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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
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“Ölçülü adımlarla yürü…”
–İmam Gazali–
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BAŞ MUHARRİR

SAĞDAN SOLA  
Miladi yeni bir senenin başından tekrar 
herkese merhabalar efendim!
Dergiyi elinize aldığınızda farkı görmüş 
olmanız kaçınılmazdı. Süreç içerisin-
de gelen teklifler yekûn teşkil etmeye 
başlayınca, biz de hep beraber ilk basa-
mağı geçtiğimizi düşünerek, yazının da 
fıtratına uygun olması hasebiyle dergiyi 
sağdan sola çalıştık. Bundan böyle şekl-i 
hazır üzere sizlerle buluşacağız. 
Belge okuma bölümünde de bir deği-
şiklik yaptık. Konu bütünlüğü içerisinde 
kalemleri (kurumları) dolaşan belgeleri 
hem yazısı, hem konusu, hem diplomatik 
ilişkileri, hem de kullanılan kelimelerin 
dönemine mahsus ve mutabık manala-
rıyla çalıştık. Ta ki sadece okumaya değil, 
tarihi bütünlük içerisinde birkaç şeye bir-
likte intikal ve intibak edebilelim.
Diğer taraftan, okuma metinleri bö-
lümünde aileye temas ettik. Her gün 
daha konuşur olduğumuz ve çözüm 
bulunmazsa daha büyük çıkmazlara 
gideceğimizi konuştuğumuz aileyi bir 
de Osmanlı son dönemleri gazete ve 
kitaplarından okumak istedik. Ne gör-
dük? Bugün olduğu gibi o gün de aile-
mizi yıpratmak için hem içeride hem 
dışarıdan müdahalelerle çalışmalar 
yapıldığını müşahede ettik. Bu arada o 
dönemin o toplumda yetişerek gelmiş, 
tarihi bağlamda kesintinin yaşanmadığı 
velev ki örfi olsun toplumun dinamikle-
rini yansıtan ikazlara dikkatimizi çek-
mek de istedik.
Bilvesile tarihi belgelerle muhatap ol-
dukça pek çok şeylerin tekerrür ettiğini 
de anlıyoruz. Bugün karşılaşılan durum-
ların benzer şekilde önceki toplumlarda 
da cari olduğunu görüyoruz. İnsanın 
kendi ictimai gerçekliği içinde değerlen-
dirilmesi gerektiğini, afaki müdahalele-
rin insanı ve içinde bulunduğu toplumu 
ne kadar yıprattığını fark ediyoruz.
Diğer bölümlerde de bazı değişiklikler 
yaptık. Bunları içeride fark edeceksiniz. 
Ki bunlardan birisi de –bunu söylemez-
sem içimde kalır- bulmaca bölümü oldu. 
Biraz zorlayıcı olabilir, fakat ben lezzet 
aldım, ümit ederim siz de beğenirsiniz.
Yeni dönemde de güzel çalışmalara 
hep beraber muhatap ve mazhar olmak 
ümidiyle selamette kalınız.

BAŞ MUHARRİR
METİN UÇAR editor@osmanlicadergi.com @msserdengecti
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OKUMA METİNLERİ

Her zaman, her millette süfeha 
(müsrifçesine zevk ve sefa-
ya düşkün olanlar) bulunur. 
Fakat bunların mazarratları 
(zararları) şahıslarına münhasır 
(mahsus) kalır; cemiyete sari 
(geçme, bulaşma) ve hakim 
olmaz. Rezilet (alçaklık) ve 
fazilet, sefahat salaha (iyileş-

meye) galebe çaldığı gün artık 
o cemiyet inkıraz (çökme) 
yolunu tutmuş olur. İşte bizim 
en ziyade korktuğumuz cihet 
budur.

Ne olur, o felaketli zamanlar 
gelmeden, yangın saçakları 
sarmadan heyet-i ictimaiyyeyi 

(sosyal hayatı) tehdid eden bu 
münkerata (makbul olmayan-
lara) karşı bütün memleketin 
mütefekkirleri, bilhassa mat-
buatı (medyası) müştereken ve 
müttehiden (ortak) bir cihad-ı 
ictimaide (sosyal çalışmada) 
bulunsalar…

Bekliyoruz, fenalık etrafı kapla-
sın, ailelerin temellerini sarssın, 
ondan sonra tedavi çareleri 
arayalım. Maraz (hastalık) esaslı 
surette muhit-i ictimaide (sosyal 
hayatın her tarafında) yerleş-
meden kökünden izalesine 
(ortadan kaldırılmasına) çalışsak 
daha iyi olmaz mı? Bizim henüz 
memleketimize nakletmeye 
çalıştığımız garbın (batının) 
emraz-ı ictimaiyyesi (toplumsal 
hastalığı) orada artık devre-i 
tahribiyesini (yıkım sürecini) 
ikmal etmiş (tamamlamış), 
şimdi garbın bütün aklı başında 
olanları o marazların (hastalıkla-
rın) def’iyle meşgul oluyor.

aile Yıkılıyor efendiler

Okuma metinleri
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OKUMA METİNLERİ

Aile teşkil etmek, memleket 
teşkil etmek kadar müşkildir. 
Ailenin edebi ve siyasi hallerini 
güzel bir surette kurmak: aile 
denilen küçük memleketi idare 
etmek demektir.

Aile teşkil etmek hususundaki 
esasatı bilmek ve hayatı da o 
esasata tatbik etmek yolunu 
düşünmek –bilhassa biz Müslü-
manlar için- en mühim bir iştir.

Fahreddin bin Rızaeddin, Aile Sinesinde Kadın ve Erkek, İstanbul, 1925

aile sinesinde kadın ve erkek
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OKUMA METİNLERİ

Zira aile ahvali düzgün olmadı-
ğı ve terbiye usulüne bina edil-
mediği takdirde, ne kadar bü-
yük olursa olsun, hiçbir millet 
dünyada yaşamaz. Milletlerin 
şereflerini yükseltecek şey mil-

yonlar ile addedilen askerler, 
dünya cesametinde olan zırhlı-
lar olmayıp; belki pek az vakitte 
gördüğümüz yahut hiçbir vakit 
nazar-ı itibara almadığımız ai-
lelerdir. Ailenin nizamı olmaz-

sa veyahut intizamı bozulursa 
fena eseri bütün millete si-
rayet eder: fazilet yerine re-
zalet, terakki yerine tedenni 
temel atar.

Marifetli milletler faydalı sanat-
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OKUMA METİNLERİ

lara iki el ile sarıldıkları halde 
bizlerde en lüzumlu hünerlere 
olsun itibar edilmediği; Rusla-
rın edibleri kendi milletlerini 
müskirat içmekten ve kumar 
oynamaktan men etmek için 
suya düşmüş çocuğunu kurtar-
maya uğraşan baba gibi gayret 
ettikleri halde, bizlerde pek 
çok ediblerin bu hale kendileri 
mübtela oldukları; medeni ka-
vimlerde en adi kimselerin ha-
neleri terbiye ve ahlak dersleri 
verilecek dershaneler olduğu 
halde, bizlerde ön safta duran 
muteber familyalar, medeniye-
ti, medeni kavimlerin hayat ve 
telebbüslerine imrenmekten 
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OKUMA METİNLERİ

başka bir şey bilmeyip maymun 
gibi taklit ettikleri;1 alimleri ha-
kiki ilimleri öğretip durdukları 
halde pek çok dersiâmlarımızın 
dersleri safsatadan başka bir 
şey olmadığı; mollaların ise 
safsata ile vakit geçirdikleri ve-
yahut laklaka ile oturdukları;2 
ibadethanelerimiz viran kaldık-
ları halde, sefahethanelerimizin 
her milletinkinden fazla mamur 
oldukları; dul kalmış kadınlara, 
ihtiyarlayıp aciz kalmış zayıfla-
ra muavenet etmek, peder ve 

1.  Her gün bin bir kıyafetle yüzünü 
gözünü boyayıp alemin maskarası 
olanlar gibi...  
2. Fatih, Şehzadebaşı, Bayezid, 
Ayasofya ile köşeye bucağa sıkışan 
mahallatdaki kahvelerde oturan hoca 
namı altındaki softalar gibi...

valideden yetim kalmış çocuk-
lara hüner öğretmek için mual-
limlere para verilmediği halde, 
masum delikanlılarımızı avla-
yan fahişelere bol bol paralar 
ihsan edildiği ve bu gibi fenalık-
larımızın sebebi nedir? Bu su-
ale verilecek cevap: “Bunların 
sebebi, ailelerimizin ahvalinin 
bozuk olmasındandır” demek-
ten ibarettir.

Aile ahvalini düzeltmek veyahut 
düzgün halde devam ettirmek 
en lüzumlu bir iş olduğundan, 
dünyanın en büyük feylesofları 
ve her milletin meşhur alimleri 
ömürlerinin kıymetli saatlerini 
bu hususa sarf etmektedirler.

Aileleri ıslah etmek yolunu ve 
terbiye usulünü beyan eden 

kitap pek çok ise de buna olan 

ihtiyacı da kalemle yazıp bil-

dirmek son derece güçtür. Her 

adam başına bir risale yazılırsa 

yine çok görülmez.

Aile ıslahı hakkında yazılan ri-

salelerden çoklarını okuduğum 

gibi, âli fikirli alimler kalemin-

den dökülmüş incilerden de 

kuvvetim yettiği kadarını almış 

idim. Selefler eserini haleflere 

bırakmakta vasıta olmak ümi-

diyle işbu risaleyi yazdım. İlim 

ve amel aşıkları belki okumak 

zahmetine müsavi olacak ka-

dar istifade edebilirler zannın-

dayım.

