olarak mezkûr tezkire
(12) ve tercüme iâde kılınmış olmakla ol-bâbda emr u ferman hazret-i 
veliyyü’l-emrindir
(13) fî 28 Cemaziyelevvel sene 1299 fî 5 Nisan sene 1298
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H. HAlİT ATlI

OSmanlıda Belge Ve yazı ÇeŞİTleRİ
SulTan aBdülHamİd dÖnemİnde eĞTİmİn duRumu

Osmanlı Devleti’nin hiç şüphesiz 
en kudretli padişahları arasında 
yer alan Sultan II. Abdülhamid, 
ölümünden bu yana tartışılma-
ya, konuşulmaya devam ediyor. 
Onun hakkında ortaya atılan 
birçok iftiranın yanı sıra, yaptığı 
hizmetlerden bahseden sayısız 
makale ve kitap yazıldı, sempoz-
yumlar yapıldı, dizi ve filmler 
çekildi, sergiler açıldı. Öyle gö-

ğiyle tahta çıktı. İlk günlerinde 
demokratik tavırlarıyla beğeni 
toplayan II. Abdülhamid, Mithat 
Paşa’yı sadrazam yaptı, ardından 
23 Aralık 1876’da devletin ilk 
anayasası Kânûn-ı Esâsî’yi ilan 
ederek Osmanlı ülkesini anaya-
sal ve parlamenter bir rejim olan 
Meşrutî sistemle tanıştırdı. 

Ancak Ruslar, Balkan toprakla-
rının özgürlüğü, daha doğrusu 

züküyor ki, ona gösterilen bu ilgi 
uzun bir müddet devam edecek. 
Biz de bu sayımızda birkaç cümle 
ile de olsa ondan ve yaptıkların-
dan bahsetmek istedik.

1876’da tahta geçtiğinde ekono-
mik güç ve dış politikadan mah-
rum bir devlet devralan Sultan 
Abdülhamid, kendisinden önceki 
iki padişahı tahttan indiren Mit-
hat Paşa ve arkadaşlarının deste-
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layan İttihat ve Terakki mensup-
ları, daha sonra onun hakkında 
mersiyeler yazmışlardır. Bu mer-
siyelerden en meşhuru Rıza Tev-
fik Bölükbaşı’nın yazdığı şiirdir:

Tarihler ismini andığı zaman, 
Sana hak verecek, ey koca Sultan;
Bizdik utanmadan iftara atan,
Asrın en siyâsî padişahına
Dîvâne sen değil, meğer bizmişiz,
Bir çürük ipliğe hülyâ dizmişiz.
Sade deli değil, edepsizmişiz.
Tükürdük atalar kıblegâhına

Marangozlukta, demircilikte, 
yüz me de, kılıç ve tabanca kullan-
mada fevkalade usta olan II. 
Abdül ha mid, devlet işlerine son 
derece bağlı, düzenli ve dindar 
bir yaşayışa sahipti. 1905 yılın-
da Ermenilerce bombalı suikasta 
uğramasına rağmen soğukkanlı-
lığını kaybetmeyecek kadar sa-
kindi. Ancak seleflerinin başla-
rına gelenlerden ötürü özellikle 
iç politikada vehimli idi. Buna 
rağmen kan dökülmesini hayatta 
sevmezdi. Yeni Türkiye’nin ku-
rucuları onun kurduğu okullarda 
yetişmişlerdir.

Bu sayıda inceleyeceğimiz bel-
geler de, aslında 1859 yılında 
Abdülmecid döneminde açılan, 
ancak yüksekokul (Mekteb-i 
Mülkiye-i Şahane) statüsüne Sul-
tan Abdülhamid zamanında ka-
vuşan Mekteb-i Mülkiye ile ilgili-
dir (17 Aralık 1894). Vesikalarda 
mektebin öğrencileri hakkında 
tutulan istatistiklerden ve o dö-
nem okullarındaki gelişmelerden 
bahsedilmekte, son zamanlarda 
eğitim ahlak ve seviyesinin art-
tığı ve verilen cezalarda düşüşler 
yaşandığı zikredilmektedir.

kendi himayesine geçirmek için 
teklif ettikleri maddeleri kabul 
etmeyince Osmanlı Devleti’ne 
1877’de savaş ilan ettiler. Tarihe 
93 Harbi olarak da geçen bu sa-
vaşta Ruslar İstanbul’a kadar gel-
di. Bu sırada, her dinden ve mil-
letten vatandaşın temsil edildiği 
Mebusan Meclisi iyice karışmış, 
çoğu millet bağımsızlık ister du-
ruma gelmişti. İdari mekanizma-
nın işlemediğini gören padişah, 
anayasanın kendisine verdiği 
yetkiyle meclisi 1878’de süresiz 
olarak tatil etti. Böylece I. Meş-
rutiyet dönemi sona ermiş oldu.

