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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



osmanlicadergi.com 1

FİHRİST

Yıl: 06 / Sayı: 54
ŞUBAT 2018
Cemâziye’l-evvel - Cemâziye’l-âhir 1439
ISSN: 2147-5334

osmanlicadergi.com 
@osmanlicadergi

FİHRİST

SÜEDA 
Basım Yayın San. ve Tic. A.Ş.  
Adına İmtiyaz Sahibi 
ve Genel Yayın Yönetmeni  
METİN UÇAR 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü  
A. MUHYİDDİN UZUN 
Danışma Kurulu  
AHMED SEMİZ 
PROF. DR. ÖMER İŞBİLİR 
YRD. DOÇ. DR. YUSUF BİLEN 
DOÇ. DR. TURGUT KOÇOĞLU 
YRD. DOÇ. DR. HÜSREV AKIN
Yayın Koordinatörü  
İBRAHİM MAHİR ÇAKMAK
Hukuk Müşâviri  
Av. HAKKI AYGÜN 
Tashih  
AHMET BEYPAZAR 
İBRAHİM KARABOĞA
Grafik Tasarım  
ERDEM KÖYMEN 
Sosyal Medya  
OSMAN GAZALİ ÇAKMAK 
ERDOĞAN AKMAN
Teknik Destek  
ADEM KILIÇ
Abone ve Dağıtım Servisi 
Tel:    0.212 671 51 80  
Gsm: 0.530 148 63 83 
info@sueda.com.tr
Abonelik Şartları 
Tek dergi ücreti:            7  
Abonelik ücreti:          70  
Kargo ile abonelik ücreti:    95  
Yurtdışı abonelik ücreti:    140

Hesap bilgileri  
Alıcı: Süeda Basım Yayın Sanayi ve 
Ticaret A.Ş
PTT Hesap No: 6391849
Kuveyt Türk IBAN: 
TR82 0020 5000 0068 3301 0000 01
AlbarakaTürk IBAN: 
TR53 0020 3000 0211 3660 0000 01
Hesap bilgileri  
Alıcı: Süeda Basım Yayın Sanayi ve 
Ticaret A.Ş
Baskı Yeri  
Hayrât Neşriyat Matbaa Tesisleri/Isparta 
0.246 259 43 33 OSmanlıca Ödüllü Bulmaca 40

BİlİyOR muydunuz? 16
medine müdafii Fahreddin Paşa'ya Kızılay'dan Gümüş madalya

OSmanlı TıBBından 30
Rutûbet (nem)

TaRİHTe Bu ay 13

KelİmeleRİn KÖKenleRİne yOlculuK 14

BelGe OKumalaRı 19
mukaddes emanetler * medine'den Gelen mukaddes emanetlerin 
Korunması ve Tamirine dair Belge * mukaddes emanetlerle alakalı Bir 
Komisyon Kurulmasına dair * Hırka-i Şerif dairesine Getirilen mukaddes 
emanetlerinin listesi

OKuma meTİnleRİ 04
adaletin envâ’ı * Filistin muzafferiyeti ve İngilizlerin Taassub-u dinîsi * 
abdülhamid Han

KİTâBe OKumalaRı 32
İbrahim İsmet Beyefendinin Kabri * Sarâylı âyşe yuhber Hanım’ın mezar Taşı

TaRİHTen nOTlaR 36
Takkeci İbrahim ağa camii * Sana Karada yer yok * düşmana Sırtınızı 
Çevirmeyiniz * Padişaha Kul Olmak

OSmanlıdan yemeK TaRİFleRİ 34
Badem Herîresi * Pelteşin * Gelin Odu

BaŞ muHaRRİR 03
Bakış açısı

HüSn-İ HaT ÇalıŞmalaRı 28
“dad” Harfi

OSmanlıca yazaBİlİyORum 29
yazı alıştırmaları: “üç Sabır”



“Tarih, milletlerin tarlasıdır. Her toplum, 
geçmişte ne ekmişse, gelecekte onu biçer.”

-Voltaire-
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Bakış açısı 
Zaman ne kadar da hızla akıp gidi-
yor. Bir imtihan dünyasında savrulup 
duruyoruz sağa sola. Şimdide geçmişi 
yaşar gibi olduğumuz çoklukla vakıa; 
elbette tarihle beraber güne bakabi-
lenler için. Tarih, bugündür, fakat bir 
farkla. O dönemde değiliz evet, lakin 
medeniyetlerde süreklilik esastır. Bu-
gün, o günlerin ufku idi, olmalıydı. O 
dönemde yaşananlar bugünleri netice 
vermişti. Bundan bahisle dünü bilmek, 
bugünü anlamak olacaktır. Yoksa kar-
şımızdakiler –hususan düşmanları-
mız- bize süslü cümleler kuracak, fakat 
niyetleri hep farklı olacaktır. Bizler de 
eğer dünde yaşanan ilişkileri ve süren 
ahvali bilip değerlendiremezsek, sade-
ce sorular sorarak ömür tüketeceğiz.
Kûtü’l-Amare üzerinden yeni bir nazar 
kazandık. Arşivleri karıştırdık. Siyasi, 
sosyal, kültürel neticeler elde ettik. Bir 
anda bir dünya kitap yazıldı. Filmleri 
bile çekildi. Kafalarımızda bir avuç ne-
ferin İngilizlere nasıl karşı durdukları 
ve vatan savunması yaptıklarını konu-
şur olduk.
Tartışma programları daha ileri taşıma 
niyetiyle inşallah, bu burada kalmama-
lı, biz buradan ders ve şevk alarak yeni 
bir ruh yakalayabilir miyiz sorularını 
sordular ki, son derece kritik bir du-
rumdur.
Fahreddin Paşa isimli bir kahraman 
ve askerlerinin Peygamber sevgisini 
tekrar hatırlayarak İngilizlere karşı 
nasıl duruş sergilediklerini konuştuk. 
Buraya dil uzatanlara en üst seviyeden 
cevaplar verdik. Biz dedik, unutmadık. 
Biz dedik Yahya Kemalin dediği gibi, 
biz ölülerimizle beraber yaşarız. Tarih 
dedik, bugündür. Biz onları da sizin 
yaptıklarınızı da unutmadık diye yük-
sek sesle konuştuk, konuştuk…
Şimdi bu gelişmeleri, yani dünyaya açı-
lırken tarihe açılma mesuliyetimizi de 
yerine getirme ameliyemizi bütün bir 
millet olarak sindirmek durumunda-
yız. Hep beraber aynı duygu durumu-
na taşınmak mecburiyetindeyiz.
Elbette, gündelik tartışmalarla yakala-
dığımız bu bakış açısını kolay kaybet-
memeliyiz!
Biz de dergi olarak gözünüz, köprünüz 
ve anahtarınız olmaya devam ediyo-
ruz. Anahtarı keşfettikçe tarihe açılma 
sorumluluğumuzda daha rahat hare-
ket edebileceğiz. İnşallah…

BaŞ muHaRRİR
METİN UÇAR editor@osmanlicadergi.com @msserdengecti
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adaletin envâ’ı 

  Bergüzar-ı Ahlak kitabından, Ahmet Rıfat, 1315

Sadakat1. : Adil olan zat, dos-
tunu kendi ictinab eylediği 
mazarrattan tahlis ve me-
serrete isal ve esbab-ı feragat 
ve rahatını istihsal etmekle 
müsterihü’l-bâl olur.

Ülfet2. : Adil olan zat, umur-ı 
dünya ve ahirette erbab-ı fazl 
ve kemal ile hem efkar ve 
mümtezicü’t-tab’ olur.

Vefa3. : Adil olan zat, incaz-ı 
va’d ve kaza-yı hukukta ebe-
den kusur etmez.

Şefkat4. : Adil olan zat, ebna-yı 
cinsine bir keder arız oldukda 
müteessir olup izalesine sarf-ı 
himmet ve sa’y-ı gayret eyler.
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Sıla-i rahm5. : Adil olan zat, 
akraba ve vatandaşına imkânı 
mertebe ihsan ve riayet ve 
niyaz ve istid’alarını tervice 
himmet eyler.

Mükâfat6. : Adil olan zat, zu-
hur eden in’am ve ihsana 
daha ziyade ihsanla mukabele 
eder ve istihkakı olanları ve 
rızasını tahsil edenleri hoş-
nud eyler.

Hüsn-i şirket7. : Adil olan zat, 
halk ile muamelatını kemal-i 
adl ve insafla icra ve cümlenin 
hoşnudiyetini tahsile itina ey-
ler.

Hüsn-i kaza8. : Adil olan zat, 
hukuk-ı ihvanı minnet ve ne-
damet etmeyerek vech-i hüsn 
üzre kaza eder.

Teveddüd9. : Adil olan zat, efa-
zıl ve emasil ile sadıkane mu-
habbet ve rıza ve hoşnudiyet-
lerini tahsile himmet eder.

Teslim10. : Adil olan zat, şeriat-ı 
mutahharanın beyan buyur-
duğu bilcümle ahkam-ı dini-
ye ve dünyeviyeyi ve bir âkıl-ı 
sadıktan sudur eden kelam-ı 
ba-savabı hakkıyla dinleyip 
teslim eder.

Tevekkül11. : Adil olan zat, 
tebdil ve tağyiri kudret-i be-
şeriyenin haricinde olan mu-
kadderat için beyhude ızdı-
rap çekmez. Eltaf-ı İlahiyeye 
muntazır ve razı olarak sa’y 
u gayrette kusur etmez.

İbadet12. : Adil olan zat, 
habse’l-ubudiye memur ve 
mükellef olduğu evamir-i 
İlahiye ve ahkam-ı şer’iyyeyi 
ifada taksir ve tehavünü caiz 
görmez.
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Eylülün yirmi dokuzu pazara musâdif olmak hasebiyle İngiltere’nin reîs-i dînîsi olan Archbishop of Can-
terbury Kudüs ve Filistin’in Türk hâkimiyetinden kurtulmuş olmasından dolayı bütün İngiltere kilisele-
rinde fevkalade bir âyîn-i dînî icrâ ettirmiş ve bu ayinde muzafferiyet-i vâkıadan dolayı Cenâb-ı Hakk’a 
şükürler edilmiştir: Mûmâ ileyh neşrettiği beyannamede diyor ki: 

“Ümîd ederiz ki bu muvaffakiyet hepimize göre mukaddes olan bu havali için bir devr-i saadetin mebdei 
olsun.” Bu havâdisi neşreden Şark-ı Garîb gazetesi şu sözleri ilâve ediyor: 

“Bu kıtanın idaresi pek müşkil ve naziktir. Oranın halkı pek dindar ve mutaassıptırlar. Ufak bir hata 
yahut bir kıvılcım pek kanlı ve feci mukâtelât-ı dîniyeye sebep olabilir. Şimdiye kadar Kudüs’te vuku bu-
lan ihtilafâta hiçbir zaman Müslümanlar tarafından sebebiyet verilmiş değildi. Orada icra-yı hâkimiyet 
isteyen, behemehâl edyân-ı semâviye erbâbına hüsn-ü muamele etmek ve hiçbir cemaatin hissiyatını 
rencide etmemek mecburiyetindedir.”

Sebîlü’r-Reşâd. –Acaba dinden bahsetmek isteyen her Müslüman’ı taassub-u dînî ile itham eden İn-
gilizler ve Müslümanların inhitatına dinlerini sebep addeden bir takım gençler bu manidar hareket-i 
dindârâneye ne derler? Galiba Türk’ün yahut İslamiyet’in hâkimiyetini tahkir ve istihza edenler kudsiye-
tini muhafaza edebilmek için Kudüs’ü yeniden Müslümanlara iade etmek mecburiyetinde kalacaklardır. 
Hürriyet-i akvâm ve insaniyetten çok dem-i deveran İngilizlerin taassubu Müslümanlara bir ders-i ibret 
olmalıdır.  

  Sebilürreşad, c. 15, s. 376

Filistin muzafferiyeti ve 
İngilizlerin Taassub-u dinîsi
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aBdülHamİd Han
(10 Şubat 1918)

)١٠ شباط ١٩١٨(
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“ Babam doğru ve tam dinî itikada 
sahip bir Müslümandan başka biri 
değildir. Beş vakit namazını kılar, 
Kur’ân-ı Kerîm okurdu. Daima 
camilere devam ettiğini, Rama-
zanlarda Süleymaniye Camii’nde 
namaz kıldığını, o zamanlar ca-
mide açılan sergilerden alışveriş 
ettiğini hikâye tarzında anlatırdı. 
Babam herkesin namaz kılması-
nı, camilere devam edilmesini çok 
isterdi. Sarayın husus’i bahçesin-
de beş vakit Ezân-ı Muhammedi 
okunurdu. Babamın bir sözü var-
dı: “Din ve fen,” derdi. “Bu ikisine 
de itikat etmek caiz” olduğunu 
söylerdi. ” - aişe sultan
Abdülhamit’i anlamak her şeyi 
anlamak olacaktır. - Necip Fazıl
100 gram aklın 90 gramı Abdul-
hamid Han’da, 5 gramı bende, 
5 gramı da diğer siyasilerdedir!  
- Bismark
Çok hassasiyetli,azametli idi. Hiç 
şüphesiz şahsen merhametli idi. 
- Fethi Okyar
II. Abdülhamit, meziyet ve ku-
surları ile son imparatordu. On-
dan sonra Osmanlı tahtının bir 
pırıltısı ve ağırlığı kalmamıştı.  
- Turgut Özakman

بري  باشقه   بر مسلماندن  اعتقاده  صاحب  ديين  تام  و  بابام طوغري 
ن كرمي اوقوردي. دامئا جامعلره   دگلدر. بش وقت منازينى قيالر، قرآ
دوام ايتديگين، رمضانلرده  سليمانيه  جامعنده  مناز قيلديغين، او زمانلر 
آچيالن سركيلردن آليش ويريش ايتديگنڭي حكايه  طرزنده   جامعده  
ايديلمه سين  آڭالتريدي. بابام هركسڭ مناز قيلمه سين، جامعلره  دوام 
چوق ايسرتدي. سرايڭ خصوصي باغچه سنده  بش وقت اذان حمّمدي 
واردي: “دين و فن ” ديردي. “بو  بر سوزي  بابامڭ  اوقونوردي. 
ايكيسنه  ده  اعتقاد ايتمك جائز” اولديغين سويلردي. - عايشه  سلطان

