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ÖNSÖZ 

Cevdet Paşlıi., dilimizde garp nevilerinin ilk defa gÖ.:i.:üh";-· 

düğü yıllarda, fikir 've sanat hayatımızda yapıcı roloynayan 

şahıslardanbiridir.Çfalışmaları,geleceknesillerin faaliyet

ıerine zeminhazırlamıştır~ 

Paşa'nın hukuki,tarini va edebi eserlerihakkında pek 

çok çalışma, yapıldığı halde, filolojik eserleri için, tezimiz. 

dışında bir çalışma görüımemektedir. 

:Cevdet Paşa'nın bu konucı.a.,dort temel eBeri vardır.Bun

lar, Kavaid'-iTürkiyye ,.Mee.hal-i Kavaid, Kavaid-i Osmaniyye ve 

Tertib-i .Cedid-i Kavaia.-i Osmaniyye' dir. Bu eserlerde KavaiQ-i 

.Türkiyye hariç ,Arapça . Farsça ve Türkçe 'nin, temelkaideleri bir~ 

likte verilmiştir. 

Bu eserlerin muhtelif bas,kıları yapılmıştır. Baskılar ii

rasında fark olmaciığı için, çalışmamızda ilk baskılar üzerinde 

duxl.llacaktir.Ancak,terimler dizininde,her baskının sayfa sayı
\ 

'sı farklı olduğundan,terimlerin yerini tespit etmek için bütün 

baskılar taranacaktıro 

Burada,ö~ce ~itaplar a.yrı ayrı içerikleriyle birlikte 

tanıtııacak,sonr~,bu~itaplarda geçenterimler,tanımları~mislı-

leri ve günümüz Tii~kçe'sine çevrilmiş şekilleriyle verilecektir. 

III 
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Paş~<riz<~ ;yıllar n1tia;ı::ifnazırı:ı~ı yaptiğı' 
. ' "" . , .' ~ , 

" sınd<il. son derece ti~izdavranmıştırc. 

Ahmet Cevd~t Paşa Idan Önce l'ürkçe öğretenpek çok k.=!;..tap , 

'yazılmış tir. Ane'ak,bunlar ya Arapıara,Türkç6'öe;-retmek amacıyla 
, . . " . . ,~". . 

'. . ,. '. . 

kaideleri Ar:apça metinle:tlebirlikte vererek "ya da Türkçe kai-

deieri Ara'pgrame;inde:k:iş~kiııeregöre Iz aIf ederek yazılmıştır. 
;' ~~:~" " ' , , ,_. :. '- '.. 'I',' _ ' 

" Dolayıs'ıyl" ba'ti' tarzında yazılmış veyazarı Türk olan bir g:fa- , 
, ." ',- "'t'" ":; , ~~. ~;:'''_:':\(: .' 

kitabıyoktur.'" 

Prof .Dr. TahsinBaııgıloğl11 ,da b:i.rkitabın.da(Gramer Mesele~ 

s i, İmla Mes eles i ~Ankar~i941, s. 7 ~11}bu k~)ltuyaşöyıe temaseder: 
"~C , '" "'.. ',,', .,;, , ,. 

, nXVIII~ asırdansonra';Avrupa 'da muııtelif dillerde ~'Türkçe g'r;ariıer~ , 
, " '.' ' ';1,·\",- ,"" ' . ' , 

. '.' 

l~ıP;;,·,.yazılinıştır.,Bunlar soıı .derece başarılıdır.Türkiy~ 'de ise,ye-

ni, açıleiii İne~te'pierde Türkçe;'yi okutmak' ltizumuna inanan Tanzi

ma tçılar ,TürkgramerinLi,;~pcudage tirmek içinesaşıı b,ir çalişma

ya:sa~.fp~<'değiITEfZ:di-F.Burı;ar, Ttirlc grameri~zerin'e garpta va şark-
". '" "~ " .. 'i _ " ',' 

ta,;yapil~ te~rübeleri iyi tanımıyorlardı. Bildikleri klasik di-

lin,yani,Arapça'nıngramerin.i Türk grame,rJ. için örnek olarak al-

dı_~arve Türkçe'yi onipı kalı'plarınasoktular.lVlektepler için ilk 

(Türkçe gramerini yazan,CevdetPaşa t d·ır." 

Buçalışmanüzın batı tarzındaki' ilk Türk gramrrinitanı t

ması ve s ahamız, d a:h f;1:ihd Ei, geç tiği yer i erd eman~ vermekt e'efilç i ük 

çekilenter.ımlerin aydınlatılması' bakımından faydalı olacağ;ı.~ı 

': ~;~~", 

ıv' 
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. ,.~ 
'<'~' 
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tahmin etmekteyiz. 

Burada, b,ll' çalışmaının· her safbasiiida. büyÜk' yar·a.i-mlarin-ı·· 

gördüğÜIn!ıocam Prof.Dr.Mehm~t Akalııt,,!a teşekkür ederim. 
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I.GENEL OLARAK BASKILARININ TANITILMASI 

KAV1İD-İ TÜRKİYYE 
, . 

1288(1871 )-KT(l )-MK, 1080 ,45 il,. 

1~92(187?)-KT(2)-İÜK,83822,45 s. 

1296(1878)-KT(3)-SK İhsariMahvi 235,45 s. 

1299(1881)-KT(4)-SÖI,8470,45s. 

1307(l889)-KT(5)-SÖK,23515,45 S. 

• ;>\ .-

MEDHAL-I KA VA ID 

1268(185l)-MK(1)-SK Hacı Mahmut Efendi 6122,55 s. 

1286(1869)-MK(2)-SÖK,24288,55 s. 

1291(l874)-MK(3)':'MK,1955A763 55s. 

l292(1875)-MK(4)-SÖK,24288,55 Se 

1299(1881)-MK(5)-SÖK,lQ176,55 s. 

1302(1884)-MK(6)-SÖK,10177,55 s. 

1305(1887)-MK(7)-SOK,10178,48 s. 

X 

.-.,;. ~. 

2 

. 

Bu tanı tım yapılırken, şu sıra takip edilIiıiştir :Baskı tarihi, 
kitabın adı(baskı sırasına göre numaralanmıştır),bulunduğu 

':kütüphane ve numarası, sayfa sayısı. 



KA VitİD-İ OSMANİYYE 

1275(1858)-KO(1)-BDK,23933,127 s. 

~281(1864)-KO(2)-İüK,83794;158 s. 

1284(1867)~KO(3)-İÜK,83835,103 s. 
J 

1287 (1870)-KO (4 )-.İ3DK, 29528,152 s. 

1288(1871)-KO(5)-SÖK,23508,135 s. 

i289 (1872)-KO(6)-BDK, 150709/5, 135 s. 

129Q(1873)-KO(7)-BDK,1507~9/5,135 s. 

1292(1875)-KO(Bj-AK,3760,135 s •. 

. 1302(1884)-KO(9)-SÖK,23503,127 S. 

1307(1889)-KO(10)-AK,UE478,127 s. 

TERTİB-İ (mDİD-İ KAVAİD-İ OSMANİYYE 

1303(1885)-TCKO(1)":'BDK,106287,188 s. 

1304 (1§Ş6 ) -TCKO (2) -tÜK, -79897,188 s. 

1306(1888)-TGKO(3)-İüK,83824,160 s. 

1307(r.889)-TCKO(4)-SK,Ta~ir Ağa 619,160 s. 

- 1308(1890)-TCKO(5)-SK İzmirli İ.Hakkı 3185,160 s. 

1311(1893)-TCKO(6)-İüK,5C33,160s. 

1324(1906)-TCKO(7)-SÖK,26955,160 s.' 

j 

3 
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II.KİTAPLARIN AYRI AYRI İNCELENMESİ 

A.KAVAİD-İ TÜRKİ1~E 

Bu kitap,Cev'det Paşa'nın 8ıbyan mektepleri için yazaı-. 

ğı. sonraki 'dil bilgisi ki taplar~nalhazırlık ni teliğınde olan ·~t:e:
mel dilbilgisi . kitabıdır. İlk baskısı, 1288 (1871)tarih:i,rı.,de ya-

2 
pılmıştır.Daha sonra, muhtelif baskıları yapılmakla beraber, 

baskılar arasında fark yoktur.Kitapta.lciilimizin t,emel kaidele

ri,devr:l.neg'ijre sade bir iills izah edilir.Her kaide,misalle:t'

letamamlaİl1r.Misaller, bazen tek· bir kelime bazen de cüİnleler 

halinde verilir. 

Eserin baskıları arasında fark olmadığı için, burada sa-
..." . 

de~e,eserin 1288 tarihli ilk baskısı incelenecektir~' 

'~Ki tap, Kavaid-i Türkiiyye ismi altında üç sayfalık bir, 
o 

giriş bölümü ile başlar.Burada,Tüxkçe'n,in ses kaideleri,okuma 

hususiyetleri, alfabe .. ve harflerin okunuşları' ayrı ayrı izah 

edilir. Lisanımızın otuz iki harfle tekellüm olunduğu1kullanı
lan harflerin yirmi sekiz harf ölup,Arap dilinin imlasına ia-

f "'-'; 

yandığı husuwnda -bir açıklama yapıldıktan Bonra,har:+lerin ta.

nıtımına geçilir. 

1.Kavaid-i Osmaniyye ve Tertib-i Cedid-i Kavaid-i Osmaniyye 
2.Diğer baskılar,1292(1875),1296(l878),1299(l881),l307(1889), 

1318(1900),1324(1906) 
3.1~iııi Kütüphane,AI080,45 sayfa 
4.Tekeııüm harflerle değiı,harflerin meyda,na getirdiği kelime

. lerle sağlanır. 
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Si 

Harfleri okutan ve Arap imlasının temel işaretleri o

lan damme,fetha,kesre ile bu işaretlere a~amet olarak kulla~ 

nılan harfler verilir?Buişaretıer de kendi içlerinde bölÜffi-

lere ayrılır .. :Bunlar ,fe:tha-i hafife, fetha"':i sakile, damme-i ha.

rife,damme-i ~'kiietkesre-i hafife,kesre-i sakile isimlerini 

aıırıar~Burada,damme işareti dikkat çekicidir.Şu dört işaret
le dilimizdekio,ö,Ü,u seslerinin karşılanabileceğiüzerinde 

Gl. urul ur 7 .a =0, ""J =0, :3 =u, ;J =ü 

Bu bölümü mukaddime başlığı altında iki sayfalık,son

raki bölümlere giriş teşkil eden kısa bir b0lüm takip ede~.Bu

rad.a,lisanımızın aslının Türkçe olup, sonradan Arapça ve .. 'Farsça 

ile karışması hususubelirtilir.'Önoeki' bölümde tanı tılan harf

ler ve--işaretler, burada €la.ha ayrıntılı oıarak,~isaııerle ta

mamlanır. Yalnız bu bölümde.., damme şu şekilde verilir :Damme-i 

hafife-i mabsuta,damme-i sakile-i mapsuta,damme-i hafife-i mak-

buza,iamme-i sakile-i makbuza~ • '~l 

5.Bu işaretlere Arap imlasında hareke adı verilir.Damme(~ ), 
fethaC ~ ),kesre( ).Bu harekelera delalet eden harfler, 
ötreye vav(.J ),kesr:;'e ya( () ),fethaya eilf( L)tir. 
6.Sırasına göre,e,a,ü,u,i,ı 

7,B~ ayırima o' devI'in elifbale,xınde,di1.bilgisi kitaplarında:(Ah
met Rasimtin dilbilgisi kitapları misal alınabilir)rastlanmak
tadır.Ayrica,Kamus-ı Türki'de de görülür. 
8.Sırasın~ göre,H,o,ü,u 



I., 

Daha sonra, harf-i imla,huruf-ı 

rına temas edilir~Son olarak, harfler 
10 

Huruf-ı in~isal ve huruf-ı ittisal. 

6 

medd ve'teşdid konula

iki şekilde incelenir: 

Bu bölümden sonra, ki tap dokuz temel bölümle devam e.lI" 

der.Ancak,önce kelime tanımlanır .. Kelimenin her çeşidi ayrı bir 

bölümde misallerla izah edilir.Bu dokuzkelime çeşiii şöyledir: 

İSim,sıfat,ism-i işaret,müphemat,mastar,fer'-i fiil,edevat 

l.böıüm,isim hakkınıiadır.Burada,ii3im,mtifretve cemi oi~· 

mak üzere.iki şekilde incelenir"Dahasonra,bir isim ç6şii,i 0-

larak::>a,ııı.nan ism-i ta,sgir,tanımı vaakleriyle ila.v6<edilir .. Bu

rada,kelimeler ve heceler A.çıin,kalın veya ince sesli yerine,a

ğır lf'eya~hafif harekeli tabirIerinin kullanılmasıda dikkat çe

kicidiroAy~ıca,i8min mücerret,muzaf ve muzafuh ileyn halleri de 

bu bölümde incelenmektedir.Kısaca,bir isim cümlesinin içinde 

müp~eda ve haber oıar~k ismin kullanılışı da ilave edilir!l 

2.böıüm,sıfathakkınciadır.Mevsufu izah edebilmek için, 
12 

.çok kısa olarak sıfat tamlaması üzerinde durulur. Sonra,ism-i 

mensup tanımlanır.Edat-ı taklil ile yapılan kelimeler ve mübala-

9.İmıa ve uzatma harfleri,şeddeleme 

lO~Ayrık harfıer<"J_j_J-\.::::.-:::::..,-\),bitişik harfler ise,ayrık harf
lerin dışında kalan harf~erdir. 
II.Arapça'da isim cümlesinin iki temel parçası vardır.Biri,baş
lanılan kelime olan müpteda,diğeri de hakkınQa bilgi veren ha
berdir. 
12.Arap gramerlerinde,sıfatlar,sıfat tamlamaları içinde izah 
edilir. 
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lağa sıfatları ilave edilir. 

3.bölÜIn,:;amd:rhakkindadır.Zamir,muhatap,mütekellim,ga

ip olarak 3fe ayrılır.Sonra,zamirlerin fiillel'le ve isimlerle. 

kullanılışı,misallerle izah edilir.Ayrıca,isimlerle kullanıl-
, . _ . ,1 ~. 

iıklarında muzaf olan şekilleri de verilir;'" '" 
, 'l~ 

4.böıüm,ism-i işaret hakkındadır.Buracda,işa.ret isimle-

rind.n mücerret halleri,fiil ve isimle birlikte kullanılışı ü

zerinde'durulur. 

5.~öıüm,müphemathakkinciadır.Müphem~t kelimelerinin 

meşhur olanları verilir. 

6.böıüm,mastar hakkındadır.Mastar,lazım-müteadcii,maluni

meçhul,müspet-menfi,mürekkep olarak kendi içinde bölümlere ,ay

rılarak incelenir·.Eciat-ı mastar~5muhtelif kqklereilave edile

rek izah edilir. 

7.böıüm,fiil hakkındadır.Burada,fiil zamanları ayrıay

rı incelenir.ünce,·mazi,hal ve istikbal zamanları verilir.Mazi 

zamanı 2'ye ayrılır:Şuhudi va nakli.Emir zamanı da gaip ve ha
zır olmak üzere iki şekilde'ver11ir.Emrin olwnsuzuna nehiy a.

dı, verilir.Nehiy de gaip ve hazır olarak .2'ye ayrılır. 

13.Bugün iyelik eki olarak kullanılan şekillerdir~ 
14.Bugün bu konu,işaret sıfat ve-zamirleri olmak Üzere iki ay
rı şekilde incelenir.Arap gramerIerinde ise,ism-i işaret baş
lıklı ayrı bir konu bulunmaktadır. 
15.Fiilden isim yapma eki -mak/-rnek. Cevdet Paşa bütün gramer 
kitaplarında ekleri edat .ismiyle' vermiştir.' 

ı 
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Bunıar~muzari,iltizami,vucubi sigaları ilave edilir. 

B"t'· ı k' 1 .' ı 16F · - ı h'" ",,' 1'" "t u un zaman arın çe :ı.m arı yapı ır" 1.1._, [iSa-amm. azım-mu e~ 

addi olarak incelenir.Mürekkep zamanlar tanıtılır.İane fiili .... , 

nin çekiIJld. .y:apıtlir. Şş.rt"cevabı olan ceza cümlesi -ile birlikte 

verilir. 

8.böıüm,fer t ·i fiil hakkındadır~Burada,fiilden türetil

miş kelimeler tanıtılır.:Bunlar,ism-i fail,ism-i meful,sıfat,-ı 
. ' 

müşebbehe ve mübalaga-i is m-i . failoHtr;ak verilir. 

9.böıüm,edat hakkınEladır.bnce edat tanımlanır.Sonra 81.-
, -

rasıyla şu edatlar misallerle verilir.:Taıiİ,zarfiyet,intiha. 

ibtida,tebii.tafdll~t~şbih,atf,hasr,rabt,temsiı,terdid,istiı~ 

ham,mahaııiyet,nida,tenbih~7 

DEGERLENDİRME: .. 

Bu kitap,dilimizin temel kaidelerini ayrıntılı olarak 

izah eder.Ancak bazı konulara temas edilmemiştir.Meseıa,tam-

lama ve cümle.Buna sebep olarak,bu kitası,sıbyan mektepleri 

için hazırlamış olması gösterilebilir. 

Cevdet Paşa,maarif nazırlığı da yaptığı için,aserinde 

oldukça titizdir. Terimlerde ve terimlerin izahında i8'e, Arap 

gramerIerinin tesiri görüıür .. Devrinin büyük bir 'eksiğini ta"" 

mamlaması bakımından mühim bir eserdir. 

16.Fiil ve zamir çekimlerinde 3.şahıstan başlanır.Bu Arap di
linin bir hususiyetidir. 
17.Bu edat çeşitlerinin her biri için bk.terimler dizini 
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B.MEDHAL-İ KAV1İD 

Bu kitap,riiştiyeler için yazılmış,Kavaid-i Türkiyye~nin 

devamı niteliğinde bir dilbilgisi kitabıdır.Burad~,dilimizin 
- ,-

temel kaideleri verilmekle beraber,Arapça ve Farsça şekillere 

de temasedi~\~~ir~Eserin ilk baskısı,1268(185l) tarihinde ya

pılmıştır.Daha sonra,muhtelif baskıları yapılmakla beraber,bas

kılar arasında fark yoktur.Her kaide,misaller1e tamamlanır.Mi

saller, bazen, tek bir kelime' bazen de cÜIilleler haıinde ver.iiir. 

Eserin baskıları araSında fark olmadığı için,burada sa

dece 1268 tarihli ilkbaskısı incelenecektir? 

Kitap,medhal;.;..! kavaid adı altındaiki sayfalık'kısa bir 

giriş bölümü ile başlar. Cevdet Paşa, burada bu kitabıyazma a

macının Kavaid-i Osmaniyyetnin tahsilini kolaylaştırmak oldu

ğunu,kendisine bu kitabı yazmak vazifesi verildiği için gurur 

duyduğunu ve titiz, bir çalışma içinde kitabı tamamladığını be,:"" 

Iirtir. ,J., 

Bu bÖlümü,muallimine lazım olan malumat başlıklı dilimi

zin ses kaidelerini ve okuma hususiyetlerini izah eden bir ta- ' 

nıtma bölümü takip eder. Önce har.fler ve okunuşları verilir. 

i .Daha sonra, KO ve TCKO adlı ki taplarda1,Arapça ve Farsça şekiı
ler üzerinde ayrıntılı olarak durulur. 
2.Sonraki baskılar:1286(1869),129l(1874),1292(1875),1299(1881), 
1302(1884),1305(1887) 
3.Süleymaniye Ktüphanesi,Hacı Hahmut Efendi 6122,55 sayfa 
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Daha sonratharfleri okutmaya yarayan ve Arap imlasının'temel 

işaretlerinden olan damme.fetha,kesre ile bu işaretlere ala

metolan harfler misallerle gösterilir~B~ işaretler bölümle

re ayrılırlar.Hunlar.fetha-i hafife,fetha-i sakiletkesre~i 

hafife, kesre-i sakile, damme-i hafife, damme-i sakile iS.imle

ri altında izah edilir~Burada darrıme işareti dikkat çekicidir: 

Şu dört işaretle dliLlimizdeki o,ö,u,ü seslerinin karşılanabi-

lec~ği 'Üzerinde durulur:" ~ =0, ""') =0, t..Y =u, d =ü 

Sonra,mukaddimeadı altında,sonraki bölümlere giriş 

teşkil eden kısa bir bölüm başlar.Burada,lisanımızın aslının 

Türkçe olup,sonradan Arapça ve Farsça ile karıştıgı hususu be

lirtilir.Damme bu bölümde 4'e ayrılır:Da.mme-i hafife~i mabsuta, 

tiamme-isakile-i mabsuta,damme-i hafife-i makbuza,damme-i saki

le-i makbuza? Sonra kısaca harf-i imla,harf-i medd ve teşdid 
tanımları verilir.Harfler infisal ve ittisalolarak 2'ye ayrıı

lır. 

Bu bölümden sonra kita.p dokuz temel bölümle devam eclsİ". 

Öncekelime tanımlanır.9'aayrıll.r:İsim,sıfat,zamir,ism-i işa

ret,müphemat,mastar,fiil,fer'-i fiil,edat. 

4.ı:Suişaretlere Arap .i~ıasında hareke adı verilir.Damme ( ..:!!-.- j, 
fetha( ~ ),kesre( ___ ).Bu harekelere delalet eden harfler, 

. /' , 

ötreye ~a,v(.:J ),fethaya elif( L ),kesreyeya(c..r- ıdır. 

S.Sıraya göre,e,a,i,ı,ü,u 

6.Sıraya göre,ö,o,ü,u 



, '. 

ıı 

l.böıüm,~ hakkındadır.İsim müfretve cemi olarak 2 t 

ye a,yrılır.Sonra,ismin halleri verilir7İzafet tanımlanır .. .:>on 

olarak aSlı,Farsça ve Arapça olan kelimeler"arasındaki izafet 

şekillerinin izahı ile isim bahsi tamamlanır. 

2"bölüm ,sıfat hakkında.dır....Burada mevsufu tanımlayabil;.", 

mek için,kısaca sıfat tamlaması üzerinde durulur. Arapça ve 

Farsça sıfat tamlamaları vakaideleri açıklanır. Arapça isim

lerdemüzekkerve müennes şeklinde bir cinsiyetayır;ı.mı'oldu-

ğu belirtilir.,Arapça'da müennes olarak kuıi'anılan kelimeler 

verilir. ' 

3.böltim,zamir hakkındadır.Zamir,mütekellim,muhatap ve 

gaip olmak üzere üçe ayrilır.İsim hal ekleriyle çekimlenir. . -

Bu çekimlerpsonunda harf-i infisal ve herf-i ittisal bulunan 
, . 8 

kelimelerle ayrı ayrı yapılır. 

4.böıüm,ism-i işaret hakkındadır.İşaret isimleri ta

tılır.Çekimlenir. 

5.böıüm,müphemat hakkındadır.Müphem kelimelerin meşhur 

olanları verilir. 

6.bölÜIn,mastar hakkındadır.Önce edat-ı mastar :tÇi\.n~tılır. 

Mastar,mücerret-mezidUA fih,lazım-müteaddi,malum-mechuı,mürek~ 

7.Burada,ismin -de ve -den hall~ri verilmez.Bunlar.edat bah
sinde incelenir. 
B.Bu çekifuler iyelik ekleri adını verdiğimiz şekillerle ya
pılmıştır. 

il!" 



12 

kep,tahiifi-tekidi,müsbet-menfi olarak incelenir.Son olarak 

hasıl-ı master tanımıanır. 

7.bölUm,fiil hakkındadır.Burada~fiil sigaları basit ve 
, 

mürekkep olarak 2'ye ayrılır.Basitsigaıa,r,şu şekilde verilir: 

Mazi-yi şuhudi,mazi-yi nak~~,muzari,haı,istikbaı,vucubi,ilti

zami, emir. Bunların malum-meçhuı,müsbet":meni,{!fiill.erle çekimle

ri yapılır.Mürekkep sigalar da hikaye ve rivayet şeklinde 2'ye 

B_yrılır.Daha sonra, mürekkep sigalara şart~ilave edilir.Bunla;;;a 

rın iane fiilleri ile çekimleri verilir.Son olarak,sıla. ve 

rabt adı verilen iki türemiş siga tanıtl.lır.Rabt sigaıar~,&lu· 

bölümlere ayrl.lır:Atfiye,takibiye,intihaiye,ibtidaiye,tevkiti-

ye. 

8.böıüm,fer'-i iiil hakkındadır.Bunlar,fiilQen türemiş 

kelimeler olarak üç şekilde verilir:İsm-i fail-ism-i meful,mü

balaga-i ism-i faiı,hal-i terkibi. 

9.böıüm,edat hakkındadır.Önce edat tanımlanır.Sonra sı~ 

rasıyla,şu eiatlar misallerle verilir:İstila,taıil,musahabet, 

ibtida,zarfiyet,intiha,teşbih,temyiz"hal,teşrik,rabt,terdid, 

atf,isitfham,tasdik,tasgir,mastariyet,mahalliyet,nisbet,tenbih? 

Bu bölümle birlikte, kitabın dokuz temel bölümü tamamla

nır.Ancak,kitap buraia bitmez.Hatime başlığı altında cümleyi ---- . 

tanJ.:tan kısa bir böıümıe devam eder. Cümle, isim ve iiil cümlesi 

olarak 2'ye ayrılır. Son olarak cümlenin tamamlayıcıları veri-

9.Bu edat çeşitlerinin her biri için bk.terimler i~iihi 



ıir~Bunıar,temyizphal ve roüteallikat-ı fiiıdir~O 

1 . . "/ 
;; 

Kitap,zeyl-i riaale başlıklı,Türkçe'deki mastarlıarı tq;ı.~ 

nı tan bir ek bGilii.11l.1e tamamlanır .. 

pEGERLENDİRME: 

Medhal-i lfavaid,dilimisin temel kaidelerini ana hatla

rıyla verir. Konuların Arapça ve Farsça'daki şekillerine kısa 

da olsa temas edilir.Terimlerde ve te~imlerin izahında,çekim-
. II . 

lerd.e Arap gramerinin tesiri görüıür.Kendindensonrakiler i-
12: 

çin kaynak eser olması bakımından mühimiir. 

'lO.Bunlar Arap gramerIerinda müstakil bir konu olarak verilir. 
ll. İsim ve fiil çekimleri 3.şahıstan başlar .. Bu da Arap ciilinin 
bir hususiyetidir. 
12.Daha sonra Ahmet Cevat Emre ve Ahmet Rasim,Cevdet Paşa'nın 
bu eserinden faydaıanmışlardır. 
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C. KAVJtİD-İ OSI'l1lNİYYE 

Bu kitap,Cevdst Paşa'nın Fuat Paşa ile beraber yazdı

ğı,Kavaid-i Türkiyya ve Medhal-i Kavaid'in aevamı nit~liğin

de bir dilbilgisi kitabıdır. Kitapta, Ttirkçe 'nin temel dilbil

giBi konularının yanısıra,her konunun Arapça ve FarSçataaki 

şekilleri de verilir.Eserin ilk baskısı,127S(1858) tarihinde 

yapılml.şt:ı.r~Daha sonra muhtelif baskıları yapılmakla beraber, 

baskılar arasında fark YOktur!Ayrıca birkaç tarihsiz baskısı 

da bulunrnakta,dır .. Eser,H.Kellgran tarafından Almanca'ya çevril-
2 

miştir. 

Baskılar arasında fark olmadığı içiu,sadece,eserin 1275 

tarihli ilkbaskısı incelenecektir~ 
Kitap,Kavaid-i Osmaniyye ad.ı altında beş sayfalık bir 

giriş bölümü ile başlar.Bu bölümde önce,cümle,kelam,harf ta~'

nımlanır.Harfler,infisal ve ittisalolmak üzere iki şekilde 

verilir.Sonra harf-i imla,harf-i meddve teşdid konularına kı

saca temas ediliroHarfleri okutmaya yarayan ve Arap imlasının 

temel işaret~eri olan damme,kesre,tetha ile bu işaretlere ala

mat olan harfler veri1ir~BU işaretler de kendi içlerinde~ö~ 

1.1275(1858),1281(1864),1284(1867)1287(1870),1288(1871),1289 
(1872),1290(1873),1292(1875),1302(1884),1,07(1889) 
2.Grammatik der Osmanichen Sprache,He1singfors,1859 
~ ll:.aı'trQ",.., ..... na.,,.' ~+ v;; ...... .;;,.....~roı.'V\~~.; 1)7:()~~ ı ')'7 __ Tr+tn 
../ ..... vJ-...... " .uv v.,ı.,;,,, ........ " .... .t'U .... ,u<:>IO .... ' '-.,I;;1.,1.,1,..l.'- i C"/;'JU-ca. 

4.Fetha(.L ),kesre(T ),damıne( :;: ),fethaya alarnet e1ifeL), 
dammet,e ala~et vav( y ), kesreye alarnet ya('(j- )d.ır. 
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lümlere ayrılır:~'etha-i hafife,fetha-i sakilef~,amme-i sakiil~ıı 

damme-i hafife ~ kesre-i hafife t kesree .. i sakile~Burada damme dilı:·~ 
kat çekicidireŞu dört işaretle Türkçe'de bulunan o,ö,u,Ü 868-

lerinin karşılanabileceği üzerinde durulur; .:fI :::0, '3 =G, 
rY =u, .d =ü.Ayrıca damme 4' eayrılır:Damme-i hafife~i mab-

Buta, damme-i sakile-i mabsuta, damme-i hafife-i makbuza,-damme-i 

sakıl.8i~makbuza~ 
Burada, şöyle bir kaiaev,erilir:"':Bir(,kalime hangi hareke 

ile başlarsa,sonraki harekeler o cinsten, olmak zorundadır.Bu 

Tiirkçe'nin temel kaitiesidir.Ancak,bazı kelimeler<iie bu'kaidenin 

dışına çıkılmıştı~.ırBu kaide,bugtln ünlü' uyumu adını verdiğmiz 

bir kalaeyi hatırlatır! 
Daha sonra, harflerin müteharrik ve sakin olması üzerin

de durulur~Bukaideıeri~Arap imla~ında mühim yer tutan hemze

nin yazılışı takipeder.Son olarak,kelime tanımlanır ve 5'e 

CW'rılır:İsim,sıfat,kinayat,fiil,edat. 

1.böıüm,isim hakkındadır.İsim 2'ye ayrılır. Cins ve alem • 

.Ayrıca isim,müfret-cemi,müzekker-müennesşeklinde de böıümle

re ayrılır. İsimler hal eklerine göre çekimlenir. 9 

5.Sırasıyla,e,a,u,ü,i.ı 

6.Sırasıyla,ö p o,ü,u 

7.Bugün,hareke yerine sesliharfler kullanılır. 
8.Ses1i ve, sessiz harfler. 
9 .. Burada,ismin -de ve -den halleri verilmez.Bunlar edat bah
B.inae incelenir. 

" 
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ı. kısım, f?ürkçe i~imı~r hakkındadır e Burada,.ltürkçe isim

ler,müfret ve cemi olarak verilir.İzafet tanımlanır e 2 l ye ay

rılır:İzafet-i lamiye ve izafet-i l::ıeyaniyceBunlar muhtelifmi~· 

sallerl~ tamamla~ır. 

2.kısım,!arsça isimler hakkındadır.Farsça isimler de 

müfret ve cemi olarak iki şekilde incelenir.Ayrıca bu isimle-
10 

rin Türkçe cemi edatı ola~ -ler ile cemilenebilecegi belirti-
LI . 

lir. Farsça izafetler verilir. 

'.kısım,Arapça isimlsf hakkıniadır.Arapça isimler mü

zek-müennespmüfret,tesniye,cemi olarak tanımlanır.Müannes ha

kiki ve itibari olmak üzere 2'ye ayrılır. Cemi de,cem'-i mü

ennes-isalim,csm'-imüzekker-i salim ve cem'-imükesser 01&-

rak tiçbölüm~e verilir.Burada Türkçefde tesniye,müzekker ve 

müennes kelime" bulunmadığı belirtilir. Türkçe t de kullanılan Jı., 

rapça isimler, Türkçe kaidelerine göre cemilenireve Türkçe i

sim hal eklerini alarak çekimlenir.Son olarak,izafet üzerinde 

durulur.Buracla,Arapça bir kelimeyle Farsça bir kelime arasın

daki izafete de temas edilir. 

2.böıümf§~fat hakkındadır.Burada,mevsufu tanımlayabil

mek için,çok kısa olarak aıfat tamlaması verilir. 

1.kısım,Türkçe sıfat hakkındadır.Bu bölümde Türkçe sı-

ıo. Cevdet Paşa'nın bütün gramer kitaplarında bugün ek de~iği
miz her şeyedat olarak verilmiştir. 
11.Buraaa,Türkçe t de kullanılan Farsça kelimeler .-ler ile. ce-
!'!lilanmiştir .. 

, " ~ 



17 

fat yapan ekler tauıtıll.r:- 2sıfat,kıyasi ve semai olarak 2 t ye 

ayrılır., 

2.kıBımrFarsçasıfa~ hakkındadır.Burada_Tlirkçefye ge9~ 

m.iş Farsça sıfatları'n Türkçe isimlerle birlikte kullanl.lışla

rı verilir.Farsça sıfatlar da kıyası ve semai olarak 2'ye ay-o 

rılır. 

3.kısım,4EaEça sıfat hakkındadırşBurada,dilimize geç

miş Arapça 8ıfatlarla kurulmuş sıfat tamlarnaları v'e kullanı.

lışları verilir.Ayrıca,Arapça sıfat tamlamalarınaa,sıfat ile 

mevsuf arasında müzekkerlik-müenneslik ve müfret-tesniye-ce-

mi bakımından bi-r, 'uygunluk bulunduğu belirtilir.Sıfat vezin

lerinin çok kullanılanları verilir!3 
Bu bölümden sonra, asma-ı al dad başlığıaltında. kısa bir 

bölüm vardır. Bu.rada"s?-ya is imleri fasliye, vasfiye, kesriye p tev.~ .' 

ziiye şeklindeayrılır .. Daha sonra da bu sayıların Arapça ve 

Farsçaıarı, v~rilir. 

3. bGIUm,kinayat hakkındadır.Kinaye 3.' e ayrılır:Z'amir, 

ism-i işaret , mübhemat. 

l.kısım,Türkçe kinayat hakkındadır.Zamir srs. ayrılır: 

şahsi,izafi~nisbi,fifıi,vasfi.Bunların her biri ayrı ayrı tia-

nımlanm.ıktan sonra.,zamir-i şahsi 3'e ayrılır:ı~ütekeılim,muha;.. 

tap,gaip.İsm-i işaretlerin ve mübheemkelimelerin verilmesiy-

12.Bu~ada,şu ekler verilir:~lı/~li,-cı/-ci,-sı/-si,-ca/-ce 

13.Fa'iı( ~ ),eftal( ~\ ),fa'U1( j~ ) 



" 

18 

le bu bölüm tamamlanır .. 