Osmanlı-Rus savaşının sonu-
cunda ağır şartlarla imzala-
nan Ayastefanos Antlaşma-
sı, Kıbrıs’ın İngiltere’ye üs 
olarak verilmesi karşılığında 
Berlin Antlaşması’yla değiştiril-
di. Bu tarihten sonra Abdülha-
mid kendi siyasetini oluşturdu. 
Devlet yönetimini hükümetin 
merkezi olan Bâbıâli’den yavaş 
yavaş Yıldız Sarayı’na kaydırdı. 
Kendi kadrosunu, medyasını ve 
istihbarat birimini kurdu. Eko-
nomide son derece tutumlu bir 
politika izledi. Dış borçları tekrar 
yapılandırarak yeni yatırımlara 
kapı açtı. Batılı devletlerin her 
biriyle çok hassas bir denge poli-
tikası takip ederek, ülkesi üzerin-
deki emelleri engellemeye çalıştı. 
Bunun için Avrupa’da yeni bir 
güç olan Alman İmparatorluğu 
ile yakınlaştı. Bazı büyük proje-
lerde bu devlete ayrıcalık vererek 
İngiltere ve Fransa’nın Ortadoğu 
planlarını bozdu. Dünya genelin-
de aktif bir İslam milleti siyaseti 
izleyerek Halifelik makamını et-
kin şekilde kullandı. Bu hareke-

tiyle de, Müslüman sömürgelere 
sahip olan emperyalist devletle-
re karşı manevi bir güç kazanmış 
oldu. Orta Asya Türkleriyle de 
yakın ilişkilerini devam ettiren 
padişah, uzak doğu ülkelerinde 
okullar açtırdı.

Ülke içinde de birçok yeniliğe 
imza atan Sultan II. Abdülha-
mid, modern mektepler, üni-
versiteler, müzeler, hastaneler, 
bankalar açtı; ulaşım ve tekno-
lojide yeni projeleri hayata geçir-
di. İstanbul’u kutsal topraklarla 
birleştiren Hicaz Demiryolunu 
yaptırdı. Ancak meşrutiyet reji-
minin tekrar gelmesini isteyen 
bazı memur ve subaylar, yurt 
içi ve yurt dışından farklı çıkar 
gruplarıyla bir araya gelerek, 
padişahı II. Meşrutiyet’i ilan et-
meye zorladılar. Yeni rejim 23 
Temmuz 1908’de ilan edilmesine 
rağmen padişahı tamamen saf 
dışı bırakamayanlar, 31 Mart Va-
kası olarak anılan isyan sebebiyle 
1909’da II. Abdülhamid’i tahttan 
indirdiler ve Selanik’e sürgüne 
gönderdiler. Son yıllarını Beyler-
beyi Sarayı’nda geçiren II. Abdül-
hamid, I. Dünya Savaşı’nın so-
nunu görmeden 1918 tarihinde 
vefat etti.

Saltanatının başındaki Osmanlı-
Rus Savaşı ve 1897’de galibiyetle 
neticelenen Yunan Harbi haricin-
de bir savaş yaşanmayan 33 yıllık 
bu dönemde Osmanlı Devleti, 
Sultan II. Abdülhamid’in dira-
yetli ve zeki yönetimi sayesinde 
ayakta kalmayı başarabilmiştir. O 
tahttan indirildikten on yıl sonra 
devletin büyük bir kısmının par-
çalanması, hangi zor şartlarda 
devleti idare ettiğini göstermek-
tedir. Sultan II. Abdülhamid’i 
otoriter ve baskıcı olmakla suç-
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meKTeBleRde düzen Ve muVaFFaKıyeTİn aRTTıĞına daİR Belge
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BelgeleRİn ÖzeTİ

Mekteb-i Mülkiye’de 
oku yan talebeler için 

tutulan istatistik-
lerde geçmiş yıllara 

nazaran alınan 
kayıt silme ve açık 

uyarı cezaların-
da hatırı sayılır 

düşüşler yaşandığı 
ve diğer okullarda 

olduğu gibi burada 
da ders notlarında, 

terbiye ve güzel 
ahlakta iyileşmeler 
görüldüğü beyanıy-

la; ekte mezkûr oku-
la ait istatistikin 

sunulduğuna dair 
Maârif-i Umûmiye 

Nezareti’nden 
Mabeyn-i Hümâyûn 

Başkitâbeti’ne 
gönderilen tezki-
re müsveddesi ve 

sureti.

Mâbeyn-iHümâ-
yûn-ı

MülûkâneBaşkitâbet-iCelîlesine

Sâye-iterakkiyât-vâye-ihazret-ihilâfet-penâhîdemekâtibinikmâl-inevâkısıvetanzîm-i

umûr-ıidârevetedrîsâtıhusûsunamasrûfolagelenmesâ‘îveihtimâmsemeresi

olarakistihsâlidilennetâyic-ihaseneimtihân-ıumûmîlerdegörülen

terakkiyâtiletenvîr-iuyûn-ışükrânitmekdeolduğugibibudef‘aMekteb-iMülkiye-i

Şâhânemüdîriye-
tinden

virilenzîrimeşrûhistatistikcedvelinenazaran

talebeninterbiyevehüsn-iahlâkçadahigündengüneterakkîitmekdeolduğu

vebunumüsbitolmaküzeremektebinenağırcezâsıolan

terkîn-ikaydcezâsıüç yüzsekizsene-idersiyesinihâyetinde

yüzdebeşdenziyâdeiken

son

senede

yüzdeyarım

vetekdîr-ialenîcezâsıdahikezâyüzdeyirmiderecesinde

ikenyüzdeonikirâddesinetenezzülidübdiğercezâlarda da

yüzdekırkikiderecesindebirtenezzülgörüldüğüanlaşılmışvebuise

bi’l-umûmmekâtibdemâddîvema‘nevîmültezembulunanterakkiyâtınistihsâl-i

esbâbınamasrûfolanmesâ‘îneticesiolarakmahzâmuvaffakiyyât-ı

celîle-ihazret-ipâdişâhîvehimâyet-icihân-kıymet-icenâb-ıhilâfet-penâhî

âsâr-ıbâhiresindenbulunmuşolmaklamanzûr-ıâlîbuyurulmaküzeremezkûristatistikin

melfûfenarzvetakdîminemüsâra‘atvelisân-ışükrvemahmi-
detlearz-ıkeyfiyete

mücâseretkılındığımuhât-ıilm-iâlîbuyurul-
dukda

ol bâbda.
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Belgenİn TRanSKRİPSİyOnu