 عبداحلميدي آڭالمق هر شييئ آڭالمق اوالجقدر! - جنيب فاضل
1٠٠ غرام عقلڭ ٩٠ غرامي عبداحلميد خانده ، 5 غرامي بنده ، 5 

غرامي ده  ديگر سياسيلرده در! - بسمارق
مرمحتلي  شخًصا  شبهه سز  هيچ  ايدي.  عظمتلي  حّساسيتلي،  چوق 

ايدي. - فتحي اوقيار
٢جنی عبداحلميد، مزيت و قصورلري ايله  صوڭ اميپراطوردي. اوندن 
صوڭره  عثمانلي ختتنڭ بر پرييلتيسي و آغريلغي قاملامشدي. - طورغود 

أوز آقمان 
اميپراطور ٢جنی عبداحلميد  دنيانڭ صوڭ حكمداري، صوڭ أورنسل 

خاندر. - ايلرب اورتايلي
پادشاه عبداحلميد سايه سنده  بايت عاملي، باخلاّصه  طيش ايشلري تشكيالتلري؛ 
صفتله   بو  اونڭ  باقييورلردي.  كوزيله   پاپاسي  عاملنڭ  اسالم  خليفه يه ، 

قولالنابيله جگي نفوذدن چكينييورلر، حّتی قورقويورلردي. - وانربي
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Dünyanın son hükümdarı, son 
evrensel imparator II. Abdülha-
mid Han’dır. - İlber Ortaylı
adişah Abdülhamit sayesinde 
Batı âlemi, bilhassa Dışişleri teş-
kilatları; Halifeye, İslâm âleminin 
Papası gözüyle bakıyorlardı. 
Onun bu sıfatla kullanabilece-
ği nüfuzdan çekiniyorlar, hattâ 
korkuyorlardı. - Wanbery

abdülhamid Han’dan
1. Theodore Herzl’e Filistin Ce-
vabı 
Yahudilerin önderi Theodore 
Herzl, Filistin’in kendilerine 
satılması halinde Osmanlı’nın 
borçlarının kapatılacağını söy-
lemiştir. II. Abdülhamid kendi-
sine: “Bir karış dahi olsa vatan 
toprağını satmam, zira bu vatan 
bana değil milletime aittir. Mille-
tim de bu toprakları ancak aldığı 
fiyata verir. Çünkü bu topraklar 
kanla alınmıştır, kanla verilir!” 
demiştir. 
2. Emanuel karasu’ya Filistin 
Cevabı 
Selanik Yahudilerinden olan mil-
letvekili Emanuel Karasu, Sultan 
II. Abdülhamid’in huzuruna çıka-
rak, Filistin’de Yahudiler için top-
rak satın almak istemiştir. Ama 
daha sözünü bitiremeden “Defol, 
ey sefil” cevabını almıştır. 
3. İttihatçılar ile İlgili sözü 
Teşkilat-ı Mahsusa’nın kuru-
cularından Albay Hüsamettin 
Ertürk’ün “İki Devrin Perde Ar-
kası” (1964) adlı hatıralarında 
II. Abdülhamid’in 1909 yılında 
Selanik sürgünündeyken Debre-
li Zünnün adlı bir dostuna şöyle 
dediğini aktarmaktadır: “Göre-
ceksiniz yüzbaşım! İttihatçılar 
Turancılık gayretiyle hem Rus-
ya, hem de İngiltere ile bir sava-
şa girerlerse Allah göstermesin 
Osmanlı’nın parçalandığına şa-
hit olacağız. İnşallah böyle bir 
güç gösterisine girmezler.” 

عبداحلميد خاندن 
1. تدور  هرزله  فلسطني جوايب 

يهوديلرڭ أوڭدري تدور  هرزل، فلسطينڭ كنديلرينه  صاتيلمسي حالنده  
عبداحلميد  ٢جنی  سويله مشدر.  قپاتيالجغين  بورجلرينڭ  عثمانلينڭ 
بو  اولسه  وطن طوپراغنى صامتام، زيرا  قاريش دخي  كنديسنه : “بر 
آلديغي  آجنق  بو طوپراقلري  ده   مّلتم  عائددر.  مّلتمه   بڭا دگل  وطن 
ويريلري!”  قانله   آلينمشدر،  قانله   طوپراقلر  بو  چونكه   ويرر.  فيئاته  

دميشدر. 
٢. امانوئل قره صويه  فلسطني جوايب 

سالنيك يهوديلرندن اوالن مّلت وكيلي امانوئل قره صو، سلطان ٢جنی 
طوپراق  اچيون  يهوديلر  فلسطينده   چيقارق،  حضورينه   عبداحلميدڭ 
بيتريه مدن “دفع اول، اي  اما داها سوزيين  ايسته مشدر.  آملق  صاتني 

آملشدر.  سفيل” جوابنى 
3. احتادجيلر ايله  ايلگيلي سوزي 

ايرتوركڭ  الدين  آلباي حسام  تشكيالت خمصوصه نڭ قوروجيلرندن 
٢جنی  خاطره لرنده   آديل   )1٩64( آرقه سي”  پرده   دورڭ  “ايكي 
عبداحلميدڭ 1٩٠٩ ييلنده  سالنيك سوركوننده يكن دبره يل ذوالنونڭ 
يوز  آقتارمقده در: “گوره جكسڭز  ديديگين  دوستنه  شويله   بر  آديل 
باشيم! احتادجيلر توراجنيلق غريتيله  هم روسيه ، هم ده  انگلرته  ايله  بر 
صواشه  كريرلرسه  اهلل كوسرتمه سني عثمانلينڭ پارچه النديغنه  شاهد 

اوالجغز. ان شاء اهلل بويله  بر كوچ كوسرتيسنه  كريمزلر.” 
انديشه سنده  حقلي چيقمش و  يازيقكه  سلطان ٢جنی عبداحلميد  نه  

اميپراطورلق برقاچ ييل اچيريسنده  طاغيلمشدر. 
4. دنيا صواشي ايله  ايلگيلي سوزي 

٢. عبداحلميد ي. دنيا صواشي ايله  ايلگيلي شو سوزلري سويله مشدر: 
بربرلرينه   اونلر  بكله دم.  دومشه سين  بربرينه   دولتلرڭ  شو  ييل  “قرق 

دوشدي، شيمدي بن ختتده  دگلم.”
5. غافل دگلم 

٢. عبداحلميد: “بين اوهاملي صانييورلردي خري! بن ساده جه  غافل 
دگلدم، او قدر.” دميشدر. 

6. صواش حّقنده  سويله دكلري 
هر زمان باريشچيل بر پوليتيقه  ايزله مش اوالن ٢جنی عبداحلميد، صواش 
حّقنده  شو سوزلري سويلر: “صاواش يالڭز صينريلرده  اوملاز. صواش 
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Ne yazık ki Sultan II. Abdülha-
mid endişesinde haklı çıkmış ve 
imparatorluk birkaç yıl içerisin-
de dağılmıştır. 
4. Dünya savaşı ile İlgili sözü 
II. Abdülhamid I. Dünya Savaşı 
ile ilgili şu sözleri söylemiştir: 
“Kırk yıl şu devletlerin birbirine 
düşmesini bekledim. Onlar bir-
birlerine düştü, şimdi ben tahtta 
değilim.” 
5. Gafil Değilim 
II. Abdülhamid: “Beni evhamlı 
sanıyorlardı hayır! Ben sadece 
gafil değildim, o kadar.” demiş-
tir. 
6. savaş Hakkında söyledikleri 
Her zaman barışçıl bir politika 
izlemiş olan II. Abdülhamid, sa-
vaş hakkında şu sözleri söyler: 
“Savaş yalnız sınırlarda olmaz. 
Savaş bir milletin topyekûn ate-
şe girmesidir. Eğer bu bütünlük 
sağlanmamışsa zafer tesadüfi, 
yenilgi kaderdir.” 
7. abdestsiz Devlet İşi Olur mu? 
Mabeyn Başkâtibi Esad Bey’in 
aktardığına göre, önemli bir ev-
rakın imzası için geceleyin Sul-
tan II. Abdülhamid’in kapısını 
çaldığında, II. Abdülhamid ona 
”Kusura bakmayın beklettim, 
geleceğinizi biliyordum kapıyı 
çaldığınızda ben çoktan uyan-
mıştım. Kapıyı açamadım çünkü 
abdest alıyordum, ben bugüne 
kadar devletin hiçbir evrakına 
abdestsiz imza atmadım.” de-
miştir. 
8. Tahttan İndirilirken söyledikleri 
II. Abdülhamid Han tahttan in-
dirilirken şu sözleri söylemiş-
tir: “33 sene millet ve devletim 
için, memleketimin selameti 
için çalıştım. Elimden geldiği 
kadar hizmet ettim. Hâkimim 
Allah ve beni muhakeme edecek 
de Resulullah’tır. Bu memleke-
ti nasıl buldumsa, öylece teslim 
ediyorum; hiç kimseye bir karış 
toprak vermedim. Hizmetimi 

بر مّلتڭ طوپ يكون آتشه  كريمسيدر. اگر بو بتونلك صاغالمنامشسه  
ظفر تصاديف، يڭيلگي قدردر.”

7. آبدستسز دولت ايشي اولورمي؟ 
مابني باش كاتيب اسعد بگڭ آقتارديغنه  كوره ، أومنلي بر اوراقڭ امضاسي 
اچيون كيجه لني سلطان ٢جنی عبداحلميدڭ قاپيسين چالديغنده ، ٢جنی 
بيلييوردم  كله جگڭزي  بكلتدم،  باقمايڭ  “قصوره   اوڭا  عبداحلميد 
چونكه   آچامدم  قايپ يي  اويامنشدم.  چوقدن  بن  چالديغڭزده   قايپ يي 
آبدستسز  اوراقنه   بر  آلييوردم، بن بوكونه  قدر دولتڭ هيچ  آبدست 

امضا آمتدم.” دميشدر. 
8. ختتدن اينديريلريكن سويله دكلري 

اينديريلريكن شو سوزلري سويله مشدر:  عبداحلميد خان ختتدن   .٢
“33 سنه  مّلت و دولتم اچيون، مملكتمڭ سالميت اچيون چاليشدم. 
املدن كلديگي قدر خدمت ايتدم. حاكمم اهلل و بين حماكمه  ايده جك ده  
رسول  الّلهدر. بو مملكيت ناصل بولدمسه ، أويله جه  تسليم ايدييورم؛ 
حّقڭ  جناب  خدمتمي  ويرمدم.  طوپراق  قاريش  بر  كيمسه يه   هيچ 
بر  قره   خدمتلرميه   بتون  دمشانلرم  چاره كه ،  نه   برياقييورم.  تقديرينه  

چارشاف چكمك ايسته ديلر و موّفق اولديلر.”
٩. استانبويل ترك ايتمه يڭ! 
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Cenab-ı Hakkın takdirine bırakı-
yorum. Ne çare ki, düşmanlarım 
bütün hizmetlerime kara bir çar-
şaf çekmek istediler ve muvaffak 
oldular.” 
9. İstanbul’u Terk Etmeyin! 
Çanakkale Savaşı sırasında her ih-
timale karşı saltanatı Eskişehir’e 
taşımaya hazırlanan ve II. 
Abdülhamid’i de yanında götür-
mek isteyen Sultan V. Mehmed 
Reşad’a, : “Ceddim Fatih Hazret-
leri İstanbul’u alırken, son Bizans 
İmparatoru şehirden kaçmayı 
düşünmemiş, ordusu başında öl-
müştür. Biz, Bizans imparatorları 
kadar da mı olamıyoruz ki, şeh-
ri bırakmayı düşünüyoruz? Os-
manlı Hanedanı İstanbul’u terk 
ederse bir daha oraya dönemez. 
Muhterem biraderime söyleyin; 
İstanbul’dan bir adım bile dışarı 
atmam” demiştir. 
sultan abdülhamid Han’ın Za-
limlere Beddua ve Millete Duası
Allah’ım Helal etmiyorum!
Şahsımı değil, milletimi bu hale 
getirenlere hakkımı helal etmi-
yorum. Beni, benim için lif lif 
yolsalar,  cımbız cımbız zerrele-
rimi koparsalar,  sarayımı yak-
salar;  hanümanımı, hanedanımı 
söndürseler,  çoluğumu gözümün 
önünde parçalasalar helal eder-
dim de, Sevgilinin (sav) yolunda 
yürüdüğüm için beni bu hale ge-
tiren ve milletimi ateşe atan in-
sanlara hakkımı helal etmem!
Allah’ım! Mukaddes isimlerine 
kurban olduğum Allah’ım!
Ya Adil!
Bana “Kızıl Sultan” adını takan 
ve devrilmem için ellerinden 
geleni yapan Ermenileri, şimdi 
beni devirenlere parçalatıyorsun. 
Bu cellatları da kim bilir kimlere 
parçalatacaksın?
Fakat ya Rahman!
Adaletinle tecelli edersen hepi-
miz kül oluruz. 
Bize acı! 

