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Kur’an Hattı ve 
Kutadgu Bilig

İlk Tayyâre 
Şehidleri 

Âbidesi

HAKİMİYETİN ZİRVESİNDE OSMANLI

“Ben ki Sultân Selîm Han 
oğlu Sultân Süleymân 

Han’ım. Sen ki Françe 
vilâyetinin Kralı 

Françesko’sun.”

Koçi Bey 
Risâlesi



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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Savaş yalnız sınırlarda olmaz. Savaş bir 
milletin topyekûn ateşe girmesidir. Eğer bu 

bütünlük sağlanmamışsa zafer tesadüfi, 
yenilgi kaderdir. (2. Abdülhamid Han)
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BaŞ muHaRRİR

Bize Düşen
Sene 1515’ler. Sokullu Mehmed Paşa, 
İbn-i Kemal Paşazade, Ebussuud 
Efendi, Barbaros Hayreddin Paşa, Piri 
Reis, Bâkî, Fuzulî, Ahmed Karahisarî, 
Mimar Sinan gibi zatların yetiştiği 
kudret ve haşmet zamanları…
Fransa kralının, Osmanlı Padişahı-
na “Dünyanın mamur yerlerinden 
birçok ülke ve beldenin hâkim ve 
pâdişâhı ve bilcümle mazlumların 
sığınağı olan sultan-ı muazzam ve 
hakan-ı müfahham hazretlerine ar-
zım budur ki…” diye başlayan mek-
tuplar yazdığı devirler…
Osmanlı Devletinin Almanların Av-
rupa üzerindeki tesirini kırabildiği 
dönemler…
Sonra hasta olduk, sonra da bitkisel 
hayata mı girdik? Asla!
Bediüzzaman Hazretleri Osman-
lının son döneminden bağırıyor 
ve diyordu ki, “Yüz bu kadar sene 
geri kaldığımız mesafe-i terakkiden 
inşâallah mu‘cize-i Peygamberî ile, 
şimendifer-i kanun-ı şer‘iye-i esa-
siyeye (şer‘i anayasaya) amelen ve 
burak-ı meşveret-i şer‘iyeye fikren 
bineceğiz. Bu vahşet-engiz sahra-
yı kebiri (şu dehşetli çölü) zaman-ı 
kasîrede (kısa zamanda) tekemmül-i 
mebadi (ielrlemenin esasları) cihe-
tiyle tayyetmekle (uzun mesafeyi 
kısa zamanda geçip gitmekle) bera-
ber, milel-i mütemeddine (hali ha-
zırdaki medeni milletlerle ile) omuz 
omuza müsabaka edeceğiz. Zira 
onlar kâh öküz arabasına binmişler, 
yola gitmişler. Biz birdenbire şimen-
difer ve balon gibi mebadîye (terak-
kinin esaslarına) bineceğiz, geçece-
ğiz. Belki câmi’-i ahlâk-ı hasene olan 
hakikat-ı İslâmiyenin ve isti’dad-ı 
fıtrînin, ve feyz-i imanın ve şiddet-i 
cû’un hazma verdiği teshil yardımıy-
la fersah fersah geçeceğiz.” 
Unutulmamalı ki, çınarın tohumun-
dan çınar olur. Hangi sert kış ve ka-
ranlık gece var ki yaza ve parlak bir 
gündüze dönmemiş!
Sene 2017. Terakkinin esasları or-
tadadır. Osmanlıyı Osmanlı yapan 
değerler de… Bize düşen, bu esas-
ları anlayıp kavrayacak birikime ve 
şuura sahip olabilmektir. Haydi, Ka-
nuninin Fransa Kralına Almanlara 
karşı yardım mektubunu okuyup 
kendimize gelelim. Amma illa onu 
okuyacak yazıyı öğrenelim.

BaŞ muHaRRİR
METİN UÇAR editor@osmanlicadergi.com @msserdengecti
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قوچي بك رساله سي،  1٧جنی يوز ييل عثمانلي 
تارخينڭ أومنلي قايناقلرندندر. اثر، 4جنی مراد 
راپورلردن  ايديلن  تقدمي  ابراهيمه   1جنی  و 
عثمانلي  بك،  قوچي  كلمكده در.  ميدانه  
دولتنڭ اسكي كوجين تكرار قازامنسي اچيون 
تيمار و زعامت سيستمنده كي بوزوقلقلرڭ 
تكرار  سپاهيلرڭ  تيماريل  و  دوزلتيلمه سين 
كورور.  اوالرق  شرط  آنا  قوتلنديريلمه سين 
قوچي بگڭ عثمانلي سراينده  كورويل اوملسي 
سويله مك  قورقوسزجه   دوشوجنه لرينى  و 
مزاجده   بر  كوسرته بيله جك  جسارتنى 

بولومنسي اثري قيمتلي ياپمقده در.
سزلرله   بولومي  بر  رساله دن  بو  ده   بز 
پايالشييورز. هم او كونڭ لسان و كلمه لرينه  
آملق  آشنالق قزامنق، هم ده  او كونلردن خرب 
ايديلن موضوعلردن  تقدمي  و دولت رئيسنه  
باقارسه ق  دّقتلي  ايسته دك.  اوالمل  خربدار 
بوكونله  بڭزرلكلرڭ اولديغين كورمك هيچ ده  

زور اوملاياجقدر.

Koçi Bey Risâlesi,  17. yüzyıl Osmanlı ta-
rihinin önemli kaynaklarındandır. Eser, 
4. Murad ve 1. İbrahim’e takdim edilen ra-
porlardan meydana gelmektedir. Koçi Bey, 
Osmanlı Devleti’nin eski gücünü tekrar ka-
zanması için tımar ve zeamet sistemindeki 
bozuklukların düzeltilmesini ve timarlı sipa-
hilerin tekrar kuvvetlendirilmesini ana şart 
olarak görür. Koçi Bey’in Osmanlı sarayında 
görevli olması ve düşüncelerini korkusuzca 
söylemek cesaretini gösterebilecek bir mi-
zaçta bulunması eseri kıymetli yapmakta-
dır. 
Biz de bu risaleden bir bölümü sizlerle pay-
laşıyoruz. Hem o günün lisan ve kelimeleri-
ne aşinalık kazanmak, hem de o günlerden 
haber almak ve devlet reisine takdim edilen 
mevzulardan haberdar olalım istedik. Dik-
katli bakarsak bugünle benzerliklerin oldu-
ğunu görmek hiç de zor olmayacaktır.

Koçi Bey Risâlesi
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mikdârı kal‘a ve palanka alub el-
ân ellerindedir ve mukaddemâ 
Anadolu vilâyetlerinde Celâlî (16) 

eşkıyası bin dört târîhinde zuhûr 
idüb Anadolu ve Karaman ve Sivas 
ve Maraş ve Haleb (17) ve Şâm ve 
Urfa ve Diyârbekir ve Arzırûm ve 
Van ve Mûsul eyaletlerinde olan 
kurâ ve kasabâtı gâret (18) ve yağ-
ma idüb, nice memleketler harâb 
ve yebâb oldu. Belki pay-taht-ı 
kadîm olan (19) mahrûsa-i Bursa 
dahî yağmalanub nice mahallâtı 
ihrâkun bi’n-nâr olundu. Urbân ve 
Türkmân (20) tâifesi dahî itâatden 
çıkub reâyâ fıkrasına zulm ve 
taa’ddî-yi hadden efzûn etmekle 
(21) ol cihetten dahî nice köyler 
harâb oldu ve Karadeniz tarafın-
dan dahî Kazak âkk zuhûr (22) 

idüb her sene sâhil-i bahrda olan 
kurâ ve kasabâtı gâret ve yağma ve 
ashâbını esir ve giriftâr (23) idüb 
mukâbele ider kimesne olmamağ-
la Rûmeli Hisarına karîb mahale 
gelüb Yeniköy’ü ve nice (24) bağ-
çaları ihrâkun bi’n-nâr ve emvâl-i 
Müslimîni gâret ve hasâret eyledi 
ve şer ve şûrları def ‘ (25) içün Bo-
ğazda kal‘alar yapılub İstanbul et-
rafı muhâfaza olunmak lazım geldi 
ve şâh-ı acem dahî (26) mukaddemâ 
bir nice eyâletler olduğundan gay-
rı Bağdâd gibi bir hısn-i hasîni 
elimizden alub ve imâmımız (27) 

ve muktedâ-yı dînimiz Hazret-i 
İmâm-ı A’zam Ebû Hanîfe-i mü-
kerremin merkad-i münevverin 
zabt idüb nice (28) ihânetler eyledi. 
Bunca zamandır üzerine sefer olur 
ve bî-şamar beytü’l-mâl telef olur. 
Kat‘â müfîd (29) olmayub elinden 
iki hâneli bir karye alınmadı. Bu 

(1) Memâlik-i İslamiye’de zuhûr 
eden fitne ve fesâda bâis (2) ve 
bâdî ne idüğü ve sebebiyle ne 
mikdâr memâlik elden gitdüğü 
beyân olunur.

(3) Saadetlü ve azametlü pâdişâh-ı 
kişver-küşâ Hazretlerinin zamir-
pertev-endâz nur-efzâlarına 
nihân (4) olmaya ki Devlet-i Âl-i 
Osmân hullidet hilâfetühüm ilâ 
âhiri’z-zamân bir devlet-i aliyye-i 
azîmedir ki (5) etrâf ve cevânibde 
olan a‘dâ-yı dîn ü devlet cümle 
yek-dil ve yek-cihet olub her ta-
rafdan (6) azm-i hücum etseler, 
bi-emrillahi Teâlâ cümlesine cevâb 
veermek âsân idi. Hâlâ memâlik-i 
İslâmiye’den (7) bunca vilâyetler 
gidüb bunca hasâretler ki olmuş-
tur ve a‘dâ-yı din üzerine bu kadar 
seferler olub (8) bî-hesab mâl ve 
hazâin telef bulmuştur. Yine din ve 
devlete nâfi‘ bir hizmet görülmedi-
ğine sebeb, (9) bu dergâh dokuz yüz 
doksan târîhinden beri menâsıb-ı 
padişâhî rüşvet ile nâ-ehline veri-
lür (10) oldu ve erbâb-ı mukâtele 
hakkı olan zeâmet ve tımar se-
pedlere girüb erbâbı pây-mâl oldu. 
Evvelâ (11) bâlâda zikrolunduğu 
üzere, Rûmeli Beğlerbeğisi yalnız 
eyâleti askeriyle Nemçe Kralı gibi 

bir (12) azîm düşmana cevâb 
virüb nice def ‘a bozmuşi-
ken ve yüz aklığı itmişi-

ken bin târîhinden (13) beri 
on beş sene ale’t-tevalî Nemçe 

Kralı üzerine serdâr-ı a‘zam bunca 
tantana ve şevket ile (14) sefer ey-
ledi. Ancak iki kal‘a ve dört palan-
ka alınub kral bed faal ise, serhad-ı 
memâlik-i İslâmiye’den (15) otuz 

asrın askeriyle alınmak ihtimâli 
dahî yokdur. (30) Meğer pâdişâh 
kendi gide ve lütfa mazhar düşe. 
Memleket-i Yemen dahî el-
den çıkub, imâm (31) 

dedikleri şahsın kabza-i 
tasarrufuna girüb ma‘an 
oğlu dahî suret-i itâatle bir âsî olub 
(32) memleketinden bir beğlerbe-
ğilik yeri tagallüben zabt idüb ve 
Basra ve Lahsâ vâlîsi dahî tavâif-i 
(33) mülûk şekline girüb ve bin beş 
târîhinden beri cem‘an memâlik-i 
İslâmiye’den on dokuz eyâlet (34) 

yer elden gitti. Bâkî kalan memle-
ketleri dahî kendi zalememiz ya-
kub reâyâ ve berâyâ perişân (35) 

oldu. Bu musîbet ne musîbetdir. 
Velhâsıl saltanat-ı aliyyenin şev-
ket ve kuvveti, asker ile ve askerin 
(36) bekâsı hazîne iledir ve hazine-
nin tahsîli reâyâ iledir ve reâyânın 
bekâsı adl ve dâd iledir. (37) Hâlâ 
âlem harâb ve reâyâ perîşân ve 
hazîne noksân üzere ve erbâb-ı 
seyf bu halde bir tarafdan (38) 

memâlik-i İslâmiye elden gitme-
de… Yine tedbîri görülmez ve ilâcı 
sorulmaz, envâ’-ı sefâhet 
eksilmez… Bu (39) gaflet 
ne gaflettir. Elhamdülillah 
saâdetlü Pâdişâhımız Hazret-
leri ser-efrâz selâtîn-i rû-yı zemîn 
ola! (40) Mekke ve Medîne pâdişâhı 
ola! A‘dâ-yı dîn ve devlet bunca 
memâlik almak ve reâyâ fukarâsı 
(41) pây-mâl zulm ve setm olmak 
kat‘â revâ görülmez. Bunun tedbîri 
ve ilâcı görülmek, Pâdişâh Haz-
retlerine (42) farz-ı ayn ve ayn-ı 
farz olmuşdur. Bâkî emr u fermân 
Saâdetlü Pâdşâh-ı Âlem-penâh (43) 

Hazretlerinindir.
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Berâyâ: Osmanlı Devleti’nde 
halkın vergi ve haraç vermeyen 
Müslüman ve kılıç ehli kısmı

Erbâb-ı seyf: Kılıç sahibi

Memâlik-i İslâmiye: İslam 
memleketleri

Envâ’-ı sefâhet: Çeşit 
çeşit değer ölçülerini 
hiçe sayarak pervâsızca 
yapılan eğlence

Ser-efrâz: Benzerlerinden üstün 
olan (kimse), seçkin, mümtaz

Farz-ı ayn: İslâm dîninde her 
mükellef Müslüman tarafından 
bizzat yapılması gereken farz

yapılmış, hendekle çevrili küçük 
hisar

El-ân: Şimdi

Mukaddemâ: Bundan önce, ev-
velce, eskiden

Kurâ: Köyler

Kasabât: Kasabalar

Gâret: Yağma, çalıp alma, talan

Yebâb: Yıkık, harap, vîran

Pay-taht-ı kadîm: Eski başkent

Mahrûsa-i Bursa: (büyükşehir) 
Bursa

İhrâkun bi’n-nâr: Ateşle yakma

Reâyâ: Bir hükümdarın yönetimi 
altında bulunan ve vergi veren 
halk

Taa‘ddî: Zulmetme, hak ve insaf 
sınırını aşma

Âkk: Dik başlı, âsî, serkeş

Sâhil-i bahr: Deniz sahili

Şûr: Karışıklık, gürültü, kavga, 
fitne

Hısn-i hasin: Sağlam kale

Muktedâ-yı dînimiz: Dini konu-
larda uyulan

Merkad: Mezar, kabir

Kat‘â: Kesinlikle

Müfîd: Fayda veren, yarar sağla-
yan, faydalı, yararlı

Tagallüben: Zorla hüküm süre-
rek

Tavâif-i mülûk: Abbâsî 
Devleti’nin yıkılmasından sonra 
İslâm âleminde kurulan küçük 
devletler. 