Rızaeddin bin Fahreddin
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müslümanlarda aile hayatı

Avrupa’yı uzaktan duyanlar, Avrupa’nın 
ne demek olduğunu bilmedikleri cihetle 
Avrupa’nın bütün manasıyla bir cennet 
olduğunu zannederler. Her iyiliği, her 
varlığı orada bilirler. Hâlbuki Avrupa me-
maliki (ülkeleri) gerek içindeki zenginler 
gerek hariçten beş on gün zevk ve sefa 
bulunmak için kemerini (cebini) dol-
durarak gidenler için güzel bir eğlence 
yeridir. Diğer tarafta orta halliler, amele 
güruhu için Avrupa memaliki diyebilirim 
ki bütün manasıyla bir insan cehen-
nemidir. Cehennemde huzur ve rahat 
var ise, bu kısım halk için de Avrupa’da 
lezzet-i rahat tasavvur olunabilir. Ben 
Avrupa’ya ağaç kaşık ticaretiyle birçok 
kereler gitmişim, müteaddid sergilerde 
bulunmuşum, oldukça Avrupa’nın muh-
telif memalikine vukuf peyda etmişim 
(oraları iyi bilirim). Ahalisi büsbütün 
tarz-ı maişetleri (hayat tarzları) bizim 
Müslümanların tarz-ı maişetine uymaz. 
Orta ve ingin halliler Paris ve civarında 
bir istibdad-ı mal, ihtikâr (vurgunculuk) 
kâbusu altında ezilmekte ve bu suretle 
gittikçe tezayüd eden (artan) sosyalist-
ler, o rahat gezen zenginlerin mallarına 
gayr-i meşru bir göz atmaktadırlar.
Öteden beri ehl-i İslam’da tarz-ı hayat 
ve maişet, Avrupa tarz-ı hayat ve maişe-

Beyanü’l-Hak Mecmuası,  c. 3, 23 Receb 1328
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tine benzemez bir halde devam ettiğin-
den, kendi göreneklerimizi Avrupa’da 
görmeyenler bu hayat-ı milliyeyi bir 
itiyad-ı milli, fakat taassubdan (tutu-
culuktan) mütevellid (doğan) bir hayat 
olarak telakki ediyorlar. Son zamanlarda 
Avrupa’da, adeta kadınlarla erkekle-
rin arasında fıtraten bir fark olmadığı 
iddiasıyla, her erkek kadınların ve her 
kadın erkeklerin gördüğü işi görebilmek 
ve kadınlar erkeklerden geri kalmamak 
daiyesinde (arzusunda) uğraşan birçok 
kadın olduğu gibi, bu sınıf kadınları 
alkışlayan erkekler de az değildir. Bu 
esasa binaen tarz-ı hayat ve mesaimiz 
Avrupa tarz-ı maişetine benzememeli-
dir. İddiasında ısrar edenler her şeyi körü 
körüne Avrupa’da görür ise iyi, görmez 
ise fenalıkla ithamdan geri kalmıyorlar. 
Avrupa tarz-ı hayatı bizim tarz-ı hayatı-
mızdan taban tabana zıttır. Avrupalılar, 
gerçi bir hayat-ı ictimaiyeye malik iseler 
de hayat-ı aileden cidden mahrumdur-
lar diyebilirim. Kanun-u fıtrat bir kere 
düşünülürse, göz önüne getirilir ise, bir 
sa’y-ı ihtiyari mecburiyetinde bulunan 
ne kadar zî ruh var ise, kâffesi aile hayatı 
hususunda, fıtraten taksim-i amal kai-
desine riayet ettikleri görülür. Taksim-i 
amal kaidesinin insanlara ne kadar 
lazım olduğunu son asır-ı medeniyet 
bize pek güzel ifham ediyor (anlatıyor). 
Açık denizlerin dağlar gibi dalgalarına 
tahammül gösteren sefainin (gemile-
rin) ne bir kimsenin, ne de bir meslekte 
mütehassıs (uzman) birçok kimsenin 
himmetleriyle meydana gelemeyeceği 
pek aşikârdır. O koca kûh ahenin (dağ 
gibi büyük, demir gibi sağlam) taksim-i 
mesai ve amal (iş ve faaliyet paylaşımı) 
sayesinde her bir parçası bir mütehas-
sıs elinden çıkarak az vakitte meydana 
geliyor. İşte insanlar bu büyük işlerde 
taksim-i amalden nasıl istifade eder-
lerse, en küçük işlerinde bile taksim-i 
mesaiye muhtaçtırlar. Vakıa Avrupalılar 
bütün aile erkânı çalışır, kazanır. Fakat 
aile maişeti hususunda erkeğe düşen 
vazifenin ayrı, kadına düşen vazifenin 
ayrı olduğunu takdir etmiyor. Bir aile 
erkânı gündüz sa’y ve amel arkasında 
koşar, akşam olduğu gibi ilticagahları 
behemehâl ya bir apartmandır yahut 
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bir lokantadır. Bu umumi sofralarda ne 
yediklerini, ne içtiklerini bilmeyerek bir 
kere karınlarını doyurdular mı yine iltica-
gahları behemehâl ya bir gazino yahut 
bir tiyatrodur. Bu eğlence hanelerde 
gecenin nısfından ziyadesini geçirin-
ce gündüz çalışmakla gece de böyle 
eğlence ile uğraşan vücut bir istirahate 
şiddetle lüzum gösterir. Bu lüzuma 
mebni var ise hanelerine yoksa bir otel 
odasına can atarak uyumaya mecbur 
kalırlar. Bu uyku da bitti mi bittabi ertesi 
günün kuşluğuna çıkılmış bulunulur. İş 
zamanı gelmiş olur. Bütün gün içi kuşsuz 
kafes gibi boş kalan hanelerinde tabii 
ağza koyacak bir şey bulamayacaklar. 
Bir bardak çay yahut süt içebilmek 
için her halde ailece sokağa fırlamaya 
mecbur olurlar. Bu suretle hanelerinden 
çıkan aile baş başa vererek bir hasbi-
hal yapamazlar. Böyle bir hal temadi 
ettikçe aile erkânından bir aile hissi 
söner, mahvolur. Biz bunlardan şöylece 
afifane (temiz ve dürüst) bir gün geçi-
renleri hakkında söylüyoruz ki: Böyle 
gece gündüz çalışmakla beraber her 
nerede bulunurlarsa misafir gibi kalırlar. 
Hiç bir zaman istirahat nedir bilmezler. 
Şayet meselenin rengi değişir de iş bir 
kere ailece sefahate dökülür ise, artık o 
aileden rahat beklemek seraptan şarap 
ummaya benzediğini unutmamalıdır. 
Neticesinde o aileden ya müctemian 
(hep birden) veya münferiden (fert fert) 
intiharı beklemelidir.

Maba’di var.
Konyalı Ahmet Şevki
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عصريلك نه  دميكدر آڭالمه سي براز زور
ايچ يوزيين أوگرمنك ايسرتسه ڭ كل بڭا صور
دّقتلي باق كورورسڭ نه  قدر ترسنه  ايش
اوچورومه  سوروكلر مجعييت بو كيديش

اوتوز ييلدر كزرم حميطي آدمي آدمي
آرادم هر انقالب دورنده  بر ترّق 
يازيقكه  راستالمدم چوق غريت ايتدمسه  ده 
بزده كي عصريلگي كورمدم هيچ كيمسه ده 

بر حسبيخال ايده مل بن سڭا آالمي
بو چوق مهم ياره يي دشه مي قاناتامي
براز داها كچرسه  جان أوينه  كريه جك
عصريلك دينن آفت بنيه ڭي كمريه جك

Asrilik ne demektir anlaması biraz zor 
İç yüzünü öğrenmek istersen gel bana sor 
Dikkatli bak görürsün ne kadar tersine iş 
Uçuruma sürükler cemiyeti bu gidiş 

Otuz yıldır gezerim muhiti adım adım 
Her inkılap devrinde bir terakki aradım 
Yazık ki rastlamadım çok gayret ettimse de 
Bizdeki asriliği görmedim hiç kimsede

Bir hasbihal edelim ben sana alayım 
Bu çok mühim yarayı deşeyim kanatayım 
Biraz daha geçerse can evine girecek 
Asrilik denen afet bünyeni kemirecek

O s m a n  Y ü k s e l  S e r d e n g e ç t i

asri aile
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ايلك  بو  سنه نڭ  يڭي  دوستلر،  سوكيلي 
عني  كچمش،  ديلمزه   عرجبه دن  صاييسنده  

طوراجغز.  أوزرنده   كلمه لر  توره ين  كوكدن 
ايتمدن  حّس  يباجنيلق  هيچ  كومنزده  

خنچره مزده   كلمه ،  عرجبه   برچوق  قولالنديغمز 
اجدادميزڭ  يرلشمشدر.  ديلمزه   شكللنوب 

ايلك  داها  برلكده   كريمسيله   اسالميته  
اوملسي  ديلي  ن  قرآ باخلاّصه   اعتباًرا  دومنلردن 

تركجه مزده   كلمه ،  عرجبه   چوق  پك  مناسبتيله  
بگنديگي  سوديگي،  انسان  زيرا  آملشدر.  يريين 

ايدر. سوديگي،  تقليد  اوين  بڭزر،  شيئه  
ايتمك  تقليد  اوين  بڭزه مك،  شيئه   بگنديگي 

ايشته   أوزللكدر.  بر  كلن  راديليشندن  يا انسانڭ 
اتكيلنن  اوالن عرجبه دن دريندن  لساين  ن  قرآ
بيله رك  كلمه لري  عرجبه   عصرلردر  آتالرميز، 

تور  بو  اولديكه ،  أويله   قولالنديلر،  و سوه رك 

لسامنزده كي  تركجه لشوب،  عادتا  كلمه لر 
آلدي. يريين  مستثنا 

و  حرفلر  “اصلي  ياپيلريكن  كلمه لر  عرجبه  
أوڭجه لكله   قولالنيلري.  حرفلر”  )عالوه (  ئد  زا

“ثاليث”  اكرثيتله   ياپيسنده   متل  كلمه نڭ 
ياپيلر  اولوشان  حرفدن”  “أوچ  دينيلن 

كلمه نڭ  حرف  أوچ  بو  قولالنيلمقده در. 
ئد  “زا اولوشديرور.  ياپيسين”  “اصلي 

كلمه   ده   حرفلرله   عالوه   ديگر  دينيلن  حرفلر” 
أومنلي  اڭ  كلمه لرڭ  عرجبه   متامالمنقده در. 

أوچ حرفلي  اولوشديران  يايپ يي  اصلي  أوزللگي 
كلمه لرڭ  تورتيلن  زمان،  بيلديگمز  كوكي 
ايلك  بوالبيلمه مزدر.  قوالجيه   ده   معناسين 
أوزرينه   “علم”  چاليشمه مز  كوك  عرجبه  

اوالجق.

Sevgili dostlar, yeni senenin bu 
ilk sayısında Arapçadan dilim-
ize geçmiş, aynı kökten türeyen 
kelimeler üzerinde duracağız. 
Günümüzde hiç yabancılık his-
setmeden kullandığımız birçok 
Arapça kelime, hançeremizde 
şekillenip dilimize yerleşmiştir. 
Ecdadımızın İslamiyet’e girmesi-
yle birlikte daha ilk dönem-
lerden itibaren bilhassa Kur’an 
dili olması münasebetiyle pek 
çok Arapça kelime, Türkçemizde 
yerini almıştır. Zira insan sevdiği, 
beğendiği şeye benzer, onu tak-

lit eder. Sevdiği, beğendiği şeye 
benzemek, onu taklit etmek 
insanın yaradılışından gelen bir 
özelliktir. İşte Kur’an lisanı olan 
Arapçadan derinden etkilenen 
atalarımız, asırlardır Arapça 
kelimeleri bilerek ve severek 
kullandılar, öyle oldu ki, bu tür 
kelimeler adeta Türkçeleşip, 
lisanımızdaki müstesna yerini 
aldı.

