
TARIHi TÜRKiYE TÜRKÇESi ARAŞTIRMALARI

prof. Dr. FARUK K. TiMURTAŞ

4. BASKı

UMUi<' RE KLAMClll Kve MATBAACIL11(
KOll EKTiF ŞiRKETI

NlJruoo;:naniye eec . NO: 2517
Cagaioglu • istanbul

Tel: 526 35 23



ıÇıNDEKıLER

YENI BASKı IÇIN BIRKAÇ söz :.. XI

ONSOZ : XIII·XV

"IRINCI BOLtıM: Yazı ve ıınıa 1·82

HARFLER ,. ..... .. .. ... . .. '1-40

ALFABE ......................................... - . 3

KItap yazısı .. 3
El yazısı 3

HARıi'LERL~ BlT1ŞMELERt . . . . •. . . . . . .. . . . . . •. .. ••. •. _ :.. . . 4-11

Kitap yazısı , 4·5
El yazısı _ _. _...... .... .... .......... ..... .. .. 6-7
Harflerin bitlşme cetvelleri o.. LO-LL
Harflerin bitişmelen üzerinde açıklamalar :. . . 11.15
Sonuç 15·17

HARırLERIN TASNlF VE TAKSİMr .•... .•. •.. _. . . . . . .. . .. .. .. . .. 31-32

Bltişik ve ayrı harfler 18
Benzeyen harfler ~... 18
Arapça, Farsça ve Türkçeye mahsus harfler ~ . LS
Sesli ve sesalaler _ _. .. .. .. .. ..... .. . 19--29
Sesliler _ _. .. .. . .. . ... 19.24
SeeIlI... cetvell 23
Sessizler ' ,. .. .. .. . .. .. .. . ~29

İnce ve kalın sessizler __... . .. .. . .. ... . ... . ... . .. .. . .. .. .. 25
Benzeyen sessizler . ._.. " .. . . ... .. .. .. ... .. . .. .. ... . .. . .. . .. .. . 25
Seesialertn değer ve karşılıklan 26-29
Şems ve kamer harfleri , 29
Sahih h arfler, illet harfleri _.... .. .... .. ..... .. ..... .. . 36
Asli ve ı.1id harfler ., ; . : ., 30-31
NokWı, noktasli harfler 31
Yazılıp okunmayan harfler , _. .. . 31



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

IV

R AKAMLAR VE HAR F LER I N RAKAM DEGERI •. . .... . . . . . . . .

tŞARETLER •••.• .• . .•.. ...• . •• .• .• • •••• .••• . . •• • •• .•••• •_• . ••• .• . .•.

Hareke ile ilgili işaretler .
Harflerle ilgili işaretler _._ .
Hemzenin yazılı§ı .

TRANRKRJp S!YON HARF I.ERt

'Transkrtpelyon alfabesi .
Transkrips iyonlu metinJere birkaç örnek .

YAZı ÇEŞ1TLER1 _•.... . . ••.•.

tML\.

UMU1tıt KAIDELER

Arapça -kelimelerde sessizler .
Farsça kelimelerde vav-ı med üle .. _ _. _ .
ce» yerine cİ. yazılan türkçe kelimeler .
Kii.f-ı_ vp.vi , .

TüRKÇE VE YA BANCI KELİMELERtN AYRILMASı .

Türk~e bulunmayan sesli ve sessizler .
Kelime başında bulunmayan sessizler .
Kelime sonunda bulunmayan sessizler :
Türkçede bulunmayan sessiz grupları .

Hece başında bulunmayanlar .
Hece sonunda bulunmayanlar .

Sesli uyumu ,. . _ _ .
Sessiz uyumu .- .

Tt"RKÇE KEtlllELERDl IMLAsı .

Sesliler · _ .
Sess izler .

tMUsı KLlŞELEŞMtŞ EKLER .

İsrne getirilen ekler , : .

Isim çekim ekleri .
lye1ik ekleri .
Diğer ekler .

31·32

32-36

32-34
34-35
35-36

36-39

37
38-39

39-40

41·82

41-43

41-42
43
43
43

43-48

44
44
44

45·46
45
45
46
47

48-50

48
50-64

50-63

50

51-52
52·53

53



Isimden isim yapma. ekleri .
İsimden fiil yapm a ekler-i .

Fiile getir ilen ekler . ,
Fiilden isim yapma. ekler! : .
FilJden tm yapma. ekler! .
Fiil çekim eklerl .
Şahıs ek leri .
Sigaları gösteren ekler .. , : .
:\lenfi eki .
Birleşik sigalar .
Partisip ekleri - .
İyelik ekli partielpler .
Gerundlum akleri .

Kı.tŞELEŞ~ KELIME LER : .

Sıfat 0 • • • • • •• •••••• •• •• • • • • • • ••••• •••• • • • • • • • • • •

Zamlr .
zarf .
Edat .

tMLAsı VEYA OKUNUŞU BE NZEYEN KE{.l U F.LE R . . , .

İmlalarr aynı olan kelimeler ..
İmlast ve telaffuzu benzeyen kelimeler .
!mıa hakkında Fuzull 'nin sözleri 0 • •• • ••••

v

54··e,1,
54

~-56

56
56-57
57-00

60
60

60-61
61
61

63-71

63-65
6ıi-68

63-70
68-70

71-82

71·76
76,82

82

ucıxcı BOLIThI : ARAPÇA : IiELıılE ~: ŞEIiILLER 83-246

AslI ve did harfler : -..
Kelimelerin veanini bulmak .
Arap!:k kelimelerin çeşitleri .

•
ARAPÇA U NSUR LARA T OPLU BIR BAKıŞ • . .. .•. . . • . . .

birn .00 • ••• •• • • ••••• • •• •• •• • • • • • ••••• • •• • • • • • • • • • •••••• • ••• • • • • • • • •

Masdar .
İsm-I laU ve isın-i mel'Ül .. : .
Sıfat-ı müsebbebe _ .
ıı:übillaga-i fii I _ .
İ sm-I tafdil .

GtR~ ..................... .......................................... 83·89

84·87
87

87·88

89·93

89
89-90
90-91
91.92

92
92



İsm-I mekan ' ' 0.

İsm-i zaman _ .
İ sın-t Alet •. . . ... ....•.. .. . ... . ... . .. •.. .. ... . .. . ... .. •..... ... . " 0

İsm-i tasgir :. .
LS • •
m-ı mensup .

AKSAM·l SEB'A

İdgam ve İzhar _., .
1'Ia1 "." _ .
Kelimelerin yedi kısma ayrılması ;..
Sahih kelimeler .
Mu't ell kelimeler "._._ .
Aksam· ' seb'a cedveli .

isiM

1sinılerln ve.zinleri . . .. ..• . ... . .... ....... . . ... .. .... .. ... ... .. .
Harf-i ta'rif :
İsimlerde keyfiyet ve k emiyet .
I . . . . 1.1. sm-ı cıns, ısm.-ı em , , .
İsm-i aded ,. ,.. , .
zamır' ......,........... ..... . . .............. . .
Zamir ; .

92
92·93

93
93
93

93·99

93·94
94
94

94·95
95·98
98·99

99·107

99-191
191

101·192
102·103
103·194

105
105

MASDAR .... .. ... .. . . .. . ........ __. ....... _. . 107·149

MüCERKED s ULAs I KASOARl.AR

Çok kullanılan masdartar .
,Az kullanı lan masdar'lar .
Vezinlerin aınıflandmlması , .
Aksam·ı seb'aye göre masdarlar ', '"
GeçiIJ li ve g'eçişsiz oluşl erına göre masdarlar ..
Geçişli ve geçişsiz olanlar : ..
Taşıdığı manalanı göre masdaı-lar .
Bin8..f merre ve bina·i nev' .

MtıdL! MASOARLAR ~ •• • . • . •

MOCERRED ..ROBA.I ,,"IASOARLAR

108·121

108·111
111·114

114
115·116
116·117
117·118
118·120
129-121

121·124

124·125

~ztDtp(Fnı SULASI MASDARLA~ . , _.. . .. . .. .. . . . 126.148

Hw:iduların bfnülart _ 126



VII
. -. - '

SülA.sf müeerredler ile mezidünfihler arasındaki farklar 126-127 .
Mezidünflh -masdarlann babları 127
Ma,zi üçüncü şahıslan 4 harf olanlar , 127·137
Mazi 3. şehsı beş harften müteşekkil masdarlar 137·145
Mazi 3. şaheı altı harften müteşekkil masderlar 145-148

MASDARLARIN TüRKÇEDE KULLANILIŞ ŞEKlLLERI o • • 148-143

!SM·I FA1L 149-170

Jıı!t1CERRET St."LASlLERIN ISM.! FA1LLERI . . . . . . . . . •. . •. . 150-154

225

226

... ...... - - , .
LAFZ1 (ŞEKLİ> l zAFET '.. . .... .. .. .. . ... . .. ... . . •.... ... ... . . . . . .

MEZ1DüNFlHLERL Isı·u FAIlLERt __ 154.170

ReBAlLERN tSM..1 FA1Lt .-. .. . .. . . . . .. . 170

!SM-I MEF 'ÜL ,. , 170-ı.83

SULAstt.ERIN İSlI-t MU'ÜLLERl .. . . . . . . . . .. .. . •__ 171-174

MEZtoUNFtHLERtN rses.t MEF'OLLERİ 174-182

RUBA!:LERlN tssr.r HErOLO ..• .. . ... . __. __ •. .. ... __ 182

İsm-I till ve ism-i mef°fıller cedveli _ 182-183

SıPA"-1 MüŞEBBEHE 183-188

Mü BALAGA StGALARl 188-193

1&'d:·1 TAFDlL 193-196

!SM-I MEKAN 196-203

!SM-I ZAMAN ,.. ... ... ... .. 202

ISM-I ALET · _. _ _ 202-208

ISM-I TASGlR -. , . 208
!SM-I MENSOB 209-2ıı

MEc'üL MASDARLAR 2ıı-212

ARAPÇA KELIMELERDE KEYF1YET 212·215

ARAPÇA KELIMELERDE KEMIYET .: 215-224

TESNIYE ... ••. .. .. .•••. .. •.. . •. . .... _.._.. . •.. •.. _. . . . .. .. .. . .... 215

CEM' , .. .. 216.224
t - .ARAPÇA ZA),"ET , " " " .. 224-229

tz..\FET TERKlBt 224-229

Sllo~AT TERKIBt

- _=="



•

"

•

VIII

~7.A.FET T~KI~LERtNDE DEOIŞİKLİl(LER , . . . ... . . . .. . 226. 229

EDATLAR VE BIRLEŞIK ŞEKliJ.ER 229-244
R.ABIT EDATLARı o. . •••• •• •• •• . • ••• • •• •• ••• • • • . •. •• •. . •• . •. •• . •• • 229

nARlo~·I CERLER .. o -o ' • • • • ••• • , 229.236

?-amirlerle bitişen harf-İ cerler __ , 230-235
ÖbUr harf-i cerler _ _ , , _ 235-236