Zaleme: Zalimler

Reâyâ: Osmanlı Devleti’nde 
halkın vergi ve haraç veren, ge-
nellikle toprakla uğraşan gayri-
Müslim kısmı

Kişver-küşâ: Bir ülkeyi fetheden 
(kimse), fâtih

Zamir-pertev-endaz: Gö-
nül ışığı atan

Nur-efzâ: Nur artıran

Nihân: Görünmeyen, göz önün-
de olmayan

Hullidet hilâfetühüm ilâ âhiri’z-
zamân: (Ar. ibare) Hilafetin ahir 
zamana kadar devam etsin.

Etrâf ve cevânib: Taraflar, yanlar

A‘dâ-yı dîn ü devlet: Din ve dev-
let düşmanları

Yek-dil: Tek gönül

Yek-cihet: Tek yön

Bi-emrillahi Teâlâ: Allah 
Teâlâ’nın emriyle

Âsân: Kolay

Bî-hesab: Hesapsız

Hazâin: Hazineler

Nâfi‘: Faydalı

Menâsıb-ı padişâhî: Padişaha 
ait makamlar

Erbâb-ı mukâtele: Savaş erbabı

Zeâmet: Osmanlı Devleti’nde fe-
tih sırasında elde edilen ve arâzi-i 

emîriyye denen yerlerden 
Savaşanlara, bir kısım dev-

let ve saray erkânına kılıç 
hakkı ve dirlik olarak verilen bey-
tülmal hissesi, tımarın büyüğü

Pây-mâl: Ayaklar altına alınmış, 
çiğnenmiş, hakir duruma düşü-
rülmüş, perîşan edilmiş

bâlâ: Bir şeyin yüksek yeri, yuka-
rı, üst

Ale’t-tevalî: Ara arkaya, ardı sıra 
kesilmeden

Palanka: Araları çitle örülmüş 
ahşap direklerin ortasına moloz 
taşı ve harç doldurmak sûretiyle 

Kelimeler:

4.
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معرفتنامه، ارضروملي ابراهيم حقينڭ ايكنجي آنا اثريدر. آنسيكلوپدي 
مصرده   1864’ده   و   1836 يازيلمشدر.  1٧5٧’ده   تورنده در؛ 
اورته المه   باصيلمشدر.  استانبولده   1٩14’ده   و   188٩  ،1868
تيللوده   اولوب، حااًل  يازمه لري ٢ جلد  بيوك صحيفه در. أل   6٠٠

طورونلري طرفندن حمافظه  ايديلمكده در.
اثر بر أوڭ سوز، أوچ بيوك بولوم و بر صوڭ سوز احتوا ايدر. هر 

بولوم داها آلت بولوملره  آيريلمشدر. أوڭ سوز متاًما دينيدر.
برجني بولوم فّن أّولدر. اللّٰهڭ وارلغنى، برلگنى آڭالتدقدن صوڭره  
انساين  نهايت  و  بيتكيلري  معدنلري،  جسملري،  بيله شيك  و  يالني 
ير  قونولري  تقومي  و  آصرتونومي  كئومرتي،  صوڭره   آڭالتري. 
اڭلم  هانگي  ايلڭ  فضله   1٠٠’دن  بولومنده   عائد  جغرافيه يه   آلري. 

Marifetname, Erzurumlu İbra-
him Hakkı’nın ikinci ana eseridir. 
Ansiklopedi türündedir; 1757’de 
yazılmıştır. 1836 ve 1864’te 
Mısır’da 1868, 1889 ve 1914’te 
İstanbul’da basılmıştır. Ortala-
ma 600 büyük sayfadır. El yaz-
maları 2 cilt olup, halen Tillo’da 
torunları tarafından muhafaza 
edilmektedir.
Eser bir önsöz, üç büyük bölüm 
ve bir sonsöz ihtiva eder. Her bö-
lüm daha alt bölümlere ayrılmış-
tır. Önsöz tamamen dinidir.
Birinci bölüm Fenn-i evvel’dir. 
Allah’ın varlığını, birliğini an-
lattıktan sonra yalın ve bileşik 
cisimleri, madenleri, bitkileri ve 
nihayet insanı anlatır. Sonra ge-
ometri, astronomi ve takvim ko-

marifetname*
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يرن  چاغده   بر  “هيچ  آيرجيه ،  كوسرتمشدر.  اولديغين  بويالمده   و 
دونديگنه  اينانانلر اكسيك اوملامشدر.” دميشدر.

ير  بيليملر  كيب  فزييولوژي  آناطومي،  ثانی،  فّن  بولومده   ايكنجي 
بيتلر  آرايه   اينجه له مش،  آلري. انسان وجوديين استه تيك باقيمدن ده  
ايليشكي يه   آراسنده كي  ايله  خوي  صيقيشديرمشدر. وجود ياپيسي 
روحه ،  صوڭنده   بولومڭ  بو  آڭالمتشدر.  شعرله   بوين  و  اينامنش 

صاغلغه  و ئولومه  عائد كنيش بيلكي واردر.

اچيريكليدر.  فلسفي  و  ي  الهٰ ديين،  ثالث،  فّن  اوالن  بولوم  أوچنجي 
قرق صحيفه  طوتان صوڭ بولوم توره بيليمدر دينيله بيلري. أوگرتيمڭ 
و  آنا  طوتومي،  طاقيناجغي  استادينه   أوگرجنينڭ  يونتمنى،  و  يول 
آراناجق نيته لكلر،  بابايه  قارشي صايغي و سوكي، اولنمه  و اولنمه ده  
قارشي  چوجقلره   توره سي،  ايليشكيلري  بربريله   قوجه نڭ  قاري- 
عامللرله   و  خلق  دوست،  قومشو،  خدمتجي،  اقربا،  كورولري، 
كوروشوب قونومشه  يويل و چشيدلري ير آلري. معرفتنامه ، عرجبه  و 

فارسجه يه  ده  چوريلمشدر.

ناصل  كتابه   ايدييورز.  نظرلريڭزه  عرض  بوراده  كرييش قسمنى  بز 
باشالنري، نه  كيب كلمه لر قولالنيلري، هپ برابر كوره مل ايسته دك.

nuları yer alır. Coğrafyaya ait bö-
lümünde 100’den fazla ilin hangi 
enlem ve boylamda olduğunu 
göstermiştir. Ayrıca, “Hiçbir çağ-
da yerin döndüğüne inananlar 
eksik olmamıştır.” demiştir.
İkinci bölümde fenn-i sani, ana-
tomi, fizyoloji gibi bilimler yer 
alır. İnsan vücudunu estetik ba-
kımdan da incelemiş, araya be-
yitler sıkıştırmıştır. Vücut yapısı 
ile huy arasındaki ilişkiye inan-
mış ve bunu şiirle anlatmıştır. Bu 
bölümün sonunda ruha, sağlığa 
ve ölüme ait geniş bilgi vardır.
Üçüncü bölüm olan fenn-i salis, 
dini, ilahi ve felsefi içeriklidir. 
Kırk sayfa tutan son bölüm tö-
rebilimdir denilebilir. Öğretimin 
yol ve yöntemini, öğrencinin üs-
tadına takınacağı tutumu, ana 
ve babaya karşı saygı ve sevgi, 
evlenme ve evlenmede aranacak 
nitelikler, karı-kocanın birbiriyle 
ilişkileri töresi, çocuklara karşı 
görevleri, akraba, hizmetçi, kom-
şu, dost, halk ve bilginlerle gö-
rüşüp konuşma yolu ve töreleri 
yer alır. Marifetname, Arapça ve 
Farsça’ya da çevrilmiştir.
Biz burada giriş kısmını nazarla-
rınıza arz ediyoruz. Kitaba nasıl 
başlanır, ne gibi kelimeler kulla-
nılır, hep beraber görelim istedik.

*wikipedia

(1) Bismillâhirrahmânirrahîm
(2) Hamd-i bî-had ve şükr-i bî-add ve senâ-yı müebbed bir Vâhid-i Ferd-i Ehad Hazretlerine olsun ki  (3) 
her şân-ı ekvânı ilm-i ezelîsiyle mukadder ve mübeyyen kılub a’yân-ı cihânı feyz-i lem-yezelîsiyle mü-
retteb ve muayyen (4) kılub gülşen-i âlemi gül adamla muattar ve müzeyyen kılmışdır ve cümle cihânı 
insan içün ve ânı kendi (5) ma’rifetîçün var idüb hakâik-i eşyâ ile ve dakâik-i ma’nâyı bilcümle anda 
icmâl ve ızhâr idüb (6) rûh-u insanı câmi’ ismine sûret ve hâmil-i emânet ve mahall-i esrâr itmişdir* 
ve hey’et-i âlemde olan (7) nice bin hikmetine ulemâyı vâkıf eyleyüb* kitâb-ı cihânın her bir harfinden 
âyât-ı marifetin(i) mütâlaa (8) idenleri ârif eyleyüb* gönül âlemine duhûl iden ibâdını ka’be-i huzûrunda 
âkif eylemişdir* (9) ve efdal-i salavât ve ekmel-i tahiyyât* ve ahsen-i teslîmât* ol seyyid-i kâinât* ve 
eşref-i mahlûkât (10) ve hulâsa-i mevcûdât* Peygamberimiz Hazretlerinin ism-i a’zam ve akl-i evvel 
olan rûh-ı ekmeline (11) olsun ki* levlâke levlâk lemâ halaktü’l-eflâk hitâbıyla müstetâb olmuşdur* ve 
halkı (12) zulmet-i cehâletden* nûr-u hidâyete ihrâcıyla kendi nefsin(i) bilen ümmeti ma’rifet-i hakkı 
bulmuşdur*** (13) ve ol âl ve ashâbına hem tahiyyât olsun ki* akvâl ve ef ’âl ve akâid ve ahlâkın cüm-
lesinde (14) âna tâbi’ olub* nûr-u îmân* ve huzûr-u irfân* ile gönülleri dolmuşdur* Rıdvânullahi Teâlâ 
aleyhim ecmaîn*
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تركلرڭ اسالميتله  مشّرف اولدقلري تام بر تاريخ بولومنامقله  برلكده ، 
امويلر دومننده  )661-٧5٠( و أوزللكله  عّباسيلر دومننده  )٧5٠-

ايليشكيلر،  بو  بيلينمكده در.  قوردقلري  ايليشكيلر  ياقني   )1٢58
قدر  صواشه   اولديغي  ياپمش  چينليلرڭ  ايله   عربلر  ييلنده كي   ٧51
دوليت  ترك  بر  عربلره   صواش،  بو  ايتمشدر.  دوام  دوَزينده   جتارت 
ظفريله  صوڭوچالمنشدر  عربلرڭ  ايتمه سيله   ياردمي  قارلوقلرڭ  اوالن 
)قفس اوغلي ٢٠٠5:13٢(. بوندن صوڭره  اورته  آسيه ده  اسالميت 
خزيله  ياييلمشدر. اسالميت تركلر آراسنده  ايلك اتاپده  ياواش ياواش 
حالنده   غروپلر  بيوك   )٩6٠( زمانلرده   ايلريكي  ده   ايلرله مشسه  
اسالميت قبول ايديلمشدر. بو بيوك غروپلرڭ ايلكينڭ، باالصا غون 
)بغداديل  بيلينمكده در  اولديغي  تركمنلر  طوغوسنده كي  طالسڭ  و 

.)٢٠٠٧:5٧
بيلينن  اوالرق  دوليت  ترك  ايلك  ايدن  قبول  اسالمييت  اوالرق  دولت 
دولتلرڭ  فرقلي  ييللر  اوزون  ايسه   باشكندي  دولتنڭ   قره خانلي 

Türklerin İslamiyetle müşerref 
oldukları tam bir tarih bulunma-
makla birlikte, Emeviler döne-
minde (661-750) ve özellikle Ab-
basiler döneminde (750-1258) 
yakın ilişkiler kurdukları bilin-
mektedir. Bu ilişkiler, 751 yılın-
daki Araplar ile Çinlilerin yap-
mış olduğu savaşa kadar ticaret 
düzeyinde devam etmiştir. Bu 
savaş, Araplara bir Türk devleti 
olan Karlukların yardım etme-
siyle Arapların zaferiyle sonuç-
lanmıştır (Kafesoğlu 2005:132). 
Bundan sonra Orta Asya’da İsla-
miyet hızla yayılmıştır. İslamiyet 
Türkler arasında ilk etapta yavaş 
yavaş ilerlemişse de ileriki za-
manlarda (960) büyük gruplar 
halinde İslamiyet kabul edilmiş-
tir. Bu büyük grupların ilkinin, 
Balasagun ve Talas’ın doğusun-
daki Türkmenler olduğu bilin-
mektedir (Bağdatlı 2007:57).
Devlet olarak İslamiyeti kabul 
eden ilk Türk devleti olarak bi-
linen Karahanlı Devleti’nin1  

Kur’an Hattı ve Kutadgu Bilig
yavuz ercan gül / Kırgızistan
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آلتنده  بولومنش اوالن “باالصاغون” اوملشدر. قره خانلي  يونتيملري 
آسيه ده كي مركزي حالنه  كلن  اورته   مدنيتڭ  دوليت دومننده  علم و 
بيليكڭ  ادغو  قوت  آملشدر.  شكل  بر  اسالمي  شهري  باالصاغون 
يازاري اوالن يوسف خاص حاجب، ديگر آديله  يوسف باالصاغوين 
طوغمشدر  شهرنده   باالصاغون  آراسنده   ييللري   1٠16-1٠15
يوسف   .)٢٠15:1٢  Шукур оглы  ،1٩٩٢:4 )قونوقجي 
يازمشدر.  شهرده   بو  يينه   ده   اثرينى  بيليك  ادغو  قوت  باالصاغوين 
قره خانلي تركجه سي ويا كاشغار تركجه سي دينيلن ديل ايله  يازيالن 
تركلرڭ  ده   أوزللگي  باشقه   بر   )٢٠13:٢٢5 دمري  )آي  اثرڭ  بو 
ويا  يازيالن  ايله   ن  قرآ خّط  صوڭره   شرفلنمه لرندن  ايله   اسالميت 

كومنزه  قاالن ايلك اثر اوالرق بيلينمسيدر. 
باالصاغون شهري بوكونكي قريقزيستانڭ طوقموك شهري ياقينلرنده  
فضله   چوق  بوكونه   شهرندن  باالصاغون  بولومنقده در.  كم(   15(
ياقالشيق  صانيالن  قالديغي  دولتندن  قره خانلي  قاملامشدر.  اثر  بر 
باريناق  مزارلر،  ياپيلمش  شكلنده   كنبد  مناره ،  بر  مرته لك   5٠
اوالرق قولالنيلديغي دوشونولن برقاچ كوچك يايپ و مزار طاشلري 

بولومنقده در.