Arapça kelimeler yapılırken “asli 
harfler ve zaid (ilave) harfler” 
kullanılır. Öncelikle kelimenin 
temel yapısında ekseriyetle 

“sülasi” denilen “üç harften” 
oluşan yapılar kullanılmaktadır. 
Bu üç harf kelimenin “asli 
yapısını” oluşturur. “Zaid harf-
ler” denilen diğer ilave harflerle 
de kelime tamamlanmaktadır. 
Arapça kelimelerin en önemli 
özelliği asli yapıyı oluşturan üç 
harfli kökü bildiğimiz zaman, 
türetilen kelimelerin manasını 
da kolayca bulabilmemizdir. İlk 
Arapça kök çalışmamız “ilim” 
üzerine olacak.

kelimelerin kökenlerine Yolculuk
D r.  M i r z a  A y h a n  İ n a k
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İLİM: Bu kök “ayın, lam, mim” harflerinden oluşur. Bu kök harflere, ilave harflerle 
onlarca kelime türetilebilir. İlim, “hakikati bilme, idrak etme, anlama ve tanıma” 
manasına gelmektedir. Bu kökten türetilen diğer kelimeler de bu mana ile alakalı 
olurlar.

ÂLİM: İlim öğreten kişiye, ilim sâhibi, bilgi sahibi olan kimseye bu isim verilir.

MALÛM: Herkes tarafından bilinen, öğrenilmiş olan şeye de “malum” denir. Malu-
mun zıddı meçhuldür.

MALÛMÂT: Herkesçe bilinen bilgi ise “malumat”dır. Bilgi sâhibi, çok şey bilen, bil-
gili kişiye dilimizde “malumatlı” denildiği malumunuzdur.

ULÛM: ilim kelimesinin çoğuludur. “İlimler” manasındadır. İlim çeşitleri olarak ba-
zıları şunlardır: “Ulûm-ı akliye” matematik, tıp, felsefe gibi akli ilimlerdir. “ulûm-ı 
nakliye” ise hadis, tefsir, fıkıh gibi ve mukaddes kitaplardan nakil olunan ve riva-
yet üzerine kurulmuş olan ilimlerdir. Ayrıca şöyle bir sınıflandırma da vardır. Ulûm-ı 
âliye, “yüce ilimler” manasında kullanılırdı. Bu ilimler Kur’an, hadis ve fıkıh ilimle-
riydi. Ulûm-ı âliye yani “âlet ilimleri” ise yüce ilimlerin öğrenilmesine yardımcı olan 
sarf, nahiv, kelâm, mantık, hendese, felsefe vb. ilimlere verilen isimdi. 

MUALLİM: İlim öğreten, ilim tâlim eden, öğretici, eğitici kimseye de “muallim” de-
nilir. Mesleği eğitim öğretim olan bu kişiler, eğitim ve öğretim kurumlarında ders 
veren, bilgi öğreten öğretmenler, hocalar, müderrislerdir. Eğer bu kişiler hanım ise 
onlara “muallime” denilir.

MUALLEM: İlim öğretilmiş, talim görmüş kimseye de “muallem” denilir. Osmanlı-
da yetiştirilmiş eğitimli askere “Tâlim görmüş, tâlimli asker” manasında “Muallem 
asker” denilirdi.

ALLÂME: Çok âlim, çok bilgili, her şeyi bilen, her ilimde üstat olan kimseye “allâme” 
derlerdi.

TALİM: Öğretme, belletme, ders verme fiiline “talim” denilir. Askeri alanda, orduda 
askerî idman uygulama, öğrenim ve eğitim faaliyetlerine de “talim yapmak” deni-
lir.

TAALLÜM: Öğrenme işini bir insan kendisi yapıyorsa o zaman buna “taallüm” de-
nilir. Bu öğrenme işini yapan kişiye de “müteallim” denilir.

İLAM: Yine ilim kökünden türeyen bu kelime de “bildirmek” anlamındadır. Özellik-
le hukuk dilinde mahkeme kararını gösteren resmî belgeye “ilam belgesi” denir.

علم

عامل

معلوم

معلومات

علوم

معّلم

معّلم

 عاّلمه

تعليم

تعّلم

اعالم
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el Yazılarıyla meşhurlar
C a n e r  A k y u r t

Mehmet Akif’in vefatından iki gün evvel not ettirdiği şiiri...  
Alttaki nottan anlaşıldığına göre hastabakıcısının el yazısıyla yazılmış.

Hayâ sıyrılmış, öyle yüzsüzlükle her yerde
Ne çirkin yüzler örtermiş meğer bir incecik perde!
Vefa yok, ahde hürmet hiç, emanet lafz-ı bî-medlûl; 
Yalan zaid, hıyanet mültezem her yerde, hak meçhul. 
Yürekler merhametsiz, duygular sitemli, emeller hâr; 
Nazarlardan taşan mana, ibâdullâha istihkâr. 
Ne tüyler ürperir ya Rab, ne korkunç inkılâb olmuş: 
Ne din kalmış ne iman, din harap, iman serap olmuş! 
Mefâhir kaynamış gitmiş de, vicdanlar kesilmiş nar
Bu izmihlâl-i ahlâk yürürken, durmaz istiklâl!

Mehmet Akif
* Vefatından iki gün evvel hasta bakıcısına not 
ettirmiş.

kelimeler:
Lafz-ı bî-medlûl: Delaleti olmayan lafız, 
manasız söz, kendi var manası/uygulamada 
karşılığı yok
Zaid: Fazla
Mültezem: Gerekli
Hâr: Yakıcı
İbâdullâh: Allah’ın kulları 
İstihkâr: Hor görme, hakir görme, küçümseme
Mefâhir: Övünülecek, iftihar edilecek şeyler
İzmihlâl-i ahlâk: Ahlak çöküntüsü
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almanya’dan Osmanlı subaylarına 
Verilen madalyalar

Biliyor muydunuz?
A r i f  E m r e  G ü n d ü z

Osmanlı Devleti, 1. Dünya 
Savaşında Almanya’nın da 
içinde bulunduğu İttifak 
Devletleri safında yer 
almıştır. Dönemin Osmanlı 
paşaları, Almanya’nın savaşı 
kazanacağından çok emin-
lerdi. Kaybedilen toprakları 
geri alacaklarından şüpheleri 
yoktu. Bu sebeple altı asırlık 
Osmanlı mirasını birkaç sene 
içinde harcayıp bitirdiler. Ask-
erlerimiz cansiperane vatan 
savunması yaparken, onlar boş 
hayaller peşindelerdi. Sultan 
2. Abdülhamid döneminde de 
Osmanlı Devleti Almanya ile 
müttefikti. Fakat Sultan 2. Ab-
dülhamid, muhtemel bir büyük 
savaş durumunda Almanya’nın 
kazanamayacağını biliyordu. 
Çünkü İngiltere ve Fransa’nın 
çok sayıda sömürgesi vardı. Bu 
sömürgelerden getirecekleri 
askerler, savaşın gidişatını 
değiştirebilecek kadar çoktu. 
Nitekim öyle oldu. Osmanlı ve 
Alman askerî gücü azalırken, 
İngiliz ve Fransız orduları insan 
kaynağı açısından sıkıntı çek-
mediler. 
1. Dünya Savaşı devam ederken, 
müttefiklik sebebiyle Osmanlı 
ve Almanya Devletleri arasında 
birçok alanda karşılıklı jestler 
de yapılmaktaydı. Bunlardan 
birisi savaşta başarı gösteren 

askerî personel ile üst düzey 
subayların devlet nişanları 
ile ödüllendirilmesiydi. Bir-
çok Osmanlı subayına Alman 
devlet nişanı verilmiştir. Bu 
durumun örneklerinden birisini 
27 Ocak 1917 tarihli Hariciye 

Nezareti yazısında görme-
kteyiz. Söz konusu yazıda, 
Alman İmparatorunun Osmanlı 
subaylarına verdiği nişanların 
Sultan 5. Mehmed Reşad 
tarafından uygun bulunduğu 
belirtilmektedir.
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Belge no: Devlet Arşivleri Başkanlığı, İ.DUİT, 72/17-1

Tarih: 3 Rebiulahir 1335 (27 Ocak 1917)

(1) Hû (2) Bâb-ı Âlî (3) Hâriciye Nezâreti (4) Siccill-i Ahvâl Müdîriyeti (5) Aded (6) 2635

(7) İrâde-i Seniyye 

(8) Haşmetlû Almanya İmparatoru Hazretleri tarafından seryâverimiz Mirlivâ Sâlih Paşa’ya ihdâ olunan birinci rütbe-
den taçlı Ağl Ruj ve teşrîfât müdîriyeti muâvini Fuâd (9) Safvet Bey’e i’tâ kılınan ikinci rütbeden plaklı Koron Dopros ve 
umûr-ı harbiyemiz nezâreti müsteşâr muâvini miralay Fahreddin Bey’e verilen ikinci rütbeden plaksız Koron (10) Dopros 
donanma-yı hümâyûnumuz kumandanlığı yâveri fırkateyn kaptanlarından Hüseyin Bey’e verilen üçüncü rütbeden Ağl 
Ruj ve erkân-ı harbiye-i umûmiye dâiresine mensûb binbaşı (11) Hüsnü Bey’e i’tâ olunan üçüncü rütbeden Koron Dopros 
ve kezâlik dâire-i mezkûreye mensûb yüzbaşı Ali Haydar Bey’e i’tâ olunan dördüncü rütbeden Ağl Ruj (12) nişânlarının 
mûmâ-ileyhim cânibinden kabûl ve lede’l-îcâb ta’lîkine ruhsat verilmişdir (13) Bu irâde-i seniyyemizin icrâsına hâriciye 
nâzırı me’mûrdur fî 3 Rebiulahir sene 1335 fî 14 Kanunusani sene 1332

(14) Hâriciye Nâzırı  (15) Sadrazam Mehmed Said (16) Mehmer Reşâd

6
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4

1

5

2

7

8

9
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14
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16
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Belge Okumaları

Osmanlı’da kış hazırlığı

H .  H a l i t  A t l ı

19. yüzyıl başlarında Osmanlı 
devlet yapılanmasında idari ve 
bürokratik düzenlemelerin yo-
ğunlaştığını ve modernleştiğini, 
resmî yazışma dili ve tekniğinin 
de bu doğrultuda farklılaştığını 
görüyoruz. Tanzimat’la birlik-
te Batı dünyası ile kurulan sıkı 
münasebetler ve diplomasinin 
bu süreçte daha önemli hâle 
gelmesi, devlet teşkilatını 

hattı temel yazı hâline gelmiştir. 
Hiç şüphesiz bunda, bürokratik 
işlemlerin artmasıyla birlikte yo-
ğunlaşan evrak trafiğinin daha 
kolay ve hızlı bir şekilde işletilme 
arzusu önemli bir rol oynamış-
tır. Ayrıca buna yardımcı olmak 
üzere yazışmalardaki uzun 
elkab, dua ve tazim kalıpları da 
kısaltılmıştır.