Ma‘ârif-ı Umûmiye Nezâreti Mektûbî Kalemi Müsevvedâtına Mahsûs Varakadır 

 Tarih-i tebyîzi  Müdîr Mümeyyiz  Husû sî 
nume ro Müsevvidi Evrâk numerosu Evrâkın kaleme vürûdu ve tesvidi 

tarihleri 

 Rûmî  Arabî      Tesvîdi  Vürûdu

  Bende 
Tahir       

(1) Mâbeyn-i Hümâyûn-ı Mülûkâne Başki-
tâbet-i Celîlesine (2) Sâye-i terakkiyât-vâye-i 
hazret-i hilâfet-penâhîde mekâtibin ikmâl-i 
nevâkısı ve tanzîm-i  (3) umûr-ı idâre ve 
tedrîsâtı husûsuna masrûf olagelen mesâ‘î ve 
ihtimâm semeresi  (4) olarak istihsâl idilen 
netâyic-i hasene imtihân-ı umûmîlerde görü-
len  (5) terakkiyât ile tenvîr-i uyûn-ı şükrân it-
mekde olduğu gibi bu def ‘a Mekteb-i Mülkiye-i  
(6) Şâhâne müdîriyetinden virilen zîri meşrûh 
istatistik cedveline nazaran  (7) talebenin 
terbiye ve hüsn-i ahlâkça dahi günden güne 
terakkî itmekde olduğu  (8) ve bunu müsbit 
olmak üzere mektebin en ağır cezâsı olan  (9) 
terkîn-i kayd cezâsı üç yüz sekiz sene-i der-
siyesi nihâyetinde yüzde beşden ziyâde iken 
son senede yüzde yarım (10) ve tekdîr-i alenî 
cezâsı dahi kezâ yüzde yirmi derecesinde (11) 
iken yüzde on iki râddesine tenezzül idüb diğer 
cezâlarda da (12) yüzde kırk iki derecesinde 
bir tenezzül görüldüğü anlaşılmış ve bu ise 
(13) bi’l-umûm mekâtibde mâddî ve ma‘nevî 
mültezem bulunan terakkiyâtın istihsâl-i (14) 
esbâbına masrûf olan mesâ‘î neticesi olarak 
mahzâ muvaffakiyyât-ı (15) celîle-i hazret-i 
pâdişâhî ve himâyet-i cihân-kıymet-i cenâb-ı 
hilâfet-penâhî (16) âsâr-ı bâhiresinden bu-
lunmuş olmakla manzûr-ı âlî buyurulmak 
üzere mezkûr istatistikin (17) melfûfen arz ve 
takdîmine müsâra‘at ve lisân-ı şükr ve mahmi-
detle arz-ı keyfiyete (18) mücâseret kılındığı 
muhât-ı ilm-i âlî buyuruldukda ol bâbda.
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meKTeBleRde düzen Ve muVaFFaKıyeTİn aRTTıĞına daİR Belge SuReTİ
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(1) Nezâret-i Ma‘ârif-i Umûmiye
(2) 56
(3) Mâbeyn-i Hümâyûn-ı Mülû-
kâne Başkitâbet-i Celîlesine (4) 
Sâye-i terakkiyât-vâye-i haz-
ret-i hilâfet-penâ hîde mekâ ti-
bin ikmâl-i nevâkısı ve tanzîm-i 
umûr-ı idâre ve tedrîsâtı husû-
suna masrûf olagelen mesâ‘î 
ve ihtimâm semeresi olarak 
istihsâl idilen (5) netâyic-i 
haseneden olarak imtihân-ı 
umûmîlerde görülen terakkiyât 
hâlet-i memnûniyet olduğu gibi 
bu def ‘a Mekteb-i Mülkiye-i 
Şâhâne müdîriyetinden virilen 
zîri meşrûh istatistik cedveline 

(6) nazaran talebenin terbiye ve 
hüsn-i ahlâkça dahi günden güne 
terakkî itmekde olduğu ve bunu 
müsbit olmak üzere mektebin 
en ağır cezâsı olan terkîn-i kayd 
cezâsı üç yüz sekiz (7) sene-i der-
siyesi nihâyetinde yüzde beşden 
ziyâde iken son senede yüzde ya-
rım ve tekdîr-i alenî cezâsı dahi 
kezâ yüzde yirmi derecesinde 
iken yüzde on iki (8) râddesine 
tenezzül idüb diğer cezâlarda 
da yüzde kırk iki derecesinde bir 
tenezzül görüldüğü anlaşılmış 
ve bu ise bi’l-umûm mekâtibde 
mâddî ve ma‘nevî mültezem 
bulunan (9) terakkiyâtın 