2.kısım~Fa-!~ça.. ~t hakkındadır .. Farf3ça zauÜrler li~~ 

san~·ı Osmarı! t de lw.llanı1ll1adığı içiugüzerinde ~urulme~i. S.-,.,dece9 

Farsça ism-i işaret ve mübhemat tanıtılır •. 
',. 

3.kısım,!rapça kinayat hakkındadır6Önce,Arapça ~zamirler 

lisan-ı Osmani-!de kullanılan şekilleriylfll verilir~4Sonra,ism';'i 

işaret ve mübhemat tanıtılır. 

4. bölüm, fiil hakkınaadır.Fij.l bahsi üç şekilale incele-
. -

nir:Asl-ı fiil,zat-ı fiil,fer'-i fiile 

1.kısım,Tüxkçe fiiller hakkındadır.Burada,yukarıda·ve'"" 

rilen üç şekil tanımlandıktansonra,siga ve çeşitleri verilir. 

1I1:astar, tekidi, asıi, tahfifi , İliüteacldi-ıazım,malu.m-meçhul olarak 

bölümlere ayrılır.Fiillere mutavaat ve müşa.reket manaları v'e~ 

ren eklerilave ed11ir~5Daha sonra,fiil,hass ve amın olarak 2' 

ye ayrılır.Asl-ı fiil,böylece tamamlanır. 

zat-ı fiil bahsinde ise,fi11 sigaları tanıtılır.Sigalar 

basit ve mürekkep olmak üzere 2'ye ayrılır.Basit sigalar şun

lardır:Mazi,hal,vucubl.,iltizami,emir,muzaritistikbal.Mürekkap 

sigalar.) -.hikaye ve rivayet olarak iki kısım halrintie' incelenir. 

İane fiilinin çekimleri verilir.~art sigasının çekimi yapıl:ir-

ken,şartın cevap cümlesi olan ceza cümlesi de tanımlanır. 

Son olarak,fer'-i fiil verilir.Burada fiilıien türemiş 

14.Arapça. zamirlerden sadece, 3. şahıs bitişik zamirleri kuııa;. 
. " . 

nılır.bk .. terimler-dizini 
i 

15~~n-(~1n-I-in-).-ş-(-ış-I-iş-) 
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is imler t yani, isnı'~i fail f iam-i mef·tlı, sıfai;u'ı müşeb behe ~ müb,,·ü2,"'· 

ge.-·j, iam-i fih.lfihal-i terkibi tanımlanır. 

2 ... kıs ::ı.m f FarE':.Ça fi iller ha.kkındadır .. Fare ça, t nın as ıl lTI,,"B-' 
-~ --_ .. 

tarları lisan-ı Osmanı'de k~llanılmadığı içilltSadece hasıl-ı 

mastarları verilir.Ayrıca,ferl-i fiil olarak,ism-i fail ve lsm 

-1 mefnlleri :kaideleriyle izah edilir •. 

3.kısımt~raE2a fi~lle! hakkındadır.Burada,Arapç~ mas

tarlal'ın lisan-ı Osmanitde,etmek,sylemek ve kılmak gibi yar-

etımc~ fiillerle birleşerek, kullanılmış şekilleri üzerinde du~' 

rulur .Daha sonra, mezi t fiiller vazinleriyle ilave edilir~6 

Ferl-i fiil bahsinde isetis~-i fail.ism-imeful,sıfat-ı müşe~ 

behe,mübalaga-i is m-i fail vezinleri verilir.Son 6larak,illet-
17 

li fiillar.mezit ,vazinIsre çevrildiBi zaman meydana gelen de-

ğişiklikler vazinler üzerinde gösterilir. 

5.böıüm !Jdat hakkındadır.K:ı.saca. ecl.at tanımlanır. 

l.kısım,!~kçe edatlaF- hakkındadır.Burada sırasıyla şu 

edatlar misalIeriyle verilir:İsti~attafiiı,gaye,beyan,rabt,:teş

bih., zarf t hasr,nüia, temsil J mahaıliyet, tenbih, teessüf, ıstırap, te-

lezzüz .. 

2.kısım,rarsça edatlar hakkındadır.Lisan-ı osmani'de 

kullanılan Farsça edatlar şu sıraya göre verilir:istila,talil, 

musahabet,intiha,ibtida,atf,şirket,mastar,mahal1iyet,tasgir, 

teşbih. 

l6~İftal(j~\ ), tef~ !lC~>~mufaıaıe( ~~), tefatüı(~~), 
tefe' 'ül' ~),infi'a~C.J~\)iftiıaı( j~\)tistiftal(;)~\) 
17.Arapça i da içinde vavtya,elif bulunan fiilI er illetlidir. 
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i 

3 .. kısırn t Ara]ça edş:~.+.~!.' hakkındadır .. Lisan-ı GSITıanilde 

kullanılan Arapç.a edatlar şu sıraya gere verilir:İntiha,tef

Bir~tarifriBtiBna,atfthasr,iBtidrak,teşbih.tenkir~şar~!8 

Böylece,kitabın temel bölümleri tamamlanır .. Ancak, kitap 

burada bitmez" Sonurıda. hatimaj e tirn 1 e 1 er ve cib:ı].~..E':.i~ mtitememmi-

~ adı altında kısa bir bölüm vardıreCUmlanin öğeleri olan 

müsnet,müsnedün ileyh,rabıta,müpteda,haper tanımlanır"Ayrıca~ 

cümlenin mütememmimatı olan,temyiz,halve mütea.llikat-ı fiil 
\ 

misallerle izah edilir. 

Bu son kısa böltimle birlikte,kitap tamamlanır~ 

DEGERLENDİRME: 

Kavaid~·i Osrnaniyye, Türkçe i nin te:m~l dilbj 19iz i konu·~ 

la; Jını vermekle beraber, bunların Arapça ve Fare ça şekilleri-

rini de tanıtı~.Terimlerde ve terimlerin izahında Arap grame

rinin tesiri görüıür.Bu eser,daha sonra, Cevdet Paşa tarafından 

Tertib-i Cedid-i Kavaid-i Osmaniyye adı ile 1303(1885) tarihin-

de, bazı konulara da ilaveler yapılarak basılmıştır .. Devrinin u

zun seneler ehemmiyetini koruyan bir eseridir. 19 

18.Bu edat çeşitlerinin her biri için bk.terimlerdizini 
LS • Hatta,','pugUn bile bu k:tabın kaynak olarak alındığı dilbil

gisi kitapları mevcuttur.l>i:eseıa.,M.Kaya Bilgegil,TürkçeDi1bil

giai,İstanbul 1981v 
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D.TERTİB-t CED1D ... İ KAV1I.İD-İ OSr1ANİYYE 

Bu kitap,Cevaat Paşa'nın Kavaid-i Oamaniyetye birtakım 

ilaveler yaparak, yazdığı bir dilbilgisi kitabıdır.Buraaa Türk

çe'nin temel konuları verilirken,her konunilll Arapça ve Farsça 

şekilleri de verilir.Eserin ilk baskısı.l303(188S) tarihinde 

yapılmıştır.Daha sonra muhtelif baskıları yapılmakla beraber, 

baskılar arasında fark yoktur~Levis Sanbunci tarafından al

Mir'at-üs-Seniyye fi'l-kavaid al-Osmaniyye adıyla Arapça'ya 

çevrilmiştir. 

Eserin baskıları arasındafark olmadığından,burada sa~ 

dece,1303 taripli ilk baskısı incelenecektir. 2 

Kitap,!ertib-i cedid-i kavaid-iOsmaniı~ adı altında i

ki sayfalık kısa bir giriş bölümü ile başlar. Cevdet Paşa bura

iila, daha önce ..bü.,konuda yazdığı ki tapların1 ;·,tauı,tl.r .. '., 

Ayrıca,lisan-ı Osmanrlnin sarf ve nahvi okullarda okutulmak 

istendiğinde,henüz bu konuda yazılmış bir kitap olmadığını, 

Kendisi birkaç defa maarif nazır1ığı yaptığı için,bu konuia 

bizzat kendisine müracaat edildiğini,kendisinin de önce sıb.~ 

yan mekteplerine mahsus Kavaid-i Tüxkiye'yi,sonra sirasıyla 

1. 1304(1886),1306(1888),1307(1889),1308(1890),1311(1893), 
1324(1906) 
2.Beyazıt Devlet Kütüphanesi,106287,188 sayfa 
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Mcdhal-i Kavaid ve Kavaid-i Osmaniye'yi ,son olarak da Ter

tib-i Cedid-i Kavaid-i Osmaniyetyiyazaığını ve bunların mwı~ 

telif ba5k~larının yapıldığını belirtir. 

Bu bölümü,muhtıra başlıklı lisanımızı tanıtan iki say

falık bir bölümtakip eder.Burada Osmanlı lisarunın aslının 

Türkçe olduğu,fakat,zamanla Arapça ve Farsça'dan mürekkep bir' 

lisan haline geldiği belirtilir. Sonra harfler ve harfleri G

kutmaya yarayan 'fetha,damme,kesre ile bu işaretlera alamet G

lanharfler tanıtııır~Bunlar da kendi içlerinde bijIümleıra ay

rilıriFetha-i haflfe,fetha-i sakl1e,k~sre-i haf!fe,kesre-i sa

kile,damme-i hafife,damrne-i sakile~Burada dammeiikkatçekici

dir. Şu iki işaretle o t Ci, u, ü seslerinin karşılana,bileceği üze-:, 

" rinde dııt'ulur.~unlar, !J =0, ü, fJ =0, u. 
" Bu bölümden sonra, m.uallimine tc~:+imat adı altında üç say

falık bir bölüm başlar.Burada sarf ve nahiv ilminin5bir lisanı 
doğru söyleyip,yazma,ksanatı olduğu belirtildikten sonra,k'eıam. 

ve cümle tanl.mlanl.r.Ayrıca,damme 4'e ayr.l.lır.Damme-i hafife-i 
tı . 

'!J : e, damıne-i ha,fife-i makbuzs':::: .,3 :ü,damme-i sakile mabsuta= 

-i mabsuta= ..J /:Otdamme-i sakile-i makbuza= .J) 
6 :U, 

LO 

3.Fetha( _L ),damme( ;::!!.. ),kesre( - ),fethaya alarnet elifeL). 
. / 

damıneye alarnet vav(~ ),kesreye alarnet ya«(jI)dır. 
4.Sl.rasıyla,e,a,i,ı,ü,u 

5 G Kelime ve cümle bilgisi 
6.Bu ayırım Arap imıasl.nda yoktur. 
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Daha sonra,mukaddime başlıklı sonraki bölümlere giriş 

teşkil eden kısa bir bölüm bulunur.Burada,kelime taııımlanır 

ve 5 i s ayrılır.Bunlar,isim,sıfat,fiil,zamir,edattır.Kitapta., 

bu beş kelime içeşiii ayrı ayrı bölümlerde incelenir. 

l.bijltim,ismin sıtiıflanması hakkındadır. 

1.fasıl,ism-ihass,ism1"'i amm,müfret vecemi isim hak

kındadır~Bu isimler tanımlanıp,misalleriveriliikten sonra, 

.r .. _ 

marife-nekreisim ile·ism-i mekan Türkçe'iekişekilleriyıe've:' 

.. rilir.Sonunıiakısa olaraktFarsça şekillerine ie temas edilir. 

2.fasıl,ism-i tasgir, hakkındadır.Burada,küçUltmegös

teren ekler verilir?Arapça ve Farsça şekiııeri ilave edilir.· 

:3 .. fasıl, sayı .is imıeri hakkındadır .. Burada., as ıl sayılar 

sıralanır.Sonra,sırasıyla,kesir ve tevzi ifade eden sa.yılar . 

verilir. 

4 .. fasıl,müphemat hakkındadır.Müphem kelimelerd.en meş

hur olanları Arapça ve Farsça şekilleriyle" birlikte sırala-. 

nır .• 

" 5.fasıl,ism-i işaret hakkındadır .. Türkçe'd.e bulunan işa-

. ret isimleri,müiret ve cemi şekilleriyle verilir.Arapça ve 

Farsça şekillerı,lisan-ı Osmani'€1e kulanılmadığı için temas e

.dilmaz. 

2.böıüm,sıfat hakkındadır.Genel olarak sıfat tanıml.'- , 

nır ve mislllari verilir~ 

7.Buekıer,-ce/--cat-cıkl-cik,-sı/~siJ-cakl-~ek'tir. 
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l.fasıl p tas~...Lte:kitt.mübalağa. ve tafdil._,Şıfatları hak

kındadl.r.Hepsi,a,yrı ayrı tanımlanır ve misalIeri verilir. 
'A. • 

2.fasıl,semaı ve kıyası Bıfatlar hakkındadır.Buradabu 

iki aıfat çeşidi Arapça ve Farsça şekilleriyle birlikte ince-' 

lenir. 

3.böıüm,terk~pler hakkındadır~ 
ı.fs,sıld:erkib-iizafi hakk~ndadır .. Bura<ia, izafet ve i

zafetin iki mühim öğesi,muzaf ve muzafun ileyh tanımla.nj~r.İ.

zafet,2'ye ayrılır:Beyani'ye ve lamiye. 

2.fasıl,terkib-i vasfi hakkındadır.Burada,Gnce,bu ter~: 

kilıi tanı tabiIrnek için,mevaufa temas edilir .. Sı.fat 2 t ye ayrı.=-' 

lır:Za,ti ve seeeli$ .. Ayrıca ,kısaca Farsça sıfat tamlamaları da 

verilir. 

3.fasıl,terkib-i i~nadi hakkındadır.Burada,izafi ve 

vas!! terkibin birernakısterkip oldukları belirtilir?İsim 

cümlesi,müpt~ja ve haber adı altında iki mühim parçasıyla bir-

likte tanımlanır.Daha sonra,fiil cümlesi, temel öğeleri olan 

mefulun bih ve mefulün ileyh ile birlikte verilir. 

4~bölüm,zamir hakkındadır.Zamir 5'e ayrılır:Şahsi,iza-

f .. f'" b'" f' 'I· ı,vas ı,nıs ı, ı ı. 

ı.fasılj~mir-i iahsi hakkında~ır.3'e ayrılır:Mtitekel-
, 

lim,muhatap,gaip. 

8 .. İsim ve sıfat tamlamaları ve birleşikler(isim ve fiil elimle
leri) 
g;.Burada, isim ve sı!at tamla.malarınl.n tam bir yargı bildirme
diği belirtilir. 

, 
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2. fasıl, zamir-i izafi hakkındadır .. Bu zc1.mirlerin çeşit-
-- 10'" 

li kelimelsI'le kullanılışları verilir. 

3 .. fasıl, ::imi:ı:::~ ya~~i h.akkındadır .Misallerle izah edi ..... ' 

lir .. 

4.fasıl,;:;a.ı:ıTir:..~ nisbi hakkındadır.Bu zamiı' çeşitli isim 

cümleleriyle tanıtılır. 

5.,fasıl,zamir-i fi'l1: hakkındadır:lBunlar da muhtelif - -. .. 
fiil cümleleriyle verilir. 

5.,böıüm,~ hakkındadır. 

l.fasl.ı,~~.~~!erin sınıflanması hakkındadır.Önpe iiil 3' 

e ayrılır:Zat-ı fiil,ier'-i fiil,asl-ı fiil.Manabakım~dan da 

2'ye ayrılır:Hass veamm"Daha sonra,siga tanımlanır. Lazım ve 

müteaddi ~iil ise, cümleler içinde geçirilerek verilir. 

2.fasılf~eE~yidat hakkındadır. 12Burada edatlarla yapı-
, -

lan sigalar tanıtılır.Bunlar,siga-i t-adiye,siga-i mutavaat,si~ 

ga-işirket isimlerini alır~3Ayrl.Ca,Arapça mezit fiil vezınle'" 

ri;.,yerilir:4
s01'l olarak, fiillerin müspet ve menfi şekillerine 

teiJu~ş:: edilir .. 

ıo.iyelik eki adını verdiğimiz şekillerdir. 
ıleFiil çekimlerinde fiillere ilave edilen şahıs ekleridir. 
l2.Arttırılmışlar(fiillerin ek ilavesiyle manası' değişmiş 
şekilleri) 

l'.Sl.rasıyla,~geçişli siga(-dır/-dir ile),dHnüşlü siga(-n ~le~ 
Ortaklık sigası(-ş iıe): 

14 .. Bu vezinler,iftal(ı)~\ ),tef'iı( ~)tmufa'a.ıe~\J:,.c),infi~;aı 
(j ~\ ), ifti 'al{J ~\), tefa t ül ( ~~), tefe' 'Ül(~), istif' al 
Q~\) . . - ..' 
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3efasıı,~alum ve ~1İı~ hakkindadır.Buradap~alum ve 

~ı4,'ihul iiiller misalIerle t4>..u:ı:tıll.r. 

4. fasıı t !pastar hs,kkl.:rJ.dadır "Mastar, ası. i ,tekidi ve tah-

'.w. . O A ·'d . 'I.ı olarak 3'e ayxl.lır"Liaan-ı smanı. e kullanılanArapça 

~~Htarlar verilir. 

5.fasıI,f~-i fii~ hakkındadır.Fiilden türemiş .isim

~hi' olan,ism-i f!tii,isffiri rnefuı,mübalaga-i isrn-i t.:ail ve sı

fl."h.:..ı müşebbehe misallerle izah edilir.Arapça ve Farsça şe-

~ H.ieri de tanl.tılır. 
6.fasıl.!iillerin tasrifi hakkındadır"Burada.,fiil çe

lllttı şekillerinin 2 .. şahsın emrinden ortaya çıktığı belirtili-

:ı ·I};" Sonra sıraın.yla. Emir. il tizami, vuoubi, hal, mazi,muzari çeki

\~\ yapı-lır"Bunları ra.bt sigaiları '\re mürekkep fiiller takip e

"""1: .. Siga,2"ye ayrılır:Basit ve mürekkep .. Son olarak,istikbal 

.'gasının çekimi ile ilne fiilinin çeşitli sigalarla çekimli 

~"")lilleri ve şart çekimi verilir. 

6.böllim,etiat hakkındadır .. Burada,Türkçefde kullanılan 
'i .. 'l ':-0) 

~1'l\ı:t tlar, Arapça ve Farsça şekilleriyle birlikte şu s ıraya göre 

\ ~ J'ilir:Iiida, tahassür, taaccUp, telezzüz, teessüf, taliı, tenbih, is-
-~, .. 
~'~na,istifhamtistiıa,hasr,rabt,tafsiı,tasgir,nisbet,ibtida,se-

~~biyettZarfiyet,intiha,te~bih,temsiı,tasdik,atf~5 

7.böltim,}re..1arn ve clinıleler hakkındadır.Burada,önce,keıam 

"\,.. ", 

·~.').·~Bu edat çeşitlerinin her biri için bk.terimler dizini 

'.ı:::,~u;!m:"ı;ı·~?"':'.'~~~~~~'i.r~"'J'\,.~="J<'N)~rn,"-....................... ".."..,,,, ........ , ___ _ 
_ ___ '~._"""'~"''''"-''-''''''~'''"t·''-I,"'''':~·">':;':"~~';.',,!?"~iIf':~~~'''''j!'::~"f~~~r'~~'Q~.:t~~t~~~~"I""U;,~~:m.,>:,ı:,-";.,.';. .. _®\; .. ~.~,,,,,,:~,<\'>; 
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tanımlanırtsonra,cümlenin temel öğeleri olan nıüsnetfmüsnedün 

ileyh ve rabı ta verilir~Mütem.em.mimat-l. cümle olarak,hal, tenı-

yiz, v'e müteallikat-ı fiil tanı tılır.Mefuıüh bih ve ınefulün 

ileyh muhtelif cümlelerla izah edilir. 

8.böıüm,!!!~9a kel~meıer hakkındadır .. 

ı .. fasıı,!!!.arife ve nekre hakkındadılt':.Bu iki 'kelime ta

nımlanır ve Arapça t da kullanılan tenvin işareti üzerinde du-', 

rulur~6 
" ' 

2.fasıl,tezk!r vet~ri!s hakkındadır.Burada,müennes, 
~ , 

la.fzi,semai ve kıyasi olarak 3'6 ayrılır. 

3.fasıl,Arapça t~~n}ıe ~~hakkl.naadır.Arapça ce-

mi 3 t e ayrılır;Cemt-i müzekker-i salim,cem'-i müennes-i sa. ... 

lim ve cemt-i mükesser. 

4..fasıl,Arapça g;,~!Fler hakkındadır. Burada, bitişik ve 

ayrık zamirler tanıtılır. 

5.fasıl,Arapça fiiIler hakkındadır.Arapça fiiller ve --'" \" 

mastarlar,vezinleriyle verilireAyrıca fiilden türeyen keli

meler,yani, ism-i failı ism-i meiuı,mü.balaga-i ism-i iail ve 

fat-ı müşebbehe üzerinde durulur. 

Kitabın temel bölümleri böylece tamamlanır.Sonunda 

~eıl-i kit~ başlıklı bir ilave bölüm vardır.Bu böıümtkendi 

içinde altı kısımda incelenir. 

16.Tenvin,Arap imlasının mühim bir işaretidir.Belirsiz kelime-
., __ ..; __ ,.,._ .......... " ı.,...,,'W"tıu ..... i ~ _ ~ \X..L __ ,': 't ___ ~_,.:. -- ~-~ 
..ı.. 1;;.I. .. ll ·0 vu ı..u.ı.m. A.vu. .1.. \ - t, //' --- Lv I..L"t;:J.J., A.t:H:i.L t;:J.J. v t:: J. e ~-

halı şekilleri vardır. Bir harekanin çift okunmasıtır. 
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Bu b~1ünıdethemzemin imlası,pel::iştirme sıfatla.rı~Türk-

çe sema! mastarlargFarsça emr-i hizırlar,mtiennes kelimeler 

ve mtikeB~er cemiler hakkında bilgi verilir. 

Böylecetkitap tamamlanır. 

DEGERLENDİIDm: 
~'''''''''''''''''-----'--'''''''''-

Bu eesr,Osmanlı lisanın temel kaidelerini veren ka.y

nak bir eserdir;7Ancak ,bu kitabı anlayabilmek içınpCevdet Pa

şa r nı.n daha önce ı,u konuda yazdığı kitaplardan bilhassa Mea

hal-i Kavaj.d veya Kavaid-i Ttirkiyye 'yi Okumak gerekir. 

------__ • __ o 

17.Meseıa.şu eserlerde,Paşa'nın bu eseri kaynak olarak veril

miştir:M.Kaya Bilgegil&!~~. D;'~bilgisi .İstanbul 1981 ve 

.Faruk K.T.imurtaş.O~lı Türkçesi Grameri.İstanbul 1979 
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IIleSONUÇ 

Cevdet P&şa,gramer konusunda mühim bir çalışma yapmış

tır.Daha önce de zikredildiği gibi,bu konuda dört eseri bulun

maktadır~ 

Kavaid-i Türkiyye hariç, iiğer Üç eserinde Arapça ve Fa~s-" 

çe şekiller de verilmiştir~İ{avaid-i Tiirkiyye ise, eksikleri ol

makla beraber,Türkçe'nin temel kaidelerinin verildiği devrine 

göre mükemmel bir eserdir • 

. Son iki ki tabı p Pa.şii 'nın Arap ve Fare gramerIerini iyi 

. bildil;:[i1i ve bu dillere hakim olduğunu açıkça göstermektedir.3 

Özellikle,Arap gramerinin tesiri bu dört kitapta da göriilmek

tedir.Terimlerin hepsi Arapçatdır.Tasnif,Arap gramerine göre 

yapılı:r:l'iil ve zamir çekimleri 3.şahıstan başlayarak yapııırt 

Bu:Arap dilinin mühim bir özelliğidir.ArGlvpça'da bütün çekimler 

3.şahıstan başlar.Ayrıca,fiil çekimleri yapılırken,müfret ve 

cemi şekillerinin yanısıra,yine Arapça 'Y,EL mahsus olan tesniye 

loElimizde bu kitapların tarihsiz baskıları da bulunmaktadır. 
Ancak,bunların diğerlerindeu,lıiç birfarkı olmadığı ·için,bu 
çalışmamızda bunlara temas etmeyi gereklic;örmedik .. 
2 .. KO ve TCKO td2. Ara.pça ve Farsça ka.ideler için ayrı bölüm var

dır. 

3.bk.Cevde~· Paşa hayat~ 

4.KT ve NK'de şahıs yerine kişi kelimesi kullanılmaktadır. 

" . .,,, 
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çekimi ilave edilir~ 

Cümle yapısı tf~.n:.Ltıl:ı.rkc1'J. de A.!'a.pça~n:ı.n tesirini görmek 

mümkündür .1>1es~la, İsim cümlesinden bahsedilirken, müpteda belir':' 

li bir kelime,haber ise,belirsiz bir kelime olar~k t~nıml~nır= 

Türkçe'de böyle bir ayırım yoktur.Bu tamamen Arap gramerine .

't . t ,.J 6. l. bır'! .anımu:.ır. 

Bu rlört ki ta.pta. bugün ek dediğimiz şekillerin hepsi e",:, 

dat ola.rak verilirtKelimenin manasında yaptıiğı değişikliğe gö-

re isim alır .. 

Oümlenin tamamlayıcıları olarak verilen hal ve temyiz 

de Arap nahvinin temel konula.rındandır. 

Bu.g(iıl.ki.lı'Hh~ıı farklı olarak p il tiza.ıni adı vClrilen is tek 

kipinin bütün şa.hıslar:tnın kullanıldığı belirtilmektedir .. Özel-

likle,hugün hiç bir şekilde kullanmadığımız 3.şahısları üze-

rinde durulur. 

Ayrıca bütün kipIerin erar-i hazırdan yapl.lıi:ı.ğı:t misal-

lerle CiI.çıkıanl.r. 

Z<.;man zamemtbazı kelimelerin etimoıo,jisine de temas edil

miştir.Meseıa,kardeş kelimesinin aslının karxndaş olduğu . ve 

5.Meseıa,siz ikiniz geldiniz,o ikisi geldi. i . 

" 6 .. Arapça.'da müpteda. daima belirli(belirtme edatı olan tl\ alır) 
, O! , 

haber isa,daima belirsizdir( J\ sız ve tenvinlidir) 
7.Bizim ek olarak aldığımız bütün şekillor Arapça'da edat ola'" 
rak geçereisim haıakleri dahil) 
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kendi kelimeşinin eskiden kendU şeklinde kuIlanıldılının beIir-

tilrnesigibi. 

Fiiııertsena.ttBül~si,rubai ve hUII12,si olarak 3 i e ayrıl:nuş

tır.Arapça v da •. s6n2.i iki,süıasi üç,rubai dört,humasi beş harfli

dir~OY8a burad.a,senai içi~ saçmak,aUlasi için çevirmek,rubai -i

çin sarındırın~,k, hUffi2.si için ae sulandırılmak misalIeri verilir. 

Burada,.Arap gramerinin tesiri açıkça görülmektedir.Ç~lkü,.Arapçat 

da kelimeler kök harflerinin sayısına göre isim alırlar .. Türkçe'· 

m.e böyle bir kaids YOktur .. Dolayısıyla,burada. verilen misallerele 

ünlüler dikkate alınmamıştır. 

Ayrıca,bu kitaplarında,yokaa yerine yohsa,hani:veya han-
gi yerine kangırkanıJkanıya.ile kims~.yerift~kimeSDe kull&-

nılma~-~- da Paşa t nın d i.li bakımından d ikkat çekiCidir~ 

Bütün tanımlarda,cümlelerin çoğu atıf sigalarıyla ve da

hitlerle bağlanmıştır.Paşa'nın konuşmaya benzer bir ifade şekli 

vardır. 

Görüldüğü gibiJCevdet Paşa bu dört eserinde,gerek anla~ım 

tarzında gerekse kaidelerin verilmesinde Arap gramerinin tesirin-

de kalmıştır. 

8. Arapça.' da bunlara ilave olara,k, bir de sudaasidenilen altılı 
şekil vardır.Bu kitaplarda bundan bahsedilmemiştir. 
95Ebüzziya Tevfik,Numune-i Edebiyat-ı Osmaniyye'de(s . .,200-20l) 
Paşa'daki bu eskilik merakını tenkit eder. 
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Türkiye' sinin' büyük 'alinı ve devlet .. adaiı:ilaİ'iri;;o; " 

dlin olup,1822'de Lö~9atda,doğdli~A~'J.ıadJ. Ah~~ttora:ra.k geçer., "' 
.... " . ..•. ,:. . ... , ,.,j . ..... .... ". .... '. .•.. . .. , . ....i\.;,~, ..... . . 
Cevd~1; · .. ma}:ıla:s:ı,nJ. .sonr.adan ,almJ.ştJ.r.KJ.rkl~r~li·de:n,.Lofça 'ya·.·geJ.:-. 

<- ' - - ."_.... ."/", .•.•. "-.\' - - - . . "0 ", i"> . . r_ ",,- •• 

mişesıti:blr ailedandir. 
'.' i;>,;" " '. -.,.r: :,:~:' ,', 

.,::~>., Ce~det' .P~şa·nJ.nlliiYük müd ... 

LQfçaaya.nlarl.nin'~·baze~k~ tipliğini .haz~ri d~·kahy~rJ.ğJ.n:L· 
. .' ..' , -' ,~ '", .' ., ',,',,' ", , 

,ya.pmJ.ş,memleketip.oıCur yazarlarJ.ndanmünevver pl.r~att:ı:.Paşat 

~~n yetiçmesindebUyij1ç, roıüV:1rdJ.r • Cevdet "pa;şa iikt~.silirii'· 
. .." .", ',' .;. , ."~. :. ('-: ;~~:"~:"~)";:'."i~\.~' ," _ " - .: . . " .... __ .,"'~. . '~'.'.'\' .', . '., . :'.' -. 

doğduğu kasabada yaptJ. .Bi~ .. taraftaliLO:[ça t da yerıi kurulan mek-

tebe devam ediyor, diğer taraf.tan şehrin:·uleDlasJ.ndanders all.~ 

yordu.Sonderece.zekive çalJ.şk~dJ..Bir müdıiet'sollIr~;Lofçalda 

tahsiledevam'edebile<:}ek'bl;'mU~ssese olmadJ.ği,için,e.edesi A

li'~:Efendr iarafJ.ndan; :tatanbul·' a gönde:rildi.· . 

',' EserıerinebakJ.lJ.'rsa,cevdet' PaşaInin. yaınJ.zm~dr~se 
.' ..' .' '. C 

tahsili . il~ ,kaldJ.ğJ.söylenemez.O zaman medresed,en kaldJ.riımış. 
'. - ", ',' - .. 

-bulunan '~ski tarzda hesap ,he'tüiese, cebir.ve heyet kitaplarJ.İlı 

.. okuduğu gipi,Müneccim O~man Saib 'denv'e bilhassa muallim Mira

lay Nuri Bey'del1yeriitarz fiya,ziye dersleı;ialmJ.ştır.AyrJ.C2. 
;- , . - - " , 

Murat!MOlla t ,dan mesn"vi okuyar~k,Farsça öğrendi'veınesnevi i,.oıı; . '. '~.~~:. . -' '. . 

cazeti':aldl. •. '.,. ~. 

, 

.-" 
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Cevdet.Paş~i:n:ı:~Ctarihigöruşleririiild9ğıişW1da İbn Hal-,' 
.,. _". : :. •••• .'.' .~ \ ••• • r • '. _. • • ',' ~ • • • :. ." : < :',.:'- " '(O , • : .. : .::.' _.-.' .,' • ~.'-':! .. ~,. , ... -:,': " : '. .. ". ' . .' 

tun 'un ',tesiri~açıkolarak görülmekle:, be:I"aber,ğa~p< tariırçiıe;' , 

rinde.n'bilhassa Miçhelet:,l.Ta,ine,OJiIııanlı,,.f;arihimUel1ifi J. Y. 
. .._ .' .'. " . • i. ..' ',' .. '. , 

.. " , 

'" '~)fammer,'~eşhur İngiliz, tarihç,isiMacau.i~Y:'den' istifadeettiği' ' 
- - 'I' • ' 

, Selim Sabit' Efendi tarafından nakledilir! ',' ',' 

Cevdet 'Paşa'nin' idare",ve ,.siyasethayatı iıet'~ma~i<:t~~$:',i 
;r.. ' - ". , ,. ~, ': .. , • . ' . . . 

'cazet' ~ldığı' 1260' lı 'yiil~r4a \aşıar.Reş~,d ;Paşa' il,k,sadaret~i" 

',',.-

'g~ldiği z'ainantt~sarladı~ı yeni kanun\Te.rıi~am~am'eteri9in 11- ' 
': - ~ ' .. ; - .... '.;-r:.. :-- '. ~ .,: . ~ . .. .-:" _ . '. .' .\ ", . 

zım blan malumatıalmak, üzere,ulemagan açık fikıtı:i, biriniis~ 
(_\ i , 

temiş ve ona Ahnıet CeVdetEfendi'yi göndermişierdi.Bu' tanışma-

dan'sonra.Cevdet'Efendi,Reşid,Paşa'dan hıç'ayr:ı.lnıaiı.Tanzima-' 
- .. - ,. ~_. ,0-.:;:'" -

tın iki cinühim,şahsıolan Ali ve ,Fuc.ı.d paşa'larile tan;şt.i.Re~ 
, , ~">" 

şiI. Paşa'nın yanıncia geçirdiği sene'J;er:onurt i~in ikinci,fakat, 
.~ 

.aha 'mühimbir: yetişme I.evre~d olmuştur .Daha sonra "Dirtakım' 
, ) , 

's~yasi've iCllariva~i~eler:ı kabum etmey.e başıamıştı.r.1848 ka-
~ 'i ~ 

'rışıklığı Üzerine FU;ı1d Paşa'ya sairaz'.amın talima~ını götürüp, 

löriclükten s.~nr~,ilk memuriyeti olan me'oris' ... ! maarifazalığı: 

ile darülmuallimirimüdürlüğüne tayin edildi,.Eakat, vazifeye 

başlamadan,Fıtad :.faşa il:e bir.l,ikte Bursa'ya, g1tti.Kava,ia-iÜs

matıiyye kit:a1;;'ı ile Şirket-i hayriyyenin kuruluşuna a-it proje

ler,bubir fA.y'süren seyahatinIll~h~uJ.üdür. 

i .İsıam Ansiklopedisi.1-12Iıırcil, t.ts,.taılbul1940-1974, s. 115 
- -, . ( . .'. 
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])al;"üi~uaııiminin ilk ısıahı,C~vd~tPaşa'zaman.ında,ya-: 
i " '", '_' .' .' ,,' 

'pılınıştır.Miie~·s'~·8e yeni kurulmuştu. ';'e tam ~ed';r~~ei~sieteJllinae -

idi. CevdetPaşa en'ce" talebenintalısJ.sa.tını ,ax-ttırmayaç'alış-: ' 

ti. Sonr'aders,zamanıni yarı' yarıya, aza! taneerre çıkmakusuro' 

'- lünü' kaldırdı.Melttebe alina~~k' taıe'b,:~nin~ahu.lşartıarinı ve · 
, ." ~" 

'iintihanus~llerini teepi t etti.Paşa 'nınburdanayriıış, sebebi 

belli de.ğildir., _, '. 
" ,', 

Cevdet Paşa bu sıraıarda,meclia":f.m~iırif toplantı' ve 

kararları ile meşgul ~i~i.Me91iSinbaşlı:aiibj.Ôıiu.BU yÜs.en. 

encÜDlen-i danış ;ınt'eşekkÜliin:~ , ait ,esbab.~ımucibe 'mazba tası 
ye Takvim-i Vekayildeki beyanname onun kaleminden çıkmıştır. 