Avrupa’dakine benzer bir yapıya 
dönüştürmüş, bürokraside de 
klasik “üstad-şâkird” ilişkisiyle 
yetiştirilen Divan kâtiplerinin 
yerini mekteplerden mezun olan 
kâtip zümresi almıştır. Bu deği-
şim resmî kitabete de yansımış, 
dîvânî, taʻlîk, sülüs gibi klasik 
yazı çeşitleri belirli bir oranda 
muhafaza edilmekle birlikte 
Bâbıâli menşeli yazılarda rik’a 
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Nezaretler dönemi öncesinde 
Osmanlı hükûmetindeki görev-
liler bir nevi sadrazamın maiyeti 
konumundaydı. 1830’lardan 
sonra nezaretlerin kurulmasıy-
la artık Avrupa tarzı hükûmet 
sistemi devreye girmiş, sad-
razamın yetki ve görev saha-
sı daraltılarak nezaretler ve 
meclisler sistemine geçilmiştir. 
Bu gelişmeyle birlikte kitabet-
te resmî evrakın işlem görme 
süreci ister istemez değişime 
uğramıştır. Bundan böyle, klasik 
dönemdeki bir yazışmanın 
aşamalarını gösteren muamele 
kayıtlarının tek sayfa üzerinde 
eklenerek yazılması yöntemi 
yerine; mesela bir arzuhale veya 
tezkireye başlıklı kâğıtlar üzeri-
ne her kurumun ayrı ayrı cevap 
vermesi, dolayısıyla yazışmanın 
melfûfâtla (birden fazla ekle) 
birlikte Sadarete sunulması 
usulü benimsenmiştir. Sada-
retin de padişaha konuyu arzı, 
1830’lardan önce uygulanagelen 
telhis yöntemiyle doğrudan 
değil, artık mâbeyn başkâtibine 
hitaben arz tezkiresi yazılması, 
başkâtibin de padişahtan sözlü 
onay veya red aldıktan sonra 
irade-i seniyyeyi tezkirenin alt 
tarafına eklemesiyle dolaylı bir 
iletişime dönüşmüştür.

Osmanlıca Eğitim ve Kültür 
Dergisi olarak bu sayıdan itiba-
ren Osmanlı diplomatikasında 
(ilm-i vesâik) geçen yazışmaların 
örnek çözümlemelerine devam 
etmekle birlikte, vaktimiz ve 
sayfalar elverdiğince işlem sü-
recini ve muamele kayıtlarını da 
takip etmeye ve açıklamaya ça-
lışacağız. Muamelat kayıtları bir 

İstanbul’un asli ihtiyaçlarının 
temini için hükûmet her zaman 
hassasiyet göstermiş, bu durum 
resmî yazışmalara da yansımış-
tır. Dersaadet’in mahrukat ihti-
yacı, dünyanın en yoğun nüfuslu 
yerleşim merkezlerinden olması 
hasebiyle en büyük tedarik 
kalemlerinden birini oluştur-
maktaydı. Bundan dolayı odun 
ve kömürlerin üretim yerlerinin 
tespiti ve uygun ulaşım araç-
larıyla Dersaadet’e nakli önem 
taşıyordu. Payitahtın bu ihtiyacı 
Anadolu’nun Karadeniz’e veya 
Marmara Denizi’ne kıyısı olan 
çevre illerden karşılanmakta, 
nakliyat için hem kara hem de 
deniz yolu kullanılmaktaydı. 
Odun ve kömürün müsait yer-
lerden temin edilip nakli için en 
uygun zaman dilimi, hava şartla-
rının uygunluğu dolayısıyla yaz 
ayları olmuştur. Belgelerimizin 
tarih aralığı da bunu destekler 
niteliktedir.

resmî yazışmanın hangi devlet 
daireleri arasında hangi hiyerar-
şi ile vuku bulduğunu, kurumlar 
arasındaki hitap formüllerini, 
yazışmanın hızını ve sistemin 
işleyiş yöntemlerini göster-
mesi bakımından ehemmiyet 
taşımaktadır. Yukarıda bahset-
tiğimiz üzere bu sürece ilişkin 
hem nezaretler öncesi hem de 
nezaretler sonrası farklı dönem 
ve kurumlardan örnekler vere-
rek Osmanlı Devleti’nin resmî 
yazışma usulünü anlamaya 
gayret edeceğiz. Bu sayımızda, 
kış mevsiminde olmamız müna-
sebetiyle İstanbul’un yakacak 
ihtiyacının tedarik edilmesi 
amacıyla yapılan bir yazışmayı 
inceleyeceğiz. Ele aldığımız bel-
ge grubunun Devlet Arşivlerin-
deki fon kodu Y.A.HUS., açılımı 
“Yıldız Sadaret Hususi Maruzat 
Evrakı”dır.
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1 numaralı Vesika

Orman ve Maâdin ve Zirâat Nezâreti
154

Hüve

Ma‘rûz-ıçâker-i kemîneleridir ki

Dersaâdet’inmuhtâcolduğumahrûkâtiçünfazlaodun celbiyleihtiyâcât-ı umûmiyeninteh-
vîni

zım-
nındanezâret-içâkerîceİzmidveyaEreğlicivarındakimünâsib

birmîrîormanındanbir 
kıt‘a-imahsûsatefrîkiyleoradankat‘veburayacelbitdirilecekodunlarınŞehremânet-icelîlesinedevroluna rakemâ net-i 

müşârun-ileyhâca

ehven fîât ilehalkafürûhtolun-
masıesbâbınınistikmâlişeref-telakkîbuyu-

rulan
irâde-i 

seniyye-i
cenâb-ıhilâfet-

penâhî
îcâb-ıâlîsindenolarakemâ-

net-i
müşârun-ileyhâya 

ma‘lûmât

i‘tâidilmişolduğubeyân-ı 
âlîsiyle

ber-
mantûk-ı

emr ü 
fermân-ıhümâyûn-ı 

şâhânenezâret-içâkerîce deiktizâ-yı hâlinîfâsışeref-
bahş-ıfark-ıta‘zîm 

olan26Haziran 
sene 323târîhli

tezkire-i 
sâmiye-icenâb-ı

sadâret-
penâhîlerindeemrüiş‘ârbuyurulması 

üzerineEreğli’denMilanAğzı’nakadarolanormanlardansâhileenyakınveyollarınakliyâta

veellibindenyüzbinçekimeşeveakgürgenhatabıihrâcınamüsâidbirveyahudbaşkabaşkaikikıt‘aormanınhemântahdî-
diyle

keyfi-
yetiniş‘ârı

lüzûmuKasta-
monuvilâyetiOrmanSermüfet-

tişliğineveMilanAğzı’ndanBoğazsemtindekigâye-ihudûd-ılivâyakadarolanormanlardanveyahudİzmidKörfezi’nden

Yalova’yakadarolansevâhilormanlarındankezâlikmeşevegürgenlemahlûtellibindenyüzbinçekiodunihrâcınamütehammil 
kıtaâtın

bi’t-
tefrîkizbârı

dahiİzmidsan-
cağı

Orman 
Sermüfettişliğineyazılmışvetaay-

yünitdirilerekoralardanvukû‘ bulacakiş‘ârdan müstebânolacakormankıtaâtındanol 
vechileellişer

bindenyüzbinçekiyekadarmeşevegürgenodunlarınınkat‘ıveiskelelereveoralardanDersa-
âdet’enaklihak-

kındaittihâzolunacakşurûtvechilemevki‘-i

münâkasayakonulacağıderkârbulun-
muşolduğundanbumikdârodununbedeliylemesârif-inak-

liyevekat‘iyeve 
berren

ve 
bahrenücret-inakliyesidâhilolaraktahmîn 

olunmakda

bulu-
nan

bir buçuk 
milyonguruşutecâvüziden 

mebâliğinodunlarsatıldıkçaesmânındanyerinekonul-
maküzerenezâret-içâkerîhâsılâtındanmasrafkaydıyla tesvi-

yesi zımnında

îcâbidenme’zûniyetini‘tâsınamüsâade-icelîle-i 
cenâb-ısadâret-penâhîlerişâyânbuyurulmak 

bâbında
ve  her 
hâldeemrüfermânhaz-

ret-iveliyyü’l-emrindir.

Fî2 Cemâziye’l-
âhire sene 325vefî30 Haziran 

sene 323Nâzırı
bende

Selim
(imza)

Orman ve Maâdin ve Zirâat

Orman ve Maâdin ve Zirâat Nezâretinden Sadarete yazılan Tezkire-i Aliyye (13 Temmuz 1907)
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1 numaralı ve-
sikada Orman 
ve Maâdin ve 
Ziraat Nezare-
tinden 30 Ha-
ziran 1323 rûmî 
ve 13 Temmuz 1907 miladi 
tarihli bir yazı yazılmıştır. 
Tanzimat’la birlikte genel 
müdürlük seviyesinde kuru-
lan Orman İdaresi nihayet 
1893 tarihinde diğer idare-
lerle birleştirilerek Orman ve 
Maâdin ve Ziraat Nezareti 
ismiyle teşekkül ettirilmiş-
tir. Belgenin bu kurumdan 
çıktığını sağ üst köşedeki 
sülüs hatlı matbu başlıktan 
anlıyoruz. Ayrıca belge bir 
nezaretten çıktığı için vesi-
kanın türünü tezkire-i aliyye 
olarak adlandırıyoruz. Bu gibi 
belgelerde vesikayı gönderen 
kurumun başlığıyla yaklaşık 
aynı hizada ve kâğıda or-
talanmış olarak bir başlık 
daha bulunur ki, bu başlık 
vesikanın gönderildiği mües-
seseye aittir. Ancak 1 numaralı 
belgede böyle bir başlık gör-
müyoruz. Yine de giriş ve metin 
sonundaki elkabdan vesikanın 
hangi kuruma yazıldığını an-
layabiliyoruz. Giriş kısmında 
kullanılan elkab, “Maʻrûz-ı 
çâker-i kemîneleridir ki”, bir üst 
makama yazıldığını işaret et-

sadâret-penâhîleri” yani Sadaret 
tarafından bir emir daha gönde-
rilmesi üzerine, sahile en yakın 
ve nakliyata uygun ormanlardan 
toplam 200 bin çeki (yaklaşık 45 
bin ton) meşe ve gürgen odun-
ları için yer tespiti yapılması 
amacıyla Kastamonu ve İzmit 
Orman Başmüfettişliklerine 
emir verilmiştir. Bu odunların 
bedeli, kesimi, deniz ve kara 
nakliyatı olmak üzere toplam 
masrafı tahminen 1,5 milyon 
kuruş tutmaktadır. Nakliyat için 
ayrıca münakasa (açık eksiltme) 
usulüyle ihale yapılacaktır. 1,5 
milyon kuruşluk meblağ da, 
odunlar satıldıkça yerine konul-
mak üzere Orman ve Maâdin ve 
Ziraat Nezaretinin kendi gelir 
kaleminden ödenecektir. Bu ko-
nuda Sadaret makamından izin 
istenmekte ve belgenin sonunda 
mezkûr nezaretin nazırı Selim 
Bey’in imzası bulunmaktadır. Bu 
ve diğer belgelerde tekrarlanan 
kurum isimleri için “müşârun-
ileyhâ” ifadesi yer almaktadır. 
Arapça gramerde devlet isimleri 
müennes sayıldığından bura-
da müzekker “müşârun-ileyh” 
kelimesi yerine bu ifade tercih 
edilmiştir.

mektedir, bu da Sada-
ret makamıdır. Belge 
sonundaki “müsâade-i 
celîle-i cenâb-ı sadâret-

penâhîleri” ibaresi ve 
son cümledeki “emr ü 

fermân hazret-i veliyyü’l-
emrindir” kalıbı da belgenin 
irsal edildiği merkezin bu 
kurum olduğunu kanıtla-
maktadır. Tezkirelerde II. 
Abdülhamid’in saltanatıyla 
birlikte tarih kısmında hem 
hicrî hem de rûmî tarih bir 
arada atılmaya başlanmıştır. 
Vesikamızdaki tarih şekli bu 
hükme uygun düşmektedir. 
Son dönem tezkire-i aliy-
yelerinde görülen “bende” 
kelimesi ve “imza” burada 
da karşımıza çıkmaktadır.