istihsâl-i esbâbına masrûf olan 
mesâ‘î semeresi olarak mahzâ 
muvaffakiyyât-ı celîle-i hazret-i 
pâdişâhî ve himâyet-i cihân-
kıymet-i cenâb-ı hilâfet-penâhî 
âsâr-ı bâhiresinden (10) bulun-
muş olmakla manzûr-ı âlî buyu-
rulmak üzere mezkûr istatisti-
kin melfûfen arz ve takdîmine 
mücâseret kılındığı muhât-ı 
(11) ilm-i âlî buyuruldukda ol 
bâbda emr ü fermân hazret-i 
men lehü’l-emrindir.
(12) Fî 18 Cemâziye’l-âhire sene 
312, fî 5 Kânûn-ı evvel sene 310
(13) Ma‘ârif Nâzırı
(14) (İmza)
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BelgeleRde geÇen KelİmeleR

Âsâr-ı bâhire: Apaçık eserler
Himâyet-i cihân-kıymet-i cenâb-ı 
hilâfet-penâhî: Hilafetin sığınağı 
olan padişahın çok kıymetli 
himayesi
İstihsâl: Elde etmek
Mahmidet: Övmek
Masrûf: Sarf edilen
Melfûfen: Ek olarak
Muhât-ı ilm-i âlî: Yüce ilim tara-
fından kuşatılmış olan
Mücâseret: Cesaret göstermek
Mültezem: Lüzumlu görülen
Müsâra‘at: Acele bir işe girişmek
Müsbit: İsbat eden
Müsevvedât: Karalanmış yazılar, 
müsveddeler
Netâyic: Neticeler
Nevâkıs: Noksanlar
Râdde: Derece, rütbe, civar
Tekdîr-i alenî: Açık uyarı
Tenvîr-i uyûn-ı şükrân: İyilik 
bilen gözleri aydınlatmak
Terakkiyât-vâye: Nasibi terakki 
olan
Terkîn-i kayd: Kaydın silinmesi
Zîr: Aşağı, alt

Belgede geÇen Bazı KelİmeleRİn yazılıŞ ŞeKİlleRİ

talebenin

1

3

4

56

7

9

10

11

12

8

2

Mülûkâne

hazret-i

ihtimâm

idilen

ahlâkça

ise

mekâtibde

olarak

istatistikin

buyuruldukda
ol bâbda.

1. “Kef” ve “Elif” harfi birleşimini 
görüyorsunuz.

2. Sonda “Re” ve “Te” harflerinin de 
birleşmesiyle “Hazret” kelimesi 
tam bir bütün olmuş. Görsel ha-
fızaya alarak bundan sonra her 
belgede rahatlıkla okuyabilirsi-
niz, sadece görmekle..

3. Aradaki “Te”, “Mim” ve “Elif” harf-
lerini neredeyse fark edemiyor-
duk. Bu durumlarda noktalar ve 
hafif diş çıkıntıları bize kolaylık 
sağlayacaktır.

4. Ara açık olduğu için iki kelime gibi anlaşı-
labilir.

5. Hata yapıldığında hatalı yerin üstünü çiz-
mek, karalamak mümkün :)

6. Kalem veya yazandan kaynaklı olarak harf-
ler bazen cılız, bazen ölçülerinden farklı 
çıkmış. Fakat okumaya mani mi, hayır!

7. Burada da kelimenin tamamen üzeri çizil-
miş.

8. “Elif” harfini gördük. Fakat 
“Ye”, “Sin” ve “He” harfleri 
hakikaten acip düşmüş.

9. Şu kadarcık yerde dört harf. 
Evet, Sizin de gördüğünüz 
gibi yine az dikkatle ve ta-
bii ki noktalara dikkat ede-
rek, zorlandığınız yerde ise, 
siyak-sibaka bakarak kelime-
yi çözmek kolay en azından 
mümkün olacaktır.

10. “Elif” harfinin bu birleşmiş 
hali her ne kadar Divani ya-
zıda olsa da burada da yoğun 
kullanılıyor.

11. Burada son harf “Kef” 
harfi. Tabi tamlama ol-
duğu için “Nazal Nun” 
olarak okuyoruz.

12. Bu son taraflar kalıp ifadelerden oluş-
tuğunu biliyoruz. Resmi bir kere öğre-
nirseniz, az dikkatle hiç zorlanmadan 
okuyabilirsiniz. Dikkat lazım, çünkü 
farklı kalıp da gelebilir.



Bu sayımızda öğrendiğimiz harflerden “  ” (Şın)’in diğer harflerle birlikte nasıl yazılacağını görece-
ğiz. Harfleri yazarken, daha önce öğrendiğimiz başlama ve bitiş şekillerini unutmayalım.

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

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

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

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

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

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

..........................................................................................................................................................................................................................
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HüSn-İ HaT ÇalıŞmalaRı

MEsUD HIzARcI hizarcizade@gmail.com

HüSn-İ HaT ÇalıŞmalaRı



OSmanlıca yazaBİlİyORum

* Metnin çevirisine osmanlicadergi.com internet sitemizden ulaşabilirsiniz.
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...........................................................................................................................................................................