"~ .. ,.;; , " . " '- ~ 

EnoÜlYlsnOsmanlı tarihini ,tiçkt:J.sma ayırarak. azalarci,takşim 

-' etmişti.Cevdet Paşa da hissesine düşen kısmı yazmaY.a başlaa,~,,~,. 
, ";:,'1. _ . . ~ / .' - '. ,,' '. ,- : ' '-' 

Kırım harbi sırasında ilk üç cildi tamamlayarak,padişahatak-

iim etti. 

" Paşa, bir, taraftan, Tarih~i Cevdet~ üraiğer, ciltJ..1!~ini 

"- tamamlamaya" çalışırken', diğer taraftan d~zimanın' vakalarını 

kayd~derek, Teza,kir-i Cevdet ii meydana getird'i.Kırım har1;>i'sı-

rasındaJticarl.· muameleleri taı:ızim etmek kastı ile,Metn-i.M~,tin .. 
':... . , ·.c·:<-. ... .ı::. 

adlı bir kitap yaz'ri;;k .üzere kurulan "omisyona aza oldu. Fakat', 

. kitabı t~~~layamadan komisyon dağıldı."Tapu nizamnamesi ve 
" 

.-,-~'-' 

tarifnamesi"~gi'bi kanunların tedvininde mühimhizmeti oldu.Bu 

aracla mukadarıne t~rcümesinibi tirerek İl,eşrett'i. Bunu, takiben, 

.,.:"":-::~ 
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Takvim-i Vekayi'iıslah içi:p.'kurulan komisyonaaz~:oiıiu.i21a:',:, , 

"de ,meclis .. i ,ali-i' t~nZiırlat,meclis.;.i~vaiaY-i~hı.canı-:-ı adliyel-.ı 
leb'irıeştiriliııce',yeni kuralan meclisin niza.mnamesini:'yazdı. 

o meclise a~a oldu.İşk;od-ra hadisesiiizerine,tşkodra'ya: g6hde

rilcli.Daha'sonra,Bosna-Hersek müfettişliğine tayin edilQ.i~ 

İstanbul'a döndüğünde,askeri ceza kanunnamesinin haz~r-

lanrnasında vazife-aldı.1282'de Halep vilayetinetayin oldu.Sm-

,. "'ra,divan-ıahkam-ı ad~iye reisliğiile lstanbuıia',çağrıldı.Bu::-; 

.y 

;r;;da, dahiıibir n.:i.~imnaine yaptı .Bu n.izamnameyyi~re, d:i~a.ıi.;.;:ı.",·,,, 
ahka.m":'ı adliye, bi:rimalıkezrte-i' temyiz',diğeri,s~nradan istinaf 

, •• '>\,'_"t" • ~_ • '.,' .. : .:~ : •• '. 

mahke,me~i 'halinegeti:i:ıilen yükse1C"blr mahkeme olmak üzere iki 

kısmaayrilıyol'du. G,;)vdet Paşa;adliyedairesindohukuk ,dereleri 

açtırdı. 
'-"~":"'ı... 

.,'.'J>;:. 

Bu s~ralarda' Me:celle 'nin, telifine başlandı • Cevdet Paşa t 

nın reisiığinde bir ilmi'heye.t '1rurUım:u,Bu cemiy~t ,bir mazbaia 

hazırlayarak,çalışmaya başlai.ı,ve iki sene içinde ciört.kit~bı 
. ~. ' - . ~ . . 

, . . . . 

.... taniamlayıp neşrettl. 5. kitabı'İl hazırlığı bittiği sırada, Cevdet 

Paşa,Bursa valiliğine tayin oldu.Daha sonra, Tarih-i Cevdet"in 

7. ve 8.ci1 tleri ile Takvirri ,al-Adv,ar t ın yazılmasına . başladı. 

Paşa ayrılı'nda', mecelle cemiyeti b'ab-ı fetva' ya nakledilmiş ve 
~ J. 

hazır olan 5.kitaptan sonra,6.k,::l,.tap, tamamlanıp neşredilmişti. 
..' ., ... -

Fakat, 6.ki tap, şiddetli tenkitlere uğradı.Bunun üz.er,ine, Cevdet 

Paşa.~~'l6;·ar mecelle cemiyeti reisliğinetayin eaildi. Vazifeye 

başlaYınca,6.kd.tabı toplatarak yeniden yazdırmaya başladı.9. 

,t., 
- 11-.. , , 
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kitabı neşrettikten SOnra ee~iyettentamamen uzaklaştı. , " 

Cevdet: Paşa, maa:ı:i:f nazırl~ğ~~d'~ :'ia "olfiUkç'~ m~himişıe; 
.' ". ~ ~'l,:~.~~'.:(o. ,-\ ",- ',' _ ",' ~" 

"gö~m.üştür. Onee, 1286 maarif-i ,umumiyenizamnamesinin. ozamana 
'\ ,- ,', 

, \ L, 

kadar uygulanamayan hükümlerini yerine geti:rmek,içiri,bi!'komiS-
~ , 

,yOn kurdu:Bu komisyon, sıbyan mekteplerini ıslaha başladığı gibi 

rüştiyelerde ve kurulacak' idad{lerde okutalacak dersleri. "'dU,:,,, 

zenledi.,Dersler' için lüzuınlukitapların telifini azalara taırsim 

, " etti.Kavaid~i "Türkiyye,'lda1)'-ı Sedadve Miya~-i Sed~d adlı e~er~. 

lerini' yazd~.AYrıea,da:rülmu~llımi;riteşkiıatı ıslah":d.ildi.BU, . 
,'o o, ," ::0." .'. _.,: , ' -' ,: \'.: : ' " ,', :_' ._' . '. o. '~' :' ' ,,' ".;,;<: ,.:", " 

müessese ,sıbyait :r, rüştiye, idadiye olmak Üz-ere üç' Iltt!?reeeye, ayril-, 
, , ..-" ~--

dı.Daha evvel adliye, dairesinde açtırdığı hlikuk','ıqersleri yal11ız 
. " . 

memurlar içindi. Bunu ;;serbest ders"ler şekline so,ıCtv.. 

Cevdet Paşa,şu:ra-yı devlet reis'mnavinliğinetayin edil-
'·\f,~ .. ,· 

çij.gi sıralarda,meeellenin lO.kita'Qı tab t edildi.ır. ve T2.ki-
, " ',' ' , 

taplarınhazırlanması bitti.Daha sQ,nra,Paşa, Yanya valiliğine 

tayin edildi.Bir süre sorira,maarifnazırlığı ile ,,~tstahbuıra \, 

çağrıldl,.. Sonra,adlii.yie, nazırll.ğı 'vazifes,inetayinedildi .0, za-
, ., ,. ' 

mana kadar,ticaret mahkemelerinin,adl:j..ye nezaretine bağlanma

,sı onun nazırlığı zamanındadır.Sonra Rumeli teftişine gönderil

di.J;>önüşünde Suriye valiliğine "tayin.edildi.Fakat,yol hazırlı-

. _,,,,;, ğını' bi t,irmeden, üç'üneü defa maarif nazırlığına getirildi.Mi t,- ' 
\ " 

hat- Paşa sadrazam olduktan' sonra da nazırlıgına devam 'etti.l\fe-
'> .. t,·~ 

cellenin tamamlanması,o sıralarda olmuştur~Ethem Paşa sadrazam 

<'1::., 

~, 

" ~'" ~{;:, 

;-,'\. 
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olunca,yeniden te6i~ed~len dahiliye nazırlığınaCevdetPaşa 

tayin edildi.Böylece, Cevdet Paş.~(,1877 Rus 'h~rbinde memleket:i 

idar~,<edehkabineye girmiş' oluyo~r~u-. d~Vdet Paşa bu harbin' a

~eyhiilde idi.HarbiIi neticelerini görmederi,önceevkaf nezare

tine sonra "da Suriye'valiliğine tayinedildi. 

- _Bu VÇlZi+~Bıiı,~nen önemli hadisesi,Kozan t~açıkan ih;.. 

tiıaldir.pai;ia, burayı iyi- tanıdığına~n:;is-yarl kendisi tarafın-
, , . ~ . ' . . 

dan lıastırıldı..Daha sonra,İstanbul'da ticaret nazırlığına-ta:-. 
O':~ . 

'. , 

yin edildi.Bu ara~a mecelle cemiyetine de devam,~diyordU.Said 

Paşa, başvekil olunc~, adliye nazırlığına tayin edild:l.' 

Bu v~,zif('!si 'Rır.q.sı:ıida.~\oekteb-i hukuk için adliye n@za~ 

reti oairesinde inşaedilmekte olan ,bina :tamamlanıp, bizzat 

kendisi tarafından açıldı.P~şa,açı.lış günüilk der~i verdiği 
..: ... Ot' 

gibi, sonradan usul:"i mUhak:eme-i hukukiye hocalığı ,y~pmış ve 

ertesi sene beiagat'::'.i Osmaniyye iıa' talim-i hitabet oKu-tmuş-

tur. 

-C~vdet Paşa;Ahmed Vefik Paşa'nın başvekilolması üze-

rine,adliye nazırlığındaiıayrıldı.Bu sırada~bir taraftan kız -
, '. ı -

ları Fatma Aliye ve Emine Seniye hanımların modern bir terlı'i:.;. 

ye ile yetişmesi için uğraşırken,bir'taraftan da memleketin 
-

maarif,' ve ilim hayatını takip ediyordu. Tarih-i Cevdet bu s~-
-

nelerde tamamlandığı gibi,Kısas;"ı Enbiyatl1ın 4. ve ·5.cüzleri-. 

-~c 

r 

.,' !,~ . 
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nin yazılması,KavaJ..a~i Osmaniyye'nin noksanlarının tamamlan-

ması da bu senelerdedir. ;1, 

Paşa, 1,305' te beşin.cidefa adliye' na~~ırlığına getirildi. 

Padişahın hususi encÜDleriierine devam etti.Gi~it ihtilalinin 
,-.. ' 

bastırılması üzerine, oradaki. idare içi~ kUrulan komisyona 

zalık etti. 

.. 
a-

Son adliye nazırİığı vazife.sihden ayrıldıktaiı sonra, 

II;Abdülhamid·ta~afından mecalis-i aliye 'ye meHl~ur edildi.Pa-
, . . ;-. .\ 

şa, sonraki 'sceneıerini;~.Cııii çaıışmalf~a ·ve:çocuklarına hasıfe-
( ~. 

derek geçirdi.1312'de Bebek'teöldütı~ürbesi Fatih Sult~nMeh-. , 

met türbesi yanı~dadır. 

ESERLERİ -, -

~ ,~ 

-, 

Cevdet P~şa' nınc'eserle-ri ,memleketinsiyasi, i'çtimcii ve 
_,c.",_ . ,. 

kültür hayatındabir yenilik ye hareket yaratmıştır.En basit 

eserinde biie,küçük bir bahane~ile,devlet idaresinin çürük 
" 

t~raflarını . ve yalnız kendini düşünen p.evlet" adB.ırlfkrını ten

kit ederdi. Hayatının sonlarınadoğru yazdıklarında, ilk eser-

lerindeki ümitli'tenkit yerine,'adeta Tanzimat'a düşman bir 

görüş-hakimdi:r.Paşa'nın eserlerinı beş gurupta:-toplayabiliriz. -.' -

I.TARİH! ESERLERİ 

Bu guruba girecie~eserlerin' başında..l12 c,il tlik -Tarih-i 
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Cevdet gelir. Osmanlı dev:ı,.etinin Kaynarca muahedesinden vaka-i 
--~-~ , ' 

,hayriye'ye kadar tarihini ihtiva eden' bu büyük eser,otuz s'e;.. 
, 

nelik bir, çalışmanın mahsuıüdür.İmparatorluğun buhranlı,.dev-

,rine rasılayan bu seneler, Tarih-i gevdet' in 'mul?-telif cil tle

ri ve baskıları Uz'arinde zarurl bfrtak~m farklar: meydana ge

tirmiştir.Sekiz sene içinde çıkan beş cilt,tertip ve tanzim 

bakımından birbirinin aynıdir.Fakat,5. ve 6.ciltlerin neşri 
" , . ~ , . " \ 

arasındaki ziamanda, Cevdet :Paşa ilkbeş' cildin tertiplerini, 

değiştirmiş ,yeni haskıiara"faydalı 'gördüğü kısımları ilave 

etmiştir.l302-13Ô'3 t te yapılan ve as 3.1 <1309 'da ta.m.:ımlanmış ()'~,,:~ 
, , .iı r , " • 

lan 'tertib-icedid _ de büyük düzel tme ve" değiştirme\~~rd:ır. 
',;,-", 

Cevdet Paşahl'ın faydalandığı kaynaklar, ekseriyetle,hu

susi tarihçilerin eserleri veya resmi vesikalardır.Ayrıca,.A~1 
' ..... 1,;_ ?' • 

rap tarinç11erinden meşhur olanların 'eserleri ile Farsça ya-

zılmış tarihleri de tetkik etmiştir.Paşa-ya g~re,tari ,bil

hassa terbiye ve telkin bakımından büyük bir ehemmiyet kazan

maI:tadır.Tarihçininvazifesi isa,vakaların hakiki sebeplerini' 

'b~lmak,birbiriyıe mukayese etmek ve'eserle~ini mümkün olduğu 

kadar sadeyazmaktır.Tarih-i Cevdet'in ilk beş cildi eski ta

rihç'ileri hatırlCi.tır.An,cak,6.cil,tten itibaren,üslup sadeleş

miştir. 

Tezakir-i Cevdet,Paşatnın vakanüvisliği zamanında tut

tuğu notlardanibarettir.Bugün~,elimizde bulunan nüsha, Cevdet 

,~., . 
',.; 

j 
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P~şalnın el yazısı ile yazılmıştır.21 defter ve muhtelif ta-
-.... ;." 

rihlerde kaleme alınmış kırk tezkireden meydana gelir.İlk beş, 

'tez,kire, vazife icabı,muha.faza ettiğiv~sikaiarı Lu,tfi Efendi t 

ye. gönderdiği kısa meldttplardan ,icare.ttir.Son dokuz' nefterde 

kendi biyog~afi~ini verir. 

Son üç defterde."hi tap ve tarih yo!ttur. Bazı ki taplar ve 

yazılar ha.kkındaki dUştinceıerini,takrizlerini,ilmi. mtinakaşala

rıni ve sadece kendi' memuı:iyetlerine ait 'kısa malUmatı ihtiva" 

edefi bua..~fterler,yalı:ıız te~cUme-i halini tamamlamalç;. için tu-
- . ,- ,- -

tulmuştur.Daha sonrakız~ .Fatına Aliye Hanım 

Zamanı adlı ,eserini birkaç düzeltma ,ile bir başka tertibe so': 

karak meydana getirmiştir. 

Tezakir-i Cevdet,Abdülmecid ve Abdülaziz devrinin ikt'i

sa.di buhranlarını doğuran i9timai sebepleri sade bir' 'dille an-, 

latır.Ayric~',Paşa'nın vazife icabı dolaştığı' muhtelif yerler ... , 
, 

dekihalkın" ,örf ve adetleri hak~ında da. en:t~resan müşahadeler 

bul unmaktad,ır. 

Marüzat,CevdetPaşa'nın II.AbdUlhaınf.d'e takdim ettiği 

tarihi ve uzun ·arizasınin ismidir.Beşcüzden ibarettir.l255-

;,1,,,1293" senele~i . aras'ındaki tarihi. ve' 'siyasi. hadiselerden bahs- , 

eder.Üç ayrı nüshasi;nin olduğu sanılmaktadır.l.Tarih-i Osma

ni eneümenine tevd,i edilerek, eneümen mecmua_ında neşredilen 

, ve padişaha ,takdim edilen nüshadır.2.Kendisininkaybolduğunu 

"~'. 

(, 

.;.'-, 
,,--; 

'""; 
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,söylediği,.:ncak,Mahmut Kemal İnal'ın, istifade ettiği,nüsha.-

dır.3.Inkııap müze ve. kütüphanesinde bulunan nüshadır.Maru

zat,bir bak,ıma 'Tezak'ir-i Cevdet' itamamlamakta:d'ır. 

Kısas..,ı Enbiya ve Tavarih-i Hulefa,hayatının son yıl

larında yazdığı,terbiyevi mahiyetteki'eserlerinden biridir. 

12 cüzden ibaret olan eserin 'ilk altı cüzü,Cevdet Paşa tara

fından,ba~tırılmış,son,altı cüz ise,lg08'den sonra,kızı'Fat-

ma Aliye Hanım tarafındaIl. ne.şredilmiştir.Bu 'eser,ademden ,Mu-
" ~ ~, • r -

harİlmed • e, kadar gelen peygamberler hakkındaki menkıbtüeri aE.-

lattiktan sonra, peygamberin' hayatını,halifeleri ve onları ta,.. 

kip eden Emevi ve Abbasileri anlatır. Oradan Osmanlıların zu

huruna geçerek,II.Murat'ın saltanatınınson senelerinde kal'ır.' 

Cevdet Paşa,aserini- okuma yazması olan herkesin, bilhassa yeni 

nesillerin, zevkle'lokuyup ,kolaylıkla anlayacağ:ı. derecede sade 

yazmaya ,çalıştı.Eser birçok defa basılmıştır.Ayrıca,Kazan 

Türkçesi'n~ de çevrilmiştir • 
./.. ,,-'"J', ~ 

Paşa'nın bunlardan,başka,KırıIİ1 müelliflerinden Halim 

Giraytın Gülbün-i Ha.nan adlı eserinden faydalanarak yazdığı 
. r ~ 

Kırım ve Kafkas tarihçesiile birçok evrakı bulunmaktadır. 

Bunla,r, Anapa kai~s'ine dair fıkara t-:ı tarihiyy~, İşkodra 'ya da

ir mütaıaa.nameler,Halep vilayetin,e dairbazı~,c:yı:tlar,-Rumeli 

teftişine ait vesikalar içeren altıbüyük defter,Bosna-Hersek 
~' 
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t.eftişine ' ait yedi büyük defterdir. 

\"0 II.HUKUK! ESERLERİ 

Tanzimat devrinin bütün hukuki hareketlerin,de Cevdet 

Paşa'nın büyük rolil olmuştur.Dilstür adıile bütürikanunları 

tek ciltte toplamak fikrini ortaya atmıştır.Bunu ilk tat~ik 

edenyinekendisi olmuştur.Bu sahadaki en büyük eseri, Mecel':';' 

le-j, Ahkam';'ı Adiiye' dir.Bundanbaşka Yanya valisi olduğu za-
~ \ ..:...:: 

mari Yazıp.mecelle çemiyetine g,önderdiği' Risalat al-Vafa isim- i 

li bir kitabı vardır.Ayrıc~ Paşa'nın elyazısıyla yazılmış ilç 
• o o ~!_ o 0)° 

, milsvette·bulunmaktadır.~ 

III.EDEB! VE FİLOLOJİK ESERLERİ 
J 

Cevdet-Paşa'nın edebi eserleri . oldUkça azda.r.:Edebiya-

tın s-anat cephesi ile ancak ,inedresedeyken,meşgUı olmuştu.Di-· 

vançesini teşkil eden manzumelerin çoğu,t~lebelik zamanları-o 

nın mahsuıüdür.Manzumelerini ancak,II.Abdillhamid'in isteği i-
, ~' 

le ve hayatının sonlarin~:doğru,bir divançe halinde t01)lamış-

tır.Ekserisi,kaside ve gazellerden ibaret olan bu divançedeaz 

mikdarda şarkı,rubai ve tarih vardır.Cevdet Paşa,bu manzumele-
-~ 

ri~gençliğinin ve muhitinin verdiği bir heyecanla ve zamanı-

,nın aaetlerineuymak için yazmıştır.Yisanı oldukça sadedir,Ço

,~ğu' ikinci derece.dekL şa'irlere nazire olar~k yazılmıştır.Bu gu
rupta sayilabilecek Divan-ı Saib şerhinin tetimmesi,onun Fars-

"o 0'0 :,~"'~' .. 
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ça bilgisini ve Fars ed~biyatına nüfuz derecesini göster~;r. 

l?uad Pa·ş:~ ile birli,kte yazdıkları Kavaid-i Osmaniyye,' 

Osmanlıcanın üç dilden mürekkep olduğu fikrini, ortaya atan 

ve bu fikre uyularak,yazı-lmış ilk T,ürkçe gramerdir.Bu kitap, 

sonradan yalnız Cevdet Paşa'nın adıyla birçok defa basılmış-

tır. 

Yenibaşlayan talebeleri $avaid-i Osmaniye'ye hazırla

mak için Medhal-i Kavaidadlı kitabıpı yazmıştır.Bu kitap,son

radan sadeleştiri;ı..erek,Kavaid-i Türkiyye adi ile neşrolunmuş 

ve mekteplerde kabul edilmiştir.Beıagat-i Osmaniyye,CevdetPa

şa'nın Hukukmektebindeki belagat hooalığının mahsulüdür,Bu \i.',,... . , 
, . , 

tap ile,zamanında .Recaizade M.Ekrem'in temsil ettiği garpçl.lı-

ğa karşı cephe almaktadır. 

.' 

IV.MÜTEFERRİK ESERLERİ 

'Ce~det Paşa'nın pek ehemmiyetli olmayan birçok kitabı 
. . 

vardır.Bunların çoğu iiı'ed'rese talebeliği sı:rasındaki~alışmala-. 

rının mahsuıüdür.Takvini al":'Advar,bizde takvim ıslah meselesinin 

ilk münakaşası bakımından mühimdir.Miyar-ı Sadad,Cevdet Paşa' 

nın ~ğlu Sedat Bey'e ididilerde okutması için yazdı-gı bir ki

taptır~Bu eser sade ve'didaktik bir tarzda yazılmıştır. 

Adab..:.ı sadad fi'oilm al":'-adab ad-lı eseri,münazara usulün

den bahseden küçük bir, ki taptır.Hüıasat al-beyan fi ta' lif' al-

" >:, 
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Kurtan,Aşar-i ahd-i Hamidi ve Hilya-i Satadat muhtelif vesi

lelerla yazılmış küçük kitaplardır.Bunlardan başka,Paşa'nin 

birta.}cım layiha,mazbata;tenkit, ve mektupları vardır. 

,. '; 

V.TERCÜMELERİ 

Mukaddeme-i, İbn Haldun,Piriza,de Mehmed Saib'intercü

me edeme~iği 6.faslın tercUmesinden_mey'~ana gelir.Cevdet Pa

şa ikisini birlikte 3.cilt olarakneşretrniştir.Bundan başka 

Paşa' nın İnkıla.p müze ve küt üphan e s'-ind e 'Tarih-i Juvanen adlı 
. . ( . 

yazma bir müsvedd,e.'f3i vardır.Bu tercüme M.Jouannin' in Turquie, 

adlı kitabından ilk 93saYfa.nıii.tercÜInesidir. 

'. " J\ 

ÜSLUBU 

Paşatnın üslubunli'en iyi belli eden eseri,Tarih-i Ce v-

det,ttir.Bu eserinde,eiltten cilde Ualubunun değiştiği görü

ıür.Daha sonra. M~~n-i MQ.tin ve Kısas-ı Enbiya i da, dıı,:j. eskinin 
. . . ~.; -. . 

tasfiyesi' ile olgunlaşmıştır.Kısas-ı Enbi'ya", ~d~biyatta örnek 

meselesinin !Le kadar mühim olduğunun anlaşılması bakımından 

mtihimdir. 

P(aşa' da mizah, tasvir, hareket hep eskidir. Btı eskilik 0-

nun -eskiden ~yrılm~ması demek değildir.Eski içindeyeniyi kul

lanır.Tamamen tasfiye dilmiş olsa biı~,Pa'şatnın nesrinde cinas' 

ve nükte sanatları mevcuttur.Eskilerde lüzumsuz bir süs o,ı-an 

'"\, 
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bu oyunlar,cmda _üslubun yardımcısı olurlar. 

J?aşa~, daima, atıf~ sigalaı.rıyla birbirin~ bağlı uzun cümle

lerle kon.uşur.Üslubunu.ı1 ilk şeklini Reşid Paşa'dan alır. 

Eserlerini hazırlarken,dilini ve üslubunu da yapmıştır. 
~ i, ' 

Konuşmaya benzeyen üslup şeklini eski' tarihçilerimizden almış-

'tır.Esıci tarihçilerimizde halk lisanında.n gelme tabirler,Paşa' 

da üslubunmalı olmuştur. Arapça 'dan,y~ptığı tercümelerin tesi;.,." 
1,"-( _ ~ ':'.' 'J~.~{ 

'riyle,~aha veciz ifade şekilleri buımuştur.Dile hiç bir yeni-

lik sokmaya çalişmadan,luga,t~~ geniştir.İlk Tanzimat yıllarının 

büyük iddiası olan sadelikte ısrar ede,r. 

Onun ustaları hem eskiler hem de Arapçatdl.r • .Arap9~ ile. 

Farsça t dan daha f_azla meşgul olmuştur.Paşa t nın nesrindeki Arap'!'" 

ça 'nın tesiri",garp muharri:ı:;lerine eski Latin edebiyatının yap-

tığı tesirebenzer.Kısas-ıEnbiya'sl.,üslubunun olgunluk nokta-~ 

sıdır.Konuşma hissi v'erir.Eserlerini ta,mamladığ:ı;,;,., s ırada, Türk

çe 'nin santaksı büyük bir gelini.~= ~gösterdiginden, onun bu üslu

'bu devrince Fak makbul görülmez.Ebüzziya'nın Numune-i Edebiyat 

-ı Qsmani'sine ve~ Paşa'nın Fuad Paşa'ya yazdığı mektuplara ba:", 

~ kılırsa, Cevdet Paşa'dabirkaç üslubun 'varlığı hissedilir. 
!.. 

L 
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AÇIKLAMA 

Bu dizin ,için, Cevdet PaşatnınKavaid-i Türkiyye,Medhal

i Kavaid,K~'vaid-i o~~aniyye ve Tertib-i Cedid-i Kava.~d-i Osma-

niyye isimli kitaplarında mevcut olan terimler,taranmıştır. 

Önce,her terimin bugün kullandığımız şekli verilir!son

ra,Du kitaplarda bulunan tanımlar ve misaller olduğu gibi al~-

nir.Eğer 

:r;-imlerin 

verilmişse,Arapça v:e:{'F~rsça şekiller 
2' 

geçtiği kitaplar belirtilir. 

ilave edilir.Te" 

Tanımlar yapılırken,kitaplardaki aslına bağlı kalınmış

tır.Bazı terimlerin Arapça ve Farsça şekilleri verilmemişti~~ 
c, 

Terimlerin. imlasında,nelirtilmediği zaman, okuma yanlışlığına 

sebep olacak uzatma ve kesroelere ,dikkat edi~~iştir. 

l.Bu:r-ada, terimlerin günümüz Türkçesine 9,evrilmiş şekli kasde
dilir. Bu konuda faydalarq:lan kaynak eserler, dizinin sonunda ve-

rilmiştir.., .. 
2 • Paran tez içindeki numaralar, k.~ tapların genel olarak ~anıtımı 
sırasında verdiğimiz numaralardır.Ayrıca,her birinin yanında 
önce sayfa' numaraları:, sonra da bulundukları satır belirtilmiş
tir. 
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A'iai-ı asliyye 
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TERİMLER DİzİNİ 

~~A~' 

:Asıl.sayılar 

:Hiçbir ek ilave e'ilme~iş asıl aieji 
beyan eier.Bir,ikittiç ••••• 
KO(1,9,10)39/1~tKO(2)48/5;KO(3)34/1,KO 

(4)44/3,KO(5,6,7,8)38/11 _ .0 

Ji- . .. • " (' ,,,. 

A:~~had(~'), isneyn(~\)t selasee .A:;~~ ) . 

TCKO,KO . 
F..:Yek (~/, ,aU( ..!)::», çahar( .J~) 

\ 

iCKO KO , , 
,.. - - . 

At tialll-ı kesr,iyye ";J..esirsayı;ları 

:Bir ateiin ctiz-i muayyenini beyan e.er. 
Y .. * ... !.",+,,~: h" ar~~,Qy~~ uır ••••••• 
KO(1,9,10)38/21,KO(2)51/16,KO(3)35/23,KO 
( 4 ) 4- '1 /14- , KO' ( 5 , 6 , 7 , 8 ) '41/14 

A : N ı s f(,~ ) , s ülUs(' c:JS) , rub t C ci ) 
TCKO,KO 

. \ 

F:Nim( ~) 
TCKO,KO 

Ari~i-ı tevzi'iyye:Uleştirme sayıları 

i, 

-
. :Bir cemaatt~n herbirine mUsavat Uzere 
bir mikdarın tayini kasa olunduKtaism 
-i aie€llerin ahirine meftuh kılınacak 

bir ra-ı ~~~i~e(-ar/-er)ilhakoıunur ve 
ahiri meksur ise ,8esli ile bi tiyorsa jr.a

ian evvel bir de ş.:Ln-i meftuha(-o;ŞGl.r/şer) 
ziyaılle kılınır. 

İkişer,i~rder, •.•••• 

TCKO(1,2)22/3,~CKO(3,4f5,6,7)18/1,Ko(ı, 

1 

,. 
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Aidat~ı vasf~yye 

~ " '1t-'-

Ahad 

cl 

'Asıl esma-ı a'dat 

As1-ı fii1 

Aşerat 

" 

"'ı. 
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9,10)39/13,KO(2)52/1i,KO(3)36/8,KO(4) 
48/8,KO(5,6,7~8)42/6 

!: Ye'gfln :ye~-an (6 \{: D~) 
- ~ ..... 

TcKüıKO 

. : Sıra sayıları 
:Türkçe'de sayıların ahirine ·ıncı 1af
zı(-·ncı/-.nci) il hak olundukta a!dad
ı vasfiyye oı ur. ,Birinci, ikinci • •••• e • e. 

TcKO(1,2)36/12,TCKO(3,4,5,6,7)30/14,KO 
(1,9,10)is/5tKO(2}~O/lB,KO(3)35/12,KO 
(4)3~/3,KO(5,6,7,8)40/18' 

A~Evve'1 (- ();;Jr! r;~ali~ (a\1), rabi' (C::'-J). 
EVVe1en«()~I)Js;iniyen( G~) . 
TcKO,KO .. 

:',JJ1er(Bir basam8.k1ı sayılar) 
:Bir1er yani birden dokuza kadar olan 
'~d~d1eriir.Bir,iki,üç ••••• d?kuz 

TCKO (1,2) 1 9 13, TCKO (~, 4',5,6,7) 15 lı1, KO 
(1,9,io'36/3,KO(2)48/7~KO(})34/3,KO(4) 
44/5,KO(5,6,7,S)3S/13 
:bk.a'iad-~ ~sliyy~ 

:TCKO(1,2)19/2,TCKO(3~4,5,6,7)15/9 

:Mastar 
:JI1astardır. 

TCKO(1,2j64/7,TcKO(3,4,5,6,7)55!7 
:Zata yani bir mavsufa mensub ve zamana 
mukarin olmadığı halde,bir işe yahut bir 
keyfiyyete dalalet edi~,isim k~bilinden
~ir. 

KO(1,9,10)58/14,KO(2)74/2,KO(3)51/4;KÖ 
(4)70/3,KO(5,6,7,8)61/13 

:~O'lar(İki basamaklı sayılar) 
:10'lar yani,ondan ~oksana katarolan 
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Cemi' 

Cem'-i gaib 

Cem'-i muhatab 

Cem'-i müteksllim 
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a&edıerdir.On,yirmi ••••• 

TCKO (ı, 2 )ı91 3 ,.TCKO (3, 1t,5,'~, 7 )ı5/ıı, KO 
(ı,9;10)38/ı6,KO(2)48!7,KO(3)34l3,KO 

.••• \ ' '0'0 • 

(4)44/7 ,ko(5;6, 7.,8)3$/ıJ,MK(ı,2, 3,4, , 
5'r Q)56/10' ' -" ' 

-c~ 

:çokıuk 

:Bi~den ziyadaşeyıeri biıdirir ve her 
müfredin ahirine -ler getirilelikte ce
mi' oıur.Kaıemler,kitapıar,bahçeıer 

-KT(1,2,3,4,5)7/12 
Mektuplar,haneıer,katipler 

- -
MK(J.~ 2,3,4,5,6)7/1-3, TCKO (ı, 2 )15/7, TCKO 
(3,4,5,6,7)12/6,KO(1,9,10)9/12,KO(2)15 
/3, KO (3 )~: 9/1,3, KO( 4 )7/16, KO (5,6,7) 6/15 
!:Zi-rüh kelimenin ahirine elif ve nun, 
gayrı zi-rfi kelimenin ahirine ise h~(he 
ve elif) ilavesiyle olur., 
Zen~n( .~\:..;), esban.( ü~\ ) 
Haneh~:, C ~~) ,'baıt&iıa (\.ı!:.~ ) 
TCKO KO ,. 

~. '. ,,~, .~ :~ ,~, ':: ~ 

:3.çok1uk·şa.hıs 

:3.kişinin -lar ilave edilmi~ Şeklidir. 
Onlar geliiler. 

KT(I,2,3,4,5)20/5 
:2.çokluk şahıs 

:2.kişinin -ni~ ilave edilmiş şek:idir. 
Siz geldiniz. 
KT(~,2,3,4,5)20/8 

. :l.çokluk şahıs __ 

:Konuşanın birden fazla olma haliiir. 
Biz yazalım. 
KT(1,2,3,4,5120/1~' 

Cem-i müennes-i salim :Kurallı dişi çokluk 

:A:Müenneslerin sigasi bozulmayarak, - -
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Cemt-i mükesser 

SI 

ahirlerinde olan. ta ı telHis hazf 0-

lundukt~n sonra elif ve tailavesiy~ 
le olan cemidir.Muallime kelimesinin 
·cemisi:muallimattır.( ~~) . 

TCKO(lJ2)l55/l3,TdKO(3,4,5,6,7)l~4/13, 

KO(l,9,lO)l5/S,KO(2)24/l7,KO(3)l6/23,:" 
KO(4)l8/4~KO(S,6,7,8)l5/20 

:Kırık çokluk(Kuralsızçqkluk) 

":!:Kelimenin sigası bozulmayarak, cemi~ 
lenip mUzekkeri~ ve mUenneste cari 0-

lUIl.Şems kelimesinin cemisi şumüstur. 
TCKO(1,2)155/14,TCKO(3,4,5,6i7)l34/ 
13,KO(1,9,lO)l5iI6~KO(2)24/20,KO(3)17 

19.j:K O ( 4 ) 18/6 , KO ( 5, 6 , 7 , 8 ) 1 6 J 1 
Cemt-i mUzekker-ı 3alim:Kuraılı erkek çokluk 

Cezm 

Cümle 

:A:IVIüfred müzekkerin ahirine nun il~ 

vav yahut ya ile nun ilave olunaukta 
teşkilolunur.Zevi'l-ukulemahsustur. 