Belgenin konusuna gelince; 
daha önceden irade-i se-
niyye mucibince İstanbul’un 

odun ihtiyacının karşılanması 
için İzmit ve Ereğli civarındaki 

uygun bir devlet ormanından 
odun kesilip İstanbul’a nakletti-
rilerek Şehremâneti’ne devredil-
mesi, belediyenin de en uygun 
fiyata halka satış yapması iste-
nilmiştir. Bu bilgi Şehremâneti 
ile paylaşılmış olup, vesika ta-
rihinden dört gün önce (26 Ha-
ziran) “tezkire-i sâmiye-i cenâb-ı 

Vesikaların tahliline başlarken, ekser resmî ve gayriresmî yazışmalarda belgelerin üst orta tarafına konu-
lan bir işaretten bahsedelim. Klasik dönem diplomatiğinde daha çok “tahmid” olarak tanımlanan, rükün-
lerde ise davet bölümünde zikredilen bu işaret, belgeye Allah adıyla başlama anlamına gelen “hüve” veya 
“hû” zamiriyle açıklanmıştır. Berat gibi padişah buyruklarında daha uzun formüllerle yazılan bu zikir kısmı 
son dönemlerde “4” rakamına benzeyen bir şekle dönüşmüştür. Bu işaretin “besmele” anlamına geldiğini 
söyleyenler de bulunmaktadır.

(Ali Nazîmâ, Lisân-ı Osmânî, İstanbul, 1328, s. 348).
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2 numaralı Vesika
Şehremânetinden (Dâhiliye Nezaretine bağlı) Sadarete yazılan Tezkire-i Aliyye (16 Temmuz 1907)

63 41 52 7 8 9
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2 numaralı belgede, sağ üst 
köşede ismini okuduğumuz 
Şehremâneti, belgenin üst orta 
başlığında hitap makamında ve 
elkab satırında açıkça gördüğü-
müz üzere Sadarete bir tezkire 
kaleme almıştır (16 Temmuz 
1907). Şehremâneti, İstanbul 
Belediyesinin eski adıdır. Temeli 
Fatih Sultan Mehmed zamanına 
kadar uzanan kurumun, Tanzi-
mat sonrası modern belediyeci-
lik görev ve yetkileri çerçevesin-
de tesisi 1854 yılında olmuştur. 
Dersaadet (Suriçi) ve Bilâd-ı 
Selâse’de (Galata, Üsküdar, 
Eyüp) kurulan Şehremâneti’nin 
yöneticisine şehremini denilirdi. 
İşte bu müessese, Dâhiliye Ne-
zaretine bağlı olduğundan Sada-
rete bir tezkire-i aliyye yazmış-
tır. Tezkirede Orman ve Maâdin 
ve Ziraat Nezaretinin mezkûr 
çözüm teklifinin halkın ihtiya-
cının karşılanması hususunda 
faydalı olacağı bildirilmekte, 
tedarik ve nakil sürecinin bir an 
önce bitirilmesi rica edilmek-
tedir. Belgenin sonuç kısmında 
kullanılan “menût-ı müsâade-i 
celîle-i sadâret-penâhîleridir. 
Ol bâbda emr ü fermân hazret-i 
veliyyü’l-emrindir.” cümlesi 
yazışmanın Sadarete yapıldığını 
bir kez daha gösteriyor.

Belgenin transkripsiyonu

Şehremâneti

Mektûbî Kalemi

Aded 37

Taraf-ı sâmî-i cenâb-ı Sadâret-penâhîye

(1) Maʻrûz-ı çâker-i kemîneleridir ki

(2) Dersaâdet’in muhtâc olduğu mahrûkât içün fazla odun celbiyle 
ihtiyâcât-ı umûmiyenin tehvîni zımnında Orman ve Maâdin ve Zirâat 
Nezâret-i celîlesince İzmid veya Ereğli civârında mîrî ormanlarından 
münâsib bir kıtʻa tefrîkiyle oradan katʻ ve buraya nakl (3) itdirile-
cek odunların emânete devr olunarak ehven fîâtla halka satılması 
esbâbının istikmâli irâde-i seniyye-i cenâb-ı hilâfet-penâhî iktizâ-yı 
âlîsinden olduğundan nezâret-i müşârun-ileyhâ ile bi’l-muhâbere 
icrâ-yı îcâbı hakkında resîde-i dest-i taʻzîm olan 26 Haziran sene 
323 târîhli (4) tezkire-i sâmiye-i cenâb-ı fahîmâneleri üzerine han-
gi ormandan katʻiyât içün kıtʻa-i mahsûsa tefrîk idileceğinin ve ne 
mikdâr odun nakl olunacağının inbâsına dâir sebk iden işʻâra cevâben 
nezâret-i müşârun-ileyhâdan alınan tezkirede Ereğli’den Milan 
Ağzı’na ve Milan (5) Ağzı’ndan Boğaz semtindeki gâye-i hudûd-ı 
livâya kadar olan veyahud İzmid Körfezi’nden Yalova’ya mümted 
bulunan ormanlardan ellişer binden yüzer bin çeki odun ihrâcına 
müsâid kıtaât tefrîki mahallî orman müfettişliklerine yazıldığından 
mahallerince (6) tefrîk idilecek orman kıtaâtından ol vechile elli-
şer binden yüzer bin çekiye kadar odun katʻı ve Dersaâdet’e nakli 
münâkasaya konulacağı ve bu mikdâr odunun mesârif-i katʻiye ve 
nakliyesi dâhil olarak bedeli tahmîn olunmakda bulunan bir buçuk 
milyon (7) guruşun baʻdehû odun esmânından yerine konulmak üzere 
nezâret hâsılâtından tesviyesi istîzân olunduğu bildirilmiş ve tefrîk 
olunacak orman kıtaâtından ber-vech-i işʻâr iki yüz bin çeki hatab 
katʻ ve nakl olunduğu takdîrde tehvîn-i ihtiyâca (8) hizmet idece-
ği derkâr olub mezkûr odunların vazʻı içün münâsib mahaller dahi 
taharrî idilmekde bulunmuş olduğundan îcâb-ı hâl ve muâmelenin bir 
an evvel icrâ ve netîcesinin emr ü inbâsı menût-ı müsâade-i celîle-i 
sadâret-penâhîleridir. Ol bâbda emr ü fermân (9) hazret-i veliyyü’l-
emrindir.

Fî 5 Cemâziye’l-âhire sene 325 ve fî 3 Temmuz sene 323

Şehremîni bende

Reşid (imza)

(Y.A.HUS.00514.00027.006)



Ocak
2019

24

BELGE OKUMALARI

3 numaralı Vesika
Meclis-i Mahsûs-ı Vükelâ Mazbatası (Sadaretin arz tezkiresine eklediği belge) (17 Temmuz 1907)

63 41 52 7 8 9 10 11
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3. belgemiz sağ üst köşesinde-
ki başlıktan anlaşılacağı üzere 
Meclis-i Mahsûs-ı Vükelâ’dan 
çıkmıştır (17 Temmuz 1907). Gü-
nümüzde Bakanlar Kurulunun 
muadili olan bu kurum, sadraza-
mın başkanlığında nazırlardan 
oluşan, Osmanlı hükümetini 
niteleyen meclistir ve Meclis-i 
Hâss-ı Vükelâ, Meclis-i Mahsûs 
adlarıyla da zikredilir. Belgenin 
türü mazbatadır. Mazbata, bir 
mecliste veya resmî bir toplan-
tıda konuşulanların neticesini 
yani sonuç raporunu bir maka-
ma göstermek üzere kaleme 
alınan, incelediğimiz belgede de 
göreceğimiz üzere elkabsız ya-
zılardır. Bitiş kısmı ise genellikle 
“emr ü fermân hazret-i veliyyü’l-
emr efendimizindir.” şeklinde-
dir. Bu mazbatalar doğrudan 
doğruya padişah muhatap 
alınarak yazılırdı ve sadrazam, 
kendi yazdığı arz tezkiresine ek 
olarak mazbatayı da mâbeyn 
başkitabetine sunardı. Diğer 
son dönem belgeleri gibi bu 
mazbatada da iki takvimli tarih 
kullanılmıştır. Belgenin alt ta-
rafında ise, sol başta sadrazam 
olmak üzere toplantıya katılan 
nazırların isimleri ve mühürleri 
gözükmektedir. Bu belgede 
İstanbul’un yakacak ihtiyacı için 
sunulan teklifler bu sefer de 
Meclis-i Mahsûs’ta görüşülmüş, 
toplantı sonunda Orman ve 
Maâdin ve Ziraat Nezaretinin 
tedarik yöntemi kabul görmüş-
tür. Ancak odunların Fen İşleri 
Müdürlüğünde kesilmesi, bu 
yapılırken de kesimden kaynak-
lanan telefata meydan verilme-
mesi, hem Orman ve Maâdin 
ve Ziraat Nezaretine hem de 
Şehremânetinin bağlı bulun-
duğu Dâhiliye Nezaretine ilave 
tebligat yapılması istenmiştir. 