چاناق قلعه  صواشي صريه سنده  هر احتماله  قارشي سلطنيت اسكيشهره  
طاشيمه يه  حاضرالنان و ٢جنی عبداحلميدي ده  ياننده  كوتورمك ايسته ين 
سلطان 5جنی حممد رشاده ، “جدم فاتح حضرتلري استانبويل آلريكن، 
اوردوسي  دوشومنمش،  قامچه يي  شهردن  اميپراطوري  بزيانس  صوڭ 
اميپراطورلري قدر ده مي اوالمييورزكه ،  باشنده  ئوملشدر. بز، بزيانس 
ترك  استانبويل  خانداين  عثمانلي  دوشونويورز؟  برياقمه يي  شهري 
ايدرسه  بر داها اورايه  دونه مز. حمرتم برادرميه  سويله يڭ؛ استانبولدن بر 

آدمي بيله  طيشاري آمتام” دميشدر. 
  بد دعا مّلته  دعاسي سلطان عبداحلميد خانڭ ظامللره

اللهم حالل ايتمييورم!
شخصمي دگل، مّلتمي بو حاله  كترينلره ، حّقمي حالل ايتمييورم!

بين، بنم اچيون ليف ليف يولسه لر، جيمبزي جيمبزي ذّره لرميي قوپارسه لر، 
سراميي ياقسه لر، خامنامني، خاندامني سونديرسه لر، چولوغمي كوزميڭ 
ايدردم ده  سوگيلينڭ )صلی اهلل عليه و  أوڭنده  پارچه السه لر حالل 
سّلم( يولنده  يوروديگم اچيون بين بو حاله  كترين و مّلتمي آتشه  آتان 

انسانلره  حّقمي حالل ايتمم!
اللهم! مقّدس امسلرينه  قربان اولديغم اللهم!

يا عادل!
كلين  اللرندن  اچيون  دوريلمم  و  طاقان  آدينى  بڭا “قزييل سلطان” 

ياپان ارمنيلري، شيمدي بين دورنلره  پارچه التييورسڭ!
بو جاّلدلري ده ، كيم بيلري، كيملره  پارچه التاجقسڭ؟

فقط يا رمحن!
عدالتڭله  جتّلي ايدرسه ڭ هپمز كول اولورز!

بزه  آجي!
كيب  ايدر  قيد  نوريين  افنديسنڭ  كائناتڭ  سوكيليڭڭ،  رسولڭڭ، 
اولديغي اچيون بو حاله  كلن مّلته ، رمحتڭله ، فضلڭله ، لطفڭله  جتّلي 

ايت!
 يا قادر!

قونداقده كي ياورويي غاغه سنه  آملش، قاچريان لش قوشين دوشوروب 
قوشلرينڭ  لش  صيغابيلري.  قدرتڭه   سنڭ  آجنق  قورتارمق  چوجغي 

غاغه سنده  قونداق چوجغنه  دونن مّلتمي قورتار اللهم!
يا معبود!

عمرمده  تك وقت فرض منازي قاچريديغمي خاطرالمييورم!
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Resulünün, Sevgilinin, Kâinatın 
Efendisi nurunu kaybeder gibi 
olduğu için bu hale gelen mille-
te, rahmetinle, fazlınla, lütfunla 
tecelli et.
Ya Kâdir!
Kundaktaki yavruyu, almış kaçı-
ran leş kuşunu düşürüp, çocuğu 
kurtarmak ancak senin kudreti-
ne sığabilir. Leş kuşlarının gaga-
sında kundak çocuğuna dönen 
milletimi kurtar Allah’ım!
Ya Ma’bud!
Ömrümde tek vakit farz nama-
zı kaçırdığımı hatırlamıyorum. 
Ama tek vakit namazım oldu-
ğunu iddiaya da nefsimde kuv-
vet bulamıyorum. Huzurunda 
eğileceğime, kaskatı kalıyorum 
ve duada ruh teslim edeceğime, 
yatağımda kıvranıyorum. Sana 
kulluk gösteremeyen bu kulunu 
affet Allah’ım. Eğer, yılları tes-
bih dizisince süren hükümdar-
lığımda seni bir kere anabildim, 
Resul’üne bir kez bağlanabildim-
se, duamı, o bir kere ve bir an 
yüzü suyu hürmetine kabul et.
Ya Sübhan!
Şu titrek elleri, kıyamet gününde 
sana “ümmetim, ümmetim” diye 
yalvaracak olan Habibinin ete-
ğinde, şimdi “milletim, milletim” 
diye dilenen bu ihtiyarın duasını 
geri çevirme. Milletimi evvelâ, 
“Ba’sü bâ’de’l mevt”siz bir ölümle 
yok etmeye götüren sahte kur-
tarıcılar ve sahte kurtuluşlardan 
kurtar ve O’na bir gün gelecek 
kurtarıcıları, gerçek kurtuluşu 
nasib eyle. 
Benim artık bu dünya gözüyle 
görebileceğim hiçbir saadet ümi-
dim kalmadı. 
Bari felaketi olsun bana daha 
fazla gösterme Allah’ım. 
Ayakta duramaz haldeyim!
Vadem ne gün dolacak Allah’ım!

اما تك وقت منازم اولديغين اّدعايه  ده  نفسمده  قوت بوالمييورم!
تسليم  روح  دعاده   و  قالييورم  قاصقايت  اگيله جگمه   حضورڭده  
ايده جگمه  ياتاغمده  قيورانييورم! سڭا قوللق كوسرته مه ين بو قولڭي 
عفو ايت اللهم! اگر، ييللري تسبيح ديزيسينجه  سورن حكمدارلغمده  
سين بر كره  آڭابيلدم، رسولڭه  بر آن باغالنابيلدمسه ، دعامي، او بر 

كره  و بر آن يوزي صويي حرمتنه  قبول ايت!
يا سبحان!

راجق  شو تيرتك اللري، قيامت كوننده  سڭا “اّمتم، اّمتم!” دييه  يالوا
اوالن حبيبڭڭ اتگنده ، شيمدي “مّلتم، مّلتم!” دييه  ديلنن بو اختيارڭ 
املوتسز” بر ئولومله   دعاسين كري چويرمه ! مّلتمي أّوال “بعث بعد 
قورتولوشلردن  ساخته   و  قورتارجييلر  ساخته   كوتورن  ايتمه يه   يوق 
قورتولوشي  قورتارجييلري، كرچك  بر كون كله جك  اوڭا  قورتار و 

نصيب أيله !
اميدم  سعادت  بر  هيچ  كوره بيله جگم  كوزيله   دنيا  بو  آرتيق  بنم 

قاملدي.
باري فالكيت اولسون بڭا داها فضله  كوسرتمه  اللهم!

آياقده  طوراماز، حالده مي!
وعده م نه  كون طوالجق اللهم؟
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سينامه نڭ اجيادي 1 شباط 18٩5

آياصوفيه  جامعنڭ موزه  اولوشي 1 شباط 1٩35

ابراهيم پاشا قوموته سنده كي مصر اوردوسنڭ كوتاهيه يه  قدر ٢ شباط 1833
ايلرله مسي 

٢جنی مرادڭ ئولومي 3 شباط 1451

بالقان پاقتنڭ امضاالمنه سي 4 شباط 1٩34

سلطان ٢جنی امحدڭ ئولومي و يگين ) 4جنی حممدڭ اوغلي( 7 شباط 16٩5
شهزاده  مصطفينڭ عثمانلي حكمداري اوالرق ختته  چيقمسي 

سلطان 4جنی مرادڭ ئولومي 7 شباط 164٠

آوستوريه نڭ عثمانلي دولتنه صواش اعالن ايتمه سي ٩ شباط 1788

احلميدڭ ئولومي 1٠ شباط 1٩18 سلطان ٢جنی عبد 

تلفونڭ اجيادي 14 شباط 1876

عثمانلي پادشاهي فاتح سلطان حممدڭ ختته  كچمسي18 شباط 14517 

بوغاز اچيي كوپروسنڭ متل آمته  تورين ٢٠ شباط 1٩7٠

ناپوليون بوناپارتڭ غّزه يي اشغايل و عّكه يي قوشامتسي ٢4 شباط 17٩8

روسلرڭ عثمانليلره  قارشي صواش اعالن ايتمه سي ٢5 شباط 1711

٢جنی عثمانڭ سلطنت ختتنه  چيقمسي ٢6 شباط 1618

اصالحات فرماننڭ اعالن ايديلمسي٢8 شباط 1856
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KelİmeleRİn KÖKenleRİne yOlculuK

Kullandığımız kelimeler, ifadeler, 
benzetmeler kişiliğimizin dışa 

vurumudur. Bizler kelime-
lerle düşünüp, kelimelerle 
duygularımızı ve fikirleri-

mizi dış dünyada resmederiz. 
Kullandığımız kelimeler sanki 

bir ressamın fırçasındaki renkler 
gibidir. Ressamın elinde ne kadar 
çok ve kaliteli renk varsa o kadar 
siyah beyazlığın donukluğundan 
kurtulup, sanatlı ve ifade gücü 
yüksek eserler ortaya koyar. Can-
lı, renkli bir ifade kuvvetini elde 
eder. Bu açıdan her kelimenin de 
kendine göre rengi, tonu, tesir 
gücü çok farklıdır. Bu nedenle 
zihin dünyamızı dış dünyada res-
mederken kullandığımız kelime-
leri iyi tanımalıyız. Kelimeleri ta-
nımayanlar, kelimelerin gücünü 
ve tesir sahasını bilemezler. Bu 
noktadan hareketle yine kelime 
dünyamızın zenginliğini arttır-
mak için yolculuğumuza kaldığı-
mız yerden devam ediyoruz. İlk 
kelimemiz “kıblename”

طيشه   كيشيلگمزڭ  بڭزمته لر  افاده لر،  كلمه لر،  قولالنديغمز 
و  دويغولرميزي  كلمه لرله   دوشونوب،  كلمه لرله   بزلر  اورمييدر. 
ايدرز. قولالنديغمز كلمه لر صانكه   فكرلرميزي طيش دنياده  رسم 
قدر  نه   النده   رّسامڭ  كبيدر.  رنكلر  فريچه سنده كي  رّسامڭ  بر 
چوق و قاليته يل رنك وارسه  او قدر سياه بياضلغڭ طوڭوقلغندن 
قورتولوب، صنعتلي و افاده  كوجي يوكسك اثرلر اورته يه  قويار. 
آچيدن هر كلمه نڭ  جانلي، رنكلي بر افاده  قوتنى ألده  ايدر. بو 
بو  فرقليدر.  چوق  كوجي  تأثري  طوين،  رنگي،  كوره   كندينه   ده  
قولالنديغمز  ايدركن  رسم  دنياده   طيش  دنيامزي  ذهن  نه دنله  
كلمه لرڭ  طانيمايانلر،  كلمه لري  طانيملي يز.  ايي  كلمه لري 
يينه   حركتله   نقطه دن  بو  بيله مزلر.  ساحه سين  تأثري  و  كوجين 
قالديغمز  يوجليلغمزه   اچيون  آرتديرمق  زنگينلگنى  دنيامزڭ  كلمه  

“قبله نامه” كلمه مز  ايلك  ايدييورز.  م  دوا يردن 

Kelimelerin Kökenlerine yolculuk | dr. mirza ayhan İnak
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KelİmeleRİn KÖKenleRİne yOlculuK

USTA: (اوسته) Bu kelime Arapça kökenlidir. Arapçadaki   “Üs-
taz” kelimesi önce “üstad” zamanla da o işin erbabı anlamın-
da usta şekline dönüşerek dilimizdeki bugünkü şeklini almıştır. 
“Ustalık, Ustabaşı, Ustalaşmak, Usta çıkmak” ifadeleri her-
kesin dilinde olan ifadelerdir.

KARANTİNA: (قرانتينه) Bulaşıcı hastalık olan bir yerden gelen 
kişileri, gemi ve malları, taşıtları geçici olarak tecrit etme şeklin-
deki alınan tedbire verilen isimdir. İtalyancadan dilimize geçmiş 
Latince kökenli bir kelimedir. “Kırk gün” anlamındaki “Qua-
rantina” kelimesinden köken alır. Ortaçağ’da gemiyle yolculuk 
yapanların bir yere ulaştıklarında kırk gün karaya çıkmaları ya-
sak olduğu için kelime bu anlamı kazanmıştır. 

MASAJ: (ماصاژ) Bu kelime Arapçadan batı dillerine geçen pek 
çok kelimeden biridir.  “Bir şeye el sürme veya bir şeyi elle 
sıvazlama, dokunmak, ovmak” anlamındaki “Mesh” kelime-
sinden bozularak bugünkü halini almıştır.

KOKOREÇ: (قوقورچ) Balkan dillerinden Türkçeye geçmiş bir ke-
limedir. Aslı “mısır koçanı” anlamına gelen “kokerrez” kelimesi-
dir. Ömer Seyfettin 1920’lerde kokorecin ince bağırsaktan yapılan 
bir yunan yemeği olduğunu söyler. Ateşte pişirilirken mısır koçanı 
gibi sargı şeklinde dizildiğinden dolayı bu ismi aldığı düşünülüyor.

HEYBE: (هگبه) Arapçadan dilimize geçmiş bir kelimedir. Yolculuk-
ta binek hayvanlarının eyerine geçirilerek iki yana sarkıtılan veya 
omuzda taşınan, kilim, deri, kıl veya meşinden, içine öteberi koy-
maya mahsus iki taraflı torbaya isim olmuştur.  Aslı “hakibe”dir. 
Zamanla önce “hegbe” sonra da “heybe” şekline dönmüştür.

KALFA: (قلفه) Kelime Kur’an’dan dilimize geçen bir kelimedir. 
Aslından sonra söz sahibi olan kişiye bu isim verilir. Kelimenin 
aslı, ustanın yerine bırakacağı kişi anlamında olan “halife”dir. 
“Halife” kelimesi önce “kalfe” zamanla da  “kalfa”  şekline dö-
nüşmüştür. Bu kelime şu an Anadolu’nun bazı yerlerinde “kal-
fe” şeklinde hala kullanılmaktadır. 