Dergiyi takip edenler, yazmanın da zevkine ulaşıyor-
lar. Her ay ilerlediğinizi 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 yaz-
manızı istiyoruz.
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Kitap fazla ciddî, gazete fazla sorumsuz. Dergi 
hür tefekkürün kalesi. Belki serseri ama taze ve 
sıcak bir tefekkür. Kitap, çok defa tek insanın 
eseri, tek düşüncenin yankısı; dergi bir zekâlar 
topluluğunun. Bir neslin vasiyetnâmesidir dergi, 
vasiyetnâmesi, daha doğrusu mesajı. Kapanan 
her dergi, kaybedilen bir savaş, hezîmet veya in-
tihar.



32 osmanlicadergi.com

KİTâBe OKumalaRı

KelİmeleR

Câm-ı mevt: Ölüm şarabı
Nûş etmek: İçmek
Zîrûh: Canlı, diri
Bî-iştibâh: Şüphesiz
Âlem-i fenâ: Geçici âlem, dünya
Ketebe: Kâtipler

Tıfl:  Küçük çocuk
Müdrik: Yetişkin, olgun
Sedy-i dâye: Sütanneye
Sû-be-sû: Her yana, her yanda, her yönde, her yöne, her tarafa, her tarafta, taraf taraf
Şerbet-fürûşân: Şerbet satanlar

FâTıma Hanımın mezaR TaŞı

آه من املوت  
Âh mine’l-mevt

طاعت ايت مواليه  يا هو   
Tâat et Mevlâya yâ hû

اصلي يوقدر عاملڭ  
Aslı yoktur âlemin

جام مويت نوش ايدر  
Câm-ı mevti nûş eder

زيروح اوالن يب اشتباه  
Zîrûh olan bî iştibâh

يگرمي بش ياشنده  ترك   
Yirmi beş yaşında terk-i

دغدغۀ عامل فنا ايدن   
Dağdağa-i âlem-i fenâ eden

كتبه دن صادق افندينڭ زوجه سي  
Ketebeden Sâdık Efendi’nin zevcesi

فاطمه  خامن بنت آيدوسلي احلاج   
Fâtıma Hanım bint Aydoslu el-Hâc 

ابراهيمڭ روحنه  فاحته  
İbrahim’in rûhuna fâtiha 

يف 2 شابان سنه  1290  
Fî 2 Şaban sene 1290



osmanlicadergi.com 33

KİTâBe OKumalaRı

KelİmeleR

Amedî: Sarayla Babıali arasındaki yazışmaları yürüt-
mekle görevli daire ve bu dairenin âmedci de denen 
âmiri
Hulefâ: Eskiden resmî dairelerde çalışan kâtipler
Mülgâ: Kaldırılmış, feshedilmiş, lağv olunmuş
A‘şâr: Öşürler, toprak mahsullerinden hazine gider-
leri için onda bir nispetinde alınan vergiler
Ağnâm: Eskiden koyun, keçi, deve, manda gibi hay-
vanlardan alınan vergi, sayım vergisi
Mahdûm: Erkek evlât, oğul

muHammed Fuad Bey’İn mezaR TaŞı

اللّٰ بايق  
Allah Bâkî

آمدي خلفاسندن  
Amedî hulefâsından

شكري افندي حفيدي  
Şükrü Efendi hafîdi

و ملغا ادرنه  اعشار و اغنام  
Ve mülgâ Edirne a‘şâr ve ağnâm

ناظري جنيب بك خمدومي  
Nâzırı Necîb Bey mahdûmu

حمّمد فؤاد بگڭ روحيچون  
Muhammed Fuad Bey’in rûhîyçün

رضاًء للّٰ  الفاحته  
Rızaen lillahi’l-Fâtiha

يف 17 رابيع االول سنه  1304  
Fî 17 Rebiülevvel sene 1304

يف 20 كانون اول سنه  1302  
Fî 20 kânunuevvel sene 1302



Osmanlıdan yemek Tarifleri
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OSMANLIDAN YEMEK TARİFLERİ

Evvela françala yahut hünkârî has ekmekten 
alıp miktar-ı kifaye içlerinden bir vukıyye (1280 
gram) miktarına yüz dirhem (3,207 gramlık 
ağırlık ölçüsüdür. 100 dirhem 320,7 gram gel-
mektedir.) miktarı torba yoğurdu konulup taş 
teknede çimşir el ile gereği gibi halledip bir 
geceden sonra bir tencerede tavuk et suyu ile 
aheste aheste ezip mutedil ateşte bir iki saat pi-
şirdikten sonra yine ol ekmekten tereyağı yahut 
a’lâ yağ ile lokum gibi kesip ve kızartıp üzerine 
koyalar. Eğer sütten kaymaktan bir miktar dahi 
izafe olunur ise ziyade latif olur.

Tarhana
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Gayet leziz ve latif pilav olur. Evvela bir iki baş so-
ğanı ince ve hurde doğrayıp ve bir iki kaşık sade yağ 
ile kızarınca kavurup badehu taze tohumsuz patlı-
canları kışrın izale edip cevz-i bevvâ (Fındıkla ce-
viz arasındaki irilikte olan tropikal yemiş) miktarı 
doğrayıp kaynar suda haşlayıp süzdükten sonra kı-
zarılmış yağlı soğanla onu dahi bir miktar kızartıp 
badehu miktar-ı kifaye su koyup kaynatalar ve pak 
yıkanmış pirinci dahi koyup bir iki kaşık zeyt yağı 
dahi koyup itidal üzere tuz ve biber ve sakız koyup 
eğer murad olur ise bir miktar safran izafe oluna. 
Filhakika latif ve hoşhor (Tatlı, lezzetli) pilav olur. 
Kerrâtıyla tabh olup istimal olunmuştur.