Kat i lı i~ ·'15~ \bı ),ka t i hün ( b czt':> '6) 
TCKO(l,2)l55/l2,TCKO(3,4,5,6,7)l34/2, 
Ko(ı,9,lO)l4/2,KÖ(2)24/3,KO(3)l6/23, 

KO(4)l7/18,ko(5,6,7,8)l5/l5 . 
:Harfi sessiz yapan i~aret(Uzerine 
geldi~i harfikapalı hece okutan işa 
ret) 

:Bir harfin kendi harekesi olmayıp, 
ma-kablindeki harfin harekesine iti
mat er.q .. p;sakin okunduğu zaman üzeri 

k i. t· ne onan - ışare ı • 
. .. } "f; ; . 

. g ~ \ L bel ( S~) , 
TCKO(1,2)6)l7,TCKO(3,4,5,6,7)8/S 

:Cüinle 
:Söyleyip yazdı~ımızdır. 
KO(1,9,lO)2/2,KO(2)lO/2,KO(3)6/2,KO 



CUmle-i cezAiyye 

CUmle-i fi'liyye 

Cümıe-i şartiyye 

" 

Damme 

, 52 
,>-~'. 

(4)2/2,KO(5,6,7,8)2/2 
Bir sıfat bir mavsuia isnCid ollmarak 

mulıata,ba faide i" tamme ifaıil:e elien söz,.. 
,dUr.Buna keılm dahi~ienir.İki kısım~ 
dır:Cilinle-i ismiyye,cümıe'~i fi'liyye., 

KO(1~9,lo)ı21/6,KO(2)150/8tKO(')98/14, 
KO ( 4- ) 1 4-5/ 5 , KO ( 5 , 6 , 7 , 8 ) 1 28/13 , r.1K {l , 2 , 3 , 
4,5,6)45/6 
;C~za cUmlesi(Cevap cümlesi} 
-:~arta rabt edilen keıamdır. 
Bursa'yagÜıer isen şifa bulursun"ie'~ 
niıC;liğinde şifa bulursun k:ısmıctimle
i cezaiyyedir. 

KO(ı,9,lO)88/19,KO(2)110/12,KO(3)75/' 

5,KO(4)106/4,KO(5,6,7,8)93/13 
:Fiil cUmlesi 
.' 

:MUbtecia ile haberEien terkib eder. 
EfenGii akildir. 

MK(1,2,3,4,5,6)45/9 
Hava serttir'. 

TCKO(i,2)50/4fTCKO(3,4,5,~,?)42/16 
:Şart cUmlesi 

:Şart bir ,kelama diğer bir kelarnı 
rabt etmek olup,evvelkisine cümle
i şartiyye ienilir ki şart sigala
rından birisi ile olur. 

, Burs'a f ya gider isen şifa bul ursun 
de~lıaiğinde ise cUmle-i şartiyye 
olur. 

KO(1~9,lu)88/l8ıKO(2)llO/12,KO(3) 

75/6,KO(4)106/3,KO(5,6,7,8j93/12 

-D-
: Ötre (!.,:. )Harfi U; U, o, ö okutan, 
işar~ttir.Alameti yaydır. 



) . 

,-. ~~:'...- ". 

Damme-i hafife-i mabsuta 

i· 
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:Ötre. 

TCKO(l,2)6/17,TCKO(3,4 0 5,6,7)l5/l3, 
KO(1,9,10)2/9,KO(2)io/ll,KO(3)6/l0, 
KO(4)2/6,KO(5,6,7,8)2/10,KT(1,2,3,4, 
5)5/13,JIlK(l,2,3,4,5,6)6/5. 

~~ sesi(Yuvarlak,geniş,ince ünlü) 

. ':'Duaak1arı bir mikdar açarak. telaf·-

. fıız olunan' ötredir. C ..; ) 
Öz ();'), söz (J.b. ) 
TCKO(ı,2)6/19,TCKO(3,4,5,6,7J5/14, 

KO(ı,9,lO)2/ı2,KO(2)ıO/ı~,KO(3)6/ : 
ı 3, KO (4.).3/ 1 , KO ( 5 , 6, 7 , 8) 3/ 1 , KT (1, 2, 
3,4~5)6/ı,~K(lf2t3,4,5j6)6!ıÖ 

Damme-i hafife-i makbuza :ü sesi (Yuvarlak, inc~', dar ünlü) 

',. :Dudaklar bir. mikdar kısılarak te~ 
laffuz olunan ötredir. ( .!J ). 
Üç Cp)\), yüz ( ),.Y~J 

TCKO(1,2)6/20,TCKO(3,4,5,6,7J5/l4, 
KO(1~9,IO)3/ı,KO(2)lO/15,KO(3)6/l3, 

. . 

K9(4)3/1,~O(5,6,ı,8)8/9,KT(1,2,3,4, 

5)6/2,MK(l,2,3,4,5,6)6/ll 
Damme-j" sakile-i mabsüta :6> sesi (Yuvarlak,kalın"genişünlü; 

:Damme-i hafife-i mabsütanin agırı

.. ır. ( .~ ) 

Ok' 0~\ ),tok( ~}) 
TCKO(ı,2)6/19,TCKO(3f4,5,6,7)5/l~t 

KO(1,~,lJ)2/12,KO(2)10/l5,KO(3)6/ 
13,KJ(4)3/1,~O(5,6,7,8)3/1,KT(1,2, 

3,4,5)6/3,IvIK(l,2,3,4,5,6)6/l2 
Damme-:-i sakile-i makbuza :u sesi(Yııvarlak,kalın,Gl.ar/ünıü) 

:Damme-i hafife-i makbUzanın agırı
dır.( .j) 

r· ... '<, 

'Rıı",(·;"").+ııı; •. ( ' • ..bı /) ,jJ\,A.,u v./."..~ , J --_ \. i~ 

TCKO(1,2)6/20,TCko(3,4,5,6,7)5/17, 

KO (1,9,10) 7/12, KO (2) 11/ 2, KO( 3 )'6/13, 



" EtIat 
A./ 

Eliat-..;ı atf 

" Edat-ı beyan 

"-
Edat-ı 

.o. ,)' 

cemı l 

"' -'\ Edat -ı g~.yet 

Edat-ı haber 
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\ 

.- .... /. 

K~ (4-) 3/1, KO.( 5 ,,-6 1_ 7; 8) 8/7, MK (1 ~ 2, 3 J 

4- , 5 , 6 ) 6/ ı 2; KT (ı ; 2 t 3 , 4 ; 5 ) 6 / '5 

~ .... ]~:-

:bk.eaeva,t 

:~ağlama edatı 

'::pabi(da) , hem, ve, yahut kelimele:ı::;i-
iiI'. 

o ia geiii.Gelii hem gittL.Hem gel
di hem gitti. 

KT(ı,2~3,4,5)42/l2,MK(ı,2,3,4,5,6) 
- -

42/15 .) 
:Açıklama edatı 

: -tien 

Mec1is-i maarif azısından filan ben..; 
jeleri Bursa'dan geldi. 

K O (1 f 9 ~ ı O ) 1 1 c) 11 'I K o ( 2 j 13 6/9 ,K o ( 3 ) 90/ 

2l;KO(4-)l3l/l7,KO(5,6,7,8)ıl6/l2 
!: Min (~), 'an C!::F) -den manası
na gelirler. 
l!': Ez ( ~\) -ıien 
- - i 
TCKO,KO 

:Çokluk edatı 

manasına gelir. 

:-ler(F~risl ve Arab! ~elimelerin a
hirine te ilave olunur.) 
Atlar,furesler,esbler 

TCKO(1,2)16/13,TCKO(3,4,5,6,7)l2/17, 
KO(l, 9,10 )6/16 ,KO-(2 )15,--11 t KO (3/9/19, 
KO(4)7/17,KO(5,6,7,8J7/3 

:Kesinlik ven-ihayetlendirme edatı 
:-aek,-ıie.ğin;çak 

çak Bağ~at'aQek.Bağdat'a cleğin. 

KO(1,9,lO)109/15,KO(2)13 6/1,KO(3)90 
/l6tKO(4)131/1o,KO(5,6,~,8)116/5 

:Bileiirme eciatı 



i~ 

'" Edat-ı h~l 

"" Edat-ı r&ıet 

" .c;tiat-ı hasr 

5S 

:-iır(-dır/-iir),menfisi je~il. 

'o akiltiir.O akil değilttir. 
MK(1,2,3,4,5,6)45/12 

:Durum eciatı 

:-ken(iken)(Bir fiilinvuku'unda 
failiuyahut mef'ulün ne halie 01-

iuğunu ifaae eien söze lah~k olur~) 
At üzerinde iken seıam~verdi. 
MK (1, 2, }, 4·, 5,6 ) 42/1, KO (1,9,10) 1 08/ 

12,KO(2)134/19,KO(3)89/16;KO(4)130 
/3,KO(5,6,7~8)114/20 

- ... 
:bk~. edat-ı hal 

:Ben sana muhlis iken.Gider iken. 

TCKO{1,2)130/1i TCKO (3,4)5,6,7)111/' 
16-

:Hasr etme edatı(Te'kld ~datı) 
:Ancak(Dahil olduğu kelimeye bir 
hükmün mahsus olmasını ifade eder.} 
Filan kişi ile, İstanbul"a bugün an
cak ben gittim. ' 
MK(1,2,3,~,5,6)44/2 
(Bir hükmün bir şeye inhisarını ifa
de eyler ve bir şeyin bir şeyde bu
lunmasını ve evvel hükmün' başka ye

re sirayet etmesini iş'a.r eder.) 
Filan kişi ile İstanbul1a:ancak ben 

gittim. 
TCKO(ı,2)ı31/15,TCKO(~,4,5,6,7}ıı3/. 

3 
'/Bir şeyin bir şeye münhasır Olması
nı ifadeeaer.) 
Bu işi ancak filan kimse yapabilir. 

KT(1,2,3,4,5)43/l4 
Filan Kişi ile .istanbul'a ancak ben 
geldim •. 

. i 



A. ... 

Eclat-ı ıdrab 

" ... Edat-ı ıziırab 

. Ealit-ı ibtiia 

Edat-ı intiha 
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KO(1,9,1U)114/3,KO(2)141/14,KO(3)93 .. 
/17,KO(4)136/14,KO(5,6,7,8)120/19 
:İhtimal edatı 

:Belki(Yani üst taraftaki·s"zden 
sarf-ı nazarla alt taraftaki söze 
bak iemeği iş' ar ea.er.) 
Anın su-i hali yalnız kentlisine ~~
ğil belki bill-cümle akrabasına mu-
a~irdir. 

TCKO(1,2)133/1,TCKO(3,4,5,6,7)114/7 
:'rztiırap eda tı (üzün tü eliatı) . 

:Of 

, KO(1,9,lU)117/'13,J{0(2)146/4,KO(3)9 6 
/1,KO(4)140/14,KO(5,6,7,8)124/11 
:Baş1ama edatı 

:-iien 

İstanbul'tan Haleb ' e ve Ha1ep'ten 
Urfa'ya aek gittim. 
KT(1,2,3,4,5)41/11 
~ien,-~enberü,gayrı,ma-ada 

İstanbu1'jan Mısır'akadar gittim. 
Rarnazan'ian berü.~enden gayrı. 

MK(1,2,3,4,5,6)39/18,TCKO(1~2)135/ 

7,TCKO(3,4,5,6,7)116/7 
:Bitirme edatı 

:Ta 
Ta be sabah. 
KO(1,9,10)117/16,KO(2)146/10,KO(3) 
96;' 4- , KO ( 4 ) 141 /2, K O ( 5 , 6, 7" 8 ) 1 2 4/ 1 7 

, -6iek, çak ••.•••• '-dek 
.. ~ 

Bursa'ya iek gittim.Çak Bursa'ya 
iek. 

TCKO(1,2)134/14,TCKO(3,4,5,6,7)115 
/5 



Ed~t-l. isti t cal 

Es.'~t.;.ı istiirak 

Ed~t-ı istifham 
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'. 

-flek,-değin 

Nısırta dek gittim. Akşama iegi~ , 

bekledim~ 

MK(1,2.3,4,5,6)41/4 
-d.ek 
İstanbul'tap Haleb ' e lliek,Halep'ten 
grfafya dekgittim. 

KT(1,2,3,4,5)41/11 
lı.: İı~Jd\) -e kadar manasına gelir. 
F:Ta (\:) -:e kadar manasına gelir .. 

;a be sabah ( :r.L,-P ~ 'c) Sabaha ka----dar. 
TCKO,KO 

:Çab:ukluk edatı 
: HayGi i 
Haydi mektebe gidelim. 
'KT(1,2,3,4,5)45/13,KO(1,9,10)il7/9, 
KO(2)14~/l8fKO(3)95/20,KO(4)140/11, 
KO(5,6,7,8j124/8 
:Erişme,nlil olma edatı 

:Ancak 
çok iş gördü ancak kadri bilinmedi. 

TCKO(1,2)132/17.TDKO(3,4,5,6)114/4 
:Soru edatı 
:mı(mı/mi) 

Şu gertinen taş mıdır?,Yazdın mı? 
KO(1,9,ı6)113/1,KO(2)140/3,KÖ(})92. 

/23,KO(4)135/9,KO(5,6,7,8)119/16 
Filan adam geldi.mi? Ben bugün mü 
geldin? 

KT(l,2,3,4,5)43!18 
Bursa 'ya mı gi tt.in? İzmir' e gi ttin 
mi? -MK(l,2,3,4,5,6)43/7,TCKO(l,2)l40/l, 

__ ._._w.".~'!I't·~n[rM-::;.ı;:'i· 



Ed.'8.t-ı isti'la 

Edat-ı isti'na 

Edat-ı istisna 
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TCKO(3,4,5t 6 ,7)120/ıo 

:isti'la edatıCÜzerine manası ve~ 

rire) 

:Üzere 
At'üzere,lsti~ahat üzere. 
mrnKr,I, '1'1'18/18 TrıKofi 4 5 6 7\ıın .LL' V\J.,C.I c. , vı, .. ,\"ı, , , , r i ... v 

/16 
Ayağı üzere durdu. Yüzü üzere gel-

Eli. 

MK(1,2~3,4,5,6)39/4 

Üzere,üzerine 
Bu hal 'üzere~Bu halin üzerine. 
KO(1,9,10)107/16,KO(2)133/16,KO(3) 
89/4', KO (4 )125/4, KO ('5,6,7,8)114/3' 
~/ala (f ~)üzere mans.sına gelir. 
F: Ber C-..r..) üzere manasına gelir. 
TCKO;KO 
:Vasıta ecaatı 

:ile, birle, 
Kendi kalemi ile yazdı. 
TCKO(1,2)130/13,TCKO(3,4,5,6,7)112 
/5,KO(1,9,10)108/15,KO(2)134/22,KO 
(3)89/18,KO(4)130/7,KO(5,6,7,8)115 ' 
/4 
Bıçak ile kestim. 
MK(1,2,3,4,5,6)39/ı6 

A: Bi (~)i1e manasına. gelir. 
F: Ba (\. )11e manasına gelir .. 

c ' 

TCKO,KO 
:İstisna edatL 

:Meger 
KO(1,9,10)118/S,KO(2)146/20,KO(3) 

, 96/17,KO(4)l4l/15,KO(5,6,7,S}l25 
/10 
~ien başka,~ayrı,mi-adi 



,.. ... 
Edat-ı izafet 

Ed~t-ı mahalliyyet 

'" Eıiat-ı mastar 
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~ektepten başka yere gitme. Senden 

[,Layri. 

TCKÜ(ı,2)ı~6/4,TCKO(3~4t5.6,7)ı17 

19 
A: Biıac ~ ), gayrı manasına gelir. 

!: Megerf'~ )_ 

TCKO,KO 
:Tamlama edatı(İzafet etatı) 

:-ın(-ın/-in) 

Tok evin a9 ~eiisi 
. TCKO(1,2)40/ıı,TCKO(3,4,5~6,7)33/20 

. : Yer edaltı 

:~lık ve -lik lafızlarıiır. 
Qalılık,güııük,çimenlik 

MK(1,2,3,4,5,6)44/18,KT(ı,2,3,4,5) 
44/11,~b(l,9,lO)lı6/l2,KO(2)144/16, 

KO(3)95/9,KO(4)139/11,KO(5,6,7 , 8) 
123/10 " /' 
F: Zar (;J\J) ~ si tan(G~), getıeCc.J) 
Bunlar· _ ... lık/.,.lik lafızlarıy;I.a ay-. . 

nı manaaaciır. 

TCKO KO . , 
:Mastar eiatı 

:-mak/-mek 
KırmakısQrmaktslipürmek 

KT(I,9,10)59/13,KO(2)75/4t KO (3)51/ 
19,KO(4)71/5,KO(5,6,7,8)62/13,KT(l, 
2,3,4 f 5)12/6,MK(ı,2,3,4,5,6)15/10 , 
~CKO(1,2)90/1,TCKO(3f4t5J6,7)ılO/4' 
-lık/-ıik 
Güzeılikruzunluk 

,TCKO(ı,2~90/1,TCKO(3,4,5,~t7)ııO/ 
7,KO(ır9,'ıo)lı6/1~,KO(2)ı44/ı6,KO 
(3) 9 5/9, KO (4) 1 39/ ıı , KO (5,6, 7 , 8) 1; 2 3 



Edat-ı masaariyyet 
A '" Edat-ı musahabet 

Edat-ı mutavaat 
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/10 
E:ya-ı sakine (cr-'- )ıneseıa, ,:;,adiir>l;) 
TCKO,KO 
:bk.eaat-ı mas~ar 

:Beraberlik edat ı 
:ile,birla 
~tMek birle.Hcea ile ~ıktım. 

TCKO (1,2 )130/7, TCKOO, 4,5,6,7 )ı12F 
1,KO(1,9,lO)109/l1,KO(2)134/22,KO 
(3)89/18,KO(4)131/6,KO(5,6,7,8)ı15 

/4 
Arkadaş il~ çık~ 

MK(1,2,3,4,5,6)39/12 
A:'. Bi Cy) ile manasına gelir •. 
:E:B~ ( L i ile manasına gelir. 
TCKO,KO 

:Denü,:;,lülük edatı 

:Lam-ımeftuha(-ıl/-il) ile nUn-ı 
sakine (-n) • 

EVlenmek,kederlenmek,huylanmak 

TCKO(1,2)76/l6,TCKO(3.4,5,6,7)66/8 
Ea~t-ı mübalaga~i ism-i fail:Mübalaga-i ism-i fail edatı 

:-ken,-kan,-gan,-gen,-gaç,-geç, 
-gıç,-giç 

Dalcı:ıçıutangan,çeki9kenrsü:z:ge~. 

bilgiç 

A 

Edat-ı nefy 

TCKO(1,2)130/8,TCZO(3,4,5ı 6 ,7) 
•• ~ i _ 

/ 81/3 

:Olumsuzluk edat1 

:Fiillerie -ma/-me,isimlercle -sı~, 
sıfatlarda değil lafızlarıdır. 

Oturm~ksızın,gelmeksizin 

KT(l,2,3,4,5)44!2 
Edib ieğil.Edebsiz. 



Ea~t-ı nefy-i te'kid 

E~Jit,-ı nida 
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KO(lt9,lO)113/18,KO(2)141/6,KO(3) 
93/11,KO(4)136/9,KO(5,6,7,8)120! 
14,MK(1,2,3,4,5,6)43/ı 

İsimlerde -siz(-sız/-siz),sıfatlar
daı. değil,fiillerde mim-i meftüha(--:ma 
J \,.;ı 
f -me ) .... ır. 
Gelmemek,yaz~~mak 

TCKO(1,2)137/ı,TCKO(3,4~5,6,7)70/l4 
A:La( ~}, bi-gayr.{..f~) ;,ga,yr(#): 
değil ve -sız ma,nasına gelir. 
F: Bi C c3 L -s,ız ma.nasına,~L,t J -. . , 

yene(.J..:..Ldeğil mansına gelir .. 
TCKO,KO 

:Olums}lz pekiştirme 'edatı 
.:Hiç 

, ~~E!...pn.~,",~"b ir .l!. i ye.c .eğ2'EL.lEkt~ 
TCKO(1,2)137/9,TCKO(3,4,5,6,7)118l7 
,Hiç gelmedi.' 

MK(1,2,3,4,5,6)43/6 
Fılan efendi dersini hiç terk etme~ . 

, di~Ben ona hiç bir §ey diyernem. 
KT(1~2,3,4,5)44/9 
:çağırma(ünlem) eaatı 

:a,ay 
A canımrayefendim 
~T(1,2,3,4,5)44/l5 

a,ay,haydi 
Haydi 'gtdelim. 

KJ(1,9,lo)lı7/7,KO(~)145/14tKO(3)95 
/18,KO(4)1~~/9,KO(5t6,7,8)124/6,MK 
(1,2,3,4,5,6)45/4,TCKO(1,2)125/4, 
TCKO(3,4,5,6,7)107/l9 

'!:.: ya( L) 
.... 

TCKO,KO 



Eıiat-J. nisbet 

Edat-ı rabt . 

~ Edat-ı rabıta 

:l\isbet edatı 

:-lı/-li,-lu/-lü 

~al:L? İstanbullu 

MK(1,2,3,4,5,6)44/1S 
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-ce 
TCKO(1,2)133/6,TCKO(3,4,5,6,7)ı14/ 

12 
A A ( !:Ya-ı memdude uzatılmış 

Hicazi ( (S}-~.) . 
A:Ya-ı müşerJ.deele(şeddeli 
- ( ...... i ) 
~arkiyye . <"":fl . 
TCKO,KO 
:Bağlama edatı 

. ·::ki 

X -). ya·U / 

ya) 

·0 ki düh gelmişti,güzel adamdır. 

MK(1,2,3,4,5,6)42/7,KO(1,9,10)111/. 
13,KO(2)138/8,KO(3)91/23,KO(4)133/ 
14J KO (5,6,7,8)118/5 . 
Anladım ki sen derse çalı9ıyors~ 

KT(1,2,3,4,5)42/10 
Bir çocuk ki 'ersine müd~vimdir,az 

. vakitte feyz bulur. 

TCKO(1,2)138/5,TCKO(3,4,5,6,7)118/ 
19 . 
E:Ki (4f) 
TCKO,KO 
:Bağlama edatıCİsim cümlesinde müb
teda ile haberi bağlama edatı) 

:-ciır(-dır/-d.ir) 
Cümled.e müsned ile -müsrıed ileyhi ve
ya mübteda ile haberi rabt eder. 

Efendi akildir. 
KO(1,9,10)121/11,KO(2)150/12,KO(3) 
98/17,KO(4)101/6,KO(5,&,7,8)128/16 

\ 



Edat-ı se.bep 

,.. 
Edat-ı şart 

Edat-ı şirket 
/ 

Edat-ı ta'accüb 

Edat-ı talaiye 

Eliat-ı tafiiı 
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:Sebep edatı 
- : -den 
~~yle olmakdan naş1~ 
KO(l,9,lO)110/1,KO(2)136/9,KO(3)90 
!21,Kü(4)131/i7,KO(5,6 ı 1,a)127/9 

:Şart eda-tı 

:Mademki 
Mademki senden inayet görüle,herkes 
senin medhinde olur. 
KO (1,9,10 )120/5, KO (2 )149/2, KO (3 )9a/ 
7,KO(4)143/ıa,KO(5,6,7,a)l27/9 

A :Maiamk:i(4S' t .>Lcı) .. 
TCKO,KO 
:Ortaklık edatı 

:Hem 
Hem-mezheb 

KO(l,9,ıü)ııa/l9,KO(2)l47/6,KO(3)97l 

4~KO(4)l42/a,KO(5,6,7,a)l25/22 

F:Hem 
TCKO,KO 
:Şaşırma eclatı 

:Ay 
TCKO(ı,2)l20/6,TCKO(3,4.5~6t7)108/2 

:Geçişli yapma edatı, 

:Ta-ı sakine(-t) ile -dır lafzı olu~ 
ilhak bulunciuğu lazım ise bir mefılile 
müteaadi.olur. 
Oynatmak 
TCKO(l,2)70/ll,TCKO(3,4,5,6,7)60/l7 
Kızaırmak 

Ko(ı,9,lO)~3/2,KO(2)79/ı5,KO(3)54/l6, 
KO(4)75/6,KO(5,6,7,a)66/6 

. :Üstünlük edatı 
:-ıien daha,en 



/i.. f .. 
Eiat-ı ta sıl 

Edat-ıta,hassür 

Ed~t-ı takıiı 

Ecl.at-ı ta'ıiı 
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Ondan daha güzel 
TCKO(1,2)138/19,TCKO(3,4,5,6,7)26, 
/15 , KO ( 1 , 9 , ı o ) 1 1 0/1 1 , KO ( 2) 13 7/2 , KO . 
(.3)91/5,KO(4)132/9,KO(5,6,7,8)117lS 
Mektebe gitmek,bahçedegezmekten da-
ha fa~dalıaır.Hünerlerin 
;yazıdır~ 

KT(1,2,3,4,5)41/17 
F:ıe~(~ } O:' 

TeKO,KO 

", ... en a.ı.ası 

: -çıklama eaatı (Ayrıntılı açıklama) 
:İmdi 

TCKO(1,2)131/10,TCKO(3,4,5,6,7)112! . 
19,KO(.1,9,10)109/13,KO(2)135/20,KO 

(3)90!14. KO (4)131/8,KO(5,6,7,8)116/ 
3 

:Özlem edatı 
:Ah 

. TCKO(1,2)120/6,TCKO(3,4,5,6,7)108/ 
1,KO(1,9,10)116/9,KO(2)146/3,KO(3) 
95/22,KO(4)110/6,KO(5,6,7,8)124/10 

:: Ailık edat~(B~n~etme-ie biliirin} 
: -c~ (-ce/ -ca) 
Sarıcathafifç:e 

KT(1,2,3,4,5)8/19 
:5ebep etiatı 

:İçin,zira 

Ders için mektebe geldim.Anlamak 

~çin bahçeye girdim.Çalış,zira ki 
sene ba~ı imtihanda geri kalırsın. 

KT(l,2,3,4,5)40/11 
San_kitap için geldim.Ders almak 

için mektebe giderim. 

MK(I,2,3,4,5,6)39/8 



Eciat-ı ta'rif 

Eilat-ı tasiik 

Eiat-ı tasgir 
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Filan maslahatı rica ıçın geldim. 
KO(l,9,lO)lô8/9,Kü(2)134/14,Kü(3) 
89/l4,KO(4)129/l7,KO(5,6,7,8)l14/ 
16 
İçin,zira,niye,niçin,çünkü 

Benim için,onun için.Ri2in geliin. 
TCKO(ı,2)l27/l5,~CKO(3,4,5,6,7)109 

/16 
A:Lam-ı meksur(Kesreli lam 

li-eel C Y: ~ ) 
!:Beray( aV.) 
TCKO,KO 

Jr)'" 

: Belirtme' eda tı 
:A:Lam-ı tariftir.( 

" i 
j \ ' )Bi 'I-icab 

Cc..>\':""))~ ) 
tr .. "" '.J. ., 

KO(l,9,lO)120/21,KO(2)150/1,KO(3)98 
/lo,KO(4)144/17,KO(5,~,7,8)128/6 

:D9ğru1amaı eiiatı 

:Evet 
Bursa t ya gi ttin mi? . I.U!il":?suna evet 
şek1inae cevap verilmesi gibi. 
TCKO(1,2)114/7,TCKO(3,4,5,6,7)120/19, 
KO(1,9,10)113/13,KO(2)140/12,KO(3)93 
/7,KO(4)136/2,KO(5,6,7,8)120/7,MK(l, 
2,3,4,5,6)43/14 

:Küçü1tme edatı 
:-ce,-cık/-cik,-mtırak,-sı/~si 

~cımsı!sarımtırak 

TCKO(1,2)l10/5,TCKO(3,4,5,6,7)114/ .. 
12 
-cak/-cek,-cağız/~ceğiz 

A1tu.ncak,yemekceğis,sucağız 

MK(ıt2~3j4,5t6)44/13,~O(ı,9;ıO)l16 

/8,KO(2)l44/12,KO(3)94/ 22,KO(4)139. 



,~..,-:ı.:~;';"-Ç-I'T~~ ,-:-i,,·~"~ i~'.-. -'.,;;-~': ~.~:::"\t ,~.~~, '"., .•.. - ~-::.;.. ,-_ .. ~-..... ,,; ~:.. .• C'.~H .",.-.~---- ----

Eliiat-ı tebtid 

Edat-ıteessüf 

EıiLih-ı tefsir 

Edat-ı te'kid. 

Edat-ı te1ezzüz 

17,KO(5,6,1,8)123/7 
F:Çe( 4.?-) 

Diringo (~\%::ı.) 
TCKO,KO 
:Uzaklaştırma edatı 

:-s.en 
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.§.U sürüe.en b:i,.r kuzu getir ve şu ot-

tan bir parça kes. 

KT(1,2,3,4,5)41/4 
:Teessüt edatı(esef1enme edatı) 
. :Vah 
TCKO(1,2)100/5,TCKO(3,4,~,6,7)108/5, 
KO(1,9,10)117/11,KO(2)146/3,KO(3)95 
/22,KO(4)140/13,KO(5,6,7,8)124/10 

, :Açıklama edat.i (yıtrum yaparak .açık1a

: m~O 
; Yani 
KO(1,9,10)120/13,KO(2)149/10,KO(3) 
99/7 ,-KOC 4) 144/8, KO (5,6,7,8) 127/17 
:Pekiştirme edatı 

:Ya 1afzıdır ki cüm1e1eri~ ahirine 
gelip mazmun1arını tekit eder. 

6-eleceKsinya. 
Bazen a olur. 
Mektebe gidere;Q1ura~ 
KT(lf2t3,4,5)44/1~~KO(1,9,10)1161 

20,KO(2)145/5,KO(3)95/13,KO(4)139 
/18,KO(5,6,7,8)123/16 

:Haz auyma eliatı 

:Oh 

TCKO(1,2)101/6,TCKO(3,4,5,6,7)108 
14,KO(1,9,10)11;/12,KO(2)146/3,KO 
(3)95/2,KO(4)139/4,KO(5,6,7,8)12, 



Eda.t-ı temsiı 

Ecl.at-ı temyiz 

Eıiat-ı tEmbih 

#O; ... 
Eliat-ı tereccı 

Edat-ı teraia 
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/10. 

:Temsil edatı(benzetme . iatı) 
::fitekim,niteki 
TCKo.(l,2)lo.5/7,TCKo.(3,4,5,6,7)ll9 
/l9,ICo.(1,9,lo.)116/6,Ko.(2)144/2,KO 
(3)95/22,Ko.(4)1'9/13,Ko.(5,6,7,8) 
12~/4i: 

.fA1'l.rtma eda tı 
:-ca/-ce 
Sen malumatça ona fai~sin. 
MK(1,2,3,4,5,6)41/16,TCKO(1,2)133 
/8,TCKo.(3,4,5,6,7)114/13,Ko.(1,9, 
lO)115/1o.,Ko.(2)143/8,KO(3)94/16, 
Ko. (4 )116/7, Ko. (~,'9, 7 r 8) 122/8 

,:Tenbih eda.tı 

:İşte,hele,ha 

!şte derse böyle çalışmalı.Hele 'iU

na. bak.Ha dinle. 
TCKO(1,2)127/1,TCKo.(3,4,5,6,7)lo.9/' 
3 
Hele iersimi ~elledim.Ha dinle ben 
sana bu meseleıyi anlatayım. 
KT(1,2,3,4,5)45/6 
İşte bak. 
KO(1,9,10)117/3,KO(2)l45/11,KO(3) 
95/17,Ko.(4)14o./4,Ko.(5,6,7,8)124/1 
ışte §U keyfiyetin hakikati budur. 
MK(1,2,3,4,5,6)45/4 

:Ümitlenme edatı 
~Deyli 

~ana ikram olunur deyil geldim.~ 
KT(1,2,3,4,5)43/ll,TCKO(1,2)l36/ 
17,TCKo.(3,4,5,6,7)ıı7/ı9 

:Red~etme8datı(g~ri çevirme edatı) 



", 

Edat-ı teşbih 

"----

Edat-ı zarfiyyet 
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: Yahut 
Gelir yahut haber gönderir.Yazar 
yahut okur. 

MK(1,2,3,4,5,6)42/ı4,KO(ı,9,10)ll2 

lı3, KO (2Jı39/7, KO( 3 )9ı/5 t KO (4)134/ 
ı8,KO(5,6,7,8)ıı9/1 

Mektebe git yahut bir sanat,!ğren_ 

!neye gayret et. 
ET(ı,2,3,4,5)43/5 

:Benzetme edatı 

:Gibi " 
Baı gIbi üzüm 
lvIK ( ı , 2 3 , 4 , 5 , 6 ) 4 ı 19 
Gibi,keza,hikezi,niteki,nitekim,c 
:"cl.layın,güya,s~nki 

o geldiğjgibi ben gittim.Bençi~ 
leyin. 
TCKO(ı,2)138/12,TCKO(3,4,5,6.7) 

119/7 
Dişleri inci gibi. Sanki biliyorum." 

KT(ı, ,3,4,5)42/3,KO(ı,9,lo)ı15! 

18,KO(2)143/17,KO(3)94/22,KO(4)ı38 

/ı4,KO(5,6,7,8)122/16 
/ 

A:Keİ(fethalı kef/ke)( ~ ) 
F: Ve Ş ( ~ -,) , asa ( L., \' ) 

,TCKO, KO 
:Zarf edatı 

:-l1e 

Mektepte okudum.Arabadauyutiuın.', 
Ramazanda oruç tuttum. 
KT(ı,2,3,4,5)4ı/9,KO(ı,9,ıO)ıl11 

13,KO(2)137/ı6,KO(3)9ı/17,KO(4) 

133(3,KO(5,6,7,8)ı17/ı5 



Edat-ı zarf 

E4evat 
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Bu sUrede~~tiz mevsiminde~Ramazanda 

saim olanın - . 
MK(1,2,3,4fS,6)40/17,~CKO(1,2)lj31 

16,TCKO(3,4,5,6,7)115/1 
!:Fi( ~ )-de manasında kullanılır~ 
;[:Der (..J ~ )-demanasında kullanılır o 

TCKO;KO 
:bk.e~at-ı zarfiyyet 
:Edatlar 
. :Ee.eva,t ,ki ,onlara huruf-ı maani. ia

hi denilir.Bunlar,isim,sıfat,zamir 
ve fiilden başka olan kelimelerdir 
ki,mtistakil bir manayı ifa~e etme
yip,belki diğer kelimelere '. bağlı 
olarak hususi manalara delalet ey-. 
ler. 
İstanbul'clan kayık ile BOğaziçi'ne 
gittim. 
TCKO (1,2) 1 3/4, TCKO (3,4,5,6,7) III 1 " 
Kelimeleri veyahut cümleleri birbi
rine rabt eden veya manalarına hu.
susiyet veren lafızdır. 
İçin,tizere.~ ••• 
KO(1,9,lO)107/l3,KO(2)l33/12,KO(3) 
89/1,KO(4)128/19,KO(S,6,7,8)113/19 
Birtakım lafızdır ki,ba9lı başına 

bir mana ifade etmeyip,ancak başka 
kelimelere ilave olunarak yahut ke
limeler arasında bulunarak evvel 
kelimelere mahsus manaları ifade e

cier. 

jçin, üz.ere ••.• 
KT (l, 2,3,4, 5. 40/8 

Başlı başına ~ir manaya delalet et-



Ef'aı~i 
... 
amme· 

Ef'al-i basita sigaları 

Eftll-i hik~ye sigaları 

ı,:<;; 

Ef'al-i kulub 

Efial-i 'mukarebe 

."1,0: 

'meyip belli kelimelerin birbi
riyle terkibinde alet olarak 
kullanılan kelimelerdir. 

pzereıiçin ••••• 
r ' 

MK(1,2,3,4,5,6)39/2 
:Umumi fiiller(Yartımcı fiiller) 
:Olmak,etmek,eylemek,kılmak mad
deleri olup, olmak lazım,di6erleri 
müteadCiiiir. 