KIBLENAME: (قبله نامه) Kıble yönünü gösteren, kullanılacağı 
yere göre ayarlanmış pusula anlamındaki bu kelime birleşik bir 
kelimedir. Arapça ve Farsça kelimelerin izdivacından meydana 
gelmiştir.  Aslı “Kıble-nüma” olan kelime, Arapça “Kıble” ve 
Farsça  “gösteren” manasındaki “nüma” kelimelerinden oluş-
muştur. Halk ağzında “kıblenâme” şeklinde söylene gelmiştir.
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انگلزيلر، سوموركه  حالنه  كتريمه يه  چاليشدقلري هندستانه  كيدن 
آالبيلمك اچيون 18٠٠’يل ييللرڭ باشلرندن  آلتنه   يوللري قونرتول 
عثمانلي  و  دنياسي  اسالم  سياستله   بر  منافقانه   و  سيڭسي  اعتباًرا 
باشده   مصر  اوينامشلردر.  اويون  سياسي  برچوق  أوزرنده   دوليت 
ياشاديغي  يوغونلقلي  نفوسنڭ  دولتنڭ عرب  عثمانلي  أوزره   اوملق 
يرل  آژانلر،  بو  كوندرمشلردر.  آژان  صاييده   چوق  ايالتلرينه  
ايي  چوق  قاعده لريين  ديننڭ  اسالم  ايله   شيوه سي  و  ديلي  خلقڭ 
أوگرمنشلردر. آردندن برر شيخ قيليغنه  كريوب، عرب عشريتلرينڭ 
طبيعی  قانديرمشلردر.  رشوتلرله   و  فتنه   ياالن،  توريل  رئيسلريين 
كيمي زمان عثمانلي واليلريين و پاشالريين ده  اويونه  كتريمشلردر. 
ايدي.  ايلكي و اڭ مشهوري قواله يل حممد علي پاشا  بو واليلردن 
يينه  شريف حسني ده  بو شكلده  انگلزي اويونلرينه  كله رك عثمانلي 
دولتنڭ اڭ زور و صيقينتيلي زماننده  1جنی دنيا صواشي صريه سنده  
حجاز  دولتنڭ  عثمانلي  كچريدي.  اله   مّكه يي  ايدرك،  عصيان 
كلديگنجه   الندن  پاشا،  فخرالّدين  قومانداين  قوتلري  عسكري 
آندالمشه سي  كس  آتش  موندروس  حّتی  مدافعه ايتدي.  مدينه يي 
امضاالنديغي حالده ، مدينه يي تسليم ايتمدي. 1٠ اوجاق 1٩1٩’ه  
قدر مدينه ، عثمانلي طوپراغي اوالرق قالدي. مدينه  مدافعي اوالرق 
آدي  تارخيه  كچن فخرالّدين پاشايه  1٩17 سنه سنده، او زمانكي 
مداليه   كوموش  طواليي  خدمتلرندن  آيه   قزييل  اوالن  امحر  هالل 

.)3-1-55/( ويريلمشدي 

İngilizler, sömürge haline ge-
tirmeye çalıştıkları Hindistan’a 
giden yolları kontrol altına ala-
bilmek için 1800’lü yılların baş-
larından itibaren sinsi ve müna-
fıkane bir siyasetle İslam dünyası 
ve Osmanlı Devleti üzerinde bir-
çok siyasî oyun oynamışlardır. 
Mısır başta olmak üzere Osmanlı 
Devletinin Arab nüfusunun yo-
ğunluklu yaşadığı eyâletlerine 
çok sayıda ajan göndermişlerdir. 
Bu ajanlar, yerel halkın dili ve şi-
vesi ile İslam dininin kaidelerini 
çok iyi öğrenmişlerdir. Ardından 
birer şeyh kılığına girip, Arab aşi-
retlerinin reislerini türlü yalan, 
fitne ve rüşvetlerle kandırmış-
lardır. Tabi kimi zaman Osmanlı 
Valilerini ve Paşalarını da oyuna 
getirmişlerdir. Bu valilerden ilki 
ve en meşhuru Kavalalı Mehmed 
Ali Paşa idi. Yine Şerif Hüseyin de 
bu şekilde İngiliz oyunlarına ge-
lerek Osmanlı Devletinin en zor 
ve sıkıntılı zamanında 1. Dünya 
Savaşı sırasında isyan ederek, 
Mekke’yi ele geçirdi. Osmanlı 
Devletinin Hicaz askerî kuvvet-
leri kumandanı Fahreddin Paşa, 
elinden geldiğince Medine’yi 
müdafaa etti. Hatta Mondros 
Ateşkes Antlaşması imzalandığı 
halde, Medine’yi teslim etmedi. 
10 Ocak 1919’a kadar Medine, 
Osmanlı toprağı olarak kaldı. Me-
dine Müdâfii olarak tarihe geçen 
Fahreddin Paşa’ya 1917 senesin-
de, o zamanki adı Hilâl-i Ahmer 
olan Kızılay’a hizmetlerinden 
dolayı Gümüş Madalya verilmişti 
(BOA, İ.DUİT, 74/55-1-3). 

medine müdafii Fahreddin Paşa'ya Kızılay'dan Gümüş madalya

مدينه  مدافعي فخرالّدين پاشايه  قزييل آيدن كوموش مداليه 

BİlİyOR muydunuz? | arif emre Gündüz
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FaHReddİn PaŞa ve aSKeRleRİne Kızılaydan madalya

(B
OA

, İ
.D

Uİ
T, 

74
/5

5-
1)

Tarih: 17 Temmuz 1917
(1) Hû
(2) Bâb-ı Âlî
(3) Dâire-i Sadâret
(4) Meclis-i Vükelâ ve Ma’rûzât 
Kalemi
(5) 1014
(6) İrâde-i Seniyye
(7) Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemi-
yetine hizmetleri sebk eden merbût 

varakada esâmîsi muharrer on üç 
zâta isimleri hizâlarında gösteri-
len nev’den
(8) alâmet-i mahsûsalı Hilâl-i Ah-
mer madalyaları i’tâ olunmuşdur
(9) Bu irâde-i seniyyenin icrâsına 
Sadâret me’mûrdur fî 27 Rama-
zan sene 1335 fî 17 Temmuz sene 
1333
(10) Sadrazam Mehmed Talat
(11) Mehmed Reşad

1
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Kızılay TaRaFından madalya veRİlenleRİn İSİmleRİ
(B

OA
, İ

.D
Uİ

T, 
74

/5
5-

3)

(1) Taht-ı himâye-i hazret-i mülû-
kânede
(2) Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti
(3) Merkez-i umûmîsi
(4) Aded
(5) Hicâz kuvve-i seferiyesi ku-
mandanı Mirliva Fahreddin Paşa - 
Alâmet-i mahsûsalı gümüş Hilâl-i 
Ahmer Madalyası
(6) Hilâl-i Ahmer Medîne 
Hastahânesi eczâcısı Yüzbaşı 
Tevfîk Bey - Alâmet-i mahsûsalı 
tunç Hilâl-i Ahmer Madalyası
(7) Hilâl-i Ahmer Musul Merkezi 
a’zâsından vilâyet polis müdürü 
Hâlid Efendi - Alâmet-i mahsûsalı 
tunç Hilâl-i Ahmer Madalyası
(8) Moda Mecrûhîn Hastahânesi 
hasta bakıcılarından Madam Klu-

tiled Koto - Alâmet-i mahsûsalı 
tunç Hilâl-i Ahmer Madalyası
(9) Akbaş sevk-i mecrûhîn komis-
yonu reîs-i sâbıkı Yüzbaşı Âsaf Bey 
- Alâmet-i mahsûsalı tunç Hilâl-i 
Ahmer Madalyası
(10) Hilâl-i Ahmer Bursa Hanım-
lar Merkezi reîs-i sâniyesi Vasfiye 
Hanım - Alâmet-i mahsûsalı gü-
müş Hilâl-i Ahmer Madalyası
(11) Hilâl-i Ahmer Bursa Hanım-
lar Merkezi veznedârı Emîne Nime-
tullah Hanım - Alâmet-i mahsûsalı 
tunç Hilâl-i Ahmer Madalyası
(12) Hilâl-i Ahmer Bursa Ha-
nımlar Merkezi kâtibesi Vasfiye 
Hanım - Alâmet-i mahsûsalı tunç 
Hilâl-i Ahmer Madalyası

(13) Hilâl-i Ahmer Bursa Hanım-
lar Merkezi a’zâsından Kadriye 
Hanım - Alâmet-i mahsûsalı tunç 
Hilâl-i Ahmer Madalyası
(14) Hilâl-i Ahmer Bursa Ha-
nımlar Merkezi a’zâsından Hatice 
Nazlı Hanım - Alâmet-i mahsûsalı 
tunç Hilâl-i Ahmer Madalyası
(15) Hilâl-i Ahmer Bursa Ha-
nımlar Merkezi a’zâsından Pakize 
Hanım - Alâmet-i mahsûsalı tunç 
Hilâl-i Ahmer Madalyası
(16) Hilâl-i Ahmer Bursa Ha-
nımlar Merkezi a’zâsından Fıtnat 
Hanım - Alâmet-i mahsûsalı tunç 
Hilâl-i Ahmer Madalyası
(17) Hilâl-i Ahmer Bursa Ha-
nımlar Merkezi a’zâsından Âdile 
Hanım - Alâmet-i mahsûsalı tunç 
Hilâl-i Ahmer Madalyası

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

17

1

12

13

14

15

16



osmanlicadergi.com 1٩

BelGe OKumalaRı

Kâinatta her eşyanın bir kıymeti vardır. 
Bu maddi olabileceği gibi manevi de olabi-
lir. Ait olduğu yer, içerdiği anlam veya ona 
atfedilen bir özellik, büyük bir maddi kar-
şılığı olmasa dahi eşyayı kıymetli bir hale 
getirebilir. Bunun tam tersini düşünmek 
de mümkündür. Fiziki olarak değerli bir 
eşya, manevi boyutu düşük ise kıymet bi-
lenlerin çarşısında değersiz hatta uğursuz 
görülebilir. Buradan şu sonuca ulaşmamız 
mümkündür: Eşyanın asıl değeri madde-
siyle değil manevi hususiyetiyle ölçülür.
Eşyanın manevi değerinin üstünlüğüne 
örnek olarak, Hz. Yakub’un görmeyen gö-
züne oğlu Hz. Yusuf’un gömleğinin şifa 
olmasını zikredebiliriz (Yusuf Sûresi, 93-
96). Kur’ân-ı Kerîm’deki bu kıssa, her ne 
kadar bir mucize ve vahiy eseri olarak an-
latılsa da, Müslümanlar bu olaydan varlık 
âlemine yönelik dersler ve ibretler çıkar-
mışlardır. Hastalıklar üzerinde psikolojik 
durumun tesiri yani moralin beden üze-
rindeki etkisi artık modern tıp tarafından 
kabul edilmektedir. İnsanın iç sıkıntısı ve 
üzüntü yüzünden uğradığı bir hastalık, 
kendisinde büyük bir sevinç oluşturan ve 
o üzüntünün hafiflemesine neden olabile-
cek bir nesneyle karşılaştığında hafifleye-
bilir, hatta tamamen iyileşebilir. O halde 
kendisine kıymet verilen bir nesne, onu 
elinde bulunduran kişiye olumlu bir mad-
di etki yapabilir.
Aynı şekilde Hz. Peygamber’in saç, sakal 
gibi mübarek vücuduna ait parçaların ve 
hırka, ayakkabı, kılıç, su kabı gibi kullanım 
eşyalarının ashâb-ı kirâm tarafından iti-
nayla muhafaza edilmesi ve tesirinin yal-
nız Allah (cc) tarafından beklenerek şifa ve 
teberrük maksadıyla kullanılması (Buhârî, 
Müslim), benzer hassasiyetle diğer İslâm 
büyüklerinin eşyalarına da değer verilmesi, 
eşyanın manevi kıymetinin hakikatini gös-
termektedir. Bu eşyalara hürmet etmek, 
mushafın cildine ve yapraklarına gösteri-
len saygıya benzetilmiştir.
İslam tarihinde sahabeler tarafından 
muhafaza edilen, sonrasında Emevi-
ler, Abbasiler ve Memlûklerin siyasi 
hâkimiyetlerinde Osmanlılara kadar ula-
şan mukaddes emanetler, geniş anlamıyla 
başta Hz. Peygamber olmak üzere, diğer 
peygamberlere, sahabe-i güzîne ve İslâm 
büyüklerine ait olan, ayrıca Mescid-i Ha-

baren burası ziyarete kapatılmış; 1980’de 
kısmen, 1996’dan itibaren de tekrar 24 
saat boyunca odada Kur’an-ı Kerîm okun-
maya başlanmıştır.
Tarih boyunca milletimizin hürmet ve 
muhabbeti eksik etmediği mukaddes 
emanetleri işlediğimiz bu sayımızda 1859 
yılında Hırka-i Şerîf Oda’sındaki mu-
kaddes emanetlerin listesine göz atacak; 
1917’de işgal ve yağma tehlikesi nedeniyle 
Medine’den getirilen kutsal emanetlerin 
güzel bir şekilde muhafazası ve resto-
rasyona ihtiyacı olanların orijinalliğini 
bozmayacak tarzda tamir edilmesi için 
bir komisyonun kurulması ile ilgili resmî 
yazışmaları okuyacağız. Belgelerde dikkat 
çeken husus, kutsal emanetlerin koruma 
ve bakımının “mahallerine iadelerine ka-
dar” yapılması, yani savaş bittikten sonra 
geri götürülmek üzere Medine’den geçici 
olarak getirilmesidir. Ancak savaşla birlik-
te kutsal topraklar elimizden çıktığından 
dolayı emanetler İstanbul’da kalmıştır. 
İlahi kader kutsal emanetlerin muhafaza-
sını bu topraklarda karar kılmıştır. 
Yahya Kemal’in şu meşhur tespiti bizim 
için hem iftihar vesilesi hem de büyük bir 
temenni olsa gerek: “Bu devletin iki manevi 
temeli vardır: Fatih’in Ayasofya minaresin-
den okuttuğu ezan ki hâlâ okunuyor! Selim’in 
Hırka-i Saâdet önünde okuttuğu Kur’an ki hâlâ 
okunuyor! Eskişehir’in, Afyonkarahisar’ın, 
Kars’ın genç askerleri; siz bu kadar güzel iki 
şey için döğüştünüz!”