BAŞKA EDATlM'-R O ' " ' " 236.244

KELIME AILESI 244-246

Kelime türetümesi (iştikak ) ._ , 245-2-16

üÇüNCV BöLÜM , FARSÇA KEI.İ>IE VE ŞEKİLLER .... .. 247-318

O!R1Ş 247-252

Sayı isimleri (İsm-I aded I , 258·259
İsimlerde kUÇÜltme 259
Zamir 259

rsnı TAMLAMASı 269-265
İsafet kesrestnde değişiklikler" 26Q..261
Tamlamalarda değişiklikler 261-262
lzafet çeşitleri 262~264

Zincirleme isim tamlaması ~ ~ _ 264·265
SIFAT 265
SIFATTAMLAMASl 265-268

İsim ve sıfa.t tamlamaları arasında. fark '26s
KELIME YAPThIl 263-309

TVRE1>IlŞ KELIMELER .. . " . .... . 270-299

TGREMİş İsı><LER .. .. . .... . . . . .. . .. .. .. . •... . . 270-275

Yer Isını' ler! 270.271................................................- .
Zaman isimleri 271
Alet isimleri 272
Muhat'ızlık. faillik. meslek isimleri _. .. 272.273
Küçtiltme ekleri 273

. ÖbUr ekler 273-275
Ön ekler, :. .. .. .. . .... .. ..... .. ... . .... 275

TO"R.Eı.tt~ SIFATLAR 275.284

Nisbet sıfatları : 275.277



Renk sıfatları .
Benzetme sıfatları ,",., .
Yapıcılık sıfatları .
Layıklık sıfatları . .
Ön-ekler-le yapılan sıfatlar .

FİİLDEN TüREYEN İS!M VE SIFATLAR

Masdarlar .
Fiil gövdeleri .
Masdarlar ve emir şekilleri ..
Hasıl-ı maedar, fiil İsmi .
Partisipler (ism-i fa<il, ism-i mef-iıl) .
Sıfat-ı müşebbehe , _ .
Haı gerundıumu , .
Müb3.lağa ve filillik sıfatları .
Ism-i illet _ .

BIRLEŞIK KELIMELER .

BİRLEŞİK !S!MLER , .

IX

277-278
278-279
279-280

280
280-284

284-299

284-286
286-287
287-294
295-296
296-298

298
298

298-299
299

299-309

299-304

Atıf edütı ileyapılanlar 300·302
Tekrarlarla yapılanlar 301-302
İsim tamlamalarıyla yapılanlar 302-304

B!RLEŞİK SIFATLAR '.... . 304-30'=1

İsim ve sıfat tamlamalan ile yapılanlar

Partisiplerle yapılenlar .

EDATLAR

ÖN-EDATLAR

BAQLAMA EDATLAR!

üNLEME EDATLAR! ......, ...............................•.........

BAŞKA EDATLAR

KELIMELERDE SES DEOIŞMELERI

Vaka! kısalmaları . "..
Vaka! düşmesi . ..
Konsonant düşmesi, konsonant türeniesi .
Arapçalaştırılınış kelimeler .

304-305
305-309

309-313

309-311

311-312

312

312-313

313-315

313-314
314

314-315
315



x

KELIME AILESI " .... . .. .. .. .. . ....... .. .. . 315-311

Kelimesi t üretümeel (iştiklk ) : 31f>.311

FIIL ÇEKIMI . .. .. ... .... ... .. .. .. .. . .. .. .. . .. . .... ... . . .. .. . .. . . .. •... . . 317-31,

Şahıs ekleri _ , . ._... 317
Hal ve geniş zaman çekimi ' _.. .. .. .. . .... .. .... . . .. .... ..... 318
Gört11en ve atılatılan geçmiş zamanların çekimi .__ 318
Öbür slgalar .•. ... . .... .. .. .. .. .. . ._ __ 318

DÖRDüNCü BOLüM: ESKI MolADOLU TüRKÇF..sı

(Eski Osmanlıca) 319-155

!MU 320-322

L'dLA ÖR.'\"EKLERI :. ...... .. . 322-325

FONETIK HUSUstYETLER 326-330

MORFOLOJIK HUSUstYETLER :.. . .. .. .. .. .. 330-334

ÇEVRlYAZlLI BInKAç ME;T1N : 334-337

ÖRNEKLER 338-361

BtBLJY QGP..AFYA ( Eski A nadolu Türk~) -........ .- .
•.. . .. ... ••. .. .. ..• •.•. . .. .. .... . .. . •••.•

Mevıa.na, Sultan veled, Dehb ünl, Ahmed F akih , Şeyyad Hamza,
Hoca ~[es'üd (Süheyl li Nevbahar ve Ferhengnüme-t Ba'di Tercü
meai) , .Aşık Paşazade. E nverl, Onıç Beğ. Süleyman Çelebi, Ahmed
Daİ (Divan. Çeng-nürne) , Şeyh! (Divan, Husrev ü Şirin).

ÖRNEKLER (Tıpkıbasun M linde) 362-412

Beheetü'l-Hadayık, Dehhani, YUnus E mre, Aşık Paşa, KUL Mea'üd,
Saltuk-name, Ahmedi. Nesiml, E rz urumlu Darır, Fahri, Cev·5.hirü1
Aadat, Sinan Paşa I'I'azarru-nüme, Maarif-name) .

ESKI ANADOLU TüRKÇESI GRAMERI 413-455

SES BILC1SI •.•.. . . . . .•.•.. . . .. ..... .. _. . •. . ... . . . . . . . . . . . ...~ 414-428

Vokaller . ._ __ -415-422
Konsonantlar 423-428

ŞEKİL aneısı _ __," _.... ................. 428-445

Kelime yapımı . __ __ __ , 428-435
Kelime bölüm leri 435-445

44v.45;

4~6·460BIIILIYOGRAFYA (Umumi)

' .. - '



YENI BASKı IçIN BIRKAÇ SöZ

Tarihi Türkiye Türkçesi araştırma1annm III. cildi olarak ortaya
konan eser, daha önce Oemanlıca Grameri adıyla yayımlanmış olan ki· '
talım yeni bir baskısını teşkil etmektedir. Bu dizinin öbür kitapları Os
manlı Türkçesine Giriş (ilkin Osmanlım i ve Yeni Osmanlıca Metinleri
adlarıyla neşredilmiştir)ile Kldsik ve Eski Osmanlı Türkçesi MetinlerP
dir. Dördüncü eser olarak .bu kitaplardaki örneklere dayanan bir Os
marılı Türkçesi Sözlüğü hazn-lamaktayıa. Böylece bu dizi tamamlanmış

olacaktır.

O.smanlı. Türkçesine Giriş gerek gramer bahtsleri, gerek metinler
itibariyle araştırmatara yeni başlayanların ihtiyacı göz önünde tutula
rak meydana getirilmiştir. Osmanlı Türkçesi Gromerç ise, bu sahada
ilerleyenler Için yazılmıştır. Klasik ve ·Eski Osmanlı Türkçesi Metinleri
ile birlikte kullanılmak suretiyle bu gramer, Tarihi Türkiye Türkçesi'
nin devirleri üzerinde dil araştırması yapanlar ile Divan Edebiyatı ve
Yeni Türk Edebiyatı sahasında calısanların ve üniversitelerimizin çeşitli

faküıtelerininçeşitli bölümlerinde ve Yüksek Islam Enstitülerinde okutu
Lan Osmanlıca derslerinin 3 yıllık programlarının gramer ve metin ihti
yacını «bütün» olarak karşılayacaktır.

Yıllardan beri büyük bir boşluğu dolduran, aramin ve tutulan, artık

kHisik bir mahiyet kazanan Osmanlıca Grameri'nin bu yeni baskısında

fazla bir değişiklik yapmadım. Sadece 4. bölüm olan «Aruz»u birinci ki
taba (Osmanlı Türkçesine Giriş'e) naklettim. Buna karşilık «Eski Ana
dolu Türkçesi» bölümünü, oldukça geniş bir gramer ve tıpkı basım ha
linde metinler eklemek suretiyle genişletttm.

O.wıarnı Türkçesi Grameri'nin bu yeni baskısını gerçekleştirmek Im
kanını veren Edebiyat Fakültesi Yönetim Kurulu'na teşekkürlerimi su
narrm.

28 Kasım 1978

Faruk ,K. Timurtaş



ÖNSÖZ

Türk filolojisiyle ilıili dilimizde ve yabancı dillerde yazılan ilim
kitaplarında, eski yazı dilimiz için Osman/ıca deyimi kııllamlması,yani
Türkiye Türkçesi'nin tarihi devrinin böylece adlandırılması, artık ta
mamiy1e yerleşmiş ve umumileşmiş bulunmaktadır.

XIII. yüzyıldan XX. yüzyılın başlarına kadar devam eden ve kendi
içerisinde üç devreye ayrılan Üsmanlıca (TariM Türkiye Tiirkçeş).

bugün artık tamamıyle tarihe karışmış bir yazı dilidir. Bugün için
onun devamı ve dir-ilfilmesi değil; eski kültür. ilim ve edebiyat eser
lerimizin tanınması bakımından iyice öğrenilmesi bahls konusudur.

Eski kültür ve medeniyet eserlerimizfn incelenmesi ıçin gerekli
bulunduğundan, eski harfler ve eski yazı dilimiz {Osmanlıca) , üniver
sitelerimizin başta"Türk dili ve edebiyatı" ile .. tarih" olmak üzere
çeşitli bölümlerinde okutulmaktadır. Osmanlı yazı ve dilini bilmek

Türk dili ve edebiyatı tarihi ile: Türk sanat, medeniyet, hukuk ve
iktisat tarihleriüzerinde araştırm-a yapacaklar ve umumiyerle Türk
tarihi ile uğraşaçaklar için bir zarurettir. Bu ihtiyaç bu konularda öğ

renim yapan üniversite öğrencileri için olduğu kadar ı- lisele-in dil,
edebiyat, tarih, sanat tarihi öğretmenleri ve sahayle ilgili çeşitli meslek
sahibi ve araştırıcılar için de en önde gelen 'bir meseledir.

Türk dili grerrrerfertnin yazılması ve bunlar içinde Osmanlıca'da

geçen Arapça ve Farsça kaldelere de yer verilmesi. Tanzimat'tan
sonra başlamıştır. Daha önceleri bu diller ayrı ayrı öğretilmiştir. Kcoş

id-i Osmrinigye (1851) kitabından sonra bir hayli gramer meydana geti
rilmekle birlikte, bunlar gerek Türkçe, gerek Arapça ve Farsça kaide
ler bakımından tatmin edici ve tam olmaktan uzaktırlar. Yeni harflerin
kabulünden sonra geçen otuz altı yıllık devre içerisinde ise. Türkiye
Türkçesi ile ilgi pek çok gramer yazıldığı halde, onun tarihi devresi
olan Osmanlıca üzerinde durulmamıştır. Son on beş yıl zarfında üni
versitedeki ôğretimle ilgili olarak Osmanhca konusunda yayımlanan

eserler ise, ihtiyaca tam cevap verecek mükemmellikte değildir. Gramer
açıklaması veya metinler bakımından eksiktirler .