Patlıcan Pilavı

KELİMELER

Hurde: Ufak, küçük / Badehu: Ondan sonra, daha sonra 
/ Miktar-ı kifaye: Yeteri miktar / Zeyt: Zeytin yağı / Fil-
hakika: Gerçekten, hakikatte, doğrusu / Kerrât: Kereler, 
defalar, kezler / Tabh: Pişirme, pişirilme / Francala: Has 
undan yapılan beyaz, yumuşak ekmek, has ekmek / Çim-
şir: Aslı şimşir olup, bu bitkinin koyuca sarı renkteki sert 
kerestesi / İzafe: Ekleme, katma, ilâve etme
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Çizen: ahmet Çakıl

TaRİHTen nOTlaR

1521’ده  شامده  دنيايه  كلمشدر. رحيانت الروح امسلی اثرڭ 
صوڭنده  ويرديگي شجره سنده  افاده  ايتديگي أوزره  8جنی يوز 

ييلده  سوريه يه  يرلشمش بر ترك عائله سنه  منسوبدر.

دومننڭ اڭ بيوك آصرتونوم و مامتاتيكجيلرندندر. تريغونومرتيك 
كسریلرله   اونده لق  دفعه   ايلك  كسرلريين،  فونقسييونلرڭ 
كوسرتمش و برر درجه لك فاصله لرله  1 درجه دن 90 درجه يه  
قدر حسابالمنش سينوس و طانژانت طابلولري حاضرالمشدر. 
ربع،  ده   يا  جدوللر  حسابالمه لرده   تريغونومرتيك  تقي الدين 

1521’de Şam’da dünyaya gelmiştir. 
Reyhanetü’r-Ruh isimli eserin sonunda 
verdiği şeceresinde ifade ettiği üzere 8. 
yüzyılda Suriye’ye yerleşmiş bir Türk aile-
sine mensuptur.

Döneminin en büyük astronom ve mate-
matikçilerindendir. Trigonometrik fonk-
siyonların kesirlerini, ilk defa ondalık 
kesirlerle göstermiş ve birer derecelik 
fasılalarla 1 dereceden 90 dereceye kadar 
hesaplanmış sinüs ve tanjant tabloları 
hazırlamıştır. Takîyüddîn trigonometrik 
hesaplamalarda cetveller ya da rub, yani 

TaKİyüddİn  / تقي الدين
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آلت  بر  بسيط  دينيلن  يكلك”  چار  “تريغونومرتيك  يعين 
قولالمنشدر. 

صوقوللي حممد پاشا و خواجه  سعدالّدين افندينڭ دستكلريين 
رق بر رصدخانه   آلوب، زمانڭ سلطاين 3جنی مراده  باش اورا
آملشدر. طوپخانه   )كوزمل أوي( قورمق اچیون كركلي اذين 
صریتلرنده  قوروالن استانبول رصدخانه سي، 1580-1575 
آراسنده  فعاليت كوسرتمشدر. بورادن 1577 ييلي  ييللري 
رمضان آينده  بر قويروقلي ييلديزڭ كوزمللنديگي و بو كوك 
حادثه سنڭ استانبولده  چوق ايلكي چكديگي بيلينمكده در.

“trigonometrik çeyreklik” denilen basit 
bir alet kullanmıştır. 
Sokullu Mehmed Paşa ve Hoca Sadettin 
Efendi’nin desteklerini alıp, zamanın sul-
tanı 3. Murat’a başvurarak bir rasatha-
ne (gözlemevi) kurmak için gerekli izni 
almıştır. Tophane sırtlarında kurulan 
İstanbul Rasathanesi, 1575-1580 yılları 
arasında faaliyet göstermiştir. Buradan 
1577 yılı Ramazan ayında bir kuyruklu 
yıldızın gözlemlendiği ve bu gök hadisesi-
nin İstanbul’da çok ilgi çektiği bilinmek-
tedir.

فاتح دورينڭ مشهور دوقتور و جّراحلرندندر. آماسيه ده  
شرف  آدي  اصل  اوغلنڭ  صابوجني  الدين  شرف  طوغان 

احلاج الياسدر. الدين بن علي بن 
دار  آماسيه  باشالر.  أوگرمنه يه   علمي  ياشلرنده  طب   17
الشفاسنده  برهان الّدين امحددن طب درسلري آلری. اجازت 
و  دوقتورلق  ياپار.  دوقتورلق  سنه    14 صوڭره   آلدقدن 
و  علم  ياييلری.  آناطويل يه   بتون  أوڭي  جّراحلقده كي 
دوقتوري  كلن  أوڭده   اڭ  دورينڭ  ده   آالننده   آراشديرمه  
اولور. بر جّراحي كتايب يازان ايرانلي دوقتور غياث حممد 

آراسنده در. اسفخاين ده  اونڭ طلبه لري 
صابوجني اوغلي، داها 15جنی يوز ييلده يكن حيوان دڭيلرينه  
كریيشدي و دڭيسل فزیيولوژي يه  أوڭجيلك ايتدي. خوروز 
أوزرنده  ياپديغي و جمّربنامه  امسلی اثرنده  آڭالتديغي دڭيي 
اوالن  أوڭجيلرندن  أومنليلرندندر. فزیيولوژينڭ  بونلرڭ اڭ 
صابوجني اوغلي، ييالن زهرينڭ جانلي اورغانزیمه  أوزرنده  
اويسه   چاليشمشدر.  بومله يه   پانزهر  اينجه له مش،  تأثریينى 
آرادن درت يوز ييل قدر كچدكدن صوڭره  بو تيپ  بايت، 

چاليشمه لره  كریه بيلمشدر.