ram ve Mescid-i Nebevî’den gelen eşya 
ve hatıralar anlamına gelmekte; hususi 
olarak da “vakt-i saâdetten kalma âsâr-ı 
mukaddese” yani Resûlullah’a (sav) ait 
olan eşya anlaşılmaktadır. Osmanlılarda 
emânât-ı mübâreke, teberrükât-ı şerîfe, 
teberrükât-ı seniyye isimleriyle zikredilen 
mukaddes emanetlerin bugün bir kısmı 
Mukaddes Emanetler Dairesi’nde, bir 
kısmı da hazine, silah, kumaş ve kütüp-
hane bölümlerinde olmak üzere Topkapı 
Sarayı’nda muhafaza edilmektedir. Bu 
emanetlerden bazıları şunlardır: Hırka-i 
saâdet, livâ-i saâdet, nâme-i saâdetler, 
dendân-ı saâdet, lihye-i saâdet, na‘leyn-i 
saâdet, mühr-i saâdet, kavs-i saâdet, 
kadem-i şerîf, asâ-i Nebevî, kadeh-i şerîf, 
Hz. Osman’ın mushafı, Hz. Fatıma’nın 
hırkası, Hz. Hüseyin’in gömleği, Hz. 
Musa’nın asâsı, Hz. Yusuf’un sarığı, Hz. 
İbrahim’in (veya Hz. Nuh’un) tenceresi, 
Hz. Yahya’nın kol ve kafatası kemikle-
ri, süyûf-ı mübâreke, Kâbe ve Ravza-i 
Mutahhara’nın anahtar ve örtüleri.
Osmanlı Devleti’ne ilk emânât-ı mukad-
dese Yavuz Sultan Selim’in Mısır’ı fethiyle 
birlikte bu topraklardan gelmiş, bazı eşya-
lar zaman içinde satın alınarak İstanbul’a 
getirilmiş, bir kısmı da I. Dünya Savaşı 
esnasında İngilizlerin işgal ve bedevile-
rin yağma tehlikesi karşısında Fahreddin 
Paşa tarafından İstanbul’a gönderilerek 
Topkapı Sarayı’na yerleştirilmiştir. Os-
manlılarda bu eşya ve hatıraların sayım 
ve yoklamalarının yapıldığı defterlere 
Emânât-ı Mübâreke veya Teberrükât def-
terleri denilmiştir. Mukaddes emanetlerin 
belirli aralıklarla kontrol edilerek defterle-
re kaydedilmesi bir gelenekti. Padişahlar, 
cülûslarının on beşinci gününde Emânât-ı 
Mukaddese Dairesi’ne gider ve bu defter-
leri gözden geçirirlerdi. Hatta Hırka-i Saa-
det Dairesi denilen Has Oda’nın ve hırka-i 
saâdet sandığının anahtarını yanlarında 
tutarlardı. Kırk görevlinin olduğu Has 
Oda’da 24 saat nöbet tutulur ve Kur’an-ı 
Kerîm okunurdu. Ramazan ayının on be-
şinci gününde Has Oda’daki hırka-i şerif 
saray erkânınca ziyaret edilir, bugüne özel 
hil’atler giydirilir, ikramlar yapılırdı.
Osmanlı Devleti’nin tarih sahnesin-
den silinmesiyle birlikte Hırka-i Saadet 
Dairesi’nde aralıksız Kur’an-ı Kerim okun-
ması âdeti kaldırılmış, 1924 yılından iti-

BelGe OKumalaRı | H. Halit aTlı

muKaddeS emaneTleR
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Huzûr-ısâmî-icenâb-ısadâret-penâhîye

Medîne-iMünevvere’dengelenemânât-ımukaddeseilebirliktegönderildiğidördüncüordu-yıhümâyûn

kumandanlığındaniş‘ârveHarem-işerîf-ihazret-inebevîmüdîriyetindendefteritesyârolunan

kütüb-inefîseyihâvîsanduklardiğeremânât-ımübârekeilebirliktebi’l-vürûdhazîne-ihümâyûna

tevdî‘kılınmışise debunlarınherbirikıymetdârâsâr-ınefîsedenolduğundan

mu‘âyenevetedkîkvedefterimûcebincetatbîkolunarakmahallerinei‘âdelerinekadarte’mîn-i

hüsn-imuhâfazalarıveiçlerindemuhtâc-ıta‘mîrolanlarıbulunduğu 
hâlde

hey’et-iasliye

vekıymet-itârîhiyevenefîselerinihaleldâritmeyeceksûretdeta‘mîrleriesbâbvevesâ’ilinin

bi’t-tezekkürta‘yînvete’mîniiçünbirhey’et-imütehassısayalüzûmgörülmesine 
mebnî

Evkâf-ıİslâmiye 
Müzesi

meclis-iidâresia‘zâsındanİstanbulmeb‘ûsuİsmetBeyefendi
ile

meclis-imezkûra‘zâsından

Vilâyât-ıMümtâzekalemimüdîriKemalveEvkâf-ıİslâmiyeMüzesimüdîriHakkı

veEvkâfNezâretimü’essesât-ıilmiyemüdîriNâilReşidbeylerdenmürekkebbirkomisyon

teşkîlivebukomisyondahey’etimiza‘zâsındanhazîne-ihümâyûnkethüdâsıbeyefendinin de

bulunmasıtezekkürvetensîbidilmişolmağlaîfâ-yımuktezâsımerhûn-ımüsâ‘ade-ialiyye-i

sadâret-penâhîleridir.Ol bâbdafermânhazret-imenlehü’l-emrindir.Fî21Şa‘bânsene
335

vefî12Haziransene
333

Hazîne-i Hümâyûn 
Kethüdâsı

Mehmed Refik

Şeyhü’l-Harem-i 
Hazret-i Nebevî

(imza)

Evkâf Nezâreti 
Müsteşârı

(imza)

Ser-karîn-i Hazret-i 
Şehriyârî

Mehmed Tevfik

Hey’et-i A‘yân 
Birinci Re’îsi Vekîli

Abdurrahman Şeref

Şeyhü’l-İslâm ve 
Evkâf-ı hümâyûn 

nâzır vekîli
Musa Kâzım
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Huzûr-ı sâmî-i cenâb-ı sadâret-penâhîye
Medîne-i Münevvere’den gelen emânât-ı mukaddese ile birlikte gönderildiği dördüncü ordu-yı hümâyûn kuman-
danlığından iş‘âr ve Harem-i şerîf-i hazret-i nebevî müdîriyetinden defteri tesyâr olunan kütüb-i nefîseyi hâvî 
sanduklar diğer emânât-ı mübâreke ile birlikte bi’l-vürûd hazîne-i hümâyûna tevdî‘ kılınmış ise de bunların her 
biri kıymetdâr âsâr-ı nefîseden olduğundan mu‘âyene ve tedkîk ve defteri mûcebince tatbîk olunarak mahalleri-
ne i‘âdelerine kadar te’mîn-i hüsn-i muhâfazaları ve içlerinde muhtâc-ı ta‘mîr olanları bulunduğu hâlde hey’et-i 
asliye ve kıymet-i târîhiye ve nefîselerini haleldâr itmeyecek sûretde ta‘mîrleri esbâb ve vesâ’ilinin bi’t-tezekkür 
ta‘yîn ve te’mîni içün bir hey’et-i mütehassısaya lüzûm görülmesine mebnî Evkâf-ı İslâmiye Müzesi meclis-i 
idâresi a‘zâsından İstanbul meb‘ûsu İsmet Beyefendi ile meclis-i mezkûr a‘zâsından Vilâyât-ı Mümtâze kalemi 
müdîri Kemal ve Evkâf-ı İslâmiye Müzesi müdîri Hakkı ve Evkâf Nezâreti mü’essesât-ı ilmiye müdîri Nâil Reşid 
beylerden mürekkeb bir komisyon teşkîli ve bu komisyonda hey’etimiz a‘zâsından hazîne-i hümâyûn kethüdâsı 
beyefendinin de bulunması tezekkür ve tensîb idilmiş olmağla îfâ-yı muktezâsı merhûn-ı müsâ‘ade-i aliyye-i 
sadâret-penâhîleridir. Ol bâbda fermân hazret-i men lehü’l-emrindir.
Fî 21 Şa‘bân sene 335 ve fî 12 Haziran sene 333
Hazîne-i Hümâyûn Kethüdâsı Mehmed Refik
Şeyhü’l-Harem-i Hazret-i Nebevî (imza)
Evkâf Nezâreti Müsteşârı (imza)
Ser-karîn-i Hazret-i Şehriyârî Mehmed Tevfik
Hey’et-i A‘yân Birinci Re’îsi Vekîli Abdurrahman Şeref
Şeyhü’l-İslâm ve Evkâf-ı hümâyûn nâzır-ı vekîli Musa Kâzım

Medine-i Münevvere'den gelen kutsal emanetlerin korunması ve tamire ihtiyaç olanlarının tamir edilmesi için bir 
komisyon kurulmasının kararlaştırıldığı hususunda sadarete yazılan mazbata (12 Haziran 1917); bu mazbata 
üzerine toplanan Meclis-i Vükelâ'nın uygun görmesi neticesinde komisyonun kurulması hakkında sadaretin meşi-
hata yazdığı tezkire-i sâmiye (21 Haziran 1917) .

BelGeleRİn ÖzeTİ
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1. “Elif” ve “Mim” harfleri harika bir ahenk-
le birleşmiş. 

2. Aynı şekilde kelime sonunda gelen “ye” 
harfi, ek başında gelen “ye” harfi ile uyum 
içerisinde birleşmiş. Bu şeklen birleşme 
okumayı zorlaştıran bir durum da değil, 
çünkü harfler çok net seçilebilmektedir.

BelGede GeÇen Bazı KelİmeleRİn yazılıŞ ŞeKİlleRİ

sâmî-i
sadâret-penâhîye

hümâyûn

olunan

olunarak

bulunduğu 
hâlde

Evkâf-ı

ilmiye

beyefendinin de idilmiş

3. Burada sonda gelen “Nun” harfi sanki en sonda geriye dönen bir “ye” harfi 
varmış gibi gözükse de tamlamayı ve devamında gelen kelimeyi okuduğu-
nuzda öyle olmadığını fark edebilirsiniz. Bu da bize “Nun” harfinin sonda 
bu şekilde yazıldığını da göstermiş olur.

4. Yukarıda bahsi geçen “Nun” harfinin yazılış 
şekli burada da kendisini gösteriyor. Diğer 
taraftan bu kelimenin klişe olarak yazılış 
şekli de alışan gözler için okumayı çok kolay-
laştırıyor.

5. “Elif” harfinin birleşmesi ve deam eden harflerin nasıl tan-
zim edildiğini görebiliyorsunuz. Burada yine önemli olan 
-velev ki noktalar ile de olsa- harfleri tanıyabilir durumda 
olduğumuzdur. 

6. Ve burada içiçe geçmiş iki kelime. Yine bize yol gösteren nok-
talardır. Fark nedir? Normalde ayrı yazılan harflerin, birleşik 
olarak bu şekilde de yazılabildiğidir. En sonda ise, “Dal” ve 
“He” harflerinin yazılış şeklini görebiliyorsunuz.

7. “Fe” harfinin kafa kısmının 
yazılış şekli ve sonra gelen 
“Elif” harfinin ona yakın ol-
ması sanki orada bir “Tı” har-
fi var gibi göstermektedir. Fa-
kat kelimeleri okuduğunuzda 
“Fe” olduğunu rahatlıkla an-
layabiliyorsunuz.

8. “Te” harfinin bu şekilde aynen “Nun” harfinde olduğu gibi noktaları arkaya eklenerek yazılabildiğini 
daha önceden görenler hatırlayacaktır. Aradaki fark nedir? “Te” harfinde ilk çizgi düz bir açıyla iner-
ken, “Nun” harfinde hafif kavisli olarak inmektedir. Farkı görmek için aynı satırdaki devam eden 
dördüncü kelimenin son harfine bakınız.

9. Evet bu da “Dal” ve “He” harflerinin ayrı yazıldığında yazılabilen diğer bir şeklidir.
10. Burada da “Dal” harfinin birleşerek yazıldığı farklı bir durum var, görebilirsiniz.
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BelGeleRde GeÇen KelİmeleR

Aliyye: Yüce
Âsâr: Eserler
Bi’l-vürûd: Gelerek
Bi’t-tezekkür: Görüşülerek
Emânât: Emanetler
Esbâb: Sebepler, vasıtalar
Haleldâr: Bozma
Hey’et-i asliye: Asıl şekil ve görü-
nüş
Îfâ-yı muktezâ: Gereğinin yapıl-
ması
İş‘âr: Yazı ile bildirme
Kütüb: Kitaplar
Lecne: Komisyon
Lede’l-mütâla‘a: Mütalaa edilip 
okunduktan sonra
Mebnî: …den dolayı
Meb‘ûs: Milletvekili
Meclis-i Vükelâ: Bakanlar Kurulu
Men lehü’l-emr: Emir sahibi olan 
kişi

Merhûn: Bağlı
Meşîhat: Osmanlı’da din işlerini 
yürüten kurum, şeyhülislamlık
Mu‘âyene: Gözden geçirme, kont-
rol etme
Mûcebince: Gereğince
Mü’essesât: Kurumlar
Mürekkeb: Birkaç şeyden yapıl-
mış, oluşturulmuş
Mütehassıs(a): Uzman
Nefîse: Değerli 
Sadâret-penâh: Sadrazamlığın sı-
ğınağı, sadrazam
Ser-karîn: Başyardımcı, Özel ka-
lem
Şehriyâr: Padişah
Tedkîk: Ayrıntılı araştırma
Tensîb: Uygun görmek
Tesyâr: Gönderme
Tevdî‘: Emanet vermek
Vesâil: Vesileler

Vilâyât-ı Mümtâze: Bâbıâlî’nin 
dairelerinden biri olan vilâyât-ı 
(eyâlât-ı) mümtâze, 19. yüzyılda 
ortaya çıkan ve içişlerinde serbest 
bir yapıya sahip olan özel yönetimli 
eyaletlerdir (Mısır, Bulgaristan, Kı-
rım, Bosna, Rumeli-i Şarkî gibi).