•
-Osmanlıca, Türkçe esas olmak üzen: Arapça ve Farsça birçok

kelime, şekil ve kaideleri içine alan bir yazı dilidir. Böyle olmakla
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beraber, bu üç diJi bilen bir kimse yine osmanhca bir metni rahatça
anlayamaz. Çünkü Osmenhca. Arapça ve Farsçanın belirli bir ölçüde
ve şekilde Türkçe ile birleşmesinden doğmuş bir dildir . Osrnanhca
~retiminde bu noktanın ZÖZ ônünde tut ulması gerekir. Mesela Manas
tırh Rifat'ın Hdce-i Lis ôn-ı Osmanf ~ 1894) adlı büyük kita bı . değerli
bir eser olduğu halde; Türkçe. Arapça ve 'Farsça gra merleri ayn ayrı

kitaplar halinde yazıldığı için, Osmanlıca öğreniminde bugün için
fada faydalı sayılamaz. Ayni müelli fin daha ôece yazdığı Külli!JÔl-r
K4fXiitJ.i Osmanl (1887) adlı eser ile Ali -Naztmü'run üstin-ı 0 3mc1ni
(1912) ve Ahmed Cevad'ın Listin-ı Osman! (1912) adlı kitapları, Os
manltea bir bütün olarak telakki ed ildiği, Arapça ve Farsça kaideler
dilimize geçtiA'i nisbette veri ldiğinden dolayı, iyi birer Osmanlıca

g-rameri kabul edilebilleler. Ayni hüküm, yabancı dillerde yazılan Os
manlıea gramerlerinden F. E. L. [Frere.Eastache Louis) nin Grammaire
cornp/efe de la [angat tur que (1907) adlı kit abı için de ileri sürülebilir.

O~manlıeıı (Eski yazı-Gramer-Metinler] adı a ltında 1962 yılında

yaYJmladı~mız kitapta . A rapça ve Farsça'nın eski yazı dilimizde kul
lanılmış olan kaidelerini ana çizgileriyle göstermiş , aynca 20. yüzyıla'
ait kolay ve zor olmak üzere fazla sayıda metinler vermiştik. Ilim
dünyasına şimdi sunduğumuz bu eserin ilk üç bölümü birinci kitaptaki
bahisleri daha geniş ve etrafh şekilde ele almakta, son iki bölümü
ise yeni konulardan meydana gelmektedir.

Bu defakl eserimizin oldukça iddialı olduğunu söyleyebiliriz. Os
manlıea konusundaki belli başlı kitapların görülUp Ince lenmesiyle ve
başlıca Arapça, Farsça gramerierinden faydalanılarak bazn-lanmış olan
eser, bugı1nün gramer ve filoloji görüş ye metodlerma dayanılmak

suretiyle yeni bir anlayışla ve tarif, tasnif ve açıklamalara son derece
dikkat edilerek meydana' getirilmiş birilmi araştı rma kitabıdır. Bununla
birlikte, eserin 'öA"renci ihtiyacım karşrlayacağı da goözden uzak tutul
mamış, 'bu yüzden mesela kaidelerln açıklanmasında rada örn ek ver il
mesi yoluna g'idilmi~tir. llmi araştırma ve de rs kitabı olmak vasıffamu

bir arada teşryan eser. bu konuda bugüne kadar yazı lan kitapların

en geniş ve en noksans.ız olanı durumundadır. Osmanlıcada kullamlan
Arapça ve Farsça unsurlar. başka hiçbir kitaba başvurmağı gerektir
meyecek şekilde tafsllatlı ve etrafh olarak ,ele alınmıştır; '

Metinlerin anlaşılması için ilk ' planda bilinmesi gerekti olan ve
gramer bahislerini tamamlayıcı ' mahiyette bulunan edebi bilgHere ki
tapta. fazla teferruata kaçmada n yer verilmiştir. Nazım şekil Ye nevi
leri, kafiye, eeslr nevileri ve edebi sanatla r bundan sonraki ciltte ele .



alınacaktır, Sentaks babislerl ve yaz. çeşitleri de aym cildde yer tu
tecaktır, XX. yüzyıldan gerilere doğru ezenmak suretiyle hazırlanmış

olan metinler kısmı ise. ayn bir cilt meydana getirecektir. Bunların

ardından ' gelmek üzere bir de sözlük haatrlamaktayız, Fakat büt ün
bütün bunların basılmesı, imkanlara bag-lı bulunmaktadır. Memleketi
miade -ise" ilmi kitap basfırmak imkAnı pek sınırlıdır. Gösterttecek
ilgi ve yardım ancak bu kitapları yayın sahasına çıkarebilir. _

Bu çe~it ilmi eserlerin baskısı. içerisinde eski harflerin de bulun
ması dolayısiyle, hem iki kat masraflı olmakta hem de tekn ik gijçIük.
ler göstermektedir. Teknik güçlükleri yenerek kitabın istenilen zamarı

da ve istenilen şekilde basılmasını sağlayan Küçükaydın matbaasırim

sahibi de~erli usta ıhsan Küçükaydın'a ve yardımcısı genç ve gayretli
mürettip Rahmj Büken'e teşekkür ederim. Basım işlerinde, tashihlerde
çok emeğl geçmiş olan kiirsiimiiz asistanı Ahmet Mertol Tulum'a da
teşekkür borçluyum. .

Kitebıen,' Osmanh dili ve edebiyatı sahalarında eser vermek için
beni daima teşvik etmiş olan rahmetli hocam Ord. Prof Mükrimin
Halil "'ınanç'ın (vefatı: 22 Aralık 1961), Üniversitede Osmanlıca bo
cam olan rahmetli Rıfkı Melill Meriç'in (vefatı: 22 Ocak 196-4) ve has
talığma rağmen yakın ilgi göstermiş olan, fakat kitabın tamamlandıtım

sr6remeyen rahmetli babam KiJIsU Kadri Timurtaş'ın (vefatı: 15 Mayıs
1964) azlı hitıralanaa Ithat ediyorum. .

Ekim IfıI6t.

Faruk K. Timurt.f



BIRINCI BÖLÜM

YAZIVEİMLA

Üsmanlıca deyimiyle bizim (Türkiye Türklerinin) kullandığımız

eski ya~ı dili, yani klasik .edebt dil kasd edilmektedir. Bu tabir" pek
, 'te-doğru ve ilmi olmamakla beraber, bugün bizde ve Batı'da tııtuıi" 

muş bulunuyor. Türkçe umumi 'olarak kullanıldığı ve öbür lehçelerden
ayırmak için bizimkine Türkiye Türkçesi dendiğine göre, Osman/ıea "
için TariMTürkiye Türkçesi demek gerekirdi. Fakat, artık' yerleşmiş

olması hasebiyle, bu ' kitaptada" Ösmanlica deyimi tercih edilmiştir.

Üsmanlıca, Türk dilinin umumi gelişmesi tarihinde ikinci devrede
meydana gelen bir yazı dilidir. Türk dilinin ilk devresine Eski Türkçe
adı verilmektedir, Ele geçen ilk yazılı metin olan Orhun kitabelerinin
(VlII, yüzyıl) bir hayli işlenmiş bir dille yazıldığı göz önünde tutularak
başlangıcı Miladın ilk asrı olarak kabul edilen bu devre, xıı. yüzyıla

kadar devam etmiş, Xlll, yüzyıldan itibaren yeni yazı dilleri ortaya
çıkmıştır. )(J, ve xıı. yüzyıllar bir geçiş devresi teşkil etmiş, bilhassa
XI. yüzyılda Doğu sahasında yazılan eserler büyük ölçüde eski yazı

diline , _bağ!; -kalmıştır. (Karahanlılar devri yazı dili için Kaşgarlı

Mahmud Hakaniye Türkçul- tabirini kullanmıştır. Başka eserlerde
K aşgar Türkçı:si dendiği gibi, son yıllar'da KaraHanlıca de. denmek
tedir). XILL. yüzyıldan SOnra meydana gelen yazı dilleri Şimal Türk
çesi (Kıpçakça), Daha Türkçesi (XV. yüzyıldan sonra Çağııiayça den
miştir) ve Batı Türkçesi'dir. Oğuz şivesine dayanan Batı Türkçesi
Osmanlı ve Azeri Türkçeleri olmak üzere iki kolda gelişmiş ve ara
larında XVI. yüzyıldan sonra, pek te büyük olmayan farklar tesekkül
etmiştir. Türkçenin ikinci devresinde meydana gelen edebi dilleri
bugünkü yazı dilleri takip etmektedir.

Osmanhca da kendi içerisinde muhtelif devrelere ayrılır. Selçuk
lular devri Türkçesini de içine alan Eski Osmanlıea (daha çok Eski
Anadolu Türkçesi deyimi kullanılmaktadır), XV. yüzyılın sonuna kadar
devam eder. XVI. yüzyıldan XIX. yüzyılın ikinci yarısına kadar süren
devre Klasik Ösmanlıca diye adlandırılabilir. Tanzlmattan sonra Batı
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medeniyet! tesirinde gelişen edebiyatın dili ise Yeni Osmanlıca'dır.

Bunun ardından Modern Tarkiye Türkçesi gelir. Türkiye Türkçesi'nin
-c ~~;bu tarihi " gelişmesini ve geçirdi ği devreleri şöylece gösterebiliriz:

---i. Ta,ikrTüridge TürkçesijOsmanlıca) XBI.-XX.
1. Eski Osman/,ea (E.ski Anadolu Türkçesi) XII/,XV.
2. Klasik Osmanlıca XVL.-XIX.
3. ·Yeni Osmanlıca xıx ...xx.

II. Modern Ta,ldge Türkçesi XX. y.y.
Eski Anadolu Türkçesi devresinde dil oldukça sade idi . XV. yüz

yıldan sonra -dilimize arapça ve farsça kelime ve tertipierin girmesi
. artmtş, dahasonraki devrelerde Türkçe duruluğunu büsbütün kayb et
miş, hAkimiyet arapça ve farsçaya geçmiştir. Bu üçlü karma dil, halk
dilinden uzak olarak yüksek tabakaya mahsus bir zümre dili mahiye

.. tini almıştır.- Yazı dilinin sadeleşmesl ve halk diline yaklaşması, Yeni
Osmanbca devresinin sonların<ia- '{l908 Meşrutlyet'ten sonra) mümkün

... -clmuştur, - -.- _ -
Osmanlıca'nın muhtelit bir yazı dili olması) onu iyice anlamak

için Arapça ve Farsçayı da belirli bir ölçüde bilmeği gerektirmektedir.
Biz de kltabımııda Türkçe gramer yanında Arapça ve Farsça kaldelere
de yer verdik. Fakat, bu iki dilin bütün grameri üzerinde değil, sadece
Dsmanlıcayı ilgilendiren. kısımlana üzerinde durulmuştur.