I'1K(l, 2,3,4,5,6 )19/12 
:Basit fiillerin kipleri(Basit 
Iiil kipıeri) 

:Mazi,muz~ri,hal,istik~~l sigala
rıdır. 

TCKO(1,2)115/17,TCKO(3,4,5,6.7) 
99/17 

:Hikaye fiillerinin kipleri(Hika
ye kipIeri) 

:Basit bir siganın fi'l-i ianenin 
mazi-i şuhuciisiyle terkib olun;:'" 
dukta verilen isimdir. 

TciO(1,2)115!20,TCKO(3,4,5,6,7)99 
119 

: Tahmin gösteren fiiller 
:Zihinde bir vasfın bir geye nis-

betine de~~let eyleyen fiillerdir 
ki, mazınunları olan nisb et-iz ih:
niyye kalba mahsus olan ahvalden
dir • 

. Sanmak, zannetrnek, tahmin etmek 

TCKO(1,2)6ü/7,TCKO(3,4,5,6,7)59/ 
16 
:Yaklaşma fiilleri 

:Bazen fi'l-i iltizaminin müfret 
gaibi y~zmak maddesiyle terkip 



Ef'al-i mutavaat 

Ef ' a1-i mürekkebe 

Ef t a1-i 'rivayet s1ga1arı 

Eftal-i şartiyye 
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ettikte mukarebe sigaları hası1 0-

lur.püşe yazdı._ 

TCKü(1,2)112/2,TCKO(3,4,S,6 g 7)96/9 
:Dönüşlülük fiilleri 
:Edat-ı mastardan evvel bir nun i

lave olunarak yapılır~(Y~~ij-n ila-

vesiyle yapılır) 
~kinmekısarınmak,örtünmekıgörünmek 

MK(1,2,3,4,5,6)17/14 
:Birleşik fiiller 

:Mürekkep f lillerdir. Fi '1-i ta ı ciı, 
fi'1-i iktÜL.ari,fi'l-i .mukarebe, 

fi'l-i iane ef'al-i müxekkebe 

teşkil eder. 
TCKO(1,2)111/6,TCKO(3,4,5,6,7)9S/15 
Ef'al-i ammenin fi'l-i hass ile 
terkip olunmw;i haliyle ortaya çıkan 
s igal art ır •. 
Okumu~ idi,yazacak oldu,nazar etti, 
heves eyledi 
KT(l,2,3,4,5)26/2 

:Rivayet fiilleri kipleriCRivayet 

kipIeri) 
:Basit bir siganın fi'l-i ianenin 
mazi-i nakıisiyle terkip olundukta 
verilen isimdir. 

TCKO(1,2)116/1,TCKO(3,4,5,6,7)99/ 
20 
:Şart fiilleri 
:Basi t bir siganın fi' i-i ianl!min 
siga-i şartiyyesi ile terkip olun
Qukta verilen isimdir. 

TCKO(ı,2)97/5,TCKO(3,4,S,6,1)99/20, 

KO(1,9,10)81/4,KO(2)101/5,KO(3)68/ 



Ef'al-i ta'ciı 
~ 

Elif-i maksure 

Elif-i memduıi.e 

Emr-i gaib 
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6,KO(4)97/7,KO(5,6,7,B)85/13,MK(1, 
2,3,4,5,6)31/9 

:Tezlik fiilleri 
:Ef'al-i hasseden birinin madae-i 
asliyyesinin ahiri kesre ile har6~ 
kelendikten sonra, vermek maddesiy
le terkip olundukta fi'l-i ta'ciı 
olup,bir işi kolaylıkla çabuk yap
mak manasını ifade edere 
Yaz ı ve ımn.e k ' 

KT(1,2,3,4,5)38/4 
:Kısaltılmış elif 
:Ya suretinde yazılır,elif okunur. 
( ~cs!..- ) i > 

",-I \ 

Fetva( Y;,y ), linsaC .~ L 
TCKO(1,2)150/18,TCKO(3,4,5,6,7)130 
14 
:Uzatılmış elif 
:Kendi suretinde yazılıp,sDnra bir 
hemze getirilen eliftir. C .s\~) 
~!iza( \i ),sahra( L:!') , 
TCKO(1,2)130/ı7,TCKO(3,4,5,6,7)130 

/4 
:3.şahsın emri 

:Madde-i asliyyeye -sun(-sun/-sün) 
lafzı ilave olu..Yıdukta emr-i gaib 
olur. 

~elsün%yazsunlar 

KT(1,2,3,4,5)17/3 
Sevsün~sevsünler,sevrnesünler 

Il-iK (1,2,3,4,5,6) 23/3, KO (1,9, lO}80/? , 
KO(2)lOO/14,KO(3)67!18,KO(4)96!B,KO 

(5,6,7,8)84/18 



Emr-i hazır 

Esma-ı a,'dad 

Fai1 

Fer'-i fiil 

73 

Qeısünfyazsunrarasun~~3ısın 

TCKO(1,2)98/18,TCKO(3,4,5,6,7)84/ 
19 
:2.şahsın emri 
:Mastardan -mak ve -mek'in hazf e-
dilmiş şeklidir. 

Gel 

TCKO(1,2)98/1,TCKO(3,4,5,6,7)55/9 
Şev, sevin. 
MK(1,2,3,4,5,6)23/4 
Xa,z,yazma 
KT(1,2,3,4,S)16/17 
Mastaraan -mak: t' -rnek hazf eıiilip, 
manasının mütekellimin muhataba tek

lifi şeklinde ge1diii sigaiır. 

Sevrseviniz 
KO(1,9,10)79/16,KO(2)100/1,KO(3)67 
/9,KO(4)95(14,KO(5,6,7,8)84/6 

t S§iyı . :is imleri 
:Sayı1ara verilen isimair. 

J3ir,be§aon 

TCKO(1;2)19/1,TCKO(3,4,5,6,7)15/8, 
KO(1,9,10)35/18,KO(2)48/3,KO(3)33 
/22,KO(4)44/2,KO(5,6,7,8)38/9 

-F-

:Sıfat-fiil(partisip) 

~Mastarda işi yapan şey veya şa

hıstır. 

Q:.e1en,yazan 

KT(1,2,3,4,5)13/9 
:Fii1den meydana gelen(fiilden türe

miş kelime) 
:l1astarın manası ile mev:Suf olan ke-



1--

Fetha 

Fetha-i hafife 

Fetlıa-i sakile 
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limedireBunlar,ism-i fail,ism-i me

fuı,mübalaga-i ism-i fail,sıfat-ı 

müşebbehe,hil-i~erk!b!jir. 

MK(l:2,3,4t5,6)37/8 
Sıfat-ı müştakkadır.Fiiller~en müş

takdır. 

Yapan! yapılan, d üşkÜı"1._ 

TCKO(l,2)91/9,1CKO(3,4,5,6,7)55/6, 
K:: (1, 2,3,4,5 )38/15 
Zata mensup olup,zamana mukarin ol

madığı halde,bir işe veyahut bir h~l 

ve keyfiyyete aelalet eyler. Bunlar, 

ism-i fail.ism-i mefnl,mübalaga-i 
ism-i fail,sıfat-ı müşebbehedir. 

KO(I,9,IO)59/3,KO(2)74/9,KO(3)51/9, 
KO(4)70/ll,KO(5,6,7,8)62/1 

:Üstün( .!... )Harfi a,e okutan işaret
tir.Alameti eliftir. 

:Üstüu. 
Bal ( ~~ ) 

MK(l,2,3,4,5,6)6/5,KT(I,2,3,4,5)2/ 
13,KOCI,9,lO)2/8,KO(2)lO/11,KO(3)6 
/lO,KO(4)2/7,KO(5,6,7,8)2/9,TCKO(l, 
2)6/17,TCKO(3,4,5;6,7)5/13 

:e sesi(geniş,düz,ince ünlü) 

:Elif suretinde yazılmayan fethaiıro 
c:lı Bel ( ~ ) 

MK(l,2,3,4,5,6)6/6,KT(l,2,3,4,5)3/7, 
KOCl,9,l )2/9,~O(2)IO/l2,KO(3)6/ıı, 

KO(4)2/7,KO(5,6,7,S)2/ıO,TCKJ(ı,2) 

II/lO,TCKO(J,4,5,6,7)2!ll 
:a sesi(geniş,düz,kalın ünlü) 

:Elif suretinde yazılan fethadır • 
. \1 . 

}3al (J\,; ) 

MK(l,2,3,4,5,6)6/6,KT(1,2,3,4,5)3/ 
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Fiil 

Ri i I-i' amm 

Fi'l-i hass 
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7 J TCKO(1,2)11/lO,TCKO(3,4,5,&,719 
/11,KO(l,9,lO)2/9,KO(2)lO/13,KO(3) 
6/lJ. t KO(4)2/l1 r KO(5,6,7 t 8)2/ll 

:Fiil 
:Bir kelimedir ki, bir keyfiyyetin 

\üç zamandan hangisinde meydana gel-

diğini bildirir. 
Filan efendi çok OkUcl.,.,:t!,,Xazdı _. 
KT(1,2,3,4,5)l6/l . 
Cüb}~~~.sini g.1,;yyıj.~ gelEor. 
TCKO(1,2)63/ı,TCKO(3,4tS,6~7)54/3 

Q.eldi! geliyor t g~lecek 
MK(l,2,3,4,S,6)2l/9,KO(1,9,lO)S8/l4, 
KO(2)74/2,KO(3)Sl/4,KO(4)70/3,KO(S, 
6,7,8)61/13 
:Umurnı fiil(yardımcıfiil) 

\ 

:Bir mahsus iş yahut birmahsus key-
fiyyetin anl~şı1mayıp,belki hep iş

lere ve keyfiyyet1ere şamilolan fi
il nevidir. 
İdi ı o1du,etti 
KT(l,2,3 1 4,S)2S/12 
Etmek, eylemek! olmak 

KO ( 1 , 9 , 1 J ) 67/ 3 , KO ( 2 ) 84/7 , K O ,( 3 ) S 7/14 , 
KO(4)80/7,KO(S,6,7,8)70/1S,TCKO(1,2) 
68/1,TCKJ(3,4,5,6,7)58/l3 

:Hususi f:'il (: ,sas iiil) 

:Bir mahs~s iş yahut bir mahsus key

fiyyet beyan eden' fiilleI'.~ir. 

[esmek f k:.rmak f büyürnek r uıumak 
TCKO(1,2)68/S,TCKO(3,4,5,6,7)58/li 
Okudu 

KT(1,2,3,4,S)25/9 
Kesmek,k:ırma~ 

KO(1,9,lJ)67/3,KO(2)84/4,KO(3)57/l2, 



Fi'l-i hikaye 

Fi'1-i iane 

Fitl-i ikticii.ari 
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KO(4)80/6,KO(5,6,7,8)70/14 
:Hikaye fiili 

:Fi' I-i' ianenin mazi-i .;mhudisiyle 
terkip ettikte fi'ı-i hikaye denir. 

KO(l,9,IO)81/3,KO(2)101/3,KO(3)68/ 
1~IO(4)q7/~ vn(~ ~ 7 R)R~/ln 
- 'l'lo- \ J i -' , i ;, ,&.l.,,,,,,, \ .,; , '"", i , ~ i '-J,.I ( ..A.,......,. 

:Yardımcı fiil(Cevheri fiil,ek fiil) 

:Mastarı ve ji~er sigaları olmayıp, 
yalnız nazileriyle siga-i şartiyye
si kullanılan maddedir. 

İQi,jmiş,ise 

MK(1,2,3,4,5,6)31/1,KT(1,2,3,4,5)28 
/6~TCKO(1,2)lı3/13,TCKO(3,4,5,6t7) 

97/19,KO(1,9,10)80/13,KO(2)101/1,KO 
~3)67/23fKO(4)96/ı4,KO(5,6,7,8)85/4 

:Yeterlik fiili 

:Fi'l-i iltizaminin müfret gaibi 

bilmek maddesiyle terkip ettikte 
fi'1-i iktidari olur. 
Y~zabilmek,söyleyebilmek 

Menfilerinde tahfif için, madde-i 

asliyye : yani bil lafzı hazf edi
lir ve edat-ı nefy ile iktifa olu-
n~p 

Gidememek,s~leyememek 

TCKO(1,2)111/13,TCKO(3,4,5,6,7)96/ 
1 

Bir işe muktedir manasını ifade e
~er.Bilmek maddesiyle terkip edilir. 

Ge1ebilmek r gelemernek t çıkabilmek ı çı_ 
kamamak 

KT(l,2,3,4,5)36/5 
Bir mastarın edat-ı mastarı haiya 

tabdil olunıiruktan(-mak,-mek kaldı

rıliıktan sonra kalan kısma -e,-a 



Firl-i iltizami 
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ilavesi. yapııır.Neseıa,kesmek~ 
mastarının bu k.aü!.eyle yapılmış 
şekli kese(~)dir)sonra bilmek 
rnastarıyla terkip olunarak yapılan 
fiillerdir. 
Kesebilmek 
KO(1,9,10)68/8,KO(2)85/17,KO(3)58/ 
10,KO(4)81/18,KO(5,6,7,8)72/2 
:İstek fiili' 
:Madde-i asliyyenin ahirine ha-yı 
resmiyye ( 4... ) getirildikte fiil. 

iltizami olur ki,iltizam ve arzu o
lunur bir iş olduğunu ifaae eder. 

Böyleys( 0...H"l 
KT(1,2,3,4,5)17/1S 
§3eve ( _':-_>'1' ı, sevelere )o~), sevesin 

.L&6~) 
MK(1,2,3,4,5,6)23/1 
Mastarın manasını mütekellimin iste
ğine delalet eyleyen bir sigadır ki, 
maide-i asliyyenin ahiri sakin is~ 
(sessiz harfle bi tiyorsa )', meftuh kı
lınıp(-a,-e sesi getirilip) ve müte

harrik ise(s~sliharfle bitiyorsa) 
bir ya ziyade edilip bir de ha-yı 
resrniye ilhak olunduktae -ye ( A...» . . ..... 
müfret gaibi hasıl olur.Diğer siga
ları zamir-i nisbi ile tasrif olu-
nur. 
Yaza( öj\d! Yazasın (/1X" O) ~) ı Yazayım 
Ls.ı.O}';. ),yazalım( ~ O)~),yazasınız 
~ ~& c;ı L ), yazaJ.-ar ( J ~~~) 
TDKO(1,2)99/1,TCKO(3,4,5,6,7)85/8, 
vn(ı Q ın)70/Q vn(0\nn/,7 vn(7\C~/~ 
-~\-'J'~V/I~/V,AV\'/~~/~J,AV\J/U{/~, 

KO(4)102/3,KO(5,6,7,S)90/1 



Fi'l-i iltizim!-i şart! 

Fitl~i istimrir! 

Fi'l-i lazım 

Fi'l-i müteaidi 

Fi'l-i müteaddi-i ma'lUm 
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: İs te·ğin şartı 
:Şevse2sevsen •••• ~ 
MK(ly2,3,4,5,6)32!14,KT(1,2,3,4, 
5)36/3,TCKO(1,2)120!16,TCKO(3,4, 
5,6,7)104/1,KO(1,9,10)85/9,KO(2) 
106/9.KO(3)73/S,KO(4)I02/3,KO(5, 
6,7,S)90/1 

:Sürerlik fiili 
:Zaman-ı mazide fiilin istimrar 

üzere meyaana gelişine delalet 
eyleyen fiildir ki,fi'ı~i ilti-
zaminin gaibsigası gelmekmad
iesin~n mazi-i naklisiyle terkip 
eder. 

E~e ~eımişim,e~_gelmi§sin 

KO(1,9,10)91/4,KO(2)ı13/5,XO(3) 

76/17,KU{4)108/13 t KO(5,6,7,8)95 
i 

/19 
:Geçişsiz fiil 
;Pailin fiili ahiretecavüz ey~ _ 
lamezsa lazımolur. 
lÇesJ.lmekzgi tmek, ermek 

TCKO (1,2) 69/7., TCKO( 3,4,5,6,7) 57:_. 
116 
:Geçişli fiil 

:Failin fiili ahire tecavüz ey
lerse müteaddi olur. 
~a&ıdı kesmekıkalemi kırmak 

TCKO(1,2)67/ı,TCKO(3,4,5,6,7)57 
/16 

:Etken geçişli fiil 
:Eğer failine isnat olunursa fi-
'-il Tno::ıı,,", rı.1.,.,,,,,,, 
...... """' ..Lu.f.4..ı. \.4LU V..L. [,L.I.. • 

TCKO(1,2)81/10,TCKO(3,4,5,6,J)70 
hı 



Firl-i müteaddi=i mechül 

Fi'l-i mazi 

Fi'l-i menfi 

Fi'l-i mukarebe 

Fi'.l-i muzari 

Fi'l-i müsbet 
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:Edilgen geçişli fiil 
:Fii1in faili meskut anh(işi ya
pan belli de~ilse) olur ise fiil 
meçhulolur. 

§öz _!,;:esiıs..i.ı:J:.ezkere yazJ.lııh. 

TCKO(1,2)Bl/lO,TCKO(3,4,5,6,7)70 
/12 
:Geçmiş zaman fiili(geçmiş zaman) 
:Lisan-ı Osmanilde mazi ikiye ay

rılır:Nazi-i şuhudi ve mazi-i nak
ıi. 

T CKü (1,2) 1 O 2/ 1, T CKO ( 3 f 4-, 5 , ,6 , 7 ) S 7 
/16 

:Olumsuz fiil 
:Madde-i asliyyesine edat-ı ne
fiy ilhak olan fiillerdir. 

Y§-~malflakı i.§.!err~~.':.l erimemek 
TCKO(ı,2)Sl/3,TCKü(3 ı 4,5,6,7)70/3 

:bk.ef1il-imukarebe 
. :KO(l, ,10)90/11,KO(2)112/13,KO 
(3)76/9,KO(4)10B/3,KÖ(5,6,7,8)95 
/9 
:Geniş zaman fiili (gemi;;; zaman) 

:Hem hal ve hem istikbal için kul
lanılan bir sigadır.Madde-i asliy
yeya harekesiz bir ra(-r) ilave 
olunur. I·1adde-i asI iyyenin ahiri 
sakin}ise(sessiz harfle bitiyor
sa) ra harekelenir.(-ır/-ir,-ur/ 
-ür,-ar/-er) 
Söyıer( ;Y~),oıur( J~~\ )J.ver~ 
Lm),çevirir( :f~ 
KT(172;3J4,5)~8/6 

:Olumlu fiil 



Fi'l-i rivayet 

Fi'l-i ta'ciı 

Fi' i-i vucubi 
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:Eda t-ı nefiyden ari olan fi ildiı~. 
Yazmak 

TCKO (1 , 2 )81/1, TCKO (3,4,5,6, '7 )'70/1 

:bk.ef'll-i rivAyet sIgaıarı 

:S~~li§,s~vmiş ise 
KT(1,2,3,4,5)33/1,MK(1,2,3,4,5.6) 
31/9~KO(1,9,lO)81/2,KO(2)iol/5,KO 

(3)68/5,KO(4)97/6,KO(5,6,7,8)85/11 
:Tezlik fiili 

:Madde-i asliyyenin ahiri sakin i
se,meksur kılınıp(aessiz harfle bi-

. tiyorsa,-ı/-i ilave edilir) ve mü
teharrik ise, bir ya ziyade edilip. 

(sesli harfle bitiyorsa,-yı/~yi i
lave edilir) sonra vermek ma~desiy~ 

le terkip olundukta fi' i-i tacil 0-

lur.Fiilin sürat İcrasını ifade ey-
ler. 

X~zJ.verdim (r~.,t../ <sJ\..)JisteYi.v~r(.u , 
Lc.i2.k2 ~?--? \ ) 
TCKO(1,2)111/8,TCKO(3~4,5t6,7)95/18 
Edat-ı mastar yatya tebeiiI olunduk
tan sonra vermek mastarıyla terkip 
olunan fj.illerdir. 

Keg ve:r:::~k, Y~~~ ve:ı:ı:n~k 

KO(1,9 , 10)68/15,KO(2)86/5,KO(3)58/ 
16,KO(4)82/6,KO(5,6,7,8)72/10 

:Gereklik fiili 

:Madde-i asliyyeye -:-malı/-meli laf
zı ilave ol unarak yapılır ki, bir i,

şin yapılmış yahut yahut layık oldu
ğunu ifaıie erler. 

Sevilmeli,yapıl1!1.elı 

KT(1,2,3,4,5)17/14 



Fi'l-i vucubi-i şarti 

Haber 

J 

SI 

c' '1 l' '1" ı" !::.evı me_.ı ı S evr:ıe, ı t s ~vme ı .... er •••• 
MK(1,2~3,4,5f6)22/13 

Bir işi işlernek için [aile lüzurrı 

gösteien sigajır ki, edat-ı masta~ 
rın(~mek( Gl.c ), ~mak( ~) )kefi (~) 
yahut kafı(~) lam harfine( J) 
tebdil olundukta(-malı( ~~),~me
li( ~ », bu fiilin müfret gaibi 
hasıl olur.Muhatap ve mütekellimi 
zamir-i nisbi ile tasrif olunur. 

pevmeliyim, sevmelisin ı s evm('.:l L . ..!'...!...!

TCKO(I,2)100/ı6,TCKO(3,4,5,6,7)86 

/17,KO(1,9,lO)79/ı,KO(2)99/5,KO(3) 

'~6/22,KO(4)94/16,KO(5t6,7,8)89/13 

:Gerekli~in şartı 

:ŞevI.!!!li iseJsevrneli .i§...~k .... _ 

KT(1,2,3,4,5)36/l,MK(lr 2 ,3,4,5,6) 
32/12,TCKO(1,2)121/3,TCKO(3,4,5 t 6, 
7)104/5~KO(1,9,lO)85/7tKO(2)106/7, 

KO(3)73/6,KO(4)102/l t KO(5,6,7,8)89 
/13 

-H-

:Yüklem 
-:İsimler bazen mücerret olarak kul

lanılıp,mübteda yahut haber blur. 

istanbul payitahtt~r denildiginde 
E~yitahttır haberdir. 
KT(1,2,3,4,5)8/ı 

G.ök yükse~ denildiğinde ;diksek
~~tiE haberdir. 
KO(1,9,10)6/19,KO(2)17/12,KO(3)11 
/12,KO(4)8/3,KO(5,6,7,8)7/6 
ftav! sertti~ denild~~inde serttir 



Hal 

Hal 
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haberdir. 

TCKO(l~2)l4/15,TCKO(3t4,5,6,7)42/2 

İsmin kendi hali .üzere kalmış şek
lidir. 

İstanbul ...l?§:.Yi tahttır denildiğinde .' 
~-v~t-~++~r ~a~a_~ı'r 
~CL.l-: C1lillll..!. Ll Ut;i.J,.u. • 

MK(l,2,3,4,5,6)7/17 
:Şirrıdiki zaman 
:Şi~diki zamandır. 

TCKO (1; 2 )103/17, TCKO (3,4,5,6,7 )87/6. 
Zaman':'ı haldebir "iiilin meydana ge~ 

lişini beyan için madde-i asliyyeye 

,-yor lafzı ilave oıunur.fliuhatap ve 
mütekellimi zamir-i nisbi ile tas~ 
rif olunur. 
co . 
!:!~.lY0r.!.~EJ:Lor .... , , 
TCKO(l,2)l44/l3,TCKO(3,4,5,6,7)89/8 
~eliyor~~~ 

KT(l,2,3,4,5)l6/e 
S~yiy~rum1seviıo~sun~ •• ~. 
iO(l,9,lOJ77/20,KO(2J97/20,KO(3)66 
/lt KO (4)93/7,KO(5,6 f 7,8)82/S 

:Zarf;..fiil(gerundium)(Arap diline 

mahsus bir gramer kaidesidir.Türk
çe'de durum bildiren zarf-fiil bu 

manadadır. ) 
:Ekseriya failin fiilin icra zama

nındaki halini beyan eder. 

q~ı erek~eldi. 

TCKJ(l,2)144/1l,TCKO(3,4,5,6,7)124 
/12 
Cümlenin mütememmimatl.dır. 

~~uk ik~n akil ~di~. 

MK(1,2,3,4,5,6)46/3 



Hal-i şarti .. 
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, 
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: Şinı:dikL zamanın şartı (şart;l.n .,ıim

. d iki . zamanı ) 

: Seviyor_Oise ~B eviyoris en' •• •••• 
KT(1,2;3,4,5)3515,TCKO(1,2)122/1, . 

. TCKO (3,'4,5,6,.7) 105/ 3". KG( J,r9, lO),~5 . 
/3, KO'( 2)106/ 3, KO (3 )73/2-, KO( 4) 101/ 

11,KÖ(5,6;7 t 8)69/9 . " 
:Birleşik haı(zarf-fii.ı) 

:İltizamifiilinin mü~r~t. gaip si

gasının ahi~in~ hafiflerde(ince, 

seslilerde) ,":rek, sakillerde (kalın> 
,. t. ~ 

seslilerde) -rak ilavesiyle olur., 

. Severekiyazarak_ 

. 1I1K(1, 2,3,.4,5,6)39/2' 

Fiilin iorası Bırasında fliliri ~u~ 

lund'\iğu hali, beyan eden siga olup, 

il tizami f.ii,linin müfret gaibinin 

ahir~nehafif~e~dB(inoe seslilerde) 

-rek, sakille'rde ,(kalınseslllerde) . ' 
-ra.k. iıaves·iyıft-ö};.ı~ • 

Söyl~nerek' gitti .'okuyarak geldi. 

" KO(ı, 9,10 )97/11, KO (2 )121/3, KO(3) 

81/9, KO (4 )~16/l2fKo,( 5',6,7,,8 )102/.' 

l7,TCKO(1t2)100/~fTCKO(3.4,5,Ş;7) 
86/10 

:Hareke(Arap,ça'da bir"harfin naşıl 
.'" " .. \' , . 

okunacağını. g"?:Şterenişare~ tir) 
:Ağzın rri'ahrec-i muayyeninden sav-: 

tınçık~asina y~rdımcı 'oian key:' 

fiyyet-i mahsusadır. Lisan-ı A~ra.bi i - ' ~ r ,. '1<-

de üçtür,:Fetha,damme, kesre. 

I~K Cı, 2,3,4,5,6 )4/2, Kıı' (1,2,3,4, ?) 
2/l2,TCKO(1,2)6/2,TCKO(3,4,5,6,7) 

. KO (1 , ~ ,10) 2/41, KO ( 2 ) 10/ lo t KO ( 3 ) 6/4, 

KO(4)2/5,KO(5,6,7,ff)2/5 

,. i·~'· 
.1. 
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:Harf 
-. -. " 

.', ':B~r ,keyfiyyet :"'inlahşusaile ağ~ ~. 

; züi mf1.h~ec~:),:,jrıuayyeninden, çıkan 
ses,tir •. 

IılK (1,2,3,4,5,.6) 3/14, TCKO (1,2) 7/' 

. 12, i1CKQ (3,4,5,6,7 )7/4, KO (i, 9,10) 

5/16;KO(2)14/9 ~,KO(3 )619,KOC4j6/ 
,12" KO (5,6, 7 ~ 8)6/2 

~. :H'emzelielif (b1:r'kaç \;;,ekilde kUl

lanııa~ileri' harf"mes ela:, 111ifin , 

hem~,elive. lıerıızesi.~kul1artıınia-" , 

~ında ~l'dtiğugibi) 
" :Elifoi'r,haif-ihevaid'ir, ki ,hare . .2' . 

• , '.' ~ "-;'" ~, ,'o _". • • \ /. 

k"elencliktehem2je 'olur ve alamet 

".olmak üzere bu h~m~~işaret~ ile 
,". ~ ';.' . '. , 

(" .' \) kullanılır. . 

:1:0KO(1,2 )ıO/16,~'lıCKO (3, 4, 5,6,( )8/ 
. 22 

, 

:İmla harfi 

:'K~lirriat-ı1'ürkil deekseriya elif 

fethaya:~'ya, kesreye, vay damıneye a-
i '\ . 0'- , • • 

lameteolmak üzere1:cUl1anılır;B,un-
la:r:aharf -i imla deniroy' ' ... ' '.' ., 

'Y8.1];( d~' ),güzel( 0}.Y),.baı eJ\) , .. '. 
buı(,.J~ ) ı ip (~\ )" . - .. 

Tb~o~1 2)ll/2,TCKD(3t4,5,~~7)9/~, 
Ilfi\: tl, 2, 3 , 4 t 5 , b ) 6/12 t KT (1 , 2,3 f 4,5) . ' 
6/6 

:'Uza tma harfi 
; 

:Elif vav_v~ ya harflerine harf~i 
.. ? 

meddd~nir.Fari~! ~eArabl keli-

melerdeelif fethayı, ya kesreyı 
. - - . - . 

"'''trl''''l "!,.. ..... 'Tr ...:l ...... 1:'Yı ........ ,.,. .... .: __ .~..::ı _ . ...J ___ . 
;~ v v ,va v U. amU! ı::;'y.J..lH ı::; u. u. ı::; u. t:;:J."; • 

• Katib( '~'6) ,mektub (9fo) , zir 

(2.<j ) 
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'TCKÔci ',2 )10/ B, 1'CKO (3~'4, 5,6,7)8/).3 J .' 

KO (1~9,lO)3; 21,:KO(2)12/10 ,KO C 3)7/ ' 
" , " ~ , 

,12 ,KO( 4)4/ 2, KO (5,6 J 7, al6 9 
',AkilC " ~\.!ı. )kerimC " " ' ) makbul 

, '-')' 
(~~" "','," .' 
NK(J,', 2,3,4, 5 t 6.)6/15, K',eCı ,2~ 3,4,5) 
6/9 ' 
:bk.edit-~riid& ,'G', 

,', -: ,; ", '. -. '. '. 1 ' _' ' 

~KO(1,9,10)ı16/21JKO(2}ı45/8,KO(3) 

'95/15,' K6C4J140/1 :KO (5 ,'6,'7,8) 123/19 
: Yarim mas ta'r ~" 

. " " .: . -', . J; '. 

":Edat-ı 'maatarşine tebdil ol'llnduk: 

"taC-ışı~iş) hasıl:':ı mastar'olur.', <: 
~. : ... ' 
G~liş,gidiş , . 

K1"( 1 , 2 ,3 J 4,5 ) 15/12 , NK Cı, 2 , 3 , 4, 5 , 6) " 

21/1 

Mastarın manasınınhasılı olan ha

l(it.-d·hariCiY'e delalet ,edenlafız-' 

'dır~' 
Kes iŞ, yazış 

KO (1,9 J 10)71/4 J KO'( 2 )90/8, KO'( 3)60/, 
18,KO(4)85/El,KÖ(5,6,7,8)75/5' "', 
.,. 'I" , 

"':f~teYiş ı arayış, alış. veriş', suzüş t ko-

Yllş,duruş , 

TCKO(1,2)87/15,TCKO(3,4,5,6,7)75113 
.j • ". -'" • - , 

, K:Emr-ihazırırı ahirine bir şinti7') 

,ilave, edilerek yapılır. 

Daniş ( c ~\», reviş( dt;;) ) 
.. ' 0. .. -

cTCKO ,KO, 

, ,: Ha':'yı resmiyye ( A. ), 

:, \ 
->":-';' .• 

- , 

:Bazeri ha(',4 ) alamet-i hareke 0-

larak yazılıp, Okunur, ona bu halde 

ha-yı, resmiye 'Q'enir .,' ,: " '," , 
O:da(' "~.!J\)t han~(' Aju"), hele(~) ı 

~ ',. '-

, ",;,;" 

", 
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ibare ( ,0.; 'ys..) 
MK~ı;2;3,4,5,6J6/ı7,~T(ı,2~~,4,~) 

, :6/11 ,1' CKO ( ı ~. 2) 1 1 i 4 f '1' CKO ( 3 , 4 " 5 , 6 , 7 ) 
'-9/7 ,KO(1 ~ 9,10)4/7, KO (2)12/1'1, KO(3) 

, , 
7/20,KO(4)4/8,KO(S,Q,7,8)4/7" 

~ :Şimdiki zamaı1ın hikayesi 
, . 

!Seviyo~ i~i,seviyor idik •••• ~ •• 
KT(ı,~,3,,4,5)32/1,MK(1,2,3,4,5,6) 

31/16, TCKO (1,2 )118/3, TCKO (l, 4,5,6, 
7) 101/11, KO (le, ~r, 10 )81/15, KO (2 )102 
/5 J KO ( 3 ) 69/1 , KO ( 4 ) 98 i 1 , KO e5 ,,6 ,7 , 8 ) 
86./5 

:Gele,cek zr.ım<;tnin.hikayesi 
o ... ,o,.., 

,~Sevecek idipsevecek idik ••••• 
MK(1~2,3~4,5,6)3ı/17 

HikAye-i fi'ı-i iltizimi ,:İstek fiiıini~ hik~yesi(İste~in 
hikayesi) 

\' 

:ı.t!:'-

Hikaye-i fi'1-i vucubi 

Hikaye-imazi-i 'nai\:l! 

. -'. 
i, 

\'} 

o ""1~ ;A. 

;Seve;r,di,seveydin ••••••• 
, .KT (1,2,3,4,5) 32/7,JvlK( 1,2,3,4,5,.1;) 

32f2,TCKO(ı~2)1ı6/8,TcKO(3,i,5,6~ 
7)100/4,KO(1,g,10)82/3,KO(2)ı02~ , 
/ı1,KO(3)69!7,KO(4)98/7,KO{5,6,7. 

'a}86/11 ' 

:Gerekıi~'fiilinin hik~yesi(gerek-' ' 
1i~inhikiy~si) • 

: Sevme1iydi, sevmeliydik~ .•. .. 
+ 

KT ( 1 1,2 , 3, 4, 5 ) 321 s1 , MK (1 1 2 t 3 , 4 "5, 6 ) , 
~ 00 __ o 

.31/16,~CKO(ı,2)116/ı4,TCKO(3,4.5, 

6 , i) 10 0/ 5 , KO ( 1 , 9 , 10 ) 821 1. , K o ( 2 ) 1 J 2 

/9 t KO (3 )69/5, KO( 4 )98/5, KO t 5,6, "r,'8) 
86/9 

:Anlatılan geçmi~ zamanın hikayesi 
:Sevmiş·, idi, sev'miş idin •••• &. 