(1) Dâire-i Sadâret Umûr-ı Mühimme Kalemi

(2) Taraf-ı Âlî-i Meşîhat-penâhîye

(3) Evrâk nomerosu: 192

(4) Târîh-i tesvîd: 1 Ramazan sene 33[5], 21 Haziran sene 333

(5) Târîh-i tebyîz: 1"21"

(6) Medîne-i Münevvere’den emânât-ı mukaddese ile gönderilen 
kütüb-i nefîse Hazîne-i hümâyûna tevdî‘ (7) kılınmış ise de bunla-
rın mahallerine i‘âdelerine kadar hüsn-i muhâfazaları ve ba‘zılarının 
kıymet-i (8) târîhiye ve nefîselerini haleldâr itmeyecek sûretde ta‘mîrleri 
esbâb ve vesâ’ilinin (9) ta‘yîn ve te’mîni içün Evkâf-ı İslâmiye Müzesi meclis-i idâre 
a‘zâsından İstanbul (10) meb‘ûsu İsmet ve Vilâyât-ı Mümtâze kalemi müdîri Kemal ve mezkûr müze müdîri 
Hakkı (11) ve Evkâf-ı hümâyûn mü’essesât-ı ilmiye müdîri Nâil Reşid beylerden mürekkeb bir komisyon (12) 
teşkîli ve bu komisyonda hazîne-i hümâyûn kethüdâsı beyin de bulunması hakkında (13) lecne-i mahsûsasından 
gelen mazbata Meclis-i Vükelâ’da lede’l-mütâla‘a sûret-i iş‘âr münâsib (14) görülmüş olmağla îfâ-yı (15) 
muktezâsı bâbında.

(16) Meclis-i Vükelâ’nın 17 Haziran sene 333 târîhli zabtı üzerine.
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Hırka-i Şerîf odasındaki mukaddes emanetleri içeren müfredat defteri (Mayıs 1859).

BelGenİn ÖzeTİ

HıRKa-İ ŞeRİF daİReSİne GeTİRİlen muKaddeS emaneTleRİnİn lİSTeSİ
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(1) Hırka-i şerîf-i sa‘âdet-redîf odasında vâki‘ şebeke-i sa‘âdetin derûnunda el-yevm mevcûd olan 
teberrükât-ı şerîfe beyân olunur:
(2) Cenâb-ı hazret-i Resûl-i Ekrem ve nebiyy-i muhterem sallallâhu te‘âlâ aleyhi ve sellem 
efendimiz hazretlerinin seyf-i sa‘âdetleri

1 kabza

(3) Cenâb-ı hazret-i Resûl-i Ekrem ve nebiyy-i muhterem sallallâhu te‘âlâ aleyhi ve sellem 
efendimiz hazretlerinin seyf-i sa‘âdetleri

1 kabza

(4) Cenâb-ı hazret-i Davud nebî aleyhisselâm efendimiz hazretlerinin seyf-i sa‘âdetleri 1 kabza
(5) Cenâb-ı hazret-i Ebûbekir es-Sıddîk radıyallâhu te‘âlâ anh efendimizin seyf-i âlîleri 1 kabza
(6) Cenâb-ı hazret-i Ömer el-Fârûk radıyallâhu te‘âlâ anh efendimizin seyf-i âlîleri 1 kabza
(7) Cenâb-ı hazret-i Ömer el-Fârûk radıyallâhu te‘âlâ anh efendimizin seyf-i âlîleri 1 kabza
(8) Cenâb-ı hazret-i Ömer el-Fârûk radıyallâhu te‘âlâ anh efendimizin seyf-i âlîleri 1 kabza
(9) Cenâb-ı hazret-i Osman ibn Affân radıyallâhu te‘âlâ anh efendimizin seyf-i âlîleri 1 kabza
(10) Cenâb-ı hazret-i Osman ibn Affân radıyallâhu te‘âlâ anh efendimizin seyf-i âlîleri 1 kabza
(11) Cenâb-ı hazret-i Osman ibn Affân radıyallâhu te‘âlâ anh efendimizin seyf-i âlîleri 1 kabza
(12) Cenâb-ı hazret-i Ali el-Murtazâ radıyallâhu te‘âlâ anh efendimizin seyf-i âlîleri 1 kabza
(13) Cenâb-ı hazret-i Zübeyr ibn el-Avvâm radıyallâhu te‘âlâ anh efendimizin seyf-i âlîleri 1 kabza
(14) Cenâb-ı hazret-i Hâlid ibn Velîd radıyallâhu te‘âlâ anh efendimizin seyf-i âlîleri 1 kabza
(15) Cenâb-ı hazret-i Hâlid ibn Velîd radıyallâhu te‘âlâ anh efendimizin seyf-i âlîleri 1 kabza
(16) Cenâb-ı hazret-i Hâlid ibn Velîd radıyallâhu te‘âlâ anh efendimizin seyf-i âlîleri 1 kabza
(17) Cenâb-ı hazret-i Hâlid ibn Velîd radıyallâhu te‘âlâ anh efendimizin seyf-i âlîleri 1 kabza
(18) Cenâb-ı hazret-i Ammâr ibn Yâsir radıyallâhu te‘âlâ anh efendimizin seyf-i âlîleri 1 kabza
(19) Cenâb-ı hazret-i Ca‘fer-i Tayyâr radıyallâhu te‘âlâ anh efendimizin seyf-i âlîleri 1 kabza
(20) Kâtib-i hazret-i Resûlullâh Ebû Hasan radıyallâhu te‘âlâ anh efendimizin seyf-i âlîleri 1 kabza
(21) Cenâb-ı hazret-i sahâbe-i kirâm efendilerimizden bir zâtın seyf-i âlîleri 1 kabza
(22) Cenâb-ı hazret-i sahâbe-i kirâm efendilerimizden bir zâtın seyf-i âlîleri 1 kabza
(23) Cenâb-ı hazret-i Zeyne’l-Âbidîn radıyallâhu te‘âlâ anh efendimizin seyf-i âlîleri 1 kabza
(24) Cenâb-ı hazret-i Resûl-i Ekrem ve nebiyy-i muhterem sallallâhu te‘âlâ aleyhi ve sellem 
efendimiz hazretlerinin hırka-i sa‘âdet sandûka-i şerîfesi

1

(25) Cenâb-ı hazret-i Resûl-i Ekrem ve nebiyy-i muhterem sallallâhu te‘âlâ aleyhi ve sellem 
efendimiz hazretlerinin sancağ-ı şerîfe sandûkası

1

(26) İçinde teberrükât-ı adîde mahfûz sandûka-i kebîr 1
(27) İçinde teberrükât mahfûz vasat sandûka-i şerîfe 1
(28) İçinde lihye-i sa‘âdet mahfûz sandûka-i şerîfe 1
(29) Cenâb-ı hazret-i Osman radıyallâhu te‘âlâ anh efendimiz hazretlerinin 
dürerbârlarıyla hatt-ı Kûfî kebîr Mushaf-ı şerîf

1 cild

(30) Cenâb-ı hazret-i Ali el-Murtazâ radıyallâhu te‘âlâ anh efendimizin hatt-ı şerîfleriyle 
Kûfî sağîr Mushaf-ı şerîf

1 cild

(31) Lihye-i şerîf-i cenâb-ı hazret-i nebevî sallallâhu te‘âlâ aleyhi ve sellem 1
(32) Lihye-i şerîf-i cenâb-ı hazret-i nebevî sallallâhu te‘âlâ aleyhi ve sellem 1
(33) Harem-i melâik-hidem-i hazret-i nebevî derûnunda hücre-i mu‘attara zemininin döşeme mermeri 
ta‘mîr ve îcâbına göre ba‘zılarının tecdîdi husûsunun üçüncü günü kisve-i şerîfe çamurdan mu‘teber olma-
mak içün bir mikdâr zemînden ref ‘i esnâda kisve-i sa‘âdet derûnunda mermerden masnû‘ cidâr-ı şerîfin 
kıyâmında iki aded seng-i şerîf mahallinden oynamış olduğundan kemâl-i ta‘zîm ve tekrîm ile ol seng-i 
mübâreki kal‘ ve … içün arkasında mevcûd hâk-i ıtırnâk-i mübârekin bir mikdârı zuhûr idüb ma‘a’t-ta‘zîm 
ve’t-tebcîl ahz u ta‘tîr u tebhîr ile hıfz ve ahcâr-ı mübârekenin çamurunu gül yağı ve gül suyu ve sâ’ir 
revâyih-i tayyibe ile ba‘de’l-i‘mâl mahalline muhkem vaz‘ idüb vâcibü’t-ta‘zîm olan turâb-ı şerîf bu def ‘a bâ-
irâde-i seniyye-i cenâb-ı mülûkâne  ser-kurenâ-yı hazret-i şehriyârî atûfetlü Osman Efendi ma‘rifetiyle gelüb 
hırka-i sa‘âdet mahall-i âlîsinde kadem-i şerîf dolabına vaz‘ olunmuşdur. Fî L. [Şevvâl] sene [12]75



Hüsn-i Hat Çalışmaları | mesud Hızarcı
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Bu sayımızda öğrendiğimiz harflerden “  ” (Dad)’ın diğer harfler-
le birlikte nasıl yazılacağını göreceğiz. Harfleri yazarken, daha önce 
öğrendiğimiz başlama ve bitiş şekillerini unutmayalım.
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Osmanlıca Yazabiliyorum

* Metnin çevirisine osmanlicadergi.com internet sitemizden ulaşabilirsiniz.

ÜÇ SABIR
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..........................................................................................................................................................................
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Dergiyi takip edenler, yazmanın da zevkine ulaşıyorlar. Her ay ilerlediğinizi 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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Ey sabırsız nefsim! 

Sen üç sabır ile mükellefsin. Birisi, taat üstünde sabırdır. Birisi, masiyetten sabırdır. Diğeri, musibete karşı 
sabırdır. Aklın varsa, şu üçüncü ikazdaki temsilde görünen hakikati rehber tut. Merdane, “Ya Sabur!” de. Üç 
sabrı omuzuna al. Cenâb-ı Hakk’ın sana verdiği sabır kuvvetini, eğer yanlış yolda dağıtmazsan, her meşakkate 
ve her musibete kâfi gelebilir. Ve o kuvvetle dayan.
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Osmanlı Tıbbından | mesut Budak
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Rutûbet: Nem
Fuzûl: Fazla, lüzumsuz
Urûk: Damar
Hılt: Vücutta var olan dört unsur 
(safra, balgam, kan, sevda)
Müstehîl: Helalleşen, uyumlu
sığâr: Küçük
a‘zâ: Organ

sakî: Sula-mak
Eşcâr: Ağaçlar
ağsân: Dal
Jâle: Kırağı, çiğ
Tarâvet: Tazelik
Ûlâ: İlk, birinci
Tevellüd: Oluşan, doğan
Müşabih: Benzer

Tartîb: Tazelik verme

karîbü’l-ahd: Kısa bir süre 

İn’ikâd: Katılık, Bağlanma

Berk:  Katı, Sert, Serin

Turâb: Toprak

Fâni: Yok olma
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OSmanlı TıBBından

meTnİn TRanSKRİPSİyOnu

meTnİn Güncel ÇevİRİSİ

RUTÛBET

Rutûbet-ı bedeniyeden gayr-ı fuzûl dört kısımdır.

Bir kısmı rutûbetdir ki; etrâf-ı urûk-ı sığârda olur. Bu rutûbetin kârı, a‘zâyı sakî eder, yani sular. Rutûbet, 
hakîkatte rutûbet-i hıltiyyeden müstehîl olur. Bi-aynihî bu rutûbet eşcârın etrâf-ı ağsânında olan rutûbete 
müşâbihdir.

Rutûbet-i gayr-ı fuzûlün ikincisi şol rutûbetdir ki; a‘zâya dökülmüş ve dağılmışdır. 
Eşcâra jâle tarâvet virdüğü gibi; bu rutûbet, rutûbet-i ûlâdan tevellüd ider. Bu 
rutûbet, olmuş meyvelerde olan rutûbete müşâbihdir. Bu rutûbetin ve 
rutûbet-i ulânın fâidesi, bedeni tartîb idüb gıdâ olmadığı mahalle 
irişdirüb gıda virmekdir.

Rutûbet-i gayr-ı fuzûlün üçüncüsü; ol rutûbetdir ki; karîbü’l-
ahd bi’l-in’ikâddır. Bu şol rutûbetdir ki; berk olmaya başlaya 
ya’ni henüz berk ola. 

Rutûbet-i gayr-ı fuzûlün dördüncüsü ol rutûbetdir ki; 
tartîb-i a‘zâyı saklar. Bu rutûbet beden turâb olmayınca 
fânî olmaz. 

(Kaynak: En-mûzec fi’t-Tıb, Süleymaniye Kütüphanesi, 
Mihrişah Sultan Koleksiyonu, No: 3421)(Kaynak: Tercüme-i 
Müfredât-ı İbn Baytâr, Süleymaniye Ktp, Lala İsmail, nr. 389)

NEM

Bedende var olan nemden başka dört çeşit asli nem vardır.

Birinci kısım nem, kılcal damarlarda olur. Organların su ihtiyacını gidermek gibi bir faydası vardır. Bu çeşit 
nem; balgam, safra, kan ve sevda unsurlarından dolayı vücutta oluşan nemi uyumlu hale getirir. Bizzat ağaçla-
rın dallarının sulanmasına benzer işlevde bir nemdir.