قوت ادغو بيليك 
قوت ادغو بيليك، آڭالم اوالرق “قوتلي بيلگي”، “موتلولغڭ بيلگيسي” 
 Брусиловский( كلمكده در  آڭالملره   كيب  بيليمي”  “يوڭتيم  و 
أورنگي  سياستنامه   ايلك  اچيريسنده كي  تارخيي  ترك   .)٢٠16:٩٢
اومله  أوزللگنه  صاحب اوالن بو اثر، اچيريك اوالرق دولتڭ اڭ ايده آل 
شكلده  ناصل يوڭتيلمسي كركديگي قونوسنده  بيلكيلر اچيرن و يازمي 
شكلي اوالرق ده عروض وزننڭ قولالنيلديغي بر اثردر. 1٠6٩/1٠٧٠ 
ييللرنده  متامالنان اثر )طوغان ٢٠٠٢:1٢8(، ترك بويلرينڭ نره ده يسه  
متامنڭ لجه لريين احتوا ايتمه سنڭ ياننده   عرجبه  و فارسجه  كلمه لري 

ده  بارينديرمقده در.
اثريدر.  ايلك  يازيالن  مثنوي طرزنده   ديلنڭ  ترك  بيليك  ادغو  قوت 
بو  آلديغي  قلمه   ايله   اسلوب  بر  ديداقتيك  حاجبڭ  خاص  يوسف 

başkenti ise uzun yıllar farklı 
devletlerin yönetimleri altında 
bulunmuş olan “Balasagun” ol-
muştur. Karahanlı Devleti döne-
minde ilim ve medeniyetin Orta 
Asya’daki merkezi haline gelen 
Balasagun Şehri İslami bir şekil 
almıştır. Kutadgu Bilig’in yaza-
rı olan Yusuf Has Hacib, diğer 
adıyla Yusuf Balasaguni 1015-
1016 yılları arasında Balasagun 
şehrinde doğmuştur (Konukçu 
1992:4, Шукур оглы 2015:12). 
Yusuf Balasagunî Kutatgu Bi-
lig eserini de yine bu şehirde 
yazmıştır. Karahanlı Türkçesi 
veya Kaşgâr Türkçesi denilen dil 
ile yazılan bu eserin (Aydemir 
2013:225) bir başka özelliği de 
Türklerin İslamiyet ile şereflen-
melerinden sonra Hatt-ı Kur’an 
ile yazılan veya günümüze kalan 
ilk eser olarak bilinmesidir. 
Balasagun Şehri bugünkü Kırgı-
zistan’ın Tokmok şehri yakınla-
rında (15 km) bulunmaktadır. 
Balasagun şehrinden bugüne çok 
fazla bir eser kalmamıştır. Kara-
hanlı Devletinden kaldığı sanılan 
yaklaşık 50 metrelik bir minare, 
kümbet şeklinde yapılmış me-
zarlar, barınak olarak kullanıldı-
ğı düşünülen birkaç küçük yapı 
ve mezar taşları bulunmaktadır.

Kutadgu Bilig
Kutadgu Bilig, anlam olarak “Kut-
lu Bilgi”, “mutluluğun bilgisi” ve 
“yönetim bilimi” gibianlamla-
ra gelmektedir (Брусиловский 
2016:92). Türk tarihi içerisinde-
ki ilk siyasetname örneği olma 
özelliğine sahip olan bu eser, içe-
rik olarak devletin en ideal şekil-
de nasıl yönetilmesi gerektiği ko-
nusunda bilgiler içeren ve yazım 
şekli olarak ta aruz vezninin kul-
lanıldığı bir eserdir. 1069/1070 
yıllarında tamamlanan eser (Do-
ğan 2002:128), Türk boylarının 
neredeyse tamamının lehçelerini 
ihtiva etmesinin yanında2  Arap-
ça ve Farsça kelimeleri de barın-
dırmaktadır.
Kutadgu Bilig Türk dilinin mes-
nevi tarzında yazılan ilk eseridir. 
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اثري، اسالمي أولچولره  باغلي قالينارق، بو دنياده  ناصل ياشامنسي 
كركديگي و دولتڭ ناصل يوڭتيلمسي كركديگي قونوسنده  دورڭ 
يوڭتيجيلرينه  أوگوتلر ويرمكده در. يوسف خاص حاجب بو اثرينى 
طوغو قره خانلي حكمداري طبغاچ اولوغ بوغره  قره  خان )ابو علي 

آرسالن( ه  عطًفا يازديغي بيلينمكده در. حسن بگڭ سليمان 

بيليك  ادغو  قوت  بنمسه ين  آڭالتيمي  بر  آلغوريك  اوالرق  اچيريك 
آراسنده  كچن دييالوغلردن اولومشقده در. بو درت  آنا قراقرت  درت 

قراقرتڭ هر برينڭ بر صوسيال رويل بولومنقده در. 
كون توغدي: حكمداردر و حقويق متثيل ايدر.                        

آي تولدي: وزيردر و سعاديت متثيل ايدر.
اوكدوملش: وزيردر عقلي متثيل ايدر.

اوكدرمش: عاقبيت و قناعيت متثيل ايدر.
ايله  باشالمقده در. اهلل  ثنا  اثر باشنده ، اهلل تعايل حضرتلرينه  محد و 
آرقه سندن  ايتمكده در.  ذكر  صفتلريين  قدسي  أوگمكده   تعايل يي 
كربيايه   رسول  ايدر.  دوام  ايله   سالم  و  صالت  )ع ص م(  پيغمربه  
ير  بيوك صحابه نڭ مدحي  آلري و صوڭره سنده  درت  ير  أوگگولر 
آملقده در. اونڭ ده  دوامنده  قره خانلي سلطانلرندن اوالن بيوك بوغره  

خانه  أوگكولر يازيلمشدر.
ن و قوت ادغو بيليك خّط قرآ

تركلر تارخيلري بوينجه  برچوق آلفابه  قولالمنشلردر. بونلر آراسنده  اڭ 
چوق بيلينين اسالميتڭ قبوليله  برلكده  قولالنيلمه يه  باشاليان و ٢٠جنی 
 .)٢٠14:46 Гуль( ن خّطيدر يوزييلڭ باشلرينه  قدر دوام ايدن قرآ
آلفابه   آراسنده  يازيالن توم اثرلر بو  بو دومنلرده  بتون ترك خلقلري 
بولونان  فرقلري  لجه   آرالرنده   ايسه ،  اوالرق  ديل  يازيلمشدر.  ايله  
قره خانليجه  ، قيپچاق- اوغوز تركجه سي، چغتاجيه ، أوزبكجه  ديللري 

قولالنيلمشدر. لجه لرڭ فرقلي اوملسي آلفابه يي اتكيله مه مشدر. 
٢٠جنی يوزييل باشلرينه  قدر عثمانلي و صوڭره سنده  قوروالن تركيه  
خلقلر  تركي  بتون  أوزره   اوملق  داخل  ده   ييللري  ايلك  مجهوريتنڭ 

Yusuf Has Hacip’in didaktik bir 
üslub ile kaleme aldığı bu eseri, 
İslamî ölçülere bağlı kalınarak, 
bu dünyada nasıl yaşanması ge-
rektiği ve devletin nasıl yönetil-
mesi gerektiği konusunda devrin 
yöneticilerine öğütler vermekte-
dir. Yusuf Has Hacip bu eserini 
Doğu Karahanlı hükümdarı Tab-
gaç Uluğ Buğra Kara Han (Ebû 
Ali Hasan bin Süleyman Arslan)’a 
atfen yazdığı bilinmektedir.
İçerik olarak alegorik bir anla-
tımı benimseyen Kutadgu Bilig 
dört ana karakter arasında geçen 
diyaloglardan oluşmaktadır. Bu 
dört karakterin her birinin bir 
sosyal rolü bulunmaktadır. 
Küntogdi: hükümdardır ve hu-
kuku temsil eder.
Aytoldi: vezirdir ve saadeti tem-
sil eder.
Ögdilmiş: vezirdir aklı temsil eder.
Ogdurmış: akıbeti ve kanaati 
temsil eder.
Eser başında, Allah-u Teala Haz-
retlerine hamd ve sena ile başla-
maktadır. Allah-u Taa la’yı övmek-
te kutsi sıfatlarını zikretmektedir. 
Arkasından Pey gam ber’e (asm) 
salat ve selam ile devam eder. 
Rasul-i Kibriya’ya övgüler yer alır 
ve sonrasında dört büyük Sahabe-
nin medhi yer almaktadır. Onun 
da devamında Karahanlı sultan-
larından olan Büyük Buğra Han’a 
övgüler yazılmıştır.
Hatt-ı Kur’an ve Kutadgu Bilig
Türkler tarihleri boyunca birçok 
alfabe kullanmışlardır. Bunlar 
arasında en çok bilineni İsla-
miyet’in kabulüyle birlikte kul-
lanılmaya başlayan ve 20 yy.’lın 
başlarına kadar devam eden 
Kur’an hattıdır (Гуль 2014:46). 
Bu dönemlerde bütün Türk halk-
ları arasında yazılan tüm eser-
ler bu alfabede ile yazılmıştır. 
Dil olarak ise, aralarında lehçe 
farkları bulunan Karahanlıca3, 
Kıpçak-Oğuz Türkçesi, Çağatay-
ca, Özbekçe dilleri kullanılmıştır. 
Lehçelerin farklı olması alfabeyi 
etkilememiştir. 
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آالين  قولالنيم  كنيش  بو  خّطنڭ  ن  قرآ قولالمنشلردر.  خّطنى  ن  قرآ
آوروپه نڭ  ايله   سورجي  بولونيه   بوكون  خلقلرينه ،  ترك  مسلمان 
اگيتيم آالننده  قورمه يه  چاليشديغي برلگي، چوق أوڭجه لردن قورمه  
آلفابه نڭ  امكاننى ويرمشدر. ديلڭ نره ده يسه  بربريله  عني اوملسي و 
بر اومله سنڭ صاغالمش اولديغي امكان ايله  بر تاتار معّلمي بر قريقزي 
راحتجه   كيدوب  مدرسه سنه   أوزبك  بر  معّلمي  قريقزي  بر  مكتبنه ، 

درس آڭالتابيلمه  امكاننى بوملشدر. 
بيلينن  اولديغي  اثر  اسكي  اڭ  اوالشان  املزه   ايله   خط  بو  كومنزه  
باالصاغونلي يوسفڭ قوت ادغو بيليك اثري دومن اعتباري ايله  قره خانلي 
قبول  قايناغي  بلكه   ده   عثمانليجه نڭ  يازيلمشدر.  ايله   تركجه سي 
ايديله بيله جك بو اثر، بزه  ترك دولتنڭ اسالمييت قبويل ايله  أش زمانلي 

ن خّطنى ده  قبول ايتمش اولديغين كوسرتمكده در. اوالرق قرآ
آشاغيده  باالصاغونلي يوسفڭ قوت ادغو بيليك اثرندن بر صحيفه نڭ 

كومنز تركجه سنه  آقتاريلمش حايل ويريلمشدر.

20. yy. Başlarına kadar Osman-
lı ve sonrasında kurulan Türki-
ye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarıda 
dahil olmak üzere bütün Türkî 
halklar Kur’an hattını kullanmış-
lardır. Kur’an hattının bu geniş 
kullanım alanı Müslüman Türk 
halklarına, bugün Bolonya süre-
ci ile Avrupa’nın eğitim alanında 
kurmaya çalıştığı birliği, çok ön-
celerden kurma imkanını vermiş-
tir. Dilin neredeyse birbiriyle aynı 
olması ve alfabenin bir olmasının 
sağlamış olduğu imkan ile bir Ta-
tar muallimi bir Kırgız mektebi-
ne, bir Kırgız muallimi bir Özbek 
medresesine gidip rahatça ders 
anlatabilme olanağını bulmuştur. 
Günümüze bu hat ile elimize ula-
şan en eski eser olduğu bilinen 
Balasagunlu Yusuf’un Kutadgu 
Bilig eseri dönem itibari ile Ka-
rahanlı Türkçesi ile yazılmıştır. 
Osmanlıca’nın da belki kaynağı 
kabul edilebilecek bu eser, bize 
Türk Devleti’nin İslamiyeti ka-
bulü ile eş zamanlı olarak Kur’an 
hattını da kabul etmiş olduğunu 
göstermektedir.
Aşağıda Balasagunlu Yusuf’un 
Kutadgu Bilig eserinden bir say-
fanın günümüz Türkçesine akta-
rılmış hali verilmiştir.