Belgenin transkripsiyonu

Bâb-ı Âlî
Meclis-i Mahsûs
1864
(1) Dersaâdet’in muhtâc olduğu mahrûkât içün fazla odun celbiyle 
ihtiyâcât-ı umûmiyenin tehvîni zımnında Orman ve Maâdin ve Zirâat 
Nezâretince İzmid veya Ereğli civarındaki münâsib bir mîrî ormanın-
dan (2) bir kıtʻa-i mahsûsa tefrîkiyle oradan celb itdirilecek odunların 
Şehremâneti’ne devr idilerek emânet-i müşârün ileyhâca ehven 
fîât ile halka fürûht olunması esbâbının istikmâli emr ü fermân-ı 
(3) hümâyûn-ı cenâb-ı mülûkâne iktizâ-yı âlîsinden bulunmasına 
mebnî mantûk-ı münîfine tevfîkan sebk iden teblîğât üzerine nezâret 
ve emânet-i müşârun-ileyhümâdan vârid olan tezâkir-i cevâbiye 
miyâne-i abîdânemizde mütâlaa olundu. (4) Tezkire-i nezâretde 
Ereğli ve İzmid cihetlerinde bulunan ormanlardan iki yüz bin çeki 
odun katʻına sâlih kıtaât-ı münâsibenin tefrîk ve taʻyîni hakkında 
Kastamonu vilâyetiyle İzmid mutasarrıflığına teblîğât icrâ olun-
duğu (5) ve hatabın katʻı ve iskelelere ve oradan Dersaâdet’e nakli 
husûslarının dahi mevkiʻ-i münâkasaya konulacağı beyânıyla katʻiyât 
ve nakliyâtın mütevakkıf olduğu tahmîn olunan bir milyon beş yüz 
bin guruşun odunlar (6) satıldıkça yerine konulmak üzere nezâret 
hâsılâtından masraf kaydıyla tesviyesi lüzûmu dermiyân olunmuş 
ve iki yüz bin çeki mikdârı odunun tehvîn-i ihtiyâcâta medâr olacağı 
gibi bunun vazʻı içün (7) mahâll-i münasibe taharrî idilmekde olduğu 
emânet-i müşârun-ileyhânın sûret-i işʻârından anlaşılmış olmasına 
ve mahrûkâtça olan ihtiyâcâtın tehvîni husûsunda şeref-sünûh ve 
sudûr buyurulan irâde-i seniyye-i hazret-i (8) mülûkânenin isâbeti 
derkâr olub bu bâbda ihtiyâr idilecek mesârifin odunlar esmânından 
yerine konulması mukarrer bulunmasına binâen ber-vech-i işʻâr odun 
satıldıkça yerine konulmak ve katʻiyâtın fen dâiresinde (9) icrâsıyla 
tahrîbâta meydân virilmemek üzere mesârif-i katʻiye ve nakliye-
ye iʻtâsı zarûrî bulunan sâlifü’z-zikr bir milyon beş yüz bin guruşun 
hâsılât-ı nezâretden tesviyesi husûsunun nezâret-i (10) müşârun-
ileyhâya havâlesi ve bir sû-i istiʻmâle meydân virilmemesinin her 
iki tarafa ayruca ilâve-i teblîğât idilerek Dâhiliye Nezâretine de 
maʻlûmât iʻtâsı tezekkür ve sâlifü’l-beyân tezkireler arz ve takdîm 
(11) kılındı. Ol bâbda ve kâtıbe-i ahvâlde emr ü fermân hazret-i 
veliyyü’l-emr efendimizindir.
Fî 6 Cemâziye’l-âhire sene 325 ve fî 4 Temmuz sene 323
- Hâriciye Nâzırı Ahmed Tevfik bin İsmail Hakkı (mühür)
- Şûrâ-yı Devlet Reîsi Said Paşa nâ-mizâc
- Bahriye Nâzırı Hasan Rami bin Ferhad (mühür)
- Serasker Mehmed Rıza bin Mustafa (mühür)
- Adliye Nâzırı Abdurrahman Paşa bulunmadı
- Şeyhülislâm Mehmed Cemaleddin (mühür)
- Sadr-ı Aʻzam Mehmed Ferid (mühür)
- Sadâret Müsteşârı ve Evkâf-ı Hümâyûn Nâzır Vekîli Mehmed Ali (mühür)
- Maârif Nâzırı Mustafa Haşim (mühür)
- Ticâret ve Nâfia Nâzırı es-Seyyid Mustafa Vehbi (mühür)
- Mâliye Nâzırı es-Seyyid Mehmed Ziya (mühür)
- Tophane-i Âmire Müşîri Mustafa Zeki bin Ali (mühür)
- Dâhiliye Nâzırı Mehmed Memduh hem-nâm şode (mühür)
(Y.A.HUS.00514.00027.005)
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4 numaralı Vesika
Sadaretten Padişaha sunulan arz tezkiresi (17 Temmuz 1907)

3 41 2

Belgenin transkripsiyonu

Bâb-ı Âlî

Dâire-i Sadâret

Âmedî-i Dîvân-ı Hümâyûn

1864

(1) Devletlü efendim hazretleri

(2) Mahrûkâta olan ihtiyâc-ı umûmînin tehvîni 
zımnında mîrî ormanlarından iktizâ iden hatabın 
celb ve fürûhtu hakkında şeref-sünûh ve sudûr 
buyurulan irâde-i seniyye-i hazret-i hilâfet-
penâhî mantûk-ı âlîsi (3) Orman ve Maâdin ve 
Zirâat Nezâret ve Şehremânet-i celîlelerine 
lede’t-teblîğ cevâben alınub Meclis-i Mahsûs-ı 
Vükelâ’da kırâat olunan tezâkir üzerine cereyân 
iden müzâkereye tevfîkan kaleme alınan (4) 
mazbata arz u takdîm olunmağla ol bâbda 
her ne vechile irâde-i seniyye-i cenâb-ı hilâfet-
penâhî şeref-sudûr buyurulur ise mantûk-ı âlîsi 
infâz idileceği beyânıyla tezkire-i senâverî terkîm 
kılındı efendim.

Fî 6 Cemâziye’l-âhire sene 325 ve fî 4 Temmuz 
sene 323

Sadr-ı Aʻzam 

Ferid (imza)

(Y.A.HUS.00514.00027.004)
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4. vesikamız ise Sadaret ma-
kamının padişaha sunduğu 
arz tezkiresidir (17 Temmuz 
1907). Sadaret makamı mâbeyn 
başkâtibine arz tezkiresi yaza-
rak, Meclis-i Mahsûs’un mazba-
tası da ekte olmak üzere teklifi 
padişahın onayına sunmuştur. 
Arz tezkiresinin başındaki “Dev-
letlü efendim hazretleri” elkabı, 
Tanzimat sonrasında tekellüften 
kurtulmak için sadeleştirilen 
elkabdandır. Önceki dönemler-
deki arz tezkirelerinde yer alan 
“Seniyyü’l-himemâ kerîmü’ş-
şiyemâ devletlü, inâyetlü, 
atûfetlü, übbehetlü efendim haz-
retleri” gibi elkab 1850’lerden 
sonra sadeleştirilerek bu şekil-
de kullanılmaya başlanmıştır. 
Belgemizin bitiş kısmı da son 
kararın padişaha ait olduğunu 
belirtmektedir. Eğer bu belge 
arz tezkiresi değil de nezaret-
lere yazılan sadaret tezkiresi 
(tezkire-i sâmiye) olsaydı, son 
cümlede “her ne vechile irâde-i 
seniyye-i cenâb-ı hilâfet-penâhî 
şeref-sudûr buyurulur ise” tar-
zında bir ifade yer almaz, ayrıca 
metnin üst orta kısmında bir 
başlık şeklinde, gönderilen kuru-
mun ismi yazardı.

Bu dört vesikayı değerlendire-
cek olursak; İstanbul’un yaka-
cak meselesiyle ilgili padişah 
tarafından nezarete bir çözüm 
bulunması istenmiş, Orman 
ve Maâdin ve Ziraat Nezareti, 
Sadarete konuyla ilgili tezkire 
yazmış, ardından Şehremâneti 
Sadaret makamına tezkire ile 
düşüncelerini bildirmiş, sonra-
sında konu Meclis-i Mahsûs’ta 
görüşülerek mazbata hazırlan-
mış ve sadrazamın arz tezkire-
siyle padişaha sunulmuştur. Ele 
aldığımız yazışma 13-17 Temmuz 
tarihleri arasında olmak üzere 
beş günde tamamlanmıştır.

Belgelerde geçen kelimeler:

Abîdâne: Kul olarak
Baʻdehû: Bundan sonra
Bahren: Deniz yoluyla
Ber-mantûk-ı emr ü  fermân: Emir ve 
fermanın manası üzere
Berren: Kara yoluyla
Ber-vech: … üzere
Bi’l-muhâbere: Haberleşerek
Cenâb: Etraf, çevre; tazim ifadesi 
Çâker: Kul, köle
Çeki: 225 kilogram olan ağırlık ölçüsü
Derkâr: Malum, aşikâr
Dermiyân: Ortada, arada
Ehven: En ucuz, en aşağı
Esmân: Tutar, kıymet
Fahîmâne: İtibar ve nüfuz sahibi 
kimseye yaraşır şekilde
Fürûht: Satmak
Gâye-i hudûd-ı livâ: İl sınırının sonu
Hatab: Odun
Hem-nâm: Adaş, aynı adı taşıyan
İktizâ: Gereklilik
İnbâ: Haber verme
İrâde-i seniyye: Padişahın, bir iş hak-
kında verdiği emir
İstikmâl: Tamamlamak
İstîzân: İzin istemek
İşʻâr: Yazı ile bildirmek
İʻtâ: Vermek
İttihâz: Edinmek, kabul etmek
İzbâr: Yazma
Katʻ (ç. Katʻiyât): Kesmek
Kâtıbe-i ahvâlde: Her hâlde
Katʻiye: Kesme
Kemîne: Aciz, kusurlu
Keyfiyet: Durum, hâl
Kezâlik: Böylece 
Kıtʻa: Parça, bölük, bölge
Kıtaât: Bölümler, parçalar
Lede’t-teblîğ: Tebliğ edildiği anda
Maâdin: Madenler
Mahlût: Karışık, karıştırılmış
Mahrûkât: Yakacak madde
Me’zûniyet: İzinli olma
Mebâliğ: Meblağlar, miktarlar
Mebnî: …e binaen, …e dayanarak
Menût: Bağlı
Mesârif: Masraflar
Mîrî: Devlete ait
Miyâne: Ara

Mülûkâne: Hükümdarlara yakışır 
şekilde
Mümted: Uzayan, uzanmış
Münâkasa: Açık eksiltme
Münîf: Meşhur, yüce
Müstebân: Açıklanmış, anlaşılan
Müşârun-ileyh(â): Adı geçen
Mütehammil: Dayanabilen, kaldıra-
bilen
Mütevakkıf: Bir şeye bağlı olan
Nâ-mizâc: Keyifsiz, hasta
Penâh: Sığınak, dayanak yeri
Resîde-i dest-i taʻzîm: Yüce elin 
ulaştırdığı
Sâlifü’l-beyân: Beyan edilmiş
Sâlifü’z-zikr: Zikredilmiş
Sâlih: Elverişli, uygun
Sâmî: Yüce
Sebk: İleri geçme, vuku bulma
Senâverî: Methedene, övene ait
Sevâhil: Sahiller
Şâyân: Layık
Şeref-bahş-ı fark-ı taʻzîm: Büyük bir 
şeref veren
Şeref-sudûr: Şerefle meydana gel-
mek
Şeref-sünûh: Şerefle ortaya çıkmak
Şode: Gitti, gidiş, geçti
Şurût: Şartlar
Taayyün: Meydana çıkmak, belli 
olmak
Taharrî: Aramak, araştırmak
Tahdîd: Hududu belli etmek, sınırlan-
dırmak
Tefrîk: Ayırmak, seçmek
Tehvîn: Kolaylaştırma
Terkîm: Yazmak
Tesviye: Ödeme
Tevfîkan: Uygun olarak
Tezâkir: Tezkireler, resmî yazılar
Tezekkür: Birkaç kişinin toplanıp 
görüşmesi, zikretmek
Tezkire-i sâmiye: Sadaret dairesin-
den kendisinden alt birimlere gönde-
rilen resmî yazı
Vazʻ: Koymak
Vechile: Şekilde, tarzda
Veliyyü’l-emr: Emir sahibi
Zımnında: Maksadıyla, gayesiyle
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hüsn-i hat Çalışmaları M e s u d
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Bu sayımızda öğrendiğimiz harflerden “  ” (Lamelif)’in diğer harf-
lerle birlikte nasıl yazılacağını göreceğiz. Harfleri yazarken, daha 
önce öğrendiğimiz başlama ve bitiş şekillerini unutmayalım.