HARFLER

Osmanhca dedil'imi% kU,sik edebi dilde, yaıı_ olarak Arap harfleri
kullemlmışhr. BUiünkü yazımısa geni yazı ve- bartlere geni harfler
dendilinden öbürlerini anlatmak üzere eski ga~r ve esk! harfler de
yimleri ortaya çıkrmşttr, Arap harfleri Arapça. Farsça ve Türkçede
ortaklaşa kullanılmaldaberaber, bhı işaretlezle şekiller ve umumiyetle
imla ve yaıı sistemleri değişik olduğu için, eski yazı tabiri yerine
Arap har/li Türk gaz/u demek daba doğru olacaktır.

Türkler tarih boyunca çeşitli yazılar kullanmışlardır. Bunların en
'önemlileri, uzun süre kullanılanlarr , umumI ve yaygın olanlanj sırasiyle

Orhun. Uygur, Arap ve Llitin harfli yazılardır. Bunlardan başka, daha
dar sahalarda ve kısa müddetJer içerisinde Sogd, Mani, Süryant, Grek
ve 1sIiv harfleri de kullanıld ığı görülmektedir. Orhun ve Uygur yazı

ları, XL. yüzyıla kadar devam eden Eski Türkçe"devresinde kullanıl

mıştır. Arap harfleri ise, Türklerin isfdmiyefi kabulünden ve edebi
lebçelerin meydana gelrneğe başlamasından sonra yazı dilimize girmiş

tir. Karabatılılarzamanıada yazılan Katadgu Bilig, Dirıiinii liIgati't.TOrk
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ve Atabetıtl-hakoyrk Arap harfleriyle yazılmış ele geçen ilk eserleri
mizdir. Geçiş devrinde Arap ha rflerinin yanında. oldukça uzun bir
zaman Uygur harfleri de yer almıştır. Hatta daha sonraları ve Osmanlı

sarayında bile Jlygur yazısına bir gelenek olarak yer verilmiştir . Fatih
Sultan Mehmed'in uygur harfleriyle yarht (ferman) lan bulunmaktadır.

Arap barlli yan, sadece Osmanlı Türklerinin yazı dilinde değil

Batı Türklerinin öbür yazı dili olan Azeri Türkçesinde, ayrıca Doğu

ve ŞimaI Türklerinin edebi dillerinde de kullanılmışhr.

Bugiin- tarihe intikal etmiş olan Arap harfli Türk yazısı, bin sene
kadar devam etmiştir. Muhtelif Türk ülkelerinde bu yazıyla on bin
lerce eser meydana getirilmiştir.

Eski yazı sağdan sola yaı:ılır ve barfler umumiyetle bitiştirilir. O,·
eıenlıcada 31 harf bulunmaktadır. Başta, ortada, sonda cluşlarma göre
şekilleridetiıen bu harflerin, adları ve bitişınemiş asli şekilleri şunlardır.

ALFABE

Kitap Yazısı

/ ..", , t C. ' ri C. '" '" . ~ ~ i
•

zel dal hı ha ·çim cım LO te pe be elif
./

J; J;
, • , ' •t. ır .ı- d <J J .' ) )

b dad saı şin s in •
ayın z1 Je ' e re

.s ,<> J ,;, e J ~ " .... t.
be

.
lAriı kef kal leye vav aua m.m gayın

El Yunı

• • • 1.- .- ,) .) t. p tl tl. ..... .- - .- .....
'- , "

• i . J, ~ -V , ~ t: 1- .p ../ -:...- . V- V- .-
'-

~ jJ • • t,.J ,:N ( J ~ .~,
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Arap harfleri aslında 28 tanedir. B.izı harflere üç nokta ve keşide

denilen küçük çizgi ilave edilerek yeni harfler meydana getirilmiştir.

Türkçe ve Farsçaya mahsus P. ç, j sesleri j ). t:. • '":' harflerine iki

nokta ilave edilmek suretiyle gösterilmiştir (jJ f. ~ ,;,). Ayrıca. Türkçe
ve Farsçadaki ince g sesini ifade etmek için kafm üzerine bir çizgi
konmuş ( d)' Türkçedeki genizden söylenen n' yi [naaal n) göster.
rnek üzere ise, kı1fın üzerine üç nokta getirilmiştir ( .3:) . Böylece
kaf-ı tarist ve kaf-ı nün! (sağır kef) harfleri ortaya çıkmıştır.

Araplar, Jim ile elWi husus! bir surette birleşt irmiş ve llm-elif
( 'i ) denilen yeni bir harf meydana getirmişlerdir. Aşag-ıdaki bahls
lerde izah edeceğimiz vechile elif, aynı zama nda, kansonant durumun
da olan hemz:e'yi de göstermektedir. Hemze ve lı (II. )'nin sesli şekli

olan ha-i resrniye ( . ) . ayn birer harf telakkt edilirse, Osmanlıcada

kullanılan harflerin sayısı 36' ya yükselir. Esas şekiller bakımından

ise harf sayısı 15 'tir ı ıs ii. J r !.i ...; t.. .ı. ı.ı- cr ; ,ı c. ~ i

HARFLERiN BİrtşMELERı

Eski harfler sakda n sola. yazılır ve bitlşt fkler! zaman dekiş iklite

uğrarlar. Harflerin. kelimenin başında, ortasında ve sonunda bulunuş

lanna göre farklı şekilieri vardır. Bazı harfler ( J ' ; ı j • ; , ~ , ,ı ,1 )
kendilerinden sonra gelen harflerle bltlşmealer. Harflerin bitişmeleri,

aşağıda kitap ve el yazısı olarak toplu şekli gösterilmiştir:

• , ( i '" , ) . hemze )/ (a,t,i,u.ü) .

Kitap Yazısı

B.,ta Adi tek li ,
(SoDr_kiJII

Biti~ik) (fIl,üıırerid)

\ '" T

SODd"
(Öc.cekiyle

Bitişik:)

i '
•,., ~ .

•

Orhd..
(iki JalıdaD

Bili~ilı:)

•

,
•
:
•

•i

J
•
i
•
i

•

•

elif

be

pe

le

se

cim

çim, çe

Kaqılıtı

a,a

b

p

t

s

c

ç
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so.... O rtadA B.,ta A.li ,elı:li

CO ıı c:e kiy le {tki ,aııd ıııı tSoıı rakiy l e

Biti, ik Biti, ik) Biti,ik) (müııfeJ'id.i 1"'1 Kart1ht l

~it ~." > ~ ha h'-

t ·t ;'i~
.

hı hs- L

"' , dal cl
·.. , zel ı

-' ) re r

-' ) ıe ı

• • jJ -r ıe.

ır
..

<J" - sın s
• • • •

şin,<J" - - ır şın Ş

OJ" - - OJ' sat s

if ~ - ..,. dat ı. d
, ,

l- tı~ ~ - t
,.

l;. J; ,.
~ - zı ı

• • • t ayın
e

'-
· .

C- o • t gayın g, k (kalın)

.... • • .... fe f

.; , • ,
" kal k (kalın)

~ .s:' ~ ~ ket k, g. (y), n

J ı J lam ı

r'l' ' .~ • r mim m
•.., .; J cı nun n

J J vav v,(o.ö.u,ü)

• "< • • he h. (af e)

... . • ıS ye Y. (I, i).



6

EI Yazısı

Sonda Ortada Ilwjla Asil şekli

L L i

- - .s - -' -
~ - J • - -. • • •

.- - J • - ~

, , • •
~ .- J • --- -
t .i p

~ t:.
, .i ~ /J.?:. p,

• ,

t .i p ,# ı

i :; p ~ e.
- ,- .i J

- - J J

-' -' ~

. •
-' -' ~ ,

• , • ,
-' -' ~ ~

V- - - V-
, ,

V- ......,.... 'y'""
, , cr: V- ~- ..,
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Sonda Ortada Başta Asıl şekli

if .4- J if

·ve • • V• J-
.lı. lı.

. i J,-"

~ i. j; . J

C .. S
ı

. •c .... S- t:.
"j. .4 " -'

, •
1J' .. OJ ı)

.- .-
cl cı .ı(J. liJ iZ.! ..:J

J .1 J J

('
, •

(.. ..
cr v' - J • :.ı ...

r r } )

- ... t# V ~ •
- .J • ı,j

Cedvelden de anlaşılacağı üzere i • J • & •• harfleri bem sesli,

hem sessiz harflerdir. J ve r.S ' nin kelime başında sesli ola bilmesi için
kend isinden önce bir i bulunması gerekir: .,:,,,1 ot. jJl öz, ...;: :' ışık,

~i iş gibi.
Harflerin bi tişmelerini gördükten. sonra, şimdi eski yazıyla yezıl-

mış bir metni okuyabiliriz :
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lTRl

Rı!kı Melo.ı Meriç'e -

Büyük ltrt' ye eskiler derler .

Bizim öz müsiklmiain piri;

O kadar halkı sevkedip yer yer.

O şafak vaktinin cihangtrl,

Nice bayramlarm sabah erken,

GÖ~ü. top sesleriyle gürferken,

Söylemiş saltanatlı tekbiri .

TA Budin'dcn Irük'a Mısr'a kadar,

Fetbedllmiş uzak diyarfardan,

Vatan üstünde hürr esen rüzgar.
,

Ses götür.müı, bülün baharlardan.

O debi öyle toplamış kı bizi,

_Yediyüzyıl süren hikayemiıi

Dinlemiş ihtiyar çıneelardeo.

Musikisinde bir taraftan din,

Bir taraftan bütün hayat akmış ;

Her taraftan, Botaı, o şehraytn,

Mavi Tunca'yla gür Fırat akmış.

'Nice sesleele gök ve yerlerimiz,

Hümümüz, şevklmle, zaferlerimiz,

Bize benzer o klinat akmış.••

Çok zaman dinledim ' Nevakar) J.

Bir terennüm ki hem geniş hem ~üh:

Dağıhrken <Neva) nın eeran,

Başlıyor şark ufuklarında vuıQ.h;

- . 't- > J.,t. .j) -

~ h." ..J.f"_ l ".u:~ - ~".J.
! ıJ~ :J~~}" i-,I r /,

i J. J. "'!J~i ..;,- ~ )1,>1 "

i Ü-"C;~ '*=') ... .1\
. ' ...-

. h .' cL.. .ı).ı~ı ",'
f );" ".J-> ",,,ı. Sı'

' J..s::: ,- u. . ..... ..r-- ır ."-

~ ;\,,\ı ,,~4 , ...i?: ..;..ı.:..•.Ji. i;

:ı'))~" ıjljJI 1ofl'."':.1 ~

i )'()JJ v-' »: • .ı:l..)1 j;)

• .,).J);t,... ,);t .;...;,.~f ır:'

i ($j, .(~~,ı.. ~.JI ı.." ,I

~;"OIO.I,(,.. .:J;,- J:: i~ uOA:.