1. Karahanlı Devleti, kuruluş dönem-
lerinde Satuk Buğra Han’ın İslamiyeti 
kabul etmesiyle (925) birlikte İslam 
devleti halini almıştır.
2.  Daha geniş bilgi için bakınız: Gül-
sevin G. (2007) Kutadgu Bilig’in Di-
linde Lehçelerin Özellikleri ‘Denk 
Çiftler’, Turkish Studies / Türkoloji 
Arastırmaları, Volume 2/2 Spring 
ss.276-299.
3. Karahanlıca denilmesinin ne deni, 
Türk Devleti’nin resmi olarak İslamiye-
ti kabulü ve Balasa gun şehrinin başkent 
yapılmasıyla birlikte gelişen medeni ha-
yat, içerisinde Arapça ve Farsça kelime-
lerin de kullanıldığı yeni bir Türkçenin 
oluşmasına neden olmasıdır. Bu dil 
içerisinde yaşadığı devletin adı ile anıl-
mıştır. Karahanlıcaya farklı isimler de 
verilmiştir. Bunlardan bazıları, Haka-
niye, Çağatayca, Kaşgar Türkçesi vs.
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Aytoldı cevabı İligke
AY-TOLDI'NIN HÜKÜMDARA CEVABI

söz ülgi on ol sözlegüsi bir ol Bu ay toldı aydı söz ornı sır ol,
Sözün yeri sırdır; söz ondur, fakat biri söylenmelidir. Ay-Toldı cevap verdi : 
tıdığ söz tüpi aslı barça yıdığ Biri sözlegü ol tokuzı tıdığ,
yasak sözler aslında esâsında hep fenadır. Biri söylenebilir, dokuzunun söylenmesi yasaktır;

İlig suali Aytoldıka
HÜKÜMDARIN AY-TOLDI'YA SUÂLİ

yası ma neçe ol maŋa ay aça Yana aydı ilig söz asğı neçe,
Sözün ne kadar faydası ve ne kadar zararı vardır; bana 
izah et. Hükümdar tekrar dedi:

Aytoldı cevabı İligke
AY-TOLDI'NIN HÜKÜMDARA CEVABI

yerinçe tüşürse bedütür kuluğ Bu ay toldı aydı söz asğı uluğ,
söz yerinde kullanılırsa, kulu yükseltir. Ay-Toldı dedi : Sözün faydası büyüktür;
yaşıl kökke yoklar bolur tördeki Söz asğı bile kör yağız yerdeki,
mavi göğe yükselir ve baş-köşeye geçenlerden olur. Söz sayesinde kara yerdeki 
yaşıl kökte erse kör endrür özüŋ Kalı sözleyü bilmese til sözüg,
mavi gökte olanı yere indirir. Eğer dil söz söylemesini bilmezse,

İlig suali Aytoldıka
HÜKÜMDARIN AY-TOLDI'YA SUÂLİ

azı ma neçe ol maŋa ay aça Yana aydı söznüŋ üküşi neçe,
ve ne zaman az addedilir; bunu da bana izah et. Hükümdar yine dedi : — Söz ne zaman çok

صوڭوچ
يوقاريده كي قوت ادغو بيليكڭ أورنك اوالرق ويريلن صحيفه سندن 
قولالنيالن  دولتنده   عثمانلي  آلفابه ،  بو  أوزره   كوروله جگي  ده  
خلقلري  ترك  طاشيمقده در.  أوزللكلر  عني  نره ده يسه   ايله   آلفابه  
كليشيمنه   مدنيتڭ  دنياده   و  أورمتش  اثرلر  صاييسز  ايله   آلفابه   بو 
عثمانلي  باشلرنده   ييلڭ  يوز  ٢٠جنی  آجنق  ويرمشلردر.  يوڭ 
قوروالن  يڭي  برلكده   ييقيلمسيله   چارلغنڭ  روس  و  پادشاهلغنڭ 
دومن  بر  يڭي  ايليشكيلرنده   برلگي  صوويتلر  و  مجهورييت  تركيه  
ن خّطنه  شّدتله  قارشي اوملشدر.  باشالمشدر. قومونيست روسيه  قرآ
اثرلرڭ صوويتلر  باصيلمش  ايله   ن خّطي  قرآ ييلنده   نته كيم 1٩٢4 
برلگنه صوقومله سين ياساقالمشدر )اورال ٢٠15:115(. صوويتلر 
اوملق  داخل  ده   تركيه  مجهورييت  قوروالن  يڭي  يونتيجيلري  برلگي 
چاليشمشلردر.  كچريمه يه   التينجه يه   خلقلريين  ترك  بتون  أوزره  
اولديغي  ايتمش  اشرتاك  ده   تركيه نڭ  و  ياپيالن  ييلنده    1٩٢6
خلقلرينڭ  ترك  شّدتله   دله گه لر  روس  قونغره سنده    تركيات  باكو 

SONUÇ

Yukarıdaki Kutadgu Bilig’in ör-
nek olarak verilen sayfasından 
da görüleceği üzere bu alfabe, 
Osmanlı Devleti’nde kullanılan 
alfabe ile neredeyse aynı özellik-
ler taşımaktadır. Türk halkları 
bu alfabe ile sayısız eserler üret-
miş ve dünyada medeniyetin ge-
lişimine yön vermişlerdir. Ancak 
20. yüzyılın başlarında Osmanlı 
padişahlığının ve Rus padişahlı-
ğının yıkılmasıyla birlikte yeni 
kurulan Türkiye Cumhuriyeti ve 
Sovyetler Birliği ilişkilerinde yeni 
bir dönem başlamıştır. Komünist 
Rusya Kur’an Hattına şiddetle 
karşı olmuştur. Nitekim 1924 
yılında Kur’an hattı ile basılmış 
eserlerin Sovyetler Birliği’ne so-
kulmasını yasaklamıştır (Oral 
2015:115). Sovyetler Birliği yö-
neticileri yeni Kurulan Türkiye 
Cumhuriyeti de dahil olmak üze-
re bütün Türk halklarını Latince-
ye geçirmeye çalışmışlardır. 1926 
yılında yapılan ve Türkiye’nin de 
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روسلرڭ  بوراده   صاوومنشلردر.  كركديگين  كچمسي  التينجه يه  
كچريمه يه   التينجه   ده   دگل  كرييلجه يه   نه دن  حلقه لريين  ترك 
چاليشمش اومله لري أوزرنده  دوشونوملسي كركن بر قونودر. آجنق 
كرييلجه يه   التينجه يي  روسلر  أوزره   آڭالشيالجغي  ده   كيديشاتدن 
ترك  بتون  اتاپده   ايلك  قولالمنشلردر.  اوالرق  باصامق  بر  كچمه ده  
قبول  كرييلجه يي  ده   آرقه سندن  و  كچريمشلر  التينجه يه   دولتلريين 

ايتديرمشلردر.

برياقمش  مرياث  عامللرينڭ  ترك  مسلمان  كيب  يوسف  باالصاغونلي 
اولدقلري اثرلري كله جك نسللره ، كچمشده  مسلمان ترك خلقلري 
آالين  چوق  بر  و  اگيتيمي  ايله   قولالنيمي  خّطنڭ  ن  قرآ آراسنده  
اتكيله مش اوالن بر آلفابه  برلگنڭ قوروملش اولديغين كوسرتمكده در. 
آراسنده  عثمانليجه نڭ ايلك  قوت ادغو بيليك مسلمان ترك خلقلري 
ايله  ده  آيري بر  ايلك اثري اوملسي  حايل اوملسي و مسلمان تركلرڭ 

يره  صاحبدر. 

iştirak etmiş olduğu Bakü Türki-
yat Kongresi’nde  Rus delegeler 
şiddetle Türk halklarının latin-
ceye geçmesi gerektiğini savun-
muşlardır. Burada Rusların Türk 
halkalarını neden Kirilceye değil 
de Latince geçirmeye çalışmış 
olmaları üzerinde düşünülme-
si gereken bir konudur. Ancak 
gidişattan da anlaşılacağı üzere 
Ruslar Latinceyi Kirilceye geç-
mede bir basamak olarak kullan-
mışlardır. ilk etapta bütün Türk 
devletlerini latinceye geçirmişler 
ve arkasından da Kirilceyi kabul 
ettirmişlerdir.

Balasagunlu Yusuf gibi Müslü-
man Türk alimlerinin miras bı-
rakmış oldukları eserleri gelecek 
nesillere, geçmişte Müslüman 
Türk halkları arasında Kur’an 
hattının kullanımı ile eğitimi ve 
bir çok alanı etkilemiş olan bir 
alfabe birliğinin kurulmuş oldu-
ğunu göstermektedir. Kutadgu 
Bilig Müslüman Türk halkları 
arasında Osmanlıca’nın ilk hali 
olması ve Müslüman Türklerin 
ilk eseri olması ile de ayrı bir 
yere sahiptir.
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OKuma meTİnleRİ

1899 senesinde “Türkçe Şiirler” ismiyle Osmanlı Türkçesi ile basılan kitapta toplanmış Mehmed Emin 
Yurdakul’a ait şiirlerden “Kur’an-ı Kerim” isimli şiiri sizlerle paylaşıyoruz. Kitabın tasarımı ve yazıda 
kullanılan özellikle “Vav” okutucusu üzerindeki işaretler dikkatinizi çekmiştir. O dönemdeki vaziye-
ti bu zaviyeden bir parça da olsa görmek niyetiyle sayfamıza taşımış olduk. Osmanlı Türkçesinin hiç 
olmazsa modern kültürün yanında devam ederek gelmesi ne güzel olurdu, demekten de kendimizi 

alamadık. Her neyse, vardır bunda da bir hayır…

Sene 1899
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Kur’an-ı Kerim
Bu kitaptır: Her insana için dışın öğreten;
Gökte, yerde, tende, canda bir Yaradan sezdiren.

Bu kitaptır: Her kişiye benlik veren, yol açan
İnsanlığın sergisine armağan astıran.
Bu çerağdır: Obalara, konaklara nur saçan;
Bir köylünün işlerini tarihlere bastıran.

Bu kitaptır: Yürekleri iyilikle besleyen;
“El bağına girme!” diyen, dost yarasın bağlatan.
Bu anadır: Her öksüze “Yavrum!” diye seslenen;
Nice canlar kardeş eden, birbiri için ağlatan.

Bu kitaptır: Akıllara her bir şeyi sorduran;
“Düşün sonra inan!” diyen, doğru yollar gösteren.
Bu bilgidir: Ululuğun yapıların kurdurtan
Çıplak dağlar yeşilleten, viran köyler şenleten

Ey kardeşler! Şu küçücük armağanım atmayın;
Bir goncadır: Muhammed’in (sav) gül yaprağından derildi.
Sakın, bunu yapma çiçek demetine katmayın;
Bu şey size özünüzü açmak için verildi.
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ايليشكيلر  ايي  ايله   فرانسه   زمانلرنده ،  كوچلي  دولتنڭ  عثمانلي 
قورولمش، بو آراده ، اسپانيه  قرالنی أزمك ايچون عثمانلي دولتنڭ 
حكمدار  بيوك  اڭ  پادشاهنى  عثمانلي  فرانسه ،  كورن  دستگنى 
اوالرق طانيمشدي. آق دڭزده  ترك بايراغي چكه رك، بارباروسڭ 
امرينه  كيرن فرانسز طونانمسي كبي، فرانسز اوردوسي ده  عثمانلي 
عرض  سراينڭ  قاپي  طوپ  دورلرده ،  او  كوگنييوردى.  دستگنه  
اوطه سنده ، حضوره  قبول ايديلمه يي بكله ين فرانسز ايلچيسي قيزلر 
آغاسنه ، ايشنڭ أونملي و عجله  اولديغني بر تورلي آڭالتامامش، 

ايچري آلينمه يي صاغاليامامشدي.
بيڭ بر رجا و اصرار صوڭنده  قيزلر آغاسي، صبرسزالنان ايلچي يه  

شويله  ديدي:
- سز نه  الف آڭالماز آدملرسڭز ياهو! شوكتلي سلطانمز حضرتلري 
ايدي.  بوراده   حّقه باز  فرنك  بر  دمينجك  حّدتلي.  چوق  بوكون 
آدمجغز نه  هنرلر كوستردي: كالهنڭ آلتندن طاوشانلر چيقاردي، 
آرشين  آغزنده  سونديردي، سكز  دمير چوبوقلری  يانان  آلو  آلو 
اوچوردي،  قوش  بر  هوايه   طاقدي،  ايپلك  ايگنه يه   اوزاقلقده كي 
اوچان قوشه  بر شيلر سويله دي، قوش كلوب آغزينه  قوندي، او ده  
آغزيله  آياقلرندن ياقه الدى. سلطانمز اوني بيله  حضوردن قوغدي. 
بيوك  داها  اما  نافله ؛  طوتسه ڭ  قوش  آغزڭله   آڭالياجغڭ،  سنڭ 

هنرلرڭ وارسه  بر كره  ذات شاهانه يه  عرض ايده يم.

Osmanlı Devletinin güçlü zaman-
larında, Fransa ile iyi ilişkiler ku-
rulmuş, bu arada, İspanya Kralını 
ezmek için Osmanlı Devletinin des-
teğini gören Fransa, Osmanlı Padi-
şahını en büyük hükümdar olarak 
tanımıştı. Akdeniz’de Türk bayrağı 
çekerek, Barbaros’un emrine giren 
Fransız donanması gibi, Fransız 
ordusu da Osmanlı desteğine gü-
veniyordu. O devirlerde, Topkapı 
Sarayı’nın arz odasında, huzura ka-
bul edilmeyi bekleyen Fransız elçisi. 
Kızlar Ağasına, işinin önemli ve ace-
le olduğunu bir türlü anlatamamış, 
içeri alınmayı sağlayamamıştı.
Bin bir rica ve ısrar sonunda Kız-
lar Ağası, sabırsızlanan elçiye şöyle 
dedi:
-Siz ne lâf anlamaz adamlarsınız 
yahu! Şevketli Sultanımız hazretleri 
bugün çok hiddetli. Demincek bir 
Frenk hokkabaz burada idi. Adam-
cağız ne hünerler gösterdi: Külahı-
nın altından tavşanlar çıkardı, alev 
alev yanan demir çubukları ağzında 
söndürdü, sekiz arşın uzaklıktaki 
iğneye iplik taktı, havaya bir kuş 
uçurdu, uçan kuşa bir şeyler söyledi, 
kuş gelip ağzına kondu, o da ağzıyla 
ayaklarından yakaladı. Sultanımız 
onu bile huzurdan kovdu. Senin an-
layacağın, ağzınla kuş tutsan nafile; 
ama daha büyük hünerlerin varsa 
bir kere Zat-ı Şahaneye arz edeyim.

ağzınla KuŞ TuTSan naFİle
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KelİmeleRİn KÖKenleRİne yOlculuK
كلمه لرڭ كوكنلرينه  يوجليلق

Değerli dostlar, kelimeler üze-
rindeki çalışmamıza devam edi-
yoruz. Güzel Türkçemize dünya 
dillerinden geçmiş, lisanımızın 
hançeresinde şekillenmiş, kültür 
ve medeniyetimiz içinde eriyerek 
bizden bir parça olmuş kelimele-
rimizin ne kadar önemli ve değer-
li olduğunu anlamak ve Türkçeyi 
daha bilinçli kullanmak hepimize 
ait bir sorumluluktur. Zira lisanı 
yaşatanlar, lisanı yaşayanlar-
dır. Bu sebeble yeni bir kelimele-
rin kökenlerine yolculuk yazımı-
za başlıyoruz. Evet, bu yolculukta 
ilk kelimemiz “bakkal”

ايدييورز.  دوام  چاليشمه مزه   أوزرنده كي  كلمه لر  دوستلر،  دگريل 
خنچره سنده   لسامنزڭ  كچمش،  ديللرندن  دنيا  تركجه مزه   كوزل 
شكللنمش، كولتور و مدنيتمز اچينده  ارييه رك بزدن بر پارچه  اوملش 
تركجه يي  و  آڭالمق  اولديغين  دگريل  و  أومنلي  قدر  نه   كلمه لرميزڭ 
لساين  زيرا  صورومليلقدر.  بر  عائد  هپمزه   قولالمنق  بيلينچلي  داها 
ياشاتانلر، لساين ياشايانلردر. بو سببله  يڭي بر كلمه لرڭ كوكنلرينه  
كلمه مز  ايلك  يوجليلقده   بو  اوت،  باشلييورز.  يازميزه   يوجليلق 

“بّقال”

BAKKAL: )بّقال( Kelime, Kur’an kökenli bakla, fasulye, no-
hut, mercimek, bezelye gibi baklagilleri ifade eden ve “sebze” 
anlamına gelen “bakl” kelimesinden türemiştir. “Bakliye”, 
“bakliyat” kelimeleri de aynı kelimeden köken alır. Osmanlı 
döneminde bu tür şeyleri her zaman satan kişilere “bakkal” 
denirdi. Bunların satıldığı yere de “bakkaliye” ismi verilirdi. 
Süreç içinde bunlarla beraber küçük çapta perakende olarak çe-
şitli yiyecek ve temizlik maddelerini satan esnafa da bakkal de-
nildi. “Bakkal defteri, bakkal çakkal, bakkal kâğıdı, bak-
kal hesabı” gibi ifadeler de bu kelime üzerinden kültürümüze 
yerleşti.