Jv1K(ı,2,3,4,5,6)31/17,KT(1,2,3,4,5) 
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TCKO(1,~)117/13JTCKÜ(3,4,5,6,7) 
;L017, KO (l, 9,10 )81/9, KO (2 )102/1 t ' 

KO (3) 68/11, KO( 4:;)~97 /14, KO (5,6,7,8) -- .. ,. - , 

86/1 

:GörÜlengeçm~ş, zamanın ',' hikayesi' 

:Yazdlidijyazd} idin ...... 

KT(1,2,3~4,5)31/1~TCKO(1,2)117/5t 
TCKat), 4, ~', 6,7 )100/17. 
Sevdi, idirsevdi idik ••••• , , 

MK ( 1" 2 f 3, 4 , 5 , 6) 31/15 , KO (1 , 9 , i b ) 81 
/6,KQ(2)lbl/12~KO(3)68/9,KO(4)97/ 
ıı,KO(5,6,7,8)85/ı7,' 

:Geniş zamanın hikaye~i 

, ':~f'idi, sever idik ....... ' 

MK ( 1 , 2 , 3 , 4 , ~ ,6 ) 31.;}, 15 , KTC ı ; 2 , 3 , 4 , 5 ) 
31/7,TCKO(1,2)ii9/1~TCKO(3,4,5,b,7) 

, KO(1,9,10)c31/ı2,KO(2)lO~/3,Kü(3)68 
!i3,KO(4)97/17,kü(~,6,7~8)8~/4 
:bk.hikaY~""i istikbal 
, :K'T (i ,2',3,' 4,5 )32/3 ,TCKO (ı, 2 )118/18, , 
TCKÖ(3,4,5,~,7)102/7iKO(1~9fıO)8ı/ 
16,K9(2)102/3,KO(3)69/3~KO(4)Q8/3f 
KO (5,6)17,8 )86/7, 

::bk. edat"'ı at.f 

, : ;!:i en geldim tO' d.ahi gald i. Hem ,yazdı 
, hem Okudu .. 

KO(1,9~lJ)111/18,KO(2)ı38/ı4fkO(3) 
92/3 , KO (4 yi 3 4/1 f KO ~ 5 , 6 f 7 f 8 ) ı 18/11 

g'ilan,geldivegi t ti • Bugün dahi ~ Bl.l-
gün de.LTeldihemgitti.Su yahut Ş8r'-

b~~ g~ir.Ydksa gelmedi mi? 

TCKO(1 t 2 )141/1, TCKO(3, 4,5,6, T)121/6J 
.h1"...· t.... ..... _-C.t 
• u rı.. • ,UCI,.L' .L 

,~ 

:Ayrık harfler 

:. .. 
'<' 



" ç 

Huruf;...ı ittisal 

~t 

Huruf-ışart 

'İsim 

./ 
• ;0. ~ •• 

./ 
1 ,,'. 

: .. ~ 

- "_ 1"< 
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. i . . 

: Sonr,aki harfe muttasıl olmayan 
. . ~-

harflerdir. 

:ıUif,CL )idal( '>: ),ze~(~),rı(fh 
, z.ı C y tt va v ( Y)", . ' 

, KT (1' , 2, 3 , 4, 5) 6/21 , l>:1K ll, 2 , 3 , 4 , 5, 6 ) 

7/5,TCKü(1,2)9/12,TCKUl3,~,5,&,7) 

KO (1,9,10) 5/17, KÜ (2 )14/iÜ,KO <,3 )9[ 

4,1\.O(4)6'114,KO(5,6,7,8)6/3 
.. :Bitişik harfler, 

:Sonraki harfemuttasıT; 61~n, harf';', 
-: ,... .. ,~ 

lerdir e .J:3un,larb,li:uruf-ı irifisalin, ',;' 
dışındaki harflerdir~' 

KT(l, 2,3,4,5)7 /2,MK(1,2', 3,4,5,6)7:' 

"/4'~ TeKO(l, 2 )9/15, :rCKO( 3 .. 4,5,6,7)8 
/ 4','.L(0(1, 9, ıu) 5/19, r .. U (2 )14/13 ,KO (3') 

9/5; KO {4 )6/15,KO (5,6,7 f 8 )6/5, 
:Şarted:atı 

, :Eger 

, Eğer l1ursa l ya, gidersen şifa bulur

~ 
'KO (1, sı, 10 )118/20, KO (2).148/2, KO (3 )97 

", /'2, KO (4 )14:?/9:~ KO (5,6,7 ,Cl )126/1 , Z ' , , 
','P:Eger( " ..i \ );" ' " '<,'",,'," ," 

ICQ 

' .. 
-L.-

': İs im 
:Bir kelimedir ki,insan,hayvan ve 

f. _ ., . 

sai;r eşyadan b:i.rini bi1dirir e 

'Ahmet;, kalem " "'l 

K1'(1 1 2 ,3,4 f, 5)7 /iJ ,MK(1, 2 .. 3,'4,5 f 6)7 ' 

','/'10, kO(J. ,9, lU )6/3,KO (2)14/16 t KO(~)" 
("'\ 1''7 TTr\ lA''''' J., "T:r.-i. 1,- ,. ~ _ '\,.. 1.-. 

::J/ ,.i , av '\ "t) ( i ı,A.U ~, , tJ, ( , Ö ) b i 'd 

Bir vasfile" bağlanmaksızın .mücer-: 
'ret bir şahsayahu,t diğerbirşeye 

"'.~ , 
" -.J" 

oj .. 



İsm-i ~ded 
- /'~.' 

İam-iaı.lem 

, ~~ 

ıam-iamm 

, İsm-i cins 

İam.;.i f.{hı 

c:-';-'; 

.. ~$.,;..:,1. 

delal,eteyleyen kelime1erdir '" 
Alım e t , İs tan bu]. t kal em, kağıt, . 

TCKO (ı,~ )13/3, tUKo(3 ,4,5,6., 7 Jıu/~. 
:Sayı ismi ,,-'. -

:Sayılara verilen isimdir .. 
Bir,beşı on •••••• 

.. TCKO (1 f 2 )14/1 p fUKO (3,4,5, 6~"?:)15/~1f' 
. KO (1,9, ıu )35/19, KO (2 )48/'4, KO (3 )33i 

. /23, KO(4 )44/3, KO (5,6,7,8 )38/10 
: uz-el is im 

:Bir ferd-i muayyenedelalet için 
konulmuştur. 

Ahmet,İstanbıil 

TCKO (1 ,2)lQ/l, TCKO (3,4,5; 6,7. )11/"4, 

KO (ı, 9, 10 )6/b, KO (2 )14[19 ,'KO (3 )9,/9, 
KO (4 ) 7/3 ~ KO (5 , 6~, 7 , 8 ) 6/12 

:.Oins isim, 

:..tHrden çok o.lan şahıslara dela

·ıet için konulmuştur.Una cins. da-
. - ':',-

h~denir •. 
İnsan"şehir,nehir 
TCKO(1,2)1515;TCKO(3,4,5,6,7)1:ı./1s 

A~,bag,bit . , 
KO (ı, 9 J 10 )6/4, KO(2 )14/18, KO (3)9/8,' 
KO(4)7/3,KO(5,6,7,8)6/11 

: bk. ism-i amın:" 
:~tken ortaç 

.' :Madde-i asliyeye elif va nun ila-:

vesiyleC-an[-en): olup,mastarın ma- , 

nası ile mutt'asıf olan şeye delalet 

eder .. Malumtetken) fiilden yapılır. 
Söyleyen, arayan 

KO (1,9,10 )95/11 ,KO( 2 )118/6, KO(3 )?O,,,_ 

/2, KO (4 )114/2, rçO (5,6,7,8 )lUO/l3; .,' 



,~, • >' 

-:';;- , 

\ , 

·İsm-i ha.ss 
İsm.:.i işaret 

'i .. 

" 
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Seven,yazan,çeken,veren 

KT(1,2~3~4,5)39/1,TÖKO(1,2)91/l0J 
1'CKO\3,4,5,6,7)79/2 . 
Edat-ı mastarın yerine ıiun g~tiri;';'· 
lip ,nruıun evveli' mEi,ftuh' kılındıkta' 
malum mastardani~m-i faiİ·yapılır.·· 
.Seven ( ~ .,:-/) ,yazan <. ~') ~ ) . . 
MK(1,2,3,4,5,~)37/2 . 
A: . Fail( ). 'vezni üzere' ·kulla-·· - .... 

..... :rIılan isimlerdir. '; '. •. ',.' 
'. c'Kat1b( ~16. ),mail( .j~~),gaz·i':·\\ 

L !.~)~. ): 

Mezi/, mastarların ism-i fatİi '~y;;'ı 
ayrı vezinlerde .gelir.Müf' iıer), 

İllıifa tiil <. . ~ )', mufa t il(' ~ ~J,. 
" mütefa'l il <. ~;-b 'l . .ı), müt.·~:fa' il ~W~}, 
münfa' il (~), müfta s il <. j.:s.:;_~), 
·müstefril(~):. . . 

!: Dartmde (;o~.) ~}i'r~;ven~re(~e:::~~) '"~ 
sa:zencı e (6 ~ ; l:;- '. );.' . 
T.cK~,KO 

:-bk. ism-i alem' 
:.İşaret ismi 

. :.rlir kelimedir ki, onunla bir şeye 
işaretolunur. 

Buışu,o 

KT(1,2,3,4,5)10/5,TCKO(1,2)27!17, 
T.cKO (3,4,5,6,7)23/1" KO \1,9, 10J40r' 

,15,KO(2)53/7JKO(~J36J9,KO(4)49/4t 
~O ( 5 t 6~ 7 , 8 ) 43/1 , MK (1 , 2, 3,4, 5 ~ .6) 14 
/1 . 

" . . .. . ). 
A.'7.~( \i~''''~~~( \LL\ _!h':l __ 
!!.. &.i_.\ '"., I' uaLla \ .. \~ J , "d..l..J.A.e 

C ~L», bu, şu manaıs:ı:İid~dırlar. 
t (' , \) .. A .( .... \ ...... )! '.. ,,;. , 

,Et nt..S ... ,an~\. nbutan 
O manasındadır. 

- '\,:' 



İsm-i masdar 

\~: - , 

İsm-i meful 

İsm-i mekan._ 

." _ .~:i 
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-

TCKu,KO 
. :Mastar ismi 
~~ " A 

:Edat-ı mastardan ari ölarak,mas-

tarın mana~ıriı ifadeeyleyenisim-

l,erdir. 

Xa.F~l;.m,sevgi.fsaygı 

TCKO(1,2)89A~2,TCKO{3'~f5i6,7)ı~ 
/12" 

:Edilgen<ortaç, 

:Edat-ı ma.starın_yerinen:u.n ge~i.~ 
rilip, nunun evVelimeftuh kılı~~ " 

dıkta,IDışçh:ul mastardanism-.;i meiul 

yapılır .(-anr-e~eki' ile yapılır,) 
SevilenC !,~.:rt' ) t ·"çekııenf','1&-) f 
verilen ( ; iy ;; )-;. .5:, 

ıvıK (1,2,3,4-,5,6) 59/2 f 'rCK0 (1,2 )91/ lU, 

~CKO(3,4~5,6,7)79/2 
Yazılan' ~~.Y~J;~öyıeniıen(~~), 
Okunant.)~;sıj\ ),sevilen( LPft) 
KO, ( 1 ,9, 1'0)95/12, KO (2)118/8,KO(3)80 
2, KO (4- )114-/3, KO (. 5',6,7,8 )10Q/14 ~KT ' 
(1,2,3,4,5)39/6 
A:Mef'U1\~)' veznindedir. 

Meldüb (c.t.;t~ ) f - ma' kuı (tJ ~) 
Mezit fiillerin a.yrı ayrıism-ı 

meful vezinleri vardır. ' 
" '.;! ,i 

Müf t al ( ~";L,.~) t müf~ial ( ~ ) , 

'müfa:, al (~~) ,mütefcrıaı~), 
mütefa'aı(~~·),müftat'al(~ ), 

-müstef'.,al( ~) 

,F:Baste( ~ ),pesend:i!ie6-~)t 
- ;o _ . ' ~ -"_ ,./- \ı \ ' "" ~. 
'şıkeste~~) , ".' . ' 

TCKO,KO 
. ':Yer ismi 

'-':" ..: 



İsm-i ınensu)) 

"I. 

İsm-i mübhem 

İsm-i tasgir 

- .. ~'''ı. • 
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:İs:Lll1lerin ;:.hi.rine hafLi harekelL 

(ince sesli.) ise ';..ıoik,ağır hareke

-li(kalın sesli) ise,-lıkilavesiy

. le yapılır. 

Qiçeıdik, çalılık 
TCKOll~2)17/l,T0&Ot3,4,5,6,7)13/3 

A: J'1ef'alt~) vezni üze;~ ge
lir • .Hazen meflalete CJ~),meft~ .... 
iet(d~ ): v'ezinlerinde de olur • 

. Mesken( ~'r:meclis(~) 
Baz-~n de mef~;il( F ) vazninde 
'gelir. . 

TCKO 
:~üsbet ismi 

:lsimlerin ahirine -lı/'-li,-lu/-lü 

getirilerek yapılan isimdir. 

~Üı ı Bı)"rsalu _ 

KT(1,2,3,4,5)a!lb 
:Bel irs iz is im . 

: Müphem makamında olan isimGiir. 

Adet budur ki, büyükler meclise sai

rinden sonragelir. 

TCKO(ı,2)23/1,fCKO(3,~t5t6,7)23/11 
:Küçültmeismi 

:Hafif harekeli(ince sesli) isim-
A _ 

'lerin ahirine :.ociki -cUk, ağır hare-

keli (kalın sesli) isimlerın' ahirina, 

:-cık./ -cukc_t iki harfli isimlerin 

ahirine -cağız/-ceğiz ilhak olun..;, 

dukta ism-i tasgir olup, küçükıÜk 

ifade eder. 

fedicik,oiacık,kızcagız,evceiiz 
VIfI ( 1 ? 2; A ı:;; "ı 7 i ')() .11 nll"n ( ı 1)·1' 7 i ı i) 
~·\-'-'~'7'~/I/~V,~VAV\~,~/~"~" 

'TCKO(3,4,5,o,7)14/3 

J":; ~ 



;-'''''-

i.. 

-,'-, "" 1 

,İsm-i tecriti" 

İstikbll-i şartt 

{i";.. 

,İzafet 

İzafet-i beyaniyye" 
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!:İsmin evvelki harfi madmu.m kı

lınarak,harf~i ahirdenevvel bir 
ya..;ı sakinevziyade edilir .. 

Ubeyd( ~) bu keı~me abd(~) 

kelimesinden yapılmıştır. 

F:lsme çe(4..;ı...) ilavesiyle olu~ 
Divançeg ç:», ki tabçe(A~ ,~) 
TCKO ":'..... ' 

: Ayırma ismi (ci ön üş 1 ül ük zamiri) 

:Kendtivekendilafızla~ıiır!ki, 

başkası karışmayarak bir şahsı 

göstermek için kullanılır. . i 

KO(1,9,lÜ)51/10,KO(2)66!2,KO(3) 

, 46/1) ,KO (4)61/15, KO (5,6,7,8)54/ 1, 
!= Nefs( ~) 
F: Hol ( ,.:::.";:") 
KO 

:Şartın gelecek zamanı (gelece'k za
"manın' şartı) 

:Sevecekise,sevece~ isen •••••• 
,:lIUe (1 , 2 , 3, 4 , 5 , 6 ) 3 2/12 ' 
:İsim tamlaması 

:Hususi bir mana ifadesi ıçırı. bir 
ismi ii~er bir,tsme rabtj eylemek

tir. 
, Bebek i in mehtabı 

. . ~ , 

TUKO (1,2 )39/2, :tCKO (3,4,5 tb, 7 }32/15, 
Evin .. arnı 
KO (1 , 9, 10)e/12, KO (2 )17/10, KO ('3)111 

lli,KO(4)10!2,KO(5,6,7,8)9/4 

İstanbul'un zevki 

MK(1,2,3,4,5,6)8/4 

:Belirtisizisimtamlaması, 



İzafet-i lafziyye 

.-i"·' 

,.':'J"-

İz!.re"',;-i 1am1.iye 

,'Kelam 

\:.-. 
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:11uzafun ileyh, muzafın nevini be

yan eder ve muzaftin ileyhin ahiri. 
ne sağır kefC~ ) ilave olunmaya-

'. , 

rak mUcerret suretinde getirili'r. 
Qinar'agacı,gÜı'suyu 

TCKO(l,2)40/l6,TOKO(3,4,5,?,7)34[ 
3,KO(l,9,lü)S/lS,KO(2)17/17,KO(3) 
11!16,KO(4)lO/S,KO(S,6,7,S)11!1 
:Lafız izafeti(sôz izafeti) 
:Arabi'de sıfat m~vsufuna. muzaf 
kılınır. Buna ,izafet-i lafziye de-
nir. . . 
Hüsn 'ül-veclı{~}\ (':r:=). ş:üzü gÜ~ 

'zel demektir. -
TCKO(1,2)40/17,fCKO(3,4,S,6,7J39 
/lS 

:Belirtili isim tamlaması 

:Muza,fun ileyhin ahirine sağır 
. ~ \ ) , 

kefe LJ ilave olunup,nisb.et: ve 

temellük'nianalarını gösterir • 
. Evin damı ( crı\b cd> \ I, [ilanın evi 

<rf ;\ l).; -MJ ) . . . 
, KO':,;(L, 9,-,10 )8/15, KO (2)17/14, KO (3) 

11/14,KO(4)lO/6,KO(5,6,T,SJ9/4, 
TCKO(1,2)39/11,~CKO(3~4,S,6,7)33/6 

-K-

:Söz 

.: Söyleyip yazdığımızdır.' " 

KO (1, 9 t IÇ) )2/2, KO (2)10/2, KOC3 )6/2, 
KO(4)2/2tKO(5,6,7,8)2/~ 

Eir tam söz a.emektir.As1ı,rnüsned 
ileyh,müsned ve rabıtadan meyda
na gelir. 



" 

~..; 

Kelime 

Kemmiyyet 

Kesre 

, ,,' ... 
Kesre-i hafıfe 

i 
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'NK(l, 2,3,4 f 5,6.)45/8 ,'l'CKO (1,2) 

100/4,T~KO(3,4,5~6,7)123/17 

:Kelime, ; 
:.Yalnız 'birmanayamevzuelan 
l~fızdır' ve.beş nevi~~~.İaim, 

sıfat,fiiı,zamir,edevattır~ 

TUKO(1,2)13/1,fÖKO(3,4,5,6,1) 
'ıo!ı 

Ağızdan çıkıp, bir manayı ifade 
edensözdür ki,dokuz nevidir. 

" İSim, sıfat, zamir, ism-i. işaret t. 
, ıtıübhe~a:t ,mastar, fe~' -i' fiil, ede;'" 
",attır. 

KT(1,2,3,4,5)7/3,MK(1,g,3,4,5, 
6)7!6 

, ~nicelik' 
:Bir yahutbirden ziyade bir şe
y~ beyan eylemek kitevVelkisine 

• J:._ 

müfret,ikincisine cemi denir. 
KO(I,Y,lO)6/4,KO(2)14/20,KO(3),9 
!12't KO (4)7!6,KO(5, 6,7,8)6/14 

,:Esre( _ ) ,Harfi ı,i~okutan 
, ';' 

işare t tir.Alamet iya (a --) dır. 
:Esre. 
İp' ~\ ) ,kırılmak( ,;J.:t,.4:) 

0\ c:::: 

TCKO(lf2)6!l7,TCKO(3,4,5,6,7)~ 
/13, K'l' (1,2,3,4,5) 2/14 t~MK( 1,2,3" 
4,5 t 6)6/7,KO(1,9,IO)2/8 f KO(2)lO 
/lı,KO(3)6/~O,KO(4)2!6,KO(5,6,7t 
8)2/9 
:ısesi ,CDüz,ince,dar ünlü) 

, , 

':Kelimat":'ı '.rürkiye i de al tında 
'.' _ bulunmayan ve kısaokunan 

./ ,,' 

esreiir. . , 
.' ",' ~ 
Ip ( y> ... \ ), çit ( .... 1 ) , 



Kesre-i memdüde 

Kesre-i sakile 

Keyfiyyet 

, , 

Kinaya 

KUsUrat 

. ;"';' 
'" 
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KT(1,2~3t4,5)3/ı8fMK(lF2,3,4~5,6) 

6/7 t TCKO(1,2)lı/14,fOKO(3,4,5.6.7) 
9/l5,KO(l t 9,10 )2/10, KO (2 )10/13, KO 

(3)6/12,.KO(4,)2/12,KO(5,6 t 7:,8)2[11 
:UzUll-i sesi 
:Kesre-i sakilenin altına konan

-;- işaretiyle okunan esredir. 
Yıl( ~-.) ,yalı ( 8~ ,2 
T0KO (1,2 )11/16 t TCKO (3,4,5,6,7)9/15 . 
:ı sesi(Dliz,kalın,dar ünıü); 

:Kelinıat-ı Türkiye' aa al tl.nda 

işareti bulunan kesredir • 
. Eski ( (r~ \ , ) ,kırılmak ( ;;si-=';';' ) 

MK (1,2, 3, 4 # 5, 6.) 6/7, KT (1, 2 t 3, 4, 5 ) 3 

!~~tKO(1,9,10)2/l1,KO{2)lO/14,KO(3) 
6/12, KO (4 )2/14, KO (5,6.7,8 }2/121, ~IfCKO, 
(l,2J1l/14,TCKO(3 t (,5,6,719/ l 5 

:Nitelik 
:Bir şeyin mlizekker yani erkek ve 

m:üennes yani dişi Olduğunu tayin 
etmektir • 

.. KO{I, 9 t 10)6/9, KO (2 )15/2, KO (3 )9/13 ii 
KO(4)7/7,KO(5,6.7,8)6/15 

:Kinaye 
:İsim olmayarak,bir şahsı yahut 
bir şeyi gösteren kelimelerdir. 

Bunlar,zamir,.l.sm-i işaret ve müb
hemattır. 

KO (ı J 9 ,ıo) 40! 4 t KOC 2) 5-3/4; KO (3 ) 36/ 
.1 7 f KO ( 4 ) + 9 /1 , KO ( 5 , 6 , 7 , 8 ),42/ 18 

:Kesirler 
:Aaedlerin cüzleridir ki,yarım.üç
te bir~dörtte bir ve ileri do~ru 

gider. 
:rCKO(1,2)2l/11,!RCKO(3,4,5,6,7)17/14, 



Ma'dud 

Ma 'rife:' 

J.1asadir-i zamaniyye 

J 

Hasdar 

-M-

: Sayılan 
:Say.ılanşeydir. 
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Beş al tın,yüz kuru~ şekiIYerind's' 

altı!! ve fcuruş,maducldur. 
TCKO(l,2)20/1S,TCKO(3,4,S,6,7)16/ 
17 

:Belirli " 
'. :Birferd-i muayyene mÜtlhasır 0-

~anisimdir.Bir kimse.hizmetkarı

ne o 'kalemi getir dediğinde arala-
, rınde. malumolan kalemi işitmiş o

lur •. 

TCKOll,2)15/l2,TCKO(3,4,S,6,7)12! 
6 ... · () / 

A:Evveline .ıarn-ı taı-iiC J \ ) geti-
rilen isimd~r~ ,fp/ 

El-bab(~ \.J{) ,el-beyt(0 \ ) 
TCKO 

:Zaman mastarları 
:Zaman gösteren mürekkepmastarlar-
.dır.Olmak fiiıi,mazi-i nak~1,muzari 

ve müstakbelile kerkipolunur. 
KO(1,9.,lO)9l/ll,KO(2)113/l4,KO(3)77 
15,KO(4)109/6,KO(5,6,7,~)96/8 

:Mastar 
\ 

:Bircisimdir ki,bir işi yapmak ya-
hut şöyleböyle olmak manalarını 
ifadeeder.Ahirine -makyahut, -rnek 
ilave olunur. 
Söylemek,gelmek 

Kf(1,2i3,4,S)11j19 
Kırmakrkesmek 

KOll~9,lO)59/6,KO(2174/3,KO(3)Sıl 

\ 



J'l1asdar-ı asıi 

-.·.'1 

Masdar-ı oasit 

MasClar-ı hafif 

Hasdar-ılazım ' 
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l2,KO(4)70/8,KO(5f6~7,8)61/17 

Okumak,okunmak,sevilmek 

TCKO (ı, 2 )64/~1, '1!CKO (3,4.5,6,7 )73/7 
':Asıl mastar 

:-mak ve -rnek ile kurulan mastar

dır. 

Okumak, yazmak , 
KO~I,9,lO)6U/5tKO(2)75/l5fKO(3)52 

/7,KO(4)7ı)i~,KOl5,6,7,8)63/3 
Dir'zamana delalet etmedi~i gibi, 
bir zata nisbeti dahi mülahaza 0,

lunmay:ıp, müc.erret olarak zihinde 
tasavvur edilen fiil manasından i-, 

bare'tt-tir'e 
, " 

Nektebe devam etmek lazımdır.Eh 
ala sanat güzel yazı yazmaktır. 

TCKüıı,2J79/l7tTUK~l3,4,5,6,7)73/9 

:Basit mastar 
;-mak ve -rnek ilavesiyle ortaya 
çıkan mastarlardır.' 

üeImek,kalmak 
KO(1,y,lU)67/l0,KOl2)84/13,KÖ(3l57 
/18,KO(4)8U/14,KOl5,6,7,B)7l/l' 

:Inee,mastar(hafif mastar) 
:Hafi hareke ile(inee sesli ile) 
kullanılan mastarların-ahiri -rnek 
olur • .l::iunlara mas tar-ı hafif denirQ 
Esrnel{( t:),...c ..... \ )., i tmek( ~\ ), öpmek 

( ~'\)tÜşÜmekl~;:'-,\) 
!ii. . 

KOll,9,lu)5Y/lO,KOl2J74/18,KOl3J5l 
/16,KO(4)71/2,KU(5,b,7,8j62/lU 
:G'eçişsiz mastar 
:Eğer manası failin hali olup da 

ondan başkasına dokunmaz ise lazım 
denir. 

" 
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,-, 

Uyumakryatmak _ 

Kır ~ ı , 2 , 3 ,4" 5) ı 3 i 3, IvIl{ ıı, 2 , 3 , 4 , 5 , 6.) 

ı6/ı8tKO~ı,9,1U)62/11,Kut2)78/7,KO 

(3j54/5,KO(4)74/12t~U(5,b,1~8)65f 

13 
Masdar-ı lazım=ı kıyasi :Kuraııı geçişsiz mastar 

--:1ıldat,:",ı mastardan C~makt-mek) eVViel 

'r - nun (-n) veya ıa.mC-ı) ilavesiyle ya-

p~lır. .' / 

. üezinmek(' ,~~»,kırılmak(~~). 
KO(1, 9 ~ lu )64/17, KO(2 )81/4 ,KOC 3 )55/ 

'>: 25, ,KU (4)77/13, KO(5, 6,7,8 )6e/ 3 

Masdar-ı ıa.zı'm-ı 53?nlai :Kuralsız geçişsiz mastar 

Masdar-ı malUm 
. , 

Mas.dar-ı mechul 

'I .... 

:Zatında lazım bulunan kelimeler,

dir. 

Yatmak, kalkma!f -

KO(1,9,10)64/17,KU(2)81/3,KO(3)55/ 
; 

22,KO\4J77/8,KUl5,6,7,8)68/3 
:~tken mastar 

:Failin nisbeı; olunan mastardır • 

Kırmak,uyumak 

"'k'.ftl, 2, j, 4,5 )13/12 

Mastarın manası failin işi olt.iuğu 

hasebiyle mülahaza olUnur ise,ma~ 

lurn olur. 

Kitabı hocaya ~ermek 

M~~1,2,~,4,5)17/3 

:..I:Milgen mastar 

:Hüı;eadd"fnin faili rıazar-ı dikkate 

. alınarak, yalnız mefulüne ~taalluK 

muteber olursa, mas 'tar maçlıul olur. 

- Kalem kırılmaK, ka.ğı t yazılmak 

l'iıK (1, 2, 3, 4, 5, 6,) ı '1 i 4, Kt (ı, 2, j, 4, 5 ) 

13i13,TCKOıı,2)87/3,~t.:KOl'1'4,5,6,7) 

99/7 



:r.1asd.a.r-ı mez id. 
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ıvıasdar~ı mutavaat, 

Mast!l.ar-ınıticerred ,. 

j\lasdar-ı mtirekke b 

Masdar';'ı müsoet 
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:Arttırılmış mastar 
:~adde-i asıiyeeine-sonradanKs

ı;ı1ma- harf Dulunan masteırıardır •. 
Aramak,utanmak 
MK(l,2,j,4,5,6)17/12 

:Döntişlti mastar .,. ,. 
:Eliiat-ı ması;ardan(-mekl-mak) ev-o 
vel nun(-n) ilavesiyle yapılır, 
Ba:.:-.en 1am(-I) ilavesiyle, de olur • 

... yekinme~(C~~)tKırıımakt~J· 
, KO(l ~9, lu )64/18, KO(2 )81/21 ,KO(3) 
55/23 ;KO (~)ti/l0, KU (5, b, 7,8 )68/5,., 

.: Yal ın mas tar 

:Madde-i asliyesinde .sonradan ka

tılma harf,b~lunmayan mastardır .. 
Söylemek,istemek 

MK(1,2,3,4~5,6)16!10 
:Hirleşik mastar 
,:Mastarların başka birkeli:meyle 

, . 
ter.Kip etmişlşekill~rine mas tar-ı 
mürekkepdenir. 
Aç kalmaK, ateş yakmak, ziya vermek 
K'LL (1,2, j, 4,5 )1:1/10" II/ıKtı, 2,3,:4 ,-5, b) 
19!10,KO(1,:I,lO)67/10,KU(2)b4!14, 
KO(3)57/~9,KO(4)80/15,KO(~,6,7,8) 
71/2 

:Olumlu mastar 
:Kendisinde varlık manası bulunan 
m~starriır. 

BUlmakJsımak 

" MK (1,2,3,4,5,6).21/3, lt'.!.' (1,2",4,5) 

15/16,KO(1,9tl0)70/16~KO{2)88/19, 

KO(3)60/1,KU(4)84!lb,KO(5,b,7,Q) 
74./15 
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Masdar-ı müteaddi 
'1/ 

Masdar-ı mtiteaddi-i kıyasi 
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:lisç:işli mastar 
:lVlanası failin hali olup da 
başkasına· dokunur is e, mü,teaa';;' 

di o.enI'tir., 
Yazmaktokumak 
vT(l Q 3 A ~\13/~ u. , <; , , -r , ,/ I... i ,,/ 

Kağıdı ]cesmek, k~lemi ~kırmak 
MK(1,~,3,4,5,b)16/l9,KO(I,9, 

10 )62/~, KO (2 )'/8/4, KO (3) 54/'1, 

KO(4)74/14,KO(5,6,7,e)65/10 
:Kurallı geçişli mastaİ' 

:Asıi lazım olup,eiat-ı mas
tararui( -mak/-mek j . evvel eda t-ı 
tadiye{-dır/-dir) il~vesiyle 

müteaddi kılınan mastardır. 
Gezdirmek,çattırrnak 

KOll,9,lO)63/1,KOl2)7~/1,KO(3) 

54!14,KU(4J75/3,KO(5,6,7,ö)b6/ 
2 , 

Masdar-ı müteaddi-i ma f LUm . :Etken geçışli mas!car 

Masda~-ı müteaddi-i mechul 

Masdar~ı mü~eaddi-i semA! 

:Faile nisbet olan mastardır. 
Kesmek,kırmak 

KO(1,~,IO)64/21,KO(2)81/~~KU 

( 3 ) 55/23 , KO ( 4.) 771 ı 3 , KO ( :> , 6 , 7 , 
tı)68je 

:Edilgen geçişli mastar 
:M~fule niSbet olan mastardır~ 
Aesilmek,kırılmak 

KO(ı,~,lü)65/2,KO(2)81/l2,KO 

( 3 ) 56/2 , K O ( 4 ) '"17 /ı 3 , KO ( 5 , 6 ,.'"1 , 8 ) 
68/8 
:Kuralsız geçişli mastar. 
:Bazısı müteadd~-i nakıs ve ba-

i 

zısı müteaddi-i kamilolan mas-
tardır •. 
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11asdar~ı rnenfi 

Iv1asdar-ı sakiı 

Masdar-ı tahfifi 

·'". 
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KO(lt~,lü)62/9,KO(2)78/18,KO(3) 

54/12,KO(4J75/3,KO(5,6,7,8)66/2 
:Olumsuz mastar 

:Kendisiride yokluk manası bulu
nan mastardır. 
Yapmamak, etmemek 
KT (1,2 J 3,,4,5 )15/ ıa, Kü (1,9,10 )7Q 
/16,KOl2)88/21-KOl3)60/2,KOl4)' 
84/16,KO(5,6,7,a)74/l5 
Kendisine edat-ı nefy olan mım-i 
m.eftuha(-ma/-me) ilave kılınan 
mastardir. ' 
SevmeYig,yazmayış 

MKıı,2,3,4,5,6)2~/3 

:Kalın mastarCağır mastar) 
:HareKe-isdkiıe(kdl~n sesli) lle 
kullanılan mastarların ahirleri 
-mak olur.Bu mastarlara masdar-ı 
sakil 'denir. 
Okumakzusanmak 
KOıı,9tlü)5~/12,KO(2)75/3,KO(3)51 . 
/18.KO(~)71/4,KO(5,6,7,8)62/ı2 

:Hafifletilmiş mastar 
~Tahfif için edat-ı mastarlar(-mek . 
I-mak) h~-yı resmiyeyetebdil olu
riup,mastar-: tahfifi ismini/aıır. 
Kırma ( LJ.-..V J':! ), kesme ( .d~) 

,KO(l,9,10)6Q/9,KO(2J75/19.KO(3)52 
/lU,KO(4)71/19,Kül5,6,7,8)63/6 

. . 
Bazen mastarın ahirindeki kaf (O) 

ve kefe ~) hazf olunarak,yerlerj-
"~ ha_, ~DQmivD aD+i~iıi~,~lnı~~a 
~- ~- - --~--J- o-v------_-_. ___ _ 
rnastar-ıtahfifi denir. 