. ';" );4- .)~, ..r~'

, ';".J .,)....J. J. ..c..:ı=-;a

t ~T ..:.l;a. OJ i !l. J oli).. J,

i ~T ~ .ll ;1.&,.. ,J.ı.f). ...

, .;Jr .:.I} , " "."';' <SJI.

, V')J• .J !J,f" .ı}- ~.

'.~)p i .i ;':' i :ij~

.. . v.ı-i" .:..t: '6" .ll ;.,;5; .;..

, J ,;'(' ii r,)~" ,J\..j JJ:

. u;' ri' • .r.S r" 0(;' J,

LOS;'r- ' ~·ıi f J}i-b

, c.':'J ....)li1 J r ~ ;.1.)(.:.\



Mest olup sözlerinde her heceden,

Yola düşmüş birer, bire r, geceden

Yürüyor Iecre elli milyon rüh.

Kıskanıp gi:tlemiş kaza ve kader

Belki binden ziyade bestestci.

Bize mira-n kaldı yirmi eser.

(Na'l) ıdır en mehtbi, en derinl.

Vakıa ney, kudüm gelin ce dile,

Hızlanan mevlevi sernaryle

, Yedi kat arşa çıkmış <Ayin)i.

o ki bir ihtişamlı dünyaya

ses ve tel kudretiyle hakimdi;

Adela benziyor muammaya;

U1em!mızda bilmiyor kimdi?

O eserler bugün def tne midir ?

Ebediyyette bir hazine midir?

Bir bilen var mı ? Nerdedir şimdi ?

Öyle bir müsikiyi örten ölüm,

Bir teselli bırakınaz insanda.

Muhtemel görmüyor henüz gö nlüm,

Çok saatler geçince hicranda,

DüşiUOr bir heyale; zevk alınır :

Belki hAla. o besteler çalınır.

Gemiler geçmeyin bir ummanda..•

YAHYA KEMAL

9

.,) .ı~ .,. • .ı.:)h- ~hl .:.
,j.ı~ • U . • ,JJ. ";-:'J J J~

( JJ .j,~ ,) \ .j- J1.J.;,_

)-U J W ...:....J".t:! ":"1h....:i
. .......~ .J~j .;~ ~

, j l J.A -sJl .jı~ .3:
• ıSo )/J '~ i .~. ~i .;~

, ~J ~ ('J~ • J' WIJ

~~ ı,S)y J\':"J~

o j1!.TJ-l:-: .,;..,/ ,,:,,1;. t.S~

•.~> Jol.:ı. l J • ..s'J\

t JS ı, ~).ü J' J ...r
o o: ~l-. J1••,;-Ç "-.ılr.

' ''...;- ır.-!:-.•, ,;.l.k
, ;~4~ ,jf~. }ji .,1

, )~(..~ .... ..ı.::. .iıt \
o o • ••

, rj~1 ,j°)JI ,J.J:-y J_ ~Jı

. •.ı:w \ )I~ J-i J ......... . . ( ,'"r"J' oo ) )"-A J .r."JY ır-

ı .~·ı.r,e .~:E )~L- J ...",:

;.~T JJ~ , ...ı~ J . J:i~~J

•..fJl:- )-::...! , I ':ll.. ~

.•. ..ı: i... J. ~..ç »
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Harflerin biti,me eedeelleel

Harflerin bitişmelerini bütun teferruatı ile daha iyi kavramak için,
her hartin el yazısında diğer bütün- harflerle birleşmeleri ap~daki

cedvellerde gösterilmiştir.

Biribirine benzeyen ve ayni gruptan olan harfler için sadece bir
misal verilmiştir.

.; 1.- ~ VV . :.-' <.r'. ~ ~ l-' - ;? ---... . . - ' . ~ • • ••

ı· J )ii- '\I . • ,. i
, J cl v ,jJ~, (.• • -• •

~~.}P."..v ~ ",-J ~.)~ t-!' o . u.

J .0 v.~ } ~ (Y & ,."J.
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.... .,s. t: .b ~~.eJ-~ ..r<- /' ..Y L~ ~

J w '1.$- ".s. /' ,..,.s. ! .y~ ·f

j.;..; 2 J::, ~ ~ ~~) ~ t-:-,L>
• ••• •

i,J yı.; i ~ , .; J -v-' } J' .;.ı;
\

J i J&)'"~...~... v-<.rf ./J [ _/ ~,if

(. j y{ .,{, / / ...-J'" r .f ıd ../
i

....:v t: ~ vV..r-- -v--' ...r' ./ -"' t.. -r: ı,

J...vv 'v . -' r' ...... / J' cl- cr'
\

?! ~ ~~~~/~ i-: [..)
J'.JAP ....,)..;J.? .»J.Y~ ı?~

i
Harflerin bitiımeleri berinde açıklamalar

Harflerin birleşmeleri nde şu noktalar dikkati çekmektedir:
ı. Harflerin başta. ortada. sondaki şekiller! birbirinden farklıdır.
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Umutniyetle başta ve ortada harflerin sadece üst tarafları, başları

bulunmakta alt tarafları. g ôvdelert yaaılmamaktadır, Ancak sonda bu
lund uklan zaman g ôvdeleri yazıhyor.• harfinin ise , baş, orta ve s on
daki şekilleri tamamiyle ayrıdı r.

2. ":" • ";' • .:. • .:.. • J ve ıS harfleri başta ve ort ada oldukları za
man, yukarıya doğru diş halindedirler. ~ beş, .:..a:_ sebka t, J ..... peder,
~ sepet, ~. tep e, ca. haft a, .::.ıl;: sehat , " LO:'::' tesbit. vi; nefes, ~~.

tenktd, ~ '(i yegAne, J:G,; teşk il gibi. Bu harfl er başta bulunurlar ve
kendilerinden sonra ~. lt ' C i t harflerinden biri g elirse, birleştik

leri zaman diş aşağıya doğru olur: ı.ft.lf; becayiş (memuriyet yerini
değiştirme), ~. beçe (yavru), .:>. bahs, ,:,.;:.. baht, ~. peçete, ~ .

puhte (pişkin], ü;i! tica ret, ~- tu hfe (hediye ), ~ tohum, (.~. seeele
Işanldaya şanldaya akan), .:.ı tıe" sehünet (kalınlık), ~ neem (yıldız),

~. nabv {seutaks), ~~ nahvet {tekebbür, büyüklenme), ~. yahya,

Coyah (buz), ~ yabşi (güzel), ,;': yabni gibi.

3. ~ , [. i (. i t har fierin baş tarafı kitap yazısında açık, el ya
zıs ında kapalıdır . Kitap yazısında bu harfler, kendilerinden önce ge
len barflere umumiyetle çengeller inin altından ve aynı hizada olmak
üzere birleşirter .

.Kendilerinden önce "'! ' Y ~ .:. ~ .:. , .:ı ve J harflerinden biri ge
liyorsa ve bu sonuncular ilk harf durumunda ise o zaman üst çangele
bir çizgi getirilmek suretiyle bltlşirler t .J\.;C.. buhar, ;I! tüccar, ~ı+

necat, .;;i taht , ~ J. birinci, (2. maddedeki örneklere bakınız). Bu
d urum el yazısı tesiriyle eıeıuşt ur. lı k zamanlarda bizı kitaplarda.
bu dişli harflerle de [. ve benzerleri yan yana olmak üzere birleşiyor

lardı : .J~ ! .J~ , .:,~ , ,:.;.; gibi.

El yazısında E. i E.. ' (. ~ t harfleri kendilerinden sonra gelen harf
lerle daima üst çengelierinin ucuna, yukanya doğru bir çizgi getirilmek
suretiyle ve bin bakınundan aşağıya düşecek şekilde bitiştirilirler.

4. ,) ve .i harfleri kitap yazısında dar açılıdır. EI yazı sında ise
açı geniş. çizgiler daha yuvarlaktır. Bu harfler. başta ve ortada olduk
lan zaman kendilerinden önce gelen harflerle kitap yazısında alttan,
kô şelerlnden ı el yazısında yukarıdan. uelannden birleşirter: 010. bed
(kö tü) • ..10.\ ebed, .Jr keder • ..ıJo;. peder, ,,:...l.,ı.· nedamet, J~ beet (boJ

bol verme) ; ~..L mezbaha; ~.L mezhep, .".:ı: nezr (adamak) gibi.
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5. ) , j ve j harfleri, el yazısında dikllği ve kapalı hali kaybeder
ler. Meyilli ve açık bit çizgi şeklini alırlar. Kitap yazısında da el
yazısında da bunlar, yukarıdan bitişirler, El yazısında başta olan köşe

ortadan kalkar.
Bu harflerden ve sondaki ,) • den ônce c ' .:.ı , ıS gibi dişij. harf

lerden biri bulunursa, bunlar dişln tepesine bir köprü ile birleştirllirler r
J'i tir, ~. pir, ~- seyr, .ı:-- sipet, ~ bebr, .J.- setr, ~ tra, '1- sitfz,
~. titiz, ~ çin, ..J? htn, ~_ yemin, ~ çetin. gibi. El yazısında

bu köprü yuvarlak şekilde olur.

6• ır: ve J- harflerinin başteki ve ortadaki şekillerinde bir diş

fazladır. Asli ve sondaki şeklinde sonuncu diş yazılmamsktadır. v" ve
..i* harflerinde de durum aynidir. Başta ve ortada bulunduklarıZaman,
kitap ve el yazısında baş kısımlarının sonuna bit diş eklenir.

v- ve ..;. harfleri el yazısında dişsiz. olarak düz bir çizgi h5Jinde
yazılır . Ayrıca başta oldukları zaman, sağ taraflarmataşağıya doğru

küçük bir çengel konur.
,.; ve ı}> harfleri el yazısında, tek başına veya sonda bulunduk

ları zaman, noktasız yantırlar. Köşeli bir şekle giren son kısımlarının

bitim yerine aşağıya doğru küçük bir çizgi getirilir.
7. t.. ve t: harflerinin, kitap yazısında da, el yazısında da orta ve

sondaki şekillerinde gözler küçük ve kapalıdır. İçlert siyah olarak
yazılır: C::, bey', W.:ı deı'a, ci ttg, .)~ mağara gibi.