MAKARNA: )مقارنه( Bu kelime dilimize İtalyancadan geçmiş-
tir. Orijinal hali “maccheroni” şeklindedir. Yumurtalı un veya 
irmik hamurunun çeşitli şekillerde kesilip kurutulmasıyla elde 
edilen bir yiyecektir. “Çubuk makarna” “Kesme makarna” 
“Fiyong makarna” gibi çeşitleriyle Asya geleneğinde önemli 
bir yere sahip olan pilava ve erişteye alternatif olarak mutfakla-
rımızdaki yerini almıştır.
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ŞUBAT: )شباط( Süryanice kökenli olan bu kelimenin aslı 
“şebat”tır. Arapça ve Farsçada da kullanılır. Türkçeye Arapça-
dan geçtiği tahmin edilmektedir. Ocak ve mart ayları arasındaki 
28 gün süren, dört yılda bir de 29 gün çeken senenin ikinci ayı-
dır. Kış mevsimini ifade eden ayların üçüncüsüdür.

ÇİÇEK: )چيچك( Bu kelime eski Türkçeye ait bir kelimedir. Ke-
lime dilimizden Farsçaya da geçmiştir.

Aslı “çeçek, çeçmek”dir. Tohumlu bitkilerin, güzel renkli ve 
ekseri güzel kokulu kısmına bu isim verilir. Dilimizde bu keli-
me çok yaygın kullanılmaktadır. Öyle ki bu kelime hep güzelli-
ği tazeliği, temizliği ifade edecek şekilde istimal edilir. Çiçek 
açmak”,“çiçek gibi olmak”, “çiçek gibi yapmak”, “çiçeği 
burnunda olmak” bunlardan sadece birkaç tanesidir.

İZBANDUT: )ايزباندوت( Bu kelime İtalyancadan dilimize 
geçmiştir. Sürgüne veya ağır cezaya mahkûm edilmiş kimselere 
özellikle gemilerde kürek mahkûmu olan forsalara, korsanlara 
“sbandito” denirdi. Bu kişiler genelde iriyarı, vücutça boylu 
poslu bir yapıda olurlardı. Kelime izbandut şeklinde değişerek 
Türkçeye girmiştir. Dilimizde ise “Korku verecek kadar iri yarı, 
kaba, dev gibi kişiler bu sıfatla sıfatlandırılır.

ERİŞTE: )ارشته( Ninelerimizin, annelerimizin bin bir zah-
metle, ince uzun şerit gibi yufka tarzındaki hamur parçalarını 
keserek yaptıkları, sonra yere sererek kuruttukları bu yiyeceğin 
kökeni farsçadır. Bu kelime Farsçada “ip, iplik, şerit” anlamına 
gelen “rişte” kelimesinden köken almaktadır. Dilimizde önce 
“erüşde” zamanla da “erişte” şeklinde söylenegelmiştir. Yazın 
tarhana gibi yoğun bir emekle, çoğu zaman imece usulü yapıla-
rak kış için hazırlanan çok besleyici bir gıdadır.

BAKLAVA: )باقالوه( Baklava, çok ince yufkadan yapılmış, içine 
ceviz, bâdem, fıstık veya kaymak gibi şeyler konan, kültürümüz-
de önemli bir yeri olan meşhur bir hamur tatlısıdır. Eski Türkçe-
de “baklagu” şeklinde söylenen bu kelime, dilimizden Arapça-
ya ve Balkan lisanlarına da geçmiştir. Zamanla baklava kelimesi 
kültürümüzde bayramı, özel günleri, neşeyi, dostluğu, bilhassa 
lezzeti ifade eden, tatlı mı tatlı bir kelime olarak geleneğimizdeki 
yerini almıştır.



osmanlicadergi.com ٢3

BİlİyOR muydunuz?

مّليه   معاونت  قولالنديغي  بگڭ  فتحي  ره جيلرميزدن  طّيا ايلك 
 1٩14 8 شباط  أوزره   قاهره يه  كيتمك  اوچاق،  امسلي عسكري 
راصدلق  ايتدي. اوچاقده  فتحي بگه   تارخينده  استانبولدن حركت 
ايتمك أوزره  صادق بك ده  واردي. بيلريئوت XI مودل معاونت 
آطنه ، محص و شام كذرگاهنى  اولوقيشله ،  مّليه  اوچاغي؛ قونيه ، 
ايلچه سي  ايدركن، ٢٧ شباط 1٩14 كوين شامڭ طربيه   تعقيب 
ياقينلرنده  دوشدي. فتحي و صادق بگلر، شهيد اولديلر. يينه  بو 
ره جي نوري بك، استانبولدن  حادثه دن قيصه  بر مّدت صوڭره  طّيا
طوروسلري  ايتمشدي.  حركت  اوچاغمزله   عسكري  بر  قاهره يه  
كريمك  ساحه سنه   هوا  مصر  صوڭره   كچدكدن  يافه يي  آشوب 
شهيد  و  دومشش  اوچاغي  كوين   1٩14 مارت   11 أوزره يكن، 
ايلك  بو  اچين  شربيت  شهادت  مصرده   و  سوريه   ايشته   اوملشدر. 
الدين  صالح  شامده   حاضرده   حال  قربلري،  شهيدلرميزڭ  هوا 

حضريه سنده در.   تربه سي  اّيويب 

آرد آرده  كلن بو آجي خربلر أوزرينه ، هوا شهيدلرميزڭ خاطره سين 
بر  ميدانه   أوڭنده كي  دائره سنڭ  بلديه   فاحتده   آدينه   ياشاتابيلمك 

İlk tayyârecilerimizden Fethi 
Bey’in kullandığı Muâvenet-i Mil-
liye isimli askerî uçak, Kahire’ye 
gitmek üzere 8 Şubat 1914 tari-
hinde İstanbul’dan hareket etti. 
Uçakta Fethi Bey’e râsıdlık et-
mek üzere Sadık Bey de vardı. 
Blériot XI model Muâvenet-i Mil-
liye uçağı; Konya, Ulukışla, Ada-
na, Humus ve Şam güzergâhını 
takip ederken, 27 Şubat 1914 
günü Şam’ın Taberiye İlçesi ya-
kınlarında düştü. Fethi ve Sadık 
Beyler, şehîd oldular. Yine bu 
hâdiseden kısa bir müddet sonra 
Tayyâreci Nûri Bey, İstanbul’dan 
Kahire’ye bir askerî uçağımızla 
hareket etmişti. Torosları aşıp 
Yafa’yı geçtikten sonra Mısır hava 
sahasına girmek üzereyken, 11 
Mart 1914 günü uçağı düşmüş 
ve şehîd olmuştur. İşte Suriye ve 
Mısır’da şehadet şerbeti içen bu 
ilk hava şehîdlerimizin kabirleri, 
hâlihazırda Şam’da Selâhaddin 
Eyyûbî Türbesi haziresindedir.  
Ardarda gelen bu acı haberler 
üzerine, hava şehîdlerimizin hatı-
rasını yaşatabilmek adına Fatih’te 
Belediye Dairesinin önündeki 
meydana bir şehîdler abidesi inşa 
edilmesine karar verilir. Bu abi-

İlk Tayyâre Şehidleri Âbidesi açılış merâsimi

ايلك طّياره  شهيدلري آبده سي آچيليش مرامسي 
ARİf EMRE GüNDüz arifemreg@gmail.com
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TeyyaRe ŞeHİdleRİ aBİdeSİ aÇılıŞ meRaSİmİ HaKKında Belge

Vesika no: BOA, BEO, 
4272/320368

Tarih: 3 Cemaziyelevvel 1332 (30 
Mart 1914)

Hû
(1) Harbiye Nezâreti

(2) Tahrîrât Dâiresi
(3) Tahrîrât Kalemi

(4) Tayyâre şühedâsı nâmına rekz 
olunacak âbidenin vaz’-ı esâsı 
merâsimi hakkında program:

(5) 1-Merâsim Fâtih Belediye Dâire-
si yanındaki mahall-i mahsûsda icrâ 
edilecek ve takarrur edecek gün ve 
sâat bir gün evvel gazetelerde ayrıca 
i’lân olunacak
(6) 2-İki piyade ve bir süvari 
bölüğüyle bir musıka bandosu vakt-i 
muayyenden yarım sâat evvel mev-
ki-i merâsime gelmiş bulunacakdır
(7) 3-Tayyâre Mektebi Hey’et-i 
Zâbitânı kâmilen merâsime iştirâk 
edecektir.
(8) 4-Merâsimde bulunmasını arzu 

eden zevât için Harbiye Nezâretince 
îcâb edenlere ma’lûmât-ı lâzıme i’tâ 
olunacakdır.
(9) 5-Vaz’-ı esâs Harbiye Nezâreti 
tarafından icrâ edilecekdir.
(10) 6-Hâzır bulundurulacak bir 
Hocaefendi tarafından münâsib bir 
duâ kırâetiyle şühedanın rûhlarına 
Fâtiha ihdâ olunacakdır.
(11) 7-Duâyı müteâkib musıka selâm 
havasını terennüm edecek ve üç kere 
duâ-yı Pâdişâhî edâ olunacaktır.
(12) 8-Merâsimde bulunacak 
zevâtın yerleri me’mûrîn-i mahsûsa 
tarafından irâe edilecekdir
(13) 9-Mahall-i merâsimde hâzirûn 
dört cebhe üzerine tertîb olumup bir 
cebhede Vükelâ-yı Devlet ve A’yân 
ve Meb’ûsândan, mukâbil cebhede 
Hey’et-i Askeriye (14) üçüncü ceb-
hede Tayyâre Mektebi Hey’eti ve 
musıka ve mukâbil olan dördüncü 
cebhede ricâl ve Me’mûrîn-i Mülkiye 
ve İlmiye ahz-ı mevki’ edeceklerdir.
(15) Bunlar hâricinde Asker-i 

Şâhâne ve Me’mûrîn-i Zâbıta saf-
beste-i ihtirâm olacaktır.
(16) Süvari asâkiri îcâb eden yerler-
de bulunacakdır
(17) 10-Merâsime gelecek zevâtdan 
Me’mûrîn-i Askeriye cum’alık elbise 
ile, Me’mûrûn-i Mülkiye “redingot” 
ile geleceklerdir.
(18) 11-İşbu tertîbâtın ve ma-
hall-i merâsimde emr-i inzibât 
ve intizâmın icrâsına merkez 
kumandanı me’mûrdur.
(19) Polis Jandarma ve Belediye
(20) Hey’et-i Askeriye
(21) Polis Jandarma ve Belediye
(22) Musıka
(23) Mülkiye ve İlmiye
(24) Tayyâre Mektebi
(25) Polis Jandarma ve Belediye
(26) Vükelâ A’yân ve Meb’ûsân
(27) Polis Jandarma ve Belediye
(28) Kıt’a-i Askeriye 

آبده نڭ متلنڭ  ايديلمه سنه  قرار ويريلري. بو  آبده سي انشا  شهيدلر 
آتيلمسي اچيون بر تورن دوزنلنمسي پالنالنري. بو تورنڭ نه  شكلده  
هيئت  و عسكري  مبعوثلرڭ  عيانلرڭ،  وكيللرڭ،  دوزنلنه جگندن، 
قدر  راجغنه  طو نره ده   قاتيالجقلرڭ  تورنه   ايله   قطعه   عسكري  و 
آمته  تورين  اينجه  آيرينتيسنه  قدر بلريلنمشدي. بو متل  هر شي اڭ 
مارت   3٠ باقانلغي(  صاوومنه   )مّلي  نظارتنڭ  حربيه   پروغرامنى 
أوگرنه بيلييورز.  )3٢٠368/4٢٧٢( قندن  اورا تارخيلي   1٩14

آبده نڭ قرييق  اثريدر.  آبده سي، معمار وداد تكڭ  هوا شهيدلري 
اوچوشلريين  قاالن  يارمي  شهيدلرڭ  اوملسي،  شكلنده   ستون  بر 
دايل  دفنه   بر  برونزدن  أوزرنده   ستونڭ  مرمر  ايتمكده در.  متثيل 
اولسه لردي،  اوالشابيلمش  قاهره يه   اگر  ره جيلرميز  طّيا واردر. 
طرفنه   ايكي  بيوتوملش حايل، ستونڭ  مداليه نڭ  ويريله جك  اونلره  

يوكسكلگنده در. مرته    ٧،5 ياقالشيق  آبده   قونوملشدر. 