Fatih devrinin meşhur doktor ve cerrah-
larındandır. Amasya’da doğan Şerefeddin 
Sabuncuoğlu’nun asıl ismi Şerefeddin bin 
Ali bin Elhac İlyas’tır.
17 yaşlarında tıp ilmi öğrenmeye baş-
lar. Amasya Darüşşifasında Burhaneddin 
Ahmed’den tıp dersleri alır. İcazet aldıktan 
sonra 14 sene doktorluk yapar. Doktorluk 
ve cerrahlıktaki ünü bütün Anadolu’ya ya-
yılır. İlim ve araştırma alanında da devri-
nin en önde gelen doktoru olur. Bir cerrahi 
kitabı yazan İranlı doktor Gıyas Mehmed 
İsfahani de onun talebeleri arasındadır.
Sabuncuoğlu, daha 15. yüzyıldayken hayvan 
deneylerine girişti ve deneysel fizyolojiye 
öncülük etti. Horoz üzerinde yaptığı ve Mü-
cerrebname isimli eserinde anlattığı deneyi 
bunların en önemlilerindendir. Fizyolojinin 
öncülerinden olan Sabuncuoğlu, yılan zeh-
rinin canlı organizma üzerinde tesirini in-
celemiş, panzehir bulmaya çalışmıştır. Oysa 
Batı, aradan dört yüz yıl kadar geçtikten 
sonra bu tip çalışmalara girebilmiştir.

ŞeRaFeddİn SaBuncuOĞlu / شرف الدين صابوجني اوغلي
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İBRaHİm müTeFeRRİKa /  ابراهيم متفّرقه

شهرنده   قولوژوار  جمارستانڭ  ييلنده    1674
ويانه   ايكنجي  ييلنده    1692 طوغمشدر. 
عثمانليلره   صواشلرده   صوڭره كي  قوشامته سندن 
استانبوله  كتریيلدي  اوالرق  اسری  اسری دوشدي. 
و بوراده  مسلمان اولدي، عثمانلي دولتنڭ قانون 
خزیله   أوگرنه رك  سوره ده   قيصه   يوڭتملريين  و 
سرايده   متفّرقه ،  ياپدي.  متفّرقه لق  و  يوكسلدي 
امرلريين  و  باقان  ايشلرينه   وزيرلرڭ  ويا  پادشاه 

دمیكدر. يوروتن خدمه   دويورمه  كوروينى  ايلگيليلره  
صریه سنده ،  سفر  دوزنلنن  آوستوريه يه   ييلنده    1715
ايتمشدر.  خدمت  دولته   قونوسنده   خربلشمه  
فارسجه   و  عرجبه   جمارجه ،  التينجه ،  متفّرقه ،  ابراهيم 
كنديسندن  قونوده   هر  مهن  سببله   بو  بيلمكده يدي. 

ايديلمشدر. استفاده  

مطبعه لر  اولدقلري  مچش  آ أوڭجه   داها  مسلملرڭ  غری 
اوملقله  برلكده ، ابراهيم متفّرقه نڭ مطبعه سي، تارخيده كي 
ايلك مسلمان ترك مطبعه سيدر. ابراهيم متفّرقه  قورديغي 

بو مطبعه ده  طوپالم 17 آيري كتاب باصمشدر.

27 مارت 1822 تارخينده  دنيايه  كلن امحد جودت پاشا، 
آدملرندن اوملقله   آدمي و دولت  ترك دنياسنڭ أومنلي علم 
بولومنقده در.  ده   يوڭي  صوسيولوغ  و  حقوقجي  برلكده  
عثمانلي  خملصيدر.  ايسه   جودت  امحددر،  امسی  كرچك 
دولتنڭ صوڭ ييللرنده  يتيشن أومنلي دولت آدمي، حقوقجي 
و تارخيجيدر. چوق يوڭلي بر انسان اوالرق هم علمده  هم 

اجراده  بولومنشدر. 

aHmeT ceVdeT PaŞa  / امحد جودت پاشا

1674 yılında 
Macaristan’ın 
Kolojvar şeh-
rinde doğ-
muştur.  1692 
yılında İkinci 

Viyana Kuşat-
masından sonraki 

savaşlarda Osmanlıla-
ra esir düştü. Esir olarak İstanbul’a 
getirildi ve burada Müslüman oldu, 
Osmanlı Devleti’nin kanun ve yön-

temlerini kısa sürede öğrenerek hızla yük-
seldi ve müteferrikalık yaptı. Müteferrika, 
sarayda padişah veya vezirlerin işlerine 
bakan ve emirlerini ilgililere duyurma gö-
revini yürüten hademe demektir.

1715 yılında Avusturya’ya düzenlenen 
sefer sırasında, haberleşme konusunda 
devlete hizmet etmiştir. İbrahim Müte-
ferrika, Latince, Macarca, Arapça ve Fars-
ça bilmekteydi. Bu sebeple hemen her ko-
nuda kendisinden istifade edilmiştir.