8. J harfi el yazısında tek başına veya sonda bulunuyorsa nok
tasız yazılır. Alt kısmı köşe haline gelmez, kavis şeklindedir. Bunun
da bitim ucuna ı.? ve ./ harflerine olduğu gibi, ayni şekilde aşağıya

doğru küçük bir çizgi getirilir.
9. ~ harfi, kendisinden önce gelen harflerle daima ayni bizada

ve alttan birleşir. El yazısında münferid halde veya sonda bulunan
!J harfinin hemzeye benzeyen işareti bazan yazrlmaz, alt kısmının ucu
içeriye doğru kıvnhr.

~ harfi. kendinden sonra gelen harflerle, umumiyetle, ayni bizada

bitişir. Kendinden sonra gelen harf ~ grupundan bir harfse veya
sonda bulunan t. ' r ' ı.> harflerinden biri ise, .:J üstte olur: ,;; keçi,
~ keçe, % geçit, ~ kuhl {sürme], -rgem, S key (ne zaman) gibi.

El yaeısındael harfinin kendinden sonra gelen i ii ~ , J harfleriyle
bltlşmesinde, cedvelde gösterildiği 'gibi, hususi bir durum vardır.
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10. J harfinin bitlşmesi !.l harfininkine benzer. 4ıücce (engin su),
..ı. labd {rnezer), ...,ı lohıısa, C hel ' (yulmak), II elem, J - lı , li (ek)
gibi. ~ ve OJ harflerinden sonra ) • j • J harfleri geli rse , kendileri

üstte olur, bitiştirtae onların ortalarından yapılır: if kira, ,;f kez
(defa); jJ kej (ekti). r.Jj lüzum, ) -Iar, -İer (çokluk eki) ıibi .

11. r harfli el yazısında ortada .ve sonda bulunuyorsa, başı topuz
şeklinden çizgi hlline g irer. Kit ap yazısında a ncak bizı harflerden
sonra bu şekildedir.

r harfi başta, kendinden sonra gelen harflerle umurniyetle ayni
hlzeda, Eo grupu harfleri, f' ve sorıda olan tS ile üstte olacak şekilde

bitişir: j~ meeaz• ....Oi~ . muhalif• .:.ur memleket, .s mey gibi.

r harfi kendinden önce gelen harflerle. daima alta düşecek şekilde

bit işir.

12. ,,) harfi başta ve ortada öbür dişli harfler gibi bltişir, Mün
Jerid haldeyken veya sorıda balunuyerken el yazısında noktasızdır,

k ôşeli şekle giren bartin bütün yerine aşağıya doğru küçük bir çizgi
konur.

13. • harfinin başta, ortada, sondaki şekilleti tamamiyle ayrıdır.

Vaka! durumunda ise, kendinden sonra gelen harflerle btttşmes.

14. Sondaki ıS harfi, kend inden önce gelen harflerle daima alta dü
şecek şekilde bitişlr, Bilhassa başla bulunane- grupu harfleri ile ,!l t J
~ , J harflerinin tam altına gelir: ıJ; , ~ , J • J • S. J .

15. ":' grupu harIJerin üç tanesi bir araya gelince, kitap yazısında,

ortadakinin dişi daha uzun olur : ~. yetim, ~. niye t, 4 . beyt, ~.

tenbel, ~ heybet.

16. Birincisi sesli ikincisi sessiz olan iki ıS yan yana geldiği za

man, ikinci ıS umumiyle ayn yazılır: ~~r: ' ..J1.• J.~ • *-ı,l.} .
17. EI yazısında harflerdeki iki nokta düz çizgi, üç nokta çengel

(kavis) şeklinde gösterilir. Kitap yazısında, bartin üst ündeki üç Dak..
tanın biri yukarıda, iki a~ğ)da; altta bulunan üç noktanın ikisi yu
karıda, biri aşağıda olduğu halde (';' , .:. , LE.. i ;) • el yazısında tek
nokta ıçengelin daima yukarısında bulunur.

18. Kitap yazısı ile cl yazısı arasında en esaslı farklar; !::. grupu
harfleriııin baş taraftarmın el yazısında kapalı olması, bu harIJeriıı ei
yazısında yukarıdan bir çizgiylc birleşmeleri; ır ve .;. harflerinin diş-
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siz olarak düz çizgi şeklinde yazılmalan; r harfinin topuz şeklindeki

başının el yazısında ortada ve sonda çizgi balinde olması gibi husus
lardır.

SODU~

Harflerin birleşmeleri son derece mühim bit bahis oldug-undan
durumu bir diha toplu şekilde gözden geçirmek ve tekrarlamak uy
s;un olacaktır. Bu defa her harfin başta, ortada ve sondaki şekilleri

kendi aralarında biribirleriyle birleştirilmek suretiyle gösterilmiştir:

Mi,.IIN'

ir ı 1.:.:.1 , ı.rlr· ,Jr
şüara, aştoa, temas, ak

•, .:t': ,l..ı.... ,..:..t...-,..ıı i

çöz', mebde', hey'et, ebed

-:-b1 , ~ ,t}Ç ,~

Afitab, taleb, tebllt, beste

,,;,)L.. ı ":"* i . ~ • r':;.
sarp, hep, sepet, peyAm

.:..T i .;.tl, j..- i ~

at, Afet, setr, tebessüm

,j~ ,~ • ..: _~ ' .:.t;
meb'üs, bahs, tesbit. sebat

~bc .-~, ~~~,~

muhtac.nesc.heyecan.clsm

E,.I"" , lt='"" '~ ' ~
saç, hiç, seçkin, çeşme

c:.:>\- , & ' J:.-'" , ,ı::;.

silih, Ieth, tahstl, hükm

tL.::i-1 , t:-=- ' ~. ı c...,;.

lstinsah, şeyh, baht, hasta

~~JL i .", '.J;!.':; l .)~

evlad, hemd, tedbrr, dere

l

~.

~."

.".:..

.' ., ,

b

p

ı

s

c

ç

lı

lı

d

T , 1

I, 1
-Ôı •
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Miuııu Bitı~ik ; d :iIler i Aıli şekli

.i"'" . i;..ll ~ •f ;.." • i(::.

nüfıiz , Iezia, tezkire, zeka

JJi,,1 • .ız- ı l:.j • ":o")
uğur, siper, te rbiye, rü t be

. ;"; ; jJ~ . ..J . .,..,. j
naı. merkez, nezih. zehr

j~ , ~1 ' . 01~ • ..ılj_

p ila], ke], müjde. ja le

......UL , ...~ • cl:-J ' ı:t'. '

elmas, nefes, kesik, sevı nç

. ~ . _~ . ı-S::.i , . ;. ~..r . v-·.... ":",,r
baş, beş, teşkil , şeref

..);. < -~. ' },..v .. ~.,

has, rnah las, t aaavvur, sabr

ı.i"/ , ~ , ..;) :; •~
arz. bu ğz, tazyik, zamir

.ı.~ l • .k..;. .' J:1..i ,~
Ihtilat, zabt, ta' ttl, tabiat

.li.Uı.I . ' ı.;i,.. ••;;..:.,. , ~

ikaz, hatı ı, manzara , zulm

~ . ~' ),.u· u,..... ,- . ' ,. ...
men', feci' , ma'mör, ak l

,o L.. , ;.1 , .a ,~
ı.... ...:' <:J

sa~~ beli ğ, teganni; gatlet
...;~1 , ~!; . ôJ·l" .i~ , J.d
insaf, te vkif. tefti~ . Iasl
Ji')~ i . ı_T , (. -A>• • . .:.ı,;. ....... . ....,..
parlak. açık, taksim, kış

~~, i dU) •~ • ür
istek. Ielek, teklif. kedi

. . .
.r.J )

' ...r-r-

. . .

z

,

z

i

s

ş

s

d

t

z

c

(kalın) g, ~

f

(kabn) k

(ince) k

J

J

)

•cr

J,

t:

...



dt:5' (ince) g, rı

Misaller

!.!'J. • d"":- , .~ j , ./

berg, seng. zengin, gemi

J\Ç , J-i , \.Sb: 'rJ}
kemal, nesl, çelebi, lüzüm

, r""' ,.ç 'J~

selam, kilim, kelime, meyl

.:ı~ J i ı ':',:i T , ..:.-U:.. , )tl

oğlan, akın, menfaat, nazar

;r 'jT ,..ıl,.. '''';';J
av, alev, mevlid; vesika

JJ~ ı ..hı' .;ı,i).J.) , J~.J1.

barü, ölü, durgun, ocak,.

siyah, teşbth,nehr, heybet

~~J. , .~, ~,.j~ ,diJl' 

dicle, güfte, yazma, gôrenek

.":) .\~ " )!..... , .;..,;.)1.., ~'i
J - - •

tarla, raualld. belüğat, la1e

ıS':}} 'ı.i • .c- , r,:-.
kolay, mey, seyr, yetim

!.S/. i ~~, dJ' ıP.1 ' ~I

pert, kalın, terfi', iş, ışık

BiUşik ;ie"iIleri

> >

v ,

KUlIılıA"J.

ı

m

il

v

ll, Ü, 0, Ö, li

lı

e, e

Iii

y

I, i, i
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Asli şekli

J

•

•

HARFLERIN TASNİF VE TAKSIMI

Harfler, çeşitli bakımıardan sınıflandmlabilir. Yukarıda bitişme

bahsinde gördüğümüz üzere, önce bit işip bitişmemeleri üzerinde dur
mak gerekir. Hangi dile ait oldukları göz önünde tutulan bir nokta
olduğu gibi, sesli ve sessiz oluşları, şems ve kamer harfi olup olma
maları da bölümlere aynlmalannda esas alınan hususlardır. Ayrıca

sahih mi gayri sahih mi oldukları, noktah olup olmadıkları, asli mi
zfiid mi oldukları, yazıldıkları halde okunup okunmadıklanhususlanna
da dikkat edilir. Şımdi bu esaslara göreyapılantasnifi, sırasiylegörelim.
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8ititik ve ayn harfler

Harfler, kendilerinden sonra gelen harflerle bltişlp bltlşmemelerine

göre ikiye ayrıhtlar, Kendil erinden sonra gelen harflerle bitişmeyenlere

binımegen (ogoı) ho'ller (huruf-ı - muntasrla 4-L ...JJf veya harüf-ı

infisAI .JW i ...J,.,.. ) denir. Huru/·, munksüıa ....ı.ı:.. ...J,.? yahut haTüj-,
inkitti' .ı.ı..ı.-ı "';'f adı da verilmektedir. Bunlar J j j ~ ,,) ~ i barflerldir,
Bunlann dışında kalan harfler, kendilerinden sonra gelen harflerle
blrleslrler. Bunlara ise bıliıen haı/le, (huni!-ı mutluıla~ ...., veya
hudif-ı itlisll . JL..il ....,,. ) adı verilir. ·

BeDieren harfler

Bbı harfler şekil bakımdan biribirine benaer, Bazıları arasında

ise telatluı. yönünden bir benzerlik vardır. Ses bakımından benzerliR'i
aeasizler bahsinde göstcrece~iz. Burada şekil bakımından benzerlig-e
i şare t ediyoruz. '

HarHerın bir kısmı birb irine ~ c:n:e di Rj için, şekil bakımından sa
yılancı azalıma k mümkündür. ':' • ';' • ~ • .:. • J gibi dişli harfler bir
ırup t eşkil etliRi gıbl, L:S ı E. • C. • t harıleri de bir grup teşkil eder.
~ _.i .) _ⴁ _j • ı爀 - ,j- ı ı - ~ ı lo - ~ • t - t. t J - J harfleri nokta
~ _ J bir çizgi fazlalıkıyla ayrılmaktadır. Esaı ~eki1ler dikkate alınırsa

harf sayısı IS e iner: .