denin temelinin atılması için bir 
tören düzenlenmesi planlanır. 
Bu törenin ne şekilde düzenlene-
ceğinden, vekillerin, ayanların, 
mebusların ve askerî heyet ve 
askerî kıt’a ile törene katılacak-
ların nerede duracağına kadar 
her şey en ince ayrıntısına kadar 
belirlenmişti. Bu temel atma tö-
reni programını Harbiye Nezare-
tinin (Millî Savunma Bakanlığı) 
30 Mart 1914 tarihli evrâkından 
(BOA, BEO, 4272/320368) öğre-
nebiliyoruz.
Hava Şehîdleri Âbidesi, Mimar 
Vedat Tek’in eseridir. Abidenin 
kırık bir sütun şeklinde olması, 
şehîdlerin yarım kalan uçuşlarını 
temsil etmektedir. Mermer sütu-
nun üzerinde bronzdan bir defne 
dalı vardır. Tayyarecilerimiz eğer 
Kahire’ye ulaşabilmiş olsalardı, 
onlara verilecek madalyanın bü-
yütülmüş hâli, sütunun iki tara-
fına konulmuştur. Abide yaklaşık 
7,5 metre yüksekliğindedir.
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H. HAlİT ATlI

OSmanlıda Belge Ve yazı ÇeŞİTleRİ
HÂKİmİyeTİn zİRVeSİnde OSmanlı

Osmanlı İmparatorluğu’nun en 
uzun süre tahtta kalan padişahı 
olan Kanuni Sultan Süleyman, 
622 yıl hüküm süren devle-
tin zirve dönemini temsil eder. 
Onun devrinde ülke toprakları 
6,5 milyon km2den 15 milyon 
km2ye yükselmiştir. Yaşadığı 16. 
yüzyılı Türk asrı olarak tarihe 
geçiren Kanuni Sultan Süleyman 
ve devri, kendisinden sonraki 
padişahlar nazarında da en ide-
al padişah ve devir olarak kabul 
edilmiştir. O, dünyaya sadece 
askerî değil, politik, sosyal ve 
kültürel alanda da yön verdi. Dö-
neminde yetişen ilim ve devlet 
adamları, kendi sahalarında Os-
manlı medeniyetinin yetiştirdiği 
en kıymetli insanlar sayıldı. Sad-
razam Pargalı İbrahim Paşa, So-
kullu Mehmed Paşa, İbn-i Kemal 
Paşazade, Ebussuud Efendi, Bar-
baros Hayreddin Paşa, Piri Reis, 
Pir Sultan Abdal, Bâkî, Fuzulî, 
Ahmed Karahisarî, Matrakçı 
Nasuh, Mimar Sinan gibi birçok 
değerli şahsiyet onun devrinde 
yaşadı. Sadece Mimar Sinan’ın 
300’ün üzerinde eserinin olma-
sı ve sanat tekniği ve estetiğinin 
Osmanlı tarihi boyunca aşılama-
ması, devrinin büyüklüğünü gös-
termeye kâfidir.

46 yıllık saltanatında doğuda ve 
batıda birçok fetihler yapan Sultan 
Süleyman’ın üstünlüğü o günkü 
dünya devletlerince kabul edilmiş, 
bu durum belgelere de yansımış-
tır. Mesela 1533 yılında Avustur-
ya Krallığı ile yapılan anlaşma, 
Arşidük Ferdinand’ın Osmanlı 
padişahını baba ve metbû tanı-
yacağını, ancak kardeş diye hitap 
edeceği veziriazama denk sayıla-

Kralı Şarlken’in üzerine hücum edip 
öcümüzü alırız. Siz ki şan sahibi 
şahlar şahısınız. Onun hakkından 
gelmeye yardım edilirse, bundan 
böyle iyilik bilen bir köle olacağım-
dan şüphe buyrulmaya.”

Sultan Süleyman bu mektup-
lar üzerine, Fransa kralına yar-
dım edip Macaristan’a sefer dü-
zenleyeceğini bildiren nâme-i 
hümâyûnunu bazı hediyelerle 
birlikte elçiye vermiştir. Elçi 
Fransa’ya varmadan François ha-
pisten kurtulmuş ve Kanuni’ye 
şükranlarını arz eden bir mektup 
daha göndermişse de, Osmanlı 
Devleti 1526 ve 1529 seferleriyle 
Alman İmparatorluğu’nun Avru-
pa üzerindeki baskısını bertaraf 
etmiştir.

Kanuni Sultan Süleyman’ın, bugün 
aslı Fransa Milli Kütüphanesi’nde 
(Bibliothèque nationale de Fran-
ce) saklanan ve Ocak 1526 tarihli 
bu meşhur nâme-i hümâyûnunu 
sizlerle paylaşıyoruz.

bileceğini teyit etmekteydi. Ulus-
lararası diplomaside hâkimiyet ve 
liderliğin nişanesi olan bir başka 
örnek de, 1526 yılında Kanuni’nin 
Fransa Kralı François’e (Fransuva) 
gönderdiği mektuptur.

O sıralarda ismi Roma-Cermen 
İmparatorluğu olan Alman dev-
leti ile Fransa arasında 1525 
yılında yapılan savaşta, Fransa 
Kralı I. François Alman İmpara-
toru Şarlken’e yenik düşmüş ve 
Madrid’de hapsedilmişti. Bunun 
üzerine kralın validesi Louise de 
Savoie, hem kendisinin hem de 
oğlunun yazdığı iki mektubu el-
çisi Jean Frangipani ile Sultan 
Süleyman’a göndermiş; oğlunun 
esaretten kurtarılmasını rica et-
mişti. Valide kraliçenin Kanuni’ye 
yazdığı mektubunda özetle şu 
ifadeler yer almaktaydı:

“Şimdiye kadar oğlumun halâsını 
Şarl’ın insaniyetine bırakmış idim. 
Hâlbuki ümidimiz olan insaniyeti 
icra etmedikten başka, oğlumun 
hakkında hakaret dahi etmektedir. 
İmdi, âlemin tasdik ettiği azamet 
ve şanınız ile oğlumu düşmanımı-
zın pençe-i kahrından halâs ile aza-
metinizi göstermenizi zat-ı şahane-
nizden bilhassa niyaz ederim.”

Kral François ise mektubunda 
şunları kaleme almıştı:

“Dünyanın mamur yerlerinden 
birçok ülke ve beldenin hâkim ve 
pâdişâhı ve bilcümle mazlumların 
sığınağı olan sultan-ı muazzam ve 
hakan-ı müfahham hazretlerine 
arzım budur ki; Macaristan Kralı 
Ferdinand’ın üzerine hücum etti-
ğinizde biz dahi himmet ve inayeti-
nizle hapisten halâs olup, İspanya 
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Belgenİn TRanSKRİpSİyOnu

Hazret-i azzet cellet kudretuhû ve alet kelimetuhûnun inâyeti ve mihr-i sipihr-i nübüvvet ahter-i burc-ı fütüvvet 
pîşvâ-yı zümre-i enbiyâ muktedâ-yı fırka-i asfiyâ Muhammed Mustafa’nın salla’llâhu aleyhi ve sellem mu‘cizât-ı 
kesîret ü’l-berekâtı ve dört yârının ki Ebûbekr ve Ömer ve Osmân ve Ali’dir rıdvânu’llâhi aleyhim ecma‘în anlarun 
ervâh-ı mukaddesesi mürâfakati ile.

SÜLEYMAN ŞAH BİN SELİM ŞAH HAN MUZAFFER DÂİMÂ
Ben ki sultânü’s-selâtîn ve burhânü’l-havâkîn tâc-bahş-ı husrevân-ı rûy-ı zemîn zıllu’llâhi fi’l-aradîn, Akdeniz’in ve 
Karadeniz’in ve Rumeli’nin ve Anadolu’nun ve Karaman’ın ve Rum’un ve vilâyet-i Dulkadriye’nin ve Diyarbekir’in 
ve Kürdistan’ın ve Azerbaycan’ın ve Acem’in Şam’ın ve Haleb’in ve Mısır’ın ve Mekke’nin ve Medine’nin ve Kudüs’ün 
ve külliyen diyâr-ı Arab’ın ve Yemen’in ve dahi nice memleketlerin ki âbâ-i kirâm ve ecdâd-ı izâmım enâra’llâhu 
berâhînehum kuvvet-i kâhireleriyle feth itdikleri ve cenâb-ı celâlet-meâbım dahi tîğ-ı ateşbâr ve şemşîr-i zafer-
nigârım ile feth eylediğim nice diyârın sultânı ve pâdişâhı Sultân Bâyezîd Han oğlu Sultân Selîm Han oğlu Sultân 
Süleymân Han’ım. Sen ki Françe vilâyetinin Kralı Françesko’sun. Dergâh-ı selâtin-penâhıma yarar âdemin Frangi-
pan ile mektûb gönderüp ve ba‘zı ağız haberi dahi ısmarlayup memleketinize düşman müstevlî olup, el-ân habisde 
idüğünüz i‘lâm idüp halâsınız husûsunda bu cânibden inâyet ve meded istid‘â eylemişsiz. Her ne ki demiş isenüz 
benüm pâye-i serîr-i âlem-masîrime arz olunup alâ-sebîli’t-tafsîl ilm-i şerîfim muhît olup tamâm ma‘lûm oldu. İmdi 
pâdişâhlar sınmak ve habs olunmak aceb değildir, gönlünüzü hoş tutup âzürde-hâtır olmayasız. Öyle olsa benim 
âbâ-i kirâmım ve ecdâd-ı izâmımız nevvera’llâhu merkadehum dâimâ def ‘-i düşman ve feth-i memâlik içün seferden 
hâlî olmayup biz dahi anlarun tarîkine sâlik olup her zamânda memleketler ve sa‘b ve hasîn kal‘alar feth eyleyüp gece 
ve gündüz atımız eyerlenmiş ve kılıcımız kuşanılmışdır. Hak subhânehû ve te‘âlâ hayırlar müyesser eyleyüp meşiyyet 
ve irâdeti neye müte‘allik olmuş ise vücûda gele. Bâkî ahvâl ve ahbâr ne ise mezkûr âdeminizden
16- istintâk olunup ma‘lûmunuz ola, şöyle bilesiz. Tahrîren fî evâil-i şehr-i âhirü’r-rebî‘ayn li-seneti isnâ ve selâsîn 
ve tis‘a-mie.
Be-makâm-ı Dârü’s-saltanatü’l-aliyye Kostantiniyye el-mahmiyye el-mahrûse

Belgede geÇen KelİmeleR

Azzet cellet kudretuhû: Kudreti yüce ve 
aziz olsun (Allah’ı tazim)
Alet kelimetuhû: Kelimesi yücelsin 
(Allah’ı tazim)
Mihr-i sipihr-i nübüvvet: Nübüvvet se-
masının güneşi
Ahter-i burc-ı fütüvvet: Cömertlik burcu-
nun yıldızı
Pîşvâ-yı zümre-i enbiyâ: Peygamberler 
zümresinin reisi
Muktedâ-yı fırka-i asfiyâ: İçi dışı temiz 
olanların önderi
Mu‘cizât-ı kesîretü’l-berekât: Bereketi 
çok olan mucizeler
Rıdvânu’llâhi aleyhim ecma‘în: Allah on-
ların hepsinden razı olsun
Ervâh-ı mukaddese: Kutsal ruhlar
Mürâfakat: Yoldaşlık
Sultânü’s-selâtîn: Sultanların sultanı
Burhânü’l-havâkîn: Hakanların delili
Tâc-bahş-ı husrevân-ı rûy-ı zemîn: Yer-
yüzü hükümdarlarına padişahlık bahşe-
den padişah

Zıllu’llâhi fi’l-aradîn: Allah’ın yerlerdeki 
gölgesi
Âbâ-i kirâm ve ecdâd-ı izâmım: Kerem 
sahibi babalarım ve büyük atalarım
Enâra’llâhu berâhînehum: Allah onların 
delillerini, şahitlerini nurlandırsın
Cenâb-ı celâlet-meâbım: Celal sahibi olan 
kendi tarafım
Tîğ-ı ateşbâr: Ateş yağdıran kılıç
Şemşîr-i zafer-nigâr: Zafer gösteren kılıç
Dergâh-ı selâtin-penâh: Sultanların sı-
ğındığı kapı
Müstevlî: İstila eden
El-ân: Şu anda
İ‘lâm: Bildirmek
Halâs: Kurtuluş
İnâyet: Yardım
İstid‘â: Rica ile istemek
Pâye-i serîr-i âlem-masîr: Âlemin 
karargâhı olan taht makamı
Alâ-sebîli’t-tafsîl: Açıklandığı üzere
Muhît: Kuşatan
Sınmak: Yenilmek, zayıf düşmek

Âzürde-hâtır: Hatırı kırılmak, incinmek
Nevvera’llâhu merkadehum: Allah onla-
rın kabirlerini nurlandırsın
Memâlik: Memleketler
Hâlî: Boş, ıssız
Anlarun: Onların
Sâlik: Bir yolda giden
Sa‘b: Zor
Hasîn: Sağlam
Meşiyyet: İrade, arzu
Müte‘allik: Bağlı
Ahbâr: Haberler
İstintâk: Söyletmek, ifade almak
Tahrîren: Yazılarak (yazıldı anlamında)
Evâil: Ayın ilk on günü
Şehr-i âhirü’r-rebî‘ayn: İki rebî‘in sonun-
cusu: Rebîülâhir ayı
İsnâ ve selâsîn ve tis‘a-mie: 932
Dârü’s-saltanatü’l-aliyye: Yüce saltanat 
konağı
El-mahmiyye: Himaye edilmiş
El-mahrûse: Korunmuş

FRanSa KRalının yaRdım TaleBİne ceVaBİ name
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FRanSa KRalının yaRdım TaleBİne ceVaBİ name

Hazret-i azzet cellet kudretuhû ve alet kelimetuhûnun inâyeti ve mihr-i

sipihr-i nübüvvet ahter-i burc-ı fütüvvet pîşvâ-yı zümre-i enbiyâ muktedâ-yı fırka-i

asfiyâ Muhammed Mustafa’nın salla’llâhu aleyhi ve sellem mu‘cizât-ı kesîret

ü’l-berekâtı ve dört yârının ki Ebûbekr ve Ömer ve Osmân ve Ali’dir

rıdvânu’llâhi aleyhim ecma‘în anlarun ervâh-ı mukaddesesi mürâfakati ile.