* Metnin çevirisine osmanlicadergi.com internet sitemizden ulaşabilirsiniz.

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.

Osmanlıca Yazabiliyorum

Sen sordun ben de söyleyim 
Kar yağıyor döne döne 
Yüce dağların başında 
Kar yağıyor döne döne

Yel kesen’im yeller gibi 
Akar gider seller gibi 
Ağıt yakan diller gibi 
Kar yağıyor döne döne

Köroğlu

Sen Sordun 
Ben de Söyleyim

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.....................................
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Osmanlı tıbbından
M e s u t  B u d a k

Hafekân-ı dâim, mukaddime-i 
mevt-i fece’dir. Kâbus-ı dâim, 
mukaddime-i sektedir. İhtilâc-ı 
daîm, bâis-i teşennüc ü usb’dur. 
Ve küdûrât-ı havâs ve za’f-ı 
harekât ve imtila’ cemi azâ 
mukaddime-i felçtir. İhtilâc-ı 
vech mukaddeme-i lakve dir. 
Yüz ve göz kızıl olup ağızdan 
su akmak ve ziyâdan teneffür 
eylemek mukaddeme-i sersamdır 
ve gam ve hüzn ve endûh-ı daîm 
ve muhabbet-i halvet olmak 
mukaddeme-i malihülyâ’dır. Vec-
hin serh olması belki siyaha mayîl 
olması mukaddime-i cüzzâm’dır. 
Ve kerâne-i beden ve kesret-i 
istirhâ-i urûk mukaddeme-i 
sekte’dir. Damarlarda şişmek ve 
yüzün rengi ak olmak, belki ak 

ile sarı rengi beyninde olmak ve 
gözün kapakları ve etrafı şiş-
mek mukaddime-i istiskâ’dır. Ve 
lînet-i bevl ve bîzar-ı humma-i 
ufnî ve tekessür-i azây-ı lahmi-
ye ve sükût-ı şehvet-i ta‘âm ve 
tağayyür, kâsur ve hıkke-i be-
den ve kesret-i rîk u ihtilâm, bu 
mezkûrât, dâima istimrâr üzere 
olursa mukaddeme-i maraz-ı 
müzmîndir. Ve âdetten hâric kan 
gelmek, gerek bevâsır ve gerek 
tams ve gerek ruâfla ve şehvet 
fâsid olmak veya iştihâ-yı kâzib 
olmak bu enva’ın cümlesi âdet 
değil iken zâhir olmak âlamet-i 
hayr değildir ve tedbîr lazımdır.

(Kaynak: Enmuzec Fi’t-tıb)

HASTALIK BELİRTİLERİ

Kalp sıkışması ani gelebilecek 
ölümün habercisidir. Uyurken 
hep kâbus görmek de kalbin 
teklemesine işarettir. Devam-
lı kalp çarpıntısı, damarların 
büzüşmesine sebep olur. İç 
bulantısı, hareketlerin zayıfla-
ması ve azalması, dolgunluk ve 
hazımsızlık gibi haller, felcin ön 
belirtileridir. Yüz seğirmesi de 
kısmî felç alamettir. Yüz ve gözün 
kızıllaşması, ağız salyası, ışıktan 
rahatsız olmak gibi durumlar ser-

çabuk gelmesi, ateşli uzun süreli 
hastalık, aşırı derecede şişmanlık 
veya iştihanın kesilmesi, vücutta 
belirgin değişimler, zorlanma ve 
kaşıntı gibi ani oluşan hallerin 
tamamı kronik hastalıkların belir-
tileridir. Basurun devamlı kana-
ması, burnun sıklıkla kanaması ve 
aybaşı günlerinin dışında gelen 
kan, ayrıca isteksizlik, sıklıkla 
acıkma hissi gibi belirtiler de ciddi 
hastalıkların varlığına işaret eder. 
Önlem almak ve tedavi olmak 
gerektir.

semlik hastalığının belirtileridir. 
Gam ve hüzün, sürekli keder, âşık 
olmak, karasevda ise; unutkanlık 
ve Alzheimer hastalığına sebep 
olur. Yüzün kırmızılaşması, siyaha 
yakın olması cüzzam hastalığı-
nın işaretleridir. Bedenin fazla 
uyuşukluğu ve fazla terleme kalp 
hastalığının habercisidir. Da-
marlarda şişkinlik ve yüzün rengi 
ak ile sarı arası olması ve göz 
kapakları ve etrafındaki şişkinlik; 
vücutta ödem bulunduğunun 
belirtileridir. Küçük abdestin 
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kelimeler:
Hafekân: Kalbin sıkışması
Mevt: Ölüm
Fece’: Ansızın
Sekte: Teklemek

İstirhâ: Gevşeme, yumuşama
Urûk: Damarlar
Tams: Aybaşı hali
Ruâf: Burun kanaması
Rîk: Salya, tükürük

Küdûrât: Bulanıklık, kesiflik
Teşennüc-ü usb: Damarların büzüşmesi
İmtilâ: Dolgunluk, hazımsızlık
Lakve: Yüz felci
Malihülyâ: Vesvese, kara sevda, kuruntu



Ocak
2019

32

kitabe Okumaları

بالقان حماربه سنده  عثمانلي قرداشلرينه  
Balkan muhârebesinde Osmanlı kardaşlarına

ياردم ايتمك اچيون هندستاندن كلن  
Yardım etmek için Hindistan’dan gelen

عموم هندستان هالل امحر هيئت طّبيه سنڭ  
Umum Hindistan Hilâl-i Ahmer Hey’et-i Tıbbiyesinin

اخّوت يادكاري  
Uhuvvet yâdigârı

 سنۀ هجريه : 1331 /
سنۀ ميالديه : 1913  

Sene-i Hicriye: 1331 / Sene-i Milâdiye: 1913

Hindistan zenginlerinden olup Londra’da tahsilde bulunan hamiyet sahibi gençlerden meydana gelen bu 
heyet her giderini yardımsever insanlardan ödemek şartıyla Mısırlı Dr. Selim Bey’i de beraberlerine alıp 

onun da her masrafını üstlenerek İstanbul’a gelmişlerdir. Önce bir süre Haydarpaşa Askerî Hastanesi’nde, 
daha sonra Ömerli’de hizmet etmişlerdir.  Bu heyetin Ömerli’de yaptırdıkları çeşmeler vardır. Çeşmelerden 

biri bugün halen mevcudiyetini muhafaza etmektedir. Aşağıda çeşmelerden birisinin yenilenmiş kitabesi 
bulunmaktadır. (http://dergipark.gov.tr/download/article-file/176831)

Çeşme Kitabesi / Ömerli

kelimeler:
Muharebe: Savaş
Hilal-i Ahmer Hey’et-i Tıbbiyesi: Kızılay 
Doktor Heyeti
Yadigâr: Bir kimseyi veya olayı hatırlatmak 
üzere verilen yahut onlardan kalan şey
Uhuvvet: Kardeşlik
Küllü nefsin zaikatü’l-mevt: Her nefis 
ölümü tadacaktır. (Al-i İmran, 185)
Şefâat: Hz. Muhammed (sav)’in ümme-
tinin suçlarının bağışlanması için Allah’a 
niyazda bulunması

Kurb-ı rahmet: Rahmete yakınlık

rûz-ı şeb: Gece gündüz, her zaman

Onulmaz: İyileşmez, şifâ bulmaz, şifâsız, 
onmaz

Tabib: Doktor

Emrâz: Hastalıklar, illetler, marazlar

Figân: Iztırapla bağırma, haykırma, feryat

Târumâr: Perîşan, karmakarışık, 
darmadağınık

Rızâen Lillâhi Teâlâ: Yüce Allah’ın rızası için

İcâbet: (Teklif edilen, istenen bir şeyi) 
Kabul etme, muvâfakat etme, uyma
Mutî: Uyan, itâat eden, boyun eğen, tâbi 
olan (kimse)
Azm: Bir işi yapmaya kesin karar verme, 
bir şeyi yapmak husûsunda büyük bir 
kararlılıkla gayret gösterme
Bekâ: Ölmezlik, ölümsüzlük, ebediyet, 
ebedîlik, bâkîlik
Fâni: Son bulucu, sonlu, ölümlü, kalımsız, 
bâkî olmayan
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كل نفس ذائقة املوت  
Küllü nefsin zaikatü’l-mevt

يا حمّمد قيل شفاعت امتكدر صاحل سنڭ  
Yâ Muhammed kıl şefâat ümmetindir Sâlih senin

اوليجق فرمان حر اسرت اجابت دعوته   
Olucak ferman-ı Hak ister icâbet da‘vete

امرينه  مطيع اوالنلر مجله  ايرر عّزته   
Emrine mutî‘ olanlar cümle erer izzete

عزم ايدوب بقا ملكنه  الچكوب  
Azm idüb bekâ mülküne el çeküb

فاين جهانده  ايردي قرب رمحته   
Fâni cihânda erdi kurb-ı rahmete

حياتنده  روز شب اكرام ايدردي عامله   
Hayâtında rûz-ı şeb ikram ederdi âleme

خانه سنده  چنه  انسان الصويردي نعمته   
Hânesinde nice insan el durdu ni‘mete

بر اوڭلمز درده  دوشدم بر چاره سني بوملدم  
Bir onulmaz derde düştüm bir çâresin(i) bulmadım

هپ طبيبلر كلدی كتدي بر شفاسني بوملدم  
Hep tabibler geldi gitti bir şifâsın(ı) bulmadım

اپيمّدت بولنمدي امراضك بر چاره سي  
Epey müddet bulunmadı emrâzın bir çâresi

جهان دور ايتديلر اوملدي دردميه  چاره   
Cihan devr ettiler olmadı derdime çare

فغامن عرشه  دياندي بر اوڭلمز ياره   
Figânım arşa dayandı bir onulmaz yâre

خانه سي تارمار اولندي اچينده كيلر هون اولديلر  
Hânesi târumâr olundu içindekiler hûn oldular

كلوب قربميي زيارت دين ايده  رومحه  فاحته   
Gelüb kabrimi ziyaret eden ede rûhuma Fatiha

احسان  
İhsân

مصر جّتارلرندن احلاج صاحل  
Mısır tüccarlarından el-Hâc Sâlih

آغانڭ روح پر فتوحلرچيون  
Ağanın rûh-ı pür fütûhlarîçün

رضاًء للهّٰ تعايل / يف 9 جا سنه  1229  
Rızâen Lillâhi Teâlâ / Fi 9 Cemâziyelevvel Sene 1229

Mezar Taşı
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Osmanlıdan Yemek tarifleri

Koyun etinin biraz yağlıca tarafından ufak kuşbaşı 
doğrayıp et suyunda kaynatmalı. Piştikten sonra 
bir diğer kapta dakik yumurta ve limon ile terbiye 
yapıp ve o terbiyeyi pişirip üzerine koymalı.