.;. Jr:l j 't..ı.o,J' IJ' J' C. '! \

Arapça, Farsça ve Türkçeye ID.hllıl harfJer

-Bütün harfler ve 戀甀渀氀愀爁 欀攀爁开爀氀愀搁欀氀愀爀 sesler , Arapça, Farsça v
Türk çede tamamiyle mevcut 搀攁ἀ椀氀搀椀爀氀攀爀 B愀稁 barfJer 戀䄀稁 dillerde bu
lunmaz, bazı harfler ise sadece bir dile mahsustur.

䠀攀縀稀 (,) . ~ tc.., ~ •~ •o,;; Lo ⸁⸀ • ı . t harfleri, ,礀愀氀渁 Arapç
kelimelerde geçen harf lerdir. Atapçada "t t L t ,) • if, 11 harfleri b
hınmamaktadır.

j harfi Farsçaya mahsustur. Farsçada • ~ I..,. i ,.;. , J,. • .l;. • t."
~ i C. harfleri yoktur• .:. • ..,.0t ⸁ sesleri bulunmamakla beraber ço
az s愀礁搀愀欀 kelimelerde bu üç harf görülmekt edir. i harfi ise. X
礀جئ稀礁氀 kadar, ~ , dan önc e uzun veya 欁 猀 sesU 戀甀 甀渀搀甁ἀ zama
> yertne kullanılmıştır,
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Tftkrçede hemze, ~ i c.. •.~ • if • ı/ i J.. • j;, • t: sesleri ve bunlan
ifadeeden harfler yoktur. Yalnız, .~ ve .k kalın vokal taşıyan keli
melerde bilhassa -başta görülmektedir. Fakat, felaffuzları ır: ve .:" 'den
farksızdır. ~ harfi Eski Türkçe devresinin sonu He edebi lehçeterin
meydana gelişi arasındaki geçiş devrinde, Doğu Türkçesinde d. z, y
seslerini kendinde toplayan bir sesleri gelen cl sesini göstermek için
kullanılmıştır. (msı. lık. Divanü LugaHt-Türk'te).

Sağır ket (!ı) sadece Türk diline mahsus bir sestir. Arapça ve
Farsçada mevcut değildir. Osmanhcada, Arapça ve Farsça kelimeler
fazla miktarda kullandığı için, bütün bu harflerin hepsi de yazıda

yer almıştır.

Harflerin isimleri Arapça ve Farsçada, Türkçedekinden oldukça
farklı olarak söylenmektedir. Şöyle deniyor: ellf, bei,pa, ta. sa, cim,
çim, ha, ba. dal, ziil, ra, zat ia, sin, 'şin, sad, ded, ta, za, ayn, gayn,
fa, kal, kat, gat {kdf-ı farisi), ıam,mtin. nün, vdv, ha, yi.

Sesli ye Sessizler

Eski yazıda ayrıolarak sesli harfler yoktur. Bazı sessizler aynı

zamanda sesli olarak ta kullanılırlar.

Arapça ve 'Farsçada kısa sesliler, harfle gösterilmez. Bunlara ha
reke denir; bazan hususl işaretlerle gösterilirler. (Aşağıdaki bahislerde
göreceğiz). Fakat çok zaman işaret de konmaz.Arapça ve Farsçada
ancak uzun sesliler için harfler kullanıler. Türkçe kelimelerde ise,
esasen uzun sesli bulunmadığından, bütün sesli1er harflerle gösterilir.

Seslileı

Eski yazıda sesli harfler i oJ • ı$ ve • olmak üzere dört tanedir.
Bunlar Türkçedeki sekiz vokali de karşılarlar.

EU! (T' ı ) , hemzeye kürsülük yapan 'harfin sesli. şeklidir. Türk
çede a, Arapça ve Farsçada uzun a (a) karşılığıdır:

a s ..:.T at. Jdi açık, (.Ji adım, ı):M.-) arsJan ~jr azgın, ,J.l ada,
.lil ana,;r av. tii'ay. ~! baba, J-~ baş, . .)1,) dal, Jl.:-L... saçak, t"~l...

sağlam, J~I... salıncak, J-u, taş; JL~! yaprak gibi.

a : .;r ab, OJ-I iiti,.rıahir, ,,:,I;i adab, .,)\)1 azarle, ı,,;.ıt..:i asayiş,'

..:ı~ AşiyAn, .:Jl alet. v"'l' amir••ilant,~ah~ste, J""lAhü j ..k".~.

tibilt• ..:.~~ 'cinayet, Jl.ıl- hayal, rJ'l,ı dahi, .ıı; ·jiile, ~l;. şayed, J)u.
tarık, tL!; 'zalim, ":"J~ gabavet, c) fatih, ..:..!.,t..uo hidayet iibi.
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Vao (J) • Türkçedeki o, ô, U, ii Arapça ve Farsçadaki uzun II (ü)
vokalini gösterir:

o : .;.,1. J.-o; " l oturmak, ;,', 1 otuz, ,J.J.)Jl odun, J IJJI o rak, ~J' oğul,

Jyl,ı olgun, j,..,i omuz, ')J:.JI oyun, I.H ' ova, "J, ı ok gibi.

ö : S...., I öteki, jJ-'" örtü, j J i öz, ~jJ I öfke, ~J ' ön, ~J)JSJ \ ôksürük,
.,:(",\ ôğle, ':'.1'-;1 öğüt, jJ',1öküz, .*,\ ölçü gibi.

II : j~..t l ucuz, JJj,1 uzun, ) _,1 uslu, ' ) ) .:..11 uğur, ~iJ ' ufak, ..rJ).!:.,'
uydurmak, ~Ji uyku, ;" ulu. ,:l ,i, ı uğultu gibi.

ii : iJI ütü, €..'l üç• .!~), ürkek, o j,l üzum. ,),:.-) ' üs tün, ~aYJl

üşümek. ~J)J;J I iil urük, .tl,! ün gibi.-II : J,ı md, .tA\ ahü, .... '1. büse, .~J. cüşlş, ı,>}J> hud , Ch> düzah,

;ı~J; rüşen, ..:ı'jJ- suzan. ~)J- süret, ..:..i,J. tütan, ,)," üd , J~

kabul. )y. mür, c.':;" vüzüh, ~r: yünus, Jr şuur , ,)J..l-. hudüd,

.;.\..,:) {ii ı li h.ii. t , J..t+f mecbül, rj~ ma'Jüm, ",:,Y.S:,. mektub gibı,

Ye (tS), Türkçedeki 1, i , Arapça ve Farsçadaki uzun i (i) voka
lini ifade eder:

i : JI"J.I ırmak, ı.i:!-!. l ışık, J::-.i rşıl, J~! ıslak. ~i ıslık, ı.r)l)...~1

ısmarlam ak, J.~i ısıtmak, ~i ıhca , ~.ı ıh lc, ı3!.~ hıçkmk,

,jo ~_l.a haykırm ak gibi.

i : "';"!., ip, ~1 it, t.ı iç, tSJ. ' iri, .J:l iz, d:....ı.1 istek , ~i işçi, tJ...t
Iğrenç, .;...:..<;:1 ikindi, S~l iki, .!.U:,I ilk, ~i ilik, ~_ l ince gibi.

i : "':'~.i kab• .)4:' Icad, )~i tcsr, .>1;.\ rrad, cL.ı.' izlh, 1"'.1 ifa, .l;,L;..'

ikaz, .)k} Iman, & ...0:-: tebrtk, tf! teblrg, ~~ tahrik.~ tahsil•
..;!~ tedkrk, t:.~J. tercih. J:.<;' teşkil. ~ tatbik, J:L-.i ta't tl,
r:,ı.;.' takdim, ~ tekbtr, ~ tet'in,~. tenstb, ~~ tehdtd, ~

şrr, ~, emir. ~ alim, ~. ptr,": rJ- selım, J'" vali, r.~ ned rm,
-:r.kebir, J:&;. şefik, .i; .,:.ı:. aziz, ı:~jb' nbenin, A:ı dtğer, ~.o.:

stmln, ~ ilmi, ıs.>\..:.ı Batdadr, J~L ic.timai, ı.i.,.e.:. ştrrn gibi.
Y~ (.,s) harfi arapça kelimelerin sonunda bazan elit gibi a şeklinde

okunur. Böyle eliftere kısa t!lif (eli/·i rru:hüre . ;,....J• ....ll l) denir T

a : .;,...) da'va, ..s- ma'na, tS;, fetva, Ja- Mustafa, r.$)'-:' şüra,

';-.IA hüdd, ı.>;f' kübra (daha, en büyük kadını gibi. Elii-i maksüreler
arapçada L.S üzerine konan hususi Işaretle (') g'österilir ıse de,



21

bu işaret Osm anhca da kullanılmaz : La ,~ ~ dava, '..;- me'na, '..sır
. şura gibi. (Arapçaya göre kısa sayılan bu a' Iar , türkçe a 'Iardan
uzun telaffuz edilir). Arapçada elif (I) ile yazılan ve uzun okunan
a 'la ra uzun eli! (elir-i raemdüde . J)M ....;! l) denir. Bunlar kelime
sonunda bulunduklan zaman, kendilerinden sonra hemze ( .. ) yazı

lır . Bu henizeler Osmanlıcada düşer: . \k. _ li-, beka••~ - la:- cela,
'l: - t., bina, . 1,;.. _ \.:.: senş, ~1_ 1.:-J I iltica g ibi.

He ( .. ) harfi, yanlız kel ime veya hece sonunda oldugu zaman
vokal durumundadır, a ve e sesi veri r. Bu çeşit he'ye h/i-i ' f!~.

miyge ( ":-J ~u. _ sadece yazıda olan, okunmayan b) ya hut hö.·'
mahfi (.r .slA - gizli b) ad ı verilir:

Türkçe kelimelerde ~ .~ gece , -e ...... serçe, 'J~ d t ve, ...ı..:. ~ başka• ••j l

kaz ma, J.T ada, "'-~_\ başlama. "~ girme, ~~ bilezik, dı$"

kelebek, ~~$' g elecek, ...... ,,,i ôdeme, ~ tepe 'g ibi.