Süleyman Şah Bin Selim 
Şah Han Muzaffer Dâimâ

Ben kisultânü’s-selâtînveburhânü’l-havâkîntâc-
bahş-ıhusrevân-ı

zemînfi’l-aradîn,

Akdeniz’in ve 
Karadeniz’in ve 
Rumeli’nin ve 
Anadolu’nun

rûy-ı
zıllu’l-

lâhi

veKara -
man’ınveRum’unvevilâyet-iDulkadri-

ye’ninveDiyarbekir’inveKürdistan’ınveAzerbay-
can’ınve

Acem’in

ve 
Haleb’in

ve 
Mısır’ın

ve 
Şam’ın

ve 
Medine’nin

ve 
Mekke’nin

ve 
Kudüs’ün

ve 
Yemen’in

ve külliyen 
diyâr-ı Arab’ınve dahinicememle-

ketlerin ki
âbâ-i 

kirâm ve
ecdâd-ı 
izâmım

enâra’l-
lâhuberâhî-

nehum

kuvvet-i 
kâhire-
leriyle

feth 
itdikleri

ve 
cenâb-ı

celâlet-
meâbımdahitîğ-ıateşbârveşemşîr-izafer-

nigârım ileeylediğim

feth

nicediyârın 
sultânı

ve 
pâdişâhı

Sultân 
Bâyezîd

Han oğlu
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Be-makâm-ı 
Dârü’s-saltanatü’l-
aliyye Kostantiniy-

ye el-mahmiyye 
el-mahrûse

SultânSelîmHanoğluSultân SüleymânHan’ım.Sen kiFrançe

vilâye-
tinin

Kralı

Françesko’sun.

Dergâh-ı 
selâtin

penâhımayararâde-
minFrangipanilemektûbgönde-

rüp veba‘zıağızhaberidahiısmar-
layup

memle-
ketinize 
düşman

müstevlî 
olup,

el-ân 
habisde

idüğünüz

i‘lâm idüp

halâsınızhusûsundabucânibden
inâyet ve me-

ded istid‘âeylemiş-
siz.

Her 
ne kidemişisenüzbenüm

pâye-i 
serîr-i 
âlem-

masîrime

arz 
olunup

alâ-sebîli’t-
tafsîl

ilm-i

şerî-
fim

muhît olup 
tamâm 
ma‘lûm

oldu.

İmdipâdişâhlar
sın-
makvehabs 

olunmakacebdeğildir,gönlü-
nüzühoştutup

âzürde-
hâtır

olma-
yasız.olsa Öyle

benim 
âbâ-i

kirâ-
mım 

ve

ecdâd-ı 
izâmımıznevvera’l-

lâhu

merkadehum 
dâimâ def‘-i 

düşman

ve  
feth-i

memâ-
likiçünsefer-

denhâlîolmayupbiz 
dahianlaruntarîkinesâlikolupher

zamân da 
memle-
ketler ve

sa‘b ve 
hasîn

kal‘a-
lar

fetheyleyüp

gece ve 
gündüz

atımız eyer-
lenmiş

ve kılıcımızkuşanılmışdır.Haksubhânehûvete‘âlâhayırlarmüyes-
ser

eyleyüp 
meşiyyet

ve irâdeti 
neye

müte‘allik olmuş

ise

vücûda gele.

Bâkî ahvâl ve 
ahbâr ne ise

mezkûr

âdeminizden

istintâk
olunupma‘lûmunuz 

ola,şöylebile-
siz.

Tahrîren fî 
evâil-işehr-iâhirü’r-rebî‘ayn li-seneti isnâ 

ve selâsîn ve tis‘a-mie.
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Belgede geÇen Bazı KelİmeleRİn yazılıŞ ŞeKİlleRİ

3

1

2

4

5

6

1. Hamd ve Salavat ve Cihar-ı 
yâr-i Güzîn Efendilerimizin 
zikr edildiği bölüm.

2. Divan-ı Hümayundan çıkan 
yazılar Divani denilen hat ile 
yazılmaktadır. Bu name de bu 
hat ile yazılmıştır.

3. Tekneli harflerin diğerlerine nispetle 
daha belirgin olduğunu görüyoruz.

4. Aynı şekilde “Sin” gibi bazı harfler veya 
“Kef” harfinin ya keşidesi ya da sona 
geldiğinde kuyruk kısmının da uzatıla-
rak yazıldı aşikardır.

5. “Dal” harfinin “Vav” gibi fakat kafa kısmı daha çık ve farklı yazıldığını görüyoruz.

6. Kuyruklu harflerin yazı bütünlüğünde estetiği tamamlayacak şekilde yer yer farklı olacak surette ya-
zıldığını da görebilirsiniz.

7. Name sahibi Sultan Süleyman’ın ismi ihtişamı gösterecek şekilde belirgin bir halde yazılmıştır.
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11

12

13

7

10

9

8

14

8. “Lam” ve “Vav” harfinin birleşme şekline dikkat ediniz. “Lam” harfi daha önceki 
alışık olduklarınızdan farklı, değil mi?

9. Burada “Be” harfi son tarafı tamamlayacak şekilde yazılmış; diğer yerlerde de farklı 
harfler bu şekilde..

10. Sondaki müstakil yazılan “He” harfleri de içi dolu ve küçük olma-
sı hasebiyle adeta nokta gibi görünüyor :)

11. Sona gelen “Mim” harfleri de bütünlüğü tamamlayacak şekilde 
büyükçe yerleştirilmiş.

12. “Şın” harfinin sondaki yerleşmesini ve noktalarının nasıl güzel 
bir şekilde yerleştirdiğini görebiliyorsunuz...

13. Cenab-ı Hakk’ın ismi de diğer unsurlardan ayrı olarak belirgin 
bir şekilde yazılmıştır.

14. Bu bölümde de nereden yazıldığı “be-makam” ifadesi altında ifa-
de edilmiştir.
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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

* Metnin çevirisine osmanlicadergi.com internet sitemizden ulaşabilirsiniz.
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Dergiyi takip edenler, yazmanın da zevkine ulaşıyorlar. Her ay ilerledi-
ğinizi sizler de fark ediyorsunuz. Her işte olduğu gibi, bu işte de bizzat 
kendimizin gayret göstermesi önemli olacaktır. Bu ay da aşağıdaki metni 
Osmanlı Türkçesi/Kur’an harfleri ile yazmanızı istiyoruz.
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İyi ve güzel işler yapmanın öne-
mi hakkında hadislere kulak ve-
relim: 
“Müslüman, diğer Müslüman-
ların elinden ve dilinden emin 
oldukları kişidir.” “Allah katın-
da dostların en iyisi arkadaşına, 
komşuların en iyisi de komşu-
suna en iyi davrananıdır.” “Allah 
bir köpek yüzünden, ahlâksız bir 
kadını affedip cennetine aldı. 
Köpek bir kuyunun başında, 
susuzluktan dili sarkmış bir va-

ziyette soluyup duruyordu. Tam 
o esnada oradan geçmekte olan 
bu kadın, köpeğin hâlini görün-
ce dayanamadı. Hemen belinden 
kemerini çıkarıp ayakkabısına 
bağladı, bununla kuyudan su 
çıkarıp köpeğe içirdi, böylece 
köpek ölümden kurtuldu. İşte 
bu kadının bir köpeğe karşı bu 
davranışı onun affına vesile oldu 
ve Allah, onu cennetine koydu.” 
“Bir kadın bir kedi yüzünden 
cehenneme girdi. Ne o kediye 
yedirdi içirdi ne de salıverdi ki 

dışarıda avlansın. Ve kedi açlık-
tan öldü. O kadın da bu yüzden 
cehenneme girdi.”  
Bir ayette Rabbimiz diyor ki: 
“Allah’a kulluk edin, O’na hiç-
bir şeyi ortak koşmayın. Ana-
babaya, akrabalara, yetimlere, 
düşkünlere, yakın ve uzak kom-
şuya, yanınızdaki arkadaşa, yol-
cuya ve size hizmet eden kim-
selere iyilik edin. Allah, kendini 
beğenip öğünenleri elbette sev-
mez.” (Nisa, 36)



34 osmanlicadergi.com

KİTÂBe OKumalaRı

KelİmeleR

Keremkâr: Cömert
Ferikân-ı kirâm: Şerefli kumandanlardan
Bî-hemtâ: Eşi bulunmaz, eşsiz, benzersiz
Evkât: Vakitler, zamanlar
İhyâ-yı hayrât: Hayırları canlandırma
Hayrât güzîn: Hayrı seçen
Yümn-i evfer: Çok bereket
Mîkat-ı celîl: Bir iş için önceden belirtilen süre, tespit edilen 
vakit; Bir iş için önceden belirtilen, kararlaştırılan yer

ÇORum SaaT KuleSİ

TOKaT HaTunİye gülBaHaR HaTun (meydan) camİİ ŞadıRVanı 

شهنشاه زمان عبداحلميد خان كرمكارڭ   
Şehinşâh-ı zamân Abdülhamîd Hân-ı keremkârın 

فريقان كرامندن حسن پاشای يب مهتا   
Ferikân-ı kirâmından Hasan Paşa-yı bî-hemtâ 

بتون اوقاتنى وقف ايلدي احياي خرياته    
Bütün evkâtını vakf eyledi ihyâ-yı hayrâta 

موّفق ايلسون هر دم آين آمالنه  موال   
Muvaffak eylesin her dem ânı âmâline Mevlâ 

بو ساعت قله سي از مجله  خريات كزينندن   
Bu saat kulesi ezcümle hayrât güzîninden 

ياپلدي مين اوفرله  بو شهري ايلدي احيا   
Yapıldı yümn-i evferle bu şehri eyledi ihyâ 

چيقوب بر وقت اشرفده  يازيلدي بابنه  تاريخ   
Çıkub bir vakt-i eşrefde yazıldı bâbına tarih 

بو ميقات جليلي ياپدي باق لطف حسن پاشا / 131٢  
Bu mîkat-ı celîli yapdı bak lütf-ı Hasan Paşa / 1312

عمل حمّمد  
Amel-i Muhammed

گليڭز نوش ايديڭز آب حيات  
Geliniz nuş ediniz âb-ı hayat

حسن منظر كوثر آسا نغمات  
Hüsn-i manzar kevser âsâ nagamat

آبدست آلسون پس صفا ايله  عباد  
Abdest alsın pes safa ile ibâd

خريخواهانه  ده  ايرسون حسنات / سنه  1331 
 / Sene 1331 Hayır-hâhâna da ersin hasenât

Nuş ediniz: içiniz / Âb-ı hayat: hayat suyu / Hüsn-i manzar: 
bu görünen güzel manzara / Kevser âsâ nagamat: Kevser 
ırmağının nağmeleri gibi / Pes safa: gönül hoşluğu / İbâd: kullar 
/ Hayır-hâhâna: hayır arzulayana / Hasenât: güzellikler
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KelİmeleR

Zülâl-i himmet: Latif ihsan
Reyyân: Suya kanmış, suya doymuş
medâr-ı râhat: Rahat kaynağı
İştimâl: Şâmil olma, kaplama, içine alma, 
ihâta etme
Envâr-ı şâdî: Mutluluk nurları
Ser-te-ser: Baştan başa, hepsi

Mekârim-pîşe: Güzel ahlak
Hayr-endîş: Hayır düşünen
Rasad: Bir gök cismini, gökyüzündeki bir 
olayı âlet yardımıyle tâkip ederek incele-
me işi, gözlem
Nâzırâ: Bakan
Âfât-ı savâ‘ık: Yıldırım musibetinden

Masûn: Korunmuş
Bâ-husûs: Özellikle
Hâme-rân: Kalem oynatan
Asdikâ: Sâdık, samîmî, gerçek dostlar
Tenzil: (Matematikte) çıkarma, indirme

بر شهنشاهڭ زالل مّهيت  
Bir şehinşâhın zülâl-i himmeti

ايلدي رّيان ملك و مّليت  
Eyledi reyyân mülk ü milleti

بارك اهلل حضرت 
عبداحلميد   

Bârekallâh Hazret-i Abdülhamîd 

اولدي هر فردڭ مدار 
راحيت  

Oldu her ferdin medâr-ı râhati

ي سن باغشله  مّليت   يا الهٰ
Yâ İlâhî sen bağışla milleti

اشتمال ايتدي جهانه  نعميت  
İştimâl etti cihâna ni‘meti

منتشر انوار شادي سر تسر  
Münteşir envâr-ı şâdî ser-te-ser

هركسڭ آرمتقده  مسعودييت  
Herkesin artmakta mes‘ûdiyeti

او مكارمپيشه  خري 
انديشه نڭ  

O mekârim-pîşe hayr-endîşenin

اوله  بر ييل عمرينڭ هر 
ساعيت  

Ola bir yıl ömrünün her sâati

بونده  ساعت وار، رصد 
وار ناظرا   

Bunda sâat var, rasad var nâzırâ

چشمه  وار، آينه  وار قيل 
دّقيت  

Çeşme var, âyine var kıl dikkati

بر ده  آفات صواعقدن 
مصون  

Bir de âfât-ı savâ‘ıkdan masûn

ايلمك أوزره  قونولدي آليت  
Eylemek üzere konuldu âleti

با خصوص ايتدي مجيل 
پاشا كيب  

Bâ-husûs itdi Cemil Paşa gibi

بندۀ غريتوري چوق خدميت  
Bende-i gayret-veri çok hizmeti

حضرت موال ميسر ايلسون  
Hazret-i Mevlâ müyesser eylesin

نيجه  عمرانه او عايل 
خصليت  

Nice ‘umrâna o âlî hasleti

خامه ران اول ذوقيا 
شكران ايله   

Hâme-rân ol zevkiyâ şükrân ile

اصدقانڭ ايشته  بودر ذّميت  
Esdikânın işte budur zimmeti

آليت تزنيل ايليوب تارخينى  
Altı tenzîl eyleyüb tarihini

سويله  يا هو كلدي اشرف 
ساعيت  

Söyle yâ hû geldi eşref sâati

سنه  1313   
Sene 1313 

كتبه  رجب يساري  
Ketebehû Receb Yesârî

ÇanaKKale SaaT KuleSİ KİTaBeSİ
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Çizen: ahmet Çakıl
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ÇİÇeğe KıyamamaSı

چيچگه  قيامامه سي

افتاده  حضرتلري، بر كون مريدان ايله  تزّنهه  چيقمشلردي. درويشلر، 
ايتمك أوزره  هر بري برر دمت چيچك طوپالديلر.  افنديلرينه  تقدمي 
افندي ده  النه  بر عدد صايپ قرييلمش بر چيچك آالرق كري  هدايي 
دوندي. هركس هديه لريين شيخلري افتاده يه  تقدمي ايتمش، افتاده ده  

قبول ايله  ممنونيتنى اظهار ايتمشدي.
حضرت هدايي هديه سين ويرجنه  حضرت افتاده :

بر تك  بزه   آرقداشلريڭز دمت دمت چيچك كتريديلر، سز  “اوغلم 
چيچگيمي اليق كورديڭز؟” بويوردي.  هدايي ده  )ق س(:

“افندميزه  نه  تقدمي ايتسه ك آزدر؛ فقط هانگي بر چيچگي قوپارمق اچيون 
ال اوزاتدمسه  تسبيحنى ايشيته رك املي چكدم. آجنق صاپنڭ قرييلمه سندن 
طواليي بو چيچگي تسبيحندن قاملش كوردم. بوين بر تقدمه  اوملق أوزره  
حضور عاليلريڭزه  كتريديگم معلوم مرشدانه لريدر.” ظريف و لطيف 

جوابنى ويره رك شيخنڭ بر قات داها حمبت و توّجهين قازاندي.