Ayın Menüsü
ekşili ÇOrBa1

Kuş, av, kaz hindi vesaire tuyur tuz biberlenip şişte 
kebap etmeli. Kızardıktan sonra bir toprak ten-
cerenin içine bir küçük ızgara koyup kuşu yahut 
pilici üzerine koymalı, altına biraz et suyu ile sirke 
doldurup kapatmalı. Böylece piştikten sonra bir 
tabak içine kızarmış ekmekleri dizip tiridini geçirip 
avi üzerine koymalı.

kuş keBaBı2
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OSMANLIDAN YEMEK TARİFLERİ

İki ölçü su bir ölçü su kaynatıp pirinci koymalı. Su-
yunu çekip bir kıyye pirince yüz dirhem yağ koyup 
üzerine döküp kapamalı.

Tuzsuz taze peyniri el ile ufalamalı. Peynir yarım 
kıyye ise yirmi dirhem unu bir sahanda yanma-
yacak surette kavurmalı. Sonra peyniri ateşte bir 
tavaya koyup karıştıra karıştıra eritmeli. Kavrulmuş 
unu yavaş yavaş ilave ile yedirmeli. Peynir sakız 
gibi oldukta üzerine bir miktar yanmış tereyağı 
gezdirip sıcak iken tenavül olunmalı.

adi PirinÇ PilaVı3

höşmerim4

Dakik: Toz hâline getirilmiş, inceltilmiş madde
Tuyur: Kuşlar
Avi: Konup sakin olan, oturan
Kıyye: Okka, 400 dirhemlik ağırlık ölçüsü
Dirhem: Okkanın dört yüzde birine eşit eski bir ağırlık ölçüsü birimi (3,2075 gr.)
Tenavül: Yeme içme

kelimeler: 
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TARİHTEN NOTLAR

saksağan ile 
maYmun

tarihten notlar
Ç i z e n :  A h m e t  Ç a k ı l

Bir saksağan bir gün hilekâr 
maymuna, “Eğer evime gelse 
idin sana neler gösterir idim. 
Sen benim bin türlü ceva-
hirleri ne kadar maharetle 
aşırdığımı ve pek ziyade dikkatle 
sakladığımı bilirsin. İstersen gel 
onları bir çekmecede saklanmış 
görürsün” dedi. Maymun 
maalmemnuniye (memnuni-
yetle) giderim diyerek birlikte 
saksağanın evine gitti.

Madam saksağan derhal bir 
kırmızı şerit, fistanı kabarık 
tutan çemberlerden bir parça, 
bir halka, iki oyun markası, bir 
kılıç kabzası yuvarlağı, yarım 
tarak, bir makas kılıfı, bir dan-
tele ucu, bir bıçak sapı, üç gitare 
burgusu ve bir yığın paçavra 
çıkardı ve “Ey bunlar hakkında 
fikriniz nedir hemşire? Sen ha-
sud (kıskanç) değilsin ya bunları 
görüp de bayılmıyorsun. Ah ben 
diyebilirim ki benim kabilemde 
hiç bir kimse benim kadar 
zengin değildir” dedi.

Maymun ona pek ziyade bir 
nefret tavrıyla bakıyordu. 
Nihayet “Aferin! Sen güzel bir 
takım bulma şeyler toplamışsın. 
Zengin olmuşsun. Dikkatle 
sakladığın şeyler pek faidelidir, 
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TARİHTEN NOTLAR

Çiftlik müste’ciri ile uşağı

lakin benim aortlarımın içindeki 
keselere bak. Orada istenildiği 
vakit uzayan ve kısalan bir nev 
kursak vardır. Ben evvela ne 
kadar istersem o kadar yerim ve 
kalanı ileride acıkacağım vakit 
için saklarım. Küçük divane 
sen bir yığın eski paçavraları 
saklıyorsun. Ben ise cevizler, 
büyük fındıklar, et ve birçok iyi 
zahireler (erzaklar) saklarım” 
dedi.

Hilekâr maymun yalnız saksa-
ğana mı söylüyor? Bana öyle 
geliyor ki değersiz ve lüzumsuz 
bir takım şeylere pek ziyade 
ehemmiyet verenlere de hitab 
ediyor.

Sanatını hangi nahiyede icra 
ettiğini bilmediğim bir çiftlik 
müste’ciri (kiracısı) pazardan 
kesesi dolu olarak dönüyordu. 
Yolda gelirken parasını nerel-
ere sarf edeceğini hesap edi-
yordu. Sürüsünü arttırması, 
emlakını tevsi (genişletme) ve 
masraflarını daha iyi tayin ve 
tahdid etmesi (sınırlaması), 
bir ev ve belki de bir şato 
yaptırması lazım geliyordu. 
Uşağı Jan arkasından susarak 
ve biraz sayıklayarak lakin pek 
müsterih olarak geliyordu. Ken-
disinin bir şeyi ve binaen aleyh 
hiçbir kaygısı yoktu. Bir ormanın 
dolaşık bir yerinde korkunç bir 
ayı atıldı, çiftlik müste’cirini 
tuttu. Tunç gibi sert pençesiyle 
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TARİHTEN NOTLAR

onu parçalamaya hazırlanır 
iken Jan elinde balta olduğu 
halde ayının üzerine hücum 
etti. İndirdiği darbelerle onun 
hiddet ve savletini durdurdu 
ve eline geçirdiği bir kazık ile 
böğrünü deldi. Canavar, üz-
erinden akan kanlar ile beraber 
hem kuvvetini hem de hayatını 
kaybetti. Jan galiptir. Hayatını 
tehlikeye koyarak efendisini 
kurtardı. O bahtiyardır. Şimdi 
ihtimal ki siz müste’cirin korkusu 
zail olduktan (gittikten) sonra 
pek ziyade minnetdarlığından 
dolayı ilk mükâfat olarak ken-
disini kurtaranın boynuna 
sıçrayacağı, ona sarılacağı, 
onu kalbinin üzerinde sıkacağı 
fikrinde bulunursunuz. Ben hiç 
değilse bunu yapardım. Lakin 
müste’cirin yapacağını hatırınıza 
bile getirmeyiniz. O uşağa hid-
detle: “Alçak beceriksiz herif, 
ayının derisini böyle delmeye 
idin iyi olmaz mı idi? Ne kadar 
geniş, ne iyi kürk; bundan daha 
güzel bir şey görülmüş müdür? 
Bu ay şeklinde melun delik 
olmasa, ben onu yüz franga 
ve daha ziyadeye (fazlaya) 
satacaktım. Şimdi bunu ne 
yapmalı? Gösterdiğin cesurane 
fiil ve hareketin nadir bir şey 
olduğunda şüphe yok. Lakin 
beni yüz elli frank zarara sok-
tun.” dedi.

Nankör veya hasisi minnettar 
ederseniz iyiliklerinizin hepsi 
kaybolacaktır.
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YOlcularla 
köPekler
İki dost yapacak başka işleri 
olmadığından bir güzel gün 
akşamı sarayın entrikalarından, 
zevk-ü safadan yahut işten 
bahsederek geziyorlar idi. Bir 
küçük fino köpeği yuvasından 
yahut ufak ve miskin evinden 
birdenbire kaçıp havlayarak 
onları takip etti. Havlamakta 
olan köpeğin gürültüsünü 
işiterek beş on köpek daha 
geldi. Nihayet bunların adedi 
otuza baliğ oldu (ulaştı). Başka 
başka seslerle havlamakta biri 
biriyle müsabakaya (yarışa) 
giriştiler. Bizim adamların 
gürültüden başları sersem oldu. 
İçlerinden biri avucuna bir taş 
alarak “başımızı patlatmaktan 
artık vazgeçmeyecek misiniz?” 
diye bağırdı. Diğer biri ona 
“Geçelim sen hayvan mısın?” 
(Divane misin diyebilirdi. Bu söz 
daha edibane olurdu.) “Köpekler 
ıslah edilebilir mi?” dedi. Bu 
adam haklı idi. Ancak yüz adım 
kadar uzaklaştılar. Artık bir şey 
işitmez oldular. Köpekler sesleri 
kısılmış ve nefesleri kesilmiş 
oldukları halde dönüp evlerine 
girdiler. Birçok kimselerin tabiatı 
böyledir. Geçenler hakkında 
tenkitleri bazı kere şiddetlidir. 
Onları çekmeye mecbur 
olduğumuz vakitte onlara razı 
olmayı bilelim. İnsanlar hav-
lamaktan yoruldukları vakitte 
nihayet susacaklardır.
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BULMACA ÇÖZELİM

Merhaba Arkadaşlar!

Eskilerin lügaz dedikleri bilmeceleri, kendi yazı ve kelime bilgisiyle sizlerle paylaşıyoruz. Her bir lügazın 
çözümünü aşağıda numaralandırılmış alanlardaki boşluklara yazmanızı istiyoruz. Numaralı alanlara 
gelen harfleri de numara sırasına göre aşağıdaki satıra yazıp Osmanlı Türkçesine çeviriniz. Cevabı  
25 Ocak’a kadar mektup@osmanlicadergi.com posta adresine gönderenler arasından seçilecek  
5 kişiye “Osmanlıca Atasözleri kitabı”nı hediye ediyoruz.
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Kolay, eğlenceli ve sürdürülebilir bir Osmanlıca için...

‘nin katkılarıyla...
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