ıvrasdar-ı tekidi 

Mazi- i nakıi 

ıvıazİ-', -i nakli- i şartİ 
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BÜyüme, 4.4r )Jşımarma( Lk.l~)_ 
MKıı,2,3,4,5t6)20/1t~CKO(1,2)86/2,~ 

TCKO(3,4,~,6,1)74/6 

:Pekiştirilmiş mastar 
- ':Mastar-ı asliyeye -lık I-lik i

lavesiy1e olur. 
Kesmekıik,kırmakıık 

KO (ı,9, 10)6~/7, KO (2 )75/17" KU (3) 52 
116 ~KO (4) 71117 , KO (5,6, 7 t 8) 6 3/ 4, 
Gorünmekıik,şımarmak1ık 

TCKO{1,2)85/17,fCKO(.3,4,5,6,7)75/4 
:Anlatılan geçmiş zaman 

: 1"1adde-i asııyeye -ınış ilaves iyle 
yapılır. ~ 

~elmiş,filan adam~elmiş görmedim. 

K1' (I, 2, ;5 ,4, 5) 1 6/14 , 
Mü-ıekellimin işittiğini Deyan e
eden sigadır ki,madde-i asıiyeye 

~mış ilavesiyle yapılır.riaz~n te
ki-ı için -dır lafzı ilave olunur. 
Sevmiş ;'sevmişler •••• ,; ••• ' 
Sevmiştir 

MKlI,2,3,4,5,6)22/},TCKO(1,2)103 

!ı,TuKOl3,4,~,6,1)9b/ı2,KO(I,9,lU) 

76/13,AO(2JY6/6,KO(3)65/3,KO(4)91 
!14,AU(5,6,'l,b)80/IB 

:Şar-cın a~latııan geçmi'.? zamanı 
(anaıa~ılan geçmiş zamanJ.n 9ar'tı) 

:0evmiş ise,sevmiş iseK ••.••• 

K~ll,~,3,4,,~)35!1,MK(ı,2,3,4,5,6) 

j~/ 10, '.ı:\,;KO (i ,.2 )121/5, iCKü (3,4, 5 ~ 6, 
7)ı04/ı6,AO(ı~~,ıu)ö4/ı3,KOl2)lU~ 

11ItKO(3)7~/12,KO(4)I01/7,KO(~,6,1,· 

8)89/5 

"\ 
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Mafnlün bih 
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:Görülen geçmiş zaman 
:i'lesela,geldi' gioi ki,fi.ı.:m r-danı 

geldi"gördüm cıemeKolur. 
K~(ı,2,3,4,5)16/1~ 
Müteellimin gördüğünu yahut gör-. . 

müş gibi bi~diğini haber veren si~ 

gadir;Madde-i asliyeye -il. ilav.e .. 
olundukta,mazi-yi 9uhudinin müf
retgaioi hasıl olur. 
Sevdin,sevdim ••••••••••••. 
MK (1, ~, 3,4, ~, 6 )22/1, iC.K.O'(l, ~ )lO~/ 

3, ~CKO(3,4t 5, b, 7 )87/18,1(0 (J., ':J ,ıo) 
76/6,AU(2)9~/15,KO(3)64/1~,KO(4) 

91/6,.t(üt5,6,7,Cl)80/10 
:şartın gorUler geçmiş zamanı(görti
len geçmiş zamanın şarı;ı) . 

j 

:::ıevdi ise,sevdiisem ••• !.! ••• "_ 

Kttı,2",4,5)34/5,KO(1,9,lü)84/ı1~ 

,KO(2)105/9,KO(3)71/10,KO(4)lOl/5~ 

'KÖ(5,6,7,8)89/3,TCKO(1,2)121/7, 
TCKO (3,4,5,6,7) 104/9, IliK (1,2, 3,4, 5, 
6)32/10 

:Ne'sne 
:Fiilin kendisine dokunduğud~r. 
Kalemi kırmak cümles'inde kalemi 

kelimesi böyledir. 
KT(l,2,3,4,5)13/8 

:Düz tümleç(nesne) 
:İsmin &hiri maksur kılınıp(is
min i hali ile okunup),alamet o
larak ya( (jr ) yazııı~. J 
Ki tabı' severim( (';)..:n' ö"Ç:» cUm-, 
, rı. rf .; V\ rl i:.!t. 1 .. '" .... ,.., """ .... 1,.. _, .; 'I'Y\"" ,.... .;, 
~~O~UUC A~~au~ AÇ~~WCO~ 

MK(1,2,3,4,5,6)7/l8 

"h,;':·u·' t't.~ -i ~ 
LlV'y..ı.vU~..ı.. • 
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, 

7 ~ 
~i ( (5'.3 \ ), çayırı (J Ls~ ~;,) 
KO(1,9~10)7/l2,KO(2)15/l8,KO(3)9 

/17~KO(4)7/9,Kü(5,6,7,8)6/20 

Baharı severim.Bahçeyi sularım.9;
tayı gördüm. ,cümlelarinde, baharı 
.c (5Itğ,? ) t bahge~\~ (o-.~i,:,,) f şi ta

yıe (5~ ~ kelimeleri·" bÖy.ıedir. 
TCKO(1,2)51/15,TOKO(3,4,5,6,7)43 
/12 
:Dolaylı tümleç 
:İsmin ahiri meftuh kılınıpCismin 
-a/-e hali ile okunup),alamet ola
rak ha-yı resmiye (A..) yazılır 

Derse salı.; G~Li4...,r~) 
MK (1,'2, 3,4,5,6 )a/ı _ S ' 
E"e-t 6-,\),çayıra0 6&~)' 

• 
KO(1,Q,lO)7/3,KO(2)17/ıl,KO(3)ıl/ 

l2,KO(4)7/16,KO(5,6,7,8)6/17 
Vapura bindim.Kamaraya girdim. Hava
yaaldandım. cümlelerinde vapura 
( iS i ,x,\,) )., karnaraya ( ~ \ re?:), havaya 
keıi~eıeri böyledir~ " .' L~~) 
TOKO (ı, 2) 52/3, TOKO (3 ,4-,5,6, 'l }43/1 7 
:Sıfatla.nan 

:Sıfatlanan kelimedir. 
Siyah at denildi~inde at kelimesi 

böyledir. 
KT~ı,2,3,4,5)8/12 

"Vesıf manas.ı ile muttasıf 01an .1-
simdir.ki,sıfatl?nan kelimedir. 
Güzel came,dil-niş!n köşk denildi

ğinde came ve kö~.k kelimeleri böy
ledir. 
TOKO(1,2)44/12,TOKO(3,4,5,6,7)37/5 



Muzaf 

'Huzafun ileyh 
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Sıfat ilefis~in hal ve keyfiyeti 

bildirilmiş kelimedir. 

Güzel araba denildi~inde araba ke

limesi bHyledir. 
MK ( , ') -.ı; ıl 5 h) o IıA 
LL>. .J.., '- , ./ S '! " 'V i ;;J i .ı..,- , 

Sıfattan sonraki isimdir. 

f3üyük·ev denildiğinde ~ kelimesi 

böyledir" 

KO(ı,9,l0)2~/l8,KO(2)32/5tKO(3)231 

15,KO(4)g6/5,KO(5,6,7,8)29/2 
:Tamlanan· 

:İzafetin bir kelimesidir. 

~ebek'in bahçeBidenildi~inde bah

gesilceliIIiesi böyledir. 

TCKO(l,2)39/4,TCKO(3,4,5,6,7)33/l 
İstanbul'un zevki denildiğinde ~~~ 

, 
kelimesi böyledir. 

KT (1, 2,3,4, 5) B/ 7, MK (I, ~., 3,.4, 5, 6 ) 8/5 
.Evin damı. denildiğinde ~ kelime

si böyledir. 

KO(l,9,ıo)a/lO,KO(2)17/l2,KO(3)ıı/ 

12,KO(4)lO/4,KO(5~6,7,B)9/l 

: Tamlayan 

:İzafette muzafın üzerine takdim 

olunan kelimedir. 

Bebektin bahçesi denildiğinde Be

:2ek kelimesi böyl~dir. 

TCKÜ(l,2)39/3,TCKO(3,4,5,6,7)33/2 
İstanbUl'un zeuki denildiğinde İs..-, 

tanbuJ kelimesi böy1edi~. ' 

KT(1,2,3,4,5)8!8 
Izafette rabt edilen isimlerden bi

ridir.Ahirine sağır kefe 8 ) geti

rilerek takdim olunur. 



lI1uzari-i menfi 

Muzari-i şarti 

~, 

MUbalaga-i ism-i fiil 
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;-

~~J if Uo~cJ..§~) denildi
ğinde ~ ( ~..!) \) kelim.e.si böy'~ 
ledir" 

MK(112,3,4,5,6)8/6,KO(1,9"IO)8/ıO g 

KO(2)15/19,KO(3)9/13,KO(4}7/16,io 
(5,6,7,8)7/1 

:Olumsuz geniş zaman 
:Muzariye -mez ilave edile'rek ya
pılıreMüfr~t mütekel1iminde za hazi· 

. olunur.· 
Yazmaz,okumaztyazma..!!! 
TCKO(1,2)107/l6,TCKO(3,4,5,6,7)92/a 
:Şartın geniş zamanı(geniş zamanın 

şartı) 

:Sever iset~ever isen~ •••• ~. 
MK(lt2J3,4,5t6)32/10,KT(1,2,3j4r5~ 

35/3,TCKO(1,2)122/7,TCKO(3,4,5 F 6,7) 
105/7.KO(1,9,10)85/1,KO(2)106/1,KO 
(3)72/14,KO(4)101/~,KO(5,6~7,8)89/· 
7 
:İsm-i failin mübalağası 
:İsm-i faileziyade manası veriro 
Şöyleyici r işitici,bilici 

KT(l,2,3,4,5)IO/1 
!2itken,suIMaI'l;,bilgiç,dalgıç 

MK(1,2,3~4t5,.6)38/8 

Hafif harekelilerde(ince sesliler

de) -ken,-giç,-ge,-geç,ağır hare
kelilerde(kaiın seslilerde) -kan, 

-gıç, -gaç ,-gan, 'la.fızlarının mad
de-i asliyeye ilavesiyle olur. 
Çekişkenjutangautbilgi9tdalgı9,Yüz; 

~ 

. TCKO (1,2 )164/1, TCKO (3,4,5,6,7 )81/3 



Mübhemat 

Mübteda 

Mücerred 
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Edat-ı mastarın mimi( r) hazf 
olunup,kaf( eY) ile'kef( ~) 

'i meftuh kılınd \ ktan sııırıra ibir de 
\ ' 

nunCa) ilavesiyle olan ism...:i 
faillerdir. 
,İ,9i tken, solgun 

KO(1,9,10)96/1B,KO(2)120/7,KO(3) 
BO/12,KO(4)115/14,KO(5,6,7,8)102 
/1 

:Belirsizler 
:Be11i etmeyerek,bir şahsı yahut 
bir şeyi anl~tan kelimelerdir. 
!<endi,ne,nice,kangı,kaç 

KT(I.2,3,4,5)IO/14,TCKO(l,2)23/l, 
TCKO{3,4,5,6,7)IB/14,MK(I,2,3,4,5, 
6)l4/6,KO(1,9,10)40/6,KO(2)53/9 t KO 
(3)36/20:KO(4)49/5,KO(5,6,7,B)43/2 

:Özne 
:İsimler bazen mücerret olarak kul
~anılıptmüpteda olur. 
İstanbul payitahttır denildi~inde 

İstanbul kelimesi müptedadıdr. 
--·7 ~ 

KT (1,2,3,4,5) 8/1 f MK (1,2 ı 3,4,5 f 6) 7/ 

/17 
Gök ıüksektir denildiğinde gök ke

limesi müptedadır. 
KO(l,9,10)6/18,KO(2)17/11,KO(3)9/ 
19,KO(4)8/3,KO(5,6,7,8)7/6 
Hava serttir ,denilditinde hava ke-- . --
limesi müptedadıdr. 

TCKO(1,2)50/7,TCKO(3,4,5,6,7)42/2 
:Yalın 

:Nübteda halindeki kelimedir. 

jstaubul payitahtt.ır denildiğind~ 

-,c 



f4üennes 

Müennes-i hakiki 

Müennes-i itibari 

Müennes~i kıyasi 
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İstanbul kelims?i mUoarrattir. 

KT(1,2,3,4,5)8/ı 

İsm-i fai1,müpteda ve haber ha
lidir.İsmin kendi hali üzere 
ku11anılmasıd.ır. 

TCKO(1,2)53!2,TCKO(3,4,5,6,7)43 
/2,MK(1,2,3,4,5,6)7/15,KOll,9, 
10)6/13,KO(2)15/13,KO(3)9/16 p KO 
(4)7/16 t KO(5,6,7,8)6/20 
:Dişi(kelime) 

A:Dişi demekti~.Keyfiyet bakımın

dan b ir . i,s im nevid ir. Hakiki ve 
i tibari olarak ikiye ayrılır.' 
TCKO(1,2)149/2,TCKO(3,4,5,6,7) 
128/9,KO(1,9,10)12/5,KO(2)19/2; 
XO(3)9/l3,KO(4)7/9,KO(5,6,7,8l, ' 
6/16 

:Hakiki dişi kelime 
A:Dişi isimdir • ..... 
3eyne:Q2 Ayşe 

TCKO(1,2)149/3,TC~0(3,4~5,6,7) 
, 128/9,KO(1,9tlO)12/5,KO(2)15/~, 
KO(})21/15,KO(4)14!12,KO(5,6,7, 
8)12/20 

:İtibari müenhes kelime 
4:İki kısımdır:Semaıve kıyasi. 
KO(1,9,lO)12/7,KO(2)21/13 t KO(3) 

15/3,KO(4)14/14,KO(5,6,7,8)13/1 
:Kurallı dişi kelime 

A;Kaid~ ile gelir.Ahirinde ta-ı 
tenis ('.:tL ) bUlunankelimelerdir. 
Bu ta ha-yı resmiye şeklinde 0-

kunur~ 

Ayşe' ~~),Ratibe( .~\b) 
~ v u 

TCKO(1,2)149/10,TCKO(3,4,5,6,7) 



·r.rüennes -i semai 

? 

Müfred 

Müfred-i gaib 

Müfred-i muhatab 

İ1'lüfred-i' mütekel1im . 
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129/1; KOC1, 9,10 )12/S ı,KO(2 )22/10, KO 
(3)lS/4,KO(4)14/15.ko(5.6,7,8)13/3 

:Kuralsız dişi kelime 
...... 

A: Tenis alarneti (C:::> ) olmadığı hal.. ... 

de,rnüennea itibar olunan isimlerdir. 

Uzun C ~3~ı l(kulak rnanasına gelir.;), 
l).yn ( 21~ ) 'göz manasına gelir.) 
Bu kelimeler müennes kabul edilir. 

TCKO(1,2)149!9,TCKO(3,4,5,&,7)131/ 
1,KO(1,9,10)12!S,KO(2)21/15,KO(3)15 
14,KO(4)14/14,KO(S,6,7,8)13/2 

:Tek1ik 
-

:Yalnız bir şeyi bildirir. 
Ahmet, kalem 

KT(1,2,3,4~S)7!11,TCKO(1,2)14/15, 

TCKO(3,4,5,6,7)i2/1S,MK(1,2,3,4,S 
6)7/12 
İs.imlerin kemiyet bakımından ayrıl

mış f tek bir şahsl. ifade eden .;;G1;;:1i

dir ... 

!!ımettkalem 

KO(1,9,10)6/S,KO(2)lS/3,KO(3)9/13t 
KO (4 )7/15,,;KO (S, 6,7, S )6/1S 

:3 .. teklik şahıs 
:3.ki~inin tek başina halidir • 

. Geldi(o) 

KT(1,2,3,4,S)lS/6 
:2.teklik şahıs 
:2.kişinin tek başına haliair. 

X.azdın(sen) 

KT(1,2,3,4,S)20/~ 

:l.teklik şahıs 
:l.kişinin tek başına haldirG 

q,eldim(ben) 
KT(1,2,3,4,S)20/9 

l 



~, 

Iv1ü.sned 

MüsnedU.n- ileyh 

Jl'iüstakbel-i şarti 

l'''lüşareket 

:Dayanılan,yüklem 

:Kel&mın aslını teşkil eder. 

Adal<?1 .. j3Üzeldir denild iğinde 
dir kelimesi mitsnettir. 

·111 

güzel-
.If!, 

1<'iil cümlelerinde ise f fiil müsnet-

tir. 
TCKO(1,2)43/l5,TCKO(3,4,5,6,7)124! 
2 

Efendi akildir denildiğinde akll 

kelimesi böyledir. 

KO(1,9,lÖ)12l/7,KO(2)150/9,KO(3)98 
/15,XO(4)145/6,KO(5,6,7,8)128!14 

:Kendisine da.yanılan,özne 
:Kelamın aslını teşkil eder~ 

Adalet güzeldir denildiğinde adalet 
kelimesi böyledir. 
TCKO (1,2 )143/15, TCKO (3,4-,5,6 f 7 ) 123, t 

/17 
;Şfe,ndi akildir denildiğinele efendi 
kelimesi böyledir. 

KO(l,9,lO)121/7,KO(2)l50/10,KO(3)98 
/l6,KO(4)145/7,KO(5,6,7,8)l28/15 
:Şartın gelecek zamanı (gelecek zama.

nın şartı) 

.:Sev~cek ise,sevecek ise ..... « •• 

KT(l~2,3,4,5)35/7,TCKO(ı,2)l22/5t 

TCKO(3,4,5 t 6,7)105!5,KO(1,9,lO)85/ 
5,KÜ(2)106!S,KO(3)73/4,KO(4)loı/13, 

KO(5,~,7,8)89/11 

:İşteşlik 

:Bi~ fiilin ikiyahut daha ziyade 

kişiler aras.ında meydana geldiği-
y-,'; "h"" .... ",...., ..... ";,,,..ıvı ,,~,...., • .., ......... __ ..ı-" ................ f ........ __ 1_1' 
u.!.. UvJ o.H ~\t .... .u vu.cı. v-.ı.. U! cl. i:> ~a..ı..LLl.' -ııı~ı 

-mak) evveline bir şin~)(-ş)i
lave olunur:'. 



Müşartm ileyh 

. Müşarun i1eyha 

ıv.ıüşarun i1eyhim. 

H" ... 
".vıuşarun ileyhuma 

I1üşar i1eyhunne 
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Uru"mak-('·~ -~., ,.) 'l\) 
-.ı= ~;? "':~.::;!i"/~.' ./ --"" _/ __ L. 

KO(1,9,10)66/17,KO(2)83/14,KO(3) 
57/10,KO(4)79/18,KO(5.6,7,8)70/7 

:Kendisine işaret edil~n(erkek) 
&:Söy1eni1en zamirin mercisi mü~ 

zeleker bir şahıs ise, bu }::inayata 

müşaruınileyh denir. 

KO(1,9,IO)57/6,KO(2)72/11,KO(3) 
50/6 ,KO(4)6S/10,KO(S,6,1,8)60/S 

:Kendisine işaret edi1en(dişi) 

A:Söy1eni1en zamirin mercisi mü

ennes bir şahıs ise,bu kinayata 
şaruni1eyha denir. 

KO(I,9,IO)57/6,KO(2)72/11,K0(3} 
50/6,KO(4)68/11,KO(5,6.7,8)60/6 

, 

:Kendisine işaret edi1en1er(erkek, 
çokluk) 

A:Söy1eni1en . zamirin mercisi iki

den ziyade mlizekker şahıslar ise, 
bu kinayata müşarun ileyhim denir .. 

KO(I,9,10}57/8,KO(2)72/13,KO(3)50 
/8,KO(4)68/13,KO(5,6,7,8)60/8 

:Kendisine işaret edilen1er(o ikisi 
(dişi veya erkek) 

A:Söyleni1en zamirin mercisi iki 1a
hıa müzekker yahut müennes ise bu 
'kinayata müşar i1e'yhu~na, denir. 

KO(1,9,10)57/7,KO(2)72/12,KO(3)50/7, 
KO(4)68/12*KO(5,6,7,8)60/7 

:Kendisine işaretedilen1er(dişi,çok
luk) 

A:Söy1enilen zamirin mercisi ikiden 

ziyade müennes şahlLS isetbu kin5.ya
ta müşar i1eyhunnedenir. 



·I1üşebbeh 

Müşebbehtin bih e 
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KO(1,9,lO)57/9,KO(2)72!14 r KO(3)50 
/9 t KO(4)68/ı4,KO(5,6 f 7 y 8)60/9 

:Benzetilen. 
:Benzetilendir.İzafet-i beyaniyede 

kullanılır. 

-'-.~~~A"'~''''''t.';,,~~_ 

Q~nti1kAbesini yıkma denildi~inde, 

kabe gibi olan gönlü yıkma.demek
tire 

TCKO(ıf2)48/2,~CKO(3J4,5,6,7)34/l2f 
KO(1,9,10)9/2,KO(2)17/21,KO(3)12/1, 
KO(4)10/14,KO(5,6,7,8)9/12 

:Kendisine benzetilen 

:Kendisine benzetilendir.İz~fet-i 
beyaniyede.bulunur. 

gönül kabesini yıkm~ deni1di~indes 
k~be g~bi olan gönlü yıkma demek~ 

tir. 

TCKO(ı,2)48/2,TCKO(3,4,5,6,7)34!12, 

KO(ı,9,10~9/2,KO(2)17/21,KO(3)12/1, 

KO(4)10/4,KO(5.6,7,8)9/12 
Müteaddi-i kamil masdar :Taro geçişli mastartBirden çok nesne 

alır .. ) 
: 11üteaddi hem meful ve hem meful ün 

ileyh alırsa,kanül olur & 

!itabı hocaya vermek 

KQ(1,9,10)62/18,KO(2)78/1e KO(3)54/: 
·15 t KO(4)75/1,KO(5,6,7,8)65/21 

Müteaddi-i nakıs masdar :Noksan geçişli mastarebir teknesne 
alır. ) 

:!>1üteadciiler yalnız mefulün .bih a
lırlarsa,nakıs olurlar. 

!iitabı yazmak 

KO(1,9,10)62/17,KO(2)78/S,KO(3)54( 
10, KO (,4 )74/18, KO (5,6,7, S )65/19 



'; 

Nütea11ikat-ı iiil 

Mütememmimat-ı climle 

Müzekker 
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:Fii1e bağlı olan kelimeler 
:Mefulleriyle,üzere,için,i1e, 
-den,-de,-dek gibi edatların i

lave edildiği kelimelerdir. 
Kitabı aI,derse çalış.Akşamian 
sabaha dek mektapte oturup,ba
ban gibi alim ol. 
M~(1,~,j,4,5,b)4b/lU 

Mefulün bih,mefulün ileyh,huruf-
ı ta11l,istila,intiha,ibtida,zar_ 
fiyyet ,musahabet t teşbih il.8 ~iil ~ 

t 

lare bağlanan lafızlardır. 
Kalbimi kırma. Günaha girme.Niçin 

._. 

bu kadar üzerime varııorsun.Benim...; 
le uğraşma. 
TCKO(1,2)144/ll,TCKO(3,4,5,6,7)l24 
/1S,KO(ı,9,lO)125/17,KO(2)156/ı5, 

KO(3)loı/20,KO(4)150/9,KO(5,6,7,S) 

133/5 
:Cüm1enin tamamlayıcıları 
:Ha1,temyiz ve mütealı1kat-ı fi11-
dir. 
MK(1,2,3,4,5,6)46/3,TCKO(l,2)1441 
ll,TCKO(3,4,5,6,7)124/1ı,KO(1,9,10) 

l24/9,KO(2)154/l0,KO(3)lOO/5,KO(4) 
l4S/6, KOC5, 6,7,8)131/18 

:Erkek(kelime) 
:Erkek demektir. 
TCKO(1,2)149/2,TCKO(3,4,5,6,7)12S/ 

9 
Keyfiyet bakımından isim nevidir~ 

KOCl,9,lO)12/4,KO(2)15/l3,KO(3)9/ 
l6,KO(4)7!8,KO(5,6,7,8)6/ı6 



l'Jehy-i gtti b 

Nehy-i hal 

\ 
Nehy-i istikbal 

Nehy-i muhatab 

Nekre 

Rabıta 
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-1\1-

-R-

:~5.şahsı:n olurl1suz emri 

:!azmasın,gelrn~~l!'!""" 

KT(1,2,3,4,S)17/6,TCKO(lı 2 )80/6 r 
TCKO(3,4,S~6J7)85/2 

:Şimdiki zamanın olumsuzu(olumsuz 
şimdiki zaman)' 

: ~vmiyor f ~vmi.yorsu~! & ••••••• 

TCKO(1,2)104/ll,TCKO(3,4,5,6,7) 
89/18 

:Gelecek zamanın olumsuzu(olumsu.z. 
gelecek zaman) 

:Sevmeyecekt§.~'ymeyeceğim .. ~ 
TCKO(1,2)105/a,TCKO(3,4,5,6,7) 
90/10 

:2 .. şahsın olumsuz emri 
:Emr-i hazırın menfisidir. 

'yazma.: ge lme , ~~~.El.J arama 

KT(1,2,3,4,5)16/l8,TCKO(1~2)98/5~ 

TCKO(3,4fS,6~7)84/ll 

:Beli,siz 

:Belirli bir şeye münhasır kılın.
mayan isimdir. 

Bir kalem getir. 
TCKo(ı,2)lS/16,TCKO(3 t 4,5,6,7)12/ 
ıı 

A:Tenvinle getirilen kelimedir. 

:Ba~lantı(bildirme eki) 

:Kelamın aslını teşkil eder. 
!dalet glizeldi~deniıdieinde -dir 



Rabt sigaları 
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isnada delalet eden rabıtadır. 

EfenÇi! 2iJc.ildi;r: denildiğinde -elir 
1afzı isnada delalet eden rabıta-

dır. 

TCKO(1,2)l43/15,TCKO(3,4,5,6,7) 
124/1,Kü(1,9,10)121/9,KO(2)150/12, 
KO(3)98/17,KO(4)145/8 r KO(5,6,7,8) 
128/16 
!Bağlama kipIeri 

:l>ıazmun1arı diğer cümlenin mazmu

nuna bağlı olarak kullanılan siga

lardır. 

KO(1,9,10)92/2,KO(2)ll4/l3,Kü(3)77 
/15~Kü(4)109/19fKO(5,6t7f8)96/20 

Bir kelamı diğer bir kelama rabt 

eden sigadır. 
rı c' ~. ~, ." '" -, e ir ı;:.. • "~ '"' . l' ~.., v··'"' . ı.· f2'~ ll·P.1 oe, ""C --_·t cevı~ ... ,:,_~J. SeVc.~~....:~.:.:. 

2.!?. 
MK(1,2,3,4,5,6)35/ı2 

Rivayet-i fi'l-i iltizami:İstek fiilinin rivayeti 

:Seveymiş,seveymi.,;sin •••• e. ~. e 

KT(1,2,3,4,5)34/3,MK(1,2,3,4 r 5,6)32 
!8,TCKO(1,2)lı5'8,TCKO(3,4 J 5,6,7) -- . 

l02/15,Kü(1,9,10)84/5,Kü(2)105/3,KO 
(3)71/6,KO(4)100/11,KO(5,6.7,8)88/ 
II 

Rivayet-i fi'l-i vucub1: :Gereklik fiilinin rivayeti 

Rivayet-i hal 

:Sevmeli imişLsevır,sliimL,;d2ıe •..... 

KT(l,2,3,4,5)54/l,MK(1,2,3,4,5,6) 
32/6 t TCKO(1,2)119/lü,TCKO(3,4,51 6 , 
7)ı0 2/l5,KÜ(1,9,lO)84/3,KO(2)105/l, 

KO(3)7l/4 t Kü(4)lOJ/9,KÜ(5,6,7,8)88 
/9 
:Şimdikizamanın rivayeti 



nLvayet-i istikbaı 

RivAyet-i mazi-i naklI 

R" At· ...... 
ıvaye -1 muzarı 

Rivayet-i müstakbel 

Sakin 

" 
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:Seviyor imiş.sevivor imi~sin~ •• ____ "-_______ ,_1 ."~ , _____ _ 

Tl" nı ( 1 ,... ~ A ı::::) ':1: '2 i r Lv!- • ( ., 2 3 4 r.: 6) i>_.!.. 1 C. ı ), ",1-., , , :;.). ::ı, LL\. .L f , 1 . f .) , 

32!6,TCKO(1,2)120/1,TCKO(3,4,5,6.) 
103/5,KU(1,9 1 10)83/13,KO(2)ı04/1ı w 
KO(3)70/12,KO(4)100/5,KO(5,6,7,8) 
88/5 

: Gelecek zamarün ri vayeti 

:Se~6q~"k imiit2?~~.2ek imiş i1]!:.!-~. 

NK(1,2,3,4,5,6)32/6 
:Anlatıla.n geçmiş zamanın rivayeti 

~§evm;§ imiştsevm~ş imişim.&~o. 

KT(1,2,3,4,5)33/1tMK(1,2,3,4,5~6) 

32/5 t TCKO(l,2)ı19/14,TCKO(3,4,5,6, 
7)10'/3,KO(1,9,10)83/9,KO(2)104/7, 
KO(3)70/8,KO(4)100/1,KO(5,6,'7,8)88 
LL 

:Geniş zamanın rivayeti 

: Sever imiş....Lsf~ver im;h§..s ?::.!}...!....'!....!. •. ~i .. !...~~ 

'KT(1;2,3,4 J 5)33/3,lı1K(1,2,3,45,6)32 
/4,TCKO(1,2)i20/10,TCK6(3,4,5,6,7) , 
103/13,KO(1,9,10)120/10,KO(2)ı04/9 F 
KO(3)70/10tKO(4)lOo/3,KO(5,6~7,8)88 

13 
:bk.riviyet-i haı 

:KT(1,2,3t4,5)33/7,TCKO(1,2)1~o/5f 

TCKO(3j4,5 J 6,7)103/9,KO(1,9f 10 ;84 
/1,KO(2)104/13,KO(3)71/2 r KO(4)ıOO 
/7~KO(5f6r7,8)88/7 

~s-

:Sessiz 

:Bir harfin kendi harekesi olmayıp p 
evvelindaki harfin harekesine iti-



Sıfat 

Sıfa t-ı asliyyc _ 

Sıfat-ı ifratiyye 

Sıfat-ı kıyasi 

Sıfat-ı mübalaga 

llS 

mat eyler.Ona da sakin denir. 
... CJ 

UZerine _ işare:.t~oııur. 
<' '7 ./ 

. El C-S.J~l_( _ . ~) . 
TCKO(1,2)7!8,TCKO(3,4,5,6,7)S/B, 
KO (ı, 9,10) 3/14, KO (2 )4/5, KO (3) 5/4 t' 
KO(4)4/1,KO(5,6,7.8)3/19 
:Sıfat 

:Bir ismin hal ve keyfiyetini bil
dirmek için evvel ismin yanına ge

tirilen kelimedir. 

Siyah!gUzel. 
KT(1,2,3,4,5)8/ıı,MK(1~2,3,4,5,6) 

!3ü;zük, beıaz 

KO(1,9,10)21/17,KO(2)32/4,KO(3)23 
/14,KO(4)26/4,KO(5,6,7,8)23/1,TOKO 
(1,2)13/6,TCKO(3,4,5,6,7)10/6 

:bk.sıfat 

:KO(ı,9,lO)33/1~,KO(2)45/15tKO(3) 
32/7,KO(4)41/5fKO(5,6,7~8)35/20 

:Pekiştirme sıfatı 

:Nananın şiddet ve kuvvet üzere 
olmasını ifade eder. 

Qokgüzelt~ek.siıah 

KO(1,9,10)33/13,KO(2)45/16,KO(3) 
32/8,KO(4)41/7,KO(5,6,7,8)36/1 
:Kurallı sıfat 

:Bir kaide ile zabt olunansı,fat
lardır. 

p}lrsalı1. ne şe1i,sevgili ı İstanbul
lu, zorlu 

TCKO(l,2)29/3,TCKO(3,4,5,6,7)271 
8,KO(l,9,10)22/14,KO(2)33/5,KO(3) 
24/7,KO(4)27/4,KO(5,6,7 t 8)23/17 
:11übalağa sıfatı 



Sıfat~ı müşebbehe 

Sıfat-ı müşts_kka 
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~jananJ.n kuvvet ve şiddGt Ltzere 01-· 

du~u ifade edilmek istenirse,sıfa

tın evvelin~. çok,psk veya ziyade La
fızlarından biri getirilir • 

.Q..ok gÜzel,pek s:hyah,ziyads_latif 

TCKO(l,2)3l/5,TCKO(3,4,5,6,7)26/3,KT 
(ı,2,3 p 4,S)8/20 

:.Benzerlik sıfatı (Eiilden yapılırlar. 

Fiilin ya~tı~ı işin süreklili~ini 

gösterirler.) 
:IVianası bazen ism-i mafuldür .. 

~~sl~!bitik!delik 

HK(1,2,3,4,5,6)38/l2 
İşitildi~i gibi belleni~~kuılanılan 

sıfatlardır. 

ill-~k ~ç1kf çürı~k, sol uk~":..l~~n, yazı~~ 
KT(1,2,J,4,5)39/l7 
Bunlar birtakım sıfat-ı müştakkadır 

ki,bazilaiı ism-i meful manasına ge

lir. 

!2ıkLk~rık,çürük 

KO(l,9,lO)97/4,KO(2)120/15,KO(3)Sı/ 

3,KO(~)116/3,KO(5y6,7,8)ı02/9 

Bu sıfat iki sınıftır:Birincisi,edat 
-1 mastarın( -mak/--rnek) mimini( (') 

hazf ile hasıl olur.Cürük --'_....... ".. ... 

İkincisi,mad.de-i asliye hafif hare

kaliCinee sesli) ise,kef( 8 )11e 
ve ağır harekeli(kalın sesli) ise, 

gayın ile nun(':'gın/-gun) ilave olu ..... 

nur.Da~ı.!l 

TCKO(l,2)94/12,TCKO(3t4,5,6,7)81!lO 
:TüremiR RJf::ıt. ,. - ~---:s .-----

~ 



S
, ..... 

.. ı-Ç a 1::*'J_ s emaı 

Sıfat-ı tafdiliyye 

Sıfat-ı takıiliyye 
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:Zamana karşılık ver~ekBizin,yaı
nız f&ilin bu sıfatlar ile sıfat

lanmasına delelet eden kelimeler-

dir. 

Yazan ~ ;ya_~~an, yazıcı !"yazmacı 

TCKO(lr 2 )63/13,TCKO(3,4 t 5,6,7)54/ 
14 t Kü(lı9,lO)33/9,KO(2)38/5,KO(3) 
30/6tKO(4)41/ı3,KO(5,6~7,8)33/9 

:Kuralsı.z sıfat 

:.İşitilip bellemek ile zabt olunan 

sıfatlardır. 