Üftâde hazretleri, bir gün mürî-
dân ile tenezzühe çıkmışlardı. 
Der¬vişler, efendilerine takdim 
etmek üzere her biri birer demet 
çiçek topladılar. Hüdâyî Efendi 
de eline bir adet sapı kırılmış bir 
çiçek alarak geri döndü. Herkes 
hediyelerini şeyhleri Üftâde’ye 
takdim etmiş, Üftâ¬de de kabul 
ile memnuniyetini izhar etmişti.

Hz. Hüdâyî hediyesini verince 
Hz. Üftâde:

“Oğlum arkadaşlarınız demet 
demet çiçek getirdiler, siz bize 
bir tek çiçeği mi lâyık gördünüz?” 
buyurdu.  Hüdâyî de (ks):

 “Efendimize ne takdîm etsek 
azdır; fakat hangi bir çiçeği 
ko¬parmak için el uzattımsa tes-
bihini işiterek elimi çektim. An-
cak sapının kırılmasından dolayı 
bu çiçeği tesbihinden kalmış gör-
düm. Bunu bir takdime olmak 
üzere huzûr-ı alilerinize getirdi-
ğim malum-u mürşidâneleridir.” 
zarif ve latif cevabını vererek şey-
hinin bir kat daha muhab¬bet ve 
teveccühünü kazandı.



osmanlicadergi.com 3٧

TaRİHTen nOTlaR

FaTİH SulTan meHmed / فاتح سلطان حممد

eRmenİ ÇOcuKlaR / ارمين چوجقلر

“صواش صريه سنده  ارمين فدائيلري 
چوجغي  چولوق  يرلرده   بعض 
قارشي  بوڭا  كسييورلردي. 
بعًضا  ده   چوجقلري  ارمنيلرڭ 
الزمانڭ  بديع  ئولديرولويوردي. 
ارمين  بيڭلرله   ناحيه يه   بولونديغي 
سعيد  ماّل  طوپالمنشدي.  چوجغي 
ايليشمه يڭز!”  “بونلره   عسكرلره ، 
سربست  قورويارق  اونلري  دييه رك 
ده ،  اونلر  حاضرالدى.  امكان  قامله لرينه  

روسلرڭ اچيريسنده كي عائله لرينڭ ياننه  دونديلر. 
اولوب، ارمنيلر بو  بيوك بر عربت درسي  بو حركت ارمنيلر اچيون 
أوزرينه ،  حادثه   بو  قاملشلردي.  حريان  اخالقنه   مسلمانلرڭ  حركتله  
مسلمان  رئيسلري  قوميته لرڭ  فدايئ  ايتدكلرنده ،  استيال  بزي  روسلر 
بزم  سعيد  ماّل  “مادام  برياقوب،  عادتنى  كسمك  چوجغين  چولوق 
بوندن  ده   بز  ايتدي؛  تسليم  بزه   كسمه دي،  چوجقلرميزي  چولوق 
صوڭره  مسلمانلرڭ چوجقلريين كسميه جگز” دييه  عهد ايتديلر. ماّل 
سعيد، بو صورتله  او حواليده كي بيڭلرله  معصوم چوجقلرڭ فالكتدن 

قورتومله سين تأمني ايتمش اولدي.”

“Savaş sırasında Ermeni fedaileri 
bazı yerlerde çoluk çocuğu kesi-
yorlardı. Buna karşı Ermenilerin 
çocukları da bazen öldürülüyor-
du. Bediüzzaman’ın bulunduğu 
nahiyeye binlerle Ermeni çocuğu 
toplanmıştı. Molla Said askerle-
re, “Bunlara ilişmeyiniz!” diyerek 
onları koruyarak serbest kalma-
larına imkân hazırladı. Onlar da, 
Rusların içerisindeki ailelerinin 
yanına döndüler. 
Bu hareket Ermeniler için büyük 
bir ibret dersi olup, Ermeniler bu 
hareketle Müslümanların ahlakı-
na hayran kalmışlardı. Bu hâdise 
üzerine, Ruslar bizi istila ettik-
lerinde, fedai komitelerin reis-
leri Müslüman çoluk çocuğunu 
kesmek âdetini bırakıp, “Madem 
Molla Said bizim çoluk çocukları-
mızı kesmedi, bize teslim etti; biz 
de bundan sonra Müslümanların 
çocuklarını kesmeyeceğiz” diye 
ahdettiler. Molla Said, bu suretle 
o havalideki binlerle masum ço-
cukların felaketten kurtulmasını 
temin etmiş oldu.”

بو  و  اّدعاليدي  مسلكده   بو  واردي.  مرايق  بر  أوزل  باغچوانلغه   سلطان حممدڭ  فاتح 
يوزدن بوش وقتلرينڭ چوغين باغچوانلغه  آيريير، بوندن ده  بيوك بر حظ دوياردي. 
آراسنده  قاالن زمانلرنده  طوپ قايپ سرايي و ديگر سرايلرڭ باغچه لرنده   سفرلر 
كمر  يوزوكلر،  طاقيالن  پارماغه   اچيون  اوق  آيرجيه   آلريدي.  ذوق  چاليشمقدن 

طوقه لري و قيليچ قينلري اعمااليت ده  الندن كلريدي.

Fatih Sultan Mehmed’in bahçıvanlığa özel bir merakı vardı. Bu 
meslekte iddialıydı ve bu yüzden boş vakitlerinin çoğunu bah-
çıvanlığa ayırır, bundan da büyük bir haz duyardı. Seferler 
arasında kalan zamanlarında Topkapı Sarayı ve diğer 
sarayların bahçelerinde çalışmaktan zevk alırdı. Ayrı-
ca ok için parmağa takılan yüzükler, kemer tokaları ve 
kılıç kınları imalatı da elinden gelirdi.
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HOca’nın zeRaFeTİ / خواجه نڭ ظرافيت

آق شهره  هرنيل بر خّطاط كلري. خواجه  مهر قازديرمق ايسرت فقط 
ايكنجي  آقچه يه  قازميقده در. خواجه  امسنى،  حّقاق هر حرفنى أوچ 
امسنى  يالڭز  اوالجق.  مال  بهايل يه   باقار خيلي  ايدر،  آدينى حساب 
اويديرمه يه  قرار ويرر. هم ده  اوجوز قازديرمق اچيون بر يول دوشونوب 

آرالرنده  شويله  بر قونومشه  كچر: حّقاقه  كيدر. 
خواجه :

-بڭا بر مهر قاز، دير.
حّقاق امسنى صورار. خواجه :

-خس، دير. حّقاق:
-بو نه  بيچيم اسم؟ دير. خواجه :

-نه ڭه  الزم ايشته  أويله  بر اسم، سن قاز، دييه رك بر ده  اينجه  سوز 
صرف أيلر.

صريه ده   قوياجغي  نقطه يي  تام  ده   يازوب  حرفلريين  ‘خس’  حّقاق 
خواجه ،

-رجا ايدرم، نقطه يي باشه  قوميا ده  سينڭ قاصه سنه  قوي، دير. 
حّقاق، خواجه نڭ ظرافتنى تقدير ايدوب مهري كنديسنه  هديه  ايدر.

Akşehir’e hünerli bir hattat gelir. 
Hoca mühür kazdırmak ister fa-
kat hakkâk her harfini üç akçeye 
kazımaktadır. Hoca ismini, ikinci 
adını hesap eder, bakar hayli pa-
halıya mal olacak. Yalnız ismini 
oydurmaya karar verir. Hem de 
ucuz kazdırmak için bir yol dü-
şünüp Hakkâka gider. Aralarında 
şöyle bir konuşma geçer:
Hoca:
—Bana bir mühür kaz, der.
Hakkâk ismini sorar. Hoca:
—Has, der. Hakkâk:
—Bu ne biçim isim? der. Hoca:
—Nene lazım işte öyle bir isim, 
sen kaz, diyerek bir de ince söz 
sarf eyler.
Hakkâk ‘Has’ harflerini yazıp 
da tam noktayı koyacağı sırada 
Hoca,
—Rica ederim, noktayı başa koy-
ma da sin’in kâsesine koy, der. 
Hakkâk, Hocanın zarafetini tak-
dir edip mührü kendisine hediye 
eder.
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سلطان برجنی امحد )15٩٠-161٧(، قليب حياتنڭ درينلگي اوالن، 
افندميز  پيغمرب  خملصيله   پادشاهيدر. حبيت  عثمانلي  بر  مّتقي  اولدقجه  
شعرلري  اچيلي  چوق  ايدن  افاده   باغليلغنى  و  سوگيسين  )ص ع و( 
اول  رمسنى  قدم  دامئ.  كوتورسه م  بامشده   كيب  تاجم  “نوله   واردر: 

حضرت شاپ رسولڭ.”
ايتمه دن بر كون  اينجه  روحلي عثمانلي سلطاننڭ وفات  بو  ايشته  
اوطه ده   امحد خانڭ  مابينجي مصطفي،  بولونان  أوڭجه  حضورنده  
عليكم  “و  دفعه   درت  قارشي  كيمسه لره   كوره مديگي  خماطبنى 
بو  ويره مديگي  معنا  بر  مابينجي،  اولدي.  شاهد  ديديگنه   سالم” 
غريب داورانيشلرڭ سببنى سلطاننه  صورديغنده ، سلطان امحد خان 
شو جوايب ويردي: “او آنده  حضرت ابو بكر صّديق، حضرت عمر، 
‘سن،  بڭا؛  و  كلديلر  افنديلرميز  علي  حضرت  و  عثمان  حضرت 
رسول اهلل  يارين  طوپالمشسڭ.  كندينه   سلطانلغنى  آخرتڭ  و  دنيا 
كرچكدن  بويورديلر.”  اوالجقسڭ’،  ياننده   افندميزڭ  )ص ع و( 
ايدرك  وفات  كون  ايرته سي  كيب  دينيلديگي  دوسيت،  حق  بو  ده  

سودكلرينه  قاووشدي.

Sultan 1. Ahmed (1590-1617), 
kalbi hayatının derinliği olan 
oldukça muttaki bir Osmanlı Pa-
dişahıdır. Bahti mahlasıyla Pey-
gamber Efendimiz (sav) sevgisini 
ve bağlılığını ifade eden çok içli 
şiirleri vardır: 
“N’ola tacım gibi başımda götür-
sem daim. Kadem-i resmini ol 
hazret-i şab-i Resül’ün.” 
İşte bu ince ruhlu Osmanlı sulta-
nının vefat etmeden bir gün önce 
huzurunda bulunan mabeynci 
Mustafa, Ahmed Han’ın odada 
muhatabını göremediği kim-
selere karşı dört defa “Ve aley-
kümselam” dediğine şahit oldu. 
Mabeynci, bir mana veremediği 
bu garip davranışların sebebini 
Sultanına sorduğunda, Sultan 
Ahmed Han şu cevabı verdi: “O 
anda Hazret-i Ebu Bekir-i Sıddık, 
Hazret-i Ömer, Hazret-i Osman 
ve Hazret-i Ali Efendilerimiz gel-
diler ve bana; ‘Sen, dünya ve ahi-
retin sultanlığını kendine top-
lamışsın. Yarın Resulullah (sav) 
Efendimizin yanında olacaksın’, 
buyurdular.” Gerçekten de bu 
Hak dostu, denildiği gibi ertesi 
gün vefat ederek sevdiklerine ka-
vuştu.

SulTan aHmed’İn VeFaTını HİSSeTmeSİ

سلطان امحدڭ وفاتنى حّس ايتمسي
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Bulmaca ÇÖzelİm

Ödüllü Bulmaca
Aşağıdaki tabloda her satırda harfler karışık olarak verilmiştir. Her satırdaki 
bu harflerden anlamlı birer kelime üreterek sağ taraftaki boş kutulara yaza-
lım. Boş kutuların sağ tarafında kelimenin kaç harf olduğu yazılmıştır. Yani 
satırlarda fazladan harfler de bulunmaktadır. Boş kutular bittikten sonra 
o sütundaki kelimeleri yukarıdan aşağıya bir satır üzerinde yazdığınızda 
bir cümle oluşacaktır. Cümle, Yavuz Sultan Selim’e ait sözdür. Bu cümleyi  
25 Şubat’a kadar mektup@osmanlicadergi.com posta adresine gönderi-
niz. Doğru cevabı gönderenler arasında yapılacak kur’a ile ilk beş takipçimize  
“Osmanlıca İslâm Alimlerinin Hayatından Hatıralar” kitabı hediye edi-
lecektir.

ت ر و ل ی ل د _ _ _ _ _ _ _ 7

ی ذ ا غ ن ق ی _ _ _ _ _ 5

ث ء م و ت ض ڭ _ _ _ 3

ژ ط ر ڭ خ ن ا _ _ _ _ _ 5

ن د ب ل ە آ ت _ _ _ _ _ _ 6

ج ش و ن ە ر ی _ _ _ _ 4

م ر غ ح ڭ و ر _ _ _ _ _ 5

ی ف ط ت غ ظ ل _ _ _ _ _ 5

ر ا ت ی ا ت ی _ _ _ _ _ 5

 _ _ _  /  _ _ _ _ _  /  _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _  /  _ _ _ _ _ _  / _ _ _ _ _

 _ _ _ _ _  /  _ _ _ _ _  /  _ _ _ _ _

cümle:

mailto:mektup@osmanlicadergi.com


Siz de hikâyenizi paylaşabilirsiniz
En güzel hikaye, yaşanmış olandır. Tarih ve kültürü ile bağ kuranlarımız 
hikayelerini ve dergimiz hakkındaki kanaatlerini bizlerle paylaşıyorlar 
ve bizlerin şevkini artırıyorlar. Siz de hikayenizi ve kanaatlerinizi 
okuyucularımızla paylaşmak isterseniz, dergimizle çekilmiş fotoğrafınız 
ve yazınızı aşağıdaki mail adresine gönderebilirsiniz.
e-posta adresi: mektup@osmanlicadergi.com

O S M A N L I C A Y I  Ö Ğ R E N M E
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