Farsça kelim elerde: of~ bağ çe, ",ı. hane, 40'~_ bigine, ..."1 lane, ....:...
çeşme, ...~ came, .-; 1.;. şane, "i'-. pençe, -,.,f. pencere. ...... .!". peymô 
ne, .di:-. piya le• ..lı,,; jaJe, ..:..;. hasta, w hafta. 4 " köhne gibi.

Arapça kelimelerde ı .....rP darbe, ....~ hikaye, .uoJ vakfe, .ı.} leyle,
~ hal ka, ...ır hamle• .ı ,,-. havüle, ..I, hara be, '4!~ kahkab a,

-~ kahve. <ll.:i kıble, vJt lırka J..~ mücadele gibi.
Son zamanlarda ilk hecedeki ve hangi hecede olursa olsu n, hece

içindeki e'yi göstermek için de lı (o ) ku1Ianılmıştır: -~(")':.(' geçer· ,
ken, &)ot:' çekmek, ..I. j~) güzel , f., detil• .ı.~\ eder, ı.J-~'.r geniş , '::':r;$'

geçmek, .1.;; fitrek S'ibi. Fak at bu yeni imla nmumtleşmemişttr,

[Arapça kelim elerdeki bu h. aslında bAzı durumlar dışında t olarak

okunur ve üzerine iki n~kta konut . ~\(,.. hikeyet, ~ ley let gibi.

Buna yuvarlak te (UA gi rd ,f .\,- , ıa·t müdevver )J.a .r) veya ek
lenmiş-bo ğlı l e (ta-i merbüta 4,..1/ .~.) denir. Osmanlıcada bu-çeşit

t'ler iler ide görece~imiz üzere uzun te '( .:.. ) şeklinde gösterllirler],

Yukarıdan beri yaptığımız açıklamaya dikkat edilirse. i 6 J 6 ($

harflerin in kelime başında vckel olabilmeleri için kendilerinden önc e:
bir hemze ( i ) bulunmasının şart olduğu gC)rü1Üf. Bu hemze t f;IMfuı:

edilmez. Farsça ve Türkçcde de bu harflerin kelime başında voka l
durumunda bulunabilmeleri ancak kendilerinden önce bir hemze ( i ) 'nin
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olmasına bağlıdır. Böylece T ' .J I ve "'" şekiller i meydana gelmiştir.
Hemzeden sonra gelen eHf, iki harf birbirine benzediğinden, herrıze

nin üstüne konur. Bu suretle 11 yerine T yazılır: .:..\1 "'" .:..1" ı,S \1 '"'" &i
gibi.

Elif ile hemzenin başta ayni şekilde olması ve hemsenin başta

Osmanlıca ve Farsçada telaffuz 'edilmemesi, aslında hemze bir kon
sonant olduğu halde, onun şekil ve dı ş görün üş iti bariyle bir vo
kal gibi telakki edilmesine yol açmıştı r. Bunun SOnucu, Türkçe - ve
Farsçadaki başta bulunan e'Ier herrıze ile yazıldığı gibi, bu harf a, i,

i , ll, ii seslerini de ifade etmiştir.

e : (Türkçe) ....1 ebe, .:..1-et, a)\ .erkek, j. ı eş, 6\ ekmek ; (Farsça)

J.1..' ebru, .I) ezber, .:ılo; ; e lgarı , ~Wi efsane j (Arapça) .ıt. ' ebed, J1
eser, ' .)l~ l ecdad, .:.ı l:.~ l edebiyat, ..::1;1 ezan, .,-1- esmer gibi.

a : riG.. ı ahkam, J.'"I ahmak, J I,r' ahval, ~;;.ı aht er, .;)l;.\ ahlak, ,,-,,"..ıl

arz, ;\:.,;.1 a ğyar, ~)\ akraba, ~\ atlas, t,Ç.;...I asgarı, ~I ası l,

fl azlem, ~L a~niya, ,j1} 1 akran, rW1 aksam gibi.

. ~i ıstıfa, c.)lJ.....\ ı strla h, (..'>\..;1 ıs lah ,. A,.·;.ı nra r, ":,,I )a:.o\ . ııtırab,

J)l.;o.I ıdlal, t.~ 1 ı t tıla, ",:"U. ı u nab, .Jr~l ıhlamur gibi.

(Bunlar Arapçada aslında i şek linde telaffuz olunur).

i : .1-,.1 ibra, ~L iblts, .:..l:-'i isbat, ..ı~\ ihale, .:..ı'i"'j) ldbalat, 0.;l1;1

irade, r ıfl ikram, )1:..1 ibtil&, 0';:1 Ibre gibi.

u : J,.. ı usul. ~l ufuk , Jj l utül, ; ..,.1 umür, .> ,;-1 uhrevt gibi.

Ü : ':'~I ücret, LO.)I ödeM, "I=-I üs tsd, .j1",:.:-1 üs tühan. "':")-1 üst üb,

;.;.1 üştür, o.)l:il üUade, .:..J l ülfet, '.%,..ol ümmet, ~I ümid, .:;.~i

ünsiyyet, Jl ümini g ibi.
(Bu ü'Ier Arapça ve f arsçada aslında II okunur.]

Arapçada; şeklerı sesli gibi görünen bu hemze-elit'Ier in üs tünde,
hangi vokali g ôaterlrlerse ' gôstersinler, daima hemze işareti bulunur.
Osmanlıcada ise, sadece Ce ) sesini ifade eden bemze-el if'Ierin üzerine
işaret konur, Türkçe ve Farsça kelimelerde de, bu d illerde hemze
mevcut olmamasına " ra ğmen, yine işaret kullanılı r .

Türkçe : -;1 er. s:J eski, Jo' eş, .:..i et, .Ji ev, ~i eşek .
• • • • . o •

Farsça: J.l ebr, J,JI eb rü, J li.)' erziini~ J)l ezber, d..;.l eşk .

ı
. . . .

Arapça: .ı.• . ebeci• ..il. eser, ~i eeel, ı.f' '- l esas, ;~i eşçar,
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Fakat bt! Işaretin gösterilmesi mutlak ve umuml değildlr. ' Son
zamanla rdaki kitaplarda ve bazı kelimeler için kullanılmıştır, Çok
zaman konmanıış, ihmal edilmiştir.

Yine son devir kitaplarında, 'el yaıısından gelen keyfi birleştir- '
me tesiriyle, Türkçe kelimelerde başteki ô ve ü'nün Imlasını o ve u'
Dünkünden ayırmak için hemze ve yayın birleşt irilip ' / şeklinde yazıl -

. dık! görü lmektedir: r:;; ölüm. ; ,;; örtü, ~.); örnek, rJ:;; üzüm. :1-;
ütÜ, ,j,:-; üstün gibi. Hemze ve vav ayn yazıldığı zaman da hemze
işareti kanahilirdi: rh i ölüm, !!JJ,i ôrdek, oJ,)),\ üzgün, ~";J'
üşümek gibi.

Sesliler cetveli

Sesli ha rfler hakkıoda yukarıdan beri verilen bilgiyi aşağıdaki

, ce tvelde özlü ve toplu şekilde göstermek mümkündür.

Ye.s i . i
He. - a ı e

Hemze eHf i ( i) a,e.ı.i.u.ü

Elif·i maksüre l$ e

\

,

. , .

i

,

Ort.d.

1'i

r

",J1 ' ; 'J

"I

O, U

U. Ü
,Vav

Eli! , (i)

H. r f

Sesl ileria yazılışım daha iyi kavramak. için, ' Türkçedek i sekiz. ve
kaHn eski ' yaıı sisteminde "lluı1 gösterild itini bir cetvel halinde tesbit
etmek. uygun. olacaktı r,

Vokal B.,t. Ortad. SODd.

a \ i L • • ( ~)

e , , 1 . ,. . , .
i ", .s .s
i ", .s "o ,1 , ,
Ö J L( ; , 'J' ) , ,
u , I , J

Ü , 1.C; ,,1) , ,
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Arapçada sesli karşıh~ı hareh ( ~.r) kullanılır. Osmarıhca gra
merter tnde de ayni terim görülmektedir. Yalnı z son zamanlarda yazı

lanlar, sesli [vckal} için sait (':':1- ) kelimesine yer verilmişlerdir.

Yukan da belirtildiği gibi, Ara pça ve Farsçada kısa seslileri gös
termek için harfler yoktur. Bunlar bazı işaret ietle ifade edilir. (Aşağı.

daki bahislerde göreceğiz). Husust işaretl e gö st erilen harekelere yazı

lan bafekefer ( t.:-J :r; hareke-i '~smigge) adı verilir. Türkçede uzun
sesliler bulunmadığından ve kısa sesliler için hareke işaretler! kulla

nılmayıp i • J • LJ • • harfleri kuUanıldığından, bu barflere hareke
harfleri (4) ' ....;J ,)~ hur üi-ı hareke ) veya imI! harfleri ( )t. l "";.J,r

huriif-, imlci ) denir-o Böylece işaretle gösterilen kısa harekeler yanın

da. harfle gösterilen kısa barekeler de meyda na gelmesi sebebiyle, bu
imI! harfleri için hareke-t resmiyyeye karşılı k ~~ :r~ horeke-i har
Iıss« deyimi de kullaaıhmşnr.

Arapça ve Farsçada i • J , -s harfleri uzun seslileri ifade ettikleri
için, bunlara ıraatma harfler i ( .... JJ..r hurfı' medd) denilmektedir.

Arapçanın Ietha, kesre, zamme adını taşıyan üç harekcsl, Farsç a

ve Osmanlıcada da kullanılmıştır. Fetha -....:; (Türkçesi üsıün, Farsçası

Jj zebe r) a, e j b sre •.,..5" (Türkçesi esre, Farsçası ..ı:."; zir) i, i; zam
me ~ (t ürkç esi Btre, farsçası ı.f~. - piş) o. Ö. U, ü vokaUerini gö s
termektcdir.

Bu üç hareke j ince ve kalın oluşlanna göre ayrı isimler aldı k lan

gibi, zamere de geniş ve dar oluşuna göre ayrıca adlandırı lır-.Bunlar
için kullanılan terimleri. eski g ramer kita planrmzd a geçtikleri için ve
bu noktada inceleme ya paca klara kolaylık olmak üzere buraya alıyoruz ;

1. Fe tha-i hafife ~ ..... - e (ince- üstün)

2. Fethe-i saktle ~. 4...a - a (kalın _ üstiln)

3. Kesre-i hafife ~ :;-5' - i (ince esre}

4. Kesre-i sakil~ _~. ::..-J - i (kalın esre)

5. Zamme~i hafife~i mebsüte ll1.r!" :i.i;'; L:. - ô (ince geniş öt re)

6. Zamme-i saklle-I mebsüt e J,~ ~. L:. - O (kalın geniş ôtre)

7. Zamme-i hafife-i makbıize .:.~ :~ ~ - ü (ince dar ôtre). '.8. Zamme-i saklle-i makbuıe ....r:ı- ~ ,~ - u (kalın dar ötre)
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