İkinci kısım nem ise; iç organların işlevine bağlı olarak vücuda yayılan nemdir. Ağaca tazelik veren nem gibi, 
bu çeşit nem de birinci kısım neme bağlı olarak ortaya çıkar. Bu nem, olgunlaşmış meyvelerde olan nemlilik 
gibidir. Bu ve birinci kısım nemin faydası; bedene tazelik, canlılık vermek ve gıdanın bütün bedene ulaşmasını 
sağlamaktır.

Üçüncü kısım nem ise; iç organların tazeliğini, yaşlılığını korur. Bu nem, organlar arasında yapısını korumak 
için sürekli bir katılık ve sertlik oluşumuna sebep olur. 

Dördüncü kısım nem ise: vücuttaki organların tazeliğini sağlar. Bu rutubet insan ölmediği sürece bedeni terk 
etmez.
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Kitabe Okumaları

KelİmeleR

Lâ Yemût: Ölümsüz
Vâsıl-ı rahmet-i Hak: Hakk’ın rahmetine kavuşan
Esbak: Evvelden
Hafîd: Erkek torun
Müderrisîn: Medrese ve büyük câmilerde yüksek seviyede 
ders okutan icazetli âlimler

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

İBRaHİm İSmeT BeyeFendİnİn KaBRİ

هو احلّي ال ميوت  
Hüve’l-Hayyu Lâ Yemût

واصل رمحت حق شيخ االسالم  
Vâsıl-ı rahmet-i Hak Şeyhülislam

اسبق امحد عارف بك مرحومڭ  
Esbak Ahmed Ârif Bey merhûmun

حفيدي مدّرسني كرامدن  
Hafîdi müderrisîn-i kirâmdan

مرحوم و مغفور له السّيد ابراهيم  
Merhûm ve mağfurun leh Esseyyid İbrâhîm

عصمت بك أفندي روحيچون  
İsmet Beyefendi rûhîçün

الفاحته    
Elfatiha

سنه  ٢٩ مجاذي الخر 1٢84
sene 29 Cemaziyelahir 1284
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KİTâBe OKumalaRı

KelİmeleR

Mukâtaacı: Osmanlı mâliye teşkilatında mukataa ile ilgili 
işlere bakmakla görevli memur
Rıhlet: Göç etmek
Halile: zevce, eş

SaRâylı âyŞe yuHBeR Hanım’ın mezaR TaŞı

هوالبايق  
Hüve’l-Bâkî

اسهام مقاطعه جيسي  
Eshâm mukâtaacısı 

ايكن رحلت دار بقا ايدن  
İken rıhlet-i dâr-ı bekâ eden

تشريفاجتی اسبق مصطفي منيف  
Teşrîfâtçı-ı esbak Mustafâ Münîf

افندي مرحومڭ حليله سي  
Efendi merhûmun halîlesi

مرحومه  و مغفور هلا  
Merhûme ve mağfûru’n-lehâ

سرايلي عايشه  يوخرب خامنڭ  
Sarâylı Âyşe Yuhber Hanım’ın

روحيچون حق رضاسيچون فاحته  
Rûhiyçün Hak rızâsîyçün Fâtiha

يف ٢٢ ذ  
Fî 22 Zilhicce

سنه  1٢41  
sene 1241
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Osmanlıdan yemek Tarifleri
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Evvela murad olduğu miktarı bademi bir 
miktar suda kaynatıp kabını izale eyledik-
ten sonra taş havanda gereği gibi döğdükten 
sonra pak su ile ezip kıl elekten geçireler. 
İrisi kaldıkta yine dakk edip (vurup)  tekrar 
cüz’î su ile tamam cümlesi elekten geçince 
böyle edeler. Badehu (daha sonra)  kifayet 
miktarı şeker ve gülâb (gül suyu)  koyup pak 
tencerede yahut ibrikte kaynatıp salep gibi 
istimal edeler. Gayet latif olduğundan baş-
ka sadrı (göğsü)  yumuşatıp rîh-i meraka 
(vücuttaki ağrı, sızı)  dahi nâfidir. Alelhusus 
ince sahk (ince dövülmüş)  seylanî tarçın ile 
istimal oluna.

Badem Herîresi
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OSmanlıdan yemeK TaRİFleRİ

Rumelinde gelin odu derler bir latif taamdır. Reva-
niye şebih (benzer) , evvela bir ölçü rugan-ı sade 
(sade yağ)  ve bir ölçü dakîk-i hâs (ince un)  do-
ruklu (dolu)  ola ve iki ölçü asel-i musaffa (saf bal)  
ve bir ölçü güllü su cümlesin bir yerde karıştırıp ve 
gereği gibi çalkayıp alıştıkta bir kenarlı tepsi içine 
döküp fırında pişire.

Bir fincan nişasta, otuz fincan miktarı su, evvela nişasta 
kıl elekten geçe ve nişastanın kokusu gidince kaynatıp 
lezzet verecek kadar şeker ve gülâb yahut çiçek suyu ko-
yup bir miktar dahi şeker ile kaynatıp sonra bir iki adet 
limon suyunu astardan süzüp onu dahi itidal üzere ko-
yup, cüz’î karıştırdıktan sonra indirip salep fincanları 
ile istimal oluna.

Gelin Odu

Pelteşin
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TARİHTEN NOTLAR

TAkkEcİ İbRAHİm AğA cAmİİ   / طاقيه جي ابراهيم آغا جامعي

Çizen: Ahmet Çakıl
TARİHTEN NOTLAR

آغا، طاقيه  صاتارق كچيمنى صاغاليان بر  طاقيه جي ابراهيم 
عثمانلي وطنداشيدي. اڭ بيوك خيايل بر جامع ياپديرمقدي. 
فقط موجود كلريي ايله  بر جامع انشا ايتديره بيلمه سي ممكن 
دگلدي. بر كيجه  رؤياسنده  نور يوزيل مبارك بر ذات كنديسنه ؛ 
ايكي صالقيم أوزوم رزقڭ وار، اوين  “بغداده  كيت، اوراده  
آزيغنى  و  آڭالتري  اشنه   رؤياسين  صباح  دير.  دون”  و  يي 
حاضراليارق يوللره  دوشر. بغداده  وارجنه  قالديغي خانده  ييمك 
يريكن آصمه ده كي ايكي صالقيم أوزومي كورور. أوزوملري 
ده   رؤياسين  آراده   بو  ايسرت.  اذن  خاجنيدن  اچيون  قوپارمق 
آڭالتري اما امسنى سويله مز. ايلگيله  كنديسين ديڭله ين خاجني؛ 
“بڭا قاچ دفعه در رؤيامده ، ‘استانبولده  طاقيه جي ابراهيم آغا 
دييه  بري وار. اونڭ أوينڭ باغچه سنده كي قويونڭ ياننده  بر 
كوپ آلتني كوموليدر، كيت آل’ ديرلر ده  أوستنده  طورمام. 
سن ايكي صالقيم أوزومڭ پشنه  دوشوب بغداده  كلمشسڭ. 
اللهّٰ عقل، فكر ويرسني” دير. خاجنينڭ بو سوزلري أوزرينه  
آلتينلري  آغا، أوينڭ باغچه سنده كي  ابراهيم  استانبوله  دونن 
بولور و بو آلتينلرله  بر جامع انشا ايتديرير. كومنزده  بانيسنڭ 
آديله  طانيديغمز بو جامع، طوپ قايپ كولتور پارقنده در و 
١٥٩١-١٥٩٢ سنه لرنده  ياپديريلمشدر. جامع صوڭ اوالرق 
شهرامانتی طرفندن ٢٠٠٧-٢٠٠٨ سنه لرنده  رستوره  ايديله رك 

عبادته  آچيلمشدر.

Takkeci İbrahim Ağa, takke satarak geçi-
mini sağlayan bir Osmanlı vatandaşıydı. 
En büyük hayali bir cami yaptırmaktı. 
Fakat mevcut geliri ile bir cami inşa et-
tirebilmesi mümkün değildi. Bir gece rü-
yasında nur yüzlü mübarek bir zat ken-
disine; “Bağdat’a git, orada iki salkım 
üzüm rızkın var, onu ye ve dön” der. Sa-
bah rüyasını eşine anlatır ve azığını ha-
zırlayarak yollara düşer. Bağdat’a varınca 
kaldığı handa yemek yerken asmadaki 
iki salkım üzümü görür. Üzümleri ko-
parmak için hancıdan izin ister. Bu arada 
rüyasını da anlatır ama ismini söylemez. 
İlgiyle kendisini dinleyen hancı; “Bana 
kaç defadır rüyamda, ‘İstanbul’da Takke-
ci İbrahim Ağa diye biri var. Onun evinin 
bahçesindeki kuyunun yanında bir küp 
altın gömülüdür, git al’ derler de üstünde 
durmam. Sen iki salkım üzümün peşine 
düşüp Bağdat’a gelmişsin. Allah akıl, fikir 
versin” der. Hancının bu sözleri üzerine 
İstanbul’a dönen İbrahim Ağa, evinin 
bahçesindeki altınları bulur ve bu altın-
larla bir cami inşa ettirir. Günümüzde ba-
nisinin adıyla tanıdığımız bu cami, Top-
kapı Kültür Parkındadır ve 1591-1592 
senelerinde yaptırılmıştır. Cami son ola-
rak İBB tarafından 2007-2008 senelerin-
de restore edilerek ibadete açılmıştır.
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TaRİHTen        nOTlaR

Sana KaRada yeR yOK   / ده  ير يوق  سڭا قره

پادشاهي  زمانڭ  كون  بر  پاشا،  علي  قيليچ  دريا  قپودان 
3جنی مراد خانڭ حضورينه  چيقارق، كندي آدينه  بر جامع 
ياپديرمق اچيون اذن ايسته دي. شاعر روحلي و عني زمانده  
سرداريسڭ.  دريالرڭ  “سنكه   پادشاه:  اوالن  نكته دان 
مقتدر ايسه ڭ جامعڭى دريا أوزره  انشا ايت! سڭا قره ده  

بر قاريش ير يوقدر” دييه  فرمان بويوردي.

قيليچ علي پاشا بو فرماين غايت صوغوق قانلي قارشيالدى 
ده   مكامنز  ده ،  أوميز  بزم  ديرلر.  طوغري  “خنكارميز  و: 
انشاسي  أوزره   دريا  ده   معبدميزڭ  حالده   او  دريالردر. 
مناسبدر” دييوب مساعده  ايسته يه رك حضوردن چيقدي. 
فقط دڭز أوزرينه  جامع ناصل ياپيالجقدي؟ مهن او دورڭ 
اڭ بيوك معماري قوجه  سنانڭ ياڭنه  واردي و طورومي 
ايتمه سين  انشا  كنديسنڭ  ده   اثري  بو  آڭالتارق،  اوڭا 
ايسته دي و بونڭ اچيون ده ، طوپخانه  آچيقلرنده  بو انشاآتڭ 

ياپيالبيله جگين سويله دي.

مهن  بگنمسيله   كوروب  يريين  انشاآت  سنانڭ،  معمار 
آناطويل  قاديرغه لرله   پاشا،  علي  قيليچ  كچيلدي.  حركته  
آچيقلرنده   طوپخانه   طاشيتارق  قيالري  ايري  ساحللرندن 
دڭزي طولديرمته يه  باشالدى. بويله جه  برقاچ كون اچينده  
بوراده  كوچك بر آطه ميدانه  كلدي. بوراده  ساحله  قدر ده  
اخشاب بر كوپرو انشا ايديلدي. صوڭره  ده  معمار سنان 

انشاآته  باشالدى. اثرينى متامالينجه :

“دريالر قودورسه  و آزغني طالغه لر قبه نڭ تپه سندن آشسه ، 
صوڭره كي  ديدي.  قاالجقدر”  قدر  قيامته   معبد  بو  يينه  
آراسي  آطه  بولونديغي  جامعنڭ  ايله   ساحل  عصرلرده ، 

طولديروالرق جامع دڭزدن اچيريده  قاملشدر.