Yüce,ba1a 
TCKO(lJ2)32/13,: TCKO(3,4,5,6,7)27! 
6,KO(1,9s10)22/ı2~KO(2)33/2,tO(3) 

24/6,KO(4)27/4,KO(5,6,7,8)23/17 
:Üstün1ük sıfatı 

:En ve a.aha lafızlarıyla kU.llanı·~ 

la11 sıfatlardıre 

~n.~üze1tdaha güzel 

KO(l,9,10)34/3,KO(2)46/5,KO(3)32/ 
15f KO (4)4l/1S,KO(5,6,7,8)36j12 
Onların en güzeli' şudur. Ondan da~ 

ha güzel~ir. 
TOKO(1,2)31/12,TOKO(3,4,5.6,7)26/9 

A ,Ef' aL ( \ -:"1 v:zni ü?"ere k.ur.u~ - ~~ ~ 
1 ur. EkrcE ( r \) a,kva .. UL.z9 \ ) 

!::Ter( y). tafdiledatıyla yapl.lır. 
Bazen ter!n şekline girer. 
1?~}ater( l_~~)t bEiıaterinJ~:::i-;ıy·.t~) 
TOKO,KO 
:Azlık sıfatı(benzer1ik de gös~Brir) 

:Azlık ifade eder. 
H8.fif~P.. Hp.ı ı'c::;ı 
--- ~-- ~ -J '~r;'>-~ ---

KO(1,YtlU)33/20sAÜ(2)4b!2,KO(3)32! 
KO(4)41/14,KO(5,b,'7,tI)36/Ş 



,sl.fa-c-ı tasgır-

Sıfa't-ı ~e'.kid 

Siga 

Siga-i atfiyye 

:Kitçültme sıfatı 

, '-;i 
eL. C .. .J,~ 

:Sıfatlara ilave edilen edat-ı tas
gtr(-ce/-ca ı -cık/-cik, ~'msı/-msi, 
-m "t-J-r'ak )ile yapılır. 
liüzelce,acl.m-ııraksekşimsiı.uf'acık 

~0KOllt2)29/5,TUKul5f4,~,b,7)24/1ı 

:~eKiş-ıirme sıfa-ıı 

:Sl.fatın evvelKi harfi tekrar ve 
ekseriya bir p yahu~ s veya ın zi
yade kılınarak yapılır. 
Kapkarapmosmor,simsiyah 
l' OKU ( 1 , '2 ) 30/ 1 '1 ,.~ CKO ( 3 , 4, ~ , 6 , . / ) 2 5/ 

17 
:Kip 
:.ıvıadde-i asliye; .tür.lü sure-ıle.re 
girerek fiiller ve fer-i fiiller 
nasıl o.Lur.Bu suretlere siga d.e
nir .. 

MK(1,2,3,4 1 5,b;15!11.fCKO(l,2)64/ 
13,TCKO(,,4,5,o,7)55/l2 
Mazi,hal ve istıkoalden hareka ve 
harf ilavesiyle türlü suretler ha

sıl olur.~unıara siga denir. 
Kf(1,2,3j4,5)17/~,KO(1,9,lu)5~/15, . 
Kü(2)75/7,KÜ(3)52/10,KO(4)71/'d,KO 
(5, b, 7 t b )'02/16 
:Bağlama kipi (zarf-1'iil, gerundium) 
:Nadde-i asliyenin ahiri madmum, 
kılınır(u,ü sesi ile okunur) v~ 
\a( ~ j ( -up/-ÜP) ilave olunur. 

Geli12.g i -ıti. 

KT(1,2,3,4,~)4~/22 
JVI!:lrlr1Q._; !:Icr1';""frO,,{T~ h!:ı_-ı C'!Qlr; ... ,o "'rTA 
- ... ----- :-&- ~a...I-'--J VJ 'IJ ...,,, .... -.a.. ....,'""".~..ı...L.L ...... ~1J 

ondan evvel vav-ı imla ilavesiyle 



Siga-i oasit 

Siga-i hikaye 

SIga-i ibtidiiyye 

.. ') ') 

.Ji..r.:...c.. 

(-upi -üp lo C ... ~y)) has:Ll olup, iki 
'-'" 

fi ili s igalarının ada tları 'tekI'a),: 

etmeyerek Dırbirine baglar. 

Sevip'! s evmeyip 

lielip g.ıtı:;i. 
MKıı,2,j,4f5,b}35i16,~CKO(1,2)lOtil 

12 , t UKU ( 3 , 4, 5 , 6 , '( ) 9 3/12 t KO (1 t ~ , lu ) 

:;2/4 t KO (2 )114/16, KÜ ('j )'(7/17.', KO (4) 

110!2,KU(,,6,1,e)97/2 

:Basit. kip 
:Madde-i asliyenin de~işmesiyle ha

sılolur. IVIaz i t muzari, is tikbal, hal, 
i.1 tizami, vucubi. 
KO(1,9,lO)72/7,KO(2)90/20,KO(3)62/, 
13,KO(4)86/15,KO(5,6,7,8)76/9,MK(1, 
2,3.4,5,6)21/16 

:Hikaye kipi 

:Basit sigaların müfret gaibleri 
fi i i-i iau,enin ma3i~i şu.hu,{'U.s iyl(~ 

terkip ettiğinde hikaye fiilleri ha

sıl o1ur~ 

~evseydi tL<:!:.z:ı:y:ordu 

K...r (ı, 2, 3, 4, :> ) 32/1, IVlli.. (ı', 2 f 3,4, 5 t 6 ) 31 
/8 

:Ha91ama kipi(başlangıç kipi) 
:Fi1l-i i1ı:;izaminin mufret gaibine 

-li ilavesiyle oluPtKonuşma zamanı 
na dek fii1in devam e~tigini gbste
rir.~kBeriya -den berti 1afzı ilave 

olunur. 

~se baş1~.;'l~lıdan berü 
TUKOıı,2)llu/18,~UK.0(3,4,5,b,1}95 
/ , n 111\ i , () 1 rı \ cl .... / n ifin ( ') -\' 1 h. / ı;; it () 

i ..ı..v,.L"'''''\.J.., :1,d.-V /:1,.11 :1 t"ıı.v \'-ı' .... .ı..vı ,.i, .... '" 
( 3 n 8/13 t KO ( 4 ) 111/ ll, K.0 ( ~ , 6 , 7 f li ) 
98/9 



Slga-i intihiiyye 

.-.IIJ. • A J 

bıga-ı mu'tG.vaaı:; 

~6 • •• 
.,ıga-ı murekkep 

Siga~i rnüteaddl 
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Seveli.sevmeyeli _. T J. _ 

MK(lp~~),4f~,b)35Iı6 

:Bi~irme kipilnihayetlendirme Kipi) 
:.ı:ür fiilin nihaye't olduğuna de

laleı; eder.ıvıadde-iasliyenin ahiri 

sakin ise(s8asiz ise) meKsur kılı
nıp(i sesi ile -OltunUp) ve mtnehar

rik ise(sesli ile bi'tiyorsa) bir 
ya{ i sesi) ilave ,dilip -ınca 

laf~ı ilebirleş'tiri~ ire 

y'elincet;v.:azınca,okuy.Ullua 

ııeKO (1, C!) 110/6 j 'fOKU (" 3,4, ?, 6 t 'I )94/ 

22,.K.Oıı,~,lU)9~/lY1KU(2)lı5!12,KO 

(3)7~/4,KO(4)11U/18,KO(5t6,7,ö)91 

/17, ıvıK (. 1 t 2,3,4 t , , b ) 3 3/ 16 
~Dbniışlü1ük kipi 

:J?aili.n bir fiil ve 'tesiri Kabul 
e'tınesi keyfiyetidir~ i,\1adde-i asli
yeye nun-ı sakine (-n) ilave oluna

rak yapılır. 

§gnmek.lgorÜflmekı salı!ııpak, byJunmak, 

aranmak 

'l'UKO (ı tt::: )7b / b, iGKO (3,4, ? t b s 'f ) 6 5/18 

:birleşik kip 

:.öasi-ı fiıl sigalarıtiane fiili ile 
'terKip ,olund uğuuda mureklcep s igalar 

hasıl olur. 

iGKÜ (1,2) II ~/ l~, Tl,;KU (3,4,5, b, 'I ) 9':.3 i 
l8,NK(1,2,),4,5,b)31/13,KO(1,':J,lU) 
1~/8tKO(2)9ü!20,KO(j)61/1o,KO(4)ö6 

i lb t KO b, b, 7, e) 76/ lu 

:,Geçişlilik kipi 

:bir ismin ahirine lam-ı meftuha 
( -la/-le, ilave olunarak yapııır~ 



SJ:ga-i rabtiyye 

Siga-i sıla 

Siga-i şirKe-ı; 

.Siga-i takibiyye 
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~arnaıc ~ işI emek, teılemeK rJ2.ullamB;!s. 
-TCKO(1,2J13/I,TUKO(3,4,5,6)7)62/21 
:.tıağlama Kipi 
:Ivlazmunları dlğer ",umlenin mazmunu

na rao'ı:; olan ö igadı.r. (Ljiga-i atfiye, 

siga-i tevki~iye,siga-i takioiye,si

ga-i ibti iye,siga-i in~ihaiye) 
tCKO(1,2)108/10 t TCK0(3,4,5,b.7)93/1U 

:Ulama kipi 
:l"1azi-i şuhudinin ı.;em-i mütekellimiy

le~mtis~akuelin müfred-i gaip sigaları 

olup, bazen mastar bazen de sıfat ma

kamında kullanılır • 

. Ş,,~vdiği f';y:azdıgı_ 
KO(I,~~lO)93/21,KO(2)l17/3,KO(3)78i~3t 

KO(4)112/6,KO(5 t 6,r,e;99/1 
l"iillerin mazmunu baz en is imler gi bi 

muzaı olup siga-i sıla denir. 
Qg,un sevdiği ~ senin_ sevdiğj~n, seyec~i 

HKtl,L",4,5,6)33/l 
ıvıazi-i şuhudinin yahut müstakbalin 

müfred-i gaibine !/Jamir -i vasfi ilave 
olunarak yapılır. 

@nun se4l..~evd.~ğ.i nereden malum.UnUll 

tezkerE':.-.ı,'Laz~ ... J .. ş i tild i 6 ueleceği mu
hakkaKtır.Kalacagını bilmeme 

rUKO(I,2)123/15f~UKO(3,4t5,6,7)ı06/12 

:ur-ı;aklık Kipi 
:Bir fiilde birkaç fiilın şirKetini 

ifade etmek için madde-i asliyaya şin 

-i s~kineı-ş) ilave edilerek yapılır& 

~e.ki$meK, ka2ı~rnakı ağlaşmak 

1"f10VIı{ı 01'7'7/17- .• ',nrı,{-;ı: A ı.:: C. '7.\c.'7/ı 
... vAv \ .... , ~ i r i i .J..,.1 f ..ı. vü v \,.1, 'T, ..J, v, i i v II OL 

:fakip kipi(geleceK !/Jaman kipi) 



S!ga-i ~evkıtiyye 

.;;ıari; 

- Aı'" :;;ar-c-ı ha ı 

-ş-
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:Madde-i asliyeye hafiflerde~ince 

sesliıerds) ~cek,agırlarda(kalın 

seslilerds) -cak ilavesiyle basıl 

olur" 
Gelecekıolacak,seveuöktsevmeyecek - -

~aKO(ı,2)I05/21t~CKO(3J4,5,6,7)94/ 
17,KO,ı,~,lO)92/l4,KO(2)ll5/7,K.ü(5) 

77/ ~5, i\.ü( 4) ııol 13 f KO (5,6 ,r f ~) 9'1/15, 
MK(1,2,3,4,5,6),~/l6 

:Zamanlama kipi 

:Mazi-i şuhudinin cem~i müteKelli
mine -ce ilavesiyle olur ve bir 
cümle-i şari;iye olarak,mazmunu her 

ne vakit meydana gelirse mazmun ~e
zanın hemen olabilece~ini ifade e

der" 
.ben S2na nasihat et; dK~ ı gticeniy~ 

sı.m~Öen böyle derse devam i ttjJS<L~"2..~ 

ulumda terakki edersin. 

TUKUıl,2)109/8 t TCKO(3,4,5,6,7J94/5, 
KÜ(lJ:1,lü)93/l5,K.()(2)lıb/ı~,KO(3)78 

/18,KÜl4~ııl/ı8,KO(5~6,7,8)99/ı6 

:Şart 

:Bir keı~ma diger bir keıimı rabt 

etmeK-cen ibarettire 

~y.rsa r ya gide.r ısen, ı?ifa bulursun. 

KJ(1,9,lu)e8/l7,Kü\~)llU/ll,KOl3 ) 
75/3rKOı4)ı06/1tKÜı~,6,7,8)93/1U 

:Halin şartı 
:lSusur ettim ise uümlesi !Cusur eı.;

i!ğim halde demek olup,hal-i terKi-



'Ilasrif 

'l'avsif 

Temyi:6 

ie1nia 

TerkiD-i isnadi 

J:erKiu-i izafi 

-T-
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bi makamında bu ~ekildGki şar~la
ra şart-ı hal! denir~ 

KOıı,9,lO)11~/11,KO\2)ıj9/101KO(3) 

92/7fKül4)134/15,KO(5,b,7,8)11~/5 

~vekimlisim veya fiil çeKimı) 

:Kelimelerin sigalanmasıdır& 

KTıl,2,3,4,5)11/~ 

:~ıfatlaillak 

: 01fa tlamaxcır. 

~iizel kız terKibinde Kız kelimesi 

güzel ilesıfatlanmıştır. 

'l'U.KO ~ 1 ~ 2 ) ~9/'{ , 'l'CKO (3 s 4 , ~ , 6, '( ) 39/15 

:Ayır~ma 

:.NiSD8'tin l.!ihetini beyan eu.e::ı::~mü'te

memmimat-ı ulimledire 

. .:::ien ona malwna-cça· faJ_ksin" 0.;timlr.:t~ .. 

sinde !]?alumatça Kelimesi temyı~dıro 

TUAuıı,2)144/l'f,TUKOlj,4,5,6~7)1~4/ 

16 ,.1\.0 ll,)f, 10 )125/ 5, KO (2 )151/15, KO 

( j ) 1 vO /4, KO ( 4 ) 1 4 ~ /15 J KO ( 5 , 6 , '( p ~ ) 132 

/14 r MKl ,,2,j,4,5,b)4,6/ö 

:Dişilık 

il : IVIüenIlea 1 ik. 
TCKO (1,2 )150/ 14, TCKO \'3, ll-, 5, 6, 7)12t3 

19 
:0ümle 

: UÜ1nl e d il: • 

:ı'CKO \ 1,2) 50/1, TCKO (3; 4,5, b, 7 )4.:::/1 

:lsim tamlaması 
ll. he A -fo. • - ı.... -:J"!.uza.l. ve muı::ıa.ı..UIl lleyu'ten meYGLa-

na gelir. 



ıı'erki D -i nakıs 

'.1:er1\:ib-i vasfi 

~:esniye 

'.reştild 

1l etabü-i izafet 

i'ezkir 

l
o~t - c: r 

TC1<.,U,,1?2J39/1,:.L'UKOt3 t 't-j :ı~bt / )32/16 
:l\!oksan ı:;erldp 

:ierkib-i izafi ve ~erKiD-i vasfi 
oirer terkib-i nakıs~ır Ki~onıarıa 

soz tamam olmaz. 
TUKO(l,2)3u/6,TCKO(3,4,5,6,7J32/1 
:Sıfat 'tamlaması 

: 'VCisıi' bildirir. 
'I' eKü ( ı , 2 ) 4 4/ 9 , :.L' U K u L3 , 4 , 5 , b , 7 ) 37/ 5, 

:ikiliK 
A: 1.ki kişiyi yahu'ı; iki şeyi beyan 

içın kuııanılır~Isimlerin ahirine 

eli:(-nun ( ~ \ ) veya ya-nun ( d ) 
"" getirilerek yapılır. 

Devle~_?nJ Q ~ 3» Ldev~eı:;eyn (~-'::) 
TUKU (1,2 }154/l 7 f :.t:UKO (3,4,:ı tb, 'f )134/ 
2 I KO(1,9,lO)14!l,KOl2j23/9,KO(3)16 
/7 s .K.u(4)16/14 t KÜ(5,6,7,t5)14/15 
:~eddeleme(bir harfi çif~ Okuma) 
!.:Bir harfin üzerine ~işare'ti 

koyup t har!'i ilci de,fa okwnaktı' .• 
• 

NMammedt ....., ),muazzam(-..s:z...u.) 

TCKu ll, 2 )lu/6, ',l'CKv\ 3, 4,:ı, o, '1)8/11, 

KO(1.9,lO)4/11,.K.U(2)15/ 2 .hOl3J8/4, 
KUl4))/2,KO(5,6,7,8)4/17 
:~incirleme isim tamlaması 

:Henim evimiri damı deniıaiginde za

mir -i şahsi,muzafun ileyh ve ~amır 

-i izafi,zamir-i şahsiye muzaf olur. 
Boylece ı:;e'tabti-i izafet ortaya çıkar~ 

fUKuıı,2)5~/le,~CKOl3,4,5t6,7)51/4, 

KOll,9,lO)46/20,KO(2)6l/5,KO(3)32! 
lO,KÜ(4)56/9,KO(5,6,7,8)49/l3 

:Erkeklik 



-v-

V:c> :" f -1 S Eo: tl e. b i, 

Vasf-ı zati 

-z-

Zam~n-ı istikbAı 

z,aman-ı mazi 

_ /!\- n ~ 

Zıa.man~ı muzarı 

12E~ 

:.l!J.üt:;;elç:l~erlik. 

'1'''l'r,Qr] 0ılı1Q/"1 I'nCT,,)(':ı, f: Ç,' O' ,{ 1128 ~ \..J ı. \ _~. L- i ~ 'r y' f ...... t.J.. I':>. \..J ./:~ f...i" 1f j ~ sı- i ...... 

LO ,7 

:Sebep bildiren sıfat tamlaması 

(Ikili sıfa~ tamlaması) 
:l1evsufuİl muzafıskendi sıfatıyla 

terkip edipriKisi Dir kelime hük
münde olarak mevsufa sıfat kılınırs 

Beli ince adam 
TCKO(l.2)47!7,TCK0(3 t 4,5,6,7)39/ l2 

:Asıl sıfat 

:llIevsufun kendi sl.fatıdır. 

iUKO(1,2)28/b.TCKO(3,4,5,6,7)39/ l0 

:Gr,elecek zaman 
:Gelece',K zarnandır.tltizami fiili- , 

nin müfret gaibine -ceK yahut -cak 

ilavesiyle olur. 

Sevecek. yazacak __ .. .--...c~!. _______ _ 

~n" ı 1 2 ~ Li ı:: ı 17 / ') O' rn (' : rJ" (l '») 1 ") 4 / 1 >; 1\. ... \ ~ f)~t,;Jı' L, t.LvA tL U' .-i, 
TCKü(3J4,5sbr'()YU/1fMK~1,2,3ı4,5t6) 

22/9 
:ueçmii} :.::Jamc:n 
~Geçmi9 zamandır. 

:i.,e 1 li i dS e lııı.j~7 _ 

NK\1,2,3,4f5fb}~2/1,TCKOllı2)1bl/8, 
~r C KO ( 3 , 4 $ 5 f b , 7 ) 87/6 f K O \ ı .::1 , lO) 76/ 5 , 

KJ(2)95!15,KO(3)64/13,KO(4J9l / 6 ,Kü 
(5,6,7,8)16/7 

:G-eniş zaman 



Zam~n-ı mUs~akbel-

Zamir 

Zarnir-i gaib 
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=.Şimdiki ve gelecek vakte delalet 

eden umumi manayı verir"l'ladde-i as

liyeye ra-ı sakineı..-r) ilave olundu

gunda mUfre~ gaibi olur. 

-, Q.luuLt.2.K~~r s un '_ ,. • • • • • • • • ••••• ~ 
.c..~p..,ri.> ...... Q e"tTt:>Y'; ın 
~~=-,~_~::::.=~_ rı- " tl! (\ fO ! ... m _ • " • .... 

TCKU n f 2 )lU5/13) TCKO (3 f 4,5, 1), '090/ 
14 , IVil\.(, 1 , 2 , 3 , 4, 5 , b ). ~ 2/ 5" KO ( 1 , 9 , 10 ) 

KO(c)~b/lutl\:u(3)b5/6,l\.U(4)9ı/8,KO 

(5,o,7,C3)1:31/3 
:bk.zamfin-ı istiKoiı 

:KT(1,c,3,4,5)16/ıu,Kü(1,Y,lO)78/ 

1:>, KO (cl }':;!ö!lö f KO t 3 )66/16;, KO (4 )94l' 

8,KO(5,o,7,8)83!IS 
:3amir 

:O,senıben gibi isırün yerini tutan 

kelimedir ki,o denildiginde ~asct e

dilen kim ise, onun ve sen aien,ileLt

~~nie,muhatap olanın ve ben aenil~ 

iigin~e B~yleyenin adı s~ylenmiş gi
bi olur. 
KT(l,2,3,4,5)9/9,MK(lı 2 ,3,4,5 f &)lO 
/ı~,KO(ı,9,lO)4015,KO(2)53/5,KO(3) 

36/l8,K0(4)49/3,KO(5,6~7,8)42/2Q~ 

TCKO(1,2)13/l3,TCKO(3 t 4 t 5,6,7)ıO/13 
:3~şahıs zamiri. 

:Muhatap ve mUtekellim zamirlerinin 
dışında 3.~ahsı gö~teren zamirdir. 

9_t..°~ 
KT(ı,2J3,4~5)9/ı2tMK(1,2$3,4-,5,6) 

ıO!ı8,KJ(1,9,lO)40/l3,KO(2)53/14 s 
KO(3)37/3,KO(4)/t9/ıı,Kü(5,6, 7,8) 
43/7,TCKO(ls2)53/2,TCKO(3,4,5,6,7) 
44/9 



Zamir-i izafi 

Zarnir-i mu.hatab 

Zamir-i mübhem 

Zamir-i mütekellim 
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:İzafet zemiri (Bugün kul1andığımı?~. 

iyelik ekli ~ekiller) 

:Muzafa ilave edilen zamirelir. 

Qmm haneısi 

TCKO(1,2)54/10,TCKO(3,4,5,6,7)46/3 
Huzafa ilave eailen zamirdir ki,nis

bet ve temellük manalırın verir. 

E~nim kit~bım izafetinde ~im gekli~ 
KO(1,9,10)42/7,KO(2)55/14,KO(3)39/ 
2,KO(4)51/8;KO(5,6,7,8)45/2 

: 2 .. şahıs 'zamiri 
:Karşısıniaki kimseyi gösteren za~ 

mirdir •. 

SeI!..t...s iz 
TCKO(1,2)53/2,TCKO(3,4,5,6,7)44/10, 
KT(1,2,3,4,S)9/12,MK(1,2,3 f 4,5,6)10 
/18,KO(lr9,lO)40/12,KO(2)53/14,KOC,) 

37/3,KO(4)49/11,KO(5,6,7,8)43/7 
:Belirf3iz zamir 

:Gaip zamirlerinin mercisiz kuı1a~ 

nılmış şekiılerine.zamir-i müphem 

denir .. 

~l.xet odur k3:.ı.ıÜmet kadrini bi-

1e~. 

TCKO(1,2)53/2,TCKO(3,4,5,6 r 7)45/17 
Onların ki vefası YOktuELPir işe 

~!!i_az ı af..!. 

KO(1,9,lO)42/3,Kü(2)55/10,KO(3)38/S, 
KO(4)51/4,KO(5,6,7,8)44/18 
:l"şahıs zamiri 
:Söyleyen şansa delalet eden za.

mi.rdir. 
Ben.biz __ 4..-4 __ 

KT(1,2,3,4,5)9/13,Ko(ı,9,lO)40/12, 



Zamir-i nisbi 

Zamir-i şahsi 

Zfimir-i vaafi 

Zarf-ı mekan 
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KO(2)53!14,KO(3)37!3,KO(4)49!15, 
KO(5,6,7,8)43!7,I1K(1,2,3,4,5,6)lO 
119,TCKO(l,2)53!2,TCKO(3,4,5,6,7) 
44/11 

:H.isbe t zamirleri 

:İsim cümlelerinin ahirine ilave 
eiilir.Gaibi yoktur. 

~~Ş R j_ rd i r ş O n l.~..E....s'_a i r cl i :rJ~..!.. 
TCKO(1,2)6i/ı,~CKO(3,4,5,6,7)52/5 
Haberlere ilave olunan zamirlerdir 

ki,haberi rnüptedaya rabt ederek, iki

sini bir cümle eder. 

~en öğFı:nciyimo 

KO(1,9,lO)48/2,KO(2)§2/4.,KQ(3)33/l2, 
KO(4)57/18,KO(5,6,7,8)50/18 
:Şahıs zCimiri 

~İsmin yerini tutan zamirdir. 

Ben.t.§~n fO 

TCKO(l,2)53/l,TCKO(3,4,5.6,7)44!lO, 
KO(l,9,10)40!ll,KO(2}53/13,KO(3)37 
/2,KO(4)49/9,KO(5~6,7,8)43/~ . 
A:Hu( J o ), humaC ~) ,hum C fB», 
haC ~ ), huma ( ~), hunne ("'~ ) 
TCKOrKO 
:iıgi zamiri(sıfat bildiren zamir) 
:Sıfat manasına gelen zamirdir. 
Bu aa ki lafzıdır. 

Beni~kiıseninkirbendeki 

Ko(1,9 t l0)49/1,KO(2)63/8 1 KO(3)44/4., 
KO(4)59!2,KO(5,6,7,8)51/18 
;Evıieki pazar çarşıl..-a uymaz. 

TCKO(1,2)60/3,TCKO(3,4,5,6,7)51/7 
:Yer zarfı 
~Yer gösteren zarflardır. 
Yerde,konakta 

",~~':·ı:'·:,ı"",,;·,:.' ':.::~.'f.l~~:}'<· r;';':~;i;':?;?:~~ 7';? 7:!Y;;;::'::i~~?f;~~\:-~~·'I.~t.~1~.;'-· ·~~~.~!':"!,:::;:';:;:~·7 r;?'.:.':"~"':ı,.":.".7!",~' '{.oT'· .... ····,·· ~O ~·:.("1·:.·ljS~.;-:;;'"·:·."İ'";"'7J··~··)'_ ....... ; 'l'J .. ,'~ •• ,-T" "W'<r'~""'.'''' ... '_.,.. ... ""._,,~~. ____ _ 



Zarf-ı z;,ıman 

Zat-ı fiil 

• 
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KO(l,9,10)126/21,KO(2)IS7/10 t KO(3) 
102/6 1 KO (4-) 151/17 f KO (5,6,7,8) 1341: 

ll, TCKO (1,2) 134/16, T.CKO (3,4-,5,6, 7 ) 
115/7 

:ZGlman zarfı 
:Vakit gösteren zarflardır. 

günaeLayda,yıloia 
KO(1,9,10)127/1,KO(2)157/12,KO(3) 
l02!5 J KO(4)151/19,KO(5,6,7,8)134! 
13fTÇKO(1,2)134/7,TCKO(3,4~5,6,7) 

115/8 //",0.1 
~:Bafdehu( t.>~ ),müehhirenQ}-~)f 

mukaddimen( ~~.) 
TCKO,KO 

~Fii.l 

:Fiildir. 
T CKO (1 , 2) 6 4/6 , T eKO ( 3 , 4 t 5 , 6 9 7 ) 55/6" 
Zata mensup ve zamana mukarin ola

rak,bir işe yahut bir hal ve key
fiyete delalet e~er. 

KO(1,9,lO)59/1,KO(2)74/8,KO(3)51! 
a, KO (4 )70/9, KO (5,6,7,8 )6,1/19 
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AoKİTAPLAR VE TEZLER
X 

Berkes ,Niyazi ol ~.!:!EkJ~.e '2.!....9_~lA.?-§..~:.?-§~. İstanbul 1973 
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Cevdet Paşa~T~~~j __ [~vd~eCilt Itİstanbul 1302,Ciıt ıı-vııı, 

İs taribu1 1303 ~ Cil t IX, İstanbul 1292, Cil t, x-xı, tarih ve yer 

yoktCilt XII,İstanbul 1301 

Cevdet Paşa .. T~~_~,~_tf' .. !.neşreden: Cavi t Baysun. Ankara. 1967 

Cevdet Paşa. 111a,ruzat .neşreden: Yusuf Halaçoğlu. İstanbul 1980 ...... ,., ...... ..,.. ..... ..-------
Erten, Yel i" Q~9.:.~.!_~~2.2, 'n~;ı:_~,tı,J. Eserleri y.~ İı~i İ>eE~r.i.. 

Al1:kara, lY64 

Fatma Aliye .. Ce.Y~ .. ~.:LJ?p;.~~~a~~İstanbul 1332 

İnal.İbn'ül'Emin Mahmut Kemal .. Osma,n,lı Devrinde son sadrazam-
• ____ ........... ..- ... ____ 06 ...... _....-.....".".~ ••• ,"--..,~ 

~.İstanbul 1940 

İsmail" Ha:kkı.XIV.asrın Türk I>lub.arrirlerLİstanbu1 1308 _._-._----_.- ....; .. '-----'-.;...;;;. 

Köpi"üıü,Fuad .. N~~f.l.i, Eı!.~btyat Ce.r~'y@.._nının İlk' ,~lUbI!:2şir+eri. .. İl'Jll-

tanbul 1928 

İ"'Ieriç ı Ümi t eQ~~U?:;,:L~~!~ın C~iye.:L"ye...J>~~~l:~~ İstahbu1 

1979 

Ölmezoğlu, Al i. ~det ~!§_~:gl:.!l Hôiyatl._"y6 E~e.;r.Jl:ri. İ ÜEF Lisa.ns 

tezi,Türkiyat Enstitüsü.nr~lOl,İstGıl.nbul 1939 

A .- . .-----
Paşa'nın tarihi eserleri hakkında yapılmış tezler vardı.r~Bun-

la.r ÇliI,lışme:-.. ınız dışında olduğu için burada verilmeyecektir. 
(Ta,rihi eserleri hakkında yapılan tezler, lisans, yüksek lisans 

ve doktora tezleridir.) 
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Ülkü ta.ş J.!' p ~akir • .Q!::'it~S.:.LP~~I~ll1.Ji~X~.!.!.ı~_:Ş:~~ erJ::~~. Ankara 1954 

B"I>1AKALELER 

BaYSlh"1. t H.Cavit.!fCevdet Paşaının ~;ahsiyetine ve İlim Sahasında-

ki Faaliyetine Dair!l!.~rih· I'le c m1l.?!; s ı ~I, İs tanbul 1954, s. 213-230 

Köprüıü,Fuad. lı ı6-19.asırlarda Türkçe'nin Tekamüıü.".H~a~ Mec:

!!..,~ V,İstanbul 1950,8&82 

Ölmezoğlu,Ali."Cevdet Paşa Hayatı ve Eserleri.II.~.!:~.la.m Ansiklo

R.~.1., İstanbul 1940, s ~li4-123 
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II~GRAıvlER1ER .VE SÖZIJÜKLER 

OSHANLICA GRAMERIJER 

Emre § 1..11med Cevad .1isan-J. OsmanL 36 kısım. İstanbul 1328(1910) _ .... _-_._ r 

"'R.rııre~Jı.hmed Cevad.Osmr:nllı Ede.biyatına HaZl.rll.k Dersleri.Istan-~ ___ ~ __ . __ .-...._:.-.t___ .... , ___ ._ ....... _______ ... __ _ 

bul 1948 

Ergin, }luharrem o QsIgE12Jı.c.:...R J)~"rsl~. İstanbul 1962 

n-NazimaTmAl-i",LiB~an-ı.~OBnıflni.İstanbul 1328(1910) 

Sabit. Selim~ Sarf-ı O slI1fhı i . İstanbul 1298 (1910). ----"'''''''----~. 

C' .... l- • t 
ı)atlı , Sslim,,~i§tJ:ı.v:.;L..Qsmhl. İsta.nbul 1298(1910) 

Ifimurtaş l' Faruk Kadri" QEman12:...1.~s._~ .. ?-.Lg-r;~&~ İs tan bul 1979 

TÜRKÇE GRAMERLER 

Ban.guoğlu, Tahsin .. !i~ft,~~.B.:....§;E~ril İstanbul 1974 

Bilgegi1 J M. Kaya ... ıı:~1sç_~Di1 g_i~gdf;? i.~.İs tanbul 1981 

Ergin, ı.fubarrem .. 1ET:JL1?ttblJgis;',. İst@nbul 1980 

Gencan, Tahir NejatıtQl.ıpi1f:L~s~bAnkara 1979 

Hac ı emino ğI u f M" N e crne t tin", ~!_1?.th~~:;:2.!a tL a.r ~ İ s tan bul 1984 

Ha tiboğlu ıı Vecihe .. ~!~!..ı:LE.özs1 ~?,J imi. Ankara 1972 

ARAPÇA G RAl\1ERLER 

Ateş, Ahmed-Yazıcı, Tahsin-Çetin,Nihad M.t~~~Diıbilgis~~İs-

tanbul 1964 

Emret Ahmed Cevad"Liaan-ı Arabicİstanbul 1328(1910) ---_ ..... - - - . 
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Naks ud o ğı li ~ M chro e d • :1E~R~~§ . .JL~J.J.?.!.~s.1:!'tl.. J.S t an lı ul 1969 

Ylright ~ \'1 ~ !..1:5..f:af!!:.']~?_r ....2..f-if-Le~::.. Lanf,ua~~ I-II, Oambridge 

FARSÇA CT RAlıfERLER 

Ahmed-Ta:czi ~ Abd. ü1 vehhab., .f_§;EAL~<_"Gr~i, İstanbul 1962 

Hü.s eyin" ~C!.~J ~.!p..:L~,t~!.~~ri.s i tl-IV 9 İs tanbul 1331 (1912 ) 

SÖZLÜKLER 

TÜRKÇE 

~~ il i !!!>-,.!~l?~ lJ)_l1;ı:iş,..;;._~!.:r i~!l e r ~ S ~1::.;ı 1iljiJ TD K t .Ankara 1980 

~.ge _~Jikt TDK,Anka.ra 1980 

o SM.ANLI CA 

DeveIlioğlu J Feri t_Q.~~ıı!l:ca:.Tü.rk2e_"Ansi,k.:.~k ~~~.Ankara 
'. 

1980 

Şemseddin SIjl.!IJ.i .. !!.~~~-J. Türk~ftİstembuı 1317(1899) 

ARAPÇA 

Ahteri (Karahisarlı l'1ustafa) .. !_lıteri-i Kebir, İstanbul 

Sarı J Mevıud.ıg-ItL~.İstanbuı 1980 
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leARSÇA 

Aınid, Hal:Hll1..,F·erh(mg;-l Amid. Tahran 1359 (1940) 
...,......-......-._-...,~-,..." ...... --

Sliku.n. "Ziya. Genc;i.ne·-:İ. GUftar. İstanbul 1944 - " - -_.~. -_._-_ .. _-,--~~ 

Bunlara. ilave ola,rak; 

!!~~.!... Ya.g;l·~_Ff"?JJ:'~~~ TDK, e" Oaskl. f .Ankara 1975 

l'Tebmet Ceıal"!lUtf!}iJ'::,;li.fQa.-i Oamani.İstanbul 1277 

J1aarif-i Urnumiye Nezareti ,,~lif~fo::.::~m~.İst;;(l1buı 131lıı.7 

Sabit ~ Selim~~1tfb~-j::-.OsLn[h!;1"İstanbuı 1301 
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