Gayrimüslimlerin daha önce açmış ol-
dukları matbaalar olmakla birlikte, İbra-
him Müteferrika’nın matbaası, tarihteki 
ilk Müslüman Türk matbaasıdır. İbrahim 
Müteferrika kurduğu bu matbaada top-
lam 17 ayrı kitap basmıştır.

27 Mart 1822 tarihinde dünyaya gelen 
Ahmet Cevdet Paşa, Türk dünyasının 
önemli ilim adamı ve devlet adamların-
dan olmakla birlikte hukukçu ve sosyo-
log yönü de bulunmaktadır. Gerçek adı 
Ahmet’tir, Cevdet ise mahlasıdır. Osmanlı 
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ايله   العلوم امسلی تركجه  ديل بيلگيسي كتايب  ميسرت 
طانينان عثمانلي عامليدر. اثرينى استانبولده  1530 ييلنده  
قلمه  آملش و قانوين سلطان سليمانڭ صدر اعظمي داماد 

ابراهيم پاشايه  تقدمي ايتمشدر.
تركلره  ترك ديلين أوگرمتك مقصديله  قلمه  آلينان و تركجه  
ايلك غرامر كتايب اوالن ميسرت العلوم، ايكي بولومدن 
اعظم ابراهيم  ميدانه  كلمكده در. برجني بولومده  صدر 

پاشا حّقنده  يازيلمش بر قصيده  ده  ير آلری. 

Müyessiretü’l-ulûm isimli Türkçe dil bilgisi kitabı ile tanınan Osmanlı âlimidir. Eserini İstanbul’da 1530 
yılında kaleme almış ve Kanuni Sultan Süleyman’ın sadrazamı Damad İbrahim Paşa’ya takdim etmiştir.

Türklere Türk dilini öğretmek maksadıyla kaleme alınan ve Türkçe ilk gramer kitabı olan Müyessiretü’l-
ulûm, iki bölümden meydana gelmektedir. Birinci bölümde Sadrazam İbrahim Paşa hakkında yazılmış 
bir kaside de yer alır. 

BeRgamalı KadRİ  / برغمه يل قدري

يازمشدر.  جمّله يي  اوالن  اثر  متل  آڭالمنده   حقويق  اسالم 
كره    5 بونلر  اولوب  چاليشمش  قولنده   برچوق  دولتڭ 
عدليه ، 3 كره  اگيتيم، 2 كره  وقفلر، 1 كره  ايچ ايشلري 
اونڭ زماننده   ناظرلغيدر.  و 1 كره  ده  جتارت و زراعت 
چوغونلغنده   قوروملرڭ  قوروالن  و  قانونلرڭ  حاضرالنان 

قاتقيسي اوملشدر.

جلدلك   12 آڭالتان  اوالرق  قاپساملي  تارخينى  عثمانلي 
تاريخ جودت امسلي اثرڭ صاحبيدر. بونڭله  برابر 1855-
1865 تارخيلري آراسنده  دولتڭ رمسي تارخيجيسي اوالرق 
آملشدر. او دومنلرده  دومنڭ سياسي اواليلريين تذاكر  كورو 
آملشدر. آيرجيه  تركجه  يازيلمش  جودت امسلي اثرنده  قلمه  
ايلك ديل بيلگيسي كتايب اوالن قواعد عثمانيه يي يازمشدر.

Devleti’nin son yıllarında yetişen önemli 
devlet adamı, hukukçu ve tarihçidir. Çok 
yönlü bir insan olarak hem ilimde hem ic-
rada bulunmuştur. 
İslam hukuku anlamında temel eser olan 
Mecelleyi yazmıştır. Devletin birçok ko-
lunda çalışmış olup bunlar 5 kere adliye, 3 
kere eğitim, 2 kere vakıflar, 1 kere içişleri 
ve 1 kere de ticaret ve ziraat nazırlığıdır. 
Onun zamanında hazırlanan kanunların 
ve kurulan kurumların çoğunluğunda 
katkısı olmuştur.
Osmanlı Tarihini kapsamlı olarak anla-
tan 12 ciltlik Tarih-i Cevdet isimli eserin 
sahibidir. Bununla beraber 1855-1865 
tarihleri arasında devletin resmi tarihçisi 
olarak görev almıştır. O dönemlerde dö-
nemin siyasi olaylarını Tezakir-i Cevdet 
isimli eserinde kaleme almıştır. Ayrıca 
Türkçe yazılmış ilk dil bilgisi kitabı olan 
Kavâid-i Osmaniye’yi yazmıştır.
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Bulmaca ÇÖzelİm

Ödüllü Bulmaca
Aşağıdaki metinde geçen kırmızı renkli kelimelerin okunuşlarını sırasına göre Latin harfli 
Türkçe ile yazınız. İşaretli yerlere gelen harfleri yine sırasına göre bir araya getirip anah-
tar cümleyi bulunuz. Son olarak bu cümleyi Osmanlı Türkçesi ile yazınız. Çıkan cümleyi  
mektup@osmanlicadergi.com posta adresine gönderiniz. Doğru cevabı gönderenler arasın-
da yapılacak kur’a ile ilk beş takipçimize “Açıklamalı 40 Atasözü Kitabı” kitabı hediye edi-
lecektir.
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