Kaptan-ı Derya Kılıç Ali Paşa, bir gün za-
manın padişahı 3. Murad Han’ın huzu-
runa çıkarak, kendi adına bir cami yap-
tırmak için izin istedi. Şair ruhlu ve aynı 
zamanda nüktedan olan padişah: “Sen ki 
deryaların serdarısın. Muktedir isen ca-
miini derya üzre inşa et! Sana karada bir 
karış yer yoktur” diye ferman buyurdu.
Kılıç Ali Paşa bu fermanı gayet soğukkan-
lı karşıladı ve: “Hünkârımız doğru derler. 
Bizim evimiz de, mekânımız da deryalar-
dır. O halde mabedimizin de derya üzre 
inşası münasibdir” deyip müsaade iste-
yerek huzurdan çıktı. Fakat deniz üzerine 
cami nasıl yapılacaktı? Hemen o devrin en 
büyük mimarı Koca Sinan’ın yanına vardı 
ve durumu ona anlatarak, bu eseri de ken-
disinin inşa etmesini istedi ve bunun için 
de, Tophane açıklarında bu inşaatın yapı-
labileceğini söyledi.
Mimar Sinan’ın, inşaat yerini görüp be-
ğenmesiyle hemen harekete geçildi. Kılıç 
Ali Paşa, kadırgalarla Anadolu sahillerin-
den iri kayaları taşıtarak Tophane açık-
larında denizi doldurtmaya başladı. Böy-
lece birkaç gün içinde burada küçük bir 
ada meydana geldi. Burada sahile kadar 
da ahşap bir köprü inşa edildi. Sonra da 
Mimar Sinan inşaata başladı. Eserini ta-
mamlayınca:
“Deryalar kudursa ve azgın dalgalar kub-
benin tepesinden aşsa, yine bu mabed 
kıyamete kadar kalacaktır” dedi. Sonraki 
asırlarda, sahil ile caminin bulunduğu ada 
arası doldurularak cami denizden içeride 
kalmıştır.
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düŞmana SıRTınızı ÇevİRmeyİnİz

دمشانه  صريتڭزي چويرمه يڭز

كلديگي  وه يه   ا خاچ  اوردوسي  عثمانلي 
آرشيدوك  قرداشي  اميپراطورڭ  بوراده   زمان، 
مقسميليانڭ قوتلريله  قارشيالشدي. آملان، جمار 
بيوك  طوپالمنش  مّلتلردن  و  دولت  ديگر  و 
وه يه   ا خاچ  اوردو،  واردي.  اوردو  بر 
وارديغي زمان، دمشانه  قارشي ناصل 
كورومشك  ايديله جگين  حركت 

ايستگيله  مقصدي ايله  بر ديوان  خواجه سنڭ  طوپالندي. 
يولڭ  و  صارصينتيسندن  آرابه   سلطان،  چيقان  صواشه  
مشّقتلرندن چوق راحتسز اولدي. سلطان طوپالنان ديوانده  
رمًسا، صدر اعظمي برياقوب، استانبوله  دومنك ايسته ديگين 

آچيقالدى. بعض وزيرلر ده  سلطاين دستكله ديلر. 
بو طورومه  شّدتله  قارشي چيقان خواجه  سعدالّدين افندي؛ 
راحتسز اولديغين  “شوكتلو سلطامنزڭ صواش زورلقلرندن 
بيلريز. اونومتامليكه ، صواشڭ زورلقلرندن بز و بتون اوردو 
راحتسزدر. صواشڭ مشّقتلرينه  قاتالمنادن ظفر قازامنق نره ده  
كوروملشدر. بو ايش وزيرلرڭ ايشي دگلدر. بر قلعه  فتح 
قلعه نڭ  باقمق،  ايله   نظري  ايديلمش  حّل  دعوايه   ايتمكله  
ييالنڭ  دومنك،  كري  ازمه دن  باشين  كفارڭ  كلن  امدادينه  
كرميده   ن  قرآ دميكدر.  قامچق  أوڭندن  باصوب  قويروغنه  
مئااًل؛ “دمشانلريڭز امان ديله يوب سالحلريين ترك ايدجنه يه  
چويرمه يڭز.”  صريتڭزي  دمشانه   صواشيڭز.  اونلرله   قدر 
بيورولور. دمشان امان ديله مه مش، سالحنى ترك ايتمه مشدر. 
يارين  چويريرسه ك  صريمتزي  اوڭا  قارشيالمشادن  دمشانله  
حساب كوننده  اهللهّٰ تعالينڭ حضورينه  نه  يوزله  چيقارز. بر 
عثمانلي سلطاننڭ بر سبب اوملادن و دمشاين احما ايتمه دن، 
ايتمه سي، شيمدي يه  قدر كورومله مشدر.  غزا ميداننى ترك 
اجدادميزڭ روحلري بزي عيبلر. دين دمشانلري ايله  صوامشق 
حمّقق الزمدر. ديين و دوليت مدافعه  ايتمك، اونڭ شاننى و 

Osmanlı Ordusu Haçova’ya geldiği za-
man, burada İmparatorun kardeşi Arşidük 
Maksimilyan’ın kuvvetleriyle karşılaştı. 
Alman, Macar ve diğer devlet ve millet-
lerden toplanmış büyük bir ordu vardı. 
Ordu, Haçova’ya vardığı zaman, düşmana 
karşı nasıl hareket edileceğini görüşmek 
maksadı ile bir divan toplandı. Hocasının 
isteğiyle savaşa çıkan Sultan, araba sar-
sıntısından ve yolun meşakkatlerinden 
çok rahatsız oldu. Sultan toplanan divan-
da resmen, sadrazamı bırakıp, İstanbul’a 
dönmek istediğini açıkladı. Bazı vezirler 
de Sultanı desteklediler. 
Bu duruma şiddetle karşı çıkan Hoca 
Sâdeddîn Efendi; “Şevketlü sultanımızın 
savaş zorluklarından rahatsız olduğunu 
biliriz. Unutmamalı ki, savaşın zorluk-
larından biz ve bütün ordu rahatsızdır. 
Savaşın meşakkatlerine katlanmadan za-
fer kazanmak nerede görülmüştür. Bu iş 
vezirlerin işi değildir. Bir kale fethetmek-
le davaya halledilmiş nazarı ile bakmak, 
kalenin imdadına gelen küffarın başını 
ezmeden geri dönmek, yılanın kuyru-
ğuna basıp önünden kaçmak demektir. 
Kur’ân-ı Kerimde mealen; “Düşmanları-
nız aman dileyip silahlarını terk edince-
ye kadar onlarla savaşınız. Düşmana sır-
tınızı çevirmeyiniz.” buyrulur. Düşman 
aman dilememiş, silâhını terk etmemiş-
tir. Düşmanla karşılaşmadan ona sırtımı-
zı çevirirsek yarın hesap gününde Allah 
Teâlâ’nın huzuruna ne yüzle çıkarız. Bir 
Osmanlı sultanının bir sebep olmadan 
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آلتنه  دوشورمه مك اچيون صوامشق  آياقلر  شرفنى كوكلردن 
هپمزڭ  قدر  ويرجنه يه   جان  اوغورده   بو  فرضدر.  أوزرميزه  
بز  ذاًتا  امريدر.  تعالينڭ  اهللهّٰ  دگل،  سلطانڭ  صوامشسي، 
اونلري يوق ايتمزسه ك، اونلر بزم أوزرميزه  كلوب بزي يوق 

ايده جكلر.” دييه رك سلطانڭ دومنه سنه  مانع اولدي. 
ايرته سي صباح ايكي طرفڭ قوتلري حرب وضعييت آلوب 
بربرينه  ياناشدي. دمشان، ترك جبخانه  صنديقلرينڭ أوزرينه  
چيقمشدي. وضعيت تهلكه يل بر حال آملشدي. بو طورومي 
بالّذات سري ايدن سلطان حممد خان، ياننده  بولونان خواجه  
سعدالّدين افندي يه ؛ “افندي شيمديدن صوڭره  نه  ياپمه مز 
الزم  “سلطامن  افندي؛  خواجه   صورجنه ،  دييه   كرك؟” 
اوالن، يريڭزده  ثبات و قرار ايتمكدر. جنگڭ حايل بودر. 
واقع  بويله   چوغونلقله   حماربه لر  اوالن  زماننده   اجداديڭز 
ايله  ان شاء اهللهّٰ  افندميزڭ معجزه لري  اوملشدر. رسول  اهللهّٰ 
تعايل فرصت و نصرت اهل اسالمڭدر. خاطريڭزي خوش 

طوتڭ” ديدي.

ve düşmanı imha etmeden, gazâ meyda-
nını terk etmesi, şimdiye kadar görülme-
miştir. Ecdadımızın ruhları bizi ayıplar. 
Din düşmanları ile savaşmak muhakkak 
lâzımdır. Dini ve devleti müdafaa etmek, 
onun şanını ve şerefini göklerden ayaklar 
altına düşürmemek için savaşmak üzeri-
mize farzdır. Bu uğurda can verinceye ka-
dar hepimizin savaşması, sultanın değil, 
Allah Teâlâ’nın emridir. Zaten biz onları 
yok etmezsek, onlar bizim üzerimize ge-
lip bizi yok edecekler.” diyerek Sultanın 
dönmesine mâni oldu. 
Ertesi sabah iki tarafın kuvvetleri harp 
vaziyeti alıp birbirine yanaştı. Düşman, 
Türk cephane sandıklarının üzerine çık-
mıştı. Vaziyet tehlikeli bir hâl almıştı. Bu 
durumu bizzat seyreden Sultan Mehmed 
Hân, yanında bulunan Hoca Sâdeddîn 
Efendiye; “Efendi şimdiden sonra ne yap-
mamız gerek?” diye sorunca, Hoca Efen-
di; “Sultanım lâzım olan, yerinizde sebat 
ve karar etmektir. Cengin hâli budur. Ec-
dadınız zamanında olan muharebeler ço-
ğunlukla böyle vaki olmuştur. Resûlullah 
efendimizin mucizeleri ile inşallah Teâlâ 
fırsat ve nusret ehl-i İslam’ındır. Hatırını-
zı hoş tutun.” dedi.

صدر  أّولدن  كون،  بر  خان  عبدالعزيز  سلطان 
او  پاشايه ،  فؤاد  اوالن  ياپمش  ده   اعظملغنى 
ايله   پاشا  علي  آدملرندن  دولت  زمانڭ 
فرقلريين  كنديسنڭ  ايله   پاشا  رشدي 

صورار. فؤاد پاشا ده  جوابًا شويله  دير:
تصّور  كوپرو  بر  ياپيلمش  يڭي  “افندميز، 
باشنه   كوپرونڭ  ده   أومچز  بويوريڭز. 
كلمش بولونامل. بنده ڭز مهن بسمله  چكر و 
پاشا بسمله   چكينمدن كوپرويي كچرم. علي 
اينجه له دكدن  دفعه لرجه   كوپرويي  فقط  چكر 
چكر،  بسمله   ده ،  قولڭز  پاشا  رشدي  كچر.  صوڭره  
صاغالم  كچريير،  كوپرودن  بو  انساين  طابور  بر  صوڭره  

اولديغنه  قناعت كتريدكدن صوڭره  كنديسي كچر.”

Sultan Abdülaziz Han bir gün, 
evvelden Sadrazamlığını da 
yapmış olan Fuad Paşa’ya, 
o zamanın devlet adamla-
rından Âlî Paşa ile Rüşdü 
Paşa ile kendisinin fark-
larını sorar. Fuad Paşa da 
cevaben şöyle der:
“Efendimiz, yeni yapıl-
mış bir köprü tasavvur 

buyurunuz. Üçümüz de 
köprünün başına gelmiş 

bulunalım. Bendeniz hemen 
Besmele çeker ve çekinmeden 

köprüyü geçerim. Âlî Paşa Bes-
mele çeker fakat köprüyü defalarca 

inceledikten sonra geçer. Rüşdü Paşa ku-
lunuz da, Besmele çeker, sonra bir tabur 
insanı bu köprüden geçirir, sağlam oldu-
ğuna kanaat getirdikten sonra kendisi 
geçer.”

PadİŞaHa Kul OlmaK   / پادشاهه  قول اوملق
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şağıdaki levhalarda geçen kırmızı renkli kelimelerin okunuşlarını sırasına göre Latin harfli 
Türkçe ile yazınız. İşaretli yerlere gelen harfleri yine sırasına göre bir araya getirip anahtar 
cümleyi bulunuz. Son olarak bu cümleyi Osmanlı Türkçesi ile yazınız ve 25 Şubat’a kadar  
mektup@osmanlicadergi.com posta adresine gönderiniz. Doğru cevabı gönderenler arasın-
da yapılacak kur’a ile ilk beş takipçimize “Osmanlıca Meal” hediye edilecektir.

mailto:mektup@osmanlicadergi.com
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Merhaba
Osmanlıca Dergisinin değerli çalışanları,

Medeniyetlerin, köklerinden aldıkları kuv-
vetle büyüdükleri gerçeği nazara alındığında 
toplum nezdinde artık şu kavrayış hâsıl oldu;
Evet! Osmanlı ve daha öncesinde yaşanan  
toplumsal hareketler, savaş, politika, bilim, 
sanayi, kütüphane, vakıf vb. olumlu veya 
olumsuz bütün gelişmeler, bireylerin zihninde 
merak uyandırmaya başladı.
Büyüğü, küçüğü, öğrencisi bilinmeze doğru 
yol almak ve uzak kaldığı bu pınardan istifade 
etmek istedi.
Geçmişin hazineleri arasında yapılan yolculu-
ğu ve bu değerleri tozlu raflardan alıp insanla-
rın zihnine ulaştırmada siz Osmanlıca Dergisi 
ekibinin emeği çok büyük.
Gördüğünüz hizmetin adı veya anlatımı ve 
karşılığını biz tayin edemeyiz. İlim adına 
yapılan bu yürüyüşün muhakkak karşılığını 
yürekten inanlar, Yüce Rabbim katında kat ve 
kat alacaktır.
İlmi değerleri yücelten siz değerli Osmanlı-
ca Dergisi ekibine can u gönülden teşekkür 
ediyor, çalışmalarınızın kültür haznemizde 
geniş yer tutmakta olduğunu bilmenizi talep 
ediyorum.
Çalışmalarınızın toplumun çok daha geniş 
kitlelerine hitabını, bu manada sizlerin fa-
aliyetlerinizi çeşitlendirerek “Osmanlıcayı 
toplum hayatına daha fazla nasıl sokabiliriz” 
düşüncesinde olduğunuzu ve can u gönülden 
çalıştığınızı biliyorum.
Rabbim yar ve yardımcınız olsun.
İyi çalışmalar dilerim.

— AV. MEhMET NASuh GÖRDAĞ



Türkiye Dergiler Birliği (TÜRDEB) Yönetim 

Kurulu üyeleri ve dergi temsilcileri ile birlikte 

Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Numan Kur-

tulmuş ile Topkapı Sarayı’nda kahvaltıda bir 

araya geldik. Bu vesileyle kültürel zenginliği-

mizin farklı yönlerini topluma taşıyan dergi-

ciler olarak Bakan Beyle verimli bir toplantı 

icra edilmiş oldu. 

Bu ve benzeri güzel ve verimli toplantıların 

-alınan kararların icrasının da vukuatına mun-

tazır olarak- berdevam olmasını, kültürel zen-

ginliğimizin daha yaygın olarak toplumda yer 

almasını ve ‘deli işi’ tabir edilen dergilerin ve 

dergicilerin artarak devam etmesini temenni 

ettik ki, kareselleşen dünyaya mahkûmiyeti 

ne kadar azaltabilirsek o kadar memnun ve 

mesrur olacağız.

Sayın Bakanımız ve tüm dergicileri en kalbi 

muhabbetlerimizle bir kez daha selamlıyoruz. 

Ve diyoruz ki: Gidemediğin yer senin değildir!

DERGİLER 

HÜR 
TEFEKKÜRÜN 
KALELERİDİR
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